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ก ำหนดกำรท่องเท่ียว ณ ประเทศเกำหลีใต้ 5วนั 3คืน 

 HAPPY SUPER WOW  
 
วนัแรก ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติ สุวรรณภมิู  
00.00 น.   คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภูม ิอำคำรผูโ้ดยสำรขำออกชัน้ 4 ประตูทางเขา้ที ่6 – 7  
 กรุณาน ากระเป๋าเดนิทางใบใหญ่มาพบเจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ ทีค่อยตอ้นรบัอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและ 
 สมัภาระบรเิวณ แถว .......  ก่อนน าไปเชค็อนิน์ยงัเคาน์เตอรข์อง  
 สายการบนิ KOREAN AIR / ASIANA AIRLINES 
00.00 น. ออกเดนิทางสู ่ประเทศเกาหลใีต ้โดยสำยกำรบิน ............ เท่ียวบินท่ี KE / OZ …….  
 
 ตารางเทีย่วบนิของสายการบนิ KOREAN AIR ( KE ) / ASIANA AIRLINES ( OZ ) เสน้ทาง กรุงเทพฯ – อนิชอน  
 KE…… ( 00.00 – 00.00+1 ) // OZ…… ( 00.00 – 00.00+1 )  
 

วนัท่ีสอง        กรงุเทพฯ – อินชอน (เกำหลีใต้ )  –  ตรวจ RT-PCR TEST – เกำะนำมิ – ยงเพียงรีสอรท์ 
สนุกสนำนกบัเครือ่งเล่น Thrilling Luge ride – ขึน้ชมวิว Mono Park Skywalk  

00.00 น.         เดนิทางถงึสนามบนิอนิชอน ประเทศเกาหลใีต ้ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง และ รบักระเป๋าสมัภาระ 
                       (กรณุำปรบัเวลำของท่ำนให้เรว็ขึน้ 2 ชัว่โมง เพื่อให้ตรงกบัเวลำท้องถ่ินของประเทศเกำหลี)  
 จากนัน้น าท่านตรวจโควดิแบบ RT-PCR Test ตามนโยบายและกฎระเบยีบการเขา้ประเทศ  
 ทีส่นามบนินานาชาตอินิชอน ( บริกำรเซตอำหำรเช้ำแซนดวิ์ชและนมกล้วย ) 
 น าท่านเดินทางสู่เมืองชุนชอน ข้ามเรือเฟอร์รี่สู่ เกำะนำมิ (NAMISEOM ISLAND) ชมทิวทศัน์ซึ่งเคยใช้เป็น

สถานทีถ่่ายท าละครทวีี “WINTER LOVE SONG” อนัโด่งดงัไปทัว่ทัง้เกาหลแีละเอเชยี เกาะนามนิี้มรีูปร่างคล้าย
ใบไม้ ที่ลอยอยู่ทางตอนเหนือของแม่น ้าฮนั ท่านสามารถชมบรรยากาศรอบเกาะ เช่น การเดนิเล่นเทีย่วชมสวน
เกาหล ีคาราวะสสุานนายพลนามิ เดนิผ่านกลางแมกไมแ้ห่งสวนสนทีส่งูเสยีดฟ้า ผ่านดงตน้สน ดอกสน ต้นเกาลดั 
เกบ็โลเคชัน่ประทบัใจ ชมฟารม์เลีย้งนกกระจอกเทศ หรอื จะเลอืกขีจ่กัรยานชมววิเหมอืนฉากในละครตามอธัยาศยั 

 
  
 
 
 
 
 
 
เท่ียง      รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร ภตัตำคำร เมนู ทคัคำลบี้ เป็นอาหารขึน้ชื่อของเมอืงชุนชอน ทีใ่คร

มาแลว้ถ้าไม่ทานเหมอืนมาไม่ถงึ  เนื้อไก่ทีห่ ัน่ออกมาเป็นชิน้พอค า คลุกเคล้าดว้ยเครื่องปรุง และหมกัไวจ้นไดท้ี่ 
น ามาผดับนกระทะยกัษ์ พรอ้มดว้ย Rice cake เสรฟิพรอ้มดว้ยน ้าซุปสาหร่ายเกาหลรีอ้นๆ ( มยี๊อกกุก )  
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บ่ำย  หลงัจากรบัประทานอาหารแล้ว น าคณะเดินทางสู่ เมืองพยอ็งชงั เพื่อน าท่านเช็คอินน์เข้าสู่ ยงเพียงรีสอรท์  

( Yongpyeong Resort ) ซึง่ตัง้อยู่ในหุบเขาทีส่วยสุดและสงูสุดของจงัหวดัคงัวอนโด เป็นสกรีสีอรท์แห่งแรกและมี
ชื่อเสยีงของเกาหล ีมสีโลปสกสี าหรบันักแข่งขนัสกรีะดบัโลก และมกีอนโดล่าเสน้ทางยาวสุดสู่จุดชมววิ จึงเป็น
สถานทีถ่่ายละครเกาหลหีลายสบิเรื่อง เช่น Winter Sonata , The Goblin , My ID Is Gangnam Beauty 

