Happy Korea : Happy Series Lover Program

กำหนดกำรท่ องเที่ยว ณ ประเทศเกำหลีใต้ 5วัน 3คืน

HAPPY SERIES LOVER
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 ....... ก่อนนาไปเช็คอินยังเคาน์เตอร์ 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
06.35 น.

กรุ งเทพฯ – อินชอน (เกำหลีใต้ ) – ตรวจ RT-PCR TEST – จังหวัดคังวอน เมืองซกโช – วัดนักซำนซ
ประภำคำรฮำโจแด
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 )
จากนัน้ น าท่านเดิ นทางสู่ จั ง หวั ด คั ง วอน สู่ เ มื อ งซกโช เป็ นอี กหนึ่ง เมื องที่มี ชายหาดยอดนิ ยมของชาวเกาหลี
เนื่องจากเป็ นชายหาดที่มีน ้าทะเลสีน ้าเงิน ใสสวยงาม และหาดทรายสีขาว รวมทังป่
้ าสนที่อยูด่ ้ านหลังชายหาดด้ วย
บริ กำรอำหำรกลำงวันด้ วย เมนูข้ำวกล่ องสไตล์ เกำหลี ข้ าวสวยร้ อนๆเสิร์ฟ พร้ อมเมนูหลักกับเครื่ องเคียงต่างๆ (
เนื่องจากต้ องรอเวลาตรวจผล RT-PCR Test ประมาณ 4 – 6 ชัว่ โมง เพื่อความสะดวกและความปลอดภัยของคณะ
เดินทาง ตามนโยบายของรัฐบาลเกาหลี )

จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ วัด นั กซำนซำ ตัง้ อยู่ทางเหนือของหาดนักซาน อยู่ระหว่างเมืองซกโชและยางยาง ใน
จังหวัดคังวอน มีประวัติศาสตร์ อนั ยาวนานถึง 1,300 ปี สร้ างในสมัยชิลลา ตังอยู
้ บ่ นผาริ มทะเลของภูเขานักซานและยัง
เป็ นที่ประดิษฐานของรู ปปั น้ เจ้ าแม่กวนอิมขนาดใหญ่ทาจากหินแกรนิต ซึง่ ใหญ่ที่สดุ ในภาคตะวันออกของเกาหลี เมื่อ
ขึ ้นไปอยูด่ ้ านบนตรงบริ เวณที่ตงของรู
ั้
ปปั น้ พระโพธิสตั ว์จะสามารถมองเห็นทะเลโดยรอบ เป็ นทัศนียภาพที่สวยงาม สุข
สงบ ทางเดินขึ ้นเขาก็สะดวกสบาย ไม่ชันจนเกินไปสามารถเดินชมวิวเรื่ อยๆไปได้ สบายๆและสถานที่แห่งนี ้ยังเป็ น
สถานที่ใช้ ถ่ายทาละครเรื่ อง เงาเสน่หา ทางช่อง 8
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จากนันน
้ าท่านเดินทางสู่ ประภำคำรฮำโจแด ตัวประภาคารตังอยู
้ ่บริ เวณหน้ าผาติดทะเลตะวันออก ชื่อ ฮาโจแด
(Hajodae) มาจากการรวมกันของ Haryun และ Jojun 2 ผู้ก่อตังราชวงศ์
้
โจซอนที่นี่มีชื่อเสียงขึ ้นมาเนื่องจากเป็ นจุด
ถ่ายทาละครเรื่ อง Taejo Wanggeon ทางเดินริ มหน้ าผาจะพาไปสู่ประภาคารสีขาวมีนกั ท่องเที่ยวจานวนมากมาที่นี่
เพื่อมาชมพระอาทิตย์ขึ ้น และช่วงเย็นจะมีแสงไฟส่องออกมาจากตัวประภาคารและสถานที่แห่งนี ้ยังเป็ นสถานที่ใช้ ถ่าย
ทาละครเรื่ อง เงาเสน่หา ทางช่อง 8

18.00 น.

รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร เมนู แฮมุลทัง ล็อบเตอร์ ซีฟ้ ดหม้
ู อไฟ คล้ ายต้ มยาทะเลของเมืองไทย
แต่ความเข้ มข้ นน้ อยกว่า เป็ นการนาอาหารทะเลสดๆ เช่น ปลาหมึก เนื ้อปลา หอย และปู และผักชนิดต่างๆ เช่น
ผักกาด กะหลา่ ปลี หัวไชเท้ า เห็ดเข็มทอง มาต้ มรวมกันในกระทะบนเตาแก๊ ส ทานกับน ้าจิ ้มแบบเกาหลี และเครื่ อง
เคียง เช่น กิมจิ และสาหร่าย

20.00 น.

