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ใบอนุญาตธุรกจินําเที่ยวเลขที่ 11/1967 

มัน่ใจทุกการเดินทาง ประสบการณ์กวา่ 20  ปี 

(Korea Snow Seoul Cruise 5D3N (อนิชอน-โซล) BG) 

 

 

Snow Seoul Cruise  เกาหลี 5 วัน จดัเตม็กรกฎาถงึสงิหา2017 

โปรพิเศษ..ชวนคณุไปห่มหนาวอาบหิมะ ช่วง Summer 
กรกฏาคม ชอ้ปมนัส ์ช่วงซมัเมอร ์สง่ทา้ย GRAND SALE ลดทัว่ประเทศ 

จาํนวนวนั ราคาเร่ิม (บาท) เดินทาง สายการบิน กรุ๊ปคณะ ปกติ 

   5 วนั 15,900 กนัยาถึงพฤศจิกา17 Budget Airlines 20-30 ท่านต่อคณะ 
โปรแกรมท่องเท ีย่ว  โลกแห่งนํา้แข็ง & หิมะ OneMount - เกาะนามิ - บตัร Special Pass Ticket ชดุพิเศษท่ีสวนสนกุเอเวอร์
แลนด ์ (โลกสวนสตัวเ์ปิดท่ี Lost Valley + เลน่เคร่ืองเลน่ไดไ้มจ่าํกดัรอบ – ศนูยโ์สมเกาหลี – เคร่ืองสาํอางเกาหลี – 
พระราชวังมรดกโลกชงัดก – ผา่นชมบลเูฮา้ส ์  – พิพิธภณัฑภ์าพวาดลวงตาส่ีมิติ พิพิธภณัฑน์ํา้แข็ง Ice Museum 
พิพิธภณัฑร์กั Love Museum – ภเูขานมัซาน และ หอยคอย N Tower - พิพิธภณัฑส์าหร่ายและแตง่ชดุฮนับก - เต็มอ่ิม 

3 ชัว่โมงเต็มย่านแฟชัน่ฮิปเมียงดองHot สดุสดุ “Seoullo 7017” สะพานลอยฟ้า ไอคอนนิคแห่งใหม่กรงุโซล 

วา๊ววว ฟร ี!! บฟุเฟ่ตอิ์นเตอรบ์นเรอืสําราญ Ara Cruise  
อาหาร เมนจูดัเต็มเพ่ือสขุภาพหลากหลายไมซ่ํา้กนั #ไก่ทัคคาลบ้ี #บารบี์คิวไฟหรือบลโูกกิ  #หมอ้ไฟเห็ดโพซดชาบ ู #
ไกต่ ุน๋โสม #พิเศษ !! บฟุเฟ่ตอ์ร่อยลํา้บารบี์คิวป้ิงย่างสไตลเ์กาหล ี# พิเศษ ! บฟุเฟ่ตบ์นเรือสาํราญ Ara Cruise 

บริษทั เอฟวนิีว อินเตอร ์แทรเวลิ กรุ๊ป จํากดั 

Avenue Inter Travel Group Co., Ltd. 
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Itinerary  Snow Seoul Cruise  เกาหลี 5 วัน จดัเตม็กรกฎาถงึสงิหา17 
ภาพท่ีแสดงเพ่ือประกอบความเข้าใจและขอบคุณท่ีมาของภาพดีดีจากการท่องเท่ียวเกาหลี  www.visitkorea.co.kr 

โปรดตรวจสอบ อาย ุของหนงัสือเดินทาง ( Passport ) วา่จะตอ้งคงมีอายเุหลือ ณ วนัเดินทาง มากกวา่ 6 เดือนข้ึนไป 

และหนงัสือเดินทางเหลือหนา้กระดาษเพียงพอใหเ้จา้หนา้ท่ีตรวจคนไดป้ระทบัตรา หนงัสือเดินทางอยูใ่นสภาพท่ีดี (ไม่ชาํรุด) 

จาํนวนวนั ราคาเร่ิม (บาท) เดินทาง สายการบิน กรุ๊ปคณะ ปกติ 

   5 วนั 15,900 กนัยาถึงพฤศจิกา17 Budget Airlines 20-30 ท่านต่อคณะ 

วนัเดินทาง 5 วนั 3 คืน (พกั 3 คืน @ โรงแรมในกรุงโซลหรืออินชอนหรือจงัหวดัเคียงกีโด)  ระดบั  3 ดาวเกาหลี 

รถโคช บริการดว้ยรถซ่ึงมีขนาดของรถจะเป็นไปตามจาํนวนของผูโ้ดยสาร ปกติก 25 หรือ 30 หรือ 40 หรือ 45 ท่ีนัง่   

อาหาร อาหารเชา้@โรงแรม 3 ม้ือ อาหารกลางวนัและคํ่า@หอ้งอาหารทอ้งถ่ิน 6 ม้ือ ฟรี ! นํา้แร่ด่ืมบนรถวนัละ 1 ขวด 

มคัคุเทศก ์ ชาํนาญเส้นทางเกาหลีโดยตรง             

เท่ียวบิน ขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงเท่ียวบินและตารางการบินของสายการบินตามท่ีไดอ้นุมติั 
 

Departure  กนัยายน 2017 (ท่ีน่ังจาํกัดในแต่ละวนั จองและจ่ายก่อนได้สิทธิก่อน จองหลงั อาจต้องเพ่ิมค่าตั๋ว ) 

เช็คอนิ วนัออกเดนิทาง วนัเดนิทางกลบั 
ราคา/ท่าน

(บาท) 
ห้องเดีย่ว+ หมายเหตุ 

วนัศุกร์ 01 กนัยายน 17 05 กนัยายน 17 15,900 4,900  

วนัเสาร์ 02 กนัยายน 17 06 กนัยายน 17 15,900 4,900  

วนัศุกร์ 08 กนัยายน 17 12 กนัยายน 17 15,900 4,900  

วนัเสาร์ 09 กนัยายน 17 13 กนัยายน 17 15,900 4,900  

วนัศุกร์ 15 กนัยายน 17 19 กนัยายน 17 15,900 4,900  

วนัเสาร์ 16 กนัยายน 17 20 กนัยายน 17 15,900 4,900  

วนัศุกร์ 22 กนัยายน 17 26 กนัยายน 17 15,900 4,900  

วนัเสาร์ 23 กนัยายน 17 27 กนัยายน 17 15,900 4,900  

วนัศุกร์ 29 กนัยายน 17 03 ตุลาคม 17 15,900 4,900  

วนัเสาร์ 30 กนัยายน 17 04 ตุลาคม 17 15,900 4,900  
 

Departure  ตุลาคม 2017 (ท่ีน่ังจาํกัดในแต่ละวนั จองและจ่ายก่อนได้สิทธิก่อน จองหลงั อาจต้องเพ่ิมค่าตั๋ว ) 

เช็คอนิ วนัออกเดนิทาง วนัเดนิทางกลบั 
ราคา/ท่าน

(บาท) 
ห้องเดีย่ว+ หมายเหตุ 

วนัศุกร์ 06 ตุลาคม 17 10 ตุลาคม 17 17,900 4,900  

วนัเสาร์ 07 ตุลาคม 17 11 ตุลาคม 17 17,900 4,900  

วนัพธุ 11 ตุลาคม 17 15 ตุลาคม 17 18,900 4,900 วนัหยดุ 

วนัพฤหสับดี 12 ตุลาคม 17 16 ตุลาคม 17 18,900 4,900 วนัหยดุ 

http://www.visitkorea.co.kr/
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วนัศุกร์ 13 ตุลาคม 17 17 ตุลาคม 17 17,900 4,900  

วนัเสาร์ 14 ตุลาคม 17 18 ตุลาคม 17 17,900 4,900  

วนัพฤหสับดี 19 ตุลาคม 17 23 ตุลาคม 17 19,900 4,900 วนัหยดุ 

วนัศุกร์ 20 ตุลาคม 17 24 ตุลาคม 17 19,900 4,900 วนัหยดุ 

วนัเสาร์ 21 ตุลาคม 17 25 ตุลาคม 17 17,900 4,900  

วนัศุกร์ 27 ตุลาคม 17 31 ตุลาคม 17 17,900 4,900  

วนัเสาร์ 28 ตุลาคม 17 01 พฤศจิกายน 17 17,900 4,900  
 

Departure  พฤศจกิายน 2017 (ท่ีน่ังจาํกัดในแต่ละวนั จองและจ่ายก่อนได้สิทธิก่อน จองหลงั อาจต้องเพ่ิมค่าตั๋ว ) 

