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ก ำหนดกำรท่องเทีย่ว ณ ประเทศเกำหลีใต้ 5วัน 3คืน 

 HAPPY ROMANTIC  
 
วันแรก ท่ำอำกำศยำนนำนำชำต ิสุวรรณภูมิ  

21.00 น.   คณะพรอ้มกนัท่ีสนามบนิสวุรรณภมู ิอำคำรผู้โดยสำรขำออกช้ัน 4 ประตทูางเขา้ท่ี 5  
 กรุณาน ากระเป๋าเดนิทางใบใหญ่มาพบเจา้หนา้ท่ีของบรษัิทฯ ท่ีคอยตอ้นรบัอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและ 
 สมัภาระบรเิวณเช็คอิน แถว K ก่อนน าไปเช็คอินนย์งัเคานเ์ตอรข์อง สายการบนิ ASIANA AIRLINE  
23.55 น. ออกเดนิทางสู ่ประเทศเกาหลีใต ้โดยสำยกำรบนิ เทีย่วบนิที ่OZ 742 
 

วันทีส่อง อินชอน (เกำหลีใต้) - ตรวจ RT-PCR TEST - สวนสนุก LEGO LAND - น่ังกระเช้ำชมววิ ซัมอัคซำน เลค 

เคเบิล้คำร ์- ถนนกำแฟคังนึง ชำยหำดอันมก – โรงแรมทีพั่ก 

                    
07.30 น. เดนิทางถึงสนามบนิอินชอน ประเทศเกาหลีใต ้ผา่นพธีิการตรวจคนเขา้เมือง และ รบักระเป๋าสมัภาระ 

(กรุณาปรบัเวลาของทา่นใหเ้ร็วขึน้ 2 ชั่วโมง เพือ่ใหต้รงกบัเวลาทอ้งถิ่นของประเทศเกาหล)ี  

 จากนัน้น าท่านตรวจโควิดแบบ RT-PCR Test ตามนโยบาย และกฎระเบียบการเขา้ประเทศท่ีสนามบินนานาชาติอิน
ชอน (บริกำรเซตอำหำรเช้ำแซนดว์ชิ และนมกล้วย)  

 จากนัน้น าท่านเดินทางสู ่สวนสนุก LEGOLAND เป็นสวนสนกุแห่งใหม่ในประเทศเกาหลีใต ้ซึ่งภายในจะมีทัง้หมด 7 
โซน มีทัง้เครื่องเลน่ การแสดง และสถานท่ีท่องเท่ียวกวา่ 40 รายการ และนอกจากนีก้็ยงัมีโรงแรมเปิดใหบ้รกิารถึง 154
ห้อง อีกดว้ย เหมาะส าหรับการมาเท่ียวพักผ่อนส าหรับครอบครัว เรียกไดว้่าใครท่ีหลงไหลใน Lego จะไดซ้ึมซับ
บรรยากาศของสวนสนกุแห่งนีแ้บบสดุขัว้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
เท่ียง      รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ภตัตาคาร เมนู ทคัคาลบี ้เป็นอาหารขึ้นชื่อของเมอืงชุนชอน ที่ใคร

มาแล้วถ้าไม่ทานเหมอืนมาไม่ถึง  เน้ือไก่ที่หัน่ออกมาเป็นชิ้นพอค า คลุกเคล้าด้วยเครื่องปรุง และหมกัไว้จนได้ที่ 
น ามาผดับนกระทะยกัษ์ พรอ้มดว้ย Rice cake เสรฟิพรอ้มดว้ยน ้าซุปสาหร่ายเกาหลรีอ้นๆ ( มยี๊อกกุก )  
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จากนัน้น าท่านเดินทางไปยัง ซัมอัคซำน เลค เคเบิล้คำร ์ซึ่งเป็นรถกระเชา้ขา้มทะเลสาบขา้งภเูขาซมัอัคซาน ท่าน
สามารถรบัชม และด่ืมด ่าไปกบัวิวธรรมชาต ิโดยรถกระเชา้นีจ้ะมีระยะทางประมาณ 3.6 กิโลเมตร และเม่ือเดนิทางไป
ถึงยอดจะมีระดบัความสงูอยู่ท่ี 440 เมตร 

 
 
 
 
 
 

จากนัน้น าท่านเดินทางสู ่ถนนกำแฟ คังนึง ชำยหำดอันมก เป็นถนนท่ีลดัเลาะไปตามชายหาดอันมก เรียงรายไป
ดว้ยรา้นกาแฟราว 30 รา้น ซึ่งสว่นใหญ่จะคั่วเมลด็กาแฟเอง แตล่ะรา้นก็สามารถชมทิวทศันข์องทอ้งทะเล   
 
