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                                                                                   (Beautiful Korea 5 วนั BG) 

 

 

Beautiful Korea เกาหล ี5 วนั เดินทางตุลาถึงพฤศจิกา18 

ชว่งฤดใูบไมร้ว่ง เวลาความสขุโรแมนตกิ ใบไมเ้ปลีย่นสเีปน็สีแดงเพลิงหรอืเหลอืงทอง* 

*การเปลี่ยนสีของใบไม้ในฤดูใบไม้ร่วง เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ตามช่วงเวลาไม่กี่สัปดาห์ในฤดูใบไม้ร่วง 

จ านวนวัน ราคาเริ่ม (บาท) เดินทาง สายการบิน กรุ๊ปคณะ ปกต ิ

   5 วัน 15,900 ตลุาถึงพฤศจกิา18 Budget Airline 20-30 ท่านต่อคณะ 

ฟินกอ่นใคร ! ชมิสตรอวเ์บอรร์ี ่ แอบสอ่ง&ชมเทอืกเขาสวยเกาหลเีหนอื 

ทอ่งแดนผดีิบ เทศกาลผเีขยา่ขวญั (ตลุาถงึตน้พฤศจกิา) #Everland  

โปรแกรมท่องเที่ยว  โอโซนเกาหลี Eco Paradise สุดชายแดนเกาหลีใต้ #เมืองฮวาซอน จุดรวมพลโอ้ปป้า

เกาหลีกว่า 20,000 นาย เพื่อภารกิจ “ ชีวิตนี้เพื่อชาติและรกันี้เพื่อคนที่รกั “  สะพานโอทู O2 แห่งป่าเขาล าเนา

ไพรและสายน้ าใสแจ๋ว จนเห็นภาพใต้น้ า  – บัตร Special Pass Ticket เล่นเครื่องเล่นได้ไม่จ ากัดรอบ 

#Everland สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ รวมโลกสวนสัตว์เปิดที่ Lost Valley  – ศูนย์โสมเกาหลี – เครื่องส าอาง

เกาหลี – พระราชวังโบราณ ผา่นชมบลูเฮ้าส์ – 3 สุดยอดพิพิธภัณฑ์ #Trick Eye Museum กับภาพวาดศิลปะลวง

ตาสามสี่มิติ รูปแบบ AR 100 กว่าภาพ  เมืองน้ าแข็งที่ไม่ใช่แค่น้ าแข็งธรรมดา  #Ice Museum  เรื่องราวของ

ความรักและเพศในรูปแบบศิลปะ #Love Museum – ภูเขานัมซาน และ หอยคอย N Tower -  ย่านแฟชั่นฮิป

เมียงดอง – ย่านฮงแด - ภูเขาสีฤ่ดูอุทยานแห่งชาติโซรัคซาน (สวิสเซอร์แลนด์เกาหลี)  ขอพรวัดชินฮึงซา รวม ! 

นั่งกระเช้าขึ้นจุดชมวิว #หมูย่างคาลบีไม่อั้น #BBQเนื้อหมูเนื้อวัวบุฟเฟ่ 

 

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 ราคาเริ่ม (บาท) เดินทาง สายการบิน กรุ๊ปคณะ ปกต ิ

   5 วัน 15,900 ตลุาถึงพฤศจกิา18 Budget Airline 20-30 ท่านต่อคณะ 

วันเดินทาง 5 วัน 3 คืน (พกั 1 คืน @คังวันโด + พัก 2 คืน @ กรุงโซลหรือเคียงกีโด) ระดบั  3 ดาวเกาหล ี

รถโคช บริการด้วยรถซึ่งมีขนาดของรถจะเป็นไปตามจ านวนของผู้โดยสาร ปกติ 25 หรือ 30 หรือ 40 

หรือ 45 ที่นั่ง   

อาหาร อาหารเช้า@โรงแรม 3 มื้อ อาหารกลางวนัและค่ า@ห้องอาหารท้องถิ่น 6 มื้อ ฟร ี! น้ าแร่ดื่มบนรถ

วันละ 1 ขวด 

มัคคุเทศก์ ช านาญเส้นทางเกาหลีโดยตรง             

ขอบคุณที่มาของภาพดีดีจากการท่องเที่ยวเกาหลี  www.visitkorea.co.kr   ภาพทั้งหมดที่แสดงใช้

เพื่อประกอบความเข้าใจ 

เท่ียวบิน ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและตารางการบินของสายการบินตามที่ได้อนุมัติ 

(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 มากกวา่ 6 

เดือนขึ้นไป 

และหนังสือเดินทางเหลือหน้ากระดาษเพียงพอให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนได้ประทับตรา หนังสือเดินทางอยู่ในสภาพที่ด ี

(ไม่ช ารุด) 

วนั รายการทอ่งเที่ยว B L D 

วันแรก สนามบินสุวรรณภูม ิ   - - - 

วันที่

สอง 

สนามบินนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต้  –  มหัศจรรย์วันเมืองฮวาซอน 

