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ก ำหนดกำรท่องเที่ยว ณ ประเทศเกำหลีใต้ 5 วัน 3 คืน 
HAPPY YUMMY SPRING 

 
วันแรก สนำมบนิสุวรรณภูมิ 

_____น.  คณะพรอ้มกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมูิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 ประตทูางเขา้ที่ 5 แถว K เคำนเ์ตอรส์ำยกำรบินเอเชียน่ำ
แอรไ์ลน์ กรุณาน ากระเป๋าเดินทางใบใหญ่มาพบเจา้หนา้ที่ของบริษัทฯ ที่คอยตอ้นรบัอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและ
สมัภาระของท่าน 

 

วันทีส่อง อินชอน (เกำหลีใต้) - ถ ำ้ควำงมยอง - Bakery Cafe - Lotte Premium Outlet Time Villa - เวนิสเกำหล ี

_____น. ออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต ้โดยสำยกำรบินเอเชียน่ำแอรไ์ลน ์เที่ยวบินที่ OZ 742  
_____น. เดินทางถึงสนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต ้ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง และรบักระเป๋าสมัภาระ (กรุณาปรบัเวลาของท่าน

ใหเ้ร็วขึน้ 2 ชั่วโมง เพือ่ใหต้รงกบัเวลาทอ้งถิ่นของประเทศเกาหลี) (ระหว่ำงเดินทำงบริกำรเซ็ตอำหำรเช้ำแก่ทุกท่ำน) น า
ท่านเดินทางไปยงัถ ้ำควำงมยอง หมืองถ่านหินเก่าในสมยัที่เกาหลีอยู่ใตอ้าณานิคมของญ่ีปุ่ น ซึ่งถูกน ามารีโนเวทใหม่เมื่อปี 
2011 ให้เป็นพิพิธภัณฑ์ทางประวัติศาสตรแ์ละวัฒนธรรม มีการสรา้งทางเดินในถ า้ใหม่ และประดับประดาด้วยแสงไฟ 
หลากหลายสี สวยงาม มีน า้ตกภายในถ า้ รวมทัง้หอ้งโถงส าหรบัการแสดงดนตรี ที่พิเศษกว่าที่อื่น ๆ เพราะนั่งชมกนัในถ า้ดว้ย 

 
 
 
 

  
 
 
กลำงวัน      รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร เมนูเซ็ตรวมมิตรน่ึงทะเล Emperor 

 
 
 
 
 
 
 
น าท่านเดินทางไปยงั Bakery Café (ไม่รวมค่าเครื่องดื่ม) คาเฟ่ขนมปังชื่อดังที่อบอวลไปดว้ยกล่ินขนมปัง นอกจากนี ้ยังมี
กาแฟท่ีสามารถสั่งมานั่งดื่มชิล ชมบรรยากาศภายในรา้น และถ่ายรูปเล่นไดต้ามใจชอบอีกดว้ย 
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น าท่านอิสระช็อปป้ิง Lotte Premium Outlets พรีเมียมเอาทเ์ล็ทแห่งเมืองอึยวัง จังหวัดคยองกี ที่เรียกไดว้่าเป็นมากกว่า
แหล่งช็อปป้ิงสินคา้แบรนดด์งั เพราะนอกจากจะไดเ้พลินกบัการช็อปสินคา้ดีราคาถกูใจแลว้ ยงัสามารถสมัผสับรรยากาศของ
สวนอนัแสนโมเดิรน์ ถา้เหน่ือยจากการช็อปแลว้ ก็มานั่งเล่นหย่อนใจชมสวนชิลไดด้ว้ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
น าท่านเที่ยวชมเวนิสเกำหลี (Laveniche March Avenue) แลนดม์ารก์แห่งใหม่ของเกาหลีที่จงัหวดัคยองกิโด ซึ่งเป็นแหล่งช็
อปป้ิงกลางแจง้ที่ไดแ้รงบนัดาลใจมาจากแกรนดค์าแนลแห่งเวนิส เมืองแห่งสายน า้ที่รายลอ้มดว้ยอาณาจกัรแห่งการช็อปป้ิง
ขนาดใหญ่ ริมแม่น า้ Gimpo Han ละลานตาดว้ยสินคา้แบรนดเ์นม เครื่องส าอาง และแฟชั่นสุดล า้ พรอ้มดว้ยรา้นคา้อีก
มากมาย มารวมไวบ้ริการอย่างครบครนั ใหท้่านเพลิดเพลินกับการเลือกซือ้สินคา้ และบรรยากาศอนัแสนโรแมนติก (ไม่รวม
ค่าบรกิารล่องเรือ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร เมนูคำลบี ้(หมยู่างเกาหลีบฟุเฟต)์ ตน้ต ารบัอาหารเล่ืองชื่อของประเทศเกาหลีใต ้โดย

น าหมหูมกัจนไดท้ี่ มาย่างบนเต่าถ่านรอ้น ๆ สกุก าลงัดี และตดัเป็นชิน้ขนาดพอดีค า รบัประทานกบัซอส กระเทียม กิมจิ และ
ใชใ้บผกักาดหอมสดห่อเป็นค าคลา้ยเมี่ยง แกลม้ดว้ยพริกเกาหลีเม็ดโตสีเขียวสด เสิรฟ์พรอ้มขา้วสวยรอ้น ๆ และเครื่องเคียง
นานาชนิด 

 
 
 
 
 
 
