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ใบอนุญาตธุรกิจนาํเท่ียวเลขท่ี 11/1967 

มั่นใจทุกการเดนิทาง ประสบการณ์กว่า 20  ปี 
  

(เกาหลี4 (เกาหลี4 SSuuppeerr  wwooww  55DD33NN  PPMM))  ((KKCC))  

สู่เกาหลี ดินแดนแห่งสีสนั เกาหลีใต้ 5 วนั 3 คืนสู่เกาหลี ดินแดนแห่งสีสนั เกาหลีใต้ 5 วนั 3 คืน  

เท่ียวครบไฮไลท ์โซล เกาะนามิ โซลท์าวเวอร ์เอเวอรแ์ลนด์เท่ียวครบไฮไลท ์โซล เกาะนามิ โซลท์าวเวอร ์เอเวอรแ์ลนด์  

โดยสายการบินระดบัชัน้นําโดยสายการบินระดบัชัน้นํา  
  

  

  

  

  

  

  

    
  
  
  
  
  
รายละเอยีดการเดนิทาง 
วนัแรก          กรงุเทพฯ - ทา่อากาศยานนานาชาต ิสวุรรณภมู ิ 
00.00 น.   ( หมายเหต ุ: เวลาในการนดัหมาย ขึน้อยูก่บัเทีย่วบนิทีไ่ดใ้นวนัเดนิทาง ) คณะพรอ้มกันทีส่นามบนิ

สุวรรณภูม ิอาคารผ ูโ้ดยสารขาออกร ะหว ่างประเทศ ช ั�น  4  พบก บัเจา้หนา้ทีข่องบร ษิทัฯ คอย
ใหบ้รกิารและอํานวยความสะดวกแดท่า่นอย ูบ่ร เิวณ แถว..... สายการบนิ .... ประตทูางเขา้ที ่..... 

00.00 น.   ออกเดนิทางสูเ่กาหลใีตด้ว้ยเทีย่วบนิที ่....... 
 
วนัทีส่อง  อนิชอน (เกาหลใีต)้ - เกาะนาม ิ- วดัวาอจูองซา - ไรส่ตรอเบอรี ่- เมอืงซูวอน 
00.00 น. เดนิทางถงึสนามบนิอนิชอน ประเทศเกาหลใีต ้(กร ุณ าปรบัเวลาของทา่นใหเ้ร ็วข ึ�น 2  ช ัว่โมง เพ ือ่ให ้

ตรงกบั เวลาทอ้งถ ิน่ของประเทศเกาหล ี)  
เชา้ หลังจากผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมอืง จากนัน้นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงชุนชอน จังหวัดคังวอน เพื่อเขา้

สมัผัสความโรแมนตคิของ เกาะนาม ิไมว่า่ใครมาเกาหลกีีค่รัง้ ก็จะตอ้งมาเยอืน เพราะบรรยากาศของเกาะ
นามจิะเปลี่ยนตามฤดูกาล มทีวิทัศน์สวยงามท่ามกลางแมกไมต้น้สนที่สูงเสยีดฟ้า นักท่องเที่ยวที่ชอบ
ถา่ยรปูตอ้งแวะมาเก็บรปูทีเ่กาะนามนิี ้

              
 
 
 
 
 
 
 
 
         

บริษทั เอฟวนิีว อินเตอร ์แทรเวลิ กรุ๊ป จํากดั 

Avenue Inter Travel Group Co., Ltd. 
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เทีย่ง        รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูทคัคาลบี ้เป็นอาหารขึน้ชือ่ของเมอืงชุนชอน ที่ใคร
มาแลว้ถา้ไมท่านเหมอืนมาไมถ่งึ เนือ้ไกท่ีห่ั่นออกมาเป็นชิน้พอคํา คลกุเคลา้ดว้ยเครือ่งปรุง และหมักไวจ้น
ไดท้ี ่นํามาผัดบนกระทะยกัษ์ พรอ้มดว้ย Rice cake  

 
 

 
 
 
 
 
 
บา่ย นําทา่นเดนิทางไปยงั วดัวาอจูองซา (Waujeongsa Temple) ตัง้อยูท่ีเ่มอืงยงอนิ จังหวัดเคยีงก ีสรา้งเมือ่ปี 

