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วันแรก สนามบนิสุวรรณภูมิ 

_____น.   คณะพร้อมกนัทีท่าอากาศยานนานาชาติสวุรรณภมิู อาคารผู้โดยสารขาออกชนั 4 ประตทูางเข้าท ี5 - 6  

 กรุณานํากระเป๋าเดินทางใบใหญ่มาพบเจ้าหน้าทีของบริษัทฯ ทีคอยต้อนรับอํานวยความสะดวกด้านเอกสารและ 

 สมัภาระบริเวณ แถว .......  ก่อนนําไปเช็คอินยงัเคาน์เตอร์ของสายการบิน KOREAN AIR / ASIANA AIRLINES 

 

 ตารางเทียวบินของสายการบิน KOREAN AIR ( KE ) / ASIANA AIRLINES ( OZ ) เส้นทาง กรุงเทพฯ – อินชอน  

 KE 652 (23.15 – 06.40+1) // OZ 742 (01.10 – 09.00+1)  

 

วันทีสอง อินชอน (เกาหลีใต้) - ปันจักรยานบนรางรถไฟ Rail Bike - เมืองคังนึง - ถนนสายกาแฟ  

_____น.   ออกเดินทางสู่ สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ โดยเทียวบินที KE 652 / OZ 742 

_____น. ถึง สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และรับกระเป๋าสมัภาระ (กรุณาปรบัเวลาของท่านให้เร็ว

ขึน 2 ชวัโมง เพือให้ตรงกบัเวลาท้องถินของประเทศเกาหลี) (ระหว่างเดินทางบริการเซ็ตอาหารเช้าแก่ทกุท่าน) จากนนัให้ท่าน

ได้สนกุกบักิจกรรม Rail Bike ปันจกัรยานบนรางรถไฟ ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติอนัสดชืนของฤดใูบไม้ผลิ 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูทัคคาลบี อาหารขึนชือของเมืองชุนชอน ทีใครมาแล้วถ้าไม่รับประทาน

เหมือนมาไม่ถึง ลิมรสเนอืไก่หนัเป็นชิน ขนาดพอคํา คลกุเคล้าด้วยเครืองปรุง และหมกัไว้จนได้ที ก่อนจะนํามาผดับนกระทะ

ยกัษ์ พร้อมด้วย Rice Cake เสิร์ฟพร้อมมียอกกกุ หรือซปุสาหร่ายเกาหลีร้อน ๆ  

จากนนัเดินทางสู่ เมืองคงันึง อิสระเดินเล่นบน ถนนสายกาแฟ ถนนทีลดัเลาะไปตามชายหาดอนัมก เรียงรายด้วยร้านกาแฟ

กว่า  ร้าน ทส่ีวนใหญ่จะโดดเด่นไม่เหมือนใคร เพราะควัเมล็ดกาแฟเอง และแต่ละร้านก็สามารถสมัผสักับทิวทศัน์ของท้อง

ทะเลได้อย่างจใุจ 
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คาํ รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร เมนูบุฟเฟต์ปูยักษ์เกาหลี เติมไม่อัน!! พร้อมข้าวผัดมนัปูร้อน ๆ เครืองเคียงอนั

หลากหลาย บริการนําจิมซีฟู้ ดสดุแซ่บ ทีจดัเตรียมไว้เป็นพเิศษสําหรับทกุท่าน 

 

 

 

 

 

 

 

ทพีัก  SL GANGNEUNG HOTEL หรือเทียบเท่า  ดาว  

วันทีสาม  ศาลาริมนําเกียงโปแด - พิพิธภัณฑ์ Digital Lighting LED Arte Museum - เวนิสเกาหล ี- ย่านฮงแด 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 นําท่านเดินทางสู ่ศาลาริมนําเกียงโปแด จดุชมดอกเชอร์รีบลอสซมั ทชีาวเกาหลีนิยมมาชมความงามกนัมากทีสดุแห่งหนงึ โดย

จะมีศาลาริมนําสถาปัตยกรรมแบบเกาหลีโบราณขนาดใหญ่ มีหลงัคาทีเรียกว่า Paljak ซึงนิยมสร้างกันอย่างแพร่หลายในยคุ

โบราณของเกาหลี และถือเป็นสมบตัิประจําชาติของเกาหลีใต้ด้วย ในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายนบริเวณโดยรอบจะเต็มไปด้วย

ดอกเชอร์รีบลอสซัม ให้ท่านได้เก็บความประทับใจตามอัธยาศัย (การบานของดอกเชอร์รี จะขึนอยู่กับสภาพภูมิอากาศ ณ 

ขณะนนั ซงึมิอาจคาดเดาได้ล่วงหน้า) 

 

 

 

 

 

  

  

นําท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ Digital Lighting LED (ARTE Museum) พิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่งใหม่ทีจัดแสดงนิทรรศการ

ศิลปะดิจิตอลทีใหญ่ทีสดุของเกาหลี และเปิดให้ผู้ทีเข้ามาเยยีมชมได้สมัผสักับประสบการณ์หลากหลายมิติ กระตุ้นประสาท

สมัผสั ทงัภาพ เสียง และกลิน สร้างสรรค์ด้วยเทคโนโลยีสดุลํา ผู้ เข้าชมจะได้เดินเล่นผ่านชายหาดลกึลบั ป่าไม้ ถํา นําตก และ

