Happy Korea : Happy Trendy (Home Town Cha Cha Cha)

กำหนดกำรท่ องเที่ยว ณ ประเทศเกำหลีใต้ 5วัน 3คืน

HAPPY TRENDY
วันแรก ท่ ำอำกำศยำนนำนำชำติ สุวรรณภูมิ
_____ น.
คณะพร้ อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรขำออกชัน้ 4 ประตูทางเข้ าที่ 6 – 7
กรุณานากระเป๋ าเดินทางใบใหญ่มาพบเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ ที่คอยต้ อนรับอานวยความสะดวกด้ านเอกสารและ
สัมภาระบริ เวณ แถว ....... ก่อนนาไปเช็คอินน์ยงั เคาน์เตอร์ ของ
สายการบิน T-WAY
_____น.
ออกเดินทางสู่ ประเทศเกาหลีใต้ โดยสำยกำรบิน ............ เที่ยวบินที่ TW…..
วันที่สอง สนำมบินแดกู (เกำหลีใต้ ) – ตรวจ RT-PCR TEST – คยองจู – ชอมซงแด – วัดพุลกุกซำ
_____น.
เดินทางถึงสนามบินแดกู ประเทศเกาหลีใต้ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมือง และ รับกระเป๋ าสัมภาระ
( กรุ ณำปรับเวลำของท่ ำนให้ เร็วขึน้ 2 ชั่วโมง เพื่อให้ ตรงกับเวลำท้ องถิ่นของประเทศเกำหลี )
จากนันน
้ าท่านตรวจโควิดแบบ RT-PCR Test ตามนโยบายและกฏระเบียบการเข้ าประเทศ
( บริกำรเซ็ตอำหำรเช้ ำแซนด์ วิชและนมกล้ วย )
นาท่านเดินทางสู่ เมืองคยองจู จังหวัดคย็องซังบุกโด เมืองหลวงเก่ ำของเกำหลี เป็ นเมืองเล็กๆ เมืองหนึ่งอยู่ทาง
ตอนใต้ ของประเทศเกาหลีใต้ ใกล้ ๆ กับเมืองปูซาน ซึ่งเป็ นเมืองท่องเที่ยวที่ร้ ู จักกันดี แม้ ว่าคยองจูจะไม่ได้ เป็ นที่ร้ ู จัก
มากนักแต่ก็มีความสาคัญทางประวัติศาสตร์ อยู่ไม่น้อย เพราะคยองจูเคยเป็ นเมืองหลวงเก่าของอาณาจักรชิลลาซึ่ง
เป็ นอาณาจักรหนึ่งของคาบสมุทรเกาหลีในสมัยก่อน ก่อนที่จะกลายมาเป็ นอาณาจักรโชซอน และย้ ายเมืองหลวง
ขึ ้นมาทางตอนเหนือ หรื อโซลในปั จจุบนั นัน่ เอง หากเทียบแล้ วคยองจูก็คงคล้ ายกับพระนครศรี อยุธยาของประเทศไทย
บ้ านเรา นอกจากคยองจูจะเคยเป็ นเมืองหลวงเก่าแล้ ว ภายในเมืองยังมีสถานที่สาคัญทางประวัติศาสตร์ มากมาย
เที่ยง

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร เมนูบุลโกกิ (Bulgogi) อาหารท้ องถิ่นดังเดิ
้ มของคาบสมุทรเกาหลี โดย
นาเนื ้อหมูสไลด์หมักกับซอส และเครื่ องเคียงต่างๆ ให้ ออกรสหวานนุม่ เวลาท่านนามาย่างขลุกขลิกกับซุปบุลโกกิ บน
กระทะแบน หรื อทรงครึ่งวงกลมพร้ อมผักกะหลา่ โดยจะมีลกั ษณะออกเป็ นแบบน ้าข้ น เสิร์ฟพร้ อมข้ าวสวยร้ อน และ
เครื่ องเคียงต่างๆ

