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รหัสโปรแกรม : 25553 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไฮไลท์โปรแกรม 
 บินตรงกรุงเทพฯ – อินชอน โดยสายการบิน AIR PUSAN (BX)  

ฟรีน ้าหนกักระเป๋าขาไป – กลบั 15 กิโลกรัม/ ถือขึ้นเคร่ือง 10 กิโลกรัม 
 สัมผสักบัการพกัผอ่นแบบเต็มรูปแบบในโรงแรมระดบั 3 ดาว ของประเทศเกาหลีใต ้พร้อมอาหารเชา้ 
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วัน โปรแกรมการเดินทาง เช้า กลางวัน เย็น โรงแรมท่ีพกั 
1 กรุงเทพฯ – อินชอน X X X - 

2 
เกาหลีใต ้(สนามบินอินชอน)-  สกี - Gimpo Art Village  - 
AraMaru Skywalk 

X   L’ART HOTEL 

3 
ศูนยร์วมเคร่ืองส าอาง-วดัพงอึนซา-กาโรซูกิล-สวน
สนุกลอ็ตเตเ้วิลด-์ฮงแด 

โรงแรม   L’ART HOTEL 

4 
 ศูนยโ์สมรัฐบาล  - RED PINE - พระราชวงัถอ็กซูกุง  -
หมู่บา้นบุกชอนฮนัอก- DUTY  FREE-เมียงดง 

โรงแรม  X L’ART HOTEL 

5 
ศูนยส์มุนไพรฮ๊อกเกตนามู –REDPINE -  ศูนยพ์ลอยอเมทิส  
– ชอ้ปป้ิงฮงแด  –   SUPER MARKET –   สนามบินสุวรรณ
ภูมิ 

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) 

 

วันแรก     กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) -  เกาหลใีต้ (สนามบินอนิชอน) 

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

วันท่ีสอง         เกาหลใีต้ (สนามบินอนิชอน)-  สก ี- Gimpo Art Village  - AraMaru Skywalk 

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

 ตามเวลาทอ้งถ่ิน เร็วกวา่เมืองไทยประมาณ 2 ชัว่โมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนดั
หมายเวลา 
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 น าท่านสู่ ลานสก ีเพ่ือให้ทุกท่านสนุกสนานกบัการเล่นสก ีประเทศเกาหลี มีสถานท่ีเล่นสกีท่ีไดรั้บความนิยม
อยูห่ลายแห่ง ลานสกีของเกาหลีจึงเป็นท่ีรู้จกักนัดีในทัว่เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้จีนและญ่ีปุ่ น ตลอดจนนกัสกี
ระดบัอาชีพจากยุโรปและอเมริกา  จึงไดอ้อกแบบลานสกีท่ีไดร้ะดบัมาตรฐานมากท่ีสุด โดยทุกท่ีแบ่งพื้นท่ี
ส าหรับผูท่ี้เร่ิมเล่นเล่ือนต าแหน่งไปจนถึงระดบัADVANCE  ทั้งยงัมีส่ิงอ านวยความสะดวกไวม้ากมาย ไม่วา่
จะเป็น ท่ีพกัโรงแรม  ร้านอาหาร มินิมาร์ท  ใหท้่านท่ีหลงใหลในการเล่นสกีหรือจะสนุกต่ืนเตน้กบัความเร็ว
ของสโนวบ์อร์ดท่ีไหลเล่ือนลงมาจากเนินสกีบนภูเขาไดอ้ยา่งเตม็ท่ี  
(ชุดสกีและอุปกรณ์สกีไม่รวมในค่าทวัร์) 

กลางวัน      รับประทานอาหารกลางวัน 
น าท่านชมศิลปะวฒันธรรมฮนัอก ณ Gimpo Art Village  หมู่บา้นโบราณเกาหลี 

 
น าท่านชมวิว ณ AraMaru Skywalk อารามารู สกายวอลค์ ท่ีมีทางเดินรูปวงกลมยาว 46 เมตร ตั้งอยูบ่นคลอง 
อารา สามารถมองเห็นวิวสวยๆของคลองได ้360 องศา และทางเดินนั้นเป็นกระจกนิรภยัซอ้นกนั 3 ชั้น 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า  