 ได้เปิดให้บริการในปี ค. ศ. 1975 เป็นแหล่งก าเนิดของการพัฒนาและนิยมการเล่นสกีในเกาหลี และประสบ
ความส าเรจ็เป็นอย่างมากจากกจิกรรมสกต่ีางๆ ในระดบันานาชาต ินอกจากนี้ยงัเป็นอกีหนึ่งสถานทีท่ีไ่ดจ้ดักจิกรรม
แขง่ขนักฬีาสกโีอลมิปิก ในปี 2018 ม ี28 สโลป และ 14 ลฟิท ์มสีิง่อ านวยความสะดวก เช่นสนามกอลฟ์ สวนน ้า ที่
พกัและสิง่อ านวยความสะดวกต่างๆช่วยให้ผู้เข้าชมสามารถเพลิดเพลินกบัวนัหยุดพกัผ่อนในสภาพแวดล้อม
ธรรมชาต ิใหทุ้กท่านสนุกสนานเพลดิเพลนิกบักจิกรรมของทางรสีอรท์  
น าท่านทดลองเล่น Thrilling Luge ride เครื่องเล่นที่น่าตื่นเต้นและให้คุณได้ใช้ทกัษะการควบคุมการขบัเคลื่อน 
ด้วยการวิ่งบนเส้นทางที่ยาวกว่า 1,458 เมตร ไปตามเนินสชีมพูและสเีหลือง Luge เป็นกิจกรรมที่มชีื่อเสยีงใน
นิวซแีลนด ์สงิคโปร ์แคนาดา สามารถเล่นไดท้ัง้ช่วงเวลากลางวนัและกลางคนื  

 
 
 
 
 
 
 
 จากนัน้น าท่าน นัง่กระเช้ำกอนโดล่ำ (Mt. Balwangsan Cable Car) ระยะทางโดยประมาณ 3.7 กม. เป็นทาง

กระเชา้ทีย่าวทีส่ดุในเกาหลใีต้ ใชเ้วลาเพยีง 15 นาทเีท่านัน้ มวีวิทวิเขาตน้ไมใ้หช้มตลอดสองขา้งทาง ดา้นบนจะมี
จุดชมววิ Mona Park Skywalk ทีต่ัง้ตระหง่าน โดดเด่นสวยงาม น าท่านเดนิผ่านเขา้ไปยงั Dragon Castle ซึง่เป็น
อาคารทีอ่อกแบบสไตลส์วสิดัง้เดมิทีม่ลีฟิตพ์าขึน้ไปยงัจุดทางเดนิลอยฟ้า Dragon Peak จุดชมววิทวิทศัน์อนังดงาม
มองไปสดุลกูหลูกูตา  
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ค ำ่      รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร ภตัตำคำร เมนูจดัจ้ำน! โอซมัหรอืหมูปลำหมึกย่ำงบำรบี์คิว 
  หมกัสไตลส์มยัใหม่เกาหล ีเป็นเมนูประยุกตท์ีช่าวเกาหลคีดิกนั ซีง่คนต่างประเทศนิยมรบัประทานเช่นกนัเพราะมี

รสชาติออกหวานเผ็ดเล็กน้อย   โดยน าบาร์บีคิวหมูติดมันและปลาหมึกหมักซอสแดงผดัในกระทะ  เมื่อสุก
รบัประทานพรอ้มเครื่องเคยีงและขา้วสวย หากตอ้งการแบบรสชาตเิกาหลแีท้ๆ  กส็ามารถใสก่มิจหิมกัลงตม้ดว้ย ก็
จะไดร้สชาตอิกีแบบหนึ่ง. 

 
 
 
 
 
 

เข้ำสู่ท่ีพกัโรงแรม Yongpyong Resort หรอื เทียบเท่ำระดบั 4 ดำว  
 

วนัท่ีสำม  เมืองยงอิน – สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์– ถ ำ้ควงัมยอง – สวนสำธำรณะฮำนึล  
เช้ำ           รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

จากนัน้น าท่านสู่เมอืงยงอนิ สนุกสนานกบั สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์สวนสนุกกลางแจง้ทีใ่หญ่ทีสุ่ดของประเทศ
เกาหล ีซึง่ไดถู้กขนานนามว่า“ดสินียแ์ลนดเ์กาหล”ี ตัง้อยู่ท่ามกลางหุบเขา ท่านจะไดส้มัผสักบัความตื่นเต้นไป
กบัเครื่องเล่นมากมายหลากหลายชนิด โดยท่านสามารถเล่นเครื่องเล่นไดทุ้กชนิดไม่จ ากดัจ านวนครัง้กบับตัร 
DAY PASS อาทเิช่น รถไฟความเรว็สงู T-Express, รถไฟเหาะ, ท่องไปกบัโลกของสตัวป์่าซาฟาร ีชมไลเกอร์
แฝดคู่แรกของโลก    

 
 
 

 
  
 
 