ค.ศ. 1970 โดยนักบวชแฮต๊อก เป็นวัดเกา่แกน่กิายหนิยาน ทีต่ัง้อยูก่ลางภเูขา ทําใหไ้ดเ้ห็นววิธรรมชาตทิี่
ลอ้มรอบไดอ้ยา่งสวยงาม  

 จากนัน้นําทา่นไปยงั ไรส่ตอรเ์บอรี ่ใหท้า่นไดช้มิ และเลอืกซือ้กลับมารับประทานหรอืฝากคนทีท่า่นรัก 
 
 
 
 
 
 
 
 
คํา่                        รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร เมนบูลูโกก ิ อาหารขึน้ชือ่ของ

เกาหล ี ทํามาจากเนือ้หมมูาห ัน่สไลดบ์างๆ หมกัในซอสถ ัว่เหลอืง นํา้มนังา พรกิไทยดาํ กระเทยีม 
หวัหอม ขงิ ไวน ์และนํา้ตาล หมกัไวป้ระมาณ   2-4 ช ัว่โมงนํามาตม้พรอ้มใสผ่กันานาชนดิ จนได้
นํา้ซุปทีเ่ขม้ขน้ และเพือ่รสชาตทิีอ่รอ่ยยิง่ข ึน้ คนเกาหลจีะนยิมหอ่ในใบผกักาดหอม หรอืใบงา 
รบัประทานคก่บักมิจ ิและสาหรา่ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั SUWON VALUE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 4 ดาว  

 
วนัทีส่าม  สกรีสีอรท์ - เอเวอรแ์ลนด ์- โซล  
เชา้              รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

         นําทา่นไปยงั สกรีสีอรท์ ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลินไปกบัการเลน่สก ี 
 

  
 
 

 

 

 

เทีย่ง                        รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนคูาลบ ีอาหารเกาหลแีบบป้ิงยา่งทีม่ชี ือ่เสยีงของเกาหล ี
เป็นการนําเนือ้หมมูาหมกักบัเครือ่งปรงุจนเนื้อนุ่ม แลว้จงึนําไปยา่งบนแผ่นโลหะทีถู่กเผาจนรอ้น ทานกับ
เครือ่งเคยีงจําพวกผัก ซปุสาหรา่ย เสริฟ์พรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ 
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บา่ย จากนัน้นําท่านสูเ่มอืงยงอนิ สนุกสนานกับ สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์สวนสนุกกลางแจง้ทีใ่หญ่ทีสุ่ดของ
ประเทศเกาหล ีซึง่ไดถ้กูขนานนามวา่“ ดสินยีแ์ลนดเ์กาหล”ี  ตัง้อยูท่า่มกลางหบุเขา ทา่นจะไดส้มัผัสกบั
ความตื่นเตน้ไปกับเครือ่งเล่นมากมายหลากหลายชนดิ โดยท่านสามารถเล่นเครื่องเล่นไดทุ้กชนดิไม่
จํากดัจํานวนครัง้ กับบัตร DAY PASS อาทเิชน่รถไฟความเร็วสู ้T-Express, รถไฟเหาะ, ทอ่งไปกับโลกของ 
สตัวป่์าซาฟาร ีชมไลเกอรแ์ฝดคูแ่รกของโลก, ชมสวนดอกไม ้ซึง่กําลังบานสะพร่ังอวดสสีนัเต็มสวน (ทัง้นี้
ข ึน้อยูก่ับสภาพอากาศ เดอืนเมษายน เป็นสวนดอกทวิลปิ, เดอืนพฤษภาคม - เดอืนมถิุนายน เป็นดอก
กหุลาบ, เดอืนสงิหาคม - เดอืนกันยายน เป็นสวนดอกลลิลี,่ เดอืนตุลาคม - เดอืนพฤศจกิายน เป็นสวน
ดอกเบญจมาศ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
คํา่                    รบัประทานอาหารคํา่ รบัประทานอาหารคํา่ เมน ูเมน ูชาบ ูชาบ ูหมอ้ไฟเกาหล ีเสริฟ์พรอ้มเครือ่งเคยีงหลากชนดิแบบฉบับเกาหลี

พรอ้มน้ําจิม้ โดยนําเนือ้หมมูาแลใ่หบ้าง แลว้นําไปใสใ่นหมอ้ไฟพรอ้มเห็ดต่างๆ และผักนานาชนดิ พรอ้ม
ทัง้ใส่วุน้เสน้เกาหลลีงไป หรอืใครจะทานโดยการนําเนื้อหมูไปแกว่งในน้ําซปุรอ้นๆ ใหสุ้กพอเหมาะ ก็
อรอ่ยไปอกีแบบ 

