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ตตะะลยุเทศกาลนานาชาต ิ1 ปี มคีร ัง้เดยีวลยุเทศกาลนานาชาต ิ1 ปี มคีร ัง้เดยีว...เทีย่ว...เทีย่วที่ทีใ่หม่ใหม่......กบัเมนทูีพ่ลาดไมไ่ด้กบัเมนทูีพ่ลาดไมไ่ดข้า้วย าขา้วย าเกาหลจีอนจูเกาหลจีอนจู  
กบัสายการบนิระดบัพรเีมีย่ม และ ทีพ่กัระดบั 4 ดาว ยา่นแหลง่ชอ้ปป้ิงกบัสายการบนิระดบัพรเีมีย่ม และ ทีพ่กัระดบั 4 ดาว ยา่นแหลง่ชอ้ปป้ิง 

 

วนัแรก          กรงุเทพฯ – สนามบนิสวุรรณภมู ิ 

00.00 น.   (หมายเหตุ : เวลาในการนดัหมาย ขึน้อยู่กบัเทีย่วบนิทีไ่ดใ้นวนัเดนิทาง ) คณะพรอ้มกันที่สนามบนิ
สวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ช ัน้ 4 พบกบัเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ คอยใหบ้รกิาร
และอ านวยความสะดวกแดท่า่นอยูบ่รเิวณแถว..... สายการบนิ .... ประตทูางเขา้ที ่..... 

00.00 น.   ออกเดนิทางสูเ่กาหลใีตด้ว้ยเทีย่วบนิที ่....... 
 

วนัทีส่อง สนามบนิอนิชอน (เกาหลใีต)้ - ชอลลาบุกโด - วนอุทยานแดดนุซาน - หมูบ่า้นโบราณจอนจ ู- เรยีนท า

ขา้วย าบบิมิบบั - จอนจ ู

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

เชา้ หลังจากผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง น าทา่นเดนิทางสูจั่งหวัดชอลลาบกุโดภาคตะวันตกเฉียงใตข้องประเทศ
เกาหล ี ทีถ่กูขนานนามวาเป็นยุง้ฉางแหง่เกาหล ี ไดรั้บการยกยอ่งเรือ่งอาหารจานเด็ดหลากหลายชนดิ และม ี
“วนอทุยานแดดนุซาน” ทีม่คีวามสงูกวา่ 878 เมตร ตัง้อยูร่ะหวา่งเมอืงแดจอน และจอนจ ู เป็นสถานทีม่ ี
ชือ่ท ีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุส าหรบัชมความงามของธรรมชาต ิและพระอาทติยต์ก เอกลักษณข์องวนอทุยานแหง่นี้
คอืภเูขา 2 ลกูเอนเขา้หากนัจงึมอีกีชือ่หนึง่วา่ “ภเูขาจบูกนั”   

เทีย่ง        รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูบุลโกก ิอาหารขึน้ชือ่ของเกาหล ีท ามาจากเนื้อหมูมาหั่น
สไลดบ์างๆ หมักในซอสถ่ัวเหลอืง น ้ามันงา พรกิไทยด า กระเทยีม หัวหอม ขงิ ไวน ์และน ้าตาล ประมาณ 2-4 
ชัว่โมง น ามาตม้พรอ้มใสผั่กนานาชนดิ จนไดน้ ้าซปุทีเ่ขม้ขน้ และเพือ่รสชาตทิีอ่รอ่ยยิง่ขึน้ คนเกาหลจีะนยิมหอ่
ในใบผักกาดหอม หรอืใบงา รับประทานคูก่บักมิจแิละสาหรา่ย 

