
 

 

 

 

 

  

 

  
 

 

 

DAY HIGHLIGHT 
MEAL HOTEL 

*หรือเทียบเท่า 3 ดาว B L D 

1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ    - 

2 
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติอนิชอน – ซงโดเซนทรัล
พาร์ค - เวนิสเกาหลี - ป้อมฮวาซ็องป้อมฮวาซ็อง 

 ✓ ✓ Suwon Korea Tourist Hotel 

3 
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - หอคอยเอ็นโซล - ศูนย์รวมเคร่ืองส าอางแบรนด์ดัง
เกาหลี - สวนสาธารณะฮานึล - 934 King's cross คาเฟ่ ธีม แฮร์ร่ี พอตเตอร์ - 
ย่านยอนนัมดง 

✓ ✓ ✓ SEOUL L’ART HOEL 

4 
ร้านสมุนไพร Red Pine - พพิธิภณัฑ์สาหร่าย - ศูนย์โสมรัฐบาล - ถนนกาโรซู
กิล - หมู่บ้านโบราณบุกชอนฮันอก - พระราชวังเคียงบอ็ค - ช้อปป้ิงที่เมียงดง 

✓ ✓ ✓ SEOUL L’ART HOEL 

5 ท่าอากาศยานนานาชาติอนิชอน - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ   ✓   - 

WONDERFUL KOREA 
ทัวร์เกาหล ีLOVE KOREA  

5 วนั 3 คืน 
 

ราคาเร่ิมต้น 

17,999.- 
บาท / ท่าน 

             เดินทางเดือน มิถุนายน - สิงหาคม 2565 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

วันแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ          (-/-/-) 

23.40 น. พร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออกช้ัน 2  เคาน์เตอร์ สายการบิน Thai 
AirAsia X โดยมีเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร ติดแทก็กระเป๋า 

 

วันที่สอง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน – ซงโดเซนทรัลพาร์ค – เวนิสเกาหลี – ป้อมฮวาซ็อง
ป้อมฮวาซ็อง           (-/L/D) 

02.45 น. น าท่านออกเดินทางสู่ ประเทศเกาหลีใต้ โดย สายการบิน THAI AIR  ASIA X เท่ียวบินท่ี XJ700   
10.05 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ (เวลาท้องถ่ินเร็วกว่าประเทศไทย 2ช่ัวโมง กรุณาปรับ

นาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถ่ิน เพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย) น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 
หมายเหตุ : เมื่อผ่านเข้าประเทศเกาหลีแล้วน าท่านตรวจโควิดแบบ RT-PCR Test (ท่านละ 80,000 วอน ไม่รวมในค่า
ทัวร์) ตามนโยบายและกฏระเบียบการเข้าประเทศเกาหลีใต้ที่ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน หลังจากน้ันพาท่านเข้า
เช็คอินเข้าโรงแรมที่พกัเพือ่รอผลตรวจ 3-5 ช่ัวโมง  
จากนั้นน าทุกท่านเดินทางสู่ ซงโดเซนทรัลพาร์ค Songdo Central Park  เป็นสวนสาธารณะ ในบริเวณพื้นท่ีสีเขียว
ตรงกลาง ของย่านธุรกิจระหว่างประเทศซงโดและ ใน
เมืองอินชอน (Incheon)  สวนสาธารณะท่ีไดรั้บแรงบนัดาล
ใจ ในการสร้างจากเซนทรัลพาร์ค ในมหานครนิวยอร์ก 
ของประเทศสหรัฐอเมริกา  สวนแห่งน้ีเปรียบเสมือน
โอเอซิสธรรมชาติในเมือง ซ่ึงสร้างความผสมผสาน 
ระหวา่งเทคโนโลย ีและสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ สวน
ถูกรายลอ้มไปดว้ย อาคารทนัสมยั และสถานท่ีต่างๆ กว่า 
1 0 6  แ ห่ ง  เ ช่ น  Northeast Asia Trade Tower, Incheon 
Tower, โรงเรียน, โรงพยาบาล, อพาร์ทเมน, อาคารส านกังาน และส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ รวมไปถึงโรงแรมยอด
นิยม ส าหรับการพกัอย่างสงบ ในบริเวณของสวนแห่งน้ีอีกหลายแห่ง จากนั้นน าทุกท่านไปอพัเดทแลนด์มาร์คใหม่
ท่ีคยองกิโด เวนิสเกาหลี (Laveniche March Avenue) เมืองกิมโป แหล่งช้อปป้ิงกลางแจ้งท่ีได้แรงบนัดาลใจจาก 
คลองท่ีเวนิส ศูนยก์ารคา้ริมน ้าสไตลย์ุโรปเร่ิมจ าหน่ายในย่านใหม่ริมแม่น ้า Gimpo Han ให้ท่านสามารถเพลิดเพลิน
กบัการชอ้ปป้ิงและความโรแมนติกไดท่ี้น่ีราวกบัวา่คุณก าลงัเดินทางไปเวนิส ประเทศอิตาลี 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน - (ม้ือที่1) แจยุกบ๊อกกึม Jeyuk bokkeum หรือหมูผัดซอสเกาหลี รสชาติเผ็ดนิดๆหวาน
หน่อยๆ รับประทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆ หรือวางหมูลงบนผักสด พร้อมด้วยเคร่ืองเคียงต่างๆ 
ป้อมฮวาซ็องป้อมฮวาซ็อง (Hwaseong Fortress) ตั้งอยูท่ี่เมืองซูวอ็น เป็นป้อมปราการหินซอ้นและอิฐของราชวงศโ์ช
ซอนท่ีลอ้มรอบใจกลางเมือง Suwon ของจงัหวดั Gyeonggi-do สร้างขึ้นในช่วงปลายศตวรรษท่ี 18 โดยกษตัริยจ์องโจ



