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ครบทกุครบทกุไฮไลท์ไฮไลทข์องของเกาหล ีเกาหล ีทีไ่ม่ทีไ่ม่ควรควรพลาดพลาด  
  
  
  
  
  
  
    

  

  

  

    

  WWoowwww!!!!  กบัสถานทีเ่ทีย่วไฮไลทข์องเกาหลีกบัสถานทีเ่ทีย่วไฮไลทข์องเกาหล.ี..แถมทีเ่ทีย่วใหมส่อดแทรก และ...แถมทีเ่ทีย่วใหมส่อดแทรก และโชวส์ดุฮติโชวส์ดุฮติ   

  WWoowwww!!!!  กบัสายการบนิระดบัพรเีมีย่ม และทีพ่กักบัสายการบนิระดบัพรเีมีย่ม และทีพ่กั  ระดบั 4 ดาวระดบั 4 ดาว  

  WWoowwww!!!!    กบัเมนอูาหารกบัเมนอูาหารมือ้พเิศษมือ้พเิศษ!!!!  เมนูเมนู  TTooddaaii  RReessttaauurraanntt  ซฟีู้ ตซฟีู้ ต  บฟุเฟ่ต ์บฟุเฟ่ต ์ ขาปยูกัษ์ขาปยูกัษ  ์ 

 

วนัแรก          กรงุเทพฯ ––  ทา่อากาศยานนานาชาต ิสวุรรณภมู ิ 

00.00 น.   ( หมายเหต ุ: เวลาในการนดัหมาย ขึน้อยู่กบัเทีย่วบนิทีไ่ดใ้นวนัเดนิทาง ) คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิ

สุวรรณภูมิ อาคารผู ้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ช ัน้ 4 พบกบัเจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ คอย
ใหบ้รกิาร และอ านวยความสะดวกแดท่า่นอยูบ่รเิวณแถว..... สายการบนิ .... ประตทูางเขา้ที ่..... 

00.00 น.   ออกเดนิทางสูเ่กาหลใีตด้ว้ยเทีย่วบนิที ่....... 

วนัทีส่อง อนิชอน (เกาหลใีต)้ ––  เกาะนาม ิ––  ถนนสายศลิปะ และวฒันธรรมโคงบงั ––  ซูวอน ––  ท ากาแฟทีแ่ด

ยอง  

00.00 น. เดนิทางถงึสนามบนิอนิชอน ประเทศเกาหลใีต ้(กรุณาปรบัเวลาของทา่นใหเ้ร็วขึน้ 2 ช ัว่โมง เพือ่ให้

ตรงกบั เวลาทอ้งถิน่ของประเทศเกาหล ี)  
เชา้ หลังจากผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมือง จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงชุนชอน จังหวัดคังวอน เพื่อเขา้

สมัผัสความโรแมนตคิของ เกาะนาม ิไม่ว่าใครมาเกาหลกีีค่รัง้ ก็จะตอ้งมาเยอืน เพราะบรรยากาศของเกาะ

นามจิะเปลี่ยนตามฤดูกาล มีทวิทัศน์สวยงามท่ามกลางแมกไมต้น้สนที่สูงเสยีดฟ้า นักท่องเที่ยวที่ชอบ
ถา่ยรูปตอ้งแวะมาเก็บรูปทีเ่กาะนามนิี้ 

                      
 
 
 
 
 
 
 
เท ีย่ง        รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนทูคัคาลบี ้เป็นอาหารขึน้ชือ่ของเมอืงชนุชอน ทีใ่ครมาแลว้ถา้

ไม่ทานเหมอืนมาไมถ่งึ เนือ้ไกท่ีห่ั่นออกมาเป็นชิน้พอค า คลุกเคลา้ดว้ยเครือ่งปรุง และหมักไวจ้นไดท้ี ่น ามาผัด
บนกระทะยักษ์ พรอ้มดว้ย Rice cake  

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

HAPPY SUPER WOW AUTUMN 2017                               หนา้ 2 

 หลังจากนัน้น าท่านสู ่ถนนสายศลิปะ และวฒันธรรมโคงบงั จากนัน้พาทกุท่านเดนิชมถนนสายศลิปะ และ