เช็คอนิ วนัออกเดนิทาง วนัเดนิทางกลบั 
ราคา/ท่าน

(บาท) 
ห้องเดีย่ว+ หมายเหตุ 

วนัศุกร์ 03 พฤศจิกายน 17 07 พฤศจิกายน 17 15,900 4,900  

วนัเสาร์ 04 พฤศจิกายน 17 08 พฤศจิกายน 17 15,900 4,900  

วนัศุกร์ 10 พฤศจิกายน 17 14 พฤศจิกายน 17 15,900 4,900  

วนัเสาร์ 11 พฤศจิกายน 17 15 พฤศจิกายน 17 15,900 4,900  

วนัศุกร์ 17 พฤศจิกายน 17 21 พฤศจิกายน 17 15,900 4,900  

วนัเสาร์ 18 พฤศจิกายน 17 22 พฤศจิกายน 17 15,900 4,900  

วนัศุกร์ 24 พฤศจิกายน 17 28 พฤศจิกายน 17 15,900 4,900  

วนัเสาร์ 25 พฤศจิกายน 17 29 พฤศจิกายน 17 15,900 4,900  

ชนิดสายการบินทีใ่ห้บริการ 
 

สายการบิน BKK-ICN เวลาออก เวลาถึง ICN-BKK เวลาออก เวลาถึง 

Jeju Air (7C) 7C2204 0045 0805 7C2203 1930 2345 
Jeju Air (7C) 7C2206 0150 0910 7C2205 2035 0050+1 
Jin Air (LJ) LJ002 0100 0800 LJ001 1935 2340 

Eastar* Jet (ZE) ZE512 2225 0620+1 ZE511 1740 2125 
T’way (TW) TW102 0125 0835 TW101 2005 0010+1 

 

วนั รายการท่องเทีย่ว B L D 

วนัแรก สนามบินสุวรรณภูมิ    - - - 
วนัท่ีสอง สนามบินนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต ้ –  โลกแห่งหิมะและนํ้ าแข็งท่ีใหญ่ท่ีสุด  One Mount " 

Snow Park " ( ค่าบัตรเข้า Snow Park ค่าถงุมือ ค่าเช่าเส้ือแจ็คเกต็สกี ค่าเช่ารองเท้าสเกต็ ค่าสุนัขฮักกีล้าก

เล่ือน Dog Sledge บนลานนํา้แขง็สาํหรับเดก็ ไม่รวมไว้ในค่าทัวร์ ฝากไกด์ช่วยซ้ือได้ )  –  เกาะดงัของในหมู่

นกัท่องเท่ียว “ เกาะนามิ “ 

 พิเศษ ! บุฟเฟ่ตบ์นเรือสาํราญ Ara Cruise 

 พกั 3 คืน @ โรงแรมในกรุงโซลหรืออินชอนหรือจงัหวดัเคียงกีโด 

- X X 
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วนัท่ีสาม เติมเต็มความสุขท่ีสวนสนุกเอเวอร์แลนด ์หรือ “ ดิสนียแ์ลนด์เกาหลี  ” รวมบตัร Special Pass Ticket  
เล่นเคร่ืองเล่นไดไ้ม่จาํกดัรอบ  อีกทั้งสามารถเท่ียวสวนสัตวเ์ปิด Safari, Lost Valley กบัรถบสัสะเท้ินนํ้ า

สะเท้ินบก,  T-Express, Amazon Express, Rolling X-Train, Hurricane, Space Tour, Panda World เป็น

ตน้  และช่ืนชมดอกไมต้ามฤดูกาล (เช่น ดอกทิวลิป  ดอกกุหลาบ ดอกลิลล่ี ดอกเบญจมาศ)  อีกทั้งยงัมี LINE 

Store สาํหรับ ชาวสาวก LINE ให้แช๊ะภาพ  –  ศูนยโ์สมเกาหลี – ศูนยเ์คร่ืองสาํอางเวชสาํอาง – พิพิธภณัฑ์

สาหร่าย ฟรี!!! แต่งชุดฮนับก – ภูเขานมัซานหอคอย N Tower  สายเคเบ้ิล Love Rock Cable  (ค่าบตัรลิฟท์

ข้ึนสู่จุดชมววิบนหอคอย ไม่รวมไวใ้นค่าทวัร์ 
 พกั 3 คืน @ โรงแรมในกรุงโซลหรืออินชอนหรือจงัหวดัเคียงกีโด 

X X X 

วนัท่ีส่ี กรุงโซล  – ศูนยฮ์๊อกเก็ตนามู –  พิพิธภณัฑภ์าพวาดลวงตาส่ีมิติ พิพิธภณัฑน์ํ้ าแข็ง Ice Museum พิธภณัฑ์

แห่งรัก  Love Museum – พระราชวงัมรดกโลกชงัดก – ผ่านชมบลูเฮา้ส์  –  ดิวต้ีฟรี – เต็มอ่ิม 3 ชัว่โมง

เตม็เมียงดอง " ถนนแฟชัน่ของเกาหลี "   

 พกั 3 คืน @ โรงแรมในกรุงโซลหรืออินชอนหรือจงัหวดัเคียงกีโด 

X X - 

วนัท่ีหา้ กรุงโซล  – ศูนยน์ํ้ ามนัสนเข็มแดง Red Pine – ไอคอนนิคแห่งใหม่กรุงโซล สะพานลอยฟ้า “Seoullo 

7017”–  แวะซ้ือของฝากติดไมติ้ดมือท่ีศูนยร์วมของพ้ืนเมือง (ละลายเงินวอน) – สนามบินนานาชาติอินชอน 

– กรุงเทพฯ 
X X - 

อาหาร  เมนูจดัเตม็เพือ่สุขภาพหลากหลายไม่ซ้ํากัน #บาร์บีคิวไฟหรือบลูโกกิ #ไก่ทัคคาลบี ้#หม้อไฟเห็ดโพซดชาบู  #ไก่ตุ๋นโสม  #พิเศษ !! บุฟ

เฟ่ต์อร่อยลํา้บาร์บีควิป้ิงย่างสไตล์เกาหล ี# พเิศษ ! บุฟเฟ่ต์บนเรือสําราญ Ara Cruise  
 

กาํหนดการเดินทาง 

DAY วนัแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ    เชา้ กลางวนั เยน็หรือคํ่า 

1 เจ้าหน้าที่รอต้อนรับดูแล มอบเอกสาร และอธิบายเพิม่เติม  (นัดหมายแต่ละคณะ

ก่อนออกเดินทาง 3 ช่ัวโมงล่วงหน้าก่อนเคร่ืองออก)   
- - - 

คํา่ หน้าเคาน์เตอร์ สายการบิน ใกล้ประตูทางเข้า  
พร้อมกนัท่ีชั้น 4 ผูโ้ดยสารขาออก เช็คอินหมายเลข  F   Jeju Air (7C) หมายเลข   3-4 

พร้อมกนัท่ีชั้น 4 ผูโ้ดยสารขาออก เช็คอินหมายเลข  K   Jin Air (LJ) หมายเลข   4-5 

พร้อมกนัท่ีชั้น 4 ผูโ้ดยสารขาออก เช็คอินหมายเลข  M   Eastar* Jet  (ZE) หมายเลข  5-6 

พร้อมกนัท่ีชั้น 4 ผูโ้ดยสารขาออก เช็คอินหมายเลข  L   T’way   (TW) หมายเลข  5-6 

หากท่านตอ้งซ้ือบตัรโดยสารภายในประเทศเพื่อไปและกลบักรุงเทพฯ 

กรุณาเลือกซ้ือบตัรโดยสารภายในประเทศประเภทท่ีสามารถเล่ือนวนัและเวลาเดินทางได ้

ทั้งน้ีเพื่อป้องกนัปัญหาเท่ียวบินล่าชา้หรือการเปล่ียนแปลงเวลาของเท่ียวบินหรือการเปล่ียนแปลงวนัเดินทาง 
 

DAY วนัทีส่อง  สนามบนินานาชาติอนิชอน ประเทศเกาหลใีต้ – เคียงกโีด เชา้ กลางวนั เยน็หรือคํ่า 

2 เวลาท่ีเกาหลีใตเ้ร็วกวา่ไทย 2 ชัว่โมง | เวลาบินประมาณ 5-6 ช.ม. - x x 
ออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต ้โดยสายการบิน   JIN AIR (LJ), JEJU AIR (7C), Eastar* Jet (ZE), T’way (TW)  

บางสายการบินมีชุดกล่องสแนค็บลอ็กให้ผู้โดยสารบนเคร่ืองบิน และมีบริการ Air Cafe จาํหน่าย  อาหาร เคร่ืองด่ืม และขนมคบเคีย้ว 

เชา้ ICN Landing  ถึงสนามบินนานาชาติอินชอน หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้ รถโค๊ชพาท่านขา้มทะเล
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ตะวนัตกดว้ยสะพานแขวนยองจองหรือสะพานเพ่ือความหวงัในการรวมชาติท่ียาวกวา่ 4.42 กม.  มียอดโดมสูง 107 เมตร  ไปยงั

จุดหมายปลายทางการท่องเท่ียวของวนัน้ี 

เชา้ โลกแห่งลานนํ้าแข็งเล่นหิมะ 365 วัน@ Snow Park One Mount  ตั้งอยูท่ี่เมือง GOYANG แหล่งท่องเท่ียวใหม่

