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Happy Romantic Spring
ความโรแมนติกของฤดูใบไม้ผลิทจ
ี่ ะทาให้คุณฟินไปตลอดทัง้ ทริป
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ภาพรวมโปรแกรม
ธรรมชาติ
วัฒนธรรม
ช้ อปปิ ้ ง
สวนสนุก
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○
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เหมาะสาหรั บผู้ท่ ไี ปเกาหลีครั ง้ แรก
เด็ก
●●●○○
ผู้สูงอายุ
●●●○○
ใช้ รถเข็น ● ● ● ○ ○
รถเข็นเด็ก ● ● ● ○ ○

√ ครบ 15 ท่าน ออกเดินทางแน่นอน
√ สายการบินประจาชาติ บริการ Full Service
√ รถโค้ ชใหม่ สะอาด คนขับมีมาตรฐาน

เมนูแนะนา

Chavit Cuisine

√ บริษัทเดียวในไทยรับรางวัลคุณภาพจาก Seoul City 4 ปี ซ้ อน
√ guide license
√ รวมทิปไกด์ และคนขับรถ ไม่ขายภาพระหว่างทริป

เริ่มต้ น 40,900.- /ท่ าน
วันที่

รายการ

1

กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติสวุ รรณภูมิ
อินชอน (เกาหลีใต้ ) – หุบเขาศิลปะโพชอน – สตรอเบอร์ รี่ฟาร์ ม – ปั่ นเรล
ไบค์ – คาเฟ่ โกบงซาน
ศาลาริมน ้าเกียงโพแด – ฟาร์ มแกะแทกวานยอง - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+ทา
คิมบัพ
ศูนย์เวชสาอาง – โซลสกาย @ ล็อตเต้ ทาวเวอร์ – สวนสนุกล็อตเต้ แอดเวน
เจอร์ – ทะเลสาบซกชน - ล็อตเต้ ดิวตี ้ฟรี – ช้ อปปิ ง้ เมียงดง
ศูนย์สมุนไพร – สวมชุดฮันบกชมพระราชวังเคียงบก – ชมดอกเชอร์ รี่บลอส
ซัม่ – ซุปเปอร์ มาเก็ต – กรุงเทพฯ

2
3
4
5

อาหาร
เช้ า

เที่ยง

เย็น

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

โรงแรม

ที่พกั St John’s Hotel เทียบเท่าระดับ 4
ดาว
ที่พกั L7 Hongdae or Myeongdong
Hotel เทียบเท่าระดับ 5 ดาว
ที่พกั L7 Hongdae or Myeongdong
Hotel เทียบเท่าระดับ 5 ดาว
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วันแรก

กรุ งเทพฯ – ท่ าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ



ออกเดินทางสูเ่ กาหลีใต้ ด้วยเทีย่ วบินที่___



(หมายเหตุ : เวลาในการนัดหมาย ขึ ้นอยูก่ บั เที่ยวบินที่ได้ ในวันเดินทาง) คณะพร้ อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก
ระหว่างประเทศ ชัน้ 4 พบกับเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ คอยให้ บริ การและอาานวยความสะดวกแด่ท่าน อยู่บริ เวณแถว ___ สายการบิน
___ ประตูทางเข้ าที่___

วันที่ 2


อินชอน (เกาหลีใต้ ) – หุบเขาศิลปะโพชอน – สตรอเบอร์ ร่ ีฟาร์ ม – ปั่ นเรลไบค์ –คาเฟ่ โกบงซาน

เดินทางถึงสนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ (กรุ ณาปรั บเวลาของท่ านให้ เร็ วขึ้น 2ชั่วโมง เพื่อให้ ตรงกับ เวลาท้ องถิ่นของ
ประเทศเกาหลี) หลังจากผ่านการตรวจคนเข้ าเมือง จากนันน
้ าท่านเดินทางเพื่อเข้ าสัมผัสความโรแมนติคของ หุบเขาศิลปะโพชอน
เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่ดดั แปลงมาจากเหมืองหินแกรนิตเก่า ที่มีลกั ษณะเป็ นหุบเหว โดยนาเอาผลงานศิลปะและประติมากรรมมา
สร้ างและจัดสรรกันอย่างลงตัว ทาให้ มีบรรยากาศแปลกใหม่ แตกต่างและสวยงาม มีละครซีรี่ย์เข้ ามาถ่ายทากันหลายเรื่ อง จนมี
ชื่อเสียงโด่งดัง ทาให้ ในแต่ละปี จะมีนกั ท่องเที่ยวเดินทางมาที่นี่กนั มากขึ ้นเรื่ อยๆ หนึง่ ในไฮไลท์ของที่นี่คือส่วนทะเลสาบที่มีน ้าในสีเขียว
มรกต ตังอยู
้ ด่ ้ านบนของหุบเขาด้ วยความสูง 340 เมตร



จากนันน
้ าท่านไปยัง สตรอเบอร์ ร่ ีฟาร์ ม ให้ ทา่ นได้ ชิม และเลือกซื ้อกลับมารับประทานหรื อฝากคนที่ทา่ นรั ก



รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูทัคคาลบี ้ เมนูที่นาเนื ้อไก่ที่หนั่ ออกมาเป็ นชิ ้นพอคา ซึง่ เนี ้อไก่ จะผ่านการคลุกเคล้ า
ด้ วยเครื่ องปรุง และหมักไว้ จนได้ ที่ วิธีการปรุงมี 2 แบบ แบบ นามาผัดบนกระทะยักษ์ หรื ออีกวิธีคือ แบบนามาย่างบนเตาพร้ อมด้ วย
Rice cake
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หลังจากรับทางอาหารกลางวัน เราจะพาท่านไปปั่ นเรลไบค์ กังชอนเรลไบค์ ให้ ทกุ ท่านได้ ร่วมกิจกรรมปั่ นจักรยานบนรางรถไฟ
พร้ อมชมความงามของธรรมชาติซงึ่ ขนาบไปตลอดสองข้ างทาง



นาท่านออกเดินทางสู่ จากนันน
้ าท่านเดินทางสู่ คาเฟ่ โกบงซาน จุดชมวิวที่ดีที่สดุ ของเมืองชุนชอน มีทศั นียภาพที่สวยงาม น่าตื่นตา
ตื่นใจ มีคาเฟ่ และร้ านอาหาร ให้ ทา่ นได้ เดินเล่นที่ระเบียง หรื อในสวน จิบกาแฟพร้ อมเพลิดเพลินไปกับการชมวิวไปด้ วย ให้ บรรยากาศ
ที่ผอ่ นคลายกันเลยทีเดียว พิเศษ!! เครื่องดื่มฟรี 1 แก้ ว/ท่ าน



รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร บุฟเฟ่ต์ขาปูย ักษ์ เมนูพิเศษ สาหรับลูกค้ า แฮปปี โ้ คเรี ย ขาปูยกั ษ์ เสริ ฟ ไม่อนั ้ พร้ อมข้ าวผัด
มันปูร้อนๆ และ บริ การน ้าจิ ้มซีฟดสุ
ู๊ ดแซ่บที่ทางเราได้ จดั เตรี ยมไปให้ ทา่ น



นาท่ านเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก St John’s Hotel เทียบเท่ าระดับ 4 ดาว
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วันที่ 3 ศาลาริมนา้ เกียงโพแด - ฟาร์ มแกะแทกวานยอง –พิพิธภัณฑ์ สาหร่ าย+ทาคิมบัพ



รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม



พาท่านเดินทางสู่ ศาลาริมนา้ เกียงโปแด (Gyeongpodae Pavilion) เป็ นจุดชมดอกเชอรี่ บอสซัม่ อีกจุด ที่คนเกาหลี นิยมมาชม
ความงามกันที่นี ้ ซึง่ จะมีศาลาริ มน ้า ขนาดใหญ่ เป็ น สถาปั ตยกรรมแบบเกาหลีโบราณ มีหลังคาที่เรี ยกว่า Paljak ที่เป็ นที่นิยมกันมาก
ที่สดุ ในเกาหลียคุ โบราณ เป็ นหนึง่ สมบัติของชาติเกาหลี ในช่วงทีม่ ีนาคม-เมษายน (ตามสภาพอากาศ) โดยรอบจะเต็มไปด้ วยดอก
เชอรี่ บอสซัม่ ให้ ทา่ นได้ เก็บภาพประทับใจ



รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูโอซัมพลูโกกิ (Osam Bulkoki) มีสว่ นผสมของปลาหมึกและหมูสามชัน้ โดยนาลง
ไปผัดปรุงรสให้ หวานเล็กน้ อย มีน ้าขลุกขลิก รับประทานพร้ อมข้ าวสวยร้ อนๆ เสิร์ฟพร้ อมเครื่ องเคียงและซุปร้ อนๆ



จากนันพาท่
้
านออกเดินทางสู่ ฟาร์ มแกะแทกวานยอง พาท่านชม และเก็บภาพความประทับใจกับบรรยากาศโดยรอบฟาร์ มแกะนี ้
ความลงตัวที่สวยงามของเส้ นทางเดินเล่นในฟาร์ มแบบเทือกเขา ฟาร์ มที่มีขนาดขอบเขตกว้ างถึง 155 ไร่ ตังอยู
้ ใ่ นระดับความสูงที่
860 เมตร ถึง 950 เมตร และยังเป็ นสถานที่ที่มีความลงตัวเป็ นอย่างดีระหว่างความสวยงาม ชมความน่ารักของเหล่าแกะตัวเล็กตัว
น้ อย จานวนมากกว่า 200 ตัว พร้ อมให้ อาหารแกะ



นาท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ สาหร่ าย (KIM MUSEUM) ซึง่ ท่านจะได้ เรี ยนรู้การทาสาหร่ายของชาวเกาหลีประวัตคิ วามเป็ นมาและ
ความผูกผันที่ชาวเกาหลีที่มตี อ่ สาหร่าย อีกทังยั
้ งให้ ทา่ นได้ ลองฝึ กทาข้ าวห่อสาหร่ายเป็ นอาหารยอดนิยมอีกชนิดของคนเกาหลี อีกทัง้
ยังให้ ทา่ นได้ ลองฝึ กทาข้ าวห่อสาหร่ายเป็ นอาหารยอดนิยมอีกชนิดของคนเกาหลี
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รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร เมนู เมนูคาลบี อาหารเกาหลีแบบปิ ง้ ย่างที่มชี ื่อเสียงของเกาหลี เป็ นการนาเนื ้อหมูมาหมักกับ
เครื่ องปรุงจนเนื ้อนุม่ แล้ วจึงนาไปย่างบนแผ่นโลหะที่ถกู เผาจนร้ อน ทานกับเครื่ องเคียงจาพวกผัก ซุปสาหร่าย เสิร์ฟพร้ อมข้ าวสวย



นาท่ านเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก L7 Hongdae or Myeongdong Hotel เทียบเท่ าระดับ 5 ดาว

วันที่ 4

ศูนย์ เวชสาอาง – โซลสกาย@ล็อตเต้ ทาวเวอร์ – สวนสนุกล็อตเต้ แอดเวนเจอร์ – ทะเลสาปซกชน –
ดิวตีฟ้ รี –– ช้ อปปิ ้ งเมียงดง



รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม



นาท่านสู่ ศูนย์ เวชสาอาง แบรนด์ดงั ของเกาหลีมากมายที่ไม่มีขายตามท้ องตลาดทัว่ ไป



นาท่านขึ ้นลิฟท์ โซลสกายที่ ลอตเต้ เวิล์ดทาวเวอร์ เป็ นสถาปั ตยกรรมอาคารที่โดดเด่น มีแรงบันดาลใจจากภาพวาดเซรามิกเกาหลี
และพูก่ นั เขียน ด้ านบนทาวเวอร์ ประกอบด้ วยแกลเลอรี่ คาเฟ่ โรงแรมหรู และหอชมวิว Skywalk ที่สามารถชื่นชมทัศนียภาพอัน
งดงามของไฟในตัวเมืองกรุงโซลได้ อย่างทัว่ ถึง



