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ไฮไลท์โปรแกรม 
 บินตรงกรุงเทพฯ – อินชอน โดยสายการบิน AIR BUSAN (BX)  

พร้อมบริการอาหารบนเคร่ือง และ ฟรีน ้าหนกักระเป๋าขาไป – กลบั 15 กิโลกรัม/ ถือขึ้นเคร่ือง 7 กิโลกรัม 
 สัมผสักบัการพกัผอ่นแบบเต็มรูปแบบในโรงแรมระดบัมาตรฐาน ของประเทศเกาหลีใต ้พร้อมอาหารเชา้  
 พกัสก ี1 คืน และ โซล 2 คืน 
 เท่ียวครบทุกไฮไลท ์เกาะนามิ สนุกสนานกบัการเล่นสกี  เก็บสตอเบอร์ร่ี สวนสนุก ลอ็ตเตเ้วิลด์ 
 (รวมค่าเขา้สวนสนุก) โซลทาวเวอร์ (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท)์   

ผา่นชมบลูเฮาส์  พระราชวงัเคียงบกกุง ช็อปป้ิงกนัแบบจุใจท่ียา่นเมียงดง  DUTYFREE และ ชอ้ปป้ิงเมียงดง 
 

วัน โปรแกรมการเดินทาง เช้า กลางวัน เย็น โรงแรมท่ีพกั 
1 กรุงเทพฯ – อินชอน X X X - 
2 เกาะนามิ – สตอเบอร์ร่ี ฟาร์ม –– YANGJI PINE SKI X   SKI RESORT 

3 
ป้อมฮวาซอง –  สวนสนุก ลอ็ตเตเ้วิลด ์(รวมบตัร) – 
ตลาดกวางจงั - ชอ้ปป้ิงทงแดมุน 

โรงแรม   
SEOUL 

 

4 
ศูนยโ์สมรัฐบาล  - COSMETIC  SHOP – คลองชองเกชอน 
-  พระราชวงัเคียงบกกุง – หมู่บา้นบุคชอนฮนัอก 
DUTY FREE  – ท าคิมบบั+ใส่ชุกฮนับก  ชอ้ปป้ิงเมียงดง  

โรงแรม   
SEOUL 

 

5 
ฮอกเก็ตนามู -  RED PINE - ศูนยพ์ลอยอเมทิส  – ชอ้ปป้ิง
ยา่นฮงแด –   SUPER MARKET – กรุงเทพฯ 
 

โรงแรม  X  

 
(รายการอาหารอาจมีการปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม) 

 

ขั้นตอนการเดินทางเข้าเกาหลใีต้ 23 พฤษภาคม2565 
1. กรอก K-ETA บริษทัฯ บริการกรอกให ้(รวมในค่าทวัร์ราคา 10,300 WON) 
2. ลงทะเบียน Q-CODE เพื่อขอยกเวน้การกกัตวัท่ีเกาหลี ลงทะเบียน 3วนั ก่อนการเดินทาง 

 

เง่ือนไขการจองทัวร์ในกรณีK-ETA  ไม่ผ่าน 
1. กรณีกรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางไดด้ว้ยเหตุผลเช่นคนท่ีผา่นK-ETA  ไม่ถึง 15 ท่านลูกคา้สามารถเล่ือนวนัเดินทางไดแ้ละ
ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง 
2. หากลูกคา้ไม่ผา่นK-ETA ขอสงวนสิทธ์ิหกัค่าด าเนินการตามจริง500.- บาท (ค่าธรรมเนียมลงทะเบียน 500 บาท) 
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วันแรก     กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) -  เกาหลใีต้ (สนามบินอนิชอน) 

22.00 น. คณะพร้อมกนัท่ีจุดนดัหมาย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ช้ัน 4 เคาน์เตอร์ U 
สายการบินแอร์ปูซาน BX ลงประตูทางเขา้หมายเลข 8-9 โดยมีหวัหนา้ทวัร์และเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ รอ
ตอ้นรับและอ านวยความสะดวกก่อนขึ้นเคร่ือง  

