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Happy Busan Winter
เปิ ดเส้ นทางเสน่ ห์ทะเลใต้ ที่เที่ยวใหม่ ชวนให้ ลอง
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√ ครบ 20 ท่าน ออกเดินทางแน่นอน
√ สายการบินประจาชาติ บริการ Full Service
√ รถโค้ ชใหม่ สะอาด คนขับมีมาตรฐาน

เมนูแนะนา

The Party Buffet

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

31,900.- /ท่ าน
วันที่

รายการ

1

กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติสวุ รรณภูมิ

2

กิมแฮ (ปูซาน) – สกีรีสอร์ ท – วัดแฮดงยงกุงซา

3
4
5

พิพิธภัณฑ์สตั ว์น ้า-หมูบ่ ้ านวัฒนธรรมกัมชอน – ศูนย์เวชสาอาง –
ปูซานทาวเวอร์ (รวมลิฟท์) – ช้ อปปิ ง้ นัมโพดง
ศูนย์สมุนไพร - อุทยานแทจงแด–ปูซานออมุก(Fish Cake ) อาคารนูริมารู เอเปค เฮ้ าส์ –ดิวตี ้ฟรี – ช้ อปปิ ง้ ใต้ ดินซอมยอน –
The Party Buffet
ศูนย์น ้ามันสนเข็มแดง –ซองโด สกายวอค –– ซุปเปอร์ มาเก็ต –
พิพิธภัณฑ์ดินปั น้ - สนามบิน – กรุงเทพฯ

อาหาร
เช้ า

เที่ยง

เย็น
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โรงแรม

ที่พกั Busan Crown Harbor หรือ
เทียบเท่าระดับ 4 ดาว
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วันแรก

กรุ งเทพฯ – ท่ าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ



ออกเดินทางสูเ่ กาหลีใต้ ด้วยเทีย่ วบินที่ KE662



(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 M สายการบิน
Korean Air ประตูทางเข้ าที่ 6

วันที่ 2


กิมแฮ (ปูซาน) – สกีรีสอร์ ท – วัดแฮดงยงกุงซา

เดินทางถึงสนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ (กรุ ณาปรั บเวลาของท่ านให้ เร็วขึ้น 2ชั่วโมง เพื่อให้ ตรงกับ เวลาท้ องถิน่ ของ
ประเทศเกาหลี) หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมือง นาคณะเดินทางสู่ สกีรีสอร์ ท เพื่อให้ ทา่ นได้ เพลิดเพลินกับการเล่นสกี



รับประทานอาหารกลางวัน เมนู บูลโกกิ อาหารท้ องถิ่นดังเดิ
้ มของคาบสมุทรเกาหลี โดยนาเนื ้อหมูสไลด์หมักกับซอส และเครื่ อง
เคียงต่างๆ ให้ ออกรสหวานนุม่ เวลาท่านนามาย่างขลุกขลิกกับซุปบลูโกกิ บนกระทะแบน หรื อทรงครึ่งวงกลมพร้ อมผักกะหลา่ โดยจะ
มีลกั ษณะออกเป็ นแบบน ้าข้ น เสิร์ฟพร้ อมข้ าวสวยร้ อน และเครื่ องเคียงต่างๆ



พาท่านไป วัดแฮดง ยงกุงซา (Haedong Yonggungsa Temple) เป็ นหนึง่ ในวัดพุทธเก่าแก่ และมีชื่อเสียงของเมืองปูซาน ตังอยู
้ ่
เรี ยบชายฝั่ งแนวโขดหินทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองปูซาน สร้ างขึ ้นเมื่อปี ค.ศ. 1376 โดยพระที่มีชื่อเสียงองค์หนึง่ ของยุคนัน้
วัดส่วนใหญ่ของเกาหลีจะสร้ างอยูใ่ นหุบเขา หรื อในป่ า แต่วดั แฮดอง ยงกุงซา เป็ นหนึง่ ในไม่กี่วดั ทีส่ ร้ างอยูร่ ิ มทะเลเลย อีกทังยั
้ งหัน
หน้ าของวัดออกไปทางทะเลด้ วย ทาให้ เป็ นภาพที่สวยงาม และแปลกตาไม่เหมือนวัดไหนๆ ของเกาหลี
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รับประทานอาหารเย็น เมนูอาหารชาววัง Hanjeongsik หลากหลายด้ วยอาหารพื ้นเมืองเกาหลีที่คดั สรรคุณภาพมา มีให้ ทา่ น
เลือกทังข้
้ าวยาเกาหลี หมูสามชันย่
้ างรสเลิศ ปลาหมึกผัดพริ กแกงเกาหลี เครื่ องเคียง และอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนี ้ยังมีเครื่ องดืม่
และของหวานขึ ้นชื่ออย่างน ้าแข็งใสปิ งซู