รับประทานอาหารกลางวัน เมนูพิเศษ ไก่ ต๋ นุ โสม+หอยเป๋าฮือ้ ของขึ ้นชื่อตังแต่
้ ยคุ สมัยราชวงศ์โชซอน มีต้นตารับมาจากในวัง
เป็ นเมนูอาหารเกาหลีที่นิยมทานเพื่อบารุงกาลัง และเสริ มสุขภาพ ภายในตัวไก่จะมีสว่ นผสมของสมุนไพรนานาชนิด เช่น ข้ าวเหนียว
รากโสม พริ กไทยแดง เกาลัด พุทราจีน เป็ นต้ น และ ความพิเศษ!! เพิ่มเห็ดเป๋ าฮื ้อ กินพร้ อมกับเครื่องเคียง



จากนันน
้ าท่านสู่ สวนสนุ กล็อตเต้ แอดเวนเจอร์ (LOTTE ADVENTURE) ดินแดนแห่งความสนุกหฤหรรษ์ และไฮเทคในรู ปแบบ
ใหม่ที่สวนสนุกล็อตเต้ เวิลด์ สวนสนุกในร่มที่ใหญ่ที่สดุ ในเกาหลี สนุกสนานกับเครื่ องเล่นหลากชนิดทังในร่
้ มและกลางแจ้ ง ไม่วา่ จะเป็ น
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การผจญภัยกับโลกของซินแบต หอคอย บันจี ้ดร็ อป โรงหนังสามมิติ ไวกิ ้ง รถรางไฟฟ้ า ชมความงามของสวนสนุกทังภายในและนอก
้
อาคาร เกมส์การละเล่นต่างๆ ขบวนพาเหรด โชว์ตา่ งๆ ตลอดจนร้ านขายอาหาร ร้ านขายของที่ระลึกเฉพาะของสวนสนุกล็อตเต้ เวิลด์


นาท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบซกชน (Seokchon Lake) ตังอยู
้ ใ่ กล้ กนั กับสวนสนุกล้ อตเต้ เวิลด์ ซึง่ จะมีต้นเชอร์ รี่บลอสซัม่ ปลูกเรี ยงราย
สวยงามอยูร่ ิมทะเลสาบ ที่นี่เป็ นสถานที่แห่งหนึง่ ที่ผ้ คู นนิยมไปชมดอกเชอร์ รี่บลอสซัม่ คนเกาหลีมกั จะนิยมมานัง่ เล่นพักผ่อนชม
ทะเลสาบที่สงบนิ่ง พร้ อมกับดูกลีบดอกเชอร์ รี่บลอสซัม่ ที่ปลิวไปทัว่ บริ เวณ นอกจากนี ้เรายังสามารถเก็บภาพความประทับใจกับฉาก
หลังที่มีตกึ สูงเสียดฟ้ า LOTTE TOWER ได้ อีกด้ วย



จากนัน้ พาท่านช้ อปปิ ้งล็อตเต้ ดิวตี ฟ้ รี สินค้ าปลอดภาษี ที่ ดิวตีฟ้ รี ที่นี่มีสินค้ าชัน้ นาให้ ท่านเลือกซือ้ มากมายกว่า 500 ชนิดทัง้
น ้าหอม เสื ้อผ้ า เครื่ องสาอาง กระเป๋ า นาฬิกาเครื่ องประดับ ฯลฯ



รับประทานอาหารเย็น บุฟเฟ่ ต์ พรีเมี่ยมสุดหรู ภัตตาคารริมแม่ นา้ ฮัน @Chavit Cuisine เมนูบฟุ เฟ่ ต์สดุ พรี เมี่ยมที่คดั สรรมาให้
คุณได้ ลิ ้มรสอาหารรสเลิศมากกว่า 165 ชนิด ทังอาหารสไตล์
้
ยุโรป อาหารญี่ ปนุ่ เกาหลี อินเดีย จีน และของหวานสุดอร่ อย ปรุ งกัน
สดๆ ให้ ทา่ นได้ เห็นถึงกรรมวิธีขนตอนในการท
ั้
า พร้ อมทังชมทั
้ ศนียภาพของแม่น ้าฮัน ถือว่าเป็ นประสบการณ์ใหม่ที่ท่านจะไม่มีวนั ลืม
ตามคอนเซ็ปของร้ านที่วา่ “Chavit Cuisine, the buffet restaurant filled with taste, flavor and pleasure!”