บา่ย น าทา่นขึน้กระเชา้เคเบิล้คาร ์ ขึน้สูย่อดเขา น าทา่นทา้ความเสยีวดว้ยการเดนิขา้มสะพานแขวนความยาว 50 
เมตร ขา้มหบุเหวสงูกวา่ 81 เมตร สูจ่ดุชมววิพาโนรามา่ ทีด่งึดดูนักทอ่งเทีย่วทัง้ชาวเกาหล ี และชาวตา่งชาติ
ขึน้มาเพือ่เก็บภาพความประทับใจของวนอทุยานแดดนุซานแหง่นี้             
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จนสมควรแกเ่วลาน าทา่นสูเ่มอืงจอนจ ู เมอืงสวรรคข์องนักชมิ ขึน้ชือ่ทางดา้นความคดิสรา้งสรรคก์ารใชว้ัตถดุบิ
รว่มกบัวธิกีารท า และปรงุแตง่อาหารจากรา้นอาหารตา่งๆ จนท าใหเ้มอืงนี้โดง่ดังไดรั้บรางวัลเมอืงทีม่คีวาม
สรา้งสรรคใ์นศาสตรก์ารท าอาหาร จาก UNESCO น าทา่นชม หมูบ่า้นโบราณจอนจ ู หมูบ่า้นโบราณเกาหลทีี่

ใหญท่ีส่ดุทีย่ังคงอนุรักษ์ตัวอาคารบา้นเรอืนโบราณกวา่ 800 หลัง ทีย่ังคงมผีูค้นอาศัยอยูจ่รงิ และกลายเป็น
แหลง่ทอ่งเทีย่วทีส่ าคัญทางดา้นวัฒนธรรมทีส่ าคัญของเกาหลใีต ้ และสถานทีถ่า่ยท าซรียีเ์กาหลยีอ้นยคุอกี
หลายเรือ่ง ใหท้า่นอสิระเดนิเลน่ถา่ยรปูตามอธัยาศัย จนสมควรแกเ่วลาน าทา่นเรยีนรูว้ฒันธรรมเกาหลกีบั การ
เรยีนท าบบีมิบบั หรอื ขา้วย าเกาหล ีอาหารประจ าชาตขิองเกาหล ีก าเนดิในชว่งสมยัโชซอน ถอืเป็นหนึง่ใน
สามเมนูดัง และดทีีส่ดุในสมยันัน้ การปรงุอาหารชนดินี้ไดใ้ชว้ัตถดุบิทีส่ดใหม ่มปีระโยชนต์อ่สขุภาพ และยังไม่
ผา่นการทอด ป้ิง หรอืยา่ง ท าใหผู้บ้รโิภคไดรั้บคณุคา่ทางอาหารครบถว้น   
     

 
 
 
 
 
 
ค า่                        รบัประทานอาหารค า่ รบัประทานอาหารค า่ เมนูขา้วย าเกาหล ีประกอบดว้ยผักตา่งๆพรอ้มกับเนื้อสัตวห์มัก พรกิเกาหลปีรงุพเิศษ

เพิม่เขา้ไปเพือ่สรา้งรสชาตทิีส่มดลุแบบฉบบัจอนจ ูหากมาจอนจแูลว้ไมไ่ดบ้บีมิบบัเหมอืนมาไมถ่งึจอนจู 
น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั LEWIN JEONJU HOTEL หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 4 ดาว  

วนัทีส่าม  เมอืงโบเรยีง - เทศกาลหมกัโคลน - เอเวอรแ์ลนด ์- ซูวอน 

เชา้              รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
         กอ่นเดนิทางรว่มสนุกกบัเทศกาลโบเรยีง **โปรดเตรยีมของใชส้ว่นตวั เชน่ ผา้ขนหนู เส ือ้ผา้ และของใช้

