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Happy Memory Incheon
สั มผัสบรรยากาศแห่ งความทรงจําอันแสนสุ ข
ภาพรวมโปรแกรม
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HAPPY
KOREA

วันแรก

ธรรมชาติ
วัฒนธรรม
ช้ อปปิ 2 ง
สวนสนุก
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เหมาะสําหรั บผู้ทีไปเกาหลีครั ง2 แรก
เด็ก
●●●○○
ผู้สูงอายุ
●●●○○
ใช้ รถเข็น
●●●○○
รถเข็นเด็ก ● ● ● ○ ○

√ ครบ 20 ท่าน ออกเดินทางแน่นอน
√ สายการบินประจําชาติ บริ การ Full Service
√ รถโค้ ชใหม่ สะอาด คนขับมีมาตรฐาน

รายการ

1

กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติสวุ รรณภูมิ
อินชอน – (เกาหลีใต้ )ซองโด วอเตอร์ แท็กซี – หมู่บ้านเทพนิยาย –
พิพิธภัณฑ์จาจังเมียน – ไชน่า ทาวน์
ฟาร์ มผลไม้ – สวนสนุกเอเวอร์ แลนด์ - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+ฮันบก - ศูนย์
เวชสําอาง – ตลาดทงแดมุน
ศูนย์โสม –– โซลทาว์เวอร์ (รวมลิฟท์) - ดิวตี Dฟรี - พระราชวังถ็อกซู – ช้ อป
ปิ งD เมียงดง

2
3
4
5

ศูนย์นํ Dามันสนเข็มแดง - ช้ อปปิ งD ฮงแด –ซุปเปอร์ มาเก็ต – กรุงเทพฯ

ออกเดินทางสู่เกาหลีใต้ ด้วยเทียวบินที___

Todai ขาปู

√ บริ ษัทเดียวในไทยรับรางวัลคุณภาพจาก Seoul City 2 ปี ซ้ อน
√ guide license
√ รวมทิปไกด์ และคนขับรถ ไม่ขายภาพระหว่างทริ ป

เริมต้ น29,900.- /ท่ าน

กรุ งเทพฯ – ท่ าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

วันที

เมนูแนะนํา

อาหาร
เช้ า

เทียง

เย็น

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

โรงแรม

ทีพัก Stella Marina Hotel เทียบเท่า
ระดับ 4 ดาว
ทีพักGolden Seoul Hotel เทียบเท่าระดับ
4 ดาว
ทีพักGolden Seoul Hotel เทียบเท่าระดับ
G ดาว
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(หมายเหตุ : เวลาในการนัดหมาย ขึ Dนอยู่กบั เทียวบินทีได้ ในวันเดินทาง) คณะพร้ อมกันทีสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก
ระหว่างประเทศ ชั Dน 4 พบกับเจ้ าหน้ าทีของบริษัทฯ คอยให้ บริการและอําานวยความสะดวกแด่ทา่ น อยู่บริเวณแถว ___ สายการบิน
___ ประตูทางเข้ าที___

วันที W

อินชอน (เกาหลีใต้ ) – ซองโด วอเตอร์ แท็กซี – หมู่บ้านเทพนิยาย – พิพิธภัณฑ์ จาจังเมียน –
ไชน่ าทาวน์
เดินทางถึงสนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ (กรุ ณาปรั บเวลาของท่ านให้ เร็ วขึน 2ชัวโมง เพือให้ ตรงกับ เวลาท้ องถินของ
ประเทศเกาหลี) หลังจากผ่านการตรวจคนเข้ าเมือง นําท่านเดินทางเพือเข้ าสัมผัสความทันสมัยของเมืองใหม่ ซองโด นําท่านนังเรื อ
วอเตอร์ แท็กซี เมืองซองโด ชมวิวทิวทัศน์รอบบริเวณเซ็ลทรัลปาร์ ค ซึงเป็ นส่วนหนึงของย่านเขตธุรกิจใหม่เมืองซองโด มีพื Dนทีกว่า

