กำหนดกำรท่องเที่ยว ณ ประเทศเกำหลีใต้ 5วัน 3คืน

HAPPY SUPER WOW WINTER
วันแรก
_____น.

_____น.

กรุงเทพฯ – ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติ สุวรรณภูมิ
คณะพร้อมกันทีท่ ่าอากาศยานนานาชาติสวุ รรณภูมิ อำคำรผูโ้ ดยสำรขำออกชัน้ 4 ประตูทางเข้าที่ 6 – 7
กรุณานากระเป๋าเดินทางใบใหญ่มาพบเจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯ ทีค่ อยต้อนรับอานวยความสะดวกด้านเอกสารและ
สัมภาระบริเวณ แถว ....... ก่อนนาไปเช็คอินน์ยงั เคาน์เตอร์ของสายการบิน KOREAN AIR / ASIANA AIRLINES
ออกเดินทางสู่ ประเทศเกาหลีใต้ โดยสำยกำรบิ น ............ เที่ยวบิ นที่ KE 652 / OZ 742
ตารางเทีย่ วบินของสายการบิน KOREAN AIR ( KE ) / ASIANA AIRLINES ( OZ ) เส้นทาง กรุงเทพฯ – อินชอน
KE 652 ( 23.15 – 06.40+1 ) // OZ 742 ( 01.10 – 09.00+1 )

วันที่สอง
_____น.

เที่ยง

อิ นชอน (เกำหลีใต้) – หุบเขำศิ ลปะโพชอน – เอลิ เชี่ยน คังชอน สกีรสี อร์ท – เมืองยงอิ น
เดินทางถึงสนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ ผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมือง และ รับกระเป๋าสัมภาระ
(กรุณำปรับเวลำของท่ำนให้เร็วขึน้ 2 ชัวโมง
่
เพื่อให้ตรงกับเวลำท้องถิ่ นของประเทศเกำหลี)
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ หุบเขำศิ ลปะโพชอน เดิมทีสถานที่แห่งนี้เคยเป็ น เหมืองหิน ต่อมาได้ปรับทัศนียภาพให้เป็ น
สถานทีท่ ่องเทีย่ วทีเ่ ป็ นหุบเขา มีธรรมชาติโอบล้อม มีทะเลสาบสีเขียวใสสะดุดตา เหมาะแก่การพักผ่อน และเป็ นสถานที่
ตามรอยซีรยี ์ Moon Lovers และ The Legend of the Blue Sea ทาให้มนี ักท่องเที่ยวมากกว่า 1 ล้านคนเดินทางมาชม
ธรรมชาติอนั สวยงามของทีน่ ่ที ุกๆ ปี (บริการแซนด์วชิ และเครื่องดื่มระหว่างเดินทาง)

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร เมนู ทัคคำลบี้ เนื้อไก่ทห่ี นออกมาเป็
ั่
นชิน้ พอคา คลุกเคล้าด้วยเครื่องปรุง
และหมักไว้จนได้ท่ี นามาผัดบนกระทะยักษ์ พร้อมด้วย Rice cake เสิรฟ์ พร้อมน้าซุปสาหร่ายเกาหลีรอ้ นๆ (มีย๊อกกุก)

Happy Korea: Happy Super Wow Winter Program | Page: 1

บ่ำย

หลังจากรับประทานอาหารกลางวัน นาคณะเดินทางสู่ เอลิ เชี่ยน คังชอน สกีรีสอร์ท เป็ นหนึ่งในสกีรสี อร์ทห้ามพลาดที่
ได้รบั ความนิยมจากนักท่องเทีย่ วเป็ นจานวนมาก มีลานสกีทงั ้ หมด 10 ลาน ตัง้ แต่ระดับผูเ้ ริม่ ต้น ไปจนถึงมืออาชีพ รีสอร์
ทตัง้ อยู่ภายในหุบเขาทีส่ วยงาม ท่านสามารถเพลิดเพลินกับทัศนียภาพอันงดงามของทิวเขา ขณะร่อนสกี ทีน่ ่ียงั มีบริการ
ให้เช่าชุดและอุปกรณ์สาหรับเล่นสกี อีกทัง้ สิง่ อานวยความสะดวกต่างๆทีท่ างรีสอร์ทมีไว้คอยบริการให้กบั นักท่องเทีย่ ว
(ไม่รวมค่าชุดและอุปกรณ์) อิสระให้ทุกท่านเพลิดเพลินกับการเล่นสกี จนถึงเวลาทีเ่ หมาะสม จากนัน้ เดินทางสูเ่ มืองยงอิน

คำ่

รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร เมนู คัมจำทัง หรือสตูวก์ ระดูกหมู เป็ นซุปเกาหลีรสเผ็ดทีท่ าจากกระดูกสันหลัง
หรือกระดูกคอของหมู เคีย่ วจนได้ทแ่ี ละเติมส่วนประกอบ เช่น มันฝรัง่ เส้นหมี่ หัวไชเท้า ใบงา หัวหอมใหญ่ พริกขีห้ นู
และงาปน่