จากนันน
้ าท่าน หอดูดำวซอมซองแด Cheomseongdae Observatory หอดูดาวที่เก่าแก่ที่สดุ ที่ยงั คงเหลืออยูใ่ นเอเชีย
ตะวันออก หอดูดาวแห่งนี ้ถูกสร้ างขึ ้น ในรัชสมัยของสมเด็จพระราชินีซ็อนด็อกแห่งอาณาจักรชิลลา (Queen Seondeok
of Silla) เพื่อใช้ สาหรับการสังเกตดวงดาว ในการคาดการณ์สภาพอากาศ และถูกกาหนดให้ เป็ น สมบัติของชาติลาดับที่
31 เมื่อ 20 ธันวาคม ค.ศ. 1962
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จากนันน
้ าท่านเดินทางสู่ วัดพลูกุกซำ Bulguksa เป็ นวัดทางพุทธศาสนาโบราณของเกาหลีซึ่งก่อตังขึ
้ ้นในช่วงกลาง
ศตวรรษที่ 8 ในช่วงยุคทองของราชวงศ์ ชิลลา วัดนี ้แสดงให้ เห็นถึงทักษะทางสถาปั ตยกรรมที่พฒ
ั นาอย่างสูงและงาน
ฝี มือที่สร้ างสรรค์ ของชาวซิลลา และเจดีย์หินทังสองที
้
่ตงอยู
ั ้ ่ในวัดถือเป็ นผลงานชิ น้ เอกของสถาปั ตยกรรมทางพุทธ
ศาสนาซึง่ ไม่มีใครเทียบได้ ในเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือทังหมด
้

ค่ำ

รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร เมนู แฮมุลทัง ล็อบเตอร์ ซีฟ้ ดหม้
ู อไฟ (ตำมฤดูกำล) คล้ ายต้ มยาทะเลของ
เมืองไทย 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

เข้ ำสู่ท่ พ
ี ักโรงแรม Commodore Hotel Gyeongju หรือเทียบเท่ ำระดับ 4 ดำว
วันที่สำม โปฮัง – อุทยำนอนุสรณ์ ซำบัง – สถำนที่ถ่ำยทำ Home Town Cha Cha Cha (Cafe/คลินิกหมอยุน/ตลำดกงจิน)
Pohang Space Walk – Guryongpo Modern Culture and History Street – โฮมีกทซันไรส์ สแควร์ – ปูซำน
เช้ ำ
รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่เมืองโพฮัง เป็ นเมืองสวยที่ตงอยู
ั ้ ่ใน จังหวัดคยองซังเหนือ ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งถือได้ ว่าเป็ นเมืองท่า
หลัก ของทัง้ ในภูมิ ภาคแทกู -คยองบุก โดยบริ เวณของโพฮังนัน้ จะตัง้ อยู่ที่ ปากแม่นา้ ฮยองซัน ทาให้ มีวิวทิวทัศน์ ที่
สวยงามอย่างมาก และเมืองนี ้ยังเป็ นที่ร้ ู จักในฐานะ “เมืองแห่งแสงไฟ” ด้ วย เพราะจะมีการจัดงานเทศกาลดอกไม้ ไฟ
นานาชาติ (Pohang International Fireworks Festival) ในฤดูร้อนของทุกๆ ปี ที่ชายหาดยองอิลแดนัน่ เอง
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จากนันน
้ าท่านเดินทางไปยัง อุทยำนอนุสรณ์ ชำบัง (Sabang Memorial Park) เรื อประมงเก่าจอดอยูต่ รงหน้ าผาริ ม
ทะเล ฉากที่หมอยุนเดินขึ ้นไปบนเขาแล้ วเจอกับหัวหน้ าฮงกาลังซ่อมเรื อ โดยเรื อประมงนี ้ถูกเซ็ตไว้ บนยอดเขามูกึนบง
(Mukeunbong) ภายในอุทยานอนุสรณ์ซาบัง ซึง่ สร้ างขึ ้นเพื่อเฉลิมฉลองวันครบรอบ 100 ปี ของงานควบคุมการกัดเซาะ
พื ้นที่ชายฝั่ งเพื่อป้องกันภัยธรรมชาติ แล้ วก็เป็ นสถานที่ทอ่ งเที่ยวชื่อดังของเมืองโพฮังด้ วย คนที่นนี่ ิยมมาพักผ่อนหย่อน
ใจกับครอบครัว เพราะว่าเงียบสงบและวิวบนยอดเขาก็คือสวยปั งมาก