 
ทีพ่กั  GIMPO RAMADA HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 4 ดำว  
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วันทีส่ำม      พิพิธภัณฑส์ำหร่ำย - The Hyundai Seoul - ย่ำนฮงแด - คลองชองกเยชอน 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
 น าท่านชมพิพิธภัณฑส์ำหร่ำย ซึ่งท่านจะไดเ้รียนรูก้ารท าสาหร่ายของชาวเกาหลี ประวตัิความเป็นมา และความผูกผนัท่ีชาว

เกาหลีที่มีต่อสาหร่าย อีกทัง้ยงัใหท้่านไดล้องฝึกท ำข้ำวห่อสำหร่ำย เป็นอาหารยอดนิยมที่อยู่คู่กบัชาวเกาหลีมาชา้นาน และ
เดินทางสู่ The Hyundai Seoul หา้งสรรพสินคา้ขนาดใหญ่แห่งใหม่ในย่าน Yeouido ที่รวมของกินของใชไ้วใ้หจ้บัจ่ายใชส้อย
กนัอย่างครบครนั ท่ามกลางการตกแต่งแบบยกสวนมาไวใ้นหา้ง มีพืน้ท่ีสีเขียวแทบจะทกุมมุ เรียกว่าเดินหา้งอย่างไร ใหเ้หมือน
เดินอยู่ในสวนเลยทีเดียว   

 
 
 
 
 
 
 
 
กลำงวัน อิสระรับประทำนอำหำรกลำงวันตำมอัธยำศัย 

น าท่านช็อปป้ิงย่ำนฮงแด ย่านวฒันธรรมของเกาหลี และสถานท่ีท่องเที่ยวที่รวบรวมทัง้รา้นอาหารคาเฟ่ แหล่งช็อปป้ิง กิจกรรม
สนุก ๆ มากมายเอาไวใ้นที่เดียวกัน "ฮงแด" มาจาก Hongik University บริเวณโดยรอบจึงถูกเรียกว่า "Hongik University" 
เพราะมีมหาวิทยาลยัและนกัศกึษามหาวิทยาลยัอยู่รวมกัน จนกลายเป็นแหล่งรวมของเหล่าวยัรุน่เกาหลี เมื่อมีวยัรุน่มารวมตวั
กันมากขึน้ ท าใหม้ีกิจการ กิจกรรม และสถานที่ที่น่าสนใจใหม่ ๆ เปิดใหบ้ริการอยู่เสมอ และน าท่านชมคลองชองกเยชอน 
โมเดลตน้แบบระดบัโลกของการพฒันาพืน้ท่ีสาธารณะใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุ คลองแห่งนีม้ีความยาวทัง้สิน้ 11 กิโลเมตร ทอด
ยาวผ่านสะพาน 22 แห่ง ก่อนที่น า้จะไหลลงสู่แม่น า้ฮัน แมว้่าจะเป็นคลองที่ถูกพัฒนาจนโมเดิรน์ล า้สมัยแลว้ แต่ความจริง 
คลองชองกเยชอนเป็นคลองน า้โบราณที่มีมานานก่อนสมยัราชวงศโ์ชซอน (Joseon Dynasty ค.ศ. 1392-1910) 
 
 
 

 
 
 
 
ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร เมนูคัมจำทัง หรือสตูวก์ระดกูหม ูเป็นซุปเผ็ดเกาหลีท าจากกระดกูสนัหลงัหรือกระดกู

คอของหม ูเคี่ยวจนไดท้ี่และเติมส่วนประกอบต่าง ๆ อาทิ มนัฝรั่ง เสน้หมี่ หวัไชเทา้ ใบงา หวัหอมใหญ่ พรกิขีห้น ูและงาป่น 
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ทีพ่ัก IBIS AMBASSADOR INSADONG HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 3 ดำว 

 

วันทีส่ี่           พระรำชวังด็อกซูกุง - ย่ำนอกิซอนดง - Cafe - ศูนยเ์วชส ำอำง - ดิวตีฟ้รี - ย่ำนเมียงดง  

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
น าท่านเดินชมพระรำชวังด็อกซูกุง ที่มีขนาดเล็กที่สุดในบรรดา
พระราชวงัอื่น ๆ ตัง้อยู่ในย่านใจกลางเมืองอนัแสนคกึคกั แต่กลบัเป็น
เพียงพระราชวังแห่งเดียวที่ถูกลอ้มดว้ยอาคารสไตลต์ะวันตก เพิ่ม
ความเป็นเอกลักษณ์ให้พระราชวังแห่งนี ้ยิ่งขึน้ไปอีก  มีความเป็น
เกาหลีที่แอบซ่อนกล่ินอายความเป็นตะวันตกเอาไว้ แม้พืน้ที่จะมี
ขนาดไม่ใหญ่มาก แต่ด้านในมีพระต าหนักเก่าแก่  และพระที่นั่ ง
สวยงามให้เดินชมไดไ้ม่เบื่อ และน าท่านเดินทางสู่ย่ำนอิกซอนดง 
หมู่บา้นฮันอกที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงโซล กรุ่นดว้ยบรรยากาศแบบเกาหลีโบราณ และเป็นย่านเก่าแก่ที่อาจจะใหม่
ส าหรบัใครหลาย ๆ คน เพราะรวมคาเฟ่เก๋ ๆ รา้นอาหารชิค ๆ ใจกลางกรุงที่ซ่อนตวัอยู่ในตรอกซอกซอยเล็ก ๆ สามารถเดินลดั
เลาะจากย่านอินซาดงมาได ้ทัง้รา้นอาหารเกาหลี รา้นบิงซู รา้นนั่งชิล รา้นพิซซ่า ที่ตกแต่งอย่างสวยเก๋ มีสไตลเ์ป็นของตวัเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลำงวัน รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร เมนูอำหำรตะวันตก ใหท้่านเลือกระหว่างพาสตา้หรือขา้วห่อไข่(Omelette)  
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 จากนั้นเดินทางสู่ Café (ไม่รวมค่าเครื่องดื่ม) รา้นกาแฟและขนมหวานลับ ๆ การตกแต่งและวิวในรา้นไม่ธรรมดาเลย มีมุม
ถ่ายรูปเยอะ เมนูในรา้นก็น่าทานทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็นมาการอง แพนเคก้ เคก้ วาฟเฟิล ทารต์สตรอวเ์บอรร์ี กาแฟลาเต ้ชา
เขียวมทัฉะ นมสด เป็นตน้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 น าท่านเดินทางสู่ศูนยเ์วชส ำอำงยอดนิยม Cosmetic Outlet สวรรคข์องนกัช็อปชาวไทย ที่มีใหเ้ลือกมากมายหลากหลายแบ