ล่าสุดใกลก้รุงโซล ดว้ยพ้ืนท่ีมากถึง 161,602 ตารางเมตร ภายในแบ่งพ้ืนท่ีเป็น

หลายส่วนพร้อมดว้ยส่ิงอาํนวยความสะดวกมากมาย เช่น Fitness & Golf, 

Club, Water Park, Shopping Mall, Roof Garden, Snow Park เป็นตน้ 

นอกจากน้ีย ัง เคยเป็นสถานท่ีถ่ายทํามิวสิควีดีโอเพลง "เจนเทิลแมน" 

(Gentleman) ของ "ไซ" หรือ"ปาร์ค แจ-ซัง" นักร้องหนุ่มชาวเกาหลีใต ้

เจา้ของเพลง "กงันมั สไตล"์ ท่ีโด่งดงัไปทัว่โลก หรือ แมก้ระทัง่รายการยอด

ฮิต Running Man ก็เคยมาถ่ายทาํท่ีน่ี  ท่านสามารถซ้ือบตัรเขา้สู่โลกแห่งสวนหิมะและสวนนํ้ าแข็ง " Snow Park " ในร่มท่ีใหญ่สุด

ของประเทศเกาหลี ณ ขณะน้ี  โดยท่านสามารถเพลิดเพลินกบัการข่ีเคร่ืองเล่นสุดน่ารักบนลานนํ้ าแขง็ เช่น  จกัรยานคู่รัก จกัรยานเด่ียว 

รถเฟอร์ร่ี กะบะสเลดแซนตา้ เป็นตน้ หรือ เขา้สู่โลกของหิมะท่ีอุณหภูมิติลบ -2 องศาเซลเซียส กบั การเล่นสโนสเลคบนลานหิมะ (มี

การจาํกดัอายุ) หรือสนุกกบัการตดัหิมะเล่นกนัแบบลืมอายกุนั ( ค่าบัตรเข้า Snow Park ค่าถุงมือ ค่าเช่าเส้ือแจ็คเก็ตสกี ค่าเช่า

รองเท้าสเกต็ ค่าสุนัขฮักกีล้ากเล่ือน Dog Sledge บนลานนํา้แขง็สาํหรับเดก็ ไม่รวมไว้ในค่าทัวร์ ฝากไกด์ช่วยซ้ือได้) 

เท่ียง ฟรี !!  อิม่อร่อยกบับุฟเฟต์บนเรือสําราญ Ara Cruise    พร้อมล่องเรือชมคลองแห่งแรกของเกาหลี ท่ีเรียกวา่ “GYEONGIN 

ARA WATERWAY” บนเรือสาํราญสุดหรูท่ีน่าต่ืนตาต่ืนใจ ล่องเรือไปตาม

ทางนํ้ าท่ีเช่ือมต่อแม่นํ้ าฮนัและทะเลตะวนัตก ภายในเรือมีหอ้งโถงพร้อม

เวทีการแสดงความบนัเทิงใหท่้านไดรั้บชม หากท่านใดท่ีตอ้งการสมัผสั

ธรรมชาติสองขา้งทางยงัสามารถข้ึนไปดา้นบนชั้นสองเพ่ือชมทศันียภาพ

สองขา้งทาง ระหวา่งทางเดินเรือท่านจะไดเ้ห็นมุมเลก็ๆของนํ้ าตกจาํลองท่ี

ต่ืนตาต่ืนใจใหท่้านไดเ้ก็บถ่ายภาพไปอวดคนท่ีบา้นอีกดว้ย (หากเรือสําราญ

งดให้บริการด้วยเหตุผลใดๆ กต็าม ทางผู้จัดจะปรับเปล่ียนเป็นเมนูหมูหมึกโอซัมบลูโกกท่ีิห้องอาหารท้องถิน่เกาหลี) 

บ่ายบ่าย เกาะนามิ (Nami) นัง่เรือเฟอร์ร่ีท่ีท่าเรือขา้มฟากไปยงัเกาะนามิ (Nami) สถานท่ีโรแมนติ

กอีกแห่งหน่ึงสําหรับคู่รักคู่หนุ่มสาว ครอบครัว เพ่ือนๆ เกาะนามิมีรูปร่างเหมือนใบไมท่ี้

ลอยอยู่  ณ ท่ีแห่งน้ี ท่านสามารถเช่าจกัรยานหรือมอเตอร์ไบท์เท่ียวรอบเกาะ เดินเล่นชม

สวนเกาหลี คาราวะสุสานนายพลนามิ  เดินผ่านกลางแมกไมแ้ห่งสวนสนท่ีสูงเสียดฟ้าเพ่ือ

สุขภาพ ผ่านดงตน้สน ดอกสน ตน้เกาลดั เลือกนัง่ท่ีมา้นัง่ขา้งชายฝ่ังเพ่ือชมบรรยากาศโร

แมนติกใตเ้งาไม ้มองดูพนัธ์ุสตัวต์่างๆ  เช่นนกกระจอกเทศ กระต่าย กระรอก เป็ด กวาง ได้

เวลาสมควร นัง่เรือกลบัมายงัฝ่ัง    

คํ่า ลิม้ลองเมนูดังตามละคร Winter Love Song “ ทคัคาลบี “  หรือไก่บาร์บีคิวผดัซอสเกาหลีแห่งเมืองชุนชอน   

หลงัอาหารคํ่า พาท่านเขา้เช็คอินท่ีพกั ณ โรงแรม  Incheon Bliss, Incheon Charis, Suwon Reve, Seoul Diamant, Seoul 

L'Art, (3 ดาวเกาหลี) หรือเทียบเท่า 
 

DAY วนัทีส่าม   เคียงกโีด - กรุงโซล  เชา้ กลางวนั เยน็หรือคํ่า 

3  x x x 
เชา้ อาหารเช้า แบบอเมริกนัเกาหลชุีด หรือ เซมิ ที ่ห้องอาหารโรงแรม 
เชา้ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์  เท่ียวเอเวอร์แลนด ์– Everland “ 
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ดิสนียแ์ลนด์เกาหลี ”  สวนเปิดในหุบเขาท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดของประเทศ มี Festival World จะประกอบไปดว้ย Global Fair, 

American Adventure, Magic Land, European Adventure และ Equatorial Adventure และ Zootopia ท่านสามารถปล่อยความแก่และ

เติมเตม็ความสุขของท่านดว้ยบตัร Special Pass Ticket สนุกสนานกบัเคร่ืองเล่นต่างๆ  ซ่ึงท่านสามารถเลือกเล่นเคร่ืองเล่นไดไ้ม่จาํกดั

รอบ  ไม่วา่จะเป็นทีเอก็เพรส รถไฟเหาะ หนอนสะบดั ชาร์ป โรงหนงัสามมิติ บา้นผีสิงหมุน ตีลงักาสองตลบ ป่าซาฟารี ชมไลเกอร์

แฝดคู่แรกของโลก ท่ีน่ี ชมความน่ารักของหมีท่ีสามารถส่ือสารกบัคนขบัไดอ้ยา่งดี อีกทั้งยงัมี LINE Store สาํหรับ ชาวสาวก LINE 

ใหแ้ช๊ะภาพ  คร้ังแรกของโลก !  เปิดโลกสวนสตัวเ์ปิดท่ี Lost Valley กบัรถบสัสะเท้ินนํ้ าสะเท้ินบก และอ่ืนๆ  อีกทั้งให้สาวกชาว K-

POP  ไดมี้โอกาสชมคอนเสิร์ต K-POP ผ่านเทคนิคพิเศษเสมือนจริง “ HOLOGRAM “ ท่ีทาํให้ท่านรู้สึกวา่กาํลงัรับชมศิลปินทาํการ

แสดงตวัเป็นๆ ต่อหนา้เรา  กบัศิลปินนกัร้องจากค่ายดงัในเกาหลี  (มีค่าใชจ่้ายเพ่ิม)  นอกจากน้ีท่านยงัสามารถชอ้ปป้ิงในร้านคา้ของท่ี

ระลึก และสุดทา้ยเดินชมและถ่ายรูปกบัสวนดอกไมซ่ึ้งผลดัเปล่ียนหมุนเวยีนตามฤดูกาล เช่น ฤดูร้อนจะเป็นดอกกหุลาบและดอกลิลล่ี

บาน ฤดูใบไมผ้ลิจะเป็นดอกทิวลิปบาน ฤดูใบไมร่้วงจะเป็นดอกเบญจมาศบาน  ขบวนพาเหรดตามวนัเวลา    
 

เท่ียง บุฟเฟ่ต์อร่อยลํา้ !!!  เมนูบาร์บีคิวป้ิงย่างสไตล์เกาหล ี กบัหลากหลายสไตลข์องเน้ือหมูและเน้ือววั (บางร้านอาจมีบริการเน้ือไก่ 

และปลาหมึก) ไม่วา่จะเป็นแบบติดมนั แบบสนัคอ แบบสามชั้น แบบหมกัเผด็ แบบหมกัหวาน  แบบสดไม่มีการหมกั แบบเบอร์เกอร์ 