สว่นตวัส าหรบัลา้งตวักอ่นกลบั** น าทา่นเดนิทางสูห่าดแทชอน เพือ่เขา้รว่มสนุกกบัเทศกาล โบเรยีง จัดขึน้
เป็นครัง้ที ่20 ระหวา่งวันที ่21-30 กรกฎาคม  จากหาดทรายขาวสะอาดถกูเนรมติกลายเป็นสวนน ้าโคลน ทีม่ทีัง้
โซนสไลดเดอร ์มวยปล ้าในบอ่โคลน สระโคลน หรอืโซนนวดตัวดว้ยโคลนเพือ่ผอ่นคลาย มมุพอกหนา้ พอกตัว
เพือ่บ ารงุผวิพรรณ ส าหรับโคลนทีข่ดุมาจากใตท้ะเลในเทศกาลโบเรยีงนี้ เป็นโคลนโพเรยีงบรสิทุธิ ์ทีอ่ดุมดว้ย
แรธ่าตทุีช่ว่ยรักษาโรค ทีเ่กีย่วกบัผวิหนังเหมาะส าหรับผลติภณัฑบ์ ารงุผวิและเครือ่งส าอาง ดว้ยคณุสมบตัโิคลน
ทีโ่พเรยีงทีอ่ดุมไปดว้ยแร่ธาตมุากมายนี้ ท าใหโ้คลนโพเรยีง ไดรั้บประกาศนียบัตร ISO9002  ไดรั้บการรับรอง

จากคณะกรรมการอาหารและยา (FDA) ของสหรัฐอเมรกิา และการรับรองคณุภาพโดยกระทรวงสาธารณสขุของ

ญีปุ่่ นอกีดว้ย 

         
 
 
 
 
          
 
เทีย่ง                  รบัประทานอาหารกลางรบัประทานอาหารกลางวนัวนั  เมนูเมนู  แฮแฮมนุทงัมนุทงั ซฟีู๊ ดหมอ้ไฟเกาหล ีทีใ่สเ่นื้อป ูหอย กุง้ ปลา ปรงุน ้าซปุดว้ยหวัไช

เทา้ หัวหอม กระเทยีม เตมิดว้ยพรกิแดง พรกิป่น จนน าซปุไดร้สชาตเิขม้ขน้และเผ็ดรอ้น  เสริฟ์พรอ้มเครือ่ง
เคยีงหลากชนดิ 

บา่ย จากนัน้น าทา่นสูเ่มอืงยงอนิ สนุกสนานกบั สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์สวนสนุกกลางแจง้ทีใ่หญท่ีส่ดุของประเทศ

เกาหล ีซึง่ไดถ้กูขนานนามวา่“ดสินียแ์ลนดเ์กาหล”ี ตัง้อยูท่า่มกลางหบุเขาทา่นจะไดส้ัมผัสกบัความตืน่เตน้ไป

กบัเครือ่งเลน่มากมายหลากหลายชนดิ โดยทา่นสามารถเลน่เครือ่งเลน่ไดท้กุชนดิไมจ่ ากดัจ านวนครัง้ กับบัตร 
DAY PASS อาทเิชน่รถไฟความเร็วสู ้T-Express, รถไฟเหาะ, ทอ่งไปกบัโลกของสตัวป่์าซาฟาร ีชมไลเกอรแ์ฝดคู่

แรกของโลก, ชมสวนดอกไม ้ซึง่ก าลังบานสะพร่ังอวดสสีนัเต็มสวน (ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัสภาพอากาศ เดอืนเมษายน 

เป็นสวนดอกทวิลปิ, เดอืนพฤษภาคม - เดอืนมถินุายน เป็นดอกกหุลาบ, เดอืนสงิหาคม - เดอืนกันยายน เป็น

สวนดอกลลิลี,่ เดอืนตลุาคม - เดอืนพฤศจกิายน เป็นสวนดอกเบญจมาศ) 
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ค า่     รบัประทานอาหารค า่ เมน ู คาลบ ีรบัประทานอาหารค า่ เมน ู คาลบ ี อาหารเกาหลแีบบป้ิงยา่งทีม่ชีือ่เสยีงของเกาหล ี เป็นการน าเนื้อหมมูา                                  
หมักกบั เครือ่งปรงุจนเนื้อนุ่ม แลว้จงึน าไปยา่งบนแผน่โลหะทีถ่กูเผาจนรอ้น ทานกบัเครือ่งเคยีงจ าพวกผัก                   
ซปุสาหรา่ย เสริฟ์พรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั Suwon Value Hotel หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 4 ดาว  

 

