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เทีย่วคุม้...สดุฟินกบัสองบรรยากาศเทีย่วคุม้...สดุฟินกบัสองบรรยากาศ  

(กรงุโซล (กรงุโซล --  เกาะเเกาะเชชจ)ูจ)ู  
  
  
  
  
  
  
    

  

  

  

  WWoowwww!!!!  กบัสถานทีเ่ท ีย่วไฮไลทข์องเกากบัสถานทีเ่ท ีย่วไฮไลทข์องเกาะเะเชชจูจู......ลอ่งเรอืยอรช์ทีเ่กาะเลอ่งเรอืยอรช์ทีเ่กาะเชชจูจู  

  WWoowwww!!!!  กบัสายการบนิระดบัพรเีมีย่ม และทีพ่กัระดบั 4 ดาว กบัสายการบนิระดบัพรเีมีย่ม และทีพ่กัระดบั 4 ดาว   

  WWoowwww!!!!    กบัเมนูอาหารพเิศษ..เซ็ตจาจ ักบัเมนูอาหารพเิศษ..เซ็ตจาจงัเมีงเมยีน ยน ((  บะหมีด่ า บะหมีด่ า ))  //  พรเีมีย่มพรเีมีย่มบุฟเฟ่ต์บุฟเฟ่ต์ซฟีู๊ ด ซฟีู๊ ด SShhaannggrriillaa  //  เทนจงัชีเทนจงัชี

    เก+หอยเป๋าฮ ือ้ เก+หอยเป๋าฮ ือ้     
 

วนัแรก          กรงุเทพฯ - ทา่อากาศยานนานาชาต ิสุวรรณภมู ิ 

00.00 น.   (หมายเหตุ : เวลาในการนดัหมาย ขึน้อยู่กบัเทีย่วบนิทีไ่ดใ้นวนัเดนิทาง) คณะพรอ้มกนัที่สนามบนิ
สุวรรณภูมิ อาคารผู ้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ช ัน้ 4 พบกบัเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ คอย
ใหบ้รกิาร และอ านวยความสะดวกแด่ทา่นอยูบ่รเิวณแถว N สายการบนิ Korean Air ประตูทางเขา้

ที ่7 
00.00 น.   ออกเดนิทางสูเ่กาหลใีตด้ว้ยเทีย่วบนิที ่....... 

วนัทีส่อง อนิชอน (เกาหลใีต)้ - หมู่บา้นเทพนยิาย - ไชนา่ทาวน ์- พพิธิภณัฑจ์าจงัเมยีน - สนามบนิคมิโป -
เกาะเชจ ู- Hello Kitty Island 

00.00 น. เดนิทางถงึสนามบนิอนิชอน ประเทศเกาหลใีต ้(กรุณาปรบัเวลาของทา่นใหเ้ร็วขึน้ 2 ช ัว่โมง เพือ่ให้
ตรงกบั เวลาทอ้งถิน่ของประเทศเกาหล ี)  

เชา้ หลังจากผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมือง จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ หมู่บา้นเทพนยิาย หรอืดงฮวามาอลึ 

(ภาษาเกาหล ีแปลวา่ หมู่บา้นเทพนยิาย) ถูกตกแตง่ประดบัประดา และวาดสสีนัใหห้มู่บา้นแสนจะธรรมดา
กลายเป็นหมู่บา้นแห่งเทพนิยาย มีนิยายโด่งดังหลายเรือ่ง อาทเิช่น สโนวไ์วทก์ับคนแคระทัง้ 7 หนูนอ้ย
หมวกแดง ปีเตอรแ์พน อะลาดนิกับตะเกยีงวเิศษ ฯลฯ รวมอยู่ในหมู่บา้นแห่งน้ี ท าใหเ้ป็นเหมือนสตูดโิอ

ถ่ายรูปขนาดใหญ่ ทีไ่ม่วา่จะเดนิไปทางไหนก็ถ่ายรูปไดเ้ก๋สดุๆ จากนัน้เดนิทางไปยัง ไชนา่ทาวน ์มเีพยีง

