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  (SNOW SEOUL CRUISE 5D BG) 

 

 

Snow Seoul Cruise เกาหล ี5 วนั เดนิทางตลุาถึงพฤศจิกา18 

ช่วงฤดใูบไมร้ว่ง เวลาความสขุโรแมนตกิ ใบไมเ้ปลีย่นสีเปน็สแีดงเพลงิหรอืเหลอืงทอง* 

*การเปลี่ยนสีของใบไม้ในฤดูใบไม้ร่วง เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ตามช่วงเวลาไม่กี่สัปดาห์ในฤดูใบไม้ร่วง 

จ านวนวัน ราคาเริม่ 

(บาท) 

เดินทาง สายการบิน กรุ๊ปคณะ ปกต ิ

   5 วนั 14,900 ตลุาถงึพฤศจกิา18 Budget Airline 20-30 ท่านต่อคณะ 

ทอ่งแดนผดีบิ เทศกาลผเีขยา่ขวญั (ตุลาถึงตน้พฤศจิกา) #Everland  

โปรแกรมทอ่งเที่ยว  โลกแห่งน  าแข็ง & หิมะ #One Mount - เกาะนามิ - บตัร Special Pass Ticket เล่นเครื่อง

เล่นได้ไม่จ ากัดรอบ #สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ รวมโลกสวนสัตว์เปิดท่ี Lost Valley – นวัตกรรมยานยนต์และความ

ล  าหน้าของเทคโนโลย ี #Hyundai Motor Studio – ศนูย์โสมเกาหล ี – เครือ่งส าอางเกาหล ี – พระราชวังมรดก

โลกชังดก  ผ่านชมบลูเฮ้าส ์  – 3 สุดยอดพิพิธภณัฑ์ #Trick Eye Museum กับภาพวาดศิลปะลวงตาสามสี่มิต ิ

รูปแบบ AR 100 กว่าภาพ  เมืองน  าแข็งท่ีไม่ใช่แค่น  าแข็งธรรมดา  #Ice Museum  เรื่องราวของความรักใน

รูปแบบศิลปะ #Love Museum – ภูเขานัมซาน & หอยคอย N - สะพานลอยฟ้า “Seoullo 7017” – ย่านมหาลัยฮง

แด – เต็มอิ่มย่านแฟชั่นฮิปเมียงดอง 

 เรียนรูว้ฒันธรรมการท าเมนอูาหารคมิบับ + แต่งชดุฮนับกแชะภาพถา่ย  

วา๊ววว ฟร ี! บฟุเฟ่ตอ์าหารกลางวัน บนเรอืส าราญ Ara Cruise  

บริษัท เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป จ ำกัด 
   Avenue Inter Travel Group Co., Ltd. 

ใบอนุญาตธุรกิจน าเท่ียวเลขท่ี 11/1967 
 

มั่นใจทุกการเดนิทาง  ประสบการณ์กว่า  20  ปี 
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จ านวนวัน ราคาเริม่ 

(บาท) 

เดินทาง สายการบิน กรุ๊ปคณะ ปกต ิ

   5 วนั 14,900 ตลุาถงึพฤศจกิา18 Budget Airline 20-30 ท่านต่อคณะ 

วนั

เดินทาง 

5 วนั 3 คืน (พัก 3 คืน @ โรงแรมในกรุงโซลหรอือินชอนหรอืจงัหวดัเคียงกีโด)  ระดับ  

3 ดาวเกาหล ี

รถโค้ช บริการด้วยรถซ่ึงมีขนาดของรถจะเปน็ไปตามจ านวนของผู้โดยสาร ปกติ 25 หรอื 30 

หรอื 40 หรอื 45 ที่นั่ง   

อาหาร อาหารเช้า@โรงแรม 3 มื อ อาหารกลางวนัและค่ า@ห้องอาหารท้องถิ่น 6 มื อ ฟร ี! น  าแร่

ดื่มบนรถวันละ 1 ขวด 

มัคคเุทศก ์ ช านาญเส้นทางเกาหลโีดยตรง             

ขอบคุณที่มาของภาพดดีีจากการท่องเทีย่วเกาหลี  www.visitkorea.co.kr   ภาพทั งหมดที่

แสดงใช้เพื่อประกอบความเข้าใจ  

เที่ยวบิน ขอสงวนสิทธ์ิเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและตารางการบินของสายการบนิตามที่ได้อนุมตัิ 

(ท่ีนั่งจ ากัดในแต่ละวัน 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 วนัเดินทาง 

มากกว่า 6 เดือนขึ นไป 

และหนังสอืเดนิทางเหลอืหน้ากระดาษเพียงพอให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนไดป้ระทบัตรา หนังสือเดนิทางอยู่

ในสภาพที่ดี (ไม่ช ารดุ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.visitkorea.co.kr/
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วนั รายการทอ่งเที่ยว B L D 

วันแรก สนามบินสุวรรณภูม ิ   - - - 

วันที่

สอง 

สนามบินนานาชาติอินชอน เกาหลีใต้ – นวัตกรรมยานยนต์ฮุนได และความล  าหน้า

ของเทคโนโลยี  #Hyundai Motor Studio – โลกแห่งหิมะและน  าแข็งที่ใหญ่สุด #One 

Mount #Snow Park ( ค่าบัตรเข้า Snow Park ค่าถุงมือ ค่าเช่าเสื อแจ็คเก็ตสกี ค่าเช่า

รองเท้าสเก็ต ค่าสุนัขฮักกี ลากเลื่อน Dog Sledge บนลานน  าแข็งส าหรับเด็ก ไม่รวม

ไว้ในค่าทัวร์ ฝากไกด์ช่วยซื อได้ )  – เติมเต็มความสุขที่สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ หรือ “ 

ดิสนีย์แลนด์เกาหลี ” รวมบัตร Special Pass Ticket  เล่นเครื่องเล่นได้ไม่จ ากัดรอบ  

อีกทั งสามารถเที่ยวสวนสัตว์เปิด Safari, Lost Valley กับรถบัสสะเทิ นน  าสะเทิ นบก,  

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

World เป็นต้น  และชื่นชมดอกไม้ตามฤดกูาล (เช่น ดอกทิวลิป  ดอกกุหลาบ ดอกลิลลี่ 

ดอกเบญจมาศ)  อีกทั งยงัมี LINE Store ส าหรับ ชาวสาวก LINE ให้แช๊ะภาพ 

 พัก 3 คืน @ โรงแรมในกรุงโซลหรืออินชอนหรือจังหวัดเคียงกีโด 

 ท่องแดนผีดิบ เทศกาลผีเขย่าขวัญ (ตุลาถึงต้นพฤศจิกา) #Everland 

- X X 

วันที่

สาม 

เคียงกีโด –  เกาะดังในหมู่นักท่องเท่ียว “ เกาะนามิ “ – กรุงโซล –  ศนูย์โสมเกาหลี 

– ศนูย์เครื่องส าอางเวชส าอาง –  เรยีนรูว้ัฒนธรรมการท าคิมบบั (ข้าวห่อสาหร่าย) + 

ฟร ี!! แต่งชุดฮันบกแชะถ่ายภาพ –  ภูเขานัมซานหอคอย N Tower  สายเคเบิ ล Love 

Rock Cable  (ค่าบตัรลิฟท์ขึ นสู่จุดชมวิวบนหอคอย ไม่รวมไว้ในค่าทัวร์) 

 พัก 3 คืน @ โรงแรมในกรุงโซลหรืออินชอนหรือจังหวัดเคียงกีโด 

X X X 

วันที่สี ่ กรุงโซล  –  ศูนย์ฮ๊อกเก็ตนามู  –  พิพิธภัณฑ์ภาพวาดลวงตาสามสี่มิติ  อัพเกรด

พิพิธภัณฑ์เป็นรูปแบบ AR Museum กับภาพศิลปะ 100 กว่าภาพ  พิพิธภัณฑ์น  าแข็ง 

Ice Museum พิธภัณฑ์แห่งรกั  Love Museum และ โซนเปิดใหม่ (มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม) VR 

Trick Adventure  –  ย่านมหาลัยฮงแด แหล่งรวมตวัวัยรุ่นชาวโสม –  ดิวตี ฟรี – เต็ม

อิ่มเมียงดอง " ถนนแฟชั่นของเกาหลี "   

 พิเศษ ! บุฟเฟ่ตอ์าหารกลางวนั บนเรือส าราญ Ara Cruise 

 พัก 3 คืน @ โรงแรมในกรุงโซลหรืออินชอนหรือจังหวัดเคียงกีโด 

X X - 

วนัที่ห้า กรุงโซล  – ศนูย์น  ามันสนเข็มแดง Red Pine – พระราชวังมรดกโลกชังดก (สวนลับบี

วอน ไม่ได้รวมไว้ในค่าทัวร์) – ผ่านชมบลูเฮ้าส์  –  หมู่บ้านพื นเมืองพูซอนฮันนก –  

สะพานลอยฟ้า “Seoullo 7017” - แวะซื อของฝากติดไม้ติดมือที่ศูนย์รวมของพื นเมือง 

(ละลายเงินวอน) – สนามบินนานาชาติอินชอน – กรุงเทพฯ 

X X - 

อาหาร  เมนูจัดเต็มเพื่อสุขภาพหลากหลายไม่ซ  ากัน  #หมไูฟหรือบลูโกกิ  #ไก่ทัคคาลบี  #หม้อไฟเห็ดโพซดชาบ ู 

#ไก่ตุ๋นโสม  #หมูย่างคาลบี    # พิเศษ ! บุฟเฟ่ต์บนเรอืส าราญ Ara Cruise  
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DAY 
วนัแรก  สนามบนิสวุรรณภมูิ    เช้า กลางวนั 