รนด ์ไม่ว่าจะเป็นสกินแครบ์ ารุงผิว ครีมหอยทาก ครีมน า้แตก ครีมขดัขีไ้คล สเต็มเซลล ์โบท็อกซ ์ครีมว่านหางจระเข ้แป้งมา้โยก 
ยายอ้มผม แฮนดค์รีม ฯลฯ และช็อปป้ิงสินคา้ปลอดภาษีที่ดิวตี้ฟรี ซึ่งมีสินคา้ชั้นน าใหท้่านเลือกซือ้มากกว่า 500 ชนิด ทั้ง
น า้หอม เสือ้ผา้ เครื่องส าอาง กระเป๋า นาฬิกา เครื่องประดบั ฯลฯ และเพื่อใหท้่านเพลิดเพลินกับการช็อปป้ิงอย่างต่อเนื่อง น า
ท่านเดินทางสู่ย่ำนเมียงดง หรือที่รูจ้ักกันดีในนาม “สยามสแควรเ์กาหลี” ย่านการคา้สายแฟชั่นที่รวมเอาการแต่งกายอัน
ทนัสมยัของเหล่าวยัรุน่เกาหลี ไม่ว่าจะเป็นเสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครื่องประดบัสวยงามมากมาย เครื่องส าอางเกาหลียี่หอ้ดงั
นานาชนิด เช่น Adidas, Nike, Zara, H&M, Etude, Nature Republic, Espoir, Skinfood และอื่น ๆ อีกมากมาย อิสระใหท้่าน
ไดเ้ลือกซือ้สินคา้จนถึงเวลาที่เหมาะสม 

 
ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร เมนูบุฟเฟ่ต๊อกบกกี แป้งต๊อกเนือ้นุ่มเคีย้วหนึบสไตลเ์กาหลี อร่อยหมอ้ใหญ่ เครื่อง

แน่น แป้งต๊อกหลากหลายรูปแบบ และความเขม้ขน้ของน า้ซุปก็ไม่เป็นรองใคร ที่ส  าคญั!!! เติมไดไ้ม่อัน้ 

 
 
 
 
 
 
 
ทีพ่ัก IBIS AMBASSADOR INSADONG HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 3 ดำว 
 

วันทีห่้ำ ศูนยส์มุนไพร - สวนป่ำกรุงโซล - Dior Café - ย่ำนซองซูดง - ซูเปอรม์ำรเ์ก็ตของฝำก - สนำมบินอนิชอน - สนำมบนิ
สุวรรณภูมิ 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
 จากนัน้น าท่านรบัฟังความรูท้ี่ศูนยส์มุนไพร ซึ่งไดร้บัการรบัรองคณุภาพจากรฐับาล เขา้ชมศูนยโ์สมเกำหล ีซึ่งถือวา่เป็นโสมที่

มีคุณภาพดีที่สดุ หรือฮ็อกเก็ตนำมู สมนุไพรจากธรรมชาติที่เติบโตในป่าลึกบนภูเขาอนัปราศจากมลภาวะ มีสรรพคุณในการ
บ ารุงตับ ล้างพิษ ท าให้ตับแข็งแรง ให้ท่านได้เลือกซื ้อตามอัธยาศัย  และน าท่านชมสวนป่ำกรุงโซล Seoul Forest 
สวนสาธารณะขนาดใหญ่ ที่อาจเรียกว่าเป็นป่ากลางเมืองเลยก็ได ้เดิมเป็นป่าหลวงที่ใหก้ษัตริยแ์ละราชวงศล่์าสตัว ์และเป็น
พืน้ท่ีส าหรบัการตรวจสอบทหาร ต่อมาถกูเปล่ียนใหเ้ป็นสนามกอลฟ์ สนามแข่งมา้ และสนามกีฬาในท่ีสดุ ภายในประกอบดว้ย
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สวนสาธารณะ 5 สวน ตัง้อยู่บนพืน้ท่ีขนาดยกัษ์ถึง 1.16 ลา้นตารางเมตร และน าท่านชมภายนอกคาเฟ่ชื่อดงั อย่าง Dior Café 
(ไม่รวมค่าเครื่องดื่ม) ชัน้ล่างมีกระเป๋าและสินคา้ขาย ส่วนดา้นบนเป็นคาเฟ่ที่หาไดย้ากมากในเอเชีย  

 
 
 
 
 
 
 
 
กลำงวนั  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร เมนูเบอรเ์กอร ์ร้ำนสุดชิคย่ำนคังนัม 

  
 
 
 
 
 
 
 
