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ภาพรวมโปรแกรม
ธรรมชาติ
วัฒนธรรม
ช้ อปปิ ้ ง
สวนสนุก
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เหมาะสาหรั บผู้ท่ ไี ปเกาหลีครั ง้ แรก
เด็ก
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ผู้สูงอายุ
●●●○○
ใช้ รถเข็น ● ● ● ○ ○
รถเข็นเด็ก ● ● ● ○ ○

√ ครบ 20 ท่าน ออกเดินทางแน่นอน
√ สายการบินประจาชาติ บริการ Full Service
√ รถโค้ ชใหม่ สะอาด คนขับมีมาตรฐาน

เมนูแนะนา

Todai ขาปูยักษ์

√ บริษัทเดียวในไทยรับรางวัลคุณภาพจาก Seoul City 2 ปี ซ้ อน
√ guide license
√ รวมทิปไกด์ และคนขับรถ ไม่ขายภาพระหว่างทริป

เริ่มต้ น30,500.-/ท่ าน
วันที่

รายการ

1

กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติสวุ รรณภูมิ
อินชอน (เกาหลีใต้ ) – เกาะนามิ – อุทยานโซรัคซาน(เคเบิ ้ลคาร์ ) – วันชินฮึงซา
– สกีรีสอร์ ท

2
3
4
5

นัง่ กระเช้ า(Gondola) – สตรอว์เบอร์ รี่ฟาร์ ม – สวนสนุกเอเวอร์ แลนด์
ศูนย์สมุนไพร – ศูนย์เวชสาอาง – โซลทาว์เวอร์ (รวมลิฟท์) – พระราชวังเคียงบก
– Fireman Show – ช้ อปปิ ง้ เมียงดง
ศูนย์น ้ามันสนเข็มแดง – ดิวตี ้ฟรี – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+ชุดฮันบก – ซุปเปอร์
มาเก็ต – กรุงเทพฯ

อาหาร
เที่ยง

เย็น

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

เช้ า

โรงแรม
ที่พกั เทียบเท่าระดับ
4 ดาว
ที่พกั Yongsan Ibis Hotel หรือ
เทียบเท่าระดับ 4 ดาว
ที่พกั Yongsan Ibis Hotel หรือ
เทียบเท่าระดับ 4 ดาว
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วันแรก


กรุ งเทพฯ – ท่ าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

(หมายเหตุ : เวลาในการนัดหมาย ขึ ้นอยูก่ บั เทีย่ วบินที่ได้ ในวันเดินทาง) คณะพร้ อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก
ระหว่างประเทศ ชัน้ 4 พบกับเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ คอยให้ บริ การและอาานวยความสะดวกแด่ทา่ น อยูบ่ ริ เวณแถว ___ สายการบิน
___ ประตูทางเข้ าที_่ __



ออกเดินทางสูเ่ กาหลีใต้ ด้วยเทีย่ วบินที่___

วันที่ 2


อินชอน (เกาหลีใต้ ) – เกาะนามิ – อุทยานโซรัคซาน(เคเบิล้ คาร์ ) – วันชินฮึงซา – สกีรีสอร์ ท

เดินทางถึงสนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ (กรุ ณาปรั บเวลาของท่ านให้ เร็วขึ้น 2ชั่วโมง เพื่อให้ ตรงกับ เวลาท้ องถิน่ ของ
ประเทศเกาหลี) หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมือง จากนันน
้ าท่านเดินทางเพื่อเข้ าสัมผัสความโรแมนติคของ เกาะนามิ ไม่วา่ ใคร
มาเกาหลีกี่ครัง้ ก็จะต้ องมาเยือน เพราะบรรยากาศของเกาะนามิจะเปลีย่ นตามฤดูกาล มีทิวทัศน์สวยงามท่ามกลางแมกไม้ ต้นสนที่สงู
เสียดฟ้ า นักท่องเทีย่ วทีช่ อบถ่ายรูปต้ องแวะมาเก็บรูปที่เกาะนามินี ้



รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูทคั คาลบี ้ เป็ นอาหารขึ ้นชื่อของเมืองชุนชอน ที่ใครมาแล้ วถ้ าไม่ทานเหมือนมาไม่ถึง
เนื ้อไก่ที่หนั่ ออกมาเป็ นชิ ้นพอคา คลุกเคล้ าด้ วยเครื่ องปรุง และหมักไว้ จนได้ ที่ นามาผัดบนกระทะยักษ์ พร้ อมด้ วย Rice cake



นาท่านเดินทางสูเ่ มืองซกโช ทีต่ งของเทื
ั้
อกเขาซอรัคซาน นาท่านนัง่ กระเช้ าขึ ้นสู่ เทือกเขาซอรัค เพื่อสูดอากาศอันบริ สทุ ธิ์ อุทยาน
แห่งชาติซอรัคซานเป็ นพื ้นที่โอโซนอนุรักษ์ ที่ได้ รับการรับรองโดยองค์กรยูเนสโก้ มีอาณาเขตตังอยู
้ ใ่ น 4 เมือง (ซกโช, โกซอง, ยางยาง
และอินเจ) อุทยานแห่งนี ้ยังเป็ นทีเ่ ที่ยวที่นา่ สนใจของหลายคน ไม่วา่ ฤดูไหนก็จะได้ สมั ผัสความงดงามของธรรมชาติ ซึง่ ในฤดูใบไม้ ร่วง
นันจะได้
้
รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็ นพิเศษ เนื่องด้ วยสภาพอากาศที่เย็นสบาย และต้ นไม้ ใบไม้ ได้ เริ่ มผลัดสีผลัดใบกลายเป็ นสี
เหลือง สีส้ม สร้ างความโรแมนติค ให้ นกั ท่องเที่ยวได้ เก็บความประทับใจ ใกล้ ๆ กันนัน้ มีวดั วัดชินฮึงซา วัดชื่อดังในเมืองคังวอนแห่ง
นี ้ นาท่านเข้ านมัสการพระวัดชินฮึงซา เป็ นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปทองแดงขนาดใหญ่ที่มชี ื่อเสียง มีความสูงถึง 10 เมตร ให้
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อิสระท่านได้ ไหว้ พระ ขอพรรับสิง่ มงคลเข้ าตัว เชื่อกันว่าใครมีจิตศรัทธาอันแรงกล้ าก็ขอสิง่ ใดได้ สงิ่ นันสมปรารถนาทุ
้
กประการ



รับประทานอาหารค่า เมนูบูลโกกิ อาหารขึ ้นชื่อของเกาหลี ทามาจากเนื ้อหมูมาหัน่ สไลด์บางๆ หมักในซอสถัว่ เหลือง น ้ามันงา
พริ กไทยดา กระเทียม หัวหอม ขิง ไวน์ และน ้าตาล หมักไว้ ประมาณ 2-4 ชัว่ โมงนามาต้ มพร้ อมใส่ผกั นานาชนิด จนได้ น ้าซุปที่เข้ มข้ น
และเพื่อรสชาติที่อร่อยยิ่งขึ ้น คนเกาหลีจะนิยมห่อในใบผักกาดหอม หรื อใบงา รับประทานค่กบั กิมจิ และสาหร่าย



นาท่ านเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก Ski Resort เทียบเท่ าระดับ 4 ดาว

วันที่ 3

นั่งกระเช้ า(Gondola) – สตรอว์ เบอร์ ร่ ีฟาร์ ม – สวนสนุกเอเวอร์ แลนด์



รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม



นาพาท่านได้ สนุกสุดมันส์กบั การเล่นสกีแล้ วเช้ านี ้ เราจะพาทุกท่านชมทัศนียภาพโดยรอบแบบพาโนรามาที่สวยงามที่สดุ โดยการพา
นั่งกะเช้ า Gondola ท่านจะสามารถเห็นวิวทิวทัศน์เต็มไปด้ วยหิมะขาวโพลนทัว่ ทังพื
้ ้นที่ จากนันน
้ าท่านไปยัง ไร่ สตรอว์ เบอร์ ร่ ี ให้
ท่านได้ ชิม และเลือกเก็บ สตรอว์เบอร์ รี่ จากต้ นสดๆ ด้ วยตัวท่านเอง พร้ อมกับถ่ายภาพเก็บบรรยากาศไร่



รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูคาลบี อาหารเกาหลีแบบปิ ง้ ย่างทีม่ ีชื่อเสียงของเกาหลี เป็ นการนาเนื ้อหมูมาหมัก
กับเครื่ องปรุงจนเนื ้อนุม่ แล้ วจึงนาไปย่างบนแผ่นโลหะที่ถกู เผาจนร้ อน ทานกับเครื่ องเคียงจาพวกผัก ซุปสาหร่าย เสิร์ฟพร้ อมข้ าวสวย
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จากนันน
้ าท่านสู่ สูเ่ มืองยงอิน สนุกสนานกับ สวนสนุกเอเวอร์ แลนด์ สวนสนุกกลางแจ้ งที่ใหญ่ทสี่ ดุ ของประเทศเกาหลี ซึง่ ได้ ถกู
ขนานนามว่า“ดิสนีย์แลนด์เกาหลี” ตังอยู
้ ท่ า่ มกลางหุบเขา ท่านจะได้ สมั ผัสกับความตื่นเต้ นไปกับเครื่ องเล่นมากมายหลากหลาย
ชนิด โดยท่านสามารถเล่นเครื่ องเล่นได้ ทกุ ชนิดไม่จากัดจานวนครัง้ กับบัตร DAY PASS อาทิเช่นรถไฟความเร็วสู้ T-Express, รถไฟ
เหาะ, ท่องไปกับโลกของ สัตว์ป่าซาฟารี ชมไลเกอร์ แฝดคูแ่ รกของโลก



รับประทานอาหารเย็น เมนู ชาบู ชาบู หม้ อไฟเกาหลี เสิร์ฟพร้ อมเครื่ องเคียงหลากชนิดแบบฉบับเกาหลีพร้ อมน ้าจิ ้ม โดยนาเนือ้ หมู
มาแล่ให้ บาง แล้ วนาไปใส่ในหม้ อไฟพร้ อมเห็ดต่างๆ และผักนานาชนิด พร้ อมทังใส่
้ ว้ นุ เส้ นเกาหลีลงไป หรื อใครจะทานโดยการนาเนื ้อ
หมูไปแกว่งในน ้าซุปร้ อนๆ ให้ สกุ พอเหมาะ ก็อร่อยไปอีกแบบ



นาท่ านเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก Yongsan Ibis Hotel เทียบเท่ าระดับ 4 ดาว

วันที่ 4


ศูนย์ สมุนไพร –ศูนย์ เครื่องสาอาง – โซลทาว์ เวอร์ (รวมลิฟท์ ) – พระราชวังเคียงบก – Fireman Show –
ช้ อปปิ ้ งเมียงดง
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม



นาท่านรับฟั งความรู้ที่ ศูนย์ สมุนไพร ซึง่ ได้ รับการรับรองคุณภาพจากรัฐบาล เข้ าชมศูนย์โสมเกาหลี ซึง่ ถือว่าเป็ นโสมที่มคี ณ
ุ ภาพดี
ที่สดุ พร้ อมให้ ทา่ นได้ เลือกซื ้อโสมที่มีคณ
ุ ภาพ หรื อศูนย์ฮ็อกเก็ตนามู ต้ นไม้ ชนิดนี ้เจริ ญเติบโตในป่ าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะ
ช่วยดูแลตับให้ สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ให้ ทา่ นได้ เลือกซื ้อตามอัธยาศัย จากนันได้
้ เวลานาท่านสู่ ศูนย์ รวมเครื่องสาอาง
แบรนด์ดงั ของเกาหลีมากมาย ทีไ่ ม่มีขายตามท้ องตลาดทัว่ ไป นาท่านสู่ โซล ทาวเวอร์ (Seoul Tower) ซึง่ ถือว่าเป็ นสัญลักษณ์ของ
กรุงโซลเลยก็วา่ ได้ ซึง่ เป็ นสถานที่ยอดนิยมที่หนุม่ สาวเกาหลีไม่พลาดที่จะมาเทีย่ วกัน บนหอคอยมีภตั ตาคารซึง่ หมุนได้ ด้วยตัวเอง นา
ท่านขึ ้นสูจ่ ดุ ชมวิวของหอคอย ให้ ทา่ นได้ ตื่นตาตื่นใจกับทัศนียภาพอันสวยงามรอบ ๆ กรุงโซล จากนันให้
้ ทกุ ท่านได้ คล้ องกุญแจคูร่ ัก
บริ เวณด้ านล่างของฐานโซลทาวเวอร์ อิสระถ่ายรูปเก็บไว้ เป็ น

ที่ระลึกได้ ตามอัธยาศัย
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รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ไก่ ต๋ นุ โสม ของขึ ้นชื่อตังแต่
้ ยคุ สมัยราชวงศ์โชซอนมี ต้ นตารับมาจากในวัง เป็ น
เมนูอาหารเกาหลีที่นิยมทานเพื่อบารุงกาลังและเสริ มสุขภาพ ภายในไก่จะยัดไส้ สมุนไพรต่างๆ เช่น ข้ าวเหนียว รากโสม พริ กไทย
แดง เกาลัด พุทราจีน เป็ นต้ น กินพร้ อมกับเครื่ องเคียง



หลังอาหารกลางวัน นาท่านเข้ าสัมผัสวัฒนธรรมเกาหลีชมสถาปั ตยกรรมความงามของ พระราชวังคยองบก ซึง่ เป็ นพระราชวังไม้
โบราณเก่าแก่ที่สดุ สร้ างขึ ้นใน ค.ศ. 1394 ในอดีตกว่า 600 ปี ก่อน ภายในพระราชวังแห่งนี ้มีหมูพ่ ระที่นงั่ มากกว่า 200 หลัง



หลังจากนัน้ นาท่านไปชมการแสดงนักดับเพลิง หรื อ Fireman Show คือการแสดงที่เพิม่ เข้ ามาล่าสุดในกรุงโซล ที่แสดงถึงความ
แข็งแกร่งผ่านการฝึ กอบรมที่ยากลาบากและการทางานของพนักงานดับเพลิง! คุณไม่จาเป็ นต้ องรู้ภาษาเกาหลี เพราะการแสดงที่ไม่ใช่
คาพูดนี ้จะทาให้ คณ
ุ เข้ าใจเรื่ องราวได้ อย่างง่ายดาย ชมเรื่ องราวของกลุม่ ผู้ฝึกที่พยายามจะผ่านการฝึ กฝนอันบากบัน่ และเข้ มข้ น
เพื่อที่จะกลายเป็ นนักดับเพลิงที่เชี่ยวชาญ ให้ คณ
ุ ได้ ชมนักแสดงเต้ น กระโดดข้ ามสิง่ กีดขวาง ยกตัว กายกรรม ตีลงั กา จากนันให้
้ อสิ ระ
ท่านได้ เลือกซื ้อสินค้ าที่ ตลาดเมียงดง หรื อที่ร้ ูจกั กันดีในนาม สยามสแควร์ เกาหลี เป็ นแหล่งแฟชัน่ การแต่งกายที่ทนั สมัยของเหล่า
วัยรุ่นเกาหลี รวบรวมเอาเสื ้อผ้ า แฟชัน่ เครื่ องแต่งกาย รองเท้ า เครื่ องประดับสวยงามต่างๆ เครื่ องสาอางยี่ห้อดังมากมาย เช่น Adidas,
Nike, Zara, H&M, Etude, Nature Republic, Espoir, Skinfood อื่นๆ อีกมากมาย ที่เป็ นที่นิยมในหมูว่ ยั รุ่นของบ้ านเราด้ วย

