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Happy Korea : Happy Series Lover Program 

ก ำหนดกำรท่องเที่ยว ณ ประเทศเกำหลีใต้ 5วัน 3คืน 

 HAPPY SERIES LOVER   
 
วันแรก       ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติ สุวรรณภมิู  

00.00 น.   คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมูิ อำคำรผู้โดยสำรขำออกชัน้ 4 ประตทูางเข้าที่ 6 – 7  
 กรุณาน ากระเป๋าเดินทางใบใหญ่มาพบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ที่คอยต้อนรับอ านวยความสะดวกด้านเอกสารและ 
 สมัภาระบริเวณ แถว .......  ก่อนน าไปเช็คอินยงัเคาน์เตอร์ของ  
 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 – อนิชอน (เกำหลีใต้ )  –  ตรวจ RT-PCR TEST – จังหวดัคังวอน เมืองซกโช – วดันักซำนซ 
 ประภำคำรฮำโจแด 

06.35 น.         เดินทางถึงสนามบินอินชอน ประเทศเกาหลใีต้ ผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และ รับกระเป๋าสมัภาระ 
                       ( กรุณำปรับเวลำของท่ำนให้เร็วขึน้ 2 ชั่วโมง เพื่อให้ตรงกับเวลำท้องถิ่นของประเทศเกำหลี )  
 จากนัน้น าทา่นตรวจโควิดแบบ RT-PCR Test ตามนโยบายและกฏระเบียบการเข้าประเทศ  
 ที่สนามบินนานาชาติอินชอน ( บริกำรเซ็ตอำหำรเช้ำแซนด์วิชและนมกล้วย ) 
 จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ จังหวัดคังวอน สู่ เมืองซกโช เป็นอีกหนึ่งเมืองที่มีชายหาดยอดนิยมของชาวเกาหลี 

เนื่องจากเป็นชายหาดที่มีน า้ทะเลสนี า้เงิน ใสสวยงาม และหาดทรายสขีาว รวมทัง้ป่าสนท่ีอยูด้่านหลงัชายหาดด้วย 
 บริกำรอำหำรกลำงวันด้วย เมนูข้ำวกล่องสไตล์เกำหลี ข้าวสวยร้อนๆเสิร์ฟ พร้อมเมนหูลกักบัเคร่ืองเคียงต่างๆ  ( 

เนื่องจากต้องรอเวลาตรวจผล RT-PCR Test ประมาณ 4 – 6 ชัว่โมง เพื่อความสะดวกและความปลอดภยัของคณะ
เดินทาง ตามนโยบายของรัฐบาลเกาหล ี )  

 
 
 
 
 
 
 

จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ วัดนักซำนซำ ตัง้อยู่ทางเหนือของหาดนักซาน อยู่ระหว่างเมืองซกโชและยางยาง ใน
จงัหวดัคงัวอน มีประวตัิศาสตร์อนัยาวนานถึง 1,300 ปี สร้างในสมยัชิลลา ตัง้อยูบ่นผาริมทะเลของภเูขานกัซานและยงั
เป็นที่ประดิษฐานของรูปปัน้เจ้าแมก่วนอิมขนาดใหญ่ท าจากหินแกรนิต ซึง่ใหญ่ที่สดุในภาคตะวนัออกของเกาหล ีเมื่อ
ขึน้ไปอยูด้่านบนตรงบริเวณที่ตัง้ของรูปปัน้พระโพธิสตัว์จะสามารถมองเห็นทะเลโดยรอบ เป็นทศันียภาพที่สวยงาม สขุ
สงบ ทางเดินขึน้เขาก็สะดวกสบาย ไม่ชันจนเกินไปสามารถเดินชมวิวเร่ือยๆไปได้สบายๆและสถานที่แห่งนีย้งัเป็น
สถานท่ีใช้ถ่ายท าละครเร่ือง เงาเสนห่า ทางช่อง 8 
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จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ ประภำคำรฮำโจแด ตวัประภาคารตัง้อยู่บริเวณหน้าผาติดทะเลตะวนัออก ช่ือ ฮาโจแด 
(Hajodae) มาจากการรวมกันของ Haryun และ Jojun 2 ผู้ก่อตัง้ราชวงศ์โจซอนที่นี่มีช่ือเสียงขึน้มาเนื่องจากเป็นจุด
ถ่ายท าละครเร่ือง Taejo Wanggeon ทางเดินริมหน้าผาจะพาไปสู่ประภาคารสีขาวมีนกัท่องเที่ยวจ านวนมากมาที่นี่
เพื่อมาชมพระอาทิตย์ขึน้ และช่วงเย็นจะมีแสงไฟสอ่งออกมาจากตวัประภาคารและสถานท่ีแหง่นีย้งัเป็นสถานท่ีใช้ถ่าย
ท าละครเร่ือง เงาเสนห่า ทางช่อง 8 

