
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

KTW06 AUTUMN IN KOREA ทัวรเ์กาหลี 6วนั 3คนื 

สัมผัสความโรแมนติกแห่งเกาหลีที่ “เกาะนามิ” 
สนุกสนานท่ี สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ดิสนีย์แลนด์แห่งเกาหลี 

ข้ามสะพานกระจกโซยางคัง สะพานกระจกท่ียาวท่ีสุดในเกาหลีใต้ 
เช็คอินแลนด์มาร์ค N Seoul Tower พระราชวังเคียงบกกุง วัดวาอูจองซา  
ถ่ายรูปสุดชิค! กับ 943 King's Cross Cafe คาเฟ ่ธีมแฮร์ร่ี พอตเตอร์ 

ช้อปปิ้ งแบบจุใจ ย่านฮงแด ย่านเมียงดง ดิวตี้ฟรี และ เอาท์เล็ท 
 

เดินทางโดยสายการบิน T’Way Air  
น ้าหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเคร่ือง 20 Kg. / Carry on 10 Kg.  

 

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ 
(บาท) 

ราคาเด็ก  
(บาท) 

พักเดี่ยว/เดินทาง 
ท่านเดียว เพ่ิม (บาท) 

ที่นั่ง หมายเหต ุ

15-20 กันยายน 65 18,999  
 

ไม่มีราคาเด็ก 
(Infant ไม่เกิน 2 ปี 
ราคา 6,500 บาท) 

 
 

4,500 

25  
29 กันยายน- 04 ตุลาคม 65 18,999 25  
06-11 ตุลาคม 65 18,999 25  
12-17  ตุลาคม 65 19,999 25  
20-25 ตุลาคม 65 19,999 25  

 

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

 



 

22.00 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูม ิอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออกช้ัน 4  เคาท์เตอร์ สาย
การบิน T’Way Air โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกด้านเอกสารติดแท็กกระเป๋า 

 

 

 

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

กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถ่ิน เพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย) น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้า
เมืองและศุลกากร หมายเหตุ : เมื่อผ่านเข้าประเทศเกาหลีแล้วน าท่านตรวจโควิดแบบ RT-PCR Test (ท่านละ 
80,000 วอน ไม่รวมในค่าทัวร์) ตามนโยบายและกฏระเบียบการเข้าประเทศเกาหลีใต้ที่ท่าอากาศยานนานาชาติ
อินชอน หลังจากนั้นพาท่านเข้าเช็คอินเข้าโรงแรมที่พักเพ่ือรอผลตรวจ 3-5 ช่ัวโมง  