 
 

 
 
 
ค ่ำ         รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำร เมนู เซ็ตปูยักษ(์ตำมฤดูกำล)  เมนพูเิศษ ส าหรบัลกูคา้ เซ็ตปยูกัษเ์สิรฟ์ 

พรอ้มขา้วผดัมนัปรูอ้นๆ พรอ้มเครื่องเคียงตา่งๆ บรกิารน า้จิม้ซีฟูด้สดุแซ่บ ท่ีทางเราไดจ้ดัเตรียมไปใหท้่าน 

 
 
 
 
 
 
20.00 น.  เข้ำสู่ทีพั่กโรงแรม St John's Hotel  หรือ เทยีบเท่ำ  
 

วันทีส่ำม พพิธิภัณฑ ์Lighting LED (Arte Museum) – ชุงอังมำเก็ต – กรุงโซล - Oil Tank Culture Park – ฮงแด – 

โรงแรมทีพั่ก 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ Digital Lighting LED ( ARTE Museum ) ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑศ์ิลปะแห่งใหม่ท่ีจัดแสดง
นิทรรศการศิลปะดิจิทัลท่ีใหญ่ท่ีสุดของเกาหลี ให้ผูท่ี้เข้ามาเย่ียมชมไดร้ับประสบการณ์หลากหลายมิติท่ีกระตุ้น
ประสาทสมัผสัทัง้ภาพ เสียง และกลิ่นท่ีสรา้งดว้ยคอมพิวเตอร ์ใหผู้เ้ย่ียมชมไดเ้ดินเล่นผา่นชายหาดลึกลบั ป่าไม ้ถ า้ 
น า้ตก และแมก้ระทั่งภายใตพ้ายฝุนฟา้คะนอง โดยไม่ตอ้งออกจากพพิิธภณัฑ ์ถือไดว้่าเป็นประสบการณท่ี์หาไดย้ากยิ่ง 
พเิศษ!!! บริกำรเคร่ืองดืม่ชำ ท่ำนละ 1 แก้ว 
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น าท่านเดนิทางไป ชุงอังมำเก็ต ซึ่งเปิดใหบ้รกิารมาตัง้แตปี่ ค.ศ. 1953 ตลาดตัง้อยู่ในเมืองซกโช จงัหวดัคงัวอน  
ประเทศเกาหลีใต ้และเป็นอีกหนึ่งสถานท่ี ท่ีเหมาะส าหรบัการลิม้รส และสมัผสักบับรรยากาศพืน้บา้น ท่ีแทจ้ริงของ
เกาหลี ประกอบดว้ยรา้นคา้ประมาณ 450 รา้น โดยแบ่งออกเป็น 3 ชัน้ ไดแ้ก่ชัน้ใตด้นิ, ชัน้ท่ี 1 และชัน้ท่ี 2 ครอบคลมุ
พืน้ท่ีรวมกว่า 15,436 ตารางเมตร พรอ้มสิง่อ  านวยความสะดวกครบครนั และท่ีจอดรถขนาดใหญ่ ซึ่งสามารถรองรบั
รถไดถ้ึง 350 คนั 

เทีย่ง รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร เมนูบุลโกกิ (Bulgogi) อาหารทอ้งถิ่นดัง้เดมิของคาบสมทุรเกาหลี โดย
น าเนือ้หมสูไลดห์มกักบัซอส และเคร่ืองเคียงตา่งๆ ใหอ้อกรสหวานนุ่ม เวลาท่านน ามาย่างขลกุขลกิกบัซุปบลุโกกิ  บน
กระทะแบน หรือทรงครึง่วงกลมพรอ้มผกักะหล ่า โดยจะมีลกัษณะออกเป็นแบบน า้ขน้ เสริฟ์พรอ้มขา้วสวยรอ้น และ
เครื่องเคียงตา่งๆ   

บ่ำย น าคณะออกเดนิทางสูก่รุงโซล เมืองหลวงของประเทศเกาหลีใต ้น าท่านชม มุนฮวำบชุีกกีจ ี(Oil Tank Culture Park)  
 อดีตสถานท่ีแห่งนีเ้คยเป็นคลงัน า้มนัเก่ามาก่อน ปัจจุบนัถูกดดัแปลงให้เป็นอุทยานวฒันธรรม และสถานท่ีพักผ่อน

