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กินหร.ู..อยูส่บาย...เทีย่วสไตล์ไฮทเ์อน็ สมัผัสหมิะแสนโร

แมนตกิ สดุชคิไปกบัแฮปปีโ้คเรยี 
 

 
 
  

    

  RRoommaannttiicc  <<33  <<33  กับเสน้ทาง และสถานทีท่อ่งเทีย่วสดุฟนิของกับเสน้ทาง และสถานทีท่อ่งเทีย่วสดุฟนิของ

เกาหลีแบบจัดเต็ม...เกาหลีแบบจัดเต็ม...   

  RRoommaannttiicc  <<33  <<33  กับสายการบินระดับพรีเมี่ยม และที่พักใจกับสายการบินระดับพรีเมี่ยม และที่พักใจ

กลางแหล่งชอปปิง...เมียงดงกลางแหล่งชอปปิง...เมียงดง      

  RRoommaannttiicc  <<33  <<33  กับสถานที่เที่ยวใหม่ ชมวิวกรุงโซลที่ โซลกับสถานที่เที่ยวใหม่ ชมวิวกรุงโซลที่ โซล

สกาย สกาย   

  RRoommaannttiicc  <<33  <<33  กับเมนูอาหารสุดพิเศษ...ดินเนอร์หรู กับบุฟกับเมนูอาหารสุดพิเศษ...ดินเนอร์หรู กับบุฟ

เฟ่ต์ริมแม่น ้าฮัน เฟ่ต์ริมแม่น ้าฮัน   

              / ฮาร์ดร็อค คาเฟ่ / ไก่ตุ๋นโสม+เป๋าฮื อ/ ฮาร์ดร็อค คาเฟ่ / ไก่ตุ๋นโสม+เป๋าฮื อ     
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วนัแรก กรงุเทพฯ - ทา่อากาศยานนานาชาต ิสวุรรณภมู ิ

00.00 น.  (หมายเหตุ: เวลาในการนัดหมาย ขึน้อยูก่ับเทีย่วบนิทีไ่ดใ้นวันเดนิทาง) คณะพรอ้มกันทีส่นามบนิสวุรรณ
ภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ช ัน้ 4 พบกับเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหบ้รกิารและอ านวย
ความสะดวกแกท่า่นอยูบ่รเิวณแถว …. สายการบนิ KE ,OZ ,TG ประตทูางเขา้ที ่....... 

00.00 น.  ออกเดนิทางสูเ่กาหลใีตด้ว้ยเทีย่วบนิที ่……… 
 

วนัทีส่อง อนิชอน (เกาหลใีต)้ - หมูบ่า้นสวติเซอรแ์ลนด ์- สนกุกบัการเลน่สกทีี ่Ski Resort 

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

เชา้ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมอืง แลว้น าท่านเดนิทางสู่เมืองกาพยอง น าท่านเดนิทางสู่ หมู่บา้น
สวติเซอรแ์ลนด ์Edelweiss หมูบ่า้นสไตลส์วติเซอรแ์ลนด ์สถานทีส่ดุโรแมนตกิโดยภายในหมูบ่า้นยงัมี
รา้นกาแฟ รา้นขายของทีร่ะลกึ และสวนดอกไมท้ีส่วยงามเปลีย่นไปตามแต่ละฤดู เป็นสถานทีสุ่ดชลิแห่ง
ใหม ่ไมไ่กลจากโซลมากนัก ลักษณะคลา้ยๆ หมูบ่า้นฝร่ังเศสแตส่วยกวา่ อกีทัง้ทีห่มูบ่า้น Edelweiss เคย
เป็นสถานทีถ่า่ยท ายท ารายการตา่งๆ มากมายในเกาหล ีอาทเิชน่ วกีอ๊ตแมรี ่ของคูแ่ทคยอน (2PM) กบักุย๋
กุย๋ และอกีคู ่ฮงก ิ(จากวง FT Island) กบั ฟจู ิมน่ิา อกีดว้ย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทีย่ง        รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู ทคัคาลบี ้เป็นอาหารขึน้ชือ่ของเมอืงชนุชอน เนื้อไกท่ี่

