บริษัท เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป จำกัด

Avenue Inter Travel Group Co., Ltd.
ใบอนุญาตธุรกิจนาเที่ยวเลขที่ 11/1967

มั่นใจทุกการเดินทาง ประสบการณ์ กว่า 20 ปี
(SNOW SEOUL CRUISE 5D BG)

Snow Seoul Cruise เกาหลี 5 วัน เดินทางตุลาถึงพฤศจิกา18
ช่วงฤดูใบไม้รว่ ง เวลาความสุขโรแมนติก ใบไม้เปลีย่ นสีเป็นสีแดงเพลิงหรือเหลืองทอง*
*การเปลี่ยนสีของใบไม้ในฤดูใบไม้ร่วง เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ตามช่วงเวลาไม่กี่สัปดาห์ในฤดูใบไม้ร่วง

จานวนวัน ราคาเริม่
เดินทาง
สายการบิน
กรุ๊ปคณะ ปกติ
(บาท)
5 วัน 14,900
ตุลาถึงพฤศจิกา18
Budget Airline
20-30 ท่านต่อคณะ
ท่องแดนผีดบิ เทศกาลผีเขย่าขวัญ (ตุลาถึงต้นพฤศจิกา) #Everland
โปรแกรมท่องเที่ยว โลกแห่งนาแข็ง & หิมะ #One Mount - เกาะนามิ - บัตร Special Pass Ticket เล่นเครื่อง
เล่นได้ไม่จากัดรอบ #สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ รวมโลกสวนสัตว์เปิดที่ Lost Valley – นวัตกรรมยานยนต์และความ
ลาหน้าของเทคโนโลยี #Hyundai Motor Studio – ศูนย์โสมเกาหลี – เครือ่ งสาอางเกาหลี – พระราชวังมรดก
โลกชังดก ผ่านชมบลูเฮ้าส์ – 3 สุดยอดพิพิธภัณฑ์ #Trick Eye Museum กับภาพวาดศิลปะลวงตาสามสี่มิติ
รูปแบบ AR 100 กว่าภาพ เมืองนาแข็งที่ไม่ใช่แค่นาแข็งธรรมดา #Ice Museum เรื่องราวของความรักใน
รูปแบบศิลปะ #Love Museum – ภูเขานัมซาน & หอยคอย N - สะพานลอยฟ้า “Seoullo 7017” – ย่านมหาลัยฮง
แด – เต็มอิ่มย่านแฟชั่นฮิปเมียงดอง
เรียนรูว้ ฒ
ั นธรรมการทาเมนูอาหารคิมบับ + แต่งชุดฮันบกแชะภาพถ่าย
ว๊าววว ฟรี ! บุฟเฟ่ตอ์ าหารกลางวัน บนเรือสาราญ Ara Cruise
191 อาคารสี ลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 22 ห้อง 3 ถนนสี ลม แขวงสี ลม เขตบางรัก กรุ งเทพฯ 10500 โทร.0-2108-8666 แฟกซ์ 0-2231-3399
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จานวนวัน ราคาเริม่
เดินทาง
สายการบิน
กรุ๊ปคณะ ปกติ
(บาท)
5 วัน 14,900
ตุลาถึงพฤศจิกา18
Budget Airline
20-30 ท่านต่อคณะ
วัน
5 วัน 3 คืน (พัก 3 คืน @ โรงแรมในกรุงโซลหรืออินชอนหรือจังหวัดเคียงกีโด) ระดับ
เดินทาง 3 ดาวเกาหลี
รถโค้ช
บริการด้วยรถซึ่งมีขนาดของรถจะเป็นไปตามจานวนของผู้โดยสาร ปกติ 25 หรือ 30
หรือ 40 หรือ 45 ที่นั่ง
อาหาร
อาหารเช้า@โรงแรม 3 มือ อาหารกลางวันและค่า@ห้องอาหารท้องถิ่น 6 มือ ฟรี ! นาแร่
ดื่มบนรถวันละ 1 ขวด
มัคคุเทศก์ ชานาญเส้นทางเกาหลีโดยตรง
ขอบคุณที่มาของภาพดีดีจากการท่องเทีย่ วเกาหลี www.visitkorea.co.kr ภาพทังหมดที่
แสดงใช้เพื่อประกอบความเข้าใจ
เที่ยวบิน ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและตารางการบินของสายการบินตามที่ได้อนุมตั ิ
(ที่นั่งจากัดในแต่ละวัน จองและจ่ายก่อนได้สิทธิก่อน จองหลัง อาจต้องเพิ่มค่าตั๋ว )

สายการบิน
BKK-ICN
เวลาออก
เวลาถึง
ICN-BKK เวลาออก เวลาถึง
T’way (TW)
TW102
0125
0835
TW101
2005
0010+1
Jin Air (LJ)
LJ002
0105
0820
LJ001
1955
2345
Jin Air (LJ)
LJ004
2240
0600+1
LJ003
1725
2125
Jeju Air (7C) 7C2206
0150
0910
7C2205
2035
0050+1
Jeju Air (7C) 7C2204
0045
0805
7C2203
1930
2345
โปรดตรวจสอบ อายุ ของหนังสือเดินทาง ( Passport ) ว่าจะต้องคงมีอายุเหลือ ณ วันเดินทาง
มากกว่า 6 เดือนขึนไป
และหนังสือเดินทางเหลือหน้ากระดาษเพียงพอให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนได้ประทับตรา หนังสือเดินทางอยู่
ในสภาพที่ดี (ไม่ชารุด)
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วัน
วันแรก
วันที่
สอง

รายการท่องเที่ยว
B L D
สนามบินสุวรรณภูมิ
- - สนามบินนานาชาติอินชอน เกาหลีใต้ – นวัตกรรมยานยนต์ฮุนได และความลาหน้า
ของเทคโนโลยี #Hyundai Motor Studio – โลกแห่งหิมะและนาแข็งที่ใหญ่สุด #One
Mount #Snow Park ( ค่าบัตรเข้า Snow Park ค่าถุงมือ ค่าเช่าเสือแจ็คเก็ตสกี ค่าเช่า
รองเท้าสเก็ต ค่าสุนัขฮักกีลากเลื่อน Dog Sledge บนลานนาแข็งสาหรับเด็ก ไม่รวม
ไว้ในค่าทัวร์ ฝากไกด์ช่วยซือได้ ) – เติมเต็มความสุขที่สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ หรือ “
ดิสนีย์แลนด์เกาหลี ” รวมบัตร Special Pass Ticket เล่นเครื่องเล่นได้ไม่จากัดรอบ
อีกทังสามารถเที่ยวสวนสัตว์เปิด Safari, Lost Valley กับรถบัสสะเทินนาสะเทินบก, - X X
T-Express, Amazon Express, Rolling X-Train, Hurricane, Space Tour, Panda
World เป็นต้น และชื่นชมดอกไม้ตามฤดูกาล (เช่น ดอกทิวลิป ดอกกุหลาบ ดอกลิลลี่
ดอกเบญจมาศ) อีกทังยังมี LINE Store สาหรับ ชาวสาวก LINE ให้แช๊ะภาพ
 พัก 3 คืน @ โรงแรมในกรุงโซลหรืออินชอนหรือจังหวัดเคียงกีโด
 ท่องแดนผีดิบ เทศกาลผีเขย่าขวัญ (ตุลาถึงต้นพฤศจิกา) #Everland
วันที่ เคียงกีโด – เกาะดังในหมู่นักท่องเที่ยว “ เกาะนามิ “ – กรุงโซล – ศูนย์โสมเกาหลี
สาม – ศูนย์เครื่องสาอางเวชสาอาง – เรียนรู้วัฒนธรรมการทาคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) +
ฟรี !! แต่งชุดฮันบกแชะถ่ายภาพ – ภูเขานัมซานหอคอย N Tower สายเคเบิล Love X X X
Rock Cable (ค่าบัตรลิฟท์ขึนสู่จุดชมวิวบนหอคอย ไม่รวมไว้ในค่าทัวร์)
 พัก 3 คืน @ โรงแรมในกรุงโซลหรืออินชอนหรือจังหวัดเคียงกีโด
วันที่สี่ กรุงโซล – ศูนย์ฮ๊อกเก็ตนามู – พิพิธภัณฑ์ภาพวาดลวงตาสามสี่มิติ อัพเกรด
พิพิธภัณฑ์เป็นรูปแบบ AR Museum กับภาพศิลปะ 100 กว่าภาพ พิพิธภัณฑ์นาแข็ง
Ice Museum พิธภัณฑ์แห่งรัก Love Museum และ โซนเปิดใหม่ (มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม) VR
Trick Adventure – ย่านมหาลัยฮงแด แหล่งรวมตัววัยรุ่นชาวโสม – ดิวตีฟรี – เต็ม X X อิ่มเมียงดอง " ถนนแฟชั่นของเกาหลี "
 พิเศษ ! บุฟเฟ่ตอ์ าหารกลางวัน บนเรือสาราญ Ara Cruise
 พัก 3 คืน @ โรงแรมในกรุงโซลหรืออินชอนหรือจังหวัดเคียงกีโด
วันที่ห้า กรุงโซล – ศูนย์นามันสนเข็มแดง Red Pine – พระราชวังมรดกโลกชังดก (สวนลับบี
วอน ไม่ได้รวมไว้ในค่าทัวร์) – ผ่านชมบลูเฮ้าส์ – หมู่บ้านพืนเมืองพูซอนฮันนก –
X X สะพานลอยฟ้า “Seoullo 7017” - แวะซือของฝากติดไม้ติดมือที่ศูนย์รวมของพืนเมือง
(ละลายเงินวอน) – สนามบินนานาชาติอินชอน – กรุงเทพฯ
อาหาร เมนูจัดเต็มเพื่อสุขภาพหลากหลายไม่ซากัน #หมูไฟหรือบลูโกกิ #ไก่ทัคคาลบี #หม้อไฟเห็ดโพซดชาบู
#ไก่ตุ๋นโสม #หมูย่างคาลบี # พิเศษ ! บุฟเฟ่ต์บนเรือสาราญ Ara Cruise
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DAY