วันท่ี2           เกาะนามิ –  สตอเบอร์ร่ี ฟาร์ม – SKI RESORT  

01.40 น.       บินลดัฟ้าสู่ ประเทศเกาหลใีต้ สายการบินแอร์ปูซาน BX เท่ียวบินท่ี BX748 
09.30 น.      เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต ้ 

 ตามเวลาทอ้งถ่ิน เร็วกวา่เมืองไทยประมาณ 2 ชัว่โมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนดั
หมายเวลา น าท่านเดินทางสู่ เกาะนามิ เมืองชุนชอน จงัหวดั คงัวอน ลงเรือเฟอร์รีขา้มไปยงัเกาะ (ใชเ้วลา
ประมาณ 10 นาที) ใหท้่านไดด่ื้มด ่ากบัธรรมชาติ แมกไม ้ ทิวสนบนเกาะนามิ และไส้กรอกนามิแสนอร่อย
ท่ามกลางอากาศอนัหนาวเหน็บ ซ่ึงถือเป็นช่วงเวลาท่ีดีท่ีสุดท่ามกลางบรรยากาศโรแมนติกของฤดูหนาวให้
ท่านไดย้อ้นรอยละครรักแนว DRAMA ซีรียเ์กาหลีท่ีโด่งดงัไปทัว่เอเชีย  WINTER LOVE SONG  หรือ เพลง
รักในสายลมหนาว พร้อมเก็บภาพความประทบัใจ ถ่ายรูป กบัดาราแสดงน า BAE YONG JOON และ CHOI JI 
WOO รูปป้ันท่ีสร้างขึ้นเพื่อไวเ้ก็บเป็นภาพความประทบัใจ กบัฉากและเน้ือเร่ืองท่ีเรียกเสียงสะอ้ืนและน ้าตา
ของผูช้มนอกจออยา่งท่วมทน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน      รับประทานอาหารกลางวัน 
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น าทุกท่านเดินทางสู่ ไร่สตรอเบอร์ร่ี  เปิดประสบการณ์ท่องเท่ียวเชิงเกษตรเก็บและลิ้มรสสตรอเบอร์ร่ีเกาหลี
สดๆ ในบรรยากาศภายในไร่สตรอเบอร์ร่ีอย่างแทจ้ริงท่านจะไดพ้บกบัวิถีชีวิตชาวไร่สตรอเบอร์ร่ีของเกาหลี 
ว่ามีวิธีการปลูกอย่างไรจึงได้ผลสตรอเบอร์ร่ีท่ีขนาดใหญ่เป็นพิเศษและหวานหอมชวนน่ารับประทานเป็นท่ี
ช่ืนชอบของชาวเกาหลีเอง และชาวต่างชาติ และยงัเป็นผลไมส่้งออกของประเทศอีกดว้ยชมวิธีการปลูก การ
ดูแลรักษา และท่านยงัสามารถเลือกชิมสตรอเบอร์ร่ีไดจ้ากภายในไร่   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จากนั้นน าท่านสู่ ลานสกี เพ่ือให้ทุกท่านสนุกสนานกับการเล่นสกี ประเทศเกาหลี มีสถานท่ีเล่นสกีท่ีได้รับ
ความนิยมอยู่หลายแห่ง  ลานสกีของเกาหลีจึงเป็นท่ีรู้จกักันดีในทั่วเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ จีนและญ่ีปุ่ น 
ตลอดจนนักสกีระดบัอาชีพจากยุโรปและอเมริกา  จึงไดอ้อกแบบลานสกีท่ีไดร้ะดบัมาตรฐานมากท่ีสุด โดย
ทุกท่ีแบ่งพื้นท่ีส าหรับผูท่ี้เร่ิมเล่นเล่ือนต าแหน่งไปจนถึงระดบัADVANCE  ทั้งยงัมีส่ิงอ านวยความสะดวกไว้
มากมาย ไม่วา่จะเป็น ท่ีพกัโรงแรม  ร้านอาหาร มินิมาร์ท  ใหท้่านท่ีหลงใหลในการเล่นสกีหรือจะสนุกต่ืนเตน้
กบัความเร็วของสโนวบ์อร์ดท่ีไหลเล่ือนลงมาจากเนินสกีบนภูเขาไดอ้ยา่งเตม็ท่ี  
(ชุดสกีและอุปกรณ์สกีไม่รวมในค่าทวัร์) 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า  
     จากนั้นน าท่านเขา้สู่ท่ีพกั YANGJI PINE SKI RESORT หรือระดบัเทียบเท่า 
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วันท่ี3 ป้อมฮวาซอง – สวนสนุกลอ็ตเต้เวิลด์ – ช้อปป้ิงตลาดกวางจัง - ช้อปป้ิงทงแดมุน 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
น าท่านเดินทางสู่ ป้อมฮวาซอง เมืองซูวอนน าเดินทางท่องเท่ียวระหวา่งภูเขาพลัดาซานและยงมุลแดบริเวณ
ป้อมฮวาซองท่ีไดข้ึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยเูนสโก 