 น าท่านเดินเล่นย่ำนซองซูดง ซึ่งนกัท่องเที่ยวส่วนใหญ่อาจจะยงัไม่คุน้หู แต่ส าหรบัชาวเกาหลีแลว้ ย่านซองซูดงก าลงัมาแรง

กว่าที่ย่านไหน ๆ จนไดร้บัฉายาว่า ‘บรูคลินแห่งกรุงโซล’ เพราะเคยเป็นที่ตัง้ของโรงงานเก่ายุค 1960 ปัจจุบนัถูกแปลงโฉมเป็น
แกลเลอรี สตูดิโอ และคาเฟ่เก๋ ๆ เรียกว่าเป็นย่านฮิปสเตอร ์แหล่งรวมวยัรุ่นอารต์ ๆ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยาน
นานาชาติอินชอน เพื่อน าท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยระหว่างทางแวะเก็บตกของฝากและของที่ระลึกเพิ่มเติมที่  
ซูเปอรม์ำรเ์ก็ต ซึ่งมีสินคา้ต่าง ๆ มากมายใหเ้ลือกซือ้เป็นของฝาก ไม่ว่าจะเป็นกิมจิ บะหมี่กึ่งส าเรจ็รูป สาหรา่ย ขนมขบเคีย้ว 
ลกูอม ผลไมต้ามฤดกูาล และของที่ระลกึ 

_____น. น าท่านเหินฟ้ากลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ASIANA AIRLINES เที่ยวบิน OZ 741 
_____น. เดินทางถงึสนำมบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจไม่รูลื้ม  
 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
 ******ภาพท่ีใชใ้นโปรแกรมเพื่อการโฆษณาเท่านัน้******* 
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ก ำหนดกำรเดนิทำง 

 
อัตรำค่ำบริกำร ***เดนิทำงขัน้ต ่ำ 20 ท่ำน***  

รำคำผู้ใหญ่ 
พักห้องละ 2 ท่ำน 

เด็กอำยุต ่ำกว่ำ 12 ปี 
พักกบัผู้ใหญ่ 2 ท่ำน 

(มีเตียงเสริม) 

เด็กอำยุต ่ำกว่ำ 12 ปี 
พักกบัผู้ใหญ่ 2 ท่ำน 

(ไม่มีเตียงเสริม) 

พักเดี่ยว  
จ่ำยเพิ่ม 

15 - 19, 22 - 26, 29 มี.ค. - 2 เม.ย. 66 41,900.- 40,900.- 39,900.- 4,900.- 
12 - 16 เม.ย. 66 (สงกรำนต)์ 46,900.- 45,900.- 44,900.- 4,900.- 
19 - 23, 26 - 30 เม.ย. 66 41,900.- 40,900.- 39,900.- 4,900.- 

10 - 14, 17 - 21, 24 - 28 พ.ค. 66 41,900.- 40,900.- 39,900.- 4,900.- 
หมำยเหตุ: กรณียอดจองมี 10 คนขึน้ไป แตไ่ม่ถึง 15 คน จะไม่มีบริกำรหัวหน้ำทวัร ์

โดยทางบรษิัทจะรอตอ้นรบั และคอยอ านวยความสะดวกท่านท่ีสนามบินสวุรรณภมูิ  
หลงัจาก Check in ลกูคา้เดินทางไปพบไกดท์ี่สนามบินอินชอนดว้ยตวัทา่นเอง โดยมีไกดร์อรบัท่านที่สนามบินอินชอน 

 
อัตรำค่ำบริกำรรวม 

- ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลบั ชัน้ประหยดั (แบบหมู่คณะ) เสน้ทางกรุงเทพฯ - อินชอน - กรุงเทพฯ  
รวมค่าภาษีสนามบินทกุแห่งและค่าภาษีเชือ้เพลิง  

- ค่าโรงแรมที่พกัตามระบใุนรายการ หรือระดบัเทียบเท่า  
- ค่าประกนัอบุตัิเหตรุะหว่างการเดินทาง วงเงินสงูสดุไม่เกิน 1,000,000 บาท 
- ค่าอาหารตามระบใุนรายการ  
- ค่ารถโคช้ปรบัอากาศ ตลอดการเดินทาง 
- ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่าง ๆ ตามรายการ 
- ค่าหวัหนา้ทวัร ์และไกดท์อ้งถิ่นท่ีมีประสบการณค์อยดแูลอ านวยความสะดวก 
- บรกิารน า้ดื่มวนัละ 1 ขวด 
- ค่าทิปไกดท์อ้งถิ่น หวัหนา้ทวัร ์และคนขบัรถ 

 
อัตรำค่ำบริกำรไม่รวม 

- ค่าประกนัภยัธรรมชาติ และประกนัชีวิตส่วนตวั และประกนัสขุภาพ รวมถึงกรณีติด Covid-19 ในระหว่างท่องเที่ยว 
- ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง และค่าธรรมเนียมวีซ่า ส าหรบัผูไ้ม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางประเทศไทย 
- ค่าใชจ้่ายส่วนตวั เช่น อาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ / ค่าซกัรีด / ค่าโทรศพัท ์ฯลฯ 
- ค่าน า้หนกักระเป๋าเกิน  
- ค่าภาษีมลูค่าเพิ่มเฉพาะค่าบรกิาร 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% ในกรณีที่ท่านตอ้งการใบก ากบัภาษี 
- ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน K-ETA + Q CODE มีค่าบรกิารเพิ่มเติม 650 บาท / ท่าน / 1 ครัง้  

กำรพิจำรณำผล K-ETA ขึน้อยู่กับดุลยพินิจของส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมืองเกำหลี (ตม.) 
 

