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เทศกาลตกปลาน า้แข็ง เทศกาลตกปลาน า้แข็ง 11  ปีมคีร ัง้เดยีวปีมคีร ัง้เดยีว  

  
  
  
  
  
  
  
      สนุสนุกกบัเทศกาลยิง่ใหญ ่1 ปี มคีร ัง้กกบัเทศกาลยิง่ใหญ ่1 ปี มคีร ัง้เดยีวเดยีว  กบัเทศกาลตกปลาน า้แข็ง กบัเทศกาลตกปลาน า้แข็ง  
 

วนัแรก          กรงุเทพฯ - ทา่อากาศยานนานาชาต ิสวุรรณภมู ิ 

00.00 น.   (หมายเหตุ : เวลาในการนดัหมาย ขึน้อยู่กบัเทีย่วบนิทีไ่ดใ้นวนัเดนิทาง) คณะพรอ้มกันทีส่นามบนิ
สุวรรณภูมิ อาคารผู ้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ช ัน้ 4 พบกบัเจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ คอย
ใหบ้รกิารและอ านวยความสะดวกแดท่า่นอยูบ่รเิวณแถว ..... สายการบนิ .... ประตทูางเขา้ที.่.... 

00.00 น.   ออกเดนิทางสูเ่กาหลใีตด้ว้ยเทีย่วบนิที ่....... 

วนัทีส่อง อนิชอน (เกาหลใีต)้ - เกาะนาม ิ- เทศกาลตกปลาน า้แข็งสุดยิง่ใหญ่ - สนุกกบัการเลน่สกทีี ่สก ี   

รสีอรท์  

เชา้ หลังจากผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมือง จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงชุนชอน จังหวัดคังวอน เพื่อเขา้
สมัผัสความโรแมนตคิของ เกาะนาม ิไม่ว่าใครมาเกาหลกีีค่รัง้ก็จะตอ้งมาเยอืน เพราะบรรยากาศของเกาะ

นามจิะเปลี่ยนตามฤดูกาล มีทวิทัศน์สวยงามท่ามกลางแมกไมต้น้สนที่สูงเสยีดฟ้า นักท่องเที่ยวที่ชอบ
ถา่ยรูปตอ้งแวะมาเก็บรูปทีเ่กาะนามนิี้ 

 
 
 
 
 
 
 
                      

เทีย่ง        รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูทคัคาลบี ้เป็นอาหารขึน้ชือ่ของเมืองชุนชอน ที่ใคร
มาแลว้ถา้ไม่ทานเหมือนมาไม่ถงึ  เนื้อไกท่ีห่ั่นออกมาเป็นชิน้พอค า คลุกเคลา้ดว้ยเครื่องปรุง และหมักไว ้

จนไดท้ี ่น ามาผัดบนกระทะยักษ์ พรอ้มดว้ย Rice cake  
 

 
 
 
 
 

 
 

บา่ย  ไดเ้วลาพาท่านเดนิทางสู่ เทศกาลตกปลาน า้แข็ง เทศกาลประจ าปีของฤดูหนาวจะจัดขึน้ช่วงเดือน
มกราคมถงึตน้เดอืนกมุภาพันธ ์เทศกาลอันยิง่ใหญ่ทีค่นเกาหลจีะออกมาตกปลาน ้าแข็งบนลานกวา้งและมี
กจิกรรมมากมาย การจับปลาในน ้าโดยไม่สวมชดุกนัหนาว มสีไลดเ์ดอรห์มิะใหท้า่นไดส้นุกสนานกนัและยัง
มกีจิกรรมอกีมากมาย   
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ค า่                        รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนบููลโกก ิอาหารขึน้ชือ่ของเกาหล ีท ามาจากเนื้อหมูมาหั่นสไลด์

