Happy Korea: Happy Romantic Program

กำหนดกำรท่องเทีย่ ว ณ ประเทศเกำหลีใต้ 5วัน 3คืน

HAPPY ROMANTIC
วันแรก
21.00 น.

23.55 น.

ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติ สุวรรณภูมิ
คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรขำออกชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 5
กรุณานากระเป๋ าเดินทางใบใหญ่มาพบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ที่คอยต้อนรับอานวยความสะดวกด้านเอกสารและ
สัมภาระบริเวณเช็คอิน แถว K ก่อนนาไปเช็คอินน์ยงั เคาน์เตอร์ของ สายการบิน ASIANA AIRLINE
ออกเดินทางสู่ ประเทศเกาหลีใต้ โดยสำยกำรบิน เทีย่ วบินที่ OZ 742

วันทีส่ อง

อินชอน (เกำหลีใต้) - ตรวจ RT-PCR TEST - สวนสนุก LEGO LAND - นั่งกระเช้ำชมวิว ซัมอัคซำน เลค
่ ัก
เคเบิล้ คำร์ - ถนนกำแฟคังนึง ชำยหำดอันมก – โรงแรมทีพ

07.30 น.

เดินทางถึงสนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และ รับกระเป๋ าสัมภาระ
(กรุณาปรับเวลาของท่านให้เร็วขึน้ 2 ชั่วโมง เพือ่ ให้ตรงกับเวลาท้องถิ่นของประเทศเกาหลี)
จากนัน้ นาท่านตรวจโควิดแบบ RT-PCR Test ตามนโยบาย และกฎระเบียบการเข้าประเทศที่สนามบินนานาชาติอิน
ชอน (บริกำรเซตอำหำรเช้ำแซนด์วชิ และนมกล้วย)
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ สวนสนุ ก LEGOLAND เป็ นสวนสนุกแห่งใหม่ในประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งภายในจะมีทงั้ หมด 7
โซน มีทงั้ เครื่องเล่น การแสดง และสถานที่ท่องเที่ยวกว่า 40 รายการ และนอกจากนีก้ ็ยงั มีโรงแรมเปิ ดให้บริการถึง 154
ห้อ ง อี กด้วย เหมาะสาหรับการมาเที่ ยวพักผ่อ นสาหรับครอบครัว เรียกได้ว่าใครที่ ห ลงไหลใน Lego จะได้ซึมซับ
บรรยากาศของสวนสนุกแห่งนีแ้ บบสุดขัว้

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ภัตตาคาร เมนู ทัคคาลบี้ เป็ นอาหารขึ้นชื่อของเมืองชุนชอน ที่ใคร
มาแล้วถ้าไม่ทานเหมือนมาไม่ถึง เนื้อไก่ท่หี นออกมาเป็
ั่
นชิ้นพอคา คลุกเคล้าด้วยเครื่องปรุง และหมักไว้จนได้ท่ี
นามาผัดบนกระทะยักษ์ พร้อมด้วย Rice cake เสริฟพร้อมด้วยน้าซุปสาหร่ายเกาหลีรอ้ นๆ ( มีย๊อกกุก )
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จากนัน้ นาท่านเดินทางไปยัง ซัมอัคซำน เลค เคเบิล้ คำร์ ซึ่งเป็ นรถกระเช้าข้ามทะเลสาบข้างภูเขาซัมอัคซาน ท่าน
สามารถรับชม และดื่มด่าไปกับวิวธรรมชาติ โดยรถกระเช้านีจ้ ะมีระยะทางประมาณ 3.6 กิโลเมตร และเมื่อเดินทางไป
ถึงยอดจะมีระดับความสูงอยู่ที่ 440 เมตร

จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ ถนนกำแฟ คังนึง ชำยหำดอันมก เป็ นถนนที่ลดั เลาะไปตามชายหาดอันมก เรียงรายไป
ด้วยร้านกาแฟราว 30 ร้าน ซึ่งส่วนใหญ่จะคั่วเมล็ดกาแฟเอง แต่ละร้านก็สามารถชมทิวทัศน์ของท้องทะเล

ค่ำ

รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร เมนู เซ็ตปูยักษ์(ตำมฤดูกำล) เมนูพเิ ศษ สาหรับลูกค้า เซ็ตปูยกั ษ์เสิรฟ์
พร้อมข้าวผัดมันปูรอ้ นๆ พร้อมเครื่องเคียงต่างๆ บริการนา้ จิม้ ซีฟดู้ สุดแซ่บ ที่ทางเราได้จดั เตรียมไปให้ท่าน

20.00 น.