  
 
 
 
 
 
 
18.00 น.         รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร เมนู แฮมุลทัง ล็อบเตอร์ ซีฟู้ดหม้อไฟ คล้ายต้มย าทะเลของเมืองไทย 

แตค่วามเข้มข้นน้อยกวา่ เป็นการน าอาหารทะเลสดๆ เช่น ปลาหมกึ เนือ้ปลา หอย และป ูและผกัชนิดตา่งๆ เช่น 
ผกักาด กะหล า่ปล ีหวัไชเท้า เห็ดเข็มทอง มาต้มรวมกนัในกระทะบนเตาแก๊ส ทานกบัน า้จิม้แบบเกาหล ีและเคร่ือง
เคียง เช่น กิมจิ และสาหร่าย 

 
 
 
 
 
 
 
20.00 น.  เข้ำสู่ที่พักโรงแรม St. John’s Hotel ระดับ 4 ดำว หรือเทียบเท่ำ 
 

วันที่สำม  ชำยหำดกังมุน – หมู่บ้ำนจิตกรรมฝำผนัง นอลโกล์ดัม – สวนสำธำรณะฮงชอน – ภเูขำกงจักซำน 
 วัดซุตำซำ – สวนกิงโกะฮงชอน – กรุงโซล – ตลำดกวำงจงั  

เช้ำ      รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
 น าทา่นเดินทางสู ่ชำยหำดกังมุน พาทา่นเดินชม ชายหาดกงัมนุ เป็นชายหาดฝ่ังทะลเตะวนัออกของจงัหวดั 
คงัวอนโด ซึง่ถกูแยกจากชายหาดเคียงโป ด้วยธารน า้จากทะเลสาบเคยีงโปโฮ หนึง่ในโลเคชัน่ยอดนิยมที่มกีารถา่ย
ท าซีร่ีย์ดงั รวมถึง MV ตา่งๆ และยงัเป็นสถานท่ีจดังานเทศกาลชายหาดในฤดรู้อนอีกด้วย  
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จากนัน้น าทา่นเดินทางสู ่ หมูบ้่านจิตรกรรมฝาผนงั นอลโกล์ดมั รัฐบาลเกาหล ีได้สง่เสริมการทอ่งเที่ยว มีการ
พฒันาปรับปรุงทศันยีภาพ ให้นา่อยูม่ากยิ่งขึน้ โดยปรับเปลีย่นหมูบ้่าน ให้มีสสีนัโดดเดน่ด้วยการทาส ีวาดภาพตาม
ก าแพง และตวับ้าน ให้ดสูดใส นา่รัก บ้านเรือนหลายหลงัเปลีย่นเป็นสตดูิโอ และแกลลอร่ี 

 
 
 
 
 
 
เที่ยง         รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร เมนูโอซัมพุลโกกิ (Osam Bulkoki) มีสว่นผสมของปลาหมกึและหมู

สามชัน้ โดยน าลงไปผดัปรุงรสให้หวานเลก็น้อย มีน า้ขลกุขลกิ รับประทานพร้อมข้าวสวยร้อนๆ เสร์ิฟพร้อมเคร่ือง
เคียงและซุปร้อนๆ 

 
 
 
 

 
 
บ่ำย  จากนัน้น าทา่นเดินทางสูเ่มืองฮงชอน สวนสำธำรณำฮงชอน ซึง่เป็นแหลง่รวมพนัธุ์ไม้ หลากหลายชนิด มีล าธาร 

ไหลผา่นเทือกเขากงจกัซาน หรือมีอีกช่ือหนึง่วา่ ภเูขานกยงู เป็นภเูขาสงู 887 เมตร จากยอดเขามแีนวเขายืดออก
เหมือนแพงของขนนกยงู เมื่ออยูบ่นยอดเขาจะสามารถมองเห็นเมืองฮงชอน และหน้าผาที่เป็นรูปร่างสวยงาม 