เที่ยง  รบัประทานอาหารเที่ยง  (มื้อที่1) Boso Jeonggol หรือหมอ้ไฟเกาหลี ส่วนประกอบจะเป็น เนื้อหมู เห็ด 
กะหล ่าปลี แครรอท หัวหอม พรอ้มกับเส้นแก้ว  
น าท่านเดินทางสู่ เมืองชุนชอน จังหวัดคังวอน ที่
มี ช่ือ เ สียงด้ านสถานที่ ท่องเที่ยวยอดนิยม
มากมาย เมืองนี้อยู่ทางตอนเหนือ ตั้งอยู่ในแอ่งที่
เกิดจากแม่น ้าโซยางและแม่น ้าฮัน มีทะเลสาบ
ขนาดใหญ่อยู่รอบเมือง โดยเฉพาะทะเลสาบโซยัง
และทะเลสาบอุยอาม บริเวณนี้มีช่ือเสียงจากเกาะ
เล็กๆ ริมแม่น ้า พาท่านเดินทางไปยังสถานที่
ท่องเที่ยวช่ือดังในเมืองชุนชอนคือ เกาะนามิ เป็น
สถานที่โด่งดังมาจากซีรีส์เกาหลีเรื่อง Winter 
Sonata (2002) โดยใช้เกาะนามิเป็นสถานที่ถ่าย
ท าฉากโรแมนติก  ที่ นี่ จึ งกลายเป็นสถานที่
ท่องเที่ยวที่คู่รักนิยมมาเที่ยวกันตลอดทั้งปี และ
ห้ามพลาดที่จะถ่ายภาพคู่กับรูปปั้ นอย่าง เบ ยอง
จุน และชเว จีอู พระเอก-นางเอก จากซีรีย์เรื่อง
ดังกล่าว ท าให้ที่นี่ถูกขนานนามให้เป็น "เกาะแห่ง
ความรัก" เกาะนามิมีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ 270 
ไร่  และมีลักษณะเป็นรูปพระจันทร์เส้ียว เป็น
สถานที่ท่องเที่ยวใกล้กรุงโซลที่ยังรักษาความ
อุดมสมบูรณ์และความบริสุทธ์ิของธรรมชาติไว้
ได้เป็นอย่างดี เพราะนอกจากจะมีต้นไม้ใหญ่
อย่าง ต้นสน และ ต้นแปะก๊วย เป็นจ านวนมาก
แล้ว ก็ยังเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ต่างๆ เช่น 
กระรอก กระแต หงส์ และ นกกระจอกเทศ ด้วย
เช่นกัน จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ สะพานโซยางคงั 
Soyanggang Skywalk สะพานกระจกที่ยาว
ที่สุดในเกาหลีใต้ เป็นสะพานกระจกใสที่มีความ
ยาว 156 เมตร โดยพ้ืนทางเดินจะเป็นกระจกใส
สามารถมองเห็นทะเลสาบเอียมโฮ (Uiamho Lake) ได้ ตัวสะพานมีความสูงไม่มาก คนที่กลัวความสูงสามารถ
เดินได้สบายๆ ปลายทางจะเป็นลานชมวิวให้เราได้ถ่ายภาพกับวิวภูเขาและทะเลสาบที่สวยงาม 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น  (มื้อที่2) เมนูทัคคาลบี้ Dak-kalbi หรือไก่ผัดเผ็ดเป็นอาหารเกาหลียอดนยิมที่ท าจาก
ไก่ห่ันเต๋าหมักในซอสโคชูจัง ที่มีมันฝรั่งหวานกะหล ่าปลีใบเพริลล์ต้นหอมต้นต ารับและส่วนผสมอื่น ๆ 

  วันทีห่นึ่ง  ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ 
              

  วันทีส่อง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ- ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน – เมืองชุนชอน – เกาะนามิ 
 -สะพานโซยางคัง                                                      อาหาร เที่ยง, เย็น                                                                                                                    

              



  ที่พัก : VELLA SUITE HOTEL 3* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน 
(ช่ือโรงแรมทีท่่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนดัหมาย5-7วนัก่อนวันเดนิทาง) 

 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า (เซตคิมบับ+นม) (มื้อที่3) 
น าท่านเดินทางสู่ วัดวาวูจองซา (Waujeongsa 
Temple) ตั้งอยู่เมืองยงอิน จังหวัด เคียงคิโด เป็น
วัดนิกายหินยาน สร้างโดยนักบวชแฮต๊อก จุดเด่น
ของวัดอยู่ที่ เศียรของพระพุทธรูปขนาดใหญ่  
ประดิษฐานอยู่ด้านนหลังสระน ้า มีความสูง 8 เมตร 
ได้รับ การบันทึกลงกินเนสส์บุ๊คใหเ ้ป็นรูปสลักจาก
ไม้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก และบริเวณสระน ้าจะมี
พระพุทธรูปตั้งอยู่โดยรอบและบริเวณเนินเขาในวดั
จะมีอุโบสถซ้ึงภายในเป็นที่ป ระดิษฐานพระนอน
ขนาดใหญ่ ที่แกะสลักมาจากไม้ซ่ึงน ามาจากอินเดีย 
นอกจากนี้ที่วัดแห่งนี้ยังเป็นที่เก็บรักษาระฆังที่ใช้ตี
ในพิธีเปิดกีฬาโอลิมปิกในปี ค.ศ. 1998 อีกด้วย 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ 
Everland (รวมบัตรแล้ว) ถูกขนานนามว่า ดิสนีย์
แลนด์เกาหลี สวนสนุกเปิดในหุบเขาที่มีช่ือเสียง
มากที่สุดของประเทศ ภายในสวนสนุกประกอบไป
ด้ ว ย โ ซ นต่ า ง  ๆ  5 โ ซ น  ทั้ ง โ ซ น  American 
Adventure, Zoo Topia, Global Fair, Magic 
Land และ European Adventure การท่องเที่ยว
ภายในสวนสนุกแห่งนี้ แนะน าว่า ควรข้ึนรถบัสท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี ชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลก 
ที่นี่ท่านจะพบว่าเจ้าป่าสิงโตและเสือสามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างเป็นสุข และชมความน่ารักของหมีที่สามารถ
ส่ือสารกับคนขับได้อย่างดีไมว่่าจะตัวใหญ่มากถึงใหญ่น้อย ท่านสามารถทดลองสนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด 
เช่น รถไฟเหาะ T-Express หนอนสะบัดชารป์ โรงหนังสามมิติ บ้านผีสิง หมุนตีลังกาสองตลบ เป็นต้น หรือท่าน
สามารถเดินไปชมเทสกาลดอกไม้ที่จัดได้อย่างสวยงามเป็นสวนขนาดใหญ่ชมดอกไม้หลากสีสันสวยงาม 

