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รว่มสมัผสับรรยากาศแหง่ความทรงจ ารว่มสมัผสับรรยากาศแหง่ความทรงจ าอนัแสนสขุอนัแสนสขุ  

ตามตามรอยซรียีย์อดฮติรอยซรียีย์อดฮติ  ““เงาเสนห่าเงาเสนห่า““  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ช็อปช็อป  เพลดิเพลนิกบัการช็อปป้ิงทีต่ลาดเมยีงดง...  
  ชมิชมิ  เต็มอิม่กบัเต็มอิม่กบัอาหารเกาหลรีสเลศิอาหารเกาหลรีสเลศิ  บฟุเฟ่ต ์บฟุเฟ่ตอ์าหารนานาชาติอาหารนานาชาต ิ และขาปยูกัษ ์และขาปยูกัษ ์@@  TTooddaaii  
  ชลิล์ชลิล  ์ ชมววิประภาคารฮาโจแด ตามรอยซรียีส์ดุฮติ “เงาเสนห่า” 

 

กนัยายน - พฤศจกิายน 2560 

วนัแรก กรงุเทพฯ - ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิ

00.00 น.   (หมายเหต ุ : เวลาในการนดัหมาย ขึน้อยูก่บัเทีย่วบนิทีไ่ดใ้นวนัเดนิทาง) คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิ

สวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ชัน้ 4 พบกบัเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหบ้รกิาร และ

อ านวยความสะดวกแดท่า่นอยูบ่รเิวณแถว D สายการบนิ (OZ,TG,KE)ประตทูางเขา้ที ่… 

00.00 น.   ออกเดนิทางสูเ่กาหลใีตด้ว้ยเทีย่วบนิที ่….. 
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วนัทีส่อง   อนิชอน - หมูบ่า้นฝร ัง่เศส - ถนนสายศลิปะคาเฟ่โกบงซาน  

00.00น.    คณะเดนิทางโดยสายการบนิ....... เดนิทางถงึสนามบนิอนิชอน ประเทศเกาหลใีต ้(กรณุาปรับเวลาของทา่น

ใหเ้ร็วขึน้ 2 ชัว่โมง เพือ่ใหต้รงกบั เวลาทอ้งถิน่ของประเทศเกาหลใีต)้ หลังจากน าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้

เมอืง 

  ทกุทา่นออกเดนิทางสู ่หมูบ่า้นฝร ัง่เศส หรอืหมูบ่า้นเจา้ชายนอ้ย ตัง้อยูท่ีเ่มอืงคาพยอง จังหวัดคยองกโีด 

เป็นหมู่บา้นสไตล์ฝร่ังเศสที่เคยใชถ้่ายท าซีร่ีส่เ์กาหลี และสะรายการเกาหลหีลายเรือ่ง เช่น You Who 

Came From The Stars, Secret Garden, Beethoven Virus และรายการ Running Man เป็นตน้ มหีอ้ง 

St. Exupery’s Memorial Hall หอ้งจัดแสดงเกีย่วกบัผูเ้ขยีนนวนยิายเรือ่ง Le Petite Prince 

เทีย่ง        รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูทคัคาลบี ้เป็นอาหารขึน้ชือ่ของเมอืงชนุชอน ทีใ่ครมาแลว้ถา้

ไมท่านเหมอืนมาไมถ่งึ เนื้อไกท่ีห่ั่นออกมาเป็นชิน้พอค า คลกุเคลา้ดว้ยเครือ่งปรงุ และหมักไวจ้นไดท้ี ่น ามาผัด

บนกระทะยักษ์ พรอ้มดว้ย Rice cake  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

บา่ย หลังจากนัน้น าทา่นสู ่ถนนสายศลิปะคาเฟ่โกบงซาน คอืจดุชมววิตอนกลางคนืทีด่ทีีส่ดุของเมอืงชนุชอน 
มทีัศนยีภาพทีน่่าตืน่ตาตืน่ใจทัง้กลางวัน และกลางคนื มคีาเฟ่ และรา้นอาหาร ใหท้า่นไดเ้ดนิเลน่ทีร่ะเบยีง 
หรอืในสวน จบิกาแฟพรอ้มเพลดิเพลนิไปกบัการชมววิไปดว้ย ใหบ้รรยากาศทีผ่อ่นคลายกนัเลยทเีดยีว 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง                  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู แฮมลุทงั ซฟีู้ ดหมอ้ไฟ คลา้ยตม้ย าทะเลของเมอืงไทย แต่