วัฒนธรรมคงบัง เป็นถนนทีเ่ต็มไปดว้ยศลิปะ ตามอาคารตา่งๆจะมกีารวาดรูป และเพ๊นทส์ใีหด้มูเีอกลกัษณ์ 
อกีทัง้ตลอดถนนเสน้นี้ยังมขีองทีร่ะลกึใหท้่านเลอืกซือ้เป็นของฝากได ้อาทเิชน่ ของใชท้ีท่ าจากไม ้พวง
กญุแจ แกว้น ้าชา และของแฮนดเ์มดอืน่ๆ 
 
 
 
 

 
  
 
 

บา่ย พาทา่นชม โรงงานกาแฟ Daeryong Coffee ศูนย์กาแฟขึน้ชือ่ทีม่คีวามช านาญดา้นกาแฟในเกาหล ีใหท้่าน

ไดป้รุงกาแฟดว้ยตัวทา่นเอง สัมผัสถงึรสกาแฟอันละมุนลิน้ และหอมกรุ่นของเมล็ดกาแฟ ซึง่เป็นเมล็ดกาแฟที่
น าเขา้จาก โคลัมเบยี บราซลิ เคนย่า โดยตรง นอกจากนียั้งใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้กาแฟหลากหลายรูปแบบ และ
ถา่ยรูปเก็บไวเ้ป็นทีร่ะลกึ 

ค า่                        รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนพูลุโกก ิ อาหารขึน้ชือ่ของเกาหล ี ท ามาจากเนื้อหมูมาหัน่

สไลดบ์างๆ หมักในซอสถัว่เหลอืง น ้ามันงา พรกิไทยด า กระเทยีม หัวหอม ขงิ ไวน์ และน ้าตาล ประมาณ   

2-4 ชัว่โมงน ามาตม้พรอ้มใสผ่ักนานาชนดิ จนไดน้ ้าซปุทีเ่ขม้ขน้ และเพือ่รสชาตทิีอ่ร่อยยิง่ข ึน้ คนเกาหลี

จะนยิมหอ่ในใบผักกาดหอม หรอืใบงา รับประทานคู่กบักมิจ ิและสาหร่าย 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั Suwon Value Hotel หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 4 ดาว  
 

วนัทีส่าม  สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์––  โซล ––  โซลทาวเวอร ์––  FIREMAN SHOW 

เชา้              รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่านไปยังเมืองยงอิน สนุกสนานกับ สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด  ์สวนสนุกกลางแจง้ที่ใหญ่ที่สุดของ
ประเทศเกาหล ีซึง่ไดถู้กขนานนามว่า“ดสินียแ์ลนดเ์กาหลี” ตัง้อยู่ท่ามกลางหุบเขา ท่านจะไดส้มัผัสกับ

ความตืน่เตน้ไปกบัเครือ่งเลน่มากมายหลากหลายชนดิ โดยทา่นสามารถเลน่เครือ่งเลน่ไดท้กุชนดิไม่จ ากัด
จ านวนครัง้ กบับัตร DAY PASS อาทเิชน่รถไฟความเร็วสู ้T-Express, รถไฟเหาะ, ทอ่งไปกบัโลกของสตัวป่์า

ซาฟาร ีชมไลเกอรแ์ฝดคู่แรกของโลก, ชมสวนดอกไม ้ซึง่ก าลังบานสะพรั่งอวดสสีนัเต็มสวน (ทัง้นี้ข ึน้อยู่

กบัสภาพอากาศ เดอืนเมษายน เป็นสวนดอกทวิลปิ, เดอืนพฤษภาคม - เดอืนมถิุนายน เป็นดอกกุหลาบ, 

เดือนสงิหาคม - เดือนกันยายน เป็นสวนดอกลลิลี่, เดือนตุลาคม - เดือนพฤศจิกายน เป็นสวนดอก

เบญจมาศ) 
 
            
 
 
 
 
 
 

 