จากนันน
้ าท่าน เดินทางสู่ ตลำดกงจิน หรือ ตลำดชองฮำ ซึง่ ถูกเลือกให้ เป็ นหนึง่ ในสถานที่ถา่ ยทาหลักในซีรีส์ ไม่วา่
จะเป็ น คาเฟ่ (Live Café & Pub Coffee), ร้ านอุปกรณ์ของพ่อน้ องโบรา, ร้ านขายของชา, จุดให้ นามบัตรของตารวจหนุม่
กับผู้ช่วยทันตแพทย์สาว ไปจนถึงซีนที่ยนุ ฮเยจินถามฮงดูชิกว่า "นายชอบฉันเหรอ" ที่เราเหลือบไปเห็นหลังคาสีฟ้า และ
ป้ายหน้ าร้ านสีขาว-ฟ้ าที่ตรงกัน ซึง่ จุดที่ทงสองยื
ั้
นคุยกันอยูบ่ ริ เวณร้ าน 시장식 육식 당
ตลาดซองฮาถูกเรี ยกว่า 'ตลาด 5 วัน' เนื่องจากตลาดจะเปิ ดให้ พอ่ ค้ าแม่ค้าตังแผง
้ ขายของในวันที่ 1, 6, 11, 16, 21, 26
(เปิ ดเว้ นระยะทุก 5 วัน) รวมถึงการค้ าขายของตลาดนี ้มีความคล้ ายคลึงกับตลาดนัดแบกะดินของไทยมากๆ ที่บรรดา
พ่อค้ าแม่ค้าตังโต๊
้ ะ วางกะละมัง ปูผ้าใบ ขายผัก ขายปลากันแบบบ้ านๆและเนื่องจากสถานการณ์โควิด จึงทาให้ ก่อน
หน้ านี ้ตลาดซองฮาค่อนข้ างเงียบเหงา การมาถึงของซีรี่ส์ Hometown Cha-Cha-Cha จึงทาให้ บรรดาพ่อค้ าแม่ค้าตื่นเต้ น
และคึกคักขึ ้นมาได้ เยอะเลยทีเดียว!

เที่ยง

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร เมนูโอซัมพุลโกกิ (Osam Bulkoki) มีสว่ นผสมของปลาหมึก และหมู
สามชัน้ โดยนาลงไปผัดปรุงรสให้ หวานเล็กน้ อย มีน ้าขลุกขลิก รับประทานพร้ อมข้ าวสวยร้ อนๆ เสิร์ฟพร้ อมเครื่ องเคียง
และซุปร้ อนๆ

บ่าย

เดินบน "Pohang Space Walk" สกำยวอร์ ค ที่ใหญ่ที่สดุ ในประเทศ ตังอยู
้ ่ที่สวนฮวานโฮ เมืองโพฮัง ซึง่ เราสามารถเดิน
ขึ ้นไปชมทัศนียภาพอันสวยงามของเมืองโพฮัง รวมถึงอ่าวยางกิ ล และหาดยางกิลแดโดย Pohang Space Walk นีม้ ี
ลักษณะคล้ ายกับรถไฟเหาะ ความสูง 25เมตร ความยาวทังหมดคื
้
อ 333 เมตร และมีบนั ไดจานวน 717 ขัน้ ผลิตจาก
เหล็กกว่า 317 ตัน ซึง่ สามารถรองรับจานวนคนได้ 250 คน บนนัน้
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จากนันน
้ าท่านเดินทางสู่ ถนนวัฒนธรรมร่ วมสมัยกูรยงโพ (Guryongpo Modern Culture and History Street) หนึง่
ในสถานที่ยอดฮิตในทีใ่ ช้ ในการถ่ายทาซีรีส์ตา่ งๆ เป็ นมุมบันไดที่ถอดยาวไปตามชุมชนแห่งนี ้นีเ่ อง โดยที่นี่จะจาลองร้ าน
ต่างๆ ในสมัยทศวรรษ 1910 เอาไว้ ซึง่ ในอดีตนัน้ เคยเป็ นชุมชนทีอ่ ยูอ่ าศัยของชาวญี่ปนที
ุ่ ่เข้ ามายึดครองเกาหลีในยุคล่า
อาณานิคม จะเห็นได้ จากสถาปั ตยกรรมต่างๆ รอบเมืองมีกลิน่ อายแบบญี่ปนอย่
ุ่ างมาก โดยทางเกาหลีเองได้ บรู ณะ และ
อนุรักษ์ ให้ กลายมาเป็ นหนึง่ ในแหล่งท่องเที่ยวสาคัญ