400,000 ตารางเมตร บริเวณโดยรอบยังมีสิงอํานวยความสะดวกไว้ ให้ ทกุ ท่านสําหรับพักผ่อนหย่อนใจ นําท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านเทพ
นิ ยาย หรื อ ดงฮวามาอึล (ภาษาเกาหลี แปลว่า หมู่บ้า นเทพนิย าย) ถูก ตกแต่ง ประดับประดา และวาดสีสันให้ หมู่บ้า นแสนจะ
ธรรมดากลายเป็ นหมู่บ้านแห่งเทพนิยาย มีนิยายโด่งดังหลายเรื อง อาทิเช่น สโนว์ไวท์กบั คนแคระทั Dง 7 หนูน้อยหมวกแดง ปี เตอร์ แพน
อะลาดินกับตะเกียงวิเศษ ฯลฯ รวมอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี D ทําให้ เป็ นเหมือนสตูดิโอถ่ายรูปขนาดใหญ่ ทีไม่ว่าจะเดินไปทางไหน ก็ถ่ายรูป
ไ

ด้

เ

ก๋

สุ

ด

ๆ

รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู จาจังเมียน (บะหมีดํา) พร้ อมทังซูยุก จาจังเมียนนี Dเป็ นบะหมีแห้ งคลุกด้ วยซอ
สดําหวานทําจากเต้ าเจี Dยวดํามีลกั ษณะข้ น เรี ยกได้ ว่าเป็ นหนึงในอาหารประจําชาติของเกาหลีใต้

จากนั Dนนําจากนั Dนนําท่านสู่ พิพิธภัณฑ์ จาจังเมียน เป็ นพิพิธภัณฑ์เปิ ดใหม่เมือปี 2002 ทีจัดแสดงเกียวกับหนึงในอาหารประจําชาติ
ของเกาหลี จาจังเมียน(Jajangmyeon) เป็ นบะหมีสีดํา ผัดกับซอยชุนเจียง ซอสทีทําจากถัวดําหมัก การจัดแสดง ประวัติความเป็ นมา
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ความก้ าวหน้ าของเมนู และวัฒนธรรมทีเกิดขึ Dนพร้ อมกับเมนูจาจังเมียนนี D มีการนําเอาอาคารอิฐสไตล์ลอฟท์มารี โนเวทภายในใหม่ให้
คนเข้ าชม มีมมุ สวยๆให้ ได้ ถ่ายรูปเก็บความประทับใจ ใกล้ ๆกับพิพิธภัณท์บะหมีจาจังเมียนจะมีร้านขายจาจังเมียนแบบโบราณทีชือว่า
Gonghawchun คอยให้ บริ การอยู่ด้วย สมควรแก่เวลานําท่านรับประทานอาหารกลางวัน เป็ นบะหมีชือดังทียังคงความเป็ นต้ นตํารับ
รสชาติทีไม่ควรพลาดทีทาง Happy Korea จัดมาให้
ท่านชม ไชน่ าทาวน์ มีเพียงแห่งเดียวของเกาหลี มีอายุกว่า 100 ปี ทียังคงรักษาขนบธรรมเนียมและวิถีชวี ิตของชาวจีนไว้ เป็ นอย่างดี
ไม่ไกลกันนัก เป็ นทีตั Dงของสวนซายุหรื อสวนอิสระภาพ ถือเป็ นสวนสไตล์ยโุ รปแห่งแรกของเกาหลี ซึงมีการเปลียนแปลงชือมาหลาย
ครังD กว่าจะถึงทุกวันนี D จากนั Dน

รับประทานอาหารคํา เมนู แฮมุลท ัง ประกอบด้ วย อาหาร ทะเลสด เช่น หอย ปู กุ้ง และ ผักสดต่างๆ ต้ มบนหม้ อไฟร้ อนๆ
รับประทานกับ กิมจิ และ เครื องเคียง พร้ อมข้ าวสวย

นําท่ านเข้ าสู่ทีพัก Stella Marina Hotel หรือ เทียบเท่ าระดับ X ดาว

วันที Y

ฟาร์ มผลไม้ – สวนสนุกเอเวอร์ แลนด์ - พิพิธภัณฑ์ สาหร่ าย+ฮันบก - ศูนย์ เวชสําอาง – ตลาดทงแดมุน

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั Dนนําท่านไปยัง ไร่ สตรอว์ เบอร์ รี ให้ ท่านได้ ชิม และเลือกซื Dอกลับมารับประทานหรื อฝากคนทีท่านรัก

