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ไฮไลท์โปรแกรม 
 บินตรงกรุงเทพฯ – อินชอน โดยสายการบิน JEJU AIR 

ฟรีน ้ำหนักกระเป๋ำขำไป – กลบั 15 กโิลกรัม/  ถือขึน้เคร่ือง 10 กโิลกรัม 
 สัมผสักบัการพกัผอ่นแบบเต็มรูปแบบในโรงแรมระดบั 3 ดาว ของประเทศเกาหลีใต ้พร้อมอาหารเชา้ 

วัน โปรแกรมกำรเดินทำง เช้ำ กลำงวัน เย็น โรงแรมท่ีพกั 
1 กรุงเทพฯ – อนิชอน X X X - 

2 
เกาหลีใต ้(สนามบินอินชอน) – SKYWALK – สกีรีสอร์ท 
 

X   SKI RESORT  

3 
ศูนยร์วมเคร่ืองส าอาง-วดัพงอึนซา-กาโรซูกิล-สวนสนุกลอ็ตเตเ้วิลด ์
-ฮงแด 

โรงแรม   L’ART HOTEL 

4 
 ศูนยโ์สมรัฐบาล  - RED PINE - พระราชวงัถอ็กซูกุง  -หมู่บา้นบุก
ชอนฮนัอก – อินซาดง - DUTY  FREE - เมียงดง 

โรงแรม   L’ART HOTEL 

5 
ศูนยส์มุนไพรฮ๊อกเกตนามู – พิพิธภณัฑส์าหร่าย - ท าคิมบบั
พร้อมใส่ชุด “ฮนับก” - ชอ้ปป้ิง HYUNDAI MALL SUPER 
MARKET – กรุงเทพฯ 

โรงแรม  X  

วนัท่ี 1-5 มีนาคม 2566 
วันแรก          กรุงเทพ (ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ) -  เกำหลใีต้ (สนำมบินอนิชอน) 

22.25 น.        คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ชั้น 4 บริเวณ GROUP TOUR ZONE 
ลงประตูทางเขา้หมายเลข 10 สำยกำรบิน JEJU AIR โดยมีหวัหนา้ทวัร์และเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ รอตอ้นรับ 
และอ านวยความสะดวกก่อนขึ้นเคร่ือง  

วันท่ีสอง      เกำหลใีต้ (สนำมบินอนิชอน) –  โซกงัยัง สกำยวอร์ค – สนุกสนำนกบักำรเล่นสก ี 

02.25 น.      บินลดัฟ้าสู่ ประเทศเกำหลใีต้ สำยกำรบิน JEJU AIR เท่ียวบินท่ี 7C2206 
09.45 น.      เดินทางถึงท่ำอำกำศยำนนำนำชำติอนิชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต ้   

 ตามเวลาทอ้งถ่ิน เร็วกวา่เมืองไทยประมาณ 2 ชัว่โมง  
 กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนดัหมายเวลา 
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หลงัอาหารน าท่านเยีย่มชม โซยังกงั สกำยวอล์ค สะพานกระจกใสท่ียาวท่ีสุดในเกาหลีใต ้ โดยสะพานโซยงักงัเป็น
สะพานกระจกใสท่ีมีความยาว 156 เมตร เหนือทะเลสาบเอียมโฮ เวลาท่ีเดินอยูบ่นสะพานแห่งน้ีจะสามารถมองเห็นวิว
ดา้นล่างใตส้ะพานท่ีเป็นทะเลสาบไดอ้ยา่งชัดเจน  

กลำงวัน      รับประทำนอำหำรกลำงวัน 
 

 
 
 
 
 
 

