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HAPPY BIG THANKS SUMMER 
 โปรแกรมพรเีมีย่ม...ราคาแฮปป้ี 

 
 
 
 
 
 
 
  
  

แทนค าขอบคณุ!! ราคาพเิศษ 29,900 บนิสายการบนิระดบัพรเีมีย่ม ทีพ่กัระดบั 4 ดาว ยา่นแหลง่ 

   ชอปปิงฮงแด 
แทนค าขอบคณุ!!  สถานทีเ่ทีย่วใหม ่ลา่สดุ Seoul Sky รวมลฟิต ์ 

แทนค าขอบคณุ!!  เมนอูาหารพเิศษ...เซ็ตจาจงัเมีย่น (บะหมีด่ า) / บฟุเฟ่ขาปยูกัษ ์/ ไกท่อดเกาหลี

    แบบ ออรจินิลั  
 

วนัแรก          กรงุเทพฯ - ทา่อากาศยานนานาชาต ิสวุรรณภมู ิ 

00.00 น.   (หมายเหต ุ: เวลาในการนัดหมาย ขึน้อยู่กับเทีย่วบนิทีไ่ดใ้นวันเดนิทาง) คณะพรอ้มกันทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิ
อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 พบกับเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหบ้รกิารและอ านวยความ
สะดวกแดท่า่นอยูบ่รเิวณแถว..... สายการบนิ .... ประตทูางเขา้ที ่..... 

00.00 น.   ออกเดนิทางสูเ่กาหลใีตด้ว้ยเทีย่วบนิที ่....... 

วนัทีส่อง  อนิชอน (เกาหลใีต)้ - หมูบ่า้นเทพนยิาย - ไชนา่ทาวน ์- พพิธิภณัฑจ์าจงัเมยีน - ถ า้ควางเมยีง - ถนน
วฒันธรรมคงบงั  

00.00 น. เดนิทางถงึสนามบนิอนิชอน ประเทศเกาหลใีต ้(กรณุาปรบัเวลาของทา่นใหเ้ร็วข ึน้ 2 ช ัว่โมง เพือ่ใหต้รง
กบั เวลาทอ้งถิน่ของประเทศเกาหล ี)  

เชา้ น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง  จากนั้นน าท่านเดนิทางสู ่หมู่บา้นเทพนยิาย หรอืดงฮวามาอลึ 
(ภาษาเกาหล ีแปลว่า หมู่บา้นเทพนิยาย) ถูกตกแต่ง ประดับประดา และวาดสสีันใหห้มู่บา้นแสนจะธรรมดา
กลายเป็นหมูบ่า้นแหง่เทพนยิาย มนียิายโดง่ดังหลายเรือ่ง อาทเิชน่ สโนวไ์วทก์ับคนแคระทัง้ 7 หนูนอ้ยหมวก

แดง ปีเตอรแ์พน อะลาดนิกับตะเกยีงวเิศษ ฯลฯ รวมอยูใ่นหมูบ่า้นแหง่นี้ ท าใหเ้ป็นเหมอืนสตดูโิอถา่ยรปูขนาด
ใหญ่ ทีไ่ม่ว่าจะเดนิไปทางไหน ก็ถา่ยรูปไดเ้กส๋ดุๆ จากนัน้เดนิทางไปยัง ไชน่าทาวน ์มเีพยีงแหง่เดยีวของ
เกาหล ีมอีายกุวา่ 100 ปี ทีย่ังคงรักษาขนบธรรมเนียม และวถิชีวีติของชาวจนีไวเ้ป็นอยา่งด ีไมไ่กลกันนัก เป็น