หั่นออกมาเป็นชิน้พอค า คลกุเคลา้ดว้ยเครือ่งปรงุ และหมกัไวจ้นไดท้ี ่เมือ่รับประทานจะน ามาผัดบนกระทะ
ยกัษ์ พรอ้มดว้ย Rice cake มาผัดใหเ้ขา้กนั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บา่ย จากนัน้พาท่านเดนิทางสู่ เมอืงพยองชาง ที่ตัง้ของสกีรสีอรท์ชือ่ดัง ที่เราจะพาท่านเขา้เล่นสกีกันที ่

Welli Hilli Park Resort เป็นสกรีสีอรท์ทีเ่นน้ธรรมชาต ิและเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม พืน้ทีท่ัง้หมดกวา้ง

วนัที่ อาหาร

1  -    -    -

3

5             -

น่ังกระเชา้ (Gondola) - ไรส่ตอเบอรร์ี ่- หมูบ่า้นบกุชอนฮนัอก - ชอปป้ิงตลาดเมยีงดง Seoul Sejong Myeongdong หรอืเทยีบเทา่

Seoul Sejong Myeongdong หรอืเทยีบเทา่

 -

สวนสนุกล็อตเตแ้อดเวนเจอร์
4

ศนูยน์ ้ามนัสนเข็มแดง - ดวิตีฟ้ร ี- พระราชวงัถ็อกซกูงุ - ซุเปอรม์าเก็ต -อนิชอน - กรงุเทพฯ

2

ศนูยส์มนุไพร - ศนูยเ์ครือ่งส าอางค ์- ขึน้ลฟิตโ์ซลสกาย@Lotte World Tower

ทีพั่กHighlight

อนิชอน(เกาหลใีต ้) - หมูบ่า้นสวติเซอรแ์ลนด ์- สนุกกบัการเลน่สกทีี่ Ski Resort

กรงุเทพฯ - ทา่อากาศยานนานาชาต ิสวุรรณภมูิ

Willi Hilli Ski Resort หรอืเทยีบเทา่
ชมฐานบญัชาการเซเบยีงกวาน
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ถงึ 295 acre เป็นรสีอรท์ทีส่วยในทุกฤดู ฤดูกาลทีเ่ป็นไฮไลทท์ีข่าดไมไ่ดค้อืฤดูหนาว หมิะจะปกคลุมทั่ว
ทัง้หุบเขาเป็นสขีาวนวล ชวนดงึดูดใหนั้กสก ีและนักสโนวบ์อรด์ มาโชวค์วามสามารถกัน นอกจากจะได ้
สนุกสดุมนัสก์บัการเลน่สกแีลว้ เราจะพาทกุทา่นชมทัศนยีภาพโดยรอบแบบพาโนรามาทีส่วยงามทีส่ดุ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ค า่                    รบัประทานอาหารเย็นรบัประทานอาหารเย็น  เมนู เมนู  ชาบู ชาบู หมอ้ไฟเกาหล ีเสริฟ์พรอ้มเครือ่งเคยีงหลากชนดิแบบฉบับ
เกาหลพีรอ้มน ้าจิม้ โดยน าเนือ้หมมูาแล่ใหบ้าง แลว้น าไปใสใ่นหมอ้ไฟพรอ้มเห็ดตา่งๆและผักนานาชนดิ 
พรอ้มทั ้งใส่วุน้เสน้เกาหลีลงไป หรือใครจะทานโดยการน าเนื้อหมูไปแกว่งในน ้ าซุปรอ้นๆ ใหสุ้ก
พอเหมาะ ก็อรอ่ยไปอกีแบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
จากน ัน้น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั Willi Hilli Ski Resort หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่าม น ัง่กระเชา้ (Gondola) - ไรส่ตอเบอรี ่- หมูบ่า้นบกุชอนฮนัอก -  ชอปปิงตลาดเมยีงดง   

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 พาทา่นไดส้นุกสดุมันสก์ับการเล่นสกแีลว้เชา้นี้ เราจะพาทุกท่านชมทัศนียภาพโดยรอบแบบพาโนรามาที่
สวยงามทีส่ดุโดยการพาน ัง่กะเชา้ Gondola ทา่นจะสามารถเห็นววิทวิทัศนเ์ต็มไปดว้ยหมิะขาวโพลนทั่ว
ทัง้พืน้ที ่