หย่อนใจเชิงวฒันธรรม ท่ีสามารถน ามาใชป้ระโยชนไ์ด ้พืน้ท่ีถึง 22 สนามฟตุบอล (140,022 ตารางเมตร) ทอดสายตา
ผา่นลานกวา้งใหญ่เบือ้งหนา้ พืน้ท่ีเปิดรอบๆ เป็นถนนทอดยาวเพ่ือเช่ือมแท็งกน์  า้มนัเปลือยเปล่าทัง้หกเขา้ไวด้ว้ยกัน 
ฉากหลงัหอ้มลอ้มดว้ยภเูขา Maebong นบัไดว้า่เป็นสวนระบบนิเวศขนาดใหญ่ ของกรุงโซล  

 
จากนัน้น าท่านสู ่ย่ำนฮงแด ย่านท่ีเตม็ไปดว้ยรา้นคา้มากมาย และเป็นแหลง่คา้ของสนิคา้ประเภทเคร่ืองแตง่กาย 
เครื่องหนงั เครื่องนอน รองเทา้ และอ่ืนๆ สนิคา้มีความหลากหลายและทนัสมยัในราคาท่ีไมแ่พง โดยมีแหลง่ส  าหรบั
เลือกซือ้สนิคา้ท่ีส  าคญัๆ อิสระใหท้่านไดเ้ลือกซือ้สนิคา้จนถึงเวลาท่ีเหมาะ จากนัน้น าท่านสูภ่ตัตาคารรมิแมน่ า้ฮนั    

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ Chavit Cuisine ภัตตำคำรอำหำรบุฟเฟ่ต ์ระดับพรีเม่ียม ท่ีรงัสรรคอ์าหารนานาชาต ิ

กวา่ 165 ชนิด ทัง้อาหารอิตาเล่ียน อาหารจีน อาหารญ่ีปุ่ น อาหารอินเดีย และอาหารเกาหลี  

 

_____ น.  เข้ำสู่ทีพั่กโรงแรม L7 Hongdae by Lotte Hotel  หรือ เทยีบเท่ำ  
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วันทีส่ี่ ศูนยส์มุนไพร – ใส่ชุดฮันบกพระรำชวังชำงดอ็ก - ศูนยเ์คร่ืองส ำอำงเกำหลี - coconut box- เมียงดง – 

โรงแรมทีพั่ก 

เช้ำ           รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
น าท่านรบัฟังความรูท่ี้ ศูนยส์มุนไพร ซึ่งไดร้บัการรบัรองคณุภาพจากรฐับาล เขา้ชม ศูนยโ์สมเกำหลี ซึ่งถือวา่เป็น
โสมท่ีมีคณุภาพดีท่ีสดุ หรือ ศูนยฮ์อ็กเก็ตนำมู ตน้ไมช้นิดนีเ้จรญิเตบิโตในป่าลกึบนภเูขาท่ีปราศจากมลภาวะ ช่วย
ดแูลตบัใหส้ะอาดแขง็แรง ปอ้งกนัโรคตบัแขง็ ใหท้่านไดเ้ลือกซือ้ตามอธัยาศยั 
 
จากนัน้น าท่านสมัผสัประสบการณใ์สช่ดุฮนับก เขา้สมัผสัวฒันธรรมเกาหลีชมสถาปัตยกรรมความงามของ 
พระรำชวังชำงดอ็ก หนึ่งในหา้พระราชวงัในกรุงโซล ท่ีขึน้ช่ือวา่เป็นพระราชวงัท่ีสวยท่ีสดุ และถกูบนัทึกเป็นมรดก
โลก โดยองคก์รยเูนสโก ถกูสรา้งในปี 1405 ใชเ้ป็นท่ีประทบัของกษัตรยิใ์นราชวงศโ์ชซอน ภายในประกอบดว้ย 
ต  าหนกัท่ีประทบัของกษัตรยิ ์ท่ีวา่ราชการ และกลุ่มอาคารท่ีประดบัดว้ยเครื่องเรือนยโุรป จดุไฮไลทข์องพระราชวงันีค้ือ 
อทุยานลบั หรือสวนตอ้งหา้มฮวูอน หรือพีวอน ท่ีสวยงาม โดยเฉพาะในฤดใูบไมร้ว่งท่ีตน้ไมใ้นสวนจะเปล่ียนสี เป็น
ภาพท่ีดงูดงามมาก 

 
 
 
 
 
 