ทีต่ัง้ของสวนซายุ หรอืสวนอสิระภาพ ถอืเป็นสวนสไตลย์โุรปแหง่แรกของเกาหล ีซึง่มกีารเปลีย่นแปลงชือ่มา
หลายครัง้กวา่จะถงึทกุวันนี้  
จากนัน้น าทา่นสู ่พพิธิภณัฑจ์าจงัเมีย่น เป็นพพิธิภัณฑเ์ปิดใหม ่ทีจั่ดแสดงเกีย่วกับหนึง่ในอาหารประจ าชาติ
ของเกาหล ีจาจังเมีย่น(Jajangmyeon)เป็นบะหมีส่ดี า ผัดกับซอยชนุเจียง  ซอสทีท่ าจากถ่ัวด าหมัก การจัด
แสดง ประวัตคิวามเป็นมา, ความกา้วหนา้ของเมนู และวัฒนธรรมทีเ่กดิขึน้พรอ้มกบัเมนูจาจังเมีย่นนี้ มกีารน าเอา
อาคารอฐิสไตลล์อฟทม์ารโีนเวทภายในใหมใ่หค้นเขา้ชม มมีมุสวยๆใหไ้ดถ้า่ยรปูเก็บความประทับใจ ใกล ้ๆ กับ
พพิธิภัณทบ์ะหมีจ่าจังเมีย่น จะมรีา้นขายจาจังเหมีย่นแบบโบราณทีช่ือ่วา่ Gonghawchun คอยใหบ้รกิารอยูด่ว้ย 

สมควรแกเ่วลาน าทา่นรับประทานอาหารกลางวัน เป็นบะหมีช่ือ่ดังทีย่ังคงความเป็นตน้ต ารับ รสชาตทิีไ่มค่วร
พลาดทีท่าง Happy Korea จัดมาให ้ 
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เทีย่ง        รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู จาจงัเมีย่น(บะหมีด่ า) พรอ้มทงัซูยุก  จาจังเมยีนนี้เป็น
บะหมีแ่หง้คลกุดว้ยซอสด าหวานท าจากเตา้เจีย้วด ามลีักษณะขน้ เรยีกไดว้า่เป็นหนึง่ในอาหารประจ าชาตขิอง
เกาหลใีต ้

 
 

 
 
 
 
 
 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่ถ า้ควางเมยีง สถานทีแ่หง่นี้เคยเป็นเหมอืงทองค าทีม่ชีือ่เสยีง และยังเป็นหัวใจส าคัญของ
เกาหลใีนยคุอตุสาหกรรมสมัยใหม ่มเีรือ่งราวมากมายเกดิขึน้ทีน่ี่ในยคุลา่อาณานิคมของญีปุ่่ น และเป็นถ ้าแหง่
เดยีวทีต่ัง้อยใูกลก้ับกรุงโซล ซึง่ปัจจุบันภายในมกีารจัดแสดงสิง่ของ ต่างๆ เลา่เรือ่งราวของการท าเหมอืงแร่
และประวัตศิาสตรข์องสถานทีน่ี้ รวมถงึมสีวนสัตวน์ ้า โถงแสดงศลิปะ ดนตร ีน ้าตกสทีอง ทางเดนิแหง่ดวงดาว 
ฯลฯ ใหท้า่นไดเ้ขา้ไปสัมผัสความพเิศษสดุลกึลับภายในถ ้า จากนัน้พาทกุทา่นเดนิชมถนนสายวัฒนธรรมคงบัง 
เป็นถนนทีเ่ต็มไปดว้ยศลิปะ ตามอาคารตา่งๆจะมกีารวาดรปู และเพ๊นทส์ใีหด้มูเีอกลักษณ์ อกีทัง้ตลอดถนนเสน้
นี้ยังมขีองทีร่ะลกึใหท้า่นเลอืกซือ้เป็นของฝากได ้อาทเิชน่ ของใชท้ีท่ าจากไม ้พวงกญุแจ แกว้น ้าชา 

 
 
 
 
 
 
 