เย็นหรือ

ค่ า 

1 
เจา้หนา้ทีร่อตอ้นรับดูแล มอบเอกสาร และอธิบายเพิม่เตมิ  (นัดหมายแต่

ละคณะกอ่นออกเดนิทาง 3 ชัว่โมงลว่งหนา้กอ่นเครือ่งออก)   

- - - 

ค่ า หนา้เคานเ์ตอร ์ สายการบนิ ใกลป้ระตทูางเขา้  

พร้อมกันที่ชั น 4 ผู้โดยสารขาออก เช็คอินหมายเลข  F   Jeju Air (7C) หมายเลข   3-4 

พร้อมกันที่ชั น 4 ผู้โดยสารขาออก เช็คอินหมายเลข  D   Jin Air (LJ) หมายเลข   3 

พร้อมกันที่ชั น 4 ผู้โดยสารขาออก เช็คอินหมายเลข  L   T’way   (TW) หมายเลข  5-6 

สายการบนิจ ากดัน  าหนกัเพียงทา่นละ 15 กก.  และ ถอืขึ นเครือ่งไดอ้กีทา่นละ 1 ชิ น 10 กก. (ไมร่วมกระเปา๋

สะพาย)  

(กระเป๋าเดินทางฝากใต้ท้องเครื่อง ไม่เกินจ านวน 1-2 ชิ น ขึ นอยู่กับนโยบายสายการบิน)  

การอนุญาตให้ท่านผ่านด่านตรวจคนออกนอกประเทศไทย และ ผ่านด่านตรวจคนเข้าประเทศเกาหลีเพื่อการ

ท่องเที่ยว เป็นอ านาจของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าออกเมืองของประเทศไทยหรือประเทศเกาหลีในการพิจารณา

และอนุญาตให้เดินทางออกจากประเทศไทย หรือ ให้พ านักอยู่ในประเทศกาหลีใต้เพื่อการท่องเที่ยว ทางผู้จัดไม่มี

อ านาจและไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ 

หากทา่นตอ้งซื อบตัรโดยสารภายในประเทศเพือ่ไปและกลบักรุงเทพฯ 

กรุณาเลือกซื อบตัรโดยสารภายในประเทศประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได้ 

ทั งนี เพื่อป้องกันปัญหาเที่ยวบินล่าช้าหรือการเปลี่ยนแปลงเวลาของเท่ียวบินหรือการเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง 

 

ข้อแนะน า 

 หากท่านมีปญัหาเรื่องอาหารกรุณาแจ้งทางผู้จดัทราบล่วงหน้า 

 ห้าม น าผลไม้และเนื อสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศเกาหลีใต้ หากพบจะต้องเสียค่าปรับ 

 เตรียมสัมภาระขนาดกลาง เนื่องจากโรงแรมที่พักในเกาหลีไม่มีบริกรช่วย (แนะน า ตลอดทริปจะต้องดูแล

กระเป๋ายกขึ นลงห้องด้วยตวัท่านเอง เพื่อป้องกันหลายกรณีท่ีอาจเกิดขึ นได้)   

 กระเป๋าทุกใบจะต้องฝากให้กับทางเจ้าหน้าที่สายการบินด้วยตัวท่านเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัย

ของสายการบิน 

 ทรพัย์สินมีค่าและแตกหักง่าย  เช่น เงิน อัญมณี  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ กล้องถ่ายรูป อุปกรณ์

วีดโีอ เอกสารที่แลกเปลี่ยนเป็นเงินได้  เอกสารทางธุรกิจ หนังสือเดินทาง เก็บติดตัวเสมอ 

 สนามบินสุวรรณภูมิ  “ ไม่มีการประกาศเรียกลูกค้าขึ นเครื่อง ”  กรุณารอที่ประตูขึ นเครื่องอย่างน้อย 30 

นาที ก่อนเวลาเครื่องออก 

 น าเสื อแจ็คแก็ตติดตัวขึ นเครื่องด้วย เพราะอากาศอาจจะเย็นและเพื่อการพักผ่อนที่อบอุ่น  (ส าหรับ มือใหม่ 

หรือ คนกลัววันแรกๆ จะ jetlag หรืออาการเมาเวลาจากการเปลี่ยนโซนเวลาของโลก แนะน า :  นอนให้

มากที่สุด หรือ ทานยาแก้เมา เพราะมีมีฤทธิ์ท าให้นอนหลับ ไม่ดื่มสุราหรือของมึนเมา และด่ืมน  ามากๆ) 

 

 

 



 

191 อาคารสีลมคอมเพลก็ซ์ ชั้น 22 หอ้ง 3 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร.0-2108-8666 แฟกซ์ 0-2231-3399 
191 SILOM COMPLEX  22/F SUITE 3, SILOM ROAD, SILOM, BANG RAK, BANGKOK 10500 THAILAND TEL. (66 2) 108-8666 FAX. (66 2) 231-3399 

DAY วนัทีส่อง  สนามบนินานาชาตอินิชอน ประเทศเกาหลใีต้ – เคยีงกโีด เช้า 
กลางวั

น 

เย็นหรือ

ค่ า 

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 จ าหน่าย  อาหาร 

เครื่องด่ืม และขนมคบเคี ยว 

เช้า ICN Landing  ถึงสนามบินนานาชาติอินชอน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว   

รถโค๊ชพาท่านข้ามทะเลตะวันตกด้วยสะพานแขวนยองจองหรือสะพานเพื่อความหวังในการรวม

ชาติที่ยาวกว่า 4.42 กม.  มียอดโดมสูง 107 เมตร  ไปยังจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวของ

วันนี  

เพื่อให้รายการท่องเที่ยวเป็นไปตามก าหนดการ  ทางคณะทัวร์จะออกเดินทางจากสนามบินหลัง

เวลาเครื่องลงประมาณ 1.40 ชั่วโมง ท่านที่ติดสัมภาษณ์ที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง  หากท่านผ่าน

เข้าเมืองเรียบร้อย ท่านต้องเดินทางไปพบกับคณะทัวร์ด้วยตนเอง และไม่สามารถเรียกร้องค่า

เดินทางจากทางผู้จดัได้  

 นวัตกรรมยานยนต์ฮุนได และความล  าหน้าของเทคโนโลยี  #Hyundai Motor Studio ฮุนได 

มอเตอร์สตูดิโอ มอบประสบการณ์ และเป็นช่องทางใน

การสื่อสาร ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคตไปสู่

ผู้บริโภค ที่นี่ เป็นพื นที่ส าหรับท่านที่ต้องการค้นพบ

ความสุขทางด้านรถยนต์ เหมาะส าหรับทุกเพศทุกวัย  

ท่านจะไดเ้รยีนรู้ขบวนการผลิตรถยนต์หนึ่งคัน  ตั งแต่การ

คิดค้น การออกแบบ การใช้วัตถุดิบ การให้สีสัน การ

ประกอบตัวรถ การท างานร่วมกันระหว่างมนุษย์และหุ่นยนต์ การค านึงถึงสิ่งแวดล้อมและความ

ปลอดภัย ในรูปแบบความสนุก  (อิสระให้ท่านได้เข้าชมในรูปแบบผู้เยี่ยนชมเพียงชั น 1 และชั น 2)  

ซึ่งถูกออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังของออสเตรียชื่อว่า DMAA (สถาปนิก Delugan Meissl 

Associated Architects) ภายใต้แนวคิด 'ท้องฟ้าที่มีรูปร่าง' ชั น 1 และ 2 ของ Hyundai Motor 

Studio Goyang ล้อมรอบไปด้วยกระจกท าให้ชั นที่ 3 ดู

เหมือนลอยคล้ายยานอวกาศ ครอบคลุมพื นที่ 16,719 

ตารางเมตร ประกอบไปด้วย ทั งหมด 9 ชั นเหนือพื นดิน 

และ 4 ชั นใต้ดิน ภายในศูนย์แห่งนี  ยังมีจ าหน่ายสินค้าที่

ระลึกที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ และมรี้านอาหารและเครื่องด่ืม

บริการอีกด้วย   

เท่ียง เมนูหมูไฟหรือบลูโกกิ  เป็นเนื อหมูสไลด์หมักซอสคันจัง

และเครื่องปรุงรส ผัดย่างขลุกขลิกบนกะทะ  

 โลกแห่งลานน  าแข็งเล่นหิมะ 365 วัน #Snow Park #One Mount  ตั งอยู่ที่เมือง GOYANG ด้วย

พื นที่มากถึง 161,602 ตารางเมตร ภายในแบ่งพื นที่เป็นหลายส่วนพร้อมด้วยสิ่งอ านวยความ

สะดวกมากมาย เช่น Fitness & Golf, Club, Water Park, Shopping Mall, Roof Garden, Snow 

Park เป็นต้น นอกจากนี ยังเคยเป็นสถานที่ถ่ายท ามิวสิควีดีโอเพลง "เจนเทิลแมน" (Gentleman) 

ของ "ไซ" หรือ"ปาร์ค แจ-ซัง" นักร้องหนุ่มชาวเกาหลีใต้ เจ้าของเพลง "กังนัม สไตล์" ที่โด่งดัง
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ไปทั่วโลก หรือ แม้กระทั่งรายการยอดฮิต Running Man ก็เคยมาถ่ายท าที่นี่  ท่านสามารถซื อ

บัตรเข้าสู่โลกแห่งสวนหิมะและสวนน  าแข็ง " Snow Park " ในร่มที่ใหญ่สุดของประเทศเกาหลี ณ 

ขณะนี   โดยท่านสามารถเพลิดเพลินกับการขี่เครื่องเล่นสุดน่ารักบนลานน  าแข็ง เช่น  จักรยาน

คู่รัก จกัรยานเด่ียว รถเฟอร์รี่ กะบะสเลดแซนต้า เป็นต้น หรือ เข้าสู่โลกของหิมะที่อุณหภูมิติลบ -

