Happy Korea : Happy Super Wow Program

กำหนดกำรท่องเที่ยว ณ ประเทศเกำหลีใต้ 5วัน 3คืน

HAPPY SUPER WOW
วันแรก
00.00 น.

00.00 น.

ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติ สุวรรณภูมิ
คณะพร้อมกันทีส่ นามบินสุวรรณภูมิ อำคำรผูโ้ ดยสำรขำออกชัน้ 4 ประตูทางเข้าที่ 6 – 7
กรุณานากระเป๋าเดินทางใบใหญ่มาพบเจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯ ทีค่ อยต้อนรับอานวยความสะดวกด้านเอกสารและ
สัมภาระบริเวณ แถว ....... ก่อนนาไปเช็คอินน์ยงั เคาน์เตอร์ของ
สายการบิน KOREAN AIR / ASIANA AIRLINES
ออกเดินทางสู่ ประเทศเกาหลีใต้ โดยสำยกำรบิ น ............ เที่ยวบิ นที่ KE / OZ …….
ตารางเทีย่ วบินของสายการบิน KOREAN AIR ( KE ) / ASIANA AIRLINES ( OZ ) เส้นทาง กรุงเทพฯ – อินชอน
KE…… ( 00.00 – 00.00+1 ) // OZ…… ( 00.00 – 00.00+1 )

วันที่สอง
00.00 น.

เที่ยง

กรุงเทพฯ – อิ นชอน (เกำหลีใต้ ) – ตรวจ RT-PCR TEST – เกำะนำมิ – ยงเพียงรีสอร์ท
สนุกสนำนกับเครือ่ งเล่น Thrilling Luge ride – ขึน้ ชมวิว Mono Park Skywalk
เดินทางถึงสนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ ผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมือง และ รับกระเป๋าสัมภาระ
(กรุณำปรับเวลำของท่ำนให้เร็วขึน้ 2 ชัวโมง
่
เพื่อให้ตรงกับเวลำท้องถิ่ นของประเทศเกำหลี)
จากนัน้ นาท่านตรวจโควิดแบบ RT-PCR Test ตามนโยบายและกฎระเบียบการเข้าประเทศ
ทีส่ นามบินนานาชาติอนิ ชอน ( บริกำรเซตอำหำรเช้ำแซนด์วิชและนมกล้วย )
นาท่านเดินทางสู่เมืองชุนชอน ข้า มเรือ เฟอร์ร่ีสู่ เกำะนำมิ (NAMISEOM ISLAND) ชมทิว ทัศน์ ซ่ึงเคยใช้เป็ น
สถานทีถ่ ่ายทาละครทีวี “WINTER LOVE SONG” อันโด่งดังไปทัวทั
่ ง้ เกาหลีและเอเชีย เกาะนามิน้ีมรี ูปร่างคล้าย
ใบไม้ ที่ลอยอยู่ทางตอนเหนือของแม่น้ าฮัน ท่านสามารถชมบรรยากาศรอบเกาะ เช่น การเดินเล่นเทีย่ วชมสวน
เกาหลี คาราวะสุสานนายพลนามิ เดินผ่านกลางแมกไม้แห่งสวนสนทีส่ งู เสียดฟ้า ผ่านดงต้นสน ดอกสน ต้นเกาลัด
เก็บโลเคชันประทั
่
บใจ ชมฟาร์มเลีย้ งนกกระจอกเทศ หรือ จะเลือกขีจ่ กั รยานชมวิวเหมือนฉากในละครตามอัธยาศัย

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร ภัตตำคำร เมนู ทัคคำลบี้ เป็ นอาหารขึน้ ชื่อของเมืองชุนชอน ทีใ่ คร
มาแล้วถ้าไม่ทานเหมือนมาไม่ถงึ เนื้อไก่ทห่ี นออกมาเป็
ั่
นชิน้ พอคา คลุกเคล้าด้วยเครื่องปรุง และหมักไว้จนได้ท่ี
นามาผัดบนกระทะยักษ์ พร้อมด้วย Rice cake เสริฟพร้อมด้วยน้าซุปสาหร่ายเกาหลีรอ้ นๆ ( มีย๊อกกุก )
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บ่ำย

