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HHAAPPPPYY  RROOMMAANNTTIICC  SSUUMMMMEERR  

จดัเต็มเสน้ทางโรแมนตคิเกาหลทีี่จดัเต็มเสน้ทางโรแมนตคิเกาหลทีีค่ณุตอ้งสมัผสั...คณุตอ้งสมัผสั...  

 

 

 
 
 
 
 

  

  RRoommaannttiicc  <<<<<<  กบัเสน้ทางกบัเสน้ทาง  และสถานทีท่อ่งเทีย่วสดุฟินของเกาหลแีบบจดัเต็มและสถานทีท่อ่งเทีย่วสดุฟินของเกาหลแีบบจดัเต็ม   

  RRoommaannttiicc  <<<<<<  กบัสายการบนิกบัสายการบนิระดบัพรเีมีย่ม ระดบัพรเีมีย่ม   

  RRoommaannttiicc  <<<<<<  กบักบัทีพ่กัทีพ่กัหรยูา่นเมยีงดงหรยูา่นเมยีงดง  LLOOTTTTEE  CCIITTYY  MMYYEEOONNGGDDOONNGG    

  RRoommaannttiicc  <<<<<<  กบัการชอปปิง พกักรงุโซล3คนื กบัการชอปปิง พกักรงุโซล3คนื   

  RRoommaannttiicc  <<<<<<  กบัทีเ่ท ีย่วแหง่ใหมใ่จกลางกรงุโซลที ่กบัทีเ่ท ีย่วแหง่ใหมใ่จกลางกรงุโซลที ่SSeeoouulllloo  77001177  และและSSeeoouull  SSkkyy    

  RRoommaannttiicc  <<<<<<    กบัเมนูอาหารสดุพเิศษ...กบัเมนูอาหารสดุพเิศษ...ดนิเนอรบ์ฟุเฟ่ต ์ดนิเนอรบ์ฟุเฟ่ตร์มิรมิแมน่ า้ฮนัแมน่ า้ฮนั  //  ทคัคาบีโ้รยชสีทคัคาบีโ้รยชสี  / อาหาร/ อาหารอิต า เลี่ ย นอิต า เลี่ ย น

  ฟิวฟิวช ั่ช ัน่ พซิซา่สตรอเบอรร์ ี ่น พซิซา่สตรอเบอรร์ ี ่/ / ไก่ไก่ตุน๋โสม+เป๋าฮือ้ ตุน๋โสม+เป๋าฮือ้    
 

วนัแรก กรงุเทพฯ - ทา่อากาศยานนานาชาต ิสวุรรณภมู ิ

00.00 น.  (หมายเหตุ: เวลาในการนัดหมาย ขึน้อยู่กับเทีย่วบนิที่ไดใ้นวันเดนิทาง) คณะพรอ้มกันที่สนามบนิสวุรรณภูม ิ
อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ช ัน้ 4 พบกับเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหบ้รกิารและอ านวยความ
สะดวกแกท่า่นอยูบ่รเิวณแถว ... สายการบนิ ...... ประตทูางเขา้ที ่... 

00.00 น.  ออกเดนิทางสูเ่กาหลใีตด้ว้ยเทีย่วบนิที ่…… 
วนัทีส่อง อนิชอน (เกาหลใีต)้ - สะพานแขวนคมัอกัซาน -  หุบเขาศลิปะโพชอน + Mono Rial - สวนลอยฟ้า 

(Seoullo 7017 Cross road Garden) 
 
00.00 น. เดนิทางถงึสนามบนิอนิชอน ประเทศเกาหลใีต ้(กรณุาปรบัเวลาของทา่นใหเ้ร็วข ึน้ 2 ช ัว่โมง เพือ่ใหต้รง