แห่งเดยีวของเกาหล ีมอีายุกว่า 100 ปี ทีย่ังคงรักษาขนบธรรมเนียม และวถิีชวีติของชาวจีนไวเ้ป็นอย่างด ี
ไม่ไกลกันนักเป็นที่ตัง้ของสวนจายู หรอืสวนอสิระภาพ ถือเป็นสวนสไตลย์ุโรปแห่งแรกของเกาหล ีซึง่มี
การเปลี่ยนแปลงชื่อมาหลายครัง้กว่าจะถึงทุกวันน้ี  จากนั้นน าท่านสู่ พิพิธภณัฑ์จาจงัเมียน เป็น

พพิิธภัณฑเ์ปิดใหม่ ที่จัดแสดงเกี่ยวกับหนึ่งในอาหารประจ าชาตขิองเกาหล ีจาจังเมียน(Jajangmyeon) 

เป็นบะหมีส่ดี า ผัดกบัซอยชนุเจยีง  ซอสทีท่ าจากถั่วด าหมกั การจัดแสดงประวตัคิวามเป็นมา, ความกา้วหนา้
ของเมนู และวัฒนธรรมที่เกดิขึน้พรอ้มกับเมนูจาจังเมีย่นน้ี มีการน าเอาอาคารอฐิสไตลล์อฟทม์ารีโนเวท
ภายในใหม่ใหค้นเขา้ชม มีมุมสวยๆใหไ้ดถ้่ายรูปเก็บความประทับใจ ใกล ้ๆ กบัพพิธิภัณทบ์ะหมี่จาจังเมี่ยน 

จะมีรา้นขายจาจังเหมี่ยนแบบโบราณที่ชือ่วา่ Gonghawchun คอยใหบ้รกิารอยู่ดว้ย สมควรแกเ่วลาน าท่าน

รับประทานอาหารกลางวัน เป็นบะหมีช่ ือ่ดงัที่ยังคงความเป็นตน้ต ารับ รสชาตทิีไ่ม่ควรพลาดทีท่าง Happy 

Korea จัดมาให ้ 
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เทีย่ง        รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู จาจังเมีย่น(บะหมี่ด า) พรอ้มทังซูยุก  จาจังเมยีนน้ีเป็น
บะหมี่แหง้คลกุดว้ยซอสด าหวานท าจากเตา้เจีย้วด ามีลกัษณะขน้ เรียกไดว้า่เป็นหนึง่ในอาหารประจ าชาติ

ของเกาหลใีต ้
 

 
 
 
 
 
 
 

บา่ย พาท่านเดนิทางไปทีส่นามบนิคมิโป เพือ่เดนิทางไปยังเกาะเชจ ู  
 เดนิทางถงึสนามบนิ เชจู เป็นท่าอากาศยานที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 3 ของเกาหลใีต ้รองจากท่าอากาศยาน

นานาชาตอินิชอน และท่าอากาศยานคมิโป ก่อตัง้ เมื่อปี พ.ศ. 2511 น าท่านเดนิทางสู่ เมืองมรดกโลก 

เกาะเชจู ที่องคก์าร UNESCO ใหร้างวลัเกาะเชจูเป็น 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยท์างธรรมชาตแิห่งใหม่ของโลก 

(THE WORLD’S NEW 7 WONDERS OF NATURE) เพราะเกาะเชจูเป็นเกาะทีเ่กดิใหม่จากภูเขาไฟทีด่บัแลว้ 

 หลงัจากนัน้พาทุกท่านยอ้นวยัเขา้ไปสูโ่ลกสชีมพูของคติตีท้ี่ Hello Kitty Island โลกของเจา้เหมียวตวักลม
แสนหวาน ไม่วา่จะมองไปทางไหน หรอืกา้วไปมุมใด ก็จะไดพ้บกับคติตี ้ที่น่ีมีคติตีค้าเฟ่ดว้ย ภายในรา้น
กวา้งขวางจัดไดน่้ารักน่าน่ัง มทีัง้เครือ่งดืม่หรอืขนมไวบ้รกิาร หา้มพลาดเลยคอื ไอศครมีราดซอสสตอเบอร

รี่ ตกึน้ีน่าจะมีทัง้หมด 3 ชัน้ ชัน้ 1 เป็นโซนตุ๊กตาคติตี ้และผองเพื่อนทัง้หมด ชัน้ 2 มี Kitty Café และ
หอ้งนอนคติตี ้สว่นชัน้ 3 มีหอ้งชมภาพยนตร3์มติ ิและดาดฟ้าจะมีมุมทีต่กแตง่ไวอ้ย่างน่ารักมากมาย  จะมี
รา้นขายของทีร่ะลกึเกีย่วกบัเจา้เหมยีวสชีมพูใหทุ้กท่านไดช้อปอกีดว้ย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค า่                        รบัประทานอาหารค า่ รบัประทานอาหารค า่ พเิศษพเิศษ!!!!  เมนู เทนจงัชเีก+หอยเป่าฮือ้   
 