เข้ำสู่ที่พกั โรงแรม Yongin Ramada หรือ ระดับเทียบเท่ำ
วันที่สำม
เช้ำ

ป้ อมปรำกำรฮวำซอง – ฟำร์มสตรอว์เบอร์รี่ – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – โซล
รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
หลังรับประทานอาหารเช้านาท่านชม ป้ อมปรำกำรฮวำซอง ตัง้ อยู่ใจกลางเมือง เพื่อเป็ นรากฐานสาหรับการสร้างเมือง
ใหม่ ใ นยุ ค ของอาณาจัก รโชซอน ช่ ว ง ค.ศ. 1794 – 1796 โดยพระเจ้า จองโจ พระมหากษัต ริย์ล าดับ ที่ 22 แห่ ง
ราชอาณาจักรโชซอน ซึ่งปจั จุบนั ได้รบั การขึ้นทะเบียน Unesco เป็ นที่เรียบร้อย ในช่วงฤดูหนาวท่านจะได้เห็น ภาพ
พระราชวังอันโอ่อ่าตัง้ ตระหง่านกลางหิมะขาวบริสุทธิ ์ ป้อมฮวาซองแห่งนี้มรี ูปแบบทางสถาปตั ยกรรมที่สวยงามและ
ยิง่ ใหญ่ แนวกาแพงทอดตัวยาวไปตามแนวเขาโอบล้อมเมืองซูวอนไว้ มีความยาวเกือบ 6 กิโลเมตรด้านบนสุดของป้อมที่
อยู่บนเนินเขาเป็ นจุดชมวิวเมืองซูวอน มีทศั นียภาพทีส่ วยงามไกลสุดลูกหูลกู ตา
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จากนัน้ แวะ ฟำร์มสตรอว์เบอร์รี่ ขึน้ ชื่อของเมืองยงอิน ให้ท่านได้ชมิ และเลือกเก็บสตรอว์เบอร์ร่สี ดๆ จากต้นด้วยตัว
ท่านเอง พร้อมกับถ่ายภาพเก็บบรรยากาศไร่

เที่ยง

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร เมนู ชำบู ชำบู เสิรฟ์ พร้อมเครื่องเคียงหลากชนิดแบบฉบับเกาหลีพร้อม
น้าจิม้ โดยนาเนื้อหมูมาแล่ให้บาง แล้วนาไปใส่ในหม้อไฟพร้อมเห็ดต่างๆ และผักนานาชนิด พร้อมทัง้ ใส่วุน้ เส้นเกาหลี
ลงไป หรือใครจะทานโดยการนาเนื้อหมูไปแกว่งในน้าซุปร้อนๆ ให้สกุ พอเหมาะ ก็อร่อยไปอีกแบบ

บ่ำย

หลังรับประทานอาหารกลางวัน นาท่านเดินทางต่อไปยัง สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ สวนสนุ กกลางแจ้งที่ใหญ่ท่สี ุดของ
ประเทศเกาหลี ซึง่ ได้ถูกขนานนามว่า “ดิสนียแ์ ลนด์เกาหลี” ตัง้ อยู่ท่ามกลางหุบเขา ท่านจะได้สมั ผัสกับความตื่นเต้นไป
กับเครื่องเล่นมากมายหลากหลายชนิด โดยท่านสามารถเล่นเครื่องเล่นได้ทุกชนิดไม่จากัดจานวนครัง้ กับบัตร DAY PASS
อาทิเช่น รถไฟความเร็วสูง T-Express, รถไฟเหาะ, ท่องไปกับโลกของสัตว์ปา่ ซาฟารี ชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลก

คำ่

รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร เมนู คำลบี้ ( หมูย่ำงเกำหลีบุฟเฟ่ ) ต้นตาหรับอาหารเลื่องชื่อของประเทศเกาหลี
ใต้ เป็ นหมูทผ่ี ่านการหมักจนได้ท่ี นามาย่างบนเต่าถ่านร้อนๆ สุกกาลังดี แล้วตัดเป็ นชิน้ พอดีคา รับประทานกับซอส,
กระเทียม, กิมจิ, และใช้ใบผักกาดหอมสดห่อเป็ นคา คล้ายเมีย่ งคา แกล้มด้วยพริกเกาหลี เม็ดโตสีเขียวสด พร้อมข้าวสวย
ร้อนๆ และเครื่องเคียง
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เข้ำสู่ที่พกั โรงแรม Seoul Garden Hotel หรือระดับเทียบเท่ำ
วันที่สี่
เช้ำ

ศูนย์สมุนไพร – พระราชวังถ็อกซูกงุ – ถนนกาแพงหิ นพระราชวังถ็อกซู – นัง่ เคเบิ้ลคาร์ขนึ้ โซลทาวเวอร์ –
COSMETIC OUTLET – เมียงดง
รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
นาท่านรับฟงั ความรูท้ ่ี ศูนย์สมุนไพร ซึง่ ได้รบั การรับรองคุณภาพจากรัฐบาล นาท่านเข้าชม “ศูนย์โสมเกาหลี” ซึง่ ถือว่า
เป็ นโสมทีม่ คี ุณภาพดีทส่ี ดุ พร้อมให้ท่านได้เลือกซือ้ โสมทีม่ คี ุณภาพ หรือ “ศูนย์ฮอ็ กเก็ตนามู” ต้นไม้ชนิดนี้เจริญเติบโตใน
ป่าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะ ช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ให้ท่านได้เลือกซือ้ ตามอัธยาศัย
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ พระรำชวังถ็อกซูกงุ เป็ นพระราชวังที่เล็กที่สุด ในบรรดาของพระราชวังหลวงทัง้ ห้าแห่งของ
กรุงโซล ซึง่ พระราชวังแห่งนี้ตงั ้ อยู่ใจกลางเมืองทีค่ กึ คัก ถึงแม้จะมีขนาดเล็กแต่เต็มไปด้วยสถาปตั ยกรรมทีส่ วยเป็ นการ
ผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมเกาหลีและวัฒนธรรมตะวันตกเข้าด้วยกันอย่างลงตัว นาทุกท่านศึกษาประวัตศิ าสตร์ภายใน
พระราชวัง ก่อนพาท่านไปเดินสัมผัสบรรยากาศความโรแมนติกช่วงฤดูหนาวของ ถนนกาแพงหิ นพระราชวังถ็อกซู
ถนนเส้นนี้ มีระยะทางยาว 900 เมตร โดยมีผนังหินของพระราชวัง ท็อกซูกุง อยู่ตลอดเส้นทาง เป็ นการก่อสร้างผนัง
หินดัง้ เดิมของเกาหลีทผ่ี สมผสานเข้ากับวิถชี วี ติ ในปจั จุบนั ได้อย่างลงตัว ไม่เพียงเท่านี้ ด้วยถนนสายโรแมนติกถ็อกซูกุง
กลายเป็ นถนนสายโรแมนติกสาหรับการเดินเล่นของคู่รกั จึงไม่แปลกใจทีจ่ ะเห็นคู่รกั หลายคู่มาเดินเล่น และนัง่ พักผ่อน
หย่อนใจทีนี่ ่