ผ่านสภาพอากาศอนัแปรปรวนภายใต้พายฝุนฟ้าคะนอง โดยไมต้่องออกจากพิพิธภณัฑ์ เป็นประสบการณ์ใหม่อนัน่าตืนตา 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูโอซัมบุลโกกิ ซึงนําปลาหมึกกับหมสูามชนัมาผดัรวมกัน และปรุงรสให้มี

รสหวานเล็กน้อย มีนําขลกุขลิก รับประทานกบัข้าวสวยร้อน ๆ เสิร์ฟพร้อมเครืองเคียง และนาํซุปอุ่น ๆ คล่องคอ 

 

 

 

 

 

 

 หลงัจากนนันําท่านไปสมัผสักับ เวนิสเกาหลี (Laveniche March Avenue) แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของเกาหลีทีจงัหวดัคยองกิ

โด ซงึเป็นแหล่งชอ็ปปิงกลางแจ้งทไีด้แรงบนัดาลใจมาจากแกรนด์คาแนลแห่งเวนิส เมืองแห่งสายนําทรีายล้อมด้วยอาณาจกัร

แห่งการช็อปปิงขนาดใหญ่ ริมแม่นํา Gimpo Han ละลานตาด้วยสินค้าแบรนด์เนม เครืองสําอาง และแฟชนัสดุลํา พร้อมด้วย

ร้านค้าอีกมากมาย มารวมไว้บริการอย่างครบครัน ให้ท่านเพลิดเพลินกบัการเลือกซอืสินค้า และบรรยากาศอนัแสนโรแมนติก 

(ไม่รวมค่าบริการล่องเรือ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

คาํ  รับประทานอาหารคํา ณ Chavit Cuisine ภัตตาคารอาหารบุฟเฟต์ระดับพรีเมียม ทีให้บริการอาหารนานาชาติกว่า  

ชนิด ทงัอาหารอิตาเลียน อาหารจีน อาหารญีปุ่ น อาหารอนิเดีย และอาหารเกาหลี  

 นําท่านช็อปปิงย่านฮงแด ย่านวัฒนธรรมของเกาหลี และสถานทีท่องเทียวทีรวบรวมทังร้านอาหารคาเฟ่ แหล่งช็อปปิง 

กิจกรรมสนุก ๆ มากมายเอาไว้ในทีเดียวกัน "ฮงแด" มาจาก Hongik University บริเวณโดยรอบจึงถูกเรียกว่า "Hongik 

University" เพราะมีมหาวิทยาลยัและนกัศึกษามหาวิทยาลยัอยู่รวมกัน จนกลายเป็นแหล่งรวมของเหล่าวยัรุ่นเกาหลี เมือมี

วยัรุ่นมารวมตวักนัมากขึน ทําให้มีกิจการ กิจกรรม และสถานทีทนี่าสนใจใหม่ ๆ เปิดให้บริการอยู่เสมอ 
ทพีัก SOTETSU HOTEL THE SPLAISIR MYEONGDONG หรือเทียบเท่า  ดาว 

วันทีส ี          ใส่ชุดฮันบกชมพระราชวังชางดอ็กกุง - ย่านอกิซอนดง - ศูนย์เวชสาํอาง - ดิวตีฟรี - ย่านเมียงดง  

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนนัให้ท่านเปิดประสบการณ์พิเศษ!! กับการเลือกใส่ชุดฮันบก (ชุดประจําชาติเกาหลี) ในแบบทีท่านชอบ เข้าสัมผัส

วฒันธรรมเกาหลี ชมความงามของสถาปัตยกรรม พร้อมถ่ายภาพเป็นทีระลึกกับบรรยากาศภายในของ พระราชวังชางด็อก
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กุง พระราชวังลําดับทีสองทีถูกสร้างต่อจากพระราชวังเคียงบกกุง ทีนีเคยเป็นทีประทับของกษัตริย์หลายพระองค์ในสมัย

ราชวงศ์โชซอน และยงัเป็น  ใน  ของพระราชวงัสําคัญทียงัคงรักษาไว้ แม้ว่าพระราชวงัหลวงทงั  ในโซลนนั จะมีลักษณะ

หน้าตาคล้ายกนั แต่ก็แตกต่างกนัทงัทศันียภาพ รวมถึงความพิเศษของแต่ละสถานทีด้วย อย่างพระราชวงัชางด็อกกุงแห่งนีก็

จะมีไฮไลท์ทีน่าสนใจคือ สวนฮูวอน หรือสวนแห่งความลับ (ไม่รวมค่าเข้าชม) ภายในพระราชวังประกอบไปด้วยเขต

พระราชฐานชนันอก พระราชฐานชนัใน และสวนด้านหลงั ทใีช้สําหรับเป็นทีพกัผ่อนของกษัตริย์ในสมยัโบราณ เมอืเดินเข้ามา

บริเวณด้านในพระราชวงัจะเจอกบัลานกว้าง เป็นพนืทสีาธารณะทีนกัท่องเทียวสามารถเดินชมได้ พระราชวงัแห่งนีเคยถกูเผา

ทําลายไปในช่วงปี  ก่อนจะถูกบูรณะในปี  และกลายเป็นสมบตัิทางวฒันธรรมนบัตงัแต่นนัเป็นต้นมา ปัจจุบนัยัง

คงเหลือความงดงามบางส่วนของพระราชวงัเอาไว้ นอกจากน ียงัมีต้นไม้ขนาดยกัษ์ทมีีอายกุว่า  ปี บ่อนํา และศาลาริมนํา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นําท่านเดินทางสู่ย่านอิกซอนดง หมู่บ้านฮันอกทีเก่าแก่ทีสุดแห่งหนึงในกรุงโซล กรุ่นด้วยบรรยากาศแบบเกาหลีโบราณ 