www.happytokorea.com

HAPPY SUPER WOW WINTER


รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร Todai Restaurant ซีฟ้ ตู บุฟเฟ่ ต์ ขาปูยกั ษ์ ให้ ทา่ นได้ อมิ่ อร่อยกับเมนูบฟุ เฟ่ ต์ขาปูยกั ษ์ และ
เมนูนานาชาติไม่อนั ้ เช่น ชูชิ ซาชิมิ พิซซ่า พาสต้ า อาหารทะเลสดๆ อีกมากมายให้ ทา่ นได้ เลือกอย่างจุใจ พร้ อมตบท้ ายด้ วยเมนูของ
หวานสุดฟิ น



นาท่ านเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก Yongsan Ibis Hotel เทียบเท่ าระดับ 4 ดาว

วันที่ 5

ศูนย์ นา้ มันสนเข็มแดง - ดิวตีฟ้ รี - พิพิธภัณฑ์ สาหร่ าย+ชุดฮันบก – ซุปเปอร์ มาเก็ต – กรุ งเทพฯ



รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม



จากนันพาทุ
้
กท่านเดินทางสู่ ศูนย์ นา้ มันสนเข็มแดง ปั จจุบนั ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นยิ มมารับประทานเพื่อล้ างสารพิษในร่างกาย ล้ าง
ไขมันในเส้ นเลือดทัว่ ทังร่้ างกาย ป้องกันไขมันอุดตันในเส้ นเลือด,โรคหัวใจ, โรคภูมิแพ้ ขับสารตกค้ างจากอาหาร แอลกอฮอล์ กาแฟ
บุหรี่ จากนันน
้ าท่านช้ อปปิ ง้ สินค้ าปลอดภาษี ที่ ดิวตีฟ้ รี ที่นี่มีสนิ ค้ าชันน
้ าให้ ทา่ นเลือกซื ้อมากมายกว่า 500 ชนิดทังน
้ ้าหอม เสื ้อผ้ า
เครื่ องสาอาง กระเป๋ า นาฬิกาเครื่องประดับ ฯลฯ พาท่านเดินทางไปยัง พิพิธภัณฑ์ สาหร่ าย (KIM MUSEUM) ซึง่ ท่านจะได้ เรี ยนรู้การ
ทาสาหร่ายของชาวเกาหลีประวัติความเป็ นมาและความผูกผันทีช่ าวเกาหลีที่มีตอ่ สาหร่าย อีกทังยั
้ งให้ ทา่ นได้ ลองฝึ กทาข้ าวห่อ
สาหร่ายเป็ นอาหารยอดนิยมอีกชนิดของคนเกาหลี พิเศษ....จากนี ้ที่นี่ยงั มีบริ การถ่ายรูปเป็ นที่ระลึกในชุดฮันบก ซึง่ เป็ นชุดประจาชาติ
ของเกาหลีอีกด้ วย ให้ ทา่ นได้ ทดลองสวมชุดฮันบก ชุดประจาชาติเกาหลี เพื่อเก็บภาพแห่งความประทับใจ



รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู จิมดัก ไก่ อบซีอิ๊ววุ้นเส้ น เป็ นเมนูอาหารเกาหลีพื ้นเมืองดังเดิ
้ ม เป็ นไก่ผดั รวมกับ
วุ้นเส้ น มันฝรั่ง แครอท พริ ก และซอสดา เนื ้อไก่ที่นิ่ม รสชาติคล้ ายกับไก่พะโล้ สตู รเกาหลี ทานกับข้ าว หอมอร่อย รสเผ็ดถึงเครื่ อง