กบัเวลาทอ้งถิน่ของประเทศเกาหล)ี น าท่านเดนิทางสู่สถานที่ท่องเที่ยวสุดทา้ทายแบบใหม่ สะพาน
แขวนคัมอักซาน( Paju Gamaksan Bridges) เป็นสะพานแขวนทีท่ าจากไมท้ีย่าวทีส่ดุในเกาหลี มคีวาม
ยาวถงึ 150 เมตร กวา้ง1.5 เมตร และสงู 45 เมตรจากพืน้ดนิ เป็นสะพานทีม่คีวามแข็งแรงสามารถรองรับคนได ้
มากถงึ 900 คน ตัง้อยูใ่นภเูขาคัมอกัซาน เมอืงคยองก ีสามารถชมววิโดยรอบได ้และสัมผัสอากาศอันบรสิทุธ์
บนภูเขาคัมอักซาน เหมาะส าหรับผูท้ี่ชอบความเสียวเป็นอย่างยิง่ เนื่องจากเวลาเดนิขา้ม สะพานจะแกว่ง
เล็กนอ้ย สรา้งความตืน่เตน้ไดเ้ป็นอยา่งด ี 
จากนัน้พาท่านชม หุบเขาศลิปะโพชอน (Pocheon Art Valley) เป็นสถานที่เที่ยวทีด่ัดแปลงจากเหมอืง
หนิแกรนติ พาทา่นขึน้ Mono Rial ชมบรรยากาศโดยรอบ หบุเขาแหง่นี้ทา่นจะไดเ้ห็นทะเลสาบสเีขยีวมรกตที่
โอบลอ้มดว้ยหนา้ผาหนิแกรนติขนาดใหญ่ มกีองละครซรียีห์ลายเรือ่งทีม่าถา่ยท าทีน่ี้ จนท าใหม้ชีือ่เสยีง เชน่  
Moon Lover นอกจากนียังมพีพิธิภัณฑด์าราศาสตรท์ีม่หีอดดูาวทีน่่าสนใจ จัดแสดงในหอ้งโถงจัดนทิรรศการ 
ซึง่มกีารแสดง และฉายภาพดว้ยระบบ 4D ท าใหเ้ห็นระบบสรุยิะจักรวาลในรปูแบบทอ้งฟ้าจ าลอง, พพิธิภัณฑจั์ด
แสดงหนิแกรนติ, ลานปตมิากรรมหนิแกรนติ, รา้นอาหาร, รา้นกาแฟ  และรา้นขายของทีร่ะลกึ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทีย่ง        รบัประทานอาหารกลางวนั เมนู บูลโกก ิอาหารทอ้งถิน่ดัง้เดมิของคาบสมทุรเกาหลี โดยน าเนื้อหมูสไลด์

หมักกับซอส และเครือ่งเคยีงต่างๆ ใหอ้อกรสหวานนุ่ม เวลาทา่นน ามายา่งขลุกขลกิกับซปุบลโูกก ิ บนกระทะ
แบน หรอืทรงครึง่วงกลมพรอ้มผักกะหล ่า โดยจะมลีักษณะออกเป็นแบบน ้าขน้ เสริฟ์พรอ้มขา้วสวยรอ้น และ
เครือ่งเคยีงตา่งๆ  

 

http://www.chilloutkorea.com/moon-lovers-film-locations/
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บา่ย พาทา่นเดนิทางเขา้โซล จากนัน้น าทา่นชม สวนลอยฟ้า (Seoullo 7017 Cross road Garden) เป็นอกี

สถานทีเ่ทีย่วแหง่ใหมข่องเกาหลใีต ้  ซึง่ใชเ้วลาสรา้งถงึ 47 ปี เพือ่ปรับปรงุทศันียภาพ และรือ้สะพานบางจดุ
ปรับใหเ้ป็นถนนลอยฟ้า ใหป้ระชาชน หรอืนักทอ่งเทีย่วไดม้าพักผอ่นหยอ่นใจ สะพานนีเ้ป็นสะพานพืน้ทีส่เีขยีว
เต็มไปดว้ย ตน้ไม ้ และดอกไมห้ลายหลายสายพนัธุ ์ อกีทัง้ยังเป็น ศนูยก์ลางในการจัดกจิกรรมและนทิรรศการ
ตา่งๆดว้ย 

