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  HHaappppyy!!!!  กบัสถานทีเ่ทีย่วไฮไลทข์องกบัสถานทีเ่ทีย่วไฮไลทข์องเกาหลีเกาหล  ี 

  HHaappppyy!!!!  กบัสายการบนิระดบัพรเีมีย่ม และกบัสายการบนิระดบัพรเีมีย่ม และทีพ่กัระดบั 4 ดาว ทีพ่กัระดบั 4 ดาว     

  HHaappppyy!!!!    กบัเมนอูาหารพเิศษ..กบัเมนอูาหารพเิศษ..  เมนูเมนู  TTooddaaii  RReessttaauurraanntt  ซฟีู้ ตซฟีู้ ต  บฟุเฟ่ต ์บฟุเฟ่ต ์ ขาปยูกัษ์ขาปยูกัษ  ์                                                                                                                                                                                  

 

วนัแรก          กรงุเทพฯ - ทา่อากาศยานนานาชาต ิสวุรรณภมู ิ 

00.00 น.   ( หมายเหต ุ: เวลาในการนดัหมาย ขึน้อยูก่บัเทีย่วบนิทีไ่ดใ้นวนัเดนิทาง ) คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิ
สุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ช ัน้ 4 พบกบัเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ คอย
ใหบ้รกิารและอ านวยความสะดวกแดท่า่นอยูบ่รเิวณแถว..... สายการบนิ .... ประตทูางเขา้ที ่..... 

00.00 น.   ออกเดนิทางสูเ่กาหลใีตด้ว้ยเทีย่วบนิที ่....... 
 

วนัทีส่อง  อนิชอน (เกาหลใีต)้ - ไรส่ตรอเบอรี ่- เกาะนาม ิ– ขึน้กระเชา้ชมยอดเขาซอรคัซาน -วดัชนิฮงึซา 

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

เชา้ หลังจากผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง น าทา่นเดนิทางเพือ่เขา้สัมผัสความโรแมนตคิของ เกาะนาม ิไมว่่า
ใครมาเกาหลีกี่ครัง้ ก็จะตอ้งมาเยอืน เพราะบรรยากาศของเกาะนามจิะเปลี่ยนตามฤดูกาล มีทิวทัศน์
สวยงามทา่มกลางแมกไมต้น้สนทีส่งูเสยีดฟ้า นักทอ่งเทีย่วทีช่อบถา่ยรปูตอ้งแวะมาเก็บรปูทีเ่กาะนามนิี้ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

เทีย่ง        รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูทคัคาลบี ้เป็นอาหารขึน้ชือ่ของเมอืงชุนชอน ที่ใคร
มาแลว้ถา้ไมท่านเหมอืนมาไมถ่งึ เนือ้ไกท่ีห่ั่นออกมาเป็นชิน้พอค า คลกุเคลา้ดว้ยเครือ่งปรงุ และหมกัไวจ้น
ไดท้ี ่น ามาผัดบนกระทะยกัษ์ พรอ้มดว้ย Rice cake  
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                   พาท่านเดนิทางสูเ่มอืงซกโช ทีต่ัง้ของเทอืกเขาซอรัคซาน น าท่านน่ังกระเชา้ขึน้สู่ เทอืกเขาซอรคั เพือ่
สดูอากาศอันบรสิุทธิ ์อุทยานแห่งชาตซิอรัคซานเป็นพืน้ที่โอโซนอนุรักษ์ ทีไ่ดรั้บการรับรองโดยองคก์ร
ยเูนสโก ้มอีาณาเขตตัง้อยูใ่น 4 เมอืง (ซกโช, โกซอง, ยางยาง และอนิเจ) อทุยานแห่งนี้ยงัเป็นทีเ่ทีย่วที่
น่าสนใจของหลายคน ไมว่า่ฤดูไหนก็จะไดส้ัมผัสความงดงามของธรรมชาต ิซึง่ในฤดูใบไมร้่วงนัน้จะไดรั้บ
ความนยิมจากนักท่องเที่ยวเป็นพเิศษ เนื่องดว้ยสภาพอากาศที่เย็นสบาย และตน้ไมใ้บไมไ้ดเ้ริม่ผลัดสี