จากนันให้
้ อิสระท่านได้ เลือกซื ้อสินค้ าที่ ตลาดเมียงดง หรื อที่ร้ ูจกั กันดีในนาม สยามสแควร์ เกาหลี เป็ นแหล่งแฟชัน่ การแต่งกายที่
ทันสมัยของเหล่าวัยรุ่นเกาหลี รวบรวมเอาเสื ้อผ้ า แฟชัน่ เครื่ องแต่งกาย รองเท้ า เครื่ องประดับสวยงามต่างๆ เครื่ องสาอางยี่ห้อดัง
มากมาย เช่น Adidas, Nike, Zara, H&M, Etude, Nature Republic, Espoir, Skinfood อื่นๆ อีกมากมาย ทีเ่ ป็ นที่นิยมในหมูว่ ยั รุ่น
ของบ้ านเราด้ วย



นาท่ านเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก L7 Hongdae or Myeongdong Hotel เทียบเท่ าระดับ 5 ดาว

วันที่ 5




ศูนย์ สมุนไพร – สวมชุดฮันบกชมพระราชวังเคียงบก - ยออิโด (ชมดอกเชอรี่บอสซั่ม) – ซุปเปอร์ มาเก็ต
– กรุ งเทพฯ

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านรับฟั งความรู้ที่ ศูนย์ สมุนไพร ซึง่ ได้ รับการรับรองคุณภาพจากรัฐบาล เข้ าชมศูนย์โสมเกาหลี ซึง่ ถือว่าเป็ นโสมที่มคี ณ
ุ ภาพดี
ที่สดุ พร้ อมให้ ทา่ นได้ เลือกซื ้อโสมที่มีคณ
ุ ภาพ หรื อศูนย์ฮ็อกเก็ตนามู ต้ นไม้ ชนิดนี ้เจริ ญเติบโตในป่ าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะ
ช่วยดูแลตับให้ สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ให้ ทา่ นได้ เลือกซื ้อตามอัธยาศัย
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ถึงเวลานาท่านเข้ าสัมผัสวัฒนธรรมเกาหลีชมสถาปั ตยกรรมความงามของ พระราชวังคยองบก พร้ อมสวมชุดฮันบก เดินชม
พระราชวังซึง่ เป็ นพระราชวังไม้ โบราณเก่าแก่ที่สดุ สร้ างขึ ้นใน ค.ศ. 1394 ในอดีตกว่า 600 ปี ก่อน ภายในพระราชวังแห่งนี ้มีหมูพ่ ระที่
นัง่ มากกว่า 200 หลัง

่ ั ณ เกาะยออิโด (เฉพาะเทศกาล)
 ชม ดอกเชอรีบ
่ อสซม

เป็ นเกาะเล็กๆ ที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นโซล ริ มแม่น ้าฮัน สาหรับการมาเที่ยว

ในฤดูใบไม้ ผลิ ประมาณช่วงสงกรานต์ของไทย จะมีทีเด็ดของอยูท่ ี่ชมดอกเชอรี่ บอสซัม่



รับประทานอาหารกลางวัน เมนู ชาบู ชาบู หม้ อไฟเกาหลี เสิร์ฟพร้ อมเครื่ องเคียงหลากชนิดแบบฉบับเกาหลีพร้ อมน ้าจิ ้ม โดยนา
เนื ้อหมูมาแล่ให้ บาง แล้ วนาไปใส่ในหม้ อไฟพร้ อมเห็ดต่างๆ และผักนานาชนิด พร้ อมทังใส่
้ ว้ นุ เส้ นเกาหลีลงไป หรื อใครจะทานโดยการ
นาเนื ้อหมูไปแกว่งในน ้าซุปร้ อนๆ ให้ สกุ พอเหมาะ ก็อร่อยไปอีกแบบ



