KTW02 대박 เเทบัก…KOREA ทัวร์เกาหลี 6 วัน 3 คืน
เดินทางโดยสายการบิน T’Way Air
น้าหนักกระเป๋า 20 Kg. Carry on 10 Kg.
เดินทาง มิถุนายน-กรกฎาคม 2565
อิ่มอร่อยจัดเต็ม!!! อาหารเกาหลี (จาจังมยอน,ชาบู,ทัคคาลบี้,บิบิมบับ)
(พักโรงแรม กรุงโซล 3 คืน) (ย่านช้อปปิ้ง)

เช็คอิน Paradise city หอคอย N Seoul Tower หมู่บ้านโบราณเกาหลีอึนพยอง หมู่บ้านเทพนิยาย
เวนิสเกาหลี คลองชองกเยชอน วัดโชเกซา พระราชวังเคียงบกกุง เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สาหร่าย
ช้อปปิ้งย่านเมียงดง ย่านฮงแด ถ่ายภาพกับ แลนด์มาร์คใหม่ที่ 934 King's cross คาเฟ่ ธีมแฮร์รี่ พอตเตอร์
Optional tour “สวนสนุก Lotte World หนึ่งในสวนสนุกที่ดังที่สุดของเกาหลี”.
วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่ (บาท)

ราคาเด็ก

ที่นง
ั่

ไม่มีราคาเด็ก

พักเดี่ยว/เดินทาง
ท่านเดียว เพิ่ม (บาท)
4,000

05-10 มิถน
ุ ายน 2565

18,999

12-17 มิถุนายน 2565

18,999

ไม่มีราคาเด็ก

4,000

25

19-24 มิถุนายน 2565

18,999

ไม่มีราคาเด็ก

4,000

25

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

25

หมายเหตุ

◼ FLIGHT:
DEPARTURE: TW102
RETURN:
TW101
วันที่หนึ่ง
21.00 น.

วันที่สอง

BKK-ICN
ICN-BKK

01.20-08.55
20.25-00.25

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออกชั้น 4 สายการบิน T’Way Air โดยมี
เจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับและอานวยความสะดวกด้านเอกสาร ติดแท็กกระเป๋า
ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน –ไชน่าทาวน์ – หมู่บ้านเทพนิยาย-เวนิสเกาหลี–Paradise city-ย่านยอนนัมดง-ถนนฮง

แด-934 King's cross คาเฟ่ ธีม"แฮร์รี่ พอตเตอร์"

 อาหาร เที่ยง,เย็น

01.20 น. นาท่านเดินทางออกสู่ ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน T’Way Air เที่ยวบินที่ TW102
08.55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2ชั่วโมง
กรุณาปรับนาฬิ กาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น เพื่ อความสะดวกในการนัดหมาย) นาท่านผ่านพิ ธีตรวจคนเข้าเมืองและ

ศุลกากร หมายเหตุ: เมื่อผ่านเข้าประเทศเกาหลีแล้วนาท่านตรวจโควิดแบบ RT-PCR Test (ท่านละ 80,000 วอน ไม่รวม