ผลัดใบกลายเป็นสเีหลอืง สสีม้ สรา้งความโรแมนตคิ ใหนั้กทอ่งเทีย่วไดเ้ก็บความประทับใจ  
ใกล ้ๆ  กันนัน้ มวีัด วดัชนิฮงึซา วัดชือ่ดังในเมอืงคังวอนแห่งนี ้น าท่านเขา้นมสัการพระวัดชนิฮงึซา เป็นที่
ประดษิฐานของพระพุทธรูปทองแดงขนาดใหญ่ทีม่ชี ือ่เสยีง มคีวามสูงถงึ 10 เมตร ใหอ้สิระท่านไดไ้หว ้
พระ ขอพรรับสิง่มงคลเขา้ตัว เชือ่กันว่าใครมจีติศรัทธาอันแรงกลา้ก็ขอสิง่ใดไดส้ ิง่นัน้สมปรารถนาทุก
ประการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

ค า่                        รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนบูลูโกก ิอาหารขึน้ชือ่ของเกาหล ีท ามาจากเนือ้หมมูาหัน่สไลด์

บางๆ หมกัในซอสถัว่เหลอืง น ้ามนังา พรกิไทยด า กระเทยีม หัวหอม ขงิ ไวน์ และน ้าตาล หมกัไวป้ระมาณ   

2-4 ชัว่โมงน ามาตม้พรอ้มใสผั่กนานาชนดิ จนไดน้ ้าซปุทีเ่ขม้ขน้ และเพือ่รสชาตทิีอ่รอ่ยยิง่ขึน้ คนเกาหลี

จะนยิมหอ่ในใบผกักาดหอม หรอืใบงา รับประทานคก่บักมิจ ิและสาหรา่ย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กัเทยีบเทา่ ระดบั 4 ดาว  
 

วนัทีส่าม  สกรีสีอรท์ – โซล -ลอ๊ตเตแ้อดเวนเจอร ์ 
เชา้              รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

         น าทา่นไปยงั สกรีสีอรท์ ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลินไปกบัการเลน่สก ี 
 

 
  
 

 

 

 
 

จากนัน้น าทา่นไปยงั ไรส่ตอรเ์บอรี ่ใหท้า่นไดช้มิ และเลอืกซือ้กลับมารับประทานหรอืฝากคนทีท่า่นรัก 
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เทีย่ง                        รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูคาลบ ีอาหารเกาหลีแบบป้ิงย่างที่มีชือ่เสียงของ
เกาหล ีเป็นการน าเนือ้หมมูาหมักกับเครือ่งปรงุจนเนือ้นุ่ม แลว้จงึน าไปยา่งบนแผ่นโลหะทีถ่กูเผาจนรอ้น 
ทานกบัเครือ่งเคยีงจ าพวกผัก ซปุสาหรา่ย เสริฟ์พรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ 

 
                      
 
 
 
 
 
 
 

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 ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   อสิระอาหารค า่ 
น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กัเทยีบเทา่ ระดบั 4 ดาว  

 

วนัทีส่ ี่วนัทีส่ ี ่         ศูนย์สมุนไพรศูนย์สมุนไพร  --  ศูนย์เครื่องส าอางศูนย์เครื่องส าอาง  ––  พิพิธภณัฑ์สาหร่าย + ใส่ชุดฮนับก+ ท าค ิมบบั พิพิธภณัฑ์สาหร่าย + ใส่ชุดฮนับก+ ท าค ิมบบั --