ความเขม้ขน้นอ้ยกว่า เป็นการน าอาหารทะเลสดๆ เช่น ปลาหมกึ เนื้อปลา หอย ปู และผักชนิดต่างๆ เช่น

ผักกาด กะหล าปล ีหัวไชเทา้ เห็ดเข็มทอง มาตม้รวมกันในกะทะบนเตาแก๊ส ทานกับน ้าจิม้แบบเกาหลี และ

เครือ่งเคยีง เชน่ กมิจ ิและสาหรา่ย 

 

 

 

 

 

จากน ัน้จากน ัน้น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั Ramada Sokcho  หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 5 ดาว 
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วนัทีส่าม วดันกัซานซา - ประภาคารฮาโจแด - โซลทาวเวอร(์รวมลฟิต)์ 

เชา้          รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่วดันกัซานซา ซึง่ตัง้อยูท่างเหนือของหาดนักซาน อยูร่ะหว่างเมอืงซกโช และ

ยางยาง ในจังหวัดคังวอน มปีระวัตศิาสตรอ์นัยาวนานถงึ 1,300 ปี สรา้งในสมยัชลิลา ตัง้อยูบ่นผารมิทะเล

ของภเูขานักซาน และยังเป็นทีป่ระดษิฐานของรูปปั้นเจา้แมก่วนอมิขนาดใหญ่ท าจากหนิแกรนติ ซึง่ใหญ่

ทีส่ดุในภาคตะวันออกของเกาหล ีเมือ่ขึน้ไปอยูด่า้นบนตรงบรเิวณทีต่ัง้ของรูปปั้นพระโพธสิัตวจ์ะสามารถ

มองเห็นทะเลโดยรอบ เป็นทัศนียภาพทีส่วยงาม สุขสงบ ทางเดนิขึน้เขาก็สะดวกสบาย ไมช่ันจนเกนิไป

สามารถเดินชมวิวเรื่อยๆไปไดส้บายๆ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ประภาคารฮาโจแด (Hajodae 

Unmanned Light House) ตัง้อยูบ่รเิวณหนา้ผาตดิทะเลตะวันออก ชือ่ฮาโจแด(Hajodae) มาจากการ

รวมกันของ Haryun และ Jojun 2 ผูก้่อตัง้ราชวงศโ์ชซอน ที่นี่มชี ือ่เสยีงขึน้มาเนื่องจาก เป็นจุดถ่ายท า

ละครเรือ่ง Taejo Wanggeon ทางเดนิรมิหนา้ผาจะพาท่านไปสู่ประภาคารสขีาว มนัีกท่องเที่ยวจ านวน

มากมาทีน่ีเ่พือ่มาชมพระอาทติยข์ึน้ และชว่งเย็นจะมแีสงไฟสอ่งออกมาจากตัวประภาคาร และสถานทีแ่หง่

นีย้งัเป็นสถานทีใ่ชถ้า่ยท าละครเรือ่ง เงาเสน่หา ทางชอ่ง 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง         รบัประทานอาหารกลางวนั เมนูโอซมั เมนูหมปูลาหมกึผัดซอสพรกิเกาหลี ทีม่รีสชาตอิอกหวานเผ็ด
เล็กนอ้ย เมนูสมัยใหมข่องเกาหลทีีไ่ดรั้บความนยิมทัง้ชาวเกาหล ีและต่างชาติ โดยน าบารบ์คีวิหมตูดิมัน
และปลาหมกึหมักซอสแดงผัดในกระทะจนสุก จนไดน้ ้าขลุกขลกิ รสชาตเิขม้ขน้ทานพรอ้มเครือ่งเคยีง 
และขา้วสวย หากตอ้งการแบบรสชาตเิกาหลแีท ้ๆ  เพิม่ขึน้ ก็สามารถใสก่มิจหิมักลงตม้ดว้ยก็จะไดร้สชาติ
ความเป็นเกาหลดีัง้เดมิมากขึน้ 

บา่ย จากนัน้น าทา่นสูโ่ซลทาวเวอร ์ตัง้อยูบ่นเทอืกเขานัมซาน และถอืวา่เป็นสญัลักษณ์ของกรงุโซลเลยก็วา่ได ้

ซึง่เป็นสถานทีย่อดนยิมของหนุ่มสาวชาวเกาหลมีาเทีย่วกัน คู่รักส่วนมากจะเตรยีมกุญแจมาคลอ้งตรงรัว้