จากนั Dนนําท่านสู่ สวนสนุกเอเวอร์ แลนด์ สวนสนุกกลางแจ้ งทีใหญ่ทีสุดของประเทศเกาหลี ซึงได้ ถูกขนานนามว่า“ดิสนีย์แลนด์
เกาหลี” ตั Dงอยู่ท่ามกลางหุบเขา ท่านจะได้ สมั ผัสกับความตืนเต้ นไปกับเครื องเล่นมากมายหลากหลายชนิด โดยท่านสามารถเล่น
เครื องเล่นได้ ทุกชนิดไม่จํากัดจํานวนครังD กับบัตร DAY PASS อาทิเช่น รถไฟความเร็ วสูง T-Express, รถไฟเหาะ, ท่องไปกับโลกของ
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สัตว์ป่าซาฟารี ชมไลเกอร์ แฝดคู่แรกของโลก, ชมสวนดอกไม้ ซึงกําลังบานสะพรังอวดสีสนั เต็มสวน (ทั Dงนี Dขึ Dนอยู่กบั สภาพอากาศ เดือน
เมษายน เป็ นสวนดอกทิวลิป, เดือนพฤษภาคม - เดือนมิถนุ ายน เป็ นดอกกุหลาบ, เดือนสิงหาคม - เดือนกันยายน เป็ นสวนดอกลิลลี,
เดือนตุลาคม - เดือนพฤศจิกายน เป็ นสวนดอกเบญจมาศ)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูคาลบี อาหารเกาหลีแบบปิ งD ย่างทีมีชือเสียงของเกาหลี เป็ นการนําเนื Dอหมูมาหมัก
กับเครื องปรุงจนเนื Dอนุ่ม แล้ วจึงนําไปย่างบนแผ่นโลหะทีถูกเผาจนร้ อน ทานกับเครื องเคียงจําพวกผัก ซุปสาหร่าย เสิร์ฟพร้ อมข้ าวสวย

นําท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ สาหร่ าย (KIM MUSEUM) ซึงท่านจะได้ เรี ยนรู้การทําสาหร่ายของชาวเกาหลีประวัติความเป็ นมาและ
ความผูกผันทีชาวเกาหลีทีมีต่อสาหร่าย อีกทั Dงยังให้ ทา่ นได้ ลองฝึ กทําข้ าวห่อสาหร่ายเป็ นอาหารยอดนิยมอีกชนิดของคนเกาหลี พิเศษ
....จากนี Dทีนียังมีบริการถ่ายรูปเป็ นทีระลึกในชุดฮันบก ซึงเป็ นชุดประจําชาติของเกาหลีอีกด้ วย ให้ ทา่ นได้ ทดลองสวมชุดฮันบก ชุด
ประจําชาติเกาหลี เพือเก็บภาพแห่งความประทับใจ จากนั Dนได้ เวลานําท่านสู่ ศูนย์ เวชสําอาง แบรนด์ดงั ของเกาหลีมากมายทีไม่มี
ขายตามท้ องตลาดทัวไป
จากนั Dนนําท่านเดินทางสู่ตลาด ทงแดมุน ตลาดสินค้ าส่งขนาดใหญ่ของเกาหลี สามารถช้ อปปิ งD สินค้ าทีหลากหลาย มีร้านรวงมากมาย
เช่น Migliore, ตึก Doota Tower, Hello APM ฯลฯ อีกทั Dงยังมีตกึ DDP สถานทีสําหรับจัดงานนิทรรศการรวมถึงผลงานของดีไซน์เนอร์
ชือดัง สถาปนิกนักออกแบบทีมีชอเสี
ื ยงนําผลงานมาจัดแสดงไว้