เทีย่ง                        รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูคาลบ ีอาหารเกาหลีแบบป้ิงย่างที่มีชื่อเสียงของ
เกาหล ีเป็นการน าเนื้อหมูมาหมักกบั เครือ่งปรุงจนเนื้อนุ่ม แลว้จงึน าไปย่างบนแผ่นโลหะทีถ่กูเผาจนรอ้น 
ทานกบัเครือ่งเคยีงจ าพวกผัก   ซปุสาหร่าย เสริฟ์พรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ 
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บา่ย จากนัน้น าทา่นสูโ่ซลทาวเวอร ์ตัง้อยู่บนเทอืกเขานัมซาน และถอืว่าเป็นสญัลกัษณ์ของกรุงโซลเลยก็ว่า

ได ้ซึง่เป็นสถานทีย่อดนยิมของหนุ่มสาวชาวเกาหลีมาเทีย่วกัน คู่รักสว่นมากจะเตรียมกุญแจมาคลอ้ง
ตรงรัว้ขา้งบนโซลทาวเวอร ์เพราะมีความเชือ่ว่าคู่รักทีไ่ดม้าคลอ้งกุญแจทีน่ี่ จะรักกันยาวนานตลอดไป 

ใหท้า่นอสิระเก็บภาพระลกึความโรแมนตกิตามอัธยาศยั 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

หลงัจากนัน้ พาทา่นเขา้ชม  FFIIRREEMMAANN  SSHHOOWW  
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค า่          รบัประทานอาหารค ่า เมนู  ชาบู ชาบู หมอ้ไฟเกาหลี เสริ์ฟพรอ้มเครื่องเคียงหลากชนดิแบบฉบับเกาหลี

พรอ้มน ้าจิม้ โดยน าเนือ้หมูมาแล่ใหบ้าง แลว้น าไปใสใ่นหมอ้ไฟพรอ้มเห็ดต่างๆ และผักนานาชนดิ พรอ้มทัง้ใส่

วุน้เสน้เกาหลลีงไป หรอืใครจะทานโดยการน าเนือ้หมูไปแกว่งในน ้าซปุรอ้นๆ ใหส้กุพอเหมาะ ก็อร่อยไปอกีแบบ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั SEOUL GARDEN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 4 ดาว  
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วนัทีส่ ี่วนัทีส่ ี ่         ศนูยส์มนุไพรศนูยส์มนุไพร  ––  ศนูยเ์ครือ่งส าอางศนูยเ์ครือ่งส าอาง  ––  พระราชวงัคยองบกพระราชวงัคยองบก  ––  พพิธิภณัฑส์าหรา่ยพพิธิภณัฑส์าหรา่ย   ––  วดัโชเกซวดัโชเกซาา                                        

––  ชอปปิชอปปิงเมยีงดง งเมยีงดง   

เชา้          รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่านรับฟังความรูท้ี ่ศูนยส์มุนไพรศูนยส์มุนไพร ซ ึง่ไดร้ับการรับรองคุณภาพจากรัฐบาล เขา้ชมศนูยโ์สมเกาหล ีซึง่

ถอืว่าเป็นโสมทีม่ีคุณภาพดทีี่สดุ พรอ้มใหท้่านไดเ้ลอืกซื้อโสมที่มีคุณภาพ  หรือศูนยฮ็์อกเก็ตนามู ตน้ไม ้
ชนดินี้เจรญิเตบิโตในป่าลกึบนภเูขาทีป่ราศจากมลภาวะ ชว่ยดแูลตบัใหส้ะอาดแข็งแรง ป้องกนัโรคตบัแข็ง 
ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ตามอัธยาศัย จากนัน้ไดเ้วลาน าท่านสู ่ศูนยร์วมเครือ่งส าอาง แบรนดด์ังของเกาหลี

มากมาย ทีไ่ม่มขีายตามทอ้งตลาดทัว่ไป  
จากนัน้น าท่านเขา้สมัผัสวัฒนธรรมเกาหลชีมสถาปัตยกรรมความงามของ พระราชวงัคยองบกพระราชวงัคยองบก  ซ ึง่เป็น