เข้ ำสู่ท่ พ
ี ักโรงแรม St. John’s Hotel ระดับ 4 ดำว หรือเทียบเท่ ำ

วันที่สำม
เช้ ำ

ชำยหำดกังมุน – หมู่บ้ำนจิตกรรมฝำผนัง นอลโกล์ ดัม – สวนสำธำรณะฮงชอน – ภูเขำกงจักซำน
วัดซุตำซำ – สวนกิงโกะฮงชอน – กรุ งโซล – ตลำดกวำงจัง
รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ ชำยหำดกังมุน พาท่านเดินชม ชายหาดกังมุน เป็ นชายหาดฝั่ งทะลเตะวันออกของจังหวัด
คังวอนโด ซึง่ ถูกแยกจากชายหาดเคียงโป ด้ วยธารน ้าจากทะเลสาบเคียงโปโฮ หนึง่ ในโลเคชัน่ ยอดนิยมที่มกี ารถ่าย
ทาซีรี่ย์ดงั รวมถึง MV ต่างๆ และยังเป็ นสถานที่จดั งานเทศกาลชายหาดในฤดูร้อนอีกด้ วย

Happy Korea : Happy Series Lover Program

จากนันน
้ าท่านเดินทางสู่ หมูบ่ ้ านจิตรกรรมฝาผนัง นอลโกล์ดมั รัฐบาลเกาหลี ได้ สง่ เสริ มการท่องเที่ยว มีการ
พัฒนาปรับปรุงทัศนียภาพ ให้ นา่ อยูม่ ากยิ่งขึ ้น โดยปรับเปลีย่ นหมูบ่ ้ าน ให้ มีสสี นั โดดเด่นด้ วยการทาสี วาดภาพตาม
กาแพง และตัวบ้ าน ให้ ดสู ดใส น่ารัก บ้ านเรื อนหลายหลังเปลีย่ นเป็ นสตูดิโอ และแกลลอรี่

เที่ยง

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร เมนูโอซัมพุลโกกิ (Osam Bulkoki) มีสว่ นผสมของปลาหมึกและหมู
สามชัน้ โดยนาลงไปผัดปรุงรสให้ หวานเล็กน้ อย มีน ้าขลุกขลิก รับประทานพร้ อมข้ าวสวยร้ อนๆ เสิร์ฟพร้ อมเครื่ อง
เคียงและซุปร้ อนๆ

บ่ ำย

จากนันน
้ าท่านเดินทางสูเ่ มืองฮงชอน สวนสำธำรณำฮงชอน ซึง่ เป็ นแหล่งรวมพันธุ์ไม้ หลากหลายชนิด มีลาธาร
ไหลผ่านเทือกเขากงจักซาน หรื อมีอีกชื่อหนึง่ ว่า ภูเขานกยูง เป็ นภูเขาสูง 887 เมตร จากยอดเขามีแนวเขายืดออก
เหมือนแพงของขนนกยูง เมื่ออยูบ่ นยอดเขาจะสามารถมองเห็นเมืองฮงชอน และหน้ าผาที่เป็ นรูปร่างสวยงาม

จากนันพาท่
้
านเดินชม วัดซุตำซำ ซึ่งตังอยู
้ ่ในภูเขากงจักซาน เป็ นวัดพุทธเก่าแก่ สร้ างโดยพระวอนเฮียว เมื่อปี 708
ภายในเป็ นที่เก็บรักษาสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติเกาหลีอยูห่ ลายอย่าง เช่น อาคารวิหารวัดที่มีหลังคาแบบโบราณ,
ระฆังทองแดง, เจดีย์ 3 ชัน้ และ พระไตรปิ ฎกโบราณ

Happy Korea : Happy Series Lover Program

จากนันพาท่
้
านเดินชม สวนกิงโกะฮงชอน เป็ นป่ าแปะก๊ วยที่สดุ แสนจะโรแมนติก ซึ่งจะเปิ ดให้ เข้ าชมในช่วงเดือน
ตุลาคมที่ผืนป่ าทังหมดเปลี
้
ย่ นเป็ นสีทองเท่านัน้