 
น าท่านสู่ สกี รีสอร์ท  เพื่อ ให้ทุกท่ำนสนุกสนำนกบักำรเล่นสก ีหรือสนุกสนำนกบัสโนว์บอร์ดที่ไหลเล่ือนลง
มำจำกเนินสกบีนภูเขำได้อย่ำงเต็มท่ี ประเทศเกาหลี มีสถานท่ีเล่นสกีท่ีไดรั้บความนิยมอยูห่ลายแห่ง ลานสกี
ของเกาหลีจึงเป็นท่ีรู้จกักนัดีในทัว่เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้จีนและญ่ีปุ่ น ตลอดจนนกัสกีระดบัอาชีพจากยุโรป
และอเมริกา  จึงไดอ้อกแบบลานสกีท่ีไดร้ะดบัมาตรฐานมากท่ีสุด โดยทุกท่ีแบ่งพื้นท่ีส าหรับผูท่ี้เร่ิมเล่นเล่ือน
ต าแหน่งไปจนถึงระดบั ADVANCE ทั้งยงัมีส่ิงอ านวยความสะดวกไวม้ากมาย ไม่วา่จะเป็น ท่ีพกัโรงแรม 
ร้านอาหาร มินิมาร์ท (ชุดสกีและอุปกรณ์สกีไม่รวมในค่าทวัร์ประมาณ 80,000 วอน) 

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ  
     จำกน้ันน ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกั SKI RESORT หรือเทียบเท่ำ 

วันท่ีสำม ศูนย์รวมเคร่ืองส ำอำง-วัดพงอนึซำ-กำโรซูกลิ-สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์-ฮงแด 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  
น าท่าน ศูนย์รวมเคร่ืองส ำอำงแบรนด์ดังเกำหล ีเช่น ROJUKISS, LOTREE, LANEIGN, SULWASOO ใหท้่าน
ไดเ้ลือกซ้ือในราคาพิเศษ ถึงเวลาพาทุกท่านตะลุยสู่แหล่งชอ้ปป้ิงท่ีไดช่ื้อวา่ใหญ่ท่ีสุดในเอเชีย 
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วัดพงอนึซำ BONGEUNSA TEMPLE เดิมช่ือวดัคยองซองซา วดัถูกสร้างขึ้นในปีท่ี 10 ของ รัชสมยักษตัริย์
วอนซองวงัแห่งราชวงศชิ์ลลา นบัเป็นหน่ึงในวดัทางพุทธศาสนาแบบดั้งเดิมท่ียงัคงเหลืออยูด่ว้ยอายกุวา่ 1,200 
ปี วดัแห่งน้ีตั้งอยูท่ี่เชิงเขาซูโดซาน ในยา่นซมัซองดง ซ่ึงอยูท่างทิศใตข้องกรุงโซล (SEOUL) ซ่ึงเป็นเมืองใน
พื้นท่ี ของจงัหวดัคยองกี (คยองกีโด, GYEONGGI-DO) ในประเทศเกาหลีใต ้

กลำงวัน      รับประทำนอำหำรกลำงวัน 
 

 
จากนั้นน าทุกท่านเดินทางสู่ กำโรซูกลิ (GAROSU-GIL) ถนนอาร์ตสุดฮิป ท่ีกรุงโซล ถนนท่ีเตม็ไปดว้ยตน้ไม้
สองขา้งทาง ซ่ึงก็คือเจา้ตน้กิงโกะ (GINKGO) หรือตน้แปะก๊วยนัน่เอง โดยมีความยาวของถนนประมาณ 700 
เมตร ถนนท่ีมีครบทุกรส ทั้งร้านเส้ือผา้ รองเทา้ เคร่ืองประดบั ในแบบท่ีเรียกวา่ฮิป ยนีูคสุดๆ ซ่ึงส่วนใหญ่จะ
เป็นร้านของเหล่านกัออกแบบท่ีมีช่ือเสียงและนกัออกแบบอิสระรุ่นใหม่ของเกาหลีไปจนถึงสินคา้แบรนดเ์นม 
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จากนั้นเดินทางสู่ สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์ (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   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
น าทุกท่านเดินทางสู่ ช้อปป้ิงท่ีฮงแด แหล่งชอ้ปป้ิงท่ีอยู่ลอ้มรอบไปดว้ยมหาวิทยาลยัช่ือดงัในเกาหลี สินคา้ใน
ย่านน้ีส่วนใหญ่เป็นสินคา้วยัรุ่นท่ีทนัสมยัและราคาไม่แพงเช่นเส้ือผา้ท่ีออกแบบโดยดีไซด์เนอร์เกาหลีรองเทา้
กระเป๋าเคร่ืองประดบั เคร่ืองส าอาง และยงัมีร้านแบรนด์เนมอยูท่ ัว่ไปเช่น EVISU, ZARA ทุกวนัเสาร์ลานหนา้
ประตูของมหาวิทยาลยัฮงอิค จะมีผลงานศิลปะในรูปแบบต่างๆ เช่น เคร่ืองประดับ ตุ๊กตา เส้ือผา้ และของ
แฮนด์เมด ท่ีน่ารักและใช้ความคิดสร้างสรรค์ ของบางอย่างท ามาช้ินเดียวเพื่อให้ได้เลือกซ้ือ บางทีอาจเป็น
สินคา้ท่ีมีช้ินเดียวในโลก ร้านกาแฟขนาดยอ่ม ยา่นฮงอิก 