2 องศาเซลเซียส กับ การเล่นสโนสเลดบนลานหิมะ (มีการจ ากัดอายุ) หรือสนุกกับการตัดหิมะ

เล่นกันแบบลืมอายุกัน ( ค่าบัตรเข้า Snow Park 15,000วอน ค่าถุงมือ 2,000วอน ค่าเช่าเสื อ

แจ็คเก็ตสกี 5,000วอน ค่าสุนัขฮักกี ลากเลื่อน Dog Sledge บนลานน  าแข็งส าหรับเด็ก 9,000

วอน ไม่รวมไว้ในค่าทัวร์ ฝากไกด์ช่วยซื อได้) 

บ่าย สวนสนกุเอเวอร์แลนด์  #Everland “ ดิสนีย์แลนด์เกาหลี ”  สวนเปิดในหุบเขาที่มีชื่อเสียงมาก

ที่สุดของประเทศ มี Festival World จะประกอบไปด้วย Global Fair, American Adventure, 

Magic Land, European Adventure และ Equatorial Adventure และ Zootopia ท่านสามารถ

ปล่อยความแก่และเติมเต็มความสขุของท่านด้วยบัตร Special Pass Ticket สนุกสนานกับเครื่อง

เล่นต่างๆ  ซึ่งทา่นสามารถเลอืกเลน่เครือ่งเลน่ไดไ้ม่จ ากดัรอบ  ไม่ว่าจะเป็นทีเอ็กเพรส รถไฟ

เหาะ หนอนสะบัด ชาร์ป โรงหนังสามมิติ บ้านผีสิงหมุน ตีลังกาสองตลบ ป่าซาฟารี ชมไลเกอร์

แฝดคู่แรกของโลก ที่นี ่ ชมความน่ารักของหมีทีส่ามารถสื่อสารกับคนขับได้อย่างด ี อีกทั งยังมี 

LINE Store ส าหรับ ชาวสาวก LINE ให้แช๊ะภาพ  ครั งแรกของโลก !  เปิดโลกสวนสัตว์เปิดที ่

Lost Valley กับรถบสัสะเทิ นน  าสะเทิ นบก และอื่นๆ  อีกทั งให้สาวกชาว K-POP  ได้มีโอกาสชม

คอนเสิร์ต K-POP ผ่านเทคนิคพิเศษเสมือนจริง “ HOLOGRAM “ (มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม)  ที่ท าให้ท่าน

รู้สึกว่าก าลังรับชมศิลปินท าการแสดงตวัเป็นๆ ต่อหน้าเรา  กับศิลปินนักร้องจากค่ายดงัใน

เกาหลี  นอกจากนี ท่านยงัสามารถช้อปปิ้งในร้านค้าของที่ระลึก และสุดท้ายเดินชมและถ่ายรูป

กับสวนดอกไม้ซึ่งผลัดเปลีย่นหมุนเวียนตามฤดกูาล เช่น ฤดูร้อนจะเป็นดอกกุหลาบและดอกลิลลี่

บาน ฤดูใบไม้ผลิจะเป็นดอกทิวลิปบาน ฤดูใบไม้ร่วงจะเป็นดอกเบญจมาศบาน  ขบวนพาเหรด

ตามวันเวลา    

 

 

 

 

 

 

ทอ่งดนิแดนผดีิบ กบั เทศกาลผเีขยา่ขวญั ส าหรับท่านที่เดินทางช่วง 30 สิงหาคม – 10 

พฤศจิกายน พบกับเทศกาลผีเขย่าขวัญ เทศกาลทีเ่ต็มไปด้วย แสง สี เลือด ที่เกิดขึ นที่ Blood 

City พบกับค่ายทหารที่สู้รบกับซอมบี  ในวันท่ีพระจนัทร์เต็มดวงเพียงวันเดยีวเท่านั น ซอมบี ที่หิว

โหยเลือดของมนุษย์จะจบัมนุษย์มาเป็นเหยื่อของพวกมัน  คุณเท่านั นที่จะรู้ !  ผู้คนที่อยู่ในนั นจะ

รอดออกได้หรอืไม่หรอืจะเป็นเหยื่อของซอมบี  !  

ค่ า เมนูหมูย่างคาลบี Pork KALBI  อาหารพื นเมืองเกาหลีปิ้งย่างบนเตาที่เลื่องชื่อและรู้จักกันดีทั่ว

โลก 

หลังอาหารค่ า 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 วนัทีส่าม   เคยีงกโีด - กรุงโซล  เช้า กลาง

วัน 

เย็นหรือ

ค่ า 

3  x x x 

เช้า  อาหารเช้า แบบอเมริกันเกาหลีชุด หรือ เซมิ ที่ ห้องอาหารโรงแรม 

 เกาะนามิ #Nami  นั่งเรือเฟอร์รี่ที่ท่าเรือข้ามฟากไปยังเกาะนามิ (Nami) สถานที่โรแมนติกอีก

แห่งหนึ่งส าหรับคู่รักคู่หนุ่มสาว ครอบครัว เพื่อนๆ เกาะนามิมี

รูปร่างเหมือนใบไม้ที่ลอยอยู่  ณ ที่แห่งนี  ท่านสามารถเช่า

จักรยานหรือมอเตอร์ไบท์เที่ยวรอบเกาะ เดินเล่นชมสวน

เกาหลี คาราวะสุสานนายพลนามิ  เดินผ่านกลางแมกไม้แห่ง

สวนสนที่สูงเสียดฟ้าเพื่อสุขภาพ ผ่านดงต้นสน ดอกสน ต้น

เกาลัด เลือกนั่งที่ม้านั่งข้างชายฝั่งเพื่อชมบรรยากาศโรแมน

ติกใต้เงาไม้ มองดูพันธุ์สัตว์ต่างๆ  เช่นนกกระจอกเทศ กระต่าย กระรอก เป็ด กวาง ได้เวลา

สมควร นั่งเรอืกลับมายงัฝั่ง    

เท่ียง ลิ มลองเมนูดงัตามละคร Winter Love Song “ ทคัคาลบ ี “  หรือไก่บาร์บีคิวผัดซอสเกาหลีแห่ง

เมืองชุนชอน   

บ่าย เดินทางเข้าเมืองหลวงกรุงโซล  ที่มีประชากรถึง 1 ใน 4 ของประเทศ  มีตึก 63 ชั น ตึกที่สูงที่สุด  

มีแม่น  าฮันไหลผ่านใจกลางเมืองหลวงของกรุงโซล   เยี่ยม ศูนย์โสมเกาหลี  ทุกท่านจะได้รู้จัก

สมุนไพรโสมเกาหลีหรือราชาแห่งมวลสมุนไพร  เพราะเกาหลีใต้เป็นประเทศที่ มีการผลิตโสม

เกาหลีที่มีคุณภาพเป็นอันดับ 1 ของโลก  ซึ่งใครใครที่ได้มาเที่ยวก็จะชื่นชอบหาซื อเป็นของฝาก

เพราะราคาที่ถูกว่าเมืองไทยและคุณประโยชน์นานัปการ เช่น 

ช่วยเสริมความแข็งแรงให้แก่ระบบย่อยอาหารและปอด ช่วย

ท าให้จิตใจสงบและเพิ่มพละก าลังโดยส่วนรวม  สรรพคุณทาง

การแพทย์ ช่วยบ ารุงหัวใจ ป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด เสริม

ประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้องกันมะเร็ง  ศูนย์ผลิตภัณฑ์

ความงาม เครื่องส าอางเวชส าอาง  ให้ท่านเลือกซื อคอสเม

ติกหลากยี่ห้อคุณภาพที่ผู้หญิงชาวเกาหลีทั งสาวทั งไม่สาว ล้วนให้ความส าคัญกับเรื่องผิวหน้า

ค่อนข้างมาก โดยเฉพาะในกลุ่มบ ารุงผิวพื นฐาน Skin Care และฟังค าแนะน าการดูแลผิวพรรณ 

จากผู้ช านาญการ     

เรียนรู้วิธีการท าคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) อาหารง่ายๆที่คนเกาหลีนิยมรับประทาน คิม แปลว่า 

สาหร่าย บับ แปลว่า ข้าว จะเป็นแท่งยาวๆ แล้วเค้าก็จะหั่นเป็นชิ นๆพอดีค า จิ มกะซีอิ วคังจัง

เกาหลีหรือวาซาบิก็ได้ จากนั นเชิญท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชาวเกาหลีโดยการแต่งกายชุด

ประจ าชาติต่างๆ (ชุดฮันบก) พร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก เพื่อไปอวดคนทางบ้าน 

เย็น เมนูเปิบพิสดาร -ไก่ตุ๋นโสม อาหารวังใน

สมัยก่อน เชื่อกันว่าบ ารุงและเสริมสุขภาพ 

เสิร์ฟท่านละ 1 ตวั ในหม้อดินร้อน   

หลังอาหารค่ า ภูเขานัมซาน  หอคอย N Tower  สายเคเบิ ล 

Love Rock Cable   พาท่านขึ นภูเขานัมซาน 
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Namsan – ภูเขาเพียงลูกเดียวใจกลางเมืองหลวงและอิสระถ่ายรูปคู่หอคอย N Tower เป็น 1 ใน 

17 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลก  สูงถึง 480 เมตรเหนือระดับน  าทะเล สถานที่ละครหนังเกาหลี

หรือหนังไทยสไตล์เกาหลีมาถ่ายท ากัน (ความเชื่อ: เตรียมแม่กุญแจลูกกุญแจเพื่อไปล็อคกุญแจ

คู่รัก ณ Love Rock Cable  ซี่งเชื่อกันว่า ถ้าใครขึ นมาคล้องกุญแจและโยนลูกกุญแจทิ งไป คู่รัก 

