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HHaappppyy  DDeelluuxxee  PPyyeeoonnggcchhaanngg    

aanndd  SSeeoouull  
รว่มสมัผสับรรยากาศแหง่ความรว่มสมัผสับรรยากาศแหง่ความพรเีมีย่มพรเีมีย่ม  

  

  

  

  

  
    

  

PPrreemmiiuumm  กบัสถานทีท่อ่งเทีย่วใหม ่และไฮไลกบัสถานทีท่อ่งเทีย่วใหม ่และไฮไลทท์ะเลฝั่งตะวนัออกทท์ะเลฝั่งตะวนัออก

PPrreemmiiuumm  กบัสายการบนิระดบัพรเีมีย่ม กบัสายการบนิระดบัพรเีมีย่ม   

PPrreemmiiuumm  กบัอาหารรา้นมชิลินิสตาร ์กบัอาหารรา้นมชิลินิสตาร  ์ 

PPrreemmiiuumm  กบัทีพ่กัระดบั 5 ดาว กบัทีพ่กัระดบั 5 ดาว LLOOTTTTEE  HHOOTTEELL  MMYYEEOONNGGDDOONNGG  
 

วนัแรก กรงุเทพฯ - ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิ

……… น.    (หมายเหต ุ: เวลาในการนดัหมาย ขึน้อยูก่บัเทีย่วบนิทีไ่ดใ้นวนัเดนิทาง) คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณ

ภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ชัน้ 4 พบกบัเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหบ้รกิารและอ านวยความ

สะดวกแดท่่านอยูบ่รเิวณแถว ……… สายการบนิ ......... ประตทูางเขา้ที ่……… 

……… น.   ออกเดนิทางสูเ่กาหลใีตด้ว้ยเทีย่วบนิที ่......... 

วนัทีส่อง  อนิชอน - Sea Train - จองดองจนิเรลไบค ์- พพิธิภณัฑเ์วลาจองดองจนิ - Nongoldam-gil Street 

- วดันกัซานซา 

……… น.  คณะเดนิทางถงึสนามบนิอนิชอน ประเทศเกาหลใีต ้(กรุณาปรับเวลาของท่านใหเ้ร็วขึน้ 2 ชัว่โมง เพื่อใหต้รงกับ 

เวลาทอ้งถิน่ของประเทศเกาหลใีต)้ หลังจากน าท่านผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงซกโช 

เทีย่ง        รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมน ูพลุโกก ิ อาหารทอ้งถิน่ดัง้เดมิของคาบสมุทรเกาหล ีโดยน า

เนื้อหมูสไลดห์มักกบัซอส และเครือ่งเคยีงตา่งๆ ใหอ้อกรสหวานนุ่ม เวลาท่านน ามายา่งขลกุขลกิกบัซปุพุลโกก ิ

บนกระทะแบน หรอืทรงครึง่วงกลมพรอ้มผักกะหล ่า โดยจะมลัีกษณะออกเป็นแบบน ้าขน้ เสริฟ์พรอ้มขา้วสวย

รอ้น ๆ และเครือ่งเคยีงตา่ง ๆ 
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บา่ย หลังรับประทานอาหารกลางวัน น าท่านป่ัน จองดงจนิเรลไบค ์สนุกสนานกบัการป่ันจักรยานแบบพเิศษป่ันไป