     จากน้ันน าท่านเข้าสู่ท่ีพกั L’ART HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 
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วันท่ีสาม ศูนย์รวมเคร่ืองส าอาง-วัดพงอนึซา-กาโรซูกลิ-สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์-ฮงแด 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
น าท่าน ศูนย์รวมเคร่ืองส าอางแบรนด์ดังเกาหล ี เช่น ROJUKISS, LOTREE, LANEIGN, SULWASOO ให้
ท่านไดเ้ลือกซ้ือในราคาพิเศษ  ถึงเวลาพาทุกท่านตะลุยสู่แหล่งชอ้ปป้ิงท่ีไดช่ื้อวา่ใหญ่ท่ีสุดในเอเชีย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วัดพงอนึซา BONGEUNSA TEMPLE เดิมช่ือวดัคยองซองซา วดัถูกสร้างขึ้นในปีท่ี 10 ของ รัชสมยักษตัริย์
วอนซองวงัแห่งราชวงศชิ์ลลา นบัเป็นหน่ึงในวดัทางพุทธศาสนาแบบดั้งเดิมท่ียงัคงเหลืออยูด่ว้ยอายกุวา่ 1,200 
ปี วดัแห่งน้ีตั้งอยูท่ี่เชิงเขาซูโดซาน ในยา่นซมัซองดง ซ่ึงอยูท่างทิศใตข้องกรุงโซล (Seoul) ซ่ึงเป็นเมืองใน
พื้นท่ี ของจงัหวดัคยองกี (คยองกีโด, Gyeonggi-do) ในประเทศเกาหลีใต ้
 

กลางวัน      รับประทานอาหารกลางวัน  
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กาโรซูกลิ (Garosu-gil) ถนนอาร์ตสุดฮิป ท่ีโซล เกาหลี ถนนท่ีเตม็ไปดว้ยตน้ไมส้องขา้งทาง ซ่ึงก็คือเจา้ตน้กิงโกะ 

(Ginkgo) หรือตน้แปะก๊วยนัน่เอง โดยมีความยาวของถนนประมาณ 700 เมตร นถนนท่ีมีครบทุกรส ทั้งร้าน
เส้ือผา้ รองเทา้ เคร่ืองประดบั ในแบบท่ีเรียกวา่ฮิป ยนิูคสุดๆ ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นร้านของเหล่านกัออกแบบท่ีมี
ช่ือเสียงและนกัออกแบบอิสระรุ่นใหม่ของเกาหลีไปจนถึงสินคา้แบรนดเ์นม 

