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แพคเกจเกาหลี อิสระเดินทางเอง 
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วนั โปรแกรมการเดนิทาง อาหาร 

1 ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ  - 

2 

ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน > Dirty Trunk Cafe  

>หมูบ่า้นโบราณเกาหลอีนึพยอง   

ทพีัก: Ibis Ambassador Insadong Hotel*** หรอืเทยีบเทา่  

B : ---- 

L : บบิมิบับ 

D : --- 

 

3 

เลอืก1โปรแกรม 

> สวนสตรอเบอรี ่ ใหท้กุทา่นไดเ้ก็บสตรอเบอรีก่ันสดๆจากตน้ 

A: สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด(์1Daypass) + ชอ้ปป้ิงยา่นฮงแด 

B: สวนสนุกล็อตเตเ้วลิด(์1Daypass) + ชอ้ปป้ิงยา่นฮงแด 

C:   ลานสก ีJisan Forest Ski Resort+ชอ้ปป้ิงยา่นฮงแด 

ทพีัก: Ibis Ambassador Insadong Hotel*** หรอืเทยีบเทา่ 

 

B : โรงแรม 

L : ---- 

D : BBQ 

4 

พระราชวังเคยีงบกกงุ (สวมชดุฮันบก) > Duty Free 

>พเิศษ! เมนูไกตุ่น๋โสม รา้นระดับ Michelin Guide  

>น่ังกระเชา้ เขานัมซาน N Seoul Tower > ตลาดปลานอรย์างจนิ  

>ชอ้ปป้ิงเมยีงดง 

ทพีัก: Ibis Ambassador Insadong Hotel*** หรอืเทยีบเทา่ 

B : โรงแรม 

L : ไกตุ่น๋โสม  
D : --- 

5 
>พพิธิภัณฑส์าหร่าย>ยา่นชนิซาดง ถนนกาโรซกูลิ >Cosmetic Shop 

>Hyundai Premium Outlet Songdo > ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน 

B : โรงแรม 

L : จมิดกั 

D : ---- 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อตัราคา่แพ็คเกจ  เกาหล ีอสิระเดนิทางเอง OH..Seoul Full เทีย่วเต็มทกุวนั 

ผูเ้ดนิทาง 10-12 ทา่น 8-9 ทา่น 6-7 ทา่น 4-5 ทา่น 2-3 ทา่น 

ราคา 15,500 17,000 17,800 19,800 29,500 



  

วนัแรก          ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ 

วนัทีส่อง         ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน – Dirty Trunk Cafe  –  หมูบ่า้นโบราณเกาหลอีนึพยอง 
- กรงุโซล 

Package Winter Seoul Korea  

5Day3Night 

จดุเช็คอินใหม่ในเกาหลี! Dirty Trunk Coffee Factory  

ชมหมู่บา้นโบราณเกาหลีอึนพยอง นัง่CableCarชมวิวกรงุโซล 

ชอ้ปป้ิงยา่นฮงแด เมียงดง 

พิเศษ! หมยูา่งเกาหลีBBQ ขึ้นช่ือ & ไกต่ ุ๋นโสม เมนMูichelin Guide 

พักโซล 3คนื  

__.__ น. พรอ้มกันที ่ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศขาออกชัน้ 2 เคานเ์ตอรส์ายการบนิ 
_____________ 

__.__ น. ออกเดนิทางออกสู ่ประเทศเกาหล ีโดยสายการบนิ________________เทีย่วบนิที_่______  
 

__.__ น.    น าทา่นเดนิทางออกสู ่ประเทศเกาหลใีต ้โดยสายการบนิ ______ 
 เทีย่วบนิที_่________  

__.__ น.   เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน ประเทศเกาหลใีต ้(เวลาทอ้งถิน่
เร็วกว่าประเทศไทย 2ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเป็นเวลาทอ้งถิ่น เพื่อความ
สะดวกในการนัดหมาย) ผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร  