ช้ อปปิ ้งขนมพื ้นเมืองเกาหลีหลากชนิดรวมทัง้ กิมจิ ไก่ต๋นุ โสม ที่บรรจุอยู่ในถุงสูญญากาศ ตะเกียบ ถ้ วยใส่ข้าว และของฝากของที่
ระลึกมากมาย ได้ เวลานาท่านออกเดินทางสูส่ นามบิน



ออกเดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ โดยสายการบิน_____



ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
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รายละเอียดราคา
กาหนดวันเดินทาง

อัตราค่ าบริการ **ออกเดินทางขัน้ ต่า 15 ท่ าน**
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่ มีเตียง
39,900
38,900

04 – 08 มีนาคม

ราคาผู้ใหญ่
40,900

พักเดี่ยว(เพิ่ม)
6,800

11 – 15 มีนาคม

40,900

39,900

38,900

6,800

18 - 22 มีนาคม

40,900

39,900

38,900

6,800

25 – 29 มีนาคม

40,900

39,900

38,900

6,800

03 – 07 เมษายน

41,900

40,900

39,900

6,800

10 - 14 เมษายน
11 - 15 เมษายน

47,900
47,900

46,900
46,900

45,900
45,900

7,900
7,900

22 – 26 เมษายน

41,900

40,900

39,900

6,800

30 เมษายน – 4 พฤษภาคม

43,900

42,900

41,900

7.800

13 – 17 พฤษภาคม

41,900

40,900

39,900

6,800

20 – 24 พฤษภาคม

40,900

39,900

38.900

6,800

27 - 31 พฤษภาคม

40,900

39,900

38,900

6,800

เงื่อนไขการจอง
อัตราค่ าบริการรวม


ค่าตัว๋ เครื่ องบินชันทั
้ ศนาจร ไป-กลับ เส้ นทาง
กรุ งเทพ - อินชอน - กรุงเทพ ตามที่ระบุในรายการ

โทรศัพท์ ฯลฯ


ค่าน ้าหนักกระเป๋ าเกิน



ค่าทิป และค่าบริการในการเคลื่อนย้ ายสัมภาระ และกระเป๋ าเดินทาง



ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง กรุงเทพ-อินชอน

ภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3% ในกรณีที่ทา่ นต้ องการ



ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง

ใบกาากับภาษี

วงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท






ค่าวีซา่ สาาหรับพาสปอร์ ตต่างด้ าว (กรุณาเตรียมเอกสาร คือ พาสปอร์ ต,

สัมภาระน ้าหนัก OZ/KE น ้าหนักรวมไม่เกิน 23 กิโลกรัม

ใบประจาาตัวคนต่างด้ าว, ใบสาาคัญถิ่นที่อยู,่ สาาเนาทะเบียนบ้ าน,

และ TG ไม่เกิน 30 กิโลกรัม ต่อใบ/ท่าน

สมุดบัญชีเงินฝาก, รูปถ่ายสีหรือขาวดาา2 นิ ้ว ท่านละ 2 รูป)

ค่าทิป 20,000 วอน สาาหรับ มัคคุเทศก์ และคนขับ

ค่ าใช้ จ่ายในต่ างประเทศ ประกอบด้ วย


ค่าที่พกั ในโรงแรมที่ได้ เลือกสรรแล้ ว ตลอดการเดินทาง



ค่าอาหารทุกมื ้อตามที่ระบุในรายการ



ค่ารถโค้ ชปรับอากาศตลอดการเดินทาง



ค่าเข้ าชมสถานทีต่ า่ งๆ ตามรายการ



หัวหน้ าทัวร์ ที่มีประสบการณ์ คอยดูแลอาานวยความสะดวกตลอด
การเดินทาง

อัตราค่ าบริการไม่ รวม


ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง



ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัว เช่น อาหาร และเครื่องดื่มที่สงั่ พิเศษ / ค่าซักรีด / ค่า