รับประทานอาหารคํา เมนู ชาบู ชาบู หม้ อไฟเกาหลี เสิร์ฟพร้ อมเครื องเคียงหลากชนิดแบบฉบับเกาหลี พร้ อมนํ Dาจิ Dม โดยนําเนื Dอ
หมูมาแล่ให้ บาง แล้ วนําไปใส่ในหม้ อไฟพร้ อมเห็ดต่างๆ และผักนานาชนิด พร้ อมทั Dงใส่ว้ นุ เส้ นเกาหลีลงไป หรื อใครจะทานโดยการนํา
เนื Dอหมูไปแกว่งในนํ Dาซุปร้ อนๆ ให้ สกุ พอเหมาะ ก็อร่อยไปอีกแบบ
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นําท่ านเข้ าสู่ทีพัก Golden Seoul Hotel เทียบเท่ าระดับ 4 ดาว

วันที X

ศูนย์ โสม –– โซลทาว์ เวอร์ (รวมลิฟท์ ) - ดิวตีฟ
2 รี - พระราชวังถ็อกซู –ช้ อปปิ 2 งเมียงดง

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านรับฟั งความรู้ที ศูนย์ สมุนไพร ซึงได้ รับการรับรองคุณภาพจากรัฐบาล เข้ าชมศูนย์โสมเกาหลี ซึงถือว่าเป็ นโสมทีมีคณ
ุ ภาพดี
ทีสุด พร้ อมให้ ท่านได้ เลือกซื Dอโสมทีมีคณ
ุ ภาพ หรื อศูนย์ฮ็อกเก็ตนามู ต้ นไม้ ชนิดนี Dเจริญเติบโตในป่ าลึกบนภูเขาทีปราศจากมลภาวะ
ช่วยดูแลตับให้ สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ให้ ท่านได้ เลือกซื Dอตามอัธยาศัย นําท่านสู่ โซลทาวเวอร์ (Seoul Tower) ซึงถือว่า
เป็ นสัญลักษณ์ของกรุงโซลเลยก็ว่าได้ สถานทียอดนิยมทีหนุ่มสาวเกาหลีไม่พลาดทีจะมาเทียวกัน บนหอคอยมีภตั ตาคารซึงหมุนได้
ด้ วยตัวเอง นําท่านขึ Dนสู่จดุ ชมวิว ให้ ท่านได้ ตืนตาตืนใจกับทัศนียภาพอันสวยงามรอบ ๆ กรุงโซล จากนั Dนให้ ทกุ ท่านได้ คล้ องกุญแจ
คู่รักบริเวณด้ านล่างของฐานโซลทาวเวอร์ ให้ อิสระท่านได้ ถ่ายรูปเก็บไว้ เป็ นทีระลึกได้ ตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ไก่ ต๋ น
ุ โสม ของขึ Dนชือตั Dงแต่ยคุ สมัยราชวงศ์โชซอนมี ต้ นตํารับมาจากในวัง เป็ น
เมนูอาหารเกาหลีทีนิยมทานเพือบํารุงกําลังและเสริมสุขภาพ ภายในไก่จะยัดไส้ สมุนไพรต่างๆ เช่น ข้ าวเหนียว รากโสม พริกไทย
แดง เกาลัด พุทราจีน เป็ นต้ น กินพร้ อมกับเครื องเคียง

จากนันD นํา ท่ า นช้ อ ปปิ Dงสิ นค้ า ปลอดภาษี ที ดิว ตีฟ
2 รี ที นีมี สิน ค้ า ชันD นํา ให้ ท่ านเลือกซื Dอมากมายกว่า tuu ชนิด ทังD นําD หอม เสื Dอผ้ า
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เครื องสําอาง กระเป๋า นาฬิกาเครื องประดับ ฯลฯ
หลังอาหารกลางวัน นําท่านเข้ าสัมผัสวัฒนธรรมเกาหลีชมสถาปั ตยกรรมความงามของ พระราชวังถ็อกซู ซึงเป็ นพระราชวังสุดท้ าย
ของราชวงศ์โชซอน มีสิงก่อสร้ างทีน่าชมเป็ นอย่างมาก เช่น ประตูหลักแทฮันมุน (Daehangmun Gate) พระทีนังชุงวาจอน และท้ อง
พระโรง และซกโชจอน (Soekjojeon) อันเป็ นสิงก่อสร้ างแบบตะวันตกแห่งเดียวในบรรดาพระราชวังต่างๆ ในเกาหลี ซกโชจอนแห่งนี D
เป็ นทีตั Dงของพิพิธภัณฑ์พระราชวัง ซึงเป็ นทีเก็บสิงของทีใช้ ในพระราชวังในสมัยราชวงศ์โชซอน นอกจากนี D ยังมีพิพิธภัณฑ์ศิลปะถ็อกซู
กุง ซึงแสดงผลงานทางศิลปะสมัยใหม่มากมาย และพาท่านชมพิธีการเปลียนเวรยามทหารหลวง ซึงทุกท่านสามารถชมการปฎิบัติ
หน้ าทีของทหารยามทีสง่างามได้ ทีหน้ าพระราชวังแห่งนี D