 เดนิทางสู ่Dirty Trunk Coffee Factory จุดเช็คอนิใหมใ่นเกาหล!ี เป็นรา้นคา
เฟ่ใหญ่ ในเมืองพาจู  และยังในรับความนิยมอย่างมากในโซเชียลมีเดีย  ที่น่ี
ออกแบบตกแต่งแนวFactory เหมอืนเป็นโรงงานสมัยกอ่น และเพดานทีส่งู มมีุม
เก๋ๆ ใหถ้่ายรูปมากมาย ภายในรา้นยังมบีรกิาร เครือ่งดืม่ ขนม อาหารหลากหลาย
เมนู 

เทีย่ง รบัประทานอาหารเทีย่ง เมนูบบิมิบบั (Bibimbap) หรอื ขา้วย าเกาหล ี
เดนิทางสู่ หมู่บา้นโบราณเกาหลอีนึพยอง (Eunpyeong Hanok Village) 
หมูบ่า้นดัง้เดมิสไตลเ์กาหล ีความเป็นอดตีเกา่แกข่องชาวแดนโสม บา้นไมโ้บราณ 
สถานที่อยู่อาศัย และธรรมชาตสิุดใกลช้ดิ สรา้งเสร็จและเปิดใหเ้ขา้ชมเมื่อตน้ปี 
2018 ที ่ท าใหถ้า่ยรูปสวยๆไดอ้ยา่งจุใจ นอกจากบา้นแลว้ รา้นชา กาแฟ ตลอดจน
รา้นสะดวกซื้อ ก็ยังถูกสรา้งในสไตล์ฮันอกใหบ้รรยากาศสวยๆแบบโบราณๆ
คลาสสคิๆ 
จากนัน้น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก 

เย็น อสิระอาหารเย็นตามอัธยาศยั   
             น าเขา้สู ่Ibis Ambassador Insadong Hotel***หรอืเทยีบเทา่  
 



  

วนัทีส่าม         เลอืกเทีย่ว 1 โปรแกรม – ยา่นฮงแด 934 King's cross คาเฟ่ ธมี แฮรร์ ี ่พอตเตอร ์
    

วนัทีส่ ี ่        พระราชวงัเคยีงบ็อค (ถา่ยรปูชุดฮนับก)- ชอ้ปป้ิงปลอดภาษ ีDuty Free                                                
- น ัง่กระเชา้ลอยฟ้า Namsan Cable Car - ตลาดปลานอรย์างจนิ  - ชอ้ปป้ิงเมยีงดง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ 
 น าทา่นเดนิทางสู ่สวนสตรอเบอรี ่(เปิดชว่ง ธ.ค.-เม.ย.)  ใหท้กุทา่นไดเ้ก็บสตรอเบอรีก่ันสดๆจากตน้ 
 Option A   สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์ (รวมบัตร 1 Daypass) 
 Everland ถูกขนานนามว่า ดสินียแ์ลนดเ์กาหลี สวนสนุกเปิดในหุบเขาที่มีชือ่เสยีงมากที่สุดของประเทศ 

ภายในสวนสนุกประกอบไปดว้ยโซนตา่ง ๆ 5 โซน ทัง้โซน American Adventure, Zoo Topia, Global Fair, 
Magic Land และ European Adventure หรอืท่านสามารถเดนิไปชมเทศกาลดอกไมท้ีจ่ัดไดอ้ย่างสวยงาม
เป็นสวนขนาดใหญช่มดอกไมห้ลากสสีนัสวยงาม 

 Option B   สวนสนุกลอตเตเ้วลิด์ (รวมบัตร 1 Daypass) 
 Lotte World Adventure เป็นหนึ่งในสวนสนุกที่ดังที่สุดของเกาหล ีแบ่งออกเป็นโซนใหญ่ๆได ้2 โซน 

ไดแ้ก ่“ธมีผจญภัย(Adventure)”ทีเ่ป็นสวนสนุกในร่มทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก และ “เกาะเวทมนต(์Magic Island)” 
เป็นสวนสนุกกลางแจง้ ตัง้อยู่ดา้นนอกตดิกับทะเลสาบซกชอนโฮซู อีกทัง้ยังมีรา้นจ าหน่ายของที่ระลึก 
รา้นอาหารนานาชาต ิและสิง่อ านวยความสะดวกอืน่ๆอกีมากมาย โดยในสว่นของอาคารสวนสนุกโซนในร่มนัน้ 
ไดรั้บการออกแบบและตกแต่งมาอย่างด ีโครงสรา้งภายในใชห้ลังคาเป็นกระจกทัง้หมด ท าใหถ้งึแมจ้ะอยู่ใน
ร่มแตก่็ไดบ้รรยากาศแบบกลางแจง้ร่วมดว้ย 

