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Happy Korea : Romantic Program 

 

ก ำหนดกำรท่องเที่ยว ณ ประเทศเกำหลีใต้ 5วัน 3คืน 

 HAPPY SUPERWOW (RE-START) 
 
วันแรก ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติ สุวรรณภมิู  

00.00 น.   คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมูิ อำคำรผู้โดยสำรขำออกชัน้ 4 ประตทูางเข้าที่ 6 – 7  
 กรุณาน ากระเป๋าเดินทางใบใหญ่มาพบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ที่คอยต้อนรับอ านวยความสะดวกด้านเอกสารและ 
 สมัภาระบริเวณ แถว .......  ก่อนน าไปเช็คอินน์ยงัเคาน์เตอร์ของ  
 สายการบิน KOREAN AIR / ASIANA AIRLINES  
00.00 น. ออกเดินทางสู ่ประเทศเกาหลใีต้ โดยสำยกำรบิน ............ เที่ยวบินที่ KE / OZ …….  
 
 ตารางเที่ยวบินของสายการบิน KOREAN AIR ( KE ) / ASIANA AIRLINES ( OZ ) เส้นทาง กรุงเทพฯ – อินชอน  
 KE…… ( 00.00 – 00.00+1 ) // OZ…… ( 00.00 – 00.00+1 )  
 

วันที่สอง กรุงเทพฯ – อินชอน (เกำหลีใต้ )  –  ตรวจ RT-PCR TEST – เกำะนำม ิ– ตลำดพัลดัลมุน ซูวอน 

00.00 น.         เดินทางถึงสนามบินอินชอน ประเทศเกาหลใีต้ ผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และ รับกระเป๋าสมัภาระ 
                       ( กรุณำปรับเวลำของท่ำนให้เร็วขึน้ 2 ชั่วโมง เพื่อให้ตรงกับเวลำท้องถิ่นของประเทศเกำหลี )  
 จากนัน้น าทา่นตรวจโควิดแบบ RT-PCR Test ตามนโยบายและกฏระเบียบการเข้าประเทศ  
 ที่สนามบินนานาชาติอินชอน (บริกำรเซ็ตอำหำรเช้ำแซนด์วิชและนมกล้วย) 
 รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมน ูโดชิรัก  เมนูข้ำวกล่องสไตล์เกำหลี ข้าวสวยร้อนๆเสร์ิฟ พร้อมเมนหูลกั

กบัเคร่ืองเคียงตา่งๆ  (เนื่องจากต้องรอเวลาตรวจผล RT-PCR Test ประมาณ 4-6 ชัว่โมง เพื่อความสะดวกและความ
ปลอดภยัของคณะเดินทาง ตามนโยบายของรัฐบาลเกาหลี)  
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หลงัจากรับประทานอาหารกลางวนั น าทา่นเดินทางไปยงั เกำะนำมิ ไม่วา่ใครมาเกาหลีก่ีครัง้ก็จะต้องมาเยือน เพราะ
บรรยากาศของเกาะนามิจะเปลี่ยนแปลงตามฤด ูมีทิวทศัน์สวยงามท่ามกลางแมกไม้ต้นสงูที่เสียดฟ้า นกัท่องเที่ยวที่
ชอบถ่ายรูปต้องแวะมาเก็บรูปท่ีเกาะนามิ 

 
 น าท่านสู ่ตลำดพัลดัลมุน ซูวอน ซึ่งเป็นตลาดแห่งเดียวในประวตัิศาสตร์ที่ถกูก่อตัง้โดยกษัตริย์ เสือ้ผ้ากระเป๋าและ

รองเท้าที่ออกแบบมาอย่างมีเอกลักษณ์ในราคาที่เหมาะสม  เป็นเพียงส่วนหนึ่งของข้อดีที่ดึงดูดลูกค้าทุกวัย 
นกัทอ่งเที่ยวสามารถมีสว่นร่วมในกิจกรรมทางวฒันธรรมที่ส าคญั  

 
00.00 น.         รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร เมนู บุลโกกิ  อาหารท้องถ่ินดัง้เดิมของคาบสมทุรเกาหลี โดยน าเนือ้หมู

