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Happy Korea : Happy Trendy (Home Town Cha Cha Cha) 

ก ำหนดกำรท่องเที่ยว ณ ประเทศเกำหลีใต้ 5วัน 3คืน 

 HAPPY TRENDY  
 
วันแรก ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติ สุวรรณภมิู  

_____ น.   คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมูิ อำคำรผู้โดยสำรขำออกชัน้ 4 ประตทูางเข้าที่ 6 – 7  
 กรุณาน ากระเป๋าเดินทางใบใหญ่มาพบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ที่คอยต้อนรับอ านวยความสะดวกด้านเอกสารและ 
 สมัภาระบริเวณ แถว .......  ก่อนน าไปเช็คอินน์ยงัเคาน์เตอร์ของ  
 สายการบิน T-WAY 
_____น. ออกเดินทางสู ่ประเทศเกาหลใีต้ โดยสำยกำรบิน ............ เที่ยวบินที่ TW…..  
 

วนัที่สอง สนำมบนิแดก ู(เกำหลีใต้ )  –  ตรวจ RT-PCR TEST – คยองจู – ชอมซงแด – วัดพุลกุกซำ 

_____น.        เดินทางถึงสนามบินแดก ูประเทศเกาหลใีต้ ผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และ รับกระเป๋าสมัภาระ 
                   ( กรุณำปรับเวลำของท่ำนให้เร็วขึน้ 2 ชั่วโมง เพื่อให้ตรงกับเวลำท้องถิ่นของประเทศเกำหลี )  
 จากนัน้น าทา่นตรวจโควิดแบบ RT-PCR Test ตามนโยบายและกฏระเบียบการเข้าประเทศ  
  ( บริกำรเซ็ตอำหำรเช้ำแซนด์วิชและนมกล้วย ) 
 น าท่านเดินทางสู ่เมืองคยองจู จังหวัดคย็องซังบุกโด เมืองหลวงเก่ำของเกำหลี เป็นเมืองเลก็ๆ เมืองหนึ่งอยู่ทาง

ตอนใต้ของประเทศเกาหลีใต้ ใกล้ๆ กบัเมืองปูซาน ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวที่รู้จักกนัดี แม้ว่าคยองจูจะไม่ได้เป็นที่รู้จัก
มากนกัแต่ก็มีความส าคญัทางประวตัิศาสตร์อยู่ไม่น้อย เพราะคยองจูเคยเป็นเมืองหลวงเก่าของอาณาจักรชิลลาซึ่ง
เป็นอาณาจักรหนึ่งของคาบสมุทรเกาหลีในสมัยก่อน ก่อนที่จะกลายมาเป็นอาณาจักรโชซอน และย้ายเมืองหลวง
ขึน้มาทางตอนเหนือ หรือโซลในปัจจบุนันัน่เอง หากเทียบแล้วคยองจก็ูคงคล้ายกบัพระนครศรีอยธุยาของประเทศไทย
บ้านเรา นอกจากคยองจจูะเคยเป็นเมืองหลวงเก่าแล้ว ภายในเมืองยงัมีสถานท่ีส าคญัทางประวตัิศาสตร์มากมาย 

 
เที่ยง รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร เมนูบุลโกกิ (Bulgogi) อาหารท้องถ่ินดัง้เดิมของคาบสมทุรเกาหล ีโดย

น าเนือ้หมสูไลด์หมกักบัซอส และเคร่ืองเคียงตา่งๆ ให้ออกรสหวานนุม่ เวลาทา่นน ามายา่งขลกุขลกิกบัซุปบลุโกกิ  บน
กระทะแบน หรือทรงคร่ึงวงกลมพร้อมผกักะหล า่ โดยจะมีลกัษณะออกเป็นแบบน า้ข้น เสร์ิฟพร้อมข้าวสวยร้อน และ
เคร่ืองเคียงตา่งๆ   