เข้ำสู่ทพ
ี่ ักโรงแรม St John's Hotel หรือ เทียบเท่ำ

วันทีส่ ำม
เช้ำ

พิพธิ ภัณฑ์ Lighting LED (Arte Museum) – ชุงอังมำเก็ต – กรุงโซล - Oil Tank Culture Park – ฮงแด –
่ ัก
โรงแรมทีพ
รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ Digital Lighting LED ( ARTE Museum ) ซึ่งเป็ นพิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่งใหม่ที่ จัดแสดง
นิทรรศการศิลปะดิจิทัลที่ ใหญ่ ที่สุด ของเกาหลี ให้ผทู้ ี่ เข้ามาเยี่ ย มชมได้รับประสบการณ์หลากหลายมิติที่กระตุ้น
ประสาทสัมผัสทัง้ ภาพ เสียง และกลิ่นที่สร้างด้วยคอมพิวเตอร์ ให้ผเู้ ยี่ยมชมได้เดินเล่นผ่านชายหาดลึกลับ ป่ าไม้ ถา้
นา้ ตก และแม้กระทั่งภายใต้พายุฝนฟ้าคะนอง โดยไม่ตอ้ งออกจากพิพิธภัณฑ์ ถือได้ว่าเป็ นประสบการณ์ที่หาได้ยากยิ่ง
พิเศษ!!! บริกำรเครื่องดืม่ ชำ ท่ำนละ 1 แก้ว
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นาท่านเดินทางไป ชุงอังมำเก็ต ซึ่งเปิ ดให้บริการมาตัง้ แต่ปี ค.ศ. 1953 ตลาดตัง้ อยู่ในเมืองซกโช จังหวัดคังวอน
ประเทศเกาหลีใต้ และเป็ นอีกหนึ่งสถานที่ ที่เหมาะสาหรับการลิม้ รส และสัมผัสกับบรรยากาศพืน้ บ้าน ที่แท้จริงของ
เกาหลี ประกอบด้วยร้านค้าประมาณ 450 ร้าน โดยแบ่งออกเป็ น 3 ชัน้ ได้แก่ชนั้ ใต้ดนิ , ชัน้ ที่ 1 และชัน้ ที่ 2 ครอบคลุม
พืน้ ที่รวมกว่า 15,436 ตารางเมตร พร้อมสิง่ อานวยความสะดวกครบครัน และที่จอดรถขนาดใหญ่ ซึ่งสามารถรองรับ
รถได้ถึง 350 คัน
เทีย่ ง

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร เมนู บุลโกกิ (Bulgogi) อาหารท้องถิ่นดัง้ เดิมของคาบสมุทรเกาหลี โดย
นาเนือ้ หมูสไลด์หมักกับซอส และเครื่องเคียงต่างๆ ให้ออกรสหวานนุ่ม เวลาท่านนามาย่างขลุกขลิกกับซุปบุลโกกิ บน
กระทะแบน หรือทรงครึง่ วงกลมพร้อมผักกะหล่า โดยจะมีลกั ษณะออกเป็ นแบบนา้ ข้น เสิรฟ์ พร้อมข้าวสวยร้อน และ
เครื่องเคียงต่างๆ