นาคณะออกเดินทางสูก่ รุงโซล เมืองหลวงของประเทศเกาหลี
ค่ำ

รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร เมนู คำลบี ้ ( หมูยา่ งเกาหลี ) ต้ นตาหรับอาหารเลือ่ งชื่อของประเทศเกาหลี
ใต้ เป็ นหมูยา่ งที่ผา่ นการหมักจนได้ ที่ นามาย่างบนเต่าถ่านร้ อนๆ สุกกาลังดี แล้ วตัดชิ ้นพอคา รับประทานกับซอส,
กระเทียม, กิมจิ, และ ใช้ ใบผักกาด หอมสดห่อเป็ นคาๆ คล้ ายเมีย่ งคา แกล้ มด้ วยพริ กเกาหลี เม็ดโตสีเขียวสด พร้ อม
ข้ าวสวยร้ อนๆ และ เครื่ องเคียง

20.00 น.

เข้ ำสู่ท่ พ
ี ักโรงแรม L7 Hongdae by Lotte Hotel หรือ เทียบเท่ ำ

จากนันน
้ าท่านเดินทางสู่ ตลำดกวำงจัง ถือเป็ นตลาดเก่าแก่ 100 ปี เป็ นหนึง่ ในตลาดทีเ่ ก่าแก่ของชาวเกาหลีเลยก็
ว่าได้ ในอดีตตลาดได้ เคยถูกทาลายลงในสมัยสงครามของเกาหลี ก่อนจะถูกฟื น้ ฟูสร้ างขึ ้นใหม่จนกระทัง่ ถึงปั จจุบนั
ก็ยงั เจริ ญเติบโตและมีความคึกคักจนกลายเป็ นสถานที่ทอ่ งเทีย่ วที่เป็ นที่นิยมมากในปั จจุบนั มีของขายมากมาย
และที่โดดเด่นมากๆคือ Street Food เป็ นตลาดขายอาหารพื ้นเมืองต้ นตารับของชาวเกาหลี แถมราคาไม่แพงอีก
ด้ วย ไม่วา่ จะเป็ น ไส้ กรอกเลือดหมู คิมบับ หัวหมู ต๊ อกบ๊ อกกี ้ ออมุก บินแดด็อก และอาหารพื ้นเมืองขึ ้นชื่ออีก
มากมาย ทังยั
้ งมีผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และสินค้ าพื ้นของชาวเกาหลีอีกด้ วย

เข้ ำสู่ท่ พ
ี ักโรงแรม Amanti Hotel or SML ระดับ 4 ดำว หรือเทียบเท่ ำ
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วันที่ส่ ี
เช้ ำ

ศูนย์ สมุนไพร – กำแพงเมืองโซล – อิกซอนดง – ศูนย์ เวชสำอำง – สวนลอยฟ้ำ Seoullo 7017
ช้ อปปิ ้ งเมียงดง – TODAI U Buffet + ขำปูยกั ษ์
รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นาท่านรับฟั งความรู้ที่ ศูนย์ สมุนไพร ซึง่ ได้ รับการรับรองคุณภาพจากรัฐบาล เข้ าชมศูนย์ โสมเกำหลี ซึง่ ถือว่าเป็ น
โสมที่มีคณ
ุ ภาพดีที่สดุ พร้ อมให้ ท่านได้ เลือกซื ้อโสมที่มีคณ
ุ ภาพ หรื อ ศูนย์ ฮ็อกเก็ตนำมู ต้ นไม้ ชนิดนี ้เจริ ญเติบโต
ในป่ าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะ ช่วยดูแลตับให้ สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ให้ ท่านได้ เลือกซื ้อตาม
อัธยาศัย
จากนันน
้ าท่านสู่ กำแพงเมืองโซล เส้ นทางเดินเท้ าท่องเที่ยวยอดนิยม ซึง่ ทอดตัวไปตามแนวสันเขา ของภูเขาทังสี
้ ่
ของกรุงโซล ที่ภเู ขานัมซาน (Namsan Mountain) เป็ นสถาณที่ที่มีวิวทิวทัศน์สวยงาม ซึง่ มีฉากหลังเป็ น N Seoul
Tower จนทาให้ กลายเป็ นหนึง่ ในโลเคชัน่ ยอดนิยมของซีรี่ย์ทงในและนอก
ั้

หลังจากนันพาท่
้
านเดินเล่นถนนสายช้ อปปิ ง้ ย่าน อิกซอนดง หนึง่ ในสถานที่ทอ่ งเทีย่ วยอดนิยมในโซล ถือเป็ น
เหมือนเขาวงกตที่เต็มไปด้ วยร้ านกาแฟและร้ านอาหารสไตล์ฮนั อกที่มีเอกลักษณ์มากมาย มาดูกนั ว่าร้ านอาหาร, คา
เฟ่ , และกิจกรรมต่าง ๆ

12.00 น.

