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สนามบินสุวรรณภูม ิ
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สนามบินอินชอน – นัมซาน ทาวเวอร์ – คลองชองกเยชอน
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เมืองยงอิน – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – กรุงโซล – ร้านโสม – ศูนย์สมุนไพรโสม
ศูนย์ฮอตเกนามู – COSMETIC SHOP – ดิวตีฟ
้ รี – ฮงแด
ผลิตภัณฑ์น้ามันสน – พลอยอเมทิส – พระราชวังเคียงบก – ย่านเมียงดง
ละลายเงินวอน ซุปเปอร์มาร์เก็ต – สนามบินอินชอน สนามบินสุวรรณภูม ิ
ประเทศไทย

อาหาร
เช้า เทีย่ ง เย็น

โรงแรม
GRAND PALACE HOTEL
หรือเทียบเท่า
SKYPARK MYEONGDONG
HOTEL หรือเทียบเท่า

Day1 สนามบินสุ วรรณภูมิ
22.00 นัดหมายพร้อมกันที่ สนามบินสุ วรรณภูมิ ประเทศไทย โปรดสังเกตุป้าย เลทส์โกกรุ๊ ป พบเจ้าหน้าที่คอยให้การ
ต้อนรับพร้อมอํานวยความสะดวกเช็คอินให้แก่ท่าน
Day2 สนามบินอินชอน – นัมซาน ทาวเวอร์ – คลองชองกเยชอน
01.20 ออกเดินทางสู่ สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน T’WAY AIR เทีย่ วบินที่ TW 102
08.55 เดินทางถึง สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองรับสัมภาระผ่านจุดคัดกรองตามระเบียบ
ของสนามบิน
 สํ าคัญโปรดอ่ าน : หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมือง จะต้องทําการตรวจ RT-PCR ที่ประเทศเกาหลี ซึ่ ง
เป็ นไปตามนโยบายและระเบียบการเข้าประเทศของเกาหลี โดยขั้นตอนนี้อาจใช้เวลา
ในการรอผล 3 – 5 ชัว่ โมงโดยประมาณ และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมประมาณท่านละ
80,000 วอน
เที่ยง

บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู บูลโกกิ หมูหมักสไตล์เกาหลี มีรสชาติออกหวาน
เผ็ดเล็กน้อย โดยนําหมูลงในกระทะพร้อมนํ้าซุ ปปรุ งรส เมื่อสุ กรับประทานพร้อมเครื่ อง
เคียงและข้าวสวย
จากนั้นนําท่านไปยังหนึ่งในทาวเวอร์ ที่มีววิ ที่สวยที่สุดในเอเชีย นัมซาน ทาวเวอร์ (Namsan Tower) ตั้งอยูบ่ นภูเขา
นัมซานใจกลางกรุ งโซล มีความสู งจากฐานหอคอยประมาณ 236.7 เมตร และมีความสู ง 479 เมตรจากพื้นดิน ไม่วา่
จะเป็ นช่วงกลางวัน ช่วงกลางคืน หรื อฤดูกาลไหนๆ ก็ยงั ได้รับความนิยมเสมอมา ทั้งจากนักท่องเที่ยวและคู่รักชาว
เกาหลี เพราะเป็ นจุดชมวิวที่มองเห็นวิวทัว่ ทั้งกรุ งโซล และบริ เวณรอบๆ แบบพาโนราม่า นับเป็ นอีกสถานที่สุดแสน
โรแมนติกแห่งหนึ่งที่คู่รักทุกคู่ไม่ควรพลาด

คํ่า

นอกจากนี้ยงั มีไฮไลท์สาํ คัญของกรุ งโซลที่นกั ท่องเที่ยวทุกคนจะต้องมาแวะเช็คอินคือ สถานที่คล้องกุญแจชื่อดัง
Love Key Ceremony ที่มีความเชื่อว่า คู่รักที่มาคล้องกุญแจที่นี่จะมีความรักที่ยน
ื ยาวไปตลอดกาล *ไม่รวมกุญแจและ
ค่าขึ้นลิฟท์ประมาณท่านละ 11,000 วอน
นําท่านเดินทางไปยัง คลองชองกเยชอน เป็ นลําธารที่ไหลผ่านใจกลางกรุ งโซลซึ่ งเป็ นพื้นที่
พักผ่อนหย่อนใจที่ทนั สมัย และเป็ นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม สําหรับ
นักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ เมื่อมาเยือนยังกรุ งโซล
บริ การอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
ที่พกั GRAND PALACE HOTEL ระดับ 3 ดาว หรื อเทียบเท่า