บ่ำย

นาคณะออกเดินทางสูก่ รุงโซล เมืองหลวงของประเทศเกาหลีใต้ นาท่านชม มุนฮวำบีชุกกีจี (Oil Tank Culture Park)
อดีตสถานที่แห่งนีเ้ คยเป็ นคลังนา้ มันเก่ามาก่อน ปั จจุบนั ถูกดัดแปลงให้ เป็ นอุทยานวัฒนธรรม และสถานที่พักผ่อ น
หย่อนใจเชิงวัฒนธรรม ที่ สามารถนามาใช้ประโยชน์ได้ พืน้ ที่ถึง 22 สนามฟุตบอล (140,022 ตารางเมตร) ทอดสายตา
ผ่านลานกว้างใหญ่เบือ้ งหน้า พืน้ ที่เปิ ดรอบๆ เป็ นถนนทอดยาวเพื่อเชื่อมแท็งก์นา้ มันเปลือยเปล่าทัง้ หกเข้าไว้ดว้ ยกัน
ฉากหลังห้อมล้อมด้วยภูเขา Maebong นับได้วา่ เป็ นสวนระบบนิเวศขนาดใหญ่ ของกรุงโซล

ค่ำ

จากนัน้ นาท่านสู่ ย่ำนฮงแด ย่านที่เต็มไปด้วยร้านค้ามากมาย และเป็ นแหล่งค้าของสินค้าประเภทเครื่องแต่งกาย
เครื่องหนัง เครื่องนอน รองเท้า และอื่นๆ สินค้ามีความหลากหลายและทันสมัยในราคาที่ไม่แพง โดยมีแหล่งสาหรับ
เลือกซือ้ สินค้าที่สาคัญๆ อิสระให้ท่านได้เลือกซือ้ สินค้าจนถึงเวลาที่เหมาะ จากนัน้ นาท่านสูภ่ ตั ตาคารริมแม่นา้ ฮัน
รับประทำนอำหำรคำ่ ณ Chavit Cuisine ภัตตำคำรอำหำรบุฟเฟ่ ต์ ระดับพรีเมี่ยม ที่รงั สรรค์อาหารนานาชาติ
กว่า 165 ชนิด ทัง้ อาหารอิตาเลี่ยน อาหารจีน อาหารญี่ปนุ่ อาหารอินเดีย และอาหารเกาหลี

_____ น.

เข้ำสู่ทพ
ี่ ักโรงแรม L7 Hongdae by Lotte Hotel หรือ เทียบเท่ำ
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วันทีส่ ี่
เช้ำ

ศูนย์สมุนไพร – ใส่ชุดฮันบกพระรำชวังชำงด็อก - ศูนย์เครื่องสำอำงเกำหลี - coconut box- เมียงดง –
่ ัก
โรงแรมทีพ
รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
นาท่านรับฟังความรูท้ ี่ ศูนย์สมุนไพร ซึ่งได้รบั การรับรองคุณภาพจากรัฐบาล เข้าชม ศูนย์โสมเกำหลี ซึ่งถือว่าเป็ น
โสมที่มีคณ
ุ ภาพดีที่สดุ หรือ ศูนย์ฮอ็ กเก็ตนำมู ต้นไม้ชนิดนีเ้ จริญเติบโตในป่ าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะ ช่วย
ดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ให้ท่านได้เลือกซือ้ ตามอัธยาศัย
จากนัน้ นาท่านสัมผัสประสบการณ์ใส่ชดุ ฮันบก เข้าสัมผัสวัฒนธรรมเกาหลีชมสถาปั ตยกรรมความงามของ
พระรำชวังชำงด็อก หนึ่งในห้าพระราชวังในกรุงโซล ที่ขนึ ้ ชื่อว่าเป็ นพระราชวังที่สวยที่สดุ และถูกบันทึกเป็ นมรดก
โลก โดยองค์กรยูเนสโก ถูกสร้างในปี 1405 ใช้เป็ นที่ประทับของกษัตริยใ์ นราชวงศ์โชซอน ภายในประกอบด้วย
ตาหนักที่ประทับของกษัตริย์ ที่วา่ ราชการ และกลุ่มอาคารที่ประดับด้วยเครื่องเรือนยุโรป จุดไฮไลท์ของพระราชวังนีค้ ือ
อุทยานลับ หรือสวนต้องห้ามฮูวอน หรือพีวอน ที่สวยงาม โดยเฉพาะในฤดูใบไม้รว่ งที่ตน้ ไม้ในสวนจะเปลี่ยนสี เป็ น
ภาพที่ดงู ดงามมาก

