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HHaappppyy  SSuuppeerr  wwooww  SSeerriieess  
  

รว่มสมัผสับรรยากาศแหง่ความทรงจ ารว่มสมัผสับรรยากาศแหง่ความทรงจ าอนัแสนสขุอนัแสนสขุ  

ตามตามรอยซรียีย์อดฮติรอยซรียีย์อดฮติ  ““เงาเสนห่าเงาเสนห่า““  

กบั กบั ““เป๊กเป๊ก” ” รฐัภมู ิรฐัภมู ิ และ และ ““โบวล์ ิง่โบวล์ ิง่” ” ปรศินาปรศินา  

  ช็อปช็อป  เพลดิเพลนิกบัการช็อปป้ิงทีต่ลาดเมยีงดง...  
  ชมิชมิ  เต็มอิม่กบัเต็มอิม่กบัอาหารเกาหลรีสเลศิอาหารเกาหลรีสเลศิ  บุฟเฟ่ต์บุฟเฟ่ตอ์าหารนานาชาตแิละขาปูยกัษ ์อาหารนานาชาตแิละขาปูยกัษ ์@@  TTooddaaii  
  ชลิล์ชลิล  ์ ชมววิประภาคารฮาโจแด - ตามรอยซรียีส์ดุฮติ เงาเสนห่า 

Free!!! Wi Fi บนรถบสั ตลอดการเดนิทาง 

 

27 มถินุายน – 01 กรกฎาคม 2017 
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27 ม.ิย. 60 กรงุเทพฯ - ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิ

20.00 น.   (หมายเหต:ุ เวลาในการนดัหมาย ขึน้อยูก่บัเท ีย่วบนิทีไ่ดใ้นวนัเดนิทาง) คณะพรอ้มกันทีส่นามบนิสวุรรณ

ภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 พบกับเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหบ้รกิารและอ านวยความ

สะดวกแดท่า่นอยู่บรเิวณแถว D สายการบนิ Thai Airways ประตทูางเขา้ที ่3 

23.30 น.   ออกเดนิทางสูเ่กาหลใีตด้ว้ยเทีย่วบนิที ่TG656 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 ม.ิย. 60 อนิชอน - วอลมพิารค์ - ศนูยแ์สดงการผลติเบยีรข์า้วผสมโสมเกาหล ี- ถนนสายศลิปะคาเฟ่โกบงซาน  

06.55น. คณะเดนิทางโดยสายการบนิ TG เดนิทางถงึสนามบนิอนิชอน (กรุณาปรับเวลาของทา่นใหเ้ร็วขึน้ 2 ชัว่โมง 

เพือ่ใหต้รงกับเวลาทอ้งถิน่ของประเทศเกาหลใีต)้ หลังจากน าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ เป็นอาหารกลอ่ง (Set Box) 

  หลังจากนัน้น าทา่นสู ่วอลมพิารค์ ตัง้อยู่ในเมอืงอนิชอน ในชว่งสมัยสงครามเกาหล ีสถานทีแ่ห่งนีไ้ดถ้กูใชเ้ป็น

เขตพื้นทีปิ่ดส าหรับใชใ้นทางทหาร จงึท าใหม้ีความเป็นป่าทีเ่ขยีวชอุ่ม และพชืพรรณไมส้มบูรณ์ ปัจจุบันทาง

เมืองอินชอนไดเ้ปิดเป็นสถานตากอากาศของชาวเมือง และผูค้นทั่วไปมาใชบ้ริการ บริเวณดา้นล่างของ

สวนสาธารณะเป็นทีตั่ง้ของสวนสาธารณะแหง่วัฒนธรรมเกาหล ีโดยจัดแสดงบา้นพืน้เมอืงเกาหลทีีเ่รยีกวา่ “ ฮัน

อก “และจ าลองอาคารของราชวงศตั์ง้แต่สมัยยุคโชซอน ทีเ่ปิดใหท้า่นเดนิเขา้ไปชมไดท้กุหลัง  

 

 

 

 

 

 

 

 