เท่ียง         รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร เมนู ชำบู ชำบู  หมอ้ไฟเกาหล ีเสริฟ์พรอ้มเครื่องเคยีงหลากชนิด

แบบฉบบัเกาหลพีรอ้มน ้าจิม้ โดยน าเน้ือหมมูาแล่ใหบ้าง แลว้น าไปใสใ่นหมอ้ไฟพรอ้มเหด็ต่างๆ และผกันานา
ชนิด พรอ้มทัง้ใสวุ่น้เสน้เกาหลลีงไป หรอืใครจะทานโดยการน าเนื้อหมไูปแกว่งในน ้าซุปรอ้นๆ ใหส้กุพอเหมาะ ก็
อร่อยไปอกีแบบ 
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บ่ำย จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ ถ ำ้ควงัมยอง เป็นเหมอืงถ่านหนิเก่าในสมยัที่เกาหลอียู่ใต้อาณานิคมของญี่ปุ่น ซึ่งถูก
น ามารโีนเวทใหม่เมื่อปี 2011 ใหเ้ป็นพพิธิภณัทท์างประวตัศิาสตรแ์ละวฒันธรรม โดยมกีารสรา้งทางเดนิในถ ้าใหม่
โดยประดบัประดาไปดว้ยแสงไฟ หลากหลายส ีสวยงาม มนี ้าตกภายในถ ้า รวมทัง้หอ้งโถงส าหรบัการแสดงดนตร ี

 
 
 
 
  
 
 
 จากนัน้น าคณะเดนิทางสู่ สวนสำธำรณะฮำนึล Haneul Park ใหทุ้กท่านถ่ายรปูสวย กลางทุ่งดอกหญา้ ซึง่เป็น 

1 ใน 5 สวนสาธารณะในเขตของ สวนสาธารณะเวริด์คพั (World Cup Park) ทีม่รีะบบนิเวศทีห่ลากหลาย ความ
พเิศษของสวนสาธารณะฮานึลแห่งนี้คอืตัง้อยู่บนจุดทีส่งูทีส่ดุในสวนสาธารณะเวริด์คพั ดว้ยความสงูกว่า
ระดบัน ้าทะเลถงึ 98 เมตร จงึท า ใหเ้เราเหน็ทศันียภาาพอนังดงามของ ภูเขาบุกฮนัซาน (Bukhansan 
Mountain), ภูเขานมัซาน (Namsan Mountain) และ แม่น ้าฮนั (Han River) ไดอ้ย่างชดัเจน อกีท้งัยงัเป็นทีอ่ยู่
อาศยัของเหล่าผเีสือ้ 30,000 ชวีติทีโ่บยบนิ สรา้งสสีนัใหกบ้สวนแห่งนี้ไดเ้ป็นอย่างด ี
 
 
 
 

 
 
 
 
ค ำ่         รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร เมนู บุฟเฟตเ์ซตอำหำรชำววงั Hanjeongsik  หลากหลายดว้ยอาหาร

พืน้เมอืงเกาหลคีุณภาพด ีมใีหท้า่นเลอืกทัง้ขา้วย าเกาหล ีหมสูามชัน้ย่างรสเลศิ ปลาหมกึผดัพรกิเครื่องแกง
เกาหล ีเครื่องเคยีง และอื่นๆ อกีมากมาย นอกจากนี้ยงัมเีครื่องดื่มและของหวานขึน้ชื่ออยา่งน ้าแขง็ใสบงิซู 

 
 
 
 
 
 
 
  เข้ำสู่ท่ีพกัโรงแรม Nine Brick Hotel or  Amanti Hotel หรอื เทียบเท่ำระดบั 4 ดำว   
 

วนัท่ีส่ี  ศนูยส์มุนไพร – ใส่ชุดฮนับกเข้าชมพระราชวงัเคียงบก – ศนูยเ์วชส าอาง – พิพิธภณัฑส์าหรา่ย 

เรียนท าคิมบบั – นัง่เคเบ้ิลคารข์ึน้ โซลทาวเวอร ์– เมียงดง 
เช้ำ           รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
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 น าท่านรบัฟงัความรูท้ี ่ศนูยส์มนุไพร ซึง่ไดร้บัการรบัรองคุณภาพจากรฐับาล เขา้ชมศนูยโ์สมเกาหล ีซึง่ถอืว่า
เป็นโสมทีม่คีุณภาพดทีีส่ดุ พรอ้มใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้โสมทีม่คีุณภาพ หรอื ศนูยฮ์อ็กเกต็นาม ูตน้ไมช้นิดนี้
เจรญิเตบิโตในปา่ลกึบนภูเขาทีป่ราศจากมลภาวะ ช่วยดแูลตบัใหส้ะอาดแขง็แรง ป้องกนัโรคตบัแขง็ ใหท้่านได้
เลอืกซือ้ตามอธัยาศยั จากนัน้ใหท้่าน เปิดประสบกำรณ์พิเศษ!! กบักำรได้เลือกใส่ชุดฮนับก ( ชุดประจ ำชำติ
เกำหลี ) ในแบบทีท่่านชอบ เพือ่เขา้สมัผสัวฒันธรรมเกาหลชีมสถาปตัยกรรมความงามพรอ้มถ่ายภาพเป็นที่
ระลกึกบับรรยากาศภายในของ  พระรำชวงัเคียงบก ซึง่เป็นพระราชวงัไมโ้บราณเก่าแก่ทีส่ดุ สรา้งขึน้ใน ค.ศ. 
1394 ในอดตีกว่า 600 ปีก่อน ภายในพระราชวงัแหง่นี้มหีมูพ่ระทีน่ัง่มากกว่า 200 หลงั เป็นฉากหลงัทีง่ดงาม  