Hwacheon  (เมืองตกปลาน้ าแข็งในฤดูหนาว)  เมืองแห่งโอโซนเกาหลี Eco 

Paradise สุดชายแดนเกาหลีใต้ แอบส่องและชมเทือกเขาสวยของ #เกาหลีเหนือ ที่

หอสังเกตุการณ์ จุดรวมพลโอ้ปป้าเกาหลีกว่า 20,000 นาย เพื่อภารกิจ “ ชีวิตนี้เพื่อ

ชาติและรกันี้เพื่อคนที่รกั “ ( เนื่องจากเป็นรายการท่องเที่ยวพิเศษ  ขอสงวนสิทธิใน

การงดพาเที่ยว หากทางราชการทหารสั่งระงบัด้วยสาเหตุใดๆ) –  เดินเล่นสะพาน O2 

แห่งป่าเขาล าเนาไพร สวยงามดุจภาพวาด และสายน้ าใสแจ๋วเหมือนกระจก – เยี่ยม

ชมสตรอเบอร์รี่ฟาร์มออแกนิกของชาวสวน (หากมีเวลา แถมเที่ยวเพิ่ม ! อาทิเช่น 

แวะทักทายอาจมู้าที่ตลาดพื้นเมือง  เล่นกิจกรรมทางน้ า  ขี่เรอืถีบ การพายเรือคายัค  

เป็นต้น) 

 พักที่จังหวัดคังวอนโด 1 คืน (รีสอร์ท หรือ โรงแรม)  

- X X 

http://www.visitkorea.co.kr/
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วนัที่

สาม 

คังวอนโด –  นั่งกระเช้าขึ้นจุดชมวิวของภูเขาสี่ฤดูอุทยานแห่งชาติ โซรัคซาน 

(สวิสเซอร์แลนด์เกาหลี)  ขอพรวัดดงัชินฮึงซา  และเดินเท่ียวในอุทยานแห่งนี้  –  เติม

เต็มความสุขที่สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ หรือ “ ดิสนีย์แลนด์เกาหลี ” รวมบัตร Special 

Pass Ticket  เล่นเครื่องเล่นได้ไม่จ ากัดรอบ  อีกทั้งสามารถเที่ยวสวนสัตว์เปิด 

Safari, Lost Valley กับรถบัสสะเทิ้นน้ าสะเทิ้นบก,  T-Express, Amazon Express, 

Rolling X-Train, Hurricane, Space Tour, Panda World เป็นต้น  และชื่นชมดอกไม้

ตามฤดูกาล  (เช่น ดอกทิวลิป  ดอกกุหลาบ ดอกลิลลี่ ดอกเบญจมาศ)  อีกทั้งยังมี 

LINE Store ส าหรับ ชาวสาวก LINE ให้แช๊ะภาพ – กรุงโซล – ศูนย์เครื่องส าอางเวช

ส าอาง 

 พักที่กรุงโซลหรือเคียงกีโด 2 คืน  (พักระดับ 3 ดาวเกาหลี) 

 ท่องแดนผีดิบ เทศกาลผีเขย่าขวัญ (ตุลาถึงต้นพฤศจิกา) #Everland 

X X  X  

วันที่สี ่ กรุงโซล –  ศูนย์ฮ๊อกเก็ตนามู –  พิพิธภัณฑ์ภาพวาดลวงตาสามสี่มิติ  อัพเกรด

พิพิธภัณฑ์เป็นรูปแบบ AR Museum กับภาพศิลปะ 100 กว่าภาพ  พิพิธภัณฑ์น้ าแข็ง 

Ice Museum พิธภัณฑ์แห่งรกั  Love Museum และ โซนเปิดใหม่ (มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม) VR 

Trick Adventure  –  ย่านมหาลัยฮงแด แหล่งรวมตัววัยรุ่นชาวโสม –  เรียนรู้

วัฒนธรรมการท าคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) + ฟร ี!! แต่งชุดฮันบกแชะถ่ายภาพ – ศูนย์

น้ ามันสนเข็มแดง Red Pine –  ดิวตี้ฟรี – ย่านแฟชั่นสุดฮิปเมียงดอง " ถนนแฟชั่น

ของเกาหลี "   

 พักที่กรุงโซลหรือเคียงกีโด 2 คืน  (พักระดับ 3 ดาวเกาหลี) 

X X - 

วันที่ห้า กรุงโซล – ศูนย์โสมเกาหลี – เยี่ยมชมพระราชวังถ็อกซูคุง –  เดินเลาะถนนเลียบ

ก าแพงหินสีน้ าตาลเทาสวยงาม – ผ่านถนนเซจอง – ผ่านชมบลูเฮาส์ – ภูเขานัมซาน

หอคอย N Tower  สายเคเบิ้ล Love Rock Cable  (ค่าบัตรลิฟท์ขึ้นสู่จุดชมวิวบน

หอคอย ไม่รวมไว้ในค่าทัวร์) – แวะซื้อของฝากติดไม้ติดมือที่ศูนย์รวมของพื้นเมือง 

(ละลายเงินวอน) – สนามบินนานาชาติอินชอน – กรุงเทพฯ    

X X - 

อาหาร เมนูจัดเต็มเพื่อสุขภาพหลากหลายไม่ซ้ ากัน  #หมูไฟหรือบลูโกกิ   #หม้อไฟเห็ดโพซดชาบู  #ไก่ตุ๋นโสม   

#ไก่อันดองจิมดคั   #หมูย่างคาลบีไม่อั้น  #BBQบฟุเฟ่ต์เนื้อหมูเนื้อวัวไม่อั้น    
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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  

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

พร้อมกันที่ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก เช็คอินหมายเลข  D   Jin Air (LJ) หมายเลข   4-5 

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

สายการบนิจ ากดัน้ าหนกัเพียงทา่นละ 15 กก.  และ ถอืขึน้เครือ่งไดอ้กีทา่นละ 1 ชิน้ 10 กก. (ไมร่วมกระเปา๋