ในค่าทัวร์ชาระเพิ่ม ณ สนามบิน) ตามนโยบายและกฏระเบียบการเข้าประเทศเกาหลีใต้ทท
ี่ า่ อากาศยานนานาชาติอน
ิ ชอน
ระหว่างรอผลตรวจ 3-5 ชั่วโมง นาท่านเดินทางสู่ อินชอน ไชน่าทาวน์ (Incheon China Town) ต้นกาเนิด จาจังมยอน
หรือ บะหมี่ดาของเกาหลี มีบันทึกระบุไว้ว่าในปี ค.ศ. 1884 แรงงานจากประเทศจีนอพยพมาตั้งถิ่นฐานในบริเวณนี้เป็น
จ านวนมาก อาหารการกิ น ในตอนนั้ น ก็ เ ป็ น การท าอาหารแบบ
ประหยัดนั้นก็คือ “จ๋าเจี้ยงเมี่ยน” แปลว่าบะหมี่ผัดซอส ต่อมาก็ได้มี
การปรับรสชาติตามวัถุดิบท้องถิ่น โดยใส่เต้าเจี้ยวดา และปรุงรสให้
ถูกปากคนเกาหลีมากขึ้น ท้ายที่สุดก็เรียกเพี้ ยนเสียงจาก “จ๋าเจี้ยง
เมี่ยน” มาเป็น จาจังมย็อน บรรยากาศในเมืองนี้ เหมือนหลุดเข้าไป
อยู่ ใ นเมื อ งจี น อย่ า งนั้ น เลย อาหารที่ ข าย ขนมต่ า งๆ ล้ ว นเป็ น
วั ฒ นธรรมที่ ส่ งผ่ า นมาจากประเทศจี น รวมถึ งงานศิ ล ปะต่ า งๆ ที่
ประดับตามถนนหนทาง ล้วนบ่งบอกถึงความเป็นจีนได้อย่างชัดเจน
และยังตุ๊กตาทีเ่ ป็นหนึง
่ ในสัญลักษณ์ของเมืองนี้ และแน่นอนที่สด
ุ ใน
มื อ จะเป็ น ชามจาจั งมยอนอั นลือ ชื่ อ ที่มี จุ ด กาเนิด ในเมือ งนี้ พาทุ ก
ท่านเที่ยวชม หมู่บ้านเทพนิยาย (Donghwa Village) เป็นถนนเส้น
เล็กๆ แต่น่าเดินถ่ายรูปมาก เนื่องจากถนนเส้นนี้ เต็มไปด้วยบ้านทีม
่ ี
สีสันเต็มผนังบ้าน ทั้งกาแพงและทางเดินต่างๆ ที่ให้ความรู้สึกราว
เหมือนอยู่ในโลกของเทพนิยายสุดโด่งดัง รวมถึงการ์ตูนดิสนีย์ ไม่
ว่าจะเป็น ปีเตอร์แพน อลาดิน หนูน้อยหมวกแดง จากหมู่บ้านที่เคย
เงียบเหงากลับกลายเป็นหมู่บ้านที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวเกาหลี
เอง หรือแม้กระทั่งชาวต่างชาติได้อย่างมากมาย หมู่บ้านนี้มีถนนเส้น
เล็กๆ แต่น่าเดินถ่ายรูปมาก จากนั้นพาทุกท่านไปอัพเดทแลนด์มาร์ค
ใหม่ ที่ คยองกิ โ ด เวนิ ส เกาหลี (Laveniche March Avenue) เมื อ ง
กิมโป แหล่งช้อปปิ้งกลางแจ้งที่ได้แรงบันดาลใจจาก คลองที่เวนิส
ศูนย์การค้าริมน้าสไตล์ยุโรปเริ่มจาหน่ายในย่านใหม่ริมแม่น้า Gimpo
Han ให้ท่านสามารถเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งและความโรแมนติก
จากนั้นพาทุกท่านไปแวะเที่ยวชม Paradise City เป็นแหล่งรวบรวม
ไว้ทั้งโรงแรมระดับ 5 ดาว คาสิโน คอมเพล็กซ์ พิ พิธภัณฑ์ สวนน้า ไป
จนถึ ง ไนต์ ค ลั บ ขนาดใหญ่ ที่ เ ขาพยายามจะท าให้ พื้ น ที่ แ ห่ ง นี้ เ ป็ น
ปลายทางแห่งใหม่ของอินชอน ที่ทุกคนจะต้องแวะเวียนมา ความน่า
ตื่นตาเมื่อมาถึงที่นี่คืองานสถาปัตยกรรมที่มีความเป็นศิลปะสูงมาก
เพราะดีไซน์ตัวอาคารเหมือนกล่องสี่เหลี่ยมที่ถูกดึงเปิดเป็นช่องขนาดใหญ่ คล้ายม่านที่เปิดตอนรับเราอยู่

เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่1 ) เมนูจาจังมยอน หรือ บะหมี่ดาชื่อดังของเกาหลี เป็นอาหารที่ได้รับความนิยมมาก
เพราะหลายคนชอบตามเทรนด์ซีรีส์เกาหลี แต่เหตุผลจริง ๆ ที่หลายคนชอบอาหารเกาหลีนั่นก็เพราะเป็นอาหารที่มี
รสชาติที่เป็นเอกลักษณ์มาก เค็ม-หวาน-มัน กาลังดี ทานง่าย รสไม่จัด ทานแล้วจะติดใจอย่างแน่นอน
จากนั้นแวะไปพั กผ่ านที่ ย่ า นยอนนัมดง (Yeonnam dong Central Park) เป็ น สวนสาธารณะที่ดัดแปลงมาจากทาง
รถไฟเก่า บรรยากาศร่มรื่น มีร้านกาแฟ ร้านเสื้อผ้า สตูดิโอศิลปะ รอบๆ ให้ท่านเดินชมพร้อมถ่ายภาพสวยๆ และพาทุก
ท่านไปช้อปปิ้งที่แหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ ย่านฮงแด ซึ่งเป็นที่ตั้งของ 934 King's cross คาเฟ่ ธีม"แฮร์รี่ พอตเตอร์"
คาเฟ่เกาหลีที่แฟนๆ แฮร์รี่ ห้ามพลาด พาเหล่าสาวกแ ฮรี่ได้เข้าไปสัมผัสโลกพ่อมดมุมถ่ายรูปสวยๆพร้อมพร็อบถ่ายรูป
เก๋ๆมากมาย(ไม่รวมค่าเครื่องดื่ม)

เย็น

 รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่2) เมนู NAKSAMSAE เมนูปลาหมึกและกุ้ง ผักคลุกเคล้าเข้าด้วยกันกับซอสเกาหลี
ที่พัก : Staz hotel Myeongdong 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน
ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทาการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนเดินทาง

วันที่สาม
เช้า

เที่ยง
เย็น

อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย optional tour สวนสนุก Lotte World
 อิสระอาหารเช้าตามอัธยาศัย
อิสระให้ท่านท่องเที่ยวได้ตามอัธยาศัย พิ เศษท่านสามารถจองบัตร สวนสนุกลอตเต้เวิล์ด (Lotte World Adventure)
ราคา 40,000 WON เป็นหนึ่งในสวนสนุกที่ดังที่สุดของเกาหลี ซึ่งมีอาคารสวนสนุกในร่มที่มีขนาดใหญที่สุดในโลกอยู่
ด้วย การมาเที่ยวเล่นที่นี่จึงสามารถทาได้ทั้งปีโดยไม่ต้องดูสภาพอากาศกันเลย ตั้งอยู่ใจกลางเมืองที่รวบรวมความ
บันเทิงและการชมวิวทิวทัศน์ ภายในมีเครื่องเล่นที่น่าตื่นเต้น ลานไอซ์สเก็ต ทะเลสาบ พิ พิธภัณท์หมู่บ้านโบราณเกาหลี
(Traditional Folk Museum) ขบวนพาเหรดรู ป แบบต่ า งๆ และอื่ น ๆอี ก มากมาย ซึ่ ง มี นั ก ท่ อ งเที่ ย วเกาหลี แ ละ
ชาวต่างชาติมาเข้าชมกว่า 6 ล้านคนต่อปี สวนสนุกลอตเต้เวิล์ดแบ่งออกเป็นโซนใหญ่ๆได้ 2 โซน ได้แก่ “ธีมผจญภัย
(Adventure)”ที่เป็นสวนสนุกในร่มทีใ่ หญ่ที่สุดในโลก และ “เกาะเวทมนต์(Magic Island)” เป็นสวนสนุกกลางแจ้ง ตั้งอยู่
ด้ า นนอกติ ดกับทะเลสาบซกชอนโฮซู อี ก ทั้ งยังมีร้านจาหน่ายของที่ระลึก ร้ า นอาหารนานาชาติ และสิ่ งอานวยความ
สะดวกอื่ น ๆอี ก มากมาย โดยในส่ ว นของอาคารสวนสนุ ก โซนในร่ ม นั้ น ได้ รั บ การออกแบบและตกแต่ ง มาอย่ า งดี
โครงสร้างภายในใช้หลังคาเป็นกระจกทั้งหมด ทาให้ถึงแม้จะอยู่ในร่มแต่ก็ได้บรรยากาศแบบกลางแจ้งร่วมด้วย

อิสระอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย
อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย
ที่พัก : Staz hotel Myeongdong 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน
ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทาการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนเดินทาง

วันทีส
่ ี่

ศูนย์รวมเครื่องสาอางแบรนด์ดังเกาหลี-ศูนย์สมุนไพร Hogaenamu Herb-วัดโชเกซา-พระราชวังเคียงบ็อค- คลอง

ชองกเยชอน-N Seoul Tower- ช้อปปิ้งปลอดภาษี Duty Free-ย่านเมียงดง
เช้า

 รับประทานอาหารเช้า (เซตคิมบับ+นม) (มื้อที่3)
นาท่านไป ศูนย์รวมเครื่องสาอางแบรนด์ดังเกาหลี เช่น ROJUKISS, LOTREE, LANEIGN, SULWASOO ให้ท่านได้เลือก
ซื้ อ ในราคาพิ เ ศษ และ ศู น ย์ ส มุ น ไพร Hogaenamu Herb รวม

เที่ยง

 อาหาร เช้า,เที่ยง,เย็น

เป็ น สมุ น ไพรที่ มี สรรพคุ ณ ช่ ว ยขั บ สารพิ ษ ตกค้ างต่ างๆออก
จากตั บ อย่ า งปลอดภั ย เนื่ อ งจากเป็ น สมุ น ไพรเกรดเอ มี ข าย
เฉพาะในประเทศเกาหลีเท่านั้น จากนั้นพาทุกท่านไปที่ วัดโชเกซา
Jogyesa temple วั ด ที่ เ ป็ น ศู น ย์ ก ลางของพุ ทธศาสนานิ ก าย
เซน ที่ มี ชื่ อ เสี ย งในประเทศเกาหลี ใ ต้ ถึ ง แม้ จ ะเป็ น วั ด ที่ ตั้ ง อยู่
ท่ามกลาง ความวุ่นวายของเมืองหลวง แต่ภายในวัดแห่งนี้ กลับ
มี ค วามเงี ย บสงบ และสวยงามไม่ ต่ า งไปจากวั ด อื่ น ๆ ของ
ประเทศเกาหลี ใ ต้ ซึ่ ง มั ก จะตั้ ง อยู่ ท่ า มกลางหุ บ เขา หรื อ ริ ม
ชายทะเล นอกจากนี้วัดยังเป็นสถานที่หลัก และมีความสาคัญ ใน
การจั ด การบรรยาย, พิ ธี ก รรม และการจั ด กิ จกรรมทางพุ ทธ
ศาสนา รวมไปถึงกิจกรรมอื่น ๆ ตลอดทั้งปี นาท่านเดินทางชม
พระราชวั งเคียงบกกุง พระราชวั ง เก่าแก่ที่ สุดของราชวงศ์ โช
ซอน สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1394 โดยใช้เป็น ศูนย์กลางการปกครอง
ในสมั ย โบราณโดยเป็ น ทั้ ง ที่ ป ระทั บ และฐานอ านาจของพระ
เจ้ าแทจอนและต่ อ เนื่ อ งมาถึ งกษั ตริ ย์ในราชวงศ์ โ ชซอนพระที่
นั่งคึนชองจอนถูกสร้างขึ้นมาเพื่ อเป็นที่ ว่าราชการต่อมาคณะ
ปกครองเกาหลีของญี่ปุ่นได้สร้างอาคารรัฐสภาขนาดยักษ์ขึ้น
คั่ น เพื่ อ ต้ อ งการแสดงนั ยเด่ น ชั ด ว่ า ต้ อ งการตั ด ความผู ก พั น
ระหว่างพระราชวงศ์กับราษฎรอาคารหลังนี้ได้ถูกรื้อถอนไปใน
โอกาสครบรอบ50ปีการปลดแอกจากญี่ ปุ่นในเขตพระราชวั ง
ยังมีพระตาหนักเคียวฮเวรู เป็นอาคารสองชั้น ตัวพระตาหนัก
ถูกสร้างให้ยื่นออกไปกลางสระน้าที่เต็มไปด้วยฝูงหงส์สร้างขึ้น
เพื่ อใช้เป็นสถานที่สาหรับจัดงานเลี้ยงพระราชทาน พาทุกท่าน
ไปเดินเล่นที่ คลองชองกเยชอน (Cheonggyecheon) เป็นลา
ธารที่ ไ หลผ่ า นใจกลางกรุ ง โซล เป็ น พื้ น ที่ พั ก ผ่ อ นหย่ อ นใจที่
ทันสมัย และเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม สาหรับนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ เมื่อมาเยือนยังกรุง
โซล ลาธารแห่งนี้มีความยาว 8.4 กิโลเมตร หรือ 5.2 ไมล์ แม้ว่าคลองตามธรรมชาติเดิมจะถูกถม และก่อสร้างเป็น
ถนนลาดยาง ต่อมาด้วยโครงการปรับปรุงเมืองใช้ระยะเวลา 3 ปี คลองนี้จึงได้รับการขุดลอกปรับปรุงกลายเป็น
คลองชองกเยชอนในปัจจุบันให้ผู้คนได้เพลิดเพลิน พักผ่อน เดินเล่นรับลม มีกิจกรรม การละเล่น การแสดงจัด
 รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่4) เมนูชาบู ชาบู สุกี้สไตล์เกาหลี บนหม้อไฟร้อนๆ ประกอบด้วย ผักสดชนิดต่างๆ และ
เนื้อหมูสไลด์น้าซุปร้อนๆ และเส้นอูด้งซึ่งขาดไม่ได้ในการทานชาบู พร้อมข้าวสวย
น าท่ าน สู่ ยอดเขานัม ซาน Namsan อั น เป็ น ที่ ตั้งของหอคอย
เอ็ น โซล N Seoul Tower ให้ ท่ านเพลิ ด เพลิ น ชมทั ศ นี ยภาพที่
สวยงามของแต่ละฤดูที่แตกต่างกัน และให้ท่านได้ถ่ายรูปและ
สั ม ผั สความน่ ารั ก ของวั ยรุ่ น เกาหลี ที่ นิ ยมมาคล้ อ งกุ ญแจไว้
ด้ ว ยกั น ระเบี ย งทุ ก ด้ านของ SEOUL TOWER จึ ง เต็ ม ไปด้ วย
กุญแจหลากหลายสี (ไม่รวมค่าลิฟท์) นาท่านชมแหล่ง ช้อปปิ้ง
ปลอดภาษี Duty Free ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม มากมาย อาทิ
นาฬิ กา,แว่นตา,เครื่องสาอางค์ ,กระเป๋า,กล้องถ่ายรูป หรือจะ
เป็นโทรศัพท์มือถือ ให้ท่านอิสระได้เลือกซื้ออย่างเต็มที่ ถึงเวลา

เย็น

น าท่ า นเดิ น ทางช้ อ ปปิ้ งที่ เมี ย งดง หรื อ สยามสแควร์ เ กาหลี
เลือกสินค้าเทรนด์แฟชั่นล่าสุดของเกาหลีได้ที่นโี่ ดยเฉพาะสินค้า
วัยรุ่นเช่นเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องประดับ ทั้งแบรนด์เนม
เช่ น EVISU, GAP, ONISUKA TIGER และสิ น ค้ า จากแบรนด์
เกาหลี โ ดยเฉพาะ เครื่ อ งส าอางเช่ น ETUDE HOUSE, SKIN
FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE อีก
ทั้ ง ยั ง มี ร้ า นกาแฟ ร้ า นอาหารต่ า งๆ ท่ า นสามารถลิ้ ม ลอง
ไอศกรีม 2,000 วอน ที่สูงเกือบฟุ ตได้ที่นี้ และKRISPY KREME
โดนัท ที่สุดแสนอร่อย
 รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่5) เมนูทัคคาลบี้ Dak-galbi หรือไก่ผัดเผ็ดเป็นอาหารเกาหลียอดนิยมที่ทาจากไก่หั่นเต๋า
หมักในซอสที่ทาจาก gochujang ที่มีมันฝรั่งหวานกะหล่าปลีใบเพริลล์ต้นหอมต้นตารับและส่วนผสมอื่น ๆ
ที่พัก : Staz hotel Myeongdong 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน
ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทาการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนเดินทาง

วันทีห
่ ้า

ร้านสมุนไพร Red Pine-ศูนย์โสมรัฐบาล-หมู่บ้านโบราณเกาหลีอึนพยอง-พิพิธภัณฑ์สาหร่าย-Super market-ท่า

อากาศยานนานาชาติอินชอน

 อาหาร เช้า,เที่ยง

เช้า

 รับประทานอาหารเช้า (เซตคิมบับ+นม) (มื้อที่6)

เที่ยง

ถึ ง เวลาพาทุ ก ท่ านตะลุ ยสู่ แหล่ ง ช้ อ ปปิ้ งที่ ไ ด้ ชื่ อ ว่ า ใหญ่
ที่ สุ ด ในเอเชี ย น าท่ า นเดิ น ทางสู่ ร้ า นสมุ น ไพร Red Pine
เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ส กั ด จากน้า มัน สน ที่ มี ส รรคุ ณ ช่ ว ยบ ารุ ง
ร่ า งกาย ลดไขมั น ช่ ว ยควบคุ ม อาหารและรั ก ษาสมดุ ล ใน
ร่างกาย นาท่านสู่ ศู นย์โสมรัฐบาล ซึ่งรับรองคุณภาพจาก
รัฐบาล เป็นโสมที่อายุ 6 ปี ซึ่งถือว่ามีคุณภาพดีที่สุด ให้ท่าน
ได้ เ ลื อ กซื้ อ โสมคุ ณ ภาพและราคาถู ก กว่ า ไทย 2 เท่ า โสม
เกาหลี ถื อ เป็ น ยา บ ารุ ง ร่ า งกาย จากนั้ น พาทุ ก ท่ า นไปที่
หมู่ บ้ า นโบราณเกาหลี อึ น พยอง (Eunpyeong Hanok
Village) หมู่ บ้ า นดั้ ง เดิ ม สไตล์ เ กาหลี ความเป็ น อดี ต
เก่าแก่ของชาวแดนโสม บ้านไม้โบราณ สถานที่อยู่อาศัย และธรรมชาติสุดใกล้ชิด สร้างเสร็จและเปิดให้เข้าชมเมื่อ
ต้นปี 2018 ที่ ทาให้ถ่ายรูปสวยๆได้อย่างจุใจ นอกจากบ้านแล้ว ร้านชา กาแฟ ตลอดจนร้านสะดวกซื้อ ก็ยังถูก
สร้างในสไตล์ฮันอกให้บรรยากาศสวยๆแบบโบราณๆคลาสสิคๆ นาท่านชม พิ พิธภัณฑ์สาหร่าย ชมขั้นตอนการผลิต
สาหร่าย ให้ท่านลิ้มลองผลิตภัณฑ์ที่ทาจากสาหร่ายและเลือกซื้อเพื่อเป็นของฝาก
 รับประทานอาหารเทีย
่ ง (มื้อที่7) ข้าวยาเกาหลี หรือ บิบิมบับ (Bibimbap) จุดเด่นคือการนาข้าวสวย ผักปรุงรส ไข่
และซอสเผ็ดของเกาหลี มาคลุกผสมกัน นิยมเสิร์ฟในหม้อหินร้อน ๆ เวลากินจะคลุกให้ไข่สดและเครื่องต่างๆ เข้ากัน
ก่อนเป็นเมนูที่อยู่คู่กับคนเกาหลีมาอย่างยาวนาน เป็นตัวแทนอาหารตามธรรมเนียมของเกาหลี
ก่อนเดินทางกลับนาท่านแวะละลายเงินวอนที่ร้าน Super Market ซึ่งท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าเกาหลีได้อีกรอบ
โดยเฉพาะของกิน เช่น บะหมี่ซินราเมียน (มาม่าสไตล์เกาหลี) อูด้ง กิมจิ ขนมช็อคโก้พาย น้าจิ้มปรุงรสหมูย่างเกาหลี
ไก่ ตุ๋ น โสมสาเร็จรู ป ผลไม้ ต ามฤดูก าล ในราคาพิ เ ศษก่ อนกลับเมืองไทย จนสมควรแก่เ วลานาท่ านเดินทางสู่ ท่า
อากาศยานนานาชาติอินชอน เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย

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

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

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

หมายเหตุ : รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน,
การจราจร หรือช่วงเทศกาลหรือวันหยุด เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี่ยนโดยคานึงถึง
ผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก เพื่อให้ท่านท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม ทัวร์ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว
เป็นหมู่คณะเท่านั้น ถ้าลูกค้าท่านใดต้องการแยกตัวออก จากกรุ๊ปทัวร์ ไม่ท่องเที่ยวตามที่ระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ
จาเป็นต้องขอคิดค่าใช้จ่าย เพิ่ม 100 USD/ต่อท่าน

เงื่อนไขการเดินทางเข้าและออกจากประเทศไทยและเกาหลีใต้ (Update 15 พฤษภาคม 2565 )
สาหรับ(สาหรับผู้ที่เดินทางตัง
้ แต่วันที่ 23 พ.ค 2565 เป็นต้นไป)
1.

ผู้ เ ดิ น ทางจ าเป็ น ต้ อ งตรวจ Test Covid แบบ ATK และมี ใ บรั บ รองผลการตรวจ ภายใน 24 ชั่ ว โมงก่ อ น
(ภาษาอังกฤษ)นามาใช้ในการเช็คอินบัตรโดยสารเครื่องบิน ณ เคาน์เตอร์สายการบิน

2. ผู้เดินทางเข้าประเทศเกาหลีจะต้องได้รับวัคซีน ครบโดสแล้ว ไม่น้อยกว่า 14 วัน
3. ผู้ ที่ ห ายจากโควิ ด แล้ ว โดยมี ใ บรั บ รองไม่ เ กิ น 6เดื อ น (นั บ ตั้ ง แต่ วั น ที่ อ อกจากโรงพยาบาลจนถึ ง วั น เดิ น ทาง)
ภาษาอังกฤษ
4. ลงทะเบียนผ่านระบบ K-ETA (Korea Electronic Travel Authorization) บริษัท ฯ บริการลงทะเบียน K-ETA
เพื่อท่องเที่ยวเกาหลี เดินทางเข้าประเทศเกาหลีใต้แบบฟรีวีซ่า (อยู่ได้ 90 วัน) (บริษัทดาเนินการลงทะเบียนให้ มี
ค่าใช้จ่ายเพิ่ม ท่านละ 1500 บาท กรณีลงไม่ผ่าน บริษัทฯจะลงให้อก
ี 1 ครั้ง รวมไม่เกิน 2 ครัง
้ ) สาหรับลูกค้าทีม
่ ี KETA แล้วไม่ต้องชาระเงินส่วนนี้ เพี ยงส่งหลักฐาน K-ETA ของท่านมาให้ที่บริษัทเท่านัน
้
เอกสารที่ใช้ลงทะเบียน K-ETA
1. ไฟล์รูปภาพสีถ่ายหน้าตรง พื้นหลังสีขาว ไฟล์ JPEG ขนาดไม่เกิน 100MB (อายุไม่เกิน 6 เดือน)
2. ไฟล์รูปสีหน้าพาสปอร์ต ไฟล์ JPEG ขนาดไม่เกิน 300MB (มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
3. ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษตามหน้าพาสปอร์ต, เบอร์โทรติดต่อในไทย, เบอร์โทรติดต่อในเกาหลี
(ถ้ามี), E-mail และประวัตข
ิ องลูกค้า
4. ข้อมูลที่พัก (บริษัทจัดการให้)
6

7

ผู้เดินทางต้องลงทะเบียน Q CODE (Quarantine Covid19 Defensse)
(ผู้เดินทางจาเป็นต้องลงทะเบียนด้วยตนเอง เนื่องจากใช้ผลตรวจภายใน 24 ชั่วโมงและเอกสารวัคซีนในการแนบ
ข้อมูลเข้าระบบ)
บริษัทฯจองตรวจ RT-PCR ที่เกาหลี เมือ
่ เดินทางถึงท่าอากาศยานอินชอน ค่าตรวจท่านละ 80,000 วอน
(ไม่รวมในค่าทัวร์ชาระเพิ่ ม)

เงื่อนไขข้างต้น อาจมีการยกเลิก หรือ เปลี่ยนแปลง บริษัทฯ จะทาการแจ้ง Update ให้ท่านลูกค้าก่อนการเดินทาง
► เอกสารที่ต้องทาการเตรียมก่อนเดินทาง (สาหรับผู้ที่เดินทางตั้งแต่วันที่ 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 สาเร็จ
เงื่อนไขการให้บริการ
► การเดินทางครั้งนี้จะต้องมีจานวน 10 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึงจานวนดังกล่าว
- จะส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน

- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทาการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทางประมาณ 10 วัน
- หรือขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่ ม (ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง15ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทาง
บริษัทจะทาการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า
► ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิน
้
► การจองทัวร์และชาระค่าบริการ
- กรุณาชาระค่ามัดจา ท่านละ 8,000 บาท +ค่าบริการลงทะเบียน K-ETA 1,500 บาท (9,500)
กรุ ณ าส่ ง ส าเนาหน้ า พาสปอร์ ต และเอกสารรั บ รองการฉี ด วั ค ซี น ครบถ้ ว น Vaccinated Certificate และ International
Vaccinated Certificate (จากแอปหมอพร้อม) พร้อมเอกสารชาระมัดจาค่าทัวร์
- ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชาระ 25-30 วันก่อนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯจาเป็นต้องออกตั๋วก่อนท่านจาเป็นต้องชาระค่าทัวร์ส่วนที่
เหลือตามที่บริษัทกาหนดแจ้งเท่านั้น
**สาคัญ** สาเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับและ
จานวนหน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างสาหรับติด วีซ่ าไม่ต่ากว่า 3หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้ บริษัทมิฉะนั้ น ทาง
บริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจา
เงื่อนไขการยกเลิก
-

ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

-

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชาระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)

-

ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิย
์ ึดเงินเต็มจานวน
*กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)
*ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจาตั๋วเครื่องบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจาเป็นอื่นๆ

อัตราค่าบริการนี้รวม
1.

ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น (ตั๋วกรุ๊ปไม่
สามารถUpgradeที่นั่งเป็น Business Classได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเลื่อน
วันได้)

2.

ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน

3.

กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันที่เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจาเป็นต้องแยกพัก 2ห้อง กรณีห้องพักใน
เมืองที่ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดที่พักในเมืองใกล้เคียงแทน

4.

ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น

5.

เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

6.

ค่าน้าหนักกระเป๋าสายการบิน T’Way Air สัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง ไม่เกิน 20 กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่องได้ 10
กิโลกรัม และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ และกรณีสัมภาระ
เกินท่านต้องเสียค่าปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ

7.

การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดทาแผนประกันภัยการเดินทางสาหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ Allianz
Travel แบบแผนประกันภัย Group tour โดยแผนประกันจะครอบคลุมการรักษากรณีลูกค้าติดเชือ
้ โควิด-19 หรือ
อุบัติเหตุต่างๆ ซึ่งเกิดขึ้นภายในวันเดินทาง และลูกค้าต้องทาการรักษาในโรงพยาบาลที่ประกันครอบคลุมการ
รักษาเท่านั้น (เข้ารับรักษาในรูปแบบอื่นๆประกันจะไม่ครอบคลุม) ซึ่งสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าทีได้
กรณีลูกค้าต้องการซื้อประกันเพิ่ มวงเงินคุ้มครอง เพิ่ มความคุ้มครอง สามารถแจ้ง บริษัทฯ ซึ่งความคุ้มครอง

และข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย ประกันภัยเดินทางอันนีโดยทั้งนี้การทาประกันนี้จากบริษัท
มากกว่าข้อบังคับ ตาม พรบ ธุรกิจนาเที่ยว ที่บังคับให้บริษัทนาเที่ยว ทาประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทาง
เท่านั้น แต่ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ Allianz ได้กรณีท่าน
ต้องการซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาที่บริษัทฯ
8.

ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ามันตามรายการทัวร์

9.

ค่ารถปรับอากาศนาเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1.

ค่าทาหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ

2.

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น

3.

ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)

4.

ค่าภาษีน้ามันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน และได้ทาการขายโปรแกรม
ไปแล้ว

5.

ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

6.

ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม

7.

ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 50,000 วอน หรือ 1,500 บาท ท่าน /สาหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและ
น้าใจจากท่าน

8.

ค่าลงทะเบียน K-ETA 1,500 บาท

9.

ค่าทดสอบ แบบ ATK ภายใน 24 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง มีใบรับรองผลการตรวจเป็นภาษาอังกฤษ

10. ไม่รวมค่าตรวจ RT-PCR เมื่อถึงประเทศเกาหลี

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทาการจอง เพื่ อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้า
และบริษัท ฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทั วร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรั บ
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง15ท่าน
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน,
การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม
และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง
ต่างๆ ทั้งหมด
7. รายการนี้เป็นเพี ยงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ
เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
8. การจัดการเรื่องห้องพั ก เป็นสิทธิ์ของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพั ก โดยมีห้องพั กสาหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอด
บุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่
สามารถรับประกันได้
9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิ เศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างช้า10วันก่อนการเดินทาง
มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการให้ล่วงหน้าได้

10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิ์ในการให้คาสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดย
ผู้มีอานาจของผู้จัดกากับเท่านั้น
11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่
ผ่านการพิ จารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง
หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ
1 .2การประกันการเดินทาง บริษัท ฯได้จัดทาแผนประกันภัยการเดินทางสาหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศกับ Allianz Travel
แบบแผนประกันภัย Group tour โดยแผนประกันจะครอบคลุมการรักษากรณีลูกค้าติดเชื้อโควิด -19 หรืออุบัติเหตุต่างๆ ซึ่ง
เกิ ด ขึ้ นภายในวั นเดินทาง และลู กค้าต้องท าการรั กษาในโรงพยาบาลที่ ประกันครอบคลุม การรัก ษาเท่ านั้ น (เข้ ารั บรั กษาใน
รู ปแบบอื่ น ๆประกั น จะไม่ ครอบคลุม ) ซึ ง สามารถศึ กษาข้อมู ลเพิ่ ม เติ มจากเจ้ า หน้ าทีไ ด้ กรณี ลู ก ค้ าต้ องการซื้อ ประกั นเพิ่ ม
วงเงิ น คุ้ ม ครอง เพิ่ ม ความคุ้ ม ครอง สามารถแจ้ ง บริ ษั ท ฯ ซึ่ ง ความคุ้ มครองและข้อ ยกเว้ น เป็ น ไปตามเงื่ อ นไขกรมธรรม์
ประกันภัย ประกันภัยเดินทางอันนีโดยทั้งนี้การทาประกันนี้จากบริษัท มากกว่าข้อบังคับ ตาม พ .บ.ร.ธุรกิจนาเที่ยว ที่บังคับให้
บริษัทนาเที่ยว ทาประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น แต่ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้น
แผนเติมจากเว็บไซด์ Allianz ได้กรณีท่านต้องการซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาที่บริษัทฯ