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ

เช้า กลางวัน

เย็นหรือ
ค่า
-

เจ้าหน้าทีร่ อต้อนรับดูแล มอบเอกสาร และอธิบายเพิม่ เติม (นัดหมายแต่ ละคณะก่อนออกเดินทาง 3 ชัว่ โมงล่วงหน้าก่อนเครือ่ งออก)
ค่า
หน้าเคาน์เตอร์
สายการบิน
ใกล้ประตูทางเข้า
พร้อมกันที่ชัน 4 ผู้โดยสารขาออก เช็คอินหมายเลข F
Jeju Air (7C)
หมายเลข 3-4
พร้อมกันที่ชัน 4 ผู้โดยสารขาออก เช็คอินหมายเลข D
Jin Air (LJ)
หมายเลข 3
พร้อมกันที่ชัน 4 ผู้โดยสารขาออก เช็คอินหมายเลข L
T’way (TW)
หมายเลข 5-6
สายการบินจากัดนาหนักเพียงท่านละ 15 กก. และ ถือขึนเครือ่ งได้อกี ท่านละ 1 ชิน 10 กก. (ไม่รวมกระเป๋า
สะพาย)
(กระเป๋าเดินทางฝากใต้ท้องเครื่อง ไม่เกินจานวน 1-2 ชิน ขึนอยู่กับนโยบายสายการบิน)
การอนุญาตให้ท่านผ่านด่านตรวจคนออกนอกประเทศไทย และ ผ่านด่านตรวจคนเข้าประเทศเกาหลีเพื่อการ
ท่องเที่ยว เป็นอานาจของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าออกเมืองของประเทศไทยหรือประเทศเกาหลีในการพิจารณา
และอนุญาตให้เดินทางออกจากประเทศไทย หรือ ให้พานักอยู่ในประเทศกาหลีใต้เพื่อการท่องเที่ยว ทางผู้จัดไม่มี
อานาจและไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้
หากท่านต้องซือบัตรโดยสารภายในประเทศเพือ่ ไปและกลับกรุงเทพฯ
กรุณาเลือกซือบัตรโดยสารภายในประเทศประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได้
ทังนีเพื่อป้องกันปัญหาเที่ยวบินล่าช้าหรือการเปลี่ยนแปลงเวลาของเที่ยวบินหรือการเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง
1









ข้อแนะนา
หากท่านมีปญ
ั หาเรื่องอาหารกรุณาแจ้งทางผู้จดั ทราบล่วงหน้า
ห้าม นาผลไม้และเนือสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศเกาหลีใต้ หากพบจะต้องเสียค่าปรับ
เตรียมสัมภาระขนาดกลาง เนื่องจากโรงแรมที่พักในเกาหลีไม่มีบริกรช่วย (แนะนา ตลอดทริปจะต้องดูแล
กระเป๋ายกขึนลงห้องด้วยตัวท่านเอง เพื่อป้องกันหลายกรณีที่อาจเกิดขึนได้)
กระเป๋าทุกใบจะต้องฝากให้กับทางเจ้าหน้าที่ สายการบินด้วยตัวท่านเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัย
ของสายการบิน
ทรัพย์สินมีค่าและแตกหักง่าย เช่น เงิน อัญมณี อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ กล้องถ่ายรูป อุปกรณ์
วีดโี อ เอกสารที่แลกเปลี่ยนเป็นเงินได้ เอกสารทางธุรกิจ หนังสือเดินทาง เก็บติดตัวเสมอ
สนามบินสุวรรณภูมิ “ ไม่มีการประกาศเรียกลูกค้าขึนเครื่อง ” กรุณารอที่ประตูขึนเครื่องอย่างน้อย 30
นาที ก่อนเวลาเครื่องออก
นาเสือแจ็คแก็ตติดตัวขึนเครื่องด้วย เพราะอากาศอาจจะเย็นและเพื่อการพักผ่อนที่อบอุ่น (สาหรับ มือใหม่
หรือ คนกลัววันแรกๆ จะ jetlag หรืออาการเมาเวลาจากการเปลี่ยนโซนเวลาของโลก แนะนา : นอนให้
มากที่สุด หรือ ทานยาแก้เมา เพราะมีมีฤทธิ์ทาให้นอนหลับ ไม่ดื่มสุราหรือของมึนเมา และดื่มนามากๆ)
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กลางวั เย็นหรือ
น
ค่า
2 เวลาที่เกาหลีใต้เร็วกว่าไทย 2 ชั่วโมง | เวลาบินประมาณ 5-6 ช.ม.
x
x
ออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน T’way (TW) , Jin Air (LJ), Jeju Air (7C)
บางสายการบินมีชุดกล่องสแน็คบล็อกให้ผู้โดยสารบนเครื่องบิน และมีบริการ Air Cafe จาหน่าย อาหาร
เครื่องดื่ม และขนมคบเคียว
เช้า
ICN Landing ถึงสนามบินนานาชาติอินชอน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว
รถโค๊ชพาท่านข้ามทะเลตะวันตกด้วยสะพานแขวนยองจองหรือสะพานเพื่อความหวังในการรวม
ชาติที่ยาวกว่า 4.42 กม. มียอดโดมสูง 107 เมตร ไปยังจุดหมายปลายทางการท่องเที่ย วของ
วันนี
เพื่อให้รายการท่องเที่ยวเป็นไปตามกาหนดการ ทางคณะทัวร์จะออกเดินทางจากสนามบินหลัง
เวลาเครื่องลงประมาณ 1.40 ชั่วโมง ท่านที่ติดสัมภาษณ์ที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง หากท่านผ่าน
เข้าเมืองเรียบร้อย ท่านต้องเดินทางไปพบกับคณะทัวร์ด้วยตนเอง และไม่สามารถเรียกร้อ งค่า
เดินทางจากทางผู้จดั ได้
นวัตกรรมยานยนต์ฮุนได และความลาหน้าของเทคโนโลยี #Hyundai Motor Studio ฮุนได
มอเตอร์สตูดิโอ มอบประสบการณ์ และเป็นช่องทางใน
การสื่อสาร ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคตไปสู่
ผู้ บ ริ โ ภค ที่ นี่ เ ป็ น พื นที่ ส าหรั บ ท่ า นที่ ต้ อ งการค้ น พบ
ความสุ ข ทางด้ า นรถยนต์ เหมาะส าหรั บ ทุ ก เพศทุ ก วั ย
ท่านจะได้เรียนรู้ขบวนการผลิตรถยนต์หนึ่งคัน ตังแต่การ
คิ ด ค้ น การออกแบบ การใช้ วั ต ถุ ดิ บ การให้ สี สั น การ
ประกอบตัวรถ การทางานร่วมกันระหว่างมนุษย์และหุ่นยนต์ การคานึงถึงสิ่งแวดล้อมและความ
ปลอดภัย ในรูปแบบความสนุก (อิสระให้ท่านได้เข้าชมในรูปแบบผู้เยี่ยนชมเพียงชัน 1 และชัน 2)
ซึ่งถูกออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังของออสเตรียชื่อว่า DMAA (สถาปนิก Delugan Meissl
Associated Architects) ภายใต้แนวคิด 'ท้องฟ้าที่มีรูปร่าง' ชัน 1 และ 2 ของ Hyundai Motor
Studio Goyang ล้อมรอบไปด้วยกระจกทาให้ชันที่ 3 ดู
เหมื อ นลอยคล้ า ยยานอวกาศ ครอบคลุ ม พื นที่ 16,719
ตารางเมตร ประกอบไปด้วย ทังหมด 9 ชันเหนือพืนดิน
และ 4 ชันใต้ดิน ภายในศูนย์แห่งนี ยังมีจาหน่ายสินค้าที่
ระลึกที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ และมีร้านอาหารและเครื่องดื่ม
บริการอีกด้วย
เที่ยง
เมนูหมูไฟหรือบลูโกกิ เป็นเนือหมูสไลด์หมักซอสคันจัง
และเครื่องปรุงรส ผัดย่างขลุกขลิกบนกะทะ
โลกแห่งลานนาแข็งเล่นหิมะ 365 วัน #Snow Park #One Mount ตังอยู่ที่เมือง GOYANG ด้วย
พืนที่มากถึง 161,602 ตารางเมตร ภายในแบ่งพืนที่เป็นหลายส่วนพร้อมด้วยสิ่งอานวยความ
สะดวกมากมาย เช่น Fitness & Golf, Club, Water Park, Shopping Mall, Roof Garden, Snow
Park เป็นต้น นอกจากนียังเคยเป็นสถานที่ถ่ายทามิวสิควีดีโอเพลง "เจนเทิลแมน" (Gentleman)
ของ "ไซ" หรือ"ปาร์ค แจ-ซัง" นักร้องหนุ่มชาวเกาหลีใต้ เจ้าของเพลง "กังนัม สไตล์" ที่โด่งดัง
DAY วันทีส่ อง สนามบินนานาชาติอนิ ชอน ประเทศเกาหลีใต้ – เคียงกีโด