สะพาย)  

(กระเป๋าเดินทางฝากใต้ท้องเครื่อง ไม่เกินจ านวน 1-2 ชิ้น ขึ้นอยู่กับนโยบายสายการบิน)  

การอนุญาตให้ท่านผ่านด่านตรวจคนออกนอกประเทศไทย และ ผ่านด่านตรวจคนเข้าประเทศเกาหลีเพื่อการ

ท่องเที่ยว เป็นอ านาจของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าออกเมืองของประเทศไทยหรือประเทศเกาหลีในการพิจารณา

และอนุญาตให้เดินทางออกจากประเทศไทย หรือ ให้พ านักอยู่ในประเทศกาหลีใต้เพื่อการท่องเที่ยว ทางผู้จัดไม่มี

อ านาจและไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ 

หากทา่นตอ้งซือ้บตัรโดยสารภายในประเทศเพือ่ไปและกลบักรุงเทพฯ 

กรุณาเลือกซื้อบตัรโดยสารภายในประเทศประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได้ 

ทั้งนี้เพื่อป้องกันปัญหาเที่ยวบินล่าช้าหรือการเปลี่ยนแปลงเวลาของเท่ียวบินหรือการเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง 

 

ข้อแนะน า 

 หากท่านมีปญัหาเรื่องอาหารกรุณาแจ้งทางผู้จดัทราบล่วงหน้า 

 ห้าม น าผลไม้และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศเกาหลีใต้ หากพบจะต้องเสียค่าปรับ 

 เตรียมสัมภาระขนาดกลาง เนื่องจากโรงแรมที่พักในเกาหลีไม่มีบริกรช่วย (แนะน า ตลอดทริปจะต้องดูแล

กระเป๋ายกขึ้นลงห้องด้วยตัวท่านเอง เพื่อป้องกันหลายกรณีท่ีอาจเกิดขึ้นได้)   

 กระเป๋าทุกใบจะต้องฝากให้กับทางเจ้าหน้าที่สายการบินด้วยตัวท่านเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัย

ของสายการบิน 

 ทรพัย์สินมีค่าและแตกหักง่าย  เช่น เงิน อัญมณี  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ กล้องถ่ายรูป อุปกรณ์

วดีโีอ เอกสารที่แลกเปลี่ยนเป็นเงินได้  เอกสารทางธุรกิจ หนังสือเดินทาง เก็บติดตัวเสมอ 

 สนามบินสุวรรณภูมิ  “ ไม่มีการประกาศเรียกลูกค้าขึ้นเครื่อง ”  กรุณารอที่ประตูขึ้นเครื่องอย่างน้อย 30 

นาที ก่อนเวลาเครื่องออก 

 น าเสื้อแจ็คแก็ตติดตัวขึ้นเครื่องด้วย เพราะอากาศอาจจะเย็นและเพื่อการพักผ่อนที่อบอุ่น  (ส าหรับ มือใหม่ 

หรือ คนกลัววันแรกๆ จะ jetlag หรืออาการเมาเวลาจากการเปลี่ยนโซนเวลาของโลก แนะน า :  นอนให้

มากที่สุด หรือ ทานยาแก้เมา เพราะมีมีฤทธิ์ท าให้นอนหลับ ไม่ดื่มสุราหรือของมึนเมา และด่ืมน้ ามากๆ) 
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DAY วนัทีส่อง  สนามบนินานาชาตอินิชอน ประเทศเกาหลใีต้  –  คงัวนัโด 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 และขนมคบเคี้ยว 

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  

มหศัจรรยว์นัพกัผอ่น 1 วนั  เมอืง#Hwacheon 

แอบสอ่งเกาหลเีหนอื-ใต ้ชมิสตรอวเ์บอรร์ี ่ฟารม์ออแกนคิ 

เมืองแห่งโอโซนเกาหลี Eco Paradise สุดชายแดนเกาหลีใต ้

น้ าใสสะอาด ภูเขาสวย อากาศบริสุทธิ์ อนุรักษ์วิถีชีวิตดั้งเดิมให้

เข้ากับยุคชีวิตดิจิทอลได้อย่างลงตัวด้วยกันยังลงตัว  ที่ตั้ง

เทศกาลหน้าหนาวอันดับ 1 เกาหลี - เทศกาลตกปลาน้ าแข็ง 

Sancheoneo (Moutain Trout) Ice Festival @เมือง Hwacheon   
 

เท่ียง เมนูหมูไฟหรือบลูโกกิ  เป็นเนื้อหมูสไลด์หมักซอสคันจังและเครื่องปรุงรส ผัดย่างขลุกขลิกบน

กะทะ 

ที่นี่ที่เดียว ! แอบส่องและชมเทือกเขาสวย #เกาหลีเหนือ ที่หอสังเกตุการณ์ จุดรวมพลโอ้ปป้า

เกาหลีกว่า 20,000 นาย เพื่อภารกิจ “ ชีวิตนี้เพื่อชาติและรักนี้เพื่อคนที่รัก “  ( เนื่องจากเป็น

รายการท่องเที่ยวพิเศษ  ขอสงวนสิทธิในการงดพาเที่ยว หากทางราชการทหารสั่งระงับด้วย

สาเหตุใดๆ)  ให้ท่านได้สัมผัสอากาศแสนบริสุทธิ์ กับ เมืองที่แวดล้อมไปด้วยภูเขา สายน้ า และ
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ธรรมชาติ ครั้งหนึ่งเคยเป็นเมืองส าคัญของทางคาบสมุทรเกาหลี เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าไปทาง