 
ค า่         รบัประทานอาหารเย็น เมนู ทคัคาบี ้ชสิ เนื้อไกท่ีห่ั่นออกมาเป็นชิน้พอค า คลกุเคลา้ดว้ยเครือ่งปรงุ และหมัก

ไวจ้นไดท้ี ่น ามาผัดบนกระทะยักษ์ พรอ้มใหเ้คลิม้ไปกบัชสีเยิม้ๆ โรยหนา้ 
 

จากน ัน้น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั LLoottttee  CCiittyy  MMeeyyoonnggddoonngg หรอืเทยีบเทา่  
 

วนัทีส่าม พพิธิภณัฑส์าหรา่ย+ใสช่ดุฮนับก - ศนูยเ์ครือ่งส าอาง - วดัพงอนึซา - สวนสนุกล็อตเตแ้อดเวนเจอร ์- 

ขึน้ลฟิตโ์ซลสกาย @Lotte World Tower - ดนิเนอรภ์ตัตาคารรมิแมน่ า้ฮนัสดุโรแมนตกิ  

 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าทา่นสู ่พพิธิภณัฑส์าหรา่ย (KIM MUSEUM) ซึง่ทา่นจะไดเ้รยีนรูก้ารท าสาหร่ายของชาวเกาหล ีประวัติ
ความเป็นมา และความผูกผันทีช่าวเกาหลทีีม่ตีอ่สาหร่าย พเิศษ....จากนี้ทีน่ี่ยังมบีรกิารถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึใน
ชดุฮันบก ซึง่เป็นชดุประจ าชาตขิองเกาหลอีกีดว้ย ใหท้า่นไดท้ดลองสวมชดุฮันบก ชดุประจ าชาตเิกาหล ีเพือ่
เก็บภาพแหง่ความประทับใจ  
จากนัน้น าทา่นสู ่ศนูยร์วมเครือ่งศนูยร์วมเครือ่งส าอางส าอาง แบรนดด์ังของเกาหลมีากมาย ทีไ่มม่ขีายตามทอ้งตลาดทั่วไป 
พาท่านไปยัง วดัพงอนึซา วัดนี้สรา้งขึน้ในช่วงสมัยกษัตรยิว์อนชอนแห่งราชวงศช์ลิลา เป็นวัดพุทธนิกาย
มหายาน มอีายกุวา่ 1,200 ปี ตัง้อยูใ่จกลางเมอืงทา่มกลางยา่นธรุกจิคังนัม ตรงขา้มกบัหา้งดัง Coex Mall  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทีย่ง                      รบัประทานอาหารรบัประทานอาหารกลางวนักลางวนั  เมน ูภตัตาคารอาหารอติาเลีย่นฟิวช ัน่ สไตลเ์กาหลชีือ่ดัง ยา่นคังนัม ตดิ 1 ใน 

5 อนัดับรา้นพซิซา่ชือ่ดังของประเทศเกาหล ี เสรฟิทา่นดว้ยสลัดผักออกานกิ ขนมปัง สปาเก็ตตีซ้ฟีดู พาสตา้
ครมีซอสหมอ้ไฟ และตบทา้ยดว้ย เมนูซกิเนเจอรข์องรา้นคอื พซิซา่สตรอเบอรร์ี ่ทีท่า่นไมส่ามารถหาทานทีอ่ืน่
ได ้นอกจากรา้นนี้เทา่นัน้!!!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บา่ย จากนัน้น าท่านสู ่สวนสนุกล็อตเตแ้อดเวนเจอร ์(LOTTE ADVENTURE) ดนิแดนแห่งความสนุกหฤหรรษ์ 