เป็นตน้ มีบริการขา้วสวย  และเคร่ืองเคียงต่างๆ ใหล้ิ้มลอง   

บ่าย เดินทางเขา้เมืองหลวงกรุงโซล  ท่ีมีประชากรถึง 1 ใน 4 ของประเทศ  มีตึก 63 ชั้น ตึกท่ีสูงท่ีสุด  มีแม่นํ้ าฮนัไหลผ่านใจกลางเมือง

หลวงของกรุงโซล   เยี่ยมศูนย์โสมเกาหลี  ทุกท่านจะไดรู้้จกัสมุนไพรโสมเกาหลีหรือราชาแห่ง

มวลสมุนไพร  เพราะเกาหลีใตเ้ป็นประเทศท่ีมีการผลิตโสมเกาหลีท่ีมีคุณภาพเป็นอนัดบั 1 ของโลก  

ซ่ึงใครใครท่ีไดม้าเท่ียวก็จะช่ืนชอบหาซ้ือเป็นของฝากเพราะราคาท่ีถูกวา่เมืองไทยและคุณประโยชน์

นานปัการ เช่น ช่วยเสริมความแขง็แรงใหแ้ก่ระบบยอ่ยอาหารและปอด ช่วยทาํให้จิตใจสงบและเพ่ิม

พละกาํลงัโดยส่วนรวม  สรรพคุณทางการแพทย ์ช่วยบาํรุงหัวใจ ป้องกนัโรคหัวใจขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและ

ป้องกนัมะเร็ง 

จากน้ัน นําท่านสู่ ศูนย์เคร่ืองสําอางเวชสําอาง  ใหท่้านเลือกซ้ือคอสเมติกหลากยี่ห้อคุณภาพท่ีผูห้ญิงชาวเกาหลีทั้งสาวทั้งไม่สาว ลว้นให้

ความสาํคญักบัเร่ืองผิวหนา้ค่อนขา้งมาก โดยเฉพาะในกลุ่มบาํรุงผิวพ้ืนฐาน Skin Care และเคร่ืองสาํอางผสมสมุนไพร @ ศูนยเ์วช

สาํอางเคร่ืองสาํอาง    

จากน้ัน นําท่านสู่พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + แต่งชุดฮันบก   เป็นท่ีสถานท่ีท่ีจดัแสดงขบวนการและขั้นตอนต่างๆ ตั้งแต่ตน้นํ้ าจนถึงปลาย

ทางการผลิตออกมาเป็นสาหร่ายกินไดใ้นรูปแบบต่างๆ ให้เรารับประทานได ้ นอกจากน้ี เรายงั

สามารถชิมและเลือกซ้ือสาหร่ายกลบัไปเป็นของฝากของทานเล่นได ้โดยมีรสต่างๆ อยา่งเช่น รถ

กุง้ รสหมู รถกิมจิ รถวาซาบิ ฯลฯ   จากนั้นเชิญท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชาวเกาหลีโดยการ

แต่งกายชุดประจาํชาตต่ิางๆ (ชุดฮันบก) พร้อมถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ เพือ่ไปอวดคนทางบ้าน 

เยน็ เมนูเปิบพสิดาร-ไก่ตุ๋นโสม อาหารวงัในสมยัก่อน เช่ือกนัวา่บาํรุงและเสริมสุขภาพ เสิร์ฟท่านละ 1 ตวั ในหมอ้ดินร้อน   

จากนั้น หลงัอาหารคํ่า พาท่านเขา้เช็คอินท่ีพกั ณ โรงแรม  Incheon Bliss, Incheon Charis, Suwon Reve, Seoul Diamant, Seoul 

L'Art, (3 ดาวเกาหลี) หรือเทียบเท่า 
 

DAY วนัทีส่ี่   กรุงโซล  เชา้ กลางวนั เยน็หรือคํ่า 

4  x x - 

เชา้ อาหารเช้าแบบอเมริกนัเกาหลชุีด หรือ เซม ิที ่ห้องอาหารโรงแรม 

จากนั้น นาํท่านสู่ ศูนย์ฮ๊อกเก็ตนามู เพ่ือนท่ีดีในการดาํเนินชีวิต ! “ ฮ๊อกเก็ตนามู ” ตน้ไมช้นิดน้ีเจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาท่ีปราศจาก
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มลภาวะและระดบัสูงเหนือนํ้ าทะเล 50-800 เมตร เมลด็ของพนัธ์ุฮอ๊กเก็ตน้ี...ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนาํมารับประทานเพ่ือช่วยดูแลตบั

ใหส้ะอาดแขง็แรง ป้องกนัโรคตบัแขง็ไม่ถูกทาํลายจากการด่ืมแอลกอฮอล ์กาแฟ บุหร่ี สารตกคา้งจากอาหารและยา       

เชา้ TRICK ART MUSEUM + ICE MUSEUM + LOVE MUSEUM นาํท่านอิสระชม TRICK ART MUSEUM  ผลงานการ

สร้างสรรค์ศิลปะแนวใหม่ "ภาพวาดลวงตาส่ีมิติ"  โดยท่านจะได้

สนุกสนานกับการถ่ายรูปแอ็คชั่นท่าทางต่างๆ กับภาพแนวมิติท่ีเกิดจาก

ความคิดสร้างสรรคแ์ละจินตนาการของการสร้างภาพโดยใชเ้ทคนิคพิเศษจาก

ภาพแนว AR ท่ีรวมทฤษฎีทางวทิยาศาสตร์และการซอ้นภาพโดยกระตุน้ความ

เคล่ือนไหวของภาพให้มีมิติเหมือนจริงโดยให้ผูช้มเขา้ไปมีส่วนร่วมถ่ายภาพ 

เม่ือผ่านเขา้ไปในภาพนั้นๆ  ภาพทุกภาพจะออกมาดูประหน่ึง เหมือนจริงใน

เหตุการณ์   จนท่านจะอุทานวา่มนัเหมือนจริงมากจนแทบจะแยกไม่ออกเลยวา่

อนัไหนภาพวาดและของจริง โดยผลงานของท่าน จะสวยงามและส่ีมิติสมคาํร่ําลือหรือไม่ก็ตอ้งใหเ้พ่ือนติดชมกนัเอง   

จากนั้น นําท่านสู่ “ ICE MUSEUM "  เมืองนํ้าแข็งที่ไม่ใช่แค่นํ้าแข็งธรรมดา แต่ตระการตาจนคุณอาจจะลืมหนาวไปเลยก็ ได ้!  

ลองนึกถึงความรู้สึกเม่ือคุณกา้วเขา้ไปในเมืองท่ีทุกอยา่งทาํจากนํ้ าแขง็ภายใต ้อุณหภูมิ  ลบ 4 องศา ! ภายในมีกิจกรรมหลากหลายให้

คุณไดส้มัผสั เช่น สไลเดอร์นํ้ าขง็ท่ียาวกวา่ 10 เมตร รถกลางรูดอร์ฟ ทกัทายลุงซานตา้  โพสท่าคู่กบันกเพนกวิน้ขั้วโลก  สาํรวจบา้น

นํ้ าแขง็แขง็เอสกิโม  เยีย่มชมปราสาทนํ้ าแขง็ ชมววิจากบนกาํแพงเมืองนํ้ าแขง็  ลองเขา้พกัเช็คอินโรงแรมนํ้ าแขง็ และผลงานศิลปะอ่ืน

ท่ีทาํจากนํ้ าแขง็อีกกวา่ 50  ช้ิน  แถมฟรี!!! Love Museum (ผูท่ี้อายตุ ํ่ากวา่ 20 ปีไม่สามารถเขา้ชมได)้ 

เท่ียง เมนูบาร์บีคิวไฟหรือบลูโกก ิ เป็นเน้ือหมูสไลดห์มกัซอสคนัจงัและเคร่ืองปรุงรส ผดัยา่งขลุกขลิกบนกะทะ  

บ่าย เยี่ยมชมพระราชวังชังดก-สมบัติแห่งชาติท่ีถูกจดทะเบียนเป็นมรดกทางวฒันธรรมของโลก ถูกกล่าวขานว่าเป็นพระราชวงั

แบบอย่างทางสถาปัตยกรรมและวฒันธรรมทางภูมิประเทศท่ีสวยงามไร้ท่ีติในช่วงเวลาหลาย

ร้อยปีท่ีผ่านมา โดยเฉพาะกษตัริยโ์กจอง ซ่ึงเป็นกษตัริยอ์งค์สุดท้ายของราชวงศ์โชซอน ซ่ึง

ต่อมาทรงถูกบงัคบัใหส้ละราชสมบติัโดยญ่ีปุ่นในปี ค.ศ. 1907 แต่พระองคเ์องก็ทรงประทบัอยู่

ท่ีพระราชวงัแห่งน้ีจนส้ินพระชนมใ์นปี ค.ศ. 1919 นัง่รถผา่นถนนสายสาํคญัท่ีมีการเปิดปิดเป็น