นาท่ านเข้ าสู่ท่ พ
ี ักโรงแรม Busan Harbour Hotel หรือเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว

วันที่ 3


พิพิธภัณฑ์ สตั ว์ นา้ -หมู่บ้านวัฒนธรรมกัมชอน – ศูนย์ เวชสาอาง –
ช้ อปปิ ้ งนัมโพดง
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม

ปูซานทาวเวอร์ (รวมลิฟท์ ) –

 พาท่านไปยังพิพธิ ภัณฑ์ สัตว์ นา้ เป็ นหนึง่ ในพิพิธภัณท์สตั ว์น ้าที่มีชื่อเสียงที่สดุ ของเมืองปูซาน และของประเทศเกาหลี มีสตั ว์น ้าที่นามาจัดแสดง

มากกว่า 35,000 ชนิด เช่น ปลา สัตว์เลื ้อยคลาน และสัตว์ครึ่งบกครึ่งน ้า มีการออกแบบอาคารอย่างทันสมัย อยู่ใต้ ดนิ ลงไป 3 ชัน้ รวมทังส่
้ วนจัด
ื่ างๆ ชันที
แสดงกลางแจ้ ง โดยชันแรกจะเป็
้
นร้ านขายของและขายอาหาร ขนม เครื่ องดิมต่
้ ่สองจะเป็ นห้ องจัดแสดงหลากหลายแบบ และชันใต้
้ ดนิ
ที่ 3 จะเป็ นอุโมงค์ใต้ น ้าขนาดใหญ่ เป็ นทางยาว 80 เมตร ออกแบบมาให้ เหมือนกับเรากาลังเดินอยู่ที่พื ้นในมหาสมุทร โดยจะมีสตั ว์น ้ามากมาย
ว่ายอยู่ที่ด้านบน สร้ างประสบการณ์ทีน่าตื่นตาตื่นใจจนเป็ นสถานที่ท่องเที่ยว Top Hit ของเมืองเลยทีเดียว



นาท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านวัฒนธรรมกัมชอน (Gamchoen Culture Village) หรื อเรี ยกว่า “Korea’s Santorini” (ซานโตริน่ ีเกาหลี)
โดยชื่อเรี ยกนี ้มาจากลักษณะอันโดดเด่นของหมูบ่ ้ านวัฒนธรรมกัมชอน ที่ตงอยู
ั ้ บ่ นเนินเขา เรี ยงตัวสลับกันไปมาสีสนั สดใส ในอดีต
หมูบ่ ้ านนี ้เคยเป็ นที่อยูอ่ าศัยของของผู้ลี ้ภัยสงครามเกาหลี จนในปี 2009 รัฐบาลเกาหลีได้ สง่ เสริ มการท่องเที่ยวมีการพัฒนาปรับปรุง
ทัศนียภาพให้ นา่ อยูม่ ากยิ่งขึ ้น โดยปรับเปลีย่ น หมูบ่ ้ านกัมชอน ให้ มีสสี นั โดดเด่นด้ วยการทาสี วาดภาพ ตามกาแพงและตัวบ้ าน ให้ ดู
สดใส น่ารัก บ้ านเรื อนหลายหลัง เปลีย่ นเป็ นสตูดิโอและแกลลอรี่ บางจุดก็เป็ นร้ านขายสินค้ า ทังสิ
้ นค้ าพื ้นเมือง สินค้ าสมัยใหม่ รวมไป
ถึงร้ านกาแฟ และได้ โด่งดังจากซีรี่ส์เรื่ อง Running Man ที่มาถ่ายทาที่นี่ จึงทาให้ หมูบ่ ้ านวัฒนธรรมกัมชอนแห่งนี ้เป็ นที่ร้ ูจกั มี
นักท่องเที่ยวชาวเกาหลี และต่างประเทศมาเที่ยวกันมาก
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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



