Happy Korea : Romantic Program

กำหนดกำรท่ องเที่ยว ณ ประเทศเกำหลีใต้ 5วัน 3คืน

HAPPY SUPERWOW (RE-START)
วันแรก
00.00 น.

00.00 น.

ท่ ำอำกำศยำนนำนำชำติ สุวรรณภูมิ
คณะพร้ อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรขำออกชัน้ 4 ประตูทางเข้ าที่ 6 – 7
กรุณานากระเป๋ าเดินทางใบใหญ่มาพบเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ ที่คอยต้ อนรับอานวยความสะดวกด้ านเอกสารและ
สัมภาระบริ เวณ แถว ....... ก่อนนาไปเช็คอินน์ยงั เคาน์เตอร์ ของ
สายการบิน KOREAN AIR / ASIANA AIRLINES
ออกเดินทางสู่ ประเทศเกาหลีใต้ โดยสำยกำรบิน ............ เที่ยวบินที่ KE / OZ …….
ตารางเที่ยวบินของสายการบิน KOREAN AIR ( KE ) / ASIANA AIRLINES ( OZ ) เส้ นทาง กรุงเทพฯ – อินชอน
KE…… ( 00.00 – 00.00+1 ) // OZ…… ( 00.00 – 00.00+1 )

วันที่สอง
00.00 น.

กรุ งเทพฯ – อินชอน (เกำหลีใต้ ) – ตรวจ RT-PCR TEST – เกำะนำมิ – ตลำดพัลดัลมุน ซูวอน
เดินทางถึงสนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมือง และ รับกระเป๋ าสัมภาระ
( กรุ ณำปรับเวลำของท่ ำนให้ เร็วขึน้ 2 ชั่วโมง เพื่อให้ ตรงกับเวลำท้ องถิ่นของประเทศเกำหลี )
จากนันน
้ าท่านตรวจโควิดแบบ RT-PCR Test ตามนโยบายและกฏระเบียบการเข้ าประเทศ
ที่สนามบินนานาชาติอินชอน (บริกำรเซ็ตอำหำรเช้ ำแซนด์ วิชและนมกล้ วย)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู โดชิรัก เมนูข้ำวกล่ องสไตล์ เกำหลี ข้ าวสวยร้ อนๆเสิร์ฟ พร้ อมเมนูหลัก
กับเครื่ องเคียงต่างๆ (เนื่องจากต้ องรอเวลาตรวจผล RT-PCR Test ประมาณ 4-6 ชัว่ โมง เพื่อความสะดวกและความ
ปลอดภัยของคณะเดินทาง ตามนโยบายของรัฐบาลเกาหลี)

Happy Korea : Romantic Program

หลังจากรับประทานอาหารกลางวัน นาท่านเดินทางไปยัง เกำะนำมิ ไม่วา่ ใครมาเกาหลีกี่ครัง้ ก็จะต้ องมาเยือน เพราะ
บรรยากาศของเกาะนามิจะเปลี่ยนแปลงตามฤดู มีทิวทัศน์สวยงามท่ามกลางแมกไม้ ต้นสูงที่เสียดฟ้ า นักท่องเที่ยวที่
ชอบถ่ายรูปต้ องแวะมาเก็บรูปที่เกาะนามิ

นาท่านสู่ ตลำดพัลดัลมุน ซูวอน ซึ่งเป็ นตลาดแห่งเดียวในประวัติศาสตร์ ที่ถกู ก่อตังโดยกษั
้
ตริ ย์ เสื ้อผ้ ากระเป๋ าและ
รองเท้ า ที่ อ อกแบบมาอย่ า งมี เ อกลัก ษณ์ ใ นราคาที่ เ หมาะสม เป็ นเพี ย งส่ว นหนึ่ ง ของข้ อดี ที่ ดึ ง ดูด ลูก ค้ า ทุก วัย
นักท่องเที่ยวสามารถมีสว่ นร่วมในกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่สาคัญ

00.00 น.

รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร เมนู บุลโกกิ อาหารท้ องถิ่นดังเดิ
้ มของคาบสมุทรเกาหลี โดยนาเนื ้อหมู
สไลด์หมักกับซอส และเครื่ องเคียงต่างๆ ให้ ออกรสหวานนุม่ เวลาท่านนามาย่างขลุกขลิกกับซุปบุลโกกิ บนกระทะ
แบน หรื อทรงครึ่งวงกลมพร้ อมผักกะหลา่ โดยจะมีลกั ษณะออกเป็ นแบบน ้าข้ น เสิร์ฟพร้ อมข้ าวสวยร้ อน และเครื่ อง
เคียงต่างๆ

00.00 น.