เท ีย่ง        รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู ทคัคาลบ ีเป็นอาหารขึน้ชือ่ของเมอืงชุนชอน ทีใ่คร

มาแลว้ถา้ไมท่านเหมอืนมาไมถ่งึ  เน ือ้ไกท่ ีห่ ัน่ออกมาเป็นชิน้พอค า คลกุเคลา้ดว้ยเครือ่งปรงุ และหมกั

ไวจ้นไดท้ ี ่น ามาผดับนกระทะยกัษ ์พรอ้มดว้ย ตอ๊ก ( Rice cake )  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Happy Super Wow Series 2017                                                                                                                                   หนา้ 3 

บา่ย หลังรับประทานอาหารกลางวัน ศูนยแ์สดงการผลติเบยีรข์า้วผสมโสมเกาหล ี Gimpo Ginseng Rice Beer 

Gallery ซึง่จัดแสดงการผลติเบยีรข์า้วผสมโสม ซึง่โสมคนเกาหลเีชือ่วา่เป็นยาอายวัุฒนะ บ ารุงรา่งกายให ้

แข็งแรง นยิมดืม่เพือ่สขุภาพทีแ่ข็งแรง 

หลังจากนัน้น าทา่นสู ่ ถนนสายศลิปะคาเฟ่โกบงซาน คอืจดุชมววิตอนกลางคนืทีด่ทีีส่ดุของเมอืงชนุชอน มี

ทัศนยีภาพทีน่่าตืน่ตาตืน่ใจทัง้กลางวัน และกลางคนื มคีาเฟ่ และรา้นอาหาร ใหท้า่นไดเ้ดนิเล่นทีร่ะเบยีง หรอื 

ในสวน จบิกาแฟพรอ้มเพลดิเพลนิไปกับการชมววิไปดว้ยใหบ้รรยากาศทีผ่อ่นคลายกันเลยทเีดยีว 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่                      รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร แฮมลุทงั ซฟีู้ ดหมอ้ไฟ คลา้ยตม้ย าทะเลของเมอืงไทย แตค่วามเขม้ขน้

นอ้ยกว่า เป็นการน าอาหารทะเลสดๆ เชน่ ปลาหมกึ เนือ้ปลา หอยและปแูละผักชนดิตา่งๆ เชน่ผักกาด 

กะหล ่าปล ี หัวไชเทา้ เห็ดเข็มทอง มาตม้รวมกนัในกระทะบนเตาแกส๊ ทานกับน ้าจิม้ปแูบบเกาหล ี และเครือ่ง

เคยีง เชน่ กมิจ ิและสาหรา่ย 

จากน ัน้จากน ัน้น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั Ramada Sokcho  หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 5 ดาว 

 

29 ม.ิย. 60 วดันกัซานซา - ประภาคารฮาโจแด - Alpensia Ski Jumping 

เชา้          รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่วดันกัซานซา ซึง่ตัง้อยู่ทางเหนอืของหาดนักซาน อยู่ระหว่างเมอืงซกโชและยางยาง 

ในจังหวัดคังวอน มปีระวัตศิาสตรอั์นยาวนานถงึ 1,300 ปี สรา้งในสมัยชลิลา ตัง้อยู่บนผารมิทะเลของภเูขานัก

ซานและยังเป็นที่ประดิษฐานของรูปป้ันเจา้แม่กวนอิมขนาดใหญ่ท าจากหินแกรนิต ซึง่ใหญ่ที่สุดในภาค

ตะวันออกของเกาหลี เมื่อขึน้ไปอยู่ดา้นบนตรงบรเิวณทีตั่ ้งของรูปป้ันพระโพธสัิตว์จะสามารถมองเห็นทะเล

โดยรอบ เป็นทัศนียภาพทีส่วยงาม สุขสงบ ทางเดนิขึน้เขาก็สะดวกสบาย ไม่ชันจนเกนิไปสามารถเดนิชมววิ

เรือ่ยๆไปไดส้บายๆ จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ประภาคารฮาโจแด (Hajodae Unmanned Light House) 