จากนันได้
้ เวลานาท่านสู่ ศูนย์ เวชสาอาง แบรนด์ดงั ของเกาหลีมากมาย ที่ไม่มีขายตามท้ องตลาด



พาท่านชมวิวเมือง ณ ปูซานทาวเวอร์ (Busan Tower) ตังอยู
้ ใ่ น สวนยองดูซาน (Yongdusan Park) เป็ นอุทยานแห่งชาติ ตังอยู
้ บ่ น
เนินเขาใจกลางเมือง เป็ นสถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจ หอคอยนี ้สูงประมาณ 120 เมตร ถือเป็ น Landmark สาคัญของเมือง สาหรับชันแรก
้
ของหอคอย เป็ นบริ เวณขายของที่ระลึก และงานหัตถกรรมแบบดังเดิ
้ มของเกาหลี เช่น พวงกุญแจ, เครื่ องปั น้ ดินเผา, ตุ๊กตา และอื่นๆ
อีกมากมาย คนที่มาเที่ยวที่นี่สว่ นมากจะเป็ นคูร่ ัก ทังชาวเกาหลี
้
และนักท่องเที่ยวต่างชาติ คูร่ ักส่วนมากจะเตรี ยมกุญแจมาคล้ องตรงที่
ราวระเบียงรอบฐานของ หอคอย เพราะมีความเชื่อว่าคูร่ ักที่ได้ มาคล้ องกุญแจที่นี่จะรักกันยาวนานตลอดไป ส่วนด้ านบนสุดของ
หอคอยเป็ นจุดสาหรับชมวิวทิวทัศน์ของเมืองปูซานแบบพาโนราม่า 360 องศา



นาท่านสูย่ า่ น Nampodong Street ทีเ่ ปรี ยบเสมือนย่านเมียงดงทีโ่ ซล เพราะเป็ นแหล่งช้ อปปิ ง้ สินค้ ามากมายในใจกลางเมืองปูซาน ที่
น่าจะถูกอกถูกใจขาช้ อปไม่น้อย เนื่องจากเต็มไปด้ วยร้ านค้ าให้ ขาช้ อปได้ เพลิดเพลินเจริ ญใจ ไม่วา่ จะเป็ นสินค้ าสตรี ทแบรนด์ตา่ งๆ ที่
ถูกยกมาตังไว้
้ ที่นเี่ ช่นเดียวกับในเมืองโซล รวมไปถึงร้ านเครื่ องสาอาง ร้ านอาหาร และร้ านกาแฟ



รับประทานอาหารค่า เมนู บาร์ บีคิว บุฟเฟต์ บุฟเฟ่ ต์ปิง้ ย่างสไตล์เกาหลี ที่มีทงอาหารทะเลสดๆ,
ั้
เนื ้อวัวเนื ้อหมู หลากหลายชนิด
รวมถึงอาหารเกาหลีอีกมากมายให้ ทา่ นได้ เลือกทาน ความพิเศษคือการนากระดาษฟอยล์มาวางไว้ บนเตาปิ ง้ ย่าง เพื่อช่วยไม่ให้ เนื ้อที่
เราย่างนันไหม้
้ ก่อนทีจ่ ะสุก และ ยังช่วยแยกความันของเนื ้อที่ยา่ งได้ อีกด้ วย



จากนัน้ นาท่ านเข้ าสู่ท่ พ
ี ักโรงแรมระดับ Crown Harbour Hotel 4 ดาว หรือเทียบเท่ า
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วันที่ 4

ศูนย์ สมุนไพร - อุทยานแทจงแด–ปูซานออมุก(Fish Cake ) - อาคารนูริมารู เอเปค เฮ้ าส์ –
ดิวตีฟ้ รี –ช้ อปปิ ้ งใต้ ดนิ ซอมยอน –The Party Buffet