บางๆ หมักในซอสถัว่เหลอืง น ้ามนังา พรกิไทยด า กระเทยีม หัวหอม ขงิ ไวนแ์ละน ้าตาล ประมาณ   2-4 
ชัว่โมงน ามาตม้พรอ้มใสผ่ักนานาชนดิ จนไดน้ ้าซปุทีเ่ขม้ขน้ และเพือ่รสชาตทิีอ่ร่อยยิง่ข ึน้ คนเกาหลจีะ
นยิมห่อในใบผกักาดหอม หรอืใบงา รับประทานคก่บักมิจ ิและสาหร่าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั Elysian Gangchon Resort  หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่าม  ไรส่ตอรเ์บอรี ่- เอเวอรแ์ลนด ์- กรงุโซล 

เชา้              รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าทา่นไปยัง จากนัน้น าทา่นไป ไรส่ตอรเ์บอรี ่ใหท้า่นไดช้มิ และเลอืกซือ้กลบัมารับประทาน หรอืฝากคน

ทีท่า่นรักอกีดว้ย 
 

 
  
 

 

 

 

 

เทีย่ง                รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูคาลบ ีอาหารเกาหลแีบบป้ิงย่างทีม่ีชือ่เสยีงของเกาหล ี
เป็นการน าเนื้อหมูมาหมักกับเครื่องปรุงจนเนื้อนุ่ม แลว้จงึน าไปย่างบนแผ่นโลหะทีถู่กเผาจนรอ้น ทานกับ

เครือ่งเคยีงจ าพวกผัก ซปุสาหร่าย เสริฟ์พรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ 
 
                
 
 
 
 
 
 
 

บา่ย จากนั้นน าท่านสูเ่มืองยงอนิ สนุกสนานกับ สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์สวนสนุกกลางแจง้ที่ใหญ่ที่สดุของ

ประเทศเกาหล ีซึง่ไดถู้กขนานนามว่า“ดสินีย์แลนดเ์กาหลี” ตัง้อยู่ท่ามกลางหุบเขาท่านจะไดส้ัมผัสกับ

ความตืน่เตน้ไปกบัเครือ่งเลน่มากมายหลากหลายชนดิ โดยทา่นสามารถเล่นเครือ่งเล่นไดท้กุชนดิไม่จ ากัด
จ านวนครัง้ กบับัตร DAY PASS อาทเิชน่รถไฟความเร็วสู ้T-Express, รถไฟเหาะ, ทอ่งไปกบัโลกของ สตัวป่์า

ซาฟาร ีชมไลเกอรแ์ฝดคู่แรกของโลก, ชมสวนดอกไม ้ซึง่ก าลงับานสะพรั่งอวดสสีนัเต็มสวน (ทัง้นี้ข ึน้อยู่

กบัสภาพอากาศ เดอืนเมษายน เป็นสวนดอกทวิลปิ, เดอืนพฤษภาคม – เดอืนมถิุนายน เป็นดอกกุหลาบ, 
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เดือนสงิหาคม - เดือนกันยายน เป็นสวนดอกลลิลี่, เดือนตุลาคม - เดือนพฤศจิกายน เป็นสวนดอก

เบญจมาศ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค า่                รบัประทานอาหารค ่ารบัประทานอาหารค ่า  เมนู เมนู  ชาบ ูชาบ ูหมอ้ไฟเกาหล ีเสริฟ์พรอ้มเครือ่งเคยีงหลากชนดิแบบฉบับเกาหลี
พรอ้มน ้าจิม้ โดยน าเนื้อหมูมาแล่ใหบ้าง แลว้น าไปใสใ่นหมอ้ไฟพรอ้มเห็ดต่างๆ และผักนานาชนดิ พรอ้ม
ทัง้ใสวุ่น้เสน้เกาหลลีงไป หรอืใครจะทานโดยการน าเนื้อหมูไปแกวง่ในน ้าซปุรอ้นๆ ใหส้กุพอเหมาะ ก็อร่อย

ไปอกีแบบ 

   
จากน ัน้น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั SEOUL GARDEN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว  