 
กลางวัน      รับประทานอาหารกลางวัน  
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   จากนั้นเดินทางสู่ สวนสนุกลอ็ตเต้เวิลด์ (LOTTE WORLD)สวนสนุกในร่มขนาดใหญ่ติดอนัดบัโลกท่ีตั้งอยู่
ในกรุงโซล ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลกัคือ สวนสนุกในร่มท่ีช่ือวา่ LOTTE WORLD ADVENTURE ท่ีมีอยู่
ทั้งหมด 4 ชั้น แต่ละชั้นก็จะมีเคร่ืองเล่นต่างๆ ร้านอาหาร ร้านขายของท่ีระลึก และลานสเก็ตน ้าแขง็ขนาดใหญ่ 
และในส่วนของสวนสนุกกลางแจง้นั้นมีช่ือวา่ MAGIC ISLAND อนัเป็นท่ีรวมเคร่ืองเล่นหวาดเสียวหลายๆ 
ชนิด นอกจากน้ียงัมีส่ิงอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ ภายในบริเวณสวนสนุกแห่งน้ี ไม่วา่จะเป็นหา้งสรรพสินคา้ 
โรงแรม โรงภาพยนตร์ ฯลฯ ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือในราคาพิเศษ  จากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิงตลาด"ควังจัง ชีจัง" ท่ี
รวมอาหารสไตลท์อ้งถ่ินของคนเกาหลีเอาไว ้ท่านจะไดส้ัมผสับรรยากาศวฒันธรรมการรับประทานอาหาร
ฉบบัคนเกาหลีท่ีแทจ้ริง มีอาหารใหเ้ลือกมากมาย แป้งทอดพินแดต๊อก ต๊อกบกกี ซุนแด ขาหมู คิมบบั ตัก๊พลั 
จบัเช น ้าขา้วเยน็ๆ นัง่ทานแบบโลคอล และราคายอ่มเยาวม์ากๆ ตลาดทงแดมุน หา้งสรรพสินคา้กวา่ 10 แห่ง ท่ี
บางหา้งเปิดตลอด 24 ชัว่โมง เช่น  MIGLIORE, DOOTA TOWER, HELLO AM, DESIGNER CLUB  ท่าน
สามารถเลือกซ้ือสินคา้หลากหลายประเภทไดท่ี้น่ี อาทิเช่น เส้ือผา้บุรุษ-สตรี รองเทา้บุรุษ-สตรี รองเทา้ผา้ใบ 
เขม็ขดั ของท่ีระลึก ชุดเคร่ืองครัว ถุงเทา้ ผา้พนัคอ ในราคาเกาหลีอยา่งแทจ้ริง 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า  
 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั SKYPARK HOTEL หรือระดบัเทียบเท่า 
 