เที่ยง

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร เมนู ไก่ต๋นุ โสม ของขึน้ ชื่อตัง้ แต่ยุคสมัยรำชวงศ์โชซอน มีตน้ ตารับมา
จากในวัง เป็ นเมนูอาหารเกาหลีทน่ี ิยมทานเพื่อบารุงกาลัง และเสริมสุขภาพ ภายในตัวไก่จะมีสว่ นผสมของสมุนไพรนานา
ชนิด เช่น ข้าวเหนียว รากโสม พริกไทยแดง เกาลัด พุทราจีน เป็ นต้น

บ่ำย

จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ Namsan Cable Car เป็ นสถานีเคเบิล้ คาร์หรือกระเช้าลอยฟ้าแห่งแรกของประเทศเกาหลี ตัง้ อยู่
บนยอดภูเขานัมซาน ใจกลางของกรุงโซล นาท่านขึ้นชม โซลทำวเวอร์ หรือ นัมซำน ทำวเวอร์ เป็ นหนึ่งในแหล่ง
ท่องเทีย่ วสาคัญของเมืองโซล เปิ ดให้บริการมาตัง้ แต่ปี 1980 ตัง้ อยู่บนยอดเขานัมซัง สูง 236 เมตร ให้ววิ เมืองโซลและ
บริเวณรอบๆ แบบ พาโนราม่า นับว่าเป็ นหนึ่งในทาวเวอร์ทใ่ี ห้ววิ สวยทีส่ ุดในเอเชีย จุดไฮไลท์ท่พี ลาดไม่ได้เลยเมื่อมา
เทีย่ ว Seoul Tower นันก็
่ คอื สถานทีค่ ล้องกุญแจชื่อดัง Love Key Ceremony ทีม่ คี วามเชื่อว่าคู่รกั ทีม่ าคล้องกุญแจทีจ่ ะ
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มีความรักที่ยนื ยาวไปตลอดกาล โดยที่จะเขียนข้อความหรือชื่อของคู่รกั ไว้บนแม่กุญแจ
เหล็กบริเวณฐานของ N Seoul Tower นันเอง
่

แล้วนาไปคล้องไว้กบั ราว

จากนัน้ นาท่านแวะช้อปที่ ศูนย์เวชสำอำงยอดนิ ยม COSMETIC OUTLET สวรรค์ของนักช้อปชาวไทย เพื่อเลือกซื้อ
กลับไปเป็ นของฝาก มีให้เลือกมากมายหลากหลายแบนด์ไม่ว่าจะเป็ นสกินแคร์บารุงผิว ครีมหอยทาก ครีมน้ าแตก ครีม
ขัดขีไ้ คล สแตมเซลล์โบท็อกซ์ เป็ นต้น และยังมีสนิ ค้าอื่นๆอาทิเช่น ครีมว่านหางจระเข้ แป้งม้าโยก ยาย้อมผม แฮนด์ครีม
ยาสระผม ฯลฯ จากนัน้ นาทางสูย่ ่าน เมียงดง ศูนย์รวมแฟชันของวั
่
ยรุ่นชาวเกาหลีทเ่ี ต็มไปด้วยสีสนั จากการแต่งกาย และ
ตึกสูงทีต่ งั ้ อยู่โดยรอบ ระหว่างทางเต็มไปด้วยร้านเสือ้ ผ้าเครื่องประดับ รองเท้า กระเป๋า และ ร้านเครื่องสาอาง ทัง้ Local
Brand และ Inter Brand รวมถึงร้านกาแฟ และ ภัตตาคารทีต่ กแต่งอย่างน่ารัก เพื่อเอาใจวัยรุ่น

คำ่

รับประทำนอำหำรกลำงคำ่ ณ ภัตตำคำร Todai Restaurant ด้วยเมนูบุฟเฟ่ นำนำชำติ ให้ท่านได้อมิ่ อร่อยไม่อนั ้ กับ
อาหารนานาชาติหลากหลายเมนู เช่น ชูชิ ซาชิมิ พิซซ่า พาสต้า อาหารทะเลสดๆ อีกมากมายให้ท่านได้เลือกอย่างจุใจ
พร้อมตบท้ายด้วยเมนูของหวานสุดฟิน

เข้ำสู่ที่พกั โรงแรมที่พกั Seoul Garden Hotel หรือระดับเทียบเท่ำ
วันที่ห้ำ
เช้ำ

ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง – ดิ วตี้ฟรี – พิ พิธภัณฑ์สำหร่ำย – ฮงแด – ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติ อินชอน – กรุงเทพฯ
รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง ปจั จุบนั ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมมารับประทานเพื่อล้างสารพิษในร่างกาย ล้าง
ไขมัน ในเส้นเลือ ดทัวทั
่ ง้ ร่า งกาย ป้ อ งกันไขมันอุ ดตันในเส้นเลือ ด, โรคหัว ใจ, โรคภูมิแพ้ ขับสารตกค้างจากอาหาร