  น าทา่นไปยงั ไรส่ตอรเ์บอรี ่ใหท้า่นไดช้มิและเลอืกซือ้กลับมารับประทานหรอืฝากคนทีท่า่นรัก  
 
    

 
 
  
 

 

 

 

เทีย่ง        รบัประทานอาหารกลางวนั เมน ูคาลบ ีเมน ูคาลบ ีอาหารเกาหลแีบบป้ิงยา่งทีม่ชี ือ่เสยีงของเกาหล ีเป็นการน าเนื้อ
หมูมาหมักกับ เครือ่งปรุงจนเนื้อนุ่ม แลว้จงึน าไปย่างบนแผ่นโลหะที่ถูกเผาจนรอ้น ทานกับเครือ่งเคยีง
จ าพวกผักซปุสาหรา่ย เสริฟ์พรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Happy Romantic Winter 2017 

               หนา้ 4 

 

 

 

 

 

 
 

    
 บา่ย           จากนัน้ใหท้า่นไดเ้ดนิชมหมูบ่า้นบกุชอนฮนัอก ประกอบดว้ยตรอกซอกซอยอนัเป็นทีต่ัง้ของบา้นแบบดัง้เดมิ

กวา่รอ้ยหลัง และยงัคงเก็บรักษาสภาพแวดลอ้มของเมอืงไว ้ เพือ่เป็นการบอกเลา่ประวัตศิาสตร ์ และเป็น
มรดกทางวัฒนธรรมตัง้แตส่มยั ราชวงศโ์ชซอนทีม่อีายกุวา่ 600 ปี สถานทีท่อ่งเทีย่วโดยรอบของหมูบ่า้น
ไดแ้ก ่Bukchon Traditional Culture Center, Seoul Museum of Chicken Art, บรรดารา้นคา้มากมาย  
รา้นอาหาร, รา้นชา เป็นตน้ เพือ่เป็นการเรยีนรู ้และดืม่ด า่กบัวัฒนธรรมเกาหลแีบบดัง้เดมิไดเ้ป็นอยา่งด ี

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

จากนัน้ใหอ้สิระท่านไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ ที ่ตลาดเมยีงดง หรอืทีรู่จ้ักกนัดใีนนาม สยามสแควรเ์กาหล ีเป็น
แหล่งแฟชัน่การแตง่กายทีท่ันสมยัของเหลา่วัยรุ่นเกาหล ีรวบรวมเอาเสือ้ผา้ แฟชัน่เครือ่งแต่งกาย รองเทา้ 
เครือ่งประดับสวยงามต่างๆ เครือ่งส าอางยีห่อ้ดังมากมาย เช่น Adidas, Nike, Zara, H&M, Etude, 
Nature Republic, Espoir, Skinfood อืน่ๆ อกีมากมาย ทีเ่ป็นทีน่ยิมในหมูว่ัยรุน่ของบา้นเราดว้ย 
 

ค า่       รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารภตัตาคาร เมนูเมนูพเิศษพเิศษ  ไก่ตุ๋นโสม+หอยเป๋าฮือ้ไก่ตุ๋นโสม+หอยเป๋าฮือ้  ของขึน้ชือ่ตัง้แต่ยุคสมัยของขึน้ชือ่ตัง้แต่ยุคสมัย

ราชวงศโ์ชซอน มตีน้ต ารับมาจากในวังราชวงศโ์ชซอน มตีน้ต ารับมาจากในวัง  เป็นเมนูอาหารเกาหลทีีน่ยิมทานเพือ่บ ารุงก าลังเป็นเมนูอาหารเกาหลทีีน่ยิมทานเพือ่บ ารุงก าลัง  และเสรมิสขุภาพและเสรมิสขุภาพ  