เวลา-สถานท่ีตั้งทาํเนียบและบลูเฮาทห์รือบา้นประจาํตาํแหน่งประธานาธิบดี      

บ่าย ดิวตี้ฟรี (ปัจจุบนัเป็นท่ีนิยมมาก เพราะ ดิวตร้ีฟรีประเทศน้ี มีถึง 5 บริษทัแข่งขนักนั)  เพลิดเพลินกับการชอ้ปป้ิง ณ  ห้างปลอด

ภาษีล๊อตเตห้รือชินเซเก  ให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้แบรนด์เนมนาํเขา้จากต่างประเทศมากมายหลากหลายชนิด รวมทั้งสินคา้แบรนด์

เกาหลียอดนิยมท่ีชาวเกาหลี ชาวจีน และชาวญ่ีปุ่น   

บ่าย ภูเขานัมซาน  หอคอย N Tower  สายเคเบิล้ Love Rock Cable   พาท่านข้ึนภูเขานมัซาน Namsan – ภูเขาเพียงลูกเดียวใจ

กลางเมืองหลวงและอิสระถ่ายรูปคู่หอคอย N Tower เป็น 1 ใน 17 หอคอยเมืองท่ีสูง

ท่ีสุดในโลก  สูงถึง 480 เมตรเหนือระดบันํ้ าทะเล สถานท่ีละครหนงัเกาหลีหรือหนงั

ไทยสไตล์เกาหลีมาถ่ายทํากัน (ความเช่ือ: เตรียมแม่กุญแจลูกกุญแจเพ่ือไปล็อค

กญุแจคู่รัก ณ Love Rock Cable  ซ่ีงเช่ือกนัวา่ ถา้ใครข้ึนมาคลอ้งกุญแจและโยนลูก

กญุแจท้ิงไป คู่รัก คู่ครอบครัว คู่เพ่ือน คู่พ่ีนอ้ง คู่มิตรนั้นจะมีความรักท่ีย ัง่ยืนหรือไม่มีใครมาพรากจากกนัได)้  (ค่าบัตรลิฟท์ขึน้สู่จุด

ชมวิวบนหอคอย  ไม่รวมไว้ในค่าทัวร์) 

เยน็ เต็มอิ่ม 3 ช่ังโมงเต็มเมียงดอง " ถนนแฟช่ันของเกาหลี "  อิสระชอ้ปป้ิงบริเวณเมียงดอง Myeongdong ถูกขนานนามวา่ " 

ถนนแฟชัน่ของเกาหลี " แหล่งรวมความฮิปใหม่ ไม่ตกเทรน ! ราคาระดบักลางถึงสูงเม่ือ

เทียบกบัตลาดทงแดมุน หา้งบูติกหลากยีห่อ้ตั้งแต่แบรนดเ์นมตา่งชาติถึงเกาหลี ร้านเส้ือผา้มี

สไตลห์้องเล็กๆ  ร้าน Creative Lifestyle  ร้านรองเทา้ ร้านทาํผม ร้านเคร่ืองประดบั ร้าน
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คอสเมติก  ร้านกาแฟ ร้านไอศครีม ร้านขนม    

เยน็  *อสิระอาหารคํ่า ณ ย่านช้อปป้ิงเมียงดง เพือ่ความคุ้มค่าในการช้อปป้ิง* 
จากนั้น หลงัอาหารคํ่า พาท่านเขา้เช็คอินท่ีพกั ณ โรงแรม  Incheon Bliss, Incheon Charis, Suwon Reve, Seoul Diamant, 

Seoul L'Art, (3 ดาวเกาหลี) หรือเทียบเท่า 
 

DAY วนัที่ห้า  กรุงโซล  - สนามบินนานาชาติอนิชอน – กรุงเทพฯ เชา้ กลางวนั เยน็หรือคํ่า 

5  x x - 
เชา้ อาหารเช้าแบบอเมริกนัเกาหลชุีด หรือ เซม ิที ่ห้องอาหารโรงแรม 
จากนั้น นาํท่านสู่ ศูนย์นํ้ามันสนเข็มแดง Red Pine  พาท่านเดินทางสู่ ศูนยน์ํ้ ามนัสนเข็มแดง Red Pine  ซ่ึงผลิตจากใบสนเข็มแดงใน

ประเทศเกาหลี เป็นงานนวตักรรมวจิยัช้ินใหม่ล่าสุดของเกาหลี เพ่ือช่วยผูท่ี้มีปัญหาเร่ืองไขมนัอุดตนัในเส้นเลือด คลอเรสเตอรอลใน

เลือดสูง ไขขอ้เส่ือม หรือ การไหลหมุนเวียนของเลือด  เป็นตน้ กว่าจะมาทาํเป็นนํ้ ามนัสนสกดัได ้1 แคปซูล ตอ้งใชใ้บสนเข็มแดง

ประมาณ 2.7 ก.ก.  แนะนาํให้ทุกท่านเลือกซ้ือเป็นของฝากสุขภาพเพ่ือตวัท่านเองและคนท่ีท่านรักหรือคนท่ีท่านเคารพ  เพราะเป็น

สารอาหารธรรมชาติ ท่ีวจิยัจากโรงพยาบาลชั้นนาํในเกาหลีแลว้วา่ ไม่มีผลขา้งเคียง 

จากนั้น นาํท่านสู่ ไอคอนนิคแห่งใหม่กรุงโซล  “ Seoullo 7017 ” สะพานลอยฟ้า ถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่เที่ยวใหม่ของเกาหลีใต้ ที่เกิด

จากการปรับปรุงทศันียภาพของถนนยกระดบั ใหก้ลายเป็นสถานท่ีพกัผอ่น เดิน

เล่น ชิวชิว สาํหรับประชาชนและนกัท่องเท่ียว สร้างพ้ืนท่ีสาธารณะสีเขียวท่ีเป็น

นวตักรรมใหม่โดยใช้ส่ิงอาํนวยความสะ  ดวกท่ีมีอยู่เพ่ือสร้างวฒันธรรมใหม่

ข้ึนอยู่กับแหล่งวฒันธรรมทอ้งถ่ิน สะพานแห่งน้ีจะเป็นพ้ืนท่ีสีเขียว (Seoul’s 

Botanical Skyline Park) ท่ีเตม็ไปดว้ยตน้ไมแ้ละดอกไมก้วา่ 200 สายพนัธ์ุของ

กรุงโซล ทุกคนสามารถมาพกัผอ่นหยอ่นใจ รวมถึงจะเป็นอีกหน่ึงสถานท่ีท่ีเป็น

ศูนยก์ลางในการทาํกิจกรรมและจดัเทศกาล นิทรรศการต่างๆ  ยงัมีส่ิงอาํนวยความสะดวกต่างๆ  อาทิเช่น ศูนยข์อ้มูลนกัท่องเท่ียว ร้าน

กาแฟ ร้านอาหารวา่ง ขนม และ  ร้านขายของท่ีระลึก อีกมากมาย และยงัมีบริการ Wifi ดว้ย ไม่วา่คุณจะมาตอนเชา้ก็จะไดอ้ารมณ์นึง 

หรือจะมาช่วงตอนดึกบนสะพานก็จะเปิดไฟสเมือนสร้อยคอสีนํ้ าเงิน ทาํใหไ้ดฟี้ลอีกแบบนึง เรียกไดว้า่มาเท่ียวไดทุ้กเวลาเลย 

เท่ียง เมนูหม้อไฟชาบูเห็ด คลา้ยการตม้รวมมิตรสุก้ีหมอ้ไฟ  ประกอบไปดว้ยเน้ือหมูสไลด ์ผกัและเห็ดและวุน้เสน้เกาหลี   

บ่าย แวะซ้ือของฝากติดไม้ติดมือทีศู่นย์รวมของพืน้เมือง (ละลายเงินวอน)  ก่อนอาํลาเกาหลี แวะซ้ือของฝากติดไมติ้ดมือท่ีศูนย์

รวมของพ้ืนเมือง (ละลายเงินวอน)  สาหร่ายหลากรูปแบบ หลากรสชาติ ขนมอร่อยต่างๆ ซีเรียลช็อคโก กาแฟ กระดูกมา้เจจูโด  ขนม

โสม ชาโสม เคร่ืองสาํอางโสม หมอนสุขภาพ  กิมจิ  เป็บโปโร้ (ป๊อกก้ีเกาหลี) ชินราเมง (มาม่าเกาหลี) ของใชใ้นบา้น ลูกบอลซกัผา้  

เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ของท่ีระลึก เป็นตน้  

เยน็ ข้ึนอยูก่บัวนัและเวลาท่ีเดินทาง  เหินฟ้ากลบักรุงเทพฯ บางสายการบินอาจมีชุดกล่องสแนค็บลอ็กให้ผู้โดยสารบนเคร่ืองบิน และยงัมี