   
จากน ัน้นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั SEOUL GARDEN HOTELหรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว  

 
วนัทีส่ ี่วนัทีส่ ี ่         ศูนยส์มุนไพรศูนยส์มุนไพร  --  ศูนยเ์ครือ่งสําอางศูนยเ์ครือ่งสําอาง  --  พระราชวงัคยองบกพระราชวงัคยองบก  --  โซลทาวเวอร์โซลทาวเวอร์  --  ชอ้ปป้ิงเมยีงดงชอ้ปป้ิงเมยีงดง  --  

FFIIRREEMMAANN  SSHHOOWW    
เชา้          รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นรับฟังความรูท้ี ่ศนูยส์มนุไพรศนูยส์มนุไพร ซึง่ไดรั้บการรับรองคณุภาพจากรัฐบาล เขา้ชมศูนยโ์สมเกาหล ีซึง่ถอื
วา่เป็นโสมทีม่คีณุภาพดทีีส่ดุ พรอ้มใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้โสมทีม่คีณุภาพ  หรอืศูนยฮ์็อกเก็ตนาม ูตน้ไมช้นดินี้
เจรญิเตบิโตในป่าลกึบนภูเขาทีป่ราศจากมลภาวะ ชว่ยดูแลตับใหส้ะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ให ้
ท่านไดเ้ลือกซือ้ตามอัธยาศัย จากนัน้ไดเ้วลานําท่านสู่ ศูนยร์วมเครือ่งสําอาง แบรนด์ดังของเกาหลี
มากมาย ทีไ่มม่ขีายตามทอ้งตลาดทั่วไป  
จากนัน้นําท่านเขา้สัมผัสวัฒนธรรมเกาหลชีมสถาปัตยกรรมความงามของ พระราชวงัคยองบกพระราชวงัคยองบก  ซึง่เป็น
พระราชวังไมโ้บราณเกา่แกท่ีส่ดุ สรา้งขึน้ใน ค.ศ. 1394 ในอดตีกว่า 600 ปีกอ่น ภายในพระราชวังแห่งนี้มี
หมูพ่ระทีน่ั่งมากกวา่ 200 หลัง  
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เทีย่ง       รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารภตัตาคาร เมนูเมนู  ไกตุ่น๋โสมไกตุ่น๋โสม ของขึน้ชือ่ตัง้แต่ยคุสมัยราชวงศโ์ชซอนม ีตน้
ตํารับมาจากในวัง เป็นเมนูอาหารเกาหลทีีน่ยิมทานเพือ่บํารุงกําลัง และเสรมิสุขภาพ ภายในไก่จะยัดไส ้
สมนุไพรตา่งๆ เชน่ ขา้วเหนยีว รากโสม พรกิไทยแดง เกาลัด พทุราจนี เป็นตน้ กนิพรอ้มกบัเครือ่งเคยีง  

 
   

 
 
 
 
 
 
 
บา่ย จากนัน้นําท่านเดนิทางสู่โซลทาวเวอร ์ตัง้อยู่บนเทอืกเขานัมซาน และถอืว่าเป็นสัญลักษณ์ของกรุงโซล   

เลยก็ว่าได ้ซึง่เป็นสถานทีย่อดนิยมของหนุ่มสาวชาวเกาหลมีาเทีย่วกัน คู่รักส่วนมากจะเตรยีมกุญแจมา
คลอ้งตรงรัว้ขา้งบนโซลทาวเวอร ์เพราะมคีวามเชือ่วา่คูรั่กทีไ่ดม้าคลอ้งกญุแจทีน่ี่จะรักกันยาวนานตลอดไป 
ใหท้า่นอสิระเก็บภาพระลกึความโรแมนตกิตามอธัยาศัย  

 จากนัน้ใหท้่านอสิระชอ้ปป้ิงย่าน ตลาดเมยีงดง หรือทีรู่จั้กกันดใีนนาม สยามสแควร์เกาหล ีเป็นแหล่ง
แฟชั่นการแต่งกายที่ทันสมัยของเหล่าวัยรุ่นเกาหลี รวบรวมเอาเสือ้ผา้ แฟชั่นเครื่องแต่งกาย รองเทา้ 
เครือ่งประดับสวยงามตา่งๆ เครือ่งสําอางยีห่อ้ดัง ทีเ่ป็นทีน่ยิมในหมูว่ัยรุน่ของบา้นเราดว้ย 