จากนัน้พาทกุทา่นเดนิชมถนนสายวัฒนธรรมคงบงั เป็นถนนทีเ่ต็มไปดว้ยศลิปะ ตามอาคารตา่งๆจะมกีารวาดรูป 
และเพ๊นทส์ใีหด้มูเีอกลักษณ์ อกีทัง้ตลอดถนนเสน้นี้ยังมขีองทีร่ะลกึใหท้า่นเลอืกซือ้เป็นของฝากได ้อาทเิชน่ 
ของใชท้ีท่ าจากไม ้พวงกญุแจ แกว้น ้าชา และของแฮนดเ์มดอืน่ๆ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ค า่               รบัประทานอาหารค า่  Korea Fired Chicken เป็นรา้นไกท่อดทีม่ชีือ่เสยีง มไีกห่ลายแบบ ทานกบัเครือ่งเคยีง  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

จากน ัน้น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั NOVOTEL AMBASSADOR SUWON  หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 4 ดาว  
 
 

วนัทีส่าม  เอเวอรแ์ลนด ์- กรุงโซล - โซลสกาย @Lotte World Tower (รวมลฟิต)์ - พพิธิภณัฑส์าหรา่ย+ใส่

ชดุฮนับก - ชอ้ปป้ิงฮงแด 

เชา้              รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 จากนัน้พาทา่นสูเ่มอืงยงอนิ สนุกสนานกบั สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์สวนสนุกกลางแจง้ทีใ่หญท่ีส่ดุของประเทศ

เกาหล ีซึง่ไดถ้กูขนานนามวา่“ดสินียแ์ลนดเ์กาหล”ี ตัง้อยูท่า่มกลางหบุเขา ทา่นจะไดส้มัผัสกับความตืน่เตน้ไป
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กบัเครือ่งเลน่มากมายหลากหลายชนดิ โดยทา่นสามารถเลน่เครือ่งเลน่ไดท้กุชนดิไมจ่ ากดัจ านวนครัง้ กบับัตร 
DAY PASS อาทเิชน่รถไฟความเร็วสู ้T-Express, รถไฟเหาะ, ทอ่งไปกบัโลกของ สตัวป่์าซาฟาร ีชมไลเกอรแ์ฝดคู่

แรกของโลก, ชมสวนดอกไม ้ซึง่ก าลังบานสะพร่ังอวดสสีนัเต็มสวน (ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัสภาพอากาศ เดอืนเมษายน 

เป็นสวนดอกทวิลปิ, เดอืนพฤษภาคม - เดอืนมถิุนายน เป็นดอกกหุลาบ, เดอืนสงิหาคม - เดอืนกันยายน เป็น

สวนดอกลลิลี,่ เดอืนตลุาคม - เดอืนพฤศจกิายน เป็นสวนดอกเบญจมาศ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทีย่ง           รบัประทานอาหารกลางวนั เมนู คาลบ ี อาหารเกาหลแีบบป้ิงยา่งทีม่ชีือ่เสยีงของเกาหล ี เป็นการน าเนื้อ       
หมมูาหมักกบั เครือ่งปรงุจนเนื้อนุ่ม แลว้จงึน าไปยา่งบนแผน่โลหะทีถ่กูเผาจนรอ้น ทานกบัเครือ่งเคยีงจ าพวกผัก 
ซปุสาหรา่ย เสริฟ์พรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

บา่ย  น าท่านขึน้ลฟิท ์โซลสกายที ่ลอตเตเ้วลิด์ทาวเวอร ์(Lotte World Tower) เป็นสถาปัตยกรรมอาคารที่
โดดเดน่ มแีรงบนัดาลใจจากภาพวาดเซรามกิเกาหล ีและพูก่นัเขยีน ดา้นบนทาวเวอรป์ระกอบดว้ยแกลเลอรี ่คา
เฟ่ โรงแรมหร ูและหอชมววิ Skywalk ทีส่ามารถชืน่ชมทัศนียภาพอนังดงามของไฟในตัวเมอืงกรุงโซลไดอ้ยา่ง
ทั่วถงึ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