 
 

 
 
 
 
 

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั Ocean Suite Jeju  หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีส่าม  ยอดเขาซองซานอลิซุลบง - ปั่นจกัยานเรลไบค ์ - ไรช่าโอซุลล็อก - น ัง่เรอืยอรช์ชมทะเล (Jeju 
Yacht)  

 

เชา้              รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าท่านชม ยอดเขา ซองซานอลิซุลบง เป็นภูเขาไฟที่ดบัแลว้ ปากปลอ่งภูเขาไฟที่มลีกัษณะเหมอืนมงกุฎ 

เป็นสถานทีโ่ดง่ดงัทีผู่ค้นมาขอพร และชมพระอาทติยข์ ึน้ เป็นหนึง่ใน 10 สถานทีส่วยงามในเกาะเชจ ูและในจุด
นี้เรายงัสามารถดืม่ด า่กบัทอ้งฟ้า และน ้าทะเลสคีราม ทวิทัศน์ที่สวยงามโดยรอบของตวัเมอืงเชจ ูเป็นสถานที่ที่
นักท่องเทีย่วจากทั่วทุกมมุโลกอยากมาสัมผัส จงึถูกยกยอ่งใหเ้ป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยใ์หมท่างธรรมชาตขิอง
โลก ท่านสามารถเดนิขึน้ไปยังปากปล่องภูเขาไฟที่ดับแลว้ ระหว่างทางท่านสามารถหยุดแวะพักชมววิ และ
ถ่ายรูปจากมมุสงู แตล่ะจดุชมววิทีท่่านแวะพัก สามารถสมัผัสววิทวิทัศน์ และบรรยากาศทีแ่ตกตา่งกนั เมอืขึน้ไป
ถงึดา้นบนสดุของปากปลอ่งภเูขาไฟท่านจะไดส้มัผัสกบัอากาศบรสิทุธิ ์และทัศนียภาพทีส่วยงามอยา่งแน่นอน  

เทีย่ง                    รบัประทานอาหารกลาง เมนู รบัประทานอาหารกลาง เมนู  ปลาซาบะ 
 พาท่านสนุกกบัการปั่นจกัยานเรลไบค ์ ใหท้่านไดส้มัผัสกบับรรยากาศอกีรูปแบบทีท่ัง้ไดส้ขุภาพทีด่ ี และชม