สไลด์หมกักบัซอส และเคร่ืองเคยีงตา่งๆ ให้ออกรสหวานนุม่ เวลาทา่นน ามายา่งขลกุขลกิกบัซุปบลุโกกิ  บนกระทะ
แบน หรือทรงคร่ึงวงกลมพร้อมผกักะหล า่ โดยจะมีลกัษณะออกเป็นแบบน า้ข้น เสร์ิฟพร้อมข้าวสวยร้อน และเคร่ือง
เคียงตา่งๆ 

 

 
00.00 น.  เข้ำสู่ที่พักโรงแรม Value Suwon Hotel  หรือ เทียบเท่ำระดบั 4 ดำว  
 

วันที่สำม ป้อมปรำกำรฮวำซอง + น่ังรถไฟชมวิว – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์     

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
 พาทา่นเดินทางสู ่ป้อมปรำกำรฮวำซอง เป็นสิง่ก่อสร้างขนาดใหญ่ ตัง้แตย่คุโจซอน ถกูสร้างขึน้ช่วงปี ค.ศ. 1794- 
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1796 เป็นป้อม ปราการประจ าเขต Suwon-si ของจังหวดัเคียงกีโด เพื่อเป็นรากฐานส าหรับการสร้าง เมืองใหม่ใน
บริเวณนี ้ก าแพงของป้อม ปราการมีความยาวถึง 5.5 กิโลเมตร มี ประตู 4 ประตู ในแต่ละทิศ และมีรูปแบบทาง
สถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่และงดงาม ถกูขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลก ทางด้านประวตัิศาสตร์เมื่อปีค.ศ. 1997 สร้างขึน้ด้วย
อิฐโดยจะมีรูขนาดที่พอดีส าหรับใช้เป็นจดุยิงปืน หรือธนไูด้ เช่ือกนัว่าเป็นการสร้างที่มีการใช้เทคโนโลยีที่ทนัสมยัมาก
ทีส่ดุแหง่หนึง่ของยคุนัน้ น าทา่นนัง่รถราง ชมรอบๆ ป้อม 
 
 
 

 
 

 
เที่ยง         รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร เมนู คำลบี ้ ( หมยูา่งเกาหล ี) ต้นต าหรับอาหารเลือ่งช่ือของประเทศ

เกาหลใีต้ เป็นหมยูา่งที่ผา่นการหมกัจนได้ที่ น ามายา่งบนเตา่ถา่นร้อนๆ สกุก าลงัดี แล้วตดัชิน้พอค า รับประทานกบั
ซอส, กระเทียม, กิมจิ, และ ใช้ใบผกักาด หอมสดหอ่เป็นค าๆ คล้ายเมี่ยงค า แกล้มด้วยพริกเกาหลี เม็ดโตสเีขยีวสด 
พร้อมข้าวสวยร้อนๆ และ เคร่ืองเคียง 

 
จากนัน้น าทา่นสูเ่มืองยงอิน สนกุสนานกบั สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ สวนสนกุกลางแจ้งทีใ่หญ่ที่สดุของประเทศ
เกาหล ี ซึง่ได้ถกูขนานนามวา่“ดสินีย์แลนด์เกาหล”ี ตัง้อยูท่า่มกลางหบุเขา ทา่นจะได้สมัผสักบัความตื่นเต้นไปกบั
เคร่ืองเลน่มากมายหลากหลายชนิด โดยทา่นสามารถเลน่เคร่ืองเลน่ได้ทกุชนิด ไมจ่ ากดัจ านวนครัง้กบับตัร 
DAY PASS อาทิเช่น รถไฟความเร็วสงู T-Express, รถไฟเหาะ, ทอ่งไปกบัโลกของสตัว์ป่าซาฟารี ชมไลเกอร์แฝดคู่
แรกของโลก 
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ค ่ำ         รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร เมนู ชำบู ชำบู  หม้อไฟเกาหล ีเสร์ิฟพร้อมเคร่ืองเคียงหลากชนดิแบบฉบบั

เกาหลพีร้อมน า้จิม้ โดยน าเนือ้หมมูาแลใ่ห้บาง แล้วน าไปใสใ่นหม้อไฟพร้อมเห็ดตา่งๆ และผกันานาชนิด พร้อมทัง้
ใสวุ่้นเส้นเกาหลลีงไป หรือใครจะทานโดยการน าเนือ้หมไูปแกวง่ในน า้ซุปร้อนๆ ให้สกุพอเหมาะ ก็อร่อยไปอีกแบบ 

