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IKTW01 안녕 อนัยอง... KOREA ทวัรเ์กาหล ี6 วนั 3 คนื 
เดนิทางโดยสายการบนิ T’Way เที%ยวบนิปฐมฤกษ์ 

นํ,าหนักกระเป.า 20 Kg. Carry on 10 Kg.  
อิ%มอร่อยจัดเต็ม!!! อาหารเกาหลี (ชาบู,BBQปB, งย่าง,จิมดัก,บิบิมบับ) 

พักโรงแรม โซล 3  คืน (ย่านช้อปปB, ง) 

“สวนสนุก Lotte World หนึ%งในสวนสนุกที%ดังที%สุดของเกาหลี” 
หมู่บ้านโบราณเกาหลีอึนพยอง หมู่บ้านเทพนิยาย เวนิสเกาหลี เช็คอินหอคอย N Seoul Tower ชมวิวที%โซลสกาย 

พระราชวังเคียงบ็อค สวนสาธารณะฮานึล เที%ยวชมพิพิธภัณฑ์สาหร่ายพร้อมใส่ชุดฮักบก คลองชองกเยชอน 
ถนนกาโรซกูิลถนน ห้องสมุด Starfield ถา่ยรูปที% 934 King's cross คาเฟe ธีมแฮร์รี% พอตเตอร์  

ช้อปปB, งแบบจุใจที% Hyundai premium outlet ย่านเมียงดง  ย่านฮงแด และย่านยอนนัมดง 
 

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ (บาท) ราคาเด็ก  พักเดี%ยว/เดินทาง 
ท่านเดียว เพิ%ม (บาท) 

ที%นั%ง หมายเหตุ 

29พฤษภาคม-3 มิถนุายน 65 19,888 ไม่มีราคาเด็ก 6,500 25  

 

� FLIGHT:  
DEPARTURE:  TW102     BKK-ICN      01.20-08.55 
RETURN:          TW101      ICN-BKK      20.25-00.25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
21.30 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออกชั,น 4 สายการบิน T’Way Air โดยมี

เจ้าหน้าที%บริษัทฯคอยต้อนรับและอํานวยความสะดวกด้านเอกสาร ติดแท็กกระเป.า 
 
 

 

01.20 น.     นําท่านเดินทางออกสู่ ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน T’Way Air เที%ยวบินที%  TW102 
08.55 น.   เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ (เวลาท้องถิ�นเร็วกว่าประเทศไทย 2ชั�วโมง  

กรุณาปรับนา ิกาของท่านเป"นเวลาท้องถิ�น เพื�อความสะดวกในการนัดหมาย) นําท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและ
ศุลกากร หมายเหตุ: เมื%อผ่านเข้าประเทศเกาหลีแล้วนําท่านตรวจโควิดแบบ RT-PCR Test (ท่านละ 80,000 วอน
โดยประมาณ ไม่รวมในค่าทัวร์) ตามนโยบายและกฏระเบียบการเข้า
ประเทศเกาหลีใต้ที%ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน หลังจากนั,นพา
ท่านเข้าเช็คอินเข้าโรงแรมที% พักเพื%อรอผลตรว จ 3-5 ชั%วโมง 
จากนั,นนําท่านเดินทางสู่ อินชอน ไชน่าทาวน์ (Incheon China 
Town) ต้นกําเนิด จาจังมย็อน หรือ บะหมี%ดําของเกาหลี มีบันทึก
ระบุไว้ว่าในป{ ค.ศ. 1884 แรงงานจากประเทศจีนอพยพมาตั,งถิ%น
ฐานในบริเวณนี,เป|นจํานวนมาก อาหารการกินในตอนนั,นก็เป|นการ
ทําอาหารแบบประหยัดนั,นก็คือ  “จ๋าเจี,ยงเมี%ยน” แปลว่าบะหมี%ผัด
ซอส ต่อมาก็ได้มีการปรับรสชาติตามวัถุดิบท้องถิ%น โดยใส่เต้าเจี,ยว
ดํา และปรุงรสให้ถูกปากคนเกาหลีมากขึ,น ท้ายที%สุดก็เรียกเพี,ยน
เสียงจาก “จ๋าเจี,ยงเมี%ยน”  มาเป|น จาจังมย็อน บรรยากาศในเมือง
นี, เหมือนหลุดเข้าไปอยู่ในเมืองจีน อาหารที%ขาย ขนมต่างๆ ล้วนเป|น
วัฒนธรรมที%ส่งผ่านมาจากประเทศจีน รวมถึงงานศิลปต่างๆ ที%
ประดับตามถนนหนทางด้วย พาทุกท่านเที%ยวชม หมู่บ้านเทพนิยาย 
(Donghwa Village)  เป|นถนนเส้นเล็กๆ น่ารักๆ เนื%องจากถนน
เส้นนี, เต็มไปด้วยบ้านที%มีการเพนท์กําแพงหลากหลายสีสันเต็ม
ผนังบ้าน ทั,งกําแพงและทางเดินต่างๆ ที%ให้ความรู้สึกราวเหมือนอยู่
ในโลกของเทพนิยายสุดโด่งดัง รวมถึงการ์ตูนดิสนีย์ ไม่ว่าจะเป|น 
ป{เตอร์แพน อลาดิน หนูน้อยหมวกแดง จากนั,นพาทุกท่านไปแวะ
เที%ยวชมแหล่งช้อบปB, งขนาดใหญ่ที%ชื%อ Hyundai Premium Outlet 
เอาท์เลตขนาดใหญ่ของอาณาจักรฮุนได ร้านสินค้าแบรนด์เนมระดับโลกมากมาย นอกจากจะเป|นแหล่งช้อปปB, งแล้ว ยัง
เป|นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ สําหรับครอบครัวอีกด้วย  