ตามรางรถไฟสายโรแมนตกิ ทุกทา่นจะไดป่ั้นจักรยานชดิตดิขอบทะเลชองทางรถไฟสายน้ี ซึง่จะมจัีกรยานแบบ
น่ัง 2 คน และน่ัง 4 คน โดยมจีักรยานราว 50 คัน ทัง้ 2 แบบคละกัน ใหท้่านไดป่ั้นไปตามรางรถไฟ ท่ามกลาง
บรรยากาศธรรมชาตอัินแสนงามงามของทะเลชายฝ่ังทศิตะวันออกของประเทศเกาหล ีหลังจากนัน้น าทุกท่านสู ่
พพิธิภณัฑเ์วลาจองดองจนิ เป็นพพิธิภัณฑท์ีม่แีนวคดิเรื่อง "มนุษย ์และเวลา" นาฬกิาศลิปะทีห่าชมไดย้าก
กว่า 250 ชิน้จากทั่วโลก ชว่ยใหผู้เ้ขา้ชมเขา้ใจประวัตศิาสตรข์องมนุษย ์และวทิยาศาสตร ์และวธิจีัดการกับ
เวลา ไมเ่พียงแตเ่ป็นศนูยก์ารเรยีนรูท้ีย่อดเยีย่มเท่านัน้ แต่ยัง
เป็นสถานทีส่ าหรับเพือ่น คูรั่ก หรอืครอบครัวทีใ่หค้วามส าคัญ
กับ เวลา ในชีว ิตของเรา หลั งจากนั้นน าท่ านชม ถนน 
Nongoldam-gil ถน นบ น เนิ น เข า จ ากท่ า เรื อ ไป ยั ง
ประภาคาร Mukho เมื่อ 30 ปีที่แลว้ มีชาวบา้นกว่า 20,000 
คนที่ถูกทิง้ไวใ้นเมืองเนื่องจากทรัพยากรประมงลดนอ้ยลง 
จนถงึตอนน้ีมผูีอ้าศัยอยูเ่กอืบ 4,000 คน จงึท าใหเ้ป็นเมอืงที่
มบีรรยากาศที่ค่อนขา้งเงียบ และสงบ เพื่อเป็นการปรับปรุง
บรรยากาศของเมอืง ทางศูนยว์ัฒนธรรมทงเฮ ไดย้ืน่เรือ่งขอ
โครงการ “Mukho Deungdae Damhwa” ไปยังกระทรวง
วัฒนธรรมกีฬา และการท่องเที่ยว ในเดือนสงิหาคม 2553 
ทางศนูยไ์ดเ้ขา้เยีย่มชมผูส้งูอายใุนหมูบ่า้นเพื่อศกึษาเรือ่งราว
ชวีติของชาวบา้น และไดว้าดเรื่องราวของพวกเขาบนผนังตลอดทัง้ซอย ในส่วนของคนที่มีความสามารถ
ทางดา้นศลิปะก็ท าภาพสเกต็ซผ์ูส้งูอายใุนยคุ 60-70 วาดภาพรา่งเพือ่สรา้งถนนจติรกรรมฝาผนัง จุดเร ิม่ตน้ของ
ถนนมกีรอบรปูตา่งๆ แขวนอยูย่บนผนังซึง่แสดงถงึประวัต ิและการพัฒนาของเมอืง  

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่วดันกัซานซา ซึง่ตัง้อยู่ทางเหนือของหาดนักซาน อยู่ระหว่างเมอืงซกโช และเมอืง
ยางยาง ในจังหวัดคังวอน มปีระวัตศิาสตรอั์นยาวนานถงึ 1,300 ปี สรา้งในสมัยชลิลา ตัง้อยู่บนผารมิทะเลของ
ภเูขานักซาน และยังเป็นทีป่ระดษิฐานของรูปปั้นเจา้แมก่วนอมิขนาดใหญ่ท าจากหนิแกรนติ ซ ึง่ใหญ่ทีส่ดุในภาค
ตะวันออกของเกาหลี เมือ่ขึน้ไปอยู่ดา้นบนตรงบรเิวณที่ตัง้ของรูปป้ันพระโพธสัิตว ์จะสามารถมองเห็นทะเล
โดยรอบเป็นทัศนียภาพที่สวยงาม สขุสงบ ทางเดนิขึน้เขาก็สะดวกสบาย ไม่ชันจนเกนิไปสามารถเดนิชมววิ
เรือ่ยๆไปไดส้บายๆ 

ค า่                      รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  เมนูเมนู  แฮมลุทงั (ซฟีู้ ดหมอ้ไฟ)แฮมลุทงั (ซฟีู้ ดหมอ้ไฟ)  คลา้ยตม้ย าทะเลของเมอืงไทย แต่

ความเขม้ขน้นอ้ยกวา่ เป็นการน าอาหารทะเลสดๆ เชน่ ปลาหมกึ เนื้อปลา หอย ป ู และผักชนดิตา่ง ๆ เชน่