เทีย่ ง

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร เมนู ไก่ตนุ๋ โสม + หอยเป๋ำฮือ้ เมนูขนึ ้ ชื่อตัง้ แต่ยคุ สมัยราชวงศ์
โชซอน มีตน้ ตารับมาจากในวัง เป็ นเมนูอาหารเกาหลีที่นิยมทานเพื่อบารุงกาลัง และเสริมสุขภาพ ภายในตัวไก่จะมี
ส่วนผสมของสมุนไพรนานาชนิด เช่น ข้าวเหนียว รากโสม พริกไทยแดง เกาลัด พุทราจีน เป็ นต้น และ ความพิเศษ!!
เพิม่ หอยเป๋ าฮือ้ กินพร้อมกับเครื่องเคียง

บ่ำย

ให้ท่านแวะช้อปที่ศนู ย์เวชสาอางยอดนิยม COSMETIC OUTLET สวรรค์ของนักช้อปชาวไทย เพื่อเลือกซือ้ กลับไปเป็ น
ของฝาก มี ใ ห้เ ลื อ กมากมายหลากหลายแบนด์ ไม่ ว่ า จะเป็ นสกิ น แคร์บ ารุ ง ผิ ว อย่ า งแบรนด์ DEWINS และ
แบรนด์ JSM ที่เป็ นสินค้าหลักของทางร้าน ครีมหอยทาก, ครีมนา้ แตก, ครีมขัดขีไ้ คล, สแตมเซลล์โบท็อกซ์, ครีมว่านหาง
จระเข้, แป้งม้าโยก, ยาย้อมผม, แฮนด์ครีม ฯลฯ
จากนัน้ นาท่าน เที่ยวชม สถานที่เที่ยว Coconut Box ให้คณ
ุ เพลิดเพลินกับนิทรรศการ และการแสดงในแนวคิดของจุด
พักผ่อนในเมือง เดินทางไปยัง 'กล่องมะพร้าว' ขนาดเล็กในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในฮงแด! ประกอบด้วยบังกะโล 32
หลัง และศูนย์ประสบการณ์ 7 แห่ง ภายในบังกะโลมีจอภาพสาหรับเพลิดเพลินกับเกม VR และ NFT ART Gallery
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เครื่องเล่น LP สาหรับฟังเพลง และเสียง Bluetooth! มีเดียอาร์ตขนาดใหญ่แสดงบนผนังทัง้ 5 ด้าน จากภาพวาด
คลาสสิกที่มีชื่อเสียงระดับโลก ไปจนถึงผลงานสื่อประเภทล่าสุด! ที่รงั สรรค์ผลงานต่าง ๆ พร้อมแสงสีเสียงชวนฝัน!
จากนัน้ นาทางสูย่ ่าน ตลำดเมียงดง ศูนย์รวมแฟชั่นของวัยรุน่ ชาวเกาหลีที่เต็มไปด้วยสีสนั จากการแต่งกาย และ จากตึก
สูงที่ตงั้ อยู่โดยรอบ ระหว่างทางเต็มไปด้วยร้านเสือ้ ผ้าเครื่องประดับ รองเท้า กระเป๋ า และ ร้านเครื่องสาอาง ทัง้ Local
Brand และ Inter Brand รวมถึงร้านกาแฟ และภัตตาคารที่ตกแต่งอย่างน่ารัก เพื่อเอาใจวัยรุน่

ค่ำ

รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร เมนู คำลบี้ ( หมูย่างเกาหลี ) ต้นตาหรับอาหารเลื่องชื่อของประเทศเกาหลี
ใต้ เป็ นหมูที่ผา่ นการหมักจนได้ที่ นามาย่างบนเต่าถ่านร้อนๆ สุกกาลังดี แล้วตัดเป็ นชิน้ พอดีคา รับประทานกับซอส,
กระเทียม, กิมจิ, และใช้ใบผักกาดหอมสดห่อเป็ นคา คล้ายเมี่ยงคา แกล้มด้วยพริกเกาหลี เม็ดโตสีเขี ยวสด พร้อม
ข้าวสวยร้อนๆ และเครื่องเคียง

22.00 น.