เที%ยง �รับประทานอาหารเที%ยง (มื,อที%1) เมนูจาจังมย็อน หรือ บะหมี%ดําชื%อดังของเกาหลี เป|นอาหารที%ได้รับความนิยมมาก

เพราะหลายคนชอบตามเทรนด์ซีรีส์เกาหลี แต่เหตุผลจริง ๆ  ที%หลายคนชอบอาหารเกาหลีนั%นก็เพราะเป|นอาหารที%มี

รสชาติที%เป|นเอกลักษณ์มาก เค็ม-หวาน-มัน กําลังดี ทานง่าย รสไม่จัด ทานแล้วจะติดใจอย่างแน่นอน  

พาทุกท่านไปอัพเดทแลนด์มาร์คใหม่ที%คยองกิโด เวนิสเกาหลี (Laveniche March Avenue) เมืองกิมโป แหล่งช้อปปB, ง

กลางแจ้งที%ได้แรงบันดาลใจจาก คลองที%เวนิส ศูนย์การค้าริมนํ,าสไตล์ยุโรปเริ%มจําหน่ายในย่านใหม่ริมแม่นํ,า Gimpo 

Han ให้ท่านสามารถเพลิดเพลินกับการช้อปปB, งและความโรแมนติกได้ที%นี%ราวกับว่าคุณกําลังเดินทางไปเวนิส ประเทศ

วันที%หนึ%ง          ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  

วันที%สอง          ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน-ไชน่าทาวน์-หมู่บ้านเทพนิยาย-Hyundai Premium Outlet-   

เวนิสเกาหลี–ย่านยอนนัมดง-934 King's cross คาเฟe ธีม"แฮร์รี% พอตเตอร์"                                             � อาหาร เที%ยง,เย็น 



 

อิตาลี จากนั,นแวะไปพักผ่านที% ย่านยอนนัมดง (Yeonnam dong Central Park) เป|นสวนสาธารณะที%ดัดแปลงมาจาก

ทางรถไฟเก่า บรรยากาศร่มรื%น มีร้านกาแฟ ร้านเสื,อผ้า สตูดิโอศิลปะ รอบๆ ให้ท่านเดินชมพร้อมถ่ายภาพสวยๆ   และไป

ถ่ายรูปที% 934 King's cross คาเฟe ธีม"แฮร์รี% พอตเตอร์" คาเฟeเกาหลีที%แฟนๆ แฮร์รี% ห้ามพลาด พาเหล่าสาวกแฮรี%ได้เข้า

ไปสัมผัสโลกพ่อมดมุมถ่ายรูปสวยๆพร้อมพร็อบถ่ายรูปเก๋ๆมากมาย(ไม่รวมค่าเครื%องดื%ม)  

 

 

 

 

 

 

 

เย็น � รับประทานอาหารเย็น (มื,อที%2) เมนู NAKSAMSAE เมนูปลาหมึกและกุ้ง ผักคลุกเคล้าเข้าด้วยกันกับซอสเกาหลี 
ที%พัก :  Staz hotel Myeongdong หรือระดับใกล้เคียงกัน 

ชื%อโรงแรมที%ท่านพัก ทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนเดินทาง 
 

 
 
เช้า     � รับประทานอาหารเช้า (เซตคิมบับ+นม) (มื,อที%3) 