ตัง้อยู่บรเิวณหนา้ผาตดิทะเลตะวันออก ชือ่ ฮาโจแด(Hajodae)มาจากการรวมกันของ Haryun และ Jojun 2 ผู ้

กอ่ตัง้ราชวงศโ์จซอนทีน่ีม่ชี ือ่เสยีงขึน้มาเนือ่งจากเป็นจดุถา่ยท าละครเรือ่ง Taejo Wanggeon ทางเดนิรมิหนา้

ผาจะพาไปสูป่ระภาคารสขีาวมนัีกทอ่งเทีย่วจ านวนมากมาทีน่ีเ่พือ่มาชมพระอาทติยข์ึน้ และชว่งเย็นจะมแีสงไฟ

สอ่งออกมาจากตัวประภาคารและสถานทีแ่ห่งนียั้งเป็นสถานทีใ่ชถ้า่ยท าละครเรือ่ง เงาเสน่หา ทางชอ่ง 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

เท ีย่ง                  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร  เมน ูซลับพั เป็นเซ็ตขา้วพืน้เมอืงเกาหล ีหงุแบบพเิศษทาน 

 กบัเครือ่งเคยีง 
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บา่ย พาท่านเดินทางสู่ Alpensia Ski Resort พาท่านขึน้ไปดา้นบนเพื่อเยี่ยมชมวิวจากหอกระโดดสกี SKI 

JUMP TOWER ซึง่เป็นสถานทีจั่ดกฬีาโอลมิปิคฤดูหนาวปี 2018 เมอืง Pyeongchang และยังมีจดุทีพ่ื้นท า

จากกระจกใส ใหท้า่นสามารถมองเห็นววิดา้นล่างไดด้ว้ย  

 หลังจากนัน้น าทา่นออกเดนิทางสู ่Yongpyeong Ski Resort 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  เมน ู พลุโกก ิ อาหารขึน้ชือ่ของเกาหล ี ท ามเมน ู พลุโกก ิ อาหารขึน้ชือ่ของเกาหล ี ท ามาจากเนือ้หมมูาห ัน่าจากเนือ้หมมูาห ัน่

สไลดบ์างๆ หมกัในซอสถ ัว่เหลอืง น า้มนังา พรกิไทยด า กระเทยีม หวัหอม ขงิ ไวนแ์ละน า้ตาล สไลดบ์างๆ หมกัในซอสถ ัว่เหลอืง น า้มนังา พรกิไทยด า กระเทยีม หวัหอม ขงิ ไวนแ์ละน า้ตาล 

ประมาณ   2ประมาณ   2--4 ช ัว่โมงน ามาตม้พรอ้มใสผ่กันานาชนดิ จนไดน้ า้ซปุทีเ่ขม้ขน้ และเพือ่รสชาตทิ ีอ่รอ่ย4 ช ัว่โมงน ามาตม้พรอ้มใสผ่กันานาชนดิ จนไดน้ า้ซปุทีเ่ขม้ขน้ และเพือ่รสชาตทิ ีอ่รอ่ย

ยิง่ข ึน้ คนเกาหลจีะนยิมหอ่ในใบผกักาดหอม หรอืใบงา รบัประทานคก่บักิย ิง่ข ึน้ คนเกาหลจีะนยิมหอ่ในใบผกักาดหอม หรอืใบงา รบัประทานคก่บักมิจแิละสาหรา่ยมจแิละสาหรา่ย 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

จากน ัน้จากน ัน้น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั YYoonnggppyyeeoonngg  SSkkii  RReessoorrtt  หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 5 ดาว 

 

30 ม.ิย. 60 ศนูยว์ฒันธรรมอาหารพืน้เมอืงเกาหล+ีท าโยเกริต์โสม - ซอสพรกิเกาหล ี- Pig Museum - กรงุโซล 

- ชอ้ปป้ิงเมยีงดง 

เชา้               รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

หลังจากนัน้น าท่านสู่ ศูนยว์ฒันธรรมอาหารเกาหล  ีเป็นสถานที่ที่เป็นฉากหลักในการถ่ายท าละครเรื่อง 