ผักกาด กะหล าปล ี หัวไชเทา้ เห็ดเข็มทอง มาตม้รวมกนัในกะทะบนเตาแกส๊ ทานกับน ้าจ ิม้แบบเกาหล ี และ

เครือ่งเคยีง เชน่ กมิจ ิและสาหร่าย 

จากน ัน้จากน ัน้น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั Ramada Sokcho  หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 5 ดาว 

 

วนัทีส่าม  ซูวอน - ถ า้ควางเมยีง + ชมิไวน ์- น ัง่บอลลนูชมววิ - โซล 

เชา้          รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  หลังรับประทานอาหารเชา้น าทา่นออกเดนิทางสูเ่มอืงซวูอน  

เทีย่ง                  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ถ า้ควางเมยีง เมน ูสเตก๊  จะมเีนือ้กบัไกใ่หเ้ลอืก + ชมิไวน ์

บา่ย น าท่านสู่ ถ า้ควางเมยีง ผจญภัยไปกับถ ้าพิพธิภัณฑ์ที่มีชวีติในแบบหลากมติ ิและสสีัน สถานที่แห่งน้ีเป็น

เหมอืงขุดทองของคนเกาหล ีแต่ถกูญี่ปุ่ นยดึครอง หลังจากหมดยุคการล่าอาณานคิม เหมืองทองแห่งนี้จงึถูก

ปลอ่ยทิง้รา้ง ปัจจุบันทางการเกาหลไีดป้รับปรุง และพัฒนาถ ้าแห่งนี้ใหเ้ป็นสถานทีท่่องเที่ยว ถ ้าแหง่นี้จงึถอืได ้

วา่เป็นพพิธิภัณฑม์รดกแหง่การสรา้งสรรค ์และการอนุรักษ์ ยังเป็นสถานทีท่ีส่ าคัญทางประวัตศิาสตร ์มคีวามลกึ
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ถงึ 8 ชัน้ (อนุญาตเขา้ชมแค่ 2 ชัน้บน) ภายในถ ้ามคีวามยาวถงึ 275 เมตร จะแบ่งออกเป็นหอ้งๆ โดยไดรั้บการ

ออกแบบจากศลิปินชือ่ดังทั่วประเทศเกาหลใีต ้เชน่ หอ้งแห่งแสงสว่าง และความมดื, หอ้งสวนสวยธรรมชาต,ิ 

หอ้งจัดงานเลี้ยง ประชุมสัมมนา, หอ้งพิพธิภัณฑ์สัตวน์ ้า, หอ้งถนนสทีอง หรอืเสน้ทางแห่งความมั่งค่ัง และ

สขุภาพด,ี หอ้งน ้าตกสทีองทีม่คีวามสงู 3.6 เมตร และกวา้งถงึ 8.5 เมตร, หอ้งพระราชวังทองค า, หอ้งจัดแสดง

โครงสรา้งของถ ้าควังเมียง และหอ้งจัดแสดงไวน์ ไวน์คุณภาพดทีีน่ ามาจัดแสดงมาจากทั่วประเทศเกาหลใีต ้

ทา่นสามารถชมิและเลอืกซือ้ไวนไ์ดจ้ากทีน่ ี ่จากนัน้น าทุกท่านสัมผัสกบับรรยากาศแปลกใหม่ น ัง่บอลลูน

ชมเมอืง เพือ่ใหไ้ดเ้ห็นความงดงามของป้อมฮวาซองไดอ้ยา่งรวดเร็ว ขับเคลือ่นดว้ยอากาศรอ้นขนาด 32 เมตร

และกวา้ง 22 เมตรและสามารถรองรับผูโ้ดยสารไดส้งูสดุ 20 คน สามารถเขา้ถงึไดส้งูถงึ 150 เมตรและสามารถ

อยูใ่นอากาศเป็นเวลา 7 นาทเีพือ่ใหผู้โ้ดยสารเพลดิเพลนิไปกบัมมุมองทีส่วยงามของป้อมปราการฮวาซอง และ

ใจกลางเมอืง หลังจากนัน้น าทุกท่านเดนิทางกลับสูก่รงุโซล 

 

 

 

 

 

 