นําท่านไป ศูนย์รวมเครื%องสําอางแบรนด์ดังเกาหลี เช่น ROJUKISS, LOTREE, LANEIGN, SULWASOO ให้ท่านได้เลือก
ซื,อในราคาพิเศษหลังจากนั,นพาทุกท่านตะลุยสู่แหล่งช้อปปB, งที%ได้ชื%อว่าใหญ่ที%สุดในเอเชีย 
พาทุกท่านเพลิดเพลินกับ สวนสนุกลอตเต้เวิล์ด (Lotte World Adventure) เป|นหนึ%งในสวนสนุกที%ดังที%สุดของเกาหลี
แห่งหนึ%ง ซึ%งมีอาคารสวนสนุกในร่มที%มีขนาดใหญที%สุดในโลกอยู่ด้วย การมาเที%ยวเล่นที%นี%จึงสามารถมาได้ทั,งป{ สวนสนุก 
ตั,งอยู่ใจกลางเมือง ภายในมีเครื%องเล่นที%น่าตื%นเต้น ลานไอซ์สเก็ต ทะเลสาบ พิพิธภัณท์หมู่บ้านโบราณเกาหลี 
(Traditional Folk Museum) ขบวนพาเหรดรูปแบบต่างๆ และอื%นๆอีกมากมาย สวนสนุกลอตเต้เวิล์ดแบ่งออกเป|นโซน
ใหญ่ๆได้ 2 โซน ได้แก่ “ธีมผจญภัย(Adventure)”ที%เป|นสวนสนุกในร่มที%ใหญ่ที%สุดในโลก และ “เกาะเวทมนต์(Magic 
Island)” เป|นสวนสนุกกลางแจ้ง ตั,งอยู่ด้านนอกติดกับทะเลสาบซกชอนโฮซู(Seokchonhosu Lake) อีกทั,งยังมีร้าน
จําหน่ายของที%ระลึก ร้านอาหารนานาชาติ และสิ%งอํานวยความสะดวกอื%นๆอีกมากมาย โดยในส่วนของอาคารสวนสนุก
โซนในร่มนั,น ได้รับการออกแบบและตกแต่งมาอย่างดี โครงสร้างภายในใช้หลังคาเป|นกระจกทั,งหมด ทําให้ถึงแม้จะอยู่ใน
ร่มแต่ก็ได้บรรยากาศแบบกลางแจ้งร่วมด้วย เข้าชมจุดชมวิว โซลสกาย (Seoul Sky) ที%ตึกล็อตเต้เวิลด์ทาวเวอร์ 
(Lotte World Tower) สูง 123 ชั,น อาคารสูงที%สุดในเกาหลีและสูงเป|นอันดับที% 5 ของโลก เป|นอาคารที%สูงที%สุดในเกาหลี
ใต้ เรียกได้ว่าเป|น Landmark ด้านในจะประกอบไปด้วยสํานักงาน แกลเลอรี% คาเฟe โรงแรมหรู อพาร์ทเม้นท์หรู และจุด
ชมวิว  อยู่ใกล้กับสวนสนุก Lotte World อิสระทานอาหารมื,อเที%ยงตามอัธยาศัย 
 
 
 
 

วันที%สาม          ศูนย์รวมเครื%องสําอางแบรนด์ดังเกาหลี-สวนสนุกลอตเต้เวิล์ด-โซลสกาย-ห้องสมุด Starfield Library-ถนนกาโรซูกิล                                            

-                                                                                                                                                                                              � อาหาร เช้า,เย็น 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  ห้องสมุด Starfield Library ที%ห้างโคเอ็ก (Coex) เป|นที%เที%ยวถ่ายรูป

สุดชิคแห่งใหม่ของกรุงโซลมีการออกแบบตกแต่งที%สวยงาม แปลก
ตา ถือว่าเป|นห้องสมุดขนาดใหญ่ มีหนังสือทั,งหมดในห้อง สมุด
จําน ว น  50,000 เล่ม  ถือเป|น ครั,งแรกที%มีการสร้างห้องสมุดใน
ห้างสรรพสินค้า Starfield COEX Mall จากนั,นนําทุกท่านไปต่อกันที% 
ถนนกาโรซูกิล (Garosu-gil) แหล่งรวมแฟชั%น คาเฟe สุดฮิปของชาว
เกาหลี ถนนที%เต็มไปด้วยต้นไม้สองข้างทาง คือต้นกิงโกะ (Ginkgo) 
หรือต้นแปะก๊วย โดยมีความยาวของถนนประมาณ 700 เมตร เป|น
ถนนที%มีครบทุกรส ทั,งร้านเสื,อผ้า รองเท้า เครื%องประดับ ส่วนใหญ่จะ
เป|นร้านของเหล่านักออกแบบที%มีชื%อเสียงและนักออกแบบอิสระรุ่นใหม่ของเกาหลีไปจนถึงสินค้าแบรนด์เนม อิสระให้
ท่านช้อปปB, งกับแบรนด์ต่างๆของเกาหลี โดยเฉพาะเครื%องสําอางชื%อดังมากมาย อาธิเช่น Sulwhasoo, Innisfree, 
Etude, Laneige, 3CE, A'pieu หรือ Romandyou  

เย็น      � รับประทานอาหารเย็น (มื,อที%4) เมนูBBQ ปB, งย่างเกาหลี  
ที%พัก :  Staz hotel Myeongdong หรือระดับใกล้เคียงกัน 

ชื%อโรงแรมที%ท่านพัก ทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนเดินทาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 
 
เช้า     � รับประทานอาหารเช้า (เซตคิมบับ+นม) (มื,อที%5) 