 

วนัทีส่ ี่วนัทีส่ ี ่         ศนูยส์มนุไพรศนูยส์มนุไพร  --  ศนูยเ์ครือ่งส าอางศนูยเ์ครือ่งส าอาง  --  พพิธิภณัฑส์าหรา่ยพพิธิภณัฑส์าหรา่ย  --  โซลโซลทาวเวอร ์ทาวเวอร ์ --  ชอ้ปป้ิงเมยีงดงชอ้ปป้ิงเมยีงดง  

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 ทีไ่ม่มขีายตามทอ้งตลาดทั่วไป จากนัน้น าท่านสู ่พพิธิภัณฑส์าหร่าย ซึง่ทา่นจะไดเ้รยีนรูก้ารท า

สาหร่ายของชาวเกาหลปีระวัตคิวามเป็นมาและความผูกผันทีช่าวเกาหลทีีม่ตีอ่สาหร่าย 
เทีย่ง       รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารภตัตาคาร เมนูเมนู  ไกตุ่๋นโสมไกตุ่๋นโสม ของขึน้ชือ่ตัง้แต่ยุคสมัยราชวงศโ์ชซอนม ี

ตน้ต ารับมาจากในวัง เป็นเมนูอาหารเกาหลทีีน่ยิมทานเพือ่บ ารุงก าลังและเสรมิสขุภาพ ภายในไกจ่ะยัดไส ้

สมุนไพรตา่งๆ เชน่ ขา้วเหนียว รากโสม พรกิไทยแดง เกาลดั พุทราจนี เป็นตน้ กนิพรอ้มกบัเครือ่งเคยีง  
 

   
 
 
 
 
 
 
 

บา่ย            จากนัน้น าท่านเดนิทางสูโ่ซลทาวเวอร ์ตัง้อยู่บนเทอืกเขานัมซาน และถอืว่าเป็นสญัลักษณ์ของกรุงโซล   
เลยก็ว่าได ้ซึง่เป็นสถานทีย่อดนยิมของหนุ่มสาวชาวเกาหลีมาเที่ยวกัน คู่รักสว่นมากจะเตรียมกุญแจมา

คลอ้งตรงรัว้ขา้งบนโซลทาวเวอร ์เพราะมคีวามเชือ่ว่าคูร่ักทีไ่ดม้าคลอ้งกญุแจทีน่ี่จะรกักนัยาวนานตลอดไป  
 จากนั้นใหท้่านอสิระชอ้ปป้ิงย่าน ตลาดเมยีงดง หรือที่รูจ้ักกันดีในนาม สยามสแควรเ์กาหลี เป็นแหล่ง

แฟชั่นการแต่งกายที่ทันสมัยของเหล่าวัยรุ่นเกาหลี รวบรวมเอาเสือ้ผา้ แฟชั่นเครื่องแต่งกาย รองเทา้ 
เครือ่งประดบัสวยงามตา่งๆ เครือ่งส าอางยีห่อ้ดงั ทีเ่ป็นทีน่ยิมในหมู่วัยรุ่นของบา้นเราดว้ย 
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ค า่ รบัประทานอาหารค า่ม ือ้พเิศษ!! เมน ูTodai Restaurant ซฟีู้ต บุฟเฟ่ต ์ขาปูยักษ์ ใหท้า่นไดอ้ิม่อร่อย
กับเมนูบุฟเฟ่ตข์าปูยักษ์ และเมนูนานาชาตไิม่อัน้ เช่น ชชู ิซาชมิ ิพซิซ่า พาสตา้ อาหารทะเลสดๆ อีก

มากมายใหท้า่นไดเ้ลอืกอย่างจุใจ พรอ้มตบทา้ยดว้ยเมนูของหวานสดุฟิน 
                    
 
 
 
 
 
 
 