 
เทีย่ง รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร เมนู ไก่ตุ๋นโสม + หอยเป๋ำฮือ้ เมนขูึน้ช่ือตัง้แตย่คุสมยัราชวงศ ์
   โชซอน มีตน้ต  ารบัมาจากในวงั เป็นเมนอูาหารเกาหลีท่ีนิยมทานเพ่ือบ ารุงก าลงั และเสรมิสขุภาพ ภายในตวัไก่จะมี

สว่นผสมของสมนุไพรนานาชนิด เช่น ขา้วเหนียว รากโสม พรกิไทยแดง เกาลดั พทุราจีน เป็นตน้ และ ความพิเศษ!! 
เพิม่หอยเป๋าฮือ้ กินพรอ้มกบัเครื่องเคียง 

 
 
 
 
 
 
 
 
บ่ำย  ใหท้่านแวะชอ้ปท่ีศนูยเ์วชส าอางยอดนิยม COSMETIC OUTLET สวรรคข์องนกัชอ้ปชาวไทย เพ่ือเลือกซือ้กลบัไปเป็น

ของฝาก มีให้เ ลือกมากมายหลากหลายแบนด์ ไม่ว่าจะเป็นสกินแคร์บ  ารุงผิว  อย่างแบรนด์ DEWINS และ 
แบรนด ์JSM ท่ีเป็นสนิคา้หลกัของทางรา้น ครีมหอยทาก, ครีมน า้แตก, ครีมขดัขีไ้คล, สแตมเซลลโ์บท็อกซ,์ ครีมว่านหาง
จระเข,้ แปง้มา้โยก, ยายอ้มผม, แฮนดค์รีม ฯลฯ  
จากนัน้น าท่าน เท่ียวชม สถานท่ีเท่ียว Coconut Box ใหค้ณุเพลดิเพลนิกบันิทรรศการ และการแสดงในแนวคิดของจดุ
พกัผอ่นในเมือง เดนิทางไปยงั 'กลอ่งมะพรา้ว' ขนาดเล็กในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตใ้นฮงแด! ประกอบดว้ยบงักะโล 32 
หลงั และศนูยป์ระสบการณ ์7 แห่ง ภายในบงักะโลมีจอภาพส าหรบัเพลดิเพลนิกบัเกม VR และ NFT ART Gallery 
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เครื่องเลน่ LP ส าหรบัฟังเพลง และเสียง Bluetooth! มีเดียอารต์ขนาดใหญ่แสดงบนผนงัทัง้ 5 ดา้น จากภาพวาด
คลาสสกิท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลก ไปจนถึงผลงานส่ือประเภทลา่สดุ! ท่ีรงัสรรคผ์ลงานตา่ง ๆ พรอ้มแสงสีเสียงชวนฝัน! 
จากนัน้น าทางสูย่่าน ตลำดเมียงดง ศนูยร์วมแฟชั่นของวยัรุน่ชาวเกาหลีท่ีเตม็ไปดว้ยสีสนัจากการแต่งกาย และ จากตึก
สงูท่ีตัง้อยู่โดยรอบ ระหว่างทางเต็มไปดว้ยรา้นเสือ้ผา้เครื่องประดบั รองเทา้ กระเป๋า และ รา้นเครื่องส าอาง  ทัง้ Local 
Brand และ Inter Brand รวมถึงรา้นกาแฟ และภตัตาคารท่ีตกแตง่อย่างน่ารกั เพ่ือเอาใจวยัรุน่ 

 
 
 
 
 

 
 
ค ่ำ         รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำร เมนู คำลบี ้ ( หมยู่างเกาหลี ) ตน้ต  าหรบัอาหารเล่ืองช่ือของประเทศเกาหลี

ใต ้เป็นหมท่ีูผา่นการหมกัจนไดท่ี้ น ามาย่างบนเต่าถ่านรอ้นๆ สกุก าลงัดี แลว้ตดัเป็นชิน้พอดีค  า รบัประทานกบัซอส, 
กระเทียม, กิมจิ, และใชใ้บผกักาดหอมสดห่อเป็นค า คลา้ยเม่ียงค  า แกลม้ดว้ยพรกิเกาหลี เม็ดโตสีเขียวสด พรอ้ม
ขา้วสวยรอ้นๆ และเคร่ืองเคียง  
 

 
 
 
 