นําท่านเดินทางสู่ ร้านสมุนไพร Red Pine เป|นผลิตภัณฑ์ที%สกัด
จากนํ,ามันสน ที%มีสรรคุณช่วยบํารุงร่างกาย ลดไขมัน ช่วย
ควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในร่างกาย นําท่านชม พิพิธภัณฑ์
สาหร่าย จัดแสดงเรื%องราวต่างๆของการทําสาหร่ายและประวัติ
ความเป|นมาต้นกําเนิดของการผลิตสาหร่ายและขั,นตอนการ
ผลิตสาหร่าย ให้ท่านลิ,มลองผลิตภัณฑ์ที%ทําจากสาหร่ายและ
เลือกซื,อเพื%อเป|นของฝาก ให้ท่านได้ใส่ชุดประจําชาติเกาหลี 
ชุดฮันบก และถ่ายรูปภาพความประทับใจ นําท่านสู่ ศูนย์โสม
รัฐบาล ซึ%งรับรองคุณภาพจากรัฐบาล เป|นโสมที%อายุ 6 ป{ ซึ%งถือ
ว่ามีคุณภาพดีที%สุด ให้ท่านได้เลือกซื,อโสมคุณภาพและราคาถูก
กว่าไทย 2 เท่า โสมเกาหลีถือเป|นยาบํารุงร่างกายให้ท่านซื,อเป|น
ของฝาก นําท่านเดินทางชม พระราชวังเคียงบ็อค พระราชวัง
เก่าแก่ที%สุดของราชวงศ์โชซอน สร้างขึ,นในป{ ค.ศ.1394 โดยใช้
เป|น ศูนย์กลางการปกครองในสมัยโบราณโดยเป|น ทั,งที%
ประทับและฐานอํานาจของพระเจ้าแทจอนในเขตพระราชวังยัง
มีพระตําหนักเคียวฮเวรู เป|นอาคารสองชั,น ตัวพระตําหนักถูก
สร้างให้ยื%นออกไปกลางสระนํ,าที%เต็มไปด้วยฝูงหงส์สร้างขึ,น
เพื%อใช้เป|นสถานที%สําหรับจัดงานเลี,ยงพระราชทาน พาทุกท่าน
ไปอีกหนึ%งที%ถ่ายรูปที% ไม่ควรพลาดคือ จัตุรัสควางฮวามุน 
(Gwanghwamun Square) ที%ใจกลางกรุงโซล เป|นจุดที%เด่น
ในด้านทัศนียภาพเพราะมีฉากหลังเป|นพระราชวังคยองบก, ประตูควางฮวามุน, จัตุรัสชองกเย และภูเขาบุกอัก อัน
เป|นสถานที%ที%มีประวัติศาสตร์ยาวนานถึง 600 ป{ โดนด้านในจะแบ่งเป|น6ส่วนใหญ่ๆด้วยกัน ประกอบด้วย 
ประติมากรรม รูปป�, น ที%สื%อถึงอดีตอันยาวนานของเกาหลี  

เที%ยง � รับประทานอาหารเที%ยง (มื,อที%6) เมนูจิมดัก (Jimdak) หรือไก่ตุ๋นซีอิ�วเกาหลี ผสมกับวุ้นเส้นที%เหนียวนุ่ม หัวหอมใหญ่ 
รสชาติคล้ายไก่พะโล้ของไทยแต่จะเผ็ดกว่านิดหน่อย เป|นเมนูชื%อดังจากเมืองอันดง 

วันที%สี%          ร้านสมุนไพร Red Pine-พิพิธภัณฑ์สาหร่าย-ศูนย์โสมรัฐบาล-พระราชวังเคียงบอ็ค-จัตุรัสควางฮวามุน- 

คลองชองกเยชอน- ช้อปปB, งปลอดภาษี Duty Free-ย่านเมียงดง                                                    � อาหาร เช้า,เที%ยง,เย็น     



 