ภายในตัวไกจ่ะมสีว่นผสมของสมนุไพรนานาชนดิภายในตัวไกจ่ะมสีว่นผสมของสมนุไพรนานาชนดิ  เชน่เชน่  ขา้วเหนยีวขา้วเหนยีว  รากโสมรากโสม  พรกิไทยแดงพรกิไทยแดง  เกาลัเกาลัดด  พทุราจนีพทุราจนี  

เป็นตน้เป็นตน้  และความพเิศษและความพเิศษ!!!!  เพิม่เห็ดเป๋าฮือ้ กนิพรอ้มกบัเครือ่งเคยีงเพิม่เห็ดเป๋าฮือ้ กนิพรอ้มกบัเครือ่งเคยีง   
 
 
 
 
 
 

 
 
 

จากน ัน้น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั SSeeoouull  SSeejjoonngg  MMyyeennggddoonngg หรอืเทยีบเทา่  
 

วนัทีส่ ี ่ ศนูยส์มุนไพร - ศนูยเ์ครือ่งส าอาง - ข ึน้ลฟิตโ์ซลสกาย @Lotte World Tower - สวนสนุกล็อต
เตแ้อดเวนเจอร ์ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นรับฟังความรูท้ี ่ ศนูยส์มนุไพรศนูยส์มนุไพร ซึง่ไดรั้บการรับรองคณุภาพจากรัฐบาล เขา้ชมศนูยโ์สมเกาหล ี ซึง่

ถอืวา่เป็นโสมทีม่คีณุภาพดทีีส่ดุ พรอ้มใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้โสมทีม่คีณุภาพ  หรอืศนูยฮ์็อกเก็ตนาม ู ตน้ไม ้

ชนดินีเ้จรญิเตบิโตในป่าลกึบนภเูขาทีป่ราศจากมลภาวะ ชว่ยดแูลตับใหส้ะอาดแข็งแรง ป้องกนัโรคตบัแข็ง 

ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ตามอธัยาศัย จากนัน้ไดเ้วลาน าทา่นสู ่ ศนูยร์วมเครือ่งส าอาง แบรนดด์ังของเกาหลี

มากมาย ทีไ่มม่ขีายตามทอ้งตลาดทั่วไป 
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น าทา่นขึน้ลฟิท ์โซลสกายที ่ลอตเตเ้วลิด์ทาวเวอร ์(Lotte World Tower) เป็นสถาปัตยกรรมอาคาร

ทีโ่ดดเดน่ มแีรงบนัดาลใจจากภาพวาดเซรามกิเกาหล ี และพูก่นัเขยีน ดา้นบนทาวเวอรป์ระกอบดว้ยแกล

เลอรี ่คาเฟ่ โรงแรมหร ูและหอชมววิ Skywalk ทีส่ามารถชืน่ชมทัศนยีภาพอนังดงามของไฟในตวัเมอืงกรงุ

โซลไดอ้ยา่งทัว่ถงึ 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง         รบัประทานอาหารกลางวนั เมนู เบอเกอรเ์นือ้ หรอืบาบคีวิไก่ ที ่HARD ROCK CAFE’ ใหท้่านได ้

เลอืกทาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
บา่ย จากนั้นน าท่านสู่ สวนสนุกล็อตเตแ้อดเวนเจอร ์(LOTTE ADVENTURE) ดินแดนแห่งความสนุก

หฤหรรษ์ และไฮเทคในรปูแบบใหมท่ีส่วนสนุกล็อตเตเ้วลิด ์สวนสนุกในรม่ทีใ่หญท่ีส่ดุในเกาหล ีสนุกสนาน
กับเครือ่งเล่นหลากชนดิทัง้ในร่ม และกลางแจง้ ไม่ว่าการผจญภัยกับโลกของซนิแบต หอคอย บัจจีจ้ัม้ 
โรงหนังสามมติ ิไวกิง้ รถรางไฟฟ้า ชมความงามของสวนสนุกทัง้ภายใน และนอกอาคาร เกมสก์ารละเล่น
ต่างๆ ขบวนพาเหรด โชวต์่างๆ ตลอดจนรา้นขายอาหาร รา้นขายของทีร่ะลกึเฉพาะของสวนสนุกล็อตเต ้
เวลิด ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค า่ รบัประทานอาหารเย็น บฟุเฟ่ตพ์รเีมีย่มสดุหรู ภตัตาคารรมิแมน่ า้ฮนั @Chavit Cuisine เมน ูบฟุ