วันท่ีส่ี     ศูนย์โสมรัฐบาล  - COSMETIC – คลองชองเกชอน - พระราชวังเคียงบก – หมู่บ้านบุคชอน  – DUTY FREE  
–  ท าคิมบับ - ช้อปป้ิงเมียงดง  

เช้า         รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
              น าท่านสู่ ศูนย์โสมรัฐบาล ซ่ึงรับรองคุณภาพจากรัฐบาล เป็นโสมท่ีอายุ 6 ปี ซ่ึงถือว่ามีคุณภาพดีท่ีสุด ให้ท่าน

ไดเ้ลือกซ้ือโสมคุณภาพและราคาถูกกวา่ไทย 2 เท่า โสมเกาหลีถือเป็นยาบ ารุงร่างกาย หรือสามารถซ้ือเป็นของ
ฝากจากประเทศเกาหลีจากนั้นน าท่าน ศูนย์รวมเคร่ืองส าอางแบรนด์ดังเกาหลี เช่น ROJUKISS, LOTREE, 
LANEIGN, SULWASOO ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือในราคาพิเศษ  ถึงเวลาพาทุกท่านตะลุยสู่แหล่งชอ้ปป้ิงท่ีไดช่ื้อว่า
ใหญ่ท่ีสุดในเอเชีย จากนั้นน าท่านขึ้นโคช้ปรับอากาศเพื่อเดินทางไปถ่ายรูป "คลองชองเกชอน" ห่างจาก
โรงแรมท่ีพกั 200 เมตร เป็นคลองท่ีมีมาตั้งแต่สมยัโบราณตั้งแต่ยุคของราชวงศโ์ชชอน มีอายุมากกว่า 600 ปี 
ความยาวประมาณ 11 กิโลเมตร ไหลผา่นกลางกรุงโซล เดิมท่ีนั้นน ้ าในคลองจะคลา้ยกบัคลองแสนแสบท่ีบา้น
เรา คือมีน ้ าเสียและขยะถูกทิ้งลงคลองจากบา้นเรือนและชุมชนท่ีมาอาศยัอยูริ่มคลอง ไดรั้บการบูรณะขึ้นใหม่
ในปี 2003 ภายใต้โครงการพัฒนาและบูรณะคลองชองกเยชอนให้ มีภูมิทัศน์ท่ีสวยงาม โดยมีการร้ือทาง
ยกระดบัออก และเวนคืนท่ีดินแหล่งชุมชนท่ีอยูติ่ดกบัคลองแห่งน้ี จนท าใหก้ลายเป็นคลองท่ีมีภูมิทศัน์รอบๆท่ี
ร่มร่ืนและสวยงาม น ้ าท่ีเคยเน่าเสียก็กลบัมาในสะอาด กลายเป็นแหล่งเดินเล่นพกัผ่อนหยอ่นใจ คนเกาหลีนิยม
มาออกก าลงักาย ป่ันจกัรยาน และเดินเล่นเลียบคลองเป็นประจ า 
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  จากนั้นน าท่านเท่ียวชม พระราชวังเคียงบกกุง พระราชวงัแห่งน้ีเป็นทั้งสัญญลกัษณ์และแหล่งท่องเท่ียวยอด

ฮิตของกรุงโซล พระราชวงัท่ีมีขนาดใหญ่และเก่าแก่ท่ีสุดในกรุงโซล  สร้างขึ้นในปี 1394 ในสมยัพระเจา้แทโจ 
ราชวงศ์โชซอน เดิมทีนั้นภายในพระราชวงัมีอาคารและต าหนักต่างๆมากกว่า 200 หลงั แต่เม่ือมีการรุกราน
ของญ่ีปุ่ น อาคารส่วนใหญ่ก็ได้ถูกท าลายลงเหลืออยู่เพียงแค่  10 หลงัเท่านั้น ค าว่า “เคียงบกกุง” หมายถึง 
พระราชวงัแห่งพรท่ีมีแสงสวา่ง ภายในบริเวณของพระราชวงัแห่งน้ีมีสถาปัตยกรรมท่ีน่าสนใจดงัน้ีคือ “พระ
ท่ีนั่งคึนจองวอง (Geunjeongjeon)”และ “ศาลาเคียงฮวยรู (Hyangwonjeong)” ซ่ึงตั้งอยู่ภายในบริเวณสระน ้ ามี
ทศันียภาพท่ีสวยงามมาก  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านบุกชอนฮันอก Bukchon Hanok Village เป็นอีกหน่ึงสัญลกัษณ์ของเกาหลี 