“Sikgaek” ทีดั่ดแปลงมาจากผลงานทีโ่ด่งดังของศลิปินชือ่ดัง Heo Yeong-man jo Jeong-gang ผูท้ีด่ าเนนิ

ธุรกจิรา้นอาหารชือ่ Dongchon มาหลายปีและยังเปิดเว็ปไซด์เพื่อแสดงถงึวัฒนธรรมของอาหารเกาหลีแบบ

ดัง้เดิม มีพิพธิภัณฑ์อาหาร หอ้งครัวเพื่อการเรียนรูว้ ิธีปรุงอาหารเกาหลี หอ้งสัมนา และสวนผักอีกดว้ย ใน

ขณะเดยีวกนัยังมทีีพั่กสไตลฮั์นนก ทีม่สี ิง่อ านวยความสะดวกทีท่นัสมัย พรอ้มบรกิารอาหารสไตลเ์กาหลสี าหรับ

ผูท้ีเ่ขา้พักอกีดว้ย นอกจากนี้ท่านยังจะไดท้ดลองท าโยเกริต์ท ีใ่ชโ้สมเป็นวตัถุดบิ มาถงึเกาหลทีัง้ทตีอ้งได ้

ชมิผลติภัณฑท์ีท่ ามาจากโสม นอกจากไดท้ าแลว้ยังจะไดช้มิโยเกริต์ทีท่ าดว้ยตัวทา่นเอง 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

เท ีย่ง        รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมน ูฮนัชคิ  

จากนัน้น าทุกทา่นเดนิทางสู่แหล่งขายและผลติ Gochujang Yedongddle หรอืทีเ่รยีกว่า ซอสพรกิเกาหล ีที่

เป็นวัตถดุบิยอดนยิมของคนทีน่ี่ ซ ึง่จะตอ้งมตีดิไวท้กุครัวเรอืนไวส้ าหรับปรุงอาหารเพื่อเพิม่รสชาดและสสัีนให ้

สวยงามดูน่ารับประทาน พรอ้มใหท้่านไดเ้ห็นวธิีการท า พรอ้มกบัทดลองท า ซอสพริกเกาหลี หรือหาก

ตอ้งการจะซือ้ติดมือกลับบา้นไวส้ าหรับปรุงอาหารก็มีใหเ้ลือก น าท่านออกเดินทางสู่ พพิธิภณัทห์มู Pig 
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Museum อยู่ทีเ่ขตคังวอนโด มกีารจัดแสดงสิง่ต่างๆที ่เกีย่วกับหมู และมกีารแสดงหมูใหช้มอกีดว้ย เชน่ หมู

วิง่แข่งกัน หมูนับเลข ท่านจะไดเ้ห็นถงึความน่ารักและความชาญฉลาดอย่างน่าทึง่ หลังจากนั้นน าทุกท่าน

เดนิทางกลบัสูก่รงุโซล  

ค า่        รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารTodai Restaurant เมนู ซฟีู้ ต บุฟเฟ่ต ์ขาปูยกัษ ์ใหท้า่นไดอ้ ิม่

อรอ่ยกบัเมนูบุฟเฟ่ตข์าปูยกัษ ์และเมนูนานาชาตไิมอ่ ัน้ เชน่ ชูช ิซาชมิ ิพซิซ่า พาสตา้ อาหารทะเล

สดๆ อกีมากมายใหท้า่นไดเ้ลอืกอยา่งจใุจ พรอ้มตบทา้ยดว้ยเมนขูองหวานสดุฟิน 

จากนัน้ใหทุ้กท่านอสิระชอ้ปป้ิงย่าน  ตลาดเมยีงดงตลาดเมยีงดง หรือทีรู่จั้กกันดีในนาม สยามสแควรเ์กาหลีสยามสแควรเ์กาหล ี เป็นแหล่ง 

แฟชั่นการแต่งกายที่ทันสมัยของเหล่าวัยรุ่นเกาหลี รวบรวมเอาเสื้อผา้ แฟชั่นเครื่องแต่งกาย รองเทา้ 