 
จากนั้นเดินทางสู่สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์ (LOTTE WORLD)สวนสนุกในร่มขนาดใหญ่ติดอนัดบัโลกท่ีตั้งอยู่
ในกรุงโซล ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลกัคือ สวนสนุกในร่มท่ีช่ือว่า LOTTE WORLD ADVENTURE ท่ีมีอยู่
ทั้งหมด 4 ชั้น แต่ละชั้นก็จะมีเคร่ืองเล่นต่างๆ ร้านอาหาร ร้านขายของท่ีระลึก และลานสเก็ตน ้ าแขง็ขนาดใหญ่ 
และในส่วนของสวนสนุกกลางแจง้นั้นมีช่ือว่า MAGIC ISLAND อนัเป็นท่ีรวมเคร่ืองเล่นหวาดเสียวหลายๆ 
ชนิด นอกจากน้ียงัมีส่ิงอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ ภายในบริเวณสวนสนุกแห่งน้ี ไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินคา้ 
โรงแรม โรงภาพยนตร์ ฯลฯ ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือในราคาพิเศษ   
จากนั้นน าทุกท่านเดินทางสู่ ช้อปป้ิงท่ีฮงแด แหล่งช้อปป้ิงท่ีอยู่ลอ้มรอบไปดว้ยมหาวิทยาลยัช่ือดงัในเกาหลี 
สินคา้ในย่านน้ีส่วนใหญ่เป็นสินคา้วยัรุ่นท่ีทันสมยัและราคาไม่แพงเช่นเส้ือผา้ท่ีออกแบบโดยดีไซด์เนอร์
เกาหลีรองเทา้กระเป๋าเคร่ืองประดบั เคร่ืองส าอาง และยงัมีร้านแบรนดเ์นมอยูท่ ัว่ไปเช่น EVISU, ZARA ทุกวนั
เสาร์ลานหนา้ประตูของมหาวิทยาลยัฮงอิค จะมีผลงานศิลปะในรูปแบบต่างๆ เช่น เคร่ืองประดบั ตุ๊กตา เส้ือผา้ 
และของแฮนดเ์มด ท่ีน่ารักและใชค้วามคิดสร้างสรรค ์ของบางอยา่งท ามาช้ินเดียวเพื่อให้ไดเ้ลือกซ้ือ บางทีอาจ
เป็นสินคา้ท่ีมีช้ินเดียวในโลก  ร้านกาแฟขนาดยอ่ม ยา่นฮงอิก 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า  
 จากน้ันน าท่านเข้าสู่ท่ีพกั L’ART HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 
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วันท่ีส่ี     ศูนย์โสมรัฐบาล  - RED PINE - พระราชวังถ็อกซูกุง  -หมู่บ้านบุกชอนฮันอก- DUTY  FREE-เมียงดง 

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

ไดเ้ลือกซ้ือโสมคุณภาพและราคาถูกกวา่ไทย 2 เท่า โสมเกาหลีถือเป็นยาบ ารุงร่างกาย หรือสามารถซ้ือเป็นของ
ฝากจากประเทศเกาหลีจากนั้นจากนั้นน าท่านสู่ RED PINE เป็นผลิตภณัฑ์ ท่ีสกดัจากน ้ ามนัสน ท่ีมีสรรคุณ
ช่วยบ ารุงร่างกาย ลดไขมนั ช่วยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในร่างกาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 พระราชวังถ็อกซูกุง  Deoksugung Palace วฒันธรรมท่ีดูหรูหราและสง่างามของพระราชวงัอนัยิ่งใหญ่แห่ง

จกัรวรรดิแทอนั (Daehan Empire, ค.ศ. 1897-1910) สามารถมาชมไดท่ี้น่ีซ่ึงแสดงให้เห็นถึงการผสมผสานท่ี
ลงตวัของสถาปัตยกรรมเกาหลีดั้งเดิมและแบบสมยัใหม่ เช่นเดียวกบั “หอซอกโชจอน” (Seokjojeon) ในแบบ
ตะวนัตก ซ่ึงใช้เป็นสถานท่ีตอ้นรับคณะทูตานุทูต และศาลาจองควนัฮอน (Jeonggwanheon Pavilion) ใช้เป็น
พื้นท่ีพกัผ่อนของกษตัริย ์พิธีสับเปล่ียนทหารองค์รักษ์มีขึ้นวนัละ 3 คร้ังและเป็นพระราชวงัแห่งเดียวในกรุง
โซล ท่ีเปิดใหบ้ริการจนถึง 21:00 น. ตลอดทั้ง 
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 น าท่านเดินทางสู่  หมู่ บ้านบุกชอนฮันอก  Bukchon Hanok Village เป็นอีกหน่ึงสัญลักษณ์ของเกาหลี 

ท่ามกลางตึกรามบ้านช่องท่ีทันสมัยของกรุงโซลนั้น หมู่บ้านแห่งน้ีก็ยงัคงรักษาอาคารบ้านเรือนในสมัย
โบราณ มีกล่ินอายของเกาหลีในยุคเก่าแก่ เหมาะส าหรับคนท่ีชอบสถานท่ีท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์ ใน
ปัจจุบนัน้ีบา้นฮนัอกหลายหลงัในหมู่บา้นถูกดดัแปลงใหเ้ป็นศูนยว์ฒันธรรม เกสตเ์ฮา้ส์ ร้านอาหาร และโรงน ้ า
ชา เปิดให้บริการแก่นักท่องเท่ียวท่ีเขา้มาเพื่อสัมผสัและเรียนรู้วฒันธรรมเกาหลีแบบดั้งเดิม และอีกหน่ึงส่ิงท่ี
ส าคญัก็คือหมู่บา้นน้ีเป็นยา่นท่ีมีคนเกาหลีอยูอ่าศยักนัจริงๆภายในบา้น 

