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ไฮไลท์โปรแกรม 
 บินตรงกรุงเทพฯ – อินชอน โดยสายการบิน JEJU AIR  

ฟรีน ้าหนกักระเป๋าขาไป – กลบั 15  กิโลกรัม / ถือขึ้นเคร่ือง 1ใบ 10 กิโลกรัม 
 สัมผสักบัการพกัผอ่นแบบเต็มรูปแบบในโรงแรมระดบั 3 ดาว ของประเทศเกาหลีใต ้พร้อมอาหารเชา้ 
  พกัสกรีีสอร์ท 1 คืน และ โซล 2 คืน 
 เท่ียวครบทุกไฮไลท ์เกาะนามิ  ตกปลาน ้าแขง็ สนุกสนานกบัการเล่นสกี  ลิ้มรสลมหนาวท่ามกลางบรรยากาศสุด

แสนโรแมนติกท่ีสวนสนุก EVERLAND (รวมค่าเขา้สวนสนุก)โซลทาวเวอร์ (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท)์   
พระราชวงัเคียงบกกุง ช็อปป้ิงกนัแบบจุใจท่ียา่นทงแดมุน  เมียงดง  DUTYFREE และ ฮงแด 

 
วัน โปรแกรมการเดินทาง เช้า กลางวัน เย็น โรงแรมท่ีพกั 
1 กรุงเทพฯ – อนิชอน X X X - 

2 ไชน่าทาวน์ - หมู่บา้นเทพนิยาย  –  เกาะนามิ – สนุกกบัการเล่นสกี   X ทกัคาลบ้ี พุลโกกี 
SKI RESORT 

3 STAR HOTEL 

3 
สวนสนุก EVERLAND (รวมบตัร) - บลูเฮาส์ –พระราชวงัเคียงบก
COSMETIC  SHOP – ชอ้ปป้ิงทงแดมุน 

โรงแรม คาลบ้ี ชาบูชาบ ู
SEOUL 

3 STAR HOTEL 

4 
RED PINE – ตกปลาน ้าแขง็ - DUTY FREE – ชอ้ปป้ิงเมียงดง 
หอคอย N SEOUL TOWER   

โรงแรม ไก่ตุ๋มโสม 
บุฟเฟ่ต ์
บาบีคิว 

SEOUL 
3 STAR HOTEL 

5 
ศูนยโ์สมรัฐบาล ศูนยส์มุนไพรฮ๊อกเกตนามู – ศูนยพ์ลอยอเมทิส  
ชอ้ปป้ิงยา่นฮงแด - SUPER MARKET  

โรงแรม จิมดกั X  

6 กรุงเทพฯ X X X  

(รายการอาหารอาจมีการปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม) 
 

ขั้นตอนการเดินทางเข้าเกาหลใีต้  23 พฤษภาคม 2565 
1. กรอก K-ETA บริษทัฯ บริการกรอกให ้(รวมในค่าทวัร์ ราคา 10,300 WON) 
2. ลงทะเบียน Q-CODE เพื่อขอยกเวน้การกกัตวัท่ีเกาหลี ลงทะเบียน 48 ชัว่โมง ก่อนการเดินทาง  

 

เง่ือนไขการจองทัวร์ ในกรณี K-ETA  ไม่ผ่าน 
1. กรณีผลออกชา้กวา่ 7 วนั ก่อนวนัเดินทาง ลูกคา้สามารถเล่ือนวนัเดินทางได ้และขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง 
2. กรณีกรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได ้ดว้ยเหตุผล เช่น คนท่ีผา่น K-ETA  ไม่ถึง 15 ท่าน ลูกคา้สามารถเล่ือนวนัเดินทางได ้ 
และขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง 
3. หากลูกคา้ไม่ผา่น K-ETA ขอสงวนสิทธ์ิ หกัค่าด าเนินการตามจริง 500.- บาท ค่าธรรมเนียมลงทะเบียน 500 บาท  
 

ราคานีไ้ม่รวม 
1. ค่าชุดเล่นสกีประมาณ 15,000 วอน ค่าอุปกรณ์เล่นสกีประมาณ 35,000 วอน  
2.ค่าทิปไกด+์คนขบัรถ  50,000 วอน / ท่าน 
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วันแรก      กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) -  เกาหลใีต้ (สนามบินอนิชอน) 