ตอนเหนือของคาบสมุทร (ปจัจุบัน คือ ประเทศเกาหลีเหนือ) ที่ต้ังเมืองฮวาชอนอยู่ติดกับชายแดน

ของประเทศเกาหลีเหนือ  พาท่านเดินแบบ Slow Life  เพลิดเพลินกับการรับโอโซนเต็มปอดที่ #

สะพาน O2 ที่พาดผ่านสายน้ าขนาบภูเขาเพื่อเข้าสู่เขตป่าธรรมชาติ  บนผิวน้ าจะสะท้อนภาพ

ความสวยงามของสะพานคู่น้ าตัดด้วยภูเขาและท้องฟ้า และเห็นความอุดมสมบรูณ์ของป่าจากกลิ่น

ธรรมชาติที่โชยมา  มีความโรแมนติกของแต่ละฤดูกาล เช่น ใบไม้ผลิ  ใบไม้เปลี่ยนสี  ใบไม้สี

เขียว   

พิเศษ ก่อนฤดูหนาว !  เยี่ยมสตรอวเ์บอรร์ีฟ่ารม์ออแกนิกของชาวสวน เชิญท่านลิ้มรสสตรอเบอร์

รี่เกาหลีสดๆ พร้อมชมบรรยากาศภายในไร่ ซึ่งท่านจะได้พบกับวิถีชีวิตชาวไร่สตรอว์เบอร์รี่ของ

ชาวเกาหลี ดูวิธีการปลูกสตรอว์เบอร์รี่ในฟาร์มออแกนิค การดูแลรักษาอย่างไรจึงได้ผลผลิตดี

และหวานหอมชวนน่ารับประทานและยังเป็นผลไม้ส่งออกของประเทศอีกด้วย (จ านวนการเก็บ

ทานในสวนหรือน าออกมาทานนอกสวน...ขึ้นอยู่กับนโยบายของเจ้าของสวน )  

(หากมีเวลา แถมเที่ยวเพิ่ม ! อาทิเช่น แวะทักทายอาจูม้าที่ตลาดพื้นเมือง แหล่งรวมวัตถุดิบ

ท าอาหารทั้งส าเร็จรูปและที่ต้องน ากลับไปปรุงอาหารทานเองที่บ้าน อีกทั้งยังมีของแห้ง ผลไม้สด

จ าหน่า  เล่นกิจกรรมทางน้ า  ขี่เรือถีบ การพายเรือคายัค  เป็นต้น) 

เย็น ออกเดินทางไปยงัจังหวัดคังวันโด ที่ต้ัง ของอุทยานแห่งชาติโซรคัซาน 

ค่ า เมนูหม้อไฟชาบูเห็ด คล้ายการต้มรวมมิตรสุกี้หม้อไฟ  ประกอบไปด้วยเนื้อหมูสไลด์ ผักและเห็ด

และวุ้นเส้นเกาหลี   

 พักคังวอนรีสอร์ท 1 คืน   พักผ่อนกันที่รีสอร์ท  Hyundai Soo, Lake Ocean, I-Park  (Resort) 

หรือ เทียบเท่า  ห้องพักค่ าคืนนี้  อาจจะบริการเป็นแบบออนดอล (ออน คือ ความอบอุ่น ดอล 

คือ ก้อนหิน) หรือ ห้องนอนแบบนอนบนพื้นสไตล์เกาหลี ชาวเกาหลีนิยมนอนหลับบนพื้นมากและ

จะน าผ้าปูท่ีนอนที่เรียกว่า “โย” และผ้าห่มที่เรียกว่า “อีบูล” พร้อมหมอนสุขภาพหรือหมอนตาม

ชอบใจ เพียงสามชิ้นเพื่อการพักผ่อนยามค่ า 

 

DAY วนัทีส่าม   คงัวนัโด - กรงุโซล  เช้า กลาง

วัน 

เย็นหรือ

ค่ า 

3  x x x 

เช้า  อาหารเช้า แบบอเมริกันเกาหลีชุด หรือ เซมิ ที่ ห้องอาหารรีสอร์ท หรือ โรงแรม 

 อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน  เดินชมวนอุทยานแห่งชาติโซรัคซาน #Soraksan  ถ่ายรูปคู่กับ

อนุสาวรีย์หมีเสี้ยวพระจันทร์  เดินชมความงามของวนอุทยานแห่งชาติภูเขาโซรัคที่ได้ขึ้นชื่อว่า

เป็นภูเขาสี่ฤดูภูเขาโซรัคหรือภูเขาหิมะตั้งอยู่ใจกลางภูเขาแทแบคซึ่งทอดยาวไปถึงเขาคึมคังของ

ประเทศเกาหลีเหนือมีเทือกเขา ป่าไม้  หุบเขา สายน้ า ทะเลสาบ หินรูปร่างต่างๆ ที่สวยงามซึ่ง

เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติที่หาดูได้ยากยิ่ง พร้อมนมัสการพระพุทธรูปปางสมาธิองค์มหึมาตั้งอยู่

กลางแจ้งสร้างขึ้นเพื่อสวดอ้อนวอนให้คาบสมุทรเกาหลีได้รวมเป็นหนึ่งเดียวกัน  และ เดินข้าม

สะพานช าระจิตใจเพื่อไปยังวัดชินฮนัซาวัดเก่าแก่กว่าพันปี สร้างในสมัยอาณาจกัรชิลล่า   และยัง