 

 

เพื่อจุดประสงคใ์นการป้องกนั เพื่อสร้างพื้นฐานทางการเมือง
ใหม่และ เ ป็น ท่ี ฝั งศพของพระราช บิดาของพระองค์
มกุฎราชกุมารจางฮอน ก าแพงป้อมปราการขนาดใหญ่ซ่ึงมี
ความยาว 5.74 กม. ลอ้มรอบพื้นท่ี 130 เฮกตาร์และเป็นไปตาม
ภูมิประเทศของแผ่นดิน ซูวอนชอน ล าธารสายหลกัในซูวอน 
ไหลผ่านใจกลางป้อมปราการ ซ่ึงไดรั้บการขึ้นทะเบียนเป็น
มรดกโลกของ UNESCO ด้วย มีระบบการจัดแสดงท่ีท าให้
เขา้ถึงสภาพและความเป็นอยู่ในยุคโจซอน (Joseon)ไดอ้ย่างดี
เยีย่ม นอกจากน้ียงัมีพื้นท่ีกลางแจง้ท่ีจดัแสดงเหมือนกบัหมู่บา้นเล็กๆในยคุโจศซอนท่ีมีขา้วของเคร่ืองใชข้องจริงวาง
ใหเ้ห็นอยูด่ว้ย รวมถึงกระบวนการในการสร้างป้อมปราการแห่งน้ีดว้ย    

เย็น รับประทานอาหารเย็น - (ม้ือที่2)  Kimchi Jjigae ซุปกิมจิ เป็นเมนูพื้นบ้านของคนเกาหลี และเราจะเห็นอาหารชนิดนี้
จากซีรีส์เกาหลีมากมาย ทานพร้อมกับข้าวสวยร้อนๆเข้ากันดีมากๆ  

      ที่พกั : Suwon Korea Tourist Hotel 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน 

                (ช่ือโรงแรมท่ีท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วัน ก่อนเดินทาง)  
  

วันที่สาม สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - หอคอยเอ็นโซล - ศูนย์รวมเคร่ืองส าอางแบรนด์ดังเกาหลี - สวนสาธารณะฮานึล - 934 
King's cross คาเฟ่ ธีม แฮร์ร่ี พอตเตอร์ – ย่านยอนนัมดง      (B/L/D) 

เช้า          รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม - (ม้ือที่3)   
 น าท่านเดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ Everland (รวมบัตรแล้ว) ถูกขนานนามวา่ ดิสนียแ์ลนดเ์กาหลี สวนสนุกเปิด

ในหุบเขาท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดของประเทศ ภายในสวนสนุกประกอบไปดว้ยโซนต่าง ๆ 5 โซน ทั้งโซน American 
Adventure, Zoo Topia, Global Fair, Magic Land และ European Adventure การท่องเท่ียวภายในสวนสนุกแห่งน้ี 
แนะน าวา่ ควรขึ้นรถบสัท่องไปกบัโลกของสัตวป่์าซาฟารี ชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลก ท่ีน่ีท่านจะพบวา่เจา้ป่าสิงโต
และเสือสามารถอยูด่ว้ยกนัไดอ้ยา่งเป็นสุข และชมความน่ารักของหมีท่ีสามารถส่ือสารกบัคนขบัไดอ้ยา่งดีไม่วา่จะตวั
ใหญ่มากถึงใหญ่นอ้ย ท่านสามารถทดลองสนุกกบัเคร่ืองเล่นนานาชนิด เช่น รถไฟเหาะ T-Express หนอนสะบดัชาร์ป 
โรงหนังสามมิติ บา้นผีสิง หมุนตีลงักาสองตลบ เป็นตน้ หรือท่านสามารถเดินไปชมเทสกาลดอกไมท่ี้จดัได้อย่าง
สวยงามเป็นสวนขนาดใหญ่ชมดอกไมห้ลากสีสันสวยงาม 

 
 
 
 
 
 