เฟ่ตส์ดุพรเีมีย่มทีค่ดัสรรมมาใหค้ณุไดล้ิม้รสอาหารรสเลศิ มากกวา่ 165 ชนดิ ทัง้อาหารสไตลย์โุรป อาหาร
ญีปุ่่ น เกาหล ีอนิเดยี จนี ซฟีู๊ ดยา่ง และของหวานสดุอรอ่ย ปรงุกนัสดๆ ใหท้า่นไดเ้ห็นถงึกรรมวธิ ีขัน้ตอน
ในการท าพรอ้มทัง้ชมทศันยีภาพของแมน่ ้าฮนั ถอืวา่เป็นประสบการณ์ใหมท่ีท่า่นไมม่วีันลมื ตามคอนเซป็
ของรา้นทีว่า่ “Chavit Cuisine, the buffet restaurant filled with taste, flavor and pleasure!”  
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จากน ัน้จากน ัน้น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั SSeeoouull  SSeejjoonngg  MMyyeeoonnggddoonngg  หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีห่า้      ศนูยน์ า้มนัสนเข็มแดง - ดิว้ตีฟ้ร ี- พระราชวงัถ็อกซูกงุ - ซุปเปอรม์าเก็ต - อนิชอน - กรงุเทพฯ 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
พาทกุทา่นเดนิทางสู ่ศนูยน์ า้มนัสนเข็มแดง ปัจจบุนัชาวเกาหลรีุน่ใหมน่ยิมรับประทานเพือ่ลา้งสารพษิใน
รา่งกาย ลา้งไขมันในเสน้เลอืดทั่วทัง้ร่างกาย ป้องกันไขมันอดุตันในเสน้เลอืด,โรคหัวใจ, โรคภมูแิพ ้ลา้ง
แอลกอฮอล ์กาแฟ บหุรี ่สารตกคา้งจากอาหารและยา เป็นตน้ จากนัน้น าท่านชอปปิงสนิคา้ปลอดภาษีที ่
ดวิตีฟ้ร ีทีน่ีม่สีนิคา้ชัน้น าใหท้่านเลอืกซือ้มากมายกวา่ 500 ชนดิทัง้น ้าหอม เสือ้ผา้ เครือ่งส าอาง กระเป๋า 
นาฬกิา เครือ่งประดับ ฯลฯ 
จากนัน้น าทา่นสู ่พระราชวงัถ็อกซูกงุ (Deoksugung Palace) ท็อกซกูงุ หรอืพระราชวังท็อกซ ูเป็นหนึง่
ในหา้พระราชวังทีส่ าคัญทีส่ดุของราชวงศโ์ชซ็อน และเกาหล ีเดมิพระราชวังแห่งนี้เป็นทีป่ระทับขององค์
ชายวอลซาน พระเชษฐาในพระเจา้ซองจง หรอืองคช์ายชาซาน ระหว่างสงครามเจ็ดปี ทีน่ี่ไดก้ลายเป็น
พระราชวังหลวง โดยพระเจา้ซอนโจเป็นกษัตรยิอ์งค์แรกที่เสด็จมาประทับที่พระราชวังแห่งนี้ และองค์
ชายควางแฮกนุไดท้รงสวมมงกฎุทีน่ีเ่มือ่ ค.ศ. 1608 (พ.ศ. 2151) และทรงเปลีย่นชือ่พระราชวังแหง่นีเ้ป็น 
คย็อนกนุกงุ ในปี ค.ศ. 1611 (พ.ศ. 2154) หลังจากทางราชส านักไดก้ลับไปสรา้งพระราชวังชงัด็อกขึน้มา
ใหม่ในปี ค.ศ. 1618 (พ.ศ. 2161) พระราชวังแห่งนี้ก็ไดเ้ป็นพระราชวังรองตลอด 270 ปี (ค.ศ. 1618-
1888) และไดเ้ปลีย่นชือ่เป็นซอกุง (พระราชวังตะวันตก) ต่อมาในปี ค.ศ. 1897 (พ.ศ. 2440) หลังจาก
เกดิวกิฤตกิารณ์ทางการเมอืงแลว้ พระเจา้โกจงไดท้รงลีภ้ัยเขา้ไปประทับในสถานทูตรัสเซยี หลังจากนัน้
พระองคไ์ดก้ลับมาประทับทีพ่ระราชวังแห่งนี้ และไดเ้ปลีย่นชือ่เป็นคย็อนกุนกงุอกีครัง้ หลังจากทรงยา้ย
กลับมาประทับทีพ่ระราชวงัแหง่นีแ้ลว้ โปรดใหม้กีารขยาย และเพิม่เตมิสิง่อ านวยความสะดวกในพระราชวัง 
หลังจากทรงสละราชสมบัตใิหส้มเด็จพระจักรพรรดซิุนจง พระราชโอรสก็ทรงประทับที่พระราชวังแห่งนี้ 
และไดเ้ปลีย่นชือ่พระราชวังเป็น ท็อกซูกุง จนถงึทุกวันนี้ และมเีรือ่งเล่าอา้งองิว่าทรงอธษิฐานใหม้พีระ
ชนมช์พีทีย่าวนาน และทรงใชพ้ระชนมช์พีทีเ่หลอืประทับที ่ฮัมนย็องจ็อน โดยปัจจุบันนี้พระราชวังท็อกซู
ไดเ้ป็นพพิธิภณัฑม์สีวนป่า และมพีระบรมรปูพระเจา้เซจงมหาราช 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
เทีย่ง         รบัประทานอาหารกลางวนั เมน ูจมิดกั ไกอ่บซอี ิ๊ววุน้เสน้ เป็นเมนูอาหารเกาหลพีืน้เมอืงดัง้เดมิ เป็นไก่