คู่ครอบครัว คู่เพื่อน คู่พี่น้อง คู่มิตรนั นจะมีความรักที่ย่ังยืนหรือไม่มีใครมาพรากจากกันได้)  (ค่า

บตัรลิฟท์ขึ นสู่จุดชมวิวบนหอคอย  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  เช้า กลาง

วัน 

เย็นหรือ

ค่ า 

4  x x - 

เช้า อาหารเช้าแบบอเมริกันเกาหลีชุด หรือ เซมิ ที่ ห้องอาหารโรงแรม 

 เพื่อนที่ดีในการด าเนินชีวิต ! ศูนย์ฮ๊อกเก็ตนามู ต้นไม้ฮ๊อกเก็ตนามูชนิดนี เจริญเติบโตในป่าลึกบน

ภูเขาที่ปราศจากมลภาวะและระดบัสูงเหนือน  าทะเล 50-800 เมตร เมล็ดของพันธุ์ฮ๊อกเก็ตนี ...ชาว

เกาหลีรุ่นใหม่นิยมน ามารับประทานเพื่อช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็งไม่ถูก

ท าลายจากการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจากอาหารและยา       

 TRICK ART MUSEUM + ICE MUSEUM + LOVE MUSEUM  พิพิธภัณฑ์ภาพวาดลวงตาสามและสี่มิติ  

อัพเกรดพิพิธภัณฑ์เป็นรูปแบบ AR Museum โดย

ท่านจะได้สนุกสนานกับแอ็คชั่นท่าทางต่างๆ กับ

ภาพศิลปะผลงาน 100 กว่าภาพ จากแนวคิดเดิม

ที่รวมทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และการซ้อนภาพ

โดยกระตุ้นความเคลื่อนไหวของภาพให้มีมิติ

เหมือนจริงโดยให้ผู้ชมเข้าไปมีส่วนร่วมถ่ายภาพ 

เมื่อผ่านเข้าไปในภาพนั นๆ  ภาพทุกภาพจะ

ออกมาดูประหนึ่ง เหมือนจริงในเหตุการณ์   ต่อ

ยอดความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการของการ

สร้างภาพโดยใช้เทคนิคพิเศษจากเทคโนโลยีเออาร์ (Augmented Reality) การบรรจบกันของ

โลกความเป็นจริงและเทคโนโลยี ในยุคที่อินเทอร์เน็ตเชื่อมทุกอุปกรณ์โดยเมื่อถ่ายรูปและวิดีโอ

ด้วยแอปของพิพิธภัณฑ์แล้ว จะเห็นภาพศิลปะเป็นแบบ AR เคลื่อนไหวสมจริง  จะตื่นเต้นเหมือน

จริงมากแค่ไหน ต้องขึ นอยู่กับลีล่าแอ็คชั่นของของท่านด้วย  “ ICE MUSEUM "  เมืองน  าแข็งที่

ไม่ใช่แค่น  าแข็งธรรมดา แต่ตระการตาจนคุณอาจจะลืมหนาวไปเลยก็ ได้ !  ลองนึกถึงความรู้สึก

เมื่อคุณก้าวเข้าไปในเมืองที่ทุกอย่างท าจากน  าแข็งภายใต้ อุณหภูมิ  ลบ 4 องศา ! ภายในมี

กิจกรรมหลากหลายให้คุณได้สัมผัส เช่น สไลเดอร์น  าข็งที่ยาวกว่า 10 เมตร รถกลางรูดอร์ฟ 

ทักทายลุงซานต้า  โพสท่าคู่กับนกเพนกวิ นขั วโลก  ส ารวจบ้านน  าแข็งแข็งเอสกิโม  เยี่ยมชม

ปราสาทน  าแข็ง ชมวิวจากบนก าแพงเมืองน  าแข็ง  ลองเข้าพักเช็คอินโรงแรมน  าแข็ง และผลงาน

ศิลปะอื่นที่ท าจากน  าแข็งอีกกว่า 50  ชิ น  แถมฟรี!!! Love Museum เป็นพิพิธภัณฑ์ที่น าเสนอ



 

191 อาคารสีลมคอมเพลก็ซ์ ชั้น 22 หอ้ง 3 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร.0-2108-8666 แฟกซ์ 0-2231-3399 
191 SILOM COMPLEX  22/F SUITE 3, SILOM ROAD, SILOM, BANG RAK, BANGKOK 10500 THAILAND TEL. (66 2) 108-8666 FAX. (66 2) 231-3399 

เรื่องราวของความรักและเพศในรูปแบบศิลปะ (ผู้ที่อายุต่ ากว่า 20 ปีไม่สามารถเข้าชมได้)  โซน

เปิดใหม่  “ TRICK ADVENTURE “  (มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม) รวมเครื่องเล่นแบบเร้าใจในรูปแบบ VR 

การรับชมเสมือนจริงในรูปแบบของ 360° ราวกับเราหลุดเข้าไปอยู่เรื่องราวนั น โดยมีเครื่อง

เล่นธีมที่แตกต่างกัน เช่น ล่องแก่ง สวนสนุกบ้านเขย่าขวัญ ยิงซอมบี  รถแข่งแบบหมุน 360  

ย่านมหาลัยฮงแด แหล่งรวมตัววัยรุ่นชาวโสมที่ก าลังศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยและวัยท างาน 

อีกทั งได้ชื่อว่าเป็นถนนสายศิลปะอีกแห่งหนึ่งของกรุงโซล  มีสินค้ามากมายหลากหลายประเภท 

ทั งเสื อผ้าแฟชั่นแบรนด์เกาหลี, รองเท้า, กระเป๋า, เครื่องส าอาง, เครื่องประดับมากมาย, งาน

ศิลป์, ซีดีเพลง-หนัง และโปสเตอร์ดาราที่ก าลังฮอตฮิต หลากหลาย ฯลฯ  บางครั งยังมีบรรดา

ศิลปินเพื่อชีวิตเปิดแสดงดนตรีย่อยๆ ให้ฟงัให้ชมอีกด้วย  ร้านอาหารและร้านคาเฟ่ทีมน่ารักต่างๆ   

บ่าย ฟรี !!  อิ่มอร่อยกับบุฟเฟต์บนเรือส าราญ Ara Cruise    

พร้อมล่องเรือชมคลองแห่งแรกของเกาหลี ที่เรียกว่า 

“GYEONGIN ARA WATERWAY” บนเรือส าราญสุดหรูที่

น่าตื่นตาตื่นใจ ล่องเรือไปตามทางน  าที่ เชื่อมต่อ

แม่น  าฮันและทะเลตะวันตก ภายในเรือมีห้องโถงพร้อม

เวทีการแสดงความบนัเทิงให้ท่านได้รับชม หากท่านใดที่

ต้องการสัมผัสธรรมชาติสองข้างทางยังสามารถขึ นไปด้านบนชั นสองเพื่อชมทัศนียภาพสองข้าง

ทาง ระหว่างทางเดินเรือท่านจะได้เห็นมุมเล็กๆของน  าตกจ าลองที่ตื่นตาตื่นใจให้ท่านได้เก็บ

ถ่ายภาพไปอวดคนที่บ้านอีกด้วย (หากเรือส าราญงดให้บริการด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ทางผู้จัดจะ

ปรับเปลี่ยนเป็นเมนูหมูหมึกโอซัมบลูโกกิที่ห้องอาหารท้องถิ่นเกาหลี)  

บ่ายบ่าย ดิวตี ฟรี (ปัจจุบันเป็นที่นิยมมาก เพราะ ดิวตี ฟรีประเทศนี  มีถึง 5 บริษัทแข่งขันกัน)  เพลิดเพลิน

กับการช้อปปิ้ง ณ  ห้างปลอดภาษีล๊อตเต้หรือชินเซเก  ให้ท่านได้เลือกซื อสินค้าแบรนด์เนม

น าเข้าจากต่างประเทศมากมายหลากหลายชนิด รวมทั งสินค้าแบรนด์เกาหลียอดนิยมที่ชาว

เกาหลี ชาวจีน และชาวญี่ปุ่น   

เย็น เต็มอิ่มเมียงดอง " ถนนแฟชั่นของเกาหลี "  อิสระช้อปปิ้งบริเวณเมียงดอง Myeongdong ถูก

ขนานนามว่า " ถนนแฟชั่นของเกาหลี " แหล่งรวมความ

ฮิปใหม่ ไม่ตกเทรน ! ราคาระดับกลางถึงสูงเมื่อเทียบกับ

ตลาดทงแดมุน ห้างบูติกหลากยี่ห้อตั งแต่แบรนด์เนม

ต่างชาติถึงเกาหลี ร้านเสื อผ้ามีสไตล์ห้องเล็กๆ  ร้าน 

Creative Lifestyle  ร้านรองเท้า ร้านท าผม ร้าน

เครื่องประดับ ร้านคอสเมติก  ร้านกาแฟ ร้านไอศครีม 

ร้านขนม    

เย็น *อิสระอาหารค่ า ณ ย่านช้อปปิ้งเมียงดง เพื่อความคุ้มค่าในการช้อปปิ้ง* 

หลังอาหารค่ า 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 วนัทีห่้า  กรุงโซล  - สนามบนินานาชาตอินิชอน – กรงุเทพฯ เช้า 
กลาง

วัน 

เย็นหรือ

ค่ า 

5  x x - 

เช้า อาหารเช้าแบบอเมริกันเกาหลีชุด หรือ เซมิ ที่ ห้องอาหารโรงแรม 

 งานนวัตกรรมวิจัยชิ นใหม่ล่าสุดของเกาหลี  ศูนย์น  ามันสนเข็มแดง ซึ่งผลิตจากใบสนเข็มแดงใน

ประเทศเกาหลี  เพื่อช่วยผู้ที่มีปัญหาเรื่องไขมันอุดตันในเส้นเลือด คลอเรสเตอรอลในเลือดสูง ไข