น าทา่นเขา้ทีพ่กั SEOUL GARDEN HOTEL  หรอืเทยีบเทา่ ระดบั เขา้สูท่ ีพ่กั 4 ดาว   

 

วนัทีห่า้     วนัทีห่า้       ศนูยน์ า้มนัสนเข็มแดงศนูยน์ า้มนัสนเข็มแดง  --  ดิว้ต ีฟ้ร ีด ิว้ต ีฟ้ร ี --  MMBBCC  WWOORRLLDD TThheemmee  PPaarrkk  --  ซุปซุปเเปอรม์าเก็ต ปอรม์าเก็ต --  กรงุเทพฯกรงุเทพฯ    

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 พาทกุทา่นเดนิทางสู ่ ศนูยน์ า้มนัสนเข็มแดง ปัจจบุันชาวเกาหลรีุน่ใหม่ นยิมมารบัประทานเพือ่           

ลา้งสารพษิในรา่งกาย ลา้งไขมนัในเสน้เลอืดทัว่ทัง้ร่างกาย ป้องกนัไขมันอดุตนัในเสน้เลอืด,โรคหัวใจ,         

โรคภมูแิพ ้ขบัสารตกคา้งจากอาหาร แอลกอฮอล ์กาแฟ บหุรี ่และยา เป็นตน้ จากนัน้น าทา่นชอ้ปป้ิงสนิคา้

ปลอดภาษีที ่ ดวิตีฟ้ร ีดวิตีฟ้ร ี ทีน่ี่มสีนิคา้ชัน้น าใหท้า่นเลอืกซือ้มากมายกว่า 500 ชนดิทัง้น ้าหอม เสือ้ผา้ 

เครือ่งส าอาง กระเป๋า นาฬกิาเครือ่งประดบั ฯลฯ จากนัน้น าทา่นสมัผัสประสบการณ์สดุล ้าแห่งยุคดจิติอล

ดว้ย กบันวตักรรมโฮโลแกรม ทีท่ าใหท้า่นรูส้กึเป็น สว่นหนึง่ของการถา่ยท า หนัง ละคร รายการวาไรตี ้ชือ่

ดงัรวมถงึ คอนเสริต์เหลา่สาวกเคป๊อป ไดใ้กลช้ดิเสมอืนจรงิ ณ  MBC World Theme Park 

                         
 

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

กบัขา้ว หอมอร่อย รสเผ็ดถงึเครือ่ง 
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บา่ย         ไดเ้วลาอันสมควรน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิอนิชอนเพื่อเตรยีมตัวเดนิทางกลบักรุงเทพฯ ระหว่างทางแวะ  

ชอ้ปป้ิงขนมพื้นเมืองเกาหลหีลากชนดิรวมทัง้กมิจ ิไก่ตุน๋โสมทีบ่รรจุอยู่ในถงุสูญญากาศ ตะเกยีบ ถว้ยใส่

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

 Ice Fishing @Hwacheon   2018  
 
 
 

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 

 
 

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 โดยประมาณ 
อตัราคา่บรกิาร **ออกเดนิทางข ัน้ต า่ 15 ทา่น** 

ราคาผูใ้หญ ่ เด็กมเีตยีงเสรมิ เด็กไมม่เีตยีง พกัเดีย่ว 

24-28 มกราคม 2561 34,900 33,900 32,900 6,700 

25-29 มกราคม 2561 34,900 33,900 32,900 6,700 

26-30 มกราคม 2561 34,900 33,900 32,900 6,700 

 
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 
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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)   
 

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 รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ 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)ี 
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5. ส าเนาสมุดบัญชเีงนิฝากยอ้นหลงั 6 เดอืน จนถงึเดอืนปัจจุบัน 
6. กรณีเป็นนักเรยีน, นักศกึษา กรุณาเตรยีมหนังสอืรับรองจากทางสถาบันเป็นเป็นภาษาอังกฤษ (ในกรณีทีเ่ด็กอายุ

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

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

 
 

 