พ า ทุ ก ท่ า น ไ ป เ ดิ น เ ล่ น ที%  ค ล อ ง ช อ ง ก เ ย ช อ น 
(Cheonggyecheon) เป|นลําธารที%ไหลผ่านใจกลางกรุงโซล 
เป|นพื,นที%พักผ่อนหย่อนใจ ลําธารแห่งนี, มีความยาว 8.4 
กิโลเมตร แม้ว่าคลองตามธรรมชาติเ ดิมจะถูกถม และ
ก่อสร้างเป|นถนนลาดยาง ต่อมาด้วยโครงการปรับปรุงเมือง
ใช้ระยะเวลา 3 ป{  คลองนี,จึงได้ รับการขุดลอกปรับปรุง
กลายเป|นคลองชองกเยชอนในป�จจุบันให้ผู้คนได้เพลิดเพลิน  
พักผ่อน เดินเล่นรับลม มีกิจกรรม การละเล่น การแสดงจัด 
นําท่านชมแหล่ง ช้อปปB, งปลอดภาษี Duty Free ช้อปปB, งสินค้า
แบรนด์เนม มากมาย อาทิ นา�ิกา,แว่นตา,เครื%องสําอางค์,
กระเป.า,กล้องถ่ายรูป หรือจะเป|นโทรศัพท์มือถือ ให้ท่านอิสระ
ได้เลือกซื,อ จากนั,นนําท่านเดินทางช้อปปB, งที% เมียงดง หรือ 
สยามสแควร์เกาหลี เลือกสินค้าเทรนด์แฟชั%นล่าสุดของ
เกาหลี ได้ ที% นี% โดยเฉพาะสินค้าวัยรุ่นเช่นเ สื,อผ้า  รองเท้า 
กระเป.า เครื%องประดับ ทั,งแบรนด์เนมต่างๆและสินค้าจากแบ
รนด์เกาหลีโดยเฉพาะเครื%องสําอางเช่นETUDE HOUSE, 
SKIN FOOD, THE FACE SHOP อี ก ทั, ง ยั ง มี ร้ า น ก า แ ฟ 
ร้านอาหารต่างๆ ท่านสามารถลิ,มลองไอศกรีม 2,000 วอน ที%
สูงเกือบฟุตได้ที%นี,  และKRISPY KREMEโดนัท ที%สุดแสนอร่อย  

เย็น          � รับประทานอาหารเย็น (มื,อที%7) เมนูชาบู ชาบู สุกี,สไตล์เกาหลี บน
หม้อไฟร้อนๆ ประกอบด้วย ผักสดชนิดต่างๆ และเนื,อหมูสไลด์นํ,าซุปร้อนๆ และเส้นอูด้งซึ%งขาดไม่ได้ในการทานชาบู 
พร้อมข้าวสวย 
ที%พัก :  Staz hotel Myeongdong หรือระดับใกล้เคียงกัน 

ชื%อโรงแรมที%ท่านพัก ทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนเดินทาง 
 
 
 
 

 
เช้า     � รับประทานอาหารเช้า (เซตคิมบับ+นม) (มื,อที%8) 

วันที%ห้า                ศูนย์สมุนไพร Hogaenamu Herb-สวนสาธารณะฮานึล-หมู่บ้านโบราณเกาหลีอึนพยอง- Super Market- 

ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน                                                                                                � อาหาร เช้า,เที%ยง                                                                                                                



 

พาทุกท่านช้อปปB, ง ศูนย์สมุนไพร Hogaenamu Herb รวมเป|นสมุนไพรที%มีสรรพคุณ ช่วยขับสารพิษตกค้างต่างๆ

ออกจากตับอย่างปลอดภัยเนื%องจากเป|นสมุนไพรเกรดเอ มีขายเฉพาะในประเทศเกาหลีเท่านั,น จากนั,นพาทุกท่าน

ไปที% สวนสาธารณะฮานึล (Haneul Park) ถ่ายรูปสวย กลางทุ่งดอกหญ้าเป|น 1 ใน 5 สวนสาธารณะในเขตของ 

สวนสาธารณะเวิร์ดคัพ (World Cup Park) ที%มีระบบนิเวศที%หลากหลาย ความพิเศษของสวนสาธารณะฮานึลแห่งนี,

คือตั,งอยู่บนจุดที%สูงที%สุดในสวนสาธารณะเวิร์ดคัพ ด้วยความสูงกว่าระดับนํ,าทะเลถึง 98 เมตร จึงทําให้เเราเห็น

ทัศนียภาาพอันงดงามของ ภูเขาบุกฮันซาน (Bukhansan Mountain), ภูเขานัมซาน (Namsan Mountain) และ 

แม่นํ,าฮัน (Han River) ได้อย่างชัดเจน อีกทั,งยังเป|นที%อยู่อาศัยของเหล่าผีเสื,อกว่า 30,000 ชีวิตที%โบยบิน สร้าง

สีสันให้กับสวนแห่งนี,ได้เป|นอย่างดี หมู่บ้านโบราณเกาหลีอึนพยอง (Eunpyeong Hanok Village) หมู่บ้านดั,งเดิม

สไตล์เกาหลี ความเป|นอดีตเก่าแก่ของชาวแดนโสม บ้านไม้

โบราณ สถานที%อยู่อาศัย และธรรมชาติสุดใกล้ชิด สร้างเสร็จ

และเปBดให้เข้าชมเมื%อต้นป{ 2018 ที% ทําให้ถ่ายรูปสวยๆได้อย่างจุ

ใจ นอกจากบ้านแล้ว ร้านชา กาแฟ ตลอดจนร้านสะดวกซื,อ ก็ยัง

ถูกสร้างในสไตล์ ฮันอกให้บรรยากาศสวยๆแบบโบราณๆ

คลาสสิคๆ  

เที%ยง � รับประทานอาหารเที%ยง (มื,อที%9) ข้าวยําเกาหลี หรือ บิบิมบับ 

(Bibimbap) จุดเด่นคือการนําข้าวสวย ผักปรุงรส ไข่ และซอส

เผ็ดของเกาหลี มาคลุกผสมกัน นิยมเสิร์ฟในหม้อหินร้อน ๆ เวลา

กินจะคลุกให้ไข่สดและเครื%องต่างๆ เข้ากันก่อนเป|นเมนูที%อยู่คู่กับคนเกาหลีมาอย่างยาวนาน เป|นตัวแทนอาหารตาม