จากนัน้น าทา่น หอดดูำวซอมซองแด Cheomseongdae Observatory หอดดูาวที่เก่าแก่ที่สดุ ที่ยงัคงเหลอือยูใ่นเอเชีย
ตะวนัออก หอดดูาวแหง่นีถ้กูสร้างขึน้ ในรัชสมยัของสมเดจ็พระราชินีซ็อนด็อกแหง่อาณาจกัรชิลลา (Queen Seondeok 
of Silla) เพื่อใช้ส าหรับการสงัเกตดวงดาว ในการคาดการณ์สภาพอากาศ  และถกูก าหนดให้เป็น สมบตัิของชาติล าดบัท่ี 
31 เมื่อ 20 ธนัวาคม ค.ศ. 1962 
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จากนัน้น าท่านเดินทางสู ่วัดพลูกุกซำ Bulguksa เป็นวดัทางพุทธศาสนาโบราณของเกาหลีซึ่งก่อตัง้ขึน้ในช่วงกลาง
ศตวรรษที่ 8 ในช่วงยคุทองของราชวงศ์ชิลลา วดันีแ้สดงให้เห็นถึงทกัษะทางสถาปัตยกรรมที่พฒันาอย่างสงูและงาน
ฝีมือที่สร้างสรรค์ของชาวซิลลา และเจดีย์หินทัง้สองที่ตัง้อยู่ในวดัถือเป็นผลงานชิน้เอกของสถาปัตยกรรมทางพุทธ
ศาสนาซึง่ไมม่ีใครเทียบได้ในเอเชียตะวนัออกเฉียงเหนือทัง้หมด 

 
ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร เมนู แฮมุลทัง ล็อบเตอร์ ซีฟู้ดหม้อไฟ (ตำมฤดูกำล) คล้ายต้มย าทะเลของ

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

 
 
 
 
 
 

 
เข้ำสู่ที่พักโรงแรม Commodore Hotel Gyeongju หรือเทียบเท่ำระดับ 4 ดำว 
 

วันที่สำม โปฮัง – อุทยำนอนุสรณ์ซำบัง – สถำนที่ถ่ำยท ำ Home Town Cha Cha Cha (Cafe/คลนิิกหมอยุน/ตลำดกงจิน) 
Pohang Space Walk – Guryongpo Modern Culture and History Street – โฮมีกทซนัไรส์สแควร์ – ปูซำน 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่เมืองโพฮัง เป็นเมืองสวยที่ตัง้อยู่ใน จงัหวดัคยองซงัเหนือ ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งถือได้ว่าเป็นเมืองท่า
หลกั ของทัง้ในภูมิภาคแทกู-คยองบุก โดยบริเวณของโพฮังนัน้ จะตัง้อยู่ที่ปากแม่น า้ฮยองซัน ท าให้มีวิวทิวทัศน์ที่
สวยงามอย่างมาก และเมืองนีย้งัเป็นที่รู้จักในฐานะ “เมืองแห่งแสงไฟ” ด้วย เพราะจะมีการจัดงานเทศกาลดอกไม้ไฟ
นานาชาติ (Pohang International Fireworks Festival) ในฤดรู้อนของทกุๆ ปี ท่ีชายหาดยองอิลแดนัน่เอง  
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จากนัน้น าทา่นเดินทางไปยงั อุทยำนอนุสรณ์ชำบัง (Sabang Memorial Park) เรือประมงเกา่จอดอยูต่รงหน้าผาริม
ทะเล ฉากที่หมอยนุเดินขึน้ไปบนเขาแล้วเจอกบัหวัหน้าฮงก าลงัซอ่มเรือ โดยเรือประมงนีถ้กูเซต็ไว้บนยอดเขามกูึนบง 
(Mukeunbong) ภายในอทุยานอนสุรณ์ซาบงั ซึง่สร้างขึน้เพื่อเฉลมิฉลองวนัครบรอบ 100 ปีของงานควบคมุการกดัเซาะ
พืน้ท่ีชายฝ่ังเพื่อป้องกนัภยัธรรมชาติ แล้วก็เป็นสถานท่ีทอ่งเที่ยวช่ือดงัของเมืองโพฮงัด้วย คนที่น่ีนิยมมาพกัผอ่นหยอ่น
ใจกบัครอบครัว เพราะวา่เงียบสงบและวิวบนยอดเขาก็คือสวยปังมาก 