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ  
 จำกน้ันน ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกั L’ART HOTEL หรือระดับเทียบเท่ำ 

 

วันท่ีส่ี      ศูนย์โสมรัฐบำล  - RED PINE - พระรำชวังถ็อกซูกุง – หมู่บ้ำนบุกชอนฮันอก – อินซำดง - DUTY FREE - ช้อปป้ิงเมียงดง 

เช้ำ         รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  
              น าท่านสู่ ศูนย์โสมรัฐบำล ซ่ึงรับรองคุณภาพจากรัฐบาล เป็นโสมท่ีอายุ 6 ปี ซ่ึงถือว่ามีคุณภาพดีท่ีสุด ให้ท่าน

ไดเ้ลือกซ้ือโสมคุณภาพและราคาถูกกวา่ไทย 2 เท่า โสมเกาหลีถือเป็นยาบ ารุงร่างกาย หรือสามารถซ้ือเป็นของ
ฝากจากประเทศเกาหลีจากนั้นจากนั้นน าท่านสู่ RED PINE เป็นผลิตภณัฑ์ ท่ีสกดัจากน ้ ามนัสน ท่ีมีสรรคุณ
ช่วยบ ารุงร่างกาย ลดไขมนั ช่วยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในร่างกาย 
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 พระรำชวังถ็อกซูกุง  (DEOKSUGUNG PALACE) วฒันธรรมท่ีดูหรูหราและสง่างามของพระราชวงัอนั
ยิ่งใหญ่แห่งจกัรวรรดิแทอนั (DAEHAN EMPIRE, ค.ศ. 1897-1910) สามารถมาชมไดท่ี้น่ีซ่ึงแสดงให้เห็นถึง
การผสมผสานท่ีลงตวัของสถาปัตยกรรมเกาหลีดั้งเดิมและแบบสมยัใหม่ เช่นเดียวกับ “หอซอกโชจอน” 
(SEOKJOJEON) ในแบบตะวันตก ซ่ึงใช้เป็นสถานท่ีต้อนรับคณะทูตานุทูต  และศาลาจองควันฮอน 
(JEONGGWANHEON PAVILION) ใชเ้ป็นพื้นท่ีพกัผ่อนของกษตัริย ์พิธีสับเปล่ียนทหารองครั์กษมี์ขึ้นวนัละ 
3 คร้ังและเป็นพระราชวงัแห่งเดียวในกรุงโซล ท่ีเปิดใหบ้ริการจนถึง 21:00 น. ตลอดทั้ง 
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 น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้ำนบุกชอนฮันอก (BUKCHON HANOK VILLAGE) 
  เป็นอีกหน่ึงสัญลกัษณ์ของเกาหลี ท่ามกลางตึกรามบา้นช่องท่ีทนัสมยัของกรุงโซลนั้น หมู่บา้นแห่งน้ีก็ยงัคง