ธรรมชาตไิปในตวั 
จากนัน้พ่าท่านชม ไรช่าโอซุลล็อก พืน้ทีท่ีด่นิอดุมสมบูรณ์เหมาะแกก่ารปลกูชาเขยีว แถมยงัเป็นชาเขยีวทีม่ี
คณุภาพสงูดว้ย สถานทีน่ี้จะจดัแสดงประวตัแิละวฒันธรรมการชงชาอนัหลากหลาย รวมถงึผลติภณัฑแ์ปรรูปจาก
ชานานาชนดิ ภายในยงัมคีาเฟ่ทีจ่ าหน่ายชาเขยีวทัง้รอ้นและเย็น ไอศกรมี ชาเขยีว และโรลชาเขยีวทีค่ณุไม่
ควรพลาด อกีทัง้ยงัมหีอชมววิซึง่นักท่องเทีย่วจะไดส้มัผสักบั ภาพบรรยากาศของไรช่าเขยีวทีใ่หญท่ีส่ดุใน
เกาหลใีตร้วมทัง้ถ่ายภาพทีร่ะลกึกบัถว้ยชา ซึง่เป็นสญัลกัษณ์ของไรช่าเขยีวทีน่ี ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
น าท่านเปลีย่นบรรยากาศดว้ย "น ัง่เรอืยอรช์ชมทะเล" (Jeju Yacht) ท่านจะไดเ้ห็น ความสวยงามของ
เกาะเชจ ูและสถานทีท่่องเทีย่วใกลเ้คยีง ท่านจะไดร้ับความรูส้กึแตกตา่งระหวา่งทีท่่านไดช้มจากบนบก น่ังเรือ
ชมทัศนียภาพบนเกาะเชจ ูใชเ้วลาประมาณ 30-40 นาที ท่านจะประทับใจในความสวยงามของเกาะแกง่ และ
หนิผาทีเ่กดิจากการทับถมของลาวาภเูขาไฟนับพันปี และท่านจะไดพ้บกับอาชพีพเิศษของผูห้ญงิเกาหลทีี่จะ
พบไดบ้นเกาะเชจูเท่านัน้เราเรียกอาชพีนี้ว่า"แฮนยอ"หรือ"ผูห้ญิงสูงอายุประดาน ้า" โดยไม่ใชอุ้ปกรณ์ใดๆ 
ภายในเรอืสามารถบรรจผุูโ้ดยสารไดถ้งึ 380-400 ท่าน และไดม้าตรฐานความปลอดภยัจากรัฐบาลเกาหลเีป็นที่
เรยีบรอ้ยแลว้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ค า่                  รบัประทานอาหารเย็นรบัประทานอาหารเย็น    พเิศษ ใหท้า่นไดด้ ืม่ด า่กบับรรยากาศแสนโรแมนตกิ ภตัตาพเิศษ ใหท้า่นไดด้ ืม่ด า่กบับรรยากาศแสนโรแมนตกิ ภตัตาคารรมิทะเล                  คารรมิทะเล                                                                                              
เกาะเชจ ูกบัเกาะเชจ ูกบั  เมนู เมนู Shangrila Buffet   
จากน ัน้น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั Ocean Suite Jeju หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีส่ ี่วนัทีส่ ี ่         โขดหนิหวัมงักร โขดหนิหวัมงักร --  สนามบนิเชจู สนามบนิเชจู --  กรงุโซล กรงุโซล ––  ข ึน้ลฟิต์ข ึน้ลฟิตโ์ซลสกายโซลสกาย  @@ล๊อตเตเ้วลิด์ล๊อตเตเ้วลิด์ทาวเวอร ์ทาวเวอร ์--  ศูนย์ศูนย์

สมุนไพรสมุนไพร  --  ศูนยเ์คร ือ่งส าอาง ศูนยเ์คร ือ่งส าอาง --  ชอปปิชอปปิงเมยีงดง งเมยีงดง   
เชา้          รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านชม โขดหนิหวัมงักร (Yongduam Rock) ลักษณะคลา้ยกับหัวมังกร เสน่ห์ทางธรรมชาตขิอง

เกาะเชจู ซึง่ถือกันว่าถา้หากใครไม่ไดม้าเยอืนก็ถือว่ายังมาไม่ถงึเกาะเชจู จากนัน้พาท่านไปที่สนามบนิเพื่อ

เดนิทางสูก่รุงโซล 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง       รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารภตัตาคาร เมนูเมนู  ไกตุ่๋นโสมไกตุ่๋นโสม ของขึน้ชือ่ตัง้แต่ยุคสมัยราชวงศโ์ชซอนม ี
ตน้ต ารับมาจากในวงั เป็นเมนูอาหารเกาหลทีี่นยิมทานเพือ่บ ารุงก าลงัและเสรมิสขุภาพ ภายในไกจ่ะยัดไส ้

สมุนไพรตา่งๆ เชน่ ขา้วเหนียว รากโสม พรกิไทยแดง เกาลดั พุทราจนี เป็นตน้ กนิพรอ้มกบัเครือ่งเคยีง  
 
   
 
 
 
 
 
 
 

บา่ย จากนั้นน าท่ านขึ้นลิฟท์  โซลสกายที่  ลอตเต้เว ิล ์ดทาวเวอร ์ (Lotte World Tower) เป็ น
สถาปัตยกรรมอาคารที่โดดเด่น มีแรงบันดาลใจจากภาพวาดเซรามกิเกาหล ีและพู่กันเขยีน ดา้นบนทาว

เวอรป์ระกอบดว้ยแกลเลอรี ่คาเฟ่ โรงแรมหรู และหอชมววิ Skywalk ทีส่ามารถชืน่ชมทัศนียภาพอนังดงาม
ของไฟในตวัเมอืงกรุงโซลไดอ้ย่างทั่วถงึ 
 

 
 

 
 
 
 
 