 Option C   ลานสก ีJisan Forest Ski Resort 
 ซึง่อยู่ตดิกับกรุงโซล ในช่วงหนา้หนาวผูค้นส่วนใหญ่รวมไปถงึนักท่องเที่ยวนิยมพากันมาท ากจิกรรมที่น่ี 
เพราะเป็นลานสกทีีม่พีื้นทีก่วา้งขวางอย่างมาก และยังแบ่งออกเป็นโซนต่าง ๆ ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิไปกับ
การเล่น สกี สโนว์บอร์ด และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย ใหท้่านไดพั้กผ่อนตามอัธยาศัย *ลานสกีอาจ
เปลีย่นแปลงไปตามความเหมาะสมโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยจะอยู่ในระดับและพืน้ทีท่ีใ่กลเ้คยีงกัน*
(ไมร่วมคา่เชา่อปุกรณ์เลน่สก)ี 

เทีย่ง อสิระอาหารเทีย่งตามอธัยาศยั 
16.00 น.  เดนิทางสู ่ยา่นฮงแด ซึง่เป็นทีต่ัง้ของ 934 King's cross คาเฟ่ ธมี"แฮรร์ี ่พอตเตอร ์

คาเฟ่เกาหลีที่แฟนๆ แฮร์รี่ หา้มพลาด พาเหล่าสาวกแฮรี่ไดเ้ขา้ไปสัมผัสโลกพ่อมดมุมถ่ายรูปสวยๆ
พรอ้มพร็อบถา่ยรูปเก๋ๆ มากมาย(ไมร่วมคา่เครือ่งดืม่) 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น เมนูBBQ หมยูา่งเกาหล ียอดฮติตลอดกาล 
น าเขา้สู ่Ibis Insadong Hotel Seoul***หรอืเทยีบเทา่ 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ 
 สัมผัสประสบการณ์ใส่ชุดฮนับก เขา้สัมผัสวัฒนธรรมเกาหล ีชมสถาปัตยกรรมความงามของ พระราชวงั

เคยีงบกกุง พระราชวังเก่าแก่ที่สุดของราชวงศโ์ชซอน สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1394 โดยใชเ้ป็นศูนยก์ลางการ
ปกครองในสมัยโบราณโดยเป็นทัง้ทีป่ระทับและฐานอ านาจของพระ เจา้แทจอนและต่อเน่ืองมาถงึกษัตรยิใ์น
ราชวงศโ์ชซอนพระทีน่ั่งคนึชองจอนถกูสรา้งขึน้มาเพือ่เป็นทีว่า่ราชการตอ่มาคณะปกครองเกาหลขีองญีปุ่่ นได ้
สรา้งอาคารรัฐสภาขนาดยักษ์ขึน้คั่นเพือ่ตอ้งการแสดงนัยเดน่ชดัวา่ตอ้งการตดัความผกูพันระหวา่งพระราชวงศ์

กับราษฎรอาคารหลังน้ีไดถ้กูรือ้ถอนไปในโอกาสครบรอบ50ปีการปลดแอกจากญีปุ่่ นในเขตพระราชวังยังมพีระ
ต าหนักเคยีวฮเวรู เป็นอาคารสองชัน้ ตัวพระต าหนักถูกสรา้งใหย้ืน่ออกไปกลางสระน ้าทีเ่ต็มไปดว้ยฝูงหงส์

สรา้งขึน้เพือ่ใชเ้ป็นสถานทีส่ าหรับจัดงานเลีย้งพระราชทาน 
จากนัน้แวะชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษี Duty Free แบรนดเ์นม มากมาย อาท ินาฬกิา,แวน่ตา,เครือ่งส าอางค,์
กระเป๋า,กลอ้งถา่ยรูป หรอืจะเป็นโทรศัพทม์อืถอื ใหท้า่นอสิระไดเ้ลอืกซือ้อยา่งเต็มที ่  

