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√ ครบ 20 ทา่น ออกเดนิทางแนน่อน              √  บริษัทเดียวในไทยได้รับรางวลัจาก Soeul City 7  ปีซ้อน 
√ สายการบนิประจําชาต ิบริการ Full Service       √ guide license 

√ รถโค้ชใหม ่สะอาด คนขบัมีมาตรฐาน  รวมทิปไกด์ และคนขบัรถ ไมข่ายภาพระหวา่งทริ √        

                                                                                                           

                                      à·ÕèÂÇ¤Ãº ÊØ´¤ØéÁ

ธรรมชาต ิ    ● ● ● ○ ○  
วัฒนธรรม    ● ● ● ○ ○  

ช้อปปิ5ง        ● ● ● ○ ○  
สวนสนุก      ● ● ○ ○ ○

ภาพรวมโปรแกรม

ขาปยูัก บุฟเฟ่ต์

เหมาะสาํหรับผู้ทีIไปเกาหลีครั5งแรก

เดก็             ● ● ● ○ ○  
ผู้สูงอายุ       ● ● ● ○ ○  

ใช้รถเขน็      ● ● ● ○ ○  
รถเขน็เดก็    ● ● ● ○ ○

5 D 
3 N

เมนูแนะนํา

เริIมต้น 27,900.-/ท่าน 



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

■ ออกเดนิทางสูเ่กาหลีใต้ด้วยเทีJยวบนิทีJ___ 

■ (คณะพร้อมกนัทีJสนามบนิสวุรรณภมิู อาคารผู้ โดยสารขาออก (เวลาในการนดัหมาย ขึ Oนอยูก่บัเทีJยวบนิทีJได้ในวนัเดนิทาง : หมายเหต ุ

ระหวา่งประเทศ ชั Oน 4 สายการบนิ ___ อยูบ่ริเวณแถว พบกบัเจ้าหน้าทีJ ของบริษัทฯ คอยให้ บริการและอําานวยความสะดวกแดท่า่น 

ประตทูางเข้าทีJ ______ 

■ เวลาท้องถิ+นของ ชั+วโมง เพื+อให้ตรงกับ 2 กรุณาปรับเวลาของท่านให้เร็วขึ@น) เดนิทางถงึสนามบนิอินชอน ประเทศเกาหลีใต้

เป็นส หบุเขาศลิปะโพชอน หลงัจากผา่นการตรวจคนเข้าเมือง นําทา่นเดนิทางเพืJอเข้าสมัผสัความโรแมนตคิของ (ประเทศเกาหลี

วันทีI รายการ
อาหาร

โรงแรม
เช้า เทีIยง เยน็

1 ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมิู – กรุงเทพฯ

2 เลน่สกี – หบุเขาศลิปะโพชอน – (เกาหลีใต้) อินชอน √ √ ทีJพกั  Korea Tourist Hotel เทียบเทา่ระดบั 
 3 ดาว

3 สวนสนกุเอเวอร์แลนด์ – สตรอว์เบอร์รีJฟาร์ม - ป้อมซวูอนฮวาซอง √ √ √ ทีJพกั The Recenz Dongdaemun Hotel  
เทียบเทา่ระดบั 3 ดาว

4
– ทําข้าวหอ่สาหร่าย+ชดุฮนับก+พิพิธภณัฑ์สาหร่าย – ศนูย์เวชสําอาง 
ช้อปปิOงเมียงดง – ดวิตี Oฟรี -  พระราชวงัถ็อกซ ู- (ไมร่วมลฟิท์)โซลทาว์เวอร์

√ √ √ ทีJพกั The Recenz Dongdaemun Hotel 
เทียบเทา่ระดบั3 ดาว

5
ซปุเปอร์ – ช้อปปิOงฮงแด – พิพิธภณัฑ์ภาพลวงตา -  ศนูย์นํ Oามนัสนเข็มแดง
กรุงเทพฯ – มาเก็ต

√ √

ท่าอากาศยานนานาชาตสุิวรรณภมู ิ– กรุงเทพฯ          วันแรก

วันทีI 2          เล่นสกี – หบุเขาศลิปะโพชอน – (เกาหลีใต้) อนิชอน



โดยนําเอาผลงานศลิปะและประตมิากรรมมาสร้างและ ทีJมีลกัษณะเป็นหบุเหว ถานทีJทอ่งเทีJยวทีJดดัแปลงมาจากเหมืองหินแกรนิตเก่า