พระราชวงัพระราชวงัถ็อกซูถ็อกซู--  ด ิว้ต ีฟ้รีด ิว้ต ีฟ้ร ี --  ชอ้ปป้ิงเมยีงดงชอ้ปป้ิงเมยีงดง    
เชา้          รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านรับฟังความรูท้ี ่ศนูยส์มุนไพรศนูยส์มุนไพร ซึง่ไดรั้บการรับรองคุณภาพจากรัฐบาล เขา้ชมศูนยโ์สมเกาหล ีซึง่
ถอืว่าเป็นโสมทีม่คีุณภาพดทีีส่ดุ พรอ้มใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้โสมทีม่คีุณภาพ  หรอืศูนยฮ์็อกเก็ตนาม ูตน้ไม ้
ชนดินีเ้จรญิเตบิโตในป่าลกึบนภเูขาทีป่ราศจากมลภาวะ ชว่ยดแูลตับใหส้ะอาดแข็งแรง ป้องกนัโรคตับแข็ง 
ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ตามอัธยาศัย จากนัน้ไดเ้วลาน าท่านสู ่ศนูยร์วมเครือ่งส าอาง แบรนดด์ังของเกาหลี
มากมาย ทีไ่มม่ขีายตามทอ้งตลาดทั่วไป  
น าท่านสู ่พพิธิภณัฑส์าหรา่ย (KIM MUSEUM) ซึง่ทา่นจะไดเ้รยีนรูก้ารท าสาหร่ายของชาวเกาหลปีระวัติ
ความเป็นมาและความผูกผันทีช่าวเกาหลทีีม่ตี่อสาหรา่ย อกีทัง้ยังใหท้่านไดล้องฝึกท าขา้วห่อสาหร่ายเป็น
อาหารยอดนยิมอกีชนดิของคนเกาหล ีพเิศษ....จากนี้ทีน่ี่ยังมบีรกิารถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึในชดุฮนับก ซึง่เป็นชดุ
ประจ าชาตขิองเกาหลอีกีดว้ย ใหท้่านไดท้ดลองสวมชดุฮันบก ชดุประจ าชาตเิกาหลี เพือ่เก็บภาพแห่งความ
ประทับใจ 

เทีย่ง       รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารภตัตาคาร เมนูเมนู  ไกตุ่น๋โสมไกตุ่น๋โสม ของขึน้ชือ่ตัง้แต่ยคุสมัยราชวงศโ์ชซอนม ี
ตน้ต ารับมาจากในวัง เป็นเมนูอาหารเกาหลทีีน่ยิมทานเพือ่บ ารงุก าลัง และเสรมิสขุภาพ ภายในไกจ่ะยดัไส ้