Day3 เมืองยงอิน – สวนสนุกเอเวอร์ แลนด์ – กรุ งโซล – ร้ านโสม – ศูนย์ สมุนไพรโสม ศูนย์ ฮอตเกนามู –
SHOP – ดิวตีฟ
้ รี – ฮงแด
เช้า

COSMETIC

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เมืองยงอิน ซึ่ งเป็ นที่ต้ งั ของสวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ สวนสนุกเอเวอร์
แลนด์ ถูกขนานนามว่าเป็ นดิสนียแ์ ลนด์แห่งเกาหลีใต้ ตั้งอยูท่ ่ามกลางหุ บเขาประกอบไปด้วยโซนต่างๆ ดังนี้ Global
Fair, Magic Land, European Adventure, American Adventure, Zootopia เมื่อท่านก้าวผ่านประตูเข้าไปในสวนสนุก
เอเวอร์ แลนด์ พบกับอาคารทรงสวยที่ตกแต่ง

ด้วยสถาปั ตยกรรมแบบวิกตอเรี ยตะวันออกและอินเดีย ซึ่ งผสมผสานจนเข้ากันลงตัว แวะถ่ายรู ปสวยๆ ที่
Magic
Tree ต้นไม้แฟนตาซี ขนาดใหญ่ที่จะเปลี่ยนธี มไปตามเทศกาลต่างๆ ถือเป็ นอีกจุดแลนด์มาร์ คสําหรับนักท่องเที่ยว
ใครชอบเครื่ องเล่นหวาดเสี ยวต้องห้ามพลาดเด็ดขาด สนุกกับเครื่ องเล่นนานาชนิดไม่วา่ จะเป็ น รถไฟเหาะตีลงั กา
(Rolling X-Train) ที่เร็ วสุ ดๆ และตีลงั กาถึง 2 รอบ เฮอร์ ริเคน ( Hurricane) เครื่ องเล่นที่จะหมุนๆ เหวีย่ งๆ ให้หวั ใจ
เต้นรัวกับความสู งเกือบ 20 เมตรจากพื้นดิน! ดับเบิ้ลร็ อกสปิ น ( Double Rock Spin) ที่จะหมุนๆ ตีลงั กา 3 ตลบบน
อากาศด้วยความสู งที่แทบกลั้นหายใจ เรื อเหาะไวกิ้ง ( Columbus Adventure) เตรี ยมตัวเตรี ยมใจไปกับเจ้าเรื อเหาะ
ยักษ์ที่จะเหวีย่ ทุกคนขึ้นไปสู งถึง 30 เมตร ในมุม 75 องศา และไฮไลค์ที่พลาดไม่ได้ของสวนสนุกแห่งนี้ รถไฟเหาะ
รางไม้ (T-EXPRESS) รถไฟเหาะรางไม้ที่สูงชันเป็ นอันดับ 4 ของโลก ซึ่ งมีความชันถึง 77 องศา และวิง่ ด้วยความเร็ ว
104 กิโลเมตร/ชัว่ โมง

พักเหนื่อยจากเครื่ องเล่นหลุดเข้ามาในโลกของเหล่าสัตว์มากมาย โซน Zootopia หนึ่งในสวนสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดของ
เกาหลี มีสัตว์มากกว่า 2,000 ตัว จาก 200 กว่าสายพันธุ์ พาทุกท่านท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี ขึ้นไปบนรถบัส
ซาฟารี เพื่อใกล้ชิดกับเหล่าสัตว์ป่ายิง่ ขึ้นอย่างโซน Safari World พบกับสัตว์ที่น่าเกรงขามอย่างสิ งโตเจ้าป่ า เสื ออันดุ
ร้าย และหมีตวั ใหญ่ที่อาจจะโผล่มาทักทายคุณได้ทุกเมื่อ ตะลุยเข้าไปในโซน Lost Valley ตื่นเต้นไปกับการนัง่ รถ
สะเทิน
้ นํ้าสะเทิน
้ บก พร้อมเพลิดเพลินกับการชมสัตว์ต่างๆ ที่เดินเล่นอย่างอิสระ ถ้าโชคดีอาจจะได้พบกับสัตว์
เหล่านี้มาขอขนมกินถึงหน้าต่างรถเลยทีเดียว