ระเบียบการสาารองที่น่ ัง
ระเบียบการสาารองที่น่ ัง และเงื่อนไข โทร. 02-539-5770
แฟกซ์ 02-932-5352
สาารองทีน่ ั่งล่ วงหน้ าอย่ างน้ อย 30 วัน พร้ อมเอกสารดังนี้
1. สาาเนาหน้ าพาสปอร์ ตของผู้ที่เดินทาง
2. ยื่นหลักฐานประกอบการยื่นขอวีซา่ (ในกรณีที่ถือหนังสือเดินทางประเทศ
อื่น นอกเหนือจากไทย)
3. เงินมัดจาท่านละ 10,000.- บาท เงินส่วนที่เหลือ บริษัทฯ ขอรับชาระก่อน
การเดินทางอย่างน้ อย 15 - 20 วัน
4. การยกเลิก
กรณีที่ทา่ นไม่สามารถเดินทางไปพร้ อมคณะได้ ด้วยประการใดก็ตาม ทาง
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บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้ จา่ ยส่วนที่ทา่ นชาาระไว้ ตาม

สาหรับท่ านที่ไม่ เคยไปเกาหลี เอกสารเพิ่มเติมดังนี ้
1. หนังสือรับรองการทางานเป็ นภาษาอังกฤษ (ระบุตาแหน่ง, เงินเดือน, วัน

ระยะเวลา และจาานวนดังนี ้
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกรณีเลื่อนวันเดินทาง ต้ องแจ้ งล่วงหน้ าก่อน

เริ่มต้ นการทางาน)
2. กรณีที่ทา่ นเป็ นเจ้ าของกิจการ กรุณาจัดเตรียมสาเนาหนังสือจดทะเบียน

การเดินทาง 30 วัน





ที่มีชื่อของท่านพร้ อมเซ็นรับรองสาเนาให้ ถกู ต้ อง

ยกเลิกการจองภายใน 30 วัน ก่อนการเดินทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจาาทั ้งหมด

3. ใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ ามี)

ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 วัน ก่อนการเดินทาง บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์

4. สาเนาสมุดบัญชีเงินฝากย้ อนหลัง 6 เดือน จนถึงเดือนปั จจุบนั

ในการคืนเงินค่าทัวร์ 50% ของราคาทัวร์

5. กรณีเป็ นนักเรียน นักศึกษา กรุณาเตรียมหนังสือรับรองจากทางสถาบัน
เป็ นเป็ นภาษาอังกฤษ

ยกเลิกการเดินทางน้ อยกว่า 7 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัท
ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ ทั ้งหมด

ในกรณีท่เี ด็กอายุไม่ เกิน 18 ปี ไม่ ได้ เดินทางกับบิดาหรือมารดา

5. การขอยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เจ็บป่ วย หรือมีเหตุจากร่างกายที่ไม่

ต้ องจัดเตรียมเอกสารเพิ่มเติมดังนี ้

สามารถเดินทางในช่วงเวลาที่จองได้ การยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อน

1. หนังสือรับรองการทางานของบิดา หรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง

การเดินทางจะต้ องแสดง ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล ให้ กบั
เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายขาย ทังนี
้ ้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาในการคืนเงินเป็ น

2. สาเนาสมุดบัญชีเงินฝากของบิดา หรือมารดาย้ อนหลัง 6 เดือน จนถึง

กรณีไป แต่ทงนี
ั ้ ้ท่านจะต้ องเสียค่าใช้ จา่ ยที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น

3. สาเนาสูติบตั ร

ค่าธรรมเนียมการวางมัดจาตัว๋ เครื่องบิน และค่าใช้ จา่ ยอื่นๆ ถ้ ามี

*การเรี ยกเก็บเอกสารเพิ่มเติมนี้ เพื่อประโยชน์ ในการเดินทางเข้ า
ประเทศเกาหลีของท่ าน ที่ทางบริ ษัทจะได้ แจ้ งให้ หัวหน้ าทัวร์ ทราบ
เพื่อให้ คาแนะนาท่ านในการเข้ าเมืองเกาหลีใต้

ปั จจุบนั

6. คณะที่เดินทางช่วงวันหยุดต่อเนื่อง หรื อช่วงเทศกาล บริษัทฯ ได้ มีการกา
รันตีมดั จา หรือซื ้อขาย แบบมีเงื่อนไขกับสายการบิน รวมถึงเที่ยวบิน