 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย - ทางบริษัทมีบริการคูปองให้ท่านละ 1 ใบ (ม้ือที่4) 
น าท่านน่ังกระเช้าลอยฟ้า Namsan Cable Car สู่ ยอดเขานัม
ซาน Namsan Mountain อนัเป็นท่ีตั้งของหอคอยเอ็นโซล N 
Seoul Tower ใหท้่านเพลิดเพลินชมทศันียภาพท่ีสวยงามของ
แต่ละฤดูท่ีแตกต่างกนั และใหท้่านไดถ่้ายรูปและสัมผสัความ
น่ารักของวัยรุ่นเกาหลี ท่ีนิยมมาคล้องกุญแจไว้ด้วยกัน
ระเบียงทุกด้านของ SEOUL TOWER จึงเต็มไปด้วยกุญแจ
หลากหลายสี (รวมค่าลิฟท์) ถึงเวลาพาทุกท่านตะลุยสู่แหล่งช้
อปป้ิงท่ีไดช่ื้อว่าใหญ่ท่ีสุดในเอเชีย จากนั้น น าท่านไป ศูนย์
รวมเคร่ืองส าอางแบรนด์ดังเกาหลี เช่น ROJUKISS, LOTREE, LANEIGN, SULWASOO ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือในราคา
พิเศษหลงัจากนั้นพาทุกท่านตะลุยสู่แหล่งช้อปป้ิงท่ีไดช่ื้อว่าใหญ่ท่ีสุดในเอเชีย สวนสาธารณะฮานึล Haneul Park 
ถ่ายรูปสวย กลางทุ่งดอกหญา้เป็น 1 ใน 5 สวนสาธารณะใน
เขตของ สวนสาธารณะเวิร์ดคพั (World Cup Park) ท่ีมีระบบ
นิเวศท่ีหลากหลาย ความพิเศษของสวนสาธารณะฮานึลแห่งน้ี
คือตั้งอยู่บนจุดท่ีสูงท่ีสุดในสวนสาธารณะเวิร์ดคพั ดว้ยความ
สูงกว่าระดบัน ้าทะเลถึง 98 เมตร จึงท าให้เเราเห็นทศันียภาาพ
อันงดงามของ ภูเขาบุกฮันซาน (Bukhansan Mountain), ภู
เขานัมซาน (Namsan Mountain) และ แม่น ้ าฮัน (Han River) 
ได้อย่างชัดเจน อีกทั้ งยงัเป็นท่ีอยู่อาศัยของเหล่าผีเส้ือกว่า 
30,000 ชีวิตท่ีโบยบิน สร้างสีสันใหก้บัสวนแห่งน้ีไดเ้ป็นอยา่งดี 
จากนั้น น าท่านไปถ่ายรูปที่ 934 King's cross คาเฟ่ ธีม"แฮร์ร่ี พอตเตอร์" คาเฟ่เกาหลีท่ีแฟนๆ แฮร์ร่ี ห้ามพลาด พา
เหล่าสาวกแฮร่ีไดเ้ขา้ไปสัมผสัโลกพ่อมดมุมถ่ายรูปสวยๆพร้อมพร็อบถ่ายรูปเก๋ๆมากมาย(ไม่รวมค่าเคร่ืองด่ืม) ย่าน
ยอนนัมดง Yeonnam dong Central Park เป็นสวนสาธารณะท่ีดดัแปลงมาจากทางรถไฟเก่า บรรยากาศร่มร่ืน มีร้าน
กาแฟ ร้านเส้ือผา้ สตูดิโอศิลปะ รอบๆ ใหท่้านเดินชมพร้อมถ่ายภาพสวยๆ 

 



 

 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น - (ม้ือที่5) เมนูจิมดัก (Jimdak) หรือไก่ตุ๋นซีอิ๊วเกาหลี ผสมกับวุ้นเส้นที่เหนียว นุ่ม หัวหอม
ใหญ่ รสชาติคล้ายไก่พะโล้ของไทยแต่จะเผ็ดกว่านิดหน่อย เป็นเมนูช่ือดังจากเมืองอันดง  
ที่พกั :  SEOUL L’ART HOEL 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน 

  (ช่ือโรงแรมท่ีท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วัน ก่อนเดินทาง) 
 