ผัดรวมกบัวุน้เสน้ มันฝร่ัง แครอท พรกิ และซอสด า เนื้อไกท่ีน่ิม่ รสชาตคิลา้ยกบัไกพ่ะโลส้ตูรเกาหล ีทาน

กบัขา้ว หอมอรอ่ย รสเผ็ดถงึเครือ่ง 
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บา่ย         ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสูส่นามบนิอนิชอนเพือ่เตรยีมตัวเดนิทางกลับกรุงเทพฯ ระหวา่งทางแวะ 

ชอ้ปป้ิงขนมพืน้เมอืงเกาหลหีลากชนดิรวมทัง้กมิจ ิไกตุ่๋นโสมทีบ่รรจอุยูใ่นถุงสญุญากาศ ตะเกยีบ ถว้ยใส่

ขา้ว และของฝากของทีร่ะลกึ มากมาย จากนัน้น าทา่นออกเดนิทางสูส่นามบนิ 
00.00 น.  ออกเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิ (KE ,OZ, TG) 
00.00 น.  ถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 
 
 

 Happy Romantic Winter 2017  
 

หมายเหต:ุ  
- สายการบนิ, เทีย่วบนิ, ราคา, รายการทัวร ์และรา้นอาหารอาจมกีารปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม (ขนาดกรุ๊ป, 

เวลา, สภาพอากาศ ฯลฯ) ทัง้นี้ทางบรษัิทค านงึถงึความสะดวกสบายในการเดนิทางและผลประโยชนท์ีลู่กคา้จะ
ไดรั้บเป็นหลัก 

- ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ ส าหรับท่านทีต่อ้งการเดนิทางเพือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้  และในกรณีทีท่่านถูกปฏเิสธ
การเขา้ประเทศเกาหลใีต ้บรษัิทจะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้ รวมถงึคา่ทัวรท์ัง้หมด 

- ทา่นทีไ่มเ่ทีย่วตามโปรแกรม พรอ้มคณะ 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 