เข้ำสู่ทพ
ี่ ักโรงแรม L7 Hongdae by Lotte Hotel หรือ เทียบเท่ำ

วันทีห่ ้ำ
เช้ำ

ดิวตีฟ้ รี - Seoul Sky - ซุปปอร์มำเก็ตของฝำก - สนำมบินอินซอน – กรุงเทพฯ
รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
จากนัน้ นาคณะช้อปปิ ง้ สินค้าปลอดภาษี ที่ DUTY FREE ที่นี่มีสนิ ค้าชัน้ นาให้ท่านเลือกซือ้ มากมายกว่า 500 ชนิด ทัง้
นา้ หอม เสือ้ ผ้า เครื่องสาอาง กระเป๋ า นาฬกิ าเครื่องประดับ ฯลฯ
จากนัน้ นาคณะเดินทางสู่ โซลสกำย หอชมวิวที่สงู เป็ นอันดับ 3 ของโลก เรียกได้วา่ เป็ นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของเมือง
สาหรับหอชมวิว Seoul Sky ได้ถกู บันทึกให้เป็ นหอชมวิวที่สงู เป็ นอันดับสามของโลก ซึ่งตัง้ อยู่บนชัน้ 117-123 ของตึก
ที่สงู ที่สดุ ในโซลอย่าง Lotte World Tower โซลสกายถูกดีไซน์ภายใต้คอนเซ็ปท์ ควำมงำมและควำมภำคภูมใิ จของ
เกำหลี Seoul Sky นัน้ ได้ทาลาย 3 สถิตขิ อง Guinness World Records อย่างแรกเลยคือ “ชั้นลอยฟ้ ำทีอ่ ยูส่ ูงทีส่ ุด
ในโลก” บนชัน้ 118, “ลิฟต์ทเี่ ร็วทีส่ ุดในโลก” ที่มีความเร็วถึง 600 เมตรต่อนาที และสุดท้ายคือ “ระยะทำงของ
ลิฟต์ทย่ี ำวทีส่ ุดในโลก” ผูเ้ ข้าชมสามารถขึน้ ลิฟต์จากชัน้ ล็อบบี ้ B1 และ B2 และทางเดินลอยฟ้า หรือทางเดินกระจก
ของ Seoul Sky นัน้ จะทาให้สามารถรับชมวิวของเมืองได้อย่างเต็มรูปแบบ และถ้าหากโชคดีไปในวันที่ทอ้ งฟ้าปลอด
โปร่ง เราสามารถมองเห็นได้ไกลถึงซงโด, อินชอน และทะเลเหลือง
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เทีย่ ง

18.30 น.
22.05 น.

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร เมนูโอซัมพุลโกกิ (Osam Bulkoki) มีสว่ นผสมของปลาหมึก และ
หมูสามชัน้ โดยนาไปผัดปรุงรสหวานเล็กน้อย มีนา้ ขลุกขลิก รับประทานพร้อมข้าวสวยร้อนๆ เสิรฟ์ พร้อมเครื่องเคียง
และซุปร้อนๆ

ได้เวลาสมควร นาท่านสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน เพื่อนาท่านเดินทางกลับสู่ กรุ งเทพฯ โดยระหว่างทางนา
ท่านช้อปปิ ง้ ที่ ซุปเปอร์มำร์เก็ต ซึ่งมีสนิ ค้าต่างๆ มากมายให้เลือกซือ้ หาเป็ นของฝาก เช่น กิมจิ บะหมี่กึ่งสาเร็จรูป
สาหร่าย ขนมขบเคีย้ ว ลูกอม ผลไม้ตามฤดูกาลและของที่ระลึกต่างๆ
นาท่านเหินฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดย ASIANA AIRLINES เทีย่ วบินที่ OZ 741
เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
******ภาพที่ใช้ในโปรแกรมเพื่อการโฆษณาเท่านัน้ *******
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กำหนดกำรเดินทำง
ทุกวันพุธ ของเดือน ก.ย.-พ.ย. 2565