23.30 คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ชั้น 4 บริเวณ GROUP TOUR ZONE 
ลงประตูทางเข้าหมายเลข 10 โดยมีหัวหน้าทัวร์และเจ้าหน้าท่ีของบริษทัฯ รอต้อนรับและอ านวยความ
สะดวกก่อนขึ้นเคร่ือง 

วันท่ี2      ไชน่าทาวน์ – หมู่บ้านเทพนิยาย - เกาะนามิ – สนุกกบัการเล่นสก ี  

02.25    บินลดัฟ้าสู่ ประเทศเกาหลใีต้ สายการบิน JEJU AIR (C7) เท่ียวบินท่ี C72206 
09.45   เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต ้(เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับ

นาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพ่ือสะดวกในการนัดหมาย)  
 หลงัจากผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้ ชาวจีนท่ีถือก าเนิดจากการเปิดท่าเรืออินชอนในปี ค.ศ. 

1883 ในอดีตนบัเป็นพื้นท่ีส าคญัในการขนส่งและคา้ขายสินคา้จากประเทศจีน ส าหรับปัจจุบนัน้ีชาวจีนท่ียงัคง
อาศยัอยูเ่ป็นรุ่นท่ี 2 หรือรุ่นท่ี 3 นบัจากท่ีมีการบุกเบิก แต่กล่ินไอและการด ารงไวซ่ึ้งวฒันธรรมของคนรุ่นก่อน
ยงัคงมีใหเ้ห็น รวมไปถึงการไดมี้โอกาสไดลิ้้มลองรสชาติอาหารจีนท่ีมีให้เลือกสรรหลายร้านท่ีอินขอนไชน่า
ทาวน์แห่งน้ี  

 
 

 
 

 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านเทพนิยาย หรือ ได้ถูกเนรมิต และตกแต่งให้หมู่บา้นท่ีแสนธรรมดาให้
กลายเป็นหมู่บา้นแห่งเทพนิยาย โดยน านิยายท่ีทุกท่านคุน้เคยหลายเร่ืองมาวาดภาพตกแต่งรอบๆหมู่บา้นแห่ง
น้ี เช่น ปีเตอร์แพน สโนวไ์วทก์บัคนแคระทั้ง 7 อะลาดินกบัตะเกียงวิเศษ หนูนอ้ยหมวกแดง ฯลฯ ให้ท่านได้
ถ่ายภาพไดเ้กือบทุกมุม หันไปทางไหนก็ตอ้งถ่ายภาพเก็บไวเ้ป็นท่ีระลึก  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน  
น าท่านเดินทางสู่ เกาะนามิ เมืองชุนชอน จงัหวดั คงัวอน ลงเรือเฟอร์รีขา้มไปยงัเกาะ (ใช้เวลาประมาณ 10 
นาที) ใหท้่านไดด่ื้มด ่ากบัธรรมชาติ แมกไม ้ทิวสนบนเกาะนามิ และไส้กรอกนามิแสนอร่อยท่ามกลางอากาศ
อนัหนาวเหน็บ ซ่ึงถือเป็นช่วงเวลาท่ีดีท่ีสุดท่ามกลางบรรยากาศโรแมนติกของฤดูหนาวให้ท่านไดย้อ้นรอย
ละครรักแนว DRAMA ซีรียเ์กาหลีท่ีโด่งดงัไปทัว่เอเชีย  WINTER LOVE SONG  หรือ เพลงรักในสายลม
หนาว พร้อมเก็บภาพความประทบัใจ ถ่ายรูป กบัดาราแสดงน า BAE YONG JOON และ CHOI JI WOO รูป
ป้ันท่ีสร้างขึ้นเพื่อไวเ้ก็บเป็นภาพความประทบัใจ กบัฉากและเน้ือเร่ืองท่ีเรียกเสียงสะอ้ืนและน ้ าตาของผูช้ม
นอกจออย่างท่วมทน้ จากนั้นน าท่านสู่ ลานสกี เพ่ือให้ทุกท่านสนุกสนานกับการเล่นสกี ประเทศเกาหลี มี
สถานท่ีเล่นสกีท่ีไดรั้บความนิยมอยู่หลายแห่ง  ลานสกีของเกาหลีจึงเป็นท่ีรู้จกักนัดีในทัว่เอเชียตะวนัออก
เฉียงใต ้จีนและญ่ีปุ่ น ตลอดจนนักสกีระดบัอาชีพจากยุโรปและอเมริกา  จึงไดอ้อกแบบลานสกีท่ีไดร้ะดบั
มาตรฐานมากท่ีสุด โดยทุกท่ีแบ่งพื้นท่ีส าหรับผูท่ี้เร่ิมเล่นเล่ือนต าแหน่งไปจนถึงระดบัADVANCE  ทั้งยงัมีส่ิง
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อ านวยความสะดวกไวม้ากมาย ไม่ว่าจะเป็น ท่ีพกัโรงแรม  ร้านอาหาร มินิมาร์ท  ให้ท่านท่ีหลงใหลในการ
เล่นสกีหรือจะสนุกต่ืนเตน้กบัความเร็วของสโนวบ์อร์ดท่ีไหลเล่ือนลงมาจากเนินสกีบนภูเขาไดอ้ยา่งเตม็ท่ี  
(ชุดสกีและอุปกรณ์สกีไม่รวมในค่าทวัร์) 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า  
จากนั้นน าท่านเขา้สู่ท่ีพกั WELLI HILLI SKI RESOR หรือเทียบเท่า 