หลังจากรับประทานอาหารแล้ว น าคณะเดินทางสู่ เมืองพย็องชัง เพื่อนาท่านเช็คอินน์ เข้าสู่ ยงเพี ยงรีสอร์ท
( Yongpyeong Resort ) ซึง่ ตัง้ อยู่ในหุบเขาทีส่ วยสุดและสูงสุดของจังหวัดคังวอนโด เป็ นสกีรสี อร์ทแห่งแรกและมี
ชื่อเสียงของเกาหลี มีสโลปสกีสาหรับนักแข่งขันสกีระดับโลก และมีกอนโดล่าเส้นทางยาวสุดสู่จุดชมวิว จึงเป็ น
สถานทีถ่ ่ายละครเกาหลีหลายสิบเรื่อง เช่น Winter Sonata , The Goblin , My ID Is Gangnam Beauty
ได้เ ปิ ด ให้บ ริก ารในปี ค. ศ. 1975 เป็ น แหล่ งก าเนิ ดของการพัฒ นาและนิ ย มการเล่ น สกีใ นเกาหลี และประสบ
ความสาเร็จเป็ นอย่างมากจากกิจกรรมสกีต่างๆ ในระดับนานาชาติ นอกจากนี้ยงั เป็ นอีกหนึ่งสถานทีท่ ไ่ี ด้จดั กิจกรรม
แข่งขันกีฬาสกีโอลิมปิ ก ในปี 2018 มี 28 สโลป และ 14 ลิฟท์ มีสงิ่ อานวยความสะดวก เช่นสนามกอล์ฟ สวนน้า ที่
พักและสิง่ อ านวยความสะดวกต่ างๆช่ วยให้ผู้เข้าชมสามารถเพลิดเพลินกับ วันหยุดพัก ผ่อนในสภาพแวดล้อ ม
ธรรมชาติ ให้ทุกท่านสนุกสนานเพลิดเพลินกับกิจกรรมของทางรีสอร์ท
นาท่านทดลองเล่น Thrilling Luge ride เครื่องเล่นที่น่าตื่นเต้นและให้คุณ ได้ใช้ทกั ษะการควบคุม การขับเคลื่อน
ด้วยการวิ่งบนเส้นทางที่ยาวกว่า 1,458 เมตร ไปตามเนินสีชมพูและสีเหลือง Luge เป็ นกิจกรรมที่มชี ่อื เสียงใน
นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ แคนาดา สามารถเล่นได้ทงั ้ ช่วงเวลากลางวันและกลางคืน

จากนัน้ นาท่าน นัง่ กระเช้ ำกอนโดล่ำ (Mt. Balwangsan Cable Car) ระยะทางโดยประมาณ 3.7 กม. เป็ นทาง
กระเช้าทีย่ าวทีส่ ดุ ในเกาหลีใต้ ใช้เวลาเพียง 15 นาทีเท่านัน้ มีววิ ทิวเขาต้นไม้ให้ชมตลอดสองข้างทาง ด้านบนจะมี
จุดชมวิว Mona Park Skywalk ทีต่ งั ้ ตระหง่าน โดดเด่นสวยงาม นาท่านเดินผ่านเข้าไปยัง Dragon Castle ซึง่ เป็ น
อาคารทีอ่ อกแบบสไตล์สวิสดัง้ เดิมทีม่ ลี ฟิ ต์พาขึน้ ไปยังจุดทางเดินลอยฟ้า Dragon Peak จุดชมวิวทิวทัศน์อนั งดงาม
มองไปสุดลูกหูลกู ตา
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คำ่

รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร ภัตตำคำร เมนูจดั จ้ำน! โอซัมหรือหมูปลำหมึกย่ำงบำร์บีคิว
หมักสไตล์สมัยใหม่เกาหลี เป็ นเมนูประยุกต์ทช่ี าวเกาหลีคดิ กัน ซีง่ คนต่างประเทศนิยมรับประทานเช่นกันเพราะมี
รสชาติอ อกหวานเผ็ดเล็กน้ อ ย โดยน าบาร์บีคิว หมูติดมัน และปลาหมึกหมักซอสแดงผัด ในกระทะ เมื่อ สุก
รับประทานพร้อมเครื่องเคียงและข้าวสวย หากต้องการแบบรสชาติเกาหลีแท้ๆ ก็สามารถใส่กมิ จิหมักลงต้มด้วย ก็
จะได้รสชาติอกี แบบหนึ่ง.

เข้ำสู่ที่พกั โรงแรม Yongpyong Resort หรือ เทียบเท่ำระดับ 4 ดำว
วันที่สำม
เช้ำ

เมืองยงอิ น – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – ถำ้ ควังมยอง – สวนสำธำรณะฮำนึ ล
รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
จากนัน้ นาท่านสู่เมืองยงอิน สนุ กสนานกับ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ สวนสนุ กกลางแจ้งทีใ่ หญ่ทส่ี ุดของประเทศ
เกาหลี ซึง่ ได้ถูกขนานนามว่า“ดิสนียแ์ ลนด์เกาหลี” ตัง้ อยู่ท่ามกลางหุบเขา ท่านจะได้สมั ผัสกับความตื่นเต้นไป
กับเครื่องเล่นมากมายหลากหลายชนิด โดยท่านสามารถเล่นเครื่องเล่นได้ทุกชนิดไม่จากัดจานวนครัง้ กับบัตร
DAY PASS อาทิเช่น รถไฟความเร็วสูง T-Express, รถไฟเหาะ, ท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี ชมไลเกอร์
แฝดคู่แรกของโลก