ได้ เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสูส่ นามบินอินชอน เพื่อเตรี ยมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ ระหว่างทาง แวะ ช้ อปปิ ง้ ขนมพื ้นเมือง
เกาหลีหลากชนิดรวมทัง้ กิมจิ ไก่ตนุ๋ โสมที่บรรจุอยูใ่ นถุงสูญญากาศ ตะเกียบ ถ้ วยใส่ข้าว และของฝากของที่ระลึก มากมาย ได้ เวลานา
ท่านออกเดินทางสูส่ นามบิน



ออกเดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ โดยสายการบิน_____



ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
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รายละเอียดราคา
กาหนดวันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่

อัตราค่ าบริการ **ออกเดินทางขัน้ ต่า 20 ท่ าน**
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่ มีเตียง

พักเดี่ยว(เพิ่ม)

14 – 18 พ.ย. 61

30,500

29,500

28,500

4,500

21 – 25 พ.ย. 61

30,500

29,500

28,500

4,500

28 พ.ย. – 02 ธ.ค. 61

30,500

29,500

28,500

4,500

06 – 10 ธ.ค. 61

33,500

32,500

31,500

5,000

12 - 16 ธ.ค. 61

31,500

30,500

29,500

5,000

26 - 30 ธ.ค. 61

31,500

30,500

29,500

5,000

28 ธ.ค.61 – 1 ม.ค.62

40,900

39,900

38,900

7,000

เงื่อนไขการจอง
อัตราค่ าบริการรวม


ค่าตัว๋ เครื่ องบินชันทั
้ ศนาจร ไป-กลับ เส้ นทาง

ใบกาากับภาษี
ค่าวีซา่ สาาหรับพาสปอร์ ตต่างด้ าว (กรุณาเตรียมเอกสาร คือ พาสปอร์ ต,



ใบประจาาตัวคนต่างด้ าว, ใบสาาคัญถิ่นที่อยู,่ สาาเนาทะเบียนบ้ าน,

กรุ งเทพ - อินชอน - กรุงเทพ ตามที่ระบุในรายการ

สมุดบัญชีเงินฝาก, รูปถ่ายสีหรือขาวดาา2 นิ ้ว ท่านละ 2 รูป)



ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง กรุงเทพ-อินชอน



ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง

ระเบียบการสาารองที่น่ ัง

วงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท

ระเบียบการสาารองที่น่ ัง และเงื่อนไข โทร. 02-539-5770
แฟกซ์ 02-932-5352



สัมภาระน ้าหนัก OZ/KE น ้าหนักรวมไม่เกิน 23 กิโลกรัม
และ TG ไม่เกิน 30 กิโลกรัม ต่อใบ/ท่าน



ค่าทิป 20,000 วอน สาาหรับ มัคคุเทศก์ และคนขับ

ค่ าใช้ จ่ายในต่ างประเทศ ประกอบด้ วย


ค่าที่พกั ในโรงแรมที่ได้ เลือกสรรแล้ ว ตลอดการเดินทาง



ค่าอาหารทุกมื ้อตามที่ระบุในรายการ



ค่ารถโค้ ชปรับอากาศตลอดการเดินทาง



ค่าเข้ าชมสถานทีต่ า่ งๆ ตามรายการ



หัวหน้ าทัวร์ ที่มีประสบการณ์ คอยดูแลอาานวยความสะดวกตลอด

สาารองทีน่ ่ังล่ วงหน้ าอย่ างน้ อย 30 วัน พร้ อมเอกสารดังนี้
1. สาาเนาหน้ าพาสปอร์ ตของผู้ที่เดินทาง
2. ยื่นหลักฐานประกอบการยื่นขอวีซา่ (ในกรณีที่ถือหนังสือเดินทางประเทศ
อื่น นอกเหนือจากไทย)
3. เงินมัดจาท่านละ 10,000.- บาท เงินส่วนที่เหลือ บริษัทฯ ขอรับชาระก่อน
การเดินทางอย่างน้ อย 15 - 20 วัน
4. การยกเลิก
กรณีที่ทา่ นไม่สามารถเดินทางไปพร้ อมคณะได้ ด้วยประการใดก็ตาม ทาง
บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้ จา่ ยส่วนที่ทา่ นชาาระไว้ ตาม

