
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KTW02 대박 เเทบกั…KOREA ทวัรเ์กาหล ี6 วนั 3 คนื 
เดินทางโดยสายการบิน T’Way Air  

น ้าหนักกระเป๋า 20 Kg. Carry on 10 Kg.  
เดินทาง มิถุนายน-กรกฎาคม 2565  

อ่ิมอร่อยจัดเต็ม!!! อาหารเกาหลี (จาจังมยอน,ชาบู,ทัคคาลบี้,บิบิมบับ) 
(พักโรงแรม กรุงโซล 3  คืน)  (ย่านช้อปปิ้ ง) 

 

เช็คอิน Paradise city หอคอย N Seoul Tower หมู่บ้านโบราณเกาหลีอึนพยอง หมู่บ้านเทพนิยาย  
เวนิสเกาหลี  คลองชองกเยชอน วัดโชเกซา พระราชวังเคียงบกกุง เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สาหร่าย  

ช้อปป้ิงย่านเมียงดง ย่านฮงแด  ถ่ายภาพกับ แลนด์มาร์คใหม่ที่ 934 King's cross คาเฟ ่ธมีแฮร์รี่ พอตเตอร์ 
Optional tour “สวนสนุก Lotte World หนึ่งในสวนสนุกที่ดังที่สุดของเกาหลี”. 

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ (บาท) ราคาเด็ก พักเดี่ยว/เดินทาง 
ท่านเดียว เพ่ิม (บาท) 

ที่นัง่ หมายเหต ุ

05-10 มถินุายน 2565 18,999 ไม่มีราคาเด็ก 4,000 25  

12-17 มถิุนายน 2565 18,999 ไม่มีราคาเด็ก 4,000 25  

19-24 มถิุนายน 2565 18,999 ไม่มีราคาเด็ก 4,000 25  

https://en.wikipedia.org/wiki/Thai_AirAsia_X
https://en.wikipedia.org/wiki/Thai_AirAsia_X


 

26-01 กรกฎาคม 2565 18,999 ไม่มีราคาเด็ก 4,000 25  

3-8 กรกฎาคม 2565 18,999 ไม่มีราคาเด็ก 4,000 25  

10-15 กรกฎาคม 2565  18,999 ไม่มีราคาเด็ก 4,000 25  

17-22 กรกฎาคม 2565 18,999 ไม่มีราคาเด็ก 4,000 25  

24-29 กรกฎาคม 2565 20,999 ไม่มีราคาเด็ก 4,000 25  

 

◼ FLIGHT:  
DEPARTURE:  TW102     BKK-ICN      01.20-08.55 
RETURN:          TW101      ICN-BKK      20.25-00.25 
 
 
 
21.00 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออกชั้น 4 สายการบิน T’Way Air โดยมี

เจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกด้านเอกสาร ติดแท็กกระเป๋า 
 

 
 

 

01.20 น.     น าท่านเดินทางออกสู่ ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน T’Way Air เที่ยวบินที่  TW102 
08.55 น.   เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2ช่ัวโมง  

กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น เพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย) น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและ
ศุลกากร หมายเหตุ: เมื่อผ่านเข้าประเทศเกาหลแีลว้น าทา่นตรวจโควิดแบบ RT-PCR Test (ท่านละ 80,000 วอน ไม่รวม
ในค่าทัวร์ช าระเพ่ิม ณ สนามบิน) ตามนโยบายและกฏระเบียบการเข้าประเทศเกาหลใีต้ทีท่า่อากาศยานนานาชาตอินิชอน 
ระหว่างรอผลตรวจ 3-5 ชั่วโมง น าท่านเดินทางสู่ อินชอน ไชน่าทาวน์ (Incheon China Town)  ต้นก าเนิด จาจังมยอน 
หรือ บะหมี่ด าของเกาหลี มีบันทึกระบุไว้ว่าในปี ค.ศ. 1884 แรงงานจากประเทศจีนอพยพมาต้ังถิ่นฐานในบริเวณนี้เป็น
จ านวนมาก อาหารการกินในตอนนั้นก็เป็นการท าอาหารแบบ
ประหยัดนั้นก็คือ  “จ๋าเจี้ยงเมี่ยน” แปลว่าบะหมี่ผัดซอส ต่อมาก็ได้มี
การปรับรสชาติตามวัถุดิบท้องถิ่น โดยใส่เต้าเจ้ียวด า และปรุงรสให้
ถูกปากคนเกาหลีมากขึ้น ท้ายที่สุดก็เรียกเพ้ียนเสียงจาก “จ๋าเจี้ยง
เมี่ยน”  มาเป็น จาจังมย็อน บรรยากาศในเมืองนี้ เหมือนหลุดเข้าไป
อยู่ ในเมืองจีน อย่างนั้นเลย อาหารที่ขาย ขนมต่างๆ ล้วนเป็น
วัฒนธรรมที่ส่งผ่านมาจากประเทศจีน รวมถึงงานศิลปะต่างๆ ที่
ประดับตามถนนหนทาง ล้วนบ่งบอกถึงความเป็นจีนได้อย่างชัดเจน 
และยังตุ๊กตาทีเ่ป็นหนึง่ในสญัลกัษณ์ของเมอืงนี้ และแน่นอนที่สดุ ใน
มือจะเป็นชามจาจังมยอนอันลือชื่อที่มีจุดก าเนิดในเมืองนี้  พาทุก
ท่านเที่ยวชม หมู่บ้านเทพนิยาย (Donghwa Village)  เป็นถนนเส้น
เล็กๆ แต่น่าเดินถ่ายรูปมาก เนื่องจากถนนเส้นนี้ เต็มไปด้วยบ้านทีม่ี
สีสันเต็มผนังบ้าน ทั้งก าแพงและทางเดินต่างๆ ที่ให้ความรู้สึกราว
เหมือนอยู่ในโลกของเทพนิยายสุดโด่งดัง รวมถึงการ์ตูนดิสนีย์ ไม่
ว่าจะเป็น ปีเตอร์แพน อลาดิน หนูน้อยหมวกแดง จากหมู่บ้านที่เคย
เงียบเหงากลับกลายเป็นหมู่บ้านที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวเกาหลี
เอง หรือแม้กระทั่งชาวต่างชาตไิด้อยา่งมากมาย หมู่บ้านนี้มีถนนเสน้
เล็กๆ แต่น่าเดินถ่ายรูปมาก จากนั้นพาทกุท่านไปอัพเดทแลนดม์าร์ค
ใหม่ที่คยองกิโด เวนิสเกาหลี (Laveniche March Avenue) เมือง

วันที่หนึ่ง          ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  

วันที่สอง         ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน –ไชน่าทาวน์ – หมู่บ้านเทพนิยาย-เวนิสเกาหลี–Paradise city-ย่านยอนนัมดง-ถนนฮง
แด-934 King's cross คาเฟ ่ธีม"แฮร์ร่ี พอตเตอร์"                                                             อาหาร เที่ยง,เย็น 

                        



 

กิมโป แหล่งช้อปป้ิงกลางแจ้งที่ได้แรงบันดาลใจจาก คลองที่เวนิส ศูนย์การค้าริมน ้าสไตล์ยุโรปเร่ิมจ าหน่ายในย่านใหม่
ริมแม่น ้า Gimpo Han ให้ท่านสามารถเพลิดเพลินกับการช้อปป้ิงและความโรแมนติก จากนั้นพาทุกท่านไปแวะเที่ยวชม  
Paradise City เป็นแหล่งรวบรวมไว้ทั้งโรงแรมระดับ 5 ดาว คาสิโน คอมเพล็กซ์ พิพิธภัณฑ์ สวนน ้า ไปจนถึงไนต์คลับ
ขนาดใหญ่ ที่เขาพยายามจะท าให้พ้ืนที่แห่งนี้เป็นปลายทางแห่งใหม่ของอินชอน ที่ทุกคนจะต้องแวะเวียนมา  ความน่าตื่น
ตาเมื่อมาถึงที่นี่คืองานสถาปัตยกรรมที่มีความเป็นศิลปะสูงมาก เพราะดีไซน์ตัวอาคารเหมือนกล่องสี่เหลี่ยมที่ถูกดึง
เปิดเป็นช่องขนาดใหญ่ คล้ายม่านที่เปิดตอนรับเราอยู่  