ข้อแนะน ำ!!!  
ดว้ยสถานการณปั์จจุบนั การเดินทางนัน้เต็มไปดว้ยความเส่ียง ทัง้โรคภยัและความรบัผิดชอบของทางสายการบินที่มีต่อผูโ้ดยสาร

นัน้มีจ ากดั ดงันัน้ จึงแนะน าใหท้่านซือ้ประกนัภยัการเดินทาง และสขุภาพเพิ่มเติม ที่สามารถคุม้ครองตามที่ท่านตอ้งการ โดยเฉพาะกรณีเกิด
เหตุเจ็บป่วย เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินก็จะสามารถเคลมค่าใชจ้่ายและค่ารกัษาพยาบาลได ้หากเกิดเหตุดงักล่าวขึน้ในต่างประเทศ อย่างประเทศ
เกาหลีใต ้จะมีค่าใชจ้่ายที่สงูมาก หรือเพื่อความคุม้ครองบาดเจ็บ เจ็บป่วย ไฟลย์กเลิก ตกเครื่อง ยกเลิกเดินทาง กระเป๋าหาย พาสปอรต์หาย 
และทีมแพทยฉ์กุเฉิน เป็นตน้ 



Happy Korea: Happy Yummy Spring Program | Page: 8 

 
ระเบียบและเงือ่นไขกำรจอง 

1. กรุณาจองทวัรล่์วงหนา้ก่อนการเดินทางอย่างนอ้ย 30 วนั 
2. ช าระเงินมดัจ าท่านละ 10,000.- บาท เงินส่วนท่ีเหลือ บรษิัทฯ ขอรบัช าระก่อนการเดินทางอย่างนอ้ย 15-20 วนั  

(ช่วงเทศกาล ล่วงหนา้ 30 วนั) 
3. กรุณาแจง้รายละเอียดขอ้มลูทัง้หมดมายงัช่องทางที่เจา้หนา้ที่แจง้ไว ้

- ชื่อผูต้ิดต่อ และช่องทางติดต่อ (เช่น เบอรม์ือถือ อีเมล ไลนไ์อดี เป็นตน้) 
- ชื่อนามสกลุ + เบอรม์ือถือของผูเ้ดินทางทกุท่าน (จ าเป็น) + ส าเนาบตัรประชาชน + ส าเนาพาสปอรต์ 
- กรอกเอกสาร รายละเอียดเพื่อใชก้ารสมคัร K-ETA ที่บรษิัทไดม้อบให ้
- ไฟลรู์ปถ่ายหนา้ตรง ไม่สวมแว่นตาด า ไม่ใส่หมวก ไม่ใส่ผา้พนัคอ พืน้หลงัสีขาว ไม่ติดเงา ขนาด 1:1  
- หลกัฐานประกอบการยื่นขอวีซา่ (ในกรณีที่ถือหนงัสือเดินทางประเทศอื่น นอกเหนือจากไทย) 
- ในกรณีทีเ่ด็กอำยุไม่เกิน 18 ปี ไม่ได้เดินทำงกับบิดำ หรือมำรดำ ตอ้งจดัเตรียมเอกสารเพิ่มเติมดงันี ้

หนังสือรบัรองการท างานของบิดา หรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง / ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากของบิดา หรือมารดายอ้นหลัง 6 
เดือน จนถึงปัจจบุนั / ส าเนาสตูิบตัร 
***กำรเรียกเก็บเอกสำรเพิ่มเติมนี ้เพื่อประโยชนใ์นกำรเดนิทำงเข้ำประเทศเกำหลีของทำ่น ทีท่ำงบริษทัจะได้แจ้ง

ให้หวัหน้ำทัวรท์รำบ เพื่อให้ค ำแนะน ำท่ำนในกำรเข้ำเมืองเกำหลีใต้*** 
4. หากไม่ช าระ หรือช าระไม่ครบตามก าหนด ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข ทางผูจ้ดัมีสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางและขอ

สงวนสิทธ์ิในการคืนเงินตามเงื่อนไขการยกเลิก เมื่อตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน ทางผูจ้ัดจะถือว่าท่านไดย้อมรบัใน
เงื่อนไข และขอ้ตกลงต่าง ๆ ท่ีไดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

5. กรณีที่เจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองปฏิเสธการเขา้-ออกนอกประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิัทฯ ทางบรษิัทขอสงวน
สิทธ์ิ ไม่คืนค่าทวัรไ์ม่ว่ากรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 

 
กำรยกเลิกกำรจอง 

การยกเลิกการจองนัน้ จะตอ้งอีเมลแจง้ยกเลิกการจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วนัก่อนการเดินทาง โดยมิใช่ ... 
- ยกเลิกก่อนการเดินทางตัง้แต่ 30 วนัขึน้ไป คืนเงินค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จรงิ 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลกูคา้ช าระมา และเก็บค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จรงิ (ถ้ามี) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกว่า 15 วนั ขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินเต็มจ านวน 
- กรณีมีเหตยุกเลิกทวัร ์โดยไม่ใช่ความผิดของบรษิัททวัร ์คืนเงินค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จรงิ (ถา้มี) 

***ค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จรงิ เช่น ค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใชจ้่ายจ าเป็นอื่น ๆ**** 
- การขอยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เจ็บป่วย หรือมีเหตจุากรา่งกายที่ไม่สามารถเดินทางในช่วงเวลาที่จองได ้การยกเลิกการเดินทาง หรือ