และเป็นย่านเก่าแก่ทีอาจจะใหม่สําหรับใครหลาย ๆ คน เพราะรวมคาเฟ่เก๋ ๆ ร้านอาหารชิค ๆ ใจกลางกรุงทีซ่อนตวัอยู่ใน

ตรอกซอกซอยเล็ก ๆ สามารถเดินลัดเลาะจากย่านอินซาดงมาได้ ทงัร้านอาหารเกาหลี ร้านบิงซู ร้านนงัชิล ร้านพิซซ่า ที

ตกแต่งอย่างสวยเก๋ มีสไตล์เป็นของตวัเอง 

 

 

 

 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูไก่ตุ๋นโสม+หอยเป๋าฮือ เมนูขึนชอืตงัแตส่มยัราชวงศ์โชซอน มีต้นตํารับมา

จากในวัง เป็นเมนูอาหารเกาหลีทีนิยมรับประทานเพือบํารุงกําลัง และเสริมสุขภาพ ภายในตัวไก่จะมีส่วนผสมของสมนุไพร

นานาชนิด เช่น ข้าวเหนียว รากโสม พริกไทยแดง เกาลดั พทุราจีน เป็นต้น พิเศษ!! เพมิหอยเป๋าฮือและเครืองเคียง 
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 จากนันนําท่านเดินทางสู่ศูนย์เวชสําอางยอดนิยม Cosmetic Outlet สวรรค์ของนักช็อปชาวไทย ทีมีให้เลือกมากมาย

หลากหลายแบรนด์ ไม่ว่าจะเป็นสกินแคร์บํารุงผิว ครีมหอยทาก ครีมนําแตก ครีมขัดขีไคล สเต็มเซลล์ โบท็อกซ์ ครีมว่านหาง

จระเข้ แป้งม้าโยก ยาย้อมผม แฮนด์ครีม ฯลฯ และช็อปปิงสินค้าปลอดภาษีทดีิวตีฟรี ซงึมสีินค้าชนันําให้ท่านเลือกมากกว่า 

 ชนิด ทงันาํหอม เสือผ้า เครืองสําอาง กระเป๋า นาฬิกา เครืองประดบั ฯลฯ จากนนัเพือให้ท่านเพลิดเพลินกับการช็อปปิง

อย่างต่อเนือง แล้วนําท่านเดินทางสู่ ย่านเมียงดง หรือทีรู้จกักนัดีในนาม “สยามสแควร์เกาหลี” ย่านการค้าสายแฟชนัทรีวมเอา

การแต่งกายอนัทนัสมยัของเหล่าวยัรุ่นเกาหลี ไม่ว่าจะเป็นเสือผ้า รองเท้า กระเป๋า เครืองประดบัสวยงาม เครืองสําอางเกาหลี

ยีห้อดงันานาชนิด เชน่ Adidas, Nike, Zara, H&M, Etude, Nature Republic, Espoir, Skinfood และอนื ๆ อีกมากมาย อิสระ

ให้ท่านได้เลือกซอืสินค้าจนถึงเวลาทีเหมาะสม 

คาํ  รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร เมนูคาลบี (หมูย่างเกาหลีบฟุเฟต์) ต้นตํารับอาหารเลืองชอืของประเทศเกาหลีใต้ โดย

นําหมหูมกัจนได้ที มาย่างบนเต่าถ่านร้อน ๆ สกุกําลงัดี และตดัเป็นชินขนาดพอดีคํา รับประทานกบัซอส กระเทียม กิมจิ และใช้

ใบผกักาดหอมสดห่อเป็นคําคล้ายเมียง แกล้มด้วยพริกเกาหลีเม็ดโตสีเขียวสด เสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อน ๆ และเครืองเคียงนานา

ชนิด 

 

 

 

 

 

 

 

ทพีัก SOTETSU HOTEL THE SPLAISIR MYEONGDONG หรือเทียบเท่า  ดาว 

วันทีห้า ศูนย์สมุนไพร - Seoulism Cafe - สวนสาธารณะยออโีด - ซูเปอร์มาร์เก็ตของฝาก - สนามบินอินชอน - 

สนามบินสุวรรณภูม ิ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 จากนนันําท่านรับฟังความรู้ที ศูนย์สมุนไพร ซงึได้รับการรับรองคณุภาพจากรัฐบาล เข้าชมศูนย์โสมเกาหล ีซงึถือว่าเป็นโสม

ทมีีคณุภาพดีทีสดุ หรือฮ็อกเก็ตนามู สมนุไพรจากธรรมชาติทีเติบโตในป่าลกึบนภเูขาอนัปราศจากมลภาวะ มีสรรพคณุในการ

บํารุงตบั ล้างพิษ ทําให้ตบัแข็งแรง ให้ท่านได้เลือกซือตามอธัยาศยั แล้วเดินทางสู่ Seoulism Cafe คาเฟ่ลบั ๆ ชอืดงัของเกาหลี 

เป็นทีนิยมในโซเชียลอย่างมาก ไฮไลท์อยู่ที Rooftop ซึงสามารถมองเห็น Lotte World Tower แบบเต็ม ๆ เป็นฉากหลงัในการ

ถ่ายรูปสวย ชิค เก๋ฟินไปอีก!!  
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กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร เมนูแฮมูลทัง (Haemultang) ซุปรวมมติรทะเลหม้อไฟ คล้าย ๆ ต้มยาํทะเลของ

บ้านเรา แต่มคีวามเข้มข้นน้อยกว่า เป็นการนําอาหารทะเลสด ๆ ทงักุ้ง หอย ป ูปลา ปลาหมกึ และผกัชนิดต่าง ๆ อยา่งผกักาด 

กะหลําปลี หวัไช้เท้า เห็ดเข็มทอง มาต้มรวมกนัรับประทานกบันําจมิแบบเกาหลี และเครืองเคียง กมิจิ และสาหร่าย พิเศษ!!  