 
จากนัน้น าทา่น เดินทางสู ่ตลำดกงจิน หรือ ตลำดชองฮำ ซึง่ถกูเลอืกให้เป็นหนึง่ในสถานท่ีถา่ยท าหลกัในซีรีส์ ไมว่า่
จะเป็น คาเฟ่ (Live Café & Pub Coffee), ร้านอปุกรณ์ของพอ่น้องโบรา, ร้านขายของช า, จดุให้นามบตัรของต ารวจหนุม่
กบัผู้ช่วยทนัตแพทย์สาว ไปจนถงึซีนที่ยนุฮเยจินถามฮงดชิูกวา่ "นายชอบฉนัเหรอ" ท่ีเราเหลอืบไปเห็นหลงัคาสฟ้ีา และ
ป้ายหน้าร้านสขีาว-ฟ้าที่ตรงกนั ซึง่จดุที่ทัง้สองยืนคยุกนัอยูบ่ริเวณร้าน 시장식 육식 당 
ตลาดซองฮาถกูเรียกวา่ 'ตลาด 5 วนั' เนื่องจากตลาดจะเปิดให้พอ่ค้าแมค้่าตัง้แผง ขายของในวนัท่ี 1, 6, 11, 16, 21, 26 
(เปิดเว้นระยะทกุ 5 วนั) รวมถึงการค้าขายของตลาดนีม้คีวามคล้ายคลงึกบัตลาดนดัแบกะดินของไทยมากๆ ที่บรรดา
พอ่ค้าแมค้่าตัง้โต๊ะ วางกะละมงั ปผู้าใบ ขายผกั ขายปลากนัแบบบ้านๆและเนื่องจากสถานการณ์โควิด จงึท าให้ก่อน
หน้านีต้ลาดซองฮาคอ่นข้างเงียบเหงา การมาถงึของซีร่ีส์ Hometown Cha-Cha-Cha จึงท าให้บรรดาพอ่ค้าแมค้่าตื่นเต้น
และคกึคกัขึน้มาได้เยอะเลยทีเดยีว! 
 
 
 
 
 
 

 
เที่ยง         รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร เมนูโอซัมพุลโกกิ (Osam Bulkoki) มีสว่นผสมของปลาหมกึ และหมู

สามชัน้ โดยน าลงไปผดัปรุงรสให้หวานเลก็น้อย มีน า้ขลกุขลกิ รับประทานพร้อมข้าวสวยร้อนๆ เสร์ิฟพร้อมเคร่ืองเคยีง
และซุปร้อนๆ 

บา่ย เดินบน "Pohang Space Walk" สกำยวอร์ค ที่ใหญ่ที่สดุในประเทศ ตัง้อยู่ที่สวนฮวานโฮ เมืองโพฮงั ซึง่เราสามารถเดิน
ขึน้ไปชมทศันียภาพอนัสวยงามของเมืองโพฮัง รวมถึงอ่าวยางกิล และหาดยางกิลแดโดย Pohang Space Walk นีม้ี
ลกัษณะคล้ายกับรถไฟเหาะ ความสงู 25เมตร ความยาวทัง้หมดคือ 333 เมตร และมีบนัไดจ านวน 717 ขัน้ ผลิตจาก 
เหลก็กวา่ 317 ตนั ซึง่สามารถรองรับจ านวนคนได้ 250 คน บนนัน้ 
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จากนัน้น าทา่นเดินทางสู ่ถนนวฒันธรรมร่วมสมัยกูรยงโพ (Guryongpo Modern Culture and History Street) หนึง่
ในสถานท่ียอดฮิตในท่ีใช้ในการถา่ยท าซีรีส์ตา่งๆ เป็นมมุบนัไดที่ถอดยาวไปตามชมุชนแหง่นีน้ีเ่อง โดยที่น่ีจะจ าลองร้าน
ตา่งๆ ในสมยัทศวรรษ 1910 เอาไว้ ซึง่ในอดีตนัน้ เคยเป็นชมุชนท่ีอยูอ่าศยัของชาวญ่ีปุ่ นท่ีเข้ามายดึครองเกาหลใีนยคุลา่
อาณานิคม จะเห็นได้จากสถาปัตยกรรมตา่งๆ รอบเมืองมีกลิน่อายแบบญ่ีปุ่ นอยา่งมาก โดยทางเกาหลเีองได้บรูณะ และ
อนรัุกษ์ให้กลายมาเป็นหนึง่ในแหลง่ทอ่งเที่ยวส าคญั 

 
 
 
 
 