เข้ ำสู่ท่ พ
ี ักโรงแรม Value Suwon Hotel หรือ เทียบเท่ ำระดับ 4 ดำว

วันที่สำม
เช้ ำ

ป้อมปรำกำรฮวำซอง + นั่งรถไฟชมวิว – สวนสนุกเอเวอร์ แลนด์
รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
พาท่านเดินทางสู่ ป้อมปรำกำรฮวำซอง เป็ นสิง่ ก่อสร้ างขนาดใหญ่ ตังแต่
้ ยคุ โจซอน ถูกสร้ างขึ ้นช่วงปี ค.ศ. 1794-
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1796 เป็ นป้อม ปราการประจาเขต Suwon-si ของจังหวัดเคียงกีโด เพื่อเป็ นรากฐานสาหรับการสร้ าง เมืองใหม่ใน
บริ เวณนี ้ กาแพงของป้อม ปราการมีความยาวถึง 5.5 กิ โลเมตร มี ประตู 4 ประตู ในแต่ละทิศ และมีรูปแบบทาง
สถาปั ตยกรรมที่ยิ่งใหญ่และงดงาม ถูกขึ ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลก ทางด้ านประวัติศาสตร์ เมื่อปี ค.ศ. 1997 สร้ างขึ ้นด้ วย
อิฐโดยจะมีรูขนาดที่พอดีสาหรับใช้ เป็ นจุดยิงปื น หรื อธนูได้ เชื่อกันว่าเป็ นการสร้ างที่มีการใช้ เทคโนโลยีที่ทนั สมัยมาก
ทีส่ ดุ แห่งหนึง่ ของยุคนัน้ นาท่านนัง่ รถราง ชมรอบๆ ป้อม

เที่ยง

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร เมนู คำลบี ้ ( หมูยา่ งเกาหลี ) ต้ นตาหรับอาหารเลือ่ งชื่อของประเทศ
เกาหลีใต้ เป็ นหมูยา่ งที่ผา่ นการหมักจนได้ ที่ นามาย่างบนเต่าถ่านร้ อนๆ สุกกาลังดี แล้ วตัดชิ ้นพอคา รับประทานกับ
ซอส, กระเทียม, กิมจิ, และ ใช้ ใบผักกาด หอมสดห่อเป็ นคาๆ คล้ ายเมี่ยงคา แกล้ มด้ วยพริกเกาหลี เม็ดโตสีเขียวสด
พร้ อมข้ าวสวยร้ อนๆ และ เครื่ องเคียง

จากนันน
้ าท่านสูเ่ มืองยงอิน สนุกสนานกับ สวนสนุกเอเวอร์ แลนด์ สวนสนุกกลางแจ้ งทีใ่ หญ่ที่สดุ ของประเทศ
เกาหลี ซึง่ ได้ ถกู ขนานนามว่า“ดิสนีย์แลนด์เกาหลี” ตังอยู
้ ท่ า่ มกลางหุบเขา ท่านจะได้ สมั ผัสกับความตื่นเต้ นไปกับ
เครื่ องเล่นมากมายหลากหลายชนิด โดยท่านสามารถเล่นเครื่ องเล่นได้ ทกุ ชนิด ไม่จากัดจานวนครัง้ กับบัตร
DAY PASS อาทิเช่น รถไฟความเร็ วสูง T-Express, รถไฟเหาะ, ท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี ชมไลเกอร์ แฝดคู่
แรกของโลก
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ค่ำ

รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร เมนู ชำบู ชำบู หม้ อไฟเกาหลี เสิร์ฟพร้ อมเครื่ องเคียงหลากชนิดแบบฉบับ
เกาหลีพร้ อมน ้าจิ ้ม โดยนาเนื ้อหมูมาแล่ให้ บาง แล้ วนาไปใส่ในหม้ อไฟพร้ อมเห็ดต่างๆ และผักนานาชนิด พร้ อมทัง้
ใส่ว้ นุ เส้ นเกาหลีลงไป หรื อใครจะทานโดยการนาเนื ้อหมูไปแกว่งในน ้าซุปร้ อนๆ ให้ สกุ พอเหมาะ ก็อร่อยไปอีกแบบ

00.00 น.