 น าท่านรับฟังความรูท้ี่ ศูนยส์มุนไพร ซึง่ไดร้ับการรับรองคณุภาพจากรัฐบาล เขา้ชมศนูยโ์สมเกาหล ีและ

ศนูยฮ็์อกเก็ตนามู โสมของทีน่ี่ผลติจากโสมทีม่ีอายุ 6 ปี ซึง่ถอืวา่เป็นโสมทีม่คีณุภาพดทีีส่ดุ พรอ้มใหท้่าน
ไดเ้ลอืกซือ้โสมที่มคีุณภาพ  หรอืศูนยฮ็์อกเก็ตนามู ตน้ไมช้นิดน้ีเจรญิเตบิโตในป่าลกึบนภูเขาที่ปราศจาก
มลภาวะ ชว่ยดแูลตบัใหส้ะอาดแข็งแรง ป้องกนัโรคตบัแข็ง ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ตามอธัยาศยั 
ไดเ้วลาน าท่านสู ่ศูนยร์วมเคร ือ่งส าอางศูนยร์วมเคร ือ่งส าอาง แบรนดด์งัของเกาหลมีากมาย ทีไ่ม่มขีายตามทอ้งตลาดทั่วไป 
จากนัน้ใหท้่านอสิระชอ้ปป้ิงย่าน  ตลาดเมยีงดงตลาดเมยีงดง หรือที่รูจ้ักกนัดใีนนาม สยามสแควรเ์กาหลีสยามสแควรเ์กาหล ี เป็นแหล่ง
แฟชั่นการแต่งกายที่ทันสมัยของเหล่าวัยรุ่นเกาหล ีรวบรวมเอาเสื้อผา้ แฟชั่นเครื่องแต่งกาย รองเทา้ 
เครือ่งประดบัสวยงามตา่งๆ เครือ่งส าอางยีห่อ้ดงั ทีเ่ป็นทีน่ยิมในหมู่วยัรุ่นของบา้นเราดว้ย  

ค า่                       รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร เมนูคาลบ ีอาหารเกาหลแีบบป้ิงย่างที่มีชือ่เสยีงของเกาหลเีป็น
การน าเน้ือหมูมาหมักกับ เครื่องปรุงจนเน้ือนุ่ม แลว้จงึน าไปย่างบนแผ่นโลหะที่ถูกเผาจนรอ้น ทานกับ
เครือ่งเคยีงจ าพวกผัก   ซปุสาหร่าย เสริฟ์พรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ 
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น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั Seoul Sejong Hotel (ยา่นเมยีงดง) หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 4 ดาว   
 

วนัทีห่า้     วนัทีห่า้       ศูนยน์ า้มนัสนเข็มแดงศูนยน์ า้มนัสนเข็มแดง  --  ดิว้ตีฟ้ร ีด ิว้ต ีฟ้ร ี --  พระราชวงัถ็อกซู พระราชวงัถ็อกซู --  ซุปปอรม์าเก็ต ซุปปอรม์าเก็ต --  กรงุเทพฯกรงุเทพฯ    

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
พาทุกท่านเดินทางสู่ ศูนย์น า้มนัสนเข็มแดง ปัจจุบันชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมมารับประทานเพื่อ           

ลา้งสารพิษในร่างกาย ลา้งไขมันในเสน้เลอืดทั่วทัง้ร่างกาย ป้องกันไขมันอุดตันในเสน้เลอืด,โรคหัวใจ,         
โรคภูมแิพ ้ขบัสารตกคา้งจากอาหาร แอลกอฮอล ์กาแฟ บุหรี ่และยา เป็นตน้ จากนัน้น าท่านชอปปิงสนิคา้
ปลอดภาษีที่ ดิวตี้ฟร ีด ิวตี้ฟร ี  ที่ น่ีมีส ินคา้ชัน้น าใหท้่านเลือกซื้อมากมายกว่า 500 ชนิดทั ้งน ้ าหอม เสื้อผา้ 

เครือ่งส าอาง กระเป๋า นาฬกิาเครือ่งประดบั 
จากนัน้น าท่านสู่  พระราชวงัถ๊อกซูกุง (Deoksugung Palace) พระราชวังแห่งน้ีมีถนนก าแพงหิน
อนัมีชือ่เสยีงที่มักมีผูน้ิยมไปเดนิเล่นพักผ่อนชืน่ชมกับงามงดงามของพระราชวงั ซึง่ตัง้อยู่อย่างโดดเด่น