จากนั Dนให้ อิสระท่านได้ เลือกซื Dอสินค้ าที ตลาดเมียงดง หรื อทีรู้จักกันดีในนาม สยามสแควร์ เกาหลี เป็ นแหล่งแฟชันการแต่งกายที
ทันสมัยของเหล่าวัยรุ่นเกาหลี รวบรวมเอาเสื Dอผ้ า แฟชันเครื องแต่งกาย รองเท้ า เครื องประดับสวยงามต่างๆ เครื องสําอางยีห้ อดัง
มากมาย เช่น Adidas, Nike, Zara, H&M, Etude, Nature Republic, Espoir, Skinfood อืนๆ อีกมากมาย ทีเป็ นทีนิยมในหมู่วัยรุ่ น
ของบ้ านเราด้ วย

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร Todai Restaurant ซีฟ๊ ดู บุฟเฟ่ ต์ ขาปูยกั ษ์ ให้ ท่านได้ อมอร่
ิ อยกับเมนูบฟ
ุ เฟ่ ต์ขาปูยกั ษ์ และ
เมนูนานาชาติไม่อั Dน เช่น ชูชิ ซาชิมิ พิซซ่า พาสต้ า อาหารทะเลสดๆ อีกมากมายให้ ทา่ นได้ เลือกอย่างจุใจ พร้ อมตบท้ ายด้ วยเมนูของ
หวานสุดฟิ น

นําท่ านเข้ าสู่ทีพัก Golden Seoul Hotel เทียบเท่ าระดับ 4 ดาว
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วันที p

ศูนย์ นํา2 มันสนเข็มแดง – ช้ อปปิ 2 ง ฮงแด ซุปเปอร์ มาเก็ต –– – กรุ งเทพฯ

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั Dนพาทุกท่านเดินทางสู่ ศูนย์ นํา2 มันสนเข็มแดง ปั จจุบนั ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมมารับประทานเพือล้ างสารพิษในร่ างกาย ล้ าง
ไขมันในเส้ นเลือดทัวทั Dงร่างกาย ป้องกันไขมันอุดตันในเส้ นเลือด,โรคหัวใจ, โรคภูมิแพ้ ขับสารตกค้ างจากอาหาร แอลกอฮอล์ กาแฟ
บุหรี อัธยาศัย
นําท่ านเดินทางสู่ ย่ านฮงแด ย่านทีเต็มไปด้ วยร้ านค้ ามากมาย และเป็ นแหล่งค้ าของสินค้ าประเภทเครื องแต่งกาย เครื องหนัง เครื อง
นอน รองเท้ า และอืนๆ สินค้ ามีความหลากหลายและทันสมัยในราคาทีไม่แพง โดยมีแหล่งสําหรับเลือกซื Dอสินค้ าทีสําคัญๆ อิสระให้
ท่านได้ เลือกซื Dอสินค้ า
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู จิมดัก ไก่ อบซีอิdววุ้นเส้ น เป็ นเมนูอาหารเกาหลีพื Dนเมืองดั Dงเดิม เป็ นไก่ผดั รวมกับ
วุ้นเส้ น มันฝรัง แครอท พริก และซอสดํา เนื Dอไก่ทีนิม รสชาติคล้ ายกับไก่พะโล้ สตู รเกาหลี ทานกับข้ าว หอมอร่อย รสเผ็ดถึงเครื อง

ได้ เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางสู่สนามบินอินชอน เพือเตรี ยมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ ระหว่างทาง แวะ ช้ อปปิ งD ขนมพื Dนเมือง
เกาหลีหลากชนิดรวมทั Dง กิมจิ ไก่ต๋นุ โสมทีบรรจุอยู่ในถุงสูญญากาศ ตะเกียบ ถ้ วยใส่ข้าว และของฝากของทีระลึก มากมาย ได้ เวลานํา
ท่านออกเดินทางสู่สนามบิน
ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน_____
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