เครือ่งประดับสวยงามต่าง ๆเครือ่งส าอางยีห่อ้ดัง ทีเ่ป็นทีน่ยิมในหมู่วัยรุ่นของบา้นเราดว้ย  

  

  

  

  

  

  

  

  

จากน ัน้จากน ัน้น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั SSeeoouull  GGaarrddeenn  HHootteell  หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 5 ดาว 

 

01 ก.ค. 60   ศนูยส์มุนไพร - ศนูยเ์คร ือ่งส าอางค ์- พระราชวงัคยองบก - หมูบ่า้นวฒันธรรมนมัซาน - โซลทาวน์

เวอร(์รวมลฟิท)์ - ซุปเปอรม์าเก็ต - อนิชอน - กรงุเทพฯ 

เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นรับฟังความรูท้ี ่ ศนูยส์มนุไพร ซึง่ไดรั้บการรับรองคณุภาพจากรัฐบาล เขา้ชมศูนยโ์สมเกาหล ี ซึง่ถอืวา่

เป็นโสมทีม่คีุณภาพดทีีส่ดุ พรอ้มใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้โสมทีม่คีุณภาพ หรอื ศูนยฮ็์อกเกต็นาม ู ตน้ไมช้นดินี้

เจรญิเตบิโตในป่าลกึบนภเูขาทีป่ราศจากมลภาวะ ชว่ยดูแลตับให ้ สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ใหท้า่น

ไดเ้ลอืกซือ้ตามอัธยาศัย 

หลังจากนัน้น าทา่นสู ่ศนูยร์วมเครือ่งส าอาง แบรนดดั์งของเกาหลมีากมาย ทีไ่มม่ขีายตามทอ้งตลาดทัว่ไป  

 

เท ีย่ง          รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมน ูไกตุ่น๋โสม ของขึน้ชือ่ต ัง้แตย่คุสมยัราชวงศโ์ชซอนมตีน้

ต ารบัมาจากในวงั เป็นเมนอูาหารเกาหลที ีน่ยิมทานเพือ่บ ารงุก าลงัและเสรมิสขุภาพ ภายในไกจ่ะยดั

ไสส้มนุไพรตา่งๆ เชน่ ขา้วเหนยีว รากโสม พรกิไทยแดง เกาลดั พทุราจนี เป็นตน้ กนิพรอ้มกบัเครือ่ง

เคยีง 
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บา่ย ไดเ้วลาอันสมควรน าทา่นเขา้สัมผัสวัฒนธรรมเกาหล ีชมสถาปัตยกรรมความงามของ พระราชวงัคยองบก ซึง่

เป็นพระราชวังไมโ้บราณเกา่แกท่ีส่ดุ สรา้งขึน้ใน ค.ศ. 1394 ในอดตีกว่า 600 ปีกอ่น ภายในพระราชวังแห่งนี้มี

หมู่พระที่น่ังมากกว่า 200 หลัง ใกล ้ๆ กันยังเป็นที่ตั ้งของพิพิธภัณฑ์พื้นบา้น เป็นที่แสดงความเป็นมาของ

วัฒนธรรมเกาหลีตัง้แต่สมัยยุคโบราณ ดา้นในจะแบ่งเป็นโซนต่างๆ เกีย่วกับวัฒนธรรมการด ารงชวีติของชาว

เกาหลทีัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นเรือ่งทีอ่ยู่อาศัย อาหารการกนิ การรักษาโรค การละเล่นดนตร ีรวมถงึประเพณีต่างๆ  

อกีทัง้ยังบอกวงจรชวีติของคนเกาหลตัีง้แต่เกดิจนแกเ่ฒา่ 

จากนัน้น าท่านสู ่หมูบ่า้นวฒันธรรมนมัซานฮนัอก (Namsangol Hanok Village) เป็นหมู่บา้นจ าลองที่

เปิดใหนั้กท่องเที่ยวเขา้ชมเพื่อไปสัมผัสกับวัฒนธรรมเกาหลี สรา้งโดยจ าลองแบบหมู่บา้นโบราณสมัย