กลางวัน     รับประทานอาหารกลางวัน 
น าท่านชมแหล่งช้อปป้ิงปลอดภาษี DUTY  FREE ช้อปป้ิงสินคา้แบรนด์เนม  มากมาย อาทิ นาฬิกา,แว่นตา,
เคร่ืองส าอางค,์กระเป๋า,กลอ้งถ่ายรูป หรือจะเป็นโทรศพัทมื์อถือ ใหท้่านอิสระไดเ้ลือกซ้ืออยา่งเตม็ท่ี   
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      อสิระอาหารค ่า 
จากน้ันน าท่านเข้าสู่ท่ีพกั L’ART HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 
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วนัท่ีห้า     ศูนย์สมุนไพรฮ๊อกเกตนามู –REDPINE -  ศูนย์พลอยอเมทิส  – ช้อปป้ิงฮงแด  –   SUPER MARKET –   
                 สนามบินสุวรรณภูม ิ

เช้า         รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร ของโรงแรม 
ท่านเรียนท า  คิมบับ  คิมบบั  เป็นอาหารเกาหลีชนิดหน่ึง ท าจากขา้วสุกและเคร่ืองปรุงอ่ืน ๆ หลากชนิด เช่น 
แตงกวา แคร์รอต ผกัโขม ไข่เจียว ปูอดั แฮม เป็นตน้ วางแผบ่นแผน่สาหร่ายแลว้มว้น จากนั้นหั่นเป็นช้ินพอดี
ค าชาวเกาหลีนิยมรับประทานคิมบบัระหวา่งการปิกนิกหรืองานกิจกรรมกลางแจง้ หรือรับประทานเป็นอาหาร
กลางวนัเบาๆโดยเสิร์ฟกบัหัวไชเทา้ดองและกิมจิ นอกจากน้ีคิมบบัยงัเป็นอาหารน ากลบับา้นท่ีเป็นท่ีนิยมทั้ง
ในเกาหลีและต่างประเทศ ใหท้่านไดเ้รียนรู้ส่วนผสมของการท าคิมบบัและไดฝึ้กลองท าดว้ยฝีมือของตวัเอง
พร้อมน าทุกท่านไดใ้ส่ชุดประจ าชาติเกาหลี “ฮันบก” และถ่ายรูปภาพความประทบัใจ  
 

 
 

สวนสาธารณะยออีโดฮันกงั (YEOUIDO HANGANG PARK) เป็นสวนสาธารณะตั้งอยูใ่นเกาะยออึยโด 
(Yeouido Island) ริมชายฝ่ังของแม่น ้าฮนั สวนสาธารณะถูกสร้างขึ้นในช่วงปี ค.ศ. 1980 ภายใตโ้ครงการ
พฒันาตลอดแนวลุ่มแม่น ้าฮนักงั (Hangang River Comprehensive Development Project)  เพื่อเป็นสถานท่ีใน
การพกัผอ่นหย่อนใจ รวมถึงเป็นสถานท่ีในการท ากิจกรรมทางกีฬาต่างๆ  ไดแ้ก่ เดินเล่น, ว่ิง, เล่นสเก็ต, ป่ัน
จกัรยาน, ไต่หนา้ผาจ าลอง, สนามฟุตบอล, สนามบาสเกตบอล เป็นตน้  ดว้ยลกัษณะท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของสวน 
จึงท าใหส้วนแต่ละแห่งกลายเป็นสถานท่ียอดนิยม ทั้งส าหรับนกัท่องเท่ียวและประชาชน 
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กลางวัน แจก GIFT CARD 10,000 วอน เพ่ือให้ทานได้เลือกทานได้อย่างอสิระ  @ HYUNDAI MALL 