มีละครซีรีJย์เข้ามาถ่ายทํากนัหลายเรืJอง จนมีชืJอเสียงโดง่ดงั ทําให้มีบรรยากาศแปลกใหม ่ แตกตา่งและสวยงาม จดัสรรกนัอยา่งลงตวั 

หนึJงในไฮไลท์ของทีJนีJคือสว่นทะเลสาบทีJมีนํ Oาในสีเขียวมรกต ตั Oงอยู ่ ทําให้ในแตล่ะปีจะมีนกัทอ่งเทีJยวเดนิทางมาทีJนีJกนัมากขึ OนเรืJ อยๆ

ด้านบนของหบุเขาด้วยความสงู 340 เมตร  

 
 
 

 
  

■ เมนทีูJนําเนื Oอไก่ทีJหัJนออกมาเป็นชิ Oนพอคํา ซึJงเนี Oอไก่ จะผา่นการคลกุเคล้า เมนูทคัคาลบี 5 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร

ด้วยเครืJองปรุง และหมกัไว้จนได้ทีJ วิธีการปรุงมี 2 หรืออีกวิธีคือ แบบนํามายา่งบนเตาพร้อมด้วย  แบบ แบบ นํามาผดับนกระทะยกัษ์ 

Rice cake 

 
 
 
 
 
■ ไมร่วมอปุกรณ์สกี) ให้ทา่นได้เพลดิเพลนิไปกบัการเลน่สกี สกีรีสอร์ท นําทา่นไปยงั) 

 

 
 
 
 
 

■  อาหารขึ OนชืJอของเกาหลี ทํามาจากเนื OอหมมูาหัJนสไลด์บางๆ หมกัในซอสถัJวเหลือง นํ O ามนังา รั บประทานอาหารคํIา เมนูพุ ลโกก ิ

พริกไทยดํา กระเทียม หวัหอม ขิง ไวน์ และนํ Oาตาล หมกัไว้ประมาณ   2-4 นํามาต้มพร้อมใสผ่กันานาชนิด จนได้นํ OาซปุทีJเข้มข้น ชัJวโมง 

และเพืJอรสชาตทีิJอร่อยยิJงขึ Oน คนเกาหลีจะนิยมหอ่ในใบผกักาดหอมหรือใบงา รับประทานคูก่บักิมจิ และสาหร่าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■ นําท่านเข้าสู่ทีIพกั Korea Tourist Hotel เทยีบเท่าระดบั 3 ดาว 

 
 



■ รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 

■  ป้อมปราการฮวาซอง พาทา่นชมความงามของ เมืองซูวอน นําทา่นเดนิทางสู ่(Hwaseong Fortress) เป็นสิJงก่อสร้างขนาดใหญ่ตั Oง

แตย่คุโชซอน (Joseon) ศ.สร้างขึ Oนชว่งปีค. 1794 - 1796 เป็นป้อมปราการประจําเขตซวูอน จงัหวดัเคียงกีโด (Gyeonggi-do) เพืJอเป็น

กําแพงของป้อมปราการมีความยาวถงึ รากฐานสําหรับการสร้างเมืองใหมใ่นบริเวณนี O 5.5 กิโลเมตร มีประต ู 4 ประต ู ในแตล่ะทิศ 

และมีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมทีJยิJงใหญ่และงดงาม รวมทั OงศาลาทีJชืJอวา่ Hwahongmun ด้วย 

 

 
 
 
 
 
 
■ และเลือกซื OอกลบัมารับประทานหรือฝากคนทีJทา่นรัก ให้ทา่นได้ชิม สตรอเบอร์รีIฟาร์ม จากนั Oนนําทา่นไปยงั 

 
 
 
 
 
 
■ เป็นการนําเนื Oอหมมูาหมกั อาหารเกาหลีแบบปิOงยา่งทีJมีชืJอเสียงของเกาหลี เมนูคาลบ ีภตัตาคาร ณ รับประทานอาหารกลางวัน

เสร์ิฟพร้อมข้าวสวย ซปุสาหร่าย ทานกบัเครืJองเคียงจําพวกผกั แล้วจงึนําไปยา่งบนแผน่โลหะทีJถกูเผาจนร้อน กบัเครืJองปรุงจนเนื Oอนุม่  
 

 
 
 
 
 
■ ดสินีย์แลนด์เกา“ซึJงได้ถกูขนานนามวา่ สวนสนกุกลางแจ้งทีJใหญ่ทีJสดุของประเทศเกาหลี สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ จากนั Oนนําทา่นสู่