ราชวงศ์โชชอน จากนัน้น าท่านเดนิทางชมแลนด์มารค์ของเกาหลี โซลทาวเวอร ์(รวมลฟิท)์ ตามรอยซีร่ี่ส์

หนังเกาหล ีภาพยนตรไ์ทยยอดฮติ อาทเิชน่ Who you came from the star, กวน มนึ โฮ และ วุน่นกัรกั

เต็มบา้น  ซึง่โซลทาวเวอร์ตัง้อยู่บนเทอืกเชานัมซาน และถอืว่าเป็นสัญลักษณ์ของกรุงโซล คู่รักส่วนมากจะ

เตรียมกุญแจมาคลอ้งตรงรัว้ขา้งบนโซลทาวเวอร์ เพราะมีความเชือ่ว่าคู่รักที่ไดม้าคลอ้งกุญแจทีน่ี่จะรักกัน

ยาวนานตลอดไป เชญิทา่นอสิระถา่ยรูปเก็บไวเ้ป็นทีร่ะลกึไดต้ามอัธยาศัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

**ภาพจากการถ่ายท าละครเร่ือง "เงาเสน่หา" 

ไดเ้วลาอันสมควรน าท่านเดนิทางสู่สนามบนิอินชอน เพื่อเตรียมตัวเดนิทางกลับกรุงเทพฯ ระหว่างทางแวะ 

ชอปปิงขนมพืน้เมืองเกาหลหีลากชนดิรวมทัง้กมิจ ิไกตุ่๋นโสมทีบ่รรจุอยู่ในถงุสญุญากาศ ตะเกยีบ ถว้ยใส่ขา้ว 

และของฝากของทีร่ะลกึมากมาย 

ค า่        รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร เมนู อดูง้ 

 ไดเ้วลาอันสมควรน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิอนิชอนเพือ่เตรยีมตัวเดนิทางกลับกรุงเทพฯ 

21.20 น.   ออกเดนิทางกลับสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิ Thai Airways เทีย่วบนิที ่TG657 

01.10 น.   ถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

 

@@@@@@@@@@@@@@@ 

 

 

 

หมายเหต:ุ 

- สายการบนิ, เทีย่วบนิ, ราคา, รายการทัวรแ์ละรา้นอาหารอาจมกีารปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม (ขนาดกรุ๊ป, เวลา, 

สภาพอากาศฯลฯ) ทัง้นีท้างบรษัิทค านงึถงึความสะดวกสบายในการเดนิทางและผลประโยชนท์ีล่กูคา้จะไดรั้บเป็นหลัก 

- ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ ส าหรับทา่นทีต่อ้งการเดนิทางเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้  และในกรณีทีท่า่นถกูปฏเิสธการเขา้

ประเทศเกาหลใีต ้บรษัิทจะไม่รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้สิน้ รวมถงึคา่ทวัรท์ัง้หมด 

- ทา่นทีไ่มเ่ทีย่วตามโปรแกรม พรอ้มคณะ ไม่สามารถเรยีกคนืเงนิได ้

- ภาพทีใ่ชใ้นโปรแกรมเพือ่การโฆษณาเทา่นัน้ 
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ก าหนดวนัเดนิทาง 
สายการบนิ Thai Airways (TG) 

อตัราคา่บรกิาร **ออกเดนิทางข ัน้ต า่ 20 ทา่น** 

ราคาผูใ้หญ ่ เด็กมเีตยีงเสรมิ เด็กไมม่เีตยีง พกัเดีย่ว 

27 มถินุายน-01 กรกฎาคม 2560 35,900 34,900 33,900 4,500 

 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 

- ค่าต๋ัวเครือ่งบนิชัน้ทศันาจร ไป-กลับ เสน้ทาง กรงุเทพ-อนิชอน-กรงุเทพ  ตามทีร่ะบใุนรายการ 
- ค่าภาษีสนามบนิทกุแห่ง กรงุเทพ-อนิชอน 
- ค่าประกันอุบัตเิหตกุรณีเสยีชวีติระหว่างการเดนิทางทีป่ระเทศเกาหล ีวงเงนิสงูสดุไม่เกนิ 7,000,000 บาท 
- ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัตเิหตุ วงเงนิสงูสดุไมเ่กนิ 500,000 บาท 
- สัมภาระน ้าหนัก KE ไมเ่กนิ 23 กโิลกรัม ต่อใบ/ทา่น 