ข้อเสื่อม หรือ การไหลหมุนเวียนของเลือด  เป็นต้น กว่าจะมาท าเป็นน  ามันสนสกัดได้ 1 แคปซูล 

ต้องใช้ใบสนเข็มแดงประมาณ 2.7 ก.ก.  แนะน าให้ทุกท่านเลือกซื อเป็นของฝากสุขภาพเพื่อตัว

ท่านเองและคนที่ท่านรักหรือคนที่ท่านเคารพ  เพราะเป็นสารอาหารธรรมชาติ ที่วิจัยจาก

โรงพยาบาลชั นน าในเกาหลีแล้วว่า ไม่มีผลข้างเคียง 

 เยี่ยมชม พระราชวังชังดก-สมบัติแห่งชาติที่ถูกจดทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลก ถูก

กล่าวขานว่าเป็นพระราชวังแบบอย่างทางสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมทางภูมิประเทศที่สวยงาม

ไร้ที่ติในช่วงเวลาหลายร้อยปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะกษัตริย์โกจอง ซึ่งเป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายของ

ราชวงศ์โชซอน ซึ่งต่อมาทรงถูกบังคับให้สละราชสมบัติโดยญี่ปุ่นในปี ค.ศ. 1907 แต่พระองค์เอง

ก็ทรงประทบัอยู่ท่ีพระราชวังแห่งนี จนสิ นพระชนม์ในปี ค.ศ. 1919 (สวนลับบีวอน อุทยานพักผ่อน

ของเจ้าชายรัชทายาทในสมัยราชวงศ์โซซอน ซึ่งไม่ได้รวมไว้ในค่าทัวร์ ด้วยข้อจ ากัดของเวลา

ท่องเที่ยว และ การส ารองรอบเข้า)   

 (ในวันจันทร์ ซึ่งเป็นวันหยุดประจ าสัปดาห์ของพระราชวัง ขอปรับเปลี่ยนไปเป็นพระราชวังเคียง

บก หรือ พระราชวังอื่นๆ 

นั่งรถผ่านถนนสายส าคัญที่มีการเปิดปิดเป็นเวลา-สถานที่ตั งท าเนยีบและบลูเฮาท์หรือบ้านประจ า

ต าแหน่งประธานาธิบดี      

เท่ียง เมนูหม้อไฟชาบูเห็ด คล้ายการต้มรวมมิตรสุกี หม้อไฟ  ประกอบไปด้วยเนื อหมูสไลด์ ผักและเห็ด

และวุ้นเส้นเกาหลี   

บ่าย หมู่บ้านพื นเมืองพูซอนฮันนก พาท่านเดินย้อนเวลากลับไปยังบริเวณที่ตั งของบ้านชนชั นยางบาง

ของเกาหลีในราชวงศ์โซซอน และยังเป็นเขตพิเศษที่ทางเทศบาลกรุงโซลอนุรักษ์ไว้  โดยเราจะ

เรยีกว่า “ พูชอน ฮันนก Bucheon Hanok Village “   ย่านที่บ้านสไตล์ฮันนกต่างๆ ของลูกหลาน

ชาวยางบางอาศยัอยู่ หรือ ผู้อนุรักษ์นิยม หรือ เศรษฐี

รุ่นใหม่ที่ ชอบกลิ่นอายความเก่าแก่    และยังมี

พิพิธภัณฑ์แสดงงานศิลปะ  ร้านอาหาร ร้านคาเฟ่  

ร้านกาแฟ ร้านแกลลอรี่ ร้านแอนติก ร้านงานศิลป์  

ร้าน Creative ร้านสินค้าแฟชั่นงานดีไซน์ที่มีความ

เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง  รวมทั งศูนย์วัฒนธรรมแฝง
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ตวัอยู่ โดยมักดัดแปลงอาคารเก่าฮนันกให้มีความสมัยใหม่โดยกลมกลืนระหว่างความเป็นฮันนก

และโมเดิร์น   

 สะพานลอยฟ้า “ Seoullo 7017 ” ที่เปลี่ยนจากทางส าหรับรถ  ให้เป็นทางส าหรับคน ก่อสร้าง

สมัยปี 1970 และกลายร่างเป็นสวนลอยฟ้าในปี 2017 นี   เพื่อการยกระดบัคุณภาพชีวิตเมืองใหญ่

ให้ดีขึ น ถือเป็นงานนวัตกรรมสีเขียวคู่กับวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  โดยฝีมือกลุ่มนัก

ออกแบบชั นน าเกาหลีใต้ร่วมกับบริษัทสถาปนิกระดับโลกอย่าง MVRD ของเดนมาร์ก ตลอด

เส้นทางเดิน เราจะได้สัมผัสกับตึกต่างๆ ที่มีความหมายกับชาวกรุงโซล และสวนกระถางพันธุ์ไม้

ต่างๆ กว่า 200 สายพันธุ์ทั่วกรุงโซล ที่จะสลับสับเปลี่ยนกันผลิใบออกดอกกันตลอดทั งปี ความดี

งามอีกอย่างคือบนทางเดินยังรายล้อมไปด้วยของดีเกาหลี เช่น ศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยว ร้าน

กาแฟ ร้านอาหารว่าง ขนมพื นเมือง  ร้านขายของท่ีระลึก  ร้านรวง  คาเฟ่หนังสือ ลานกิจกรรม 

เป็นต้น มาเดินช่วงระหว่างวนัจะได้อารมณ์นึง มาช่วงตอนดึกสะพานก็จะเปิดไฟเรืองแสง ท าให้ได้

ฟีลอีกแบบนึง เรยีกได้ว่ามาเที่ยวได้ทุกเวลาเลย 

 

บ่ายบ่าย แวะซื อของฝากติดไม้ติดมือที่ศูนย์รวมของพื นเมือง (ละลายเงินวอน)  ก่อนอ าลาเกาหลี  แ ว ะ

ซื อของฝากติดไม้ติดมือที่ศูนย์รวมของพื นเมือง (ละลายเงินวอน)  สาหร่ายหลากรูปแบบ หลาก

รสชาติ ขนมอร่อยต่างๆ ซีเรียลช็อคโก กาแฟ กระดูกม้าเจจูโด  ขนมโสม ชาโสม เครื่องส าอาง

โสม หมอนสุขภาพ  กิมจิ  เป็บโปโร้ (ป๊อกกี เกาหลี) ชินราเมง (มาม่าเกาหลี) ของใช้ในบ้าน ลูก

บอลซักผ้า  เครื่องใช้ไฟฟ้า ของที่ระลึก เป็นต้น  

เย็น.....ขึ นอยู่กับวนัและเวลาที่เดินทาง  เหินฟ้ากลับกรุงเทพฯ 

บางสายการบินมีชุดกล่องสแน็คบล็อกให้ผู้โดยสารบนเครื่องบิน และมีบริการ Air Cafe จ าหน่าย  อาหาร 

เครื่องด่ืม และขนมคบเคี ยว 

ค่ า.....เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูม ิ

 

รายการนี เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากผู้จัดอีกครั งหนึ่ง   สงวนสิทธิในเรื่องเที่ยวบินและตาราง

บินสายการบิน ราคา และ รายการ เปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนได้  โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  ผู้จัดจะไม่

รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ ในทุกกรณี เนื่องจากเป็นการช าระค่าทัวร์ในลักษณะเหมาจ่าย

กับตัวแทนต่างๆ เช่น ไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง กรมแรงงาน  การกระท าที่ส่อไป

ในทางผิดกฎหมาย  เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ   ไม่รับประทานอาหารบางมื อ ไม่

เท่ียวบางรายการ เป็นต้น 

 

เมนอูาหารทวัรส์ าหรับคณะ (ภาพอาหารที่แสดงใช้เพื่อประกอบความเข้าใจ) 

ลิ มลองเมนูดังตามละคร Winter Love Song “ ทัคคาลบี “  หรือไก่บาร์บีคิวผัด

ซอสเกาหลีอาหารเลื่องชื่อของเมืองชุนชอนหรือไก่บาร์บีคิวผัดซอสเกาหลี  น าไก่

บาร์บีคิว ตกหรือข้าวเหนียวปั้น มันหวาน ผักต่าง ๆ ลงผัดร่วมกับซอสบาร์บีคิว

เกาหลีในกะทะแบน วิธีการทานแบบเมี่ยงค าไทยโดยห่อกับผัดกาดเขียวเกาหลี 

เมื่อทานไประยะหนึ่ง จะน าข้าวสวยและสาหร่ายแห้งมาผัดรวมกับทัคคาลบี เพื่อให้

เกิดอาหารชนิดใหม่คื่อทัคคาลบีโปคึมหรือข้าวผัดทัคคาลบีที่ทั งหอมและน่าทาน เส

ริฟพร้อมเครื่องเคียง เช่น โอเด้งปรุงรส กิมจิ และน  าซุปประจ าวัน   

 

https://www.mvrdv.nl/en/home
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พิเศษสุด !!  อิ่มอร่อยกับบุฟเฟต์อาหารกลางวันบนเรือส าราญ Ara Cruise ที่มีให้