โดยทา่นสามารถเลน่เครืJองเลน่ ตั Oงอยูท่า่มกลางหบุเขา ทา่นจะได้สมัผสักบัความตืJนเต้นไปกบัเครืJองเลน่มากมายหลากหลายชนิด ”หลี

ได้ทกุชนิดไมจํ่ากดัจํานวนครั Oงกบับตัร DAY PASS อาทิเชน่ รถไฟความเร็วสงู T-Express, สตัว์ป่า ทอ่งไปกบัโลกของ ,รถไฟเหาะ

เดือน ทั Oงนี Oขึ Oนอยูก่บัสภาพอากาศ) ซึJงกํา ลงับานสะพรัJงอวดสีสนัเตม็สวน ชมสวนดอกไม้ ,ชมไลเกอร์แฝดคูแ่รกของโลก ซาฟารี

,เป็นสวนดอกลลิลีJ เดือนกนัยายน - เดือนสงิหาคม ,เป็นดอกกหุลาบ เดือนมิถนุายน - เดือนพฤษภาคม ,เป็นสวนดอกทิวลปิ เมษายน 

เป็นสวนดอกเบญจมาศ เดือนพฤศจิกายน - เดือนตลุาคม) 

 
 
 

วันทีI 3          สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – สตอเบอร์รีIฟาร์ม – ป้อมซูวอนฮวาซอง



 
 

 
 
 
 

■ เสร์ิฟพร้อมเครืJองเคียงหลากชนิดแบบฉบบัเกาหลีพร้อมนํ Oาจิ Oม โดยนําเนื Oอหม ูรับประทานอาหารคํIา เมนู ชาบ ูชาบ ูหม้อไฟเกาหลี

มาแลใ่ห้บาง แล้วนําไปใสใ่นหม้อไฟพร้อมเหด็ตา่งๆ และผกันานาชนิด พร้อมทั Oงใสวุ่้นเส้นเกาหลีลงไป หรือใครจะทานโดยการนําเนื Oอ

หมไูปแกวง่ในนํ Oาซปุร้อนๆ ให้สกุพอเหมาะ ก็อร่อยไปอีกแบบ 

 
 
 
 
 
■ นําท่านเข้าสู่ทีIพกั The Recenz Dongdaemun Hotel เทยีบเท่าระดบั 3 ดาว 

■ รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

■ พพิธิภณัฑ์สาหร่าย ทีJไมมี่ขายตามท้องตลาดทัJวไป จากนั Oนเดนิทางไปยงั แบรนด์ดงัของเกาหลีมากมาย ศูนย์เวชสาํอาง นําทา่นสู ่

(KIM MUSEUM) ประวตัคิวามเป็นมาและความผกูผนัทีJชาวเกาหลีมีตอ่สาหร่าย ทา่นจะได้เรียนรู้การทําสาหร่ายของชาวเกาหลี 

ทีJนีJยงัมีบริการถ่ายรูปเป็นทีJระลกึในชดุ....พิเศษ อาหารยอดนิยมอีกชนิดของคนเกาหลี อีกทั Oงยงัให้ทา่นได้ลองฝึกทําข้าวหอ่สาหร่าย

เพืJอเก็บภาพแหง่ความประทบัใจ ชดุประจําชาตเิกาหลี ให้ทา่นได้ทดลองสวมชดุฮนับก ซึJงเป็นชดุประจําชาตขิองเกาหลีอีกด้วย ฮนับก 

โซลทาวเวอร์ นําทา่นสู ่(Seoul Tower) สถานทีJยอดนิยมทีJหนุม่สาวเกาหลีไมพ่ลาดทีJ ซึJงถือวา่เป็นสญัลกัษณ์ของกรุงโซลเลยก็วา่ได้

ให้ทา่นได้ตืJนตาตืJนใจกบัทศันียภาพอนัสวยงามรอบ นําทา่นขึ Oนสูจ่ดุชมวิว  บนหอคอยมีภตัตาคารซึJงหมนุได้ด้วยตวัเอง จะมาเทีJยวกนั 

ทา่นสามารถถ่ายรูปเก็บไว้เป็นทีJระลกึได้ตามอธัยาศยั พาทา่นชมจดุคล้องกญุแจคูรั่กบริเวณด้านลา่งของฐานโซลทาวเวอร์ กรุงโซล ๆ 
 