เที่ยง

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร เมนู ชำบู ชำบู หม้อไฟเกาหลี เสิรฟ์ พร้อมเครื่องเคียงหลากชนิด
แบบฉบับเกาหลีพร้อมน้าจิม้ โดยนาเนื้อหมูมาแล่ให้บาง แล้วนาไปใส่ในหม้อไฟพร้อมเห็ดต่างๆ และผักนานา
ชนิด พร้อมทัง้ ใส่วุน้ เส้นเกาหลีลงไป หรือใครจะทานโดยการนาเนื้อหมูไปแกว่งในน้าซุปร้อนๆ ให้สกุ พอเหมาะ ก็
อร่อยไปอีกแบบ
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บ่ำย

จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ ถำ้ ควังมยอง เป็ นเหมืองถ่านหินเก่าในสมัยที่เกาหลีอยู่ใต้อาณานิคมของญี่ปุ่น ซึ่งถูก
นามารีโนเวทใหม่เมื่อปี 2011 ให้เป็ นพิพธิ ภัณท์ทางประวัตศิ าสตร์และวัฒนธรรม โดยมีการสร้างทางเดินในถ้าใหม่
โดยประดับประดาไปด้วยแสงไฟ หลากหลายสี สวยงาม มีน้าตกภายในถ้า รวมทัง้ ห้องโถงสาหรับการแสดงดนตรี

จากนัน้ นาคณะเดินทางสู่ สวนสำธำรณะฮำนึ ล Haneul Park ให้ทุกท่านถ่ายรูปสวย กลางทุ่งดอกหญ้า ซึง่ เป็ น
1 ใน 5 สวนสาธารณะในเขตของ สวนสาธารณะเวิรด์ คัพ (World Cup Park) ทีม่ รี ะบบนิเวศทีห่ ลากหลาย ความ
พิเศษของสวนสาธารณะฮานึลแห่งนี้คอื ตัง้ อยู่บนจุดทีส่ งู ทีส่ ดุ ในสวนสาธารณะเวิรด์ คัพ ด้วยความสูงกว่า
ระดับน้าทะเลถึง 98 เมตร จึงทา ให้เเราเห็นทัศนียภาาพอันงดงามของ ภูเขาบุกฮันซาน (Bukhansan
Mountain), ภูเขานัมซาน (Namsan Mountain) และ แม่น้าฮัน (Han River) ได้อย่างชัดเจน อีกท้งั ยังเป็ นทีอ่ ยู่
อาศัยของเหล่าผีเสือ้ 30,000 ชีวติ ทีโ่ บยบิน สร้างสีสนั ใหก้บสวนแห่งนี้ได้เป็ นอย่างดี

คำ่

รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร เมนู บุฟเฟต์เซตอำหำรชำววัง Hanjeongsik หลากหลายด้วยอาหาร
พืน้ เมืองเกาหลีคุณภาพดี มีให้ทา่ นเลือกทัง้ ข้าวยาเกาหลี หมูสามชัน้ ย่างรสเลิศ ปลาหมึกผัดพริกเครื่องแกง
เกาหลี เครื่องเคียง และอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ยงั มีเครื่องดื่มและของหวานขึน้ ชื่ออย่างน้าแข็งใสบิงซู

เข้ำสู่ที่พกั โรงแรม Nine Brick Hotel or Amanti Hotel หรือ เทียบเท่ำระดับ 4 ดำว
วันที่สี่
เช้ำ

ศูนย์สมุนไพร – ใส่ชุดฮันบกเข้าชมพระราชวังเคียงบก – ศูนย์เวชสาอาง – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย
เรียนทาคิ มบับ – นัง่ เคเบิ้ลคาร์ขนึ้ โซลทาวเวอร์ – เมียงดง
รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
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นาท่านรับฟงั ความรูท้ ่ี ศูนย์สมุนไพร ซึง่ ได้รบั การรับรองคุณภาพจากรัฐบาล เข้าชมศูนย์โสมเกาหลี ซึง่ ถือว่า
เป็ นโสมทีม่ คี ุณภาพดีทส่ี ดุ พร้อมให้ท่านได้เลือกซือ้ โสมทีม่ คี ุณภาพ หรือ ศูนย์ฮอ็ กเก็ตนามู ต้นไม้ชนิดนี้
เจริญเติบโตในปา่ ลึกบนภูเขาทีป่ ราศจากมลภาวะ ช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ให้ท่านได้
เลือกซือ้ ตามอัธยาศัย จากนัน้ ให้ท่าน เปิ ดประสบกำรณ์พิเศษ!! กับกำรได้เลือกใส่ชุดฮันบก ( ชุดประจำชำติ
เกำหลี ) ในแบบทีท่ ่านชอบ เพือ่ เข้าสัมผัสวัฒนธรรมเกาหลีชมสถาปตั ยกรรมความงามพร้อมถ่ายภาพเป็ นที่
ระลึกกับบรรยากาศภายในของ พระรำชวังเคียงบก ซึง่ เป็ นพระราชวังไม้โบราณเก่าแก่ทส่ี ดุ สร้างขึน้ ใน ค.ศ.
1394 ในอดีตกว่า 600 ปี ก่อน ภายในพระราชวังแห่งนี้มหี มูพ่ ระทีน่ งมากกว่
ั่
า 200 หลัง เป็ นฉากหลังทีง่ ดงาม