รักษาอาคารบ้านเรือนในสมัยโบราณ มีกล่ินอายของเกาหลีในยุคเก่าแก่ เหมาะส าหรับคนท่ีชอบสถานท่ี
ท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์ ในปัจจุบนัน้ีบา้นฮนัอกหลายหลงัในหมู่บา้นถูกดดัแปลงให้เป็นศูนยว์ฒันธรรม 
เกสต์เฮา้ส์ ร้านอาหาร และโรงน ้ าชา เปิดให้บริการแก่นักท่องเท่ียวท่ีเขา้มาเพื่อสัมผสัและเรียนรู้วฒันธรรม
เกาหลีแบบดั้งเดิม และอีกหน่ึงส่ิงท่ีส าคญัก็คือหมู่บา้นน้ีเป็นย่านท่ีมีคนเกาหลีอยู่อาศยักนัจริงๆภายในบา้น 
จากนั้นน าท่านสู่ ย่านถนนอินซาดง หรือ ถนนวฒันธรรมเกาหลี มีสินคา้เกาหลีเก่าๆและดั้งเดิมจ าหน่าย มีทั้ง
ศิลปะภาพวาดแบบดั้งเดิม และศิลปะแบบพื้นบา้น เรียกไดว้า่ท่ีน่ีคือศูนยร์วมของศิลปะเลยก็วา่ได ้

กลำงวัน     รับประทำนอำหำรกลำงวัน 
น าท่านชมแหล่งช้อปป้ิงปลอดภาษี DUTY  FREE ชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนด์เนม  มากมาย อาทิ นาฬิกา,แว่นตา,
เคร่ืองส าอางค,์กระเป๋า,กลอ้งถ่ายรูป หรือจะเป็นโทรศพัทมื์อถือ ใหท้่านอิสระไดเ้ลือกซ้ืออยา่งเตม็ท่ี   
 
 
 
 
 
 

 
 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ช้อปป้ิงท่ี เมียงดง หรือ สยำมสแควร์เกำหลีท่านสามารถเลือกสินคา้เทรนด์แฟชั่น
ล่าสุดของเกาหลีไดท่ี้น่ีโดยเฉพาะสินคา้วยัรุ่นเช่นเส้ือผา้ รองเทา้ กระเป๋า เคร่ืองประดบั ทั้งแบรนด์เนม เช่น 
EVISU, GAP, ONISUKA TIGER และสินคา้จากแบรนด์เกาหลีโดยเฉพาะ เคร่ืองส าอางเช่นETUDE HOUSE, 
SKIN FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE อีกทั้งยงัมีร้านกาแฟ ร้านอาหารต่างๆ 
ท่านสามารถลิ้มลองไอศกรีม 2,000 วอน ท่ีสูงเกือบฟุตไดท่ี้น้ี และ STREET FOOD อีกหลากหลายรายการให้
ทุกท่านไดเ้พลิดเพลินกบัอาหารฟิวชัน่ หลากหลายประเภท  

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ  
จำกน้ันน ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกั L’ART HOTEL หรือระดับเทียบเท่ำ 

 

วันท่ีห้ำ       ศูนย์สมุนไพรฮ๊อกเกตนำมู – พพิธิภัณฑ์สำหร่ำย – ท ำคิมบับ (พร้อมใส่ชุดประจ ำชำติเกำหล ี“ฮันบก”) –  
 ช้อปป้ิง HYUNDAI MALL – SUPER MARKET – สนำมบินสุวรรณภูมิ 

เช้ำ              รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำร ของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่  ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนำมู ตน้ไมช้นิดน้ีเจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาท่ีปราศจากมลภาวะและ
ระดบัสูงเหนือน ้าทะเล 50-800 เมตร เมลด็พนัธุ์ของสมุนไพรฮ็อตเกตนามูน้ี เป็นท่ีนิยมของคนเกาหลีรุ่นใหม่  
เพราะมีผลช่วยดูแลตบัใหแ้ข็งแรง ป้องกนัโรคตบัแขง็ไม่ถูกท าลายจาการด่ืมแอลกอฮอล ์กาแฟ บุหร่ี สารตกคา้ง
จากอาหาร และยา  