 
22.00 น.  เข้ำสู่ทีพั่กโรงแรม L7 Hongdae by Lotte Hotel  หรือ เทยีบเท่ำ  
 

วันทีห่้ำ ดวิตีฟ้รี - Seoul Sky -  ซุปปอรม์ำเก็ตของฝำก - สนำมบนิอินซอน – กรุงเทพฯ 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
 จากนัน้น าคณะชอ้ปปิง้สนิคา้ปลอดภาษีท่ี DUTY FREE ท่ีน่ีมีสนิคา้ชัน้น าใหท้่านเลือกซือ้มากมายกวา่ 500 ชนิด ทัง้
 น า้หอม เสือ้ผา้ เคร่ืองส าอาง กระเป๋า นาฬกิาเคร่ืองประดบั ฯลฯ   
จากนัน้น าคณะเดนิทางสู ่โซลสกำย หอชมววิท่ีสงูเป็นอนัดบั 3 ของโลก เรียกไดว้า่เป็นแลนดม์ารค์แห่งใหม่ของเมือง
ส าหรบัหอชมววิ Seoul Sky ไดถ้กูบนัทึกใหเ้ป็นหอชมวิวท่ีสงูเป็นอนัดบัสามของโลก ซึ่งตัง้อยู่บนชัน้ 117-123 ของตกึ
ท่ีสงูท่ีสดุในโซลอย่าง Lotte World Tower โซลสกายถูกดีไซนภ์ายใตค้อนเซ็ปท ์ควำมงำมและควำมภำคภูมิใจของ
เกำหลี Seoul Sky นัน้ไดท้  าลาย 3 สถิตขิอง Guinness World Records อย่างแรกเลยคือ “ช้ันลอยฟ้ำทีอ่ยู่สูงทีสุ่ด
ในโลก” บนชัน้ 118, “ลิฟตท์ีเ่ร็วทีสุ่ดในโลก” ท่ีมีความเรว็ถึง 600 เมตรตอ่นาที และสดุทา้ยคือ “ระยะทำงของ
ลิฟตท์ีย่ำวทีสุ่ดในโลก” ผูเ้ขา้ชมสามารถขึน้ลฟิตจ์ากชัน้ลอ็บบี ้B1 และ B2 และทางเดินลอยฟา้ หรือทางเดินกระจก
ของ Seoul Sky นัน้จะท าใหส้ามารถรบัชมวิวของเมืองไดอ้ย่างเตม็รูปแบบ และถา้หากโชคดีไปในวนัท่ีทอ้งฟา้ปลอด
โปรง่ เราสามารถมองเห็นไดไ้กลถึงซงโด, อินชอน และทะเลเหลือง 
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เทีย่ง         รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร เมนูโอซัมพุลโกกิ (Osam Bulkoki) มีสว่นผสมของปลาหมกึ และ

หมสูามชัน้ โดยน าไปผดัปรุงรสหวานเลก็นอ้ย มีน า้ขลกุขลกิ รบัประทานพรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ เสริฟ์พรอ้มเครื่องเคียง
และซุปรอ้นๆ 

 
 
 
 

 
 

ไดเ้วลาสมควร น าท่านสู ่ ท่าอากาศยานนานาชาตอิินชอน เพ่ือน าท่านเดนิทางกลบัสู ่ กรุงเทพฯ โดยระหวา่งทางน า
ท่านชอ้ปปิง้ท่ี ซุปเปอรม์ำรเ์ก็ต ซึ่งมีสนิคา้ตา่งๆ มากมายใหเ้ลือกซือ้หาเป็นของฝาก เช่น กิมจิ บะหม่ีกึ่งส  าเรจ็รูป 
สาหรา่ย ขนมขบเคีย้ว ลกูอม ผลไมต้ามฤดกูาลและของท่ีระลกึตา่งๆ 

18.30 น.  น าท่านเหินฟ้ากลบัสู ่กรุงเทพฯ โดย ASIANA AIRLINES เทีย่วบนิที ่OZ 741 
22.05 น.  เดนิทางถึงท่าอากาศยานสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

 ******ภาพท่ีใชใ้นโปรแกรมเพ่ือการโฆษณาเท่านัน้******* 
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ก ำหนดกำรเดนิทำง 
อัตรำค่ำบริกำร *** เดนิทำงข้ันต ำ่ 20 ท่ำน***  

รำคำผู้ใหญ่ 
พักห้องละ 2 ทำ่น 

เดก็มีเตยีงเสริม 
พักกับผู้ใหญ่ 2 ทำ่น 

เดก็ไม่มีเตยีง 
พักกับผู้ใหญ่ 2 ทำ่น 

พักเดีย่ว 

ทุกวันพุธ ของเดอืน ก.ย.-พ.ย.  2565    51,900.-  50,900.- 49,900.- 6,900.-  

 
อัตรำค่ำบริกำรรวม 

- คา่ตั๋วเครื่องบนิ ไป-กลบั ชัน้ประหยดั (แบบหมูค่ณะ) เสน้ทาง กรุงเทพฯ – อินชอน – กรุงเทพฯ  
รวมคา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งและคา่ภาษีเชือ้เพลงิ  