 
 
 
 

 
 
 

วันท่ี3 สวนสนุก EVERLAND (รวมบัตร) – บลูเฮาส์ - พระราชวังเคียงบกกุง - COSMETIC SHOP  
  ช้อปป้ิงทงแดมนุ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่  สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ สวนสนุกกลางแจง้ท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศซ่ึงตั้งอยู่ท่ามกลางหุบ
เขาท่ามกลางธรรมชาติอนัสุดแสนโรแมนติก พบกับ “FESTIVALWORLD” การแสดงขบวนพาเหรดอนั
ตระการตา สนุกสุดมนัส์กบับตัร FREE PASS ท่ีท่านสามารถเลือกเล่นเคร่ืองเล่นไดทุ้กชนิดไม่จ ากดัจ านวน
คร้ัง พบกบัเคร่ืองท่ีทุกท่านไม่ควรพลาด T-EXPRESS ซ่ึงเป็นรถไฟเหาะท่ีเร็วท่ีสุดและใช้เวลาว่ิงนานท่ีสุด
ในเอเชีย(T-EXPRESS จะไม่เปิดใหบ้ริการในวนัฝนตกหรือหิมะหนาเกินไป) พร้อมเก็บภาพความประทบัใจ
กบัสวนดอกไมซ่ึ้งเต็มสะพร่ังกลางลานโดยถูกจดัไวเ้ป็น THEME ตามฤดูกาล (มีนาคม-เมษายน:สวนดอก
ทิวลิป / พฤษภาคม-มิถุนายน:สวนดอกกุหลาบ / สิงหาคม-กันยายน:สวนดอกลิลล่ี / ตุลาคม-พฤศจิกายน:
สวนดอกเบญจมาศ) นอกจากน้ียงัสามารถท่องไปกบัโลกของสัตวป่์าซาฟารี พบกบั     ไลเกอร์ ลูกแฝดผสม
ระหว่างพ่อสิงโตและแม่เสือ นับเป็นแฝดผสมเสือ-สิงโตคู่แรกในโลกนอกจากนั้นให้ท่านไดต่ื้นตาในสวน
สัตวซ์าฟารี ชมความน่ารักของสัตวต์่างๆ และไดเ้พลิดเพลินกบัการใหอ้าหารหมีท่ีทุกท่านไม่ควรพลาด  

 
 
 
 
 
 
 