เที่ยง

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร เมนู ไก่ต๋นุ โสม ของขึน้ ชื่อตัง้ แต่ยุคสมัยรำชวงศ์โชซอน มีตน้
ตารับมาจากในวัง เป็ นเมนูอาหารเกาหลีทน่ี ิยมทานเพื่อบารุงกาลัง และเสริมสุขภาพ ภายในตัวไก่จะมีสว่ นผสม
ของสมุนไพรนานาชนิด เช่น ข้าวเหนียว รากโสม พริกไทยแดง เกาลัด พุทราจีน เป็ นต้น

บ่ำย

จากนัน้ นาท่านแวะช้อปทีศ่ นู ย์เวชสาอางยอดนิยม COSMETIC OUTLET สวรรค์ของนักช้อป ชาวไทย เพื่อ
เลือกซือ้ กลับไปเป็ นของฝาก มีให้เลือกมากมายหลากหลายแบนด์ไม่ว่าจะเป็ นสกินแคร์บารุงผิวแบรนด์อย่าง
DEWINS และแบรนด์ JSM ทีเ่ ป็ นสินค้าหลักของทางร้าน ไม่ว่าจะเป็ นครีมหอยทาก ครีมน้าแตก ครีมขัดขีไ้ คล
สแตมเซลล์โบท็อกซ์ เป็ นต้น และยังมีสนิ ค้าอื่นๆอาทิเช่น ครีมว่านหางจระเข้ แป้งม้าโยก ยาย้อมผม แฮนด์ครีม
ยาสระผม ฯลฯ จากนัน้ นาท่านสู่ พิ พิธภัณฑ์สำหร่ำย ซึง่ ท่านจะได้เรียนรูก้ ารทาสาหร่ายของชาวเกาหลี ประวัติ
ความเป็ นมาและความผูกผันทีช่ าวเกาหลีทม่ี ตี ่อสาหร่าย ให้ทุกท่านได้ทดลองทาข้าวห่อสาหร่ายเกาหลีคมิ บับ

จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ Namsan Cable Car เป็ นสถานีเคเบิลคาร์หรือกระเช้าลอยฟ้าแห่งแรกของประเทศ
เกาหลี ตัง้ อยู่บนยอดภูเขานัมซาน (Namsan Mountain) ใจกลางของกรุงโซล (Seoul) นาท่านขึน้ ชม โซลทำว
เวอร์ หรือ นัมซำน ทำวเวอร์ (N Seoul Tower) เป็ นหนึ่งในแหล่งท่องเทีย่ วสาคัญของเมืองโซล เปิ ดให้บริการ
มาตัง้ แต่ปี 1980 ตัง้ อยู่บนยอดเขานัมซัง สูง 236 เมตร ให้ววิ เมืองโซลและบริเวณรอบๆแบบ พาโนราม่า นับว่า
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เป็ นหนึ่งในทาวเวอร์ท่ใี ห้ววิ สวยทีส่ ุดในเอเชีย จุดไฮไลท์ท่พี ลาดไม่ได้เลยเมื่อมาเที่ยว Seoul Tower นัน่ ก็คอื
สถานทีค่ ล้องกุญแจชื่อดัง Love Key Ceremony ทีม่ คี วามเชื่อว่าคู่รกั ทีม่ าคล้องกุญแจทีจ่ ะมีความรักทีย่ นื ยาวไป
ตลอดกาล โดยทีจ่ ะเขียนข้อความหรือชื่อของคู่รกั ไว้บนแม่กุญแจ แล้วนาไปคล้องไว้กบั ราวเหล็กบริเวณฐานของ
N Seoul Tower นันเอง
่