 
เท่ียง         รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร เมนู ไก่ตุ๋นโสม ของขึน้ช่ือตัง้แต่ยุคสมยัรำชวงศโ์ชซอน มตีน้

ต ารบัมาจากในวงั เป็นเมนูอาหารเกาหลทีีน่ิยมทานเพื่อบ ารุงก าลงั และเสรมิสขุภาพ ภายในตวัไก่จะมสีว่นผสม
ของสมุนไพรนานาชนิด เช่น ขา้วเหนียว รากโสม พรกิไทยแดง เกาลดั พุทราจนี เป็นตน้ 

 
 
  
 
 
 
บ่ำย จากนัน้น าท่านแวะชอ้ปทีศ่นูยเ์วชส าอางยอดนิยม COSMETIC OUTLET สวรรคข์องนกัชอ้ป ชาวไทย เพื่อ 

เลอืกซือ้กลบัไปเป็นของฝาก มใีหเ้ลอืกมากมายหลากหลายแบนดไ์ม่ว่าจะเป็นสกนิแครบ์ ารุงผวิแบรนดอ์ย่าง     
DEWINS และแบรนด ์JSM ทีเ่ป็นสนิคา้หลกัของทางรา้น ไม่ว่าจะเป็นครมีหอยทาก ครมีน ้าแตก ครมีขดัขีไ้คล  
สแตมเซลลโ์บทอ็กซ ์เป็นตน้ และยงัมสีนิคา้อื่นๆอาทเิช่น ครมีว่านหางจระเข ้แป้งมา้โยก ยายอ้มผม แฮนดค์รมี  
ยาสระผม ฯลฯ จากนัน้น าท่านสู ่พิพิธภณัฑส์ำหรำ่ย ซึง่ท่านจะไดเ้รยีนรูก้ารท าสาหร่ายของชาวเกาหล ีประวตัิ
ความเป็นมาและความผกูผนัทีช่าวเกาหลทีีม่ต่ีอสาหร่าย ใหทุ้กท่านไดท้ดลองท าขา้วห่อสาหร่ายเกาหลคีมิบบั   

 
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ Namsan Cable Car เป็นสถานีเคเบลิคาร์หรอืกระเช้าลอยฟ้าแห่งแรกของประเทศ
เกาหล ีตัง้อยู่บนยอดภูเขานัมซาน (Namsan Mountain) ใจกลางของกรุงโซล (Seoul) น าท่านขึน้ชม โซลทำว
เวอร ์หรือ นัมซำน ทำวเวอร ์(N Seoul Tower) เป็นหนึ่งในแหล่งท่องเทีย่วส าคญัของเมอืงโซล เปิดใหบ้รกิาร
มาตัง้แต่ปี 1980 ตัง้อยู่บนยอดเขานัมซงั สงู 236 เมตร ใหว้วิเมอืงโซลและบรเิวณรอบๆแบบ พาโนราม่า นับว่า
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เป็นหนึ่งในทาวเวอรท์ี่ให้ววิสวยทีสุ่ดในเอเชยี จุดไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้เลยเมื่อมาเที่ยว Seoul Tower นัน่กค็อื 
สถานทีค่ลอ้งกุญแจชื่อดงั  Love Key Ceremony ทีม่คีวามเชื่อว่าคู่รกัทีม่าคลอ้งกุญแจทีจ่ะมคีวามรกัทีย่นืยาวไป
ตลอดกาล โดยทีจ่ะเขยีนขอ้ความหรอืชื่อของคู่รกัไวบ้นแม่กุญแจ แลว้น าไปคลอ้งไวก้บัราวเหลก็บรเิวณฐานของ 
N Seoul Tower นัน่เอง 

 

 
 
 
 

 
เท่ียง         รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร เมนู คำลบี้  ( หมยู่างเกาหล ี) ตน้ต าหรบัอาหารเลื่องชื่อของ

ประเทศเกาหลใีต ้เป็นหมยู่างทีผ่่านการหมกัจนไดท้ี ่น ามาย่างบนเต่าถ่านรอ้นๆ สกุก าลงัด ีแลว้ตดัชิน้พอค า 
รบัประทานกบัซอส, กระเทยีม, กมิจ,ิ และ ใชใ้บผกักาด หอมสดห่อเป็นค าๆ คลา้ยเมีย่งค า แกลม้ดว้ยพรกิ
เกาหล ีเมด็โตสเีขยีวสด พรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ และ เครื่องเคยีง 