 

เที่ยง   รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่4) ทางบริษัทมีบริการคูปองอาหารให้ท่านละ 1 ใบ EVERLAND 
ถึงเวลาพาทุกท่านตะลุยสู่แหล่งช้อปปิ้ งที่ได้ช่ือว่าใหญ่ที่สุดในเอเชีย ศูนย์รวมเครื่องส าอางแบรนด์ดังเกาหลี 
เช่น ROJUKISS, LOTREE, LANEIGN, SULWASOO ให้ท่านได้เลือกซ้ือในราคาพิเศษ จากนั้นพาท่านไป 
ย่านฮงแด เป็นศูนย์รวมเด็กวัยรุ่นและเด็กมหาวิทยาลัย มีร้านกาแฟที่เป็นเอกลักษณ์ แกลเลอรี่ ร้านค้า
จ าหน่ายสินค้าแฟช่ัน คลับ ตลาดศิลปะ และร้านอาหารที่นา่สนใจในหมู่วยัรุ่นอายุ ราคาของสินค้าและร้านอาหาร
ต่างๆก็ยังไม่แพงอีกด้วย ซ่ึงจะคึกคักเป็นพิเศษตั้งแต่ช่วงบ่ายเป็นต้นไป เพราะร้านค้าแต่ละร้านจะทยอยเปิด
ให้บริการ ของที่ขายกันเยอะส่วนใหญ่ก็จะเป็นสินค้าแฟช่ัน เช่น เส้ือผ้า กระเป๋า รองเท้า ของก๊ิฟช้อป เครื่อง

  วันทีส่าม เมืองยงอิน - วัดวาวูจอง ซา – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ –ศูนย์รวมเครื่องส าอางแบรนด์ดังเกาหลี -  
- ย่านฮงแด – คาเฟ ่934 King's cross                                    อาหาร เช้า, เทีย่ง  

              



เขียน และขนมมากมาย จากนั้นพาท่านไปเช็คอินที่ 934 King's cross คาเฟ ่ธีม"แฮร์รี่ พอตเตอร์" ซ่ึงตั้งอยู่ใน 
ย่านฮงแด เป็นคาเฟเ่กาหลีที่แฟนๆ แฮร์รี่ ห้ามพลาด พาเหล่าสาวกแฮรี่ได้เข้าไปสัมผัสโลกพ่อมดมุมถ่ายรูป
สวยๆพร้อมพร็อบถ่ายรูปเก๋ๆมากมาย (ไม่รวมค่าเครื่องดื่ม)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เย็น   รับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย 
ที่พัก : GALAXY HOTEL 3* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน 
(ช่ือโรงแรมทีท่่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนดัหมาย5-7วนัก่อนวันเดนิทาง) 

 