เล่ือนการเดินทางจะตอ้งแสดง ใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาล ใหก้ับเจา้หนา้ที่ฝ่ายขาย ทัง้นี ้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิพิจารณาในการคืน
เงินเป็นกรณีไป แต่ทัง้นีท้่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได ้เช่น ค่าธรรมเนียมการวางมดัจ าตั๋วเครื่องบิน และค่าใช้จ่ายอื่น 
ๆ (ถา้มี) 

- คณะที่เดินทางช่วงวนัหยุดต่อเนื่อง หรือช่วงเทศกาล บริษัทฯ ไดม้ีการการนัตีมดัจ า หรือซือ้ขาย แบบมีเงื่ อนไขกับสายการบิน รวมถึง
เที่ยวบินพิเศษ เช่น Chatter Flight (เหมาล า), Extra Flight (เที่ยวบินพิเศษที่เพิ่มเขา้มาช่วงวนัหยุด หรือเทศกาลดงักล่าว) บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่ามดัจ า หรือค่าทวัรท์ัง้หมด 

 
 
หมำยเหตุ 



Happy Korea: Happy Yummy Spring Program | Page: 9 

- ทัวรน์ีส้  าหรบัผูร้่วมเดินทางตัง้แต่ 15 ท่านขึน้ไป กรณีมีผูร้่วมเดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ทางบริษัทฯ ขอยกเลิกการเดินทาง โดย
จะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 14 วนั 

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงสายการบิน เที่ยวบิน ราคา รายการทวัร ์และรา้นอาหาร ตามความเหมาะสม (ขนาด
กรุ๊ป เวลา สภาพอากาศ ฯลฯ) ทัง้นี ้ทางบริษัทฯ ค านึงถึงความสะดวกสบายในการเดินทาง และผลประโยชนท์ี่ลกูคา้จะไดร้บั
เป็นหลกั 

- หนงัสือเดินทาง (Passport) ตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน (กรณีท าหนงัสือเดินทางเล่มใหม่ กรุณาเตรียมหนงัสือ
เดินทางเล่มเก่าไปดว้ย ณ วนัเดินทาง) 

- บรษิัทฯ รบัเฉพาะผูม้ีจดุประสงคเ์ดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านัน้ 
- กรณีที่ท่านถกูปฏิเสธการเขา้ประเทศเกาหลีใต ้บรษิัทจะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายใด ๆ ทัง้สิน้ รวมถึงค่าทวัรท์ัง้หมด 
- ทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใด  ๆ  ทั้งสิน้ หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน การประทว้ง การนัดหยุดงาน การจลาจล 

หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง จากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และ
ต่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของทางบรษิัทฯ 

- ทางบริษัทฯ จะไม่ขอรบัผิดชอบใด  ๆ  ทัง้สิน้ และไม่สามารถเรียกคืนเงินได ้หากท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่
เที่ยวบางรายการ ไม่รบัประทานอาหารบางมือ้ เป็นตน้ 

- ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิน้ หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของตวันกัท่องเที่ยวเอง 

- ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะ ไม่สามารถน ามาเล่ือนวนั หรือคืนเงินได  ้
- เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทัง้หมด หรือบางส่วนกบัทางบรษิัทฯ ทางบรษิัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับในเงื่อนไขขอ้ตกลงต่าง ๆ 

ที่ไดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 
- ในกรณีที่ภาครัฐทั้งไทย และประเทศปลายทางมีข้อก าหนดในการกักตัว หรือการตรวจหาเชื ้อ  Covid-19 ทุกประเภท  

ผูเ้ดินทางตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายส่วนนีด้ว้ยตวัท่านเอง (ถา้มี และไม่รวมอยู่ในรายการทวัร)์ 
- ตามนโยบายของรฐับาลเกาหลีใต ้ร่วมกับการท่องเที่ยวเกาหลีใต ้เพี่อโปรโมทสินคา้ในนามของรา้นรฐับาล คือ ศูนยส์มนุไพร 

ศูนยเ์ครื่องส าอาง (Cosmetic) และรา้นคา้ปลอดภาษี (Duty Free) ซึ่งจ าเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมีผลกับราคา
ทวัร ์ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชีแ้จงลกูคา้ทุกท่านว่า รา้นรฐับาลทุกรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม หากประสงคจ์ะซือ้ 
หรือไม่นัน้ ขึน้อยู่กบัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไม่มีการบงัคบัใด ๆ ทัง้สิน้ 

- กรุ๊ปทวัรค์รัง้นี ้มีวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะเท่านัน้ ถา้ลกูคา้ตอ้งการแยกตวัออกจากกรุ๊ปทวัร ์โดยไม่ลงรา้นช็
อปป้ิง เช่น รา้นโสม ฮ็อกเก็ตนาม ูศนูยน์ า้มนัสน เครื่องส าอาง Cosmetic ทางบรษิัทฯ จะคิดค่าด าเนินการในการแยกท่องเที่ยว 
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ก่อนตดัสินใจจองทวัรค์วรอ่านเง่ือนไขการเดินทาง และรายการทวัรอ์ย่างละเอียดทุกหน้าอยา่งถ่องแท้ แลว้จึงมดัจ าเพื่อ
ประโยชน์ของท่านเอง ทางบริษทัฯ จะถือว่า ท่านรบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขต่างๆ ท่ีได้ระบุในรายการทวัรท์ัง้หมด 

 

**ลงทะเบียนในครบ 2 ขัน้ตอนก่อนเดินทางเข้าประเทศเกาหลีใต้** 
❖ ขัน้ตอนท่ี 1 ลงทะเบียน K-ETA (Korea Electronic Trave! Authorization)  

❖ ขัน้ตอนท่ี 2 ลงทะเบียน Q-CODE 
 

เอกสารประกอบการลงทะเบยีน K-ETA เฉพาะพาสปอรต์ไทยเทา่นัน้!! 
 
