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เกาหลี 5 วนั 3 คืน โซล 3 คืน 

อิสระเมียงดง พาท่านท าสวย ในราคาท่ีพอใจ 
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วนัแรก   สนามบินสวุรรณภมิู  กรงุเทพฯ 
หวัหน้าทวัรแ์ละเจ้าหน้าท่ีคอยให้การต้อนรบัอ านวยความสะดวก 

กรณีผูโ้ดยสารไมไ่ดม้าเชก็อนิ และไมไ่ดท้ าการยกเลกิการจองก่อนเวลาปิดเคาน์เตอรเ์ชก็อนิ 
หรอืไมไ่ดม้าขึน้เครื่องหลงัจากเชก็อนิเรยีบรอ้ยแลว้ สายการบนิอาจเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมกบัผูโ้ดยสาร 

ผู้โดยสารขาออก หน้าเคาน์เตอร ์ สายการบนิ ประตูทางเขา้  

เวลา 22.00 น. M Jeju Air 6 

 

ขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงเทีย่วบนิและตารางการบนิของสายการบนิตามทีไ่ดอ้นุมตัิ 
น ้าหนกักระเป๋าใตท้อ้งเครื่อง 15 กโิลกรมั ถอืขึน้เครื่อง 10 กโิลกรมั 

(ไม่มบีรกิารอาหารบนเครื่อง) 

วนัท่ีสอง สนามบินอินชอน – อนุสรณ์สงครามเกาหลี – โซลทาวเวอร ์- ตลาดกวางจงั 100 ปี  
ออกเดนิทางสูป่ระเทศเกาหลใีต้ โดยเสน้ทางบนิระหว่างประเทศไทย และเกาหล ี(เวลาทีเ่กาหลใีตเ้รว็กว่าไทย 2 ชัว่โมง)  

 

สายการบิน BKK-ICN เวลาออก เวลาถึง 
Jeju Air  01.25am 08.50am 

 

ท่านตอ้งสวมหน้ากากระหว่างนัง่โดยสารบนเครื่องบนิ เพือ่ความปลอดภยัของผูโ้ดยสารและลูกเรอื 
ทางสายการบนิไม่อนุญาตใหส้วมหน้ากากทีม่วีาลว์หายใจ 

 
เชา้  ถงึท่าอากาศยานนานาชาตอินิชอน ประเทศเกาหลใีต ้ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 

(เวลาทอ้งถิน่ทีเ่กาหลใีต ้เรว็กว่าประเทศไทย 2 ชัว่โมง กรุณาปรบัเวลาของท่านเพื่อความสะดวกในการ
นดัหมาย) หลงัผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง และตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ อนัยอง ยนิดี
ตอ้นรบัทุกท่านเขา้สู ่ประเทศสาธารณรฐัเกาหลีใต้ 

 
"สกายแทรก็ซ์" จดัอนัดบัสนามบินท่ีดีท่ีสุดในโลก ประจ าปี 2552 "เกาหลีใต้" สนามบินอินชอน คว้าท่ี 1 
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น าท่านเขา้ชม อนุสรณ์สงครามเกาหลี (The War Memorial of Korea) เดมินัน้เคยเป็นส านักงานใหญ่ของทหารราบ
เกาหล ีแต่ในปัจจุบนัไดก้ลายเป็นพพิธิภณัฑจ์ดัแสดงนิทรรการเกี่ยวกบัความทรงจ าทางสงครามของเกาหลี เพื่อใหผู้เ้ขา้
ชมไดร้บัความรูเ้กี่ยวกบัสงครามทีเ่กดิขึน้ในเกาหล ีแบ่งออกเป็น 8 หอ้งจดัแสดง ดา้นหน้าของพพิธิภณัฑส์งครามนัน้ ได้
สร้างขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเกบ็ รวบรวม ยุโธปากรณ์ ที่ถูกใช้จรงิในสงคราม การแสดงนิทรรศการทางบนัทกีประวตัศิาสตร์ 
และเป็นทีเ่คารพบูชาแด่ผูท้ีไ่ดเ้สยีสละชวีติ เพื่อปกป้องประเทศจากการรุกรานของชาวต่างชาติ  ในช่วง 500 ปีทีผ่่านมา 
ดว้ยความหวงัว่า จะเป็นบทเรยีนให้ผู้มาเยอืนได้หวงแหนสนัตภิาพเพราะสงครามนัน้มแีต่การสูญเสยีและเพื่อสวดอ้อน
วอนใหช้าวเกาหลทีัง้เหนือและใตร้วมประเทศกนัได้ 
 

อาหารกลางวนั (1) 

ล้ิมลองเมนูดงัตามละคร Winter Love Song “ ทคัคาลบี  “  ร้านดงัในหมู่ชาวเกาหลี 
หรอืไก่บารบ์คีวิผดัซอสเกาหลอีาหารเลื่องชื่อของเมอืงชุนชอนหรอืไก่บารบ์คีวิผดัซอสเกาหลี 