ขา้งบนโซลทาวเวอร ์เพราะมคีวามเชือ่ว่าคู่รักทีไ่ดม้าคลอ้งกุญแจที่นี่จะรักกันยาวนานตลอดไป และน า

ท่าน ขึน้ลฟิท์ข ึน้ลฟิท์  ชมความงาม 360 องศาของกรุงโซล ใหท้่านอสิระเก็บภาพระลกึความโรแมนตกิตาม

อธัยาศัย 

              

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Happy Super Wow Series Autumn 2017                                                                                                                                   หนา้ 4 

ค า่                       รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร เมนูคาลบ ีอาหารเกาหลแีบบป้ิงยา่งทีม่ชี ือ่เสยีงของเกาหล ีเป็น

การน าเนื้อหมูมาหมักกับ เครือ่งปรุงจนเนื้อนุ่ม แลว้จงึน าไปย่างบนแผ่นโลหะที่ถูกเผาจนรอ้น ทานกับ

เครือ่งเคยีงจ าพวกผัก ซปุสาหรา่ย เสริฟ์พรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ 

                   

 

 

 

 

  

  

จากน ัน้น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั SSeeoouull  GGaarrddeenn  HHootteell หรอืเทยีบเทา่ระดบั 5 ดาว  

วนัทีส่ ี ่      ศนูยส์มนุไพร - พระราชวงัคยองบก - ศนูยเ์ครือ่งส าอางค ์- ชอ้ปป้ิงเมยีงดง 

เชา้               รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นรับฟังความรูท้ี ่ ศนูยส์มนุไพร ซึง่ไดรั้บการรับรองคณุภาพจากรัฐบาล เขา้ชมศนูยโ์สมเกาหล ี ซึง่
ถอืวา่เป็นโสมทีม่คีณุภาพดทีีส่ดุ พรอ้มใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้โสมทีม่คีณุภาพ หรอืศนูยฮ์็อกเก็ตนาม ู ตน้ไม ้
ชนดินีเ้จรญิเตบิโตในป่าลกึบนภเูขาทีป่ราศจากมลภาวะ ชว่ยดแูลตับใหส้ะอาดแข็งแรง ป้องกนัโรคตบัแข็ง 
ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ตามอธัยาศัย 
หลังจากนัน้น าทา่นเดนิทางกลับโซล และพาทา่นเดนิไปสมัผัสวัฒนธรรมเกาหลชีมสถาปัตยกรรมความงาม

ของพระราชวงัคยองบก ซึง่เป็นพระราชวังไมโ้บราณเกา่แกท่ีส่ดุ สรา้งขึน้ใน ค.ศ. 1394 ในอดตีกวา่ 

600 ปีกอ่น ภายในพระราชวงัแหง่นีม้หีมูพ่ระทีน่ั่งมากกวา่ 200 หลัง  

 

 

  

   

 

 

**ภาพจากการถ่ายท าละครเร่ือง "เงาเสน่หา" 
 เทีย่ง          รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมน ูไกตุ่น๋โสม ของขึน้ชือ่ต ัง้แตย่คุสมยัราชวงศโ์ชซอน

มตีน้ต ารบัมาจากในวงั เป็นเมนอูาหารเกาหลทีีน่ยิมทานเพือ่บ ารงุก าลงั และเสรมิสขุภาพ ภายใน
ไกจ่ะยดัไสส้มนุไพรตา่งๆ เชน่ ขา้วเหนยีว รากโสม พรกิไทยแดง เกาลดั พุทราจนี เป็นตน้ กนิ
พรอ้มกบัเครือ่งเคยีง 
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น าทา่นสู ่ศนูยร์วมเครือ่งส าอาง แบรนดด์ังของเกาหลมีากมาย ทีไ่มม่ขีายตามทอ้งตลาดทั่วไป  
 น าทา่นสู ่พพิธิภณัฑส์าหรา่ย (KIM MUSEUM) ซึง่ทา่นจะไดเ้รยีนรูก้ารท าสาหรา่ยของชาวเกาหล ีประวัติ

ความเป็นมา และความผกูผันทีช่าวเกาหลทีีม่ตีอ่สาหรา่ย พเิศษ....จากนี้ทีน่ี่ยังมบีรกิารถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึใน
ชดุฮนับก ซึง่เป็นชดุประจ าชาตขิองเกาหลอีกีดว้ย ใหท้า่นไดท้ดลองสวมชดุฮนับก ชดุประจ าชาตเิกาหล ี เพือ่
เก็บภาพแหง่ความประทับใจ  