สง่างามท่ามกลางอาคารสไตลต์ะวนัตกใจกลางกรุงโซล แต่เดมิพระราชวังเคยเป็นของเจา้ชายวอลซาน 
Wolsandaegun (ค.ศ. 1454-1488) เป็นพระราชวงัทีส่วยงามและทรงคณุคา่ที่สดุในประวตัศิาสตรเ์กาหล ี
ทีเ่คยมกีารปกครองดว้ยระบบกษัตรยิ ์จนไดร้ับการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นหนึง่ในมรดกโลกทางดา้นวฒันธรรม

ขององคก์ารยูเนสโก พระราชวังแห่งน้ีมีความส าคัญมากเพราะเป็นพระราชวงัหลวง สรา้งในปี ค.ศ.1405 
ใชเ้ป็นที่ประทับของกษัตรยิใ์นราชวงศโ์ชชอนหลายพระองค ์จนถงึพระเจา้ชุนจง (Seonjeong) ซึง่เป็น
กษัตรยิอ์งคส์ุดทา้ยของราชวงศ ์ที่ส ิน้พระชนมล์งในปี ค.ศ.1926 ดังนัน้ ทางรัฐบาลเกาหลจีงึไดอ้นุรักษ์

พระราชวงัแห่งน้ีเอาไวอ้ย่างดทีีส่ดุ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เทีย่ง         รบัประทานอาหารกลางวนั เมนู จมิดกั ไกอ่บซอีิ๊ววุน้เสน้ เป็นเมนูอาหารเกาหลพีื้นเมืองดัง้เดมิ เป็นไก่

ผัดรวมกบัวุน้เสน้ มันฝรั่ง แครอท พรกิ และซอสด า เน้ือไกท่ีน่ิ่ม รสชาตคิลา้ยกับไก่พะโลส้ตูรเกาหล ีทาน

กบัขา้ว หอมอร่อย รสเผ็ดถงึเครือ่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บา่ย         ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสู่สนามบนิอนิชอนเพือ่เตรียมตวัเดนิทางกลับกรุงเทพฯ ระหว่างทางแวะ  
ชอ้ปป้ิงขนมพืน้เมอืงเกาหลหีลากชนิดรวมทัง้กมิจ ิไกตุ่๋นโสมทีบ่รรจุอยู่ในถุงสญูญากาศ ตะเกยีบ ถว้ยใส่

ขา้ว และของฝากของทีร่ะลกึ มากมาย ไดเ้วลาน าท่านออกเดนิทางสูส่นามบนิ 
00.00 น.  ออกเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิ ........ 
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00.00 น.   ถงึสนามบนิสวุรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ 
 

 Happy Luxury Autumn 2017  
 
 

หมายเหตุ:  

- สายการบนิ, เที่ยวบนิ, ราคา, รายการทัวร ์และรา้นอาหารอาจมกีารปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม (ขนาดกรุ๊ป , 

เวลา, สภาพอากาศ ฯลฯ) ทัง้น้ีทางบรษัิทค านงึถงึความสะดวกสบายในการเดนิทางและผลประโยชนท์ี่ลกูคา้จะ
ไดร้ับเป็นหลกั 

- ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ ส าหรับท่านที่ตอ้งการเดนิทางเพื่อการท่องเที่ยวเท่านัน้  และในกรณีที่ท่านถูกปฏเิสธ

การเขา้ประเทศเกาหลใีต ้บรษัิทจะไม่รับผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้ส ิน้ รวมถงึคา่ทัวรท์ัง้หมด 
- ท่านทีไ่ม่เทีย่วตามโปรแกรม พรอ้มคณะ ไม่สามารถเรยีกคนืเงนิได ้
- ภาพทีใ่ชใ้นโปรแกรมเพือ่การโฆษณาเท่านัน้ 

 
 
 
 
 