จากนัน้น าทางสูย่่าน ตลำดเมียงดง ศนูยร์วมแฟชัน่ของวยัรุ่นชาวเกาหลทีีเ่ตม็ไปดว้ยสสีนัจากการแต่งกาย และ 
จากตึกสูงที่ตัง้อยู่โดยรอบ ระหว่างทางเต็มไปด้วยร้านเสื้อผ้าเครื่องประดับ รองเท้า กร ะเป๋า และ ร้าน
เครื่องส าอาง ทัง้ Local Brand และ Inter Brand รวมถงึรา้นกาแฟ และ ภตัตาคารทีต่กแต่งอย่างน่ารกั เพื่อเอา
ใจวยัรุ่น 

 
 
 
 
 

 
เข้ำสู่ท่ีพกัโรงแรม Nine Brick Hotel or  Amanti Hotel หรอื เทียบเท่ำระดบั 4 ดำว   

 

วนัท่ีห้ำ   ศนูยน์ ้ำมนัสน – DUTY FREE – วดัโชเกซำ – ซุปเปอรม์ำเกต็ของฝำก – สนำมบินอินชอน – กรงุเทพฯ    
เช้ำ         รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ ศูนย์น ้ำมนัสนเขม็แดง ปจัจุบนัชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมมารบัประทานเพื่อล้างสารพิษใน
ร่างกาย ล้างไขมนัในเสน้เลือดทัว่ทัง้ร่างกาย ป้องกนัไขมนัอุดตนัในเส้นเลอืด,โรคหวัใจ, โรคภูมิแพ้ ขบัสาร
ตกคา้งจากอาหาร แอลกอฮอล ์กาแฟ บุหรี ่และยา เป็นตน้ 
น าท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีที่ ดิวต้ีฟรี ทีน่ี่มสีนิคา้ชัน้น าใหท้่านเลอืกซือ้มากมายกว่า 500 ชนิดทัง้น ้าหอม 
เสือ้ผา้ เครื่องส าอาง กระเป๋า นาฬกิาเครื่องประดบั ฯลฯ   
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เท่ียง         รบัประทำนอำหำรอำหำร ณ ภตัตำคำร จิมดกั ไก่อบซีอ๊ิววุน้เส้น เป็นเมนูอาหารเกาหลพีืน้เมอืงดัง้เดมิ เป็น
ไก่ผดัรวมกบัวุน้เสน้ มนัฝรัง่แครอท พรกิ และซอสด า เน้ือไก่ทีน่ิ่ม รสชาตคิลา้ยกบัไก่พะโลส้ตูรเกาหล ีทาน
กบัขา้ว หอมอร่อย รสเผด็ถงึเครื่อง  

 
บ่ำย   น าท่านชม วดัโชเกซำ หรอืทีค่นไทยเรยีกว่า “วดัพระยิม้” ในอดตีนัน้วดัแหง่นี้เป็นเหมอืนศนูยก์ลางของศาสนา

พุทธนิกายเซนในเกาหล ีซึง่เป็นวดัเก่าแก่และมชีื่อเสยีงเป็นอย่างยิง่ เมื่อเดนิเขา้มาในวดัน้ีสิง่แรกทีจ่ะสงัเกตุเหน็
กค็อืตน้ไมใ้หญ่ทีด่า้นหน้าประตทูางเขา้ มคีวามสงูถงึ 26 เมตร สว่นอาคารหลกัของวดันัน้มอีายมุากกว่า 500 ปี 
และเป็นอาคารขนาดใหญ่ ชื่อว่า Daeungjeon สรา้งขึน้ในปี 1938 ภายในมพีระประธานสทีองขนาดใหญ่ 3 องค ์
ซึง่ชาวเกาหลเีชื่อกนัว่ามคีวามศกัสทิธิ ์จงึนยิมไปนมสัการในวนัส าคญัต่างๆ 

ไดเ้วลาสมควร น าท่านสู ่ท่าอากาศยานนานาชาตอินิชอน เพื่อน าท่านเดนิทางกลบั
สู ่กรุงเทพฯ โดยระหว่างทางน าท่านชอ้ปป้ิงที ่ซุปเปอรม์ำรเ์กต็ ซึง่มสีนิคา้ต่างๆ มากมายใหเ้ลอืกซือ้หาเป็น
ของฝาก เช่น กมิจ ิบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปู สาหร่าย ขนมขบเคีย้ว ลกูอม ผลไมต้ามฤดกูาลและของทีร่ะลกึต่างๆ 

……..  น. น าท่านเหนิฟ้ากลบัสู ่กรุงเทพฯ โดย สำยกำรบิน KOREAN AIR / ASIANA AIRLINE 
 
 ตำรำงเท่ียวบินของสำยกำรบิน KOREAN AIR ( KE ) เส้นทำง อินชอน – กรงุเทพฯ  
 KE……. ( 00.00 – 00.00 )  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ตำรำงเท่ียวบินของสำยกำรบิน ASIANA AIRLINE ( OZ ) เส้นทำง อินชอน – กรงุเทพฯ 
 OZ…… ( 00.00 – 00.00 )  