การเดินทาง

อัตราค่ าบริการไม่ รวม


ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง



ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัว เช่น อาหาร และเครื่องดื่มที่สงั่ พิเศษ / ค่าซักรีด / ค่า
โทรศัพท์ ฯลฯ



ค่าน ้าหนักกระเป๋ าเกิน



ค่าทิป และค่าบริการในการเคลื่อนย้ ายสัมภาระ และกระเป๋ าเดินทาง
ภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3% ในกรณีที่ทา่ นต้ องการ

ระยะเวลา และจาานวนดังนี ้
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกรณีเลื่อนวันเดินทาง ต้ องแจ้ งล่วงหน้ าก่อน
การเดินทาง 30 วัน


ยกเลิกการจองภายใน 30 วัน ก่อนการเดินทาง
บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจาาทังหมด
้



ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 วัน ก่อนการเดินทาง บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์
ในการคืนเงินค่าทัวร์ 50% ของราคาทัวร์
www.happytokorea.com
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 ยกเลิกการเดินทางน้ อยกว่า 7 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัท
 ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ ทั ้งหมด

5. กรณีเป็ นนักเรียน นักศึกษา กรุณาเตรียมหนังสือรับรองจากทางสถาบัน
เป็ นเป็ นภาษาอังกฤษ

5. การขอยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เจ็บป่ วย หรือมีเหตุจากร่างกายที่ไม่

ในกรณีท่เี ด็กอายุไม่ เกิน 18 ปี ไม่ ได้ เดินทางกับบิดาหรือมารดา

สามารถเดินทางในช่วงเวลาที่จองได้ การยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อน

ต้ องจัดเตรียมเอกสารเพิ่มเติมดังนี ้

การเดินทางจะต้ องแสดง ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล ให้ กบั
เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายขาย ทังนี
้ ้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาในการคืนเงินเป็ น

1. หนังสือรับรองการทางานของบิดา หรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง
2. สาเนาสมุดบัญชีเงินฝากของบิดา หรือมารดาย้ อนหลัง 6 เดือน จนถึง

กรณีไป แต่ทงนี
ั ้ ้ท่านจะต้ องเสียค่าใช้ จา่ ยที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น

ปั จจุบนั

ค่าธรรมเนียมการวางมัดจาตัว๋ เครื่องบิน และค่าใช้ จา่ ยอื่นๆ ถ้ ามี

3. สาเนาสูติบตั ร
*การเรี ยกเก็บเอกสารเพิ่มเติมนี้ เพื่อประโยชน์ ในการเดินทางเข้ า
ประเทศเกาหลีของท่ าน ที่ทางบริ ษัทจะได้ แจ้ งให้ หัวหน้ าทัวร์ ทราบ
เพื่อให้ คาแนะนาท่ านในการเข้ าเมืองเกาหลีใต้

6. คณะที่เดินทางช่วงวันหยุดต่อเนื่อง หรื อช่วงเทศกาล บริษัทฯ ได้ มีการกา
รันตีมดั จา หรือซื ้อขาย แบบมีเงื่อนไขกับสายการบิน รวมถึงเที่ยวบิน
พิเศษ เช่น chatter flight (เหมาลา), extra flight (เที่ยวบินพิเศษที่เพิ่ม
เข้ ามาช่วงวันหยุด หรือ เทศกาล ดังกล่าว) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืน
เงินค่ามัดจา หรือค่าทัวร์ ทงหมด
ั้
7. กรณีที่เจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองปฏิเสธการเข้ า - ออก นอกประเทศ ซึง่
อยูน่ อกเหนือความรับผดชอบของบริษัท บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนค่า

หมายเหตุ



รายการทัวร์ และร้ านอาหาร ตามความเหมาะสม (ขนาดกรุ๊ป, เวลา, สภาพ
อากาศ ฯลฯ) ทังนี
้ ้ทางบริษัทคานึงถึงความสะดวกสบายในการเดินทาง และ