และไฮเทคในรปูแบบใหมท่ีส่วนสนุกล็อตเตเ้วลิด ์สวนสนุกในร่มทีใ่หญท่ีส่ดุในเกาหล ีสนุกสนานกับเครือ่งเลน่
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หลากชนดิทัง้ในรม่ และกลางแจง้ ไมว่า่การผจญภัยกบัโลกของซนิแบต หอคอย บจัจีจั้ม้ โรงหนังสามมติ ิไวกิง้ 
รถรางไฟฟ้า ชมความงามของสวนสนุกทัง้ภายใน และนอกอาคาร เกมสก์ารละเล่นต่างๆ ขบวนพาเหรด โชว์
ตา่งๆ ตลอดจนรา้นขายอาหาร รา้นขายของทีร่ะลกึเฉพาะของสวนสนุกล็อตเตเ้วลิด ์ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

น าท่านขึน้ลฟิท ์โซลสกายที ่ลอตเตเ้วลิด์ทาวเวอร ์(Lotte World Tower) เป็นสถาปัตยกรรมอาคารที่

โดดเดน่ มแีรงบนัดาลใจจากภาพวาดเซรามกิเกาหล ีและพูก่นัเขยีน ดา้นบนทาวเวอรป์ระกอบดว้ยแกลเลอรี ่คา

เฟ่ โรงแรมหรู และหอชมววิ Skywalk ทีส่ามารถชืน่ชมทัศนียภาพอนังดงามของไฟในตัวเมอืงกรุงโซลไดอ้ยา่ง

ทั่วถงึ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค า่ รบัประทานอาหารเย็น บุฟเฟ่ตพ์รเีมีย่มสุดหรู ภตัตาคารรมิแม่น า้ฮนั @Chavit Cuisine เมนู บฟุเฟ่ต์
สดุพรเีมีย่มทีค่ัดสรรมมาใหคุ้ณไดล้ิม้รสอาหารรสเลศิ มากกวา่ 165 ชนดิ ทัง้อาหารสไตลย์ุโรป อาหารญี่ปุ่ น 
เกาหล ีอนิเดยี จีน ซฟีู๊ ดยา่ง และของหวานสดุอร่อย ปรุงกันสดๆ ใหท้า่นไดเ้ห็นถงึกรรมวธิ ีขัน้ตอนในการท า
พรอ้มทัง้ชมทัศนียภาพของแม่น ้าฮัน ถอืว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ทีท่่านไม่มวีันลมื ตามคอนเซ็ปของรา้นทีว่่า 
“Chavit Cuisine, the buffet restaurant filled with taste, flavor and pleasure!”  
 
 
 

 
 
 
 
 

 
จากน ัน้น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั LLoottttee  CCiittyy  MMeeyyoonnggddoonngg หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัทีส่ ี ่ ศนูยส์มนุไพร - พระราชวงัต็อกซู และชมพธิเีปลีย่นเวรยาม - ชอปปิงตลาดเมยีงดง   