รายละเอียดราคา
กําหนดวันเดินทาง

อัตราค่ าบริการ ออกเดินทางขัน2 ตํา**20 ท่ าน**
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่ มีเตียง
28,900
27,900

06 – 10 มีนาคม

ราคาผู้ใหญ่
29,900

พักเดียว(เพิม)
3,500

Wm – WX มีนาคม

29,900

28,900

27,900

3,500

27 – 31 มีนาคม

29,900

28,900

27,900

3,500

03 – 07 เมษายน

30,900

29,900

28,900

3,500

11 - 15 เมษายน
12 - 16 เมษายน

36,900
36,900

35,900
35,900

34,900
34,900

4,000
4,000

WX – Wn เมษายน

30,900

29,900

28,900

3,500

mo – mp พฤษภาคม

30,900

29,900

28,900

3,500

op – or พฤษภาคม

29,900

28,900

27,900

3,500
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Wr พฤษภาคม – mW มิถุนายน

29,900

28,900

27,900

3,500

เงือนไขการจอง
อัตราค่ าบริการรวม
•

ค่าตัว‚ เครื องบินชั Dนทัศนาจร ไป กลับ เส้ นทางกรุงเทพ - อินชอน -กรุงเทพ ตามทีระบุในรายการ

•

ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง กรุงเทพอินชอน-

•

ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง
วงเงินสูงสุดไม่เกิน บาท 1,000,000

•

สัมภาระนํ Dาหนัก OZ/KE นํ Dาหนักรวมไม่เกิน กิโลกรัม 23
และ TG ไม่เกิน ท่าน/กิโลกรัม ต่อใบ 30

•

ค่าทิป วอน สําาหรับ มัคคุเทศก์ และคนขับ 20,000

ค่ าใช้ จ่ายในต่ างประเทศ ประกอบด้ วย
•

ค่าทีพักในโรงแรมทีได้ เลือกสรรแล้ ว ตลอดการเดินทาง

•

ค่าอาหารทุกมื Dอตามทีระบุในรายการ

•

ค่ารถโค้ ชปรับอากาศตลอดการเดินทาง

•

ค่าเข้ าชมสถานทีต่างๆ ตามรายการ

•

หัวหน้ าทัวร์ ทีมีประสบการณ์ คอยดูแลอําานวยความสะดวกตลอด
การเดินทาง

อัตราค่ าบริการไม่ รวม
•

ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง

•

ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว เช่น อาหาร และเครื องดืมทีสังพิเศษ ค่าโทรศ / ค่าซักรี ด /◌ัพท์ ฯลฯ

•

ค่านํ Dาหนักกระเป๋ าเกิน

•

ค่าทิป และค่าบริ การในการเคลือนย้ ายสัมภาระ และกระเป๋ าเดินทาง ภาษี มลู ค่าเพิม %7และภาษี หกั ณ ทีจ่าย %3ในกรณีทีท่านต้ องการใบกําากับภาษี

•

ค่าวีซ่าสําาหรับพาสปอร์ ตต่างด้ าว กรุณาเตรี ยมเอกสาร) คือ พาสปอร์ ต, ใบประจําาตัวคนต่างด้ าว, ใบสําาคัญถินทีอยู่, สําาเนาทะเบียนบ้ าน, สมุดบัญชีเงิน
ฝาก, รูปถ่ายสีหรื อขาวดําา(รูป 2 นิ Dว ท่านละ 2

ระเบียบการสําารองทีนัง
ระเบียบการสําารองทีนัง และเงือนไข โทร 5770-539-02 .
แฟกซ์ 5352-932-02
สําารองทีนังล่ วงหน้ าอย่ างน้ อย วัน พร้ อมเอกสารดังนี 30
1. สําาเนาหน้ าพาสปอร์ ตของผู้ทีเดินทาง
2.

ยืนหลักฐานประกอบการยืนขอวีซ่า (ในกรณีทีถือหนังสือเดินทางประเทศอืน นอกเหนือจากไทย)

3.