น าทา่นสู ่พพิธิภณัฑส์าหรา่ย (KIM MUSEUM) ซึง่ทา่นจะไดเ้รียนรูก้ารท าสาหร่ายของชาวเกาหลปีระวัติ
ความเป็นมาและความผูกผันทีช่าวเกาหลทีีม่ตี่อสาหร่าย พเิศษ....จากนี้ทีน่ี่ยังมบีรกิารถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึใน
ชดุฮันบก ซึง่เป็นชดุประจ าชาตขิองเกาหลอีกีดว้ย ใหท้า่นไดท้ดลองสวมชดุฮันบก ชดุประจ าชาตเิกาหล ีเพือ่
เก็บภาพแหง่ความประทับใจ 
จากนัน้พาทา่นไปยัง ยา่นฮงแด ยา่นทีเ่ต็มไปดว้ยรา้นคา้มากมาย และเป็นแหลง่คา้ของสนิคา้ประเภทเครือ่ง
แตง่กาย เครือ่งหนัง เครือ่งนอน รองเทา้ และอืน่ๆ สนิคา้มคีวามหลากหลายและทันสมยัในราคาทีไ่มแ่พง โดยมี
แหลง่ส าหรับเลอืกซือ้สนิคา้ทีส่ าคัญๆ อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ 

ค า่          รบัประทานอาหารค ่า เมนู  ชาบู ชาบู หมอ้ไฟเกาหลี เสริฟ์พรอ้มเครื่องเคียงหลากชนิดแบบฉบับเกาหลี
พรอ้มน ้าจิม้ โดยน าเนื้อหมมูาแลใ่หบ้าง แลว้น าไปใสใ่นหมอ้ไฟพรอ้มเห็ดตา่งๆและผักนานาชนดิ พรอ้มทัง้ใส่

วุน้เสน้เกาหลลีงไป หรอืใครจะทานโดยการน าเนื้อหมไูปแกวง่ในน ้าซปุรอ้นๆ ใหส้กุพอเหมาะ ก็อรอ่ยไปอกีแบบ 
 
 
 
 
 

  จากน ัน้น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั BENIKEA PREMIER MARIGOLD HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 
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จากน ัน้น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั BENIKEA PREMIER MARIGOLD HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 
 

วนัทีส่ ี ่     ศนูยส์มนุไพร - พระราชวงัคยองบก - ศนูยเ์ครือ่งส าอาง - บบีบัโชว ์- ชอ้ปป้ิงเมยีงดง - พเิศษมือ้เย็น 
บฟุเฟ่ขาปยูกัษ ์@Todai Restaurant  

เชา้          รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าทา่นรับฟังความรูท้ี ่ ศนูยส์มนุไพร ซึง่ไดรั้บการรับรองคณุภาพจากรัฐบาล เขา้ชมศนูยโ์สมเกาหล ีซึง่ถอืวา่
เป็นโสมทีม่คีณุภาพดทีีส่ดุ พรอ้มใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้โสมทีม่คีณุภาพ หรอืศนูยฮ็์อกเก็ตนาม ู ตน้ไมช้นดินี้
เจรญิเตบิโตในป่าลกึบนภเูขาทีป่ราศจากมลภาวะ ชว่ยดแูลตับใหส้ะอาดแข็งแรง ป้องกนัโรคตับแข็ง ใหท้า่นได ้
เลอืกซือ้ตามอธัยาศัย  
จากนัน้น าทา่นเขา้สมัผัสวัฒนธรรมเกาหลชีมสถาปัตยกรรมความงามของพระราชวงัคยองบก ซึง่เป็น
พระราชวังไมโ้บราณเกา่แกท่ีส่ดุ สรา้งขึน้ใน ค.ศ. 1394 ในอดตีกวา่ 600 ปีกอ่น ภายในพระราชวังแหง่นี้มหีมู่
พระทีน่ั่งมากกวา่ 200 หลัง  
 

 
    

 
 
 
 
 

 

เทีย่ง       รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู ไก่ตุ๋นโสม ของขึน้ชือ่ตัง้แต่ยุคสมัยราชวงศโ์ชซอนม ีตน้
ต ารับมาจากในวัง เป็นเมนูอาหารเกาหลทีีน่ยิมทานเพือ่บ ารงุก าลัง และเสรมิสขุภาพ ภายในไกจ่ะยัดไสส้มนุไพร
ตา่งๆ เชน่ ขา้วเหนียว รากโสม พรกิไทยแดง เกาลัด พทุราจนี เป็นตน้ กนิพรอ้มกบัเครือ่งเคยีง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

บา่ย น าทา่นสู ่ศนูยร์วมเครือ่งส าอาง แบรนดด์ังของเกาหลมีากมาย ทีไ่มม่ขีายตามทอ้งตลาดทั่วไป พาทา่นเขา้ชม 
BIBAP SHOW โชวท์ีผ่สมผสานระหวา่งการแสดงตลกประกอบ การรอ้งเพลง Accapella & Beatbox และ การเตน้ 

B-Boy & Martial arts ผ่านเรื่องราวในการแข่งขันกันท าอาหารแต่ละประเภท จบดว้ย Bibimbap หรือ ขา้วย า

เกาหลอีาหารขึน้ชือ่ของประเทศ 
 
 
 
 

 
 
 
 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  Todai Restaurant ซฟีู้ ต บฟุเฟ่ต ์ขาปยูกัษ ์ใหท้า่นไดอ้ิม่อรอ่ยกบั
เมนูบฟุเฟ่ตข์าปยูักษ์ และเมนูนานาชาตไิมอ่ัน้ เชน่ ชชู ิซาชมิ ิพซิซา่ พาสตา้ อาหารทะเลสดๆ อกีมากมายให ้
ทา่นไดเ้ลอืกอยา่งจใุจ พรอ้มตบทา้ยดว้ยเมนูของหวานสดุฟิน  
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จากนัน้ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิงยา่น ตลาดเมยีงดง หรอืทีรู่จั้กกนัดใีนนาม สยามสแควรเ์กาหล ีเป็นแหลง่แฟชั่น
การแตง่กายทีทั่นสมัยของเหล่าวัยรุ่นเกาหล ีรวบรวมเอาเสือ้ผา้ แฟชั่นเครื่องแตง่กาย รองเทา้ เครือ่งประดับ
สวยงามตา่งๆ เครือ่งส าอางยีห่อ้ดัง ทีเ่ป็นทีน่ยิมในหมูว่ัยรุน่ของบา้นเราดว้ย  
จากน ัน้น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั BENIKEA PREMIER MARIGOLD HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 
 

วนัทีห่า้      ศนูยน์ า้มนัสนเข็มแดง - คลองชองเกชอน - ดิว้ตีฟ้ร ี- ซุปเปอรม์าเก็ต - กรงุเทพฯ  

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 พาทกุทา่นเดนิทางสู ่ศูนยน์ า้มนัสนเข็มแดง ปัจจุบันชาวเกาหลรีุ่นใหมน่ยิมมารับประทานเพือ่ลา้งสารพษิใน

ร่างกาย ลา้งไขมันในเสน้เลอืดท่ัวทัง้ร่างกาย ป้องกันไขมันอดุตันในเสน้เลอืด, โรคหัวใจ,         โรคภมูแิพ ้ขับ

สารตกคา้งจากอาหาร แอลกอฮอล ์กาแฟ บหุรี ่และยา เป็นตน้  
 จากนัน้น าทา่นสู ่ คลองชองเกชอน สถานทีช่ือ่ดังไมว่า่ใครก็ตอ้งรูจั้กคลองแหง่นี้ ซึง่เมือ่กอ่นคลองแหง่นี้เต็ม

ไปดว้ยน ้าเน่าเสยี หลังจากนัน้ไดม้กีารฟ้ืนฟคูรัง้ยิง่ใหญใ่นปี ค.ศ. 2002 ปรับสภาพน ้าเน่าเสยีใหก้ลายเป็นน ้าใส
สะอาด ปรับทัศนียภาพโดยรอบซึง่ปัจจบุนัเป็นสถานที ่ทีค่นเกาหลนียิมไปพักผอ่น รวมถงึบางครัง้ยังมกีารแสดง
ตา่งๆ รวมถงึการจัดเทศกาลตา่งๆ อกีดว้ย 

 พาท่านชอปป้ิง ดวิตี้ฟร ีที่นี่มีส ินคา้ชัน้น าใหท้่านเลือกซื้อมากมายกว่า 500 ชนิดทั ้งน ้ าหอม เสื้อผา้ 
เครือ่งส าอาง กระเป๋า นาฬกิาเครือ่งประดับ ฯลฯ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

เทีย่ง         รบัประทานอาหารกลางวนั เมนู จมิดกั ไกอ่บซอีิ๊ ววุน้เสน้ เป็นเมนูอาหารเกาหลพีืน้เมอืงดัง้เดมิ เป็นไกผั่ด
รวมกับวุน้เสน้ มันฝร่ัง แครอท พริก และซอสด า เนื้อไก่ที่นิ่ม รสชาตคิลา้ยกับไก่พะโลสู้ตรเกาหลี ทาน

กบัขา้ว หอมอรอ่ย รสเผ็ดถงึเครือ่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บา่ย         ไดเ้วลาอันสมควรน าท่านเดนิทางสู่สนามบนิอนิชอนเพื่อเตรียมตัวเดนิทางกลับกรุงเทพฯ ระหว่างทางแวะ
ชอปปิงขนมพืน้เมอืงเกาหลหีลากชนดิรวมทัง้กมิจ ิไกตุ่น๋โสมทีบ่รรจุอยูใ่นถุงสญูญากาศ ตะเกยีบ ถว้ยใสข่า้ว 
และของฝากของทีร่ะลกึ มากมาย  ไดเ้วลาน าทา่นออกเดนิทางสูส่นามบนิ 

00.00 น.  ออกเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิ ........ 
00.00 น.   ถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 
 

 Happy Big Thanks Summer 2017  
 
 

หมายเหต:ุ  

- สายการบนิ, เทีย่วบนิ, ราคา, รายการทัวร ์และรา้นอาหารอาจมกีารปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม (ขนาดกรุ๊ป, เวลา, 

สภาพอากาศ ฯลฯ) ทัง้นี้ทางบรษัิทค านงึถงึความสะดวกสบายในการเดนิทาง และผลประโยชน์ทีล่กูคา้จะไดรั้บเป็น
หลัก 

- ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ ส าหรับทา่นทีต่อ้งการเดนิทางเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้  และในกรณีทีท่า่นถกูปฏเิสธการเขา้
ประเทศเกาหลใีต ้บรษัิทจะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้สิน้ รวมถงึคา่ทัวรทั์ง้หมด 

- ทา่นทีไ่มเ่ทีย่วตามโปรแกรม พรอ้มคณะ ไมส่ามารถเรยีกคนืเงนิได ้
- ภาพทีใ่ชใ้นโปรแกรมเพือ่การโฆษณาเทา่นัน้ 
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สายการบนิ BKK-ICN เวลาออก เวลาถงึ ICN-BKK เวลาออก เวลาถงึ 
Asiana Airlines (OZ) OZ744 02.10 09.20 OZ743 20.20 00.10 
Asiana Airlines (OZ) OZ742 23.55 07.30 OZ741 18.30 22.05 

 

สายการบนิ BKK-ICN เวลาออก เวลาถงึ ICN-BKK เวลาออก เวลาถงึ 
Korea Air (KE) KE652 22.45 05.50 KE651 17.15 21.05 
Korea Air (KE) KE658 21.45 04.50 KE659 18.50 22.55 

 
 

ก าหนดวนัเดนิทาง 
อตัราคา่บรกิาร **ออกเดนิทางข ัน้ต า่ 15 ทา่น** 

ราคาผูใ้หญ ่ เด็กมเีตยีงเสรมิ เด็กไมม่เีตยีง พกัเดีย่ว 

7 - 11 มถินุายน 2560 29,900 28,900 27,900 6,500 

14 – 18 มถินุายน 2560 29,900 28,900 27,900 6,500 

21 – 25 มถินุายน 2560 29,900 28,900 27,900 6,500 

28 มถินุายน – 2 กรกฎาคม 2560 29,900 28,900 27,900 6,500 

5 – 9 กรกฎาคม 2560 สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม 

12 – 16 กรกฎาคม 2560 29,900 28,900 27,900 6,500 

19 – 23 กรกฎาคม 2560 29,900 28,900 27,900 6,500 

26 – 30 กรกฎาคม 2560 29,900 28,900 27,900 6,500 

2-6 สงิหาคม 2560 29,900 28,900 27,900 6,500 

9-13 สงิหาคม 2560 สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม 

16-20 สงิหาคม 2560 29,900 28,900 27,900 6,500 

23 - 27 สงิหาคม 2560 29,900 28,900 27,900 6,500 

 
เพิม่ทา่นละ 5,000  บาท จดักรุป๊สว่นตวั 10 ทา่น/ กรุป๊ 

 
อตัราคา่บรกิารรวม 

- คา่ต๋ัวเครือ่งบนิชัน้ทัศนาจร ไป-กลับ เสน้ทาง กรงุเทพ-อนิชอน-กรงุเทพ  ตามทีร่ะบใุนรายการ 

- คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ กรงุเทพ-อนิชอน 

- คา่ประกนัอบุตัเิหตกุรณีเสยีชวีติระหวา่งการเดนิทางทีป่ระเทศเกาหล ีวงเงนิสงูสดุไมเ่กนิ 7,000,000 บาท 

- คา่รักษาพยาบาลจากอบุตัเิหต ุวงเงนิสงูสดุไมเ่กนิ 500,000 บาท 

- สมัภาระน ้าหนัก KE ไมเ่กนิ 23 กโิลกรัม ตอ่ใบ/ทา่น 

คา่ใชจ้า่ยในตา่งประเทศ ประกอบดว้ย 

- คา่ทีพั่กในโรงแรมทีไ่ดเ้ลอืกสรรแลว้ตลอดการเดนิทาง 

- คา่อาหารทกุมือ้ตามทีร่ะบใุนรายการ 

- คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดการเดนิทาง 

- คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ 

- หัวหนา้ทัวรท์ีม่ปีระสบการณ์คอยดแูลอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 
อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

- คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง 

- คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว เชน่ อาหาร และเครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ / คา่ซกัรดี / คา่โทรศัพท ์ฯลฯ 
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- คา่น ้าหนักกระเป๋าสว่นเกนิ 

- คา่ทปิ และคา่บรกิารในการเคลือ่นยา้ยสมัภาระ และกระเป๋าเดนิทาง 

- คา่ทปิคนขบัรถและไกด ์20,000 วอน ตอ่ทา่น / ตอ่ทรปิ 

- ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% ในกรณีทีท่า่นตอ้งการใบก ากบัภาษี 

- คา่วซีา่ส าหรบัพาสปอรต์ตา่งดา้ว (กรณุาเตรยีมเอกสารคอื พาสปอรต์,ใบประจ าตวัคนตา่งดา้ว, ใบส าคญัถิน่

ทีอ่ยู,่ 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. ยืน่หลักฐานประกอบการยืน่ขอวซีา่ตา่งๆ  

(ในกรณีทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางประเทศอืน่ นอกเหนอืจากไทย)  

3. เงนิมดัจ าทา่นละ 10,000.- บาท เงนิสว่นทีเ่หลอืบรษัิทฯ ขอรับช าระกอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 15-20 วัน  

กรณีทีท่า่นไมส่ามารถเดนิทางไปพรอ้มคณะไดด้ว้ยประการใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยสว่นทีท่า่น

ช าระไวต้ามระยะเวลาและจ านวนดังนี้ 

- ยกเลกิการจองภายใน  30 วัน  กอ่นการเดนิทาง บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมัดจ าทัง้หมด 

- ยกเลกิการเดนิทางภายใน 15 วัน กอ่นการเดนิทาง บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่ทัวร ์50%  ของราคาทัวร ์

- ยกเลกิการเดนิทางภายใน 7 วัน กอ่นการเดนิทาง บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการคนืเงนิคา่ทัวรทั์ง้หมด 

4. การขอยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีเ่จ็บป่วยหรอืมเีหตจุากร่างกายทีไ่มส่ามารถเดนิทางในชว่งเวลาทีจ่องไดก้าร
ยกเลกิการเดนิทางหรือเลือ่นการเดนิทางจะตอ้งแสดงใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลใหก้ับเจา้หนา้ทีฝ่่ายขายทัง้นี้
บรษัิทฯขอสงวนสทิธิพ์จิารณาในการคนืเงนิเป็นกรณีไป แต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทีไ่มส่ามารถเรียกคนืได ้เชน่ 
คา่ธรรมเนียมการวางมัดจ า ต๋ัวเครือ่งบนิ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ถา้ม ี 
5.  ในกรณีกรุป๊ท ีเ่ดนิทางชว่งวนัหยดุ หรอื เทศกาล บรษัิทฯไดม้กีารการันตมีัดจ า หรอื ซือ้ขายแบบมเีงือ่นไขกบัสาย

การบนิ รวมถงึเที่ยวบนิพเิศษ เช่น CHATER FLIGHT (เหมาล า), EXTRA FLIGHT (เที่ยวบนิพเิศษที่เพิม่เขา้มาช่วง

วันหยดุ หรอื เทศกาลดังกลา่ว) บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่มัดจ า หรอื คา่ทัวรทั์ง้หมด 

6. กรณีทีเ่จา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงปฏเิสธการเขา้-ออกนอกประเทศ ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดชอบของบรษัิท บรษัิท

ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

 

กรณุาโอนเงนิเขา้บญัช ี
1. ชือ่บญัช:ี บรษิทั เค.ท.ีซ.ีซ ีจ ากดั ธนาคาร: ไทยพาณชิย ์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 
กรณุาสง่แฟกซส์ าเนาใบโอนเงนิมาที ่ เบอร ์02-932-5352 
กรณีช าระดว้ยเช็ค การจองจะสมบรูณ์ตอ่เมือ่ทางบรษัิทไดรั้บเงนิจากการสัง่จา่ยจ านวนนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 
 

ส าหรบัทา่นทีไ่มเ่คยไปเกาหล ีเอกสารเพิม่เตมิดงันี ้

1. หนังสอืรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ (ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริม่ตน้การท างาน) 

2. กรณีทีท่า่นเป็นเจา้ของกจิการกรณุาจัดเตรยีมส าเนาหนังสอืจดทะเบยีนทีม่ชีือ่ของทา่นพรอ้มเซ็นรับรองส าเนาให ้

ถกูตอ้ง 
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3. ใบเปลีย่นชือ่ (ถา้ม)ี 

4. ส าเนาสมดุบญัชเีงนิฝากยอ้นหลัง 6 เดอืน จนถงึเดอืนปัจจบุนั 

5. กรณีเป็นนักเรยีน, นักศกึษา กรณุาเตรยีมหนังสอืรับรองจากทางสถาบนัเป็นเป็นภาษาองักฤษ (ในกรณีทีเ่ด็กอายไุมเ่กนิ 

18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิาหรอืมารดา ตอ้งจัดเตรยีมเอกสารเพิม่เตมิดังนี้ 

5.1 หนังสอืรับรองการท างานของบดิาหรอืมารดา ทา่นใดทา่นหนึง่ 

5.2 ส าเนาสมดุบญัชเีงนิฝากของบดิา หรอืมารดายอ้นหลัง 6 เดอืนจนถงึปัจจบุนั 

5.3 ส าเนาสตูบิตัร 

***การเรยีกเก็บเอกสารเพิม่เตมินี ้เพือ่ประโยชนใ์นการเดนิทางเขา้ประเทศเกาหลขีองทา่น ทีท่างบรษิทัจะไดแ้จง้

ใหห้วัหนา้ทวัรท์ราบเพือ่ใหค้ าแนะน าทา่นในการเขา้เมอืงเกาหลใีต*้** 

 