 
 

 
 
 
 
■ มีต้นตํารับมาจากในวงั เป็นเมน ูของขึ OนชืJอตั Oงแตย่คุสมยัราชวงศ์ โชซอน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร ไก่ตุ๋นโสม

อาหารเกาหลีทีJนิยมทานเพืJอบํารุงกําลังและเสริมสุขภาพ ภายในไก่จะยัดไส้สมุนไพรต่างๆ เช่น ข้าวเหนียว รากโสม

เกาลดั พทุราจีน เป็นต้น กินพร้อมกบัเครืJองเคียง พริกไทยแดง  

 
 
 

 

วันทีI 4          ไม่รวมลิฟท์)โซลทาว์เวอร์ – ทาํข้าวห่อสาหร่าย+ชุดฮันบก+พพิธิภณัฑ์สาหร่าย – ศูนย์เวชสาํอาง) –  
      บุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาต ิขาป ู– ช้อปปิ5งเมียงดง – ดวิตี 5ฟรี -  พระราชวังถอ็กซู



■ ซึJงเป็นพระราชวงัสดุท้าย  พระราชวังถอ็กซู หลงัอาหารกลางวนั นําทา่นเข้ าสมัผสัวฒันธรรมเกาหลีชมสถาปัตยกรรมความงามของ

มีสิJงก่อสร้างทีJนา่ชมเป็นอยา่งมาก เชน่ ประตหูลกัแทฮนัมนุ ของราชวงศ์โชซอน (Daehangmun Gate) พระทีJนัJงชงุวาจอน ท้องพระ

โรง และซกโชจอน (Soekjojeon) ซกโชจอนแหง่นี Oเป็นทีJ อนัเป็นสิJงก่อสร้างแบบตะวนัตกแหง่เดียวในบรรดาพระราชวงัตา่งๆ ในเกาหลี

ซึJงเป็นทีJเก็บสิJงของทีJใช้ในพระราชวงัในสมยัราชวงศ์โชซอน ตั Oงของพิพิธภณัฑ์พระราชวงั  

 

 
 
 
 
 
■ ทีJนีJมีสนิค้าชั Oนนําให้ทา่นเลือกซื Oอมากมายกวา่ ดวิตี 5ฟรี จากนั Oนนําทา่นช้อปปิOงสนิค้าปลอดภาษีทีJ 500 ชนิดทั Oงนํ Oาหอม เสื Oอผ้า เครืJอง

หรือทีJรู้จกักนัดีในนาม สยามสแควร์ ตลาดเมียงดง จากนั Oนให้อิสระทา่นได้เลือกซื Oอสนิค้าทีJ สําอาง กระเป๋า นาฬิกาเครืJองประดบั ฯลฯ

เกาหลี เป็นแหลง่แฟชัJนการแตง่กายทีJทนัสมยัของเหลา่วยัรุ่นเกาหลี รวบรวมเอาเสื Oอผ้า แฟชัJนเครืJองแตง่กาย รองเท้า เครืJองประดบั

สวยงามตา่งๆ เครืJองสําอางยีJห้อดงัมากมาย เชน่ Adidas, Nike, Zara, H&M, Etude, Nature Republic, Espoir, Skinfood อืJนๆ 

อีกมากมาย ทีJเป็นทีJนิยมในหมูว่ยัรุ่นของบ้านเราด้วย 

■ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร Viking Buffet  ให้ทา่นได้อิJมอร่อยกบัเมนบูฟุเฟ่ต์ขาป ูและเมนนูานาชาตไิมอ่ั Oน เชน่ ชชิู ซาชิมิ 

บริการเบียร์ฟรี เสริcฟไมอ่ั Oน !!!พิซซา่ พาสต้า อาหารทะเลสดๆ อีกมากมายให้ทา่นได้เลือกอยา่งจใุจ พิเศษ 

 

 
 
 
 
 
 
■ นําท่านเข้าสู่ทีIพกั The Recenz Dongdaemun Hotel เทยีบเท่าระดบั 3 ดาว 

 

■ รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

■ ซึJงถือวา่เป็นโสมทีJมีคณุภาพดี เข้าชมศนูย์โสมเกาหลี ซึJงได้รับการรับรองคณุภาพจากรัฐบาล ศูนย์สมุนไพร นําทา่นรับฟังความรู้ทีJ