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่1) เมนูจาจังมยอน หรือ บะหมี่ด าชื่อดังของเกาหลี เป็นอาหารที่ได้รับความนิยมมาก
เพราะหลายคนชอบตามเทรนด์ซีรีส์เกาหลี แต่เหตุผลจริง ๆ ที่หลายคนชอบอาหารเกาหลีนั่นก็เพราะเป็นอาหารที่มี
รสชาติที่เป็นเอกลักษณ์มาก เค็ม-หวาน-มัน ก าลังดี ทานง่าย รสไม่จัด ทานแล้วจะติดใจอย่างแน่นอน  
จากนั้นแวะไปพักผ่านที่ ย่านยอนนัมดง (Yeonnam dong Central Park) เป็นสวนสาธารณะที่ดัดแปลงมาจากทาง
รถไฟเก่า บรรยากาศร่มร่ืน มีร้านกาแฟ ร้านเสื้อผ้า สตูดิโอศิลปะ รอบๆ ให้ท่านเดินชมพร้อมถ่ายภาพสวยๆ   และพาทกุ
ท่านไปช้อปป้ิงที่แหล่งช้อปป้ิงขนาดใหญ่ ย่านฮงแด ซ่ึงเป็นที่ตั้งของ 934 King's cross คาเฟ ่ธีม"แฮร์ร่ี พอตเตอร์"  
คาเฟเ่กาหลีที่แฟนๆ แฮร์ร่ี ห้ามพลาด พาเหล่าสาวกแ ฮร่ีได้เข้าไปสัมผัสโลกพ่อมดมุมถ่ายรูปสวยๆพร้อมพร็อบถ่ายรูป
เก๋ๆมากมาย(ไม่รวมค่าเคร่ืองดื่ม)  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เย็น        รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่2) เมนู NAKSAMSAE เมนูปลาหมึกและกุ้ง ผักคลุกเคล้าเข้าด้วยกันกับซอสเกาหลี 

ที่พัก :  Staz hotel Myeongdong 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน 
ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนเดินทาง 

 
 

 

เช้า      อิสระอาหารเชา้ตามอัธยาศัย 
อิสระให้ท่านท่องเที่ยวได้ตามอัธยาศัย พิเศษท่านสามารถจองบัตร สวนสนุกลอตเต้เวิล์ด (Lotte World Adventure) 
ราคา 40,000 WON เป็นหนึ่งในสวนสนุกที่ดังที่สุดของเกาหลี ซ่ึงมีอาคารสวนสนุกในร่มที่มีขนาดใหญที่สุดในโลกอยู่
ด้วย การมาเที่ยวเล่นที่นี่จึงสามารถท าได้ทั้งปีโดยไม่ต้องดูสภาพอากาศกันเลย ตั้งอยู่ใจกลางเมืองที่รวบรวมความ
บันเทิงและการชมวิวทิวทัศน์ ภายในมีเคร่ืองเล่นที่น่าตื่นเต้น ลานไอซ์สเก็ต ทะเลสาบ  พิพิธภัณท์หมู่บ้านโบราณเกาหลี 
(Traditional Folk Museum) ขบวนพาเหรดรูปแบบต่างๆ และอื่นๆอีกมากมาย ซ่ึงมีนักท่องเที่ยวเกาหลีและ
ชาวต่างชาติมาเข้าชมกว่า 6 ล้านคนต่อปี สวนสนุกลอตเต้เวิล์ดแบ่งออกเป็นโซนใหญ่ๆได้ 2 โซน ได้แก่ “ธีมผจญภัย
(Adventure)”ที่เป็นสวนสนกุในร่มทีใ่หญ่ที่สุดในโลก และ “เกาะเวทมนต์(Magic Island)” เป็นสวนสนุกกลางแจ้ง ตั้งอยู่
ด้านนอกติดกับทะเลสาบซกชอนโฮซู อีกทั้งยังมีร้านจ าหน่ายของที่ระลึก ร้านอาหารนานาชาติ และส่ิงอ านวยความ
สะดวกอื่นๆอีกมากมาย โดยในส่วนของอาคารสวนสนุกโซนในร่มนั้น ได้รับการออกแบบและตกแต่งมาอย่างดี 
โครงสร้างภายในใช้หลังคาเป็นกระจกทั้งหมด ท าให้ถึงแม้จะอยู่ในร่มแต่ก็ได้บรรยากาศแบบกลางแจ้งร่วมด้วย  
 
 
 
 

วันที่สาม          อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย  optional tour สวนสนุก Lotte World                            

                        



 

 
เที่ยง อิสระอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย 
เย็น อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย 

ที่พัก :  Staz hotel Myeongdong 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน 
ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนเดินทาง 
 
 