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 และ ศูนย์ฮ็อกเก็ตนามู ต้ นไม้ ชนิดนี ้เจริ ญเติบโตในป่ าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะ
ช่วยดูแลตับให้ สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ให้ ทา่ นได้ เลือกซื ้อตามอัธยาศัย


นาท่านสู่ อุทยานแทจงแด ตังอยู
้ ท่ ี่เกาะยงโดทางตะวันตกเฉียงใต้ ของใจกลางเมือง บริ เวณรอบอุทยานแห่งนี ้มีลกั ษณะเป็ นภูเขา
และหน้ าผาสูงชันติดทะเลซึง่ อยูต่ า่ ลงไป 150 เมตร ซึง่ เป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากอีกแห่งหนึง่ ในเมืองปูซาน อิสระให้ ทา่ นชม
วิวทิวทัศน์โดยรอบอุทยานที่รายล้ อมไปด้ วยต้ นไม้ ดอกไม้ นบั ไม่ถ้วน และสัมผัสกับความสวยงามของทะเล และหน้ าผาสูงชัน พร้ อม
สวนสาธารณะที่หนาแน่นไปด้ วยต้ นไม้ สเี ขียว และสิง่ สันทนาการต่างๆ มากมาย ไม่วา่ จะเป็ นสระว่ายน ้าที่สามารถมองเห็นทะเล,
ร้ านค้ าขายของขบเคี ้ยว และร้ านขายของที่ระลึก ทิวทัศน์รอบๆ จะมองเห็นหินผา และประภาคารสีขาวสวยงาม (รวมบัตรนัง่ รถ
Danubi Tram ไปกลับขึ ้นลงอุทยานแห่งนี ้)



จากนันพาท่
้
านรับประทานอาหารกลางวัน เมนูพเิ ศษ!!! ปูซานออมุก (Fish cake) ส่วนผสมหลักทาจากเนื ้อปลา เหมือนปลา
เส้ น หรื อลูกชิ ้นปลา แต่จะทาเป็ นรสชาติตา่ งๆ หลากหลาย ใส่ผกั หรื อเนื ้อสัตว์เข้ าไปในแป้ง หรื อดัดแปลงไส้ ไปได้ หลายแบบ หลาย
รสชาติเลยทีเดียว



จากนันน
้ าท่านเดินทางสู่ อาคารนูริมารู เอเปค เฮ้ าส์ เป็ นอาคารที่สร้ างขึ ้นบนทงแบกซอมซึง่ อยูท่ างตะวันออกกลางของเขตแฮอุน
แด อาคารนี ้ที่ใช้ เป็ นสถานทีใ่ นการประชุมระหว่างผู้นาเอเปค เมื่อปี 2005 คาว่า นูริ ในภาษาเกาหลีแปลว่า "โลก" ส่วนคาว่า มารู
แปลว่า "การประชุมสุดยอด" และ APEC House ก็หมายถึง ห้ องประชุมเอเปค ที่นี่จงึ มีความหมายรวมได้ วา่ "บ้ านที่สดุ ยอดผู้นาของ
โลกมารวมตัวกันเพื่อประชุมเอเปค" เป็ นไงคะ ความหมายล ้าลึกจริ งๆ
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นาท่านช้ อปปิ ง้ สินค้ าปลอดภาษีที่ ดิวตีฟ้ รี ที่นี่มีสนิ ค้ าชันน
้ าให้ ทา่ นเลือกซื ้อมากมายกว่า 500 ชนิดทังน
้ ้าหอม เสื ้อผ้ า เครื่ องสาอาง
กระเป๋ า นาฬกิ าเครื่ องประดับ ฯลฯ
นาท่าน ช้ อปปิ ้ ง ใต้ ดินซอมยอน เป็ นย่านช้ อปปิ ง้ ราคาถูกที่อยูใ่ นสถานีรถไฟใต้ ดิน ที่ขาช้ อปมักจะนิยมแวะเดินเลือกซื ้อข้ าวของกัน
เพราะนอกจากจะสะดวกสบายในเรื่ องของการเดินทางแล้ ว สินค้ าแฟชัน่ มีให้ เลือกซื ้อหลากหลาย ราคาไม่แพง ทังเสื
้ ้อผ้ าชาย หญิง
เด็ก หรื อผู้ใหญ่กระทัง่ วัยทางาน จะแบรนด์เนม หรื อโนเนม ก็สามารถเลือกซื ้อได้