จากนัน้ใหทุ้กท่านอสิระชอ้ปป้ิงย่าน  ตลาดเมยีงดงตลาดเมยีงดง หรอืที่รูจ้ักกันดีในนาม สยามสแควรเ์กาหลีสยามสแควรเ์กาหลี  เป็น

แหลง่แฟชัน่การแตง่กายทีท่ันสมยัของเหลา่วยัรุน่เกาหล ีรวบรวมเอาเสือ้ผา้แฟชัน่เครือ่งแตง่กาย  รองเทา้ 

เครือ่งประดับสวยงามตา่ง ๆ เครือ่งส าอางยีห่อ้ดัง ทีเ่ป็นทีน่ยิมในหมูว่ัยรุน่ของบา้นเราดว้ย  

ค า่        รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารTodai Restaurant เมนู ซฟีู้ ต บุฟเฟ่ต ์ขาปูยกัษ ์ใหท้า่นได้
อ ิม่อรอ่ยกบัเมนบูุฟเฟ่ตข์าปูยกัษ ์และเมนนูานาชาตไิมอ่ ัน้ เชน่ ชูช ิซาชมิ ิพซิซ่า พาสตา้ อาหาร
ทะเลสดๆ อกีมากมายใหท้า่นไดเ้ลอืกอยา่งจใุจ พรอ้มตบทา้ยดว้ยเมนขูองหวานสดุฟิน 

  

  

  

  

  

  

  

 

จากน ัน้น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั SEOUL GARDEN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 5 ดาว 

วนัทีห่า้         ศนูยน์ า้มนัสนเข็มแดง - ดวิตีฟ้ร ี- วอลมพิารค์ - ซุปเปอรม์าเก็ต - อนิชอน - กรงุเทพฯ 

เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 พาทุกท่านเดนิทางสู่ ศูนยน์ า้มนัสนเข็มแดง ปัจจุบันชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมมารับประทาน เพื่อลา้ง
สารพิษในร่างกาย ลา้งไขมันในเสน้เลือดทั่วทัง้ร่างกาย ป้องกันไขมันอุดตันในเสน้เลือด, โรคหัวใจ,         

โรคภมูแิพ ้ขบัสารตกคา้งจากอาหาร แอลกอฮอล ์กาแฟ บหุรี ่และยา เป็นตน้  

พาท่านชอปป้ิง ดวิตีฟ้ร ีที่นี่มีสนิคา้ชัน้น าใหท้่านเลือกซื้อมากมายกว่า 500 ชนิดทัง้น ้าหอม เสื้อผา้ 
เครือ่งส าอาง กระเป๋า นาฬกิาเครือ่งประดับ ฯลฯ 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง         รบัประทานอาหารกลางวนั เมนู จมิดกั ไก่อบซอีิว๊วุน้เสน้ เป็นเมนูอาหารเกาหลพีืน้เมอืงด ัง้เดมิ 
เป็นไกผ่ดัรวมกบัวุน้เสน้ มนัฝร ัง่ แครอท พรกิ และซอสด า เนือ้ไกท่ีน่ ิม่ รสชาตคิลา้ยกบัไกพ่ะโล้

สตูรเกาหล ีทานกบัขา้ว หอมอรอ่ย รสเผ็ดถงึเครือ่ง 
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บา่ย หลังจากนัน้น าท่านสู ่วอลมพิารค์ ตัง้อยูใ่นเมอืงอนิชอน ในชว่งสมัยสงครามเกาหล ีสถานทีแ่ห่งนี้ไดถู้ก
ใชเ้ป็นเขตพื้นที่ปิดส าหรับใชใ้นทางทหาร จงึท าใหม้คีวามเป็นป่าที่เขยีวชอุ่ม และพืชพรรณไมส้มบูรณ์ 
ปัจจุบันทางเมอืงอนิชอนไดเ้ปิดเป็นสถานตากอากาศของชาวเมอืง และผูค้นทั่วไปมาใชบ้รกิาร บรเิวณ
ดา้นล่างของสวนสาธารณะเป็นทีต่ัง้ของสวนสาธารณะแห่งวัฒนธรรมเกาหล ีโดยจัดแสดงบา้นพืน้เมอืง
เกาหลทีีเ่รยีกวา่ “ฮนัอก” และจ าลองอาคารของราชวงศต์ัง้แตส่มยัยคุโชซอน ทีเ่ปิดใหท้่านเดนิเขา้ไปชม
ไดท้กุหลัง  