จากนันน
้ าท่าน โฮมีกท ซันไรส์ สแควร์ โดยที่นี่เคยเป็ นบริ เวณของ หมู่บ้านชาวประมง ที่เรี ยกว่า โฮมีกท (호미곶)
แปลว่า “หมูบ่ ้ านแห่งเรื่ องเล่าของเสือ” นัน่ เอง ซึง่ ไฮไลท์ของที่นี่ ก็คือ ประติมากรรมรู ปปั น้ มือขนาดใหญ่ ที่ยื่นขึ ้นมาจาก
น ้าทะเล ซึ่งเรี ยกว่า มือแห่งความสามัคคี นอกจากนี ้ยังเป็ นสถานที่ดพู ระอาทิตย์ขึ ้น ที่ได้ รับความนิยมอย่างมากในโพฮัง
อีกด้ วย โดยจะมีการจัดงานเทศกาลชมพระอาทิตย์ขึ ้นในที่นี่ทุกวันปี ใหม่ เป็ นการรับแสงแรกแห่งปี ที่งดงามมากจริ งๆ
จากนันน
้ าท่านเดินทางสูเ่ มืองปูซำน

ค่ำ

รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร เมนู คำลบี ้ ( หมูยา่ งเกาหลี ) ต้ นตาหรับอาหารเลือ่ งชื่อของประเทศเกาหลีใต้
เป็ นหมูยา่ งที่ผา่ นการหมักจนได้ ที่ นามาย่างบนเต่าถ่านร้ อนๆ สุกกาลังดี แล้ วตัดชิ ้นพอคา รับประทานกับซอส, กระเทียม,
กิมจิ, และ ใช้ ใบผักกาด หอมสด ห่อเป็ นคาๆ คล้ ายเมี่ยงคา แกล้ มด้ วยพริ กเกาหลี เม็ดโตสีเขียวสด พร้ อมข้ าวสวยร้ อนๆ
และ เครื่ องเคียง

เข้ ำสู่ท่ พ
ี ักโรงแรม Crawn Harbor Hotel Busan หรือ เทียบเท่ ำ
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วันที่ส่ ี
เช้ ำ

ศูนย์ สมุนไพร – หมู่บ้ำนวัฒนธรรมคัมชอน – (Samgyatang) – วัดแฮดอง ยงกุงซำ – แดกู – ดิวตีฟ้ รี –
ดินเนอร์ หรู Ashley Buffet – ถนนทงซองโน ช้ อปปิ ้ งสตรีท
รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
จากนันน
้ าท่านรับฟั งความรู้ที่ ศูนย์ สมุนไพร ซึง่ ได้ รับการรับรองคุณภาพจากรัฐบาล เข้ าชมศูนย์โสมเกาหลี ซึง่ ถือว่าเป็ น
โสมที่มีคณ
ุ ภาพดีที่สดุ พร้ อมให้ ทา่ นได้ เลือกซื ้อโสมที่มคี ณ
ุ ภาพ หรื อ ศูนย์ฮ็อกเก็ตนามู ต้ นไม้ ชนิดนี ้เจริ ญเติบโตในป่ าลึก
บนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะ ช่วยดูแลตับให้ สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ให้ ทา่ นได้ เลือกซื ้อตามอัธยาศัย
นาท่านเดินทางสู่ หมู่บ้ำนวัฒนธรรมกัมชอน (Gamcheon Culture Village) หรื อเรี ยกว่า “Korea’s Santorini”
(ซำนโตริน่ ีเกำหลี) โดยชื่อเรี ยกนี ้ มาจากลักษณะอันโดดเด่นของหมูบ่ ้ านวัฒนธรรมกัมชอน หมูบ่ ้ านที่ตงอยู
ั ้ บ่ นเนินเขา
เรี ยงตัวสลับกันไปมาสีสนั สดใส ในอดีตหมูบ่ ้ านนี ้เคยเป็ นที่อยูอ่ าศัยของของผู้ลี ้ภัยสงครามเกาหลี จนในปี 2009 รัฐบาล
เกาหลี ได้ สง่ เสริ มการท่องเที่ยว มีการพัฒนาปรับปรุงทัศนียภาพ ให้ นา่ อยูม่ ากยิ่งขึ ้น โดยปรับเปลีย่ นหมูบ่ ้ านกัมชอน ให้ มี
สีสนั โดดเด่นด้ วยการทาสี วาดภาพตามกาแพง และตัวบ้ าน ให้ ดสู ดใส น่ารัก บ้ านเรื อนหลายหลังเปลีย่ นเป็ นสตูดิโอ และ
แกลลอรี่ บางจุดก็เป็ นร้ านขายสินค้ า ทังสิ
้ นค้ าพื ้นเมือง สินค้ าสมัยใหม่ รวมไปถึงร้ านกาแฟ และได้ โด่งดังจากซีรี่ส์เรื่ อง
Running Man ที่มาถ่ายทาที่นี่ จึงทาให้ หมูบ่ ้ านวัฒนธรรมกัมชอนแห่งนี ้เป็ นที่ร้ ูจกั มีนกั ท่องเที่ยวชาวเกาหลี และ
ต่างประเทศมาเทีย่ วกันมาก พาท่านชมวิวเมือง