เปลี่ยนบรรยากาศจากเหล่าสัตว์โลกมาเจอความสวยงามของหมู่พฤกษา สวนดอกไม้ สี่ฤดู เดินชมสวนดอกไม้ที่กาํ ลัง
ออกดอกบานสะพรั่งอวดสี สัน ซึ่ งจะเปลี่ยนแปลงพันธุ์ดอกไม้ไปตามฤดูกาลในรู ปแบบที่หลากหลายตลอดทั้งปี
(ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั สภาพอากาศ) ด้วยสี สันที่สดของดอกไม้แต่ละชนิดจึงได้รับความนิยมอย่างมาก ท่านไม่ควรพลาดที่จะ
มาถ่ายรู ปเก็บบรรยากาศความสดชื่นกลับไปเป็ นที่ระลึก รวมทั้งยังมีการจัดเทศกาลในแต่ละเดือน
 ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ ประมาณเดือนมีนาคม - มิถุนายน จะสามารถชมสวนดอกทิวลิป และดอกกุหลาบ
 ในช่วงฤดูร้อน ประมาณเดือนมิถุนายน - สิ งหาคม จะสามารถชมสวนดอกลิลลี่
 ในช่วงฤดูใบไม้ร่วง ประมาณเดือนกันยายน - ตุลาคม จะสามารถชมสวนดอกเบญจมาศ

เที่ยง

บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําท่านแวะช้อปที่ร้านเครื่ องสําอางค์ยอดนิยม COSMETIC OUTLET สวรรค์ของนักช้อปชาวไทย เพื่อ
เลือกซื้ อกลับไปเป็ นของฝาก มีให้เลือกมากมายหลากหลายแบนด์ ไม่วา่ จะเป็ นสกินแคร์ บาํ รุ งผิวแบรนด์อย่าง
DEWINS และแบรนด์ JSM ที่เป็ นสิ นค้าหลักของทางร้าน ไม่วา่ จะเป็ นครี มหอยทาก ครี มนํ้าแตก ครี มขัดขี้ไคล
สแตมเซลล์ โบท็อกซ์ เป็ นต้น และยังมีสินค้าอื่นๆ อาทิเช่น ครี มว่านหางจระเข้ แป้ งม้าโยก ยาย้อมผม แฮนด์ครี ม ยา
สระผม ฯลฯ

นําท่านเรี ยนรู ้การทําผลิตภัณฑ์ที่สกัดจาก ผลิตภัณฑ์ นํา้ มันสน มีสรรพคุณช่วยบํารุ งร่ างกาย ลดไขมัน ช่วยควบคุม
อาหาร และรักษาสมดุลในร่ างกาย