สมนุไพรตา่งๆ เชน่ ขา้วเหนยีว รากโสม พรกิไทยแดง เกาลัด พทุราจนี เป็นตน้ กนิพรอ้มกบัเครือ่งเคยีง  
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บา่ย จากนัน้น าท่านสู่  พระราชวงัถ๊อกซูกุง (Deoksugung Palace) ท็อกซูกุง หรอื พระราชวังท็อกซ ู
เป็นหนึง่ในหา้พระราชวังทีส่ าคัญทีส่ดุของราชวงศโ์ชซอ็นและเกาหล ีเดมิพระราชวังแหง่นีเ้ป็นทีป่ระทับ
ขององคช์ายวอลซาน พระเชษฐาในพระเจา้ซองจง หรอืองคช์ายชาซาน ระหว่างสงครามเจ็ดปี ทีน่ี่ได ้
กลายเป็นพระราชวังหลวง โดยพระเจา้ซอนโจเป็นกษัตรยิอ์งคแ์รกทีเ่สด็จมาประทับทีพ่ระราชวังแห่งนี้ 
และองคช์ายควางแฮกนุไดท้รงสวมมงกฎุทีน่ีเ่มือ่ ค.ศ. 1608 (พ.ศ. 2151) และทรงเปลีย่นชือ่พระราชวัง
แหง่นีเ้ป็น คย็อนกนุกงุ ในปี ค.ศ. 1611 (พ.ศ. 2154) หลังจากทางราชส านักไดก้ลับไปสรา้งพระราชวัง
ชงัด็อกขึน้มาใหม่ในปี ค.ศ. 1618 (พ.ศ. 2161) พระราชวังแห่งนี้ก็ไดเ้ป็นพระราชวังรองตลอด 270 ปี 
(ค.ศ. 1618-1888) และไดเ้ปลี่ยนชือ่เป็น ซอกุง (พระราชวังตะวันตก) ต่อมาในปี ค.ศ. 1897 (พ.ศ. 
2440) หลังจากเกดิวกิฤตกิารณ์ทางการเมอืงแลว้ พระเจา้โกจงไดท้รงลีภ้ัยเขา้ไปประทับในสถานทูต
รัสเซยี หลังจากนัน้พระองคไ์ดก้ลับมาประทับทีพ่ระราชวังแห่งนี้ และไดเ้ปลีย่นชือ่เป็นคย็อนกุนกุงอกี
ครัง้ หลังจากทรงยา้ยกลับมาประทับทีพ่ระราชวังแห่งนี้แลว้โปรดใหม้กีารขยาย และเพิม่เตมิสิง่อ านวย
ความสะดวกในพระราชวัง หลังจากทรงสละราชสมบัตใิหส้มเด็จพระจักรพรรดซินุจง พระราชโอรสก็ทรง
ประทับทีพ่ระราชวังแห่งนี้และไดเ้ปลีย่นชือ่พระราชวังเป็น ท็อกซกูงุ จนถงึทกุวันนี้ และมเีรือ่งเล่าอา้งองิ
วา่ทรงอธษิฐานใหม้พีระชนมช์พีทีย่าวนาน และทรงใชพ้ระชนมช์พีทีเ่หลอืประทับที ่ฮัมนย็องจ็อน โดย
ปัจจบุนันีพ้ระราชวังท็อกซไูดเ้ป็นพพิธิภณัฑม์สีวนป่า และมพีระบรมรปูพระเจา้เซจงมหาราช 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

น าทา่นชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีที ่ดวิตีฟ้รีดวิตีฟ้ร ี ทีน่ีม่สีนิคา้ชัน้น าใหท้า่นเลอืกซือ้มากมายกวา่ 500 ชนดิทัง้
น ้าหอม เสือ้ผา้ เครือ่งส าอาง กระเป๋า นาฬกิาเครือ่งประดับ ฯลฯ 
จากนัน้ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิงยา่น ตลาดเมยีงดง หรอืทีรู่จ้ักกนัดใีนนาม สยามสแควรเ์กาหล ีเป็นแหลง่
แฟชัน่การแตง่กายทีท่ันสมยัของเหลา่วัยรุน่เกาหล ีรวบรวมเอาเสือ้ผา้ แฟชัน่เครือ่งแตง่กาย รองเทา้ 
เครือ่งประดับสวยงามตา่งๆ เครือ่งส าอางยีห่อ้ดัง ทีเ่ป็นทีน่ยิมในหมูว่ัยรุน่ของบา้นเราดว้ย 

ค า่ รบัประทานอาหารค ่ามือ้พเิศษ!! เมนู Todai Restaurant ซฟีู้ ตบฟุเฟ่ต ์ขาปยูักษ์ ใหท้า่นไดอ้ิม่อร่อยกับ

เมนูบฟุเฟ่ตข์าปยูักษ์ และเมนูนานาชาตไิมอ่ัน้ เชน่ ชชู ิซาชมิ ิพซิซา่ พาสตา้ อาหารทะเลสดๆ อกีมากมายให ้
ทา่นไดเ้ลอืกอยา่งจใุจ พรอ้มตบทา้ยดว้ยเมนูของหวานสดุฟิน 

         
 
 
 
 
 
 
 