วนัทีส่ ี่วนัท ีส่ ี ่         โซล โซล --  ศูนยส์มุนไพร ศูนยส์มุนไพร --  ศูนยเ์ครือ่งส าอาง ศูนยเ์ครือ่งส าอาง --  พระราชวงัคยอพระราชวงัคยองบกงบก  --  โซล ทาวโซล ทาวเวอร ์เวอร  ์ --  ชอ้ปป้ิงเมยีงดงชอ้ปป้ิงเมยีงดง  --  

ดนิเนอรบ์ฟุเฟ่ตเ์ซ็ตอาหารชาววงั ดนิเนอรบ์ฟุเฟ่ตเ์ซ็ตอาหารชาววงั --  บบีบัโชว์บบีบัโชว  ์ 

เชา้          รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
จากนัน้เดนิทางกลับเขา้กรุงโซล น าทา่นรับฟังความรูท้ี ่ศูนยส์มุนไพรศูนยส์มุนไพร ซึง่ไดรั้บการรับรองคณุภาพจากรัฐบาล 
เขา้ชมศนูยโ์สมเกาหล ีซึง่ถอืวา่เป็นโสมทีม่คีณุภาพดทีีส่ดุ พรอ้มใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้โสมทีม่คีณุภาพ  ศนูย์ศนูย์ฮ็อกฮ็อก

เก็ตนามูเก็ตนาม ูตน้ไมช้นดินี้เจรญิเตบิโตในป่าลกึบนภเูขาทีป่ราศจากมลภาวะ ชว่ยดแูลตับใหส้ะอาดแข็งแรง ป้องกัน
โรคตับแข็ง ใหท้่านไดเ้ลือกซื้อตามอัธยาศัย ใหท้่านแวะ ศูนยร์วมเครือ่งส าศูนยร์วมเครือ่งส าอางอาง แบรนด์ดังของเกาหลี
มากมาย ทีไ่มม่ขีายตามทอ้งตลาดทั่วไป กอ่นน าทา่นเขา้สมัผัสวฒันธรรมเกาหลชีมสถาปัตยกรรมความงามของ 

พระราชวงัคยองบกพระราชวงัคยองบก  ซึง่เป็นพระราชวังไมโ้บราณเกา่แกท่ีส่ดุ สรา้งขึน้ใน ค.ศ. 1394 ในอดตีกวา่ 600 ปีกอ่น 
ภายในพระราชวังแหง่นี้มหีมูพ่ระทีน่ั่งมากกวา่ 200 หลัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
เทีย่ง                  รบัประทานอาหารกลาง เมนู รบัประทานอาหารกลาง เมนู  Shabu Shabu หมอ้ไฟเกาหลี เสริฟ์พรอ้มเครื่องเคียงหลากชนิดแบบฉบับ

เกาหลพีรอ้มน ้าจิม้ โดยน าเนื้อหมมูาแลใ่หบ้าง แลว้น าไปใสใ่นหมอ้ไฟพรอ้มเห็ดตา่งๆและผักนานาชนดิ พรอ้ม
ทัง้ใสวุ่น้เสน้เกาหลลีงไป หรอืใครจะทานโดยการน าเนื้อหมไูปแกวง่ในน ้าซปุรอ้นๆ ใหส้กุพอเหมาะ ก็อร่อยไป
อกีแบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