เช้า
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บ่าย

ค่า

ไปทั่วโลก หรือ แม้กระทั่งรายการยอดฮิต Running Man ก็เคยมาถ่ายทาที่นี่ ท่านสามารถซือ
บัตรเข้าสู่โลกแห่งสวนหิมะและสวนนาแข็ง " Snow Park " ในร่มที่ใหญ่สุดของประเทศเกาหลี ณ
ขณะนี โดยท่านสามารถเพลิดเพลินกับการขี่เครื่องเล่นสุดน่ารักบนลานนาแข็ง เช่น จั กรยาน
คู่รัก จักรยานเดี่ยว รถเฟอร์รี่ กะบะสเลดแซนต้า เป็นต้น หรือ เข้าสู่โลกของหิมะที่อุณหภูมิติลบ 2 องศาเซลเซียส กับ การเล่นสโนสเลดบนลานหิมะ (มีการจากัดอายุ) หรือสนุกกับการตัดหิมะ
เล่นกันแบบลืมอายุกัน ( ค่าบัตรเข้า Snow Park 15,000วอน ค่าถุงมือ 2,000วอน ค่าเช่าเสือ
แจ็คเก็ตสกี 5,000วอน ค่าสุนัขฮักกีลากเลื่อน Dog Sledge บนลานนาแข็งสาหรับเด็ก 9,000
วอน ไม่รวมไว้ในค่าทัวร์ ฝากไกด์ช่วยซือได้)
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ #Everland “ ดิสนีย์แลนด์เกาหลี ” สวนเปิดในหุบเขาที่มีชื่อเสียงมาก
ที่สุดของประเทศ มี Festival World จะประกอบไปด้วย Global Fair, American Adventure,
Magic Land, European Adventure และ Equatorial Adventure และ Zootopia ท่านสามารถ
ปล่อยความแก่และเติมเต็มความสุขของท่านด้วยบัตร Special Pass Ticket สนุกสนานกับเครื่อง
เล่นต่างๆ ซึ่งท่านสามารถเลือกเล่นเครือ่ งเล่นได้ไม่จากัดรอบ ไม่ว่าจะเป็นทีเอ็กเพรส รถไฟ
เหาะ หนอนสะบัด ชาร์ป โรงหนังสามมิติ บ้านผีสิงหมุน ตีลังกาสองตลบ ป่าซาฟารี ชมไลเกอร์
แฝดคู่แรกของโลก ที่น่ี ชมความน่ารักของหมีทสี่ ามารถสื่อสารกับคนขับได้อย่างดี อีกทังยังมี
LINE Store สาหรับ ชาวสาวก LINE ให้แช๊ะภาพ ครังแรกของโลก ! เปิดโลกสวนสัตว์เปิดที่
Lost Valley กับรถบัสสะเทินนาสะเทินบก และอื่นๆ อีกทังให้สาวกชาว K-POP ได้มีโอกาสชม
คอนเสิร์ต K-POP ผ่านเทคนิคพิเศษเสมือนจริง “ HOLOGRAM “ (มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม) ที่ทาให้ท่าน
รู้สึกว่ากาลังรับชมศิลปินทาการแสดงตัวเป็นๆ ต่อหน้าเรา
กับศิลปินนักร้องจากค่ายดังใน
เกาหลี นอกจากนีท่านยังสามารถช้อปปิ้งในร้านค้าของที่ระลึก และสุดท้ายเดินชมและถ่ายรูป
กับสวนดอกไม้ซึ่งผลัดเปลีย่ นหมุนเวียนตามฤดูกาล เช่น ฤดูร้อนจะเป็นดอกกุหลาบและดอกลิลลี่
บาน ฤดูใบไม้ผลิจะเป็นดอกทิวลิปบาน ฤดูใบไม้ร่วงจะเป็นดอกเบญจมาศบาน ขบวนพาเหรด
ตามวันเวลา

ท่องดินแดนผีดิบ กับ เทศกาลผีเขย่าขวัญ สาหรับท่านที่เดินทางช่วง 30 สิงหาคม – 10
พฤศจิกายน พบกับเทศกาลผีเขย่าขวัญ เทศกาลทีเ่ ต็มไปด้วย แสง สี เลือด ที่เกิดขึนที่ Blood
City พบกับค่ายทหารที่สู้รบกับซอมบี ในวันที่พระจันทร์เต็มดวงเพียงวันเดียวเท่านัน ซอมบีที่หิว
โหยเลือดของมนุษย์จะจับมนุษย์มาเป็นเหยื่อของพวกมัน คุณเท่านันที่จะรู้ ! ผู้คนที่อยู่ในนันจะ
รอดออกได้หรือไม่หรือจะเป็นเหยื่อของซอมบี !
เมนูหมูย่างคาลบี Pork KALBI อาหารพืนเมืองเกาหลีปิ้งย่างบนเตาที่เลื่องชื่อและรู้จักกันดีท่ัว
โลก
หลังอาหารค่า พาท่านเข้าเช็คอินที่พัก ณ โรงแรม Incheon Bliss, Suwon Korea, Suwon
Pacific, Suwon Yongin Co.op, Seoul VIP, Benekia, Seoul Galaxy, Bridge, Co.op city (3
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ดาวเกาหลี) หรือเทียบเท่า
DAY วันทีส่ าม เคียงกีโด - กรุงโซล
3
เช้า

เช้า กลาง เย็นหรือ
วัน
ค่า
x
x
x

อาหารเช้า แบบอเมริกันเกาหลีชุด หรือ เซมิ ที่ ห้องอาหารโรงแรม
เกาะนามิ #Nami นั่งเรือเฟอร์รี่ที่ท่าเรือข้ามฟากไปยังเกาะนามิ (Nami) สถานที่โรแมนติกอีก
แห่งหนึ่งสาหรับคู่รักคู่หนุ่มสาว ครอบครัว เพื่อนๆ เกาะนามิมี
รูปร่างเหมือนใบไม้ที่ลอยอยู่ ณ ที่แห่งนี ท่านสามารถเช่า
จัก รยานหรื อ มอเตอร์ ไ บท์ เ ที่ ย วรอบเกาะ เดิ น เล่ น ชมสวน
เกาหลี คาราวะสุสานนายพลนามิ เดินผ่านกลางแมกไม้แห่ง
สวนสนที่สูงเสียดฟ้าเพื่อสุขภาพ ผ่านดงต้นสน ดอกสน ต้น
เกาลัด เลือกนั่งที่ม้านั่งข้างชายฝั่งเพื่อชมบรรยากาศโรแมน
ติกใต้เงาไม้ มองดูพันธุ์สัตว์ต่างๆ เช่นนกกระจอกเทศ กระต่าย กระรอก เป็ด กวาง ได้เวลา
สมควร นั่งเรือกลับมายังฝั่ง
เที่ยง
ลิมลองเมนูดงั ตามละคร Winter Love Song “ ทัคคาลบี “ หรือไก่บาร์บีคิวผัดซอสเกาหลีแห่ง
เมืองชุนชอน
บ่าย
เดินทางเข้าเมืองหลวงกรุงโซล ที่มีประชากรถึง 1 ใน 4 ของประเทศ มีตึก 63 ชัน ตึกที่สูงที่สุด
มีแม่นาฮันไหลผ่านใจกลางเมืองหลวงของกรุงโซล เยี่ยม ศูนย์โสมเกาหลี ทุกท่านจะได้รู้จัก
สมุนไพรโสมเกาหลีหรือราชาแห่งมวลสมุนไพร เพราะเกาหลีใต้เป็นประเทศที่ มีการผลิตโสม
เกาหลีที่มีคุณภาพเป็นอันดับ 1 ของโลก ซึ่งใครใครที่ได้มาเที่ยวก็จะชื่นชอบหาซือเป็นของฝาก
เพราะราคาที่ถูกว่าเมืองไทยและคุณประโยชน์นานัปการ เช่น
ช่วยเสริมความแข็งแรงให้แก่ระบบย่อยอาหารและปอด ช่วย
ทาให้จิตใจสงบและเพิ่มพละกาลังโดยส่วนรวม สรรพคุณทาง
การแพทย์ ช่วยบารุงหัวใจ ป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด เสริม
ประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้องกันมะเร็ง ศูนย์ผลิตภัณฑ์
ความงาม เครื่องสาอางเวชสาอาง ให้ท่านเลือกซือคอสเม
ติกหลากยี่ห้อคุณภาพที่ผู้หญิงชาวเกาหลีทังสาวทังไม่สาว ล้วนให้ความสาคัญกับเรื่องผิวหน้า
ค่อนข้างมาก โดยเฉพาะในกลุ่มบารุงผิวพืนฐาน Skin Care และฟังคาแนะนาการดูแลผิวพรรณ
จากผู้ชานาญการ
เรียนรู้วิธีการทาคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) อาหารง่ายๆที่คนเกาหลีนิยมรับประทาน คิม แปลว่า
สาหร่าย บับ แปลว่า ข้าว จะเป็นแท่งยาวๆ แล้วเค้าก็จะหั่นเป็นชินๆพอดีคา จิมกะซีอิ วคังจัง
เกาหลีหรือวาซาบิก็ได้ จากนันเชิญท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชาวเกาหลีโดยการแต่งกายชุด
ประจาชาติต่างๆ (ชุดฮันบก) พร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก เพื่อไปอวดคนทางบ้าน
เย็น
เมนู เ ปิ บ พิ ส ดาร-ไก่ ตุ๋ น โสม อาหารวั ง ใน
สมั ย ก่ อ น เชื่ อ กั น ว่ า บารุ งและเสริ ม สุ ข ภาพ
เสิร์ฟท่านละ 1 ตัว ในหม้อดินร้อน
หลังอาหารค่า ภูเขานัมซาน หอคอย N Tower สายเคเบิล
Love Rock Cable พาท่านขึนภูเขานัมซาน
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Namsan – ภูเขาเพียงลูกเดียวใจกลางเมืองหลวงและอิสระถ่ายรูปคู่หอคอย N Tower เป็น 1 ใน
17 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลก สูงถึง 480 เมตรเหนือระดับ นาทะเล สถานที่ละครหนังเกาหลี
หรือหนังไทยสไตล์เกาหลีมาถ่ายทากัน (ความเชื่อ: เตรียมแม่กุญแจลูกกุญแจเพื่อไปล็อคกุญแจ
คู่รัก ณ Love Rock Cable ซี่งเชื่อกันว่า ถ้าใครขึนมาคล้องกุญแจและโยนลูกกุญแจทิงไป คู่รัก
คู่ครอบครัว คู่เพื่อน คู่พี่น้อง คู่มิตรนันจะมีความรักที่ยั่งยืนหรือไม่มีใครมาพรากจากกันได้) (ค่า
บัตรลิฟท์ขึนสู่จุดชมวิวบนหอคอย ไม่รวมไว้ในค่าทัวร์)
หลังจบรายการท่องเที่ยว พาท่านเข้าเช็คอินที่พัก ณ โรงแรม Incheon Bliss, Suwon Korea,
Suwon Pacific, Suwon Yongin Co.op, Seoul VIP, Benekia, Seoul Galaxy, Bridge, Co.op
city (3 ดาวเกาหลี) หรือเทียบเท่า
DAY วันที่สี่ กรุงโซล
4
เช้า