 
จากนัน้น าทา่น โฮมีกท ซันไรส์ สแควร์ โดยที่นี่เคยเป็นบริเวณของ หมู่บ้านชาวประมง ที่เรียกวา่ โฮมีกท (호미곶) 
แปลว่า “หมูบ้่านแห่งเร่ืองเลา่ของเสือ” นัน่เอง ซึง่ไฮไลท์ของที่นี่ ก็คือ ประติมากรรมรูปปัน้มือขนาดใหญ่ ที่ยื่นขึน้มาจาก
น า้ทะเล ซึ่งเรียกว่า มือแหง่ความสามคัคี นอกจากนีย้งัเป็นสถานที่ดพูระอาทิตย์ขึน้ ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในโพฮงั
อีกด้วย โดยจะมีการจัดงานเทศกาลชมพระอาทิตย์ขึน้ในที่นี่ทุกวนัปีใหม่ เป็นการรับแสงแรกแห่งปีที่งดงามมากจริงๆ 
จากนัน้น าทา่นเดินทางสูเ่มืองปูซำน 

 

 
ค ่ำ         รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร เมนู คำลบี ้ ( หมยูา่งเกาหล ี) ต้นต าหรับอาหารเลือ่งช่ือของประเทศเกาหลใีต้ 

เป็นหมยูา่งที่ผา่นการหมกัจนได้ที่ น ามายา่งบนเตา่ถ่านร้อนๆ สกุก าลงัดี แล้วตดัชิน้พอค า รับประทานกบัซอส, กระเทียม, 
กิมจิ, และ ใช้ใบผกักาด หอมสด หอ่เป็นค าๆ คล้ายเมี่ยงค า แกล้มด้วยพริกเกาหล ีเม็ดโตสเีขียวสด พร้อมข้าวสวยร้อนๆ 
และ เคร่ืองเคียง  

 
 

 
 
 
 
 

เข้ำสู่ที่พักโรงแรม Crawn Harbor Hotel Busan หรือ เทียบเท่ำ  
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วันที่สี่ ศูนย์สมุนไพร – หมู่บ้ำนวัฒนธรรมคัมชอน – (Samgyatang) – วัดแฮดอง ยงกุงซำ – แดก ู– ดิวตีฟ้รี –  
ดินเนอร์หรู Ashley Buffet – ถนนทงซองโน ช้อปป้ิงสตรีท 

เช้ำ           รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
 จากนัน้น าทา่นรับฟังความรู้ที่ ศูนย์สมุนไพร ซึง่ได้รับการรับรองคณุภาพจากรัฐบาล เข้าชมศนูย์โสมเกาหล ีซึง่ถือวา่เป็น

โสมที่มีคณุภาพดีที่สดุ พร้อมให้ทา่นได้เลอืกซือ้โสมที่มคีณุภาพ หรือ ศนูย์ฮ็อกเก็ตนาม ูต้นไม้ชนดินีเ้จริญเติบโตในป่าลกึ
บนภเูขาที่ปราศจากมลภาวะ ช่วยดแูลตบัให้สะอาดแขง็แรง ป้องกนัโรคตบัแข็ง ให้ทา่นได้เลอืกซือ้ตามอธัยาศยั 

 น าทา่นเดินทางสู ่หมู่บ้ำนวัฒนธรรมกัมชอน (Gamcheon Culture Village) หรือเรียกวา่ “Korea’s Santorini”  
(ซำนโตริน่ีเกำหล)ี โดยช่ือเรียกนี ้มาจากลกัษณะอนัโดดเดน่ของหมูบ้่านวฒันธรรมกมัชอน หมูบ้่านท่ีตัง้อยูบ่นเนินเขา 
เรียงตวัสลบักนัไปมาสสีนัสดใส ในอดีตหมูบ้่านนีเ้คยเป็นท่ีอยูอ่าศยัของของผู้ลีภ้ยัสงครามเกาหล ีจนในปี 2009 รัฐบาล
เกาหล ีได้สง่เสริมการทอ่งเที่ยว มีการพฒันาปรับปรุงทศันยีภาพ ให้นา่อยูม่ากยิ่งขึน้ โดยปรับเปลีย่นหมูบ้่านกมัชอน ให้มี
สสีนัโดดเดน่ด้วยการทาส ีวาดภาพตามก าแพง และตวับ้าน ให้ดสูดใส นา่รัก บ้านเรือนหลายหลงัเปลีย่นเป็นสตดูิโอ และ
แกลลอร่ี บางจดุก็เป็นร้านขายสนิค้า ทัง้สนิค้าพืน้เมือง สนิค้าสมยัใหม ่รวมไปถึงร้านกาแฟ และได้โดง่ดงัจากซีร่ีส์เร่ือง 
Running Man ที่มาถา่ยท าที่น่ี จงึท าให้หมูบ้่านวฒันธรรมกมัชอนแหง่นีเ้ป็นท่ีรู้จกั มีนกัทอ่งเที่ยวชาวเกาหลี และ
ตา่งประเทศมาเทีย่วกนัมาก พาทา่นชมวิวเมือง 