รับประทานอาหารค่า ณ The Party Buffet เมนู บุฟเฟ่ ต์สดุ พรี เมี่ยมที่คดั สรรมมาให้ คณ
ุ ได้ ลิ ้มรสอาหารรสเลิศ มากกว่า 100 ชนิด
ทังอาหารสไตล์
้
ยโุ รป อาหารญี่ปนุ่ เกาหลี อินเดีย จีน ซีฟดย่
ู๊ าง และของหวานสุดอร่อย ปรุงกันสดๆ ให้ ทา่ นได้ เห็นถึงกรรมวิธี
ขันตอนในการท
้
า



จากนัน้ นาท่ านเข้ าสู่ท่ พ
ี ักโรงแรมระดับ Busan Crown Harbour Hotel 4 ดาว หรือเทียบเท่ า

วันที่ 5





ศูนย์ นา้ มันสนเข็มแดง –ซองโด สกายวอล์ ค – ซุปเปอร์ มาเก็ต – พิพิธภัณฑ์ ดนิ ปั ้น - สนามบิน –
กรุ งเทพฯ

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
พาทุกท่านเดินทางสู่ ศูนย์ นา้ มันสนเข็มแดง ปั จจุบนั ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมมารับประทานเพื่อล้ างสารพิษในร่างกาย ล้ างไขมันใน
เส้ นเลือดทัว่ ทังร่้ างกาย ป้องกันไขมันอุดตันในเส้ นเลือด,โรคหัวใจ, โรคภูมิแพ้ แอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้ างจากอาหารและยา
เป็ นต้ น
นาท่านชม Songdo Skywalk ให้ ทา่ นชมวิวริ มทะเล และทัศนียภาพของหาดซงโด แลนด์มาร์ กแห่งใหม่ของเมืองปูซาน เป็ นสะพาน
แก้ วยื่นออกไปกลางทะเล ตัวสะพานมีระยะทางสันๆ
้ เพียง 104 เมตร นอกจากนี ้ยังสามารถมองเห็นผิวน ้าผ่านพื ้นกระจกได้ ด้วย เดิน
ชมวิวไปตามทาง รับลมทะเลเย็นๆ
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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



พิพิธภัณ ฑ์ ศิลปะดินปั ้ น (Clayarch Museum) พิพิธภัณฑ์ ที่จัดแสดงงานศิลปะและผลงานด้ านเซรามิคและเครื่ องปั น้ ดิน ด้ วย
ธรรมชาติทโึ๋ อบล้ อมกับตัวอาคารที่มีรูปทรงสวยงามแปลกตา ซึง่ ถือว่าเป็ นพิพิธภัณฑ์ สมัยใหม่มีความทันสมัยในการนาเสนองานให้
น่าสนใจ และมีมมุ สวยๆ สาหรับถ่ายรูป ได้ เวลาสมควรนาท่านเดินทางสูส่ นามบินนานาชาติกิมเฮ



ได้ เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสูส่ นามบินอินชอนเพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ ระหว่างทางแวะช้ อปปิ ง้ ขนมพื ้นเมือง
เกาหลีหลากชนิดรวมทัง้ กิมจิ ไก่ตนุ๋ โสมที่บรรจุอยูใ่ นถุงสูญญากาศ ตะเกียบ ถ้ วยใส่ข้าว และของฝากของที่ระลึก มากมาย ได้ เวลา
นาท่านออกเดินทางสูส่ นามบิน




ออกเดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ โดยสายการบิน Korean Air
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

รายละเอียดราคา
กาหนดวันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่

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

พักเดี่ยว(เพิ่ม)