เที่ยง

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร เมนู คำลบี้ ( หมูย่างเกาหลี ) ต้นตาหรับอาหารเลื่องชื่อของ
ประเทศเกาหลีใต้ เป็ นหมูย่างทีผ่ ่านการหมักจนได้ท่ี นามาย่างบนเต่าถ่านร้อนๆ สุกกาลังดี แล้วตัดชิน้ พอคา
รับประทานกับซอส, กระเทียม, กิมจิ, และ ใช้ใบผักกาด หอมสดห่อเป็ นคาๆ คล้ายเมีย่ งคา แกล้มด้วยพริก
เกาหลี เม็ดโตสีเขียวสด พร้อมข้าวสวยร้อนๆ และ เครื่องเคียง

จากนัน้ นาทางสูย่ ่าน ตลำดเมียงดง ศูนย์รวมแฟชันของวั
่
ยรุ่นชาวเกาหลีทเ่ี ต็มไปด้วยสีสนั จากการแต่งกาย และ
จากตึก สูง ที่ตัง้ อยู่ โ ดยรอบ ระหว่ า งทางเต็ม ไปด้ว ยร้า นเสื้อ ผ้า เครื่อ งประดับ รองเท้า กร ะเป๋ า และ ร้า น
เครื่องสาอาง ทัง้ Local Brand และ Inter Brand รวมถึงร้านกาแฟ และ ภัตตาคารทีต่ กแต่งอย่างน่ารัก เพื่อเอา
ใจวัยรุ่น

เข้ำสู่ที่พกั โรงแรม Nine Brick Hotel or Amanti Hotel หรือ เทียบเท่ำระดับ 4 ดำว
วันที่ห้ำ
เช้ำ

ศูนย์น้ำมันสน – DUTY FREE – วัดโชเกซำ – ซุปเปอร์มำเก็ตของฝำก – สนำมบิ นอิ นชอน – กรุงเทพฯ
รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ ศูนย์น้ ำมันสนเข็มแดง ปจั จุบนั ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมมารับประทานเพื่อล้างสารพิษใน
ร่างกาย ล้างไขมันในเส้นเลือดทัวทั
่ ง้ ร่างกาย ป้องกันไขมันอุดตันในเส้นเลือด,โรคหัวใจ, โรคภูมิแพ้ ขับสาร
ตกค้างจากอาหาร แอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ และยา เป็ นต้น
นาท่านช้อปปิ้ งสินค้าปลอดภาษีท่ี ดิ วตี้ฟรี ทีน่ ่ีมสี นิ ค้าชัน้ นาให้ท่านเลือกซือ้ มากมายกว่า 500 ชนิดทัง้ น้ าหอม
เสือ้ ผ้า เครื่องสาอาง กระเป๋า นาฬิกาเครื่องประดับ ฯลฯ
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เที่ยง

รับประทำนอำหำรอำหำร ณ ภัตตำคำร จิ มดัก ไก่อบซีอิ๊ววุน้ เส้น เป็ นเมนูอาหารเกาหลีพน้ื เมืองดัง้ เดิม เป็ น
ไก่ผดั รวมกับวุน้ เส้น มันฝรังแครอท
่
พริก และซอสดา เนื้อไก่ทน่ี ิ่ม รสชาติคล้ายกับไก่พะโล้สตู รเกาหลี ทาน
กับข้าว หอมอร่อย รสเผ็ดถึงเครื่อง

บ่ำย

นาท่านชม วัดโชเกซำ หรือทีค่ นไทยเรียกว่า “วัดพระยิม้ ” ในอดีตนัน้ วัดแห่งนี้เป็ นเหมือนศูนย์กลางของศาสนา
พุทธนิกายเซนในเกาหลี ซึง่ เป็ นวัดเก่าแก่และมีช่อื เสียงเป็ นอย่างยิง่ เมื่อเดินเข้ามาในวัดนี้สงิ่ แรกทีจ่ ะสังเกตุเห็น
ก็คอื ต้นไม้ใหญ่ทด่ี า้ นหน้าประตูทางเข้า มีความสูงถึง 26 เมตร ส่วนอาคารหลักของวัดนัน้ มีอายุมากกว่า 500 ปี
และเป็ นอาคารขนาดใหญ่ ชื่อว่า Daeungjeon สร้างขึน้ ในปี 1938 ภายในมีพระประธานสีทองขนาดใหญ่ 3 องค์
ซึง่ ชาวเกาหลีเชื่อกันว่ามีความศักสิทธิ ์ จึงนิยมไปนมัสการในวันสาคัญต่างๆ

…….. น.