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 

6-10 กนัยายน 2560 42,900 41,900 40,900 7,500 

13-17 กนัยายน 2560 42,900 41,900 40,900 7,500 

20-24 กนัยายน 2560 42,900 41,900 40,900 7,500 

27 กนัยายน-1 ตุลาคม 2560 42,900 41,900 40,900 7,500 

4-8 ตุลาคม 2560 45,900 44,900 43,900 7,500 

11-15 ตุลาคม 2560 45,900 44,900 43,900 7,500 

18-22 ตุลาคม 2560 42,900 41,900 40,900 7,500 

25-29 ตุลาคม 2560 42,900 41,900 40,900 7,500 

1-5 พฤศจกิายน 2560 42,900 41,900 40,900 7,500 

8-12 พฤศจกิายน 2560 42,900 41,900 40,900 7,500 

15-19 พฤศจกิายน 2560 42,900 41,900 40,900 7,500 

22-26 พฤศจกิายน 2560 42,900 41,900 40,900 7,500 

 

เพิม่ทา่นละ 5,000  บาท จดักรุป๊สว่นตวั 10 ทา่น/ กรุป๊ 
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อตัราคา่บรกิารรวม 

- คา่ตัว๋เครือ่งบนิชัน้ทัศนาจร ไป-กลบั เสน้ทาง กรงุเทพ-อนิชอน-กรงุเทพ  ตามทีร่ะบุในรายการ 
- คา่ภาษีสนามบนิทุกแห่ง กรงุเทพ-อนิชอน 
- คา่ประกนัอบุัตเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง วงเงนิสงูสดุไม่เกนิ 1,000,000 บาท 

- สมัภาระน ้าหนัก OZ น ้าหนักรวมไม่เกนิ 23 กโิลกรัม และ KE ไม่เกนิ 23 กโิลกรัม ตอ่ใบ/ท่าน 

คา่ใชจ้า่ยในตา่งประเทศ ประกอบดว้ย 
- คา่ทีพ่ักในโรงแรมทีไ่ดเ้ลอืกสรรแลว้ ตลอดการเดนิทาง 
- คา่อาหารทุกมือ้ตามทีร่ะบุในรายการ 
- คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดการเดนิทาง 
- คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ 
- หัวหนา้ทัวรท์ีม่ปีระสบการณค์อยดแูลอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 
- คา่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง 
- คา่ใชจ้่ายสว่นตวั เชน่ อาหาร และเครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ / คา่ซกัรดี / คา่โทรศพัท ์ฯลฯ 
- คา่น ้าหนักกระเป๋าเกนิ 
- คา่ทปิ และคา่บรกิารในการเคลือ่นยา้ยสมัภาระ และกระเป๋าเดนิทาง 
- คา่ทปิคนขบัรถและไกด ์20,000 วอน ตอ่ทา่น / ตอ่ทรปิ 

- ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% ในกรณีทีท่่านตอ้งการใบก ากบัภาษี 

- คา่วซีา่ส าหรบัพาสปอรต์ตา่งดา้ว (กรณุาเตรยีมเอกสารคอื พาสปอรต์,ใบประจ าตวัคนตา่งดา้ว, 

ใบส าคญัถิน่ทีอ่ยู,่ ส าเนาทะเบยีนบา้น, สมุดบญัชเีงนิฝาก, รปูถา่ยสหีรอืขาวด า 2 นิว้ ทา่นละ 2 รปู)   

ระเบยีบการส ารองทีน่ ัง่ และเง ือ่นไข 
โทร. 02-539-5770 แฟกซ ์02-932-5352 

ส ารองทีน่ั่งลว่งหนา้อย่างนอ้ย 30 วนั พรอ้มเอกสารดงัน้ี 
1. ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง  
2. ยืน่หลกัฐานประกอบการยืน่ขอวซีา่ตา่งๆ  

(ในกรณีทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางประเทศอืน่ นอกเหนอืจากไทย)  

3. เงนิมดัจ าทา่นละ 10,000.- บาท เงนิสว่นทีเ่หลอืบรษัิทฯ ขอรับช าระกอ่นการเดนิทางอย่างนอ้ย 15-20 วนั  
กรณีทีท่่านไม่สามารถเดนิทางไปพรอ้มคณะไดด้ว้ยประการใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้่ายสว่นที่

ท่านช าระไวต้ามระยะเวลาและจ านวนดงัน้ี 
- ยกเลกิการจองภายใน  30 วนั  กอ่นการเดนิทาง บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมัดจ าทัง้หมด 

- ยกเลกิการเดนิทางภายใน 15 วนั กอ่นการเดนิทาง บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่ทัวร ์50%  ของราคาทัวร ์