พระราชวังไมโ้บราณเกา่แกท่ีส่ดุ สรา้งขึน้ใน ค.ศ. 1394 ในอดตีกว่า 600 ปีกอ่น ภายในพระราชวังแห่งนี้มี
หมู่พระทีน่ั่งมากกว่า 200 หลงั  
 

 
    

 
 
 
 
 

 

เทีย่ง       รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารภตัตาคาร เมนูเมนู  ไกตุ่๋นโสมไกตุ่๋นโสม ของขึน้ชือ่ตัง้แต่ยุคสมัยราชวงศโ์ชซอนม ี
ตน้ต ารับมาจากในวัง เป็นเมนูอาหารเกาหลทีีน่ยิมทานเพือ่บ ารุงก าลังและเสรมิสขุภาพ ภายในไกจ่ะยัดไส ้

สมุนไพรตา่งๆ เชน่ ขา้วเหนียว รากโสม พรกิไทยแดง เกาลดั พุทราจนี เป็นตน้ กนิพรอ้มกบัเครื่องเคยีง  
 

   
 
 
 
 
 
 

บา่ย จากนั้นน าท่านสู่ พพิธิภณัฑส์าหร่าย ซึง่ท่านจะไดเ้รียนรูก้ารท าสาหร่ายของชาวเกาหลปีระวัตคิวาม

เป็นมา และความผูกผันทีช่าวเกาหลทีีม่ตี่อสาหร่าย อกีทัง้ยังใหท้า่นไดล้องฝึกท าขา้วห่อสาหร่าย ซึง่เป็น
อาหารยอดนยิมอกีชนดิของคนเกาหล ีและใหท้กุทา่นไดใ้สช่ดุฮันบกถา่ยรูปตามอัธยาศยั  

 น าทา่นเขา้สู่ วดัโชเกซา เป็นวัดเกา่แก่ถกูสรา้งขึน้ใน ค.ศ. 1395 วัดแห่งนี้เป็นสถานทีศั่กดิส์ทิธิ ์ผูค้นนยิมมา  
ขอพร ขอเรือ่งความรัก ขอลูก และเรือ่งการงานต่างๆ ซึง่ก็ไดรั้บพรสมดังใจปราถนา แต่เดมิวัดนี้ชือ่ วัดฮวังกัก
ซา แต่ชว่งนัน้เกาหลอียู่ภายใตก้ารปกครองของญีปุ่่ น ท าใหถ้กูเปลีย่นชือ่เป็น โชกเยซา และถกูใชช้ือ่นัน้มาสบื

จนปัจจุบัน ซึง่ที่นี่ตัง้อยู่ในย่านชมุชนใหญ่ ถอืเป็นวัดหลัก เป็นศูนย์รวมของพุทธศาสนิกชน จากนั้นใหท้่าน
อสิระชอ้ปป้ิงย่าน ตลาดเมยีงดง หรอืทีรู่จ้ักกนัดใีนนาม สยามสแควรเ์กาหล ีเป็นแหลง่แฟชัน่การแตง่กาย
ทีท่ันสมัยของเหล่าวัยรุ่นเกาหลี รวบรวมเอาเสือ้ผา้ แฟชัน่เครือ่งแตง่กาย รองเทา้ เครื่องประดับสวยงาม

ตา่งๆ เครือ่งส าอางยีห่อ้ดงั ทีเ่ป็นทีน่ยิมในหมู่วัยรุ่นของบา้นเราดว้ย 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ม ือ้พเิศษ!! เมน ูTodai Restaurant ซฟีู้ต บฟุเฟ่ต ์ขาปยัูกษ์ ใหท้า่นไดอ้ิม่อร่อยกับ
เมนูบฟุเฟ่ตข์าปยัูกษ์ และเมนูนานาชาตไิม่อัน้ เชน่ ชชู ิซาชมิ ิพซิซา่ พาสตา้ อาหารทะเลสดๆ อกีมากมายให ้
ทา่นไดเ้ลอืกอย่างจใุจ พรอ้มตบทา้ยดว้ยเมนูของหวานสดุฟิน 

                    
 
 
 
 
 
 
 