ทัวร์ ไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น

ผลประโยชน์ทลี่ กู ค้ าจะได้ รับเป็ นหลัก

การโอนเงินเข้ าบัญชี


ธนาคาร: ไทยพาณิชย์ สาขา: ย่อยลาดพร้ าว 71
ชื่อบัญชี: บริษัท เค.ที.ซี.ซี จากัด



บัญชี: ออมทรัพย์

เลขบัญชี: 253-202057-8

ธนาคาร: กสิกรไทย

สาขา: ย่อย ลาดพร้ าว 71



หนังสือเดินทาง ต้ องมีอายุเหลือใช้ งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับ
เฉพาะผู้มีจดุ ประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านัน้



กรณีที่ทา่ นถูกปฏิเสธการเข้ าประเทศเกาหลีใต้ บริษัทจะไม่รับผิดชอบ
ค่าใช้ จา่ ยใดๆ ทังสิ
้ ้น รวมถึงค่าทัวร์ ทงหมด
ั้



ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากเกิดกรณีความล่าช้ าจากสาย

ชื่อบัญชี: บริษัท เค.ที.ซี.ซี จากัด

การบิน, การประท้ วง, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือ กรณีที่ทา่ นถูก

บัญชี: ออมทรัพย์

ปฏิเสธการเข้ า-ออกเมือง จากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมือง หรือเจ้ าหน้ าที่กรม

เลขบัญชี: 601-2-02452-3

แรงงานทังจากไทย
้
และต่างประเทศ ซึง่ อยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของ

กรุณาส่งแฟกซ์ สาเนาใบโอนเงิน มาที่เบอร์ 02-932-5352
กรณีชาระด้ วยเช็ค การจองจะสมบูรณ์ตอ่ เมื่อทางบริษัทได้ รับเงินจาก

ทางบริษัทฯ


การสัง่ จ่ายจานวนนันเรี
้ ยบร้ อยแล้ ว

หนังสือเดินทางที่เหลืออายุการใช้ งานมากกว่า 6 เดือน (กรณีทาหนังสือ

ทางบริษัทฯ จะไม่ขอรับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น และไม่สามารถเรียกคืนเงินได้
หากท่านใช้ บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมื ้อ เป็ นต้ น

เอกสารใช้ ประกอบในการเดินทาง


จานวนผู้เดินทางขันต
้ า่ 20 ท่าน ขึ ้นไป
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง สายการบิน, เที่ยวบิน, ราคา,



ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการ

เดินทางเล่มใหม่ กรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่าไปด้ วย ณ วัน

โจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยว

เดินทาง)

เอง


สาหรับท่ านที่ไม่ เคยไปเกาหลี เอกสารเพิ่มเติมดังนี ้
1. หนังสือรับรองการทางานเป็ นภาษาอังกฤษ (ระบุตาแหน่ง, เงินเดือน, วัน
เริ่มต้ นการทางาน)
2. กรณีที่ทา่ นเป็ นเจ้ าของกิจการ กรุณาจัดเตรียมสาเนาหนังสือจดทะเบียน
ที่มีชื่อของท่านพร้ อมเซ็นรับรองสาเนาให้ ถกู ต้ อง

ตัว๋ เครื่องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ กรณีทที่ า่ นไม่เดินทางพร้ อมคณะ ไม่สามารถ
นามาเลื่อนวัน หรือคืนเงินได้



เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่วา่ ทังหมด
้
หรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัท
ฯ จะถือว่าท่านได้ ยอมรับในเงื่อนไขข้ อตกลงต่างๆ ที่ได้ ระบุไว้ แล้ วทังหมด
้



ภาพที่ใช้ ในโปรแกรมเพื่อการโฆษณาเท่านัน้

3. ใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ ามี)
4. สาเนาสมุดบัญชีเงินฝากย้ อนหลัง 6 เดือน จนถึงเดือนปั จจุบนั
www.happytokorea.com