 
00.00 น.  เข้ำสู่ที่พักโรงแรม Amanti Hotel or SML   หรือ เทียบเท่ำระดับ 4 ดำว 
 

วันที่สี่  ศูนย์สมุนไพร – พระรำชวังเคยีงบกกุง +สวมฮันบก – ศูนย์เคร่ืองส ำอำง – ดวิตีฟ้รี – โซลทำวเวอร์  
  ช้อปป้ิงเมียงดง   

เช้ำ           รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
 น าทา่นรับฟังความรู้ที่ ศูนย์สมุนไพร ซึง่ได้รับการรับรองคณุภาพจากรัฐบาล เข้าชม ศูนย์โสมเกำหลี ซึง่ถือวา่เป็น
สมที่มีคณุภาพดีที่สดุ หรือ ศูนย์ฮ็อกเกต็นำมู ต้นไม้ชนิดนีเ้จริญเติบโตในป่าลกึบนภเูขาที่ปราศจากมลภาวะ ช่วย
ดแูลตบัให้สะอาดแขง็แรง ป้องกนัโรคตบัแข็ง ให้ทา่นได้เลอืกซือ้ตามอธัยาศยั 
จากนัน้พาทา่นชม พระรำชวังเคียงบกกุง เป็นทัง้สญัญลกัษณ์และแหลง่ทอ่งเทีย่วยอดฮิตของกรุงโซล พระราชวงั
ที่มีขนาดใหญ่และเก่าแก่ที่สดุในกรุงโซล สร้างขึน้ในปี 1394 ในสมยัพระเจ้าแทโจ ราชวงศ์โชซอน เดิมทีนัน้ภายใน
พระราชวงัมีอาคารและต าหนกัตา่งๆมากกวา่ 200 หลงั แตเ่มื่อมกีารรุกรานของญ่ีปุ่ น อาคารสว่นใหญ่ก็ได้ถกู
ท าลายลงเหลอือยูเ่พยีงแค่ 10 หลงัเทา่นัน้ นอกจากนีท้า่นจะได้พบกบั ฮนัอก หรือก็คือบ้านเกาหลแีบบดัง้เดิม 

 
 
เที่ยง รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร ภตัตำคำร เมนู ไก่ตุ๋นโสม อาหารชาววงัในสมยัก่อนปัจจบุนัเป็น

อาหารเลือ่งช่ือของเมืองหลวง เช่ือกนัวา่บ ารุงและเสริมสขุภาพ เสร์ิฟทา่นละ 1 ตวัในหม้อดินร้อน ภายในตวัไก่จะมี
ข้าวเหนียว รากโสม พทุราแดง เกาลดั เสร์ิฟพร้อมเคร่ืองเคียง เส้นขนมจีน เหล้าโสม พริกไทยด าและเกลอื 
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บ่ำย  หลงัจากรับประทานอาหารแล้ว ให้ทา่นแวะช้อปท่ีศนูย์เวชส าอางยอดนิยม COSMETIC OUTLET สวรรค์ของนกัช้

อปชาวไทย เพื่อเลือกซือ้กลบัไปเป็นของฝาก มีให้เลือกมากมายหลากหลายแบนด์ ไม่ว่าจะเป็นสกินแคร์บ ารุงผิว 
อย่างแบรนด์ DEWINS และแบรนด์ JSM ที่เป็นสินค้าหลกัของทางร้าน ครีมหอยทาก, ครีมน า้แตก, ครีมขดัขีไ้คล, 
สแตมเซลล์โบท็อกซ์, ครีมว่านหางจระเข้, แป้งม้าโยก, ยาย้อมผม, แฮนด์ครีม ฯลฯ จากนัน้พาท่านช้อปปิ้งสินค้า
ปลอดภาษีที่ ดิวตีฟ้รี ที่นี่มีสินค้าชัน้น าให้ท่านเลือกซือ้มากมายกว่า 500 ชนิดทัง้น า้หอม เสือ้ผ้า เคร่ืองส าอาง 
กระเป๋า นาฬิกาเคร่ืองประดบั ฯลฯ   
น าทา่นสู ่โซลทำวเวอร์ ซึง่ถือวา่เป็นสญัลกัษณ์ของกรุงโซลเลยก็วา่ได้ สถานที่ยอดนิยมที่หนุม่สาวเกาหลไีมพ่ลาด
ที่จะมาเที่ยวกัน บนหอคอยมีภัตตาคารซึ่งหมุนได้ด้วยตวัเอง  น าท่านขึน้สู่จุดชมวิว ให้ท่านได้ตื่นตาตื่นใจกับ
ทศันียภาพอนัสวยงามรอบ ๆ กรุงโซล จากนัน้ให้ทกุท่านได้คล้องกุญแจคู่รักบริเวณด้านลา่งของฐานโซลทาวเวอร์ 
ทา่นสามารถถ่ายรูปเก็บไว้เป็นท่ีระลกึได้ตามอธัยาศยั 