ธรรมเนียมของเกาหลี  

ก่อนเดินทางกลับนําท่านแวะละลายเงินวอนที%ร้าน Super Market ซึ%งท่านสามารถเลือกซื,อสินค้าเกาหลีได้อีกรอบ 

โดยเฉพาะของกิน เช่น บะหมี%ซินราเมียน (มาม่าสไตล์เกาหลี) อูด้ง กิมจิ ขนมช็อคโก้พาย นํ,าจิ,มปรุงรสหมูย่างเกาหลี 

ไก่ตุ๋นโสมสําเร็จรูป ผลไม้ตามฤดูกาล ในราคาพิเศษก่อนกลับเมืองไทย จนสมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ ท่า 

อากาศยานนานาชาติอินชอน เพื%อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย 

20.25 น.   เดินทางกลับ ประเทศไทย โดยสายการบิน T’Way Air เที%ยวบินที% TW101 

 

 
 

00.25 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

 

***************************** 

หมายเหตุ : รายการทัวร์สามารถเปลี%ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื%องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน, 
การจราจร หรือช่วงเทศกาลหรือวันหยุด เป|นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี%ยนโดยคํานึงถึง
ผลประโยชน์ของท่านเป|นหลัก เพื%อให้ท่านท่องเที%ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม ทัวร์ครั,งนี,มีวัตถุประสงค์เพื%อการท่องเที%ยว
เป|นหมู่คณะเท่านั,น ถ้าลูกค้าท่านใดต้องการแยกตัวออก จากกรุ๊ปทัวร์ ไม่ท่องเที%ยวตามที%ระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ 
จําเป|นต้องขอคิดค่าใช้จ่าย เพิ%ม 100 USD/ต่อท่าน  

 
 

วันที%หก             ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ                                                                                            



 

เงื%อนไขการเดินทางเข้าและออกจากประเทศไทยและเกาหลีใต้ (Update 24เมษายน 2565 )  
 

1.  ผู้เดินทางจําเป|นต้องตรวจ Test Covid แบบ RT-PCR และมีใบรับรองผลการตรวจ ภายใน 48 ชั%วโมงก่อน

(ภาษาอังกฤษ)นํามาใช้ในการเช็คอินบัตรโดยสารเครื%องบิน ณ เคาน์เตอร์สายการบิน 

2. ผู้เดินทางเข้าประเทศเกาหลีจะต้องได้รับวัคซีน ครบโดสแล้ว ไม่น้อยกว่า 14 วัน และเข็มสุดท้ายไม่เกิน180วัน 

3. ผู้ที%หายจากโควิดแล้วโดยมีใบรับรองไม่เกิน 6เดือน (นับตั,งแต่วันที%ออกจากโรงพยาบาลจนถึงวันเดินทาง) 

ภาษาอังกฤษ 

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

เพื%อท่องเที%ยวเกาหลี เดินทางเข้าประเทศเกาหลีใต้แบบฟรีวีซ่า (อยู่ได้ 90 วัน)  (บริษัทดําเนินการลงทะเบียนให้ มี

ค่าใช้จ่ายเพิ%ม ท่านละ 1500 บาท กรณีลงไม่ผ่าน บริษัทฯจะลงให้อีก 1 ครั,ง รวมไม่เกิน 2 ครั,ง ) สําหรับลูกค้าที�มี K-

ETA แล้วไม่ต้องชําระเงินส่วนนี5 เพียงส่งหลักฐาน K-ETA ของท่านมาให้ที�บริษัทเท่านั5น 

เอกสารที%ใช้ลงทะเบียน K-ETA   

1. ไฟล์รูปภาพสีถ่ายหน้าตรง พื,นหลังสีขาว ไฟล์ JPEG ขนาดไม่เกิน 100MB (อายุไม่เกิน 6 เดือน) 
2. ไฟล์รูปสีหน้าพาสปอร์ต ไฟล์ JPEG ขนาดไม่เกิน 300MB (มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน) 
3. ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื%อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษตามหน้าพาสปอร์ต, เบอร์โทรติดต่อในไทย, เบอร์โทรติดต่อในเกาหลี

(ถ้ามี), E-mail และประวัติของลูกค้า 
4. ข้อมูลที%พัก (บริษัทจัดการให้)  

 
6 ผู้เดินทางต้องลงทะเบียน Q CODE (Quarantine Covid19 Defensse)  