    
 
 
 
 
 
 

จากนัน้พาท่านเดินชม วัดซุตำซำ ซึ่งตัง้อยู่ในภเูขากงจกัซาน เป็นวดัพทุธเก่าแก่ สร้างโดยพระวอนเฮียว เมื่อปี 708 
ภายในเป็นท่ีเก็บรักษาสมบตัิทางวฒันธรรมของชาติเกาหลีอยูห่ลายอยา่ง เช่น อาคารวิหารวดัที่มีหลงัคาแบบโบราณ, 
ระฆงัทองแดง, เจดีย์ 3 ชัน้ และ พระไตรปิฎกโบราณ 
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 จากนัน้พาท่านเดินชม สวนกิงโกะฮงชอน เป็นป่าแปะก๊วยที่สดุแสนจะโรแมนติก ซึ่งจะเปิดให้เข้าชมในช่วงเดือน

ตลุาคมที่ผืนป่าทัง้หมดเปลีย่นเป็นสทีองเทา่นัน้  
    
 
 
 
 
  
  น าคณะออกเดินทางสูก่รุงโซล เมืองหลวงของประเทศเกาหลี 
 
ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร เมนู คำลบี ้ ( หมยูา่งเกาหล ี) ต้นต าหรับอาหารเลือ่งช่ือของประเทศเกาหลี

ใต้ เป็นหมยูา่งที่ผา่นการหมกัจนได้ที่ น ามายา่งบนเตา่ถ่านร้อนๆ สกุก าลงัดี แล้วตดัชิน้พอค า รับประทานกบัซอส, 
กระเทียม, กิมจิ, และ ใช้ใบผกักาด หอมสดหอ่เป็นค าๆ คล้ายเมีย่งค า แกล้มด้วยพริกเกาหล ีเม็ดโตสเีขียวสด พร้อม
ข้าวสวยร้อนๆ และ เคร่ืองเคยีง  
 

 
20.00 น.  เข้ำสู่ที่พักโรงแรม L7 Hongdae by Lotte Hotel  หรือ เทียบเท่ำ  
 
 
 

จากนัน้น าทา่นเดินทางสู ่ตลำดกวำงจัง ถือเป็นตลาดเก่าแก่ 100 ปี เป็นหนึง่ในตลาดทีเ่ก่าแก่ของชาวเกาหลเีลยก็
วา่ได้ ในอดีตตลาดได้เคยถกูท าลายลงในสมยัสงครามของเกาหล ีก่อนจะถกูฟืน้ฟสูร้างขึน้ใหมจ่นกระทัง่ถึงปัจจบุนั
ก็ยงัเจริญเติบโตและมีความคกึคกัจนกลายเป็นสถานท่ีทอ่งเทีย่วที่เป็นท่ีนิยมมากในปัจจบุนั มขีองขายมากมาย 
และที่โดดเดน่มากๆคือ Street Food เป็นตลาดขายอาหารพืน้เมอืงต้นต ารับของชาวเกาหล ีแถมราคาไมแ่พงอีก
ด้วย ไมว่า่จะเป็น ไส้กรอกเลอืดหม ูคิมบบั หวัหม ูต๊อกบ๊อกกี ้ออมกุ บินแดด็อก และอาหารพืน้เมืองขึน้ช่ืออีก
มากมาย ทัง้ยงัมีผลติภณัฑ์ทางการเกษตร และสินค้าพืน้ของชาวเกาหลอีีกด้วย 

 
 
 
 
 
 
 เข้ำสู่ที่พักโรงแรม Amanti Hotel or SML   ระดับ 4 ดำว หรือเทียบเท่ำ  
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วันที่สี่    ศูนย์สมุนไพร – ก ำแพงเมอืงโซล – อิกซอนดง – ศูนย์เวชส ำอำง – สวนลอยฟ้ำ Seoullo 7017  
   ช้อปป้ิงเมียงดง – TODAI U Buffet + ขำปูยกัษ์  