Happy Korea: Happy Super Wow Winter Program | Page: 5

แอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ และยา เป็ นต้น จากนัน้ นาท่านช้อปปิ้ งสินค้าปลอดภาษีท่ี ดิ วตี้ฟรี ทีน่ ่มี สี นิ ค้าชัน้ นาให้ท่านเลือก
ซือ้ มากมายกว่า 500 ชนิดทัง้ น้าหอม เสือ้ ผ้า เครื่องสาอาง กระเป๋า นาฬิกาเครื่องประดับ ฯลฯ
เที่ยง

รับประทำนอำหำรอำหำร ณ ภัตตำคำร จิ มดัก ไก่อบซีอิ๊ววุน้ เส้น เป็ นเมนูอาหารเกาหลีพน้ื เมืองดัง้ เดิม เป็ น
ไก่ผดั รวมกับวุน้ เส้น มันฝรังแครอท
่
พริก และซอสดา เนื้อไก่ทน่ี ิ่ม รสชาติคล้ายกับไก่พะโล้สตู รเกาหลี ทานกับข้าว
หอมอร่อย รสเผ็ดถึงเครื่อง

บ่ำย

หลังรับประทานอาหารกลางวัน นาท่านเดินทางสู่ พิ พิธภัณฑ์สำหร่ำย ซึ่งท่านจะได้เรียนรู้การทาสาหร่ายของ ชาว
เกาหลี ประวัตคิ วามเป็ นมาและความผูกผันทีช่ าวเกาหลีทม่ี ตี ่อสาหร่าย อีกทัง้ ยังให้ท่านได้ลองฝึกทาข้าวห่อสาหร่ายเป็ น
อาหารยอดนิยมอีกชนิดของคนเกาหลี จากนัน้ นาท่านช้อปปิ้ ง ณ ฮงแด ตัง้ อยู่บริเวณด้านหน้าของมหาวิทยาลัยฮงอิก จึง
เป็ นศูนย์รวมสินค้าแฟชันของวั
่
ยรุ่นและเด็กมหาลัยในย่านนัน้ และเป็ นสถานที่โชว์ของ ของนักร้องใต้ดนิ อินดี้ มาร้อง
เพลง โชว์ผลงานของตัวเองให้ผู้คนที่เดินผ่านไปมาแถวนัน้ ได้ดูกนั อีกทัง้ ยังมีร้านกาแฟที่เป็ นเอกลักษณ์ แกลเลอรี่
ร้านค้าจาหน่ ายสินค้าแฟชัน่ คลับ ตลาดศิลปะ และร้านอาหารที่น่าสนใจอีกมากมาย อิสระให้ท่านช้อปปิ้ งจนถึงเวลาที่
เหมาะสม จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอนิ ชอน เพื่อนาท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ
นาท่านเหินฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดย สำยกำรบิ น KOREAN AIR / ASIANA AIRLINE

..........น.

ตำรำงเที่ยวบิ นของสำยกำรบิน KOREAN AIR ( KE ) เส้นทำง อิ นชอน – กรุงเทพฯ
KE 651 (17.20 – 21.30) / KE 659 (20.10 – 00.20)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ตำรำงเที่ยวบิ นของสำยกำรบิน ASIANA AIRLINE ( OZ ) เส้นทำง อิ นชอน – กรุงเทพฯ
OZ 741 (19.30 – 23.10)
เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติสวุ รรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
******ภาพทีใ่ ช้ในโปรแกรมเพื่อการโฆษณาเท่านัน้ *******
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อัตรำค่ ำบริกำร *** เดินทำงขัน้ ต่ำ 15 ท่ ำน ***
กำหนดกำรเดินทำง
รำคำผู้ใหญ่
เด็กมีเตียงเสริม
พักห้ องละ 2 ท่ ำน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ ำน
47,000.46,000.-

เด็กไม่ มีเตียง
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ ำน
45,000.-

พักเดี่ยว
จ่ ำยเพิ่ม
4,500.-

7 – 11, 14 – 18, 21 – 25 ธ.ค. 65
28 ธ.ค. 65 – 1 ม.ค. 66
29 ธ.ค. 65 – 2 ม.ค. 66
51,900.50,900.49,900.4,700.30 ธ.ค. 65 – 3 ม.ค. 66
4 – 8, 11 – 15, 18 – 22, 25 – 29 ม.ค. 66
47,000.46,000.45,000.4,500.1 – 5, 8 – 12, 15 – 19, 22 – 26 ก.พ. 66
47,000.46,000.45,000.4,500.หมำยเหตุ: กรณียอดจองมี 10 คนขึน้ ไป แต่ ไม่ ถงึ 15 คน จะไม่ มีบริกำรหัวหน้ ำทัวร์
โดยทางบริษัทจะรอต้ อนรับ และคอยอานวยความสะดวกท่านที่สนามบินสุวรรณภูมิ
หลังจาก check in ลูกค้ าเดินทางไปพบไกด์ที่สนามบินอินชอนด้ วยตัวท่านเอง โดยมีไกด์รอรับท่านที่สนามบินอินชอน