เทีย่ง รบัประทานอาหารเทีย่ง รา้นระดบัMichelin Guide ไก่ตุ๋นโสม เมนูขึน้ชือ่ตัง้แต่ยุคสมัยราชวงศ ์โชซอน 
มตีน้ต ารับมาจากในวัง เป็นเมนูอาหารเกาหลทีีน่ิยมทานเพื่อบ ารุงก าลัง และเสรมิสุขภาพ ภายในตัวไก่จะมี
สว่นผสมของสมนุไพรนานาชนดิ เชน่ ขา้วเหนียว รากโสม พรกิไทยแดง เกาลัด พุทราจนี เป็นตน้ 
น าท่านน ัง่กระเชา้ลอยฟ้า Namsan Cable Car สู ่ยอดเขานัมซาน Namsan Mountain อันเป็นทีต่ัง้ของ
หอคอยเอ็นโซล N Seoul Tower ใหท้า่นเพลดิเพลนิชมทัศนียภาพทีส่วยงามของแตล่ะฤดทูีแ่ตกตา่งกัน และ



  

ใหท้่านไดถ้่ายรูปและสัมผัสความน่ารักของวัยรุ่นเกาหล ีทีน่ยิมมาคลอ้งกญุแจไวด้ว้ยกันระเบยีงทุกดา้นของ 
SEOUL TOWER จงึเต็มไปดว้ยกญุแจหลากหลายส ี(ไมร่วมคา่ลฟิท)์ 

 เดนิทางสู ่ ตลาดปลานอรย์างจนิ เป็นตลาดปลาขายสง่ทีเ่ปิดมานานตัง้แตปี่ 1927 ซึง่ถอืวา่เป็นตลาดขาย
ของทะเลที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลี มีมากถงึ700รา้นคา้ ท่านสามารถเลือกซื้อ
อาหารทะเลสดๆ เชน่ ปอูลาสกายักษ์,ปซูไูว, หอยเป๋าฮือ้, กุง้ล็อบสเตอร ์ปลา
หลากหลายชนิด จากนัน้ก็ยังสามารถใหพ้่อครัวทีต่ลาดปรุงพรอ้มทานไดเ้ลย 
โดยจะน าทา่นเดนิตามไปยังรา้นอาหาร 
น าท่านชอ้ปป้ิงทีเ่มยีงดง เลือกสนิคา้เทรนดแ์ฟชั่นล่าสุดของเกาหลีไดท้ี่น่ี
โดยเฉพาะสนิคา้วัยรุ่นเช่นเสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครื่องประดับ ทัง้แบรนด์
เนม เช่น EVISU, GAP,ONISUKA TIGER และสินคา้จากแบรนด์เกาหลี
โดยเฉพาะ เครือ่งส าอาง อกีทัง้ยังมรีา้นกาแฟ รา้นอาหารตา่งๆมากมาย 

เย็น อสิระอาหารเย็นตามอัธยาศยั   
 น าเขา้สู ่Ibis Insadong Hotel Seoul***หรอืเทยีบเทา่ 
 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ 
 เดนิทางสู่ พพิธิภณัฑส์าหร่าย (Seaweed Museum) จะจัดไดเ้รยีนรูเ้รือ่งราวต่างๆของการท าสาหร่าย

และประวัตคิวามเป็นมาตน้ก าเนดิของการผลติสาหร่ายพรอ้มทัง้ใหท้่านไดล้ิม้ลองรสชาตสิาหร่ายของเกาหลี
แบบดัง้เดมิ และสามารถเลอืกซือ้เป็นของฝากอกีดว้ย 