ได้เวลาสมควร นาท่านสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอนิ ชอน เพื่อนาท่านเดินทางกลับ
สู่ กรุงเทพฯ โดยระหว่างทางนาท่านช้อปปิ้ งที่ ซุปเปอร์มำร์เก็ต ซึง่ มีสนิ ค้าต่างๆ มากมายให้เลือกซือ้ หาเป็ น
ของฝาก เช่น กิมจิ บะหมีก่ ง่ึ สาเร็จรูป สาหร่าย ขนมขบเคีย้ ว ลูกอม ผลไม้ตามฤดูกาลและของทีร่ ะลึกต่างๆ
นาท่านเหินฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดย สำยกำรบิ น KOREAN AIR / ASIANA AIRLINE
ตำรำงเที่ยวบิ นของสำยกำรบิน KOREAN AIR ( KE ) เส้นทำง อิ นชอน – กรุงเทพฯ
KE……. ( 00.00 – 00.00 )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ตำรำงเที่ยวบิ นของสำยกำรบิน ASIANA AIRLINE ( OZ ) เส้นทำง อิ นชอน – กรุงเทพฯ
OZ…… ( 00.00 – 00.00 )
เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
******ภาพทีใ่ ช้ในโปรแกรมเพื่อการโฆษณาเท่านัน้ *******

กำหนดกำรเดิ นทำง
ทุกวันพุธ ของเดือน ต.ค. / พ.ย. 2565

อัตรำค่ำบริกำร *** เดิ นทำงขันต
้ ำ่ 20 ท่ำน***
รำคำผูใ้ หญ่
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักห้องละ 2 ท่ำน พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่ำน พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่ำน
44,500.43,500.42,500.-
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พักเดี่ยว
5,500.-