 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่5) 
พาทุกท่านช้อปปิ้ ง ร้านสมุนไพร Red Pine เป็นผลิตภัณฑ์ที่สกัดจากน ้ามันสน ที่มีสรรคุณช่วยบ ารุงร่างกาย 
ลดไขมัน ช่วยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในร่างกาย และ ศูนย์โสมรัฐบาล ซ่ึงรับรองคุณภาพจากรัฐบาล 
เป็นโสมที่อายุ 6 ปี ซ่ึงถือว่ามีคุณภาพดีที่สุด ให้ท่านได้เลือกซ้ือโสมคุณภาพและราคาถูกกว่าไทย 2 เท่า โสม
เกาหลีถือเป็นยาบ ารุงร่างกายให้ท่านซ้ือเป็นของฝาก  จากนั้นพาท่านเดินทางไปเย่ียมชม Seaweed 
Museum+Kimbap พิพิธภัณฑ์ที่เก่ียวกับประวัติในการท ากิมจิและคิมบับสูตรต้นต าหรับของเกาหลีใต้ และชม
กระบวนข้ันตอนการท าคิมบับและกิมจิ ที่จะมีเจ้าหน้าที่คอยสาธิตให้ดู จากนั้นพาทุกท่านไปแวะเที่ยวชม 
พระราชวังเคียงบกกุง พระราชวัง
เก่าแก่ที่สุดของราชวงศ์โชซอน 
สร้างข้ึนในปี ค.ศ.1394 โดยใช้เป็น  
ศูนย์กลางการปกครองในสมัย
โบราณโดยเป็นทั้งที่ประทับและฐาน
อ านาจของพระ เ จ้าแทจอนและ
ต่อเนื่องมาถึงกษัตริย์ในราชวงศ์โช
ซอนพระที่นั่งคึนชองจอนถูกสร้าง
ข้ึนมาเพ่ือเป็นที่ว่าราชการต่อมา
คณะปกครองเกาหลีของญ่ีปุ่นได้
สร้างอาคารรัฐสภาขนาดยักษ์ ข้ึน
ค่ันเพ่ือต้องการแสดงนัยเด่นชัดว่าต้องการตัดความผูกพันระหว่างพระราชวงศ์กับราษฎรอาคารหลังนี้
ได้ถูกรื้อถอนไปในโอกาสครบรอบ50ปีการปลดแอกจากญ่ีปุ่นในเขตพระราชวังยังมีพระต าหนักเคียวฮเว
รู เป็นอาคารสองช้ัน ตัวพระต าหนักถูกสร้างให้ยื่นออกไปกลางสระน ้าที่เต็มไปด้วยฝูงหงส์สร้างข้ึนเพ่ือใช้
เป็นสถานที่ส าหรับจัดงานเล้ียงพระราชทาน 

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่6) บลูโกกิ หรือเนื้อย่างหรือเนื้อผัดสไตล์เกาหลี เอกลักษณ์อยู่ตรงเนื้อที่หมัก
ด้วยสาล่ีและน ้ามันงาจนหอมและนุ่มเข้าเนื้อ ย่างจนสุกแล้วกินห่อกับผักและน ้าจ้ิม 

  วันทีส่ี ่  โซล - ศูนย์สมุนไพร Red Pine - ศูนย์โสมรัฐบาล - Seaweed Museum - พระราชวังเคียงบกกุง  
  – คลองชองกเยชอน – ช้อปปิ้ ง Shinsegae ปลอดภาษี - ช้อปปิ้ งย่านเมียงดง  อาหาร เช้า, เทีย่ง, เย็น                                                                                                                    
              



น าท่านเดินทางไปเดินเล่นที่ คลองชองกเย
ชอน (Cheonggyecheon) เป็นล าธารที่ไหล
ผ่านใจกลางกรุงโซล เป็นพ้ืนที่พักผ่อนหย่อน
ใจที่ทันสมัย และเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยว
ยอดนิยม ส าหรับนักท่องเที่ยวทั้งในและ
ต่างประเทศ เมื่อมาเยือนยังกรุงโซล ล าธาร
แห่งนี้มีความยาว 8.4 กิโลเมตร หรือ 5.2 ไมล์ 
แม้ว่าคลองตามธรรมชาติเดิมจะถูกถม และ
ก่อสร้ าง เป็ นถนนลาดยาง  ต่ อมาด้ วย
โครงการปรับปรงุเมอืงใช้ระยะเวลา 3 ปี คลอง
นี้จึงได้รับการขุดลอกปรับปรุงกลายเป็น
คลองชองกเยชอนในปัจจุบันให้ผู้คนได้
เพลิด เพลิน  พักผ่อน  เดิน เล่นรับลม มี
กิจกรรม การละเล่น การแสดง น าท่านชม
แหล่ง ช้อปปิ้ งปลอดภาษี Shinsegae Duty 
Free ช้อปปิ้ งสินค้าแบรนด์เนม มากมาย อาทิ 
นาฬิกา,แว่นตา,เครื่องส าอางค์,กระเป๋า,กล้อง
ถ่ายรูป หรือจะเป็นโทรศัพท์มือถือ ให้ท่าน
อิสระได้เลือกซ้ืออย่างเต็มที่  ถึงเวลาน าท่าน
เดินทางช้อปปิ้ งที่ เมียงดง เลือกสินค้าเทรนด์
แฟช่ันล่าสุดของเกาหลีได้ที่นี่โดยเฉพาะสินค้าวัยรุ่นเช่นเส้ือผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องประดับ ทั้งแบรนด์เนม 
เช่น EVISU, GAP, ONISUKA TIGER และสินค้าจากแบรนด์เกาหลีโดยเฉพาะ เครื่องส าอางเช่น  ETUDE 
HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE อีกทั้งยังมีร้านกาแฟ ร้านอาหาร
ต่างๆ ท่านสามารถล้ิมลองไอศกรีม 2,000 วอน ที่สูงเกือบฟุตได้ที่นี้   