บา่ย จากนัน้น าทา่นสู ่ โซลทาวเวอร ์  (Seoul Tower)  ซึง่ถอืวา่เป็นสญัลักษณ์ของกรงุโซลเลยก็วา่ได ้ ซึง่เป็น
สถานทีย่อดนยิมทีห่นุ่มสาวเกาหลไีมพ่ลาดทีจ่ะมาเทีย่วกนั น าทา่นขึน้สูจ่ดุชมววิของหอคอย ใหท้า่นไดต้ืน่ตา
ตืน่ใจกบัทศันียภาพอนัสวยงามรอบ ๆ กรงุโซล จากนัน้ใหท้กุทา่นไดค้ลอ้งกญุแจคูรั่กบรเิวณดา้นลา่งของฐาน
โซลทาวเวอร ์ กจิกรรมสดุฮติทีใ่ครไดม้าเยอืนตอ้งแลว้ตอ้งท าแทบทกุราย อสิระถา่ยรปูเก็บไวเ้ป็น ทีร่ะลกึได ้
ตามอธัยาศัย จากนัน้ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิงยา่น  ตลาดเมยีงดงตลาดเมยีงดง หรอืทีรู่จั้กกนัดใีนนาม สยามสแควรเ์กาหลีสยามสแควรเ์กาหล ี เป็น
แหลง่แฟชัน่การแตง่กายทีทั่นสมัยของเหลา่วัยรุน่เกาหล ี รวบรวมเอาเสือ้ผา้ แฟชัน่เครือ่งแตง่กาย รองเทา้ 
เครือ่งประดับสวยงามตา่งๆ เครือ่งส าอางยีห่อ้ดัง ทีเ่ป็นทีน่ยิมในหมูว่ยัรุน่ของบา้นเราดว้ย  
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ค า่ รบัประทานอาหารค ่ามื้อพเิศษ!! เมนู บุฟเฟ่ตเ์ซ็ตอาหารชาววงั Hanjeongsik  ใหท้่านไดเ้ลือก

หลากหลายดว้ยอาหารพื้นเมืองเกาหลีคุณภาพดี มีใหท้่านเลือกทั ้งขา้วย าเกาหลี หมูสามชัน้ย่างรสเลิศ 
ปลาหมกึผัดพรกิเครือ่งแกงเกาหล ีเครือ่งเคยีง และอืน่ๆ อกีมากมาย นอกจากนี้ยังมเีครือ่งดืม่ และของหวานขึน้
ชือ่อยา่งน ้าแข็งใสปิงซ ู
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หลังจากนั้น พาท่านเขา้ชม   BBIIBBAAPP  SSHHOOWW โชว์ที่ผสมผสานระหว่างการแสดงตลกประกอบ การรอ้งเพลง 

Accapella & Beatbox และการเตน้ B-Boy & Martial arts ผ่านเรือ่งราวในการแขง่ขันกันท าอาหารแตล่ะประเภท 

จบดว้ย Bibimbap หรอืขา้วย าเกาหลอีาหารขึน้ชือ่ของประเทศ 

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั Marigold Hotel หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 4 ดาว   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วนัทีห่า้     วนัทีห่า้       ศนูยน์ า้มนัสนเข็มแดงศนูยน์ า้มนัสนเข็มแดง  --  ดิว้ตีฟ้ร ีด ิว้ต ีฟ้ร ี --  ซุปปอรม์าเก็ต ซุปปอรม์าเก็ต --  กรงุเทพฯกรงุเทพฯ    

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 พาทุกทา่นเดนิทางสู ่ศูนยน์ า้มนัสนเข็มแดง ปัจจุบันชาวเกาหลรีุ่นใหม่นยิมมารับประทานเพือ่           ลา้ง

สารพษิในร่างกาย ลา้งไขมันในเสน้เลอืดท่ัวทัง้ร่างกาย ป้องกันไขมันอดุตันในเสน้เลอืด, โรคหัวใจ,         โรค

ภมูแิพ,้ ขับสารตกคา้งจากอาหาร แอลกอฮอล ์กาแฟ บหุรี ่และยา เป็นตน้ จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอด
ภาษีที่ ดวิตีฟ้ร ีดวิตีฟ้ร ี ที่นี่มีสนิคา้ชัน้น าใหท้่านเลือกซื้อมากมายกว่า 500 ชนิดทัง้น ้ าหอม เสื้อผา้ เครื่องส าอาง 
กระเป๋า นาฬกิาเครือ่งประดับ ฯลฯ  