 
 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า (เซตคิมบบั+นม) (มื้อที่3) 
น าท่านไป ศูนย์รวมเคร่ืองส าอางแบรนด์ดังเกาหลี เช่น ROJUKISS, LOTREE, LANEIGN, SULWASOO ให้ท่านได้เลือก
ซ้ือในราคาพิเศษ และ ศูนย์สมุนไพร Hogaenamu Herb รวม
เป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณ ช่วยขับสารพิษตกค้างต่างๆออก
จากตับอย่างปลอดภัยเนื่องจากเป็นสมุนไพรเกรดเอ มีขาย
เฉพาะในประเทศเกาหลีเท่านั้น จากนั้นพาทุกท่านไปที่ วัดโชเกซา 
Jogyesa temple วัดที่เป็นศูนย์กลางของพุทธศาสนานิกาย
เซน ที่มีชื่อเสียงในประเทศเกาหลีใต้ ถึงแม้จะเป็นวัดที่ตั้งอยู่
ท่ามกลาง ความวุ่นวายของเมืองหลวง แต่ภายในวัดแห่งนี้ กลับ
มีความเงียบสงบ และสวยงามไม่ต่างไปจากวัดอื่นๆ ของ
ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งมักจะตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา หรือริม
ชายทะเล นอกจากนี้วัดยังเป็นสถานที่หลัก และมีความส าคัญ ใน
การจัดการบรรยาย, พิธีกรรม และการจัดกิจกรรมทางพุทธ
ศาสนา รวมไปถึงกิจกรรมอื่น ๆ ตลอดทั้งปี น าท่านเดินทางชม 
พระราชวังเคียงบกกุง พระราชวังเก่าแก่ที่สุดของราชวงศ์โช
ซอน สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1394 โดยใช้เป็น  ศูนย์กลางการปกครอง
ในสมัยโบราณโดยเป็นทั้งที่ประทับและฐานอ านาจของพระ 
เจ้าแทจอนและต่อเนื่องมาถึงกษัตริย์ในราชวงศ์โชซอนพระที่
นั่งคึนชองจอนถูกสร้างขึ้นมาเพ่ือเป็นที่ว่าราชการต่อมาคณะ
ปกครองเกาหลีของญี่ปุ่นได้สร้างอาคารรัฐสภาขนาดยักษ์ขึ้น
คั่นเพ่ือต้องการแสดงนัยเด่นชัดว่าต้องการตัดความผูกพัน
ระหว่างพระราชวงศ์กับราษฎรอาคารหลังนี้ได้ถูกร้ือถอนไปใน
โอกาสครบรอบ50ปีการปลดแอกจากญี่ปุ่นในเขตพระราชวัง
ยังมีพระต าหนักเคียวฮเวรู เป็นอาคารสองชั้น ตัวพระต าหนัก
ถูกสร้างให้ย่ืนออกไปกลางสระน ้าที่เต็มไปด้วยฝูงหงส์สร้างขึ้น
เพ่ือใช้เป็นสถานที่ส าหรับจัดงานเลี้ยงพระราชทาน  พาทุกท่าน
ไปเดินเล่นที่ คลองชองกเยชอน (Cheonggyecheon) เป็นล า
ธารที่ไหลผ่านใจกลางกรุงโซล  เป็นพ้ืนที่พักผ่อนหย่อนใจที่
ทันสมัย และเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม ส าหรับนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ เมื่อมาเยือนยังกรุง
โซล ล าธารแห่งนี้มีความยาว 8.4 กิโลเมตร หรือ 5.2 ไมล์ แม้ว่าคลองตามธรรมชาติเดิมจะถูกถม และก่อสร้างเป็น
ถนนลาดยาง ต่อมาด้วยโครงการปรับปรุงเมืองใช้ระยะเวลา 3 ปี คลองนี้จึงได้รับการขุดลอกปรับปรุงกลายเป็น
คลองชองกเยชอนในปัจจุบันให้ผู้คนได้เพลิดเพลิน  พักผ่อน เดินเล่นรับลม มีกิจกรรม การละเล่น การแสดงจัด  

เที่ยง           รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่4) เมนูชาบู ชาบู สุกี้สไตล์เกาหลี บนหม้อไฟร้อนๆ ประกอบด้วย ผักสดชนิดต่างๆ และ 

วันทีส่ี่          ศูนย์รวมเคร่ืองส าอางแบรนดด์ังเกาหลี-ศูนย์สมุนไพร Hogaenamu Herb-วัดโชเกซา-พระราชวังเคียงบ็อค- คลอง
ชองกเยชอน-N Seoul Tower- ชอ้ปป้ิงปลอดภาษี Duty Free-ย่านเมียงดง                                                  อาหาร เช้า,เที่ยง,เยน็                     

                        



 