ท่ามกลางตึกรามบา้นช่องท่ีทนัสมยัของกรุงโซลนั้น หมู่บา้นแห่งน้ีก็ยงัคงรักษาอาคารบา้นเรือนในสมยั
โบราณ มีกล่ินอายของเกาหลีในยคุเก่าแก่ เหมาะส าหรับคนท่ีชอบสถานท่ีท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์ ใน
ปัจจุบนัน้ีบา้นฮนัอกหลายหลงัในหมู่บา้นถูกดดัแปลงใหเ้ป็นศูนยว์ฒันธรรม เกสตเ์ฮา้ส์ ร้านอาหาร และโรงน ้า
ชา เปิดใหบ้ริการแก่นกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มาเพื่อสัมผสัและเรียนรู้วฒันธรรมเกาหลีแบบดั้งเดิม และอีกหน่ึงส่ิงท่ี
ส าคญัก็คือหมู่บา้นน้ีเป็นยา่นท่ีมีคนเกาหลีอยูอ่าศยักนัจริงๆภายในบา้น 

กลางวัน     รับประทานอาหารกลางวัน 
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น าท่านชมแหล่งช้อปป้ิงปลอดภาษี DUTY  FREE ช้อปป้ิงสินคา้แบรนด์เนม  มากมาย อาทิ นาฬิกา,แว่นตา,
เคร่ืองส าอางค,์กระเป๋า,กลอ้งถ่ายรูป หรือจะเป็นโทรศพัทมื์อถือ ใหท้่านอิสระไดเ้ลือกซ้ืออยา่งเตม็ท่ี  
น าท่านเรียนท า  คิมบับ  คิมบบั  เป็นอาหารเกาหลีชนิดหน่ึง ท าจากขา้วสุกและเคร่ืองปรุงอ่ืน ๆ หลากชนิด เช่น 
แตงกวา แคร์รอต ผกัโขม ไข่เจียว ปูอดั แฮม เป็นตน้ วางแผบ่นแผน่สาหร่ายแลว้มว้น จากนั้นหั่นเป็นช้ินพอดี
ค าชาวเกาหลีนิยมรับประทานคิมบบัระหวา่งการปิกนิกหรืองานกิจกรรมกลางแจง้ หรือรับประทานเป็นอาหาร
กลางวนัเบาๆโดยเสิร์ฟกบัหัวไชเทา้ดองและกิมจินอกจากน้ีคิมบบัยงัเป็นอาหารน ากลบับา้นท่ีเป็นท่ีนิยมทั้งใน
เกาหลีและต่างประเทศ ใหท้่านไดเ้รียนรู้ส่วนผสมของการท าคิมบบัและไดฝึ้กลองท าดว้ยฝีมือของตวัเองพร้อม
น าทุกท่านไดใ้ส่ชุดประจ าชาติเกาหลี “ฮันบก” และถ่ายรูปภาพความประทบัใจ  
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จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ช้อปป้ิงท่ี เมียงดง หรือ สยามสแควร์เกาหลีท่านสามารถเลือกสินคา้เทรนด์แฟชั่น
ล่าสุดของเกาหลีไดท่ี้น่ีโดยเฉพาะสินคา้วยัรุ่นเช่นเส้ือผา้ รองเทา้ กระเป๋า เคร่ืองประดบั ทั้งแบรนด์เนม เช่น 
EVISU, GAP, ONISUKA TIGER และสินคา้จากแบรนด์เกาหลีโดยเฉพาะ เคร่ืองส าอางเช่นETUDE HOUSE, 
SKIN FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE อีกทั้ งยงัมีร้านกาแฟ ร้านอาหารต่างๆ 
ท่านสามารถลิ้มลองไอศกรีม 2,000 วอน ท่ีสูงเกือบฟุตไดท่ี้น้ี  และ STREET FOOD อีกหลากหลายรายการให้
ทุกท่านไดเ้พลิดเพลินกบัอาหารฟิวชัน่ หลากหลายประเภท  