น าท่านชอ้ปป้ิงหา้งเปิดใหม่ The Hyundai seoul  ย่าน Yeouido  เป็นหา้งท่ีรวบรวมทุกอยา่งไวอ้ย่างครบ
ครัน ภายในตกแต่งใน Concept ยกสวนไวใ้นหา้งโดยพื้นท่ีสีเขียวมากกวา่ 30% 
จากนั้ นน าทุกท่านเดินทางสู่ SUPER MARKET ซ่ึงท่านสามารถเลือก ซ้ือสินค้าเกาหลีได้อีกรอบ 
โดยเฉพาะของกิน เช่น บะหม่ีซินราเมียน (มาม่าสไตล์เกาหลี) อูดง้ กิมจิ ขนมช๊อคโกพ้าย น ้ าจ้ิมปรุงรส
หมูย่างเกาหลี ไก่ตุ๋นโสมส าเร็จรูป ผลไมต้ามฤดูกาล ในราคาพิเศษก่อนกลบัเมืองไทยจากนั้นน าท่านสู่
สนามบินอิน 

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

อตัราค่าบริการ 
ผู้ใหญ่ พกัห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน 

ราคา/ท่านละ 

 30 พ.ย.65- 4 ธ.ค.65 18,888.- 

7-11 ธนัวาคม 2565 19,888.- 

21-25 ธนัวาคม 2565 19,888.- 

พกัเด่ียวเพิ่ม ท่านละ  6,900.- 
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จอยแลนด์มีตั๋วแล้วหักค่าตั๋ว 6,000 บาท 
เด็กอายุต ่ากว่า 2 ขวบ ราคา 4,800 บาท 

 

ราคาทัวร์รวม ราคาทัวร์ไม่รวม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัตามเส้นทางท่ีระบุ
ในรายการชั้นทศันาจรไป-กลบัพร้อมคณะ  
กรณีอยูต่่อตอ้งเสียค่าเปล่ียนแปลงตัว๋ 
2. ค่าอาหารทุกม้ือ ตามท่ีระบุในรายการ 
3. ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ 
4. ค่าท่ีพกัตามระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 
ท่าน  
ตามโรงแรมท่ีระบุ หรือเทียบเท่า 
5. ค่ารถรับ-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 
6. ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งท่ีมี 
7. คา่น ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่านละ 15 กก. 1
ใบ/ท่าน 
8. ค่าหวัหนา้ทวัร์น าท่านท่องเท่ียวตลอด
รายการในต่างประเทศ 
9. ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง 
-  การชดเชยอุบติัเหตุส่วนบุคคลกรณี เสียชีวิต 
สูญเสีย   อวยัวะ สายตาหรือ ทุพพลภาพถาวร
ส้ินเชิง 1,000,000 บาท 
- ค่าKETA 10,300 วอน ประมาณ 320 บาท 
 

1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าท าหนงัสือเดินทาง, ค่า
โทรศพัทส่์วนตวั, ค่าซกัรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึง
ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หาก
ท่านตอ้งการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหวัหนา้ทวัร์แลว้จ่าย
เพิ่มเองต่างหาก) 
2. ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่นท่านละ 50,000 
วอน หรือ 1,500 บาท ต่อท่านตลอดท้ังทริป  
3. ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 
(กรณีออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรือต้องการ
ใบก ากบัภาษี) 
4. ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระ ท่ีหนกัเกินสายการบิน
ก าหนด  
(ปกติ 15 กก.) 1 ใบ/ท่าน 
5. ค่าวีซ่าส าหรับพาสปอร์ตต่างดา้ว กรุณาเตรียม
เอกสารคือ 1)พาสปอร์ต 2)ใบประจ าตวัคนต่างดา้ว 3)
ใบส าคญัถ่ินท่ีอยู ่ 4)ส าเนาทะเบียนบา้น(ถา้มี) 5)สมุด
บญัชีเงินฝาก(ถา้มี) 6)รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 รูป แลว้ทาง
บริษทัฯจะเป็นผูด้  าเนินการยื่นวีซ่าใหท้่านโดยจ่าย
ค่าบริการต่างหาก(ส าหรับหนงัสือเดินทางต่างดา้ว 
เจา้ของหนงัสือเดินทางตอ้งท าเร่ืองแจง้เขา้-ออกดว้ย
ตนเองก่อนจะยืน่วีซ่า) 