เทีย่ง         รบัประทานอาหารกลางวนั เมนูโอซมั เมนูหมปูลาหมกึผัดซอสพรกิเกาหล ีทีม่รีสชาตอิอกหวานเผ็ดเล็กนอ้ย 
เมนูสมัยใหมข่องเกาหลทีีไ่ดรั้บความนยิมทัง้ชาวเกาหล ีและตา่งชาต ิโดยน าบารบ์คีวิหมตูดิมันและปลาหมกึ
หมักซอสแดงผัดในกระทะจนสกุ จนไดน้ ้าขลุกขลกิ รสชาตเิขม้ขน้ทานพรอ้มเครื่องเคยีง และขา้วสวย หาก
ตอ้งการแบบรสชาตเิกาหลแีท ้ๆ  เพิม่ขึน้ ก็สามารถใสก่มิจหิมักลงตม้ดว้ยก็จะไดร้สชาตคิวามเป็นเกาหลดีัง้เดมิ
มากขึน้ 

บา่ย         ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิอนิชอนเพือ่เตรยีมตัวเดนิทางกลับกรงุเทพฯ ระหวา่งทางแวะ  ชอ้ป
ป้ิงขนมพืน้เมอืงเกาหลหีลากชนดิรวมทัง้กมิจ ิไกตุ่น๋โสมทีบ่รรจุอยู่ในถงุสญูญากาศ ตะเกยีบ ถว้ยใสข่า้ว และ
ของฝากของทีร่ะลกึมากมาย ไดเ้วลาน าทา่นออกเดนิทางสูส่นามบนิ 

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

 Happy Mud Festival 2017   



 

 

 
 

HAPPY MUD FESTIVAL 2017                                                                                                                                 หนา้ 5 

หมายเหต:ุ  

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

สภาพอากาศ ฯลฯ) ทัง้นี้ทางบรษัิทค านงึถงึความสะดวกสบายในการเดนิทาง ละผลประโยชนท์ีล่กูคา้จะไดรั้บเป็นหลัก 
- ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ ส าหรับทา่นทีต่อ้งการเดนิทางเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้  และในกรณีทีท่า่นถกูปฏเิสธการเขา้

ประเทศเกาหลใีต ้บรษัิทจะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้สิน้ รวมถงึคา่ทัวรทั์ง้หมด 
- ทา่นทีไ่มเ่ทีย่วตามโปรแกรมพรอ้มคณะ 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 23.40 06.50 OZ741 18.20 22.10 

 

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 

21-25 กรกฎาคม 2560  30,900 29,900 28,900 4,900 

 

เพิม่ทา่นละ 5,000  บาท จดักรุป๊สว่นตวั 10 ทา่น / กรุป๊ 
 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 

- คา่ตั๋วเครือ่งบนิชัน้ทศันาจร 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 

- คา่ทีพ่ักในโรงแรมทีไ่ดเ้ลอืกสรรแลว้ตลอดการเดนิทาง 

- คา่อาหารทกุมือ้ตามทีร่ะบใุนรายการ 

- คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดการเดนิทาง 

- คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ 

- หัวหนา้ทัวรท์ีม่ปีระสบการณ์คอยดแูลอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 
อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

- คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง 

- คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั เชน่ อาหาร และเครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ / คา่ซกัรดี / คา่โทรศพัท ์ฯลฯ 

- คา่น ้าหนักกระเป๋าสว่นเกนิ 

- คา่ทปิ และคา่บรกิารในการเคลือ่นยา้ยสมัภาระ และกระเป๋าเดนิทาง 

- คา่ทปิคนขบัรถและไกด ์20,000 วอน ตอ่ทา่น / ตอ่ทรปิ 
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- ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% ในกรณีทีท่า่นตอ้งการใบก ากบัภาษี 

- คา่วซีา่ส าหรบัพาสปอรต์ตา่งดา้ว (กรณุาเตรยีมเอกสารคอื พาสปอรต์,ใบประจ าตวัคนตา่งดา้ว, 

ใบส าคญัถิน่ทีอ่ยู,่ 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  

กรณีทีท่า่นไมส่ามารถเดนิทางไปพรอ้มคณะไดด้ว้ยประการใดกต็าม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยสว่นที่