บ่ ำย

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร เมนู ไก่ ต๋ ุนโสม อาหารชาววังในสมัยก่อนปั จจุบนั เป็ นอาหารเลือ่ งชื่อ
ของเมืองหลวง เชื่อกันว่าบารุงและเสริ มสุขภาพ เสิร์ฟท่านละ 1 ตัวในหม้ อดินร้ อน ภายในตัวไก่จะมีข้าวเหนียว ราก
โสม พุทราแดง เกาลัด เสิร์ฟพร้ อมเครื่ องเคียง เส้ นขนมจีน เหล้ าโสม พริ กไทยดาและเกลือ

จากนันน
้ าท่านแวะช้ อปที่ศนู ย์เวชสาอางยอดนิยม COSMETIC OUTLET สวรรค์ของนักช้ อป ชาวไทย เพื่อเลือก
ซื ้อกลับไปเป็ นของฝาก มีให้ เลือกมากมายหลากหลายแบนด์ไม่วา่ จะเป็ นสกินแคร์ บารุงผิวแบรนด์อย่าง DEWINS และ
แบรนด์ JSM ที่เป็ นสินค้ าหลักของทางร้ าน ไม่ว่าจะเป็ นครี มหอยทาก ครี มน ้าแตก ครี มขัดขี ้ไคล สแตมเซลล์โบท็อกซ์
เป็ นต้ น และยังมีสนิ ค้ าอื่นๆอาทิเช่น ครี มว่านหางจระเข้ แป้งม้ าโยก ยาย้ อมผม แฮนด์ครี ม ฯลฯ
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จากนันน
้ าท่านเดินชม สวนลอยฟ้ำ Seoullo 7017 สะพานลอยฟ้ า แลนด์มาร์ กแห่งใหม่ในกรุ งโซล ที่เกิดจากการ
ปรับปรุงทัศนียภาพ และปรับสะพานที่ทรุดโทรมให้ เป็ นถนนลอยฟ้ า ได้ กลายมาเป็ นสถานที่พกั ผ่อนที่สวยงาม

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 และ ภัตตาคารที่ตกแต่งอย่างน่ารัก เพื่อเอาใจวัยรุ่น

ค่ำ

รับประทำนอำหำรค่ำ เมนู คัมจำทัง เล้ งเกาหลีที่คณ
ุ ต้ องลอง สัมผัสรสชาติใหม่ของเล้ งในแบบฉบับเกาหลี ด้ วย
กระดูกหมูชนดี
ั ้ ชิ ้นโต คัดพิเศษ เคี่ยวจนข้ นในน ้าซุปรสชาติกลมกล่อม ที่ปรุงรสด้ วยเครื่ องเทศตารับเกาหลีแท้ ๆ จน
นุม่ ชุ่มลิ ้น รสชาติผสมกันอย่างลงตัว

เข้ ำสู่ท่ พ
ี ักโรงแรม Amanti Hotel or SML ระดับ 4 ดำว หรือเทียบเท่ ำ
วันที่ห้ำ
เช้ ำ

พระรำชวังถ็อกซูกุง – ดิวตีฟ้ รี – ซุปเปอร์ มำเก็ตของฝำก – สนำมบินอินชอน – กรุ งเทพฯ
รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นาท่านไปชม พระรำชวังถ็อกซูกุง ซึ่งเป็ นพระราชวังเพียงแห่งเดียว ที่มีภมู ิทศั น์ซงึ่ สวยงาม ซึ่งถูกรายล้ อมไปด้ วย
อาคารสไตล์ตะวันตกแบบนีโอคลาสสิก และสวนสไตล์ตะวันตกแห่งแรกของเกาหลี การเดินเท้ าท่องเที่ยว เพื่อเยี่ยม
ชมความงดงาม ของอาคารและสถานที่ต่างๆ โดยรอบของพระราชวัง ซึ่ง ประกอบไปด้ วย สถานที่สาคัญทาง
ประวัติศาสตร์ และสถานที่ทอ่ งเที่ยวยอดนิยมหลายแห่ง
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จากนันน
้ าคณะช้ อปปิ ง้ สินค้ าปลอดภาษี ที่ DUTY FREE ที่นี่มีสนิ ค้ าชันน
้ าให้ ทา่ นเลือกซื ้อมากมายกว่า 500
ชนิดทังน
้ ้าหอม เสื ้อผ้ า เครื่ องสาอาง กระเป๋ า นาฬิกาเครื่ องประดับ ฯลฯ
เที่ยง

…….. น.