 

ค ่ำ         รับประทำนอำหำรค ่ำ Todai Restaurant ซีฟู้ ด บฟุเฟต์ ขาปยูกัษ์ ให้ทา่นได้อิม่อร่อยกบัเมนบูฟุเฟ่ต์ขาปยูกัษ์ 
และเมนนูานาชาติไมอ่ัน้ เช่น ชชิู ซาชิมิ พิซซา่ พาสต้า อาหารทะเลสดๆ อีกมากมายให้ทา่นได้เลอืกอยา่งจใุจ พร้อม
ตบท้ายด้วยเมนขูองหวานสดุฟิน 
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จากนัน้น าทางสูย่่าน ตลำดเมียงดง ศนูย์รวมแฟชัน่ของวยัรุ่นชาวเกาหลีที่เต็มไปด้วยสีสนัจากการแต่งกาย และ 
จากตกึสงูที่ตัง้อยูโ่ดยรอบ ระหว่างทางเต็มไปด้วยร้านเสือ้ผ้าเคร่ืองประดบั รองเท้า กระเป๋า และ ร้านเคร่ืองส าอาง 
ทัง้ Local Brand และ Inter Brand รวมถึงร้านกาแฟ และภตัตาคารท่ีตกแตง่อยา่งนา่รัก เพื่อเอาใจวยัรุ่น 

 
 
 
 
 
 
 
00.00 น.  เข้ำสู่ที่พักโรงแรม Amanti Hotel or SML หรือ เทียบเท่ำระดบั 4 ดำว  
 

วันที่ห้ำ   วัดโชเกซำ – น่ังเคเบิล้คำร์ + สวนสำธำรณะพยองฮวำนูรี  – ซุปเปอร์มำเกต็ของฝำก 
สนำมบนิอนิชอน – กรุงเทพฯ    

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
 น าทา่นชม วัดโชเกซำ หรือที่คนไทยเรียกวา่ “วดัพระยิม้” ในอดีตนัน้วดัแหง่นีเ้ป็นเหมือนศนูย์กลางของศาสนาพทุธ
นิกายเซนในเกาหล ีซึง่เป็นวดัเกา่แก่และมีช่ือเสยีงเป็นอยา่งยิ่ง เมือ่เดินเข้ามาในวดันีส้ิง่แรกที่จะสงัเกตเุห็นก็คือ
ต้นไม้ใหญ่ที่ด้านหน้าประตทูางเข้า มีความสงูถงึ 26 เมตร สว่นอาคารหลกัของวดันัน้มีอายมุากกวา่ 500 ปี และ
เป็นอาคารขนาดใหญ่ ช่ือวา่ Daeungjeon สร้างขึน้ในปี 1938 ภายในมีพระประธานสทีองขนาดใหญ่ 3 องค์ ซึง่ชาว
เกาหลเีช่ือกนัวา่มีความศกัสทิธ์ิ จึงนิยมไปนมสัการในวนัส าคญัตา่งๆ 
 
 

 
 
 
 

น าท่านไปยงั สวนสำธำรณะพยองฮวำนูรี ถกูสร้างขึน้้พื่อเป็นสญัลกัษณ์แห่งความสงบสขุของประเทศเกาหลีเหนือ
และเกาหลีใต้  ซึ่งชาวเกาหลีนิยมไปถ่ายรูปคู่กับกังหังลมและหมุดยักษ์สีแดงสด  พาท่านขึน้ Cable Car ชม
สวนสาธารณะพยองฮวานรีู สามรถมองเห็นอิมจินกกัและ DMZ ได้ในท่ีเดียว 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

Happy Korea : Romantic Program 

 
เที่ยง        รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร เมนู เมนูคัมจำทงั  เล้งเกาหลทีี่คณุต้องลอง สมัผสัรสชาตใิหมข่อง