- คา่โรงแรมท่ีพกัระดบั 4 ดาว ตามระบใุนรายการ หรือ เทียบเท่า  
- คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง วงเงินสงูสดุไมเ่กิน 1,000,000 บาท 
- คา่อาหารจ านวน 11 มือ้ ( อาหารเชา้ 4 มือ้ / อาหารกลางวนั 4 มือ้ / อาหารค ่า 3 มือ้ ) ตามระบใุนรายการ  
- คา่รถโคช้ปรบัอากาศ ตลอดการเดนิทาง 
- คา่เขา้ชมสถานท่ีตา่ง ๆ ตามรายการ 
- คา่หวัหนา้ทวัร ์และ ไกดท์อ้งถิ่นท่ีมีประสบการณค์อยดแูลอ านวยความสะดวก 
- น า้ดื่ม และ ของวา่งรบัประทานบนรถตลอดการเดนิทาง  
- คา่ทิปไกดท์อ้งถิ่น หวัหนา้ทวัร ์และ คนขบัรถ 
- คา่ธรรมเนียมการลงทะเบียน K-ETA (Korea Electronic Travel Authorization) 
- คา่ตรวจ RT-PCR ท่ีสนามบนิอินชอน  
- การลงทะเบียน Q CODE (Quarantine Covid19 Defense) 

 
อัตรำค่ำบริกำรไม่รวม 

- คา่ประกนัภยัธรรมชาต ิและประกนัชีวติสว่นตวั และประกนัสขุภาพ รวมถึงกรณีตดิโควดิ 19 ในระหวา่งท่องเท่ียว 
- คา่ธรรมเนียมหนงัสือเดนิทาง 
- คา่ใชจ้่ายสว่นตวั เช่น อาหาร และเคร่ืองดื่มท่ีสั่งพเิศษ / คา่ซกัรีด / คา่โทรศพัท ์ฯลฯ 
- คา่น า้หนกักระเป๋าสว่นเกิน  
- คา่ภาษีมลูคา่เพิม่เฉพาะคา่บรกิาร 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% ในกรณีท่ีท่านตอ้งการใบก ากบัภาษี 

 
ข้อแนะน ำ!!!!   

ดว้ยสถานการณ์ปัจจุบนัการเดินทางนั้นเต็มไปดว้ยความเส่ียง ทัง้โรคภัยและความรบัผิดชอบของทางสายการบินท่ีมีต่อ
ผูโ้ดยสารนัน้มีจ  ากัด ดังนั้นจึงแนะน าใหท้่านชือ้ประกันภัยการเดินทางและสุขภาพเพิ่มเติม ท่ีสามารถคุม้ครองตามท่ีท่านตอ้งการ
โดยเฉพาะกรณี เกิดเหตเุจ็บป่วย ฉกุเฉินก็จะสามารถเครมคา่ใชจ้่าย คา่รกัษาพยาบาลได ้หากเกิดเหตดุงักลา่วขึน้ในตา่งประเทศ เช่น 
ประเทศเกาหลีใต ้จะมีค่าใชจ้่ายท่ีสงูมาก หรือเพ่ือความคุม้ครองบาดเจ็บ เจ็บป่วย ไฟลย์กเลิก ตกเคร่ือง ยกเลกิเดินทาง กระเป๋าหาย
พาสปอรต์หาย ทีมแพทยฉ์กุเฉิน เป็นตน้ 
 
ระเบยีบและเงือ่นไขกำรจอง 

1. กรุณาจองทวัรล์ว่งหนา้ก่อนการเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วนั 
2. ช าระเงินมดัจ าท่านละ 10,000.- บาท เงินสว่นท่ีเหลือ บรษัิทฯ ขอรบัช าระก่อนการเดนิทางอย่างนอ้ย 15-20 วนั  

( ช่วงเทศกาล ลว่งหนา้ 30 วนั ) 
3. กรุณาแจง้รายละเอียด 

- ช่ือผูต้ดิตอ่ และ ช่องทางตดิตอ่ (เช่น เบอรมื์อถือ อีเมล ์ไลนไ์อดี เป็นตน้) 
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- ช่ือนามสกลุ + เบอรมื์อถือ ของผูเ้ดนิทางทกุท่าน (จ าเป็น) + ส  าเนาบตัรประชาชน + ส าเนาหนงัสือเดินทางพาสปอรต์ + 
เอกสารรบัรองการไดร้บัวคัซีนปอ้งกนัโควดิ 19  