มีระฆังอันเก่าแก่  1400 ปี ตั้งอยู่ภายใน  ( ฟรี ! รวมค่าบัตรเคเบิ้ลคาร์ Cable Car  กระเช้า

ไฟฟ้าขึ้นสู่จุดชมวิวของอุทยาน ไม่สามารถคืนเงินได้ หากมีเหตตุ้องยกเลิกบริการนี้ ) 
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เท่ียง เมนูหมูย่างคาลบี Pork KALBI  อาหารพื้นเมือง

เกาหลีปิ้งย่างบนเตาท่ีเลื่องชื่อและรู้จกักันดีทั่วโลก 

บ่าย สวนสนกุเอเวอร์แลนด ์ #Everland “ ดิสนีย์แลนด์

เกาหล ี ”  สวนเปิดในหุบเขาที่มีชื่อเสียงมากที่สุด

ของประเทศ มี Festival World จะประกอบไปด้วย 

Global Fair, American Adventure, Magic Land, 

European Adventure และ Equatorial Adventure และ Zootopia ท่านสามารถปล่อยความแก่

และเติมเต็มความสุขของท่านด้วยบัตร Special Pass Ticket สนุกสนานกับเครื่องเล่นต่างๆ  ซึ่ง

ท่านสามารถเลือกเล่นเครื่องเล่นได้ไม่จ ากัดรอบ  ไม่ว่าจะเป็นทีเอ็กเพรส รถไฟเหาะ หนอนสะบัด 

ชาร์ป โรงหนังสามมิติ บา้นผีสิงหมุน ตีลังกาสองตลบ ป่าซาฟารี ชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลก 

ที่นี่ ชมความน่ารักของหมีที่สามารถสื่อสารกับคนขับได้อย่างด ี อีกทั้งยังมี LINE Store ส าหรับ 

ชาวสาวก LINE ให้แช๊ะภาพ  ครั้งแรกของโลก !  เปิดโลกสวนสัตว์เปิดท่ี Lost Valley กับรถบสั

สะเทิ้นน้ าสะเทิ้นบก และอื่นๆ  อีกทั้งให้สาวกชาว K-POP  ได้มีโอกาสชมคอนเสิร์ต K-POP ผ่าน

เทคนิคพิเศษเสมือนจริง “ HOLOGRAM “ (มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม)  ที่ท าให้ท่านรู้สึกว่าก าลังรับชมศิลปิน

ท าการแสดงตัวเป็นๆ ต่อหน้าเรา  กับศิลปินนักร้องจากค่ายดังในเกาหลี  นอกจากนี้ท่านยัง

สามารถช้อปปิ้งในร้านค้าของที่ระลึก และสุดท้ายเดินชมและถ่ายรูปกับสวนดอกไม้ซึ่งผลัดเปลี่ยน

หมุนเวียนตามฤดูกาล เชน่ ฤดูร้อนจะเป็นดอกกุหลาบและดอกลิลลี่บาน ฤดูใบไม้ผลิจะเป็นดอกทิว

ลิปบาน ฤดูใบไม้ร่วงจะเป็นดอกเบญจมาศบาน  ขบวนพาเหรดตามวันเวลา    

ทอ่งดนิแดนผดีิบ กบั เทศกาลผเีขยา่ขวญั ส าหรับท่านที่เดินทางช่วง 30 สิงหาคม – 10 

พฤศจิกายน พบกับเทศกาลผีเขย่าขวัญ เทศกาลทีเ่ต็มไปด้วย แสง สี เลือด ที่เกิดขึ้นที่ Blood 

City พบกับค่ายทหารที่สู้รบกับซอมบี้ ในวันท่ีพระจนัทร์เต็มดวงเพียงวันเดยีวเท่านั้น ซอมบี้ที่หิว

โหยเลือดของมนุษย์จะจบัมนุษย์มาเป็นเหยื่อของพวกมัน  คุณเท่านั้นที่จะรู้ !  ผู้คนที่อยู่ในนั้นจะ

รอดออกได้หรอืไม่หรอืจะเป็นเหยื่อของซอมบี้ !  

เย็น บุฟเฟ่ต์อร่อยล้ า !!!  เมนูบาร์บีคิวปิ้งย่างคาลบีสไตล์เกาหลี  กับหลากหลายสไตล์ของเนื้อหมูและ

เนื้อวัว  

เดินทางเข้าเมืองหลวงกรุงโซล  ที่มีประชากรถึง 1 ใน 4 ของประเทศ  มีตึก 63 ชั้น ตึกที่สูงที่สุด  

มีแม่น้ าฮันไหลผ่านใจกลางเมืองหลวงของกรุงโซล   ศูนย์ผลิตภัณฑ์ความงาม เครื่องส าอางเวช

ส าอาง  ให้ท่านเลือกซื้อคอสเมติกหลากยี่ห้อคุณภาพที่ผู้หญิงชาวเกาหลีทั้งสาวทั้งไม่สาว ล้วนให้

ความส าคัญกับเรื่องผิวหน้าค่อนข้างมาก โดยเฉพาะในกลุ่มบ ารุงผิวพื้นฐาน Skin Care และฟัง
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ค าแนะน าการดูแลผิวพรรณ จากผู้ช านาญการ 

หลังจบรายการท่องเที่ยว พาท่านเข้าเช็คอินที่พัก ณ โรงแรม  Seoul VIP, Benekia, 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 ต้นไม้ชนิดนี้เจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาที่