จากนั้นนําท่านออกเดินทางไปยัง ศูนย์ สมุนไพรโสมเกาหลี สมุนไพรที่ช่วยเสริ มความแข็งแรงให้แก่ระบบย่อย
อาหาร ปอด ช่วยทําให้จิตใจสงบ และเพิ่มพละกําลัง มีสรรพคุณทางการแพทย์ช่วยบํารุ งหัวใจ ป้ องกัน
โรคหัวใจขาดเลือด เสริ มประสิ ทธิ ภาพทางเพศ ลดและป้ องกันมะเร็ ง จากนั้นพาท่านชม ศูนย์ สมุนไพรบํารุ งตับ
ต้นไม้ชนิดนี้เจริ ญเติบโตในป่ าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะ และสู งเหนือระดับนํ้าทะเล 50-800 เมตร ช่วย
ดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง ป้ องกันโรคตับแข็ง ไม่ถูกทําลายจากการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจาก
อาหาร และยา
จากนั้นนําท่านเลือกซื้ อสิ นค้าปลอดภาษี ดิวตีฟ
้ รี ที่ร้านค้าปลอดภาษีที่ใหญ่ที่สุดในโซล แหล่งรวมสิ นค้าแบ
รนด์เนมมากมาย ไม่วา่ จะเป็ น นํ้าหอม เสื้ อผ้า เครื่ องสําอาง กระเป๋ า นาฬิกา เครื่ องประดับหลากหลายแบรนด์
ดัง และสิ นค้าแบรนด์อื่นๆ อีกมากมาย โดยชั้นใต้ดินจะเป็ นสิ นค้าแบรนด์หรู และเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ อาทิ
เช่น PRADA, DIOR, LOUIS VUITTON, BULGARI, LONGCHAMP, COACH, GUCCI, MICHEL KORS,
LOEWE, MIU MIU เป็ นต้น ในส่ วนของชั้นที่ 1 เป็ นช็อป CHANNEL และนาฬิกาดังหลากหลายแบรนด์ อาทิ
เช่น ROLEX, HERMES, OMEGA, TISSOT เป็ นต้น ชั้น 2 เป็ นช็อป MCM ชั้นที่ 3 เป็ นโซนเครื่ องสําอางค์
หลากหลายแบรนด์ดงั ไม่วา่ จะเป็ นแบรนด์ SULWHASOO, HERA, LANEIGE, L'Oréal, SU:M37,

ESTEELAUDER, LANCOME, CHRISTIAN DIOR, BIOTHERM, MAC เป็ นต้น ชั้น 4 จะเป็ นสิ นค้าแบรนด์
เนมอื่นๆ และชั้นที่ 5 จะเป็ นแบรนด์ของเกาหลี และโซนร้านอาหาร
จากนั้นเดินทางต่อไปยัง ย่ านฮงแด (Hongdae Street) เป็ นย่านที่อยูใ่ กล้ๆ กับมหาวิทยาลัยฮงอิก มีผลงาน
ศิลปะที่ส่วนใหญ่เป็ นศิลปะแนวร่ วมสมัยจัดวางแสดงเต็มพื้นที่ของถนนปิ กัสโซ่ที่ข้ ึนชื่อของย่านนี้
นอกจากนั้นที่นี่ยงั มีผบั บาร์ คาเฟ่ ร้านอาหารมากมายตามตรอกซอกซอยแทบทุกแห่ง จึงทําให้ที่นี่เป็ น
สี สันของกรุ งโซลที่นกั ท่องเที่ยวนิยมมาท่องเที่ยวไม่ขาดสายทั้งกลางวันและกลางคืน
คํ่า

บริ การอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
ที่พกั SKYPARK MYEONGDONG HOTEL ระดับ 3 ดาว หรื อเทียบเท่า

Day4

เช้า

ผลิตภัณฑ์ นํา้ มันสน – พลอยอเมทิส – พระราชวังเคียงบก – ย่ านเมียงดง -– ละลายเงินวอน ซุ ปเปอร์ มาร์
เก็ต – สนามบินอินชอน – สนามบินสุ วรรณภูมิ ประเทศไทย
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเรี ยนรู ้การทําผลิตภัณฑ์ที่สกัดจาก ผลิตภัณฑ์ นํา้ มันสน มีสรรพคุณช่วยบํารุ งร่ างกาย ลดไขมัน ช่วย
ควบคุมอาหาร และรักษาสมดุลในร่ างกาย นําท่านชมโรงงานเจียระไน พลอยอเมทิส แดนเกาหลีเป็ นแดน
ของพลอยสี ม่วง พลอยแห่งสุ ขภาพและนําโชค โดยมีต้ งั แต่สีม่วงอ่อนเย็นตา จนถึงสี ม่วงไวน์ มีเสน่ห์เย้ายวน
ใจ พลอยนี้จะงามจับตาเมื่อมาทําเป็ นแหวน จี้ ต่างหู และสร้อยข้อมือ
จากนั้นนําท่านชมความยิง่ ใหญ่ของ พระราชวังเคียงบกกุง ( Gyeongbokgung Palace) พระราชวังแห่งแรก
ของราชวงศ์โชซอนที่ต้ งั อยูใ่ จกลางกรุ งโซล ซึ่ งเป็ นอีกหนึ่งสถานที่ที่ใครมาเกาหลีเป็ นครั้งแรกต้องไม่พลาด
ที่จะแวะมาเยือน ด้วยฉากหลังของพระราชวังนั้เป็ นภูเขาพูกกั ซาน ทําให้ดูยงิ่ ใหญ่อลังการเป็ นอย่างมาก เรี ยก
ได้วา่ เป็ น The Grand Palace ของเกาหลีใต้เลยก็วา่ ได้ มีสถาปั ตยกรรมที่น่าสนใจคือ พระทีน
่ ั่งคึนจองวอง
เป็ นพระที่นงั่ ที่กษัตริ ยใ์ ช้ออกว่าราชการและเป็ นที่ทรงงาน ภายในพระที่นงั่ ไม่สามารถเข้าไปชมได้ แต่
สามารถถ่ายภาพจากด้านนอกได้ *กรณีทพ
ี่ ระราชวังเคียงบกกุงไม่ เปิ ดทําการ ทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ปรับ
รายการทดแทนเป็ น พระราชวังชางด็อกกุง
จากนั้นนําท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ ง ย่ านเมียงดง (Myeongdong Market) แหล่งละลายทรัพย์ในดวงใจ
ของสาวๆหลายคน หรื อสยามสแควร์ เกาหลี ตลาดแห่งนี้จะมีเสื้ อผ้า กางเกง รองเท้า นํ้าหอม เครื่ องสําอางค์
ทั้งแบรนด์เนมชื่อดัง และโลคอลแบรนด์ รวมถึงซี ดีเพลง รู ปดารา และศิลปิ นเกาหลี หรื ออะไรที่วยั รุ่ น
ต้องการก็สามารถหาได้จากที่ตลาดนี้ อาทิเช่น ร้านเครื่ องสําอางค์คท์ ี่คุน้ หู คนไทยที่ไม่วา่ จะเป็ น ETUDE,
SKIN FOOD, THE FACE SHOP, NATURAL REPUBLIC, INNISFREE ราคาเครื่ องสําอางค์คจ์ ะถูกกว่า
ประเทศไทยประมาณ 2 ถึง 3 เท่า และบางรุ่ นไม่มีขายในประเทศไทย หรื อจะเป็ นร้านขายรองเท้าแบรนด์ดงั

อย่างร้าน MBC MART ก็มีรองเท้าหลากหลายแบรนด์ดงั ให้เลือกมากมาย อาทิเช่น ADIDAS, NIKE, NEW
BALANCE, VANS, CONVERSE, FILA เป็ นต้น

จุดแนะนํา “เมียงดงสตรี ทฟู้ด ” มีอาหารหรื อของทานเล่นให้ได้ลิ้มลองมากมาย ไม่วา่ จะเป็ น หอยเชลล์ยา่ งตัว
ใหญ่อบน่ากิน ขนมไข่หรื อเครันปั ง ขนมยอดฮิตตลอดกาลของเมียงดง กุง้ ล็อบสเตอร์ ตวั ใหญ่ๆ ย่างชีสมีรสหวาน ชีส
ย่าง โดยการเอามอสซาเรลล่าชีสเสี ยบไม้แล้วเอาไปย่าง ต๊อกโบกี เค้กข้าวที่ข้ ึนชื่อของเกาหลี ปรุ งรสด้วยซอสเผ็ด
สไตล์เกาหลี เมนูน้ ีมีอยูเ่ กือบทุกซอกทุกมุมที่ในตลาดเมียงดง บะหมี่ดาํ จาจังมยอน หนึ่งในเมนูสุดฮิตที่เห็นกันบ่อย
ในซี รี่ส์เกาหลี มันฝรั่งเกลียวทอดกรอบเสี ยบไม้ พบเห็นได้ทวั่ ไปในเมืองไทย แต่ของที่นี่จะมีไส้กรอกเพิ่มเข้ามาอีก
หนึ่งชั้น ปลาหมึกยักษ์ทอดกรอบ เสี ยบไม้แบบอลังการโรยด้วยเกลือ เป็ นต้น แต่หากคนที่ชอบของหวานก็จะมีไอติ
มโคนเจ้าดัง ซึ่ งไอติมที่กดมาใส่ โคนนั้นสู งถึง 2 ฟุต

เที่ยง

บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู บุฟเฟต์บาบีคิวปิ้ งย่างสไตล์เกาหลี
เนื้อหมู เนื้อไก่ เนื้อวัว ปลาหมึก อาหารเกาหลี เติมไม่อ้ นั
นําท่านเพลินเพลินกับการแวะซื้ อของฝากที่ ซุ ปเปอร์ มาร์ เก็ต (ละลายเงินวอน ซื้ อ 5 แถม 1) สาหร่ าย ขนมต่างๆ ช็อก
โกแล็ตหิ น ซี เรี ยลช็อกโก้ ผลิตภัณฑ์ของใบ และรากฝอยของโสมในรู ปแบบขนม ชาโสม โคลนพอกหน้าโสม ครี ม
ล้างหน้าโสม เครื่ องสําอางโสม และยังมีกิมจิ เปเปโร (ป๊ อกกี้เกาหลี) ชินราเมง (มาม่าเกาหลี) นมกล้วย เป็ นต้น

ได้เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางสู่ สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้
20.25 นําท่านเดินทางสู่ สนามบินสุ วรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน T’WAY AIR เทีย่ วบินที่ TW101
00.25 เดินทางถึง สนามบินสุ วรรณภูมิ ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ ... พร้อมความประทับใจ

อัตราค่ าบริการ
วันเดินทาง
30 มิ.ย. – 03 ก.ค. 2565
07 – 10 กรกฎาคม 2565
14 – 17 กรกฎาคม 2565
20 – 23 กรกฎาคม 2565
27 – 30 กรกฎาคม 2565

ราคาทัวร์ /ท่ าน
พักห้ องละ 2-3 ท่ าน
21,990
21,990
21,990
21,990
26,990

ราคาทัวร์ เด็ก/ท่ าน
(อายุไม่ เกิน 12 ปี )
21,990
21,990
21,990
21,990
26,990

ราคาทัวร์ ไม่ รวม
ตั๋วเครื่ องบิน
12,990
12,990
12,990
12,990
17,990

ราคา
ห้ องพักเดี่ยว
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000

อัตราค่าบริ การสําหรับเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 10,000 บาท
อัตราค่าบริ การไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น และหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 1,500 บาท
ลงทะเบียนให้ ครบ 4 ขั้นตอน
 ขั้นตอนที่ 1 ลงทะเบียน K-ETA
 ขั้นตอนที่ 2 ลงทะเบียน Q-CODE
 ขั้นตอนที่ 3 ลงทะเบียนตรวจ PCR ทีเ่ กาหลี โดยชํ าระค่ าบริการเพิม่ ท่ านละ ประมาณ 80,000 วอน
 ขั้นตอนที่ 4 ลงทะเบียน THAILAND PASS

สําคัญโปรดอ่าน
1. กรุ ณาทําการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมชําระเงินมัดจํา ท่านละ 10,000 บาท/ท่าน และชําระ
ส่ วนที่เหลือ 21 วัน ก่อนการเดินทาง กรณี วนั เดินทางน้อยกว่า 21 วัน ต้องชําระค่าทัวร์ เต็มจํานวน 100% เท่านั้น
2. อัตราค่าบริ การนี้ จําเป็ นต้องมีผเู ้ ดินทาง จํานวน 15 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณี ที่มีผเู ้ ดินทางไม่ถึงตามจํานวนที่
กําหนด ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเลื่อนการเดินทาง หรื อเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริ การ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น
เพื่อให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการ)
3. ท่านที่ตอ้ งออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตัว๋ เครื่ องบิน , รถทัวร์ , รถไฟ) กรุ ณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทํา
การออกบัตรโดยสาร เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรื อ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
และการแนะนําจากเจ้าหน้าที่เป็ นเพียงการแนะนําเท่านั้น
4. นักท่องเที่ยวที่ตอ้ งการเดินทางโปรแกรมข้างต้นควรทําการจอง และ ส่ งเอกสารเพื่อขอวีซ่าหมู่คณะก่อนเดินทางอย่าง
น้อย 45 วัน วันหยุดนักขัตฤกษ์ 60 วัน หากระยะเวลาน้อยกว่าที่ระบุไว้ขา้ งต้น ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการขอวีซ่าประเภท
อื่นซึ่ งอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม หรื อมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน
5. ระหว่างท่องเที่ยวหากนักท่องเที่ยวได้รับการตรวจยืนยันว่ามีเชื้อโควิด ทางโรงแรมอาจมีค่าทําความสะอาดห้องพัก
เพิ่มเติม ถ้ามี (ไม่รวมอยูใ่ นรายการทัวร์ )
6. ในกรณี ที่ภาครัฐทั้งไทย และประเทศปลายทางมีขอ้ กําหนดในการกักตัว หรื อ การตรวจหาเชื้อโควิด- 19 ทุกประเภท
ผูเ้ ดินทางต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่ วนนี้ดว้ ยตัวท่านเอง ถ้ามี (ไม่รวมอยูใ่ นรายการทัวร์ )
7. ตามนโยบายของรัฐบาลเกาหลีใต้ ร่ วมกับการท่องเที่ยวเกาหลีใต้เพื่อโปรโมทสิ นค้าในนามของร้านรัฐบาล คือ
สมุนไพรโสม สมุนไพรฮอตเกนามู นํ้ามันสน ศูนย์เครื่ องสําอางค์ (คอสเมติค) พลอยอเมทิส และร้านค้าปลอดภาษี
(ดิวตี้ฟรี ) ซึ่ งจําเป็ นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์ ทางบริ ษทั ฯ จึงอยากเรี ยนชี้แจงลูกค้าทุก
ท่านว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจําเป็ นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม หากประสงค์จะซื้ อหรื อไม่ซ้ื อขึ้นอยูก่ บั ความพอใจของ
ลูกค้าเป็ นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้ น
7.1 ทัวร์ ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเป็ นหมู่คณะเท่านั้น ถ้าลูกค้าต้องการแยกตัวออกจากกรุ๊ ป
ทัวร์ โดยไม่ลงร้านช็อปปิ้ ง เช่น ร้านโสม/ฮอกเกนามู/นํ้ามันสน/เครื่ องสําอางค์คอสเมติค/พลอยอ
เมทิส ทางบริ ษทั จะคิดค่าดําเนินการในการแยกท่องเที่ยวเอง 300 USD ต่อท่าน

ข้อมูลการเตรี ยมตัวในการเดินทางเข้า-ออกประเทศไทยและประเทศเกาหลี (มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่ 15 มีนาคม 2565)
 การเตรี ยมตัวก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย
o ลงทะเบียนผ่านระบบ K-ETA
o เอกสารประกอบการลงทะเบียน K-ETA
 สําเนาหน้าหนังสื อเดินทาง (หน้าแรกที่มีรูป) ชัดเจน โดยสแกนไฟล์เป็ นรู ปภาพ (รู ปถ่ายจากมือ
ถือไม่สามารถใช้ได้) มีอายุการใช้งานคงเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับ และมี
หน้าว่างไม่ต่าํ กว่า 2 หน้า
 รู ปถ่ายสี หน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว ฉากหลังต้องเป็ นพื้นสี ขาว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 3 เดือน โดยสแกน
ไฟล์เป็ นรู ปภาพ
2. เอกสารใบรับรองผลตรวจเชื้อ COVID-19 แบบ RT-PCR ซึ่ งถูกรับรองภายใน 48 ชัว่ โมงก่อนเดินทาง
o สําหรับเด็กอายุต่าํ กว่า 12 ปี ผูส้ ู งอายุที่มีอายุ 65 ปี ขึ้นไป และสตรี มีครรภ์ ที่ยงั ไม่ได้รับการฉี ดวัคซี น
จะต้องเดินทางพร้อมผูป้ กครองที่ฉีดวัคซี นครบ และต้องมีใบรับรองผลตรวจเชื้อ COVID-19 แบบ RTPCR ซึ่ งถูกรับรองภายใน 72 ชัว่ โมงก่อนเดินทาง)
o สําหรับผูท้ ี่เคยได้รับเชื้อ COVID-19 จะต้องมีเอกสารใบรับรองที่ระบุผลว่าไม่พบเชื้อ COVID-19 และ
ใบรับรองต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน นับตั้งแต่วนั ที่ออกจากโรงพยาบาลจนถึง ณ วันที่เดินทาง โดย
เอกสารต้องเป็ นภาษาอังกฤษ
** ทั้งนี้ผเู ้ ดินทางจะต้องทําการส่ งข้อมูลในข้อ 2 มาให้ทางบริ ษทั ในรู ปแบบไฟล์ PDF เพื่อทําการลงทะเบียน Q
CODE 48 ชัว่ โมงก่อนการเดินทาง **
3. ลงทะเบียน Q CODE (ทางบริ ษทั บริ การการลงทะเบียนให้)
o เอกสารประกอบการลงทะเบียน Q CODE
 สําเนาหน้าหนังสื อเดินทาง (หน้าแรกที่มีรูป) ชัดเจน โดยสแกนไฟล์เป็ นรู ปภาพ (รู ปถ่ายจากมือ
ถือไม่สามารถใช้ได้) มีอายุการใช้งานคงเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับ และมี
หน้าว่างไม่ต่าํ กว่า 2 หน้า
 รู ปถ่ายสี หน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว ฉากหลังต้องเป็ นพื้นสี ขาว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 3 เดือน โดยสแกน
ไฟล์เป็ นรู ปภาพ
 เอกสารใบรับรองผลตรวจเชื้อ COVID-19 แบบ RT-PCR ซึ่ งถูกรับรองภายใน 48 ชัว่ โมงก่อน
เดินทาง
4. ลงทะเบียนตรวจ PCR ที่เกาหลี (ทางบริ ษทั บริ การการลงทะเบียนให้)
5. ลงทะเบียน Thailand Pass (ทางบริ ษทั บริ การการลงทะเบียนให้)
o เอกสารประกอบการลงทะเบียน Thailand Pass
 เอกสารการจองแพ็กเกจ Test & Go

** ในกรณี ที่ลูกค้าจองแพ็กเกจ Test & Go จะต้องทําการส่ งข้อมูลการทําจองให้กบั บริ ษทั เพื่อทําการลงทะเบียนให้
**
 เอกสารรับรองการฉี ดวัคซี นครบถ้วน ตามข้อกําหนดของรัฐบาลไทย มากกว่า 14 วันก่อน
เดินทาง (Vaccinated Certificate และ International Vaccinated Certificate)
** ผูเ้ ดินทางจะต้องได้รับวัคซี นครบโดส รวมถึงผูท้ ี่ได้รับวัคซี นสองชนิดแตกต่างกัน แล้วอย่างน้อยก่อนวัน
เดินทาง 14 วัน และเข็มล่าสุ ดที่ฉีดไม่เกิน 6 เดือนหรื อ 180 วัน ในการเข้าประเทศเกาหลี **
ตัวอย่างการรับวัคซี น  ที่สามารถเดินทางได้
เข็มที่ 1 Pizer/หรื อยีห
่ อ้ อื่นๆ
เข็มที่ 2 Pizer/หรื อยีห
่ อ้ อื่นๆ
เข็มที่ 3 Moderna/หรื อยีห
่ อ้ อื่น ได้รับวัคซี นล่าสุ ด วันที่ 25 ธันวาคม 2564
(นับจากวันเดินทางแล้วมีอายุไม่เกิน 6 เดือน หากมีอายุการรับวัคซี นเกินจะต้องทําการรับ
วัคซี นใหม่อีกครั้งโดยที่เข็มล่าสุ ดจะต้องฉี ดก่อน 14 วันเดินทาง)