วันที่ส่ี ร้านสมุนไพร Red Pine – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย – ศูนย์โสมรัฐบาล – ถนนกาโรซูกิล – หมู่บ้านโบราณบุกชอนฮันอก -
พระราชวังเคียงบ็อค – ช้อปป้ิงที่เมียงดง        (B/L/D) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือที่6) 
น าท่านเดินทางสู่ ร้านสมุนไพร Red Pine เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีสกดัจากน ้ามนัสน ท่ีมีสรรคุณช่วยบ ารุงร่างกาย ลดไขมนั 
ช่วยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในร่างกาย น าท่านชม พิพิธภัณฑ์สาหร่าย จัดแสดงเร่ืองราวต่างๆของการท า
สาหร่ายและประวติัความเป็นมาต้นก าเนิดของการผลิตสาหร่ายและขั้นตอนการผลิตสาหร่าย ให้ท่านล้ิมลอง
ผลิตภณัฑท่ี์ท าจากสาหร่ายและเลือกซ้ือเพื่อเป็นของฝาก ใหท้่านไดใ้ส่ชุดประจ าชาติเกาหลี ชุดฮันบก และถ่ายรูปภาพ
ความประทบัใจ น าท่านสู่ ศูนย์โสมรัฐบาล ซ่ึงรับรองคุณภาพจากรัฐบาล เป็นโสมท่ีอาย ุ6 ปี ซ่ึงถือวา่มีคุณภาพดีท่ีสุด 
ให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือโสมคุณภาพและราคาถูกกว่าไทย 2 เท่า โสมเกาหลีถือเป็นยาบ ารุงร่างกายให้ท่านซ้ือเป็นของฝาก 
เดินทางสู่ ถนนกาโรซูกิล ถนนสายแฟชัน่และการดีไซน์ หรือเรียกกนัว่า Artists’ Street ย่านชอ้ปป้ิงสุดคูล แหล่งรวม
แฟชัน่ คาเฟ่ สุดฮิปของชาวเกาหลี  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน – (ม้ือที่7) เมนูชาบู ชาบู สุกีส้ไตล์เกาหลี บนหม้อไฟร้อนๆ ประกอบด้วย ผักสด  ชนิดต่างๆ 
และเน้ือหมูสไลด์น ้าซุปร้อนๆ และเส้นอูด้งซ่ึงขาดไม่ได้ในการทานชาบู พร้อมข้าวสวย 

 น าท่านย้อนรอยอดีตกลับไปยังสมัยโชซอน หมู่บ้าน
โบราณบุกชอนฮันอก  ห มู่บ้านโบราณท่ีซ่อนตัวอยู่
ท่ามกลางเมืองใหญ่ ในแต่ละฤดูกาลจะมีบรรยากาศท่ี
แตกต่างกันโดยส้ินเชิง หมู่บ้านแห่งน้ีย ังรักษาความ
สวยงามของหมู่บา้นโบราณดั้งเดิมเอาไวไ้ดเ้ป็นอย่างดีถือ
เป็นหน่ึงในหมู่บ้านแบบฮันอกท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุด ใน
ประเทศเกาหลีปัจจุบันได้กลายเป็นแหล่งท่องเท่ียวยอด
นิยม และยงัถูกลอ้มรอบไปดว้ยสถานท่ีเชิงประวติัศาสตร์
อาทิ พระราชวงัเคียงบกกุง พระราชวงัชางด็อกกุง ซ่ึงบ้านฮันอกหลายหลงัในหมู่บ้านได้ถูกดัดแปลงให้เป็นศูนย์
วฒันธรรม ร้านอาหารมากมาย ท่ีน่ีมุมถ่ายรูปชิคๆ ท่ีพลาดไม่ไดถึ้ง 8 จุด หากใครท่ีมีเป้าหมายว่าจะเก็บให้ครบทั้ง 8 
จุดก็เตรียมฟิตร่างกายให้ดีๆ เพราะในบางจุด จะเป็นเนินท่ีค่อนขา้งลาดชนั น าท่านเดินทางชม พระราชวังเคียงบ็อค 
พระราชวงัเก่าแก่ท่ีสุดของราชวงศโ์ชซอน สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1394 โดยใชเ้ป็น  ศูนยก์ลางการปกครองในสมยัโบราณ
โดยเป็นทั้งท่ีประทบัและฐานอ านาจของพระ เจา้แทจอนและต่อเน่ืองมาถึงกษตัริยใ์นราชวงศโ์ชซอนพระท่ีนัง่คึนชอง
จอนถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นท่ีวา่ราชการต่อมาคณะปกครองเกาหลีของญ่ีปุ่นไดส้ร้างอาคารรัฐสภาขนาดยกัษข์ึ้นคัน่เพื่อ
ตอ้งการแสดงนัยเด่นชดัว่าตอ้งการตดัความผูกพนัระหว่างพระราชวงศก์บัราษฎรอาคารหลงัน้ีไดถู้กร้ือถอนไป ใน



 

 

โอกาสครบรอบ50ปีการปลดแอกจากญ่ีปุ่ นในเขตพระราชวงัยงัมีพระต าหนักเคียวฮเว รู เป็นอาคารสองชั้น ตวัพระ
ต าหนักถูกสร้างให้ยื่นออกไปกลางสระน ้ าท่ีเต็มไปด้วยฝูงหงส์สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานท่ีส าหรับจัดงานเล้ียง
พระราชทาน  
น าท่านช้อปป้ิงที่เมียงดง เลือกสินคา้เทรนด์แฟชัน่ล่าสุดของเกาหลีไดท่ี้น่ีโดยเฉพาะสินคา้วยัรุ่นเช่นเส้ือผา้ รองเทา้ 
กระเป๋า เคร่ืองประดบั ทั้งแบรนดเ์นม เช่น EVISU, GAP, ONISUKA TIGER และสินคา้จากแบรนดเ์กาหลีโดยเฉพาะ 
เคร่ืองส าอางเช่นETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE อีกทั้งยงัมี
ร้านกาแฟ ร้านอาหารต่างๆ ท่านสามารถล้ิมลองไอศกรีม 2,000 วอน ท่ีสูงเกือบฟุตได้ท่ีน้ี  และKRISPY KREME
โดนทั ท่ีสุดแสนอร่อย 
 