(เจ้าหน้าที�ช่วยอํานวยความสะดวก ณ สนามบิน ) 
7 บริษัทฯจองตรวจ RT-PCR ที%เกาหลี เมื%อเดินทางถึงท่าอากาศยานอินชอน ค่าตรวจโดยประมาณ 80,000 วอน  

(ไม่รวมในค่าทัวร์ชําระเพิ�ม)  
8 ลงทะเบียน THAILAND PASS สําหรับลูกค้าคนไทย (รวมในค่าทัวร์ บริษัทดําเนินการให้ ) 

 
เงื%อนไขข้างต้น อาจมีการยกเลิก หรือ เปลี%ยนแปลง บริษัทฯ จะทําการแจ้ง Update ให้ท่านลูกค้าก่อนการเดินทาง 

 

► เอกสารที%ต้องทําการเตรียมก่อนเดินทาง 

1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานต้องเหลือมากกว่า 6 เดือน)  

2. เอกสารใบรับรองที%ได้รับวัคซีนป�องกันโควิด19 ครบ 2 เข็ม Vaccinated Certificate ที%ออกโดยกรมควบคุมโรค     

    กระทรวงสาธารณสุข  (จากแอปหมอพร้อม) 

3. เตรียมเอกสารInternational Vaccinated Certificateที%ออกโดยกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข (ขอจากแอปหมอ 

พร้อม) 

4.ผลตรวจTest COVID-19 เป|นลบ แบบ RT-PCR และมีใบรับรองผลการตรวจ ภายใน 48 ชั%วโมงก่อนการเดิ นทา ง 

(ภาษาอังกฤษ) 

5.เอกสารจากการลงทะเบียนผ่านการอนุมัติระบบ K-ETA (Korea Electronic Travel Authorization)  

 



 

 เงื%อนไขการให้บริการ 

► การเดินทางครั,งนี,จะต้องมีจํานวน 10 ท่านขึ,นไป กรณีไม่ถึงจํานวนดังกล่าว 

- จะส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที%มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน 

- หรือเลื%อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทําการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทางประมาณ 10 วัน 

- หรือขอสงวนสิทธิ�ในการปรับราคาค่าบริการเพิ%ม (ในกรณีที%ผู้เดินทางไม่ถึง15ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทาง

บริษัทจะทําการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า 

► ในกรณีที%ลูกค้าต้องออกตั�วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที%ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั,ง มิฉะนั,นทางบริษัทจะไม่

รับผิดชอบใดๆ ทั,งสิ,น  

► การจองทัวร์และชําระค่าบริการ  

- กรุณาชําระค่ามัดจํา ท่านละ 8,000 บาท  +ค่าบริการลงทะเบียน K-ETA 1,500 บาท (9,500) 

 กรุณาส่งสําเนาหน้าพาสปอร์ตและเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนครบถ้วน Vaccinated Certificate และ International 

Vaccinated Certificate (จากแอปหมอพร้อม) พร้อมเอกสารชําระมัดจําค่าทัวร์ 

- ค่าทัวร์ส่วนที%เหลือชําระ 25-30 วันก่อนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯจําเป|นต้องออกตั�วก่อนท่านจําเป|นต้องชําระค่าทัวร์ส่วนที%

เหลือตามที%บริษัทกําหนดแจ้งเท่านั,น 

**สําคัญ** สําเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับและ

จํานวนหน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างสําหรับติดวีซ่าไม่ตํ%ากว่า 3หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั,นทาง

บริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา 

 

เงื%อนไขการยกเลิก 

- ยกเลิกก่อนการเดินทางตั,งแต่ 30 วันขึ,นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที%เกิดขึ,นจริง 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที%ลูกค้าชําระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที%เกิดขึ,นจริง(ถ้ามี) 

- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ�ยึดเงินเต็มจํานวน 

 *กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที%เกิดขึ,นจริง(ถ้ามี) 

 *ค่าใช้จ่ายที%เกิดขึ,นจริง เช่น ค่ามัดจําตั�วเครื%องบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจําเป|นอื%นๆ 

 

อัตราค่าบริการนี,รวม   

1. ค่าตั�วโดยสารเครื%องบินไป-กลับ ชั,นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น  (ตั:วกรุ๊ปไม่

สามารถUpgrade ได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั:วกรุ๊ปเท่านั5นไม่สามารถเลื�อนวันได้)  

2. ค่าที%พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที%ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน  

3. กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันที%เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจําเป|นต้องแยกพัก 2ห้อง กรณีห้องพักใน

เมืองที%ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดที%พักในเมืองใกล้เคียงแทน 

4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที%ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น  

5. เจ้าหน้าที%บริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  



 

6. ค่านํ,าหนักกระเป.าสายการบิน T’Way Air สัมภาระโหลดใต้ท้องเครื%อง ไม่เกิน 20 กิโลกรัม ถือขึ,นเครื%องได้ 10

กิโลกรัม และค่าประกันวินาศภัยเครื%องบินตามเงื%อนไขของแต่ละสายการบินที%มีการเรียกเก็บ และกรณีสัมภาระ