ต้นไม้ชนิดนี Oเจริญเตบิโตในป่าลกึบนภเูขาทีJปราศจากมลภาวะ หรือศนูย์ฮ็อกเก็ตนาม ูพร้อมให้ทา่นได้เลือกซื OอโสมทีJมีคณุภาพ ทีJสดุ 

ให้ทา่นได้เลือกซื Oอตามอธัยาศยั ป้องกนัโรคตบัแข็ง ชว่ยดแูลตบัให้สะอาดแข็งแรง  

■ จากนั Oนนําทา่นชมศลิปะภาพวาดลวงตา  (Trick Eye Museum) ให้ทา่นได้สนกุสนานกบัภาพถ่ายโดยการถ่ายรูปด้วยทา่แอ๊คชัJนตา่งๆ 

จินตนาการจากการสร้างภาพให้เสมือนจริงเพืJอให้ทา่นได้มีสว่นร่วมกบั กบัศลิปะภาพวาดสามมิตทีิJเกิดจากความคดิสร้างสรรค์

ภาพถ่าย 

 
 
 
 

วันทีI 5          กรุงเทพฯ – ซุปเปอร์มาเกต็ – ช้อปปิ5งฮงแด – พพิธิภณัฑ์ภาพลวงตา -  ศูนย์สมุนไพร



 
■ เมนอูาหารเกาหลีพื Oนเมืองดั Oงเดมิ เป็นไก่ผดัรวมกบัวุ้น จมิดกั ไก่อบซีอิZววุ้นเส้น รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร เมนู

หอมอร่อย รสเผ็ดถงึเครืJอง ทานกบัข้าว แครอท พริก และซอสดํา เนื Oอไก่ทีJนิJม รสชาตคิล้ายกบัไก่พะโล้สตูรเกาหลี เส้น มนัฝรัJง 

 

■ ยา่นทีJเตม็ไปด้วยร้านค้ามากมาย และเป็นแหลง่ค้าของสนิค้าประเภทเครืJองแตง่กาย เครืJองหนงั เครืJองนอน รองเท้า ย่านฮงแด 

และอืJนๆ สนิค้ามีความหลากหลายและทนัสมยัในราคาทีJไมแ่พง โดยมีแหลง่สําหรับเลือกซื Oอสนิค้าทีJสําคญัๆ ให้อิสระทา่นได้เลือกซื Oอ

ได้เวลาอนัสมควรนําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิอินชอน เพืJอเตรียมตวัเดนิทางกลบักรุงเทพฯ ระหวา่งทางแวะช้อปปิOงขนมพื Oนเมือง สนิค้า

ทีJบรรจอุยูใ่นถงุสญูญากาศ ตะเกียบ ถ้วยใสข้่าว และของฝากของทีJระลกึมากมาย ได้เวลา เกาหลีหลากชนิดรวมทั Oงกิมจิ ไก่ตุน๋โสม

นําทา่นออกเดนิทางสูส่นามบนิ 

■ ออกเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิ_____ 

ถงึสนามบนิสวุรรณภมิู โดยสวสัดภิาพ  

 

 
 

Flight อนิชอน-กรุงเทพฯ เวลา Flight กรุงเทพฯ-อนิชอน เวลา

KE 658 BKK - ICN 21.45 – 05.00 KE 651 ICN - BKK 17.20- 21.30

KE 652 BKK - ICN 23.15 - 06.40 KE 659 ICN - BKK 20.10 – 00.20

OZ 744 BKK - ICN 01.50 - 09.15 OZ 741 ICN - BKK 18.05 – 22.00

OZ 742 BKK – ICN 23.55 – 07.10 OZ 743 ICN – BKK 20.20 – 00.20

TG 658 BKK - ICN 23.10 - 06.35
TG 655 ICN - BKK 21.25 - 01.20

TG 656 BKK - ICN 23.30 - 06.55

กาํหนดวันเดนิทาง
ออกเดนิทางขั 5นตํIา** อัตราค่าบริการ 20  ท่าน**

ราคาผู้ใหญ่ เดก็มีเตยีงเสริม เดก็ไม่มีเตยีง เพิIม)พกัเดีIยว)