เที่ยง

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร เมนู ไก่ ต๋ ุนโสม(Samgyetang) อาหารชาววังในสมัยก่อนปั จจุบนั เป็ น
อาหารเลือ่ งชื่อของเมืองหลวง เชื่อกันว่าบารุงและเสริ มสุขภาพ เสิร์ฟท่านละ 1 ตัวในหม้ อดินร้ อน ภายในตัวไก่จะมีข้าว
เหนียว รากโสม พุทราแดง เกาลัด เสิร์ฟพร้ อมเครื่ องเคียง เส้ นขนมจีน เหล้ าโสม พริ กไทยดาและเกลือ

บ่ ำย

พาท่านไป วัดแฮดง ยงกุงซำ (Haedong Yonggungsa Temple) หนึง่ ในวัดพุทธเก่าแก่ และมีชื่อเสียงของเมืองปูซาน
ตังอยู
้ เ่ รี ยบชายฝั่ งแนวโขดหินทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองปูซาน สร้ างขึ ้นเมื่อปี ค.ศ. 1376 โดยพระที่มีชื่อเสียง
องค์หนึง่ ของยุคนัน้ วัดส่วนใหญ่ของเกาหลีจะสร้ างอยูใ่ นหุบเขา หรื อในป่ า แต่วดั แฮดองยงกุงซา เป็ นหนึง่ ในไม่กี่วดั ที่
สร้ างอยูร่ ิ มทะเลเลย อีกทังยั
้ งหันหน้ าของวัดออกไปทางทะเลด้ วย ทาให้ เป็ นภาพที่สวยงาม และแปลกตาไม่เหมือนวัด
ไหนๆ ของเกาหลี
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จากนันน
้ าท่านเดินทางสูเ่ มืองแดกู นาคณะช้ อปปิ ง้ สินค้ าปลอดภาษี ที่ DUTY FREE ที่นี่มีสนิ ค้ าชันน
้ าให้ ทา่ นเลือกซื ้อมากมายกว่า
500 ชนิดทังน
้ ้าหอม เสื ้อผ้ า เครื่ องสาอาง กระเป๋ า นาฬกิ าเครื่ องประดับ ฯลฯ
ค่ำ

รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร Ashley Buffet เมนูบฟุ เฟ่ ต์อินเตอร์ แบบพรี เมี่ยม ให้ ทา่ นได้ อิ่มอร่อยกับอาหาร
นานาชาติหลากหลาย รวมถึงซีฟ้ ดู และอาหารเกาหลีแบบไม่อนั ้ ให้ ทา่ นได้ เลือกอย่างจุใจ พร้ อมตบท้ ายด้ วยเมนูของ
หวานสุดฟิ น

จากนันน
้ าทุกท่าน ช้ อปปิ ้ งถนนดงซองโน (Dongseongno) ตลาดเสื ้อผ้ าขนาดใหญ่ ถนนสายแฟชัน่ ที่มีเสื ้อผ้ า แบรนด์
เนมของเกาหลีกบั คอลเลกชันใหม่ลา่ สุดให้ เลือกซื ้อกันอย่างเต็มอิม่ ว่ากันว่าแฟชัน่ ที่นี่อาจจะล ้าหน้ ากว่าที่กรุงโซลและ
ราคาไม่แพงอีกด้ วย พร้ อมทังเลื
้ อกซื ้อเครื่ องสาอางค์ แบรนด์ดงั ของเกาหลี Etude, Skin Food, Face Shop ในราคาถูกว่า
เมืองไทยประมาณ 4 เท่า