เช้า กลาง เย็ น หรื อ
วัน ค่า
x
x
-

อาหารเช้าแบบอเมริกันเกาหลีชุด หรือ เซมิ ที่ ห้องอาหารโรงแรม
เพื่อนที่ดีในการดาเนินชีวิต ! ศูนย์ฮ๊อกเก็ตนามู ต้นไม้ฮ๊อกเก็ตนามูชนิดนีเจริญเติบโตในป่าลึกบน
ภูเขาที่ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือนาทะเล 50-800 เมตร เมล็ดของพันธุ์ฮ๊อกเก็ตนี...ชาว
เกาหลีรุ่นใหม่นิยมนามารับประทานเพื่อช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็งไม่ถูก
ทาลายจากการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจากอาหารและยา
TRICK ART MUSEUM + ICE MUSEUM + LOVE MUSEUM พิพิธภัณฑ์ภาพวาดลวงตาสามและสี่มิติ
อัพเกรดพิพิธภัณฑ์เป็นรูปแบบ AR Museum โดย
ท่านจะได้สนุกสนานกับแอ็คชั่นท่าทางต่างๆ กับ
ภาพศิลปะผลงาน 100 กว่าภาพ จากแนวคิดเดิม
ที่รวมทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และการซ้อนภาพ
โดยกระตุ้ น ความเคลื่ อ นไหวของภาพให้ มี มิ ติ
เหมือนจริงโดยให้ผู้ชมเข้าไปมีส่วนร่วมถ่ายภาพ
เมื่ อ ผ่ า นเข้ า ไปในภาพนั นๆ ภาพทุ ก ภาพจะ
ออกมาดูประหนึ่ง เหมือนจริงในเหตุการณ์ ต่อ
ยอดความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการของการ
สร้างภาพโดยใช้เทคนิคพิเศษจากเทคโนโลยีเออาร์ (Augmented Reality) การบรรจบกันของ
โลกความเป็นจริงและเทคโนโลยี ในยุคที่อินเทอร์เน็ตเชื่อมทุกอุปกรณ์ โดยเมื่อถ่ายรูปและวิดีโอ
ด้วยแอปของพิพิธภัณฑ์แล้ว จะเห็นภาพศิลปะเป็นแบบ AR เคลื่อนไหวสมจริง จะตื่นเต้นเหมือน
จริงมากแค่ไหน ต้องขึนอยู่กับลีล่าแอ็คชั่นของของท่านด้วย “ ICE MUSEUM " เมืองนาแข็งที่
ไม่ใช่แค่นาแข็งธรรมดา แต่ตระการตาจนคุณอาจจะลืมหนาวไปเลยก็ ได้ ! ลองนึกถึงความรู้สึก
เมื่อคุณก้าวเข้าไปในเมืองที่ทุกอย่างทาจากนาแข็งภายใต้ อุณหภูมิ ลบ 4 องศา ! ภายในมี
กิจกรรมหลากหลายให้คุณได้สัมผัส เช่น สไลเดอร์นาข็งที่ยาวกว่า 10 เมตร รถกลางรูดอร์ฟ
ทักทายลุงซานต้า โพสท่าคู่กับนกเพนกวินขัวโลก สารวจบ้านนาแข็งแข็งเอสกิโม เยี่ยมชม
ปราสาทนาแข็ง ชมวิวจากบนกาแพงเมืองนาแข็ง ลองเข้าพักเช็คอินโรงแรมนาแข็ง และผลงาน
ศิลปะอื่นที่ทาจากนาแข็งอีกกว่า 50 ชิน แถมฟรี!!! Love Museum เป็นพิพิธภัณฑ์ที่นาเสนอ
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บ่าย

บ่ายบ่าย

เย็น

เย็น

เรื่องราวของความรักและเพศในรูปแบบศิลปะ (ผู้ที่อายุต่ากว่า 20 ปีไม่สามารถเข้าชมได้) โซน
เปิดใหม่ “ TRICK ADVENTURE “ (มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม) รวมเครื่องเล่นแบบเร้าใจในรูปแบบ VR
การรับชมเสมือนจริงในรูปแบบของ 360° ราวกับเราหลุดเข้าไปอยู่เรื่องราวนัน โดยมีเครื่อง
เล่นธีมที่แตกต่างกัน เช่น ล่องแก่ง สวนสนุกบ้านเขย่าขวัญ ยิงซอมบี รถแข่งแบบหมุน 360
ย่านมหาลัยฮงแด แหล่งรวมตัววัยรุ่นชาวโสมที่กาลังศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยและวัยทางาน
อีกทังได้ชื่อว่าเป็นถนนสายศิลปะอีกแห่งหนึ่งของกรุงโซล มีสินค้ามากมายหลากหลายประเภท
ทังเสือผ้าแฟชั่นแบรนด์เกาหลี, รองเท้า, กระเป๋า, เครื่องสาอาง, เครื่องประดับมากมาย, งาน
ศิลป์, ซีดีเพลง-หนัง และโปสเตอร์ดาราที่กาลังฮอตฮิต หลากหลาย ฯลฯ บางครังยังมีบรรดา
ศิลปินเพื่อชีวิตเปิดแสดงดนตรีย่อยๆ ให้ฟงั ให้ชมอีกด้วย ร้านอาหารและร้านคาเฟ่ทีมน่ารักต่างๆ
ฟรี !! อิ่มอร่อยกับบุฟเฟต์บนเรือสาราญ Ara Cruise
พร้อมล่องเรือชมคลองแห่งแรกของเกาหลี ที่เรียกว่า
“GYEONGIN ARA WATERWAY” บนเรือสาราญสุดหรูที่
น่ า ตื่ น ตาตื่ น ใจ ล่ อ งเรื อ ไปตามทางน าที่ เ ชื่ อ มต่ อ
แม่นาฮันและทะเลตะวันตก ภายในเรือมีห้องโถงพร้อม
เวทีการแสดงความบันเทิงให้ท่านได้รับชม หากท่านใดที่
ต้องการสัมผัสธรรมชาติสองข้างทางยังสามารถขึนไปด้านบนชันสองเพื่อชมทัศนียภาพสองข้าง
ทาง ระหว่า งทางเดินเรือท่า นจะได้เห็น มุมเล็ กๆของนาตกจาลองที่ตื่นตาตื่นใจให้ท่านได้เก็ บ
ถ่ายภาพไปอวดคนที่บ้านอีกด้วย (หากเรือสาราญงดให้บริการด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ทางผู้จัดจะ
ปรับเปลี่ยนเป็นเมนูหมูหมึกโอซัมบลูโกกิที่ห้องอาหารท้องถิ่นเกาหลี)
ดิวตีฟรี (ปัจจุบันเป็นที่นิยมมาก เพราะ ดิวตีฟรีประเทศนี มีถึง 5 บริษัทแข่งขันกัน) เพลิดเพลิน
กับการช้อปปิ้ง ณ ห้างปลอดภาษีล๊อตเต้หรือชินเซเก ให้ท่านได้เลือกซือสินค้าแบรนด์เนม
นาเข้าจากต่างประเทศมากมายหลากหลายชนิด รวมทังสินค้าแบรนด์เกาหลียอดนิยมที่ชาว
เกาหลี ชาวจีน และชาวญี่ปุ่น
เต็มอิ่มเมียงดอง " ถนนแฟชั่นของเกาหลี " อิสระช้อปปิ้งบริเวณเมียงดอง Myeongdong ถูก
ขนานนามว่า " ถนนแฟชั่นของเกาหลี " แหล่งรวมความ
ฮิปใหม่ ไม่ตกเทรน ! ราคาระดับกลางถึงสูงเมื่อเทียบกับ
ตลาดทงแดมุ น ห้ า งบู ติ ก หลากยี่ ห้ อ ตั งแต่ แ บรนด์ เ นม
ต่ า งชาติ ถึ ง เกาหลี ร้ า นเสื อผ้ า มี ส ไตล์ ห้ อ งเล็ ก ๆ ร้ า น
Creative Lifestyle
ร้านรองเท้า ร้านทาผม ร้าน
เครื่องประดับ ร้านคอสเมติ ก ร้านกาแฟ ร้านไอศครีม
ร้านขนม
*อิสระอาหารค่า ณ ย่านช้อปปิ้งเมียงดง เพื่อความคุ้มค่าในการช้อปปิ้ง*
หลังอาหารค่า หลังจบรายการท่องเที่ยว พาท่านเข้าเช็คอินที่พัก ณ โรงแรม Incheon Bliss,
Suwon Korea, Suwon Pacific, Suwon Yongin Co.op, Seoul VIP, Benekia, Seoul Galaxy,
Bridge, Co.op city (3 ดาวเกาหลี) หรือเทียบเท่า
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DAY
5
เช้า

เที่ยง
บ่าย

วันทีห่ ้า กรุงโซล - สนามบินนานาชาติอนิ ชอน – กรุงเทพฯ

เช้า
x

กลาง เย็นหรือ
วัน
ค่า
x
-

อาหารเช้าแบบอเมริกันเกาหลีชุด หรือ เซมิ ที่ ห้องอาหารโรงแรม
งานนวัตกรรมวิจัยชินใหม่ล่าสุดของเกาหลี ศูนย์นามันสนเข็มแดง ซึ่งผลิตจากใบสนเข็มแดงใน
ประเทศเกาหลี เพื่อช่วยผู้ที่มีปัญหาเรื่องไขมันอุดตันในเส้นเลือด คลอเรสเตอรอลในเลือดสูง ไข
ข้อเสื่อม หรือ การไหลหมุนเวียนของเลือด เป็นต้น กว่าจะมาทาเป็นนามันสนสกัดได้ 1 แคปซูล
ต้องใช้ใบสนเข็มแดงประมาณ 2.7 ก.ก. แนะนาให้ทุกท่านเลือกซือเป็นของฝากสุขภาพเพื่อตัว
ท่า นเองและคนที่ท่ า นรัก หรื อ คนที่ ท่า นเคารพ เพราะเป็น สารอาหารธรรมชาติ ที่วิ จัย จาก
โรงพยาบาลชันนาในเกาหลีแล้วว่า ไม่มีผลข้างเคียง
เยี่ยมชม พระราชวังชังดก-สมบัติแห่งชาติที่ถูกจดทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลก ถูก