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าทา่นรับฟังความรูท้ี ่ศนูยส์มนุไพร ซึง่ไดรั้บการรับรองคณุภาพจากรัฐบาล เขา้ชมศนูยโ์สมเกาหล ีและศนูยฮ็์
อกเก็ตนาม ูโสมของทีน่ี่ผลติจากโสมทีม่อีาย ุ6 ปี ซึง่ถอืวา่เป็นโสมทีม่คีณุภาพดทีีส่ดุ พรอ้มใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้
โสมทีม่คีุณภาพ ตน้ไมช้นิดนี้เจรญิเตบิโตในป่าลกึบนภูเขาทีป่ราศจากมลภาวะ ชาวเกาหลรีุ่นใหม่นิยมน ามา
รับประทานเพือ่ชว่ยดแูลตับใหส้ะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ไมถ่กูท าลายจาการดืม่ ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้
ตามอธัยาศัย  
ถงึเวลาน าท่านเขา้สัมผัสวัฒนธรรมเกาหลีชมสถาปัตยกรรมความงามของ พระราชวงัต็อกซู  ซึ่งเป็น
พระราชวังสุดทา้ยของราชวงศ์โชซอน มีสิ่งก่อสรา้งที่ น่าชมเป็นอย่างมาก เช่น ประตูหลักแทฮันมุน 
(Daehangmun Gate) พระทีน่ั่งชงุวาจอน และทอ้งพระโรง และซกโชจอน (Soekjojeon) อันเป็นสิง่กอ่สรา้ง
แบบตะวันตกแหง่เดยีวในบรรดาพระราชวังตา่งๆ ในเกาหล ีซกโชจอนแหง่นี้เป็นทีต่ัง้ของพพิธิภัณฑพ์ระราชวัง 
ซึง่เป็นที่เก็บสิง่ของที่ใชใ้นพระราชวังในสมัยราชวงศโ์ชซอน นอกจากนี้ ยังมพีพิธิภัณฑ์ศลิปะต็อกซกูุง ซึง่
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แสดงผลงานทางศลิปะสมัยใหมม่ากมาย และพาทา่นชมพธิกีารเปลีย่นเวรยามทหารหลวง ซึง่ทกุทา่นสามารถ
ชมการปฎบิตัหินา้ทีข่องทหารยามทีส่งา่งาม ทีห่นา้พระราชวังแหง่นี้ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
เทีย่ง       รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารภตัตาคาร เมนูเมนูพเิศษพเิศษ  ไก่ตุ๋นโสม+ไก่ตุ๋นโสม+หอยเป๋าฮือ้หอยเป๋าฮือ้  ของขึน้ชือ่ตัง้แต่ยุคสมัยของขึน้ชือ่ตัง้แต่ยุคสมัย

ราชวงศ์โชซอนราชวงศ์โชซอน  มีตน้ต ารับมาจากในวังมีตน้ต ารับมาจากในวัง  เป็นเมนูอาหารเกาหลีที่นิยมทานเพื่อบ ารุงก าลังเป็นเมนูอาหารเกาหลีที่นิยมทานเพื่อบ ารุงก าลัง   และเสรมิสุขภาพและเสรมิสุขภาพ  

ภายในภายในตัตัวไกจ่ะมสีว่นผสมของสมนุไพรนานาชนดิวไกจ่ะมสีว่นผสมของสมนุไพรนานาชนดิ  เชน่เชน่  ขา้วเหนียวขา้วเหนียว  รากโสมรากโสม  พรกิไทยแดงพรกิไทยแดง  เกาลัดเกาลัด  พทุราจนีพทุราจนี  เป็นเป็น

ตน้ตน้  และความพเิศษและความพเิศษ!!!!  เพิม่เห็ดเพิม่เห็ดเป๋าฮือ้ เป๋าฮือ้ กนิพรอ้มกบัเครือ่งเคยีงกนิพรอ้มกบัเครือ่งเคยีง    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บา่ย  จากนัน้ใหอ้สิระทา่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ ทีต่ลาดเมยีงดง หรอืทีรู่จั้กกนัดใีนนาม สยามสแควรเ์กาหล ีเป็นแหลง่

แฟชั่นการแต่งกายที่ทันสมัยของเหล่าวัยรุ่นเกาหลี รวบรวมเอาเสื้อผา้ แฟชั่นเครื่องแต่งกาย รองเทา้ 
เครื่องประดับสวยงามต่างๆ เครื่องส าอางยี่หอ้ดังมากมาย เช่น Adidas, Nike, Zara, H&M, Etude, 
Nature Republic, Espoir, Skinfood อืน่ๆ อกีมากมาย ทีเ่ป็นทีน่ยิมในหมูว่ัยรุน่ของบา้นเราดว้ย 

 
ค า่         รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร เมนู คาลบี ้(หมูย่างเกาหล)ี ตน้ต ารับอาหารเลือ่งชือ่ของประเทศ