เข้ ำสู่ท่ พ
ี ักโรงแรม Amanti Hotel or SML หรือ เทียบเท่ ำระดับ 4 ดำว

วันที่ส่ ี

ศูนย์ สมุนไพร – พระรำชวังเคียงบกกุง +สวมฮันบก – ศูนย์ เครื่องสำอำง – ดิวตีฟ้ รี – โซลทำวเวอร์
ช้ อปปิ ้ งเมียงดง
รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นาท่านรับฟั งความรู้ที่ ศูนย์ สมุนไพร ซึง่ ได้ รับการรับรองคุณภาพจากรัฐบาล เข้ าชม ศูนย์ โสมเกำหลี ซึง่ ถือว่าเป็ น
สมที่มีคณ
ุ ภาพดีที่สดุ หรื อ ศูนย์ ฮ็อกเก็ตนำมู ต้ นไม้ ชนิดนี ้เจริ ญเติบโตในป่ าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะ ช่วย
ดูแลตับให้ สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ให้ ทา่ นได้ เลือกซื ้อตามอัธยาศัย
จากนันพาท่
้
านชม พระรำชวังเคียงบกกุง เป็ นทังสั
้ ญญลักษณ์และแหล่งท่องเทีย่ วยอดฮิตของกรุงโซล พระราชวัง
ที่มีขนาดใหญ่และเก่าแก่ที่สดุ ในกรุงโซล สร้ างขึ ้นในปี 1394 ในสมัยพระเจ้ าแทโจ ราชวงศ์โชซอน เดิมทีนนภายใน
ั้
พระราชวังมีอาคารและตาหนักต่างๆมากกว่า 200 หลัง แต่เมื่อมีการรุกรานของญี่ปนุ่ อาคารส่วนใหญ่ก็ได้ ถกู
ทาลายลงเหลืออยูเ่ พียงแค่ 10 หลังเท่านัน้ นอกจากนี ้ท่านจะได้ พบกับ ฮันอก หรื อก็คือบ้ านเกาหลีแบบดังเดิ
้ ม

เช้ ำ

เที่ยง

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร ภัตตำคำร เมนู ไก่ ต๋ ุนโสม อาหารชาววังในสมัยก่อนปั จจุบนั เป็ น
อาหารเลือ่ งชื่อของเมืองหลวง เชื่อกันว่าบารุงและเสริ มสุขภาพ เสิร์ฟท่านละ 1 ตัวในหม้ อดินร้ อน ภายในตัวไก่จะมี
ข้ าวเหนียว รากโสม พุทราแดง เกาลัด เสิร์ฟพร้ อมเครื่ องเคียง เส้ นขนมจีน เหล้ าโสม พริ กไทยดาและเกลือ
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บ่ ำย

หลังจากรับประทานอาหารแล้ ว ให้ ทา่ นแวะช้ อปที่ศนู ย์เวชสาอางยอดนิยม COSMETIC OUTLET สวรรค์ของนักช้
อปชาวไทย เพื่อเลือกซื ้อกลับไปเป็ นของฝาก มีให้ เลือกมากมายหลากหลายแบนด์ ไม่ว่าจะเป็ นสกินแคร์ บารุ งผิว
อย่างแบรนด์ DEWINS และแบรนด์ JSM ที่เป็ นสินค้ าหลักของทางร้ าน ครี มหอยทาก, ครี มน ้าแตก, ครี มขัดขี ้ไคล,
สแตมเซลล์โบท็อกซ์ , ครี มว่านหางจระเข้ , แป้งม้ าโยก, ยาย้ อมผม, แฮนด์ครี ม ฯลฯ จากนันพาท่
้
านช้ อปปิ ้งสินค้ า
ปลอดภาษี ที่ ดิวตีฟ้ รี ที่นี่มีสินค้ าชัน้ นาให้ ท่านเลือกซื ้อมากมายกว่า 500 ชนิดทังน
้ ้าหอม เสื ้อผ้ า เครื่ องสาอาง
กระเป๋ า นาฬิกาเครื่ องประดับ ฯลฯ
นาท่านสู่ โซลทำวเวอร์ ซึง่ ถือว่าเป็ นสัญลักษณ์ของกรุงโซลเลยก็วา่ ได้ สถานที่ยอดนิยมที่หนุม่ สาวเกาหลีไม่พลาด
ที่จะมาเที่ยวกัน บนหอคอยมีภัตตาคารซึ่งหมุนได้ ด้วยตัวเอง นาท่านขึน้ สู่จุดชมวิว ให้ ท่านได้ ตื่นตาตื่นใจกับ
ทัศนียภาพอันสวยงามรอบ ๆ กรุ งโซล จากนันให้
้ ทกุ ท่านได้ คล้ องกุญแจคู่รักบริ เวณด้ านล่างของฐานโซลทาวเวอร์
ท่านสามารถถ่ายรูปเก็บไว้ เป็ นที่ระลึกได้ ตามอัธยาศัย