    เนื้อหมูสไลด์น ้าซุปร้อนๆ และเส้นอูด้งซ่ึงขาดไม่ได้ในการทานชาบู พร้อมข้าวสวย 
น าท่าน สู่ ยอดเขานัมซาน Namsan อันเป็นที่ตั้งของหอคอย
เอ็นโซล N Seoul Tower ให้ท่านเพลิดเพลินชมทัศนียภาพที่
สวยงามของแต่ละฤดูที่แตกต่างกัน และให้ท่านได้ถ่ายรูปและ
สัมผัสความน่ารักของวัยรุ่นเกาหลี ที่นิยมมาคล้องกุญแจไว้
ด้วยกันระเบียงทุกด้านของ SEOUL TOWER จึงเต็มไปด้วย
กุญแจหลากหลายสี (ไม่รวมค่าลิฟท์) น าท่านชมแหล่ง ช้อปป้ิง
ปลอดภาษี Duty Free ช้อปป้ิงสินค้าแบรนด์เนม มากมาย อาทิ 
นาฬิกา,แว่นตา,เคร่ืองส าอางค์,กระเป๋า,กล้องถ่ายรูป หรือจะ
เป็นโทรศัพท์มือถือ ให้ท่านอิสระได้เลือกซื้ออย่างเต็มที่  ถึงเวลา
น าท่านเดินทางช้อปป้ิงที่ เมียงดง หรือ สยามสแควร์เกาหลี เลือกสินค้าเทรนด์แฟชั่นล่าสุดของเกาหลีได้ที่นี่
โดยเฉพาะสินค้าวัยรุ่นเช่นเส้ือผ้า รองเท้า กระเป๋า เคร่ืองประดับ ทั้งแบรนด์เนม เช่น EVISU, GAP, ONISUKA 
TIGER และสินค้าจากแบรนด์เกาหลีโดยเฉพาะ เคร่ืองส าอางเช่นETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE 
SHOP, MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE อีกทั้งยังมีร้านกาแฟ ร้านอาหารต่างๆ ท่านสามารถลิ้มลองไอศกรีม 
2,000 วอน ที่สูงเกือบฟุตได้ที่นี้  และKRISPY KREMEโดนัท ที่สุดแสนอร่อย  

เย็น           รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่5) เมนูทัคคาลบี้ Dak-galbi หรือไก่ผัดเผ็ดเป็นอาหารเกาหลียอดนิยมที่ท าจากไก่หั่นเต๋า
หมักในซอสที่ท าจาก gochujang ที่มีมันฝร่ังหวานกะหล ่าปลีใบเพริลล์ต้นหอมต้นต ารับและส่วนผสมอื่น ๆ 
ที่พัก :  Staz hotel Myeongdong 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน 
ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนเดินทาง 

 
 

 
 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า (เซตคิมบบั+นม) (มื้อที่6) 
ถึงเวลาพาทุกท่านตะลุยสู่แหล่งช้อปป้ิงที่ได้ชื่อว่าใหญ่
ที่สุดในเอเชีย น าท่านเดินทางสู่ ร้านสมุนไพร Red Pine 
เป็นผลิตภัณฑ์ที่สกัดจากน ้ามันสน ที่มีสรรคุณช่วยบ ารุง
ร่างกาย ลดไขมัน ช่วยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลใน
ร่างกาย น าท่านสู่ ศูนย์โสมรัฐบาล ซ่ึงรับรองคุณภาพจาก
รัฐบาล เป็นโสมที่อายุ 6 ปี ซ่ึงถือว่ามีคุณภาพดีที่สุด ให้ท่าน
ได้เลือกซ้ือโสมคุณภาพและราคาถูกกว่าไทย 2 เท่า  โสม
เกาหลีถือเป็นยาบ ารุงร่างกาย จากนั้นพาทุกท่านไปที่ 
หมู่บ้านโบราณเกาหลีอึนพยอง (Eunpyeong Hanok 
Village) หมู่ บ้านดั้งเดิมสไตล์เกาหลี  ความเป็นอดีต
เก่าแก่ของชาวแดนโสม บ้านไม้โบราณ สถานที่อยู่อาศัย และธรรมชาติสุดใกล้ชิด สร้างเสร็จและเปิดให้เข้าชมเมื่อ
ต้นปี 2018 ที่ ท าให้ถ่ายรูปสวยๆได้อย่างจุใจ นอกจากบ้านแล้ว ร้านชา กาแฟ ตลอดจนร้านสะดวกซื้อ ก็ยังถูก
สร้างในสไตล์ฮันอกให้บรรยากาศสวยๆแบบโบราณๆคลาสสิคๆ น าท่านชม พิพิธภัณฑ์สาหร่าย ชมขั้นตอนการผลิต
สาหร่าย ให้ท่านลิ้มลองผลิตภัณฑ์ที่ท าจากสาหร่ายและเลือกซ้ือเพ่ือเป็นของฝาก 