เลือกหลากหลายสไตล์เมนูอาหารเกาหลี เสริฟให้ท่านได้ลิ มลอง ทั งของทอด ผัดผัด 

ต้มต้ม สลัด เป็นต้น  พร้อมน่าตื่นตาตื่นใจกับการล่องเรือชมคลองแห่งแรกของ

เกาหลี ที่เรียกว่า “GYEONGIN ARA WATERWAY”  บนเรือส าราญสุดหรูที่จุผู้โดย

สายได้กว่า 1,000 คน    

เมนูหมูย่างคาลบี อาหารพื นเมืองเกาหลีที่เลื่องชื่อและรู้จักกันดีทั่วโลก มีรสชาติ

ออกหวาน นุ่มและกลมกล่อม น าเนื อหมูสต็กหรือหมูชิ นหมักย่างบนเตา และตัดเป็น

ชิ นพอค า ห่อทานกับผักกาดเขียวแบบเมี่ยงค าไทย  โดยใส่น  าจิ มเต้าเจี ยว (เครื่อง

จิ มหมัก ที่ช่วยชูรสอย่างดี) ตามด้วยข้าวสวยร้อนเล็กน้อย  อย่าลืม ! ทานเครื่อง

เคียงต่างๆ เพื่อความสมดุลในการทานแบบหยินหยาง และ น  าซุปสาหร่ายเพื่อการ

ล้างพิษ 

 

เมนูหมูไฟหรือบลูโกกิ เป็นอาหารดั งเดิมของคาบสมุทรเกาหลี ก่อนเมนูคาลบี โดย

น าเนื อหมูสไลด์หมักซอสคันจังและเครื่องปรุงรสต่าง ๆ เมื่อน ามาปรุงจะมีรสออก

หวานนุ่ม  เวลาทาน น ามาผัดย่างขลุกขลิกกับซุปบลูโกกิบนกะทะแบนพร้อมผัก

กะหล่ าและเส้นจันทน์ โดยจะมีลักษณะออกเป็นแบบน  าข้น เพื่อเป็นน  าซุปไว้คลุก

คลิกทานกับข้าว เสริฟพร้อมข้าวสวยร้อนและเครื่องเคียงต่าง ๆ ประจ าวันคู่โต๊ะ 
 

เมนูเปิบพิสดาร-ไก่ตุ๋นโสม อาหารวังในสมัยก่อน เชื่อกันว่าบ ารุงและเสริมสุขภาพ 

เสิร์ฟท่านละ 1 ตัว ในหม้อดินร้อน  เป็นเมนูอาหารวังตั งแต่สมัยราชวงศ์โซซอน 

โดยใช้ไก่ที่มีอายุวัยรุ่น ภายในตัวไก่จะมีข้าวเหนียว รากโสม พุทราแดงและเคล็ด

ลับในการตุ๋นเพื่อให้รสชาติกลมกล่อม เนื อไก่นุ่มและย่อย  เสริฟพร้อมเครื่องเคียงคู่

โต๊ะ 
 

เมนูหม้อไฟชาบูเห็ด อาหารพื นเมืองของคาบสมุทรเกาหลีตั งแต่สมัยมองโกเลียบุก

คาบสมุทรเกาหลี คล้ายสุกี หม้อไฟ   โดยน าเนื อหมูสไลด์ ต้มรวมมิตรกับผักตามฤด ู

เห็ดเกาหลี วุ้นเส้นหรือเส้นก๋วยเตี๋ยว  ใบบีซหูอม ในหม้อไฟ  เสริฟพร้อมน  าจิ ม ข้าว

สวย และ เครื่องเคียงต่างๆ    

 

Price & Conditions Snow Seoul Cruise เกาหลี 5 วัน เดินทางตุลาคมถึงพฤศจิกายน18 

ราคานี เปน็ราคาส าหรบันกัทอ่งเที่ยวชาวไทยหรอืผูถ้อืหนงัสอืเดนิทางไทยเทา่นั น (นกัทอ่งเที่ยวตา่งประเทศ 

โปรดเชค็) 

จ านวนวัน ราคาเริ่ม 

(บาท) 

เดินทาง สายการบิน กรุ๊ปคณะ ปกต ิ

   5 วัน 14,900 ตลุาถึงพฤศจกิา18 Budget Airline 20-30 ท่านต่อคณะ 
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 เดินทางขั นต่ าปกติ  20  ท่านผู้ใหญ่ (ที่นั่งจ ากัด จองและจ่ายก่อนได้สิทธิก่อน จองหลัง อาจต้องเพิ่มค่าตั๋ว)  

 หากต่ ากว่าก าหนด อาจจะไม่มีหัวหน้าทัวรและอาจต้องมีการเปลี่ยนแปลงราคา  หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่
จะช าระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดทีี่จะประสานงานในการเดินทางตามความประสงค์ 

 สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาเพิ่ม หากมีการปรับขึ นของภาษีน  ามันหรือภาษีใดๆ จากสายการบิน คิด
อัตรา ณ วันที่ 04/06/18 

 สงวนสิทธิในเรื่องเที่ยวบินและตารางบิน ราคา และ รายการ เปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนได้  โดยมิต้องแจ้ง
ให้ทราบล่วงหน้า 

ในกรณทีไีมใ่ช้ตัว๋กรุป๊แต่ตอ้งการจอยทวัร ์คดิทา่นละ 7,900 บาท (ยกเวน้วนัหยุด) 

เดก็ 2-7 ป ี:  หอ้งพกั = ผูใ้หญ ่2 + เดก็ 1 ไมม่เีตียง |  เดก็ 8-12 ป ี เตียงเสรมิหรอืหอ้งครอบครวั 

ทารก หมายถึง ผู้โดยสารที่มีอายุต่ ากว่า 24 เดือน ณ วันที่เดินทางไปและวันเดินทางกลับ กรุณาติดต่อเพื่อขอ

ราคาพิเศษ 

เด็กทารกสามารถเดินทางโดยนั่งบนหน้าตกัของผู้ใหญ่  โดยอนุญาตให้เด็กทารกหนึ่งคนต่อผู้ใหญ่สองคนเท่านั น 

และห้ามมิให้น ารถเข็นเด็ก หรือที่นั่งส าหรับเด็กขึ นบนเครื่องบิน จ านวนเด็กทารกต่อเท่ียวบินถูกจ ากัดไว้เพื่อ

ความปลอดภัย และสายการบินสามารถปฏิเสธการน าเด็กทารกเดินทางไปกับท่าน  ส่วนผู้จัด เราค านึงถึงความ

ปลอดภัยและเพื่อสร้างความสุขแก่คณะผู้เดินทาง 

ผู้ทุพลภาพ/มีปญัหาด้านสุขภาพหรอือยู่ในภาวะเจ็บป่วย ขอให้แจ้งผู้จัดก่อนซื อทวัร์ เพื่อเช็คกับทางสายการบิน

และผู้ให้บริการ  เพราะอาจไม่อนุญาตให้ใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือต่างๆ ขึ นเครื่องบินได้  เข่นน  ายา เข็มฉีดยา 

เครื่องใช้แบตเตอรี่ หรือ เครื่องหายใจ  

สตรีมีครรภ์ ขอให้แจ้งผู้จัดก่อนซื อทวัร์  เพือ่เช็คกบัทางสายการบินและผู้ให้บริการ   โดยทั่วไป 

-อายุครรภไ์ม่ถึง 27 สัปดาห์ : ต้องลงนามยินยอมในเอกสารจ ากัดขอบเขตความรับผิดชอบของสายการบิน เมื่อ

ท าการเช็คอินเพื่อแสดงความยินยอมไม่ท าการเรียกร้องใดๆ ต่อสายการบิน 

-อายุครรภ์ในช่วงสัปดาหท์ี่ 28 สัปดาห์ ถึง 34 สปัดาห์ : แสดงใบรับรองแพทย์  ยืนยันสัปดาห์ที่ตั งครรภ์และ

ก ากับวันที่ไม่เกินสามสิบ (30) วันนับจากเท่ียวบินขาออกที่ก าหนดหรอืเที่ยวบินขาเข้าที่ก าหนด  และต้องลงนาม

ยินยอมในเอกสารจ ากัดขอบเขตความรับผิดชอบของสายการบิน  เมื่อท าการเช็คอินเพื่อแสดงความยินยอมไม่ท า

การเรียกร้องใดๆ ต่อสายการบิน 

-อายุครรภ์ตั งแต่สัปดาห์ที่ 35 ขึ นไป: สายการบินปฏิเสธการให้บริการ 

ปกตผิูจ้ัดจะสง่ใบนัดหมายเตรยีมตวัการเดนิทาง กอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ยประมาณ  5-7 วนั  

หรอืดาวนโ์หลดหนา้เว็บเพื่อดกูารเตรียมตวัเดนิทางทัว่ไป 



 

191 อาคารสีลมคอมเพลก็ซ์ ชั้น 22 หอ้ง 3 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร.0-2108-8666 แฟกซ์ 0-2231-3399 
191 SILOM COMPLEX  22/F SUITE 3, SILOM ROAD, SILOM, BANG RAK, BANGKOK 10500 THAILAND TEL. (66 2) 108-8666 FAX. (66 2) 231-3399 

ขอ้มลูส าหรบัผูเ้ดนิทาง 

1. คนไทยถือหนังสือเดินทางประเทศไทย ไม่ต้องยื่นขอวีซ่าก่อนออกเดินทาง  

2. เตรียมหนังสือเดินทางมีอายุมากกว่า 6 เดือน ณ วันเดินทาง (ต้องมีหน้าว่างส าหรับประทับตราอย่างน้อย 2 

หน้าเต็ม) เพื่อยื่น ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง   เนื่องจากเคาเตอร์สายการบินหรือด่านตรวจคนเข้าเมืองอาจ

ปฏิเสธการเดินทางของท่าน 

3. ค่าวีซ่าส าหรับพาสปอร์ตต่างด้าว  กรุณาเตรียมเอกสารคือ  (1) พาสปอร์ต (2) ใบประจ าตัวคนต่างด้าว (3) 

ใบส าคัญถิ่นที่อยู่ (4) ส าเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) (5)รูปถ่ายสี 2 นิ วท่านละ1รูป   

 ผู้จดัจะเป็นผู้ด าเนินการยื่นวีซ่าให้ท่าน โดยท่านจ่ายค่าบริการต่างหาก (ส าหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว

ผู้เป็นเจ้าของหนังสือเดินทางจะต้องท าเรื่องแจ้ง เข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า) สิทธิ์การออกวีซ่า

ขึ นอยู่กับสถานทูตเท่านั น 

4. ขอสงวนสิทธิไ์ม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผดิพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค าน าหน้าชือ่ เลขที่หนังสือ

เดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองต๋ัวเครื่องบิน ในกรณีท่ีมิได้ส่งหน้าส าเนาหนังสือเดินทาง (พร้อมทั งหน้า

เปลี่ยนชื่อนามสกุล ถ้ามี) ให้กับทางผู้จัด 

 

Departure  ตลุาคม 2018  (ท่ีนั่งจ ากัดในแต่ละวัน จองและจ่ายก่อนได้สิทธิก่อน จองหลัง อาจต้องเพิ่มค่าตั๋ว ) 

เชค็อนิ วนัออกเดินทาง วนัเดนิทางกลบั 

ราคา/

ทา่น

(บาท) 

หอ้ง

เดีย่ว+ 
หมายเหต ุ

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  

วันศกุร์ 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 

วันศกุร์ 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  

วันศกุร์ 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 25 ตุลาคม 18 29 ตุลาคม 18 16,900 4,900  

วันศกุร์ 26 ตุลาคม 18 30 ตุลาคม 18 16,900 4,900  

วันเสาร์  27 ตุลาคม 18 31 ตุลาคม 18 16,900 4,900  

วันจันทร์  29 ตุลาคม 18 02 
พฤศจิกา

ยน 
18 15,900 4,900  

วันอังคาร 30 ตุลาคม 18 03 
พฤศจิกา

ยน 
18 15,900 4,900  

Departure  พฤศจกิายน 2018  (ท่ีนั่งจ ากัดในแต่ละวัน จองและจ่ายก่อนได้สิทธิก่อน จองหลัง อาจต้องเพิ่มค่า

ตั๋ว ) 

เชค็อนิ วนัออกเดินทาง วนัเดนิทางกลบั 

ราคา/

ทา่น

(บาท) 

หอ้ง

เดีย่ว+ 
หมายเหต ุ

วันพฤหัส 01 
พฤศจิกา

ยน 
18 05 

พฤศจิกา

ยน 
18 15,900 4,900  

วันศกุร์ 02 
พฤศจิกา

ยน 
18 06 

พฤศจิกา

ยน 
18 15,900 4,900  

วันเสาร์  03 
พฤศจิกา

ยน 
18 07 

พฤศจิกา

ยน 
18 15,900 4,900  

วันจันทร์  05 
พฤศจิกา

ยน 
18 09 

พฤศจิกา

ยน 
18 14,900 4,900  

วันอังคาร 06 
พฤศจิกา

ยน 
18 10 

พฤศจิกา

ยน 
18 14,900 4,900  

วันพฤหัส 08 
พฤศจกิา

ยน 
18 12 

พฤศจิกา

ยน 
18 15,900 4,900  

วันศกุร์ 09 
พฤศจิกา

ยน 
18 13 

พฤศจิกา

ยน 
18 15,900 4,900  

วันเสาร์  10 
พฤศจิกา

ยน 
18 14 

พฤศจิกา

ยน 
18 15,900 4,900  

วันจันทร์  12 
พฤศจิกา

ยน 
18 16 

พฤศจิกา

ยน 
18 14,900 4,900  

วันอังคาร 13 
พฤศจิกา

ยน 
18 17 

พฤศจิกา

ยน 
18 14,900 4,900  

วันพฤหัส 15 
พฤศจิกา

ยน 
18 19 

พฤศจิกา

ยน 
18 15,900 4,900  

วันศกุร์ 16 
พฤศจิกา

ยน 
18 20 

พฤศจิกา

ยน 
18 15,900 4,900  
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วันเสาร์  17 
พฤศจิกา

ยน 
18 21 

พฤศจิกา

ยน 
18 15,900 4,900  

วันจันทร์  19 
พฤศจิกา

ยน 
18 23 

พฤศจิกา

ยน 
18 14,900 4,900  

วันอังคาร 20 
พฤศจกิา

ยน 
18 24 

พฤศจิกา

ยน 
18 14,900 4,900  

วันพฤหัส 22 
พฤศจิกา

ยน 
18 26 

พฤศจิกา

ยน 
18 15,900 4,900  

วันศกุร์ 23 
พฤศจิกา

ยน 
18 27 

พฤศจิกา

ยน 
18 15,900 4,900  

วันเสาร์  24 
พฤศจิกา

ยน 
18 28 

พฤศจิกา

ยน 
18 15,900 4,900  

วันจันทร์  26 
พฤศจิกา

ยน 
18 30 

พฤศจิกา

ยน 
18 14,900 4,900  

วันอังคาร 27 
พฤศจิกา

ยน 
18 01 ธันวาคม 18 14,900 4,900  

วันพฤหัส 29 
พฤศจิกา

ยน 
18 03 ธันวาคม 18 15,900 4,900  

วันศกุร์ 30 
พฤศจิกา

ยน 
18 04 ธันวาคม 18 15,900 4,900  

 

ตามรายการ:  ค่าตั๋วเครื่องบินชั นประหยัด กรุงเทพฯ – โซล  – กรุงเทพฯ  ไปกลับแบบหมู่คณะ ( ตามวันเวลาที่

ระบุในตั๋วเครื่องบิน )  พร้อมที่พัก  3  คืน (ห้องละ  2-3  ท่าน) + อาหารเช้า กลางวัน และเย็นหรือค่ า + บัตร

เข้าชมสถานที่ + รถน าเที่ยวตามรายการ + สายการบินจ ากัดน  าหนักเพียงท่านละ 15 กก.  (ขึ นอยู่กับนโยบาย

สายการบิน ไม่เกินจ านวน 1-2 ชิ น)  และถือขึ นเครื่องได้อีกท่านละ 1 ชิ น 10 กก. (ตามขนาดที่ก าหนดของสาย

การบิน ไม่รวมกระเป๋าสะพาย) +  ประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์ (ขั นต่ าวงเงินประกัน 1 ล้านบาท ค่า

รักษาพยาบาล 5 แสนบาท 1-15 ปี หรือ อายุ 75-85 ความคุ้มครองเหลือ 50% อายุต่ ากว่า 1 ปี หรือ อายุเกิน 

85 ปีไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวหรือการถูกฆาตกรรมหรือถูกท าร้ายร่างกาย) 

ตั๋วเครื่องบินและค่าทัวร์ที่ช าระแล้ว   

ตั๋วเครื่องบิน ไปกลับแบบหมู่คณะ ไม่สามารถ 

เปลี่ยนเท่ียวบินไป

หรือกลับ 

เปลี่ยนวันเดินทางไป

หรือกลับ 

เปลี่ยนชื่อผู้

เดินทาง 

อัพเกรดที่

นั่ง 

คืนค่าบตัร

โดยสาร 

และหากยกเลิกการเดินทาง  ไม่มีระบบ คืนเงินบางส่วน    หากผู้โดยสารถูกปฎิเสธการออกนอกประเทศไทย

หรือเข้าประเทศเกาหลี จากเจ้าหน้าที่แรงงานไทยหรือเจ้าหน้าที่ตรวจคนออกนอกประเทศไทยและเจ้าหน้าที่

ตรวจคนเข้าเมืองที่ประเทศเกาหลี ทางผู้จัดและทางสายการบินจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ นทุกกรณี  

ผู้โดยสารอาจจะต้องรบัผิดชอบค่าปรับที่ประเทศเกาหลีเรียกเก็บ  ผู้โดยสารต้องรอกลับประเทศไทยในเที่ยวบิน

ถัดไปที่มีที่นั่งว่างหรือตามวันเดินทางของตั๋วเครื่องบิน  ทั งนี แล้วแต่ทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนและสายการบิน ทางผู้
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จดัไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ 

โรงแรมที่พักที่ระบุในรายการทัวร์ อาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากเป็นทัวร์ราคาพิเศษ (โรงแรมที่พักไม่ได้อยู่

ในใจกลางเมือง) ปกติผู้จัดจะแจ้งให้ทราบก่อนการเดินทางอย่างน้อยประมาณ  3-5 วัน พร้อมทั งใบนัดหมาย

เตรียมตวัการเดินทาง 

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 มีหรือไม่มีอ่างอาบน  า มีสิ่งอ านวยความสะดวก

ครบ น  าดื่มฟรีอยู่ในห้องพกัจะมี 1 หรือ 2 ขวด ส่วนน  าแร่ยี่ห้อและมินิบาร์ในโรงแรมราคาจะสูงกว่าปกติ  อาจมี

บริการกาต้มน  า+ชากาแฟฟรี ช่วงการจัดงานระดับเมือง ระดับประเทศ ระดับนานาชาติ เช่น Trade Fair, 

Convention, Festival, Conference, Expo เป็นต้น เป็นผลให้ราคาโรงแรมสูงขึ นมากและห้องพักในเมืองเต็ม  ผู้

จดัขอสงวนสิทธิในการจดัท่ีพักตามความเหมาะสม 

เมนอูาหารทวัร ์ โดยปกติทางผู้จดัจะหลีกเลี่ยงอาหารประเภทเนื อวัวเพื่อส่วนรวม จะบริการเป็นหมูหรือไก่หรอื

มื อพิเศษตามรายการ โดยส่วนมากอาหารทัวร์มกัจะเป็นอาหารทานเพื่อโภชนาการและสุขภาพ จะไม่ออกรสจดั 

แบบอาหารท้องถิ่น เช่น หมูย่างเกาหลี ไก่ตุ๋นโสม เกาหลีมีวัฒนธรรมในการรับประทานอาหาร ซึ่งจะนิยม

อาหารชนิดเดียว มักจะเป็นการทานแบบแบ่งปัน คือ 1 ชุดต่อ 4 ท่าน และมีเครื่องเคียงแบบต่างๆ พร้อมข้าวสวย     