 
ชมววิมุมกวา้งแบบพาโนราม่าบนยอดเขานัมซานโซลทาว
เวอร ์จุดเด่นอนัสวยงามของกรุงโซลทีม่องเหน็ไดจ้ากทีไ่กลๆ
โดยเฉพาะในยามค่าคนืหอคอยแห่งนี้จะเปิดไฟLED หลากสสีนั
ซึง่สไีฟเหล่านี้ยงับ่งบอกถงึสภาพอากาศในแต่ละวนัอกีดว้ย
พลาดไม่ได!้กจิกรรมยอดนิยมส าหรบับรรดาคู่รกัทีห่นีไม่พน้
การคลอ้งใจไวท้ีกุ่ญแจLove Key Ceremonyเป็นจุดทีใ่หคู้่รกัมา
เขยีนขอ้ความและชื่อของคู่ตวัเองลงบนแม่กุญแจหลากสกีมิมคิ
น่ารกัๆทีท่ าใหห้อคอยแห่งนี้กลายเป็นสถานทีเ่ดตสุดฮติอกีแห่ง
หนึ่งในเกาหล ี(ไม่รวมค่าขึน้ลฟิทแ์ละกจิกรรมคลอ้งกุญแจ) 
รปูภาพเป็นการน าเสนอเพือ่ความเขา้ใจ ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสภาพ
อากาศ 
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อินซาดง ย่านอนิซาดง(Insa-dong) ตัง้อยู่ใจกลางเมอืงทีเ่ป็นย่านเก่าแก่ทีส่ าคญัของเมอืงโซล ประกอบดว้ยถนนหลกัอนิ
ซาดงและมตีรอกซอกซอยแยกออกไปทัง้สองขา้งทาง ภายในตรอกเป็นรา้นอาหารแบบดัง้เดมิ โรงน ้าชา รา้นกาแฟ และ
แกลเลอรี ่ในย่านแห่งนี้เป็นแหล่งรวมแกลเลอรีต่่างๆ กว่า 100 แห่ง คุณจะสามารถชมงานศลิปะแบบดัง้เดมิของเกาหล ี
ภาพวาด และประตมิากรรมอนัสวยงามไดท้ีน่ี่ โดยแกลเลอรีท่ีม่ชีื่อเสยีงมากทีสุ่ด ไดแ้ก่ Hakgojae Gallery ซึง่เป็น
ศูนยก์ลางศลิปะพืน้บา้น, Gana Art Gallery หอสง่เสรมิศลิปิน และ Gana Art Center โรงน ้าชาและรา้นอาหารตามตรอก
ซอกซอยต่างจดัแต่งไดอ้ย่างลงตวักบัแกลเลอรี่ และยงัมรีา้นคา้ใหไ้ดเ้ดนิชอ้ปป้ิงกนัอย่างสนุกสนานเหมาะส าหรบัคนทุก
เพศทุกวยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนัน้ น าท่านสู่ ตลาดกวางจงั Gwangjang market ถอืเป็นตลาดเก่าแก่ 100 ปี เป็นหน่ึงในตลาดทีเ่ก่าแก่ของชาว
เกาหลเีลยกว็่าได ้ในอดตีตลาดไดเ้คยถูกท าลายลงในสมยัสงครามของเกาหล ีก่อนจะถูกฟ้ืนฟูสรา้งขึน้ใหม่จนกระทัง่ถงึ
ปัจจุบนักย็งัเจรญิเตบิโตและมคีวามคกึคกัจนกลายเป็นสถานทีท่่องเทีย่วทีเ่ป็นทีน่ิยมมากในปัจจุบนั ชัน้ที2่ ของตลาด จะ
เป็นตลาดขายผา้ทีใ่หญ่ในกรุงโซลและมชีื่อเสยีงเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นผา้ไหม ผา้ซาตนิ ผา้ลนิิน ผา้ส าหรบัตดัชุด
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เจา้บ่าว เจา้สาวของคนเกาหล ีผา้ปเูตยีงผา้ปูทีน่อน ผา้ตดัชุดทีใ่ชใ้นงานศพ นอกจากเป็นตลาดผา้ทีใ่หญ่แลว้ ของสดกม็ี
ขายมากมายเช่นกนั ทัง้ผกัสด ผลไม ้กมิจ ิปลาสดปลาแหง้ ขนบขบเคีย้ว แมก้ระทัง่ของฝากจุ๊กจิก๊ และท่ีโดดเด่นมากๆ
คือ Street Food เป็นตลาดขายอาหารพื้นเมืองต้นต ารบัของชาวเกาหลี แถมราคาไม่แพงอกีดว้ย ไม่ว่าจะเป็น ใส้
กรอกเลอืดหม ูกมิบบั หวัหม ูต๊อกบ๊อกกี ้ออมุก บนิแดดอ็ก และอาหารพืน้เมอืงขึน้ชื่ออกีมากมาย ทัง้ยงัมผีลติภณัฑท์าง
การเกษตร และสนิคา้พืน้ของชาวเกาหลอีกีดว้ย 

 
อาหารเยน็ (2) 

ฟินสุดกบัเมนูเล่ืองช่ือและรู้จกักนัดีทัว่โลก ชุดหมูย่าง บุฟเฟ่ต์ (หมูย่างเกาหลี) 
มรีสชาตอิอกหวาน นุ่มและกลมกล่อม เอกลกัษณ์เกาหลแีทค้อืการทานหมยู่าง ห่อคู่กบัผกักาดเขยีวแบบ 

เมีย่งค าไทย  โดยใสน่ ้าจิ้มเตา้เจีย้ว (เครื่องจิ้มหมกั ทีช่่วยชรูสอย่างด)ี และเครื่องเคยีงทีช่อบ 
 

ได้เวลาสมควร 
จากนัน้ น าท่านเชค็อินโรงแรมท่ีพกั 3 คืน โรงแรม Golden City Hotel Dongdaemun  หรือเทียบเท่า 

 
วนัท่ีสาม    ศนูยน์ ้ามนัสนแดง – ศนูยเ์ครื่องส าอาง - โรงงานสาหร่าย ท าคิมบบั (ข้าวห่อสาหร่าย ใส่
ชุดฮนับก) - พระราชวงัถอ็กซู - วดัพงอึนซา – Starfield Library ห้องสมุด  
เชา้    รบัประทานอาหารเช้า ท่ี ห้องอาหารโรงแรม (3) 
 
 

น าชมและเขา้ใจ RED PINE ผลติภณัฑท์ีส่กดัจากน ้ามนัสนเขม็แดง มสีรรพคุณช่วยลา้งพษิระบบเลอืดใหส้ะอาด เพิม่ภูมิ
ตา้นทานร่างกายใหแ้ขง็แรง และช่วยรกัษาสมดุลในร่างกาย  
จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิง “เครื่องส าอางปลอดภาษ”ี COSMETIC SHOP เครื่องส าอางขึน้ชื่อของเกาหล ีอาท ิโบทอ็กหน้า
เดก็ หน้ากาก LED ช่วยพืน้ฟูสภาพผวิ, SNAIL CREAM (ครมีหอยทาก) , ครมีบ ารุงต่างๆ , CC ครมี ซึง่ราคาถูกกว่าที่
เมอืงไทยเกอืบเท่าตวั และบางผลติภณัฑย์งัไม่มขีายในไทย 
 