เข้ ำสู่ท่ พ
ี ักโรงแรม The Grand Hotel Daegu หรือ เทียบเท่ ำ
วันที่ห้ำ
เช้ ำ

Apsan Park + เคลเบิล้ คำร์ – E World – ซุปเปอร์ มำเก็ต – กรุ งเทพฯ
รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ อัพซำน พำร์ ค ( Apsan Park) เป็ นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ ตังอยู
้ ่เชิงเขา และยังมี cable car
ระยะทาง 790 ม. พาขึ ้นไปชมวิว เกือบจะ 360 องศา ของเมืองแดกู และยังเป็ น 1 ในสวนสาธารณะประเภท UrbanEco Park ที่ใหญ่ที่สดุ ของแดกู มีภเู ขาอัพซาน ซึง่ สูงประมาณ 600 ม. จะมีทงส่
ั ้ วนที่เป็ นสวนสาธารณะ ที่มีลาธารเล็กๆ
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ไหลผ่าน และส่วนที่เป็ นภูเขา ซึ่งแบ่งระดับการเดินยากง่าย ได้ ถึง 3 ประเภท ระยะทางสาหรับการเดิน trekking มี
ตังแต่
้ 2 - 4 กม. ให้ นกั ปี นเขาได้ เลือก

เที่ยง

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร จิมดัก ไก่ อบซีอิ๊ววุ้นเส้ น เป็ นเมนูอาหารเกาหลีพื ้นเมืองดังเดิ
้ ม เป็ นไก่
ผัดรวมกับวุ้นเส้ น มันฝรั่งแครอท พริ ก และซอสดา เนื ้อไก่ที่นิ่ม รสชาติคล้ ายกับไก่พะโล้ สตู รเกาหลี ทานกับข้ าว หอม
อร่อย รสเผ็ดถึงเครื่ อง

บ่ ำย

นาท่านพาท่านเพลิดเพลินไปกับ สวนสนุก E-WORLD ซึง่ เป็ นสวนสนุกที่ใหญ่เป็ นอันดับสามของเกาหลีใต้ เปิ ดเมื่อปี
1995 เครื่ อ งเล่นที่ได้ รับ ความนิ ยมมากที่ สุดคื อ “สกายจั๊ม ” หรื อ เรี ย กว่า “หอสูง ” ให้ โดดวัดใจท้ าทายความกล้ า
นอกจากนี ้ยังมีเครื่ องเล่นสุดมันส์ อาทิเช่น รถไฟเหาะ, Ballon Race, Water Fall Plaza, บ้ านผีสงิ ฯลฯ และสวนดอกไม้
นานาชนิด อาทิเช่น สวนดอกทิวลิป สวนสไตล์ยโุ รป ให้ ทา่ นได้ เลือกมุมถ่ายภาพน่ารักๆ เก็บเป็ นที่ระลึก

…….. น.

ได้ เวลาสมควร นาท่านสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน เพือ่ นาท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยระหว่างทางนา
ท่านช้ อปปิ ง้ ที่ ซุปเปอร์ มำร์ เก็ต ซึง่ มีสนิ ค้ าต่างๆ มากมายให้ เลือกซื ้อหาเป็ นของฝาก เช่น กิมจิ บะหมี่กงึ่ สาเร็จรูป
สาหร่าย ขนมขบเคี ้ยว ลูกอม ผลไม้ ตามฤดูกาลและของที่ระลึกต่างๆ
นาท่านเหินฟ้ ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดย สำยกำรบิน T-WAY เที่ยวบินที่ ........
เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจ

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
******ภาพที่ใช้ ในโปรแกรมเพื่อการโฆษณาเท่านัน*******
้
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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
40,900.39,900.38,900.-

พักเดี่ยว
5,500.-

อัตรำค่ ำบริกำรรวม
- ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ไป-กลับ ชันประหยั
้
ด (แบบหมูค่ ณะ) เส้ นทาง กรุงเทพฯ – แดกู – 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
- 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
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( 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)
- ส่งรายละเอียดข้ อมูลทังหมดมาที
้
่ช่องทางที่เจ้ าหน้ าที่แจ้ ง
4. หากไม่ชาระ หรื อ ชาระไม่ครบตามกาหนด ถือว่าท่านยกเลิก การเดินทางโดยไม่มีเงื่อน 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 จ่า ยที่เกิดขึ ้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 ไ ม่ ส ามารถเรี 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 าเมืองปฏิ เสธการเข้ า - ออก นอกประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิ ดชอบของบริ 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
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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 ษั ทฯ 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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