การน าเครื่องด่ืมทั งประเภทแอลกอฮอล์และไม่แอลกอฮอล์เข้าไปในร้านอาหาร ทางร้านอาจจะเก็บค่าบริการ 

หรือ ค่าเปิดขวดเสมอ      ส าหรับท่านที่มีข้อจ ากัดทางด้านอาหารหรือศาสนา ท่านอาจต้องช าระเพิ่มเติม หรือ 

เตรียมอาหารส่วนตัวไป ระหว่างมื ออาหาร กรุณารอจนกว่าทางร้านอาหารเสิร์ฟอาหารส าหรับกรุ๊ปใหเ้รยีบร้อย

ก่อน จึงจะท าอาหารพิเศษเสิร์ฟให้ท่านได้ในภายหลัง     เมนูอาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความ

เหมาะสม ขึ นอยู่กับสถานการณ์   เช่น เวลาออกหรอืเวลาถึงของเที่ยวบินแต่ละสายการบิน  การจาร 

จรบนท้องถนน  วันเวลาเปิดปิดของร้านอาหาร  หรือด้วยสาเหตุต่างๆ  ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือ

ปรบัปรุง   

ในกรณทีี่เกดิเหตใุดๆ จนท าใหค้ณะทวัรไ์มส่ามารถออกเดนิทางได ้  เช่น มลีกูค้ากลุม่ใหญ่ยกเลิกการเดินทาง

กะทนัหัน ทางสายการบินเรียกที่นั่งคืนด้วยเหตุผลของสายการบิน ฯลฯ ทางผู้จดัจะพยายามหาโปรแกรมอื่นใน

ราคาและช่วงเวลาใกล้เคยีงกันทดแทน ขอให้ลูกค้าตระหนักดีว่าเหตกุารณ์ดังกล่าวถอืเป็นเหตสุุดวิสัยและเชื่อมั่น

ว่าผู้จัดได้พยายามอย่างสุดความสามารถ  โดยลูกค้าจะไม่ยกเหตขุ้อนี มาเป็นข้อเรียกร้องใดๆ กับผู้จัด  หาก

ลูกค้าประสงค์รับเงินคืน ทางผู้จัดยินดคีืนเงิน 

จรบนท้องถนน  วันเวลาเปิดปิดของร้านอาหาร  หรือด้วยสาเหตุต่างๆ  ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือ
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กะทนัหัน ทางสายการบินเรียกที่นั่งคืนด้วยเหตุผลของสายการบิน ฯลฯ ทางผู้จดัจะพยายามหาโปรแกรมอื่นใน

ราคาและช่วงเวลาใกล้เคยีงกันทดแทน ขอให้ลูกค้าตระหนักดีว่าเหตกุารณ์ดังกล่าวถอืเป็นเหตสุุดวิสัยและเชื่อมั่น

ว่าผู้จัดได้พยายามอย่างสุดความสามารถ  โดยลูกค้าจะไม่ยกเหตขุ้อนี มาเป็นข้อเรียกร้องใดๆ กับผู้จัด  หาก

ลูกค้าประสงค์รับเงินคืน ทางผู้จัดยินดคีืนเงิน 
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ราคาและช่วงเวลาใกล้เคยีงกันทดแทน ขอให้ลูกค้าตระหนักดีว่าเหตกุารณ์ดังกล่าวถอืเป็นเหตสุุดวิสัยและเชื่อมั่น
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ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม โทรศัพท์ โทรสาร มินิบาร์ ทีวีช่องพิเศษ ค่าท าหนังสือ

เดินทาง ค่าซักรีด  ค่าสัมภาระที่เกินชิ นหรือน  าหนักเกินสายการบินก าหนด  ค่าวีซ่าพาสปอร์ตต่างด้าวหรือ

ต่างชาติ  ค่าภาษีการบริการ  3%  ภาษีมูลค่าเพิ่ม  7%    

จดัเก็บ 50,000 วอนทีส่นามบินสุวรรณภูมิ (ค่าบริการของคนขับรถ+ไกด+์หัวหน้าทัวร์) 

มัดจ าทา่นละ 5,000 บาทตอ่ทา่น  โดยปกตจิะตอ้งด าเนนิการโอนเงนิภายใน 1-2 วนันับจากวนัทีท่ าการจอง

และส่งใบเรยีกเกบ็เงนิ และ ช าระส่วนที่เหลือกอ่นวนัเดินทางอย่างน้อย 30 วันก่อนเดินทาง หรือ 35 วัน

ล่วงหน้าในช่วงเทศกาล High Season (เทศกาลปีใหม่ เทศกาลตรุษจนี ตลอดเดอืนเมษายน วันแรงงาน วันฉัตร

มงคล  วันหยุดส าคัญทางศาสนา ตลอดเดือนตุลาคม ตลอดเดอืนธันวาคม)  หากไม่ช าระมดัจ าตามก าหนด ขอ

อนุญาตตัดที่นั่งให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่   การช าระไม่ครบ ทางผู้จดัถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มี

เง่ือนไข หรอืเช็คธนาคารถูกระงบัการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จดัมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง

และขอสงวนสิทธิ์ในการคนืเงินตามเง่ือนไขการยกเลิก 

มัดจ าทา่นละ 5,000 บาทตอ่ทา่น  โดยปกตจิะตอ้งด าเนนิการโอนเงนิภายใน 1-2 วนันับจากวนัทีท่ าการจอง

และส่งใบเรยีกเกบ็เงนิ และ ช าระส่วนที่เหลือกอ่นวนัเดินทางอย่างน้อย 30 วันก่อนเดินทาง หรือ 35 วัน

ล่วงหน้าในช่วงเทศกาล High Season (เทศกาลปีใหม่ เทศกาลตรุษจนี ตลอดเดอืนเมษายน วันแรงงาน วันฉัตร

มงคล  วันหยุดส าคัญทางศาสนา ตลอดเดือนตุลาคม ตลอดเดอืนธันวาคม)  หากไม่ช าระมดัจ าตามก าหนด ขอ

อนุญาตตัดที่นั่งให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่   การช าระไม่ครบ ทางผู้จดัถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มี
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และขอสงวนสิทธิ์ในการคนืเงินตามเง่ือนไขการยกเลิก 
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1) การยกเลิกการจองนั น จะต้องแฟ็กซ์หรืออีเมล์แจ้งยกเลิกการจองล่วงหน้าอย่างน้อย  30 วันท าการ ก่อน

การเดินทาง โดยจะยึดเงินมัดจ า 5,000 บาท  ยกเว้นช่วงเทศกาล High Season (เทศกาลปีใหม่ เทศกาล

ตรุษจีน ตลอดเดือนเมษายน วันแรงงาน วันฉัตรมงคล  วันหยุดส าคัญทางศาสนา ตลอดเดือนตุลาคม ตลอด

เดือนธันวาคม)  จะยึดเงินมัดจ า 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)  ยกเลิกก่อนการเดินทางวนัเดินทาง หรือ 1-14 วัน - เก็บค่าบริการทั งหมด 100%   

(ราคาทวัร์เป็นการซื อขาดแบบมีเง่ือนไขกับทางสายการบินและทางผู้จดัทัวร์เส้นทางเกาหลี จะไม่มีการคืนเงินมัด

จ าหรือค่าบริการทั งหมดไม่ว่ากรณีใดใด) โดยเฉพาะช่วงเทศกาล High Season หรือ ฤดูกาลท่องเที่ยวของเกาหลี    

การคืนเงินทุกกรณี  ผู้มชีือ่ในเอกสารการจอง จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรอืเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงิน

คืนที่ท าการของผู้จดัอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อท าเร่ืองขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนงัสือมอบอ านาจพร้อม

หลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ  และหน้าสมุดบญัชีธนาคารที่ต้องการ

ให้น าเงินเข้าให้ครบถ้วน 
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Attn : คุณ____________________    Fax :  02-231-3399 

ใบจองทัวร์กับ  บริษัท เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป จ ากัด 

รายการทัวร ์       วันเดินทาง       

ชื่อผู้ติดต่อ      โทร     แฟกซ์     

ที่อยู่เพื่อติดต่อรับเอกสาร            

              

               

              

               

จ านวนผู้เดินทางทั งหมด   คน (ผู้ใหญ่   ท่าน / เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี   ท่าน)  

จ านวนห้องพกัที่ใช้ทั งหมด   ห้อง (ห้องพักคู ่ห้องพกัเดี่ยว       หอ้งพัก 3 เตียง  ) 

รายชื่อผูเ้ดนิทาง (กรุณาจดัเรียงตามหอ้งพกั และใหช้ื่อทั งภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ อย่างถกูต้องตามหนงัสอืเดนิทาง 

ล าดั

บ 
ชือ่-นามสกลุ (ภาษาไทย) ชือ่-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ(ว/ด/ป) ป ีค.ศ. 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

**หมายเหต ุ กรุณแจ้งความประสงค์อื่นตามที่ท่านต้องการ อาทิเช่น 

       อาหาร    ไม่ทานเนื อวัว  ไม่ทานเนื อหม ู         ไม่ทานสัตว์ปีก    ทานมังสาวิรัต 

รายละเอียดอื่นๆ              

               

ยืนยนัราคา ผู้ใหญ่     เด็ก    ค่าตั๋วเพิ่ม / ลด     

ข้าพเจ้ารบัทราบเงื่อนไขในรายการทวัร์เรียบร้อยแล้ว  ลงชื่อ       ผู้จอง 

                 (     ) 

                                          วันที่       

 

 

 

 

เอฟวนีิว อนิเตอร์ แทรเวลิ กรุ๊ป ขอบคุณทุกท่านทีใ่ห้เกยีรตใิช้บริการของเรา 