ปราศจากมลภาวะและระดบัสูงเหนือน้ าทะเล 50-800 เมตร เมล็ดของพันธุ์ฮ๊อกเก็ตนี้...ชาวเกาหลี

รุ่นใหม่นิยมน ามารับประทานเพื่อช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็งไม่ถูกท าลาย

จากการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจากอาหารและยา       

 TRICK ART MUSEUM + ICE MUSEUM + LOVE MUSEUM  พิพิธภัณฑ์ภาพวาดลวงตาสามและสี่มิติ  

อัพเกรดพิพิธภัณฑ์เป็นรูปแบบ AR Museum โดย

ท่านจะได้สนุกสนานกับแอ็คชั่นท่าทางต่างๆ กับภาพ

ศิลปะผลงาน 100 กว่าภาพ จากแนวคิดเดิมที่รวม

ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และการซ้อนภาพโดยกระตุ้น

ความเคลื่อนไหวของภาพให้มีมิติเหมือนจริงโดยให้

ผู้ชมเข้าไปมีส่วนร่วมถ่ายภาพ เมื่อผ่านเข้าไปในภาพ

นั้นๆ  ภาพทุกภาพจะออกมาดูประหนึ่ง เหมือนจริง

ในเหตุการณ์   ต่อยอดความคิดสร้างสรรค์และ

จินตนาการของการสร้างภาพโดยใช้เทคนิคพิเศษ

จากเทคโนโลยีเออาร์ (Augmented Reality) การบรรจบกันของโลกความเป็นจริงและ

เทคโนโลยี ในยุคที่อินเทอร์เน็ตเชื่อมทุกอุปกรณ์โดยเมื่อถ่ายรูปและวิดีโอด้วยแอปของพิพิธภัณฑ์

แล้ว จะเห็นภาพศิลปะเป็นแบบ AR เคลื่อนไหวสมจริง  จะตื่นเต้นเหมือนจริงมากแค่ไหน ต้อง

ขึ้นอยู่กับลีล่าแอ็คชั่นของของท่านด้วย  “ ICE MUSEUM "  เมอืงน้ าแข็งที่ไม่ใช่แค่น้ าแข็งธรรมดา 

แต่ตระการตาจนคุณอาจจะลืมหนาวไปเลยก็ ได้ !  ลองนึกถึงความรู้สึกเมื่อคุณก้าวเข้าไปในเมือง

ที่ทุกอย่างท าจากน้ าแข็งภายใต้ อุณหภูมิ  ลบ 4 องศา ! ภายในมีกิจกรรมหลากหลายให้คุณได้

สัมผัส เช่น สไลเดอร์น้ าข็งที่ยาวกว่า 10 เมตร รถกลางรูดอร์ฟ ทักทายลุงซานต้า  โพสท่าคู่กับ

นกเพนกวิ้นขั้วโลก  ส ารวจบ้านน้ าแข็งแข็งเอสกิโม  เยี่ยมชมปราสาทน้ าแข็ง ชมวิวจากบน

ก าแพงเมืองน้ าแข็ง  ลองเข้าพักเช็คอินโรงแรมน้ าแข็ง และผลงานศิลปะอื่นที่ท าจากน้ าแข็งอีก

กว่า 50  ชิ้น  แถมฟรี!!! Love Museum เป็นพิพิธภัณฑ์ที่น าเสนอเรื่องราวของความรักและเพศใน

รูปแบบศิลปะ (ผู้ที่อายุต่ ากว่า 20 ปีไม่สามารถเข้าชมได้)  โซนเปิดใหม่  “ TRICK ADVENTURE 

“  (มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม) รวมเครื่องเล่นแบบเร้าใจในรูปแบบ VR การรับชมเสมือนจริงในรูปแบบของ 

360° ราวกับเราหลุดเข้าไปอยู่เรื่องราวนั้น โดยมีเครื่องเล่นธีมที่แตกต่างกัน เช่น ล่องแก่ง สวน

สนุกบ้านเขย่าขวัญ ยิงซอมบี้ รถแข่งแบบหมุน 360  

ย่านมหาลัยฮงแด แหล่งรวมตัววัยรุ่นชาวโสมที่ก าลังศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยและวัยท างาน 
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อีกทั้งได้ชื่อว่าเป็นถนนสายศิลปะอีกแห่งหนึ่งของกรุงโซล  มีสินค้ามากมายหลากหลายประเภท 

ทั้งเสื้อผ้าแฟชั่นแบรนด์เกาหลี, รองเท้า, กระเป๋า, เครื่องส าอาง, เครื่องประดับมากมาย, งาน

ศิลป์, ซีดีเพลง-หนัง และโปสเตอร์ดาราที่ก าลังฮอตฮิต หลากหลาย ฯลฯ  บางครั้งยังมีบรรดา

ศิลปินเพื่อชีวิตเปิดแสดงดนตรีย่อยๆ ให้ฟงัให้ชมอีกด้วย  ร้านอาหารและร้านคาเฟ่ทีมน่ารกัต่างๆ   

เท่ียง เมนูเปบิพสิดาร-ไกตุ่น๋โสม อาหารวังในสมัยก่อน เชื่อกันว่าบ ารุงและเสริมสุขภาพ เสิร์ฟท่านละ 1 

ตวั ในหม้อดินร้อ 

บ่าย เรียนรู้วิธีการท าคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) อาหารง่ายๆๆที่คนเกาหลีนิยมรับประทาน คิม แปลว่า 