ค่ำ

รับประทำนอำหำรค่ำ Todai Restaurant ซีฟ้ ดู บุฟเฟต์ ขาปูยกั ษ์ ให้ ทา่ นได้ อมิ่ อร่อยกับเมนูบฟุ เฟ่ ต์ขาปูยกั ษ์
และเมนูนานาชาติไม่อนั ้ เช่น ชูชิ ซาชิมิ พิซซ่า พาสต้ า อาหารทะเลสดๆ อีกมากมายให้ ทา่ นได้ เลือกอย่างจุใจ พร้ อม
ตบท้ ายด้ วยเมนูของหวานสุดฟิ น
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จากนันน
้ าทางสูย่ ่าน ตลำดเมียงดง ศูนย์รวมแฟชัน่ ของวัยรุ่ นชาวเกาหลีที่เต็มไปด้ วยสีสนั จากการแต่งกาย และ
จากตึกสูงที่ตงอยู
ั ้ โ่ ดยรอบ ระหว่างทางเต็มไปด้ วยร้ านเสื ้อผ้ าเครื่ องประดับ รองเท้ า กระเป๋ า และ ร้ านเครื่ องสาอาง
ทัง้ Local Brand และ Inter Brand รวมถึงร้ านกาแฟ และภัตตาคารที่ตกแต่งอย่างน่ารัก เพื่อเอาใจวัยรุ่น

00.00 น.
วันที่ห้ำ
เช้ ำ

เข้ ำสู่ท่ พ
ี ักโรงแรม Amanti Hotel or SML หรือ เทียบเท่ ำระดับ 4 ดำว
วัดโชเกซำ – นั่งเคเบิล้ คำร์ + สวนสำธำรณะพยองฮวำนูรี – ซุปเปอร์ มำเก็ตของฝำก
สนำมบินอินชอน – กรุ งเทพฯ
รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นาท่านชม วัดโชเกซำ หรื อที่คนไทยเรี ยกว่า “วัดพระยิ ้ม” ในอดีตนันวั
้ ดแห่งนี ้เป็ นเหมือนศูนย์กลางของศาสนาพุทธ
นิกายเซนในเกาหลี ซึง่ เป็ นวัดเก่าแก่และมีชื่อเสียงเป็ นอย่างยิ่ง เมือ่ เดินเข้ ามาในวัดนี ้สิง่ แรกที่จะสังเกตุเห็นก็คือ
ต้ นไม้ ใหญ่ที่ด้านหน้ าประตูทางเข้ า มีความสูงถึง 26 เมตร ส่วนอาคารหลักของวัดนันมี
้ อายุมากกว่า 500 ปี และ
เป็ นอาคารขนาดใหญ่ ชื่อว่า Daeungjeon สร้ างขึ ้นในปี 1938 ภายในมีพระประธานสีทองขนาดใหญ่ 3 องค์ ซึง่ ชาว
เกาหลีเชื่อกันว่ามีความศักสิทธิ์ จึงนิยมไปนมัสการในวันสาคัญต่างๆ

นาท่านไปยัง สวนสำธำรณะพยองฮวำนูรี ถูกสร้ างขึ ้น้ พื่อเป็ นสัญลักษณ์แห่งความสงบสุขของประเทศเกาหลีเหนือ
และเกาหลี ใ ต้ ซึ่ ง ชาวเกาหลี นิ ย มไปถ่ า ยรู ป คู่ กั บ กัง หัง ลมและหมุ ด ยัก ษ์ สี แ ดงสด พาท่ า นขึ น้ Cable Car ชม
สวนสาธารณะพยองฮวานูรี สามรถมองเห็นอิมจินกักและ DMZ ได้ ในที่เดียว
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เที่ยง

…….. น.