เกาหลใีต ้เป็นหมยูา่งทีผ่า่นการหมักจนไดท้ี ่น ามายา่งบนเตา่ถา่นรอ้นๆ สกุก าลังด ีแลว้ตัดชิน้พอค า รับประทาน
กบัซอส, กระเทยีม, กมิจ,ิ และใชใ้บผักกาด หอมสดหอ่เป็นค าๆ คลา้ยเมีย่งค า แกลม้ดว้ยพรกิเกาหล ีเม็ดโตสี

เขยีวสด พรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ และเครือ่งเคยีง 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
จากน ัน้ าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั LLoottttee  CCiittyy  MMeeyyoonnggddoonngg หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีห่า้      ศนูยน์ า้มนัสนเข็มแดง –คลองชองเกชอน- ดิว้ตีฟ้ร ี– ซุปปอรม์าเก็ต – กรงุเทพฯ 

 
เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

พาทุกท่านเดนิทางสู่ ศูนยน์ า้มนัสนเข็มแดง ปัจจุบันชาวเกาหลรีุ่นใหม่นิยมรับประทานเพื่อลา้งสารพษิใน
ร่างกาย ลา้งไขมันในเสน้เลือดท่ัวทัง้ร่างกาย ป้องกันไขมันอดุตันในเสน้เลือด, โรคหัวใจ, โรคภูมแิพ ้ลา้ง
แอลกอฮอล ์กาแฟ บหุรี ่สารตกคา้งจากอาหาร และยา เป็นตน้  
จากนัน้น าทา่นสู ่คลองชองเกชอน สถานทีช่ือ่ดังไมว่า่ใครก็ตอ้งรูจั้กคลองแหง่นี้ ซึง่เมือ่กอ่นคลองแหง่นี้เต็ม
ไปดว้ยน ้าเน่าเสยี หลังจากนัน้ไดม้กีารฟ้ืนฟคูรัง้ยิง่ใหญใ่นปี ค.ศ. 2002 ปรับสภาพน ้าเน่าเสยีใหก้ลายเป็นน ้าใส
สะอาด ปรับทัศนียภาพโดยรอบซึง่ปัจจบุนัเป็นสถานทีท่ีค่นเกาหลนียิมไปพักผอ่น รวมถงึบางครัง้ยังมกีารแสดง
ตา่งๆ รวมถงึการจัดเทศกาลตา่งๆ อกีดว้ย 
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 พาท่านชอปป้ิง ด ิวตี้ฟร ีที่นี่มีส ินคา้ชัน้น าใหท้่านเลือกซื้อมากมายกว่า 500 ชนิดทั ้งน ้ าหอม เสื้อผา้ 
เครือ่งส าอาง กระเป๋า นาฬกิาเครือ่งประดับ ฯลฯ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

เทีย่ง      รบัประทานอาหารกลางวนั เมนู จมิดกั ไกอ่บซอีิ๊ววุน้เสน้ เป็นเมนูอาหารเกาหลพีืน้เมอืงดัง้เดมิ เป็นไกผั่ด
รวมกับวุน้เสน้ มันฝร่ัง แครอท พริก และซอสด า เนื้อไก่ที่นิ่ม รสชาติคลา้ยกับไก่พะโลสู้ตรเกาหลี ทาน

กบัขา้ว หอมอรอ่ย รสเผ็ดถงึเครือ่ง 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
บา่ย         ไดเ้วลาอันสมควรน าท่านเดนิทางสู่สนามบนิอนิชอน เพื่อเตรียมตัวเดนิทางกลับกรุงเทพฯ ระหว่างทางแวะ 

ชอปปิงขนมพืน้เมอืงเกาหลหีลากชนิดรวมทัง้กมิจ ิไกตุ่๋นโสมทีบ่รรจุอยู่ในถงุสญุญากาศ ตะเกยีบ ถว้ยใสข่า้ว 
และของฝากของทีร่ะลกึมากมาย จากนัน้น าทา่นออกเดนิทางสูส่นามบนิ 