อัตรำค่ำบริกำร *** เดินทำงขั้นตำ่ 20 ท่ำน***
รำคำผู้ใหญ่
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักห้องละ 2 ท่ำน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ำน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ำน
51,900.50,900.49,900.-

พักเดีย่ ว
6,900.-

อัตรำค่ำบริกำรรวม
- ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชัน้ ประหยัด (แบบหมูค่ ณะ) เส้นทาง กรุงเทพฯ – อินชอน – กรุงเทพฯ
รวมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและค่าภาษีเชือ้ เพลิง
- ค่าโรงแรมที่พกั ระดับ 4 ดาว ตามระบุในรายการ หรือ เทียบเท่า
- ค่าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างการเดินทาง วงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท
- ค่าอาหารจานวน 11 มือ้ ( อาหารเช้า 4 มือ้ / อาหารกลางวัน 4 มือ้ / อาหารค่า 3 มือ้ ) ตามระบุในรายการ
- ค่ารถโค้ชปรับอากาศ ตลอดการเดินทาง
- ค่าเข้าชมสถานที่ตา่ ง ๆ ตามรายการ
- ค่าหัวหน้าทัวร์ และ ไกด์ทอ้ งถิ่นที่มีประสบการณ์คอยดูแลอานวยความสะดวก
- นา้ ดื่ม และ ของว่างรับประทานบนรถตลอดการเดินทาง
- ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่น หัวหน้าทัวร์ และ คนขับรถ
- ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน K-ETA (Korea Electronic Travel Authorization)
- ค่าตรวจ RT-PCR ที่สนามบินอินชอน
- การลงทะเบียน Q CODE (Quarantine Covid19 Defense)
อัตรำค่ำบริกำรไม่รวม
- ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวติ ส่วนตัว และประกันสุขภาพ รวมถึงกรณีตดิ โควิด 19 ในระหว่างท่องเที่ยว
- ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหาร และเครื่องดื่มที่ส่งั พิเศษ / ค่าซักรีด / ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
- ค่านา้ หนักกระเป๋ าส่วนเกิน
- ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ เฉพาะค่าบริการ 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% ในกรณีที่ท่านต้องการใบกากับภาษี
ข้อแนะนำ!!!!
ด้วยสถานการณ์ปัจจุบนั การเดินทางนั้นเต็มไปด้วยความเสี่ยง ทัง้ โรคภัยและความรับผิดชอบของทางสายการบินที่ มีต่อ
ผูโ้ ดยสารนัน้ มีจ ากัด ดังนั้นจึงแนะนาให้ท่านชือ้ ประกันภัยการเดินทางและสุขภาพเพิ่มเติม ที่สามารถคุม้ ครองตามที่ ท่านต้องการ
โดยเฉพาะกรณี เกิดเหตุเจ็บป่ วย ฉุกเฉินก็จะสามารถเครมค่าใช้จ่าย ค่ารักษาพยาบาลได้ หากเกิดเหตุดงั กล่าวขึน้ ในต่างประเทศ เช่น
ประเทศเกาหลีใต้ จะมีค่าใช้จ่ายที่สงู มาก หรือเพื่อความคุม้ ครองบาดเจ็บ เจ็บป่ วย ไฟล์ยกเลิ ก ตกเครื่อง ยกเลิกเดินทาง กระเป๋ าหาย
พาสปอร์ตหาย ทีมแพทย์ฉกุ เฉิน เป็ นต้น
ระเบียบและเงือ่ นไขกำรจอง
1. กรุณาจองทัวร์ลว่ งหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
2. ชาระเงินมัดจาท่านละ 10,000.- บาท เงินส่วนที่เหลือ บริษัทฯ ขอรับชาระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15-20 วัน
( ช่วงเทศกาล ล่วงหน้า 30 วัน )
3. กรุณาแจ้งรายละเอียด
- ชื่อผูต้ ดิ ต่อ และ ช่องทางติดต่อ (เช่น เบอร์มือถือ อีเมล์ ไลน์ไอดี เป็ นต้น)
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ชื่อนามสกุล + เบอร์มือถือ ของผูเ้ ดินทางทุกท่าน (จาเป็ น) + สาเนาบัตรประชาชน + สาเนาหนังสือเดินทางพาสปอร์ต +
เอกสารรับรองการได้รบั วัคซีนป้องกันโควิด 19
- หลักฐานประกอบการยื่นขอวีซ่า (ในกรณีที่ถือหนังสือเดินทางประเทศอื่น นอกเหนือจากไทย)
- ส่งรายละเอียดข้อมูลทัง้ หมดมาที่ช่องทางที่เจ้าหน้าที่แจ้ง
4. หากไม่ชาระ หรือ ชาระไม่ครบตามกาหนด ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อน ไข ทางผูจ้ ดั มีสิทธิย์ กเลิกการเดินทาง
และขอสงวนสิทธิใ์ นการคืนเงินตามเงื่อนไขการยกเลิก เมื่อตกลงชาระเงินไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วน ทางผูจ้ ดั จะถือว่าท่านได้
ยอมรับในเงื่อน ไขและข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ทงั้ หมดนีแ้ ล้ว
5. กรณี ลงทะเบียนไม่ผ่าน K-ETA ทางบริษัทขอคิดค่าดาเนิ นการ 650 บาทเมื่อเจ้าหน้าที่ได้รบั ข้อมูลพร้อมเงินชาระแล้ว ทาง
เจ้าหน้าที่จะจัดการนารายชื่อพร้อมข้อมูลทัง้ หมดไปทาการจองส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ (ไม่สามารถปรับเปลี่ยนชื่อนามสกุลและผู้
เดินทางได้)
-