Page   8 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “พิพิธภัณฑ์สำหร่ำย” เรียนรู้วิธีการท าสาหร่ายของชาวเกาหลี การบอกเล่าเร่ืองราว
ขั้นตอนความเป็นมาของสาหร่าย ตั้งแต่เป็นหัวเช้ือจนถึงขั้นตอนสุดทา้ย ในประเทศเกาหลีใตส้าหร่ายนั้นเป็นท่ี
นิยมมาก อาหารเกาหลีหลากหลายเมนูลว้นมีส่วนผสมของสาหร่าย ยกตวัอย่างเช่น ขา้วย  าเกาหลี(บิบิมบบั) น า
ท่านเรียนรู้ “กำรท ำข้ำวห่อสำหร่ำย (คิมบับ)” อาหารง่ายๆ ท่ีคนเกาหลีนิยมรับประทาน โดยการน าขา้วสุกและ
ส่วนผสมอ่ืนๆ หลากชนิด เช่น แตงกวา แครอท ผกัโขม ไข่เจียว ปูอดั แฮม เป็นตน้ วางแผบ่นแผน่สาหร่าย มว้น
เป็นแท่งยาวๆ แลว้หั่นเป็นช้ินพอดีค า เสิร์ฟพร้อมหัวไชเทา้ดองและกิมจิ ชาวเกาหลีนิยมรับประทานคิมบบั
ระหว่างการปิคนิคหรืองานกิจกรรมกลางแจง้ หลงัจากทุกท่านไดร่้วมกิจกรรมเรียบร้อยแลว้ เชิญท่าน  “สวม
ชุดฮันบก (HANBOK)” ซ่ึงเป็นชุดประจ าชาติของประเทศเกาหลีใต้ ถ่ายรูปกับฉากจ าลอง 4 มิติซ่ึงมีความ
สวยงามและประทบัใจ 
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สวนสำธำรณะยออีโดฮันกงั (YEOUIDO HANGANG PARK) เป็นสวนสาธารณะตั้งอยูใ่นเกาะยออึยโด 
(YEOUIDO ISLAND) ริมชายฝ่ังของแม่น ้าฮนั สวนสาธารณะถูกสร้างขึ้นในช่วงปี ค.ศ. 1980 ภายใตโ้ครงการ
พฒันาตลอดแนวลุ่มแม่น ้าฮนักงั (HANGANG RIVER COMPREHENSIVE DEVELOPMENT PROJECT)  
เพื่อเป็นสถานท่ีในการพกัผอ่นหยอ่นใจ รวมถึงเป็นสถานท่ีในการท ากิจกรรมทางกีฬาต่างๆ  ไดแ้ก่ เดินเล่น, ว่ิง
, เล่นสเก็ต, ป่ันจกัรยาน, ไต่หนา้ผาจ าลอง, สนามฟุตบอล, สนามบาสเกตบอล เป็นตน้  ดว้ยลกัษณะท่ีเป็น
เอกลกัษณ์ของสวน จึงท าให้สวนแต่ละแห่งกลายเป็นสถานท่ียอดนิยม ทั้งส าหรับนกัท่องเท่ียวและประชาชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลำงวัน รับประทำนอำหำรกลำงวัน  

น าท่านชอ้ปป้ิงห้างเปิดใหม่ THE HYUNDAI SEOUL ย่ำน YEOUIDO เป็นห้างท่ีรวบรวมทุกอย่างไวอ้ย่าง
ครบครัน ภายในตกแต่งใน CONCEPT ยกสวนไวใ้นหา้งโดยพื้นท่ีสีเขียวมากกวา่ 30% 
จากนั้นน าทุกท่านเดินทางสู่ SUPER MARKET ซ่ึงท่านสามารถเลือก ซ้ือสินคา้เกาหลีไดอี้กรอบ โดยเฉพาะ
ของกิน เช่น บะหม่ีซินราเมียน (มาม่าสไตลเ์กาหลี) อูดง้ กิมจิ ขนมช๊อคโกพ้าย น ้ าจ้ิมปรุงรสหมูย่างเกาหลี ไก่
ตุ๋นโสมส าเร็จรูป ผลไมต้ามฤดูกาล ในราคาพิเศษก่อนกลบัเมืองไทยจากนั้นน าท่านสู่สนามบินอิน 

19.30 น. เดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ สำยกำรบิน JEJU AIR โดยเท่ียวบินท่ี 7C2203 
23.45 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
 
 

***************************************** 
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อตัรำค่ำบริกำร 
ผู้ใหญ่ พกัห้องละ 2 หรือ 3 ท่ำน 

รำคำ/ท่ำนละ 

1-5 มีนาคม 2566 21,888.- 

พกัเด่ียวเพิ่ม ท่านละ  6,900.- 

 