27พฤศจกิายน - 01ธันวาคม 62 27,900 26,900 25,900 3,500

04 – 08 ธันวาคม 62 29,900 28,500 27,900 4,500

11 – 15 ธันวาคม 62 27,900 26,500 25,900 3,500

18 – 22 ธันวาคม 62 27,900 26,500 25,900 3,500

25 – 29 ธันวาคม 62 27,900 26,500 25,900 3,500

27 – 31 ธันวาคม 62 35,900 34,900 33,900 4,500

28ธันวาคม – 01มกราคม 63 35,900 34,900 33,900 4,500

08 – 12 มกราคม 63 27,900 26,900 25,900 3,500

รายละเอียดราคา



       **ราคาเดก็ เดก็ต้องพกักบัผู้ใหญ่2 ทา่น 

 

 
 
อัตราค่าบริการรวม 

• กลบั เส้นทาง-คา่ตัeวเครืJองบนิชั Oนทศันาจร ไป  
กรุงเทพ ตามทีJระบใุนรายการ - อินชอน - กรุงเทพ 

• อินชอน-คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ กรุงเทพ 

• คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง 
วงเงินสงูสดุไมเ่กิน 1,000,000 บาท 

• สมัภาระนํ Oาหนกั OZ/KE นํ Oาหนกัรวมไมเ่กิน 23 กิโลกรัม 
และ TG ไมเ่กิน 30 ทา่น/กิโลกรัม ตอ่ใบ 

• คา่ทิป 20,000 วอน สําาหรับ มคัคเุทศก์ และคนขบั 

ค่าใช้จ่ายในต่างประเทศ ประกอบด้วย 

• คา่ทีJพกัในโรงแรมทีJได้เลือกสรรแล้ว ตลอดการเดนิทาง 

• คา่อาหารทกุมื OอตามทีJระบใุนรายการ 

• คา่รถโค้ชปรับอากาศตลอดการเดนิทาง 

• คา่เข้าชมสถานทีJตา่งๆ ตามรายการ 

• คอยดแูลอําานวยความสะดวกตลอด หวัหน้าทวัร์ทีJมีประสบการณ์ 
การเดนิทาง 

อัตราค่าบริการไม่รวม 

• คา่ธรรมเนียมหนงัสือเดนิทาง 

• คา่โทร / คา่ซกัรีด / คา่ใช้จา่ยสว่นตวั เชน่ อาหาร และเครืJองดืJมทีJสัJงพิเศษ

ศพัท์ ฯลฯ 

• คา่นํ Oาหนกักระเป๋าเกิน 

• คา่ทิป และคา่บริการในการเคลืJอนย้ายสมัภาระ และกระเป๋าเดนิทาง 

ภาษีมลูคา่เพิJม 7% และภาษีหกั ณ ทีJจา่ย 3% ในกรณีทีJทา่นต้องการ

ใบกําากบัภาษี 

• ,คือ พาสปอร์ต กรุณาเตรียมเอกสาร) คา่วีซา่สําาหรับพาสปอร์ตตา่งด้าว 

,สําาเนาทะเบียนบ้าน ,ใบสําาคญัถิJนทีJอยู ่,ใบประจําาตวัคนตา่งด้าว 

รูปถ่ายสีหรือขาวดําา ,สมดุบญัชีเงินฝาก2 นิ Oว ทา่นละ 2 รูป) 

ระเบยีบการสาํารองทีIนัI ง 
.ระเบยีบการสาํารองทีIนัI ง และเงืIอนไข โทร  
แฟกซ์  

 
 
 

 
สําารองที+นั+งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน พร้อมเอกสารดังนี@ 

1. สําาเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ ทีJเดนิทาง 

2. ในกรณีทีJถือหนงัสือเดนิทางประเท) ยืJนหลกัฐานประกอบการยืJนขอวีซา่

ศอืJน นอกเหนือจากไทย) 

3. เงินมดัจําทา่นละ 10,000.- บาท เงินสว่นทีJเหลือ บริษัทฯ ขอรับชําระ

ก่อนการเดนิทางอยา่งน้อย 15 - 20 วนั 

4. การยกเลกิ 
กรณีทีJทา่นไมส่ามารถเดนิทางไปพร้อมคณะได้ด้วยประการใดก็ตาม 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิcในการเก็บคา่ใช้จา่ยสว่นทีJทา่นชําาระไว้

ตามระยะเวลา และจําานวนดงันี O 

▪ ต้องแจ้งลว่งหน้าก่อน บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิcในกรณีเลืJอนวนัเดนิทาง

การเดนิทาง 30 วนั 

▪ ยกเลกิการจองภายใน 30 วนั ก่อนการเดนิทาง 
บริษัทขอสงวนสทิธิcในการคืนเงินมดัจําาทั Oงหมด 