14 – 18 พ.ย. 61

31,900

30,900

29,900

4,500

28 พ.ย.- 02 ธ.ค. 61
06 - 10 ธ.ค. 61
22-25 ธ.ค.61

31,900
31,900
31,900

30,900
30,900
30,900

29,900
29,900
29,900

4,500
4,500
4,500

28 ธ.ค.-1 ม.ค.62

37,900

36,900

35,900

7,000

19-22 ม.ค.62
16-19 ก.พ.62
26ก.พ. – 1 มี.ค.62
16-19 มี.ค.62

31,900
31,900
31,900
31,900

30,900
30,900
30,900
30,900

29,900
29,900
29,900
29,900

4,500
4,500
4,500
4,500
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เงื่อนไขการจอง
อัตราค่ าบริการรวม


ค่าตัว๋ เครื่ องบินชันทั
้ ศนาจร ไป-กลับ เส้ นทาง
กรุ งเทพ - อินชอน - กรุงเทพ ตามที่ระบุในรายการ



ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง กรุงเทพ-อินชอน



ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง

3. เงินมัดจาท่านละ 10,000.- บาท เงินส่วนที่เหลือ บริษัทฯ ขอรับชาระก่อน
การเดินทางอย่างน้ อย 15 - 20 วัน
4. การยกเลิก
กรณีที่ทา่ นไม่สามารถเดินทางไปพร้ อมคณะได้ ด้วยประการใดก็ตาม ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้ จา่ ยส่วนที่ทา่ นชาาระไว้ ตาม
ระยะเวลา และจาานวนดังนี ้
 บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกรณีเลื่อนวันเดินทาง ต้ องแจ้ งล่วงหน้ าก่อน

วงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท


สัมภาระน ้าหนัก OZ/KE น ้าหนักรวมไม่เกิน 23 กิโลกรัม

การเดินทาง 30 วัน

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



ยกเลิกการจองภายใน 30 วัน ก่อนการเดินทาง
บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจาาทังหมด
้



ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 วัน ก่อนการเดินทาง บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์
ในการคืนเงินค่าทัวร์ 50% ของราคาทัวร์




ยกเลิกการเดินทางน้ อยกว่า 7 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัท
ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ ทงหมด
ั้

5. การขอยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เจ็บป่ วย หรือมีเหตุจากร่างกายที่ไม่
สามารถเดินทางในช่วงเวลาที่จองได้ การยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อน

การเดินทาง

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

อัตราค่ าบริการไม่ รวม


ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง

กรณีไป แต่ทงนี
ั ้ ้ท่านจะต้ องเสียค่าใช้ จา่ ยที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น



ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัว เช่น อาหาร และเครื่องดื่มที่สงั่ พิเศษ / ค่าซักรีด / ค่า

ค่าธรรมเนียมการวางมัดจาตัว๋ เครื่องบิน และค่าใช้ จา่ ยอื่นๆ ถ้ ามี

โทรศัพท์ ฯลฯ

6. คณะที่เดินทางช่วงวันหยุดต่อเนื่อง หรื อช่วงเทศกาล บริษัทฯ ได้ มีการกา



ค่าน ้าหนักกระเป๋ าเกิน

รันตีมดั จา หรือซื ้อขาย แบบมีเงื่อนไขกับสายการบิน รวมถึงเที่ยวบิน



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

พิเศษ เช่น chatter flight (เหมาลา), extra flight (เที่ยวบินพิเศษที่เพิ่ม
เข้ ามาช่วงวันหยุด หรือ เทศกาล ดังกล่าว) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืน

ใบกาากับภาษี

เงินค่ามัดจา หรือค่าทัวร์ ทงหมด
ั้



ค่าวีซา่ สาาหรับพาสปอร์ ตต่างด้ าว (กรุณาเตรียมเอกสาร คือ พาสปอร์ ต,
ใบประจาาตัวคนต่างด้ าว, ใบสาาคัญถิ่นที่อยู,่ สาาเนาทะเบียนบ้ าน,
สมุดบัญชีเงินฝาก, รูปถ่ายสีหรือขาวดาา2 นิ ้ว ท่านละ 2 รูป)

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

7. กรณีที่เจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองปฏิเสธการเข้ า - ออก นอกประเทศ ซึง่
อยูน่ อกเหนือความรับผดชอบของบริษัท บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนค่า
ทัวร์ ไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น