 ค ่า      รับประทานอาหารค ่า  
     น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั SKYPARK HOTEL หรือระดบัเทียบเท่า 

 

วันท่ีห้า     ศูนย์สมุนไพรฮ๊อกเกตนามู –REDPINE -  ศูนย์พลอยอเมทิส  – ช้อปป้ิงฮงแด  –   SUPER MARKET –   
                 สนามบินสุวรรณภูม ิ

เช้า         รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร ของโรงแรม 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่  ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู ต้นไม้ชนิดน้ีเจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาท่ีปราศจาก
มลภาวะและระดบัสูงเหนือน ้าทะเล 50-800 เมตร เมล็ดพนัธุ์ของสมุนไพรอ๊อตเกตนามูน้ี เป็นท่ีนิยมของคนเกาหลี
รุ่นใหม่ เพราะมีผลช่วยดูแลตบัให้แขง็แรง ป้องกนัโรคตบัแขง็ไม่ถูกท าลายจาการด่ืมแอลกอฮอล ์กาแฟ บุหร่ี สาร
ตกคา้งจากอาหาร และยา จากนั้นน าท่านสู่ RED PINE เป็นผลิตภณัฑ์ ท่ีสกดัจากน ้ ามนัสน ท่ีมีสรรคุณช่วยบ ารุง
ร่างกาย ลดไขมนั ช่วยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในร่างกาย น าท่านเลือกซ้ือ อเมทิส เป็นหินท่ีมีพลงัในการ
บ าบดัทั้งดา้นร่างกายและจิตใจของผูส้วมใส่  ขจดัความคิดแง่ลบ เป็นพลอยแห่งความเช่ือท่ีว่าจะน าสุขภาพและ
โชคมาปกป้องคุม้ครองผูส้วมใส่ได ้โดยมีตั้งแต่สีม่วงอ่อนเยน็ตาจนถึงสีม่วงเขม้ มีเสน่ห์เยา้ยวนใจ พลอยน้ีจะงาม
จบัตาเม่ือมาท าเป็นแหวน จ้ี ต่างหูและสร้อย และนิยมใชใ้นการแกไ้ขฮวงจุย้ท่ีไม่ดีภายในบา้นดว้ย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน  
จากนั้นน าทุกท่านเดินทางสู่ ช้อปป้ิงท่ีฮงแด แหล่งชอ้ปป้ิงท่ีอยูล่อ้มรอบไปดว้ยมหาวิทยาลยัช่ือดงัในเกาหลี สินคา้
ในย่านน้ีส่วนใหญ่เป็นสินคา้วยัรุ่นท่ีทนัสมยัและราคาไม่แพงเช่นเส้ือผา้ท่ีออกแบบโดยดีไซด์เนอร์เกาหลีรองเทา้
กระเป๋าเคร่ืองประดบั เคร่ืองส าอาง และยงัมีร้านแบรนด์เนมอยู่ทัว่ไปเช่น EVISU, ZARA ทุกวนัเสาร์ลานหน้า
ประตูของมหาวิทยาลยัฮงอิค จะมีผลงานศิลปะในรูปแบบต่างๆ เช่น เคร่ืองประดบั ตุ๊กตา เส้ือผา้ และของแฮนด์
เมด ท่ีน่ารักและใชค้วามคิดสร้างสรรค ์ของบางอย่างท ามาช้ินเดียวเพื่อให้ไดเ้ลือกซ้ือ บางทีอาจเป็นสินคา้ท่ีมีช้ิน
เดียวในโลก  ร้านกาแฟขนาดย่อม ย่านฮงอิก จากนั้นน าทุกท่านเดินทางสู่ SUPER MARKET ซ่ึงท่านสามารถ
เลือก ซ้ือสินค้าเกาหลีได้อีกรอบ โดยเฉพาะของกิน เช่น บะหม่ีซินราเมียน (มาม่าสไตล์เกาหลี) อูด้ง กิมจิ 
ขนมช๊อคโก้พาย น ้ าจ้ิมปรุงรสหมูย่างเกาหลี ไก่ตุ๋นโสมส าเร็จรูป ผลไม้ตามฤดูกาล ในราคาพิเศษก่อนกลับ
เมืองไทยจากนั้นน าท่านสู่สนามบินอิน 