ก่อนเดนิทางออกจากประเทศไทย 

ขัน้ตอนที ่1 ลงทะเบยีนผ่านระบบ K-ETA (Korea Electronic Trave! Authorization) (ทางบรษิทัด าเนินการลงทะเบยีนให ้มคี่าธรรมเนียม 

บรกิาร ท่านละ 650 บาท ผูเ้ดนิทางน าส่งเอกสารประกอบการลงทะเบยีน K-ETA ** ทัง้นี้จะตอ้งท าการส่งขอ้มลูขอ้ 1-3 มาใหท้างบรษิทั
เพื่อท าการลงทะเบยีน K-ETA อย่างน้อย 60 วนัก่อนการเดนิทาง (แนะน า) ถงึแมว้่าระบบจะแจง้ว่าล่วงหน้า 24 ชัว่โมง** 

1. ส าเนาหน้าหนังสอืเดนิทาง (หน้าแรกทีม่รีปู) ชดัเจน โดยสแกนไฟลเ์ป็นรปูภาพ (รปูถ่ายจากมอืถอืไม่สามารถใชไ้ด)้ มอีายุ

การใชง้านคงเหลอืไม่น้อยกว่า 6 เดอืน ณ วนัเดนิทางกลบั และมหีน้าวา่งไม่ต ่ากว่า 2 หน้า 

2. รปูถ่ายสพีืน้หลงัเป็นสขีาวเท่านัน้ ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว ถ่ายมาแลว้ไม่เกนิ 3 เดอืน โดยสแกนไฟลเ์ป็นรปูภาพ หน้าตรง เปิด  
หน้าผาก เปิดใบห ูไม่สวมใส่เครือ่งประดบั ไมใ่ส่เสือ้สขีาวถ่ายรปู ไม่สวมแว่นตา 

3. น าส่งแบบสอบถามขอ้มลูเพื่อการกรอกลงทะเบยีน K-ETA ตามความเป็นจรงิ และกรอกขอ้มลูทุกขอ้โดยละเอยีด 

4. ส าเนาสตูบิตัร เฉพาะผูเ้ดนิทางอายุต ่ากว่า 18 ปี 
 

หมายเหตุ: กรณีผูเ้ดนิทางมลีงทะเบยีนอนุมตัใินระบบ K-ETA และยงัมผีลบงัคบัใชไ้ดอ้ยู่ (ปกต ิ2 ปี ทุกครัง้ทีเ่ดนิทางเขา้เกาหล ีตอ้งท า
การเปลีย่นทีอ่ยู่หรอืจุดประสงคก์ารเขา้ โดยแกไ้ขในระบบ K-ETA ตรงแกไ้ขขอ้มลู) หากท่านมกีารเปลีย่นแปลงขอ้มลูเดมิ เช่น ชื่อ 
นามสกุล เลขทีห่นังสอืเดนิทาง เป็นตน้ ท่านจะตอ้งด าเนินการลงใหม่ในระบบ K-ETA ก่อนการเดนิทาง พรอ้มเสยีค่าธรรมเนียม ผูจ้ดัจะไม่
รบัผดิชอบค่าใชจ้่าย หรอืค่าเสยีหายใด ๆ หากทา่นถูกปฏเิสธการออกบตัรโดยสารหรอืการเขา้ประเทศเกาหลไีด ้
 
 

หมายเหตุ: เงือ่นไขและขอ้ปฏบิตัเิกีย่วกบัการกกัตวัและการตรวจหาเชือ้โควดิ-19 ของประเทศไทยและสาธารณรฐัเกาหล ีสามารถ
ปรบัเปลีย่นไดต้ามสถานการณ์ ทัง้นี้ ขึน้อยู่กบัหน่วยงานของแตล่ะประเทศ ทางบรษิทัฯ จะแจง้ใหท้ราบเป็นระยะ 
 
 

**หากมปีระวตักิารเดนิทางต่างประเทศ หรอืตดิเชือ้โควดิและหายแลว้ โปรดแจง้ก่อนจอง เพือ่เชก็เงือ่นไข** 
 

ข้อมูลส าคญัเก่ียวกบัการยื่นลงทะเบียน K-ETA ท่ีท่านควรทราบ 

1. หลงัจากท าการยื่นลงทะเบยีนเรยีบรอ้ยแลว้ ผลการลงทะเบยีนแบ่งออกเป็น 3 แบบดงันี้ 
 1.1 Approved หมายถงึ ผา่นการลงทะเบยีน (มอีายุการใชง้านได ้2 ปี ไม่จ ากดัจ านวนครัง้ โดยแต่ละครัง้พ านักไดไ้ม่เกนิ 90 วนั) 
 1.2 Disapprove หมายถงึ ไมผ่า่นการลงทะเบยีน ไม่สามารถออกเดนิทางไดต้ัง้แต่ประเทศต้นทาง 
 1.3 Null หมายถงึ การลงทะเบยีนถอืเป็นโมฆะ (ไม่สามารถใชไ้ด)้  
 
2. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่าธรรมเนียมในการลงทะเบยีน เนื่องจากการพจิารณาเป็นไปตามเงือ่นไขหรอืกฎหมายของประเทศนัน้ 
ๆ โดยทางทมีเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืงเป็นผูต้ดัสนิชีข้าด ทางผูจ้ดัไม่สามารถขา้ไปแทรกแซงได ้
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เตรยีมพาสปอรต์และรปูถ่าย เพือ่ลงระบบ K-ETA 
 