เล้งในแบบฉบบัเกาหลี ด้วยกระดกูหมชูัน้ดี ชิน้โต คดัพเิศษ เคีย่วจนข้นในน า้ซุปรสชาติกลมกลอ่ม ที่ปรุงรสด้วย
เคร่ืองเทศต ารับเกาหลแีท้ๆ จนนุม่ชุ่มลิน้ รสชาติผสมกนัอยา่งลงตวั 

 

 
ได้เวลาสมควร น าทา่นสู ่ทา่อากาศยานนานาชาติอินชอน เพื่อน าทา่นเดินทางกลบัสู ่กรุงเทพฯ โดยระหวา่งทางน า
ทา่นช้อปปิง้ที่ ซุปเปอร์มำร์เกต็ ซึง่มีสนิค้าตา่งๆ มากมายให้เลอืกซือ้หาเป็นของฝาก เช่น กิมจิ บะหมี่กึ่งส าเร็จรูป 
สาหร่าย ขนมขบเคีย้ว ลกูอม ผลไม้ตามฤดกูาล และของที่ระลกึตา่งๆ 

……..  น. น าทา่นเหินฟ้ากลบัสู ่กรุงเทพฯ โดย สำยกำรบนิ KOREAN AIR / ASIANA AIRLINES 
 

 ตำรำงเที่ยวบินของสำยกำรบนิ KOREAN AIR ( KE ) เส้นทำง อินชอน – กรุงเทพฯ  
 KE……. ( 00.00 – 00.00 )  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ตำรำงเที่ยวบินของสำยกำรบนิ ASIANA AIRLINES ( OZ ) เส้นทำง อนิชอน – กรุงเทพฯ 
 OZ…… ( 00.00 – 00.00 )  

เดินทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
 ******ภาพท่ีใช้ในโปรแกรมเพื่อการโฆษณาเทา่นัน้******* 
 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
อัตรำค่ำบริกำร *** เดนิทำงขัน้ต ่ำ 15 ท่ำน***  

รำคำผู้ใหญ่ 
พักห้องละ 2 ท่ำน 

เด็กมีเตียงเสริม 
พักกบัผู้ใหญ่ 2 ท่ำน 

เด็กไม่มีเตียง 
พักกบัผู้ใหญ่ 2 ท่ำน 

พักเดี่ยว 

ทุกวันพุธ ของเดอืน ก.ย.-พ.ย.  2565    46,900.-  45,900.- 44,900.- 5,900.-  

 
อัตรำค่ำบริกำรรวม 

- คา่ตัว๋เคร่ืองบิน ไป-กลบั ชัน้ประหยดั (แบบหมูค่ณะ) เส้นทาง กรุงเทพฯ – อินชอน – กรุงเทพฯ  
รวมคา่ภาษีสนามบินทกุแหง่และคา่ภาษีเชือ้เพลงิ  

- คา่โรงแรมที่พกัระดบั 4 ดาว ตามระบใุนรายการ หรือ เทียบเทา่  
- คา่ประกนัอบุตัิเหตรุะหวา่งการเดินทาง วงเงินสงูสดุไมเ่กิน 1,000,000 บาท 
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- คา่อาหารจ านวน 11 มือ้ ( อาหารเช้า 4 มือ้ / อาหารกลางวนั 4 มือ้ / อาหารค ่า 3 มือ้ ) ตามระบใุนรายการ  
- คา่รถโค้ชปรับอากาศ ตลอดการเดินทาง 
- คา่เข้าชมสถานท่ีตา่ง ๆ ตามรายการ 
- คา่หวัหน้าทวัร์ และ ไกด์ท้องถ่ินท่ีมีประสบการณ์คอยดแูลอ านวยความสะดวก 
- ของที่ระลกึ ( หมอนรองคอ+ฮทู / ของทีระลกึจากการทอ่งเที่ยวเกาหล ี)  
- น า้ดื่ม และ ของวา่งรับประทานบนรถตลอดการเดินทาง  
- คา่ทิปไกด์ท้องถ่ิน หวัหน้าทวัร์ และ คนขบัรถ 
- คา่ธรรมเนียมการลงทะเบียน K-ETA (Korea Electronic Travel Authorization) 
- คา่ตรวจ RT-PCR ที่สนามบินอินชอน  
- การลงทะเบียน Q CODE (Quarantine Covid19 Defense) 