** ค่ำทิป ท่ำนละ 1,500 บำท ** 
 

รำคำทัวร์รวม รำคำทัวร์ไม่รวม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัตามเส้นทางท่ีระบุ
ในรายการชั้นทศันาจรไป-กลบัพร้อมคณะ  
กรณีอยูต่่อตอ้งเสียค่าเปล่ียนแปลงตัว๋ 
2. ค่าอาหารทุกม้ือ ตามท่ีระบุในรายการ 
3. ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ 
4. ค่าท่ีพกัตามระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 
ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุหรือเทียบเท่า 
5. ค่ารถรับ-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 
6. ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งท่ีมี 
7. ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่านละ 15 กก. 1
ใบ/ท่าน 
8. ค่าหวัหนา้ทวัร์น าท่านท่องเท่ียวตลอด
รายการในต่างประเทศ 
9. ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง 
-  การชดเชยอุบติัเหตุส่วนบุคคลกรณี เสียชีวิต 
สูญเสีย   อวยัวะ สายตาหรือ ทุพพลภาพถาวร
ส้ินเชิง 1,000,000 บาท 
- ค่า K-ETA 10,300 วอน  
 

1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าท าหนงัสือเดินทาง, ค่า
โทรศพัทส่์วนตวั, ค่าซกัรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึง
ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หาก
ท่านตอ้งการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหวัหนา้ทวัร์แลว้จ่าย
เพิ่มเองต่างหาก) 
2. ค่ำทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่นท่ำนละ 50,000 
วอน หรือ 1,500 บำท ต่อท่ำนตลอดท้ังทริป  
3. ค่ำภำษีมูลค่ำเพิม่ 7% และภำษีหัก ณ ท่ีจ่ำย 3% 
(กรณีออกใบเสร็จรับเงินในนำมบริษัท หรือต้องกำร
ใบก ำกบัภำษี) 
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 แลว้ทางบริษทั
ฯจะเป็นผูด้  าเนินการยืน่วีซ่าใหท้่านโดยจ่ายค่าบริการ
ต่างหาก(ส าหรับหนงัสือเดินทางต่างดา้ว เจา้ของหนงัสือ
เดินทางตอ้งท าเร่ืองแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยืน่วี
ซ่า) 
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เง่ือนไขกำรจองและกำรให้บริกำร 

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

ยกเลิกการเดินทาง 
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ โดยจะตอ้งส่งแฟกซ์ หรือ อีเมล ์ ใบจองทวัร์ใหเ้จา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมกรอกรายช่ือของผู ้

เดินทางท่ีสะกดตรงตามหนงัสือเดินทาง 
4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ หากลูกคา้ตอ้งการขอแยกออกจากกรุ๊ป หรือไม่เท่ียวตามรายการท่ีบริษทัก าหนด บริษทัขอปรับ

ท่านละ 300 USD 
 กำรยกเลกิ 

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
การเดินทาจะตอ้งแสดงใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลใหก้บัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขายทั้งน้ีบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิพิจารณาในการ
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 
หมำยเหตุ 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่จำนวนผู้เดินทาง ต่ำกว่า  15 ท่าน(ผู้ใหญ่) ขึ้นไป โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

อย่างน้อย 7 วัน ก่อนการเดินทาง  
2. เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของ 

ผู้เดินทางเป็นสำคัญ 
3. หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น 
4. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิไม่รับผดิชอบค่าเสียหายใดๆท้ังสิ้น อันเนือ่งมาจากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนดัหยดุ

งาน, การก่อจลาจล, การเมอืง, ภัยธรรมชาติ (โดยบริษัทฯจะดำเนินการประสานงานเพือ่ให้เกิดประโยชน์สูงสดุ 
แก่ลูกค้า)  

5. ทางบริษัทฯสงวนสิทธิไม่คืนเงิน ในกรณีที่ท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ เช่น ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะ
ค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว 

6. ทางบริษัทฯสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัว
นักท่องเที่ยวเอง 

7. เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆแล้ว ตามที่ได้ระบุไว้แล้ ว
ทั้งหมด 

8. บริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น    
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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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