สาหร่าย บบั แปลว่า ข้าว จะเป็นแท่งยาวๆ แล้วเค้าก็จะหั่นเป็น

ชิ้นๆพอดคี า จิ้มกะโชยุญ่ีปุ่นหรือวาซาบิก็ได้   จากนั้นเชิญท่าน

ร่วมเปน็สว่นหนึง่ของชาวเกาหลโีดยการแต่งกายชดุประจ าชาติ

ต่างๆ (ชุดฮันบก) พร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก เพื่อไปอวดคนทาง

บ้าน 

งานนวัตกรรมวิจัยชิ้นใหม่ล่าสุดของเกาหลี  ศูนย์น้ ามันสนเข็ม

แดง ซึ่งผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลี  เพื่อช่วยผู้ที่มีปัญหาเรื่องไขมันอุดตันในเส้น

เลือด คลอเรสเตอรอลในเลือดสูง ไขข้อเสื่อม หรือ การไหลหมุนเวียนของเลือด  เป็นต้น กว่าจะ

มาท าเป็นน้ ามนัสนสกัดได้ 1 แคปซูล ต้องใช้ใบสนเข็มแดงประมาณ 2.7 ก.ก.  แนะน าให้ทุกท่าน

เลือกซื้อเป็นของฝากสุขภาพเพื่อตัวท่านเองและคนที่ท่านรักหรือคนที่ท่านเคารพ  เพราะเป็น

สารอาหารธรรมชาติ ที่วิจัยจากโรงพยาบาลชั้นน าในเกาหลีแล้วว่า ไม่มีผลข้างเคียง 

ดิวตี้ฟรี   (ปัจจุบันเป็นที่นิยมมาก เพราะ ดิวตรี้ฟรีประเทศนี้ มีถึง 5 บริษัทแข่งขันกัน)  

เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ง ณ  ห้าง 

ปลอดภาษีล๊อตเต้หรือชินเซเก  ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมน าเข้าจากต่างประเทศ

มากมายหลากหลายชนิด รวมทั้ง 

สินค้าแบรนด์เกาหลียอดนิยมที่ชาวเกาหลี ชาวจีน และชาว

ญี่ปุ่น  นิยมมาเลือกซื้อหากันมากมาย   

อิสระช้อปปิ้งบริเวณ  เมียงดอง  Myeongdong ถูกขนานนาม

ว่า " ถนนแฟชั่นของเกาหลี " แหล่งรวมความฮิปใหม่ ไม่ตกเท

รน ! ราคาระดับกลางถึงสูงเมื่อเทียบกับตลาดทงแดมุน ห้างบู

ติกหลากยี่ห้อตั้งแต่แบรนด์เนมต่างชาติถึงเกาหลี ร้านเสื้อผ้ามี

สไตล์ห้องเล็กๆ  ร้าน Creative Lifestyle  ร้านรองเท้า ร้านท าผม ร้านเครื่องประดับ ร้านคอส

เมติก  ร้านกาแฟ ร้านไอศครีม ร้านขนม    

เย็น *อิสระอาหารค่ า ณ ย่านช้อปปิ้งเมียงดง เพื่อความคุ้มค่าในการช้อปปิ้ง* 

หลังจบรายการท่องเที่ยว พาท่านเข้าเช็คอินที่พัก ณ โรงแรม  Seoul VIP, Benekia, 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 

 ทุกท่านจะได้รู้จักสมุนไพรโสมเกาหลหีรือราชาแห่งมวลสมุนไพร #ศนูยโ์สมเกาหลี  เพราะเกาหลี

ใต้เป็นประเทศท่ีมีการผลิตโสมเกาหลีที่มีคุณภาพเปน็อันดบั 1 ของโลก  ซึ่งใครใครที่ได้มาเที่ยวก็

จะชื่นชอบหาซื้อเป็นของฝากเพราะราคาที่ถูกว่าเมืองไทยและคุณประโยชน์นานัปการ เช่น ช่วย

เสริมความแข็งแรงให้แก่ระบบย่อยอาหารและปอด ช่วยท าให้จิตใจสงบและเพิ่มพละก าลังโดย

ส่วนรวม  สรรพคุณทางการแพทย์ ช่วยบ ารงุหวัใจ ป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพ

ทางเพศ ลดและป้องกันมะเร็ง 

 เยี่ยมชมพระราชวังถ็อกซูคุง ซึ่งมีสิ่งก่อสร้างที่น่าชมเป็นอันมาก เช่น ประตูหลักแทฮันมุน 

(Daehangmun Gate) พระท่ี 

นั่งชุงวาจอนและท้องพระโรง และซกโชจอน (Soekjojeon) อันเป็นสิ่งก่อสร้างแบบตะวันตกแห่ง

เดียวในบรรดาพระราชวังต่างๆ ในเกาหลี ซกโชจอนแห่งนี้เป็นที่ต้ังของพิพิธภัณฑ์พระราชวัง (มี

ค่าใช้จ่ายเพิ่ม) ซึ่งเป็นที่เก็บสิ่งของท่ีใช้ในพระราชวังในสมัยราชวงศ์โชซอน พาทา่นเดนิเลาะ

ถนนเลยีบก าแพง หินสีน้ าตาลเทาสวยงาม (Stonewall Street) ข้างพระราชวัง  ที่ขึ้นชื่อเรื่อง