ค า่ รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร    เมนูคาลบีคาลบ ี อาหารเกาหลแีบบป้ิงยา่งทีม่ชีือ่เสยีงของเกาหล ีเอาหารเกาหลแีบบป้ิงยา่งทีม่ชีือ่เสยีงของเกาหล ีเป็นป็น

การน าเนือ้หมมูาหมกักบัเครือ่งปรุงจนเนือ้นุม่ แลว้จงึน าไปยา่งบนแผน่โลหะทีถ่กูเผาจนรอ้น ทานกบัการน าเนือ้หมมูาหมกักบัเครือ่งปรุงจนเนือ้นุม่ แลว้จงึน าไปยา่งบนแผน่โลหะทีถ่กูเผาจนรอ้น ทานกบั

เครือ่งเคยีงจ าพวกผกั ซุปสาหรา่ย เสริฟ์พรอ้มขา้วสวยรอ้นๆเครือ่งเคยีงจ าพวกผกั ซุปสาหรา่ย เสริฟ์พรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ  

  

  

  

  

  

  

  

จากน ัน้จากน ัน้น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั LLoottttee  HHootteell  MMyyeeoonnggddoonngg  หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 5 ดาว 

 

วนัทีส่ ี ่  พพิธิภณัฑส์าหรา่ย - พระราชวงัถ็อกซูกงุ - ตลาดเมยีงดง 

เชา้                รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ไดเ้วลาอันสมควร น าท่านสู ่พพิธิภณัฑส์าหรา่ย ซึง่ท่านจะไดเ้รียนรูก้ารท าสาหร่ายของชาวเกาหล ีประวัต ิ

ความเป็นมา และความผูกพันธุ์ของชาวเกาหลีที่มีต่อสาหร่าย จากนั้นน าท่านสู่ พระราชวงัถ็อกซูกุง 

(Deoksugung Palace) ตัง้อยูท่ีหั่วมุมสีแ่ยกใจกลางเมอืงทีค่กึคักทีส่ดุของกรุงโซล ซึง่เป็นเพียงพระราชวัง

แหง่เดยีวที่ลอ้มรอบดว้ยอาคารสไตลต์ะวันตกที่เพิม่ความเป็นเอกลักษณ์ของทวิทัศน์ได ้เป็นพระราชวังทีเ่ล็ก

ที่สุดในบรรดา 5 พระราชวังของเกาหลี มีจุดเด่นคืออาคารภายในพระราชวังนั้นเป็นการผสมผสานระหว่าง

วัฒนธรรมเกาหลแีละวัฒนธรรมตะวันตก โดยจะมกีารเปลีย่นเวรยามใหช้มกนัดว้ยในเวลา 11.00 น. 14.00 น. 

เเละ 15.30 น. ซึง่อาจจะไม่ใชจ้ านวนทหารเยอะเหมือนที่พระราชวังเคียงบ๊ก เเต่ก็ยังดูสวยงามเเละไม่ตอ้ง

เบยีดเสยีดเเยง่ถา่ยภาพกบันักท่องเทีย่วอืน่ๆ มากนัก 

 

 

 

 

ให้ข้อคดิเห็น [B1]:  



 

 

 

 Happy Deluxe Pyeongchang and Seoul  

หนา้ 4

 

 

 

เทีย่ง       รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารภตัตาคาร เมนูเมนูพเิศษพเิศษ  ไก่ตุ๋นโสม+หอยเป๋าฮือ้ไก่ตุ๋นโสม+หอยเป๋าฮือ้  ของขึน้ชือ่ตัง้แต่ยุคสมัยของขึน้ชือ่ตัง้แต่ยุคสมัย

ราชวงศโ์ชซอน มีตน้ต ารับมาจากในวังราชวงศโ์ชซอน มีตน้ต ารับมาจากในวัง  เป็นเมนูอาหารเกาหลีที่นิยมทานเพื่อบ ารุงก าลังเป็นเมนูอาหารเกาหลีที่นิยมทานเพื่อบ ารุงก าลัง   และเสและเสรมิสุขภาพรมิสุขภาพ  