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั SEOUL GARDEN HOTELหรอืเทยีบเทา่ ระดบั 4 ดาว   
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วนัทีห่า้     วนัทีห่า้       ศนูยน์ า้มนัสนเข็มแดงศนูยน์ า้มนัสนเข็มแดง  ––  ดิว้ต ีฟ้ร ีด ิว้ต ีฟ้ร ี ––  คลองชองเกชอนคลองชองเกชอน  ––  ซุปซุปเเปอรม์าเก็ต ปอรม์าเก็ต ––  กรงุเทพฯกรงุเทพฯ    

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 พาทุกท่านเดินทางสู่ ศูนย์น ้ามนัสนเข็มแดง ปัจจุบันชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมมารับประทานเพื่อ           

ลา้งสารพษิในร่างกาย ลา้งไขมันในเสน้เลอืดทั่วทัง้ร่างกาย ป้องกันไขมันอุดตันในเสน้เลอืด,โรคหัวใจ,         

โรคภมูแิพ ้ขบัสารตกคา้งจากอาหาร แอลกอฮอล ์กาแฟ บุหรี ่และยา เป็นตน้ จากนัน้น าทา่นชอ้ปป้ิงสนิคา้
ปลอดภาษีที่ ดวิตีฟ้ร ีดวิตีฟ้ร ี  ที่นี่มีสนิคา้ชัน้น าใหท้่านเลือกซื้อมากมายกว่า 500 ชนิดทั ้งน ้ าหอม เสื้อผา้ 

เครือ่งส าอาง กระเป๋า นาฬกิาเครือ่งประดบั ฯลฯ  
 จากนัน้น าทา่นสู ่ คลองชองเกชอน สถานทีช่ือ่ดงัไม่ว่าใครก็ตอ้งรูจ้ักคลองแห่งนี้ ซึง่เมือ่กอ่นคลองแห่งนี้

เต็มไปดว้ยน ้าเน่าเสยี หลังจากนั้นไดม้ีการฟ้ืนฟูครัง้ยิง่ใหญ่ในปี ค.ศ. 2002 ปรับสภาพน ้าเน่าเสยีให ้

กลายเป็นน ้าใสสะอาด ปรับทศันียภาพโดยรอบซึง่ปัจจุบันเป็นสถานที ่ทีค่นเกาหลนียิมไปพักผ่อน รวมถงึ
บางครัง้ยังมกีารแสดงตา่งๆ รวมถงึการจัดเทศกาลตา่งๆ อกีดว้ย 

 
                   
 
 
 
 
 

 

เทีย่ง         รบัประทานอาหารกลางวนั เมนู จมิดกั ไกอ่บซอีิ๊ววุน้เสน้ เป็นเมนูอาหารเกาหลพีื้นเมอืงดัง้เดมิ เป็นไก่
ผัดรวมกบัวุน้เสน้ มันฝรั่ง แครอท พรกิ และซอสด า เนื้อไกท่ีน่ ิม่ รสชาตคิลา้ยกบัไกพ่ะโลส้ตูรเกาหล ีทาน

กบัขา้ว หอมอร่อย รสเผ็ดถงึเครือ่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บา่ย         ไดเ้วลาอันสมควรน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิอนิชอนเพื่อเตรยีมตัวเดนิทางกลบักรุงเทพฯ ระหว่างทางแวะ  

ชอ้ปป้ิงขนมพื้นเมืองเกาหลหีลากชนดิรวมทัง้กมิจ ิไก่ตุน๋โสมทีบ่รรจุอยู่ในถงุสูญญากาศ ตะเกยีบ ถว้ยใส่

ขา้ว และของฝากของทีร่ะลกึ มากมาย ไดเ้วลาน าทา่นออกเดนิทางสูส่นามบนิ 
00.00 น.  ออกเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิ ........ 
00.00 น.   ถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 
 

 Happy Super Wow Autumn 2017  
 
 
 

หมายเหต:ุ  

- สายการบนิ, เทีย่วบนิ, ราคา, รายการทัวร ์และรา้นอาหารอาจมีการปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม (ขนาดกรุ๊ป, 