คา่ใชจ้า่ยในตา่งประเทศ ประกอบดว้ย 

- ค่าทีพั่กในโรงแรมทีไ่ดเ้ลอืกสรรแลว้ตลอดการเดนิทาง 
- ค่าอาหารทกุมือ้ตามทีร่ะบใุนรายการ 
- ค่ารถโคช้ปรับอากาศตลอดการเดนิทาง 
- ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการ 
- หัวหนา้ทวัรท์ีม่ปีระสบการณ์คอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 
อัตราคา่บรกิารไม่รวม 

- ค่าธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง 
- ค่าใชจ้า่ยสว่นตัว เชน่ อาหาร และเครือ่งดืม่ทีส่ั่งพเิศษ / ค่าซกัรดี / คา่โทรศัพท ์ฯลฯ 
- ค่าน ้าหนักกระเป๋าสว่นเกนิ 
- ค่าทปิ และค่าบรกิารในการเคลือ่นยา้ยสัมภาระ และกระเป๋าเดนิทาง 
- คา่ทปิคนขบัรถและไกด ์20,000 วอน ตอ่ทา่น / ตอ่ทรปิ 
- ภาษีมลูค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% ในกรณีทีท่า่นตอ้งการใบก ากับภาษี 
- คา่วซีา่ส าหรบัพาสปอรต์ตา่งดา้ว (กรณุาเตรยีมเอกสารคอื พาสปอรต์,ใบประจ าตวัคนตา่งดา้ว, ใบส าคญัถิน่

ท ีอ่ยู,่ ส าเนาทะเบยีนบา้น, สมดุบญัชเีงนิฝาก, รปูถา่ยสหีรอืขาวด า 2 นิว้ ทา่นละ 2 รปู)  
 

 

ระเบยีบการส ารองทีน่ั่ง และเงือ่นไข 
โทร. 02 539 5770 แฟกซ ์02 932 5352 

ส ารองทีน่ั่งลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วัน พรอ้มเอกสารดังนี ้

1. ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง  
2. ยืน่หลักฐานประกอบการยืน่ขอวซีา่ต่างๆ  

(ในกรณีทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางประเทศอืน่ นอกเหนอืจากไทย)  

3. เงนิมดัจ าทา่นละ 10,000.- บาท เงนิสว่นทีเ่หลอืบรษัิทฯ ขอรับช าระกอ่นการเดนิทางอย่างนอ้ย 15-20 วัน  
กรณีทีท่า่นไม่สามารถเดนิทางไปพรอ้มคณะไดด้ว้ยประการใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าใชจ้า่ยสว่นทีท่า่น

ช าระไวต้ามระยะเวลาและจ านวนดังนี ้

- ยกเลกิการจองภายใน  30 วัน  กอ่นการเดนิทาง บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมัดจ าทัง้หมด 
- ยกเลกิการเดนิทางภายใน 15 วัน กอ่นการเดนิทาง บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่าทัวร ์50%  ของราคาทัวร ์
- ยกเลกิการเดนิทางภายใน 7 วัน กอ่นการเดนิทาง บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการคนืเงนิค่าทัวรท์ัง้หมด 
4. การขอยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีเ่จ็บป่วยหรอืมเีหตุจากร่างกายทีไ่ม่สามารถเดนิทางในชว่งเวลาทีจ่องไดก้าร
ยกเลกิการเดนิทางหรือเลื่อนการเดินทางจะตอ้งแสดงใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลใหก้ับเจา้หนา้ทีฝ่่ายขายทัง้นี้
บรษัิทฯขอสงวนสทิธิพ์จิารณาในการคืนเงนิเป็นกรณีไป แต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคืนได ้เชน่ 
ค่าธรรมเนยีมการวางมัดจ า ต๋ัวเครือ่งบนิ และค่าใชจ้า่ยอืน่ๆ ถา้ม ี 
5.  ในกรณีกรุป๊ท ีเ่ดนิทางชว่งวนัหยดุ หรอื เทศกาล บรษัิทฯไดม้กีารการันตมัีดจ า หรอื ซือ้ขายแบบมเีงือ่นไขกับสาย