- หลกัฐานประกอบการย่ืนขอวีซ่า (ในกรณีท่ีถือหนงัสือเดนิทางประเทศอ่ืน นอกเหนือจากไทย) 
- สง่รายละเอียดขอ้มลูทัง้หมดมาท่ีช่องทางท่ีเจา้หนา้ท่ีแจง้ 

4. หากไม่ช  าระ หรือ ช  าระไม่ครบตามก าหนด ถือว่าท่านยกเลิกการเดนิทางโดยไม่มีเง่ือน ไข ทางผูจ้ดัมีสิทธิย์กเลกิการเดนิทาง
และขอสงวนสทิธิใ์นการคืนเงินตามเง่ือนไขการยกเลิก เม่ือตกลงช าระเงินไมว่่าทัง้หมดหรือบางสว่น ทางผูจ้ดัจะถือว่าท่านได้
ยอมรบัในเง่ือน ไขและขอ้ตกลงตา่งๆ ท่ีไดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

5. กรณีลงทะเบียนไม่ผ่าน K-ETA ทางบริษัทขอคดิค่าด  าเนินการ 650 บาทเม่ือเจา้หนา้ท่ีไดร้บัขอ้มลูพรอ้มเงินช าระแลว้ ทาง
เจา้หนา้ท่ีจะจดัการน ารายช่ือพรอ้มขอ้มลูทัง้หมดไปท าการจองสว่นเก่ียวขอ้งตา่งๆ (ไมส่ามารถปรบัเปล่ียนช่ือนามสกลุและผู้
เดนิทางได)้ 

 
กำรยกเลิกกำรจอง 
การยกเลกิการจองนัน้ จะตอ้งอีเมลแ์จง้ยกเลกิการจองลว่งหนา้อย่างนอ้ย 30 วนัก่อนการเดนิทาง 

- ยกเลกิก่อนการเดนิทางตัง้แต ่30 วนัขึน้ไป คืนเงินคา่ทวัรโ์ดยหกัคา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จรงิ 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15 - 29 วนั ยึดเงิน 50% จากขอดท่ีลกูคา้ช าระมา และเก็บคา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จรงิ (ถา้มี) 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ขอสงวนสทิธิย์ึดเงินเตม็จ านวน 
- กรณีมีเหตยุกเลกิทวัร ์โดยไมใ่ช่ความผดิของบรษัิททวัร ์คืนเงินคา่ทวัรโ์ดยหกัคา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จรงิ (ถา้มี) 

***  คา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จรงิ เช่น คา่มดัจ าตั๋วเครื่องบนิ โรงแรม คา่วีซ่า และคา่ใชจ้่ายจ าเป็นอ่ืนๆ *** 
- การขอยกเลกิการเดนิทางในกรณีท่ีเจ็บป่วย หรือมีเหตจุากรา่งกายท่ีไม่สามารถเดนิทางในช่วงเวลาท่ีจองได ้การยกเลกิ

การเดนิทาง หรือเล่ือนการเดนิทางจะตอ้งแสดง ใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาล ใหก้บัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย ทัง้นีบ้รษัิทขอ
สงวนสทิธิพ์จิารณาในการคืนเงินเป็นกรณีไป แตท่ัง้นีท้่านจะตอ้งเสียคา่ใชจ้่ายท่ีไมส่ามารถเรียกคืนได ้เช่นคา่ธรรมเนียม
การวางมดัจ าตั๋วเครื่องบนิ และคา่ใชจ้่ายอ่ืนๆ ถา้มี 
 

6. คณะท่ีเดนิทางช่วงวนัหยุดตอ่เน่ือง หรือช่วงเทศกาล บรษัิทฯ ไดมี้การการนัตีมดัจ า หรือซือ้ขาย แบบมีเง่ือนไขกบัสายการบิน 
รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น chatter flight (เหมาล า), extra flight (เท่ียวบินพิเศษท่ีเพิ่มเขา้มาช่วงวันหยุด หรือ เทศกาล 
ดงักลา่ว) บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มคื่นเงินคา่มดัจ า หรือคา่ทวัรท์ัง้หมด 

7. กรณีท่ีเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองปฏิเสธการเขา้ - ออก นอกประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัท  บริษัทขอ
สงวนสทิธิ ์ไมคื่นคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 
หมำยเหตุ 