 
กลางวัน       รับประทานอาหารกลางวัน  
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 จากนั้นน าท่านเดินทางผ่านชมท าเนียบประธานาธิบดี หรือบลูเฮาส์ จากนั้นน าท่านเท่ียวชม พระราชวังเคีบ
งบกกุง (GYEONGBOKGUNG)  เป็นทั้งสัญลกัษณ์และแหล่งท่องเท่ียวยอดฮิตของกรุงโซล พระราชวงัท่ีมี
ขนาดใหญ่และเก่าแก่ท่ีสุดในกรุงโซล สร้างขึ้นในปี 1394 ในสมยัพระเจา้แทโจ ราชวงศ์โชซอน เดิมทีนั้น
ภายในพระราชวงัมีอาคารและต าหนกัต่างๆมากกวา่ 200 หลงั แต่เม่ือมีการรุกรานของญ่ีปุ่ น อาคารส่วนใหญ่
ก็ไดถู้กท าลายลงเหลืออยูเ่พียงแค่ 10 หลงัเท่านั้น 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

จากนั้ นน าท่ าน  ศูน ย์รวม เค ร่ืองส าอางแบรน ด์ดั ง เกาหลี  เช่น  ROJUKISS, LOTREE, LANEIGN, 
SULWASOO ให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือในราคาพิเศษ ถึงเวลาพาทุกท่านตะลุยสู่แหล่งชอ้ปป้ิงท่ีไดช่ื้อว่าใหญ่ท่ีสุด
ในเอเชีย ตลาดทงแดมุน ห้างสรรพสินค้ากว่า 10 แห่ง ท่ีบางห้างเปิดตลอด 24 ชั่วโมง เช่น MIGLIORE, 
DOOTA TOWER, HELLO AM, DESIGNER CLUB ท่านสามารถเลือกซ้ือสินคา้หลากหลายประเภทไดท่ี้น่ี 
อาทิเช่น เส้ือผา้บุรุษ-สตรี รองเทา้บุรุษ-สตรี รองเทา้ผา้ใบ เข็มขดั ของท่ีระลึก ชุดเคร่ืองครัว ถุงเทา้ ผา้พนัคอ 
ในราคาเกาหลีอยา่งแทจ้ริง 

 
 
 
 
 

 

 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า  
 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั  SKY PARK DONGDAEMUN HOTEL หรือเทียบเท่า 

https://www.chilloutkorea.com/category/area/seoul/
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วันท่ีส่ี RED PINE - ตกปลาน ้าแข็ง - DUTY FREE – ช้อปป้ิงเมียงดง - N SEOUL TOWER  

เช้า          รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ร้านสมุนไพร RED PINE เป็นผลิตภณัฑ ์ท่ีสกดัจากน ้ ามนัสน ท่ีมีสรรคุณช่วยบ ารุง

ร่างกาย ลดไขมนั ช่วยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในร่างกาย  
 น าท่านเยีย่มชม เทศกาลตกปลาน ้าแขง็ (รวมอุปกรณ์ตกปลา) เป็นการตกปลาเทราตภู์เขาท่ีตอ้งเจาะน ้าแขง็ ลง

ไปใหเ้ป็นรูวงกลม ก่อนจะหยอ่นเบด็และรอใหป้ลาวา่ยเขา้มากินเหยือ่ โดยกิจกรรมน้ีจะมีแยกออกเป็น โซน
ต่างๆ ทั้งส าหรับผูท่ี้ตอ้งการจบัปลามือเปล่า โซนส าหรับนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ โซนส าหรับเด็ก รวมถึงยงั
มีกิจกรรมอ่ืนๆ ให้ร่วมสนุกอีกมากมาย อาทิเช่น กิจกรรมบนลานหิมะและน ้าแข็ง กิจกรรมทาง ดา้น
ศิลปวฒันธรรม นิทรรศการประติมากรรมน ้าแขง็ ฯลฯ  

 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน 
 จากนั้นน าท่านชมแหล่งชอ้ปป้ิงปลอดภาษี DUTY  FREE ชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนด์เนม  มากมาย อาทิ นาฬิกา,

แว่นตา,เคร่ืองส าอางค,์กระเป๋า,กลอ้งถ่ายรูป หรือจะเป็นโทรศพัทมื์อถือ ให้ท่านอิสระไดเ้ลือกซ้ืออย่างเต็มท่ี 
ถึงเวลาพาทุกท่านไปชอ้ปป้ิงท่ี เมียงดง หรือ สยามสแควร์เกาหลีท่านสามารถเลือกสินคา้เทรนด์แฟชัน่ล่าสุด
ของเกาหลีได้ท่ีน่ีโดยเฉพาะสินค้าวยัรุ่นเช่นเส้ือผา้ รองเท้า กระเป๋า เคร่ืองประดับ ทั้ งแบรนด์เนม เช่น 
EVISU, GAP, ONISUKA TIGER และสินค้าจากแบรนด์เกาหลีโดย เฉพาะ เคร่ืองส าอางเช่นETUDE 
HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE อี ก ทั้ ง ย ั ง มี ร้ า น ก าแ ฟ 
ร้านอาหารต่างๆ ท่านสามารถลิ้มลองไอศกรีม 2,000 วอน ท่ีสูงเกือบฟุตไดท่ี้น้ี  และKRISPY KREMEโดนทั 
ท่ีสุดแสนอร่อย  
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า  
 น าท่านยอ้นรอยละครซีรียเ์กาหลีดงั ท่ี “นมัซาน” ภูเขาแห่งเดียวท่ีตั้งอยู่ใจกลางกรุงโซล บนยอดเขามีหอคอย  

N SEOUL TOWER 1 ใน 18 หอคอยเมืองท่ีสูงท่ีสุดในโลกมีความสูงถึง 480 เมตร เหนือระดบัน ้าทะเล  
 น าท่านสู่ NAMSAN VIEW POINT ให้ท่านได้ถ่ายรูปและสัมผสัความน่ารักของวยัรุ่นเกาหลี ซ่ึงนิยมมา

คลอ้งกุญแจคู่รักไวบ้นระเบียงแทบจะทุกดา้น SEOUL TOWER จึงเตม็ไปดว้ยกุญแจหลากหลายสี 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 
 

 
น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั  SKY PARK DONGDAEMUN HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันท่ีห้า   ศูนย์โสมรัฐบาล - ศูนย์สมุนไพรฮ๊อกเกตนามู – พลอยอเมทิส – ย่านฮงแด  – SUPER MARKET 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร ของโรงแรม 
น าท่านสู่ ศูนย์โสมรัฐบาล ซ่ึงรับรองคุณภาพจากรัฐบาล เป็นโสมท่ีอายุ 6 ปี ซ่ึงถือวา่มีคุณภาพดีท่ีสุด ให้ท่าน
ไดเ้ลือกซ้ือโสมคุณภาพและราคาถูกกว่าไทย 2 เท่า โสมเกาหลีถือเป็นยาบ ารุงร่างกาย หรือสามารถซ้ือเป็น
ของฝากจากประเทศเกาหลี จากนั้นน าท่านเดินทางสู่  ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู ตน้ไมช้นิดน้ีเจริญเติบโต
ในป่าลึกบนภูเขาท่ีปราศจากมลภาวะและระดบัสูงเหนือน ้ าทะเล 50-800 เมตร เมล็ดพนัธุ์ของสมุนไพรอ๊อต
เกตนามูน้ี เป็นท่ีนิยมของคนเกาหลีรุ่นใหม่ เพราะมีผลช่วยดูแลตบัให้แข็งแรง ป้องกันโรคตบัแข็งไม่ถูก
ท าลายจาการด่ืมแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหร่ี สารตกคา้งจากอาหาร จากนั้นน าท่านเลือกซ้ือ พลอยอเมทิส เป็น
หินท่ีมีพลงัในการบ าบดัทั้งดา้นร่างกายและจิตใจของผูส้วมใส่ ขจดัความคิดแง่ลบ เป็นพลอยแห่งสุขภาพ
และน าโชค โดยมีตั้งแต่สีม่วงอ่อนเยน็ตาจนถึงสีม่วงเขม้ มีเสน่ห์เยา้ยวนใจ พลอยน้ีจะงามจบัตาเม่ือมาท าเป็น
แหวน จ้ี ต่างหูและสร้อย และนิยมใชใ้นการแกไ้ขฮวงจุย้ท่ีไม่ดีภายในบา้นดว้ย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน  
น าท่านชอ้ปป้ิง ย่านฮงแด (HONGDAE) เป็นยา่นชอ้ปป้ิงบริเวณดา้นหนา้ของมหาวิทยาลยัฮงอิก (HONGIK 
UNIVERSITY) จึงเป็นศูนยร์วมเด็กวยัรุ่นและเด็กมหาวิทยาลยั เป็นอีกเส้นหน่ึงท่ีมีบรรยากาศโรแมนติก อีก
ทั้งยงัมีร้านกาแฟท่ีเป็นเอกลกัษณ์ แกลเลอร่ี ร้านคา้จ าหน่ายสินคา้แฟชัน่ คลบั ตลาดศิลปะ และร้านอาหารท่ี
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น่าสนใจในหมู่วยัรุ่นอาย ุ20-30 ปี ท่ีนิยมมาเดินเล่น ราคาของสินคา้และร้านอาหารต่างๆ ก็ยงัไม่แพงอีกดว้ย 
ซ่ึงจะคึกคกัเป็นพิเศษตั้งแต่ช่วงบ่ายเป็นตน้ไป เพราะร้านคา้แต่ละร้านจะทยอยเปิดให้บริการ ของท่ีขายกนั
เยอะส่วนใหญ่ก็จะเป็นสินคา้แฟชัน่ เช่น เส้ือผา้ กระเป๋า รองเทา้ ของก๊ิฟชอ้ป เคร่ืองเขียน และท่ีเยอะไม่แพ้
กนัก็คือขนมต่างๆ จากนั้นน าทุกท่านเดินทางสู่ SUPER MARKET ซ่ึงท่านสามารถเลือก ซ้ือสินคา้เกาหลี 
โดยเฉพาะของกิน เช่น บะหม่ีซินราเมียน (มาม่าสไตลเ์กาหลี) อูดง้ กิมจิ ขนมช๊อคโกพ้าย น ้าจ้ิมปรุงรสหมู
ยา่งเกาหลี ไก่ตุ๋นโสมส าเร็จรูป ผลไมต้ามฤดูกาล ในราคาพิเศษก่อนกลบัเมืองไทย   

17.30  ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบินอินชอน 
21.20  เดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน JEJU AIR (C7) โดยเท่ียวบินท่ี C72205     
 

วันท่ีหก   กรุงเทพฯ 

01.25   ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
*************************** 

 
หมายเหตุ  โปรแกรมการเดินทางอาจเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปลีย่นราคา หากมีการ

ปรับขึน้ของภาษีน ้ามันของสายบินหรือการเปลีย่นแปลงกฎการเข้าประเทศท่ีมีค่าใช้จ่ายเพิม่เติม 

 
*** กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง*** 

 
 

อตัราค่าบริการ 
ผู้ใหญ่ พกัห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน 

ราคา/ท่านละ 

24-28 มกราคม 2566 24,888.- 

พกัเด่ียวเพิ่ม ท่านละ  7,900.- 

จอยแลนด์มีตั๋วแล้วหักค่าตั๋ว 8,000 บาท (เด็กอายุต ่ากว่า 2 ขวบ ราคา 4,800 บาท) 
 

ราคาทัวร์รวม ราคาทัวร์ไม่รวม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัตามเส้นทางท่ีระบุใน

รายการชั้นทศันาจรไป-กลบัพร้อมคณะ  
กรณีอยูต่่อตอ้งเสียค่าเปล่ียนแปลงตัว๋ 

2. ค่าอาหารทุกม้ือ ตามท่ีระบุในรายการ 
3. ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ 
4. ค่าท่ีพกัระบุในรายการพกัหอ้งละ 2 ท่าน  

ตามโรงแรมท่ีระบุ หรือเทียบเท่า 
5. ค่ารถรับ-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 

1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าท าหนงัสือเดินทาง, ค่า
โทรศพัทส่์วนตวั, ค่าซกัรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึง
ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ 
(หากท่านตอ้งการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหวัหนา้ทวัร์แลว้
จ่ายเพิ่มเองต่างหาก) 

2. ค่าทิปคนขับรถและไกด์ท้องถิ่น ท่านละ 50,000 วอน 
ต่อท่านตลอดท้ังทริป(ไม่รวมทิปหัวหน้าทัวร์ตามความ
พงึพอใจ) 
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6. ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งท่ีมี 
7. คา่น ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่านละ 15 กก. 
8. ค่าหวัหนา้ทวัร์น าท่านท่องเท่ียวตลอดรายการใน

ต่างประเทศ 
9. K-ETA (ELECTRONIC TRAVEL 

AUTHORIZATION) 
10. ค่าประกนัโควิท(ตามเง่ือนไขประกนั) และประกนั

อุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง  
- การชดเชยอุบติัเหตุส่วนบุคคลกรณี เสียชีวิต 
สูญเสีย   อวยัวะสายตาหรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง 
1,000,000 บาท 

      -   การรักษาพยาบาลต่ออุบติัเหตุแต่ละคร้ัง 500,000    
         บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% (กรณี
ออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษทั หรือตอ้งการใบก ากบั
ภาษี) 

4. ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่ีหนกัเกินสายการบิน
ก าหนด (ปกติ 15 กก.) 

5. ค่าวีซ่าส าหรับพาสปอร์ตต่างดา้ว กรุณาเตรียมเอกสาร
คือ 1)พาสปอร์ต 2)ใบประจ าตวัคนต่างดา้ว 3)ใบส าคญั
ถ่ินท่ีอยู ่4)ส าเนาทะเบียนบา้น(ถา้มี) 5)สมุดบญัชีเงิน
ฝาก(ถา้มี) 6)รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 รูป แลว้ทางบริษทัฯจะ
เป็นผูด้  าเนินการยืน่วีซ่าใหท้่านโดยจ่ายค่าบริการ
ต่างหาก(ส าหรับหนงัสือเดินทางต่างดา้ว เจา้ของ
หนงัสือเดินทางตอ้งท าเร่ืองแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเอง
ก่อนจะยืน่วีซ่า)  

 
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 
 การยกเลกิ 

1. การยกเลิกการเดินทางจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเม่ือไดแ้ฟกซ์ หรือ อีเมล ์การยกเลิกใหก้บัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย  
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัท าการขึ้นไป  คืนเงินทั้งหมด 
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วนัท าการขึ้นไป เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 5,000 บาท 
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 - 14 วนัท าการ เก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาทวัร์ 
• ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกวา่ 1 - 6 วนัท าการ  เก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100 % ของราคาทวัร์ 

2. การขอยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเจ็บป่วยหรือมีเหตุจากร่างกายท่ีไม่สามารถเดินทางในช่วงเวลาท่ีจองได ้การยกเลิก
การเดินทาจะตอ้งแสดงใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลใหก้บัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขายทั้งน้ีบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิพิจารณาใน
การคืนเงินใหก้บัลูกคา้เป็นกรณีไป  

3. ในกรณีท่ีเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองปฏิเสธการเขา้-ออกนอกประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั บริษทั
ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์ไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน 

4. ในกรณีกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุ หรือ เทศกาล บริษทัฯไดมี้การการันตีมดัจ า หรือ ซ้ือขายแบบมีเง่ือนไขกบัสายการ
บิน รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT (เหมาล า), EXTRA FLIGHT (เท่ียวบินพิเศษท่ีเพิ่มเขา้มาช่วง
วนัหยดุ หรือ เทศกาลดงักล่าว) บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่ามดัจ า หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมด 
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หมายเหต ุ
1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีจ านวนผูเ้ดินทาง ต ่ากวา่  15 ท่าน(ผูใ้หญ่) ขึ้นไป โดยบริษทัฯ 

จะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนั ก่อนการเดินทาง  
2. เท่ียวบิน ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู ้

เดินทางเป็นส าคญั 
3. หนงัสือเดินทาง ตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื่อท่องเท่ียว

เท่านั้น 
4. ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆทั้งส้ิน อนัเน่ืองมาจากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การ

ประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อจลาจล, การเมือง, ภยัธรรมชาติ (โดยบริษทัฯจะด าเนินการประสานงานเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ลูกคา้)  

5. ทางบริษทัฯสงวนสิทธิไม่คืนเงิน ในกรณีท่ีท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ เช่น ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแลว้ 

6. ทางบริษทัฯสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจาก
ความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 

7. เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯจะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆแลว้ 
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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