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HHAAPPPPYY  BBIIGG  TTHHAANNKKSS  
  
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)้  ––  โซลทาวเวอร ์(ไมร่วมลฟิต)์โซลทาวเวอร ์(ไมร่วมลฟิต)์ – ศนูยเ์ครือ่งส าอาง - ศนูยน์ า้มนัสนเข็มศนูยน์ า้มนัสนเข็มแดงแดง 

เชา้ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง น าท่านสู่ โซล ทาวเวอร ์ (Seoul Tower)           ซึง่ถือว่าเป็น

สญัลักษณ์ของกรงุโซลเลยก็ว่าได ้ซึง่เป็นสถานทีย่อดนยิมทีห่นุ่มสาวเกาหลไีมพ่ลาดทีจ่ะมาเทีย่วกนั บน
หอคอยมภีัตตาคารซึง่หมุนไดด้ว้ยตัวเอง  น าท่านขึน้สู่จุดชมววิของหอคอย ใหท้่านไดต้ื่นตาตื่นใจกับ
ทัศนียภาพอันสวยงามรอบ ๆ กรุงโซล จากนัน้ใหทุ้กทา่นไดค้ลอ้งกญุแจคูรั่กบรเิวณดา้นล่างของฐานโซล
ทาวเวอร ์กจิกรรมสดุฮติทีใ่ครไดม้าเยอืนตอ้งแลว้ตอ้งท าแทบทุกราย อสิระถ่ายรูปเก็บไวเ้ป็น      ทีร่ะลกึ
ไดต้ามอธัยาศัย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทีย่ง                รบัประทานอาหารกลางวนัรบัประทานอาหารกลางวนั  เมนู ทคัคาลบี ้เป็นอาหารขึน้ชือ่ของเมอืงชนุชอน ทีใ่ครมาแลว้ถา้ไมท่านเหมอืน
มาไม่ถงึ  เนื้อไกท่ีห่ั่นออกมาเป็นชิน้พอค า คลุกเคลา้ดว้ยเครือ่งปรุง และหมักไวจ้นไดท้ี ่น ามาผัดบนกระทะ
ยักษ์ พรอ้มดว้ย Rice cake  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

บา่ย  น าทา่นสูศ่นูยร์วม เวชเครือ่งส าอาง แบรนดด์ังของเกาหลมีากมาย ทีไ่มม่ขีายตามทอ้งตลาดทั่วไป  
หลังจากนัน้พาทกุท่านเดนิทางสู ่ศูนยน์ า้มนัสนเข็มแดง ปัจจุบันชาวเกาหลรีุน่ใหมน่ยิมมารับประทานเพือ่           
ลา้งสารพษิในร่างกาย ลา้งไขมันในเสน้เลือดท่ัวทัง้ร่างกาย ป้องกันไขมันอุดตันในเสน้เลือด,โรคหัวใจ,         
โรคภมูแิพ ้ขับสารตกคา้งจากอาหาร แอลกอฮอล ์กาแฟ บหุรี ่และยา  
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ค า่                    รบัประทานอาหารรบัประทานอาหารเย็นเย็น  เมนู เมนู  ชาบู ชาบู หมอ้ไฟเกาหล ีเสริฟ์พรอ้มเครือ่งเคยีงหลากชนดิแบบฉบับ
เกาหลพีรอ้มน ้าจิม้ โดยน าเนือ้หมมูาแล่ใหบ้าง แลว้น าไปใสใ่นหมอ้ไฟพรอ้มเห็ดตา่งๆและผักนานาชนดิ 
พรอ้มทั ้งใส่วุน้เสน้เกาหลีลงไป หรือใครจะทานโดยการน าเนื้อหมูไปแกว่งในน ้ าซุปรอ้นๆ ใหสุ้ก
พอเหมาะ ก็อรอ่ยไปอกีแบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

  จากน ัน้น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั The Recenz Dongdaemun Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว 
 

วนัทีส่าม  & วนัทีส่ ี ่  วนัอสิระทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยั 