บริการ Air Cafe จาํหน่าย  อาหาร เคร่ืองด่ืม และขนมคบเคีย้ว ท่ีชาวเกาหลีนิยมกัน 

คํ่า เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ 

** รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากผูจ้ดัอีกคร้ังหน่ึง   

ผูจ้ดัขอสงวนสิทธิในเร่ืองเท่ียวบิน ราคา และรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม  โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ *** 
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เมนูอาหารทวัร์สําหรับคณะ (ภาพอาหารท่ีแสดงใชเ้พ่ือประกอบความเขา้ใจ) 

ลิม้ลองเมนูดังตามละคร Winter Love Song “ ทัคคาลบี “  หรือไก่บาร์บีคิวผดัซอสเกาหลีอาหาร

เล่ืองช่ือของเมืองชุนชอนหรือไก่บาร์บีคิวผดัซอสเกาหลี  นาํไก่บาร์บีคิว ตกหรือขา้วเหนียวป้ัน มนัหวาน 

ผกัต่าง ๆ ลงผดัร่วมกบัซอสบาร์บีคิวเกาหลีในกะทะแบน วิธีการทานแบบเม่ียงคาํไทยโดยห่อกบัผดักาด

เขียวเกาหลี เม่ือทานไประยะหน่ึง จะนาํขา้วสวยและสาหร่ายแห้งมาผดัรวมกบัทคัคาลบี เพ่ือให้เกิดอาหาร

ชนิดใหม่ค่ือทคัคาลบีโปคึมหรือขา้วผดัทคัคาลบีท่ีทั้งหอมและน่าทาน เสริฟพร้อมเคร่ืองเคียง เช่น โอเดง้

ปรุงรส กิมจิ และนํ้ าซุปประจาํวนั   
 

พิเศษสุด !!  อิ่มอร่อยกับบุฟเฟต์นานาชาติ บนเรือสําราญ Ara Cruise ท่ีมีให้เลือกทั้งอาหาร 

อาหารเกาหลี อาหารจีน  พร้อมของทอด น่ึง สดสด พร้อมเสริฟให้ท่านไดล้ิ้มลอง พร้อมของหวาน เคก้ 

เป็นตน้  พร้อมล่องเรือชมคลองแห่งแรกของเกาหลี ท่ีเรียกวา่ “GYEONGIN ARA WATERWAY” บนเรือ

สาํราญสุดหรูท่ีน่าต่ืนตาต่ืนใจ  
เมนูหมูย่าง คาลบ ีอาหารพ้ืนเมืองเกาหลีท่ีเล่ืองช่ือและรู้จกักนัดีทัว่โลก มีรสชาติออกหวาน นุ่มและกลม

กล่อม นาํเน้ือหมูสต็กหรือหมูช้ินหมกัยา่งบนเตาถ่านแบบดั้งเดิม และตดัเป็นช้ินพอคาํ ห่อทานกบัผกักาด

เขียวแบบเม่ียงคาํไทย  โดยใส่นํ้ าจ้ิมเตา้เจ้ียว (เคร่ืองจ้ิมหมกั ท่ีช่วยชูรสอย่างดี) ตามด้วยขา้วสวยร้อน

เลก็นอ้ย  อยา่ลืม ! ทานเคร่ืองเคียงต่างๆ เพ่ือความสมดุลในการทานแบบหยนิหยาง และ นํ้ าซุปสาหร่ายเพ่ือ

การลา้งพิษ 
 

เมนูบาร์บีคิวไฟหรือบลูโกกิ เป็นอาหารดั้งเดิมของคาบสมุทรเกาหลี ก่อนเมนูคาลบี โดยนาํเน้ือหมู

สไลด์หมกัซอสคนัจงัและเคร่ืองปรุงรสต่าง ๆ เม่ือนาํมาปรุงจะมีรสออกหวานนุ่ม  เวลาทาน นาํมาผดัยา่ง

ขลุกขลิกกบัซุปบลูโกกิบนกะทะแบนพร้อมผกักะหลํ่าและเสน้จนัทน์ โดยจะมีลกัษณะออกเป็นแบบนํ้ าขน้ 

เพ่ือเป็นนํ้ าซุปไวค้ลุกคลิกทานกบัขา้ว เสริฟพร้อมขา้วสวยร้อนและเคร่ืองเคียงต่าง ๆ ประจาํวนัคู่โตะ๊  
เมนูเปิบพสิดาร-ไก่ตุ๋นโสม อาหารวงัในสมยัก่อน เช่ือกนัวา่บาํรุงและเสริมสุขภาพ เสิร์ฟท่านละ 1 ตวั 

ในหมอ้ดินร้อน  เป็นเมนูอาหารวงัตั้งแต่สมยัราชวงศโ์ซซอน โดยใชไ้ก่ท่ีมีอายวุยัรุ่น ภายในตวัไก่จะมีขา้ว

เหนียว รากโสม พทุราแดงและเคลด็ลบัในการตุ๋นเพ่ือใหร้สชาติกลมกล่อม เน้ือไก่นุ่มและยอ่ย  เสริฟพร้อม

เคร่ืองเคียงคู่โตะ๊  

เมนูหม้อไฟชาบูเห็ด อาหารพ้ืนเมืองของคาบสมุทรเกาหลีตั้งแต่สมยัมองโกเลียบุกคาบสมุทรเกาหลี 

คลา้ยสุก้ีหมอ้ไฟ   โดยนาํเน้ือหมูสไลด ์ตม้รวมมิตรกบัผกัตามฤดู เห็ดเกาหลี วุน้เส้นหรือเส้นก๋วยเต๋ียว  ใบ

บีซูหอม ในหมอ้ไฟ  เสริฟพร้อมนํ้ าจ้ิม ขา้วสวย และ เคร่ืองเคียงต่างๆ   

 
 

Price & Conditions Snow Seoul Cruise  เกาหลี 5 วัน จดัเตม็กรกฎาถงึสงิหา2017  
ราคานีเ้ป็นราคาสําหรับนักท่องเทีย่วชาวไทยหรือผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเท่าน้ัน (นักท่องเทีย่วต่างประเทศ โปรดเช็ค) 

จาํนวนวนั ราคาเร่ิม (บาท) เดินทาง สายการบิน กรุ๊ปคณะ ปกติ 

   5 วนั 15,900 กนัยาถึงพฤศจิกา17 Budget Airlines 20-30 ท่านต่อคณะ 
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• เดินทางขั้นตํ่าปกติ  20  ท่านผูใ้หญ่ (ท่ีนัง่จาํกดั จองและจ่ายก่อนไดสิ้ทธิก่อน จองหลงั อาจตอ้งเพ่ิมค่าตัว๋)  

• หากตํ่ากวา่กาํหนด และ  ผูเ้ดินทางทุกท่านยินดีท่ีจะชาํระค่าบริการเพ่ิมเพ่ือให้คณะเดินทางได ้ทางเรายินดีท่ีจะประสานงานในการเดินทาง

ตามความประสงค ์
• ราคาน้ีเป็นราคาสาํหรับนกัท่องเท่ียวชาวไทยหรือผูถื้อหนงัสือเดินทางไทยเท่านั้น (นกัท่องเท่ียวตา่งประเทศ โปรดเช็ค) 

• ** ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนราคาเพ่ิม หากมีการปรับข้ึนของภาษีนํ้ ามนัหรือภาษีใดๆ จากสายการบิน คิดอตัรา ณ วนัท่ี  24/01/17** 

• ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือสบัเปล่ียนรายการไดต้ามความเหมาะสม ตลอดจนการเปล่ียนแปลงเท่ียวบินและตารางบินสายการบิน 

ในกรณีทีไม่ใชต้ัว๋กรุป๊แตต่อ้งการจอยทวัร ์คิดทา่นละ 6,900 บาท 
เด็ก 2-7 ปี :  หอ้งพกั = ผูใ้หญ่ 2 + เด็ก 1 ไม่มีเตียง |  เด็ก 8-12 ปี  เตยีงเสริมหรอืหอ้งครอบครวั 

ทารก หมายถึง ผูโ้ดยสารท่ีมีอายตุ ํ่ากวา่ 24 เดือน ณ วนัท่ีเดินทางไปและวนัเดินทางกลบั กรุณาติดตอ่เพ่ือขอราคาพิเศษ 

เด็กทารกสามารถเดินทางโดยนัง่บนหนา้ตกัของผูใ้หญ่  โดยอนุญาตใหเ้ด็กทารกหน่ึงคนต่อผูใ้หญ่สองคนเท่านั้น และหา้มมิใหน้าํรถเขน็เด็ก หรือ

ท่ีนัง่สาํหรับเด็กข้ึนบนเคร่ืองบิน จาํนวนเด็กทารกต่อเท่ียวบินถูกจาํกดัไวเ้พ่ือความปลอดภยั และสายการบินสามารถปฏิเสธการนาํเด็กทารก

เดินทางไปกบัท่าน  ส่วนผูจ้ดั เราคาํนึงถึงความปลอดภยัและเพ่ือสร้างความสุขแก่คณะผูเ้ดินทาง 

ผูทุ้พลภาพ/มีปัญหาดา้นสุขภาพหรืออยูใ่นภาวะเจ็บป่วย ขอใหแ้จง้ผูจ้ดัก่อนซ้ือทวัร์ เพ่ือเช็คกบัทางสายการบินและผูใ้หบ้ริการ  เพราะอาจไม่

อนุญาตใหใ้ชอุ้ปกรณ์ช่วยเหลือตา่งๆ ข้ึนเคร่ืองบินได ้ เข่นนํ้ ายา เขม็ฉีดยา เคร่ืองใชแ้บตเตอร่ี หรือ เคร่ืองหายใจ  

สตรีมีครรภ ์ขอใหแ้จง้ผูจ้ดัก่อนซ้ือทวัร์  เพ่ือเช็คกบัทางสายการบินและผูใ้หบ้ริการ   โดยทัว่ไป 

-อายคุรรภไ์ม่ถึง 27 สปัดาห์ : ตอ้งลงนามยนิยอมในเอกสารจาํกดัขอบเขตความรับผิดชอบของสายการบิน เม่ือทาํการเช็คอินเพ่ือแสดงความ

ยนิยอมไม่ทาํการเรียกร้องใดๆ ตอ่สายการบิน 

-อายคุรรภใ์นช่วงสปัดาห์ท่ี 28 สปัดาห์ ถึง 34 สปัดาห์ : แสดงใบรับรองแพทย ์ ยนืยนัสปัดาห์ท่ีตั้งครรภแ์ละกาํกบัวนัท่ีไม่เกินสามสิบ (30) วนันบั

จากเท่ียวบินขาออกท่ีกาํหนดหรือเท่ียวบินขาเขา้ท่ีกาํหนด  และตอ้งลงนามยนิยอมในเอกสารจาํกดัขอบเขตความรับผดิชอบของสายการบิน  เม่ือ

ทาํการเช็คอินเพ่ือแสดงความยนิยอมไม่ทาํการเรียกร้องใดๆ ต่อสายการบิน 

-อายคุรรภต์ั้งแต่สปัดาห์ท่ี 35 ข้ึนไป: สายการบินปฏิเสธการใหบ้ริการ 

ปกตผิูจ้ดัจะส่งใบนดัหมายเตรียมตวัการเดินทาง ก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ยประมาณ  5-7 วนั  

หรือดาวนโ์หลดหนา้เว็บเพ่ือดูการเตรียมตวัเดินทางทัว่ไป 

ข้อมูลสําหรับผู้เดินทาง 

1. คนไทยถือหนงัสือเดินทางประเทศไทย ไม่ตอ้งยืน่ขอวซ่ีาก่อนออกเดินทาง  

2. เตรียมหนงัสือเดินทางมีอายมุากกวา่ 6 เดือน ณ วนัเดินทาง (ตอ้งมีหนา้วา่งสาํหรับประทบัตราอยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม) เพ่ือยื่น ณ ด่านตรวจคน

เขา้เมือง   เน่ืองจากเคาเตอร์สายการบินหรือด่านตรวจคนเขา้เมืองอาจปฏิเสธการเดินทางของท่าน 

3. ค่าวซ่ีาสาํหรับพาสปอร์ตต่างดา้ว  กรุณาเตรียมเอกสารคือ  (1) พาสปอร์ต (2) ใบประจาํตวัคนต่างดา้ว (3) ใบสาํคญัถ่ินท่ีอยู ่(4) สาํเนาทะเบียน

บา้น(ถา้มี) (5)รูปถ่ายสี 2 น้ิวท่านละ1รูป   

 ผู้ จัดจะเป็นผู้ดาํเนินการย่ืนวีซ่าให้ท่าน โดยท่านจ่ายค่าบริการต่างหาก (สาํหรับหนังสือเดินทางต่างด้าวผู้ เป็นเจ้าของหนังสือเดินทาง

จะต้องทาํเร่ืองแจ้ง เข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะย่ืนวีซ่า) สิทธ์ิการออกวีซ่าขึน้อยู่กับสถานทูตเท่าน้ัน 

4. ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกลุ คาํนาํหนา้ช่ือ เลขท่ีหนงัสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้น

การจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีมิไดส่้งหนา้สาํเนาหนงัสือเดินทาง (พร้อมทั้งหนา้เปล่ียนช่ือนามสกลุ ถา้มี) ใหก้บัทางผูจ้ดั 
 

การชําระค่าบริการ 

- ชาํระโดยเงินสด (มัดจาํทา่นละ 5,000 บาท) 

- ชาํระด้วยเช็ค หรือแคชเชียรเ์ช็ค สั่งจ่ายในนามบริษัท เอฟวีนิว อนิเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป จาํกดั 
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- ชาํระด้วยการโอนเงินผ่านบญัชีธนาคาร  (กรุณาแฟกซ์ใบนาํฝากมายังเบอร์ 02-261-7738) 

ช่ือบญัชี  บริษัท เอฟวีนิว อนิเตอร์ แทรเวลิ กรุ๊ป จํากดั 

      ธนาคารกรุงเทพฯ สาขา มศว.ประสานมิตร เลขท่ี  064-7-03555-9 บญัชีออมทรพัย ์

      ธนาคารกรุงไทย สาขา มศว.ประสานมิตร เลขท่ี 981-2-77868-3 บญัชีออมทรพัย ์

      ธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยอโศก           เลขท่ี 741-2-27551-3      บญัชีออมทรพัย ์

      ธนาคารไทยพาณิชย ์ สาขาอโศกทาวเวอร ์ เลขท่ี 234-2-01231-7 บญัชีออมทรพัย ์

 

หมายเหตุ ท่านทีต่อ้งการใบเสร็จในนามนติิบุคคล กรุณาแจง้กบัพนกังานขายใหท้ราบล่วงหนา้ มิฉะนั้นทางบริษทัฯ   

ขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะไม่ออกใบเสร็จยอ้นหลงั 

 
อตัราค่าบริการรวม 

ตามรายการ:  ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั กรุงเทพฯ – โซล  – กรุงเทพฯ  ไปกลบัแบบหมู่คณะ ( ตามวนัเวลาท่ีระบุในตัว๋เคร่ืองบิน )  พร้อมท่ีพกั  

3  คืน (ห้องละ  2-3  ท่าน) + อาหารเชา้ กลางวนั และเยน็หรือคํ่า + บตัรเขา้ชมสถานท่ี + ค่ารถนาํเท่ียว + ค่าผูน้าํทวัร์หรือไกด์จากเกาหลี 

อาํนวยความสะดวก + สายการบินจาํกดันํ้ าหนกัเพียงท่านละ 20-23 กก.  (ข้ึนอยูก่บันโยบายสายการบิน ไม่เกินจาํนวน 1-2 ช้ิน) และถือข้ึนเคร่ือง

ไดอี้กท่านละ 1 ช้ิน 7 กก. (ตามขนาดท่ีกาํหนดของสายการบิน ไม่รวมกระเป๋าสะพาย)  +  ประกนัอุบติัเหตุตามกรมธรรม ์(ขั้นตํ่าวงเงินประกนั 

1 ลา้นบาท ค่ารักษาพยาบาล 5 แสนบาท 1-15 ปี หรือ อาย ุ75-85 ความคุม้ครองเหลือ 50% อายตุ ํ่ากวา่ 1 ปี หรือ อายเุกิน 85 ปีไม่คุม้ครอง ไม่

คุม้ครองโรคประจาํตวัหรือการถูกฆาตกรรมหรือถูกทาํร้ายร่างกาย) 

ตัว๋เครือ่งบินและค่าทวัรท่ี์ชําระแลว้   

ตั๋วเคร่ืองบิน ไปกลบัแบบหมู่คณะ ไม่สามารถ 

เปล่ียนเท่ียวบินไปหรือกลบั เปล่ียนวนัเดินทางไปหรือกลบั เปล่ียนช่ือผูเ้ดินทาง อพัเกรดท่ีนัง่ คืนค่าบตัรโดยสาร 

และหากยกเลิกการเดินทาง  ไม่มีระบบ คืนเงินบางส่วน    หากผู้โดยสารถูกปฎิเสธการออกนอกประเทศไทยหรือเข้าประเทศเกาหลี จาก

เจา้หนา้ท่ีแรงงานไทยหรือเจา้หนา้ท่ีตรวจคนออกนอกประเทศไทยและเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองท่ีประเทศเกาหลี ทางผูจ้ดัและทางสายการบิน

จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนทุกกรณี  ผู้โดยสารอาจจะต้องรับผิดชอบค่าปรับท่ีประเทศเกาหลีเรียกเกบ็  ผูโ้ดยสารตอ้งรอกลบัประเทศไทย

ในเท่ียวบินถดัไปท่ีมีท่ีนัง่วา่งหรือตามวนัเดินทางของตัว๋เคร่ืองบิน  ทั้งน้ีแลว้แต่ทางเจา้หนา้ท่ีตรวจคนและสายการบิน ทางผูจ้ดัไม่สามารถเขา้