 
เที่ยง         รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร เมนู ไก่ตุ๋นโสม(Samgyetang) อาหารชาววงัในสมยัก่อนปัจจบุนัเป็น

อาหารเลือ่งช่ือของเมืองหลวง เช่ือกนัวา่บ ารุงและเสริมสขุภาพ เสร์ิฟทา่นละ 1 ตวัในหม้อดินร้อน ภายในตวัไก่จะมีข้าว
เหนียว รากโสม พทุราแดง เกาลดั เสร์ิฟพร้อมเคร่ืองเคยีง เส้นขนมจีน เหล้าโสม พริกไทยด าและเกลอื 

บ่ำย พาทา่นไป วัดแฮดง ยงกุงซำ (Haedong Yonggungsa Temple) หนึง่ในวดัพทุธเกา่แก่ และมช่ืีอเสยีงของเมืองปซูาน 

ตัง้อยูเ่รียบชายฝ่ังแนวโขดหินทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของเมอืงปซูาน สร้างขึน้เมื่อปี ค.ศ. 1376 โดยพระที่มีช่ือเสยีง

องค์หนึง่ของยคุนัน้ วดัสว่นใหญ่ของเกาหลจีะสร้างอยูใ่นหบุเขา หรือในป่า แตว่ดัแฮดองยงกงุซา เป็นหนึง่ในไมก่ี่วดัที่

สร้างอยูริ่มทะเลเลย อีกทัง้ยงัหนัหน้าของวดัออกไปทางทะเลด้วย ท าให้เป็นภาพท่ีสวยงาม และแปลกตาไมเ่หมือนวดั

ไหนๆ ของเกาหล ี 
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จากนัน้น าทา่นเดินทางสูเ่มืองแดกู น าคณะช้อปปิง้สนิค้าปลอดภาษีที่ DUTY FREE ที่น่ีมีสนิค้าชัน้น าให้ทา่นเลอืกซือ้มากมายกวา่ 

500 ชนิดทัง้น า้หอม เสือ้ผ้า เคร่ืองส าอาง กระเป๋า นาฬิกาเคร่ืองประดบั ฯลฯ   

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร Ashley Buffet  เมนบูฟุเฟ่ต์อินเตอร์แบบพรีเมี่ยม ให้ทา่นได้อิ่มอร่อยกบัอาหาร
นานาชาติหลากหลาย รวมถงึซีฟู้ ด และอาหารเกาหลแีบบไมอ่ัน้ ให้ทา่นได้เลอืกอยา่งจใุจ พร้อมตบท้ายด้วยเมนขูอง
หวานสดุฟิน 

 
 
 
 
 
 
 

จากนัน้น าทกุทา่น ช้อปป้ิงถนนดงซองโน (Dongseongno) ตลาดเสือ้ผ้าขนาดใหญ่ ถนนสายแฟชัน่ท่ีมีเสือ้ผ้า แบรนด์
เนมของเกาหลกีบัคอลเลกชนัใหมล่า่สดุให้เลอืกซือ้กนัอยา่งเต็มอิม่วา่กนัวา่แฟชัน่ท่ีนี่อาจจะล า้หน้ากวา่ที่กรุงโซลและ
ราคาไมแ่พงอีกด้วย พร้อมทัง้เลอืกซือ้เคร่ืองส าอางค์ แบรนด์ดงัของเกาหลี Etude, Skin Food, Face Shop ในราคาถกูวา่
เมืองไทยประมาณ 4 เทา่ 

 
เข้ำสู่ที่พักโรงแรม The Grand Hotel Daegu หรือ เทียบเท่ำ  

 

วันที่ห้ำ Apsan Park + เคลเบิล้คำร์ –  E World – ซุปเปอร์มำเก็ต – กรุงเทพฯ  

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ อัพซำน พำร์ค ( Apsan Park) เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ ตัง้อยู่เชิงเขา และยงัมี cable car 

ระยะทาง 790 ม. พาขึน้ไปชมวิว เกือบจะ 360 องศา ของเมืองแดกู และยงัเป็น 1 ในสวนสาธารณะประเภท Urban-
Eco Park ที่ใหญ่ที่สดุของแดก ูมีภเูขาอพัซาน ซึง่สงูประมาณ 600 ม. จะมีทัง้สว่นท่ีเป็นสวนสาธารณะ ที่มีล าธารเลก็ๆ 
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ไหลผ่าน และส่วนที่เป็นภูเขา ซึ่งแบ่งระดบัการเดินยากง่าย ได้ถึง 3 ประเภท ระยะทางส าหรับการเดิน trekking มี
ตัง้แต ่2 - 4 กม.  ให้นกัปีนเขาได้เลอืก 

 
 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง        รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร จิมดัก ไก่อบซอีิ๊ววุ้นเส้น เป็นเมนอูาหารเกาหลพีืน้เมืองดัง้เดมิ เป็นไก่

ผดัรวมกบัวุ้นเส้น มนัฝร่ังแครอท พริก และซอสด า เนือ้ไก่ที่นิ่ม รสชาตคิล้ายกบัไก่พะโล้สตูรเกาหล ีทานกบัข้าว หอม
อร่อย รสเผ็ดถึงเคร่ือง 

 
 
 
 
 
 
บ่ำย  น าทา่นพาทา่นเพลดิเพลนิไปกบั สวนสนุก E-WORLD ซึง่เป็นสวนสนกุที่ใหญ่เป็นอนัดบัสามของเกาหลใีต้ เปิดเมื่อปี 

1995 เคร่ืองเล่นที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือ “สกายจั๊ม” หรือเรียกว่า “หอสูง” ให้โดดวัดใจท้าทายความกล้า 
นอกจากนีย้งัมีเคร่ืองเลน่สดุมนัส์ อาทิเช่น รถไฟเหาะ, Ballon Race, Water Fall Plaza, บ้านผีสงิ ฯลฯ และสวนดอกไม้
นานาชนิด อาทิเช่น สวนดอกทิวลปิ สวนสไตล์ยโุรป ให้ทา่นได้เลอืกมมุถ่ายภาพนา่รักๆ เก็บเป็นท่ีระลกึ 

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

……..  น. น าทา่นเหินฟ้ากลบัสู ่กรุงเทพฯ โดย สำยกำรบนิ T-WAY เที่ยวบินที่ ........ 
เดินทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
 ******ภาพท่ีใช้ในโปรแกรมเพื่อการโฆษณาเทา่นัน้******* 
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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    40,900.-  39,900.- 38,900.- 5,500.-  
 
อัตรำค่ำบริกำรรวม 

- คา่ตัว๋เคร่ืองบิน ไป-กลบั ชัน้ประหยดั (แบบหมูค่ณะ) เส้นทาง กรุงเทพฯ – แดก ู– 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  
- 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  
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( 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) 
- สง่รายละเอียดข้อมลูทัง้หมดมาที่ช่องทางที่เจ้าหน้าที่แจ้ง 

4. หากไม่ช าระ หรือ ช าระไมค่รบตามก าหนด ถือวา่ทา่นยกเลิกการเดินทางโดยไมม่ีเง่ือน ไข ทางผู้จดัมีสิทธ์ิยกเลิกการเดินทาง
และขอสงวนสทิธ์ิในการคืนเงินตามเง่ือนไขการยกเลกิ เมื่อตกลงช าระเงินไมว่า่ทัง้หมดหรือบางสว่น ทางผู้จดัจะถือวา่ท่านได้
ยอมรับในเง่ือน ไขและข้อตกลงตา่งๆ ท่ีได้ระบไุว้ทัง้หมดนีแ้ล้ว 

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

 
กำรยกเลิกกำรจอง 
การยกเลกิการจองนัน้ จะต้องอีเมล์แจ้งยกเลกิการจองลว่งหน้าอยา่งน้อย 30 วนัก่อนการเดินทาง 

- ยกเลกิก่อนการเดินทางตัง้แต ่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 ทัง้นีบ้ ริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธ์ิพิจารณาในการคืนเงินเป็นกรณีไป แต่ทัง้นีท้่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได้ 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 
 

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 



Happy Korea : Happy Trendy (Home Town Cha Cha Cha) 

- 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 ท่ีได้ระบไุว้แล้วทัง้หมด 
- 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 

 
 
 