 
 
 
 
 
 

 เย็น รับประทานอาหารเย็น - (ม้ือที่8) เมนู Samgyetang ไก่ตุ๋นโสม เป็นอาหารบ ารุงสุขภาพต้นต ารับชาววังเสิร์ฟ 
     ในหม้อดิน ท่ามกลางน ้าซุปที่ก าลังเดือดพล่าน คัดเลือกไก่ขนาดก าลังเหมาะ ผ่านการเลีย้งจนอายุได้ 45 วัน น ามา 
    ท าความสะอาด ควักเคร่ืองในออกจนหมด แล้วน าเคร่ืองยาจีน อาทิ  เกาลัด,เก๋ากี,้พุทราจีน และรากโสม พร้อม 
     ด้วยข้าวเหนียว ใส่ลงไปในตัวไก่ แล้วผ่านการตุ๋นจนได้ที่ เน้ือไก่ล่อนจนสามารถรับประทานได้อย่างสะดวก เพิม่ 
     รสชาติด้วยเส้นก๋วยเตี๋ยวแบบเกาหลี เกลือ และพริกไทป่น   

ที่พกั :  SEOUL L’ART HOEL 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน 
  (ช่ือโรงแรมท่ีท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วัน ก่อนเดินทาง) 

 

วันที่ห้า ท่าอากาศยานอินชอน - ท่าอากาศยานดอนเมือง   
เช้า รับประทานอาหารเช้า (เซตคิมบับ+นม) (ม้ือที่9) 
 ก่อนเดินทางกลบัน าท่านแวะละลายเงินวอนที่ร้าน Super Market ซ่ึงท่านสามารถเลือกซ้ือสินคา้เกาหลีไดอี้กรอบ 

โดยเฉพาะของกิน เช่น บะหม่ีซินราเมียน (มาม่าสไตลเ์กาหลี) อูดง้ กิมจิ ขนมช็อคโกพ้าย น ้ าจ้ิมปรุงรสหมูย่างเกาหลี 
ไก่ตุ๋นโสมส าเร็จรูป ผลไมต้ามฤดูกาล ในราคาพิเศษก่อนกลบัเมืองไทย จนสมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ท่าอากาศ
ยานนานาชาติอินชอน เพื่อเดินทางกลบัสู่ประเทศไทย 

11.15 น.     เดินทางกลบัประเทศไทย โดยสายการบิน Thai AirAsia X เท่ียวบินท่ี XJ701 
15.15 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 
 

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



 

 

 

 

 

 
 

เง่ือนไขการเดินทางเข้าและออกจากประเทศไทยและเกาหลีใต้ (Update 24เมษายน 2565 ) 
1.  ผู้ เดินทางจ าเป็นต้องตรวจ Test Covid แบบ RT-PCR และมีใบรับรองผลการตรวจ ภายใน 48 ช่ัวโมงก่อน

(ภาษาอังกฤษ)น ามาใช้ในการเช็คอินบัตรโดยสารเคร่ืองบิน ณ เคาน์เตอร์สายการบิน 

2. ผู้ เดินทางเข้าประเทศเกาหลีจะต้องได้รับวัคซีน ครบโดสแล้ว ผูเ้ดินทางตอ้งไดรั้บวคัซีนครบโดสแลว้อย่างน้อย ไม่

น้อยกว่า 14 วัน  

3. ผู้ที่หายจากโควิดแล้วโดยมีใบรับรองไม่เกิน 6เดือน (นับต้ังแต่วันที่ออกจากโรงพยาบาลจนถึงวันเดินทาง) 

ภาษาอังกฤษ 

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

ท่องเที่ยวเกาหลี เดินทางเข้าประเทศเกาหลีใต้แบบฟรีวีซ่า (อยู่ได้ 90 วัน)  (บริษัทด าเนินการลงทะเบียนให้ มีค่าใช้จ่าย

เพิม่ ท่านละ 1500 บาท กรณีลงไม่ผ่าน บริษัทฯจะลงให้อีก 1 คร้ัง รวมไม่เกิน 2 คร้ัง ) ส าหรับลูกค้าที่มี K-ETA แล้วไม่

