
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัท่ี โปรแกรมทวัร ์
อาหาร 

โรงแรม 
เชา้ เทีย่ง เยน็ 

1 สนามบนิสวุรรณภูม ิ     

2 สนามบนิอนิชอน – นมัซาน ทาวเวอร ์– คลองชองกเยชอน    
GRAND PALACE HOTEL 
หรอืเทยีบเท่า 

3 
เมอืงยงอนิ – สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด์  – กรุงโซล – รา้นโสม – ศนูยส์มุนไพรโสม  
ศนูยฮ์อตเกนาม ู – COSMETIC SHOP – ดวิตีฟ้ร ี– ฮงแด    

SKYPARK MYEONGDONG 
HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

4 
ผลติภณัฑน์ ้ามนัสน – พลอยอเมทสิ – พระราชวงัเคยีงบก – ย่านเมยีงดง 
ละลายเงนิวอน ซุปเปอรม์ารเ์กต็  – สนามบนิอนิชอน   สนามบนิสวุรรณภูมิ   
ประเทศไทย 

    



Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ  

 
22.00 นดัหมายพร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย  โปรดสังเกตุป้าย เลทส์โกกรุ๊ป พบเจา้หนา้ท่ีคอยใหก้าร

ตอ้นรับพร้อมอาํนวยความสะดวกเช็คอินใหแ้ก่ท่าน 
 
Day2 สนามบินอนิชอน – นัมซาน ทาวเวอร์ – คลองชองกเยชอน

 
01.20 ออกเดินทางสู่ สนามบินอนิชอน ประเทศเกาหลีใต ้โดยสายการบิน T’WAY AIR เทีย่วบินที ่TW 102 
08.55 เดินทางถึง สนามบินอนิชอน ประเทศเกาหลีใต ้ผา่นการตรวจคนเขา้เมืองรับสัมภาระผา่นจุดคดักรองตามระเบียบ

ของสนามบิน  
 

 สําคัญโปรดอ่าน  : หลงัจากผา่นการตรวจคนเขา้เมือง จะตอ้งทาํการตรวจ RT-PCR ท่ีประเทศเกาหลี ซ่ึง
เป็นไปตามนโยบายและระเบียบการเขา้ประเทศของเกาหลี โดยขั้นตอนน้ีอาจใชเ้วลา
ในการรอผล 3 – 5 ชัว่โมงโดยประมาณ และมีค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมประมาณท่านละ 
80,000 วอน  
 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู บูลโกกิ หมูหมกัสไตลเ์กาหลี มีรสชาติออกหวาน
เผด็เล็กนอ้ย โดยนาํหมูลงในกระทะพร้อมนํ้าซุปปรุงรส เม่ือสุกรับประทานพร้อมเคร่ือง
เคียงและขา้วสวย 

 
จากนั้นนาํท่านไปยงัหน่ึงในทาวเวอร์ท่ีมีววิท่ีสวยท่ีสุดในเอเชีย นัมซาน ทาวเวอร์  (Namsan Tower) ตั้งอยูบ่นภูเขา
นมัซานใจกลางกรุงโซล มีความสูงจากฐานหอคอยประมาณ 236.7 เมตร และมีความสูง 479 เมตรจากพื้นดิน ไม่วา่
จะเป็นช่วงกลางวนั ช่วงกลางคืน หรือฤดูกาลไหนๆ ก็ยงัไดรั้บความนิยมเสมอมา ทั้งจากนกัท่องเท่ียวและคู่รักชาว
เกาหลี เพราะเป็นจุดชมววิท่ีมองเห็นววิทัว่ทั้งกรุงโซล และบริเวณรอบๆ แบบพาโนราม่า นบัเป็นอีกสถานท่ีสุดแสน
โรแมนติกแห่งหน่ึงท่ีคู่รักทุกคู่ไม่ควรพลาด 



 
 