เช้ำ           รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  
 น าทา่นรับฟังความรู้ที่ ศูนย์สมุนไพร ซึง่ได้รับการรับรองคณุภาพจากรัฐบาล เข้าชมศูนย์โสมเกำหลี ซึง่ถือวา่เป็น
โสมที่มีคณุภาพดีที่สดุ พร้อมให้ท่านได้เลือกซือ้โสมที่มีคณุภาพ หรือ ศูนย์ฮ็อกเก็ตนำมู ต้นไม้ชนิดนีเ้จริญเติบโต
ในป่าลกึบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะ ช่วยดูแลตบัให้สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตบัแข็ง ให้ท่านได้เลือกซือ้ตาม
อธัยาศยั 
 จากนัน้น าทา่นสู ่ก ำแพงเมืองโซล เส้นทางเดินเท้าทอ่งเที่ยวยอดนิยม ซึง่ทอดตวัไปตามแนวสนัเขา ของภเูขาทัง้สี่
ของกรุงโซล ที่ภเูขานมัซาน (Namsan Mountain) เป็นสถาณที่ท่ีมีวิวทวิทศัน์สวยงาม ซึง่มีฉากหลงัเป็น    N Seoul 
Tower จนท าให้กลายเป็นหนึง่ในโลเคชัน่ยอดนยิมของซีร่ีย์ทัง้ในและนอก  
 
 
 
 
 
 
 
หลงัจากนัน้พาทา่นเดินเลน่ถนนสายช้อปปิง้ยา่น อกิซอนดง หนึง่ในสถานท่ีทอ่งเทีย่วยอดนิยมในโซล ถือเป็น
เหมือนเขาวงกตที่เตม็ไปด้วยร้านกาแฟและร้านอาหารสไตล์ฮนัอกที่มีเอกลกัษณ์มากมาย มาดกูนัวา่ร้านอาหาร, คา
เฟ่, และกิจกรรมตา่ง ๆ 

 
 
 
 
 
 
 
12.00 น.        รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร เมนู ไก่ตุ๋นโสม อาหารชาววงัในสมยัก่อนปัจจบุนัเป็นอาหารเลือ่งช่ือ

ของเมืองหลวง เช่ือกนัวา่บ ารุงและเสริมสขุภาพ เสร์ิฟทา่นละ 1 ตวัในหม้อดินร้อน ภายในตวัไก่จะมีข้าวเหนียว ราก
โสม พทุราแดง เกาลดั เสร์ิฟพร้อมเคร่ืองเคยีง เส้นขนมจีน เหล้าโสม พริกไทยด าและเกลอื 

 
 
 
 
 
 
บ่ำย  จากนัน้น าทา่นแวะช้อปท่ีศนูย์เวชส าอางยอดนิยม COSMETIC OUTLET สวรรค์ของนกัช้อป ชาวไทย เพื่อเลอืก 
 ซือ้กลบัไปเป็นของฝาก มีให้เลอืกมากมายหลากหลายแบนด์ไมว่า่จะเป็นสกินแคร์บ ารุงผิวแบรนด์อยา่ง DEWINS และ

แบรนด์ JSM ที่เป็นสินค้าหลกัของทางร้าน ไม่ว่าจะเป็นครีมหอยทาก ครีมน า้แตก ครีมขดัขีไ้คล สแตมเซลล์โบท็อกซ์ 
เป็นต้น และยงัมีสนิค้าอื่นๆอาทิเช่น ครีมวา่นหางจระเข้ แป้งม้าโยก ยาย้อมผม แฮนด์ครีม ฯลฯ 
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จากนัน้น าท่านเดินชม สวนลอยฟ้ำ Seoullo 7017  สะพานลอยฟ้า แลนด์มาร์กแห่งใหม่ในกรุงโซล ที่เกิดจากการ
ปรับปรุงทศันียภาพ และปรับสะพานที่ทรุดโทรมให้เป็นถนนลอยฟ้า ได้กลายมาเป็นสถานท่ีพกัผอ่นท่ีสวยงาม 

    
 
 
 
 
 