  6-10 ธนัวาคม 60  41,900 40,900 39,900 7,700 

13-17 ธนัวาคม 60 41,900 40,900 39,900 7,700 

20-24 ธนัวาคม 60 41,900 40,900 39,900 7,700 

27-31 ธนัวาคม 60 41,900 40,900 39,900 7,700 

28 ธนัวาคม 2560-1 มกราคม 2561 45,900 44,900 43,900 10,700 

29 ธนัวาคม 2560-2 มกราคม 2561 45,900 44,900 43,900 10,700 

30 ธนัวาคม 2560-3 มกราคม 2561 45,900 44,900 43,900 10,700 

10-14 มกราคม 2561  37,900 36,900 35,900 7,700 

17-21 มกราคม 2561 37,900 36,900 35,900 7,700 

24-28 มกราคม 2561 37,900 36,900 35,900 7,700 

31 มกราคม-4 กมุภาพนัธ ์2561 37,900 36,900 35,900 7,700 

7-11 กมุภาพนัธ ์2561 37,900 36,900 35,900 7,700 

14-18 กมุภาพนัธ ์2561 37,900 36,900 35,900 7,700 

21-25 กมุภาพนัธ ์2561 37,900 36,900 35,900 7,700 
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เพิม่ทา่นละ 5,000  บาท จดักรุป๊สว่นตวั 10 ทา่น/ กรุป๊ 
 
อตัราคา่บรกิารรวม 

- คา่ตั๋วเครือ่งบนิชัน้ทศันาจร ไป-กลับ เสน้ทาง กรงุเทพ-อนิชอน-กรงุเทพ  ตามทีร่ะบใุนรายการ 
- คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ กรงุเทพ-อนิชอน 
- คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง วงเงนิสงูสดุไมเ่กนิ 1,000,000 บาท 
- สมัภาระน ้าหนัก OZ น ้าหนักรวมไมเ่กนิ 23 กโิลกรัม และ KE ไมเ่กนิ 23 กโิลกรัม ตอ่ใบ/ทา่น 

 
คา่ใชจ้า่ยในตา่งประเทศ ประกอบดว้ย 

- คา่ทีพ่ักในโรงแรมทีไ่ดเ้ลอืกสรรแลว้ ตลอดการเดนิทาง 
- คา่อาหารทกุมือ้ตามทีร่ะบใุนรายการ 
- คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดการเดนิทาง 
- คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ 
- หัวหนา้ทัวรท์ีม่ปีระสบการณ์คอยดแูลอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 
- คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง 
- คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั เชน่ อาหาร และเครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ / คา่ซกัรดี / คา่โทรศพัท ์ฯลฯ 
- คา่น ้าหนักกระเป๋าเกนิ 
- คา่ทปิ และคา่บรกิารในการเคลือ่นยา้ยสมัภาระ และกระเป๋าเดนิทาง 
- คา่ทปิคนขบัรถและไกด ์20,000 วอน ตอ่ทา่น / ตอ่ทรปิ 
- 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 ารองทีน่ ัง่ 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 
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เอกสารใชป้ระกอบในการเดนิทาง 

1. หนังสอืเดนิทางทีเ่หลอือายกุารใชง้านมากกวา่ 6 เดอืน (กรณีท าหนังสอืเดนิทางเลม่ใหมก่รณุาเตรยีมหนังสอื
เดนิทางเลม่เกา่ไปดว้ย ณ วนัเดนิทาง) 
 

ส าหรบัทา่นทา่นทีไ่มเคยไปเกาหล ีเอกสารเพิม่เตมิดงันี ้
2. หนังสอืรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ (ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ตน้การท างาน) 

3. กรณีทีท่า่นเป็นเจา้ของกจิการกรณุาจัดเตรยีมส าเนาหนังสอืจดทะเบยีนทีม่ชี ือ่ของทา่นพรอ้มเซน็รับรองส าเนาให ้
ถกูตอ้ง 

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

ไมเ่กนิ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิาหรอืมารดา ตอ้งจัดเตรยีมเอกสารเพิม่เตมิดังนี ้
5.1 หนังสอืรับรองการท างานของบดิาหรอืมารดา ทา่นใดทา่นหนึง่ 
5.2 ส าเนาสมดุบญัชเีงนิฝากของบดิา หรอืมารดายอ้นหลัง 6 เดอืนจนถงึปัจจบุนั 
5.3 ส าเนาสตูบิตัร 

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

 

 