เย็น  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่7) เมนูจิมดัก (Jimdak) หรือไก่อบซีอิ๊ววุ้นเส้น เป็นเมนูอาหารเกาหลีพ้ืนเมือง
ดั้งเดิม เป็นไก่ผัดรวมกับวุ้นเส้น มันฝรั่ง แครอท พริก และซอสด า ทานกับข้าว หอมอร่อย รสเผ็ดถึงเครื่อง 
ที่พัก : GALAXY HOTEL 3* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน 
(ช่ือโรงแรมทีท่่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนดัหมาย5-7วนัก่อนวันเดนิทาง) 

 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่8) 
 พาทุกท่านช้อปปิ้ ง ศูนย์สมุนไพร Hogaenamu 

Herb รวมเป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณ ช่วยขับ
สาร พิษตกค้ างต่ างๆออกจากตับอ ย่าง
ปลอดภัยเนื่องจากเป็นสมุนไพรเกรดเอ มีขาย
เฉพาะในประเทศเกาหลีเท่านั้น จากนั้นน าท่านสู่ 
ยอด เขานัมซาน  Namsan Mountain โดย 
shuttle bus  อันเป็นที่ตั้งของหอคอยเอ็นโซล 
N Seoul Tower ใ ห้ ท่ า น   เพลิ ด เพลินชม
ทัศนียภาพที่สวยงามของแต่ละฤดูที่แตกต่าง
กัน และให้ท่านได้ถ่ายรูปและสัมผัสความน่ารัก
ของวัยรุ่นเกาหลี ที่นิยมมาคล้องกุญแจไว้ด้วยกันระเบียงทุกด้านของ SEOUL TOWER จึงเต็มไปด้วยกุญแจ
หลากหลายสี (ไม่รวมค่าลิฟท์) จากนั้นพาทุกท่านไปแวะเที่ยวชมแหล่งช้อบปิ้ งขนาดใหญ่ที่ช่ือ Hyundai 

  วันทีห่้า  ศูนย์สมนุไพร Hogaenamu Herb -N Seoul Tower - Hyundai Premium Outlet -Local Super Market 
  - ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน                       อาหาร เช้า,เทีย่ง 
              



Premium Outlet เอาท์เล็ทขนาดใหญ่ของอาณาจักรฮุนได ร้านสินค้าแบรนด์เนมระดับโลกมากมาย 
นอกจากจะเป็นแหล่งช้อปปิ้ งแล้ว ยังเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ ส าหรับครอบครัวอีกด้วย 

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่9) เมนูชาบู ชาบู สุก้ีสไตล์เกาหลี บนหม้อไฟร้อนๆ ประกอบด้วย ผักสดชนิด
ต่างๆ และเนื้อหมูสไลด์น ้าซุปร้อนๆ และเส้นอูด้งซ่ึงขาดไม่ได้ในการทานชาบู พร้อมข้าวสวย 

 ก่อนเดินทางกลับน าท่านแวะละลายเงินวอนที ่ร้าน Local Super Market ซ่ึงท่านสามารถเลือกซ้ือสินค้าเกาหลี
ได้อีกรอบ โดยเฉพาะของกิน เช่น บะหมี่ซินราเมียน (มาม่าสไตล์เกาหลี) อูด้ง กิมจิ ขนมช็อคโก้พาย น ้าจ้ิมปรุง
รสหมูย่างเกาหลี ไก่ตุ๋นโสมส าเร็จรูป ผลไม้ตามฤดูกาล ในราคาพิเศษก่อนกลับเมืองไทย 
จนสมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน เพ่ือเดินทางกลับสู่ประเทศไทย 

20.25 น.   เดินทางกลับ ประเทศไทย โดยสายการบิน  T’Way Air เที่ยวบินที่ TW101 
 
 
00.25 น.   เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 

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

 