ตวัอย่างการสแกนหน้าส าเนาพาสปอรต์ ตวัอย่างการสแกนรูปถ่ายสฉีากหลงัเป็นสขีาว 

 

 

อา้งองิขอ้มลูภาพจาก www.k-eta.go.kr 
 

 

**ส าคญั!! บรษิทัฯ จะลงทะเบยีนตามขอ้มลูและเอกสารทีผู่เ้ดนิทางสง่มาและระบุแจง้เท่านัน้ หากผูเ้ดนิทาง
แจ้งขอ้มูลผดิพลาดหรอืบดิเบอืนจากขอ้เทจ็จรงิ ถือเป็นเรื่องต้องห้าม ซ่ึงอาจส่งผลต่อการลงโทษและ
การอนุมติัเดินทางเข้าเมือง ตามกฎหมายและระเบียบการของสาธารณรฐัเกาหลีใต้ บรษิัทฯ ขอ
สงวนสทิธิจ์ะไมร่บัผดิชอบทุกกรณี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.k-eta.go.kr/
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แบบสอบถามข้อมูลเพือ่การกรอกลงทะเบยีน K-ETA ทุกท่านกรุณากรอกขอ้มลูทุกขอ้โดยละเอยีดและเป็นจรงิ 

ท่านเคยมปีระวตัทิ าผดิกฎหมายในเกาหลไีหมคะ ถา้เคย! โปรดอย่าสมคัรลงระบบทะเบยีน K-ETA 

โปรดทราบ! การลงทะเบยีนของอนุมตัเิขา้เกาหลผี่านระบบ K-ETA เป็นเพยีงแตต่รวจสอบขอ้มลูเบือ้งตน้ในการขอเขา้เกาหล ี
ไม่ไดก้ารการนัตยีนืยนัการเขา้ประเทศเกาหลใีต ้100% ทัง้นี้ ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของ ตม.เกาหล ีเมื่อเดนิทางถงึประเทศเกาหลใีต ้

กรณุากรอกข้อมูลทัง้หมดเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้!!!!!!!!!!!!!! 
 

      ท่านถอืสญัชาตอิื่นเพิม่เตมิ นอกจากสญัชาตไิทยหรอืไม่        ไมใ่ช่       ใช่ โปรดระบุสญัชาต.ิ............................. 
 

1. ชื่อ-นามสกุล (ปัจจุบนั พรอ้มค าน าหน้านาม) ตามหน้าหนงัสอืเดนิทาง 

(ภาษาองักฤษ) ................................................................................................................................................ 
2. สถานภาพ       โสด       สมรส       หย่า       หมา้ย       แยกกนัอยู่        มบีุตรร่วมกนั 

3. เบอรโ์ทรศพัท์มอืถอื (ไทย) ..................................*หากไม่มเีบอรโ์ทรศพัทม์อืถอื โปรดระบุเบอรม์อืถอืทีส่ะดวก 

4. อเีมล (จ าเป็น) .................................................................. 
5. อาชพีปัจจุบนั (จ าเป็น)         ว่างงาน       เจา้ของกจิการ        เกษตรกร        พนกังานบรษิทั       ขา้ราชการ       
          นกัเรยีน/นกัศกึษา       แม่บา้น/พอ่บา้น        อืน่ๆ.................................................................................... 
6. ต าแหน่งงาน โปรดระบุอย่างชดัเจน ................................................................................................................. 
7. เงนิเดอืน โปรดเลอืก       ต ่ากว่า 200$        200-700$        700-1.300$      1,300-2.100$       2,100$ 

8. ชื่อบรษิทัทีท่ างาน โปรดระบุอย่างชดัเจน ......................................................................................................... 
9. ทีอ่ยู่สถานทีท่ างาน (จ าเป็น) ........................................................................................................................... 
10. เบอรโ์ทรทีท่ างาน (จ าเป็น) ............................................................................................................................. 
11. ขอ้มลูการเดนิทางไปยงัประเทศเกาหลใีต ้       ไม่เคย      เคย กีค่รัง้................................................................. 

          จุดประสงคใ์นการเดนิทางเพือ่      ท่องเทีย่ว       อื่นๆ (โปรดระบุ) ........................................................................ 
12. ขอ้มลูการเดนิทางไปยงัประเทศอื่นๆ ทีไ่ม่ใช่ประเทศเกาหล ีในช่วง 5 ปีทีผ่่านมา       ไม่เคย  

                เคย ............. ครัง้ กรณีหลายประเทศกรุณาระบุประเทศทีเ่ดนิทางล่าสุด .................................................... 
          จุดประสงคใ์นการเดนิทางเพือ่........................................................................................................................... 

13. มผีูเ้ดนิทางเขา้เกาหลดีว้ยหรอืไม่      ไม่ม ี

                ม ีจ านวน ...... ท่าน โปรดระบุชื่อ-นามสกุล และวนัเดอืนปีเกดิ (สงูสุด 9 ท่าน) 
....................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 

14. ท่านมอีาการเจบ็ป่วย ภายใน 21 วนั ก่อนการเดนิทางเขา้เกาหล ี      ไม่ใช่  
     ใช่ กรุณาระบุอาการเจบ็ป่วย...................................................................................................................... 

15. ทีอ่ยู่พ านกัทีป่ระเทศเกาหล ี............................................................................................................................. 
วนัทีเ่ดนิทางไปเกาหล ี...................................................................................................................... 