เที่ยง   รับประทานอาหารเทีย่ง (มื้อที่7) ข้าวย าเกาหลี หรือ บิบิมบับ (Bibimbap) จุดเด่นคือการน าข้าวสวย ผักปรุงรส ไข่    
และซอสเผ็ดของเกาหลี มาคลุกผสมกัน นิยมเสิร์ฟในหม้อหินร้อน ๆ เวลากินจะคลุกให้ไข่สดและเครื่องต่างๆ เข้ากัน  
ก่อนเป็นเมนูที่อยู่คู่กับคนเกาหลีมาอย่างยาวนาน เป็นตัวแทนอาหารตามธรรมเนียมของเกาหลี  
 ก่อนเดินทางกลับน าท่านแวะละลายเงินวอนที่ร้าน Super Market ซึ่งท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าเกาหลีได้อีกรอบ 
โดยเฉพาะของกิน เช่น บะหมี่ซินราเมียน (มาม่าสไตล์เกาหลี) อูด้ง กิมจิ ขนมช็อคโก้พาย น ้าจ้ิมปรุงรสหมูย่างเกาหลี 

วันทีห่้า          ร้านสมนุไพร Red Pine-ศูนย์โสมรัฐบาล-หมู่บ้านโบราณเกาหลีอึนพยอง-พิพิธภัณฑ์สาหร่าย-Super market-ท่า 
อากาศยานนานาชาติอินชอน                                                                                                                                                อาหาร เชา้,เที่ยง                                                                                          

                        



 

ไก่ตุ๋นโสมส าเร็จรูป ผลไม้ตามฤดูกาล ในราคาพิเศษก่อนกลับเมืองไทย จนสมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่  ท่า 
อากาศยานนานาชาติอินชอน เพ่ือเดินทางกลับสู่ประเทศไทย 

20.25 น.   เดินทางกลับ ประเทศไทย โดยสายการบิน T’Way Air เที่ยวบินที่ TW101 
 
 
 

00.25 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
***************************** 

หมายเหตุ : รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน, 
การจราจร หรือช่วงเทศกาลหรือวันหยดุ เป็นต้น โดยมติ้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี่ยนโดยค านึงถงึ
ผลประโยชน์ของท่านเป็นหลกั เพ่ือให้ท่านท่องเที่ยวไดค้รบถ้วนตามโปรแกรม ทัวร์ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยว
เป็นหมู่คณะเท่านั้น ถ้าลกูค้าท่านใดต้องการแยกตัวออก จากกรุ๊ปทัวร์ ไม่ท่องเที่ยวตามที่ระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ 
จ าเป็นต้องขอคดิค่าใช้จ่าย เพ่ิม 100 USD/ต่อท่าน  

 
 

เงื่อนไขการเดินทางเข้าและออกจากประเทศไทยและเกาหลีใต้ (Update 15 พฤษภาคม 2565 )   
ส าหรับ(ส าหรับผู้ที่เดินทางตัง้แต่วันที่ 23 พ.ค 2565 เป็นตน้ไป) 

 

1.  ผู้เดินทางจ าเป็นต้องตรวจ Test Covid แบบ ATK และมีใบรับรองผลการตรวจ ภายใน 24 ชั่วโมงก่อน
(ภาษาอังกฤษ)น ามาใช้ในการเช็คอินบัตรโดยสารเคร่ืองบิน ณ เคาน์เตอร์สายการบิน 

2. ผู้เดินทางเข้าประเทศเกาหลีจะต้องได้รับวัคซีน ครบโดสแล้ว ไม่น้อยกว่า 14 วัน  
3. ผู้ที่หายจากโควิดแล้วโดยมีใบรับรองไม่เกิน 6เดือน (นับตั้งแต่วันที่ออกจากโรงพยาบาลจนถึงวันเดินทาง) 

ภาษาอังกฤษ 
4. ลงทะเบียนผ่านระบบ K-ETA (Korea Electronic Travel Authorization) บริษัท ฯ บริการลงทะเบียน K-ETA 

เพ่ือท่องเที่ยวเกาหลี เดินทางเข้าประเทศเกาหลีใต้แบบฟรีวีซ่า (อยู่ได้ 90 วัน)  (บริษัทด าเนินการลงทะเบียนให้ มี
ค่าใช้จ่ายเพ่ิม ท่านละ 1500 บาท กรณีลงไม่ผ่าน บริษัทฯจะลงให้อกี 1 ครั้ง รวมไม่เกนิ 2 ครัง้ ) ส าหรับลูกค้าทีม่ี K-
ETA แล้วไมต่้องช าระเงินส่วนนี้ เพียงส่งหลักฐาน K-ETA ของท่านมาให้ที่บริษัทเท่านัน้ 