เดนิทางถงึท่าอากาศยานสวุรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 
 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
 ******ภาพทีใ่ชใ้นโปรแกรมเพื่อการโฆษณาเท่านัน้******* 
 

ก ำหนดกำรเดินทำง 
อตัรำค่ำบริกำร *** เดินทำงขัน้ต ำ่ 20 ท่ำน***  

รำคำผูใ้หญ่ 
พกัห้องละ 2 ท่ำน 

เดก็มีเตียงเสริม 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่ำน 

เดก็ไม่มีเตียง 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่ำน 

พกัเด่ียว 

ทุกวนัพธุ ของเดือน ต.ค. / พ.ย.  2565    44,500.-  43,500.- 42,500.- 5,500.-  
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อตัรำค่ำบริกำรรวม 
- ค่าตัว๋เครื่องบนิ ไป-กลบั ชัน้ประหยดั (แบบหมู่คณะ) เสน้ทาง กรุงเทพฯ – อนิชอน – กรุงเทพฯ  

รวมค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งและค่าภาษเีชือ้เพลงิ  
- ค่าโรงแรมทีพ่กัระดบั 4 ดาว ตามระบุในรายการ หรอื เทยีบเท่า  
- ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหว่างการเดนิทาง วงเงนิสงูสดุไม่เกนิ 1,000,000 บาท 
- ค่าอาหารจ านวน 11 มือ้ ( อาหารเชา้ 4 มือ้ / อาหารกลางวนั 4 มือ้ / อาหารค ่า 3 มือ้ ) ตามระบุในรายการ  
- ค่ารถโคช้ปรบัอากาศ ตลอดการเดนิทาง 
- ค่าเขา้ชมสถานทีต่่าง ๆ ตามรายการ 
- ค่าหวัหน้าทวัร ์และ ไกดท์อ้งถิน่ทีม่ปีระสบการณ์คอยดแูลอ านวยความสะดวก 
- น ้าดื่ม และ ของว่างรบัประทานบนรถตลอดการเดนิทาง  
- ค่าทปิไกดท์อ้งถิน่ หวัหน้าทวัร ์และ คนขบัรถ 
- ค่าธรรมเนียมการลงทะเบยีน K-ETA (Korea Electronic Travel Authorization) 
- ค่าตรวจ RT-PCR ทีส่นามบนิอนิชอน  
- การลงทะเบยีน Q CODE (Quarantine Covid-19 Defense) 

 
อตัรำค่ำบริกำรไม่รวม 

- ค่าทดสอบ แบบ RT-PCR ภายในประเทศ 48 ชัว่โมงก่อนการเดนิทาง มใีบรบัรองผลการตรวจเป็นภาษาองักฤษ 
- ค่าประกนัภยัธรรมชาต ิและประกนัชวีติสว่นตวั และประกนัสขุภาพ รวมถงึกรณีตดิ Covid-19 ในระหว่างท่องเทีย่ว 
- ค่าธรรมเนียมหนงัสอืเดนิทาง 
- ค่าใชจ้่ายสว่นตวั เช่น อาหาร และเครื่องดื่มทีส่ ัง่พเิศษ / ค่าซกัรดี / ค่าโทรศพัท ์ฯลฯ 
- ค่าน ้าหนกักระเป๋าเกนิ  
- ค่าภาษมีลูค่าเพิม่เฉพาะค่าบรกิาร 7 % และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% ในกรณีทีท่่านตอ้งการใบก ากบัภาษี 

 
ข้อแนะน ำ!!!!   
ดว้ยสถานการณ์ปจัจุบนัการเดนิทางนัน้เตม็ไปดว้ยความเสีย่ง ทัง้โรคภยัและความรบัผดิชอบของทางสายการบนิทีม่ต่ีอผูโ้ดยสาร
นัน้มจี ากดั ดงันัน้จงึแนะน าใหท้่านซือ้ประกนัภยัการเดนิทาง และสขุภาพเพิม่เตมิ ทีส่ามารถคุม้ครองตามทีท่่านตอ้งการ โดยเฉพาะ
กรณีเกิดเหตุเจ็บป่วย เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินก็จะสามารถเครมค่าใช้จ่าย และค่ารักษาพยาบาลได้ หากเกิดเหตุดังกล่าวขึ้นใน
ต่างประเทศ เช่น ประเทศเกาหลใีต้ จะมคี่าใชจ้่ายทีส่งูมาก หรอืเพื่อความคุม้ครองบาดเจบ็ เจบ็ป่วย ไฟลย์กเลกิ ตกเครื่อง ยกเลกิ
เดนิทาง กระเป๋าหาย พาสปอรต์หาย และทมีแพทยฉุ์กเฉิน เป็นตน้ 
 