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร เมนู เมนูคมั จำทัง เล้ งเกาหลีที่คณ
ุ ต้ องลอง สัมผัสรสชาติใหม่ของ
เล้ งในแบบฉบับเกาหลี ด้ วยกระดูกหมูชนดี
ั ้ ชิ ้นโต คัดพิเศษ เคีย่ วจนข้ นในน ้าซุปรสชาติกลมกล่อม ที่ปรุงรสด้ วย
เครื่ องเทศตารับเกาหลีแท้ ๆ จนนุม่ ชุ่มลิ ้น รสชาติผสมกันอย่างลงตัว

ได้ เวลาสมควร นาท่านสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน เพื่อนาท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยระหว่างทางนา
ท่านช้ อปปิ ง้ ที่ ซุปเปอร์ มำร์ เก็ต ซึง่ มีสนิ ค้ าต่างๆ มากมายให้ เลือกซื ้อหาเป็ นของฝาก เช่น กิมจิ บะหมี่กึ่งสาเร็ จรูป
สาหร่าย ขนมขบเคี ้ยว ลูกอม ผลไม้ ตามฤดูกาล และของที่ระลึกต่างๆ
นาท่านเหินฟ้ ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดย สำยกำรบิน KOREAN AIR / ASIANA AIRLINES
ตำรำงเที่ยวบินของสำยกำรบิน KOREAN AIR ( KE ) เส้ นทำง อินชอน – กรุ งเทพฯ
KE……. ( 00.00 – 00.00 )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ตำรำงเที่ยวบินของสำยกำรบิน ASIANA AIRLINES ( OZ ) เส้ นทำง อินชอน – กรุ งเทพฯ
OZ…… ( 00.00 – 00.00 )
เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจ

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
******ภาพที่ใช้ ในโปรแกรมเพื่อการโฆษณาเท่านัน*******
้

กำหนดกำรเดินทำง
ทุกวันพุธ ของเดือน ก.ย.-พ.ย. 2565

อัตรำค่ ำบริกำร *** เดินทำงขัน้ ต่ำ 15 ท่ ำน***
รำคำผู้ใหญ่
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่ มีเตียง
พักห้ องละ 2 ท่ ำน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ ำน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ ำน
46,900.45,900.44,900.-

อัตรำค่ ำบริกำรรวม
- ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ไป-กลับ ชันประหยั
้
ด (แบบหมูค่ ณะ) เส้ นทาง กรุงเทพฯ – อินชอน – กรุงเทพฯ
รวมค่าภาษี สนามบินทุกแห่งและค่าภาษี เชื ้อเพลิง
- ค่าโรงแรมที่พกั ระดับ 4 ดาว ตามระบุในรายการ หรื อ เทียบเท่า
- ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท
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พักเดี่ยว
5,900.-

-

ค่าอาหารจานวน 11 มื ้อ ( อาหารเช้ า 4 มื ้อ / อาหารกลางวัน 4 มื ้อ / อาหารค่า 3 มื ้อ ) ตามระบุในรายการ
ค่ารถโค้ ชปรับอากาศ ตลอดการเดินทาง
ค่าเข้ าชมสถานที่ตา่ ง ๆ ตามรายการ
ค่าหัวหน้ าทัวร์ และ ไกด์ท้องถิ่นที่มีประสบการณ์คอยดูแลอานวยความสะดวก
ของที่ระลึก ( หมอนรองคอ+ฮูท / ของทีระลึกจากการท่องเที่ยวเกาหลี )
น ้าดื่ม และ ของว่างรับประทานบนรถตลอดการเดินทาง
ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น หัวหน้ าทัวร์ และ คนขับรถ
ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน K-ETA (Korea Electronic Travel Authorization)
ค่าตรวจ RT-PCR ที่สนามบินอินชอน
การลงทะเบียน Q CODE (Quarantine Covid19 Defense)