หมายเหตุ : รายการทวัร์สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบนิ, 
การจราจร หรือชว่งเทศกาลหรอืวนัหยุด เปน็ตน้ โดยมติ้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี่ยนโดยค านึงถึง
ผลประโยชน์ของท่านเปน็หลัก เพ่ือให้ท่านท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม  
ทัวร์ครั้งนีม้ีวตัถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยวเปน็หมูค่ณะเท่านัน้ ถ้าลูกค้าท่านใดตอ้งการแยกตวัออก จากกรุ๊ปทวัร์ ไมท่่องเที่ยว
ตามที่ระบุไว้ในโปรแกรมทวัร์ ทางบริษัทฯ จ าเป็นต้องขอคิดค่าใช้จ่าย เพ่ิม 100 USD/ตอ่ท่าน  

 
 
เง่ือนไขการเดินทางเข้าและออกจากประเทศไทยและเกาหลีใต้ (Update 1 มิถุนายน 2565)  

 

1. ผู้เดินทางจ าเป็นต้องตรวจ Test Covid แบบ ATK และมีใบรับรองผลการตรวจ ภายใน 24 ช่ัวโมงก่อนก่อนเดินทาง 
(ผลตรวจต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น) หรือ แบบ RT-PCR และมีใบรับรองผลการตรวจ ภายใน 48 ช่ัวโมงก่อน
เดินทาง  น ามาใช้ในการเช็คอินบัตรโดยสารเครื่องบิน ณ เคาท์เตอร์สายการบิน 

2. ผู้เดินทางเข้าประเทศเกาหลีจะต้องได้รับวัคซีน ครบโดสแล้ว ผู้เดินทางต้องได้รับวัคซีนครบโดสแล้วอย่างน้อย ไม่
น้อยกว่า 14 วันก่อนเดินทาง  

3. ส าหรับบุคคลอายุ 18 ปีข้ึนไป ต้องได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม (หากเป็นวัคซีน Johnson&Johnson 1 เข็ม) ภายใน 14-180 
วัน หากเกิน 180 วัน จะต้องฉีดเข็ม 3 ตามย่ีห้อวัคซีนที่ได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก (WHO) 

4. ส าหรับบุคคลอายุ 12-17 ปี ต้องได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม (หากเป็นวัคซีน Johnson&Johnson 1 เข็ม) 14 วันข้ึนไป 
5. กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี ไม่จ าเป็นต้องได้รับวัคซีน (แต่ต้องเดินทางกับผู้ปกครองที่ได้รับวัคซีนครบตามเง่ือนไข

เท่านั้น) 
6.  ผู้ที่หายจากโควิดแล้วโดยมีใบรับรองไม่เกิน 6เดือน (นับตั้งแต่วันที่ออกจากโรงพยาบาลจนถึงวันเดินทาง) **ลูกค้า

จ าเป็นต้องน าใบรับรองการหายจากโควิด-19 ไปด้วย เนื่องจากกรณีตรวจ RT-PCR ที่เกาหลีแล้วยังพบเช้ือ 
จ าเป็นต้องใช้ใบรับรองเพ่ือยืนยัน มิฉะนั้นจ าเป็นต้องกักตัว 7วัน**  (เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น) 

7. ลงทะเบียนผ่านระบบ K-ETA (Korea Electronic Travel Authorization) บริษัท ฯ บริการลงทะเบียน K-ETA เพ่ือ
ท่องเที่ยวเกาหลี เดนิทางเข้าประเทศเกาหลีใต้แบบฟรีวีซ่า (อยู่ได้ 90 วัน)  (บริษัทด าเนินการลงทะเบียนให้ มีค่าใช้จ่าย
เพ่ิม ท่านละ 1500 บาท กรณีลงไม่ผ่าน บริษัทฯจะลงให้อีก 1 ครั้ง รวมไม่เกิน 2 ครั้ง ) ส าหรับลูกค้าที่มี K-ETA แลว้ไม่
ต้องช าระเงินส่วนนี้ เพียงส่งหลักฐาน K-ETA ของท่านมาให้ทีบ่ริษัทเท่านัน้ 
 

เอกสารทีใ่ชล้งทะเบยีน K-ETA  
1. ไฟล์รปูภาพสีถ่ายหน้าตรง พ้ืนหลังสีขาว ไฟล์ JPEG ขนาดไม่เกิน 100MB (อายุไม่เกิน 6 เดอืน) 
2. ไฟล์รปูสีหน้าพาสปอรต์ ไฟล์ JPEG ขนาดไม่เกิน 300MB (มีอายุมากกว่า 6 เดือน) 