 

 

 

 

 

 

 

 

ไดเ้วลาอันสมควรน าท่านเดนิทางสูส่นามบนิอนิชอนเพือ่เตรยีมตัวเดนิทางกลับกรุงเทพฯ ระหวา่งทางแวะ  

ชอ้ปป้ิงขนมพืน้เมอืงเกาหลหีลากชนดิรวมทัง้กมิจ ิไกตุ่๋นโสมทีบ่รรจุอยูใ่นถุงสญุญากาศ ตะเกยีบ ถว้ยใส่

ขา้ว และของฝากของทีร่ะลกึ มากมาย ไดเ้วลาน าทา่นออกเดนิทางสูส่นามบนิ 

 ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิอนิชอนเพือ่เตรยีมตัวเดนิทางกลับกรงุเทพฯ 

00.00   น.   ออกเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิ (TG,OZ,KE) 

00.00   น.     ถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

 

@@@@@@@@@@@@@@@ 

 

หมายเหต:ุ 

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

สภาพอากาศฯลฯ) ทัง้นี้ทางบรษัิทค านงึถงึความสะดวกสบายในการเดนิทางและผลประโยชนท์ีล่กูคา้จะไดรั้บเป็นหลัก 

- ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ ส าหรับทา่นทีต่อ้งการเดนิทางเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้  และในกรณีทีท่า่นถกูปฏเิสธการเขา้

ประเทศเกาหลใีต ้บรษัิทจะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้สิน้ รวมถงึคา่ทัวรทั์ง้หมด 

- ทา่นทีไ่มเ่ทีย่วตามโปรแกรม พรอ้มคณะ ไมส่ามารถเรยีกคนืเงนิได ้

- ภาพทีใ่ชใ้นโปรแกรมเพือ่การโฆษณาเทา่นัน้ 
 

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

ราคาผูใ้หญ ่ เด็กมเีตยีงเสรมิ เด็กไมม่เีตยีง พกัเดีย่ว 

6-10 กนัยายน 2560 32,900 31,900 30,900 5,000 

13-17 กนัยายน 2560 32,900 31,900 30,900 5,000 

20-24 กนัยายน 2560 32,900 31,900 30,900 5,000 

27 กนัยายน-1 ตลุาคม 2560 32,900 31,900 30,900 5,000 

4-8 ตลุาคม 2560 35,900 34,900 33,900 5,000 

11-15 ตลุาคม 2560 35,900 34,900 33,900 5,000 
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18-22 ตลุาคม 2560 32,900 31,900 30,900 5,000 

25-29 ตลุาคม 2560 32,900 31,900 30,900 5,000 

1-5 พฤศจกิายน 2560 32,900 31,900 30,900 5,000 

8-12 พฤศจกิายน 2560 32,900 31,900 30,900 5,000 

15-19 พฤศจกิายน 2560 32,900 31,900 30,900 5,000 

22-26 พฤศจกิายน 2560 32,900 31,900 30,900 5,000 

 

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 …… ไมเ่กนิ ...... 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)  
 

 

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  
กรณีทีท่า่นไมส่ามารถเดนิทางไปพรอ้มคณะไดด้ว้ยประการใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยสว่นทีท่า่น

ช าระไวต้ามระยะเวลาและจ านวนดังนี้ 

- ยกเลกิการจองภายใน  30 วัน  กอ่นการเดนิทาง บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมัดจ าทัง้หมด 
- ยกเลกิการเดนิทางภายใน 15 วัน กอ่นการเดนิทาง บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่ทัวร ์50%  ของราคาทัวร ์
- ยกเลกิการเดนิทางภายใน 7 วัน กอ่นการเดนิทาง บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการคนืเงนิคา่ทัวรท์ัง้หมด 
4. การขอยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีเ่จ็บป่วยหรอืมเีหตจุากรา่งกายทีไ่มส่ามารถเดนิทางในชว่งเวลาทีจ่องไดก้าร
ยกเลกิการเดนิทางหรอืเลือ่นการเดนิทางจะตอ้งแสดงใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลใหก้ับเจา้หนา้ที่ฝ่ายขายทัง้นี้
บรษัิทฯขอสงวนสทิธิพ์จิารณาในการคนืเงนิเป็นกรณีไป แต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืได ้เชน่ 
คา่ธรรมเนียมการวางมัดจ า ต๋ัวเครือ่งบนิ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ถา้ม ี 
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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*้** 

 