หมายเหตุ

พิเศษ เช่น chatter flight (เหมาลา), extra flight (เที่ยวบินพิเศษที่เพิ่ม
เข้ ามาช่วงวันหยุด หรือ เทศกาล ดังกล่าว) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืน



เงินค่ามัดจา หรือค่าทัวร์ ทงหมด
ั้



รายการทัวร์ และร้ านอาหาร ตามความเหมาะสม (ขนาดกรุ๊ป, เวลา, สภาพ

7. กรณีที่เจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองปฏิเสธการเข้ า - ออก นอกประเทศ ซึง่
อยูน่ อกเหนือความรับผดชอบของบริษัท บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนค่า

อากาศ ฯลฯ) ทังนี
้ ้ทางบริษัทคานึงถึงความสะดวกสบายในการเดินทาง และ
ผลประโยชน์ทลี่ กู ค้ าจะได้ รับเป็ นหลัก

ทัวร์ ไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น


การโอนเงินเข้ าบัญชี


ธนาคาร: ไทยพาณิชย์ สาขา: ย่อยลาดพร้ าว 71
ชื่อบัญชี: บริษัท เค.ที.ซี.ซี จากัด



จานวนผู้เดินทางขันต
้ า่ 15 ท่าน ขึ ้นไป
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง สายการบิน, เที่ยวบิน, ราคา,

บัญชี: ออมทรัพย์

เลขบัญชี: 253-202057-8

ธนาคาร: กสิกรไทย

สาขา: ย่อย ลาดพร้ าว 71

หนังสือเดินทาง ต้ องมีอายุเหลือใช้ งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับ
เฉพาะผู้มีจดุ ประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านัน้



กรณีที่ทา่ นถูกปฏิเสธการเข้ าประเทศเกาหลีใต้ บริษัทจะไม่รับผิดชอบ
ค่าใช้ จา่ ยใดๆ ทังสิ
้ ้น รวมถึงค่าทัวร์ ทงหมด
ั้



ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากเกิดกรณีความล่าช้ าจากสาย
การบิน, การประท้ วง, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือ กรณีที่ทา่ นถูก

ชื่อบัญชี: บริษัท เค.ที.ซี.ซี จากัด

ปฏิเสธการเข้ า-ออกเมือง จากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมือง หรือเจ้ าหน้ าที่กรม

บัญชี: ออมทรัพย์

แรงงานทังจากไทย
้
และต่างประเทศ ซึง่ อยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของ

เลขบัญชี: 601-2-02452-3

ทางบริษัทฯ
กรุณาส่งแฟกซ์ สาเนาใบโอนเงิน มาที่เบอร์ 02-932-5352

ทางบริษัทฯ จะไม่ขอรับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น และไม่สามารถเรียกคืนเงินได้

กรณีชาระด้ วยเช็ค การจองจะสมบูรณ์ตอ่ เมื่อทางบริษัทได้ รับเงินจาก

หากท่านใช้ บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทาน

การสัง่ จ่ายจานวนนันเรี
้ ยบร้ อยแล้ ว

อาหารบางมื ้อ เป็ นต้ น

เอกสารใช้ ประกอบในการเดินทาง






ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการ

หนังสือเดินทางที่เหลืออายุการใช้ งานมากกว่า 6 เดือน (กรณีทาหนังสือ

โจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยว

เดินทางเล่มใหม่ กรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่าไปด้ วย ณ วัน

เอง

เดินทาง)



ตัว๋ เครื่องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ กรณีทที่ า่ นไม่เดินทางพร้ อมคณะ ไม่สามารถ
www.happytokorea.com

HAPPY ROMANTIC SPRING
นามาเลื่อนวัน หรือคืนเงินได้


เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่วา่ ทังหมด
้
หรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัท
ฯ จะถือว่าท่านได้ ยอมรับในเงื่อนไขข้ อตกลงต่างๆ ที่ได้ ระบุไว้ แล้ วทังหมด
้



ภาพที่ใช้ ในโปรแกรมเพื่อการโฆษณาเท่านัน้

www.happytokorea.com