อัตรำค่ำบริกำรรวม
- ค่าตั ๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชัน้ ประหยัด (แบบหมู่คณะ) เส้นทาง กรุงเทพฯ – อินชอน – กรุงเทพฯ
รวมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและค่าภาษีเชือ้ เพลิง (ไม่สามารถเปลีย่ นแปลงวันเดินทางได้)
- ค่าโรงแรมทีพ่ กั ตามระบุในรายการ หรือระดับเทียบเท่า
- ค่าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างการเดินทาง วงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท
- ค่าอาหารจานวน 11 มือ้ ( อาหารเช้า 4 มือ้ / อาหารกลางวัน 4 มือ้ / อาหารค่า 3 มือ้ ) ตามระบุในรายการ
- ค่ารถโค้ชปรับอากาศ ตลอดการเดินทาง
- ค่าเข้าชมสถานทีต่ ่าง ๆ ตามรายการ
- ค่าหัวหน้าทัวร์ และ ไกด์ทอ้ งถิน่ ทีม่ ปี ระสบการณ์คอยดูแลอานวยความสะดวก
- บริการน้าดื่มวันละ 1 ขวด
- ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิน่ หัวหน้าทัวร์ และ คนขับรถ
อัตรำค่ำบริกำรไม่รวม
- ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวติ ส่วนตัว และประกันสุขภาพ รวมถึงกรณีตดิ Covid 19 ในระหว่างท่องเทีย่ ว
- ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง และค่าธรรมเนียมวีซ่า สาหรับผูไ้ ม่ได้ถอื หนังสือเดินทางประเทศไทย
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหาร และเครื่องดื่มทีส่ งพิ
ั ่ เศษ / ค่าซักรีด / ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
- ค่าน้าหนักกระเป๋าเกิน
- ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ เฉพาะค่าบริการ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3% ในกรณีทท่ี ่านต้องการใบกากับภาษี
- ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน K-ETA (Korea Electronic Travel Authorization) การลงทะเบีย น Q CODE (Quarantine
Covid-19 Defense) สาหรับท่านทีย่ งั ไม่มี K-ETA มีค่าบริการเพิม่ เติม 650 บาท/ท่าน/ 1 ครัง้
กำรพิ จำรณำผล K-ETA ขึน้ อยู่กบั ดุลยพิ นิจของสำนักงำนตรวจคนเข้ำเมืองเกำหลี (ตม.)
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ข้อแนะนำ!!!!
ด้วยสถานการณ์ปจั จุบนั การเดินทางนัน้ เต็มไปด้วยความเสีย่ ง ทัง้ โรคภัยและความรับผิดชอบของทางสายการบินทีม่ ตี ่อผู้โดยสารนัน้ มี
จากัด ดังนัน้ จึงแนะนาให้ท่านซือ้ ประกันภัยการเดินทาง และสุขภาพเพิม่ เติม ทีส่ ามารถคุม้ ครองตามทีท่ ่านต้องการ โดยเฉพาะกรณีเกิด
เหตุเจ็บปว่ ย เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินก็จะสามารถเครมค่าใช้จ่าย และค่ารักษาพยาบาลได้ หากเกิดเหตุดงั กล่าวขึน้ ในต่างประเทศ เช่น ประเทศ
เกาหลีใต้ จะมีค่าใช้จ่ายทีส่ งู มาก หรือเพื่อความคุม้ ครองบาดเจ็บ เจ็บปว่ ย ไฟล์ยกเลิก ตกเครื่อง ยกเลิกเดินทาง กระเป๋าหาย พาสปอร์ต
หาย และทีมแพทย์ฉุกเฉิน เป็ นต้น
ระเบียบและเงื่อนไขกำรจอง
1. กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
2. ชาระเงินมัดจาท่านละ 10,000.- บาท เงินส่วนทีเ่ หลือ บริษทั ฯ ขอรับชาระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15-20 วัน
( ช่วงเทศกาล ล่วงหน้า 30 วัน )
3. กรุณาแจ้งรายละเอียดข้อมูลทัง้ หมดมาทีช่ ่องทางทีเ่ จ้าหน้าทีแ่ จ้งไว้
- ชื่อผูต้ ดิ ต่อ และช่องทางติดต่อ (เช่น เบอร์มอื ถือ อีเมล์ ไลน์ไอดี เป็ นต้น)
- ชื่อนามสกุล + เบอร์มอื ถือของผูเ้ ดินทางทุกท่าน (จาเป็ น) + สาเนาบัตรประชาชน + สาเนาพาสปอร์ต
- กรอกเอกสาร รายละเอียดเพือ่ ใช้การสมัคร K-ETA ทีบ่ ริษทั ได้มอบให้
- ไฟล์รปู ถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตาดา ไม่ใส่หมวก ไม่ใส่ผา้ พันคอ พืน้ หลังสีขาว ไม่ตดิ เงา ขนาด 1:1
- หลักฐานประกอบการยื่นขอวีซ่า (ในกรณีทถ่ี อื หนังสือเดินทางประเทศอื่น นอกเหนือจากไทย)
- ในกรณี ที่เด็กอำยุไม่เกิ น 18 ปี ไม่ได้เดิ นทำงกับบิ ดำ หรือมำรดำ ต้องจัดเตรียมเอกสารเพิม่ เติมดังนี้
หนังสือรับรองการทางานของบิดา หรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง / สาเนาสมุดบัญชีเงินฝากของบิดา หรือมารดาย้อนหลัง 6
เดือน จนถึงปจั จุบนั / สาเนาสูตบิ ตั ร
*** การเรียกเก็บเอกสารเพิม่ เติมนี้ เพื่อประโยชน์ในการเดินทางเข้าประเทศเกาหลีของท่าน ทีท่ างบริษทั จะได้แจ้งให้หวั หน้า
ทัวร์ทราบ เพื่อให้คาแนะนาท่านในการเข้าเมืองเกาหลีใต้ ***
4. หากไม่ชาระ หรือชาระไม่ครบตามกาหนด ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มเี งื่อนไข ทางผูจ้ ดั มีสทิ ธิยกเลิ
์ กการเดินทางและ
ขอสงวนสิทธิในการคื
นเงินตามเงื่อนไขการยกเลิก เมื่อตกลงชาระเงินไม่ว่าทัง้ หมด หรือบางส่วน ทางผูจ้ ดั จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
์
ในเงื่อนไข และข้อตกลงต่างๆ ทีไ่ ด้ระบุไว้ทงั ้ หมดนี้แล้ว
5. กรณีทเ่ี จ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเข้า - ออก นอกประเทศ ซึง่ อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั ทางบริษทั ขอ
สงวนสิทธิ ์ ไม่คนื ค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิน้
กำรยกเลิ กกำรจอง
การยกเลิกการจองนัน้ จะต้องอีเมล์แจ้งยกเลิกการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทาง โดยมิใช่
- ยกเลิกก่อนการเดินทางตัง้ แต่ 30 วันขึน้ ไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริง
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 - 29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดทีล่ กู ค้าชาระมา และเก็บค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริง (ถ้ามี)
- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอสงวนสิทธิยึ์ ดเงินเต็มจานวน
- กรณีมเี หตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษทั ทัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริง (ถ้ามี)