เงินมัดจําท่านละ -.10,000บาท เงินส่วนทีเหลือ บริ ษัทฯ ขอรับชําระก่อนการเดินทางอย่างน้ อย วัน 20 - 15

4.

การยกเลิก
กรณีทีท่านไม่สามารถเดินทางไปพร้ อมคณะได้ ด้วยประการใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ‡ในการเก็บค่าใช้ จ่ายส่วนทีท่านชําาระไว้ ตามระยะเวลา
และจําานวนดังนี D
บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ‡ในกรณีเลือนวันเดินทาง ต้ องแจ้ งล่วงหน้ าก่อนการเดินทาง วัน 30
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ยกเลิกการจองภายใน วัน ก่อนการเดินทาง 30
บริ ษัทขอสงวนสิทธิ‡ในการคืนเงินมัดจําาทั Dงหมด
ยกเลิกการเดินทางภายใน %50 วัน ก่อนการเดินทาง บริ ษัทขอสงวนสิทธิ‡ในการคืนเงินค่าทัวร์ 15ของราคาทัวร์
ยกเลิกการเดินทางน้ อยกว่า วัน ก่อนการเดินทาง บริ ษัท 7
ขอสงวนสิทธิ‡ในการคืนเงินค่าทัวร์ ทั Dงหมด
5.

การขอยกเลิกการเดินทางในกรณีทีเจ็บป่ วย หรื อมีเหตุจากร่างกายทีไม่สามารถเดินทางในช่วงเวลาทีจองได้ การยกเลิกการเดินทาง หรื อเลือนการเดินทาง
จะต้ องแสดง ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล ให้ กบั เจ้ าหน้ าทีฝ่ ายขาย ทั Dงนี Dบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ‡พิจารณาในการคืนเงินเป็ นกรณีไป แต่ทั Dงนี Dท่านจะต้ องเสีย
ค่าใช้ จ่ายทีไม่สามารถเรี ยกคืนได้ เช่น ค่าธรรมเนียมการวางมัดจําตัว‚ เครื องบิน และค่าใช้ จ่ายอืนๆ ถ้ ามี

6.

คณะทีเดินทางช่วงวันหยุดต่อเนือง หรื อช่วงเทศกาล บริ ษัทฯ ได้ มีการการันตีมดั จํา หรื อซื Dอขาย แบบมีเงือนไขกับสายการบิน รวมถึงเทียวบินพิเศษ เช่น
chatter flight (เหมาลํา), extra flight (เทียวบินพิเศษทีเพิมเข้ ามาช่วงวันหยุด หรื อ เทศกาล ดังกล่าว) บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ‡ไม่คืนเงินค่ามัดจํา หรื อค่าทัวร์
ทั Dงหมด

7.

กรณีทีเจ้ าหน้ าทีตรวจคนเข้ าเมืองปฏิเสธการเข้ า - ออก นอกประเทศ ซึงอยู่นอกเหนือความรับผดชอบของบริ ษัท บริ ษัทขอสงวนสิทธิ‡ ไม่คืนค่าทัวร์ ไม่ว่ากรณี
ใดๆ ทั Dงสิ Dน

เอกสารใช้ ประกอบในการเดินทาง
•

หนังสือเดินทางทีเหลืออายุการใช้ งานมากกว่า 6 เดือน (กรณีทําหนังสือเดินทางเล่มใหม่ กรุณาเตรี ยมหนังสือเดินทางเล่มเก่าไปด้ วย ณ วันเดินทาง)

•

สําหรั บท่ านทีไม่ เคยไปเกาหลี เอกสารเพิมเติมดังนี 2

1.

หนังสือรับรองการทํางานเป็ นภาษาอังกฤษ (ระบุตําแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ มต้ นการทํางาน)

2.

กรณีทีท่านเป็ นเจ้ าของกิจการ กรุณาจัดเตรี ยมสําเนาหนังสือจดทะเบียนทีมีชือของท่านพร้ อมเซ็นรับรองสําเนาให้ ถกู ต้ อง

3.

ใบเปลียนชือ (ถ้ ามี)

4.

สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากย้ อนหลัง 6 เดือน จนถึงเดือนปั จจุบนั

5.