 
20.20 น.          เดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์ปูซาน BX โดยเท่ียวบินท่ี BX747 
                           บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 
00.40 น.         ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
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ราคาทัวร์รวม ราคาทัวร์ไม่รวม 

1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัตามเส้นทางท่ีระบุใน
รายการชั้นทศันาจรไป-กลบัพร้อมคณะ  
กรณีอยูต่่อตอ้งเสียค่าเปล่ียนแปลงตัว๋ 
2. ค่าอาหารทุกม้ือ ตามท่ีระบุในรายการ 
3. ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ 
4. ค่าท่ีพกัตามระบใุนรายการ พกัห้องละ 2 ท่าน  
ตามโรงแรมท่ีระบุ หรือเทียบเท่า 
5. ค่ารถรับ-ส่ง และน าเที่ยวตามรายการ 
6. ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งท่ีมี 
7. ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่านละ 23 กก. 1ใบ/ท่าน 
8. ค่าหวัหนา้ทวัร์น าท่านท่องเท่ียวตลอดรายการใน
ต่างประเทศ 
9. ค่าประกนัอบุติัเหตุระหว่างเดินทาง 
-  การชดเชยอุบติัเหตุส่วนบุคคลกรณี เสียชีวิต สูญเสีย   
อวยัวะ สายตาหรือ ทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง 1,000,000 
บาท 
- ค่าKETA 10,300 วอน ประมาณ 320 บาท 
 

1. ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิ ค่าท าหนงัสือเดินทาง, ค่าโทรศพัท์
ส่วนตวั, ค่าซกัรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และ
เคร่ืองด่ืมท่ีส่ังเพ่ิมนอกเหนือรายการ (หากท่านตอ้งการส่ังเพ่ิม 
กรุณาติดต่อหวัหนา้ทวัร์แลว้จ่ายเพ่ิมเองต่างหาก) 
2. ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่นท่านละ 50,000 วอน หรือ 
1,500 บาท ต่อท่านตลอดทั้งทริป  
3. ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% (กรณอีอก
ใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรือต้องการใบก ากับภาษ)ี 
4. ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระ ท่ีหนกัเกินสายการบินก าหนด  
(ปกติ 23 กก.) 1 ใบ/ท่าน 
5. ค่าวีซ่าส าหรับพาสปอร์ตต่างดา้ว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 
1)พาสปอร์ต 2)ใบประจ าตวัคนต่างดา้ว 3)ใบส าคญัถ่ินท่ีอยู ่ 4)
ส าเนาทะเบียนบา้น(ถา้มี) 5)สมุดบญัชีเงินฝาก(ถา้มี) 6)รูปถ่ายสี 
2 น้ิว 2 รูป แลว้ทางบริษทัฯจะเป็นผูด้  าเนินการย่ืนวีซ่าให้ท่าน
โดยจ่ายค่าบริการต่างหาก(ส าหรับหนงัสือเดินทางต่างดา้ว 
เจา้ของหนงัสือเดินทางตอ้งท าเร่ืองแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อน
จะยื่นวีซ่า) 

 

วันเดินทาง อตัราค่าบริการ/ท่าน 

 
 
 