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร จิมดัก ไก่ อบซีอิ๊ววุ้นเส้ น เป็ นเมนูอาหารเกาหลีพื ้นเมืองดังเดิ
้ ม เป็ น
ไก่ผดั รวมกับวุ้นเส้ น มันฝรั่งแครอท พริ ก และซอสดา เนื ้อไก่ที่นิ่ม รสชาติคล้ ายกับไก่พะโล้ สตู รเกาหลี ทานกับข้ าว
หอมอร่อย รสเผ็ดถึงเครื่ อง

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 ตามฤดูกาลและของที่ระลึกต่างๆ
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
41,500.40,500.39,500.-

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
- ค่าอาหารจานวน 11 มื ้อ ( อาหารเช้ า 4 มื ้อ / อาหารกลางวัน 4 มื ้อ / อาหารค่า 3 มื ้อ ) ตามระบุในรายการ
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พักเดี่ยว
5,500.-

-

ค่ารถโค้ ชปรับอากาศ ตลอดการเดินทาง
ค่าเข้ าชมสถานที่ตา่ ง ๆ ตามรายการ
ค่าหัวหน้ าทัวร์ และ ไกด์ท้องถิ่นที่มีประสบการณ์คอยดูแลอานวยความสะดวก
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 +
สาเนาหนังสือเดินทางพาสปอร์ ต+ เอกสารรับรองการได้ รับวัคซีนป้องกันโควิด 19
- หลักฐานประกอบการยื่นขอวีซา่ (ในกรณีที่ถือหนังสือเดินทางประเทศอื่น นอกเหนือจากไทย)
- 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
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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
1. ยกเลิกก่อนการเดินทางตังแต่
้ 30 วันขึ ้นไป คืนเงินค่าทัวร์ โดยหักค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นจริ ง
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากขอดที่ลกู ค้ าชาระมา และเก็บค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นจริ ง (ถ้ ามี)
3. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้ อยกว่า 15 วัน ขอสงวนสิทธิ์ยดึ เงินเต็มจานวน
4. กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริ ษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์ โดยหักค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นจริ ง (ถ้ ามี)
*** ค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นจริ ง เช่น ค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบิน โรงแรม ค่าวีซา่ และค่าใช้ จ่ายจาเป็ นอื่นๆ ****
5. การขอยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เจ็บป่ วย หรื อมีเหตุจากร่ างกายที่ไม่สามารถเดินทางในช่วงเวลาที่จองได้ การยกเลิกการ
เดินทาง หรื อเลื่อนการเดินทางจะต้ องแสดง ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล ให้ กบั เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายขาย ทังนี
้ ้บริ ษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์พิจารณาในการคืนเงินเป็ นกรณีไป แต่ทงนี
ั ้ ้ท่านจะต้ องเสียค่าใช้ จ่ายที่ไม่สามารถเรี ยกคืนได้ เช่น ค่าธรรมเนียมการวาง
มัดจาตัว๋ เครื่ องบิน และค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ถ้ ามี
6. คณะที่เดินทางช่วงวันหยุดต่อเนื่อง หรื อช่วงเทศกาล บริ ษัทฯ ได้ มีการการันตีมดั จา หรื อ ซื ้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 าเมืองปฏิ เสธการเข้ า - ออก นอกประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษัท บริ ษัทขอ
สงวนสิทธิ์ ไม่คืนค่าทัวร์ ไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น
หมำยเหตุ
- จานวนผู้เดินทางขันต
้ ่า 20 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 ไม่สามารถนามาเลื่อนวัน หรื อคืนเงินได้
- เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่วา่ ทังหมด
้
หรื อบางส่วนกับทางบริ ษัทฯ ทางบริ ษัทฯ จะถือว่าท่านได้ ยอมรับในเงื่อนไขข้ อตกลง
ต่างๆ ที่ได้ ระบุไว้ แล้ วทังหมด
้
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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 าประเทศเกาหลีของท่ าน 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

Happy Korea : Happy Series Lover Program