- จ านวนผูเ้ดนิทางขัน้ต  ่า 20 ท่าน ขึน้ไป 
- บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปล่ียนแปลง สายการบนิ, เท่ียวบนิ, ราคา, รายการทวัร ์และรา้นอาหาร ตามความเหมาะสม 

(ขนาดกรุ๊ป, เวลา, สภาพอากาศ ฯลฯ) ทัง้นีท้างบริษัทค านึงถึงความสะดวกสบายในการเดินทาง และผลประโยชน์ท่ี
ลกูคา้จะไดร้บัเป็นหลกั 

- หนังสือเดนิทาง ตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบรษัิทฯ รบัเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพ่ือท่องเท่ียว
เท่านัน้ 

- กรณีท่ีท่านถกูปฏิเสธการเขา้ประเทศเกาหลีใต ้บรษัิทจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้สิน้ รวมถึงคา่ทวัรท์ัง้หมด 
- ทางบริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความลา่ชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การ

จลาจล หรือ กรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง จากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทัง้จาก
ไทย และตา่งประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของทางบรษัิทฯ 
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- ทางบรษัิทฯ จะไมข่อรบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ และไมส่ามารถเรียกคืนเงินได ้หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯ ไมค่รบ อาทิ 
ไมเ่ท่ียวบางรายการ, ไมท่านอาหารบางมือ้ เป็นตน้ 

- ทางบริษัทฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอบุตัเิหตท่ีุเกิดจากความ
ประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 

- ตั๋วเครื่องบนิเป็นตั๋วราคาพเิศษ กรณีท่ีท่านไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ ไมส่ามารถน ามาเล่ือนวนั หรือคืนเงินได ้
- เม่ือท่านตกลงช าระเงินไมว่า่ทัง้หมด หรือบางสว่นกบัทางบริษัทฯ ทางบรษัิทฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรบัในเง่ือนไขขอ้ตกลง

ตา่งๆ ท่ีไดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 
- ในกรณีทีเ่ดก็อำยุไม่เกิน 18 ปี ไม่ได้เดนิทำงกับบดิำหรือมำรดำ  

ตอ้งจดัเตรียมเอกสารเพิม่เตมิดงันี ้
หนงัสือรบัรองการท างานของบดิา หรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง / ส  าเนาสมดุบญัชีเงินฝากของบิดา หรือมารดายอ้นหลงั 
6 เดือน จนถึงปัจจบุนั / ส  าเนาสตูบิตัร 
***การเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติมนี ้เพ่ือประโยชนใ์นการเดินทางเขา้ประเทศเกาหลีของท่าน ท่ีทางบริษัทจะไดแ้จ้งให้
หวัหนา้ทวัรท์ราบเพ่ือใหค้  าแนะน าท่านในการเขา้เมืองเกาหลีใต*้** 

- ในกรณีท่ีภาครฐัทัง้ไทย และประเทศปลายทางมีขอ้ก าหนดในการกกัตวั หรือ การตรวจหาเชือ้โควิด - 19 ทกุประเภท ผู้
เดนิทางตอ้งรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายสว่นนีด้ว้ยตวัท่านเอง ถา้มี (ไมร่วมอยู่ในรายการทวัร)์ 

- ตามนโยบายของรฐับาลเกาหลีได ้ร่วมกับการท่องเท่ียวเกาหลีใตเ้พ่ีอโปรโมทสินคา้ในนามของรา้นรฐับาล คือ ศนูย์
สมนุไพร ศนูยเ์คร่ืองส าอางค (คอสเมตคิ) และรา้นคา้ปลอดภาษี (ดวิตีฟ้รี) ซึ่งจ  าเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมี 
ผลกับราคาทัวร ์ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชีแ้จงลกูคา้ทุกท่านว่า รา้นรฐับาลทุกรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม 
หากประสงคจ์ะซือ้หรือไมซื่อ้ขึน้อยู่กบัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไมมี่การบงัคบัใดๆ ทัง้สิน้ 

- กรุ๊ปทวัรค์รัง้นีมี้วตัถปุระสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียวเป็นหมูค่ณะเท่านัน้ ถา้ลกูคา้ตอ้งการแยกตวัออกจากกรุ๊ปทวัร ์โดย 
ไมล่งรา้นช็อปปิง้ เช่น รา้นโสม/ฮอตเกนาม/ูน า้มนัสน/เครื่องส  าอางคอสเมตคิ/ ทางบรษัิทจะคิดคา่ด  าเนินการในการแยก
ท่องเท่ียว 