ภายในตัวไกจ่ะมสีว่นผสมของสมนุไพรนานาชนดิภายในตัวไกจ่ะมสีว่นผสมของสมนุไพรนานาชนดิ  เชน่เชน่  ขา้วเหนียวขา้วเหนียว  รากโสมรากโสม  พรกิไทยแดงพรกิไทยแดง  เกาลัดเกาลัด  พุทราจนีพุทราจนี  เป็นเป็น

ตน้ตน้  และ ความพเิศษและ ความพเิศษ!!!!  เพิม่เห็ดเป๋าฮือ้ กนิพรอ้มกบัเครือ่งเคยีงเพิม่เห็ดเป๋าฮือ้ กนิพรอ้มกบัเครือ่งเคยีง    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บา่ย จากนัน้ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิงยา่น  ตลาดเมยีงดงตลาดเมยีงดง หรอืทีรู่จั้กกนัดใีน

นาม สยามสยามสแควรเ์กาหลีสแควรเ์กาหล ี เป็นแหลง่แฟช่ันการแตง่กายทีท่ันสมัย

ของเหลา่วัยรุน่เกาหล ี รวบรวมเอาเสือ้ผา้ แฟช่ันเครือ่งแตง่กาย 

รองเทา้ เครือ่งประดับสวยงามตา่งๆ เครือ่งส าอางยีห่อ้ดัง ทีเ่ป็นที่

นยิมในหมูว่ัยรุน่ของบา้นเราดว้ย 

 

ค า่        รบัประทานอาหารเย็น ณ  ภตัตาคารรมิแมน่ า้ฮนั @Chavit Cuisine เมนูบฟุเฟ่ตส์ดุพรเีมีย่มทีคั่ดสรรมมา

ใหค้ณุไดล้ ิม้รสอาหารรสเลศิมากกวา่ 165 ชนดิ ทัง้อาหารสไตลย์โุรป อาหารญีปุ่่ น เกาหล ีอนิเดยี จนี ซฟีู๊ ดยา่ง 

และของหวานสดุอรอ่ย ปรงุกนัสดๆ ใหท้า่นไดเ้ห็นถงึกรรมวธิ ี ขัน้ตอนในการท า พรอ้มทัง้ชมทัศนียภาพของ

แมน่ ้าฮนั ถอืวา่เป็นประสบการณ์ใหมท่ีท่า่นไม่มวีนัลมื ตามคอนเซป็ของรา้นทีว่า่ “Chavit Cuisine, the buffet 

restaurant filled with taste, flavor and pleasure!” 

จากน ัน้จากน ัน้น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั LLoottttee  HHootteell  MMyyeeoonnggddoonngg  หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 5 ดาว 

 

วนัทีห่า้   น า้มนัสนเข็มแดง - โซล สกาย @ลอ๊ตเต ้เวลิด ์ทาวเวอร(์รวมลฟิท)์ - ถนนอพักจูอง - กรงุเทพฯ 

เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทุกท่านเดนิทางสู่ ศูนยน์ า้มนัสนเข็มแดง ปัจจุบันชาวเกาหลรีุ่นใหม่นยิมรับประทานเพื่อลา้งสารพิษใน

ร่างกาย ลา้งไขมันในเสน้เลือดทั่วทัง้ร่างกาย ป้องกันไขมันอดุตันในเสน้เลือด,โรคหัวใจ, โรคภูมแิพ ้ลา้ง

แอลกอฮอล ์กาแฟ บุหรี ่สารตกคา้งจากอาหาร และยา เป็นตน้ จากนัน้

น าท่านขึ้นลิฟท์ โซลสกายที่ ลอตเต้เวลิ ์ดมอลล์ (Lotte World 

Mall) เป็นสถาปัตยกรรมอาคารทีโ่ดดเดน่ มีแรงบันดาลใจจากภาพวาด

เซรามกิเกาหล ีและพู่กนัเขียน ดา้นบนทาวเวอรป์ระกอบดว้ยแกลเลอรี ่

คาเฟ่ โรงแรมหรู และหอชมววิ Skywalk ทีส่ามารถชืน่ชมทัศนียภาพอนั

งดงามของไฟในตัวเมอืงกรุงโซลไดอ้ยา่งทั่วถงึ 

เทีย่ง          รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร มือ้พเิศษ!! Michelin Star เมน ูฮนัจองชกิ 