เวลา, สภาพอากาศ ฯลฯ) ทัง้นี้ทางบรษัิทค านงึถงึความสะดวกสบายในการเดนิทางและผลประโยชน์ทีล่กูคา้จะ

ไดร้ับเป็นหลกั 
- ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ ส าหรับท่านทีต่อ้งการเดนิทางเพื่อการท่องเทีย่วเท่านัน้  และในกรณีทีท่่านถูกปฏเิสธ

การเขา้ประเทศเกาหลใีต ้บรษัิทจะไม่รับผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้ส ิน้ รวมถงึคา่ทวัรท์ัง้หมด 
- ทา่นทีไ่ม่เทีย่วตามโปรแกรม พรอ้มคณะ ไม่สามารถเรยีกคนืเงนิได  ้
- 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 23.40 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 31,900 30,900 29,900 5,500 

13-17 กนัยายน 2560 31,900 30,900 29,900 5,500 

20-24 กนัยายน 2560 31,900 30,900 29,900 5,500 

27 กนัยายน-1 ตลุาคม 2560 31,900 30,900 29,900 5,500 

4-8 ตลุาคม 2560 34,900 33,900 32,900 5,500 

11-15 ตลุาคม 2560 34,900 33,900 32,900 5,500 

18-22 ตลุาคม 2560 31,900 30,900 29,900 5,500 

25-29 ตลุาคม 2560 31,900 30,900 29,900 5,500 

1-5 พฤศจกิายน 2560 31,900 30,900 29,900 5,500 

8-12 พฤศจกิายน 2560 31,900 30,900 29,900 5,500 

15-19 พฤศจกิายน 2560 31,900 30,900 29,900 5,500 

22-26 พฤศจกิายน 2560 31,900 30,900 29,900 5,500 

 
เพิม่ทา่นละ 5,000  บาท จดักรุป๊สว่นตวั 10 ทา่น/ กรุป๊ 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 
- คา่ตัว๋เครือ่งบนิชัน้ทศันาจร ไป-กลบั เสน้ทาง กรงุเทพ-อนิชอน-กรงุเทพ  ตามทีร่ะบุในรายการ 

- คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่ง กรงุเทพ-อนิชอน 
- คา่ประกนัอบุัตเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง วงเงนิสงูสดุไม่เกนิ 1,000,000 บาท 

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

คา่ใชจ้า่ยในตา่งประเทศ ประกอบดว้ย 
- คา่ทีพ่ักในโรงแรมทีไ่ดเ้ลอืกสรรแลว้ ตลอดการเดนิทาง 
- คา่อาหารทกุมือ้ตามทีร่ะบุในรายการ 
- คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดการเดนิทาง 
- คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ 
- หัวหนา้ทวัรท์ีม่ปีระสบการณค์อยดแูลอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 
- คา่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง 
- คา่ใชจ้่ายสว่นตวั เชน่ อาหาร และเครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ / คา่ซกัรดี / คา่โทรศพัท ์ฯลฯ 

- คา่น ้าหนักกระเป๋าเกนิ 
- คา่ทปิ และคา่บรกิารในการเคลือ่นยา้ยสมัภาระ และกระเป๋าเดนิทาง 
- คา่ทปิคนขบัรถและไกด ์20,000 วอน ตอ่ทา่น / ตอ่ทรปิ 

- ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 3% ในกรณีทีท่า่นตอ้งการใบก ากบัภาษี 

- คา่วซีา่ส าหรบัพาสปอรต์ตา่งดา้ว (กรุณาเตรยีมเอกสารคอื พาสปอรต์,ใบประจ าตวัคนตา่งดา้ว, 

ใบส าคญัถิน่ทีอ่ยู,่ ส าเนาทะเบยีนบา้น, สมดุบญัชเีงนิฝาก, รปูถา่ยสหีรอืขาวด า 2 น ิว้ ทา่นละ 2 รูป)   
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ระเบยีบการส ารองทีน่ ัง่ และเง ือ่นไข 
โทร. 02-539-5770 แฟกซ ์02-932-5352 

ส ารองทีน่ั่งลว่งหนา้อย่างนอ้ย 30 วัน พรอ้มเอกสารดงันี ้

1. ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง  
2. ยืน่หลกัฐานประกอบการยืน่ขอวซีา่ตา่งๆ  

(ในกรณีทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางประเทศอืน่ นอกเหนอืจากไทย)  

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

กรณีทีท่า่นไม่สามารถเดนิทางไปพรอ้มคณะไดด้ว้ยประการใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้่ายสว่นที่

ทา่นช าระไวต้ามระยะเวลาและจ านวนดงันี้ 
- ยกเลกิการจองภายใน  30 วัน  กอ่นการเดนิทาง บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมัดจ าทัง้หมด 
- ยกเลกิการเดนิทางภายใน 15 วัน กอ่นการเดนิทาง บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่ทวัร ์50%  ของราคาทวัร ์

- ยกเลกิการเดนิทางภายใน 7 วัน กอ่นการเดนิทาง บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการคนืเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมด 
4. การขอยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีเ่จ็บป่วยหรอืมีเหตุจากร่างกายทีไ่ม่สามารถเดนิทางในชว่งเวลาทีจ่องได ้
การยกเลกิการเดนิทางหรอืเลือ่นการเดนิทางจะตอ้งแสดงใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลใหก้ับเจา้หนา้ทีฝ่่ายขาย
ทัง้นี้บรษัิทฯขอสงวนสทิธิพ์จิารณาในการคนืเงนิเป็นกรณีไป แตท่ัง้นี้ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคนื

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

สายการบนิ รวมถงึเที่ยวบนิพเิศษ เชน่ CHATER FLIGHT (เหมาล า), EXTRA FLIGHT (เทีย่วบนิพเิศษทีเ่พิม่เขา้มาช่วง

วันหยุด หรอื เทศกาลดงักลา่ว) บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิคา่มัดจ า หรอื คา่ทวัรท์ัง้หมด 

6.  กรณีทีเ่จา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงปฏเิสธการเขา้-ออกนอกประเทศ ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดชอบของบรษัิท 

บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่ทวัรไ์ม่วา่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ 
 

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 าระดว้ยเชค็ การจองจะสมบูรณ์ตอ่เมือ่ทางบรษัิทไดร้บัเงนิจากการสัง่จ่ายจ านวนนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 
 

เอกสารใชป้ระกอบในการเดนิทาง 
1. หนังสอืเดนิทางทีเ่หลอือายุการใชง้านมากกว่า 6 เดอืน (กรณีท าหนังสอืเดนิทางเลม่ใหมก่รุณาเตรยีมหนังสอื

เดนิทางเลม่เกา่ไปดว้ย ณ วนัเดนิทาง) 

ส าหรบัทา่นทีไ่มเ่คยไปเกาหล ีเอกสารเพิม่เตมิดงันี ้
2. หนังสอืรับรองการท างานเป็นภาษาอังกฤษ (ระบุต าแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเร ิม่ตน้การท างาน) 

3. กรณีทีท่า่นเป็นเจา้ของกจิการกรณุาจัดเตรยีมส าเนาหนังสอืจดทะเบยีนทีม่ชีือ่ของทา่นพรอ้มเซ็นรับรองส าเนาให ้

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

ไม่เกนิ 18 ปี ไม่ไดเ้ดนิทางกบับดิาหรอืมารดา ตอ้งจัดเตรยีมเอกสารเพิม่เตมิดงันี้ 
5.1 หนังสอืรับรองการท างานของบดิาหรอืมารดา ทา่นใดทา่นหนึง่ 
5.2 ส าเนาสมุดบัญชเีงนิฝากของบดิา หรอืมารดายอ้นหลงั 6 เดอืนจนถงึปัจจบุัน 
5.3 ส าเนาสตูบิัตร 

***การเรยีกเก็บเอกสารเพิม่เตมินี ้เพือ่ประโยชนใ์นการเดนิทางเขา้ประเทศเกาหลขีองทา่น ทีท่างบรษิทัจะได้

แจง้ใหห้วัหนา้ทวัรท์ราบเพือ่ใหค้ าแนะน าทา่นในการเขา้เมอืงเกาหลใีต*้** 
 
 

 