นอกจากน้ียงัมีไฮไลทส์าํคญัของกรุงโซลท่ีนกัท่องเท่ียวทุกคนจะตอ้งมาแวะเช็คอินคือ สถานท่ีคลอ้งกุญแจช่ือดงั 
Love Key Ceremony ท่ีมีความเช่ือวา่ คู่รักท่ีมาคลอ้งกุญแจท่ีน่ีจะมีความรักท่ียนืยาวไปตลอดกาล *ไม่รวมกุญแจและ
ค่าข้ึนลิฟทป์ระมาณท่านละ 11,000 วอน 
นาํท่านเดินทางไปยงั คลองชองกเยชอน เป็นลาํธารท่ีไหลผา่นใจกลางกรุงโซลซ่ึงเป็นพื้นท่ี
พกัผอ่นหยอ่นใจท่ีทนัสมยั และเป็นอีกหน่ึงสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยม สาํหรับ
นกัท่องเท่ียวทั้งในและต่างประเทศ เม่ือมาเยอืนยงักรุงโซล 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 
ท่ีพกั GRAND PALACE HOTEL ระดบั 3 ดาว หรือเทียบเท่า 

 
Day3 เมืองยงอนิ – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – กรุงโซล – ร้านโสม – ศูนย์สมุนไพรโสม  ศูนย์ฮอตเกนามู  – COSMETIC 

SHOP – ดิวตีฟ้รี – ฮงแด 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ เมืองยงอนิ  ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของสวนสนุกกลางแจง้ท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศ  สวนสนุกเอเวอร์
แลนด์ ถูกขนานนามวา่เป็นดิสนียแ์ลนดแ์ห่งเกาหลีใต ้ตั้งอยูท่่ามกลางหุบเขาประกอบไปดว้ยโซนต่างๆ ดงัน้ี Global 
Fair, Magic Land, European Adventure, American Adventure, Zootopia เม่ือท่านกา้วผา่นประตูเขา้ไปในสวนสนุก
เอเวอร์แลนด ์พบกบัอาคารทรงสวยท่ีตกแต่ง 



 
 
ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบวกิตอเรียตะวนัออกและอินเดีย ซ่ึงผสมผสานจนเขา้กนัลงตวั แวะถ่ายรูปสวยๆ ท่ี Magic 
Tree ตน้ไมแ้ฟนตาซีขนาดใหญ่ท่ีจะเปล่ียนธีมไปตามเทศกาลต่างๆ ถือเป็นอีกจุดแลนดม์าร์คสาํหรับนกัท่องเท่ียว  
ใครชอบเคร่ืองเล่นหวาดเสียวตอ้งหา้มพลาดเด็ดขาด สนุกกบัเคร่ืองเล่นนานาชนิดไม่วา่จะเป็น รถไฟเหาะตีลงักา 
(Rolling X-Train) ท่ีเร็วสุดๆ และตีลงักาถึง 2 รอบ เฮอร์ริเคน ( Hurricane) เคร่ืองเล่นท่ีจะหมุนๆ เหวีย่งๆ ใหห้วัใจ
เตน้รัวกบัความสูงเกือบ 20 เมตรจากพื้นดิน! ดบัเบิ้ลร็อกสปิน ( Double Rock Spin) ท่ีจะหมุนๆ ตีลงักา 3 ตลบบน
อากาศดว้ยความสูงท่ีแทบกลั้นหายใจ เรือเหาะไวก้ิง ( Columbus Adventure) เตรียมตวัเตรียมใจไปกบัเจา้เรือเหาะ
ยกัษท่ี์จะเหวีย่ทุกคนข้ึนไปสูงถึง 30 เมตร ในมุม 75 องศา และไฮไลคท่ี์พลาดไม่ไดข้องสวนสนุกแห่งน้ี รถไฟเหาะ
รางไม ้(T-EXPRESS) รถไฟเหาะรางไมท่ี้สูงชนัเป็นอนัดบั 4 ของโลก ซ่ึงมีความชนัถึง 77 องศา และวิง่ดว้ยความเร็ว 
104 กิโลเมตร/ชัว่โมง  

 
 

พกัเหน่ือยจากเคร่ืองเล่นหลุดเขา้มาในโลกของเหล่าสัตวม์ากมาย โซน Zootopia หน่ึงในสวนสัตวท่ี์ใหญ่ท่ีสุดของ
เกาหลี มีสัตวม์ากกวา่ 2,000 ตวั จาก 200 กวา่สายพนัธ์ุ พาทุกท่านท่องไปกบัโลกของสัตวป่์าซาฟารี ข้ึนไปบนรถบสั
ซาฟารีเพื่อใกลชิ้ดกบัเหล่าสัตวป่์ายิง่ข้ึนอยา่งโซน Safari World พบกบัสัตวท่ี์น่าเกรงขามอยา่งสิงโตเจา้ป่า เสืออนัดุ
ร้าย และหมีตวัใหญ่ท่ีอาจจะโผล่มาทกัทายคุณไดทุ้กเม่ือ ตะลุยเขา้ไปในโซน Lost Valley ต่ืนเตน้ไปกบัการนัง่รถ
สะเทิ้นนํ้าสะเทิ้นบก พร้อมเพลิดเพลินกบัการชมสัตวต่์างๆ ท่ีเดินเล่นอยา่งอิสระ ถา้โชคดีอาจจะไดพ้บกบัสัตว์
เหล่าน้ีมาขอขนมกินถึงหนา้ต่างรถเลยทีเดียว 