▪ ยกเลกิการเดนิทางภายใน 15 วนั ก่อนการเดนิทาง บริษัทขอสงวนสทิธิc

ในการคืนเงินคา่ทวัร์ 50% ของราคาทวัร์ 

▪ ยกเลกิการเดนิทางน้อยกวา่ 7 วนั ก่อนการเดนิทาง บริษัท 

▪ ขอสงวนสทิธิcในการคืนเงินคา่ทวัร์ทั Oงหมด 

5. หรือมีเหตจุากร่างกายทีJไม ่การขอยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีJเจ็บป่วย

หรือเลืJอน การยกเลกิการเดนิทาง สามารถเดนิทางในชว่งเวลาทีJจองได้

การเดนิทางจะต้องแสดง ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล ให้กบัเจ้าหน้า

ขอสงวนสทิธิcพิจารณาในการคืนเงินเป็นกรณีไป ทั Oงนี Oบริษัทฯ ทีJฝ่ายขาย 

เชน่ แตท่ั Oงนี Oทา่นจะต้องเสียคา่ใช้จา่ยทีJไมส่ามารถเรียกคืนได้ 

ถ้ามี และคา่ใช้จา่ยอืJนๆ คา่ธรรมเนียมการวางมดัจําตัeวเครืJองบนิ 

6. ได้มีการ บริษัทฯ หรือชว่งเทศกาล คณะทีJเดนิทางชว่งวนัหยดุตอ่เนืJอง

รวมถงึเทีJยว แบบมีเงืJอนไขกบัสายการบนิ หรือซื Oอขาย การันตีมดัจํา

เชน่ บนิพิเศษ chatter flight (เหมาลํา), extra flight (เทีJยวบนิพิเศษทีJ

ขอสงวนสทิธิcไม ่บริษัทฯ (ดงักลา่ว เทศกาล หรือ เพิJมเข้ามาชว่งวนัหยดุ

คืนเงินคา่มดัจํา หรือคา่ทวัร์ทั Oงหมด 

7. ซึJง นอกประเทศ ออก - กรณีทีJเจ้าหน้าทีJตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเข้า

ไมคื่นคา่ บริษัทขอสงวนสทิธิc  อยูน่อกเหนือความรับผดชอบของบริษัท

ทั Oงสิ Oน ทวัร์ไมว่า่กรณีใดๆ 

15 – 19 มกราคม 63 27,900 26,900 25,900 3,500

22 – 26 มกราคม 63 27,900 26,900 25,900 3,500

29 มกราคม – 02กุมภาพนัธ์ 63 27,900 26,900 25,900 3,500

05 – 09 กุมภาพนัธ์ 63 27,900 26,900 25,900 3,500

12 – 16 กุมภาพนัธ์ 63 27,900 26,900 25,900 3,500

19 – 23 กุมภาพนัธ์ 63 27,900 26,900 25,900 3,500

เงืIอนไขการจอง



การโอนเงนิเข้าบญัชี 
• :สาขา :ธนาคาร  
ชืJอบญัชี:   

:บญัชี เลขบญัชี:  

มาทีJเบอร์ กรุณาสง่แฟกซ์ สําเนาใบโอนเงิน  
การจองจะสมบรูณ์ตอ่เมืJอทางบริษัทได้รับเงินจาก กรณีชําระด้วยเช็ค 

การสัJงจา่ยจํานวนนั Oนเรียบร้อยแล้ว 

เอกสารใช้ประกอบในการเดนิทาง 
• หนงัสือเดนิทางทีJเหลืออายกุารใช้งานมากกวา่ 6 กรณีทําหนงัสือ) เดือน

วนัเดนิ ณ กรุณาเตรียมหนงัสือเดนิทางเลม่เก่าไปด้วย เดนิทางเลม่ใหม่

ทาง) 

 
เอกสารเพิIมเตมิดงันี 5 สาํหรับท่านทีIไม่เคยไปเกาหลี 

1. ,เงินเดือน ,ระบตํุาแหนง่) หนงัสือรับรองการทํางานเป็นภาษาองักฤษ 

วนัเริJมต้นการทํางาน) 

2. กรุณาจดัเตรียมสําเนาหนงัสือจดทะเบียน กรณีทีJทา่นเป็นเจ้าของกิจการ

ทีJมีชืJอของทา่นพร้อมเซน็รับรองสําเนาให้ถกูต้อง 

3. ถ้ามี) ใบเปลีJยนชืJอ) 