เชา้                รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
    อสิระใหท้า่นทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยั โดยทา่นสามารถขอค าแนะน าสถานทีท่อ่งเทีย่ว และ วธิกีาร   
   เดนิทาง จากไกด ์หรอื เลอืกซือ้ต ัว๋ตา่งๆ ได ้ดงัตอ่ไปนี ้

   1.สวนสนกุล็อตเตแ้อดเวนเจอร ์(LOTTE  ADVENTURE) ดนิแดนแหง่ความสนุกหฤหรรษ์     
และไฮเทคในรูปแบบใหม่ที่สวนสนุกล็อตเตเ้ว ิลด์ สวนสนุกในร่มที่ใหญ่ที่สุดในเกาหล ี
สนุกสนานกับเครือ่งเลน่หลากชนดิทัง้ในรม่และกลางแจง้ ไมว่า่การผจญภัยกับโลกของซนิแบต 
หอคอย บัจจีจั้ม้ โรงหนังสามมติ ิไวกิง้ รถรางไฟฟ้า ชมความงามของสวนสนุกทัง้ภายในและ
นอกอาคาร เกมสก์ารละเล่นต่างๆ ขบวนพาเหรด โชวต์่างๆ ตลอดจนรา้นขายอาหาร รา้นขาย
ของทีร่ะลกึเฉพาะของสวนสนุกล็อตเตแ้อดเวนเจอร ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์สวนสนุกกลางแจง้ทีใ่หญ่ทีสุ่ดของประเทศเกาหล ีซึง่ไดถู้กขนานนามว่า
“ดสินียแ์ลนดเ์กาหล”ี ตัง้อยูท่่ามกลางหุบเขาท่านจะไดส้ัมผัสกับความตืน่เตน้ไปกับเครือ่งเล่นมากมาย

หลากหลายชนดิ โดยท่านสามารถเลน่เครือ่งเลน่ไดทุ้กชนดิไมจ่ ากัดจ านวนครัง้ กบับัตร DAY PASS อาทิ

เชน่รถไฟความเร็วสู ้T-Express, รถไฟเหาะ, ทอ่งไปกบัโลกของ สตัวป่์าซาฟาร ีชมไลเกอรแ์ฝดคูแ่รกของ

โลก, ชมสวนดอกไม ้ซึง่ก าลังบานสะพร่ังอวดสสีันเต็มสวน (ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับสภาพอากาศ เดอืนเมษายน 

เป็นสวนดอกทวิลปิ, เดอืนพฤษภาคม – เดอืนมถินุายน เป็นดอกกหุลาบ, เดอืนสงิหาคม - เดอืนกนัยายน 

เป็นสวนดอกลลิลี,่ เดอืนตลุาคม - เดอืนพฤศจกิายน เป็นสวนดอกเบญจมาศ) 
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     ทีพ่กั The Recenz Dongdaemun Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว 
 

วนัทีห่า้     วนัทีห่า้       ดิว้ตีฟ้รีด ิว้ต ีฟ้ร ี ––    พพิธิภณัฑส์าหรา่ย – หมูบ่า้นเทพนยิาย - ซุปซุปเเปอรม์าเก็ต ปอรม์าเก็ต ––  กรงุเทพฯกรงุเทพฯ    

 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีที ่ดวิตีฟ้รีดวิตีฟ้รี  ทีน่ี่มสีนิคา้ชัน้น าใหท้่านเลอืกซือ้มากมายกว่า 500 ชนดิทัง้

น ้าหอม เสือ้ผา้ เครือ่งส าอาง กระเป๋า นาฬกิาเครือ่งประดับ ฯลฯ  
 น าทา่นสู ่พพิธิภณัฑส์าหรา่ย (KIM MUSEUM) ซึง่ทา่นจะไดเ้รยีนรูก้ารท าสาหรา่ยของชาวเกาหลปีระวัติ

ความเป็นมาและความผกูผันทีช่าวเกาหลทีีม่ตีอ่สาหรา่ย อกีทัง้ยงัใหท้า่นไดล้องฝึกท าขา้วหอ่สาหรา่ยเป็น
อาหารยอดนยิมอกีชนดิของคนเกาหล ีพเิศษ....จากนีท้ีน่ีย่งัมบีรกิารถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึในชดุฮนับก ซึง่เป็น
ชดุประจ าชาตขิองเกาหลอีกีดว้ย ใหท้่านไดท้ดลองสวมชดุฮันบก ชดุประจ าชาตเิกาหล ีเพือ่เก็บภาพแห่ง
ความประทับใจ 