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กัเทยีบเทา่ ระดบั 4 ดาว  
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วนัทีห่า้     วนัทีห่า้       ศนูยน์ า้มนัสนเข็มแดงศนูยน์ า้มนัสนเข็มแดง  ––  โซลทาวเวอร ์โซลทาวเวอร ์––  ฮงแด ฮงแด --    ซุปซุปเเปอรม์าเก็ต ปอรม์าเก็ต --  กรงุเทพฯกรงุเทพฯ    

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 พาทุกท่านเดินทางสู่ ศูนย์น ้ามนัสนเข็มแดง ปัจจุบันชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมมารับประทานเพื่อ           

ลา้งสารพษิในร่างกาย ลา้งไขมันในเสน้เลอืดทั่วทัง้ร่างกาย ป้องกันไขมันอุดตันในเสน้เลอืด,โรคหัวใจ,         

โรคภมูแิพ ้ขบัสารตกคา้งจากอาหาร แอลกอฮอล ์กาแฟ บหุรี ่และยา เป็นตน้  
จากนัน้น าทา่นสูโ่ซลทาวเวอร ์ตัง้อยูบ่นเทอืกเขานัมซาน และถอืวา่เป็นสญัลกัษณ์ของกรงุโซลเลยก็วา่ได ้ 
ซึง่เป็นสถานทีย่อดนยิมของหนุ่มสาวชาวเกาหลมีาเทีย่วกนั คูรั่กสว่นมากจะเตรยีมกญุแจมาคลอ้งตรงรัว้ 
ขา้งบนโซลทาวเวอร ์เพราะมคีวามเชือ่วา่คูรั่กทีไ่ดม้าคลอ้งกญุแจทีน่ี ่จะรักกนัยาวนานตลอดไป ใหท้า่น    
อสิระเก็บภาพระลกึความโรแมนตกิตามอธัยาศัย 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
เทีย่ง         รบัประทานอาหารกลางวนั เมน ูเซ็ตปลายา่ง อาหารทะเลสดๆ ทานพรอ้มเครือ่งเคยีง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บา่ย         ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสูส่นามบนิอนิชอนเพือ่เตรยีมตัวเดนิทางกลับกรุงเทพฯ ระหวา่งทางแวะ  
ชอ้ปป้ิงขนมพืน้เมอืงเกาหลหีลากชนดิรวมทัง้กมิจ ิไกตุ่๋นโสมทีบ่รรจอุยูใ่นถุงสูญญากาศ ตะเกยีบ ถว้ยใส่

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

 Happy  Winter 2017  
 

หมายเหต:ุ  

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

เวลา, สภาพอากาศ ฯลฯ) ทัง้นี้ทางบรษัิทค านงึถงึความสะดวกสบายในการเดนิทางและผลประโยชน์ทีลู่กคา้จะ

ไดรั้บเป็นหลัก 
- ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ ส าหรับท่านทีต่อ้งการเดนิทางเพือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้  และในกรณีทีท่่านถูกปฏเิสธ

การเขา้ประเทศเกาหลใีต ้บรษัิทจะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้ รวมถงึคา่ทัวรท์ัง้หมด 
- ทา่นทีไ่มเ่ทีย่วตามโปรแกรม พรอ้มคณะ ไมส่ามารถเรยีกคนืเงนิได ้
- ภาพทีใ่ชใ้นโปรแกรมเพือ่การโฆษณาเทา่นัน้ 
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ก าหนดวนัเดนิทาง 
อตัราคา่บรกิาร **ออกเดนิทางข ัน้ต า่ 15 ทา่น** 