4. สําเนาสมดุบญัชีเงินฝากย้อนหลงั 6 จนถงึเดือนปัจจบุนั เดือน 

5. กรุณาเตรียมหนงัสือรับรองจากทางสถาบนั นกัศกึษา กรณีเป็นนกัเรียน

เป็นเป็นภาษาองักฤษ 

ในกรณีทีIเดก็อายุไม่เกนิ 18 ไม่ได้เดนิทางกับบดิาหรือมารดา ปี  
ต้องจดัเตรียมเอกสารเพิJมเตมิดงันี O 

1. ทา่นใดทา่นหนึJง หรือมารดา หนงัสือรับรองการทํางานของบดิา 

2. หรือมารดาย้อนหลงั สําเนาสมดุบญัชีเงินฝากของบดิา 6 จนถงึ เดือน

ปัจจบุนั 

3. สําเนาสตูบิตัร 

*เพื+อประโยชน์ในการเดนิทางเข้า การเรียกเกบ็เอกสารเพิ+มเตมินี@

ที+ทางบริษัทจะได้แจ้งให้หวัหน้าทวัร์ทราบเพื+อ ประเทศเกาหลีของท่าน
ให้คาํแนะนําท่านในการเข้าเมืองเกาหลีใต้ 

หมายเหตุ 
• จํานวนผู้ เดนิทางขั OนตํJา 20 ขึ Oนไป ทา่น 

• ,ราคา ,เทีJยวบนิ ,สายการบนิ ขอสงวนสทิธิcในการเปลีJยนแปลง บริษัทฯ 

สภาพ ,เวลา ,ขนาดกรุ๊ป) ตามความเหมาะสม และร้านอาหาร รายการทวัร์

ทั Oงนี Oทางบริษัทคํานงึถงึความสะดวกสบายในการเดนิทาง (ฯลฯ อากาศ 

และผลประโยชน์ทีJลกูค้าจะได้รับเป็นหลกั 

• ต้องมีอายเุหลือใช้งานไมน้่อยกวา่ หนงัสือเดนิทาง 6 รับ และบริษัทฯ เดือน

เฉพาะผู้ มีจดุประสงค์เดนิทางเพืJอทอ่งเทีJยวเทา่นั Oน 

• บริษัทจะไมรั่บผิดชอบคา่ใช้ กรณีทีJทา่นถกูปฏิเสธการเข้าประเทศเกาหลีใต้

รวมถงึคา่ทวัร์ทั Oงหมด ทั Oงสิ Oน จา่ยใดๆ 

• หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสาย ทั Oงสิ Oน จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทางบริษัทฯ

กรณีทีJทา่นถกู หรือ การจลาจล ,การนดัหยดุงาน ,การประท้วง ,การบนิ

หรือเจ้าหน้าทีJกรม จากเจ้าหน้าทีJตรวจคนเข้าเมือง ออกเมือง-ปฏิเสธการเข้า

ซึJงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของ และตา่งประเทศ แรงงานทั Oงจากไทย

ทางบริษัทฯ 

• และไมส่ามารถเรียกคืนเงินได้ ทั Oงสิ Oน จะไมข่อรับผิดชอบใดๆ ทางบริษัทฯ 

ไมท่า ,ไมเ่ทีJยวบางรายการ อาทิ ไมค่รบ หากทา่นใช้บริการของทางบริษัทฯ

เป็นต้น นอาหารบางมื Oอ 

• หากเกิดสิJงของสญูหายจากการโจร ทั Oงสิ Oน จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทางบริษัทฯ

เกิดอบุตัเิหตทีุJเกิดจากความประมาทของตวันกัทอ่งเทีJยวเอง หรือ/และ กรรม 

• ไมส่า กรณีทีJทา่นไมเ่ดนิทางพร้อมคณะ ตัeวเครืJองบนิเป็นตัeวราคาพิเศษ

หรือคืนเงินได้ มารถนํามาเลืJอนวนั 

• ทางบ หรือบางสว่นกบัทางบริษัทฯ เมืJอทา่นตกลงชําระเงินไมว่า่ทั Oงหมด

ทีJได้ระบไุว้แล้ว จะถือวา่ทา่นได้ยอมรับในเงืJอนไขข้อตกลงตา่งๆ ริษัทฯ

ทั Oงหมด 

• ภาพทีJใช้ในโปรแกรมเพืJอการโฆษณาเทา่นั Oน