*** ค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริง เช่น ค่ามัดจาตั ๋วเครื่องบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจาเป็ นอื่นๆ ***
- การขอยกเลิกการเดินทางในกรณีทเ่ี จ็บป่วย หรือมีเหตุจากร่างกายทีไ่ ม่สามารถเดินทางในช่วงเวลาทีจ่ องได้ การยกเลิกการเดินทาง
หรือเลื่อนการเดินทางจะต้องแสดง ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล ให้กบั เจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยขาย ทัง้ นี้บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิพิ์ จารณาใน
การคืนเงินเป็ นกรณีไป แต่ทงั ้ นี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไ ม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าธรรมเนียมการวางมัดจาตั ๋วเครื่องบิน และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ถ้ามี
- คณะทีเ่ ดินทางช่วงวันหยุดต่อเนื่อง หรือช่วงเทศกาล บริษทั ฯ ได้มกี ารการันตีมดั จา หรือซือ้ ขาย แบบมีเงื่อนไขกับสายการบิน รวมถึง
เทีย่ วบินพิเศษ เช่น chatter flight (เหมาลา), extra flight (เทีย่ วบินพิเศษทีเ่ พิม่ เข้ามาช่วงวันหยุด หรือ เทศกาล ดังกล่าว) บริษทั ฯ
ขอสงวนสิทธิไม่
์ คนื เงินค่ามัดจา หรือค่าทัวร์ทงั ้ หมด
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หมำยเหตุ
- ทัวร์น้สี าหรับผูร้ ่วมเดินทางตัง้ แต่ 15 ท่านขึน้ ไป กรณีมผี รู้ ่วมเดินทางไม่ถงึ 15 ท่าน ทางบริษทั ขอยกเลิกการเดินทาง โดย
จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี
่ยนแปลง สายการบิน, เทีย่ วบิน, ราคา, รายการทัวร์ และร้านอาหาร ตามความเหมาะสม
์
(ขนาดกรุ๊ป, เวลา, สภาพอากาศ ฯลฯ) ทัง้ นี้ทางบริษทั คานึงถึงความสะดวกสบายในการเดินทาง และผลประโยชน์ทล่ี กู ค้าจะ
ได้รบั เป็ นหลัก
- หนังสือเดินทาง(passport) ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน (กรณีทาหนังสือเดินทางเล่มใหม่ กรุณาเตรียมหนังสือ
เดินทางเล่มเก่าไปด้วย ณ วันเดินทาง)
- บริษทั ฯ รับเฉพาะผูม้ จี ุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเทีย่ วเท่านัน้
- กรณีทท่ี ่านถูกปฏิเสธการเข้าประเทศเกาหลีใต้ บริษทั จะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้ สิน้ รวมถึงค่าทัวร์ทงั ้ หมด
- ทางบริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การ
จลาจล หรือ กรณีทท่ี ่านถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง จากเจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าทีก่ รมแรงงานทัง้ จากไทย
และต่างประเทศ ซึง่ อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของทางบริษทั ฯ
- ทางบริษทั ฯ จะไม่ขอรับผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ และไม่สามารถเรียกคืนเงินได้ หากท่านใช้บริการของทางบริษทั ฯ ไม่ครบ อาทิ
ไม่เทีย่ วบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมือ้ เป็ นต้น
- ทางบริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หากเกิดสิง่ ของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบตั เิ หตุทเ่ี กิดจากความ
ประมาทของตัวนักท่องเทีย่ วเอง
- ตั ๋วเครื่องบินเป็ นตั ๋วราคาพิเศษ กรณีทท่ี ่านไม่เดินทางพร้อมคณะ ไม่สามารถนามาเลื่อนวัน หรือคืนเงินได้
- เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ว่าทัง้ หมด หรือบางส่วนกับทางบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลง
ต่างๆ ทีไ่ ด้ระบุไว้แล้วทัง้ หมด
- ในกรณีท่ภี าครัฐทัง้ ไทย และประเทศปลายทางมีข้อก าหนดในการกัก ตัว หรือ การตรวจหาเชื้อ Covid-19 ทุ กประเภท
ผูเ้ ดินทางต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนนี้ดว้ ยตัวท่านเอง (ถ้ามี และไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์)
- ตามนโยบายของรัฐบาลเกาหลีได้ ร่วมกับการท่องเทีย่ วเกาหลีใต้เพีอ่ โปรโมทสินค้าในนามของร้านรัฐบาล คือ ศูนย์สมุนไพร
ศูนย์เครื่องสาอาง (Cosmetic) และร้านค้าปลอดภาษี (Duty Free) ซึ่งจาเป็ นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ เพราะมี ผลกับ
ราคาทัวร์ ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชี้แจงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจาเป็ นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม หาก
ประสงค์จะซือ้ หรือไม่ซอ้ื ขึน้ อยู่กบั ความพอใจของลูกค้าเป็ นหลัก ไม่มกี ารบังคับใดๆ ทัง้ สิน้
- กรุ๊ปทัวร์ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเทีย่ วเป็ นหมู่คณะเท่านัน้ ถ้าลูกค้าต้องการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร์ โดย
ไม่ลงร้านช้อปปิ้ ง เช่น ร้านโสม, ฮอตเกนามู, ศูนย์น้ามันสน, เครื่องสาอาง Cosmetic ทางบริษทั จะคิดค่าดาเนินการในการ
แยกท่องเทีย่ ว
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ก่ อนตัด สิ น ใจจองทัวร์ควรอ่ ำนเงื่ อนไขกำรเดิ น ทำงและรำยกำรทัว ร์อ ย่ำ งละเอี ย ดทุ กหน้ ำ อย่ ำงถ่อ งแท้ แ ล้ว จึง มัด จำเพื่ อ
ประโยชน์ของท่ำเอง ทำงบริษทั ฯ จะถือว่ำ ท่ำนรับทรำบและยอมรับในเงื่อนไขต่ำงๆ ของบริษทั ที่ได้ระบุในรำยกำรทัวร์ทงั ้ หมด
**ลงทะเบียนให้ครบ 2 ขัน้ ตอนก่อนเดิ นทำงเข้ำประเทศเกำหลีใต้**
 ขัน้ ตอนที่ 1 ลงทะเบียน K-ETA (Korea Electronic Travel Authorization) หำกท่ำนยังไม่เคยลงทะเบียนในขัน้ ตอนนี้ ทำง
บริษทั มีบริกำรลงทะเบียนให้ท่ำน โดยจะมีคำ่ ธรรมเนี ยมเพิ่ มท่ำนละ 650 บำท (สำมำรถลงทะเบียนได้ 1 ครัง)้
 ขัน้ ตอนที่ 2 ลงทะเบียน Q-CODE
สาหรับขัน้ ตอนที่ 2 และขัน้ ตอนที่ 3 ทางเรามีบริการลงทะเบียนให้ฟรี พิเศษเฉพาะท่านทีจ่ องทัวร์กบั Happy Korea เท่านัน้
เอกสำรประกอบกำรลงทะเบียน K-ETA เฉพำะพำสปอร์ตไทยเท่ำนัน้ !!
1. สาเนาหน้าหนังสือเดินทาง (หน้าแรกเต็มหน้า/ไม่ตดั ครึง่ ) โปรดใช้เล่มหนังสือทีม่ อี ายุการใช้งานคงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน

ณ วันเดินทางกลับ และมีหน้าว่างไม่ต่ากว่า 2 หน้า
2. รูปถ่ายสีพน
้ื หลังขาวเท่านัน้ ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 3 เดือน โดยสแกนไฟล์เป็ นรูปภาพ หน้าตรง เปิ ด
หน้าผาก เปิ ดใบหู ไม่สวมใส่เครือ่ งประดับ ไม่ใส่เสือ้ สีขาวถ่ายรูป ไม่สวมแว่นตา
3. นาส่งแบบสอบถามข้อมูลเพื่อการกรอกลงทะเบียน K-ETA ตามความเป็ นจริง และกรอกข้อมูลทุกข้อโดยละเอียด
4. สาเนาสูตบิ ตั ร เฉพาะผูเ้ ดินทางอายุต่ากว่า 18 ปี
** ทัง้ นี้ผเู้ ดินทางจะด้องทาการส่งข้อมูลมาให้ทางบริษทั ในรูปแบบไฟล์ PDF อย่างน้อย 20 วันก่อนเดินทาง
หมำยเหตุ: กรณีผเู้ ดินทางมีลงทะเบียนอนุมตั ใิ นระบบ K-ETA และยังมีผลบังคับใช้ (อายุใช้งานภายใน 2 ปี ) ทุกครัง้ ทีเ่ ดินทางเข้าเกาหลี
ต้องทาการเปลีย่ นทีอ่ ยู่หรือจุดประสงค์การเข้า โดยแก้ไขในระบบ K-ETA ตรงแก้ไขข้อมูล หากท่านมีการเปลีย่ นแปลงข้อมูลเดิม เช่น ชื่อ
นามสกุล เลขทีห่ นังสือเดินทาง เป็ นต้น ท่านจะต้องทาการลงทะเบียน K-ETA ในระบบใหม่ ก่อนการเดินทาง พร้อมเสียค่าธรรมเนียม ผู้
จัดจะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ หากท่านถูกปฏิเสธการออกบัตรโดยสารหรือการเข้าประเทศเกาหลีใต้
ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับกำรยื่นลงทะเบียน K-ETA ที่ท่ำนควรทรำบ
1. หลังจากทาการยื่นลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ผลการลงทะเบียนแบ่งออกเป็ น 3 แบบดังนี้
1.1 Approved หมายถึง ผ่านการลงทะเบียน (มีอายุการใช้งานได้ 2 ปี ไม่จากัดจานวนครัง้ โดยแต่ละครัง้ พานักได้ไม่เกิน 90 วัน)
1.2 Disapprove หมายถึง ไม่ผ่านการลงทะเบียน ไม่สามารถออกเดินทางได้ตงั ้ แต่ประเทศต้นทาง
1.3 Null หมายถึง การลงทะเบียนถือเป็ นโมฆะ ( ไม่สามารถใช้ได้ )
2. บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคื
นค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียน เนื่องจากการพิจารณาเป็ นไปตามเงื่อนไขหรือกฎหมายของประเทศ
์
นัน้ ๆ โดยทางทีม
เจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าเมืองเป็ นผูต้ ดั สินชีข้ าด ทางผูจ้ ดั ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้
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เตรียมพำสปอร์ตและรูปถ่ำย เพื่อลงระบบ K-ETA
ตัวอย่ำงกำรสแกนหน้ ำสำเนำพำสปอร์ต