กล่าวขานว่าเป็นพระราชวังแบบอย่างทางสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมทางภูมิประเทศที่สวยงาม
ไร้ที่ติในช่วงเวลาหลายร้อยปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะกษัตริย์โกจอง ซึ่งเป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายของ
ราชวงศ์โชซอน ซึ่งต่อมาทรงถูกบังคับให้สละราชสมบัติโดยญี่ปุ่นในปี ค.ศ. 1907 แต่พระองค์เอง
ก็ทรงประทับอยู่ที่พระราชวังแห่งนีจนสินพระชนม์ในปี ค.ศ. 1919 (สวนลับบีวอน อุทยานพักผ่อน
ของเจ้าชายรัชทายาทในสมัยราชวงศ์โซซอน ซึ่งไม่ได้รวมไว้ในค่าทัวร์ ด้วยข้อจากัดของเวลา
ท่องเที่ยว และ การสารองรอบเข้า)
(ในวันจันทร์ ซึ่งเป็นวันหยุดประจาสัปดาห์ของพระราชวัง ขอปรับเปลี่ยนไปเป็น พระราชวังเคียง
บก หรือ พระราชวังอื่นๆ
นั่งรถผ่านถนนสายสาคัญที่มีการเปิดปิดเป็นเวลา-สถานที่ตังทาเนียบและบลูเฮาท์หรือบ้านประจา
ตาแหน่งประธานาธิบดี
เมนูหม้อไฟชาบูเห็ด คล้ายการต้มรวมมิตรสุกีหม้อไฟ ประกอบไปด้ วยเนือหมูสไลด์ ผักและเห็ด
และวุ้นเส้นเกาหลี
หมู่บ้านพืนเมืองพูซอนฮันนก พาท่านเดินย้อนเวลากลับไปยังบริเวณที่ตังของบ้านชนชันยางบาง
ของเกาหลีในราชวงศ์โซซอน และยังเป็นเขตพิเศษที่ทางเทศบาลกรุงโซลอนุรักษ์ไว้ โดยเราจะ
เรียกว่า “ พูชอน ฮันนก Bucheon Hanok Village “ ย่านที่บ้านสไตล์ฮันนกต่างๆ ของลูกหลาน
ชาวยางบางอาศัยอยู่ หรือ ผู้อนุรักษ์นิยม หรือ เศรษฐี
รุ่ น ใหม่ ที่ ช อบกลิ่ น อายความเก่ า แก่ และยั ง มี
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ แ สดงงานศิ ล ปะ ร้ า นอาหาร ร้ า นคาเฟ่
ร้านกาแฟ ร้านแกลลอรี่ ร้านแอนติก ร้านงานศิลป์
ร้ า น Creative ร้ า นสิ น ค้ า แฟชั่ น งานดี ไ ซน์ ที่ มี ค วาม
เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง รวมทังศูนย์วัฒนธรรมแฝง
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ตัวอยู่ โดยมักดัดแปลงอาคารเก่าฮันนกให้มีความสมัยใหม่โดยกลมกลืนระหว่างความเป็นฮันนก
และโมเดิร์น
สะพานลอยฟ้า “ Seoullo 7017 ” ที่เปลี่ยนจากทางสาหรับรถ ให้เป็นทางสาหรับคน ก่อสร้า ง
สมัยปี 1970 และกลายร่างเป็นสวนลอยฟ้าในปี 2017 นี เพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตเมืองใหญ่
ให้ ดีขึ น ถื อ เป็ น งานนวั ตกรรมสี เ ขี ย วคู่ กั บ วั ฒ นธรรมท้ อ งถิ่ น อย่ า งยั่ง ยื น โดยฝี มื อ กลุ่ ม นั ก
ออกแบบชันนาเกาหลีใต้ร่วมกับบริษัทสถาปนิกระดับโลกอย่าง MVRD ของเดนมาร์ก ตลอด
เส้นทางเดิน เราจะได้สัมผัสกับตึกต่างๆ ที่มีความหมายกับชาวกรุงโซล และสวนกระถางพันธุ์ไม้
ต่างๆ กว่า 200 สายพันธุ์ทั่วกรุงโซล ที่จะสลับสับเปลี่ยนกันผลิใบออกดอกกันตลอดทังปี ความดี
งามอีกอย่างคือบนทางเดินยังรายล้อมไปด้วยของดีเกาหลี เช่น ศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยว ร้าน
กาแฟ ร้านอาหารว่าง ขนมพืนเมือง ร้านขายของที่ระลึก ร้านรวง คาเฟ่หนังสือ ลานกิจกรรม
เป็นต้น มาเดินช่วงระหว่างวันจะได้อารมณ์นึง มาช่วงตอนดึกสะพานก็จะเปิดไฟเรืองแสง ทาให้ได้
ฟีลอีกแบบนึง เรียกได้ว่ามาเที่ยวได้ทุกเวลาเลย
บ่ายบ่าย

แวะซือของฝากติดไม้ติดมือที่ศูนย์รวมของพืนเมือง (ละลายเงินวอน) ก่อนอาลาเกาหลี แ ว ะ
ซือของฝากติดไม้ติดมือที่ศูนย์รวมของพืนเมือง (ละลายเงินวอน) สาหร่ายหลากรูปแบบ หลาก
รสชาติ ขนมอร่อยต่างๆ ซีเรียลช็อคโก กาแฟ กระดูกม้าเจจูโด ขนมโสม ชาโสม เครื่องสาอาง
โสม หมอนสุขภาพ กิมจิ เป็บโปโร้ (ป๊อกกีเกาหลี) ชินราเมง (มาม่าเกาหลี) ของใช้ในบ้าน ลูก
บอลซักผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า ของที่ระลึก เป็นต้น
เย็น.....ขึนอยู่กับวันและเวลาที่เดินทาง เหินฟ้ากลับกรุงเทพฯ
บางสายการบินมีชุดกล่องสแน็คบล็อกให้ผู้โดยสารบนเครื่องบิน และมีบริการ Air Cafe จาหน่าย อาหาร
เครื่องดื่ม และขนมคบเคียว
ค่า.....เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ

รายการนีเป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากผู้จัดอีกครังหนึ่ง สงวนสิทธิในเรื่องเที่ยวบินและตาราง
บินสายการบิน ราคา และ รายการ เปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนได้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผู้จัดจะไม่
รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ ในทุกกรณี เนื่องจากเป็นการชาระค่าทัวร์ในลักษณะเหมาจ่าย
กับตัวแทนต่างๆ เช่น ไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้ าเมือง-ออกเมือง กรมแรงงาน การกระทาที่ส่อไป
ในทางผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ ไม่รับประทานอาหารบางมือ ไม่
เที่ยวบางรายการ เป็นต้น
เมนูอาหารทัวร์สาหรับคณะ (ภาพอาหารที่แสดงใช้เพื่อประกอบความเข้าใจ)
ลิมลองเมนูดังตามละคร Winter Love Song “ ทัคคาลบี “ หรือไก่บาร์บีคิวผัด
ซอสเกาหลีอาหารเลื่องชื่อของเมืองชุนชอนหรือไก่บาร์บีคิวผัดซอสเกาหลี นาไก่
บาร์บีคิว ตกหรือข้าวเหนียวปั้น มันหวาน ผักต่าง ๆ ลงผัดร่วมกับซอสบาร์บีคิว
เกาหลีในกะทะแบน วิธีการทานแบบเมี่ยงคาไทยโดยห่อกับผัดกาดเขียวเกาหลี
เมื่อทานไประยะหนึ่ง จะนาข้าวสวยและสาหร่ายแห้งมาผัดรวมกับทัคคาลบี เพื่อให้
เกิดอาหารชนิดใหม่คื่อทัคคาลบีโปคึมหรือข้าวผัดทัคคาลบีที่ทังหอมและน่าทาน เส
ริฟพร้อมเครื่องเคียง เช่น โอเด้งปรุงรส กิมจิ และนาซุปประจาวัน
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พิเศษสุด !! อิ่มอร่อยกับบุฟเฟต์อาหารกลางวันบนเรือสาราญ Ara Cruise ที่มีให้
เลือกหลากหลายสไตล์เมนูอาหารเกาหลี เสริฟให้ท่านได้ลิมลอง ทังของทอด ผัดผัด
ต้มต้ม สลัด เป็นต้น พร้อมน่าตื่นตาตื่นใจกับการล่องเรือชมคลองแห่งแรกของ
เกาหลี ที่เรียกว่า “GYEONGIN ARA WATERWAY” บนเรือสาราญสุดหรูที่จุผู้โดย
สายได้กว่า 1,000 คน
เมนูหมูย่างคาลบี อาหารพืนเมืองเกาหลีที่เลื่องชื่อและรู้จักกันดีท่ัวโลก มีรสชาติ
ออกหวาน นุ่มและกลมกล่อม นาเนือหมูสต็กหรือหมูชินหมักย่างบนเตา และตัดเป็น
ชินพอคา ห่อทานกับผักกาดเขียวแบบเมี่ยงคาไทย โดยใส่นาจิมเต้ าเจียว (เครื่อง
จิมหมัก ที่ช่วยชูรสอย่างดี) ตามด้วยข้าวสวยร้อนเล็กน้อย อย่าลืม ! ทานเครื่อง
เคียงต่างๆ เพื่อความสมดุลในการทานแบบหยินหยาง และ นาซุปสาหร่ายเพื่อการ
ล้างพิษ
เมนูหมูไฟหรือบลูโกกิ เป็นอาหารดังเดิมของคาบสมุทรเกาหลี ก่อนเมนูคาลบี โดย
นาเนือหมูสไลด์หมักซอสคันจังและเครื่องปรุงรสต่าง ๆ เมื่อนามาปรุงจะมีรสออก
หวานนุ่ม เวลาทาน นามาผัดย่างขลุกขลิกกับซุปบลูโกกิบนกะทะแบนพร้อมผัก
กะหล่าและเส้นจันทน์ โดยจะมีลักษณะออกเป็นแบบนาข้น เพื่อเป็นนาซุปไว้คลุก
คลิกทานกับข้าว เสริฟพร้อมข้าวสวยร้อนและเครื่องเคียงต่าง ๆ ประจาวันคู่โต๊ะ
เมนูเปิบพิสดาร-ไก่ตุ๋นโสม อาหารวังในสมัยก่อน เชื่อกันว่าบารุงและเสริมสุขภาพ
เสิร์ฟท่านละ 1 ตัว ในหม้อดินร้อน เป็นเมนูอาหารวังตังแต่สมัยราชวงศ์โซซอน
โดยใช้ไก่ที่มีอายุวัยรุ่น ภายในตัวไก่จะมีข้าวเหนียว รากโสม พุทราแดงและเคล็ด
ลับในการตุ๋นเพื่อให้รสชาติกลมกล่อม เนือไก่นุ่มและย่อย เสริฟพร้อมเครื่องเคียงคู่
โต๊ะ
เมนูหม้อไฟชาบูเห็ด อาหารพืนเมืองของคาบสมุทรเกาหลีตังแต่สมัยมองโกเลียบุก
คาบสมุทรเกาหลี คล้ายสุกีหม้อไฟ โดยนาเนือหมูสไลด์ ต้มรวมมิตรกับผักตามฤดู
เห็ดเกาหลี วุ้นเส้นหรือเส้นก๋วยเตี๋ยว ใบบีซหู อม ในหม้อไฟ เสริฟพร้อมนาจิม ข้าว
สวย และ เครื่องเคียงต่างๆ
Price & Conditions Snow Seoul Cruise เกาหลี 5 วัน เดินทางตุลาคมถึงพฤศจิกายน18
ราคานีเป็นราคาสาหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยหรือผูถ้ อื หนังสือเดินทางไทยเท่านัน (นักท่องเที่ยวต่างประเทศ
โปรดเช็ค)
จานวนวัน ราคาเริ่ม
เดินทาง
สายการบิน
กรุ๊ปคณะ ปกติ
(บาท)
5 วัน
14,900
ตุลาถึงพฤศจิกา18
Budget Airline
20-30 ท่านต่อคณะ
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 เดินทางขันต่าปกติ 20 ท่านผู้ใหญ่ (ที่นั่งจากัด จองและจ่ายก่อนได้สิทธิก่อน จองหลัง อาจต้องเพิ่มค่าตั๋ว)
 หากต่ากว่ากาหนด อาจจะไม่มีหัวหน้าทัวรและอาจต้องมีการเปลี่ยนแปลงราคา หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่
จะชาระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามความประสงค์
 สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาเพิ่ม หากมีการปรับขึนของภาษีนามันหรื อภาษีใดๆ จากสายการบิน คิด
อัตรา ณ วันที่ 04/06/18
 สงวนสิทธิในเรื่องเที่ยวบินและตารางบิน ราคา และ รายการ เปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนได้ โดยมิต้องแจ้ง
ให้ทราบล่วงหน้า
ในกรณีทไี ม่ใช้ตวั๋ กรุป๊ แต่ตอ้ งการจอยทัวร์ คิดท่านละ 7,900 บาท (ยกเว้นวันหยุด)
เด็ก 2-7 ปี : ห้องพัก = ผูใ้ หญ่ 2 + เด็ก 1 ไม่มเี ตียง | เด็ก 8-12 ปี เตียงเสริมหรือห้องครอบครัว
ทารก หมายถึง ผู้โดยสารที่มีอายุต่ากว่า 24 เดือน ณ วันที่เดินทางไปและวันเดินทางกลับ กรุณาติดต่อเพื่อขอ
ราคาพิเศษ
เด็กทารกสามารถเดินทางโดยนั่งบนหน้าตักของผู้ใหญ่ โดยอนุญาตให้เด็กทารกหนึ่งคนต่อผู้ใหญ่สองคนเท่านัน
และห้ามมิให้นารถเข็นเด็ก หรือที่นั่งสาหรับเด็กขึนบนเครื่องบิน จานวนเด็กทารกต่อเที่ยวบินถูกจากัดไว้เพื่อ
ความปลอดภัย และสายการบินสามารถปฏิเสธการนาเด็กทารกเดินทางไปกับท่าน ส่วนผู้จัด เราคานึงถึงความ
ปลอดภัยและเพื่อสร้างความสุขแก่คณะผู้เดินทาง
ผู้ทุพลภาพ/มีปญ
ั หาด้านสุขภาพหรืออยู่ในภาวะเจ็บป่วย ขอให้แจ้งผู้จัดก่อนซือทัวร์ เพื่อเช็คกับทางสายการบิน
และผู้ให้บริการ เพราะอาจไม่อนุญาตให้ใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือต่างๆ ขึนเครื่องบินได้ เข่นนายา เข็มฉีดยา
เครื่องใช้แบตเตอรี่ หรือ เครื่องหายใจ
สตรีมีครรภ์ ขอให้แจ้งผู้จัดก่อนซือทัวร์ เพือ่ เช็คกับทางสายการบินและผู้ให้บริการ โดยทั่วไป
-อายุครรภ์ไม่ถึง 27 สัปดาห์ : ต้องลงนามยินยอมในเอกสารจากัดขอบเขตความรับผิดชอบของสายการบิน เมื่อ
ทาการเช็คอินเพื่อแสดงความยินยอมไม่ทาการเรียกร้องใดๆ ต่อสายการบิน
-อายุครรภ์ในช่วงสัปดาห์ที่ 28 สัปดาห์ ถึง 34 สัปดาห์ : แสดงใบรับรองแพทย์ ยืนยันสัปดาห์ท่ตี ังครรภ์และ
กากับวันที่ไม่เกินสามสิบ (30) วันนับจากเที่ยวบินขาออกที่กาหนดหรือเที่ยวบินขาเข้าที่กาหนด และต้องลงนาม
ยินยอมในเอกสารจากัดขอบเขตความรับผิดชอบของสายการบิน เมื่อทาการเช็คอินเพื่อแสดงความยินยอมไม่ทา
การเรียกร้องใดๆ ต่อสายการบิน
-อายุครรภ์ตังแต่สัปดาห์ท่ี 35 ขึนไป: สายการบินปฏิเสธการให้บริการ
ปกติผจู้ ัดจะส่งใบนัดหมายเตรียมตัวการเดินทาง ก่อนการเดินทางอย่างน้อยประมาณ 5-7 วัน
หรือดาวน์โหลดหน้าเว็บเพื่อดูการเตรียมตัวเดินทางทัว่ ไป
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ข้อมูลสาหรับผูเ้ ดินทาง
1. คนไทยถือหนังสือเดินทางประเทศไทย ไม่ต้องยื่นขอวีซ่าก่อนออกเดินทาง
2. เตรียมหนังสือเดินทางมีอายุมากกว่า 6 เดือน ณ วันเดินทาง (ต้องมีหน้าว่างสาหรับประทับตราอย่างน้อย 2
หน้าเต็ม) เพื่อยื่น ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง
เนื่องจากเคาเตอร์สายการบินหรือด่านตรวจคนเข้าเมืองอาจ
ปฏิเสธการเดินทางของท่าน
3. ค่าวีซ่าสาหรับพาสปอร์ตต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ (1) พาสปอร์ต (2) ใบประจาตัวคนต่างด้าว (3)
ใบสาคัญถิ่นที่อยู่ (4) สาเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) (5)รูปถ่ายสี 2 นิวท่านละ1รูป
 ผู้จดั จะเป็นผู้ดาเนินการยื่นวีซ่าให้ท่าน โดยท่านจ่ายค่าบริการต่างหาก (สาหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว
ผู้เป็นเจ้าของหนังสือเดินทางจะต้องทาเรื่องแจ้ง เข้า -ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า ) สิทธิ์การออกวีซ่า
ขึนอยู่กับสถานทูตเท่านัน
4. ขอสงวนสิทธิไ์ ม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คานาหน้าชือ่ เลขที่หนังสือ
เดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่มิได้ส่งหน้าสาเนาหนังสือเดินทาง (พร้อมทังหน้า
เปลี่ยนชื่อนามสกุล ถ้ามี) ให้กับทางผู้จัด
Departure ตุลาคม 2018 (ที่นั่งจากัดในแต่ละวัน จองและจ่ายก่อนได้สิทธิก่อน จองหลัง อาจต้องเพิ่มค่าตั๋ว )
ราคา/
ห้อง
เช็คอิน
วันออกเดินทาง
วันเดินทางกลับ
ท่าน
หมายเหตุ
เดีย่ ว+
(บาท)
วันจันทร์
01 ตุลาคม 18 05 ตุลาคม 18 15,900 4,900
วันอังคาร
02 ตุลาคม 18 06 ตุลาคม 18 15,900 4,900
วันพฤหัส
04 ตุลาคม 18 08 ตุลาคม 18 16,900 4,900
วันศุกร์
05 ตุลาคม 18 09 ตุลาคม 18 16,900 4,900
วันเสาร์
06 ตุลาคม 18 10 ตุลาคม 18 16,900 4,900
วันจันทร์
08 ตุลาคม 18 12 ตุลาคม 18 15,900 4,900
วันอังคาร
09 ตุลาคม 18 13 ตุลาคม 18 15,900 4,900
วันพฤหัส
11 ตุลาคม 18 15 ตุลาคม 18 17,900 4,900 วันหยุด
วันศุกร์
12 ตุลาคม 18 16 ตุลาคม 18 17,900 4,900 วันหยุด
วันเสาร์
13 ตุลาคม 18 17 ตุลาคม 18 16,900 4,900
วันจันทร์
15 ตุลาคม 18 19 ตุลาคม 18 15,900 4,900
วันอังคาร
16 ตุลาคม 18 20 ตุลาคม 18 15,900 4,900
วันพฤหัส
18 ตุลาคม 18 22 ตุลาคม 18 16,900 4,900
วันศุกร์
19 ตุลาคม 18 23 ตุลาคม 18 17,900 4,900 วันหยุด
วันเสาร์
20 ตุลาคม 18 24 ตุลาคม 18 16,900 4,900
วันจันทร์
22 ตุลาคม 18 26 ตุลาคม 18 15,900 4,900
วันอังคาร
23 ตุลาคม 18 27 ตุลาคม 18 15,900 4,900
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วันพฤหัส
วันศุกร์
วันเสาร์

25 ตุลาคม 18 29
26 ตุลาคม 18 30
27 ตุลาคม 18 31

ตุลาคม 18 16,900 4,900
ตุลาคม 18 16,900 4,900
ตุลาคม 18 16,900 4,900
พฤศจิกา
วันจันทร์
29 ตุลาคม 18 02
18 15,900 4,900
ยน
พฤศจิกา
วันอังคาร
30 ตุลาคม 18 03
18 15,900 4,900
ยน
Departure พฤศจิกายน 2018 (ที่นั่งจากัดในแต่ละวัน จองและจ่ายก่อนได้สิทธิก่อน จองหลัง อาจต้องเพิ่มค่า
ตั๋ว )
ราคา/
ห้อง
เช็คอิน
วันออกเดินทาง
วันเดินทางกลับ
ท่าน
หมายเหตุ
เดีย่ ว+
(บาท)
พฤศจิกา
พฤศจิกา
วันพฤหัส
01
18 05
18 15,900 4,900
ยน
ยน
พฤศจิกา
พฤศจิกา
วันศุกร์
02
18 06
18 15,900 4,900
ยน
ยน
พฤศจิกา
พฤศจิกา
วันเสาร์
03
18 07
18 15,900 4,900
ยน
ยน
พฤศจิกา
พฤศจิกา
วันจันทร์
05
18 09
18 14,900 4,900
ยน
ยน
พฤศจิกา
พฤศจิกา
วันอังคาร
06
18 10
18 14,900 4,900
ยน
ยน
พฤศจิกา
พฤศจิกา
วันพฤหัส
08
18 12
18 15,900 4,900
ยน
ยน
พฤศจิกา
พฤศจิกา
วันศุกร์
09
18 13
18 15,900 4,900
ยน
ยน
พฤศจิกา
พฤศจิกา
วันเสาร์
10
18 14
18 15,900 4,900
ยน
ยน
พฤศจิกา
พฤศจิกา
วันจันทร์
12
18 16
18 14,900 4,900
ยน
ยน
พฤศจิกา
พฤศจิกา
วันอังคาร
13
18 17
18 14,900 4,900
ยน
ยน
พฤศจิกา
พฤศจิกา
วันพฤหัส
15
18 19
18 15,900 4,900
ยน
ยน
พฤศจิกา
พฤศจิกา
วันศุกร์
16
18 20
18 15,900 4,900
ยน
ยน
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วันเสาร์

17

วันจันทร์

19

วันอังคาร

20

วันพฤหัส

22

วันศุกร์

23

วันเสาร์

24

วันจันทร์

26

วันอังคาร

27

วันพฤหัส

29

วันศุกร์

30

พฤศจิกา
ยน
พฤศจิกา
ยน
พฤศจิกา
ยน
พฤศจิกา
ยน
พฤศจิกา
ยน
พฤศจิกา
ยน
พฤศจิกา
ยน
พฤศจิกา
ยน
พฤศจิกา
ยน
พฤศจิกา
ยน