 

บา่ย จากนั้นน าท่ าน  ช้อป ป้ิ งอ ัพกูจอง โรดิโอ  Apgujeong 

Rodeo Street ถนนสายแฟช่ันที่เป็นแหล่งรวมสนิคา้แบรนด์

เนมระดับ Hi-End เสื้อผา้, กระเป๋า, เครื่องประดับ นอกจาก
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รา้นคา้แลว้กยั็งมรีา้นคาเฟ่มากมายทีม่กีารดไีซนต์กแตง่รา้นไดอ้ยา่งดดู ีน่าน่ัง หากเดนิชอ้ปป้ิงจนเหนื่อยแลว้ก็มี

รา้นอาหารใหเ้ลอืกหลากหลายไม่ว่าจะเป็นอาหารเกาหล ีอาหารญี่ปุ่ น หรอืแมก้ระทั่งอาหารไทยก็มอียู่หลาย

รา้น 

ไดเ้วลาอันสมควรน าท่านเดนิทางสูส่นามบนิอนิชอนเพือ่ เตรยีมตัวเดนิทางกลับกรงุเทพฯ 

……… น.   ออกเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิ ......... เทีย่วบนิที ่...... 

……… น.       ถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

@@ Happy Premium Pyeongchang @@ 

 

 หมายเหต:ุ 

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

สภาพอากาศฯลฯ) ทัง้นี้ทางบรษัิทค านงึถงึความสะดวกสบายในการเดนิทางและผลประโยชนท์ีล่กูคา้จะไดร้ับเป็นหลัก 

- ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ ส าหรับทา่นทีต่อ้งการเดนิทางเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้  และในกรณีทีท่า่นถกูปฏเิสธการเขา้

ประเทศเกาหลใีต ้บรษัิทจะไมร่ับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้ รวมถงึคา่ทัวรทั์ง้หมด 

- ทา่นทีไ่มเ่ทีย่วตามโปรแกรม พรอ้มคณะ ไมส่ามารถเรยีกคนืเงนิได ้

- ภาพทีใ่ชใ้นโปรแกรมเพือ่การโฆษณาเท่านัน้ 
 

 

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

ราคาผูใ้หญ ่ เด็กมเีตยีงเสรมิ เด็กไมม่เีตยีง พกัเดีย่ว 

7 - 11 มถินุายน 2560 49,900 48,900 47,900 8,900 

14 - 18 มถินุายน 2560 49,900 48,900 47,900 8,900 

21 - 25 มถินุายน 2560 49,900 48,900 47,900 8,900 

28 มถิุนายน - 2 กรกฎาคม 2560 49,900 48,900 47,900 8,900 

5 - 9 กรกฎาคม 2560 สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม 

12 - 16 กรกฎาคม 2560 49,900 48,900 47,900 8,900 

19 - 23 กรกฎาคม 2560 49,900 48,900 47,900 8,900 

26 - 30 กรกฎาคม 2560 49,900 48,900 47,900 8,900 

2 - 6 สงิหาคม 2560 49,900 48,900 47,900 8,900 

9 - 13 สงิหาคม 2560 สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม 

16 - 20 สงิหาคม 2560 49,900 48,900 47,900 8,900 

23 - 27 สงิหาคม 2560 49,900 48,900 47,900 8,900 

 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 

- คา่ต๋ัวเครือ่งบนิชัน้ทัศนาจร ไป-กลับ เสน้ทาง กรงุเทพ-อนิชอน-กรงุเทพ  ตามทีร่ะบใุนรายการ 
- คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ กรงุเทพ-อนิชอน 
- คา่ประกนัอบุัตเิหตุกรณีเสยีชวีติระหวา่งการเดนิทางทีป่ระเทศเกาหล ีวงเงนิสงูสดุไมเ่กนิ 7,000,000 บาท 
- คา่รักษาพยาบาลจากอบุัตเิหต ุวงเงนิสงูสดุไมเ่กนิ 500,000 บาท 
- สมัภาระน ้าหนัก KE ไมเ่กนิ 23 กโิลกรัม ตอ่ใบ/ทา่น 