ต้องช าระเงินส่วนน้ี เพยีงส่งหลักฐาน K-ETA ของท่านมาให้ที่บริษัทเท่าน้ัน 

เอกสารที่ใช้ลงทะเบียน K-ETA   

1. ไฟลรู์ปภาพสีถ่ายหนา้ตรง พื้นหลงัสีขาว ไฟล ์JPEG ขนาดไม่เกิน 100MB (อายไุม่เกิน 6 เดือน) 
2. ไฟลรู์ปสีหนา้พาสปอร์ต ไฟล ์JPEG ขนาดไม่เกิน 300MB (มีอายมุากกวา่ 6 เดือน) 
3. ขอ้มูลส่วนตวั เช่น ช่ือ-นามสกุล ภาษาองักฤษตามหนา้พาสปอร์ต, เบอร์โทรติดต่อในไทย, เบอร์โทรติดต่อใน

เกาหลี(ถา้มี), E-mail และประวติัของลูกคา้ 
4. ขอ้มูลท่ีพกั (บริษทัจดัการให)้  

 
5. ผู้เดินทางต้องลงทะเบียน Q CODE (Quarantine Covid19 Defensse)   

(เจ้าหน้าที่ช่วยอ านวยความสะดวก ณ สนามบิน ) 
6. บริษัทฯจองตรวจ RT-PCR ที่เกาหลี เม่ือเดินทางถึงท่าอากาศยานอินชอน ค่าตรวจท่านละ 80,000 วอน  

(ไม่รวมในค่าทัวร์ช าระเพิม่)  
7. ท าการลงทะเบียน THAILAND PASS ส าหรับลูกค้าคนไทย  

(รวมในค่าทัวร์ บริษัทด าเนินการให้ ) 
 

หมายเหตุ : รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน, การจราจร 

หรือช่วงเทศกาลหรือวันหยุด เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี่ยนโดยค านึงถึงผลประโยชน์

ของท่านเป็นหลัก เพ่ือให้ท่านท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม ทัวร์คร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะ

เท่าน้ัน ถ้าลูกค้าท่านใดต้องการแยกตัวออก จากกรุ๊ปทัวร์ ไม่ท่องเที่ยวตามที่ระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จ าเป็นต้อง

ขอคิดค่าใช้จ่าย เพิม่ 100 USD/ต่อท่าน 



 

 

เง่ือนไขข้างต้น อาจมีการยกเลิก หรือ เปลี่ยนแปลง บริษัทฯ จะท าการแจ้ง Update ให้ท่านลูกค้าก่อนการเดินทาง 

 
เอกสารที่ต้องท าการเตรียมก่อนเดินทาง 

1. พาสปอร์ตตวัจริง (อายกุารใชง้านตอ้งเหลือมากกวา่ 6 เดือน)  
2. เอกสารใบรับรองท่ีไดรั้บวคัซีนป้องกนัโควิด19 ครบ 2 เขม็ Vaccinated Certificate ท่ีออกโดยกรมควบคุมโรค กระทรวง

สาธารณสุข  (จากแอปหมอพร้อม) 
3. เตรียมเอกสารInternational Vaccinated Certificateท่ีออกโดยกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข (ขอจากแอปหมอ พร้อม) 
4. ผลตรวจTest COVID-19 เป็นลบ แบบ RT-PCR และมีใบรับรองผลการตรวจ ภายใน 48 ชัว่โมงก่อนการเดินทาง (ภาษาองักฤษ) 
5. เอกสารจากการลงทะเบียนผา่นการอนุมติัระบบ K-ETA (Korea Electronic Travel Authorization) 

 
อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ พกั 

ห้องละ 2-3 ท่าน 

เด็ก อายุ 2-12 ปี 
พกัเดี่ยว 

เพิม่ท่านละ พกักบั 1 
ผู้ใหญ่ 

พกักบั 2 ผู้ใหญ่  
มีเตียง 

พกักบั 2 ผู้ใหญ่
ไม่มีเตียง 

31 พ.ค. - 04 มิ.ย.65 18,999 18,999 4,500 

07 - 11 มิ.ย.65 17,999 17,999 4,500 

14 - 18 มิ.ย.65 18,999 18,999 4,500 

21 - 25 มิ.ย.65 18,999 18,999 4,500 

28 มิ.ย. - 02 ก.ค.65 17,999 17,999 4,500 

05 - 09 ก.ค.65 18,999 18,999 4,500 

12 - 16 ก.ค.65 18,999 18,999 4,500 

19 - 23 ก.ค.65 18,999 18,999 4,500 

26 - 30 ก.ค.65 18,999 18,999 4,500 

02 - 06 ส.ค.65 17,999 17,999 4,500 

09 - 13 ส.ค.65 18,999 18,999 4,500 



 

 

16 - 20 ส.ค.65 18,999 18,999 4,500 

23 - 27 ส.ค.65 18,999 18,999 4,500 

 
เง่ือนไขการให้บริการ 
❖ การเดินทางคร้ังนีจ้ะต้องมีจ านวน 10 ท่านขึน้ไป กรณีไม่ถึงจ านวนดงักล่าว 
- จะส่งจอยน์ทวัร์กบับริษทัท่ีมีโปรแกรมใกลเ้คียงกนั 
- หรือเล่ือน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษทัจะท าการแจง้ให้ท่านทราบล่วงหนา้ก่อนการเดินทางประมาณ 10 วนั 
- หรือขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่ม (ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไม่ถึง15ท่านและท่านยงัประสงคเ์ดินทางต่อ) โดย