 
 

เปล่ียนบรรยากาศจากเหล่าสัตวโ์ลกมาเจอความสวยงามของหมู่พฤกษา สวนดอกไม้ส่ีฤดู  เดินชมสวนดอกไมท่ี้กาํลงั
ออกดอกบานสะพร่ังอวดสีสัน ซ่ึงจะเปล่ียนแปลงพนัธ์ุดอกไมไ้ปตามฤดูกาลในรูปแบบท่ีหลากหลายตลอดทั้งปี 
(ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาพอากาศ) ดว้ยสีสันท่ีสดของดอกไมแ้ต่ละชนิดจึงไดรั้บความนิยมอยา่งมาก ท่านไม่ควรพลาดท่ีจะ
มาถ่ายรูปเก็บบรรยากาศความสดช่ืนกลบัไปเป็นท่ีระลึก รวมทั้งยงัมีการจดัเทศกาลในแต่ละเดือน  
 ในช่วงฤดูใบไมผ้ลิ ประมาณเดือนมีนาคม - มิถุนายน จะสามารถชมสวนดอกทิวลิป และดอกกุหลาบ  
 ในช่วงฤดูร้อน ประมาณเดือนมิถุนายน - สิงหาคม จะสามารถชมสวนดอกลิลล่ี 
 ในช่วงฤดูใบไมร่้วง ประมาณเดือนกนัยายน - ตุลาคม จะสามารถชมสวนดอกเบญจมาศ 

 
 
 
 
 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 

จากนั้นนาํท่านแวะชอ้ปท่ีร้านเคร่ืองสาํอางคย์อดนิยม COSMETIC OUTLET สวรรคข์องนกัชอ้ปชาวไทย เพื่อ
เลือกซ้ือกลบัไปเป็นของฝาก มีใหเ้ลือกมากมายหลากหลายแบนด ์ไม่วา่จะเป็นสกินแคร์บาํรุงผวิแบรนดอ์ยา่ง 
DEWINS และแบรนด ์ JSM ท่ีเป็นสินคา้หลกัของทางร้าน ไม่วา่จะเป็นครีมหอยทาก ครีมนํ้าแตก ครีมขดัข้ีไคล 
สแตมเซลล ์โบทอ็กซ์ เป็นตน้ และยงัมีสินคา้อ่ืนๆ อาทิเช่น ครีมวา่นหางจระเข ้แป้งมา้โยก ยายอ้มผม แฮนดค์รีม ยา
สระผม ฯลฯ 

 

นาํท่านเรียนรู้การทาํผลิตภณัฑท่ี์สกดัจาก ผลติภัณฑ์นํา้มันสน มีสรรพคุณช่วยบาํรุงร่างกาย ลดไขมนั ช่วยควบคุม
อาหาร และรักษาสมดุลในร่างกาย 

 



 

จากนั้นนาํท่านออกเดินทางไปยงั ศูนย์สมุนไพรโสมเกาหลี  สมุนไพรท่ีช่วยเสริมความแขง็แรงใหแ้ก่ระบบยอ่ย
อาหาร ปอด ช่วยทาํใหจิ้ตใจสงบ และเพิ่มพละกาํลงั มีสรรพคุณทางการแพทยช่์วยบาํรุงหวัใจ ป้องกนั
โรคหวัใจขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้องกนัมะเร็ง จากนั้นพาท่านชม ศูนย์สมุนไพรบํารุงตับ  
ตน้ไมช้นิดน้ีเจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาท่ีปราศจากมลภาวะ และสูงเหนือระดบันํ้าทะเล 50-800 เมตร ช่วย
ดูแลตบัใหส้ะอาดแขง็แรง ป้องกนัโรคตบัแขง็ ไม่ถูกทาํลายจากการด่ืมแอลกอฮอล ์กาแฟ บุหร่ี สารตกคา้งจาก
อาหาร และยา 
จากนั้นนาํท่านเลือกซ้ือสินคา้ปลอดภาษี ดิวตีฟ้รี ท่ีร้านคา้ปลอดภาษีท่ีใหญ่ท่ีสุดในโซล  แหล่งรวมสินคา้แบ
รนดเ์นมมากมาย ไม่วา่จะเป็น นํ้าหอม เส้ือผา้ เคร่ืองสาํอาง กระเป๋า นาฬิกา เคร่ืองประดบัหลากหลายแบรนด์
ดงั และสินคา้แบรนดอ่ื์นๆ อีกมากมาย  โดยชั้นใตดิ้นจะเป็นสินคา้แบรนดห์รู และเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์อาทิ
เช่น PRADA, DIOR, LOUIS VUITTON, BULGARI, LONGCHAMP, COACH, GUCCI, MICHEL KORS, 
LOEWE, MIU MIU เป็นตน้ ในส่วนของชั้นท่ี 1 เป็นช็อป  CHANNEL และนาฬิกาดงัหลากหลายแบรนด ์อาทิ
เช่น ROLEX, HERMES, OMEGA, TISSOT เป็นตน้ ชั้น 2 เป็นช็อป  MCM ชั้นท่ี 3 เป็นโซนเคร่ืองสาํอางค์
หลากหลายแบรนดด์งั ไม่วา่จะเป็นแบรนด ์ SULWHASOO, HERA, LANEIGE, L'Oréal, SU:M37, 

ESTEELAUDER, LANCOME, CHRISTIAN DIOR, BIOTHERM, MAC เป็นตน้ ชั้น 4 จะเป็นสินคา้แบรนด์
เนมอ่ืนๆ และชั้นท่ี 5 จะเป็นแบรนดข์องเกาหลี และโซนร้านอาหาร 

 
จากนั้นเดินทางต่อไปยงั ย่านฮงแด (Hongdae Street) เป็นยา่นท่ีอยูใ่กล้ๆ  กบัมหาวทิยาลยัฮงอิก มีผลงาน
ศิลปะท่ีส่วนใหญ่เป็นศิลปะแนวร่วมสมยัจดัวางแสดงเตม็พื้นท่ีของถนนปิกสัโซ่ท่ีข้ึนช่ือของยา่นน้ี 
นอกจากนั้นท่ีน่ียงัมีผบั บาร์ คาเฟ่ ร้านอาหารมากมายตามตรอกซอกซอยแทบทุกแห่ง จึงทาํใหท่ี้น่ีเป็น
สีสันของกรุงโซลท่ีนกัท่องเท่ียวนิยมมาท่องเท่ียวไม่ขาดสายทั้งกลางวนัและกลางคืน 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร  
ท่ีพกั SKYPARK MYEONGDONG HOTEL ระดบั 3 ดาว หรือเทียบเท่า 



 
Day4 ผลติภัณฑ์นํา้มันสน – พลอยอเมทสิ – พระราชวงัเคียงบก – ย่านเมียงดง  -– ละลายเงินวอน ซุปเปอร์มาร์

เกต็ – สนามบินอนิชอน – สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย 

 
เชา้       บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  
นาํท่านเรียนรู้การทาํผลิตภณัฑท่ี์สกดัจาก ผลติภัณฑ์นํา้มันสน มีสรรพคุณช่วยบาํรุงร่างกาย ลดไขมนั ช่วย
ควบคุมอาหาร และรักษาสมดุลในร่างกาย  นาํท่านชมโรงงานเจียระไน พลอยอเมทสิ  แดนเกาหลีเป็นแดน
ของพลอยสีม่วง พลอยแห่งสุขภาพและนาํโชค โดยมีตั้งแต่สีม่วงอ่อนเยน็ตา จนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่ห์เยา้ยวน
ใจ พลอยน้ีจะงามจบัตาเม่ือมาทาํเป็นแหวน จ้ี ต่างหู และสร้อยขอ้มือ 

จากนั้นนาํท่านชมความยิง่ใหญ่ของ พระราชวงัเคียงบกกุง ( Gyeongbokgung Palace) พระราชวงัแห่งแรก
ของราชวงศโ์ชซอนท่ีตั้งอยูใ่จกลางกรุงโซล ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงสถานท่ีท่ีใครมาเกาหลีเป็นคร้ังแรกตอ้งไม่พลาด
ท่ีจะแวะมาเยอืน ดว้ยฉากหลงัของพระราชวงันั้ เป็นภูเขาพูกกัซาน ทาํใหดู้ยิง่ใหญ่อลงัการเป็นอยา่งมาก เรียก
ไดว้า่เป็น The Grand Palace ของเกาหลีใตเ้ลยก็วา่ได ้มีสถาปัตยกรรมท่ีน่าสนใจคือ พระทีน่ั่งคึนจองวอง  
เป็นพระท่ีนัง่ท่ีกษตัริยใ์ชอ้อกวา่ราชการและเป็นท่ีทรงงาน ภายในพระท่ีนัง่ไม่สามารถเขา้ไปชมได ้แต่
สามารถถ่ายภาพจากดา้นนอกได ้ *กรณทีีพ่ระราชวงัเคียงบกกุงไม่เปิดทาํการ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิปรับ
รายการทดแทนเป็น พระราชวงัชางด็อกกุง  

 
จากนั้นนาํท่านเพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิง ย่านเมียงดง (Myeongdong Market) แหล่งละลายทรัพยใ์นดวงใจ
ของสาวๆหลายคน หรือสยามสแควร์เกาหลี ตลาดแห่งน้ีจะมีเส้ือผา้ กางเกง รองเทา้ นํ้าหอม เคร่ืองสาํอางค์
ทั้งแบรนดเ์นมช่ือดงั และโลคอลแบรนด ์รวมถึงซีดีเพลง รูปดารา และศิลปินเกาหลี หรืออะไรท่ีวยัรุ่น
ตอ้งการก็สามารถหาไดจ้ากท่ีตลาดน้ี อาทิเช่น ร้านเคร่ืองสาํอางคค์ท่ี์คุน้หูคนไทยท่ีไม่วา่จะเป็น ETUDE, 
SKIN FOOD, THE FACE SHOP, NATURAL REPUBLIC, INNISFREE ราคาเคร่ืองสาํอางคค์จ์ะถูกกวา่
ประเทศไทยประมาณ 2 ถึง 3 เท่า และบางรุ่นไม่มีขายในประเทศไทย หรือจะเป็นร้านขายรองเทา้แบรนดด์งั 



 

อยา่งร้าน MBC MART ก็มีรองเทา้หลากหลายแบรนดด์งัใหเ้ลือกมากมาย อาทิเช่น ADIDAS, NIKE, NEW 
BALANCE, VANS, CONVERSE, FILA เป็นตน้  

 

จุดแนะนาํ “เมียงดงสตรีทฟู้ด ” มีอาหารหรือของทานเล่นใหไ้ดล้ิ้มลองมากมาย ไม่วา่จะเป็น หอยเชลลย์า่งตวั
ใหญ่อบน่ากิน ขนมไข่หรือเครันปัง ขนมยอดฮิตตลอดกาลของเมียงดง กุง้ล็อบสเตอร์ตวัใหญ่ๆ ยา่งชีสมีรสหวาน ชีส
ยา่ง โดยการเอามอสซาเรลล่าชีสเสียบไมแ้ลว้เอาไปยา่ง ตอ๊กโบกี เคก้ขา้วท่ีข้ึนช่ือของเกาหลี ปรุงรสดว้ยซอสเผด็
สไตลเ์กาหลี เมนูน้ีมีอยูเ่กือบทุกซอกทุกมุมท่ีในตลาดเมียงดง บะหม่ีดาํจาจงัมยอน หน่ึงในเมนูสุดฮิตท่ีเห็นกนับ่อย
ในซีร่ีส์เกาหลี มนัฝร่ังเกลียวทอดกรอบเสียบไม ้พบเห็นไดท้ัว่ไปในเมืองไทย แต่ของท่ีน่ีจะมีไส้กรอกเพิ่มเขา้มาอีก
หน่ึงชั้น ปลาหมึกยกัษท์อดกรอบ เสียบไมแ้บบอลงัการโรยดว้ยเกลือ เป็นตน้ แต่หากคนท่ีชอบของหวานก็จะมีไอติ
มโคนเจา้ดงั ซ่ึงไอติมท่ีกดมาใส่โคนนั้นสูงถึง 2 ฟุต 
 

 
 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู บุฟเฟตบ์าบีคิวป้ิงยา่งสไตลเ์กาหลี 
เน้ือหมู เน้ือไก่ เน้ือววั ปลาหมึก อาหารเกาหลี เติมไม่อั้น 

 
นาํท่านเพลินเพลินกบัการแวะซ้ือของฝากท่ี ซุปเปอร์มาร์เกต็ (ละลายเงินวอน ซ้ือ 5 แถม 1) สาหร่าย ขนมต่างๆ ช็อก

โกแล็ตหิน ซีเรียลช็อกโก ้ผลิตภณัฑข์องใบ และรากฝอยของโสมในรูปแบบขนม ชาโสม โคลนพอกหนา้โสม ครีม

ลา้งหนา้โสม เคร่ืองสาํอางโสม และยงัมีกิมจิ เปเปโร (ป๊อกก้ีเกาหลี) ชินราเมง (มาม่าเกาหลี) นมกลว้ย เป็นตน้  

 



 
 
 
 
 
 
ไดเ้วลาอนัสมควรนาํท่านเดินทางสู่ สนามบินอนิชอน ประเทศเกาหลีใต ้

20.25 นาํท่านเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน T’WAY AIR เทีย่วบินที ่TW101 
00.25 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทยโดยสวสัดิภาพ ... พร้อมความประทบัใจ 
 
 
 

อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง 
ราคาทวัร์/ท่าน 

พกัห้องละ 2-3 ท่าน 
ราคาทวัร์เด็ก/ท่าน 
(อายุไม่เกนิ 12 ปี) 

ราคาทวัร์ไม่รวม 
ตั๋วเคร่ืองบิน 

ราคา 
ห้องพกัเดี่ยว 

30 มิ.ย. – 03 ก.ค. 2565 21,990 21,990 12,990 5,000 
07 – 10 กรกฎาคม 2565 21,990 21,990 12,990 5,000 
14 – 17 กรกฎาคม 2565 21,990 21,990 12,990 5,000 
20 – 23 กรกฎาคม 2565 21,990 21,990 12,990 5,000 
27 – 30 กรกฎาคม 2565 26,990 26,990 17,990 5,000 

 
อตัราค่าบริการสาํหรับเด็กอายไุม่เกิน 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ 10,000 บาท 

อตัราค่าบริการไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน และหวัหนา้ทวัร์ ท่านละ 1,500 บาท 
 

ลงทะเบียนให้ครบ 4 ขั้นตอน 

 ขั้นตอนที ่1 ลงทะเบียน K-ETA  
 ขั้นตอนที ่2 ลงทะเบียน Q-CODE  
 ขั้นตอนที ่3 ลงทะเบียนตรวจ PCR ทีเ่กาหล ีโดยชําระค่าบริการเพิม่ ท่านละ ประมาณ 80,000 วอน 
 ขั้นตอนที ่4 ลงทะเบียน THAILAND PASS  

 
 

 
 
 
 
 



 
 
สาํคญัโปรดอ่าน 

1. กรุณาทาํการจองล่วงหนา้ก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนั พร้อมชาํระเงินมดัจาํ  ท่านละ 10,000 บาท/ท่าน และชาํระ
ส่วนท่ีเหลือ 21 วนั ก่อนการเดินทาง กรณีวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 21 วนั ตอ้งชาํระค่าทวัร์เตม็จาํนวน 100% เท่านั้น 

2. อตัราค่าบริการน้ี จาํเป็นตอ้งมีผูเ้ดินทาง จาํนวน 15 ท่าน ข้ึนไป ในแต่ละคณะ กรณีท่ีมีผูเ้ดินทางไม่ถึงตามจาํนวนท่ี
กาํหนด ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการ (ปรับราคาเพิ่มข้ึน 
เพื่อใหค้ณะไดอ้อกเดินทาง ตามความตอ้งการ) 

3. ท่านท่ีตอ้งออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ตัว๋เคร่ืองบิน , รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทุกคร้ังก่อนทาํ
การออกบตัรโดยสาร เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
และการแนะนาํจากเจา้หนา้ท่ีเป็นเพียงการแนะนาํเท่านั้น 

4. นกัท่องเท่ียวท่ีตอ้งการเดินทางโปรแกรมขา้งตน้ควรทาํการจอง และ ส่งเอกสารเพื่อขอวซ่ีาหมู่คณะก่อนเดินทางอยา่ง
นอ้ย 45 วนั วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์60 วนั หากระยะเวลานอ้ยกวา่ท่ีระบุไวข้า้งตน้ ขอสงวนสิทธ์ิในการขอวซ่ีาประเภท
อ่ืนซ่ึงอาจมีค่าใชจ่้ายเพิ่ม หรือมีผลต่อการพิจารณาวซ่ีาของท่าน 

5. ระหวา่งท่องเท่ียวหากนกัท่องเท่ียวไดรั้บการตรวจยนืยนัวา่มีเช้ือโควดิ ทางโรงแรมอาจมีค่าทาํความสะอาดหอ้งพกั
เพิ่มเติม ถา้มี (ไม่รวมอยูใ่นรายการทวัร์) 

6. ในกรณีท่ีภาครัฐทั้งไทย และประเทศปลายทางมีขอ้กาํหนดในการกกัตวั หรือ การตรวจหาเช้ือโควดิ- 19 ทุกประเภท 
ผูเ้ดินทางตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ่้ายส่วนน้ีดว้ยตวัท่านเอง ถา้มี (ไม่รวมอยูใ่นรายการทวัร์) 

7. ตามนโยบายของรัฐบาลเกาหลีใต ้ร่วมกบัการท่องเท่ียวเกาหลีใตเ้พื่อโปรโมทสินคา้ในนามของร้านรัฐบาล คือ 
สมุนไพรโสม สมุนไพรฮอตเกนามู นํ้ามนัสน ศูนยเ์คร่ืองสาํอางค ์(คอสเมติค) พลอยอเมทิส และร้านคา้ปลอดภาษี 
(ดิวต้ีฟรี) ซ่ึงจาํเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร์ เพราะมีผลกบัราคาทวัร์ ทางบริษทัฯ จึงอยากเรียนช้ีแจงลูกคา้ทุก
ท่านวา่ ร้านรัฐบาลทุกร้านจาํเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม หากประสงคจ์ะซ้ือหรือไม่ซ้ือข้ึนอยูก่บัความพอใจของ
ลูกคา้เป็นหลกั ไม่มีการบงัคบัใดๆ ทั้งส้ิน 
 

7.1 ทวัร์คร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเป็นหมู่คณะเท่านั้น ถา้ลูกคา้ตอ้งการแยกตวัออกจากกรุ๊ป
ทวัร์ โดยไม่ลงร้านช็อปป้ิง เช่น ร้านโสม/ฮอกเกนามู/นํ้ามนัสน/เคร่ืองสาํอางคค์อสเมติค/พลอยอ
เมทิส ทางบริษทัจะคิดค่าดาํเนินการในการแยกท่องเท่ียวเอง 300 USD ต่อท่าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ขอ้มูลการเตรียมตวัในการเดินทางเขา้-ออกประเทศไทยและประเทศเกาหลี (มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่ 15 มีนาคม 2565) 
 
 การเตรียมตวัก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย 

o ลงทะเบียนผา่นระบบ K-ETA  
o เอกสารประกอบการลงทะเบียน K-ETA 

 สาํเนาหนา้หนงัสือเดินทาง (หนา้แรกท่ีมีรูป) ชดัเจน โดยสแกนไฟลเ์ป็นรูปภาพ (รูปถ่ายจากมือ

ถือไม่สามารถใชไ้ด)้ มีอายกุารใชง้านคงเหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน ณ วนัเดินทางกลบั และมี

หนา้วา่งไม่ตํ่ากวา่ 2 หนา้ 

 รูปถ่ายสี หนา้ตรง ขนาด 2 น้ิว ฉากหลงัตอ้งเป็นพื้นสีขาว ถ่ายมาแลว้ไม่เกิน 3 เดือน โดยสแกน

ไฟลเ์ป็นรูปภาพ 

2. เอกสารใบรับรองผลตรวจเช้ือ COVID-19 แบบ RT-PCR ซ่ึงถูกรับรองภายใน 48 ชัว่โมงก่อนเดินทาง  
o สาํหรับเด็กอายตุ ํ่ากวา่ 12 ปี ผูสู้งอายท่ีุมีอาย ุ65 ปีข้ึนไป และสตรีมีครรภ ์ท่ียงัไม่ไดรั้บการฉีดวคัซีน 

จะตอ้งเดินทางพร้อมผูป้กครองท่ีฉีดวคัซีนครบ และตอ้งมีใบรับรองผลตรวจเช้ือ COVID-19 แบบ RT-
PCR ซ่ึงถูกรับรองภายใน 72 ชัว่โมงก่อนเดินทาง) 

o สาํหรับผูท่ี้เคยไดรั้บเช้ือ COVID-19 จะตอ้งมีเอกสารใบรับรองท่ีระบุผลวา่ไม่พบเช้ือ COVID-19 และ
ใบรับรองตอ้งมีอายไุม่เกิน 6 เดือน นบัตั้งแต่วนัท่ีออกจากโรงพยาบาลจนถึง ณ วนัท่ีเดินทาง โดย
เอกสารตอ้งเป็นภาษาองักฤษ  

** ทั้งน้ีผูเ้ดินทางจะตอ้งทาํการส่งขอ้มูลในขอ้ 2 มาใหท้างบริษทัในรูปแบบไฟล ์ PDF เพื่อทาํการลงทะเบียน Q 
CODE 48 ชัว่โมงก่อนการเดินทาง ** 

3. ลงทะเบียน Q CODE (ทางบริษทับริการการลงทะเบียนให้) 
o เอกสารประกอบการลงทะเบียน Q CODE 

 สาํเนาหนา้หนงัสือเดินทาง (หนา้แรกท่ีมีรูป) ชดัเจน โดยสแกนไฟลเ์ป็นรูปภาพ (รูปถ่ายจากมือ

ถือไม่สามารถใชไ้ด)้ มีอายกุารใชง้านคงเหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน ณ วนัเดินทางกลบั และมี

หนา้วา่งไม่ตํ่ากวา่ 2 หนา้ 

 รูปถ่ายสี หนา้ตรง ขนาด 2 น้ิว ฉากหลงัตอ้งเป็นพื้นสีขาว ถ่ายมาแลว้ไม่เกิน 3 เดือน โดยสแกน

ไฟลเ์ป็นรูปภาพ 

 เอกสารใบรับรองผลตรวจเช้ือ COVID-19 แบบ RT-PCR ซ่ึงถูกรับรองภายใน 48 ชัว่โมงก่อน

เดินทาง  

4. ลงทะเบียนตรวจ PCR ท่ีเกาหลี (ทางบริษทับริการการลงทะเบียนให้) 
5. ลงทะเบียน Thailand Pass (ทางบริษทับริการการลงทะเบียนให้)  

o เอกสารประกอบการลงทะเบียน Thailand Pass 
 เอกสารการจองแพก็เกจ Test & Go  

 



 
 

** ในกรณีท่ีลูกคา้จองแพก็เกจ Test & Go จะตอ้งทาํการส่งขอ้มูลการทาํจองใหก้บับริษทัเพื่อทาํการลงทะเบียนให ้
** 

 เอกสารรับรองการฉีดวคัซีนครบถว้น ตามขอ้กาํหนดของรัฐบาลไทย มากกวา่ 14 วนัก่อน
เดินทาง (Vaccinated Certificate และ International Vaccinated Certificate) 

** ผูเ้ดินทางจะตอ้งไดรั้บวคัซีนครบโดส รวมถึงผูท่ี้ไดรั้บวคัซีนสองชนิดแตกต่างกนั แลว้อยา่งนอ้ยก่อนวนั
เดินทาง 14 วนั และเขม็ล่าสุดท่ีฉีดไม่เกิน 6 เดือนหรือ 180 วนั ในการเขา้ประเทศเกาหลี ** 
ตวัอยา่งการรับวคัซีน  ท่ีสามารถเดินทางได ้  

เขม็ท่ี 1 Pizer/หรือยีห่อ้อ่ืนๆ 
  เขม็ท่ี 2 Pizer/หรือยีห่อ้อ่ืนๆ 

เขม็ท่ี 3 Moderna/หรือยีห่อ้อ่ืน ไดรั้บวคัซีนล่าสุด วนัท่ี 25 ธนัวาคม 2564  
(นบัจากวนัเดินทางแลว้มีอายไุม่เกิน 6 เดือน หากมีอายกุารรับวคัซีนเกินจะตอ้งทาํการรับ
วคัซีนใหม่อีกคร้ังโดยท่ีเขม็ล่าสุดจะตอ้งฉีดก่อน 14 วนัเดินทาง) 

 
 
 

 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 