 ล็อบสเตอร์ในมอือาหาร (ตามฤดูกาล) 

 นําท่านชม ถนนเชอร์รีบลอสซัม แห่งกรุงโซล หรือสวนสาธารณะยออิโด ทีมีต้นซากุระกว่า ,  ต้น เรียงรายเป็นแถว

ยาวกว่า .  กิโลเมตร อิสระให้ท่านสมัผสัสีสนัแห่งดอกเชอร์รีบลอสซมั พร้อมถ่ายรูปเป็นทีระลึกในบรรยากาศสดุโรแมนติก 

(การบานของดอกเชอร์รีบลอสซัม จะขึนอยู่กับสภาพภูมิอากาศ ณ ขณะนัน ซึงมิอาจคาดเดาได้ล่วงหน้า) จากนันนําท่าน

เดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน เพือนําท่านเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยระหว่างทางแวะเก็บตกของฝากและของที

ระลึกเพิมเติมทีซูเปอร์มาร์เก็ต ซึงมีสินค้าต่าง ๆ มากมายให้เลือกซือเป็นของฝาก ไม่ว่าจะเป็นกิมจิ บะหมีกึงสําเร็จรูป 

สาหร่าย ขนมขบเคียว ลกูอม ผลไม้ตามฤดกูาล และของทีระลึก 

_____น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเทียวบิน KE 651 / OZ 741 

_____น. เดินทางถึง สนามบินสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

 

 ตารางเทียวบินของสายการบิน KOREAN AIR ( KE ) เส้นทาง อินชอน – กรุงเทพฯ  

 KE 651 (17.20 – 21.30) / KE 659 (20.10 – 00.20)  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ตารางเทียวบินของสายการบิน ASIANA AIRLINE ( OZ ) เส้นทาง อนิชอน – กรุงเทพฯ 

 OZ 741 (19.30 – 23.10)  

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
 ******ภาพทใีช้ในโปรแกรมเพือการโฆษณาเท่านนั******* 

กําหนดการเดนิทาง 

 

อัตราค่าบริการ ***เดินทางขนัตาํ  ท่าน***  

ราคาผู้ใหญ่ 

พักห้องละ 2 ท่าน 

เด็กอายุตาํกว่า 12 ปี 

พักกบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

(มีเตียงเสริม) 

เด็กอายุตาํกว่า 12 ปี 

พักกบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

(ไม่มีเตียงเสริม) 

พักเดียว  

จ่ายเพมิ 

29 มี.ค. -  เม.ย.  47,900.- 46,900.- 45,900.- 5,500.- 

 -  เม.ย.  (สงกรานต์) 52,900.- 51,900.- 50,900.- 5,500.- 

19 - 23, 26 - 30 เม.ย.  47,900.- 46,900.- 45,900.- 5,500.- 

10 - 14, 17 - 21, 24 - 28 พ.ค.  47,900.- 46,900.- 45,900.- 5,500.- 

หมายเหตุ: กรณียอดจองมี 10 คนขนึไป แต่ไม่ถึง 15 คน จะไม่มีบริการหัวหน้าทวัร์ 

โดยทางบริษัทจะรอต้อนรับ และคอยอาํนวยความสะดวกท่านทีสนามบินสวุรรณภมิู  

หลงัจาก Check in ลกูค้าเดินทางไปพบไกด์ทีสนามบินอินชอนด้วยตวัท่านเอง โดยมีไกด์รอรับทา่นทีสนามบินอินชอน 
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อัตราค่าบริการรวม 

- ค่าตวัเครืองบิน ไป-กลบั ชนัประหยดั (แบบหมู่คณะ) เส้นทางกรุงเทพฯ - อินชอน - กรุงเทพฯ  

รวมค่าภาษีสนามบินทกุแห่งและค่าภาษีเชือเพลิง  

- ค่าโรงแรมทพีกัตามระบใุนรายการ หรือระดบัเทียบเท่า  

- ค่าประกนัอบุตัิเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินสงูสดุไม่เกิน 1,000,000 บาท 

- ค่าอาหารตามระบใุนรายการ  

- ค่ารถโค้ชปรับอากาศ ตลอดการเดินทาง 

- ค่าเข้าชมสถานทีต่าง ๆ ตามรายการ 

- ค่าหวัหน้าทวัร์ และไกด์ท้องถินทมีปีระสบการณ์คอยดแูลอํานวยความสะดวก 

- บริการนาํดืมวนัละ 1 ขวด 

- ค่าทิปไกด์ท้องถิน หวัหน้าทวัร์ และคนขบัรถ 

อัตราค่าบริการไม่รวม 

- ค่าประกนัภยัธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตวั และประกนัสขุภาพ รวมถึงกรณีติด Covid-  ในระหว่างท่องเทียว 

- ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง และค่าธรรมเนียมวีซ่า สําหรับผู้ ไม่ได้ถือหนงัสือเดินทางประเทศไทย 

- ค่าใช้จ่ายส่วนตวั เช่น อาหาร และเครืองดืมทสีงัพิเศษ / ค่าซกัรีด / ค่าโทรศพัท์ ฯลฯ 

- ค่านําหนกักระเป๋าเกิน  

- ค่าภาษีมลูค่าเพิมเฉพาะค่าบริการ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่าย 3% ในกรณีทีท่านต้องการใบกํากบัภาษี 

- ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน K-ETA + Q CODE มีค่าบริการเพิมเติม 650 บาท / ท่าน /  ครัง  

การพิจารณาผล K-ETA ขนึอยู่กับดุลยพินิจของสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองเกาหลี (ตม.) 