 เดนิทางสูย่า่นชนิซาดง ถนนกาโรซูกลิ ถนนสายแฟชั่นที่เต็มไปดว้ยตน้แป๊ะก๊วยสองขา้งทาง ความยาว 
700 เมตร มคีวามสวยงาม แต่เสน่หท์ีแ่ทจ้รงิของพืน้ทีต่ัง้อยูท่ีอ่ ืน่ในรา้นคา้รา้นกาแฟและรา้นอาหาร รา้นคา้ที่
มเีอกลักษณ์ทีม่ลีักษณะเฉพาะตัวและรสนยิมตา่ง ๆ  

เทีย่ง รบัประทานอาหารเทีย่ง เมนูจมิดกั (Jimdak) หรอืไกตุ่๋นซอีิ๊วเกาหล ีผสมกับวุน้เสน้ทีเ่หนียวนุ่ม หัวหอม
ใหญ ่รสชาตคิลา้ยไกพ่ะโลข้องไทยแตจ่ะเผ็ดกวา่นดิหน่อย เป็นเมนูชือ่ดังจากเมอืงอันดง 
แวะ Cosmetic Shop ใหท้่านเลือกซือ้คอสเมตกิหลากยี่หอ้คุณภาพที่ผูห้ญิงชาวเกาหลีทัง้สาววัยรุ่นไป
จนกระทั่งสาวสวยสงูวัยแลว้ ผูห้ญงิเกาหลใีหค้วามส าคัญกบัเรือ่งผวิหนา้คอ่นขา้งมาก โดยเฉพาะในกลุม่บ ารุง
ผวิพืน้ฐาน Skin Care และเครือ่งส าอางผสมสมนุไพร 
เดนิทางสู่เมอืงซงโด ผ่านชม ซงโดเซนทรลัพารค์ Songdo Central Park  เป็นสวนสาธารณะ ใน
บริเวณพื้นที่สีเขียวตรงกลาง ของย่านธุรกิจระหว่างประเทศซงโดและในเมืองอินชอน (Incheon)  
สวนสาธารณะที่ไดรั้บแรงบันดาลใจ ในการสรา้งจากเซนทรัลพาร์ค ในมหานครนิวยอร์ก ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา  สวนแห่งน้ีเปรียบเสมือนโอเอซิสธรรมชาติในเมือง ซึ่งสรา้งความผสมผสาน ระหว่าง
เทคโนโลย ีและสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาต ิสวนถูกรายลอ้มไปดว้ย อาคารทันสมัย และสถานทีต่่างๆ รวม
ไปถงึโรงแรมยอดนยิม ส าหรับการพักอยา่งสงบ ในบรเิวณของสวนแหง่น้ีอกีหลายแหง่ 
แวะชอ้ปป้ิง Hyundai Premium Outlet Songdo เอาทเ์ลตขนาดใหญ่ มรีา้นสนิคา้แบรนดเ์นมระดับโลก
มากมาย นอกจากจะเป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงแลว้ ยังเป็นแหลง่พักผอ่นหยอ่นใจ ส าหรับครอบครัวอกีดว้ย 
จนสมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่ทา่ อากาศยานนานาชาตอินิชอน เพือ่เดนิทางกลับสูป่ระเทศไทย 

__.__ น.   เดนิทางกลับ ประเทศไทย โดยสายการบนิ_____________เทีย่วบนิที_่_________ 

 
***************************** 

หมายเหต ุ: แพคเก็จทัวรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ,  การจราจร 

หรอืชว่งเทศกาลหรอืวันหยดุ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ัดจะปรับเปลีย่นโดยค านงึถงึผลประโยชนข์อง
ทา่นเป็นหลัก เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม  

 

 

 

 

 

 

วนัทีห่า้         พพิธิภณัฑส์าหรา่ย –ยา่นชนิซาดง - Cosmetic Shop– Hyundai Premium Outlet  
                   Songdo - ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน                                                                                                                                                



  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

* ส าหรับเขา้พักตรงวันเสาร ์มคีา่Surcharge เพิม่ทา่นละ 300บ. 