ธันวาคม 

28 ธ.ค.65 – 1 ม.ค.66 30,888.- 

29 ธ.ค.65 – 2 ม.ค.66 30,888.- 

30 ธ.ค.65- 3 ม.ค.66 30,888.- 

31 ธ.ค.65-4 ม.ค.66 29,888.- 

 พกัเดี่ยวเพิม่ 7,900.- 
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 เง่ือนไขการจองและการให้บริการ 

1. ในการจองคร้ังแรก มดัจ าท่านละ 10,000 บาท หรือช าระทั้งหมด  
2. ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนเดินทาง 30 วนั ในกรณีท่ีไม่ช าระเงินส่วนท่ีเหลือตามเวลาท่ีก าหนด ขอสงวนสิทธ์ิในการบอกยกเลิกการเดินทาง 
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ โดยจะตอ้งส่งแฟกซ์ หรือ อีเมล ์ ใบจองทวัร์ใหเ้จา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมกรอกรายช่ือของผูเ้ดินทางท่ีสะกดตรง

ตามหนงัสือเดินทาง 
4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ หากลูกคา้ตอ้งการขอแยกออกจากกรุ๊ป หรือไม่เที่ยวตามรายการท่ีบริษทัก าหนด บริษทัขอปรับท่านละ 300 USD 

 การยกเลิก 
1. การยกเลิกการเดินทางจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเม่ือไดแ้ฟกซ์ หรือ อีเมล ์การยกเลิกให้กบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย  
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัท าการขึ้นไป  คืนเงินทั้งหมด 
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง  15 วนัท าการขึ้นไป เก็บค่าใชจ้่าย 50% ของราคาทวัร์ 
• ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกว่า 1 - 14 วนัท าการ  เก็บค่าใชจ้่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทวัร์ 

** การยกเลิกไม่นบัวนัเสาร์อาทิตย ์และวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์** 
2. การขอยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเจ็บป่วยหรือมีเหตจุากร่างกายท่ีไม่สามารถเดินทางในช่วงเวลาท่ีจองได ้การยกเลิกการเดินทาจะตอ้ง
แสดงใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลให้กบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขายทั้งน้ีบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิพิจารณาในการคืนเงินให้กบัลูกคา้เป็นกรณีไป  
3. ในกรณีท่ีเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองปฏิเสธการเขา้-ออกนอกประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ
ไม่คืนค่าทวัร์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน 
4. ในกรณีกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุด หรือ เทศกาล บริษทัฯไดมี้การการันตีมดัจ า หรือ ซ้ือขายแบบมีเง่ือนไขกบัสายการบิน รวมถึง
เที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT (เหมาล า), EXTRA FLIGHT (เท่ียวบินพิเศษท่ีเพ่ิมเขา้มาช่วงวนัหยุด หรือ เทศกาลดงักล่าว) 
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่ามดัจ า หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมด 
หมายเหตุ 
1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีจ านวนผูเ้ดินทาง ต ่ากว่า  15 ท่าน(ผูใ้หญ่) ขึ้นไป โดยบริษทัฯ จะแจง้ให้

ทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนั ก่อนการเดินทาง  
2. เท่ียวบิน ราคาและรายการท่องเท่ียว สาม ารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ ของ 

ผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
3. หนงัสือเดินทาง ตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพ่ือท่องเท่ียวเท่านั้น 
4. ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆทั้งส้ิน อนัเน่ืองมาจากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, 

การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การเมือง, ภยัธรรมชาติ (โดยบริษทัฯจะด าเนินการประสานงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
แก่ลูกคา้)  

5. ทางบริษทัฯสงวนสิทธิไม่คืนเงิน ในกรณีท่ีท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ เช่น ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบาง
ม้ือ เพราะค่าใชจ้่ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ้่ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 

6. ทางบริษทัฯสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากความ
ประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 

7. เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯจะถือว่าท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆแลว้ ตามท่ีได้
ระบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 

8. บริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเท่ียวเท่าน้ัน    
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หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 
➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 
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