อัตรำค่ำบริกำรรวม
- ค่าตั ๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชัน้ ประหยัด (แบบหมู่คณะ) เส้นทาง กรุงเทพฯ – อินชอน – กรุงเทพฯ
รวมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและค่าภาษีเชือ้ เพลิง
- ค่าโรงแรมทีพ่ กั 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
- ค่าเข้าชมสถานทีต่ ่าง ๆ ตามรายการ
- ค่าหัวหน้าทัวร์ และ ไกด์ทอ้ งถิน่ ทีม่ ปี ระสบการณ์คอยดูแลอานวยความสะดวก
- น้าดื่ม และ ของว่างรับประทานบนรถตลอดการเดินทาง
- ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิน่ หัวหน้าทัวร์ และ คนขับรถ
- ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน K-ETA (Korea Electronic Travel Authorization)
- ค่าตรวจ RT-PCR ทีส่ นามบินอินชอน
- การลงทะเบียน Q CODE (Quarantine Covid-19 Defense)
อัตรำค่ำบริกำรไม่รวม
- ค่าทดสอบ แบบ RT-PCR ภายในประเทศ 48 ชัวโมงก่
่
อนการเดินทาง มีใบรับรองผลการตรวจเป็ นภาษาอังกฤษ
- ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวติ ส่วนตัว และประกันสุขภาพ รวมถึงกรณีตดิ Covid-19 ในระหว่างท่องเทีย่ ว
- ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหาร และเครื่องดื่มทีส่ งพิ
ั ่ เศษ / ค่าซักรีด / ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
- ค่าน้าหนักกระเป๋าเกิน
- ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ เฉพาะค่าบริการ 7 % และภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3% ในกรณีทท่ี ่านต้องการใบกากับภาษี
ข้อแนะนำ!!!!
ด้วยสถานการณ์ปจั จุบนั การเดินทางนัน้ เต็มไปด้วยความเสีย่ ง ทัง้ โรคภัยและความรับผิดชอบของทางสายการบินทีม่ ตี ่อผูโ้ ดยสาร
นัน้ มีจากัด ดังนัน้ จึงแนะนาให้ท่านซือ้ ประกันภัยการเดินทาง และสุขภาพเพิม่ เติม ทีส่ ามารถคุม้ ครองตามทีท่ ่านต้องการ โดยเฉพาะ
กรณี เกิด เหตุ เ จ็บ ป่วย เมื่อ เกิด เหตุ ฉุ ก เฉิ น ก็จะสามารถเครมค่ า ใช้จ่ าย และค่ ารัก ษาพยาบาลได้ หากเกิด เหตุ ด ัง กล่ า วขึ้น ใน
ต่างประเทศ เช่น ประเทศเกาหลีใต้ จะมีค่าใช้จ่ายทีส่ งู มาก หรือเพื่อความคุม้ ครองบาดเจ็บ เจ็บป่วย ไฟล์ยกเลิก ตกเครื่อง ยกเลิก
เดินทาง กระเป๋าหาย พาสปอร์ตหาย และทีมแพทย์ฉุกเฉิน เป็ นต้น
ระเบียบและเงื่อนไขกำรจอง
1. กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
2. ชาระเงินมัดจาท่านละ 10,000.- บาท เงินส่วนทีเ่ หลือ บริษทั ฯ ขอรับชาระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15-20 วัน
( ช่วงเทศกาล ล่วงหน้า 30 วัน )
3. กรุณาแจ้งรายละเอียดข้อมูลทัง้ หมดมาทีช่ ่องทางทีเ่ จ้าหน้าทีแ่ จ้งไว้
- ชื่อผูต้ ดิ ต่อ และช่องทางติดต่อ (เช่น เบอร์มอื ถือ อีเมล์ ไลน์ไอดี เป็ นต้น)
- ชื่อนามสกุล + เบอร์มอื ถือของผูเ้ ดินทางทุกท่าน (จาเป็ น) + สาเนาบัตรประชาชน + สาเนาพาสปอร์ต
- กรอกเอกสาร รายละเอียดเพือ่ ใช้การสมัคร K-ETA ทีบ่ ริษทั ได้มอบให้
- ไฟล์รปู ถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตาดา ไม่ใส่หมวก ไม่ใส่ผา้ พันคอ พืน้ หลังสีขาว ไม่ตดิ เงา ขนาด 1:1
- ผลตรวจ Covid-19 จากโรงพยาบาล โดย
ATK ก่อนเดินทางไม่เกิน 24 ชม. หรือ RT-PCR ก่อนเดินทางไม่เกิน 48 ชม.
- หลักฐานประกอบการยื่นขอวีซ่า (ในกรณีทถ่ี อื หนังสือเดินทางประเทศอื่น นอกเหนือจากไทย)
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ในกรณี ที่เด็กอำยุไม่เกิ น 18 ปี ไม่ได้เดิ นทำงกับบิ ดำ หรือมำรดำ ต้องจัดเตรียมเอกสารเพิม่ เติมดังนี้
หนังสือรับรองการทางานของบิดา หรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง / สาเนาสมุดบัญชีเงินฝากของบิดา หรือมารดา
ย้อนหลัง 6 เดือน จนถึงปจั จุบนั / สาเนาสูตบิ ตั ร
*** การเรียกเก็บเอกสารเพิม่ เติมนี้ เพื่อประโยชน์ในการเดินทางเข้าประเทศเกาหลีของท่าน ทีท่ างบริษทั จะได้แจ้งให้
หัวหน้าทัวร์ทราบ เพื่อให้คาแนะนาท่านในการเข้าเมืองเกาหลีใต้ ***
4. หากไม่ชาระ หรือชาระไม่ครบตามกาหนด ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข ทางผู้จดั มีสทิ ธิย์ กเลิกการ
เดินทางและขอสงวนสิทธิในการคื
นเงินตามเงื่อนไขการยกเลิก เมื่อตกลงชาระเงินไม่ว่าทัง้ หมด หรือบางส่วน ทางผูจ้ ดั จะ
์
ถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข และข้อตกลงต่างๆ ทีไ่ ด้ระบุไว้ทงั ้ หมดนี้แล้ว
5. กรณีลงทะเบียนไม่ผ่าน K-ETA ทางบริษทั ขอคิดค่าดาเนินการ 650 บาทเมื่อเจ้าหน้าทีไ่ ด้รบั ข้อมูลพร้อมเงินชาระแล้ว ทาง
เจ้าหน้าทีจ่ ะจัดการนารายชื่อพร้อมข้อมูลทัง้ หมดไปทาการจองส่วนเกีย่ วข้องต่างๆ (ไม่สามารถปรับเปลีย่ นชื่อนามสกุล
และผูเ้ ดินทางได้)
6. กรณีทเ่ี จ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเข้า - ออก นอกประเทศ ซึง่ อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท ทาง
บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ ไม่คนื ค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิน้
-