ข้อแนะนํา!!!  

ด้วยสถานการณ์ปัจจุบนั การเดินทางนนัเต็มไปด้วยความเสียง ทงัโรคภัยและความรับผิดชอบของทางสายการบินทีมีต่อผู้ โดยสาร

นนัมีจํากดั ดงันนั จึงแนะนําให้ท่านซือประกนัภยัการเดินทาง และสขุภาพเพิมเติม ทีสามารถคุ้มครองตามทีท่านต้องการ โดยเฉพาะกรณีเกิด

เหตุเจ็บป่วย เมือเกิดเหตุฉุกเฉินก็จะสามารถเคลมค่าใช้จ่ายและค่ารักษาพยาบาลได้ หากเกิดเหตุดังกล่าวขึนในต่างประเทศ อย่างประเทศ

เกาหลีใต้ จะมีค่าใช้จ่ายทีสงูมาก หรือเพือความคุ้มครองบาดเจ็บ เจ็บป่วย ไฟล์ยกเลิก ตกเครือง ยกเลิกเดินทาง กระเป๋าหาย พาสปอร์ตหาย 

และทีมแพทย์ฉกุเฉิน เป็นต้น 

ระเบียบและเงือนไขการจอง 

1. หากสนใจเดินทางในนาม  Happy Korea กรุณาจองทวัร์ล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย  วนั 

2. ชําระเงนิมัดจาํท่านละ , .- บาท เงินส่วนทีเหลือ บริษัทฯ ขอรับชําระก่อนการเดินทางอย่างน้อย -  วัน  

(ช่วงเทศกาล ล่วงหน้า  วนั) 

3. กรุณาแจ้งรายละเอียดข้อมลูทงัหมดมายงัช่องทางทีเจ้าหน้าทีแจ้งไว้ 

- ชือผู้ ติดต่อ และช่องทางติดต่อ (เช่น เบอร์มือถือ อเีมล ไลน์ไอดี เป็นต้น) 

- ชือนามสกลุ + เบอร์มือถือของผู้ เดินทางทกุท่าน (จําเป็น) + สําเนาบตัรประชาชน + สําเนาพาสปอร์ต 

- กรอกเอกสาร รายละเอียดเพือใช้การสมคัร K-ETA ทบีริษัทได้มอบให้ 

- ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตาดํา ไม่ใส่หมวก ไม่ใส่ผ้าพนัคอ พืนหลงัสีขาว ไม่ติดเงา ขนาด 1:1  

- หลกัฐานประกอบการยืนขอวีซา่ (ในกรณีทถืีอหนงัสือเดินทางประเทศอืน นอกเหนือจากไทย) 

- ในกรณีทเีด็กอายุไม่เกิน  ปี ไม่ได้เดินทางกับบิดา หรือมารดา ต้องจดัเตรียมเอกสารเพิมเติมดังนี 

หนังสือรับรองการทํางานของบิดา หรือมารดา ท่านใดท่านหนึง / สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากของบิดา หรือมารดาย้อนหลัง  

เดือน จนถึงปัจจบุนั / สําเนาสตูิบตัร 
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***การเรียกเก็บเอกสารเพิมเติมนี เพอืประโยชน์ในการเดินทางเข้าประเทศเกาหลีของท่าน ททีางบริษทัจะได้แจ้ง

ให้หัวหน้าทัวร์ทราบ เพือให้คาํแนะนําท่านในการเข้าเมอืงเกาหลีใต้*** 

4. หากไม่ชําระ หรือชําระไม่ครบตามกําหนด ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงือนไข ทางผู้จดัมีสิทธิยกเลิกการเดินทางและขอ

สงวนสิทธิในการคืนเงินตามเงือนไขการยกเลิก เมือตกลงชําระเงินไม่ว่าทังหมด หรือบางส่วน ทางผู้จัดจะถือว่าท่านได้ยอมรับใน

เงอืนไข และข้อตกลงต่าง ๆ ทีได้ระบุไว้ทงัหมดนีแล้ว 

5. กรณีทีเจ้าหน้าทีตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเข้า-ออกนอกประเทศ ซงึอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทขอสงวน

สิทธิ ไม่คืนค่าทวัร์ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทงัสิน 

การยกเลิกการจอง 

การยกเลิกการจองนนั จะต้องอีเมลแจ้งยกเลิกการจองล่วงหน้าอย่างน้อย  วนัก่อนการเดินทาง โดยมิใช ่... 