คา่ใชจ้า่ยในตา่งประเทศ ประกอบดว้ย 

- คา่ทีพั่กในโรงแรมทีไ่ดเ้ลอืกสรรแลว้ตลอดการเดนิทาง 
- คา่อาหารทกุมือ้ตามทีร่ะบุในรายการ 
- คา่รถโคช้ปรบัอากาศตลอดการเดนิทาง 
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- คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ 
- หัวหนา้ทัวรท์ีม่ปีระสบการณ์คอยดแูลอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 
 
 

อัตราคา่บรกิารไมร่วม 

- คา่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง 
- คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว เชน่ อาหาร และเครือ่งดืม่ทีส่ั่งพเิศษ / คา่ซกัรดี / คา่โทรศัพท ์ฯลฯ 
- คา่น ้าหนักกระเป๋าสว่นเกนิ 
- คา่ทปิ และคา่บรกิารในการเคลือ่นยา้ยสมัภาระ และกระเป๋าเดนิทาง 
- คา่ทปิคนขบัรถและไกด ์20,000 วอน ตอ่ทา่น / ตอ่ทรปิ 
- ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% ในกรณีทีท่า่นตอ้งการใบก ากับภาษี 
- คา่วซีา่ส าหรบัพาสปอรต์ตา่งดา้ว (กรณุาเตรยีมเอกสารคอื พาสปอรต์,ใบประจ าตวัคนตา่งดา้ว, ใบส าคญัถิน่

ทีอ่ยู,่ ส าเนาทะเบยีนบา้น, สมดุบญัชเีงนิฝาก, รปูถา่ยสหีรอืขาวด า 2 น ิว้ ทา่นละ 2 รูป)  
 

 

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  
กรณีทีท่่านไมส่ามารถเดนิทางไปพรอ้มคณะไดด้ว้ยประการใดกต็าม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเกบ็ค่าใชจ้่ายสว่นที่ทา่น

ช าระไวต้ามระยะเวลาและจ านวนดังน้ี 

- ยกเลกิการจองภายใน  30 วัน  กอ่นการเดนิทาง บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมัดจ าทัง้หมด 
- ยกเลกิการเดนิทางภายใน 15 วัน กอ่นการเดนิทาง บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่ทัวร ์50%  ของราคาทัวร ์
- ยกเลกิการเดนิทางภายใน 7 วัน กอ่นการเดนิทาง บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการคนืเงนิคา่ทัวรท์ัง้หมด 
4. การขอยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีเ่จ็บป่วยหรอืมเีหตุจากร่างกายที่ไม่สามารถเดนิทางในชว่งเวลาที่จองไดก้าร
ยกเลกิการเดนิทางหรอืเลื่อนการเดนิทางจะตอ้งแสดงใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลใหกั้บเจา้หนา้ที่ฝ่ายขายทัง้น้ี
บรษัิทฯขอสงวนสทิธิพ์จิารณาในการคนืเงนิเป็นกรณีไป แต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืได ้เช่น 
คา่ธรรมเนียมการวางมัดจ า ต๋ัวเครือ่งบนิ และคา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ถา้ม ี 
5.  ในกรณีกรุป๊ทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยดุ หรอื เทศกาล บรษัิทฯไดม้กีารการันตมีัดจ า หรอื ซือ้ขายแบบมเีงือ่นไขกับสาย

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

วันหยดุ หรอื เทศกาลดังกลา่ว) บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่มัดจ า หรอื คา่ทัวรทั์ง้หมด 

6. กรณีทีเ่จา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงปฏเิสธการเขา้-ออกนอกประเทศ ซึง่อยูน่อกเหนือความรบัผดชอบของบรษัิท บรษัิท

ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ 

 

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 าระดว้ยเช็ค การจองจะสมบรูณ์ตอ่เมือ่ทางบรษัิทไดรั้บเงนิจากการสัง่จา่ยจ านวนนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 

ส าหรบัทา่นทีไ่มเ่คยไปเกาหล ีเอกสารเพิม่เตมิดงันี ้

1. หนังสอืรับรองการท างานเป็นภาษาอังกฤษ (ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเร ิม่ตน้การท างาน) 