กำรยกเลิกกำรจอง
การยกเลิกการจองนัน้ จะต้องอีเมล์แจ้งยกเลิกการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทาง
- ยกเลิกก่อนการเดินทางตัง้ แต่ 30 วันขึน้ ไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จริง
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 - 29 วัน ยึดเงิน 50% จากขอดที่ลกู ค้าชาระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จริง (ถ้ามี)
- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอสงวนสิทธิย์ ึดเงินเต็มจานวน
- กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จริง (ถ้ามี)
*** ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จริง เช่น ค่ามัดจาตั๋วเครื่องบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจาเป็ นอื่นๆ ***
- การขอยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เจ็บป่ วย หรือมีเหตุจากร่างกายที่ไม่สามารถเดินทางในช่วงเวลาที่จองได้ การยกเลิก
การเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทางจะต้องแสดง ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล ให้กบั เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ทัง้ นีบ้ ริษัทขอ
สงวนสิทธิพ์ จิ ารณาในการคืนเงินเป็ นกรณีไป แต่ทงั้ นีท้ ่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่นค่าธรรมเนียม
การวางมัดจาตั๋วเครื่องบิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ถ้ามี
6. คณะที่เดินทางช่วงวันหยุดต่อเนื่อง หรือช่วงเทศกาล บริษัทฯ ได้มีการการันตีมดั จา หรือซือ้ ขาย แบบมีเงื่อนไขกับสายการบิน
รวมถึง เที่ ยวบินพิเศษ เช่น chatter flight (เหมาล า), extra flight (เที่ ย วบินพิเ ศษที่ เพิ่มเข้ามาช่วงวันหยุด หรือ เทศกาล
ดังกล่าว) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์ ม่คืนเงินค่ามัดจา หรือค่าทัวร์ทงั้ หมด
7. กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเข้า - ออก นอกประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท บริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ ไม่คืนค่าทัวร์ไม่วา่ กรณีใดๆ ทัง้ สิน้
หมำยเหตุ
- จานวนผูเ้ ดินทางขัน้ ต่า 20 ท่าน ขึน้ ไป
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ยนแปลง สายการบิน, เที่ยวบิน, ราคา, รายการทัวร์ และร้านอาหาร ตามความเหมาะสม
(ขนาดกรุ๊ป, เวลา, สภาพอากาศ ฯลฯ) ทัง้ นี ท้ างบริษัทคานึงถึงความสะดวกสบายในการเดินทาง และผลประโยชน์ที่
ลูกค้าจะได้รบั เป็ นหลัก
- หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยว
เท่านัน้
- กรณีที่ท่านถูกปฏิเสธการเข้าประเทศเกาหลีใต้ บริษัทจะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้ สิน้ รวมถึงค่าทัวร์ทงั้ หมด
- ทางบริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หากเกิดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน , การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การ