ตัวอย่ำงกำรสแกนรูปถ่ำย (รูปสีฉำกหลังเป็ นพืน้ ขำว)

อ้างอิงข้อมูลภาพจาก www.k-eta.go.kr
** สาคัญ!! บริษทั ฯ จะลงทะเบียนตามข้อมูลและเอกสารทีผ่ เู้ ดินทางส่งมาและระบุแจ้งเท่านัน้ หากผูเ้ ดินทางแจ้งข้อมูลผิดพลาดหรือ
บิดเบือนจากข้อเท็จจริง ถือเป็ นเรือ่ งต้องห้ำม ซึ่งอำจส่งผลต่อกำรลงโทษและกำรอนุมตั ิ เดิ นทำงเข้ำเมือง ตำมกฎหมำยและ
ระเบียบกำรของสำธำรณรัฐเกำหลีใต้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิจะไม่
์ รบั ผิดชอบทุกกรณี
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แบบสอบถำมข้อมูลเพือ่ กำรกรอกลงทะเบียน K-ETA
กรุณากรอกข้อมูลทุกข้อโดยละเอียดตามความเป็ นจริง
ท่านเคยมีประวัติ ทาผิดกฎหมายในเกาหลีหรือไม่ ถ้าเคย โปรดอย่าสมัครลงระบบทะเบียน K-ETA
โปรดทรำบ การลงทะเบียนในขออนุมตั ิ K-ETA เป็ นเพียงการตรวจสอบข้อมูลเบือ้ งต้นในการขอเข้าประเทศเกาหลีเท่านัน้ ไม่ได้เป็ นการ
การันตีการเข้าประเทศเกาหลีใต้ 100% ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ดุลยพินิจของ ตม. เกาหลีเมื่อท่านเดินทางถึงประเทศเกาหลีใต้
ท่านถือสัญชาติอ่นื เพิม่ เติม นอกจากสัญชาติไทยหรือไม่

ใช่

ไม่ใช่ ถ้าใช่ โปรดระบุสญ
ั ชาติ..................................................

1. ชื่อ-นามสกุล (ปจั จุบนั พร้อมคานาหน้านาม) ตามหน้าหนังสือเดินทาง
(ภาษาอังกฤษ) ..............................................................................................................................................................
2. สถานภาพ โสด สมรส หย่า หม้าย แยกกันอยู่
มีบุตรร่วมกัน
3. เบอร์โทรศัพท์มอื ถือ (ไทย) ..................................*หากไม่มเี บอร์โทรศัพท์มอื ถือ โปรดระบุเบอร์มอื ถือทีส่ ะดวก
4. อีเมล์ ............................................................................................................................................................................
5. อาชีพปจั จุบนั โปรดระบุอาชีพอย่างชัดเจน เช่น เจ้าของบริษทั ผูบ้ ริหาร นักเรียน พนักงาน แม่บา้ น เกษียณอายุ อาชีพอิสระ
ศิลปิ น ดารา นักร้อง เทรดเดอร์ กรรมการบริษทั ผูจ้ ดั การ ชาราชการ..............................................
6. เงินเดือน โปรดเลือก ต่ากว่า 200$
200-700s
700-1,300s 1,300-2,100$
2,100$
7. ชื่อบริษทั ทีท่ างาน โปรดระบุอย่างชัดเจน
................................................................................................................................................................................
8. เบอร์โทรทีท่ างาน (จาเป็น)
.................................................................................................................................................................................
9. ข้อมูลการเดินทางไปยังประเทศเกาหลีใต้
ไม่เคย เคย ............................... กีค่ รัง้
จุดประสงค์ในการเดินทางเพื่อ ท่องเทีย่ ว
อื่นๆ (โปรดระบุ)
10. ข้อมูลการเดินทางไปยังประเทศอื่นๆ ทีไ่ ม่ไช่ประเทศเกาหลี ในช่วง 5 ปีทผ่ี ่านมา ไม่เคย เคย ............. ครัง้ ประเทศ
(กรณีหลายประเทศ) ประเทศทีเ่ ดินทางล่าสุด....................................................................................................
จุดประสงค์ในการเดินทางเพื่อ.........................................................................................................................................
11. มีผเู้ ดินทางเข้าเกาหลีดว้ ยหรือไม่ ไม่มี
มี จานวน ...... ท่าน โปรดระบุช่อื -นามสกุล และ วันเดือนปี เกิด (สูงสุด 9 ท่าน)
12. ทีอ่ ยู่พานักทีป่ ระเทศเกาหลี.............................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
13. วันทีเ่ ดินทางไปเกาหลี....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
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