  วันทีห่ก   ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ           
              



3. ข้อมูลส่วนตวั เช่น ช่ือ-นามสกุล ภาษาอังกฤษตามหน้าพาสปอรต์, เบอร์โทรติดต่อในไทย, เบอร์โทรตดิตอ่ในเกาหลี
(ถ้ามี), E-mail และประวัติของลูกค้า 

4. ข้อมูลที่พัก (บริษัทจัดการให้)  
5. ผู้เดินทางต้องลงทะเบียน Q CODE (Quarantine Covid19 Defensse)  บริษัทด าเนินการให้  
6. บริษัทฯจองตรวจ RT-PCT ที่เกาหลี เมื่อเดินทางถึงท่าอากาศยานอนิชอน ค่าตรวจท่านละ 80,000 วอน (ไม่รวมใน

ค่าทัวร์ช าระเพ่ิม)  
 

เงื่อนไขข้างต้น อาจมีการยกเลิก หรือ เปลี่ยนแปลง บริษัทฯ จะท าการแจ้ง Update ให้ท่านลูกค้าก่อนการเดินทาง 
 

► เอกสารที่ต้องท าการเตรียมก่อนเดินทาง 
1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานต้องเหลือมากกว่า 6 เดือน)  
2. เอกสารใบรับรองที่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด19 ครบ 2 เข็ม Vaccinated Certificate ที่ออกโดยกรมควบคุมโรค     
    กระทรวงสาธารณสุข  (จากแอปหมอพร้อม) หรือ เอกสารInternational Vaccinated Certificate ที่ออกโดยกรมควบคุม
โรคกระทรวงสาธารณสุข (ขอจากแอปหมอ พร้อม) / วัคซีนพาสปอต์ (เล่มเหลือง) ที่ออกโดยกรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข ที่ได้รับวัคซีนครบถ้วนมาแล้ว 
3.ผู้เดินทางจ าเป็นต้องตรวจ Test Covid แบบ ATK และมีใบรับรองผลการตรวจ ภายใน 24 ช่ัวโมงก่อนก่อนเดินทาง (ผลตรวจ
ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น) หรือ แบบ RT-PCR และมีใบรับรองผลการตรวจ ภายใน 48 ช่ัวโมงก่อนเดินทาง น ามาใช้ในการ
เช็คอินบัตรโดยสารเครื่องบิน ณ เคาท์เตอร์สายการบิน 
4.เอกสารจากการลงทะเบียนผ่านการอนุมัติระบบ K-ETA (Korea Electronic Travel Authorization)  
 เงื่อนไขการให้บริการ 
► การเดินทางครั้งนี้จะต้องมีจ านวน 10 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึงจ านวนดังกล่าว  

- จะส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน 
- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะท าการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทางประมาณ 
10 วัน 
- หรือขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบรกิารเพ่ิม (ในกรณีที่ผู้เดินทางไมถึ่ง15ทา่นและทา่นยังประสงค์เดนิทางตอ่) โดย
ทางบริษัทจะท าการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า 

► ในกรณทีีลู่กค้าตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจ้าหนา้ทีข่องบรษัิทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนัน้ทางบรษัิทจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน  
 
► การจองทัวร์และช าระค่าบริการ  
- กรุณาช าระค่ามัดจ า ท่านละ 8,000 บาท  
 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** (กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัท
จะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ   ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจ า 
 
เงื่อนไขการยกเลิก 

- ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันข้ึนไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าช าระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง(ถ้ามี) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินเต็มจ านวน 

 *กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง(ถ้ามี) 



 *ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง เช่น ค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจ าเป็นอื่นๆ 
 
อัตราค่าบริการนี้รวม   

1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ช้ันประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น  (ตั๋วกรุ๊ปไม่
สามารถUpgradeที่นั่งเป็น Business Classได้ และต้องเดินทางไป -กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเลื่อนวัน
ได้) 

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 สัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง ไม่เกิน 20 กิโลกรัม ถือข้ึนเครื่องได้ 10

กิโลกรัม และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ และกรณีสัมภาระเกิน
ท่านต้องเสียค่าปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ  

7. การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดท าแผนประกันภัยการเดินทางส าหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ Allianz 
Travel แบบแผนประกันภัย Group tour โดยแผนประกันจะครอบคลุมการรักษากรณีลูกค้าติดเช้ือโควิด-19 หรือ
อุบัติเหตุต่างๆ ซ่ึงเกิดข้ึนภายในวันเดินทาง และลูกค้าต้องท าการรักษาในโรงพยาบาลที่ประกันครอบคลุมการ
รักษาเท่านั้น (เข้ารับรักษาในรูปแบบอื่นๆประกันจะไม่ครอบคลุม) ซ่ึงสามารถศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมจากเจ้าหน้าทีได้ 
กรณีลูกค้าต้องการซ้ือประกันเพ่ิมวงเงินคุ้มครอง เพ่ิมความคุ้มครอง สามารถแจ้ง บริษัทฯ  ซ่ึงความคุ้มครองและ
ข้อยกเว้น เป็นไปตามเง่ือนไขกรมธรรม์ประกันภัย  ประกันภัยเดินทางอันนีโดยทั้งนี้การท าประกันนี้จากบริษัท  
มากกว่าข้อบังคับ ตาม พรบ ธุรกิจน าเที่ยว ที่บังคับให้บริษัทน าเที่ยว ท าประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทาง
เท่านั้น แต่ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ Allianz ได้กรณีท่าน
ต้องการซ้ือความคุ้มครองเพ่ิมเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาที่บริษัทฯ 

8. ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามันตามรายการทัวร์ 
9. ค่ารถปรับอากาศน าเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน) 
10. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม  

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

ไปแล้ว 
5. ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม 
6. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 50,000 วอน หรือ 1,500 บาท/ท่าน ส าหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและน ้าใจ

จากท่าน 
7. ค่าลงทะเบียน K-ETA 1,500 บาท  
8. ค่าทดสอบ Test Covid แบบ ATK และมีใบรับรองผลการตรวจ ภายใน 24 ช่ัวโมงก่อนก่อนเดินทาง (ผลตรวจต้อง

เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น) หรือ แบบ RT-PCR และมีใบรับรองผลการตรวจ ภายใน 48 ช่ัวโมงก่อนเดินทาง  น ามาใช้
ในการเช็คอินบัตรโดยสารเครื่องบิน ณ เคาท์เตอร์สายการบิน 

9. ไม่รวมค่าตรวจ RT-PCR เมื่อถึงประเทศเกาหลี  
  



หมายเหต ุ: กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและ
บริษัท ฯ และเมื่อท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไข
ข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการข้ึนในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง15ท่าน  
2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน ้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, 
การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม 
และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  
6. เมื่อท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลง
ต่างๆ ทั้งหมด  
7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ
เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธ์ิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักส าหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่
ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถ
รับประกันได้   
9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างช้า10วันก่อนการเดินทาง 
มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการให้ล่วงหน้าได้  
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธ์ิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี
อ านาจของผู้จัดก ากับเท่านั้น 
11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่
ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง 
หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ   
12.การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดท าแผนประกันภัยการเดินทางส าหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศกับ Allianz Travel แบบ
แผนประกันภัย Group tour โดยแผนประกันจะครอบคลุมการรักษากรณีลูกค้าติดเช้ือโควิด-19 หรืออุบัติเหตุต่างๆ ซ่ึงเกิดข้ึน
ภายในวันเดินทาง และลูกค้าต้องท าการรักษาในโรงพยาบาลที่ประกันครอบคลุมการรักษาเท่านั้น (เข้ารับรักษาในรูปแบบอื่นๆ
ประกันจะไม่ครอบคลุม) ซึงสามารถศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมจากเจ้าหน้าทีได้ กรณีลูกค้าต้องการซ้ือประกันเพ่ิมวงเงินคุ้มครอง เพ่ิม
ความคุ้มครอง สามารถแจ้ง บริษัทฯ  ซ่ึงความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเง่ือนไขกรมธรรมป์ระกันภยั  ประกันภัยเดินทาง
อันนีโดยทั้งนี้การท าประกันนี้จากบริษัท  มากกว่าข้อบังคับ ตาม พ.ร.บ .ธุรกิจน าเที่ยว ที่บังคับให้บริษัทน าเที่ยว ท าประกันเฉพาะ
อุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น แต่ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ Allianz ได้
กรณีท่านต้องการซ้ือความคุ้มครองเพ่ิมเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาที่บริษัทฯ 