 
เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู พุลโกก ิอาหารขึน้ชือ่ของเกาหล ีท ามาจากเนื้อหมมูาหั่น

สไลดบ์างๆ หมักในซอสถ่ัวเหลอืง น ้ามันงา พรกิไทยด า กระเทยีม หัวหอม ขงิ ไวนแ์ละน ้าตาล ประมาณ   2-
4 ชัว่โมงน ามาตม้พรอ้มใสผั่กนานาชนดิ จนไดน้ ้าซปุทีเ่ขม้ขน้ และเพือ่รสชาตทิีอ่รอ่ยยิง่ขึน้ คนเกาหลจีะนยิม
หอ่ในใบผักกาดหอม หรอืใบงา รับประทานคก่บักมิจแิละสาหรา่ย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

บา่ย         จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ หมู่บา้นเทพนยิาย หรอื ดงฮวามาอลึ (ภาษาเกาหลี แปลว่า หมู่บา้นเทพ
นยิาย) ถกูตกแตง่ ประดับประดา และวาดสสีนัใหห้มูบ่า้นแสนจะธรรมดากลายเป็นหมูบ่า้นแหง่เทพนยิาย มี
นยิายโด่งดังหลายเรือ่ง อาทเิชน่ สโนวไ์วทก์ับคนแคระทัง้ 7 หนูนอ้ยหมวกแดง ปีเตอรแ์พน อะลาดนิกับ

ตะเกยีงวเิศษ ฯลฯ รวมอยูใ่นหมู่บา้นแห่งนี้ ท าใหเ้ป็นเหมอืนสตูดโิอถ่ายรูปขนาดใหญ่ ทีไ่ม่ว่าจะเดนิไป
ทางไหน กอ้ถา่ยรปูไดเ้กส๋ดุๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสูส่นามบนิอนิชอนเพือ่เตรยีมตัวเดนิทางกลับกรุงเทพฯ ระหวา่งทางแวะ  
ชอ้ปป้ิงขนมพืน้เมอืงเกาหลหีลากชนดิรวมทัง้กมิจ ิไกตุ่๋นโสมทีบ่รรจอุยูใ่นถุงสูญญากาศ ตะเกยีบ ถว้ยใส่

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

 Happy Big Thanks  
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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 

 

  

                                                                                                    ก าหนดการเดนิทางก าหนดการเดนิทาง 
 

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

ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก พกัเดีย่ว 

21-25 Mar 29,900 29,900 3,500 

04-08 Apr 29,900 29,900 4,000 

18-22 Apr 29,900 29,900 4,000 

25-29 Apr 29,900 29,900 4,000 

02-06 May 29,900 29,900 4,000 

16-20 May 29,900 29,900 4,000 

23-27 May 29,900 29,900 4,000 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 
- คา่ตั๋วเครือ่งบนิชัน้ทศันาจร ไป-กลบั 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 / คา่โทรศัพท ์ฯลฯ 

- คา่น ้าหนักกระเป๋าเกนิ 
- คา่ทปิ และคา่บรกิารในการเคลือ่นยา้ยสมัภาระ และกระเป๋าเดนิทาง 
- ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% ในกรณีทีท่า่นตอ้งการใบก ากบัภาษี 

- คา่ทปิ 20,000 วอน ส าหรบั มคัคเุทศก ์และ คนขบั 
- คา่วซีา่ส าหรบัพาสปอรต์ตา่งดา้ว (กรณุาเตรยีมเอกสารคอื พาสปอรต์,ใบประจ าตวัคนตา่งดา้ว, 

ใบส าคญัถิน่ทีอ่ยู,่ ส าเนาทะเบยีนบา้น, สมดุบญัชเีงนิฝาก, รปูถา่ยสหีรอืขาวด า 2 นิว้ ทา่นละ 2 รปู)   
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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 วนั  

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

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

 

 