อัตรำค่ ำบริกำรไม่ รวม
- ค่าทดสอบ แบบ RT-PCR ภายในประเทศ 48 ชัว่ โมงก่อนการเดินทาง มีใบรับรองผลการตรวจเป็ นภาษาอังกฤษ
- ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ รวมถึงกรณีติดโควิด-19 ในระหว่างท่องเที่ยว
- ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง
- ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว เช่น อาหาร และเครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษ / ค่าซักรี ด / ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
- ค่าน ้าหนักกระเป๋ าเกิน
- ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่มเฉพาะค่าบริ การ 7 % และภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3% ในกรณีที่ทา่ นต้ องการใบกากับภาษี
ข้ อแนะนำ!!!!
ด้ วยสถานการณ์ปัจจุบนั การเดินทางนันเต็
้ มไปด้ วยความเสีย่ ง ทังโรคภั
้
ยและความรับผิดชอบของทางสายการบินที่มีตอ่ ผู้โดยสารนันมี
้
จากัด ดังนันจึ
้ งแนะนาให้ ทา่ นชื ้อประกันภัยการเดินทางและสุขภาพเพิ่มเติม ที่สามารถคุ้มครองตามที่ทา่ นต้ องการโดยเฉพาะกรณี เกิด
เหตุเจ็บป่ วย ฉุกเฉินก็จะสามารถเครมค่าใช้ จ่าย ค่ารักษาพยาบาลได้ หากเกิดเหตุดงั กล่าวขึ ้นในต่างประเทศ เช่น
ประเทศเกาหลีใต้ จะมีคา่ ใช้ จ่ายที่สงู มาก หรื อเพื่อความคุ้มครองบาดเจ็บ เจ็บป่ วย ไฟล์ยกเลิก ตกเครื่ อง ยกเลิกเดินทาง กระเป้าหาย
พาสปอร์ ตหาย ทีมแพทย์ฉกุ เฉิน เป็ นต้ น
ระเบียบและเงื่อนไขกำรจอง
1. กรุณาจองทัวร์ ลว่ งหน้ าก่อนการเดินทางอย่างน้ อย 30 วัน
2. ชาระเงินมัดจาท่านละ 10,000.- บาท เงินส่วนที่เหลือ บริ ษัทฯ ขอรับชาระก่อนการเดินทางอย่างน้ อย 15-20 วัน
( ช่วงเทศกาล ล่วงหน้ า 30 วัน )
3. กรุณาแจ้ งรายละเอียด
- ชื่อผู้ติดต่อ และ ช่องทางติดต่อ (เช่น เบอร์ มือถือ อีเมล์ ไลน์ไอดี เป็ นต้ น)
- ชื่อนามสกุล + เบอร์ มือถือ ของผู้เดินทางทุกท่าน (จาเป็ น) + สาเนาบัตรประชาชน +
สาเนาหนังสือเดินทางพาส ปอร์ ต+ เอกสารรับรองการได้ รับวัคซีนป้องกันโควิด 19
- หลักฐานประกอบการยื่นขอวีซา่ (ในกรณีที่ถือหนังสือเดินทางประเทศอื่น นอกเหนือจากไทย)
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- ส่งรายละเอียดข้ อมูลทังหมดมาที
้
่ช่องทางที่เจ้ าหน้ าที่แจ้ ง
4. หากไม่ชาระ หรื อ ชาระไม่ครบตามกาหนด ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อน ไข ทางผู้จดั มีสิทธิ์ยกเลิกการเดินทาง
และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินตามเงื่อนไขการยกเลิก เมื่อตกลงชาระเงินไม่วา่ ทังหมดหรื
้
อบางส่วน ทางผู้จดั จะถือว่าท่านได้
ยอมรับในเงื่อน ไขและข้ อตกลงต่างๆ ที่ได้ ระบุไว้ ทงหมดนี
ั้
้แล้ ว
5. กรณีลงทะเบียนไม่ผ่าน K-ETA ทางบริ ษัทขอคิดค่าดาเนินการ 650 บาทเมื่อเจ้ าหน้ าที่ได้ รับข้ อมูลพร้ อมเงินชาระแล้ ว ทาง
เจ้ าหน้ าที่จะจัดการนารายชื่อพร้ อมข้ อมูลทังหมดไปท
้
าการจองส่วนเกี่ยวข้ องต่างๆ (ไม่สามารถปรับเปลีย่ นชื่อนามสกุลและผู้
เดินทางได้ )
กำรยกเลิกกำรจอง
การยกเลิกการจองนัน้ จะต้ องอีเมล์แจ้ งยกเลิกการจองล่วงหน้ าอย่างน้ อย 30 วันก่อนการเดินทาง
- ยกเลิกก่อนการเดินทางตังแต่
้ 30 วันขึ ้นไป คืนเงินค่าทัวร์ โดยหักค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นจริ ง