ระเบียบและเง่ือนไขกำรจอง 

1. กรุณาจองทวัรล่์วงหน้าก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 30 วนั 
2. ช าระเงนิมดัจ าท่านละ 10,000.- บาท เงนิสว่นทีเ่หลอื บรษิทัฯ ขอรบัช าระก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 15-20 วนั  

( ช่วงเทศกาล ล่วงหน้า 30 วนั ) 
3. กรุณาแจง้รายละเอยีดขอ้มลูทัง้หมดมาทีช่่องทางทีเ่จา้หน้าทีแ่จง้ไว ้

- ชื่อผูต้ดิต่อ และช่องทางตดิต่อ (เช่น เบอรม์อืถอื อเีมล ์ไลน์ไอด ีเป็นตน้) 
- ชื่อนามสกุล + เบอรม์อืถอืของผูเ้ดนิทางทุกท่าน (จ าเป็น) + ส าเนาบตัรประชาชน + ส าเนาพาสปอรต์ 
- กรอกเอกสาร รายละเอยีดเพือ่ใชก้ารสมคัร K-ETA ทีบ่รษิทัไดม้อบให ้
- ไฟลร์ปูถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตาด า ไม่ใสห่มวก ไม่ใสผ่า้พนัคอ พืน้หลงัสขีาว ไม่ตดิเงา ขนาด 1:1  
- ผลตรวจ Covid-19 จากโรงพยาบาล โดย  

ATK ก่อนเดนิทางไม่เกนิ 24 ชม. หรอื RT-PCR ก่อนเดนิทางไม่เกนิ 48 ชม. 
- หลกัฐานประกอบการยื่นขอวซี่า (ในกรณีทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางประเทศอื่น นอกเหนือจากไทย) 
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- ในกรณีท่ีเดก็อำยุไม่เกิน 18 ปี ไม่ได้เดินทำงกบับิดำ หรอืมำรดำ ตอ้งจดัเตรยีมเอกสารเพิม่เตมิดงันี้ 
หนังสอืรบัรองการท างานของบิดา หรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง / ส าเนาสมุดบญัชเีงินฝากของบดิา หรือมารดา
ยอ้นหลงั 6 เดอืน จนถงึปจัจุบนั / ส าเนาสตูบิตัร 
*** การเรยีกเกบ็เอกสารเพิม่เตมินี้ เพื่อประโยชน์ในการเดนิทางเขา้ประเทศเกาหลขีองท่าน ทีท่างบรษิทัจะไดแ้จง้ให้
หวัหน้าทวัรท์ราบ เพื่อใหค้ าแนะน าท่านในการเขา้เมอืงเกาหลใีต ้*** 

4. หากไม่ช าระ หรอืช าระไม่ครบตามก าหนด ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข ทางผู้จดัมีสทิธิย์กเลิกการ
เดนิทางและขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิตามเงื่อนไขการยกเลกิ เมื่อตกลงช าระเงนิไม่ว่าทัง้หมด หรอืบางส่วน ทางผูจ้ดัจะ
ถอืว่าท่านไดย้อมรบัในเงื่อนไข และขอ้ตกลงต่างๆ ทีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้หมดน้ีแลว้ 

5. กรณีลงทะเบยีนไม่ผ่าน K-ETA ทางบรษิทัขอคดิค่าด าเนินการ 650 บาทเมื่อเจา้หน้าทีไ่ดร้บัขอ้มลูพรอ้มเงนิช าระแลว้ ทาง
เจา้หน้าทีจ่ะจดัการน ารายชื่อพร้อมขอ้มูลทัง้หมดไปท าการจองส่วนเกีย่วขอ้งต่างๆ (ไม่สามารถปรบัเปลีย่นชื่อนามสกุล
และผูเ้ดนิทางได)้ 

6. กรณีทีเ่จ้าหน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืงปฏเิสธการเขา้ - ออก นอกประเทศ ซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิัท  ทาง
บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ไม่คนืค่าทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
 

กำรยกเลิกกำรจอง 
การยกเลกิการจองนัน้ จะตอ้งอเีมลแ์จง้ยกเลกิการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนัก่อนการเดนิทาง โดยมใิช่ 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทางตัง้แต่ 30 วนัขึน้ไป คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วนั ยดึเงนิ 50% จากยอดทีล่กูคา้ช าระมา และเกบ็ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ (ถา้ม)ี 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15 วนั ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเตม็จ านวน 
- กรณีมเีหตุยกเลกิทวัร ์โดยไม่ใช่ความผดิของบรษิทัทวัร ์คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ (ถา้ม)ี 

***  ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เครื่องบนิ โรงแรม ค่าวซี่า และค่าใชจ้่ายจ าเป็นอื่นๆ **** 
- การขอยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีเ่จบ็ป่วย หรอืมเีหตุจากร่างกายทีไ่ม่สามารถเดนิทางในช่วงเวลาทีจ่องได้ การยกเลกิการ