- ยกเลิกก่อนการเดินทางตงัแต่  วนัขนึไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหกัค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจริง 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง -  วนั ยึดเงิน % จากยอดทีลกูค้าชําระมา และเก็บค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจริง (ถ้ามี) 

- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า  วนั ขอสงวนสิทธิยึดเงินเต็มจํานวน 

- กรณีมีเหตยุกเลิกทวัร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททวัร์ คืนเงินค่าทวัร์โดยหกัค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจริง (ถ้ามี) 

***ค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจริง เช่น ค่ามดัจําตวัเครืองบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจําเป็นอืน ๆ*** 

- การขอยกเลิกการเดินทางในกรณีทีเจ็บป่วย หรือมีเหตจุากร่างกายทีไม่สามารถเดินทางในช่วงเวลาทีจองได้ การยกเลิกการเดินทาง หรือ

เลือนการเดินทางจะต้องแสดง ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล ให้กับเจ้าหน้าทีฝ่ายขาย ทงันี บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิพิจารณาในการคืน

เงินเป็นกรณีไป แต่ทงันีท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายทีไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าธรรมเนียมการวางมดัจําตวัเครืองบิน และค่าใช้จ่ายอืน 

ๆ (ถ้าม)ี 

- คณะทีเดินทางช่วงวนัหยุดต่อเนือง หรือช่วงเทศกาล บริษัทฯ ได้มีการการันตีมดัจํา หรือซือขาย แบบมีเงือนไขกับสายการบิน รวมถึง

เทยีวบินพิเศษ เช่น Chatter Flight (เหมาลํา), Extra Flight (เทียวบินพิเศษทีเพิมเข้ามาช่วงวันหยุด หรือเทศกาลดงักล่าว) บริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธิไม่คืนเงินค่ามดัจํา หรือค่าทวัร์ทงัหมด 

หมายเหตุ 

- ทัวร์นีสําหรับผู้ ร่วมเดินทางตังแต่ 15 ท่านขึนไป กรณีมีผู้ ร่วมเดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ทางบริษัทฯ ขอยกเลิกการเดินทาง โดย

จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วนั 

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงสายการบิน เทียวบิน ราคา รายการทวัร์ และร้านอาหาร ตามความเหมาะสม (ขนาด

กรุ๊ป เวลา สภาพอากาศ ฯลฯ) ทงันี ทางบริษัทฯ คํานึงถึงความสะดวกสบายในการเดินทาง และผลประโยชน์ทีลกูค้าจะได้รับ

เป็นหลกั 

- หนงัสือเดินทาง (Passport) ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน (กรณีทําหนงัสือเดินทางเล่มใหม่ กรุณาเตรียมหนงัสือ

เดินทางเล่มเก่าไปด้วย ณ วนัเดินทาง) 

- บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจดุประสงค์เดินทางเพือท่องเทยีวเท่านนั 

- กรณีทีท่านถกูปฏิเสธการเข้าประเทศเกาหลีใต้ บริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ทงัสิน รวมถึงค่าทวัร์ทงัหมด 

- ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทงัสิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน การประท้วง การนัดหยุดงาน การจลาจล 

หรือกรณีทีท่านถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง จากเจ้าหน้าทีตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าทีกรมแรงงานทังจากไทย และ

ต่างประเทศ ซงึอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของทางบริษัทฯ 

- ทางบริษัทฯ จะไม่ขอรับผิดชอบใด ๆ ทังสิน และไม่สามารถเรียกคืนเงินได้ หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่

เทยีวบางรายการ ไม่รับประทานอาหารบางมือ เป็นต้น 

- ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทังสิน หากเกิดสิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือเกิดอุบัติเหตุทีเกิดจากความ

ประมาทของตวันกัท่องเทียวเอง 
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- ตวัเครืองบินเป็นตวัราคาพิเศษ กรณีทีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะ ไม่สามารถนํามาเลือนวนั หรือคืนเงนิได้ 

- เมอืท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทงัหมด หรือบางส่วนกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงือนไขข้อตกลงต่าง ๆ 

ทไีด้ระบุไว้แล้วทงัหมด 

- ในกรณีทีภาครัฐทังไทย และประเทศปลายทางมีข้อกําหนดในการกักตัว หรือการตรวจหาเชือ Covid-19 ทุกประเภท  

ผู้ เดินทางต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนนีด้วยตวัท่านเอง (ถ้ามี และไม่รวมอยู่ในรายการทวัร์) 

- ตามนโยบายของรัฐบาลเกาหลีใต้ ร่วมกับการท่องเทียวเกาหลีใต้ เพีอโปรโมทสินค้าในนามของร้านรัฐบาล คือ ศูนย์สมนุไพร 

ศูนย์เครืองสําอาง (Cosmetic) และร้านค้าปลอดภาษี (Duty Free) ซึงจําเป็นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทวัร์ เพราะมีผลกับราคา

ทวัร์ ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชีแจงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจําเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม หากประสงค์จะซือ 

หรือไมน่นั ขึนอยู่กบัความพอใจของลกูค้าเป็นหลกั ไม่มีการบงัคบัใด ๆ ทงัสิน 

- กรุ๊ปทวัร์ครังน ีมีวตัถปุระสงค์เพือการท่องเทียวเป็นหมู่คณะเท่านนั ถ้าลกูค้าต้องการแยกตวัออกจากกรุ๊ปทวัร์ โดยไม่ลงร้าน 

ช็อปปิง เช่น ร้านโสม ฮ็อกเก็ตนามู ศูนย์นํามันสน เครืองสําอาง Cosmetic ทางบริษัทฯ จะคิดค่าดําเนินการในการแยก

ท่องเทียว 

ก่อนตดัสินใจจองทวัรค์วรอ่านเงือนไขการเดินทาง และรายการทวัรอ์ย่างละเอียดทุกหน้าอยา่งถ่องแท้ แลว้จึงมดัจาํเพอื

ประโยชน์ของท่านเอง  ทางบริษทัฯ จะถือว่า ท่านรบัทราบและยอมรบัในเงือนไขต่างๆ ทีได้ระบุในรายการทวัรท์งัหมด 

 
**ลงทะเบียนในครบ 2 ขนัตอนก่อนเดินทางเข้าประเทศเกาหลีใต้** 

 ขนัตอนที 1 ลงทะเบียน K-ETA (Korea Electronic Trave! Authorization)  

 ขนัตอนที 2 ลงทะเบียน Q-CODE 

 

เอกสารประกอบการลงทะเบยีน K-ETA เฉพาะพาสปอรต์ไทยเทา่นัน!! 
 