จากนัน้น าทางสูย่่าน ตลำดเมียงดง ศนูย์รวมแฟชัน่ของวยัรุ่นชาวเกาหลีที่เต็มไปด้วยสีสนัจากการแต่งกาย และ 
จากตกึสงูที่ตัง้อยูโ่ดยรอบ ระหว่างทางเต็มไปด้วยร้านเสือ้ผ้าเคร่ืองประดบั รองเท้า กระเป๋า และ ร้านเคร่ืองส าอาง 
ทัง้ Local Brand และ Inter Brand รวมถึงร้านกาแฟ และ ภตัตาคารท่ีตกแตง่อยา่งน่ารัก เพื่อเอาใจวยัรุ่น 

 
 
 
 
 

 
 
ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ เมนู คัมจำทัง เล้งเกาหลทีี่คณุต้องลอง สมัผสัรสชาติใหมข่องเล้งในแบบฉบบัเกาหล ีด้วย

กระดกูหมชูัน้ดี ชิน้โต คดัพิเศษ เคี่ยวจนข้นในน า้ซุปรสชาติกลมกลอ่ม ท่ีปรุงรสด้วยเคร่ืองเทศต ารับเกาหลแีท้ๆ จน
นุม่ชุ่มลิน้ รสชาติผสมกนัอยา่งลงตวั 

 
 เข้ำสู่ที่พักโรงแรม Amanti Hotel or SML   ระดับ 4 ดำว หรือเทียบเท่ำ 
 

วันที่ห้ำ  พระรำชวังถอ็กซูกุง – ดิวตีฟ้รี – ซุปเปอร์มำเก็ตของฝำก – สนำมบนิอนิชอน – กรุงเทพฯ    

เช้ำ       รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
น าท่านไปชม พระรำชวังถ็อกซูกุง ซึ่งเป็นพระราชวงัเพียงแหง่เดียว ที่มีภมูิทศัน์ซึง่สวยงาม ซึ่งถกูรายล้อมไปด้วย 
อาคารสไตล์ตะวนัตกแบบนีโอคลาสสกิ และสวนสไตล์ตะวนัตกแหง่แรกของเกาหลี การเดินเท้าทอ่งเที่ยว เพื่อเยี่ยม
ชมความงดงาม ของอาคารและสถานที่ต่างๆ โดยรอบของพระราชวัง ซึ่งประกอบไปด้วย สถานที่ส าคัญทาง
ประวตัิศาสตร์ และสถานท่ีทอ่งเที่ยวยอดนิยมหลายแหง่ 
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 จากนัน้น าคณะช้อปปิง้สนิค้าปลอดภาษีที่ DUTY FREE ที่น่ีมีสนิค้าชัน้น าให้ทา่นเลอืกซือ้มากมายกวา่ 500      
 ชนิดทัง้น า้หอม เสือ้ผ้า เคร่ืองส าอาง กระเป๋า นาฬิกาเคร่ืองประดบั ฯลฯ  
 

เที่ยง        รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร จิมดัก ไก่อบซอีิ๊ววุ้นเส้น เป็นเมนอูาหารเกาหลพีืน้เมืองดัง้เดมิ เป็น
ไก่ผดัรวมกบัวุ้นเส้น มนัฝร่ังแครอท พริก และซอสด า เนือ้ไก่ที่นิ่ม รสชาติคล้ายกบัไก่พะโล้สตูรเกาหล ีทานกบัข้าว 
หอมอร่อย รสเผ็ดถึงเคร่ือง 

 
 
 
 
 
 
 

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

……..  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    41,500.-  40,500.- 39,500.- 5,500.-  

 
อัตรำค่ำบริกำรรวม 

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

- คา่โรงแรมที่พกัระดบั 4 ดาว ตามระบใุนรายการ หรือ เทียบเทา่  
- คา่ประกนัอบุตัิเหตรุะหวา่งการเดินทาง วงเงินสงูสดุไมเ่กิน 1,000,000 บาท 
- คา่อาหารจ านวน 11 มือ้ ( อาหารเช้า 4 มือ้ / อาหารกลางวนั 4 มือ้ / อาหารค ่า 3 มือ้ ) ตามระบใุนรายการ  
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- คา่รถโค้ชปรับอากาศ ตลอดการเดินทาง 
- คา่เข้าชมสถานท่ีตา่ง ๆ ตามรายการ 
- คา่หวัหน้าทวัร์ และ ไกด์ท้องถ่ินท่ีมีประสบการณ์คอยดแูลอ านวยความสะดวก 
- 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 ท่ีสามารถคุ้มครองตามที่ทา่นต้องการโดยเฉพาะกรณี 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 าเนาหนงัสอืเดินทางพาสปอร์ต+ เอกสารรับรองการได้รับวคัซีนป้องกนัโควิด 19 
- หลกัฐานประกอบการยื่นขอวีซา่ (ในกรณีที่ถือหนงัสอืเดินทางประเทศอื่น นอกเหนือจากไทย) 
- สง่รายละเอียดข้อมลูทัง้หมดมาที่ช่องทางที่เจ้าหน้าที่แจ้ง 