ทา่นช าระไวต้ามระยะเวลาและจ านวนดังนี ้

- ยกเลกิการจองภายใน  30 วัน  กอ่นการเดนิทาง บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจ าทัง้หมด 

- ยกเลกิการเดนิทางภายใน 15 วัน กอ่นการเดนิทาง บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่ทัวร ์50%  ของราคาทัวร ์

- ยกเลกิการเดนิทางภายใน 7 วัน กอ่นการเดนิทาง บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการคนืเงนิคา่ทัวรท์ัง้หมด 

4. การขอยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีเ่จ็บป่วยหรอืมเีหตจุากร่างกายทีไ่มส่ามารถเดนิทางในชว่งเวลาทีจ่องได ้
การยกเลกิการเดนิทางหรอืเลือ่นการเดนิทางจะตอ้งแสดงใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลใหก้ับเจา้หนา้ทีฝ่่ายขาย
ทัง้นี้บรษัิทฯขอสงวนสทิธิพ์จิารณาในการคนืเงนิเป็นกรณีไป แต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายทีไ่มส่ามารถเรยีกคนื
ได ้เชน่ คา่ธรรมเนยีมการวางมดัจ า ตั๋วเครือ่งบนิ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ถา้ม ี 
5.  ในกรณีกรุป๊ทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยุด หรอื เทศกาล บรษัิทฯไดม้กีารการันตมีัดจ า หรอื ซือ้ขายแบบมเีงือ่นไข

กบัสายการบนิ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHATER FLIGHT (เหมาล า), EXTRA FLIGHT (เทีย่วบนิพเิศษทีเ่พิม่เขา้

มาชว่งวันหยดุ หรอื เทศกาลดังกลา่ว) บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่มดัจ า หรอื คา่ทัวรท์ัง้หมด 

6. กรณีทีเ่จา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงปฏเิสธการเขา้-ออกนอกประเทศ ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดชอบของบรษัิท 

บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

 

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 
กรณุาสง่แฟกซส์ าเนาใบโอนเงนิมาที ่ เบอร ์02-932-5352 
กรณีช าระดว้ยเชค็ การจองจะสมบรูณ์ตอ่เมือ่ทางบรษัิทไดรั้บเงนิจากการสัง่จา่ยจ านวนนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 
 

ส าหรบัทา่นทีไ่มเ่คยไปเกาหล ีเอกสารเพิม่เตมิดงันี ้

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

2. กรณีทีท่า่นเป็นเจา้ของกจิการกรณุาจัดเตรยีมส าเนาหนังสอืจดทะเบยีนทีม่ชี ือ่ของทา่นพรอ้มเซน็รับรองส าเนาให ้

ถกูตอ้ง 

3. ใบเปลีย่นชือ่ (ถา้ม)ี 

4. ส าเนาสมดุบญัชเีงนิฝากยอ้นหลัง 6 เดอืน จนถงึเดอืนปัจจบุนั 
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5. กรณีเป็นนักเรยีน, นักศกึษา กรณุาเตรยีมหนังสอืรับรองจากทางสถาบนัเป็นเป็นภาษาองักฤษ (ในกรณีทีเ่ด็กอายุ

ไมเ่กนิ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิาหรอืมารดา ตอ้งจัดเตรยีมเอกสารเพิม่เตมิดังนี้ 

5.1 หนังสอืรับรองการท างานของบดิาหรอืมารดา ทา่นใดทา่นหนึง่ 

5.2 ส าเนาสมดุบญัชเีงนิฝากของบดิา หรอืมารดายอ้นหลัง 6 เดอืนจนถงึปัจจบุนั 

5.3 ส าเนาสตูบิตัร 

***การเรยีกเก็บเอกสารเพิม่เตมินี ้เพือ่ประโยชนใ์นการเดนิทางเขา้ประเทศเกาหลขีองทา่น ทีท่างบรษิทัจะได้

แจง้ใหห้วัหนา้ทวัรท์ราบเพือ่ใหค้ าแนะน าทา่นในการเขา้เมอืงเกาหลใีต*้** 

 

 