18 21

พฤศจิกา
ยน
พฤศจิกา
ยน
พฤศจิกา
ยน
พฤศจิกา
ยน
พฤศจิกา
ยน
พฤศจิกา
ยน
พฤศจิกา
ยน

18 15,900

4,900

18 14,900

4,900

18 14,900

4,900

18 15,900

4,900

18 15,900

4,900

18 15,900

4,900

18 14,900

4,900

18 01 ธันวาคม 18 14,900

4,900

18 03 ธันวาคม 18 15,900

4,900

18 04 ธันวาคม 18 15,900

4,900

18 23
18 24
18 26
18 27
18 28
18 30

ตามรายการ: ค่าตั๋วเครื่องบินชันประหยัด กรุงเทพฯ – โซล – กรุงเทพฯ ไปกลับแบบหมู่คณะ ( ตามวันเวลาที่
ระบุในตั๋วเครื่องบิน ) พร้อมที่พัก 3 คืน (ห้องละ 2-3 ท่าน) + อาหารเช้า กลางวัน และเย็นหรือค่า + บัตร
เข้าชมสถานที่ + รถนาเที่ยวตามรายการ + สายการบินจากัดนาหนักเพียงท่านละ 15 กก. (ขึนอยู่กับนโยบาย
สายการบิน ไม่เกินจานวน 1-2 ชิน) และถือขึนเครื่องได้อีกท่านละ 1 ชิน 10 กก. (ตามขนาดที่กาหนดของสาย
การบิน ไม่รวมกระเป๋าสะพาย) + ประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์ (ขันต่าวงเงินประกัน 1 ล้านบาท ค่า
รักษาพยาบาล 5 แสนบาท 1-15 ปี หรือ อายุ 75-85 ความคุ้มครองเหลือ 50% อายุต่ากว่า 1 ปี หรือ อายุเกิน
85 ปีไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครองโรคประจาตัวหรือการถูกฆาตกรรมหรือถูกทาร้ายร่างกาย)
ตั๋วเครื่องบินและค่าทัวร์ที่ชาระแล้ว
ตั๋วเครื่องบิน ไปกลับแบบหมู่คณะ ไม่สามารถ
เปลี่ยนเที่ยวบินไป
เปลี่ยนวันเดินทางไป
เปลี่ยนชื่อผู้ อัพเกรดที่ คืนค่าบัตร
หรือกลับ
หรือกลับ
เดินทาง
นั่ง
โดยสาร
และหากยกเลิกการเดินทาง ไม่มีระบบ คืนเงินบางส่วน หากผู้โดยสารถูกปฎิเสธการออกนอกประเทศไทย
หรือเข้าประเทศเกาหลี จากเจ้าหน้าที่แรงงานไทยหรือเจ้าหน้าที่ตรวจคนออกนอกประเทศไทยและเจ้าหน้าที่
ตรวจคนเข้าเมื องที่ประเทศเกาหลี ทางผู้จัดและทางสายการบินจะไม่ รับผิดชอบค่าใช้จ่ ายที่เกิดขึนทุกกรณี
ผู้โดยสารอาจจะต้องรับผิดชอบค่าปรับที่ประเทศเกาหลีเรียกเก็บ ผู้โดยสารต้องรอกลับประเทศไทยในเที่ยวบิน
ถัดไปที่มีท่นี ั่งว่างหรือตามวันเดินทางของตั๋วเครื่องบิน ทังนีแล้วแต่ทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนและสายการบิน ทางผู้
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จัดไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้
โรงแรมที่พักที่ระบุในรายการทัวร์ อาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากเป็นทัวร์ราคาพิเศษ (โรงแรมที่พักไม่ได้อยู่
ในใจกลางเมือง) ปกติผู้จัดจะแจ้งให้ทราบก่อนการเดินทางอย่างน้อยประมาณ 3-5 วัน พร้อมทังใบนัดหมาย
เตรียมตัวการเดินทาง
รูปแบบห้องพักของโรงแรมจะแตกต่างกัน รูปแบบห้องพักของโรงแรมจะแตกต่างกัน และอาจมีสไตล์การ
ตกแต่งทุกห้องไม่เหมือนกัน ห้องพักเดี่ยว (Single เตียงเล็กมาตราฐาน 1 เตียง) ห้องคู่ (Twin เตียงเล็ก
มาตราฐาน 2 เตียง / Double เตียงใหญ่มาตราฐาน 1 เตียง) และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Family Room 1 เตียง
ใหญ่+1เตียงเล็ก) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน ห้องมีขนาดกะทัดรัด มีหรือไม่มีอ่างอาบนา มีสิ่งอานวยความสะดวก
ครบ นาดื่มฟรีอยู่ในห้องพักจะมี 1 หรือ 2 ขวด ส่วนนาแร่ยี่ห้อและมินิบาร์ในโรงแรมราคาจะสูงกว่าปกติ อาจมี
บริการกาต้มนา+ชากาแฟฟรี ช่วงการจัดงานระดับเมือง ระดับประเทศ ระดับ นานาชาติ เช่น Trade Fair,
Convention, Festival, Conference, Expo เป็นต้น เป็นผลให้ราคาโรงแรมสูงขึนมากและห้องพักในเมืองเต็ม ผู้
จัดขอสงวนสิทธิในการจัดที่พักตามความเหมาะสม
เมนูอาหารทัวร์ โดยปกติทางผู้จดั จะหลีกเลี่ยงอาหารประเภทเนือวัวเพื่อส่วนรวม จะบริการเป็นหมูหรือไก่หรือ
มือพิเศษตามรายการ โดยส่วนมากอาหารทัวร์มกั จะเป็นอาหารทานเพื่อโภชนาการและสุขภาพ จะไม่ออกรสจัด
แบบอาหารท้องถิ่น เช่น หมูย่างเกาหลี ไก่ตุ๋นโสม เกาหลีมีวัฒนธรรมในการรับประทานอาหาร ซึ่งจะนิยม
อาหารชนิดเดียว มักจะเป็นการทานแบบแบ่งปัน คือ 1 ชุดต่อ 4 ท่าน และมีเครื่องเคียงแบบต่างๆ พร้อมข้าวสวย
การนาเครื่องดื่มทังประเภทแอลกอฮอล์และไม่แอลกอฮอล์เข้าไปในร้านอาหาร ทางร้านอาจจะเก็บค่าบริการ
หรือ ค่าเปิดขวดเสมอ สาหรับท่านที่มีข้อจากัดทางด้านอาหารหรือศาสนา ท่านอาจต้องชาระเพิ่มเติม หรือ
เตรียมอาหารส่วนตัวไป ระหว่างมืออาหาร กรุณารอจนกว่าทางร้านอาหารเสิร์ฟอาหารสาหรับกรุ๊ปให้เรียบร้อย
ก่อน จึงจะทาอาหารพิเศษเสิร์ฟให้ท่านได้ในภายหลัง เมนูอาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม ขึนอยู่กับสถานการณ์ เช่น เวลาออกหรือเวลาถึงของเที่ยวบินแต่ละสายการบิน การจาร
จรบนท้องถนน วันเวลาเปิดปิดของร้านอาหาร หรือด้วยสาเหตุต่างๆ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือ
ปรับปรุง
ในกรณีที่เกิดเหตุใดๆ จนทาให้คณะทัวร์ไม่สามารถออกเดินทางได้ เช่น มีลกู ค้ากลุม่ ใหญ่ยกเลิกการเดินทาง
กะทันหัน ทางสายการบินเรียกที่นั่งคืนด้วยเหตุผลของสายการบิน ฯลฯ ทางผู้จดั จะพยายามหาโปรแกรมอื่นใน
ราคาและช่วงเวลาใกล้เคียงกันทดแทน ขอให้ลูกค้าตระหนักดีว่าเหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นเหตุสุดวิสัยและเชื่อมั่น
ว่าผู้จัดได้พยายามอย่างสุดความสามารถ โดยลูกค้าจะไม่ยกเหตุข้อนีมาเป็นข้อเรียกร้องใดๆ กับผู้จัด หาก
ลูกค้าประสงค์รับเงินคืน ทางผู้จัดยินดีคืนเงิน
จรบนท้องถนน วันเวลาเปิดปิดของร้านอาหาร หรือด้วยสาเหตุต่างๆ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือ
ปรับปรุง
ในกรณีที่เกิดเหตุใดๆ จนทาให้คณะทัวร์ไม่สามารถออกเดินทางได้ เช่น มีลกู ค้ากลุม่ ใหญ่ยกเลิกการเดินทาง
กะทันหัน ทางสายการบินเรียกที่นั่งคืนด้วยเหตุผลของสายการบิน ฯลฯ ทางผู้จดั จะพยายามหาโปรแกรมอื่นใน
ราคาและช่วงเวลาใกล้เคียงกันทดแทน ขอให้ลูกค้าตระหนักดีว่าเหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นเหตุสุดวิสัยและเชื่อมั่น
ว่าผู้จัดได้พยายามอย่างสุดความสามารถ โดยลูกค้าจะไม่ยกเหตุข้อนีมาเป็นข้อเรียกร้องใดๆ กับผู้จัด หาก
ลูกค้าประสงค์รับเงินคืน ทางผู้จัดยินดีคืนเงิน
จรบนท้องถนน วันเวลาเปิดปิดของร้านอาหาร หรือด้วยสาเหตุต่างๆ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือ
ปรับปรุง
ในกรณีที่เกิดเหตุใดๆ จนทาให้คณะทัวร์ไม่สามารถออกเดินทางได้ เช่น มีลกู ค้ากลุม่ ใหญ่ยกเลิกการเดินทาง
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กะทันหัน ทางสายการบินเรียกที่นั่งคืนด้วยเหตุผลของสายการบิน ฯลฯ ทางผู้จดั จะพยายามหาโปรแกรมอื่นใน
ราคาและช่วงเวลาใกล้เคียงกันทดแทน ขอให้ลูกค้าตระหนักดีว่าเหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นเหตุสุดวิสัยและเชื่อมั่น
ว่าผู้จัดได้พยายามอย่างสุดความสามารถ โดยลูกค้าจะไม่ยกเหตุข้อนีมาเป็นข้อเรียกร้องใดๆ กับผู้จัด หาก
ลูกค้าประสงค์รับเงินคืน ทางผู้จัดยินดีคืนเงิน
จรบนท้องถนน วันเวลาเปิดปิดของร้านอาหาร หรือด้วยสาเหตุต่างๆ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือ
ปรับปรุง
ในกรณีที่เกิดเหตุใดๆ จนทาให้คณะทัวร์ไม่สามารถออกเดินทางได้ เช่น มีลกู ค้ากลุม่ ใหญ่ยกเลิกการเดินทาง
กะทันหัน ทางสายการบินเรียกที่นั่งคืนด้วยเหตุผลของสายการบิน ฯลฯ ทางผู้จดั จะพยายามหาโปรแกรมอื่นใน
ราคาและช่วงเวลาใกล้เคียงกันทดแทน ขอให้ลูกค้าตระหนักดีว่าเหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นเหตุสุดวิสัยและเชื่อมั่น
ว่าผู้จัดได้พยายามอย่างสุดความสามารถ โดยลูกค้าจะไม่ยกเหตุข้อนีมาเป็นข้อเรียกร้องใดๆ กับผู้จัด หาก
ลูกค้าประสงค์รับเงินคืน ทางผู้จัดยินดีคืนเงิน
จรบนท้องถนน วันเวลาเปิดปิดของร้านอาหาร หรือด้วยสาเหตุต่างๆ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือ
ปรับปรุง
ในกรณีที่เกิดเหตุใดๆ จนทาให้คณะทัวร์ไม่สามารถออกเดินทางได้ เช่น มีลกู ค้ากลุม่ ใหญ่ยกเลิกการเดินทาง
กะทันหัน ทางสายการบินเรียกที่นั่งคืนด้วยเหตุผลของสายการบิน ฯลฯ ทางผู้จดั จะพยายามหาโปรแกรมอื่นใน
ราคาและช่วงเวลาใกล้เคียงกันทดแทน ขอให้ลูกค้าตระหนักดีว่าเหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นเหตุสุดวิสัยและเชื่อมั่น
ว่าผู้จัดได้พยายามอย่างสุดความสามารถ โดยลูกค้าจะไม่ยกเหตุข้อนีมาเป็นข้อเรียกร้องใดๆ กับผู้จัด หาก
ลูกค้าประสงค์รับเงินคืน ทางผู้จัดยินดีคืนเงิน
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม โทรศัพท์ โทรสาร มินิบาร์ ทีวีช่องพิเศษ ค่าทาหนังสือ
เดินทาง ค่าซักรีด ค่าสัมภาระที่เกินชินหรือนาหนักเกินสายการบินกาหนด ค่าวีซ่าพาสปอร์ตต่างด้าวหรือ
ต่างชาติ ค่าภาษีการบริการ 3% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
จัดเก็บ 50,000 วอนทีส่ นามบินสุวรรณภูมิ (ค่าบริการของคนขับรถ+ไกด์+หัวหน้าทัวร์)
มัดจาท่านละ 5,000 บาทต่อท่าน โดยปกติจะต้องดาเนินการโอนเงินภายใน 1-2 วันนับจากวันทีท่ าการจอง
และส่งใบเรียกเก็บเงิน และ ชาระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วันก่อนเดินทาง หรือ 35 วัน
ล่วงหน้าในช่วงเทศกาล High Season (เทศกาลปีใหม่ เทศกาลตรุษจีน ตลอดเดือนเมษายน วันแรงงาน วันฉัตร
มงคล วันหยุดสาคัญทางศาสนา ตลอดเดือนตุลาคม ตลอดเดือนธันวาคม) หากไม่ชาระมัดจาตามกาหนด ขอ
อนุญาตตัดที่น่งั ให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่ การชาระไม่ครบ ทางผู้จดั ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มี
เงื่อนไข หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จดั มีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง
และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินตามเงื่อนไขการยกเลิก
มัดจาท่านละ 5,000 บาทต่อท่าน โดยปกติจะต้องดาเนินการโอนเงินภายใน 1-2 วันนับจากวันทีท่ าการจอง
และส่งใบเรียกเก็บเงิน และ ชาระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วันก่อนเดินทาง หรือ 35 วัน
ล่วงหน้าในช่วงเทศกาล High Season (เทศกาลปีใหม่ เทศกาลตรุษจีน ตลอดเดือนเมษายน วันแรงงาน วันฉัตร
มงคล วันหยุดสาคัญทางศาสนา ตลอดเดือนตุลาคม ตลอดเดือนธันวาคม) หากไม่ชาระมัดจาตามกาหนด ขอ
อนุญาตตัดที่น่งั ให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่ การชาระไม่ครบ ทางผู้จดั ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มี
เงื่อนไข หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จดั มีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง
และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินตามเงื่อนไขการยกเลิก
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1) การยกเลิกการจองนัน จะต้องแฟ็กซ์หรืออีเมล์แจ้งยกเลิกการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทาการ ก่อน
การเดินทาง โดยจะยึดเงินมัดจา 5,000 บาท ยกเว้นช่วงเทศกาล High Season (เทศกาลปีใหม่ เทศกาล
ตรุษจีน ตลอดเดือนเมษายน วันแรงงาน วันฉัตรมงคล วันหยุดสาคัญทางศาสนา ตลอดเดือนตุลาคม ตลอด
เดือนธันวาคม) จะยึดเงินมัดจา 10,000 บาท
2) ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29-24 วัน - เก็บค่าใช้จ่าย 10,000 ยกเว้นช่วงเทศกาล High Season 12,000
- 18,000 บาท
3) ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-23 วัน - เก็บค่าใช้จ่าย 80% ของราคาทัวร์ ยกเว้นช่วงเทศกาล High
Season เก็บค่าบริการ 100%
4) ยกเลิกก่อนการเดินทางวันเดินทาง หรือ 1-14 วัน - เก็บค่าบริการทังหมด 100%
(ราคาทัวร์เป็นการซือขาดแบบมีเงื่อนไขกับทางสายการบินและทางผู้จดั ทัวร์เส้นทางเกาหลี จะไม่มีการคืนเงินมัด
จาหรือค่าบริการทังหมดไม่ว่ากรณีใดใด) โดยเฉพาะช่วงเทศกาล High Season หรือ ฤดูกาลท่องเที่ยวของเกาหลี
การคืนเงินทุกกรณี ผู้มชี อื่ ในเอกสารการจอง จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงิน
คืนที่ทาการของผู้จดั อย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทาเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอานาจพร้อม
หลักฐานประกอบการมอบอานาจ หลักฐานการชาระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการ
ให้นาเงินเข้าให้ครบถ้วน
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Attn : คุณ____________________
Fax : 02-231-3399
ใบจองทัวร์กับ บริษัท เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป จากัด
รายการทัวร์
วันเดินทาง
ชื่อผู้ติดต่อ
โทร
แฟกซ์
ที่อยู่เพื่อติดต่อรับเอกสาร

จานวนผู้เดินทางทังหมด
จานวนห้องพักที่ใช้ทงหมด
ั

คน (ผู้ใหญ่
ท่าน / เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี
ห้อง (ห้องพักคู่ ห้องพักเดี่ยว
ห้องพัก 3 เตียง

ท่าน)
)

รายชื่อผูเ้ ดินทาง (กรุณาจัดเรียงตามห้องพัก และให้ชื่อทังภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ อย่างถูกต้องตามหนังสือเดินทาง

ลาดั
ชือ่ -นามสกุล (ภาษาไทย)
ชือ่ -นามสกุล(ภาษาอังกฤษ)
วันเกิด(ว/ด/ป) ปี ค.ศ.
บ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
**หมายเหตุ กรุณแจ้งความประสงค์อื่นตามที่ท่านต้องการ อาทิเช่น
อาหาร
ไม่ทานเนือวัว
ไม่ทานเนือหมู
ไม่ทานสัตว์ปีก
ทานมังสาวิรัต
รายละเอียดอื่นๆ
ยืนยันราคา ผู้ใหญ่
เด็ก
ข้าพเจ้ารับทราบเงื่อนไขในรายการทัวร์เรียบร้อยแล้ว ลงชื่อ

ค่าตั๋วเพิ่ม / ลด

(
วันที่

ผู้จอง
)

เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป ขอบคุณทุกท่ านทีใ่ ห้ เกียรติใช้ บริการของเรา
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