เกินท่านต้องเสียค่าปรับตามที%สายการบินเรียกเก็บ  

7. การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดทําแผนประกันภัยการเดินทางสําหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ Allianz 

Travel แบบแผนประกันภัย Group tour โดยแผนประกันจะครอบคลุมการรักษากรณีลูกค้าติดเชื,อโควิด-19 หรือ

อุบัติเหตุต่างๆ ซึ%งเกิดขึ,นภายในวันเดินทาง และลูกค้าต้องทําการรักษาในโรงพยาบาลที%ประกันครอบคลุมการ

รักษาเท่านั,น (เข้ารับรักษาในรูปแบบอื%นๆประกันจะไม่ครอบคลุม) ซึ%งสามารถศึกษาข้อมูลเพิ%มเติมจากเจ้าหน้าทีได้ 

กรณีลูกค้าต้องการซื,อประกันเพิ%มวงเงินคุ้มครอง เพิ%มความคุ้มครอง สามารถแจ้ง บริษัทฯ  ซึ%งความคุ้มครอง

และข้อยกเว้น เป|นไปตามเงื%อนไขกรมธรรม์ประกันภัย  ประกันภัยเดินทางอันนีโดยทั,งนี,การทําประกันนี,จากบริษัท  

มากกว่าข้อบังคับ ตาม พรบ ว ที%บังคับให้บริษัทนําเที%ยว ทําประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางธุรกิจนําเที%ย

เท่านั,น แต่ทั,งนี, ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข ้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ Allianz ได้กรณีท่าน

ต้องการซื,อความคุ้มครองเพิ%มเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาที%บริษัทฯ 

8. ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีนํ,ามันตามรายการทัวร์ 

9. ค่ารถปรับอากาศนําเที%ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน) 

 

อัตราค่าบริการนี,ไม่รวม  

1. ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ  

2. ค่าใช้จ่ายอื%นๆ ที%นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื%องดื%ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป|นต้น  

3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)  

4. ค่าภาษีนํ,ามันที%สายการบินเรียกเก็บเพิ%มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั�วเครื%องบิน และได้ทําการขายโปรแกรม

ไปแล้ว 

5. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที%จ่าย 3% 

6. ค่าพนักงานยกกระเป.าที%โรงแรม 

7. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 50,000 วอน หรือ 1,500 บาท /ท่าน  สําหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและ

นํ,าใจจากท่าน 

8. ค่าลงทะเบียน K-ETA 1,500 บาท  

9. ค่าทดสอบ แบบ RT-PCR ภายใน 48 ชั%วโมงก่อนการเดินทาง มีใบรับรองผลการตรวจเป|นภาษาอังกฤษ 

10. ไม่รวมค่าตรวจ RT-PCR เมื%อถึงประเทศเกาหลี  

  

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั,งหมดก่อนทําการจอง เพื%อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้า

และบริษัท ฯ และเมื%อท่านตกลงชําระเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทั,งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ

เงื%อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั,งหมด 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ที%จะเลื%อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ,นในกรณีที%มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง15ท่าน  

2. ขอสงวนสิทธิ�การเก็บค่านํ,ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ%ม หากสายการบินมีการปรับขึ,นก่อนวันเดินทาง  



 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ในการเปลี%ยนเที%ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื%องจากสาเหตุต่างๆ  

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั,งสิ,น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, 

การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ%งของผิดกฎหมาย ซึ%งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั,งสิ,น หากเกิดสิ%งของสูญหาย อันเนื%องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม 

และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที%ยวเอง  

6. เมื%อท่านตกลงชําระเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทั,งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื%อนไขข้อตกลง

ต่างๆ ทั,งหมด  

7. รายการนี,เป|นเพียงข้อเสนอที%ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั,งหนึ%ง หลังจากได้สํารองโรงแรมที%พักในต่างประเทศ

เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ%งอาจจะปรับเปลี%ยนตามที%ระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรื%องห้องพัก เป|นสิทธิ�ของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที%เข้าพัก  โดยมีห้องพักสําหรับผู้สูบบุหรี% / ปลอด

บุหรี%ได้ โดยอาจจะขอเปลี%ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที%พัก ทั,งนี,ขึ,นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่

สามารถรับประกันได้   

9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป|นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างช้า10วันก่อนการเดินทาง 

มิฉะนั,น บริษัทฯไม่สามารถจัดการให้ล่วงหน้าได้  

10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิ�ในการให้คําสัญญาใด ๆ ทั,งสิ,นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดย

ผู้มีอํานาจของผู้จัดกํากับเท่านั,น 

11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื%องจากเป|นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที%ผู้เดินทางไม่

ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป|นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน

รายการท่องเที%ยว อันเนื%องมาจากการกระทําที%ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง 

หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื%น ๆ   

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 