 
อัตรำค่ำบริกำรไม่รวม 

- คา่ทดสอบ แบบ RT-PCR ภายในประเทศ 48 ชัว่ โมงก่อนการเดินทาง มีใบรับรองผลการตรวจเป็นภาษาองักฤษ 
- คา่ประกนัภยัธรรมชาติ และประกนัชีวิตสว่นตวั และประกนัสขุภาพ รวมถึงกรณีติดโควิด-19 ในระหวา่งทอ่งเที่ยว 
- คา่ธรรมเนียมหนงัสอืเดินทาง 
- คา่ใช้จ่ายสว่นตวั เช่น อาหาร และเคร่ืองดื่มที่สัง่พิเศษ / คา่ซกัรีด / คา่โทรศพัท์ ฯลฯ 
- คา่น า้หนกักระเป๋าเกิน  
- คา่ภาษีมลูคา่เพิ่มเฉพาะคา่บริการ 7 % และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% ในกรณีที่ทา่นต้องการใบก ากบัภาษี 

 
ข้อแนะน ำ!!!!   
ด้วยสถานการณ์ปัจจุบนัการเดินทางนัน้เต็มไปด้วยความเสีย่ง ทัง้โรคภยัและความรับผิดชอบของทางสายการบินที่มีตอ่ผู้ โดยสารนัน้มี
จ ากดั ดงันัน้จึงแนะน าให้ทา่นชือ้ประกนัภยัการเดินทางและสขุภาพเพิ่มเติม ที่สามารถคุ้มครองตามที่ทา่นต้องการโดยเฉพาะกรณี เกิด
เหตเุจ็บป่วย ฉกุเฉินก็จะสามารถเครมคา่ใช้จ่าย คา่รักษาพยาบาลได้ หากเกิดเหตดุงักลา่วขึน้ในตา่งประเทศ เช่น 
ประเทศเกาหลีใต้ จะมีคา่ใช้จ่ายที่สงูมาก หรือเพื่อความคุ้มครองบาดเจ็บ เจ็บป่วย ไฟล์ยกเลิก ตกเคร่ือง ยกเลิกเดินทาง กระเป้าหาย
พาสปอร์ตหาย ทีมแพทย์ฉกุเฉิน เป็นต้น 
 
ระเบียบและเงื่อนไขกำรจอง 

1. กรุณาจองทวัร์ลว่งหน้าก่อนการเดินทางอยา่งน้อย 30 วนั 
2. ช าระเงินมดัจ าทา่นละ 10,000.- บาท เงินสว่นท่ีเหลอื บริษัทฯ ขอรับช าระก่อนการเดินทางอยา่งน้อย 15-20 วนั  

( ช่วงเทศกาล ลว่งหน้า 30 วนั ) 
3. กรุณาแจ้งรายละเอียด 
- ช่ือผู้ติดตอ่ และ ช่องทางติดตอ่ (เช่น เบอร์มือถือ อีเมล์ ไลน์ไอดี เป็นต้น) 
- ช่ือนามสกลุ + เบอร์มือถือ ของผู้ เดินทางทกุทา่น (จ าเป็น) + ส าเนาบตัรประชาชน + 

ส าเนาหนงัสอืเดินทางพาส ปอร์ต+ เอกสารรับรองการได้รับวคัซีนป้องกนัโควิด 19 
- หลกัฐานประกอบการยื่นขอวีซา่ (ในกรณีที่ถือหนงัสอืเดินทางประเทศอื่น นอกเหนือจากไทย) 
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- สง่รายละเอียดข้อมลูทัง้หมดมาที่ช่องทางที่เจ้าหน้าที่แจ้ง 
4. หากไม่ช าระ หรือ ช าระไมค่รบตามก าหนด ถือวา่ทา่นยกเลิกการเดินทางโดยไมม่ีเง่ือน ไข ทางผู้จดัมีสิทธ์ิยกเลิกการเดินทาง

และขอสงวนสทิธ์ิในการคืนเงินตามเง่ือนไขการยกเลกิ เมื่อตกลงช าระเงินไมว่า่ทัง้หมดหรือบางสว่น ทางผู้จดัจะถือวา่ท่านได้
ยอมรับในเง่ือน ไขและข้อตกลงตา่งๆ ที่ได้ระบไุว้ทัง้หมดนีแ้ล้ว 