                    
 
 
 
 
 
 
 
 
คํา่ รบัประทานอาหารคํา่มือ้พเิศษ!! เมน ูTodai Restaurant ซฟีู้ตบฟุเฟ่ต ์ขาปยูักษ์ ใหท้า่นไดอ้ ิม่อรอ่ยกบัเมนู

บฟุเฟ่ตข์าปยูักษ์ และเมนูนานาชาตไิมอ่ัน้ เชน่ ชชู ิซาชมิ ิพซิซา่ พาสตา้ อาหารทะเลสดๆ อกีมากมายใหท้า่น
ไดเ้ลอืกอยา่งจใุจ พรอ้มตบทา้ยดว้ยเมนูของหวานสดุฟิน 

         
 
 
 
 
 
 
 

จากนัน้ หลังจากนัน้ พาทา่นเขา้ชม  FFIIRREEMMAANN  SSHHOOWW  
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                  นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั SEOUL GARDEN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 4 ดาว   
 

วนัทีห่า้     วนัทีห่า้       ศนูยนํ์า้มนัสนเข็มแดงศนูยนํ์า้มนัสนเข็มแดง  --  ดิว้ตีฟ้รีด ิว้ต ีฟ้ร ี --  พพิธิภณัฑส์าหรา่ยพพิธิภณัฑส์าหรา่ย    --  ซุปซุปเเปอรม์าเก็ต ปอรม์าเก็ต --  กรงุเทพฯกรงุเทพฯ    
เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 พาทุกท่านเดินทางสู่ ศูนยนํ์ ้ามนัสนเข็มแดง ปัจจุบันชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมมารับประทานเพื่อ           

ลา้งสารพษิในร่างกาย ลา้งไขมันในเสน้เลอืดทั่วทัง้ร่างกาย ป้องกันไขมันอุดตันในเสน้เลือด,โรคหัวใจ,         
โรคภมูแิพ ้ขบัสารตกคา้งจากอาหาร แอลกอฮอล ์กาแฟ บหุรี ่และยา เป็นตน้  

 จากนัน้นําทา่นชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีที ่ดวิตีฟ้รีดวิตีฟ้ร ี ทีน่ีม่สีนิคา้ชัน้นําใหท้า่นเลอืกซือ้มากมายกว่า 500 ชนดิ
ทัง้น้ําหอม เสือ้ผา้ เครือ่งสําอาง กระเป๋า นาฬกิาเครือ่งประดับ ฯลฯ  

 จากนั้นนําท่านสู่ พพิธิภณัฑส์าหร่าย ซึง่ท่านจะไดเ้รียนรูก้ารทําสาหร่ายของชาวเกาหลีประวัตคิวาม
เป็นมา และความผกูผันทีช่าวเกาหลทีีม่ตีอ่สาหรา่ย 

เทีย่ง         รบัประทานอาหารกลางวนั เมนู จมิดกั ไกอ่บซอี ิ๊ววุน้เสน้ เป็นเมนูอาหารเกาหลพีืน้เมอืงดัง้เดมิ เป็นไก่
ผัดรวมกับวุน้เสน้ มันฝร่ัง แครอท พรกิ และซอสดํา เนื้อไกท่ีน่ิม่ รสชาตคิลา้ยกับไกพ่ะโลส้ตูรเกาหล ีทาน
กบัขา้ว หอมอรอ่ย รสเผ็ดถงึเครือ่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บา่ย         ไดเ้วลาอันสมควรนําท่านเดนิทางสูส่นามบนิอนิชอนเพือ่เตรยีมตัวเดนิทางกลับกรุงเทพฯ ระหว่างทางแวะ  

ชอ้ปป้ิงขนมพืน้เมอืงเกาหลหีลากชนดิรวมทัง้กมิจ ิไกตุ่๋นโสมทีบ่รรจุอยูใ่นถุงสญูญากาศ ตะเกยีบ ถว้ยใส่
ขา้ว และของฝากของทีร่ะลกึ มากมาย ไดเ้วลานําทา่นออกเดนิทางสูส่นามบนิ 

00.00 น.  ออกเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิ ........ 
00.00 น.   ถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 
 

 Happy Super Wow Winter 2017  
หมายเหต:ุ  

- สายการบนิ, เทีย่วบนิ, ราคา, รายการทัวร ์และรา้นอาหารอาจมกีารปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม (ขนาดกรุ๊ป, 
เวลา, สภาพอากาศ ฯลฯ) ทัง้นี้ทางบรษัิทคํานงึถงึความสะดวกสบายในการเดนิทางและผลประโยชน์ทีลู่กคา้จะ
ไดรั้บเป็นหลัก 

- ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ สําหรับท่านทีต่อ้งการเดนิทางเพือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้  และในกรณีทีท่่านถูกปฏเิสธ
การเขา้ประเทศเกาหลใีต ้บรษัิทจะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้สิน้ รวมถงึคา่ทัวรท์ัง้หมด 

- ทา่นทีไ่มเ่ทีย่วตามโปรแกรม พรอ้มคณะ ไมส่ามารถเรยีกคนืเงนิได ้
- ภาพทีใ่ชใ้นโปรแกรมเพือ่การโฆษณาเทา่นัน้ 

กําหนดวนัเดนิทาง 
อตัราคา่บรกิาร **ออกเดนิทางข ัน้ตํา่ 15 ทา่น** 

ราคาผูใ้หญ ่ เด็กมเีตยีงเสรมิ เด็กไมม่เีตยีง พกัเดีย่ว 

30 ธนัวาคม 2560-3 มกราคม 2561 40,900 39,900 38,900 8,500 

10-14 มกราคม 2561  32,900 31,900 30,900 5,500 

17-21 มกราคม 2561 32,900 31,900 30,900 5,500 

24-28 มกราคม 2561 32,900 31,900 30,900 5,500 

31 มกราคม-4 กมุภาพนัธ ์2561 32,900 31,900 30,900 5,500 

7-11 กมุภาพนัธ ์2561 32,900 31,900 30,900 5,500 

14-18 กมุภาพนัธ ์2561 32,900 31,900 30,900 5,500 

21-25 กมุภาพนัธ ์2561 32,900 31,900 30,900 5,500 
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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 
- สมัภาระน้ําหนัก OZ น้ําหนักรวมไมเ่กนิ 23 กโิลกรัม และ KE ไมเ่กนิ 23 กโิลกรัม ตอ่ใบ/ทา่น 

คา่ใชจ้า่ยในตา่งประเทศ ประกอบดว้ย 
- คา่ทีพั่กในโรงแรมทีไ่ดเ้ลอืกสรรแลว้ ตลอดการเดนิทาง 
- คา่อาหารทกุมือ้ตามทีร่ะบใุนรายการ 
- คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดการเดนิทาง 
- คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ 
- หัวหนา้ทวัรท์ีม่ปีระสบการณ์คอยดแูลอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 
- คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง 
- คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั เชน่ อาหาร และเครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ / คา่ซกัรดี / คา่โทรศัพท ์ฯลฯ 
- คา่น้ําหนักกระเป๋าเกนิ 
- คา่ทปิ และคา่บรกิารในการเคลือ่นยา้ยสมัภาระ และกระเป๋าเดนิทาง 
- คา่ทปิคนขบัรถและไกด ์20,000 วอน ตอ่ทา่น / ตอ่ทรปิ 
- ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% ในกรณีทีท่า่นตอ้งการใบกํากบัภาษี 
- คา่วซีา่สําหรบัพาสปอรต์ตา่งดา้ว (กรณุาเตรยีมเอกสารคอื พาสปอรต์,ใบประจําตวัคนตา่งดา้ว, 

ใบสําคญัถิน่ทีอ่ยู,่ สําเนาทะเบยีนบา้น, สมดุบญัชเีงนิฝาก, รปูถา่ยสหีรอืขาวดาํ 2 นิว้ ทา่นละ 2 รปู)   

การชําระค่าบริการ 

- มดัจําท่านละ 10,000 บาท  

- ชาํระด้วยเช็ค หรือแคชเชียรเ์ช็ค สั่งจ่ายในนามบริษัท เอฟวีนิว อนิเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป จาํกดั 

- ชาํระด้วยการโอนเงินผ่านบญัชีธนาคาร  (กรุณาแฟกซ์ใบนาํฝากมายังเบอร์ 02-231-3399) 

ช่ือบญัชี  บริษัท เอฟวีนิว อนิเตอร์ แทรเวลิ กรุ๊ป จํากดั 

      ธนาคารกรุงเทพฯ สาขา อาคารซิลลคิ เฮ้าส์ เลขที ่ 860-0-241510 บัญชีออมทรัพย์ 

      ธนาคารกรุงไทย สาขา อาคารซิลลคิ เฮ้าส์ เลขที ่ 968-0-091880 บัญชีออมทรัพย์ 

      ธนาคารกสิกรไทย สาขา สีลมคอมเพลก็ซ์ เลขที ่ 020-3-839278 บัญชีออมทรัพย์ 

      ธนาคารไทยพาณชิย์ สาขาอโศกทาวเวอร์   เลขที ่ 234-2-012317  บัญชีออมทรัพย์ 

กรณชํีาระด้วยบัตรเครดิต มีค่าธรรมเนียมรูดบัตร 3 % จากยอดทีท่าํการรูด 

ทางบริษัทเอฟวนิีว ฯ ไม่มีนโยบายให้ท่านชําระเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนบุคคล 

ทั้งนีเ้พือ่ความปลอดภัยในการชําระเงินของท่านเป็นสําคัญ 

หมายเหตุ ท่านทีต่อ้งการใบเสร็จในนามนติิบุคคล กรุณาแจง้กบัพนกังานขายใหท้ราบล่วงหนา้ มิฉะนั้นทางบริษทัฯ   

ขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะไม่ออกใบเสร็จยอ้นหลงั 

 

เอกสารใชป้ระกอบในการเดนิทาง 
1. หนังสอืเดนิทางทีเ่หลอือายกุารใชง้านมากกวา่ 6 เดอืน (กรณีทําหนังสอืเดนิทางเลม่ใหมก่รณุาเตรยีมหนังสอื

เดนิทางเลม่เกา่ไปดว้ย ณ วนัเดนิทาง) 
สําหรบัทา่นทีไ่มเ่คยไปเกาหล ีเอกสารเพิม่เตมิดงันี ้

2. หนังสอืรับรองการทํางานเป็นภาษาองักฤษ (ระบตํุาแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ตน้การทํางาน) 
3. กรณีทีท่า่นเป็นเจา้ของกจิการกรณุาจัดเตรยีมสําเนาหนังสอืจดทะเบยีนทีม่ชี ือ่ของทา่นพรอ้มเซน็รับรองสําเนาให ้

ถกูตอ้ง 
4. ใบเปลีย่นชือ่ (ถา้ม)ี 
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5. สําเนาสมดุบญัชเีงนิฝากยอ้นหลัง 6 เดอืน จนถงึเดอืนปัจจบุนั 
6. กรณีเป็นนักเรยีน, นักศกึษา กรณุาเตรยีมหนังสอืรับรองจากทางสถาบนัเป็นเป็นภาษาองักฤษ (ในกรณีทีเ่ด็กอายุ

ไมเ่กนิ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิาหรอืมารดา ตอ้งจัดเตรยีมเอกสารเพิม่เตมิดังนี ้
5.1 หนังสอืรับรองการทํางานของบดิาหรอืมารดา ทา่นใดทา่นหนึง่ 
5.2 สําเนาสมดุบญัชเีงนิฝากของบดิา หรอืมารดายอ้นหลัง 6 เดอืนจนถงึปัจจบุนั 
5.3 สําเนาสตูบิตัร 

***การเรยีกเก็บเอกสารเพิม่เตมินี ้เพือ่ประโยชนใ์นการเดนิทางเขา้ประเทศเกาหลขีองทา่น ทีท่างบรษิทัจะได้
แจง้ใหห้วัหนา้ทวัรท์ราบเพือ่ใหค้าํแนะนําทา่นในการเขา้เมอืงเกาหลใีต*้** 
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ATTN ________________________________  FAX 02-231-3399 
 

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 

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

เอฟวนิีว อินเตอร์ แทรเวลิ กรุ๊ป ขอบคุณทุกท่านท่ีให้เกียรติใชบ้ริการของเรา 

 


	บริษัท เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป จำกัด
	อัตราค่าบริการไม่รวม
	ข้าพเจ้ารับทราบเงื่อนไขในรายการทัวร์เรียบร้อยแล้ว ลงชื่อ.................................................ผู้จอง