จลาจล หรือ กรณีที่ท่านถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง จากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้ จาก
ไทย และต่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของทางบริษัทฯ
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ทางบริษัทฯ จะไม่ขอรับผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ และไม่สามารถเรียกคืนเงินได้ หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ
ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมือ้ เป็ นต้น
ทางบริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หากเกิดสิง่ ของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบตั เิ หตุที่เกิดจากความ
ประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
ตั๋วเครื่องบินเป็ นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะ ไม่สามารถนามาเลื่อนวัน หรือคืนเงินได้
เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่วา่ ทัง้ หมด หรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลง
ต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทัง้ หมด
ในกรณีทเี่ ด็กอำยุไม่เกิน 18 ปี ไม่ได้เดินทำงกับบิดำหรือมำรดำ
ต้องจัดเตรียมเอกสารเพิม่ เติมดังนี ้
หนังสือรับรองการทางานของบิดา หรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง / สาเนาสมุดบัญชีเงิ นฝากของบิดา หรือมารดาย้อนหลัง
6 เดือน จนถึงปัจจุบนั / สาเนาสูตบิ ตั ร
***การเรียกเก็บ เอกสารเพิ่มเติมนี ้ เพื่อประโยชน์ในการเดินทางเข้าประเทศเกาหลีของท่าน ที่ ทางบริษัทจะได้แจ้งให้
หัวหน้าทัวร์ทราบเพื่อให้คาแนะนาท่านในการเข้าเมืองเกาหลีใต้***
ในกรณีที่ภาครัฐทัง้ ไทย และประเทศปลายทางมีขอ้ กาหนดในการกักตัว หรือ การตรวจหาเชือ้ โควิด - 19 ทุกประเภท ผู้
เดินทางต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนนีด้ ว้ ยตัวท่านเอง ถ้ามี (ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์)
ตามนโยบายของรัฐบาลเกาหลีได้ ร่วมกับการท่องเที่ ยวเกาหลีใต้เพี่อ โปรโมทสินค้าในนามของร้านรัฐ บาล คือ ศูนย์
สมุนไพร ศูนย์เครื่องสาอางค (คอสเมติค) และร้านค้าปลอดภาษี (ดิวตีฟ้ รี) ซึ่งจาเป็ นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ เพราะมี
ผลกับราคาทัวร์ ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชีแ้ จงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจาเป็ นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม
หากประสงค์จะซือ้ หรือไม่ซือ้ ขึน้ อยู่กบั ความพอใจของลูกค้าเป็ นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทัง้ สิน้
กรุ๊ปทัวร์ครัง้ นีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเป็ นหมูค่ ณะเท่านัน้ ถ้าลูกค้าต้องการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร์ โดย
ไม่ลงร้านช็อปปิ ง้ เช่น ร้านโสม/ฮอตเกนามู/นา้ มันสน/เครื่องสาอางคอสเมติค/ ทางบริษัทจะคิดค่าดาเนินการในการแยก
ท่องเที่ยว
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