2. กรณีทีท่่านเป็นเจา้ของกจิการกรณุาจัดเตรยีมส าเนาหนังสอืจดทะเบยีนทีม่ชีือ่ของทา่นพรอ้มเซ็นรับรองส าเนาให ้
ถูกตอ้ง 



 

 

 

 Happy Deluxe Pyeongchang and Seoul  

หนา้ 7

3. ใบเปลีย่นชือ่ (ถา้ม)ี 
4. ส าเนาสมดุบัญชเีงนิฝากยอ้นหลัง 6 เดอืน จนถงึเดอืนปัจจบุัน 
5. กรณีเป็นนักเรยีน, นักศกึษา กรณุาเตรยีมหนังสอืรับรองจากทางสถาบนัเป็นเป็นภาษาองักฤษ (ในกรณีทีเ่ด็กอายุไม่

เกนิ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางกับบดิาหรือมารดา ตอ้งจัดเตรยีมเอกสารเพิม่เตมิดังนี้ 
5.1 หนังสอืรับรองการท างานของบดิาหรอืมารดา ทา่นใดทา่นหนึง่ 

5.2 ส าเนาสมดุบัญชเีงนิฝากของบดิา หรอืมารดายอ้นหลัง 6 เดอืนจนถงึปัจจบุัน 

5.3 ส าเนาสตูบิัตร 

***การเรยีกเก็บเอกสารเพิม่เตมินี ้เพือ่ประโยชนใ์นการเดนิทางเขา้ประเทศเกาหลขีองทา่น ทีท่างบรษิทัจะไดแ้จง้

ใหห้วัหนา้ทวัรท์ราบเพือ่ใหค้ าแนะน าทา่นในการเขา้เมอืงเกาหลใีต*้** 

 

เอกสารใชป้ระกอบในการเดนิทาง 

1. หนังสอืเดนิทางทีเ่หลอือายุการใชง้านมากกวา่ 6 เดอืน (กรณีท าหนังสอืเดนิทางเลม่ใหมก่รณุาเตรยีมหนังสอืเดนิทาง
เลม่เกา่ไปดว้ย ณ วันเดนิทาง) 

ส าหรบัทา่นทีไ่มเ่คยไปเกาหล ีเอกสารเพิม่เตมิดงันี ้

2. หนังสอืรับรองการท างานเป็นภาษาอังกฤษ (ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเร ิม่ตน้การท างาน) 

3. กรณีทีท่่านเป็นเจา้ของกจิการกรณุาจัดเตรยีมส าเนาหนังสอืจดทะเบยีนทีม่ชีือ่ของทา่นพรอ้มเซ็นรับรองส าเนาให ้
ถูกตอ้ง 

4. ใบเปลีย่นชือ่ (ถา้ม)ี 
5. ส าเนาสมดุบัญชเีงนิฝากยอ้นหลัง 6 เดอืน จนถงึเดอืนปัจจบุัน 
6. กรณีเป็นนักเรยีน, นักศกึษา กรณุาเตรยีมหนังสอืรับรองจากทางสถาบันเป็นเป็นภาษาองักฤษ (ในกรณีทีเ่ด็กอายุไม่

เกนิ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางกับบดิาหรือมารดา ตอ้งจัดเตรยีมเอกสารเพิม่เตมิดังนี้ 
5.1 หนังสอืรับรองการท างานของบดิาหรอืมารดา ทา่นใดทา่นหนึง่ 

5.2 ส าเนาสมดุบัญชเีงนิฝากของบดิา หรอืมารดายอ้นหลัง 6 เดอืนจนถงึปัจจบุัน 

5.3 ส าเนาสตูบิัตร 

***การเรยีกเก็บเอกสารเพิม่เตมินี ้เพือ่ประโยชนใ์นการเดนิทางเขา้ประเทศเกาหลขีองทา่น ทีท่างบรษิทัจะไดแ้จง้

ใหห้วัหนา้ทวัรท์ราบเพือ่ใหค้ าแนะน าทา่นในการเขา้เมอืงเกาหลใีต*้** 

 

 