ก่อนเดนิทางออกจากประเทศไทย 

ขนัตอนท ี  ลงทะเบยีนผ่านระบบ K-ETA (Korea Electronic Trave! Authorization) (ทางบรษิทัดาํเนินการลงทะเบยีนให ้มคี่าธรรมเนียม 

บรกิาร ท่านละ  บาท ผูเ้ดนิทางนําส่งเอกสารประกอบการลงทะเบยีน K-ETA ** ทงันีจะตอ้งทําการส่งขอ้มลูขอ้ -  มาใหท้างบรษิทั

เพอืทาํการลงทะเบยีน K-ETA อย่างน้อย 60 วนัก่อนการเดนิทาง (แนะนํา) ถงึแมว้่าระบบจะแจง้ว่าล่วงหน้า  ชวัโมง ** 

1. สาํเนาหน้าหนังสอืเดนิทาง (หน้าแรกทมีรีปู) ชดัเจน โดยสแกนไฟล์เป็นรปูภาพ (รปูถ่ายจากมอืถอืไม่สามารถใชไ้ด)้ มอีายุ

การใชง้านคงเหลอืไม่น้อยกว่า  เดอืน ณ วนัเดนิทางกลบั และมหีน้าว่างไม่ตํากว่า  หน้า 

2. รปูถ่ายสพีนืหลงัเป็นสขีาวเท่านัน ขนาด .  x  นิว ถ่ายมาแลว้ไม่เกนิ  เดอืน โดยสแกนไฟลเ์ป็นรปูภาพ หน้าตรง เปิด   

หน้าผาก เปิดใบห ูไม่สวมใส่เครอืงประดบั ไมใ่ส่เสอืสขีาวถ่ายรปู ไม่สวมแว่นตา 

.   นําส่งแบบสอบถามขอ้มลูเพอืการกรอกลงทะเบยีน K-ETA ตามความเป็นจรงิ และกรอกขอ้มูลทุกขอ้โดยละเอยีด 

.   สาํเนาสูตบิตัร เฉพาะผูเ้ดนิทางอายุตํากว่า  ปี 

 

หมายเหตุ: กรณีผูเ้ดนิทางมลีงทะเบยีนอนุมตัใินระบบ K-ETA และยงัมผีลบงัคบัใชไ้ดอ้ยู่ (ปกต ิ  ปี ทุกครงัทเีดนิทางเขา้เกาหล ีต้องทาํ

การเปลยีนทอียู่หรอืจุดประสงคก์ารเขา้ โดยแกไ้ขในระบบ K-ETA ตรงแกไ้ขขอ้มลู) หากท่านมกีารเปลยีนแปลงขอ้มลูเดมิ เช่น ชอื 

นามสกุล เลขทหีนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ ท่านจะต้องดาํเนินการลงใหม่ในระบบ K-ETA ก่อนการเดนิทาง พรอ้มเสยีค่าธรรมเนียม ผูจ้ดัจะไม่

รบัผดิชอบค่าใชจ่้าย หรอืค่าเสยีหายใด ๆ หากท่านถูกปฏเิสธการออกบตัรโดยสารหรอืการเขา้ประเทศเกาหลไีด ้
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หมายเหตุ: เงอืนไขและขอ้ปฏบิตัเิกยีวกบัการกกัตวัและการตรวจหาเชอืโควดิ-  ของประเทศไทยและสาธารณรฐัเกาหล ีสามารถ

ปรบัเปลยีนไดต้ามสถานการณ์ ทงันี ขนึอยู่กบัหน่วยงานของแตล่ะประเทศ ทางบรษิทัฯ จะแจง้ใหท้ราบเป็นระยะ 

 

**หากมปีระวตักิารเดนิทางต่างประเทศ หรอืตดิเชอืโควดิและหายแลว้ โปรดแจง้ก่อนจอง เพอืเชก็เงอืนไข** 
 

ข้อมูลสาํคญัเกียวกบัการยนืลงทะเบยีน K-ETA ทีท่านควรทราบ 

.  หลงัจากทาํการยนืลงทะเบยีนเรยีบรอ้ยแล้ว ผลการลงทะเบยีนแบ่งออกเป็น  แบบดงันี 

     1.1 Approved หมายถงึ ผ่านการลงทะเบยีน (มอีายุการใชง้านได ้  ปี ไม่จาํกดัจาํนวนครงั โดยแต่ละครงัพาํนักไดไ้ม่เกนิ  วนั) 

     1.2 Disapprove หมายถงึ ไม่ผ่านการลงทะเบยีน ไม่สามารถออกเดนิทางไดต้งัแต่ประเทศตน้ทาง 

     1.3 Null หมายถงึ การลงทะเบยีนถอืเป็นโมฆะ (ไมส่ามารถใชไ้ด)้  
 

.  บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการคนืค่าธรรมเนียมในการลงทะเบยีน เนืองจากการพจิารณาเป็นไปตามเงอืนไขหรอืกฎหมายของประเทศ