เอกสารที่ใช้ลงทะเบียน K-ETA   
1. ไฟล์รูปภาพสีถ่ายหน้าตรง พ้ืนหลงัสีขาว ไฟล์ JPEG ขนาดไม่เกิน 100MB (อายุไม่เกิน 6 เดือน) 
2. ไฟล์รูปสีหน้าพาสปอร์ต ไฟล์ JPEG ขนาดไม่เกิน 300MB (มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน) 
3. ข้อมลูส่วนตัว เชน่ ชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษตามหน้าพาสปอร์ต, เบอร์โทรติดต่อในไทย, เบอร์โทรติดต่อในเกาหลี

(ถ้ามี), E-mail และประวัตขิองลูกค้า 
4. ข้อมลูที่พัก (บริษัทจดัการให้)  

 
6 ผู้เดินทางต้องลงทะเบียน Q CODE (Quarantine Covid19 Defensse)    

(ผู้เดนิทางจ าเป็นตอ้งลงทะเบียนด้วยตนเอง เนื่องจากใชผ้ลตรวจภายใน 24 ชั่วโมงและเอกสารวัคซีนในการแนบ
ข้อมลูเข้าระบบ) 

7 บริษัทฯจองตรวจ RT-PCR ที่เกาหลี เมือ่เดินทางถงึท่าอากาศยานอินชอน ค่าตรวจท่านละ 80,000 วอน  
(ไม่รวมในค่าทัวร์ช าระเพ่ิม)  
 

เงื่อนไขข้างต้น อาจมีการยกเลิก หรือ เปลี่ยนแปลง บริษัทฯ จะท าการแจ้ง Update ให้ท่านลูกค้าก่อนการเดินทาง 

วันทีห่ก             ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ                                                                                            

                        



 

 

► เอกสารที่ต้องท าการเตรียมก่อนเดินทาง (ส าหรับผู้ที่เดินทางตั้งแต่วันที่ 23 พ.ค 2565 เป็นต้นไป) 
1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานต้องเหลือมากกว่า 6 เดือน)  
2. เตรียมเอกสาร International Vaccinated Certificate ที่ออกโดยกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข (ขอจากแอปห
มอ พร้อม) หรือวัคซีนพาสปอร์ต (เล่มเหลือง ข้อมูลอัพเดท) 
3.ผลตรวจTest COVID-19 เป็นลบ แบบ ATK และมีใบรับรองผลการตรวจ ภายใน 24 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง (ภาษาอังกฤษ) 
4.เอกสารจากการลงทะเบียนผ่านการอนุมัติระบบ K-ETA (Korea Electronic Travel Authorization)  
5.ข้อมูลยืนยันการลง Q-CODE ส าเร็จ  
เงื่อนไขการให้บริการ 
► การเดินทางครั้งนี้จะต้องมีจ านวน 10 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึงจ านวนดังกล่าว 
- จะส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน 
- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะท าการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทางประมาณ 10 วัน 
- หรือขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิม (ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง15ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทาง
บริษัทจะท าการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า 
► ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน  
 
► การจองทัวร์และช าระค่าบริการ  
- กรุณาช าระค่ามัดจ า ท่านละ 9,000 บาท  +ค่าบริการลงทะเบียน K-ETA 1,500 บาท (10,500) 
 กรุณาส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตและเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนครบถ้วน Vaccinated Certificate และ International 
Vaccinated Certificate (จากแอปหมอพร้อม) พร้อมเอกสารช าระมัดจ าค่าทัวร์ 
- ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือช าระ 25-30 วันก่อนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯจ าเป็นต้องออกตั๋วก่อนท่านจ าเป็นต้องช าระค่าทัวร์ส่วนที่
เหลือตามที่บริษัทก าหนดแจ้งเท่านั้น 
**ส าคัญ** ส าเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับและ
จ านวนหน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างส าหรับติดวีซ่าไม่ต ่ากว่า 3หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทาง
บริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจ า 
 
เงื่อนไขการยกเลิก 
- ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าช าระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจ านวน 

 *กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี) 
 *ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจ าเป็นอื่นๆ 
 
อัตราค่าบริการนี้รวม   



 

1. ค่าตั๋วโดยสารเคร่ืองบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น  (ตั๋วกรุ๊ปไม่
สามารถUpgradeที่นั่งเป็น Business Classได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเลื่อน
วันได้)  

2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน  
3. กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันที่เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจ าเป็นต้องแยกพัก 2ห้อง กรณีห้องพักใน

เมืองที่ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดที่พักในเมืองใกล้เคียงแทน 
4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น  
5. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
6. ค่าน ้าหนักกระเป๋าสายการบิน T’Way Air สัมภาระโหลดใต้ท้องเคร่ือง ไม่เกิน 20 กิโลกรัม ถือขึ้นเคร่ืองได้ 10