** Holiday blackout period   23 DEC - 8 Jan2023  ม ีSurcharge โปรดสอบถามเจา้หนา้ที ่

อัตราน้ีรวม   
1. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอื ระดับใกลเ้คยีงกัน  

2. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้  

3. คา่รถปรับอากาศสว่นตัวน าเทีย่วตามระบไุวใ้นรายการ พรอ้มคนขับรถ  

อัตราน้ีไมร่วม  
1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ไป-กลับ 
2. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  
3. คา่ใชจ่้ายอืน่ๆ ทีน่อกเหนือจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้  
4. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  

5. ค่าภาษีน ้ามันที่สายการบนิเรียกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ และไดท้ าการขาย

โปรแกรมไปแลว้ 
6. คา่ Vat 7% และ คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

7. คา่ลงทะเบยีน K-ETA ทา่นละ 1,000 บาท 

8. คา่ทปิDriverguide ทา่นละ 20,000 วอน/ทรปิ 

 ► เอกสารทีต่อ้งท าการเตรยีมกอ่นเดนิทาง  

1. พาสปอรต์ตัวจรงิ (อายกุารใชง้านตอ้งเหลอืมากกวา่ 6 เดอืน)  

2.เอกสารจากการลงทะเบยีนผา่นการอนมุัตริะบบ K-ETA (Korea Electronic Travel Authorization) 

เงือ่นไขการเดนิทางเขา้และออกจากประเทศไทยและเกาหลใีต ้ (Update เดอืนตุลาคม 2565 )   
 

1. ลงทะเบยีนผา่นระบบ K-ETA (Korea Electronic Travel Authorization)  

 

เอกสารทีใ่ชล้งทะเบยีน K-ETA   

1. ไฟลร์ูปภาพสถีา่ยหนา้ตรง พืน้หลังสขีาว ไฟล ์JPEG ขนาดไมเ่กนิ 100MB (อายุไมเ่กนิ 6 เดอืน) 

2. ไฟลร์ูปสหีนา้พาสปอรต์ ไฟล ์JPEG ขนาดไมเ่กนิ 300MB (มอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืน) 
3. ขอ้มลูสว่นตัว เชน่ ชือ่-นามสกลุ ภาษาอังกฤษตามหนา้พาสปอรต์, เบอรโ์ทรตดิตอ่ในไทย, เบอรโ์ทรตดิต่อในเกาหล(ีถา้

ม)ี, E-mail และประวัตขิองลูกคา้ 

4. ขอ้มลูทีพ่ัก  
5. ผูเ้ดนิทางตอ้งลงทะเบยีน Q CODE (Quarantine Covid19 Defensse) ดว้ยตนเอง   

 

เงือ่นไขขา้งตน้ อาจมกีารยกเลกิ หรอื เปลีย่นแปลง บรษัิทฯ จะท าการแจง้ Update ใหท้า่นลกูคา้กอ่นการเดนิทาง 

 

อตัราค่าแพ็คเกจ  เกาหลี อิสระเดินทางเอง OH..Seoul Full เท่ียวเต็มทกุวนั 

ช่วงเวลาเดินทาง: 1 พ.ย.65 – 28 ก.พ.66 
Ibis Ambassador Seoul Insadong***   https://m.ambatel.com/ibis/insadong/ko/index.do 

JK Blossom Hotel***                         http://www.jkblossom.co.kr/en/ 

InterCity Hotel***                            http://www.intercityseoul.kr/en/index.php 
Hotel L'ART***                                http://www.lartgimpo.com/html/main.asp 

จ านวนผูเ้ดนิทาง 
พกัหอ้งละ 
2-3 ทา่นๆละ 

เด็ก 2-12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ2่ทา่น 

มเีตยีงเสรมิ 

เด็ก 2-12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ2่ทา่น 
ไมม่เีตยีงเสรมิ 

พกัเดีย่วเพิม่ 
ทา่นละ 

Private 10-12 ทา่น 16,500.- 16,000.- 14,500.- 4,500.- 

Private 8-9 ทา่น 18,000.- 17,500.- 16,000.- 4,500.- 

Private 6-7 ทา่น 18,500.- 18,000.- 16,500.- 4,500.- 

Private 4-5 ทา่น 22,500.- 22,000.- 20,500.- 4,500.- 

Private 2-3 ทา่น 29,500.- 29,000.- 27,500.- 4,500.- 



  

 
 
 



  

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

 
 

 

https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip

