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รหัสโปรแกรม : 24076 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
SEOUL IN LOVE (KOREA) 5 DAYS 3 NIGHTS BY T-WAY 
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ตารางการเดนิทาง 

วันที ่ สถานทีท่อ่งเทีย่ว 
รายละเอยีด อาหาร โรงแรมทีพ่กัระดับ 3ดาว 

หรอืเทยีบเท่า เชา้ กลางวนั เย็น 
วันที่ 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - - - - 

วันที่ 2 
สนามบินอินชอน –PARADISE CITY – หมู่บ้านเทพนิยาย 
– เมืองซองโด                                                                       

- ✓ ✓ 
INCHEON HOTEL หรือ

เทียบเท่า ระดับ 3 ดาว 

วันที่ 3 สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – สวนฮานึล – ร้านน้ำมันสน ✓ ✓ ✓ 
INCHEON HOTEL หรือ

เทียบเท่า ระดับ 3 ดาว 

วันที่ 4 
พิพิธภัณฑ์สาหร่าย – หอประวัติศาสตร์ซอแดมุน –หมู่บ้าน
โบราณอิกซานดง - ร้านเครื่องสำอาง – ศูนย์สมุนไพรฮ็อก
เกนาม ู– ดิวตี้ฟรี – ตลาดเมียงดง                                                                                                       

✓ ✓ - 
THE RECENZ HOTEL หรือ

เทียบเท่า ระดับ 3 ดาว 

วันที่ 5 
ศูนย์สมุนไพรโสม – I Seoul U  - ร้านพลอยอะเมทีส 
ย่านฮงแด - ร้านละลายเงินวอน – กรุงเทพฯ                                                                                                                                                                                                                    ✓ ✓ -  

 

ตารางเสน้ทางการบนิ 

เส้นทางการบิน 
เวลาออกเดนิทาง-เวลาถงึ

ปลายทาง 
เทีย่วบนิ 

ระยะเวลาในการเดนิทาง 
โดยประมาณ 

สุวรรณภูมิ (BKK)- อินชอน (ICN) 01.20-08.55 TW102 5 ชม. 35 นาที 
อินชอน (ICN)-สุวรรณภูมิ (BKK) 20.25-00.25 TW101 5 ชม. 

 

อตัราค่าบริการ 

กำหนดการเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ ่ 

(พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น) 
ราคาเดก็เสรมิเตยีง 

(พกักบัผู้ใหญ ่2 ทา่น) 
ราคาเดก็ไมเ่สรมิเตยีง  
(พกักบัผู้ใหญ ่2 ทา่น) 

พกัเดีย่วจา่ย
เพิม่ 

18-22 ส.ค. 65 
25-29 ส.ค. 65 23,988 บาท 23,988 บาท 23,988 บาท 6,600 บาท 

31 ส.ค.-04 ก.ย. 65 21,988 บาท 21,988 บาท 21,988 บาท 6,600 บาท 

14-18 ก.ย. 65 
21-25 ก.ย. 65 

28 ก.ย.-02 ต.ค. 65 
21,988 บาท 21,988 บาท 21,988 บาท 6,600 บาท 

7-11 ต.ค. 65 23,988 บาท 23,988 บาท 23,988 บาท 6,600 บาท 

8-12 ต.ค. 65 23,588 บาท 23,588 บาท 23,588 บาท 6,600 บาท 

19-23 ต.ค. 65 23,988 บาท 23,988 บาท 23,988 บาท 6,600 บาท 

20-24 ต.ค. 65 24,988 บาท 24,988 บาท 24,988 บาท 6,600 บาท 
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รายละเอยีดการเดนิทาง    เดอืนสงิหาคม - ตลุาคม 2565 

21.30 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารระหว่างประเทศชั้น 4 ประตูทางเข้าท่ี 7 เคาน์เตอร์ P 
สายการบินทีเวย์ (TW) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระเช็คอิน 

01.20 น.  ออกเดินทางสู่ ประเทศเกาหลีใต้ โดย สายการบินทีเวย์ เที่ยวบินที่ TW102 
08.55 น. ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต้ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ชม. กรุณาปรับนาฬิกาของท่าน

เป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว 
จากนั้น นำท่านถ่ายรูปกับ Paradise City พิกัดสายอาร์ตใกล้กับสนามบินอินชอน โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมร่วมสมัยสุดล้ำ

จนกลายเป็นมุมถ่ายรูปเก๋ๆ ที่เหล่าฮิปส์เตอร์และสายแชะต้องไปเช็คอิน ด้านนอกว่าเจ๋งแล้ว ด้านในยิ่งน่าสนใจกว่า 
เนื่องจากเป็นศูนย์รวมความบันเทิงหลากหลายแขนง 

 
 
 
 
 
 
 
 
จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านเทพนิยาย เป็นหมู่บ้านตำนานของซงจ้าวจ้าว เป็นหมู่บ้านท่ีสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1883 นำไปสู่

การเริ่มต้นของชาวต่างชาติจำนวนมากเข้ามาในพื้นที่เพื่อการตั้งถิ่นฐาน ในไม่ช้ามันก็กลายเป็นหมู่บ้านที่ร่ำรวยและคน
หนุ่มสาวจำนวนมากค่อย ๆ ย้ายออกจากหมู่บ้านในสภาวะนิ่ง ดังนั้นโครงการปรับปรุงจึงถูกนำไปปรับปรุงการพัฒนา
หมู่บ้านโดยการทาสีและการตกแต่งเทพนิยายคลาสสิกรอบตัว ไม่ว่าจะเป็นหิมะสีขาว และหุ่นยนต์ และอื่นๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูบุลโกก ิ  หรือเนื้อหมูสดหมักกับซอสและเครื่องเทศจนได้ท่ีแล้วนำมาใส่

บนกระทะผัดกับ กะหล่ำปลีสดและวุ้นเส้นของเกาหลีมีน้ำขลุกขลิกรสชาติออกหวานเล็กน้อย พร้อมกับเสิร์ฟข้าวสวย
และเครื่องเคียงต่าง ๆ  

บ่าย นำท่านชม เมืองซองโด ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 6 ตารางกิโลเมตร มีพื้นที่ลักษณะเป็นเกาะ เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ได้จากการ
ถมทะเล ถูกออกแบบขึ้นโดยคำนึงถึงการใช้ชีวิตของผู้คนและการทำงานเป็นสำคัญ เป็นการผสมผสานกันที่ลงตัว

วันแรกของการเดินทาง    กรงุเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ                                                                                                                                                              

วันทีส่องของการเดนิทาง    สนามบนิอินชอน –PARADISE CITY – หมูบ่า้นเทพนยิาย – เมอืงซองโด                                                                       
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ระหว่างสภาพแวดล้อมเป็นมิตรกับการอยู่อาศัย และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่เหมาะกับการทำงาน รวมถึงการใช้
ชีวิตประจำวัน มีการพัฒนาเมืองให้มีความทันสมัยพัฒนาเทคโนโลยีเครือข่ายในเมือง ให้เป็นเมืองที่มีการเข้าถึงข้อมูล
เป็นเครือข่ายเดียวกันบนอินเทอร์เน็ต ไม่ว่าเป็นด้านระบบไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ รวมถึงการจราจร มากกว่า 40% ของ
เมืองถูกจัดสรรให้เป็นพื้นที่สีเขียว อย่างเช่น Songdo Central Park ที่ได้รับแรงบันดาลใจมากจาก Central Park ใน
มหานครนิวยอร์ค โดยบริเวณรอบๆ นั้นจะมีร้านกาแฟ ร้านอาหาร ล่องเรือ Taxi, เรือแคนนู เรือปั่น (ไม่รวมอยู่ใน
รายการ) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  
 พกัที ่INCHEON HOTEL หรอืเทยีบเท่า ระดบั 3  

 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
จากนั้น  นำท่านสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ซึ่งถูกขนานนามว่า ดิสนีย์ แลนด์เกาหลี โดยมีบริษัทซัมซุงเป็นเจ้าของ ท่านจะได้นั่ง

กระเช้าลิฟท ์และท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี ชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลก และ สนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด อาทิ 
สเปสร์ รถไฟเหาะ หนอน สะบัด ชมสวนดอกไม้ซึ่งกำลังบานสะพรั่งอวดสีสันเต็มสวน (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ 
เดือนมีนาคม - เมษายน เป็นสวนดอกทิวลิป, เดือนพฤษภาคม - เดือนมิถุนายน เป็นดอกกุหลาบ, เดือนสิงหาคม - 
เดือนกันยายน เป็นสวนดอกลิลลี่, เดือนตุลาคม - เดือนพฤศจิกายน เป็นสวนดอกเบญจมาศ) ชมกิจกรรม และการ
แสดงต่างๆ ด้วยบัตรเข้าชมแบบไม่จำกัดจำนวนรอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลางวัน อิสระอาหารกลางวันภายในสวนสนุก (แจกคืนเป็นคูปอง) 

วันที ่3               สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์– รา้นน้ำมนัสน – สวนฮานลึปารค์                                                                                  
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บ่าย ให้ท่านได้สนุกกันต่อกับ สวนสนุก เอเวอร์แลนด ์ประกอบไปด้วยโซนต่าง ๆ ดังนี้ 
– Magic Land 
– European Adventure 
– Zootopia หนึ่งในสวนสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลี มีสัตว์มากกว่า 2,000 ตัว จาก 200 กว่าสายพันธ์ 
– Lost Valley ที่จัดแสดงสัตว์แบบเปิดโล่ง สไตล์สวนสัตว์ ซาฟารี 
– Plantopia 
– งานเทศกาลต่างๆ เช่น Tulip Festival, Rose Festival, Summer Splash, Halloween Festival เป็นต้น 

จากนั้น นำท่านเดินทางเข้าสู่ กรุงโซล (Seoul) เป็นมหานครและเมืองหลวงของเกาหลีใต้มานานกว่า 600 ปี จึงทำให้เมืองนี้เป็น
จุดศูนย์รวมด้านต่าง ๆ ของเกาหลีใต้ไม่ว่าจะเป็น วัฒนธรรม, การศึกษา, เศรษฐกิจ, การเมือง และมีสถานที่สำคัญทาง
ประวัติศาสตร์หลายแห่ง   นำท่านชม ศูนย์สมุนไพร RED PINE ผลิตภัณฑ์ที่สกัดจากน้ำมันสน ที่มีสรรพคุณช่วย
บำรุงร่างกาย ลดไขมัน ช่วยควบคุมอาหาร และรักษาสมดุลในร่างกาย 

จากนั้น นำท่านชม สวนฮานึลกงวอน Haneul Park ซึ่งหมายถึงสวนสาธารณะท้องฟ้า (Sky Park) และเป็นหนึ่งในสวนห้า
แห่งของ เวิลด์คัพพาร์ค (World Cup Park) ซึ่ง
เป็นสวนระบบนิ เวศขนาดใหญ่  ของกรุงโซล 
(Seoul) ซึ่งเป็นเมืองในพื้นที่ ของจังหวัดคยองกี 
(คยองกีโด, Gyeonggi-do) ในประเทศเกาหลีใต้ 
ฮานึล เวิลด์คัพ พ าร์ค  (Haneul World Cup 
Park) เป็นสวนสาธารณะแห่งที่สอง ซึ่งถูกสร้าง
ขึ้นบนพื้นที่ฝังกลบขยะ ของเกาะ ตั้งอยู่ที่ระดับ
ความสูง 98 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล  และมี
ชื่อเสียงทางด้านภูมิทัศน์ที่งดงาม ของเส้นทาง
ผ่ านทุ่ งหญ้ า  ไปยั งยอด เขาที่ มี ทิ วทั ศ น์อั น
กว้างไกล รวมถึงเป็นท่ีอยู่อาศัย ของผีเสื้อหลากสีสันสวยงามกว่า 30,000 ตัว 

ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนู ชาบู ชาบู สุกี้หม้อไฟสไตล์เกาหลี  อาหารพื้นเมืองของคาบสมุทรเกาหลี
ตั้งแต่สมัยมองโกเลียบุกคาบสมุทรเกาหลี ลักษณะคล้ายสุกี้หม้อไฟ  
 พักที่ INCHEON HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 3  

 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  โปรดคืนกุญแจห้องพัก  และชำระค่าใช้จ่ายส่วนตัว (ถ้ามี)      
จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์สาหร่าย ซึ่งท่านจะได้เรียนรู้การทำสาหร่ายของชาวเกาหลี ประวัติความเป็นมา และความ

ผูกผันที่ชาวเกาหลีที่มีต่อสาหร่าย และให้ท่านได้เรียนการทำคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) พร้อมทั้ง สวมชุดฮันบก ซึ่งเป็น
ชุดประจำชาติของเกาหลี และถ่ายภาพเป็นที่ระลึก นอกจากนั้นท่านยังสามารถนำคิมบับ ฝีมือของท่านกลับไป
รับประทานได้อีกด้วย 

 
 
 

วันที ่4               พพิธิภณัฑส์าหรา่ย – หอประวตัศิาสตรซ์อแดมุน –หมูบ่า้นโบราณอกิซานดง  
                         รา้นเครือ่งสำอาง – ศนูยส์มนุไพรฮอ็กเกนาม ู– ดวิตี้ฟร ี– ตลาดเมียงดง                                                                                                  
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จากนั้น นำท่านเดินชม หอประวัติศาสตร์ซอแดมุน พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์เรือนจำซอแดมุน ถูกสร้างขึ้นมาในช่วงของปลาย

ราชวงศ์โชซอนก่อนที่จะถูกใช้เป็นเรือนจำของกองทัพญี่ปุ่นในช่วงที่เข้ายึดครองเกาหลี โดยใช้เป็นสถานท่ีในการจองจำ
ชาวเกาหลีที่อยู่ในขบวนการเรียกร้องอิสรภาพเกาหลี เเละเป็นท่ีทรมานสายลับต่างๆ ที่เเฝงตัวเข้ามาปฏิบัติงานอีกด้วย 
ปัจจุบันเคยใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำซีรี่ย์ยอดฮิตอันโด่ง อย่าง Goblin, Father, I’ll take Care of you, Doctor John 
เป็นต้น 

 
 
             
 
 
 
 
จากนั้น นำท่านเดินเล่นชมสวยงามของ หมู่บ้านโบราณอิกซานดง ความเก๋ของการมาย่านนี้น่ันก็คือ ที่นี่เป็นตลาดเล็ก ๆ ภายใน

ย่านนี้หมู่บ้านโบราณ Hanok Village  ที่มีอายุกว่า 100 ปี ภายในตลาดมีร้านเล็ก ๆ น่ารักซ่อนตัวอยู่มากมาย มี
สินค้า เสื้อผ้า เครื่องประดับ ข้าวของ เครื่องใช ้ของที่ระลึก ของฝาก ทั้งแบบโบราณย้อนยุค และแบบสมัยใหม่ รวมทั้ง
ร้านคาเฟ่หลายสไตล์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เอกลักษณะของตลาดแห่งนี้คือความโบราณของบ้านเรือน โดยมีลักษณะ
เด่น ๆ นั่นก็คือตัวบ้านจะถูกก่อนด้วยอิฐสีน้ำตาลเข้มเรียงตัวกันอย่างสวยงาม มีหลังคาที่เตี้ย โดยแต่ละร้านได้ประยุค
เอาความโบราณเก่าแก่นี้ให้มีความทันสมัยมากข้ึนแต่ก็ไม่ทิ้งเอกลักษณ์เดิม ผสมผสานออกมาได้อย่างลงตัว ถนน
หนทางเดินจะเป็นถนนเล็ก ๆ แคบ ๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูไก่ตุ๋นโสม เป็นอาหารบำรุงสุขภาพ เสิร์ฟในหม้อดินท่ามกลางน้ำซุปที่

กำลังเดือดพล่าน คัดเลือกไก่ขนาดกำลังเหมาะสม 
จากนั้น นำท่านช้อปปิ้งร้านเครื่องสำอางยอดนิยม COSMETIC OUTLET ของนักช้อปชาวไทยให้ท่านได้เลือกซื้อ  กลับไปฝาก

เป็นของที่ระลึก อาทิเช่น ครีมน้ำแตก ซึ่งราคาถูกกว่าที่เมืองไทยเกือบเท่าตัวและบางผลิตภัณฑ์ยังไม่มีขายในไทย  
จากนั้น นำท่านชม ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกนามู ต้นไม้ชนิดนี้เจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะ เมล็ดของ
พันธุ์ฮ็อกเกนี้ ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนำมารับประทานเพื่อช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ไม่ถูก
ทำลายจาการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจากอาหาร   และยา  

จากนั้น นำท่านช้อปปิ้งปลอดภาษีท่ี ดิวตี้ฟรี ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ นาฬิกา, แว่นตา, กระเป๋า,เครื่องสำอาง, 
กล้องถ่ายรูป หรือจะเป็นโทรศัพท์มือถือ ให้ท่านอิสระได้เลือกซื้ออย่างเต็มท่ี จากนั้น พาทุกท่านมาเดินช้อปปิ้งตลาดดัง
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ที่สุดของเกาหลี ตลาดเมียงดง หรือสยามสแควร์เกาหลี หากท่านต้องการทราบว่าแฟชั่นของเกาหลีเป็นอย่างไร ก้าว
ล้ำนำสมัยเพียงใดท่านจะต้องมาที่เมียงดงแห่งนี้พบกับสินค้าวัยรุ่น อาทิ เสื้อผ้าบุรุษ-สตรี เครื่องสำอางดังๆ อาท ิ
ETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE หรืออีกมายให้ท่านได้
เลือกซื้อซึ่งราคาถูกกว่าที่เมืองไทย 2-3 เท่า 

 
 
 
 
 
 
ค่ำ อิสระอาหารค่ำ ณ ตลาดเมียงดง เพื่อให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ง และสนุกกับการเลือกชิมสตรีทฟู๊ด 
 
 
 
 
 
 
 

 พักที ่THE RECENZ HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม โปรดคืนกุญแจห้องพัก  และชำระค่าใช้จ่ายส่วนตัว (ถ้ามี) 
จากนั้น  นำท่านสู่ สมุนไพรโสมเกาหลี โสมถูกนำมาใช้เพื่อสุขภาพเป็นเวลานานากว่า 2,000 ปี ในตำรายาแผนโบราณจีนระบุว่า 

โสมเป็นสมุนไพรที่ช่วยเสริมความแข็งแรงให้แก่ระบบย่อยอาหาร และปอด ช่วยทำให้จิตใจสงบ และเพิ่มพละกำลัง 
สรรพคุณทางการแพทย์ช่วยบำรุงหัวใจ ป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพทางเพศ ช่วยลด และป้องกัน
มะเร็ง    

จากนั้น นำท่านถ่ายรูปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของวัยรุ่น ณ สวนสาธารณะริมแม่น้ำฮันใน Seoul ที่ "Yeouido’s Hangang 
Park" แห่งนี้จะมี landmark เป็น ป้ายตัวอักษรขนาดใหญ่คำว่า I • SEOUL • U  ตั้งอยู่ใจกลางสวน แถมยังมีตึกสูง
อีกฝั่งแม่น้ำเป็น background ด้วย จนได้รับฉายาว่า Manhattan of Seoul 🇰🇷  สวนนี้มีขนาดใหญ่มากๆ มีทางเดิน
ริมแม่น้ำ มีจักรยานให้เช่า (ไม่รวมอยู่ในรายการ)  

 
 
 
 
 
 
 

วันทีห่า้ของการเดินทาง    ศนูยส์มุนไพรโสม – I Seoul U  - รา้นพลอยอะเมทสี – ยา่นฮงแด -รา้นละลายเงนิวอน –  
                                            กรงุเทพฯ                                                                                                                                                                                                                    
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จากนั้น  นำท่านชม โรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส เกาหลีเป็นแดนของพลอยสีม่วง พลอยแห่งสุขภาพและนำโชค โดยมีตั้งแต่สี

ม่วงอ่อนเย็นตาจนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่ห์เย้ายวนใจ พลอยนี้จะงามจับตาเมื่อมาทำเป็นแหวน จี้ ต่างหู และสร้อยข้อมือ 
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู จิมดัก เป็นเมนูอาหารเกาหลีพื้นเมืองดั้งเดิม จิมดักจานใหญ่นี้

ประกอบด้วยไก่ชิ้นโต วุ้นเส้นเกาหลีนี้มีลักษณะเป็นเส้นแบนใหญ่ๆ ทำจากมันฝรั่งทำให้เหนียวนุ่มเป็นพิเศษผัดคลุกเคล้า
กับซอสสูตรเฉพาะ เสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ การรับประทานใช้กรรไกรตัดเส้น และไก่ให้เป็นชิ้นเล็กพอดีคำ รับรอง
ต้องติดใจ 

บ่าย อิสระให้ท่านเดินช้อปปิ้งกันที่ ย่านฮงอิก ซึ่งเป็นย่านช้อปปิ้งชื่อดังของเหล่าวัยรุ่นเกาหลี ซึ่งฝั่งตรงข้ามของย่านนี้เป็น
มหาวิทยาลัยฮงอิก อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูป (ไม่รวมค่าเครื่องดื่ม)  ร้านกาแฟเปิดใหม่ King’s Cross ธีม Harry Potter 
คาเฟ่ King Cross Platform9 3/4 นี ้เป็นการจำลองฉากที่แฮร์รี่ พอตเตอร์ จะเดินทางไปโลกเวทมนต์ด้วยรถไฟ ชาน
ชาลา 9 3/4  

 
 
 
 
 
 
 
 นำท่านแวะ ซุปเปอร์มาเก็ต ซื้อของสาหร่าย ขนมต่างๆ ช็อกโกแลตหิน ซีเรียลช็อกโก ผลิตภัณฑ์ของใบ และรากฝอยของ

โสม ในรูปแบบขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหน้าโสม ครีมล้างหน้าโสม เครื่องสำอางโสม หมอนสุขภาพ กิมจิ เป็บโปโร้ (ป๊อก
กี้เกาหลี) ชินราเมง (มาม่าเกาหลี) เป็นต้น  

 
 
 
 
 
 
 สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชชาติอินชอน 
20.25 น.  เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินเอทีเวย์ เที่ยวบินที่ TW101 
00.25 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 
 
 

หนงัสอืเดินทางตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัเดินทาง 
และมหีนา้ทีเ่หลอืไวป้ระทบัตราไม่นอ้ยกว่า 2 หนา้ 

** กรณ ีถอืหนงัสอืเดนิทางตา่งชาต ิโปรดสอบถาม ** 
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รายละเอยีด และเอกสารการลงทะเบยีน K-ETA 
หมายเหต ุหลงัจากทีท่่านลงทะเบยีน K-ETA ผ่านแลว้ ท่านเปลีย่น พาสปอรต์ เล่มใหม ่ท่านจำเป็นจะตอ้งลงทะเบยีน  

และเสยีคา่ธรรมเนยีมใหม่ 
เอกสารทีจ่ำเปน็ตอ้งใช้ม ีดงันี้ 

1. รปูถ่าย หรอืสำเนาหนา้พาสปอรต์ (เป็นไฟล์ .jpg) อายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน (นับจากวันที่เดินทางกลับเข้าไป
ประเทศไทย)  

2. รปูถ่ายส ีฉากหลังสีขาว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตา อายุไม่เกิน 3 เดือน ขนาด 2x2 นิ้ว จำนวน ท่านละ 1 รูป  
 
 
 
 
 

 
 
 

ขอ้มลูคำรอ้งเพิม่เตมิ  
1. ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษตามหน้าพาสปอร์ต) .......................................................................................... 
2. หมายเลขหนังสือเดินทาง (NO. PASSPORT) ………………………………………………………...................... 
3. เบอร์โทรศัพท์ท่ีสามารถติดต่อได้ : 

…………………………………………………………………………………. 
4. อีเมล์ (E-mail :) .............................................................................................................................................. 
5. ประวัติการเดินทางไปต่างประเทศ  

5.1 ท่านเคยเดินทางไปประเทศเกาหลีใต้หรือ ไม่     เคย  จำนวนกี่ครั้ง ........................  ไม่เคย 
5.2 ท่านเคยเดินทางไปประเทศอื่นหรือไม่               เคย  จำนวนกี่ครั้ง ........................  ไม่เคย 

6. อาชีพ (ภาษาอังกฤษ)  
 6.1 อาชพีปัจจุบัน : 
…………………………………………………………………………………………………… 
 6.2 ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/สถานศึกษา: .............................................................................................................. 
 6.3 ตำแหน่ง : 
…………………………………………………………………………………………………………. 
 6.4 รายได้โดยเฉลี่ย (ประมาณ) / ต่อเดือน ...............................................................................................USD 
 
หมายเหต ุกรณีเป็น เจ้าของกิจการส่วนตัว / อาชีพอิสระ / แม่บ้าน / พ่อบ้าน / เกษียณอายุ หรืออื่นๆ โปรดระบุรายละเอียดให้ชัดเจน และ
ครบถ้วน)  
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อตัรานีร้วม 

✓ ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด (Economy Class) กรุงเทพ-อินชอน-กรุงเทพ โดยสายการบินทีเวย์  
✓ ค่าที่พักโรงแรมที่ระบุในรายการระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า รวมท้ังสิ้น 3 คืน (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง) 
✓ ค่าอาหารครบทุกมื้อตลอดรายการ 
✓ ค่าโค้ชปรับอากาศรถรับ-ส่งสนามบิน และ รายการทัวร์ตลอดรายการ 
✓ อัตราค่าเข้าชมสถานท่ีที่ระบุไว้ในรายการ 
✓ ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณีที่ เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ จะคุ้มครองเป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 

500,000 บาท (คุ้มครอง ผู้เอาประกันภัย อายุระหว่าง 6-75 ปี ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยอายุต่ำกว่า 6 ปี หรือ ระหว่าง 75-85 ปี 
คุ้มครอง 50 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรมธรรม์ / ส่วนในกรณี ผู้เอาประกันภัยอายุสูงกว่า 85 ปี 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคุ้มครอง) วงเงินคุ้มครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทย์จะต้องระบุในใบรับรองแพทย์ว่า”อาหารเป็นพิษ
เท่านั้น”)  

✓ ค่าระวางน้ำหนัก 20 กิโลกรัม  
 

อตัรานีไ้มร่วม 
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 
 ค่าลงทะเบียน K-ETA ท่านละ 400 บาท  
 ทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น/คนขับรถ/หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย 30,000 วอน ต่อลูกทัวร์ 1 ท่านต่อทริป 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว หรือ ค่าใช้จ่ายอื่น ที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม เช่น ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มที่ สั่งเพิ่ม, 