- ยกเลกิการเดนิทางภายใน 7 วนั กอ่นการเดนิทาง บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการคนืเงนิคา่ทัวรท์ัง้หมด 
4. การขอยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีเ่จ็บป่วยหรอืมเีหตจุากร่างกายทีไ่ม่สามารถเดนิทางในชว่งเวลาที่จองได ้
การยกเลกิการเดนิทางหรอืเลือ่นการเดนิทางจะตอ้งแสดงใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลใหก้บัเจา้หนา้ที่ฝ่ายขาย

ทัง้น้ีบรษัิทฯขอสงวนสทิธิพ์จิารณาในการคนืเงนิเป็นกรณีไป แตท่ัง้น้ีท่านจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรยีกคนื
ได ้เชน่ คา่ธรรมเนียมการวางมัดจ า ตัว๋เครือ่งบนิ และคา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ถา้ม ี 
5.  ในกรณีกรุป๊ทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยุด หรอื เทศกาล บรษัิทฯไดม้กีารการันตมีัดจ า หรอื ซือ้ขายแบบมเีงือ่นไขกบั

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

วนัหยุด หรอื เทศกาลดงักลา่ว) บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิคา่มัดจ า หรอื คา่ทัวรท์ัง้หมด 

6.  กรณีทีเ่จา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงปฏเิสธการเขา้-ออกนอกประเทศ ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดชอบของบรษัิท 
บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่ทัวรไ์ม่วา่กรณีใดๆทัง้สิน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 Happy Duo Korea Autumn 2017          8 

กรณุาโอนเงนิเขา้บญัช ี
1. ชือ่บญัช:ี บรษิทั เค.ท.ีซ.ีซ ีจ ากดั  ธนาคาร: ไทยพาณิชย ์ สาขา: ยอ่ย

ลาดพรา้ว 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 าระดว้ยเช็ค การจองจะสมบูรณต์อ่เมือ่ทางบรษัิทไดร้ับเงนิจากการสัง่จ่ายจ านวนนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 
เอกสารใชป้ระกอบในการเดนิทาง 

1. หนังสอืเดนิทางทีเ่หลอือายุการใชง้านมากกวา่ 6 เดอืน (กรณีท าหนังสอืเดนิทางเลม่ใหม่กรุณาเตรยีมหนังสอื

เดนิทางเลม่เกา่ไปดว้ย ณ วนัเดนิทาง) 

 

ส าหรบัทา่นทีไ่มเ่คยไปเกาหล ีเอกสารเพิม่เตมิดงันี ้
2. หนังสอืรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ (ระบุต าแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริม่ตน้การท างาน) 
3. กรณีทีท่่านเป็นเจา้ของกจิการกรุณาจัดเตรยีมส าเนาหนังสอืจดทะเบยีนทีม่ชี ือ่ของท่านพรอ้มเซ็นรับรองส าเนาให ้

ถูกตอ้ง 
4. ใบเปลีย่นชือ่ (ถา้ม)ี 
5. ส าเนาสมุดบัญชเีงนิฝากยอ้นหลงั 6 เดอืน จนถงึเดอืนปัจจุบัน 
6. กรณีเป็นนักเรยีน, นักศกึษา กรุณาเตรยีมหนังสอืรับรองจากทางสถาบันเป็นเป็นภาษาองักฤษ (ในกรณีทีเ่ด็กอายุ

ไม่เกนิ 18 ปี ไม่ไดเ้ดนิทางกบับดิาหรอืมารดา ตอ้งจัดเตรยีมเอกสารเพิม่เตมิดงัน้ี 
5.1 หนังสอืรับรองการท างานของบดิาหรอืมารดา ท่านใดท่านหนึง่ 
5.2 ส าเนาสมุดบัญชเีงนิฝากของบดิา หรอืมารดายอ้นหลงั 6 เดอืนจนถงึปัจจุบัน 
5.3 ส าเนาสตูบิัตร 

***การเรยีกเก็บเอกสารเพิม่เตมินี ้เพือ่ประโยชนใ์นการเดนิทางเขา้ประเทศเกาหลขีองทา่น ทีท่างบรษิทัจะได้
แจง้ใหห้วัหนา้ทวัรท์ราบเพือ่ใหค้ าแนะน าทา่นในการเขา้เมอืงเกาหลใีต*้** 

 

 