5. กรณีลงทะเบียนไม่ผ่าน K-ETA ทางบริษัทขอคิดค่าด าเนินการ 650 บาทเมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับข้อมลูพร้อมเงินช าระแล้ว ทาง
เจ้าหน้าที่จะจดัการน ารายช่ือพร้อมข้อมลูทัง้หมดไปท าการจองสว่นเก่ียวข้องตา่งๆ (ไมส่ามารถปรับเปลีย่นช่ือนามสกลุและผู้
เดินทางได้) 

 
กำรยกเลิกกำรจอง 
การยกเลกิการจองนัน้ จะต้องอีเมล์แจ้งยกเลกิการจองลว่งหน้าอยา่งน้อย 30 วนัก่อนการเดินทาง 

- ยกเลกิก่อนการเดินทางตัง้แต่ 30 วนัขึน้ไป คืนเงินคา่ทวัร์โดยหกัคา่ใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง 
- ยกเลกิก่อนการเดินทาง 15-29 วนั ยดึเงิน 50% จากขอดที่ลกูค้าช าระมา และเก็บคา่ใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง (ถ้ามี) 
- ยกเลกิก่อนการเดินทางน้อยกวา่ 15 วนั ขอสงวนสทิธ์ิยดึเงินเต็มจ านวน 
- กรณีมีเหตยุกเลกิทวัร์ โดยไมใ่ช่ความผิดของบริษัททวัร์ คืนเงินคา่ทวัร์โดยหกัคา่ใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง (ถ้ามี) 

***  คา่ใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง เช่น คา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน โรงแรม คา่วีซา่ และคา่ใช้จ่ายจ าเป็นอื่นๆ **** 
- การขอยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เจ็บป่วย หรือมีเหตจุากร่างกายที่ไมส่ามารถเดินทางในช่วงเวลาที่จองได้ การยกเลิก

การเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทางจะต้องแสดง ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล ให้กบัเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ทัง้นีบ้ริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธ์ิพิจารณาในการคืนเงินเป็นกรณีไป แต่ทัง้นีท้่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น 
คา่ธรรมเนียมการวางมดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน และคา่ใช้จ่ายอื่นๆ ถ้ามี 

6. คณะที่เดินทางช่วงวนัหยดุต่อเนื่อง หรือช่วงเทศกาล บริษัทฯ ได้มีการการันตีมดัจ า หรือซือ้ขาย แบบมีเง่ือนไขกบัสายการบิน 
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น chatter flight (เหมาล า), extra flight (เที่ยวบินพิเศษที่เพิ่มเข้ามาช่วงวันหยุด หรือ เทศกาล 
ดงักลา่ว) บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิไมค่ืนเงินคา่มดัจ า หรือคา่ทวัร์ทัง้หมด 

7. กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเข้า - ออก นอกประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท  บริษัทขอ
สงวนสทิธ์ิ ไมค่ืนคา่ทวัร์ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 
กำรโอนเงนิเข้ำบัญชี 

• ธนาคาร: ไทยพาณิชย์ สาขา: ยอ่ยลาดพร้าว 71 
ช่ือบญัชี: บริษัท เค.ท.ีซี.ซี จ ำกัด  
บญัชี: ออมทรัพย์ เลขบญัชี: 253-202057-8 

• ธนาคาร: กสกิรไทย สาขา: ยอ่ย ลาดพร้าว 71 
ช่ือบญัชี: บริษัท เค.ท.ีซี.ซี จ ำกัด 
บญัชี: ออมทรัพย์ เลขบญัชี: 601-2-02452-3 
กรุณาสง่ส าเนาใบโอนเงินแจ้งให้กบัทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย  

 
**** กรณีช าระด้วยเช็ค การจองจะสมบรูณ์ตอ่เมื่อทางบริษัทได้รับเงินจาก การสัง่จ่ายจ านวนนัน้เรียบร้อยแล้ว 
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หมำยเหตุ 

- จ านวนผู้ เดินทางขัน้ต ่า15 ทา่น ขึน้ไป 
- บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลง สายการบิน, เที่ยวบิน, ราคา, รายการทวัร์ และร้านอาหาร ตามความเหมาะสม 