การบนิ รวมถงึเที่ยวบนิพิเศษ เช่น CHATER FLIGHT (เหมาล า), EXTRA FLIGHT (เที่ยวบนิพิเศษที่เพิ่มเขา้มาช่วง

วันหยุด หรอื เทศกาลดังกล่าว) บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่ามัดจ า หรอื ค่าทัวรท์ัง้หมด 
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6. กรณีทีเ่จา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงปฏเิสธการเขา้-ออกนอกประเทศ ซึง่อยู่นอกเหนอืความรับผดชอบของบรษัิท บรษัิท

ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทวัรไ์มว่่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 

 
 
กรณุาโอนเงนิเขา้บญัช ี

1. ชือ่บญัช:ี บรษิทั เค.ท.ีซ.ีซ ีจ ากดั ธนาคาร: ไทยพาณิชย ์สาขา: ยอ่ยลาดพรา้ว 71 
บญัช:ี  ออมทรพัย ์   เลขบญัช:ี 253-202057-8 

2. ชือ่บญัช:ี บรษิทั เค.ท.ีซ.ีซ ีจ ากดั ธนาคาร: กสกิรไทย  สาขา: ยอ่ย ลาดพรา้ว 71 
บญัช:ี  ออมทรพัย ์   เลขบญัช ี: 601-2-02452-3 

กรุณาสง่แฟกซส์ าเนาใบโอนเงนิมาที ่ เบอร ์02-932-5352 
กรณีช าระดว้ยเชค็ การจองจะสมบรูณ์ตอ่เมือ่ทางบรษัิทไดรั้บเงนิจากการส่ังจา่ยจ านวนนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 

 

ส าหรบัทา่นทีไ่มเ่คยไปเกาหล ีเอกสารเพิม่เตมิดงันี ้

1. หนังสอืรับรองการท างานเป็นภาษาอังกฤษ (ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ตน้การท างาน) 

2. กรณีทีท่า่นเป็นเจา้ของกจิการกรุณาจัดเตรยีมส าเนาหนังสอืจดทะเบยีนทีม่ชี ือ่ของทา่นพรอ้มเซน็รับรองส าเนาให ้

ถกูตอ้ง 

3. ใบเปลีย่นชือ่ (ถา้ม)ี 

4. ส าเนาสมดุบัญชเีงนิฝากยอ้นหลัง 6 เดอืน จนถงึเดอืนปัจจบัุน 

5. กรณีเป็นนักเรยีน, นักศกึษา กรุณาเตรยีมหนังสอืรับรองจากทางสถาบันเป็นเป็นภาษาอังกฤษ (ในกรณีทีเ่ด็กอายุไม่

เกนิ 18 ปี ไม่ไดเ้ดนิทางกับบดิาหรอืมารดา ตอ้งจัดเตรยีมเอกสารเพิม่เตมิดังนี ้

5.1 หนังสอืรับรองการท างานของบดิาหรอืมารดา ทา่นใดทา่นหนึง่ 

5.2 ส าเนาสมุดบัญชเีงนิฝากของบดิา หรอืมารดายอ้นหลัง 6 เดอืนจนถงึปัจจบัุน 

5.3 ส าเนาสตูบัิตร 

***การเรยีกเก็บเอกสารเพิม่เตมินี ้เพือ่ประโยชนใ์นการเดนิทางเขา้ประเทศเกาหลขีองทา่น ทีท่างบรษิทัจะไดแ้จง้

ใหห้วัหนา้ทวัรท์ราบเพือ่ใหค้ าแนะน าทา่นในการเขา้เมอืงเกาหลใีต*้** 

 