กำรยกเลิ กกำรจอง
การยกเลิกการจองนัน้ จะต้องอีเมล์แจ้งยกเลิกการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทาง โดยมิใช่
- ยกเลิกก่อนการเดินทางตัง้ แต่ 30 วันขึน้ ไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริง
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดทีล่ กู ค้าชาระมา และเก็บค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริง (ถ้ามี)
- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอสงวนสิทธิยึ์ ดเงินเต็มจานวน
- กรณีมเี หตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษทั ทัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริง (ถ้ามี)
*** ค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริง เช่น ค่ามัดจาตั ๋วเครื่องบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจาเป็ นอื่นๆ ****
- การขอยกเลิกการเดินทางในกรณีทเ่ี จ็บป่วย หรือมีเหตุจากร่างกายทีไ่ ม่สามารถเดินทางในช่วงเวลาทีจ่ องได้ การยกเลิกการ
เดินทาง หรือเลื่อนการเดินทางจะต้องแสดง ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล ให้กบั เจ้าหน้าทีฝ่ ่ายขาย ทัง้ นี้บริษทั ฯ ขอสงวน
สิทธิพิ์ จารณาในการคืนเงินเป็ นกรณีไป แต่ทงั ้ นี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายทีไ่ ม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าธรรมเนียมการวางมัด
จาตั ๋วเครื่องบิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ถ้ามี
- คณะทีเ่ ดินทางช่วงวันหยุดต่อเนื่อง หรือช่วงเทศกาล บริษทั ฯ ได้มกี ารการันตีมดั จา หรือซือ้ ขาย แบบมีเงื่อนไขกับสายการบิน
รวมถึงเที่ย วบิน พิเศษ เช่น chatter flight (เหมาลา), extra flight (เที่ยวบิน พิเศษที่เพิ่ม เข้า มาช่ว งวัน หยุ ด หรือ เทศกาล
ดังกล่าว) บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิไม่
์ คนื เงินค่ามัดจา หรือค่าทัวร์ทงั ้ หมด
หมำยเหตุ
- จานวนผูเ้ ดินทางขัน้ ต่า 20 ท่าน ขึน้ ไป
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ยนแปลง สายการบิน , เที่ยวบิน, ราคา, รายการทัวร์ และร้านอาหาร ตามความ
เหมาะสม (ขนาดกรุ๊ป, เวลา, สภาพอากาศ ฯลฯ) ทัง้ นี้ทางบริษัทคานึงถึงความสะดวกสบายในการเดินทาง และ
ผลประโยชน์ทล่ี กู ค้าจะได้รบั เป็ นหลัก
- หนังสือเดินทาง(passport) ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน (กรณีทาหนังสือเดินทางเล่มใหม่ กรุณาเตรียม
หนังสือเดินทางเล่มเก่าไปด้วย ณ วันเดินทาง)
- บริษทั ฯ รับเฉพาะผูม้ จี ุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเทีย่ วเท่านัน้
- กรณีทท่ี ่านถูกปฏิเสธการเข้าประเทศเกาหลีใต้ บริษทั จะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้ สิน้ รวมถึงค่าทัวร์ทงั ้ หมด
- ทางบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การประท้วง, การนัดหยุดงาน,
การจลาจล หรือ กรณีทท่ี ่านถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง จากเจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าทีก่ รมแรงงาน
ทัง้ จากไทย และต่างประเทศ ซึง่ อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของทางบริษทั ฯ
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-

ทางบริษทั ฯ จะไม่ขอรับผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ และไม่สามารถเรียกคืนเงินได้ หากท่านใช้บริการของทางบริษทั ฯ ไม่ครบ
อาทิ ไม่เทีย่ วบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมือ้ เป็ นต้น
ทางบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หากเกิดสิง่ ของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบตั เิ หตุทเ่ี กิดจาก
ความประมาทของตัวนักท่องเทีย่ วเอง
ตั ๋วเครื่องบินเป็ นตั ๋วราคาพิเศษ กรณีทท่ี ่านไม่เดินทางพร้อมคณะ ไม่สามารถนามาเลื่อนวัน หรือคืนเงินได้
เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ว่าทัง้ หมด หรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อ นไข
ข้อตกลงต่างๆ ทีไ่ ด้ระบุไว้แล้วทัง้ หมด
ในกรณีทภ่ี าครัฐทัง้ ไทย และประเทศปลายทางมีขอ้ กาหนดในการกักตัว หรือการตรวจหาเชือ้ Covid-19 ทุกประเภท
ผูเ้ ดินทางต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนนี้ดว้ ยตัวท่านเอง (ถ้ามี และไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์)
ตามนโยบายของรัฐบาลเกาหลีได้ ร่วมกับการท่องเทีย่ วเกาหลีใต้เพีอ่ โปรโมทสินค้าในนามของร้านรัฐบาล คือ ศูนย์
สมุนไพร ศูนย์เครื่องสาอางค (คอสเมติค) และร้านค้าปลอดภาษี (ดิวตี้ฟรี) ซึ่งจาเป็ นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์
เพราะมี ผลกับราคาทัวร์ ทางบริษทั ฯ จึงอยากเรียนชี้แจงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจาเป็ นต้องรบกวนทุก
ท่านแวะชม หากประสงค์จะซือ้ หรือไม่ซอ้ื ขึน้ อยู่กบั ความพอใจของลูกค้าเป็ นหลัก ไม่มกี ารบังคับใดๆ ทัง้ สิน้
กรุ๊ปทัวร์ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเทีย่ วเป็ นหมู่คณะเท่านัน้ ถ้าลูกค้าต้องการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร์ โดย
ไม่ลงร้านช็อปปิ้ ง เช่น ร้านโสม/ฮอตเกนามู/น้ ามันสน/เครื่องสาอางคอสเมติค/ ทางบริษทั จะคิดค่าดาเนินการในการ
แยกท่องเทีย่ ว
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