(ขนาดกรุ๊ป, เวลา, สภาพอากาศ ฯลฯ) ทัง้นีท้างบริษัทค านึงถึงความสะดวกสบายในการเดินทาง และผลประโยชน์ที่
ลกูค้าจะได้รับเป็นหลกั 

- หนงัสือเดินทาง ต้องมีอายเุหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยว
เทา่นัน้ 

- กรณีที่ทา่นถกูปฏิเสธการเข้าประเทศเกาหลใีต้ บริษัทจะไมรั่บผิดชอบคา่ใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้ รวมถึงคา่ทวัร์ทัง้หมด 
- ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนดัหยดุงาน, การ

จลาจล หรือ กรณีที่ท่านถกูปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง จากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้จาก
ไทย และตา่งประเทศ ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของทางบริษัทฯ 

- ทางบริษัทฯ จะไมข่อรับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ และไมส่ามารถเรียกคืนเงินได้ หากทา่นใช้บริการของทางบริษัทฯ ไมค่รบ อาทิ 
ไมเ่ที่ยวบางรายการ, ไมท่านอาหารบางมือ้ เป็นต้น 

- ทางบริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอบุตัิเหตทุี่เกิดจากความ
ประมาทของตวันกัทอ่งเที่ยวเอง 

- ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ กรณีที่ทา่นไมเ่ดินทางพร้อมคณะ ไมส่ามารถน ามาเลือ่นวนั หรือคืนเงินได้ 
- เมื่อทา่นตกลงช าระเงินไมว่า่ทัง้หมด หรือบางสว่นกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลง

ตา่งๆ ที่ได้ระบไุว้แล้วทัง้หมด 
- ในกรณีที่เด็กอำยุไม่เกิน 18 ปี ไม่ได้เดินทำงกับบิดำหรือมำรดำ  

ต้องจดัเตรียมเอกสารเพิ่มเติมดงันี ้
หนงัสอืรับรองการท างานของบิดา หรือมารดา ทา่นใดทา่นหนึง่ / ส าเนาสมดุบญัชีเงินฝากของบิดา หรือมารดาย้อนหลงั 
6 เดือน จนถึงปัจจบุนั / ส าเนาสตูิบตัร 
***การเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติมนี ้เพื่อประโยชน์ในการเดินทางเข้าประเทศเกาหลีของท่าน ที่ทางบริษัทจะได้แจ้งให้
หวัหน้าทวัร์ทราบเพื่อให้ค าแนะน าทา่นในการเข้าเมืองเกาหลใีต้*** 

- ในกรณีที่ภาครัฐทัง้ไทย และประเทศปลายทางมีข้อก าหนดในการกกัตวั หรือ การตรวจหาเชือ้โควิด - 19 ทกุประเภท ผู้
เดินทางต้องรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายสว่นนีด้้วยตวัทา่นเอง ถ้ามี (ไมร่วมอยูใ่นรายการทวัร์) 

- ตามนโยบายของรัฐบาลเกาหลีได้ ร่วมกับการท่องเที่ยวเกาหลีใต้เพี่อโปรโมทสินค้าในนามของร้านรัฐบาล คือ ศูนย์
สมนุไพร ศนูย์เคร่ืองส าอางค (คอสเมติค) และร้านค้าปลอดภาษี (ดิวตีฟ้รี) ซึง่จ าเป็นต้องระบไุว้ในโปรแกรมทวัร์ เพราะมี 
ผลกบัราคาทวัร์ ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชีแ้จงลกูค้าทกุท่านว่า ร้านรัฐบาลทกุร้านจ าเป็นต้องรบกวนทกุท่านแวะชม 
หากประสงค์จะซือ้หรือไมซ่ือ้ขึน้อยูก่บัความพอใจของลกูค้าเป็นหลกั ไมม่ีการบงัคบัใดๆ ทัง้สิน้ 

- กรุ๊ปทวัร์ครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อการทอ่งเที่ยวเป็นหมูค่ณะเทา่นัน้ ถ้าลกูค้าต้องการแยกตวัออกจากกรุ๊ปทวัร์ โดย 
ไมล่งร้านช็อปปิง้ เช่น ร้านโสม/ฮอตเกนาม/ูน า้มนัสน/เคร่ืองส าอางคอสเมติค/ ทางบริษัทจะคิดคา่ด าเนินการในการแยก
ทอ่งเที่ยว 

 