ค่าน้ำหนักกระเป๋าที่เกินกว่าทางสายการบินกำหนด, ค่ารักษาพยาบาล กรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยจา กโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋า
เดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น 

 ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับราคาขึ้น 
 ค่า ตรวจ RT-PCR หรือ ATK จากเมืองไทย ก่อนบินไปประเทศเกาหลี 
 ค่า ตรวจ RT-PCR ที่ประเทศเกาหลี เมื่อเดินทางไปถึง 80,000 วอน/ท่าน (ประมาณ 2,400 บาท) 

 
เงือ่นไขการจองทัวร ์

▪ งวดที่ 1 กรุณาวางเงินมัดจำในการสำรองที่นั่ง ท่านละ 10,000 บาท (หลังจากที่ได้ทำการจองภายใน 1 วัน) และที่นั่งจะถูกยืนยันเมื่อ
ได้รับค่ามัดจำแล้วเท่าน้ัน 

▪ งวดที่ 2 ชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมด 30 วันก่อนการเดินทาง (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของสายการบิน)  
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กรณยีกเลกิ 
• ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจำ บริษัทฯจะคิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ณ วันน้ัน ที่ไม่สามารถ คืนเงินได้ (ตัวอย่างเช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน, ค่า

วีซ่า, ค่ามัดจำห้องพัก เป็นต้น) 
• ยกเลิกหลังจากจ่ายเงินเต็มจำนวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 
• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทจะทำเรื่อง ยื่นเอกสารไปยังสายการ

บิน , โรงแรม และในทุกๆการให้บริการ เพื่อให้พิจารณาอีกครั้ง ทั้งนี้ อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ ซึ่งไม่สามารถแจ้งได้ว่า
จะสามารถคืนเงินได้ทั้งหมด หรือ บางส่วน เพราะ จะขึ้นอยู่กับการพิจารณาและตัดสินใจ ของ สายการบิน , โรงแรม และในทุกๆการ
ให้บริการอื่นๆ เป็นสำคัญ 
 

ขอ้มลูเพิ่มเตมิเรือ่งตัว๋เครือ่งบนิและทีน่ัง่บนเครือ่งบนิ 
▪ ทางบริษัทได้สำรองที่นั่งพร้อมชำระเงินมัดจำค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวน

สิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 10,000 บาท แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง  
▪ หากตั๋วเครื่องบินทำการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ ค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง  
▪ นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ท่ีจะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกำหนด เช่น ต้อง

เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ 
(น้ำหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกายและอำนาจในการให้ที่นั่ง Long leg ขึ้นอยู่กับทาง
เจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น 
 

หมายเหต ุ
▪ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่

รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ และเหตุสุดวิสัยบางประการ 
เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  

▪ เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่
ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี  

▪ เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะ
ขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ 

▪ กำหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภัยของ
คณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ  

▪ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธเข้าเมือง โดยด่านตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยและเวียดนาม 
▪ สำหรับ ผู้โดยสาร ที่ไม่ได้ถือ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ต่างด้าว ผู้โดยสารต้องรับผิดชอบเรื่องเอกสาร (VISA) หรือ 

การแจ้งเข้าแจ้งออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทัวร์ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่ ด่านตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยปฏิเสธในการ
เข้าและออกจากประเทศ 

▪ การท่องเที่ยวประเทศเกาหลีนั้นจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวดังกล่าว คือ ร้านโสม 
เครื่องสำอางค์ ฮ๊อตเก น้ำมันสนเข็มแดง ดิวตี้ฟรี ร้านพลอยอะเมทีส เป็นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิ่ม 
ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว 
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หากสนจองกรุณาตดิตอ่ 

➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 

➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ไดเ้ช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 

➢ หรือโทร 02-234-5936 
 

 

 
 
 

https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip