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

 Happy Romantic Summer 2017  

 
 
 
หมายเหต:ุ  

- สายการบนิ, เทีย่วบนิ, ราคา, รายการทัวร ์และรา้นอาหารอาจมกีารปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม (ขนาดกรุ๊ป, เวลา, 
สภาพอากาศ ฯลฯ) ทัง้นี้ทางบรษัิทค านึงถงึความสะดวกสบายในการเดนิทางและผลประโยชน์ทีลู่กคา้จะไดรั้บเป็น
หลัก 

- ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ ส าหรับทา่นทีต่อ้งการเดนิทางเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้  และในกรณีทีท่า่นถกูปฏเิสธการเขา้
ประเทศเกาหลใีต ้บรษัิทจะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้สิน้ รวมถงึคา่ทัวรทั์ง้หมด 

- ทา่นทีไ่มเ่ทีย่วตามโปรแกรม พรอ้มคณะ ไมส่ามารถเรยีกคนืเงนิได ้
- ภาพทีใ่ชใ้นโปรแกรมเพือ่การโฆษณาเทา่นัน้ 

 
 
 

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 
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ก าหนดการเดนิทางก าหนดการเดนิทาง 

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

ราคาผูใ้หญ ่ เด็กมเีตยีงเสรมิ เด็กไมม่เีตยีง พกัเดีย่ว 

7 - 11 มถินุายน 2560 33,900 32,900 31,900 6,500 

14 – 18 มถินุายน 2560 33,900 32,900 31,900 6,500 

21 – 25 มถินุายน 2560 33,900 32,900 31,900 6,500 

28 มถินุายน – 2 กรกฎาคม 2560 33,900 32,900 31,900 6,500 

5 – 9 กรกฎาคม 2560 สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม 

12 – 16 กรกฎาคม 2560 33,900 32,900 31,900 6,500 

19 – 23 กรกฎาคม 2560 33,900 32,900 31,900 6,500 

26 – 30 กรกฎาคม 2560 33,900 32,900 31,900 6,500 

2-6 สงิหาคม 2560 33,900 32,900 31,900 6,500 

9-13 สงิหาคม 2560 สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม 

16-20 สงิหาคม 2560 33,900 32,900 31,900 6,500 

23 - 27 สงิหาคม 2560 33,900 32,900 31,900 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 

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

ส ารองทีน่ั่งลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วัน พรอ้มเอกสารดังนี้ 

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. การขอยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีเ่จ็บป่วยหรอืมเีหตจุากรา่งกายทีไ่มส่ามารถเดนิทางในชว่งเวลาทีจ่องไดก้าร
ยกเลกิการเดนิทางหรอืเลือ่นการเดนิทางจะตอ้งแสดงใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลใหก้ับเจา้หนา้ที่ฝ่ายขายทัง้นี้
บรษัิทฯขอสงวนสทิธิพ์จิารณาในการคนืเงนิเป็นกรณีไป แต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืได ้เชน่ 
คา่ธรรมเนียมการวางมัดจ า ตั๋วเครือ่งบนิ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ถา้ม ี 
5.  ในกรณีกรุป๊ท ีเ่ดนิทางชว่งวนัหยดุ หรอื เทศกาล บรษัิทฯไดม้กีารการันตมีัดจ า หรอื ซือ้ขายแบบมเีงือ่นไขกบัสาย

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

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 

3. ใบเปลีย่นชือ่ (ถา้ม)ี 

4. ส าเนาสมดุบญัชเีงนิฝากยอ้นหลัง 6 เดอืน จนถงึเดอืนปัจจบุนั 

5. กรณีเป็นนักเรยีน, นักศกึษา กรณุาเตรยีมหนังสอืรับรองจากทางสถาบนัเป็นเป็นภาษาองักฤษ (ในกรณีทีเ่ด็กอายไุม่

เกนิ 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*้** 