4. หากไม่ช าระ หรือ ช าระไมค่รบตามก าหนด ถือวา่ทา่นยกเลิกการเดินทางโดยไมม่ีเง่ือน ไข ทางผู้จดัมีสิทธ์ิยกเลิกการเดินทาง
และขอสงวนสทิธ์ิในการคืนเงินตามเง่ือนไขการยกเลกิ เมื่อตกลงช าระเงินไมว่า่ทัง้หมดหรือบางสว่น ทางผู้จดัจะถือวา่ท่านได้
ยอมรับในเง่ือน ไขและข้อตกลงตา่งๆ ท่ีได้ระบไุว้ทัง้หมดนีแ้ล้ว 
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5. กรณีลงทะเบียนไม่ผ่าน K-ETA ทางบริษัทขอคิดค่าด าเนินการ 650 บาทเมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับข้อมลูพร้อมเงินช าระแล้ว ทาง
เจ้าหน้าที่จะจดัการน ารายช่ือพร้อมข้อมลูทัง้หมดไปท าการจองสว่นเก่ียวข้องตา่งๆ (ไมส่ามารถปรับเปลีย่นช่ือนามสกลุและผู้
เดินทางได้) 

 
กำรยกเลิกกำรจอง 
การยกเลกิการจองนัน้ จะต้องอีเมล์แจ้งยกเลกิการจองลว่งหน้าอยา่งน้อย 30 วนัก่อนการเดินทาง 

1. ยกเลกิก่อนการเดินทางตัง้แต ่30 วนัขึน้ไป คืนเงินคา่ทวัร์โดยหกัคา่ใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง 
2. ยกเลกิก่อนการเดินทาง 15-29 วนั ยดึเงิน 50% จากขอดที่ลกูค้าช าระมา และเก็บคา่ใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง (ถ้ามี) 
3. ยกเลกิก่อนการเดินทางน้อยกวา่ 15 วนั ขอสงวนสทิธ์ิยดึเงินเต็มจ านวน 
4. กรณีมีเหตยุกเลกิทวัร์ โดยไมใ่ช่ความผิดของบริษัททวัร์ คืนเงินคา่ทวัร์โดยหกัคา่ใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง (ถ้ามี)  

***  คา่ใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง เช่น คา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน โรงแรม คา่วีซา่ และคา่ใช้จ่ายจ าเป็นอื่นๆ **** 
5. การขอยกเลกิการเดินทางในกรณีที่เจ็บป่วย หรือมีเหตจุากร่างกายที่ไม่สามารถเดินทางในช่วงเวลาที่จองได้ การยกเลิกการ

เดินทาง หรือเลื่อนการเดินทางจะต้องแสดง ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล ให้กบัเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ทัง้นีบ้ริษัทฯ ขอสงวน
สทิธ์ิพิจารณาในการคืนเงินเป็นกรณีไป แต่ทัง้นีท้่านจะต้องเสยีค่าใช้จ่ายท่ีไมส่ามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าธรรมเนียมการวาง
มดัจ 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 

 
หมำยเหตุ 

- จ านวนผู้ เดินทางขัน้ต ่า 20 ทา่น ขึน้ไป 
- บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลง สายการบิน, เที่ยวบิน, ราคา, รายการทวัร์ และร้านอาหาร ตามความเหมาะสม 

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

- หนงัสือเดินทาง ต้องมีอายเุหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่อง เที่ยว
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 ามาเลื่อนวนั หรือคืนเงินได้ 
- เมื่อทา่นตกลงช าระเงินไมว่า่ทัง้หมด หรือบางสว่นกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลง

ตา่งๆ ท่ีได้ระบไุว้แล้วทัง้หมด 



Happy Korea : Happy Series Lover Program 

- 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 

 
 
 