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากขอดที่ลกู ค้ าชาระมา และเก็บค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นจริ ง (ถ้ ามี)
- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้ อยกว่า 15 วัน ขอสงวนสิทธิ์ยดึ เงินเต็มจานวน
- กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริ ษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์ โดยหักค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นจริ ง (ถ้ ามี)
*** ค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นจริ ง เช่น ค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบิน โรงแรม ค่าวีซา่ และค่าใช้ จ่ายจาเป็ นอื่นๆ ****
- การขอยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เจ็บป่ วย หรื อมีเหตุจากร่างกายที่ไม่สามารถเดินทางในช่วงเวลาที่จองได้ การยกเลิก
การเดินทาง หรื อเลื่อนการเดินทางจะต้ องแสดง ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล ให้ กบั เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายขาย ทังนี
้ ้บริ ษัทฯ
ขอสงวนสิท ธิ์ พิ จ ารณาในการคื น เงิ น เป็ นกรณี ไ ป แต่ ทัง้ นี ท้ ่า นจะต้ อ งเสี ย ค่า ใช้ จ่ า ยที่ ไม่ สามารถเรี ย กคื น ได้ เช่ น
ค่าธรรมเนียมการวางมัดจาตัว๋ เครื่ องบิน และค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ถ้ ามี
6. คณะที่เดินทางช่วงวันหยุดต่อเนื่อง หรื อช่วงเทศกาล บริ ษัทฯ ได้ มีการการันตีมดั จา หรื อซื ้อขาย แบบมีเงื่อนไขกับสายการบิน
รวมถึ งเที่ ยวบิ นพิเ ศษ เช่น chatter flight (เหมาลา), extra flight (เที่ ยวบิ นพิเศษที่เ พิ่มเข้ ามาช่ว งวันหยุด หรื อ เทศกาล
ดังกล่าว) บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่ามัดจา หรื อค่าทัวร์ ทงหมด
ั้
7. กรณีที่เจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองปฏิเสธการเข้ า - ออก นอกประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษัท บริ ษัทขอ
สงวนสิทธิ์ ไม่คืนค่าทัวร์ ไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น
กำรโอนเงินเข้ ำบัญชี
•
ธนาคาร: ไทยพาณิชย์
สาขา: ย่อยลาดพร้ าว 71
ชื่อบัญชี: บริษัท เค.ที.ซี.ซี จำกัด
บัญชี: ออมทรัพย์ เลขบัญชี: 253-202057-8
•
ธนาคาร: กสิกรไทย
สาขา: ย่อย ลาดพร้ าว 71
ชื่อบัญชี: บริษัท เค.ที.ซี.ซี จำกัด
บัญชี: ออมทรัพย์ เลขบัญชี: 601-2-02452-3
กรุณาส่งสาเนาใบโอนเงินแจ้ งให้ กบั ทางเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายขาย
**** กรณีชาระด้ วยเช็ค การจองจะสมบูรณ์ตอ่ เมื่อทางบริ ษัทได้ รับเงินจาก การสัง่ จ่ายจานวนนันเรี
้ ยบร้ อยแล้ ว
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หมำยเหตุ
- จานวนผู้เดินทางขันต
้ ่า15 ท่าน ขึ ้นไป
- บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลง สายการบิน, เที่ยวบิน, ราคา, รายการทัวร์ และร้ านอาหาร ตามความเหมาะสม
(ขนาดกรุ๊ ป, เวลา, สภาพอากาศ ฯลฯ) ทังนี
้ ้ทางบริ ษัทคานึงถึงความสะดวกสบายในการเดินทาง และผลประโยชน์ที่
ลูกค้ าจะได้ รับเป็ นหลัก
- หนังสือเดินทาง ต้ องมีอายุเหลือใช้ งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริ ษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยว
เท่านัน้
- กรณีที่ทา่ นถูกปฏิเสธการเข้ าประเทศเกาหลีใต้ บริ ษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายใดๆ ทังสิ
้ ้น รวมถึงค่าทัวร์ ทงหมด
ั้
- ทางบริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากเกิดกรณีความล่าช้ าจากสายการบิน, การประท้ วง, การนัดหยุดงาน, การ
จลาจล หรื อ กรณีที่ท่านถูกปฏิเสธการเข้ า-ออกเมือง จากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมือง หรื อเจ้ าหน้ าที่กรมแรงงานทังจาก
้
ไทย และต่างประเทศ ซึง่ อยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของทางบริ ษัทฯ
- ทางบริ ษัทฯ จะไม่ขอรับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น และไม่สามารถเรี ยกคืนเงินได้ หากท่านใช้ บริ การของทางบริ ษัทฯ ไม่ครบ อาทิ
ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื ้อ เป็ นต้ น
- ทางบริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากเกิดสิง่ ของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
- ตัว๋ เครื่ องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ กรณีที่ทา่ นไม่เดินทางพร้ อมคณะ ไม่สามารถนามาเลือ่ นวัน หรื อคืนเงินได้
- เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่วา่ ทังหมด
้
หรื อบางส่วนกับทางบริ ษัทฯ ทางบริ ษัทฯ จะถือว่าท่านได้ ยอมรับในเงื่อนไขข้ อตกลง
ต่างๆ ที่ได้ ระบุไว้ แล้ วทังหมด
้
- ในกรณีท่ เี ด็กอำยุไม่ เกิน 18 ปี ไม่ ได้ เดินทำงกับบิดำหรือมำรดำ
ต้ องจัดเตรี ยมเอกสารเพิ่มเติมดังนี ้
หนังสือรับรองการทางานของบิดา หรื อมารดา ท่านใดท่านหนึง่ / สาเนาสมุดบัญชีเงินฝากของบิดา หรื อมารดาย้ อนหลัง
6 เดือน จนถึงปั จจุบนั / สาเนาสูติบตั ร
***การเรี ยกเก็บเอกสารเพิ่มเติมนี ้ เพื่อประโยชน์ในการเดินทางเข้ าประเทศเกาหลีของท่าน ที่ทางบริ ษัทจะได้ แจ้ งให้
หัวหน้ าทัวร์ ทราบเพื่อให้ คาแนะนาท่านในการเข้ าเมืองเกาหลีใต้ ***
- ในกรณีที่ภาครัฐทังไทย
้
และประเทศปลายทางมีข้อกาหนดในการกักตัว หรื อ การตรวจหาเชื ้อโควิด - 19 ทุกประเภท ผู้
เดินทางต้ องรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายส่วนนี ้ด้ วยตัวท่านเอง ถ้ ามี (ไม่รวมอยูใ่ นรายการทัวร์ )
- ตามนโยบายของรัฐบาลเกาหลีได้ ร่ วมกับการท่องเที่ยวเกาหลีใต้ เพี่อโปรโมทสินค้ าในนามของร้ านรัฐบาล คือ ศูนย์
สมุนไพร ศูนย์เครื่ องสาอางค (คอสเมติค) และร้ านค้ าปลอดภาษี (ดิวตี ้ฟรี ) ซึง่ จาเป็ นต้ องระบุไว้ ในโปรแกรมทัวร์ เพราะมี
ผลกับราคาทัวร์ ทางบริ ษัทฯ จึงอยากเรี ยนชี ้แจงลูกค้ าทุกท่านว่า ร้ านรัฐบาลทุกร้ านจาเป็ นต้ องรบกวนทุกท่านแวะชม
หากประสงค์จะซื ้อหรื อไม่ซื ้อขึ ้นอยูก่ บั ความพอใจของลูกค้ าเป็ นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทังสิ
้ ้น
- กรุ๊ปทัวร์ ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเป็ นหมูค่ ณะเท่านัน้ ถ้ าลูกค้ าต้ องการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร์ โดย
ไม่ลงร้ านช็อปปิ ง้ เช่น ร้ านโสม/ฮอตเกนามู/น ้ามันสน/เครื่ องสาอางคอสเมติค/ ทางบริ ษัทจะคิดค่าดาเนินการในการแยก
ท่องเที่ยว
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