ราคาผูใ้หญ ่ เด็กมเีตยีงเสรมิ เด็กไมม่เีตยีง พกัเดีย่ว 

29พฤศจกิายน –3ธนัวาคม 60 27,900 26,900 25,900 4,500 

  6-10 ธนัวาคม 60  28,900 27,900 26,900 4,500 

13-17 ธนัวาคม 60 28,900 27,900 26,900 4,500 

20-24 ธนัวาคม 60 28,900 27,900 26,900 4,500 

27-31 ธนัวาคม 60 28,900 27,900 26,900 4,500 

30 ธนัวาคม 2560-3 มกราคม 2561 37,900 36,900 35,900 7,500 

10-14 มกราคม 2561  27,900 26,900 25,900 4,500 

17-21 มกราคม 2561 27,900 26,900 25,900 4,500 

24-28 มกราคม 2561 27,900 26,900 25,900 4,500 

31 มกราคม-4 กมุภาพนัธ ์2561 27,900 26,900 25,900 4,500 

7-11 กมุภาพนัธ ์2561 27,900 26,900 25,900 4,500 

14-18 กมุภาพนัธ ์2561 27,900 26,900 25,900 4,500 

21-25 กมุภาพนัธ ์2561 27,900 26,900 25,900 4,500 
 

เพิม่ทา่นละ 5,000  บาท จดักรุป๊สว่นตวั 10 ทา่น/ กรุป๊ 
 
 

อตัราคา่บรกิารรวม 
- คา่ตั๋วเครือ่งบนิชัน้ทศันาจร ไป-กลบั เสน้ทาง กรงุเทพ-อนิชอน-กรงุเทพ  ตามทีร่ะบใุนรายการ 

- คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ กรงุเทพ-อนิชอน 
- คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง วงเงนิสงูสดุไมเ่กนิ 1,000,000 บาท 

- สมัภาระน ้าหนัก OZ น ้าหนักรวมไมเ่กนิ 23 กโิลกรมั และ KE ไมเ่กนิ 23 กโิลกรัม ตอ่ใบ/ทา่น 

คา่ใชจ้า่ยในตา่งประเทศ ประกอบดว้ย 
- คา่ทีพ่ักในโรงแรมทีไ่ดเ้ลอืกสรรแลว้ ตลอดการเดนิทาง 
- คา่อาหารทกุมือ้ตามทีร่ะบใุนรายการ 
- คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดการเดนิทาง 
- คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ 
- หัวหนา้ทัวรท์ีม่ปีระสบการณ์คอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 

 

 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 
- คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง 
- คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั เชน่ อาหาร และเครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ / คา่ซกัรดี / คา่โทรศัพท ์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)   
 
 
 
 

 



 

 

 
 

HAPPY WINTER 2017                               หนา้ 7 

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.  ในกรณีกรุป๊ทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยดุ หรอื เทศกาล บรษัิทฯไดม้กีารการันตมีดัจ า หรอื ซือ้ขายแบบมเีงือ่นไขกบั

สายการบนิ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHATER FLIGHT (เหมาล า), EXTRA FLIGHT (เทีย่วบนิพเิศษทีเ่พิม่เขา้มาชว่ง

วันหยดุ 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: 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 
 

กรณุาสง่แฟกซส์ าเนาใบโอนเงนิมาที ่ เบอร ์02-932-5352 

กรณีช าระดว้ยเชค็ การจองจะสมบรูณ์ตอ่เมือ่ทางบรษัิทไดรั้บเงนิจากการสัง่จา่ยจ านวนนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 
 

เอกสารใชป้ระกอบในการเดนิทาง 
1. หนังสอืเดนิทางทีเ่หลอือายกุารใชง้านมากกวา่ 6 เดอืน (กรณีท าหนังสอืเดนิทางเลม่ใหมก่รณุาเตรยีมหนังสอื

เดนิทางเลม่เกา่ไปดว้ย ณ วนัเดนิทาง) 

ส าหรบัทา่นทีไ่มเ่คยไปเกาหล ี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 ตอ้งจัดเตรยีมเอกสารเพิม่เตมิดังนี้ 
5.1 หนังสอืรับรองการท างานของบดิาหรอืมารดา ทา่นใดทา่นหนึง่ 
5.2 ส าเนาสมดุบญัชเีงนิฝากของบดิา หรอืมารดายอ้นหลัง 6 เดอืนจนถงึปัจจบุนั 
5.3 ส าเนาสตูบิตัร 

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

 