เดนิทาง หรอืเลื่อนการเดนิทางจะตอ้งแสดง ใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาล ใหก้บัเจา้หน้าทีฝ่่ายขาย ทัง้นี้บรษิทัฯ ขอสงวน
สทิธิพ์จิารณาในการคนืเงนิเป็นกรณีไป แต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืได ้เช่น ค่าธรรมเนียมการวางมดั
จ าตัว๋เครื่องบนิ และค่าใชจ้่ายอื่นๆ ถา้ม ี

- คณะทีเ่ดนิทางช่วงวนัหยุดต่อเน่ือง หรอืช่วงเทศกาล บรษิทัฯ ไดม้กีารการนัตมีดัจ า หรอืซือ้ขาย แบบมเีงื่อนไขกบัสายการบนิ 
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น chatter flight (เหมาล า), extra flight (เที่ยวบินพิเศษที่เพิ่มเข้ามาช่วงวันหยุด หรือ เทศกาล 
ดงักล่าว) บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่ามดัจ า หรอืค่าทวัรท์ัง้หมด 

 
หมำยเหต ุ

- จ านวนผูเ้ดนิทางขัน้ต ่า 20 ท่าน ขึน้ไป 
- บรษิัทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลง สายการบนิ, เที่ยวบิน, ราคา, รายการทวัร์ และร้านอาหาร ตามความ

เหมาะสม (ขนาดกรุ๊ป, เวลา, สภาพอากาศ ฯลฯ) ทัง้นี้ทางบรษิัทค านึงถึงความสะดวกสบายในการเดินทาง และ
ผลประโยชน์ทีล่กูคา้จะไดร้บัเป็นหลกั 

- หนงัสอืเดนิทาง(passport) ตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านไม่น้อยกว่า 6 เดอืน (กรณีท าหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม่ กรุณาเตรยีม
หนงัสอืเดนิทางเล่มเก่าไปดว้ย ณ วนัเดนิทาง) 

- บรษิทัฯ รบัเฉพาะผูม้จีุดประสงคเ์ดนิทางเพื่อท่องเทีย่วเท่านัน้ 
- กรณีทีท่่านถูกปฏเิสธการเขา้ประเทศเกาหลใีต้ บรษิทัจะไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายใดๆ ทัง้สิน้ รวมถงึค่าทวัรท์ัง้หมด 
- ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าช้าจากสายการบนิ, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, 

การจลาจล หรอื กรณีทีท่่านถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง จากเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอืเจา้หน้าทีก่รมแรงงาน
ทัง้จากไทย และต่างประเทศ ซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของทางบรษิทัฯ 



Happy Korea : Happy Super Wow Program 

- ทางบรษิทัฯ จะไม่ขอรบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ และไม่สามารถเรยีกคนืเงนิได ้หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯ ไม่ครบ 
อาท ิไม่เทีย่วบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมือ้ เป็นตน้ 

- ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอุบตัเิหตุทีเ่กดิจาก
ความประมาทของตวันกัท่องเทีย่วเอง 

- ตัว๋เครื่องบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณีทีท่่านไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ไม่สามารถน ามาเลื่อนวนั หรอืคนืเงนิได ้
- เมื่อท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าทัง้หมด หรอืบางส่วนกบัทางบรษิัทฯ ทางบรษิัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัในเงื่อนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ทีไ่ดร้ะบุไวแ้ลว้ทัง้หมด 
- ในกรณีทีภ่าครฐัทัง้ไทย และประเทศปลายทางมขีอ้ก าหนดในการกกัตวั หรอืการตรวจหาเชือ้ Covid-19 ทุกประเภท  

ผูเ้ดนิทางตอ้งรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายสว่นนี้ดว้ยตวัท่านเอง (ถา้ม ีและไม่รวมอยู่ในรายการทวัร)์ 
- ตามนโยบายของรฐับาลเกาหลไีด้ ร่วมกบัการท่องเทีย่วเกาหลใีต้เพีอ่โปรโมทสนิคา้ในนามของรา้นรฐับาล คอื ศูนย์

สมุนไพร ศูนย์เครื่องส าอางค (คอสเมติค) และร้านค้าปลอดภาษี (ดวิตี้ฟร)ี ซึ่งจ าเป็นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทวัร์ 
เพราะม ีผลกบัราคาทวัร์ ทางบรษิทัฯ จงึอยากเรยีนชี้แจงลูกค้าทุกท่านว่า รา้นรฐับาลทุกรา้นจ าเป็นต้องรบกวนทุก
ท่านแวะชม หากประสงคจ์ะซือ้ หรอืไม่ซือ้ ขึน้อยู่กบัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไม่มกีารบงัคบัใดๆ ทัง้สิน้ 

- กรุ๊ปทวัรค์รัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเทีย่วเป็นหมู่คณะเท่านัน้ ถา้ลกูคา้ตอ้งการแยกตวัออกจากกรุ๊ปทวัร ์โดย 
ไม่ลงรา้นชอ็ปป้ิง เช่น รา้นโสม/ฮอตเกนามู/น ้ามนัสน/เครื่องส าอางคอสเมตคิ/ ทางบรษิทัจะคดิค่าด าเนินการในการ
แยกท่องเทีย่ว 

 