 
 เง่ือนไขการจองและการให้บริการ 

1. ในการจองคร้ังแรก มดัจ าท่านละ 10,000 บาท หรือช าระทั้งหมด  
2. ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนเดินทาง 30 วนั ในกรณีท่ีไม่ช าระเงินส่วนท่ีเหลือตามเวลาท่ีก าหนด ขอสงวนสิทธ์ิในการบอก

ยกเลิกการเดินทาง 
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ โดยจะตอ้งส่งแฟกซ์ หรือ อีเมล ์ ใบจองทวัร์ใหเ้จา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมกรอกรายช่ือของผู ้

เดินทางท่ีสะกดตรงตามหนงัสือเดินทาง 
4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ หากลูกคา้ตอ้งการขอแยกออกจากกรุ๊ป หรือไม่เท่ียวตามรายการท่ีบริษทัก าหนด บริษทัขอปรับ

ท่านละ 300 USD 
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 การยกเลกิ 
1. การยกเลิกการเดินทางจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเม่ือไดแ้ฟกซ์ หรือ อีเมล ์การยกเลิกใหก้บัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย  
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัท าการขึ้นไป  คืนเงินทั้งหมด 
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง  15 วนัท าการขึ้นไป เก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาทวัร์ 
• ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกวา่ 1 - 14 วนัท าการ  เก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100 % ของราคาทวัร์ 

** การยกเลิกไม่นบัวนัเสาร์อาทิตย ์และวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์** 
2. การขอยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเจ็บป่วยหรือมีเหตุจากร่างกายท่ีไม่สามารถเดินทางในช่วงเวลาท่ีจองได ้การยกเลิก
การเดินทาจะตอ้งแสดงใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลให้กบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขายทั้งน้ีบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิพิจารณาในการ
คืนเงินใหก้บัลูกคา้เป็นกรณีไป  
3. ในกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเขา้เมืองปฏิเสธการเขา้-ออกนอกประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั 
บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์ไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน 
4. ในกรณีกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุด หรือ เทศกาล บริษทัฯไดมี้การการันตีมดัจ า หรือ ซ้ือขายแบบมีเง่ือนไขกบัสาย
การบิน รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT (เหมาล า), EXTRA FLIGHT (เท่ียวบินพิเศษท่ีเพิ่มเขา้มาช่วง
วนัหยดุ หรือ เทศกาลดงักล่าว) บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่ามดัจ า หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมด 
หมายเหตุ 
1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีจ านวนผูเ้ดินทาง ต ่ากวา่  15 ท่าน(ผูใ้หญ่) ขึ้นไป โดยบริษทั

ฯ จะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนั ก่อนการเดินทาง  
2. เท่ียวบิน ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของ 

ผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
3. หนังสือเดินทาง ตอ้งมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงค์เดินทางเพื่อ
ท่องเท่ียวเท่านั้น 
4. ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆทั้งส้ิน อนัเน่ืองมาจากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน

, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อจลาจล, การเมือง, ภยัธรรมชาติ (โดยบริษทัฯจะด าเนินการประสานงาน
เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 
แก่ลูกคา้)  

5. ทางบริษทัฯสงวนสิทธิไม่คืนเงิน ในกรณีท่ีท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ เช่น ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางม้ือ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใช้จ่ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด
ก่อนออกเดินทางแลว้ 

6. ทางบริษทัฯสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิด
จากความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 

7. เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯจะถือว่าท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลง
ต่างๆแลว้ ตามท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 

8. บริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเท่ียวเท่านั้น    
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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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