นัน ๆ โดยทางทมีเจา้หน้าทตีรวจคนเขา้เมอืงเป็นผูต้ดัสนิชขีาด ทางผูจ้ดัไม่สามารถขา้ไปแทรกแซงได ้

 

เตรยีมพาสปอรต์และรูปถ่าย เพอืลงระบบ K-ETA 

 

ตวัอย่างการสแกนหน้าสําเนาพาสปอรต์ ตวัอย่างการสแกนรูปถ่ายสฉีากหลงัเป็นสขีาว 

 

 

อ้างองิขอ้มลูภาพจาก www.k-eta.go.kr 
 

**สาํคญั!! บรษิทัฯ จะลงทะเบยีนตามขอ้มูลและเอกสารทผีูเ้ดนิทางสง่มาและระบุแจ้งเท่านนั หากผูเ้ดนิทาง

แจ้งขอ้มูลผดิพลาดหรอืบดิเบอืนจากขอ้เทจ็จรงิ ถือเป็นเรืองต้องห้าม ซึงอาจส่งผลต่อการลงโทษและ

การอนุมติัเดินทางเข้าเมือง ตามกฎหมายและระเบียบการของสาธารณรฐัเกาหลีใต้ บรษิทัฯ ขอ

สงวนสทิธจิะไมร่บัผดิชอบทุกกรณี  
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แบบสอบถามข้อมูลเพอืการกรอกลงทะเบยีน K-ETA ทุกท่านกรุณากรอกขอ้มลูทุกขอ้โดยละเอียดและเป็นจรงิ 

ท่านเคยมปีระวตัทิาํผดิกฎหมายในเกาหลไีหมคะ ถา้เคย! โปรดอย่าสมคัรลงระบบทะเบยีน K-ETA 

โปรดทราบ! การลงทะเบยีนของอนุมตัเิขา้เกาหลผ่ีานระบบ K-ETA เป็นเพยีงแตต่รวจสอบขอ้มลูเบอืงตน้ในการขอเขา้เกาหล ี

ไม่ไดก้ารการนัตยีนืยนัการเขา้ประเทศเกาหลใีต ้100% ทงันี ขนึอยู่กบัดุลยพนิิจของ ตม.เกาหล ีเมอืเดนิทางถงึประเทศเกาหลใีต ้

กรณุากรอกข้อมูลทงัหมดเป็นภาษาองักฤษเท่านัน!!!!!!!!!!!!!! 
 

      ท่านถอืสญัชาตอินืเพมิเตมิ นอกจากสญัชาตไิทยหรอืไม่        ไม่ใช่       ใช่ โปรดระบุสญัชาต.ิ............................. 
 

1. ชอื-นามสกุล (ปจัจบุนั พรอ้มคํานําหน้านาม) ตามหน้าหนังสอืเดนิทาง 

(ภาษาองักฤษ) ................................................................................................................................................ 

2. สถานภาพ       โสด       สมรส       หย่า       หมา้ย       แยกกนัอยู่        มบุีตรร่วมกนั 

3. เบอรโ์ทรศพัท์มอืถอื (ไทย) ..................................*หากไม่มเีบอรโ์ทรศพัทม์อืถอื โปรดระบเุบอร์มอืถอืทสีะดวก 

4. อเีมล (จาํเป็น) .................................................................. 

5. อาชพีปจัจุบนั (จําเป็น)         ว่างงาน       เจา้ของกจิการ        เกษตรกร        พนกังานบรษิทั       ขา้ราชการ       

          นักเรยีน/นกัศกึษา       แมบ่า้น/พ่อบา้น        อนืๆ.................................................................................... 

6. ตําแหน่งงาน โปรดระบุอย่างชดัเจน ................................................................................................................. 

7. เงนิเดอืน โปรดเลอืก       ตํากว่า 200$        200-700$        700-1.300$      1,300-2.100$       2,100$ 

8. ชอืบรษิทัททีํางาน โปรดระบุอย่างชดัเจน ......................................................................................................... 

9. ทอียู่สถานททีาํงาน (จําเป็น) ........................................................................................................................... 

10. เบอรโ์ทรททีํางาน (จาํเป็น) ............................................................................................................................. 

11. ขอ้มลูการเดนิทางไปยงัประเทศเกาหลใีต ้       ไม่เคย      เคย กคีรงั................................................................. 

          จุดประสงคใ์นการเดนิทางเพอื      ท่องเทยีว       อนืๆ (โปรดระบุ) ........................................................................ 

12. ขอ้มลูการเดนิทางไปยงัประเทศอนืๆ ทไีมใ่ช่ประเทศเกาหล ีในช่วง 5 ปีทผ่ีานมา       ไมเ่คย  

                เคย ............. ครงั กรณีหลายประเทศกรุณาระบุประเทศทเีดนิทางล่าสุด .................................................... 

          จุดประสงคใ์นการเดนิทางเพอื........................................................................................................................... 

13. มผีูเ้ดนิทางเขา้เกาหลดีว้ยหรอืไม่      ไม่ม ี

                ม ีจาํนวน ...... ท่าน โปรดระบุชอื-นามสกุล และวนัเดอืนปีเกดิ (สงูสุด  ท่าน) 

....................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................... 

14. ท่านมอีาการเจบ็ปว่ย ภายใน  วนั ก่อนการเดนิทางเขา้เกาหล ี      ไมใ่ช่  

     ใช่ กรุณาระบุอาการเจบ็ปว่ย...................................................................................................................... 

15. ทอียู่พาํนักทปีระเทศเกาหล ี............................................................................................................................. 

วนัทเีดนิทางไปเกาหล ี......................................................................................................................  