กิโลกรัม และค่าประกันวินาศภัยเคร่ืองบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ และกรณีสัมภาระ
เกินท่านต้องเสียค่าปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ  

7. การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดท าแผนประกันภัยการเดินทางส าหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ Allianz 
Travel แบบแผนประกนัภัย Group tour โดยแผนประกันจะครอบคลุมการรักษากรณีลูกค้าติดเชือ้โควิด-19 หรือ
อุบัติเหตุต่างๆ ซึ่งเกิดขึ้นภายในวันเดินทาง และลูกค้าต้องท าการรักษาในโรงพยาบาลที่ประกันครอบคลุมการ
รักษาเท่านั้น (เข้ารับรักษาในรูปแบบอื่นๆประกันจะไม่ครอบคลุม) ซึ่งสามารถศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมจากเจ้าหน้าทไีด้ 
กรณีลูกค้าต้องการซื้อประกันเพ่ิมวงเงินคุ้มครอง เพ่ิมความคุ้มครอง สามารถแจ้ง บริษัทฯ  ซึ่งความคุ้มครอง
และข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย  ประกันภัยเดินทางอันนีโดยทั้งนี้การท าประกันนี้จากบริษัท  
มากกว่าข้อบังคับ ตาม พรบ ว ที่บังคับให้บริษัทน าเที่ยว ท าประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางธุรกิจน าเที่ย
เท่านั้น แต่ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข ้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ Allianz ได้กรณีท่าน
ต้องการซื้อความคุ้มครองเพ่ิมเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาที่บริษัทฯ 

8. ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามันตามรายการทัวร์ 
9. ค่ารถปรับอากาศน าเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน) 

 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม  

1. ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ  
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น  
3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)  
4. ค่าภาษีน ้ามันที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเคร่ืองบิน และได้ท าการขายโปรแกรม

ไปแล้ว 
5. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
6. ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม 
7. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 50,000 วอน หรือ 1,500 บาท /ท่าน ส าหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและ

น ้าใจจากท่าน 
8. ค่าลงทะเบียน K-ETA 1,500 บาท  
9. ค่าทดสอบ แบบ ATK ภายใน 24 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง มีใบรับรองผลการตรวจเป็นภาษาอังกฤษ 
10. ไม่รวมค่าตรวจ RT-PCR เมื่อถึงประเทศเกาหลี  

  



 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้า
และบริษัท ฯ และเมื่อท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ  แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง15ท่าน  
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน ้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, 
การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาส่ิงของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม 
และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  
6. เมื่อท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง
ต่างๆ ทั้งหมด  
7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกคร้ังหนึ่ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ
เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเร่ืองห้องพัก เป็นสิทธิ์ของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักส าหรับผู้สูบบุหร่ี / ปลอด
บุหร่ีได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่
สามารถรับประกันได้   
9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างช้า10วันก่อนการเดินทาง 
มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการให้ล่วงหน้าได้  
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิ์ในการให้ค าสัญญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดย
ผู้มีอ านาจของผู้จัดก ากับเท่านั้น 
11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่
ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง 
หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ   
1 2 . การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดท าแผนประกันภัยการเดินทางส าหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศกับ Allianz Travel 
แบบแผนประกันภัย Group tour โดยแผนประกันจะครอบคลุมการรักษากรณีลูกค้าติดเชื้อโควิด-19 หรืออุบัติเหตุต่างๆ ซึ่ง
เกิดขึ้นภายในวันเดินทาง และลูกค้าต้องท าการรักษาในโรงพยาบาลที่ประกันครอบคลุมการรักษาเท่านั้น (เข้ารับรักษาใน
รูปแบบอื่นๆประกันจะไม่ครอบคลุม) ซึงสามารถศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมจากเจ้าหน้าทีได้ กรณีลูกค้าต้องการซื้อประกันเพ่ิม
วงเงินคุ้มครอง เพ่ิมความคุ้มครอง สามารถแจ้ง บริษัทฯ  ซึ่งความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์
ประกันภัย  ประกันภัยเดินทางอันนีโดยทั้งนี้การท าประกันนี้จากบริษัท  มากกว่าข้อบังคับ ตาม พ .ร.บ . ธุรกิจน าเทีย่ว ที่บังคับให้
บริษัทน าเที่ยว ท าประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น แต่ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้น
แผนเติมจากเว็บไซด์ Allianz ได้กรณีท่านต้องการซื้อความคุ้มครองเพ่ิมเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาที่บริษัทฯ 