ทางบริษทัจะท าการแจง้ใหท่้านทราบก่อนล่วงหนา้ 
❖ ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทางบริษัทจะไม่

รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน  
❖ การจองทัวร์และช าระค่าบริการ  

- กรุณาช าระค่ามัดจ า ท่านละ 8,000 บาท  + ค่าบริการลงทะเบียน K-ETA 1,500 บาท (9,500) 
กรุณาส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตและเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนครบถ้วน Vaccinated Certificate และ International 
Vaccinated Certificate (จากแอปหมอพร้อม) พร้อมเอกสารช าระมัดจ าค่าทัวร์ 
- ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือช าระ 25-30 วนัก่อนออกเดินทาง กรณีบริษทัฯจ าเป็นตอ้งออกตัว๋ก่อนท่านจ าเป็นตอ้งช าระค่าทวัร์ส่วนท่ี

เหลือตามท่ีบริษทัก าหนดแจง้เท่านั้น 
**ส าคัญ** ส าเนาหนา้พาสปอร์ตผูเ้ดินทาง (จะตอ้งมีอายเุหลือมากกวา่ 6 เดือนก่อนหมดอายนุบัจากวนัเดินทางไป-กลบัและจ านวนหนา้
หนงัสือเดินทางตอ้งเหลือวา่งส าหรับติดวีซ่าไม่ต ่ากวา่ 3หนา้) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษทัมิฉะนั้นทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบ
กรณีพาสปอร์ตหมดอาย ุ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลกัฐานการโอนเงินมดัจ า 
 
เง่ือนไขการยกเลิก 
❖ ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วนัขึ้นไป คืนเงินค่าทวัร์โดยหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริง 
❖ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั ยดึเงิน 50% จากยอดท่ีลูกคา้ช าระมา และเก็บค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริง(ถา้มี) 
❖ ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกว่า 15วนั ขอสงวนสิทธ์ิยดึเงินเต็มจ านวน 
*กรณีมีเหตุยกเลิกทวัร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษทัทวัร์ คืนเงินค่าทวัร์โดยหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริง(ถา้มี) 
*ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใชจ่้ายจ าเป็นอ่ืนๆ 

 
อัตราค่าบริการนีร้วม   
 ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นประหยดัพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร์ขา้งตน้ (ตัว๋กรุ๊ปไม่สามารถ

Upgradeท่ีนัง่เป็น Business Classได ้และตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมตัว๋กรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเล่ือนวนัได)้ 
 ค่าท่ีพกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการหรือ ระดบัใกลเ้คียงกนั  



 

 

 กรณีพกั 3 ท่านถา้วนัท่ีเขา้พกัห้องโรงแรม ไม่มีหอ้ง TRP (3ท่าน) อาจจ าเป็นตอ้งแยกพกั 2 ห้อง กรณีหอ้งพกัในเมืองท่ีระบุไว้
ในโปรแกรมมีเทศกาลวนัหยดุ มีงานแฟร์ต่างๆ บริษทัขอจดัท่ีพกัในเมืองใกลเ้คียงแทน 

 ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไวใ้นรายการทวัร์ขา้งตน้  
 เจา้หนา้ท่ีบริษทั ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสายการบิน THAI AIRASIA X สัมภาระโหลดใตท้อ้งเคร่ือง 1 ช้ิน ไม่เกิน 20 กิโลกรัม ถือขึ้นเคร่ืองได ้7 

กิโลกรัม และค่าประกนัวินาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ และกรณีสัมภาระเกินท่านตอ้ง
เสียค่าปรับตามท่ีสายการบินเรียกเก็บ  

 การประกนัการเดินทาง บริษทัฯไดจ้ดัท าแผนประกนัภยัการเดินทางส าหรับผูเ้ดินทางไปต่างประเทศ กบั Allianz Travel แบบ
แผนประกนัภยั Group tour โดยแผนประกนัจะครอบคลุมการรักษากรณีลูกคา้ติดเช้ือโควิด-19 หรืออุบติัเหตุต่างๆ ซ่ึงเกิดขึ้น
ภายในวนัเดินทาง และลูกคา้ตอ้งท าการรักษาในโรงพยาบาลท่ีประกนัครอบคลุมการรักษาเท่านั้น (เขา้รับรักษาในรูปแบบอ่ืนๆ
ประกนัจะไม่ครอบคลุม) ซ่ึงสามารถศึกษาขอ้มูลเพิ่มเติมจากเจา้หนา้ทีได ้กรณีลูกคา้ตอ้งการซ้ือประกนัเพิ่มวงเงินคุม้ครอง เพิ่ม
ความคุม้ครอง สามารถแจง้ บริษทัฯ  ซ่ึงความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเง่ือนไขกรมธรรมป์ระกนัภยั  ประกนัภยั
เดินทางอนันีโดยทั้งน้ีการท าประกนัน้ีจากบริษทั  มากกวา่ขอ้บงัคบั ตาม พรบ ธุรกิจน าเท่ียว ท่ีบงัคบัให้บริษทัน าเท่ียว ท า
ประกนัเฉพาะอุบติัเหตุในการเดินทางเท่านั้น แต่ทั้งน้ี ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเติมจากเวบ็
ไซด ์Allianz ไดก้รณีท่านตอ้งการซ้ือความคุม้ครองเพิ่มเติมสามารถแจง้ความประสงคม์าท่ีบริษทัฯ 

 ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามนัตามรายการทวัร์ 
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม./วนั) 

 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม  

 ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ  

 ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม ค่าซกัรีด คา่โทรศพัท ์เป็นตน้  

 ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, คา่ภาษีเดินทาง (ถา้มีการเรียกเก็บ)  

 ค่าภาษีน ้ามนัท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบิน และไดท้ าการขายโปรแกรมไปแลว้ 

 ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 ค่าพนกังานยกกระเป๋าท่ีโรงแรม 

 ค่าทิปไกด ์คนขบัรถ ท่านละ 50,000 วอน หรือ 1,500 บาท/ท่าน ส าหรับหวัหนา้ทวัร์แลว้แต่ความประทบัใจและน ้าใจจากท่าน 

 ค่าลงทะเบียน K-ETA 1,500 บาท  

 ค่าทดสอบ แบบ RT-PCR ภายใน 48 ชัว่โมงก่อนการเดินทาง มีใบรับรองผลการตรวจเป็นภาษาองักฤษ 

 ไม่รวมค่าตรวจ RT-PCR เม่ือถึงประเทศเกาหลี 

 



 

 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพื่อความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งท่านลูกคา้และบริษทั ฯ 

และเม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ 

ทั้งหมด 

1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไม่ถึง15ท่าน  

2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน ้ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวนัเดินทาง  

3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ  

4. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, 

การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การนาส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ  

5. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม 

และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง  

6. เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไขขอ้ตกลง

ต่างๆ ทั้งหมด  

7. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากบริษทัฯอีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศ

เรียบร้อยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม  

8. การจดัการเร่ืองหอ้งพกั เป็นสิทธ์ิของโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้บักรุ๊ปท่ีเขา้พกั  โดยมีหอ้งพกัส าหรับผูสู้บบุหร่ี / ปลอดบุหร่ี

ได ้โดยอาจจะขอเปล่ียนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท่ี้พกั ทั้งน้ีขึ้นอยู่กบัความพร้อมใหบ้ริการของโรงแรม และไม่สามารถ

รับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใชว้ิวแชร์ กรุณาแจง้บริษทัฯ อยา่งชา้ 10 วนัก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น 

บริษทัฯไม่สามารถจดัการใหล่้วงหนา้ได ้ 

10. มคัคุเทศก ์พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธ์ิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้

อ านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านั้น 

11. ผูจ้ดัจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไม่

ผา่นการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน

รายการท่องเท่ียว อนัเน่ืองมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง 

หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ   

12. การประกนัการเดินทาง บริษทัฯไดจ้ดัท าแผนประกนัภยัการเดินทางส าหรับผูเ้ดินทางไปต่างประเทศกบั Allianz Travel แบบ

แผนประกนัภยั Group tour โดยแผนประกนัจะครอบคลุมการรักษากรณีลูกคา้ติดเช้ือโควิด-19 หรืออุบติัเหตุต่างๆ ซ่ึงเกิดขึ้น

ภายในวนัเดินทาง และลูกคา้ตอ้งท าการรักษาในโรงพยาบาลท่ีประกนัครอบคลุมการรักษาเท่านั้น (เขา้รับรักษาในรูปแบบอ่ืนๆ

ประกนัจะไม่ครอบคลุม) ซึงสามารถศึกษาขอ้มูลเพิ่มเติมจากเจา้หนา้ทีได ้กรณีลูกคา้ตอ้งการซ้ือประกนัเพิ่มวงเงินคุม้ครอง เพิ่ม

ความคุม้ครอง สามารถแจง้ บริษทัฯ  ซ่ึงความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเง่ือนไขกรมธรรมป์ระกนัภยั  ประกนัภยั



 

 

เดินทางอนันีโดยทั้งน้ีการท าประกนัน้ีจากบริษทั  มากกวา่ขอ้บงัคบั ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจน าเท่ียว ท่ีบงัคบัให้บริษทัน าเท่ียว ท า

ประกนัเฉพาะอุบติัเหตุในการเดินทางเท่านั้น แต่ทั้งน้ี ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเติมจากเวบ็

ไซด ์Allianz ไดก้รณีท่านตอ้งการซ้ือความคุม้ครองเพิ่มเติมสามารถแจง้ความประสงคม์าท่ีบริษทัฯ 