ไปแทรกแซงได ้

โรงแรมท่ีพกัท่ีระบใุนรายการทวัร ์จะยงัไม่คอนเฟิร์ม 100% ซ่ึงโรงแรมท่ีพกั อาจมีการเปล่ียนแปลง โดยจะใชอ้ยูใ่นระดบัเดียวกนั ปกติผู ้

จดัจะแจง้ใหท้ราบก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ยประมาณ  5-7 วนั พร้อมทั้งใบนดัหมายเตรียมตวัการเดินทาง 

รปูแบบหอ้งพกัของโรงแรมจะแตกต่างกนั  และอาจมีสไตล์การตกแต่งทุกห้องไม่เหมือนกัน ห้องพกัเด่ียว (Single) ห้องคู่ 

(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ  3 ท่าน  (Triple Room หรือ  Family Room) หอ้งพกัอาจจะไม่ติดกนั บางเมืองห้องจะเป็นแบบพ้ืนเมือง 

(Ondol)  บางเมือง หอ้งมีขนาดกะทดัรัด ไม่มีอ่างอาบนํ้ า บางเมือง ห้องกวา้ง มีส่ิงอาํนวยความสะดวกครบ   ช่วงการจดังานประชุมนานาชาติ 

(Trade Fair, Convention) เป็นผลใหร้าคาโรงแรมสูงข้ึนมากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม  ผูจ้ดัขอสงวนสิทธิในการจดัท่ีพกันอกเมืองตามความ

เหมาะสม 

เมนอูาหาร  อาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ข้ึนอยูก่บัสถานการณ์   เช่น เวลาออกหรือเวลาถึงของเท่ียวบินแต่ละสายการบิน  การ

จารจรบนทอ้งถนน  วนัเวลาเปิดปิดของร้านอาหาร  หรือดว้ยสาเหตุต่างๆ    ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงหรือปรับปรุง   
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ราคาค่าบริการไม่รวม 

ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิม โทรศพัท ์โทรสาร มินิบาร์ ทีวช่ีองพิเศษ ค่าทาํหนงัสือเดินทาง ค่าซกัรีด    ค่าสัมภาระท่ีเกิน

ช้ินหรือนํ้ าหนกัเกินสายการบินกาํหนด  ค่าวซ่ีาพาสปอร์ตต่างดา้วหรือต่างชาติ ค่าภาษีการบริการ  3%  ภาษีมูลค่าเพ่ิม  7%    

จดัเกบ็ 40,000 วอนท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ (ค่าบริการของคนขบัรถ+ไกด+์หวัหนา้ทวัร์) 

เนือ่งจากการเดนิทางนัน้เต็มไปดว้ยความเสี่ยง และความรับผิดชอบของทางสายการบินท่ีมีต่อผูโ้ดยสารนั้นมีจาํกดั ดงันั้นจึงแนะนาํให้ซ้ือ

ประกนัภยัการเดินทางเพ่ิมเติม ซ่ึงมีความคุม้ครองการเปล่ียนแปลงแผนการเดินทางและยกเลิกการเดินทาง ล่าชา้ เสียหายและสูญหายอนัเกิดกบั

กระเป๋าเดินทางและส่ิงของอ่ืน และซ้ือประกนัสุขภาพเพ่ิมเติม  โดยจะซ้ือความคุม้ครองเพ่ิมเติมจากบริษทัประกนัภยัท่ีท่านรู้จกั ซ่ึงไม่จาํเป็นวา่

ตอ้งเป็นบริษทัเดียวกนักบัประกนัภยัท่ีทางผูจ้ดัจดัให้   เพ่ือความมัน่ใจไดว้่าหากเกิดเหตุเจ็บป่วยจะมีความสามารถในการจ่ายค่ารักษาได ้

เน่ืองจากหากเกิดเหตุดงักล่าวข้ึนในต่างประเทศ เช่น ประเทศเกาหลีใต ้จะมีค่าใชจ่้ายท่ีสูงมาก  

เง่ือนไขในการจอง 

มดัจําท่านละ 5,000 บาทต่อท่าน  โดยปกติจะตอ้งดําเนินการโอนเงินภายใน 1-2 วนันบัจากวนัท่ีทําการ

จองและสง่ใบเรยีกเก็บเงิน และชาํระส่วนท่ีเหลือก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 25 วนัก่อนเดินทาง หรือ 35 วนัล่วงหนา้ในช่วงเทศกาล High 

Season (เทศกาลปีใหม่ เทศกาลตรุษจีน ตลอดเดือนเมษายน วนัแรงงาน วนัฉัตรมงคล  วนัหยดุสาํคญัทางศาสนา ตลอดเดือนตุลาคม ตลอด

เดือนธนัวาคม)  หากไม่ชาํระมัดจาํตามกาํหนด ขออนุญาตตัดท่ีน่ังให้ลูกค้าท่านอ่ืนท่ีรออยู่    การชาํระไม่ครบ ทางผูจ้ดัถือว่าท่านยกเลิกการ

เดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข หรือเช็คธนาคารถูกระงบัการจ่ายไม่วา่ดว้ยสาเหตุใดใด ผูจ้ดัมีสิทธิยกเลิกการจดัหรือยกเลิกการเดินทางและขอสงวน

สิทธ์ิในการคืนเงินตามเง่ือนไขการยกเลิก 

การยกเลกิการจอง 

1) การยกเลิกการจองนั้น จะตอ้งแฟ็กซ์หรืออีเมลแ์จง้ยกเลิกการจองล่วงหนา้อยา่งนอ้ย  30 วนัทาํการก่อนการ  

         เดินทางหรือก่อนหนา้นั้น   

 โดยจะยดึเงินมดัจาํ 5,000 บาท  ยกเวน้ช่วงเทศกาล High Season (เทศกาลปีใหม่ เทศกาลตรุษจีน ตลอดเดือนเมษายน วนัแรงงาน วนั

ฉตัรมงคล  วนัหยดุสาํคญัทางศาสนา ตลอดเดือนตุลาคม ตลอดเดือนธนัวาคม)  จะยดึเงินมดัจาํ 10,000 บาท      

2)  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29-24 วนั - เก็บค่าใชจ่้าย 10,000  ยกเวน้ช่วงเทศกาล High Season  12,000 - 18,000 บาท   

3)  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-23 วนั - เก็บค่าใชจ่้าย 80% ของราคาทวัร์  ยกเวน้ช่วงเทศกาล High Season  เก็บค่าบริการทั้งหมด 100%   

4)  ยกเลิกก่อนการเดินทางวนัเดินทาง หรือ 1-14 วนั - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100%   

(การเดินทางท่ีตอ้งซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไขกบัทางสายการบิน  หรือเท่ียวบินเหมาลาํ Charter Flight  หรือ Extra Flight กบัสายการบิน หรือผ่าน

ตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  รวมทั้งการการันตีค่าห้องพกั การการันตีแพก็เกจทวัร์ จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํหรือค่าบริการทั้งหมดไม่วา่

กรณีใดใด) โดยเฉพาะช่วงเทศกาล High Season หรือ ฤดูกาลท่องเท่ียวของเกาหลี    
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ATTN ________________________________  FAX ___________________________________________ 
 

ใบจองทวัร์กบั  บริษทั เอฟวนิีว อนิเตอร์ แทรเวลิ กรุ๊ป จาํกดั 
 

รายการทวัร์..................................................................วนัเดินทาง.................................................................... 

ช่ือผูติ้ดต่อ.............................................โทร............................................แฟกซ์................................................ 

ท่ีอยูเ่พื่อติดต่อรับเอกสาร             

               

               

               

จาํนวนผูเ้ดินทางทั้งหมด...........................คน  (ผูใ้หญ่....................ท่าน / เด็กอายตุ ํ่ากวา่ 12 ปี................ท่าน) 

จาํนวนห้องพกัท่ีใชท้ั้งหมด.......................หอ้ง  (ห้องพกัคู่.............หอ้งพกัเด่ียว............หอ้งพกั 3 เตียง..........) 

รายช่ือผู้เดนิทาง (กรุณากรอกช่ือไทยและองักฤษอย่างถูกต้องตามหนังสือเดนิทาง เรียงตามห้องพกั) 
 

ลาํดบั ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาไทย) ช่ือ-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ(ว/ด/ป) ปี ค.ศ. 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

**หมายเหตุ กรุณแจง้ความประสงคอ่ื์นตามท่ีท่านตอ้งการ อาทิเช่น 

อาหาร    ไม่ทานเน้ือววั             ไม่ทานเน้ือหมู                ไม่ทานสัตวปี์ก            ทานมงัสาวรัิต 

รายละเอียดอ่ืน ๆ................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................... 

ยนืยนัราคา ผูใ้หญ่............................เดก็.........................ค่าตัว๋เพิ่ม / ลด......................... 
 

ขา้พเจา้รับทราบเง่ือนไขในรายการทวัร์เรียบร้อยแลว้ ลงช่ือ.................................................ผู้จอง 

(.......................................................)      
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