กรณีเป็ นนักเรี ยน นักศึกษา กรุณาเตรียมหนังสือรับรองจากทางสถาบันเป็ นเป็ นภาษาอังกฤษ

ในกรณีทีเด็กอายุไม่ เกิน 18 ปี ไม่ ได้ เดินทางกับบิดาหรื อมารดา
ต้ องจัดเตรี ยมเอกสารเพิมเติมดังนี D
1.

หนังสือรับรองการทํางานของบิดา หรือมารดา ท่านใดท่านหนึง

2.

สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากของบิดา หรื อมารดาย้ อนหลัง 6 เดือน จนถึงปั จจุบนั

3.

สําเนาสูติบตั ร

*การเรี ยกเก็บเอกสารเพิมเติมนี เพือประโยชน์ ในการเดินทางเข้ าประเทศเกาหลีของท่ าน ทีทางบริ ษัทจะได้ แจ้ งให้ หัวหน้ าทัวร์ ทราบเพือให้
คําแนะนําท่ านในการเข้ าเมืองเกาหลีใต้

หมายเหตุ
•
•

จํานวนผู้เดินทางขั Dนตํา Šu ท่าน ขึ Dนไป
บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ‡ในการเปลียนแปลง สายการบิน, เทียวบิน, ราคา, รายการทัวร์ และร้ านอาหาร ตามความเหมาะสม (ขนาดกรุ๊ป, เวลา, สภาพอากาศ
ฯลฯ) ทั Dงนี Dทางบริ ษทั คํานึงถึงความสะดวกสบายในการเดินทาง และผลประโยชน์ทีลูกค้ าจะได้ รับเป็ นหลัก

•

หนังสือเดินทาง ต้ องมีอายุเหลือใช้ งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริ ษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจดุ ประสงค์เดินทางเพือท่องเทียวเท่านั Dน

•

กรณีทีท่านถูกปฏิเสธการเข้ าประเทศเกาหลีใต้ บริ ษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้ จา่ ยใดๆ ทั Dงสิ Dน รวมถึงค่าทัวร์ ทั Dงหมด

•

ทางบริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั Dงสิ Dน หากเกิดกรณีความล่าช้ าจากสายการบิน, การประท้ วง, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรื อ กรณีทีท่านถูกปฏิเสธการ
เข้ า-ออกเมือง จากเจ้ าหน้ าทีตรวจคนเข้ าเมือง หรื อเจ้ าหน้ าทีกรมแรงงานทั Dงจากไทย และต่างประเทศ ซึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของทางบริ ษัทฯ

•

ทางบริ ษัทฯ จะไม่ขอรับผิดชอบใดๆ ทั Dงสิ Dน และไม่สามารถเรี ยกคืนเงินได้ หากท่านใช้ บริ การของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เทียวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมื Dอ เป็ นต้ น

•

ทางบริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั Dงสิ Dน หากเกิดสิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุทีเกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเทียวเอง
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•

ตัว‚ เครื องบินเป็ นตัว‚ ราคาพิเศษ กรณีทท่ี านไม่เดินทางพร้ อมคณะ ไม่สามารถนํามาเลือนวัน หรื อคืนเงินได้

•

เมือท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั Dงหมด หรื อบางส่วนกับทางบริ ษัทฯ ทางบริ ษัทฯ จะถือว่าท่านได้ ยอมรับในเงือนไขข้ อตกลงต่างๆ ทีได้ ระบุไว้ แล้ วทั Dงหมด

•

ภาพทีใช้ ในโปรแกรมเพือการโฆษณาเท่านั Dน
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เลขทีบ่ ัญชีสำหรับชำระค่าบริการ
ชื่อบัญชี : บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด
ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) , สาขาย่อย : เซ็นทรัลบางนา 2
เลขที่บัญชี : 664-2-23781-9 (ออมทรัพย์)

สอบถามข้อมูลเพิม่ เติม
จองทัวร์ตดิ ต่อ แผนกทัวร์บริษทั มัชรูมทราเวล จำกัด
02 105 6234
@mushroomtravel
tour@mushroomtravel.com
www.mushroomtravel.com

สอบถาม/จองทาง Line

@mushroomtravel