การโอนเงินเข้ าบัญชี


ชื่อบัญชี: บริษัท เค.ที.ซี.ซี จากัด

สาารองทีน่ ั่งล่ วงหน้ าอย่ างน้ อย 30 วัน พร้ อมเอกสารดังนี้
1. สาาเนาหน้ าพาสปอร์ ตของผู้ที่เดินทาง
2. ยื่นหลักฐานประกอบการยื่นขอวีซา่ (ในกรณีที่ถือหนังสือเดินทางประเทศ
อื่น นอกเหนือจากไทย)

ธนาคาร: ไทยพาณิชย์ สาขา: ย่อยลาดพร้ าว 71



บัญชี: ออมทรัพย์

เลขบัญชี: 253-202057-8

ธนาคาร: กสิกรไทย

สาขา: ย่อย ลาดพร้ าว 71

ชื่อบัญชี: บริษัท เค.ที.ซี.ซี จากัด
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บัญชี: ออมทรัพย์
เลขบัญชี: 601-2-02452-3

การบิน, การประท้ วง, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือ กรณีที่ทา่ นถูก
ปฏิเสธการเข้ า-ออกเมือง จากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมือง หรือเจ้ าหน้ าที่กรม

กรุณาส่งแฟกซ์ สาเนาใบโอนเงิน มาที่เบอร์ 02-932-5352

แรงงานทังจากไทย
้
และต่างประเทศ ซึง่ อยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของ

กรณีชาระด้ วยเช็ค การจองจะสมบูรณ์ตอ่ เมื่อทางบริษัทได้ รับเงินจาก
การสัง่ จ่ายจานวนนันเรี
้ ยบร้ อยแล้ ว

ทางบริษัทฯ


เอกสารใช้ ประกอบในการเดินทาง


หากท่านใช้ บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทาน

หนังสือเดินทางที่เหลืออายุการใช้ งานมากกว่า 6 เดือน (กรณีทาหนังสือ
เดินทางเล่มใหม่ กรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่าไปด้ วย ณ วัน

อาหารบางมื ้อ เป็ นต้ น


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

ทางบริษัทฯ จะไม่ขอรับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น และไม่สามารถเรียกคืนเงินได้

ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการ
โจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยว
เอง



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

4. สาเนาสมุดบัญชีเงินฝากย้ อนหลัง 6 เดือน จนถึงเดือนปั จจุบนั
5. กรณีเป็ นนักเรียน นักศึกษา กรุณาเตรียมหนังสือรับรองจากทางสถาบัน
เป็ นเป็ นภาษาอังกฤษ
ในกรณีท่เี ด็กอายุไม่ เกิน 18 ปี ไม่ ได้ เดินทางกับบิดาหรือมารดา
ต้ องจัดเตรียมเอกสารเพิ่มเติมดังนี ้
1. หนังสือรับรองการทางานของบิดา หรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง
2. สาเนาสมุดบัญชีเงินฝากของบิดา หรือมารดาย้ อนหลัง 6 เดือน จนถึง
ปั จจุบนั
3. สาเนาสูติบตั ร
*การเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติมนี้ เพื่อประโยชน์ ในการเดินทางเข้ า
ประเทศเกาหลีของท่ าน ที่ทางบริ ษัทจะได้ แจ้ งให้ หัวหน้ าทัวร์ ทราบ
เพื่อให้ คาแนะนาท่ านในการเข้ าเมืองเกาหลีใต้

หมายเหตุ



จานวนผู้เดินทางขันต
้ า่ 15 ท่าน ขึ ้นไป
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง สายการบิน, เที่ยวบิน, ราคา,
รายการทัวร์ และร้ านอาหาร ตามความเหมาะสม (ขนาดกรุ๊ป, เวลา, สภาพ
อากาศ ฯลฯ) ทังนี
้ ้ทางบริษัทคานึงถึงความสะดวกสบายในการเดินทาง และ
ผลประโยชน์ทลี่ กู ค้ าจะได้ รับเป็ นหลัก



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
ww.happytokorea.com