น าท่านไปชม โรงงานสาหร่ายเกาหลี ใหท้่านไดช้มกรรมวธิใีนการผลติสาหร่ายเกาหลแีสนอร่อย พรอ้มชมิสาหร่ายๆ 
หรอืจะเลอืกซือ้เป็นของฝากกลบับา้นกไ็ด ้  จากนัน้พาท่านไปสวยหล่อแบบหนุ่มสาวเกาหล ี กบัการสวมชุดประจ าชาติ
เกาหล ี“ ชุดฮนับก” ใหท้่านไดถ้่ายรูปตามอธัยาศยั  จากนัน้น าท่านไปเรยีนรูเ้กีย่วกบัการ ท าคิมบบั (ข้าวห่อ
สาหร่าย) อาหารงา่ยๆ ทีค่นเกาหลนีิยมรบัประทาน “คมิ” แปลว่า สาหร่าย “บบั” แปลว่า ขา้ว โดย วิธีการท า จะห่อ
เป็นแท่งยาวๆ แลว้หัน่เป็นชิน้พอดคี า จิ้มกะโชยุ ญีปุ่่ นหรอืวาซาบกิไ็ด้   
 
 
 
 
                             
 



6 

อาหารกลางวนั (4) 
รบัประทานอาหาร เมนู Bibimbab เป็นอกีหนึ่งเมนูทีม่ชีื่อเสยีง ขา้วย าเกาหล ีอร่อยมาก 

 
พาทุกท่านไป พระราชวงัถอ็กซู (Deoksugung 
Palace) ถอ็กซูกุง เป็นพระราชวงัทีม่ ีถนนก าแพงหนิ
อนัมชีื่อเสยีง และเป็นพระราชวงัซึง่ตัง้อยู่ อย่างโดดเด่น
สงา่งาม ท่ามกลางอาคารสไตลต์ะวนัตก ในใจกลางของ
กรุงโซล (Seoul) ซึ่งเป็นเมอืงในพืน้ที ่ของจงัหวดัค
ยองก ี(คยองกโีด, Gyeonggi-do) ในประเทศเกาหลใีต ้
โดยค าว่า ถอ็กซูกุง นัน้มคีวามหมายว่า พระราชวงัแห่ง
คุณธรรมและอายุยนื (Palace of Virtuous Longevity) 
พระราชวงัแห่งนี้เป็นพระราชวงัทีเ่ลก็ทีสุ่ด ในบรรดา
ของ พระราชวงัหลวงทัง้หา้แห่งของกรุงโซล (Five 
Grand Palaces of Seoul) และเป็นเพยีงหนึ่งในสอง
ของพระราชวงั ทีม่รีูปแบบทางสถาปัตยกรรม ในช่วง
ปลายของสมยัโชซอน และเป็นพระราชวงัเพยีงแห่ง
เดยีว ทีม่ภีูมทิศัน์ซึง่สวยงาม ซึง่ถูกรายลอ้มไปดว้ย 
อาคารสไตลต์ะวนัตกแบบนีโอคลาสสกิ และสวนสไตล์
ตะวนัตกแห่งแรกของเกาหล ีการเดนิเทา้ท่องเทีย่ว เพือ่
เยีย่มชมความงดงาม ของอาคารและสถานทีต่่างๆ 

โดยรอบของพระราชวงั ซึง่ประกอบไปดว้ย สถานทีส่ าคญัทางประวตัศิาสตร ์และสถานที่ท่องเทีย่วยอดนิยมหลายแห่ง 
 
จากนัน้น าท่านนมสัการส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ วดัพงอึนซา หรือ  
คนไทยอาจเรียก บงอึนซา เป็นวดัทีข่ึน้ชื่อของพระพุทธรูปขนาดใหญ่ของโซล อยู่ในย่านคงันมั เป็นทีป่ระดษิฐาน
ของพระพุทธรปูขนาดใหญ่ทีสุ่ดในเกาหล ีคนเกาหลมีกัจะมาสกัการะขอพรในโอกาสส าคญัๆต่างๆ เป็นสถานทีท่ี่มกีารจดั
โครงการ Temple Stay ส าหรบันกัท่องเทีย่วเพือ่ไดเ้รยีนรูพ้ระพุทธศาสนาตามฉบบันิกายเซน็  
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น าท่านถึง Starfield Library ห้องสมุดสดุอลงัการท่ีเกาหลีใต้ ตัง้อยู่ในหา้งใหญ่ COEX Mall ในเขต 
Gangnam ภายในพืน้ทีก่ว่า 2,800 ตรม. มหีนงัสอืกว่า 70,000 เล่ม นิตยสารกว่า 600 ฉบบั พืน้ทีน่ัง่สองชัน้ทีใ่หเ้ลอืก
ตามอธัยาศยั ชัน้วางหนงัสอืทีม่คีวามสงูถงึ 13 เมตรเป็นจุดดงึดดู ใครอยากอ่านเล่มไหนสามารถหยบิและหามุมทีช่อบ
นัง่อ่านไดต้ามสบายมเีก้าอี ้โซฟา จ านวนกว่า 200 ทีน่ัง่ไวบ้รกิารฟร ีนอกจากนัน้รา้นคา้แบรนดต์่างๆ ยงัพรอ้มใจกนัลด
ราคาสนิคา้ เอาใจนกัท่องเทีย่วอกีดว้ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาหารเยน็ (5) 
ล้ิมลองเมนูดงั Jim-dak ไก่ผดัซอส จะมรีสเผด็ หวาน เคม็ เขา้กนัด ีเนื้อไก่ แครอท ตน้หอม ขงิ กระเทยีม พรกิแหง้ 

และวุน้เสน้เกาหลทีีเ่หนียวหนึบ ผดัจนน ้าซอสซมึเขา้วุน้เสน้ กนิวุน้เสน้เปล่าๆ กอ็ร่อยแลว้ 
จากนัน้ น าท่านกลบัท่ีพกั 

 
วนัท่ีส่ี ศนูยฮ์อ๊กเกต็นามู – สมุนไพรโสมเกาหลี - เข้ารบับริการท าสวย – ช้อปป้ิงเมียงดง 
เช้า  รบัประทานอาหาร ท่ีห้องอาหารโรงแรม (6) 
 
น าท่านรู้จกั และเข้าใจ ศนูยฮ์อ๊กเกต็นามู ตน้ไมฮ้๊อกเกต็นามชูนิดน้ีเจรญิเตบิโตในป่าลกึบนภูเขาทีป่ราศจาก
มลภาวะและระดบัสงูเหนือน ้าทะเล 50-800 เมตร เมลด็ของพนัธุฮ์๊อกเกต็นี้..ชาวเกาหลรีุ่นใหม่นิยมน ามารบัประทานเพือ่
ช่วยดแูลตบัให้สะอาดแขง็แรง ป้องกนัโรค ตบัแขง็ไม่ถูกท าลายจากการดื่มแอลกอฮอล ์กาแฟ บุหรี ่สารตกคา้งจาก
อาหารและยา   
 
จากนัน้น าท่านรูจ้กัและเขา้ใจ สมุนไพรโสมเกาหลี ทีช่่วยเสรมิสรา้งความแขง็แรงใหแ้ก่ระบบย่อยอาหารและปอด ช่วย
ท าใหจ้ติใจสงบและเพิม่พละก าลงัโดยสว่นรวมสรรพคุณทางการแพทย ์ช่วยบ ารุงหวัใจ ป้องกนัโรคหวัใจขาดเลอืด เสรมิ
ประสทิธภิาพทางเพศ ลดและป้องกนัมะเรง็ โสมเกาหลอีาจจะไดจ้ดทะเบยีนมรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโก 
 
เลือกซ้ือสินค้าดิวต้ีฟรี Lotte Duty Free  เพือ่ใหค้นเดนิทางออกนอกประเทศ ไม่ว่าจะเป็นชาวเกาหลหีรอื
นกัท่องเทีย่วไดเ้พลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิง สนิคา้ปลอดภาษ ีและไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้แบรนดเ์นมน าเขา้จากต่างประเทศ
มากมายหลากหลายชนิด รวมทัง้สนิคา้แบรนดเ์กาหลยีอดนิยมทีช่าวเกาหล ีชาวจนี ชาวญีปุ่่ น และ ชาวเอเชยีชื่นชอบ 
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เพือ่เป็นสว่นหน่ึงในการพฒันาเศรษฐกจิระดบัประเทศ อาทิ SULWHASOO , LANEIGE , SHISEIDO, SKII  และ 
กระเป๋าแบรนดด์งั MCM , LOUIS VUITTON, CHANEL 

 
อาหารกลางวนั (7) 

เมนู บูเดชิเก หรอืหมอ้ไฟเกาหล ี(Budaejjitdae) หรอืทีห่ลายๆคนเรยีกว่า แกงทหาร นัน่เอง  เป็นแกงทีใ่สว่ตัถุดบิ แฮม 
ไสก้รอก กมิจ ิต๊อก มาม่าเกาหล ีถอืเป็นอาหารฟิวชัน่ของประเทศเกาหล ีอร่อยมาก  

 
น าท่านเข้ารบับริการ Botox Filler Rejuran Healer ฉีดสลายไขมนับอดี้ ทรีทเม้นท์ผิว /ฉีดผิว  

แอลเลเบสไบรท์เทนน่ิง ฟิลเลอรป์าก และอีกมากมาย  
Lienjang โรงพยาบาลลีเอนจาง ประเทศเกาหลี โรงพยาบาลช่ือดงั  
ทีเ่หล่าคนดงั เกาหล ีและไทย ไดเ้ขา้รบับรกิารทีโ่รงพยาบาลแห่งนี้ เพือ่
ปรบัแต่งใบหน้า ใหม้คีวามสวย หล่อ ตามทีต่อ้งการ  
ฮิตสุด ในตอนน้ี Rejuran Healer (รีจูรนั ฮีลเลอร)์ เป็น Skin 
rejuvenation booster ทีก่ระตุน้การเกดิเซลลผ์วิใหม่ โดยสารสกดัจาก 
Polyneucleotide (PN) หรอื Salmon DNA ซึง่ไกลเ้คยีงดเีอน็เอมนุษยม์าก
ทีสุ่ด จงึมคีุณประโยชน์ทีห่ลากหลายต่อผวิหนงั ช่วยเรื่องริว้รอย รขูุมขน ผวิ
กระจ่างใส ใหผ้วิหน้าดอู่อนเยาว ์(ไม่รวมค่าบรกิาร)  

 
หลงัรบับรกิารท าสวยแลว้... เอาใจขาชอ้ปทัง้หลายพาตะลุย ย่านเมียงดง แหล่งชอ้ปป้ิงอนัดบัตน้ๆ ทีทุ่กคนรูจ้กักนัเป็น
อย่างดี สวรรค์ของนักช้อป สามารถเลือกซื้อเลือกหาสินค้านานาประเภทได้ตามใจชอบ อาทิ เสื้อผ้า รองเท้า 
เครื่องส าอาง และอื่นๆ อกีมากมาย รวมเอาไว้แทบทุกแบรนด์ที่มอียู่ในเกาหลี ราคาของสนิค้าจะเท่ากนั ต่างกนัที่ของ
แถมว่ารา้นไหนใหเ้ยอะกว่ากนัเท่านัน้ 
นอกจากการมาช้อปป้ิงแล้ว เสน่ห์อีกอย่างของที่นี่คอื STREET FOOD สองข้างทางเต็มไปด้วยรถเขน็ที่ขายของกิน
จ าพวก เครนัปัง เคก้ไข่สไตล์เกาหลแีสนอร่อย ลอ็บสเตอรย์่างชีส กุ้งตวัใหญ่สดรสหวาน ย่างบนเตารอ้นๆ โรยหน้า
ดว้ยชสีแบบเขม้ขน้ หอยเชลลอ์บชีส หอยไซสใ์หญ่ย่างเนยโรยทบัดว้ยชสี ครวัซองคป์ลา ขนมอบเนื้อนุ่มคล้ายแพน
เค้กรูปปลามีหลากหลายไส้ให้เลือก ต็อกบกกิ แป้งราดซอสสีแดงรสจดั โอเด้ง แผ่นแป้งพบัเสียบไม้รสชาติคล้าย
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ลูกชิน้ปลา โฮตอ็ก ขนมแป้งแพนเคก้หนานุ่มสอดไสน้ ้าตาลหรอืน ้าผึง้ ออมุก ลูกชิน้ปลาบดเสยีบไม ้ทวกิมิ เมนูผกั และ
อาหารทะเลชุบแป้งทอด มนัหวาน หรอืของทอดต่างๆ ลว้นมใีหล้องชมิไดร้สชาตแิบบคนเกาหลแีท้ๆ  

 
อิสระอาหารค า่  

อิสระอาหารค า่เพื่อให้ทุกท่านได้เพลิดเพลินกบัการช้อปป้ิง  

หลงัจบรายการท่องเท่ียว  พาท่านเดินทางกลบัท่ีพกั 
 

วนัท่ีห้า   COSMETIC SHOP – Lotte Duty Free - Seoul Children's Grand Park – เดินย่านชุมชน
ไชน่าทาวน์ - ละลายเงินวอน – สนามบินสวุรรณภมิู 
เชา้    รบัประทานอาหารเช้า ท่ี ห้องอาหารโรงแรม(8)  พร้อมอ าลาท่ีพกั  

พาทุกท่านไปป๊ิกนิกใตต้น้ซากุระที ่สวนสาธารณะแกรนดพ์ารค์ (Seoul Children's Grand Park 

어린이대공원) ทีค่รอบคลุมพืน้ทีท่ ัง้หมด 530,000 ตารางเมตร เป็นทัง้สวนสาธารณะ สวนสนุก สวนสตัว ์สวน
พฤกษศาสตร ์และพพิธิภณัฑศ์ลิปะ เรยีกว่ามกีจิกรรมสนุกๆ ใหท้ าทัง้วนั ในวนัอากาศดีๆ  กจ็ะมผีูค้นมานัง่ป๊ิกนิก 
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บนพืน้หญ้าสเีขยีว ดื่มด ่ากบับรรยากาศสุดโรแมนตกิในฤดใูบไมผ้ล ิโดยเฉพาะในช่วงเวลาทีด่อกซากุระผลบิาน เป็น
บรรยากาศทีน่่าจดจ า อสิระใหท้่านไดถ้่ายรปูเกบ็เป็นทีร่ะลกึ 
 

 
จากนัน้น าทุกท่านไปยงั ไชน่าทาวน์ เมืองอินชอน ในอดตีเกดิขึน้จากการเปิดท่าเรอือนิชอนในปี พ.ศ. 2426 และการ
ก าหนดใหอ้นิชอนเป็นดนิแดนนอกอาณาเขตของราชวงศช์งิในปีต่อมา ในอดตีย่านนี้มรีา้นคา้มากมายทีซ่ือ้ขายสนิคา้
น าเขา้จากจนี แต่ปัจจุบนัธุรกจิสว่นใหญ่ของชาวจนีในพืน้ทีค่อืรา้นอาหาร ทุกวนันี้ ผูท้ีอ่าศยัอยู่ในเยาวราชสว่นใหญ่เป็น
ชาวจนีรุ่นที ่2 หรอื 3 ซึง่สบืเชือ้สายมาจากชาวจนีทีม่าตัง้ถิน่ฐานในยุคแรก พืน้ทีน่ี้รวบรวมรสชาตขิองจนีไวม้ากมาย 
ในขณะทีว่ฒันธรรมดัง้เดมิของคนรุ่นแรกไดร้บัการอนุรกัษ์ไวก้ว่า100 ปี ชมพิพิธภณัฑจ์าจงัเมียน หรอืบะหมีห่น้าด า 
ซึง่ไดร้บัความนิยมในเกาหลแีละเกอืบทุกรา้นอาหารจนีในเกาหลี   เราไดร้บัความรูแ้ละประวตัคิวามเป็นมาของอาหาร
ชนิดนี้ว่า อาหารจนีแท้ๆ  ถงึไดก้ลายมาเป็นเมนูยอดฮติส าหรบัคนเกาหลทีุกเพศทุกวยั   
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พิเศษ ! พาชิมร้านต านานอาหารจีนแห่งเมืองอินชอน สดุคลาสสิก อายเุก่าแก่กว่า 100 ปี  
อาหารกลางวนั (9) 

ฟินสุดกบัเมนูเล่ืองช่ือ และรู้จกักนัดี จาจงัเมี่ยน บะหมี่ด า  
 
 
ใหท้่านไดซ้ือ้ของฝากที ่“ซุปเปอรม์าเกต็ หรือร้านละลายเงินวอน” รา้นทีม่ขีนมเกาหลใีหเ้ลอืกมากมาย อาท ิ 
เวเฟอรช์อ็กโกแลค มาม่าเกาหลรีสต่างๆ นมกลว้ย ป็อกกี ้บราวนี่ มนัฝรัง่ ตอ็กบอ็กก ีถัว่อลัมอน สาหร่ายเกาหล ีเหลา้
โซจ ูฯลฯ อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ตามอธัยาศยั 
 
 
 
 
 
 
 

ได้เวลาสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบินอินชอน 

เสน้ทางบนิระหว่างประเทศไทยและเกาหล ี(เวลาทีไ่ทยชา้กว่าเกาหลใีต ้2 ชัว่โมง) 
สายการบิน ICN-BKK เวลาออก เวลาถึง 

Jeju Air 7C2203 19.35 PM 23.55 PM 
 
23.55 น.      เดนิทางถงึสนามบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 
รายการเดินทางครัง้น้ีขอเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม  เน่ืองจากสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน การจราจร ช่วง
ฤดกูาล ช่วงเทศกาลของเมืองต่างๆ  หรือเหตุการณ์ท่ีอยู่เหนือการควบคมุเป็นต้น บริษทัฯ จะปรบัเปล่ียนโดยค านึงถึง

ผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคญั บริษทัจะไม่รบัผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ ในทุกกรณี  
เพื่อไม่ขดัต่อกฏหมายแรงงาน เร่ืองจ านวนชัว่โมงเวลาการขบัรถ ไม่เกิน 6-12 ชัว่โมงต่อวนั 

 
หมายเหตุ : กรณีกรุ๊ปสว่นตวั กรุ๊ปนกัเรยีน นกัศกึษา กรุ๊ปอาจารย ์กรุ๊ปคุณหมอ กรุ๊ปดงูาน  

ไม่สามารถใชร้าคาดงักล่าวในโปรแกรมได ้ 
*กรุ๊ปเหมา บวกราคาเพิม่จากหน้ารา้น ท่านละ 3,000.- บาท 

 
** รบัจองเฉพาะลูกค้าท่ีเดินทางไป-กลบัพร้อมคณะเท่านัน้ ** 

 
อตัราค่าบริการ และเง่ือนไขรายการท่องเท่ียว 
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วนัเดินทาง 5 วนั 3 คืน จ านวนคน/กรุป๊ ผู้ใหญ่ พกัเด่ียว 

1-5 มีนาคม 2566 20+1 22,898 7,900 
8-12 มีนาคม 2566 20+1 22,898 7,900 
16-20 มีนาคม 2566 20+1 23,898 7,900 
22-26 มีนาคม 2566 20+1 23,898 7,900 
24-28 มีนาคม 2566 20+1 23,898 7,900 

 

*** ค่าทปิคนขบัรถ หวัทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ท่านละ 1,500 บาท/ทริป/ท่าน *** 
** ราคา INFANT (อายุไมถ่งึ 2 ปี บรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั) ท่านละ 5,400 บาท  

อตัราน้ีรวมรายการทวัรแ์ละตัว๋เครือ่งบินแล้ว ** 
 

ราคาเดก็ทารก (อายุต า่กว่า 24 เดือน ณ วนัท่ีเดินทางไปและวนัเดินทางกลบั) ราคาพิเศษ 5,400บาท* 
 *เดก็ทารกสามารถเดนิทางโดยนัง่บนหน้าตกัของผูใ้หญ่ (คุณพ่อหรอืคุณแม่) โดยอนุญาตใหเ้ดก็ทารกหนึ่งคนต่อผูใ้หญ่
สองคนเท่านัน้ และหา้มมใิหน้ ารถเขน็เดก็ หรอืทีน่ัง่ส าหรบัเดก็ขึน้บนเครื่องบนิ จ านวนเดก็ทารกต่อเทีย่วบนิถูกจ ากดัไว้
เพื่อความปลอดภยั และสายการบินสามารถปฏิเสธการน าเด็กทารกเดินทางไปกบัท่าน ส่วนผู้จดั เราค านึงถึงความ
ปลอดภยัและเพือ่สรา้งความสุขแก่คณะผูเ้ดนิทาง จดัหอ้งพกั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน+1เดก็ทารก   ทางทวัรไ์ม่มบีรกิารอาหารเดก็
ทารก 
 
ส าหรบันกัท่องเทีย่วทีจ่ะเดนิทางเขา้ประเทศเกาหล ีขัน้ตอนก่อนเดนิทางเขา้ประเทศเกาหลใีตง้า่ยๆ ดงันี้  

1. ลงทะเบยีน K-ETA เพือ่ไม่ตอ้งท าวซี่าเขา้เกาหล ี ค่าบรกิาร 600 บาท  

2. ลงทะเบยีน Q-CODE เพือ่ไม่ตอ้งกกัตวัทีเ่กาหล ีลงทะเบยีน 48 ชัว่โมง ก่อนการเดนิทาง (ผูจ้ดัลงให)้ 

3. พาสปอรต์ตวัจรงิ อายุการใชง้านตอ้งเหลอืมากกว่า 6 เดอืน 

 
อตัราค่าบริการน้ีรวม   

1. ค่าตัว๋โดยสารเครื่องบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดัพรอ้มค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งตามรายการทวัรข์า้งต้น  (ตัว๋กรุ๊ปไม่

สามารถUpgradeทีน่ัง่เป็น Business Classได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มตัว๋กรุ๊ปเท่านัน้ไม่สามารถเลือ่นวนัได)้  

2. ค่าทีพ่กัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการหรอื ระดบัใกลเ้คยีงกนั  

3. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้  

4. ค่าน ้าหนักกระเป๋าสายการบิน Jeju Air สมัภาระโหลดใต้ท้องเคร่ือง ไม่เกิน 15 กิโลกรมั(1ช้ิน) ถือขึ้นเคร่ือง

ได้ 10 กิโลกรมั และค่าประกนัวนิาศภยัเครื่องบนิตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบนิที่มกีารเรยีกเกบ็ และกรณีสมัภาระ

เกนิท่านตอ้งเสยีค่าปรบัตามทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็  
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5. การประกนัการเดนิทาง บรษิทัฯไดจ้ดัท าแผนประกนัภยัการเดนิทางส าหรบัผูเ้ดนิทางไปต่างประเทศ กบั Allianz 

Travel แบบแผนประกนัภยั Group tour โดยแผนประกนัจะครอบคลุมการรกัษากรณีลูกคา้ตดิเชือ้โควดิ-19 หรอือุบตัเิหตุ

ต่างๆ ซึ่งเกดิขึน้ภายในวนัเดนิทาง และลูกคา้ต้องท าการรกัษาในโรงพยาบาลทีป่ระกนัครอบคลุมการรกัษาเท่านัน้ (เขา้

รบัรกัษาในรปูแบบอื่นๆประกนัจะไม่ครอบคลุม) (ตามเงือ่นไขของกรมธรรม)์ 

6. ค่าภาษสีนามบนิ และค่าภาษนี ้ามนัตามรายการทวัร ์

7. ค่ารถปรบัอากาศน าเทีย่วตามระบุไวใ้นรายการ พรอ้มคนขบัรถ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกนิ 12 ช.ม./

วนั) 

8. ลงทะเบยีน Q Code 

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม  

1. ค่าท าหนงัสอืเดนิทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ  

2. ค่าใชจ่้ายอื่นๆ ทีน่อกเหนือจากรายการระบุ อาทเิช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซกัรดี ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้  

3. ค่าภาษทีุกรายการคดิจากยอดบรกิาร, ค่าภาษเีดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเกบ็)  

4. ค่าภาษีน ้ามันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตัว๋เครื่องบิน และได้ท าการขาย

โปรแกรมไปแลว้ 

5. ค่าวซี่าส าหรบัพาสปอตต่างดา้ว และเกบ็ค่าใชจ่้ายเพิม่อกี 3,000 บาท ส าหรบัพาสปอตต่างชาต ิ

6. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% 

7. ค่าพนกังานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม 

8. ลงทะเบยีน K-ETA (Korea Electronic Travel Authorization) 600 บาท 

9. ค่าธรรมเนียม ทปิไกดท์อ้งถิน่ และทปิพนกังานคนขบัรถ ท่านละ 50,000 วอน หรอื 1,500 บาท/ท่าน ต่อทรปิต่อ

ผูเ้ดนิทาง (โปรดช าระเตม็จ านวน ขออนุญาตเกบ็ทีส่นามบนิ) ส าหรบัทปิหวัหน้าทวัรแ์ลว้แต่ความพงึพอใจชองลูกคา้ 

 
 

 

ในกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีตรวจพบกลุ่มเส่ียงท่ีเป็นแรงงานเข้าประเทศผิดกฎหมาย  

ทางบริษทัจึงขอเกบ็เงินประกนัท่านละ 10,000 บาท  

ถ้าลูกค้าเท่ียว และกลบัพร้อมคณะทวัร ์ทางบริษทัจะด าเนินการคืนเงินให้ทนัที 
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*ส าคญัโปรดอ่าน ราคาและเงื่อนไขในการจองทวัร ์

► ทางบริษทัฯ ขอรบัมดัจ า 10,000 บาท ส าหรบัการจองนับตัง้แต่วนัจองภายใน 2 วนั 

✓ กรุณาสง่ส าเนาหน้าพาสปอรต์ พรอ้มเอกสารช าระมดัจ าค่าทวัร ์

✓ ค่าทวัรส์ว่นทีเ่หลอืช าระ 30 วนัก่อนออกเดนิทาง 

*กรณีบรษิทัฯ จ าเป็นตอ้งออกตัว๋ก่อนท่านจ าเป็นตอ้งช าระค่าทวัรส์ว่นทีเ่หลอืตามทีบ่รษิทัก าหนดแจง้เท่านัน้ 

• จองทวัร ์7-21 ก่อนวนัเดินทาง จะต้องช าระค่าทวัรเ์ตม็จ านวน  

เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รบัขอ้มูลพร้อมเงนิช าระแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะจดัการน ารายชื่อพร้อมขอ้มูลทัง้หมดไปท าการจองส่วน

เกีย่วขอ้งต่างๆ  (ไม่สามารถปรบัเปลีย่นชื่อนามสกุลและผูเ้ดนิทางได)้ 

 

ขอ้ควรทราบ 
ทวัร์นี้จดัให้เฉพาะลูกค้าที่ประสงค์จะไปท่องเที่ยวตามรายการของทวัร์ทุกวนัเท่านัน้  หากท่านไม่สามารถร่วมทวัร์ทุกวนั แค่

สมคัรมาร่วมทวัร์เพยีงเพื่อการใชต้ัว๋เครื่องบนิและทีพ่กัในราคาพเิศษ  หากท่านไม่แจง้ และปรากฏว่าท่านไม่รวมทวัร์ในบางวนั 

ทางบริษทัจะคิดค่าด าเนินการในการแยกท่องเท่ียวเอง 250 USD  (ก่อนซื้อทวัร ์จะตอ้งแจง้ความประสงคท์ีเ่ป็นจรงิ เพื่อทาง

ผู้จดัจะได้คิดค่าบริการที่เหมาะสม)   หมายเหตุ หากการไปพบเพื่อนหรือญาติหรือไปติดต่อธุรกิจหรือท่องเที่ยวอิสระ ท า

หลงัจากทีร่ายการเสรจ็สิน้ในแต่ละวนัแลว้ ไม่เป็นเหตุทีท่างผูจ้ดั จะตดัการใหบ้รกิารท่านแต่อย่างใด*  

 
ร้านช้อปป้ิงท่ีทางรฐับาลให้ทวัรล์งนัน้ ตามท่ีระบุในโปรแกรมทวัร ์ขอความร่วมมือลูกทวัรท์ุกๆท่าน กรณุาลงทุกร้าน 
ซ้ือหรือไม่ซ้ือไม่ต่อว่ากนั  ทางบริษทัฯไม่มีนโนบายบงัคบัซ้ือแต่อย่างใด ข้ึนอยู่กบัความพึงพอใจของลูกค้า  
 

**ส าคญั** ส าเนาหน้าพาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายุเหลอืมากกว่า 6 เดอืนก่อนหมดอายุนบัจากวนัเดนิทางไป-กลบั

และจ านวนหน้าหนังสอืเดนิทางตอ้งเหลอืว่างส าหรบัตดิวซี่าไม่ต ่ากว่า 3หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนสง่ใหบ้รษิทัมฉิะนัน้

ทางบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายุ ** กรุณาส่งพรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมดัจ า 

 

• ราคาส าหรบั 20 ท่านขึ้นไป การนัตีออกเดินทางพร้อมหวัหน้าทวัร ์
• หากต ่ากว่าก าหนด ต้องมกีารเปลี่ยนแปลงราคา  หากผู้เดินทางทุกท่านยนิดีที่จะช าระค่าบรกิารเพิม่เพื่อให้คณะ
เดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามความประสงค์ 
• สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลี่ยนราคาเพิม่ หากมกีารปรบัขึ้นของภาษีน ้ามนัหรือภาษีใดๆ จากสายการบนิ คดิอตัรา ณ วนัที่ 
05/12/2022 
*สงวนสทิธใินเรื่องเทีย่วบนิและตารางบนิ ราคา และ รายการ เปลีย่นแปลงหรอืสบัเปลีย่นได ้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
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*กรณีเกิดความผิดพลาดจากบริการจากสายการบิน (ความล่าชา้ของเทีย่วบนิ การยกเลกิเทีย่วบนิ มกีารยุบเทีย่วบนิ
รวมกนั ตารางการการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง เนื่องจากสายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้ว่า อยู่นอกเหนือความ
ควบคุม หรอืเหตุผลเชงิพาณิชย์ หรอืเหตุผลทางด้านความปลอดภยัเป็นต้น )  โปรดเขา้ใจและรบัทราบว่า  ผู้จดัจะไม่
รบัผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ่้ายต่างๆ ได ้ในทุกกรณี 
ในกรณีท่ีเกิดเหตุใดๆ จนท าให้คณะทวัร์ไม่สามารถออกเดินทางได้   เช่น ลูกค้ากลุ่มใหญ่ยกเลิกการเดินทาง

กะทนัหนั ทางสายการบนิเรยีกทีน่ัง่คนืดว้ยเหตุผลของสายการบนิ ฯลฯ ทางผูจ้ดัจะพยายามหาโปรแกรมอื่นในราคาและ

ช่วงเวลาใกล้เคียงกนัทดแทน ขอให้ลูกค้าตระหนักดีว่าเหตุการณ์ดงักล่าวถือเป็นเหตุสุดวสิยัและเชื่อ มัน่ว่าผู้จดัได้

พยายามอย่างสุดความสามารถ  โดยลูกคา้จะไม่ยกเหตุขอ้นี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆ กบับรษิทัฯ   หากลูกคา้ประสงค์รบั

เงนิคนื ทางบรษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิ 

 
เคร่ืองบินหมู่คณะ ไม่สามารถลอ๊กท่ีนัง่ได้ ท่ีนัง่ท่ีได้อาจจะไม่ได้นัง่ติดกนั และไม่สามารถเลือกแถวท่ีนัง่บน

เคร่ืองบินได้ ซ่ึงเป็นไปตามระบบสุ่มภายในเงื่อนไขของสายการบินดงักล่าว 

 

 

เงื่อนไขการยกเลิก 

1. เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชัน่ และ ซื้อขาดแบบมเีงือ่นไขกบัทางสายการบนิและทางผูจ้ดัปลายทางเกาหล ีจงึไม่มกีารคนืเงนิมดั
จ า หรอืค่าบรกิารทัง้หมดไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 
 
2.ยกเลกิการเดนิทางในวนัเดนิทาง ถูกปฏเิสธการเขา้ ออกเมอืงทัง้จากประเทศไทย และประเทศสาธารณรฐัเกาหล ี(เกาหลใีต)้  
ไม่มกีารคนืเงนิทัง้หมดไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 
 
3.กรณีมเีหตุยกเลกิทวัร ์โดยไม่ใช่ความผดิของบรษิทัทวัร์ คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ* 
*ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เครื่องบนิ โรงแรม ค่าวซี่า และค่าใชจ้่ายจ าเป็นอืน่ๆ 
 

- กรณีลูกคา้ถูกกรมแรงงานไทยไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออกนอกประเทศไทย หรอื เจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืง
เกาหล ี( ต.ม เกาหล ี) ปฎเิสธการเดนิทางเขา้ประเทศเกาหล ี เนื่องดว้ยดุลพนิิจของเจา้หน้าที ่ทางบรษิทัฯ ไม่สามารถ
คนืค่าทวัรไ์ด ้เนื่องจากค่าใชจ่้ายต่างๆมกีารจ่ายขาดไปหมดแลว้  
 *ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เครื่องบนิ โรงแรม ค่าวซี่า และค่าใชจ่้ายจ าเป็นอื่นๆ 
 

** ก่อนตดัสินใจจองทวัรค์วรอ่านเงื่อนไขการเดินทางและรายการทวัรอ์ย่างละเอียดทุกหน้าอย่างถ่องแท้แล้วจึง
มดัจ าเพื่อประโยชน์ของท่านเอง เม่ือท่านตกลงช าระเงินทัง้หมด หรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ  ทางบริษทัฯ จะ
ถือว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงื่อนไขต่างๆ ของบริษทัฯ ท่ีได้ระบุในรายการทวัรท์ัง้หมด ไม่สามารถ
เรียกร้องสิทธิใดๆ ได้ ทัง้ในส่วนของกรมการท่องเท่ียว และทัง้ในส่วนของข้อกฎหมายแพ่งและอาญา ** 
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**ลงทะเบียนครบ 2 ขัน้ตอนก่อนเดินทางเข้าประเทศเกาหลีใต้** 

❖ ขัน้ตอนท่ี 1 ลงทะเบียน K-ETA (Korea Electronic Travel Authorization) (ผู้จดัลงทะเบียนให้) 
❖ ขัน้ตอนท่ี 2 ลงทะเบียน Q-CODE (ผู้จดัลงทะเบียนให้) 

 

เอกสารเพ่ิมเติม 
✓ หนงัสอืเดนิทางจะตอ้งเป็นเล่มปัจจุบนั และมอีายุมากกว่า 6 เดอืน กรุณาสแกนไฟลร์ปูภาพใหช้ดัเจน  
✓ รปูถ่ายหน้าตรงพืน้หลงัสขีาว อายุไม่เกนิ 3 เดอืน 
✓ กรอกขอ้มลูสว่นตวั และอื่นๆ (ทางผูจ้ดัจะมแีบบฟอรม์ใหก้รอก) 
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หากสนใจจองกรณุาตดิต่อ 
➢ สอบถามผา่น Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทวัรผ์า่น FB inbox กไ็ดเ้ช่นกนั -> http://m.me/unithaitrip 

➢ หรอืโทร 02-234-5936 
 
 
 

 

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