ความสวยงามและโรแมนติกสายหนึ่งในกรุงโซล  สองข้างทางของถนนแห่งนี้จะเรยีงรายไปด้วย

ต้นกิงโกะ (แปะก๊วย) ที่ปลูกไว้เลียบไปกับความโค้งของเส้นถนน  ภายในถนนแห่งนี้ ยงัเป็น

ที่ต้ังของโรงละคร โบสถ์ พิพิธภัณฑ์ศิลปะ และรูปปั้น 3 มิติ จางดอกแด (Jangdockdae) อยู่ตรง

บริเวณลานน ้าพุหน้าพิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่งกรุงโซล  ในช่วงใบไม้ร่วง ถนนแห่งนี้จะเปลี่ยนเป็นสี

เหลืองสะพรั่ง นั่งรถผ่านถนนสายส าคัญเช่นถนนใจกลางเมือง “เซจองโนะ” และถนนที่มีการเปิด

ปิดเป็นเวลา-สถานที่ต้ังท าเนียบและบลูเฮาท์หรือบ้านประจ าต าแหน่งประธานาธิบดี     

เท่ียง เมนูอันดงจิมทัค หรือ ไก่ต้มแห่งเมืองอันดอง  (เมืองอันดงเป็นหนึ่งของร่องรอยสุดท้ายที่ยังคง

เหลืออยู่ของเกาหลี เป็นขุมทรพัย์ที่มีค่าของประเพณีลัทธิขงจื้อ)   

บ่าย ภเูขานมัซาน  หอคอย N Tower  สายเคเบิล้ Love Rock Cable   พาท่านขึ้นภูเขานัมซาน 

Namsan – ภูเขาเพียงลูกเดียวใจกลางเมืองหลวงและอิสระ

ถ่ายรูปคู่หอคอย N Tower เป็น 1 ใน 17 หอคอยเมืองที่สูง

ที่สุดในโลก  สูงถึง 480 เมตรเหนือระดับน้ าทะเล สถานที่

ละครหนังเกาหลีหรือหนังไทยสไตล์เกาหลมีาถ่ายท ากัน 

(ความเชื่อ: เตรียมแม่กุญแจลูกกุญแจเพื่อไปล็อคกญุแจคู่รกั ณ Love Rock Cable  ซี่งเชื่อกันว่า 

ถ้าใครขึ้นมาคล้องกุญแจและโยนลูกกุญแจทิ้งไป คู่รัก คูค่รอบครัว คู่เพื่อน คู่พี่น้อง คู่มิตรนั้นจะ
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มีความรักที่ย่ังยืนหรือไม่มใีครมาพรากจากกันได้)  (ค่าบตัรลิฟท์ขึ้นสู่จุดชมวิวบนหอคอย  ไม่รวม

ไว้ในค่าทัวร์)  

บ่าย แวะซื้อของฝากติดไม้ติดมือที่ศูนย์รวมของพื้นเมือง (ละลายเงินวอน)  ก่อนอ าลาเกาหลี  แ ว ะ

ซื้อของฝากติดไม้ติดมือที่ศูนย์รวมของพื้นเมือง (ละลายเงินวอน)  สาหร่ายหลากรูปแบบ หลาก

รสชาติ ขนมอร่อยต่างๆ ซีเรียลช็อคโก กาแฟ กระดูกม้าเจจูโด  ขนมโสม ชาโสม เครื่องส าอาง

โสม หมอนสุขภาพ  กิมจิ  เป็บโปโร้ (ป๊อกกี้เกาหลี) ชินราเมง (มาม่าเกาหลี) ของใช้ในบ้าน ลูก

บอลซักผ้า  เครื่องใช้ไฟฟ้า ของที่ระลึก เป็นต้น  

เย็น.....ขึ้นอยู่กับวันและเวลาที่เดินทาง  เหินฟ้ากลับกรุงเทพฯ 

บางสายการบินมีชุดกล่องสแน็คบล็อกให้ผู้โดยสารบนเครื่องบิน และมีบริการ Air Cafe จ าหน่าย  อาหาร 

เครื่องด่ืม และขนมคบเคี้ยว 

ค่ า.....เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูม ิ

 

รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากผู้จัดอีกครั้งหนึ่ง   สงวนสิทธิในเรื่องเที่ยวบินและตาราง

บินสายการบิน ราคา และ รายการ เปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนได้  โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  ผู้จัดจะไม่

รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ ในทุกกรณี เนื่องจากเป็นการช าระค่าทัวร์ในลักษณะเหมาจ่าย

กับตัวแทนต่างๆ เช่น ไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง กรมแรงงาน  การกระท าที่ส่อไป

ในทางผิดกฎหมาย  เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ   ไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่

เท่ียวบางรายการ เป็นต้น 

 

เมนอูาหารทวัรส์ าหรับคณะ (ภาพอาหารที่แสดงใช้เพื่อประกอบความเข้าใจ) 

เมนูหมูไฟหรือบลูโกกิ เป็นอาหารดั้งเดิมของคาบสมุทรเกาหลี ก่อนเมนูคาลบี โดย

น าเนื้อหมูสไลด์หมักซอสคันจังและเครื่องปรุงรสต่าง ๆ เมื่อน ามาปรุงจะมีรสออก

หวานนุ่ม  เวลาทาน น ามาผัดย่างขลุกขลิกกับซุปบลูโกกิบนกะทะแบนพร้อมผัก

กะหล่ าและเส้นจันทน์ โดยจะมีลักษณะออกเป็นแบบน้ าข้น เพื่อเป็นน้ าซุปไว้คลุก

คลิกทานกับข้าว เสริฟพร้อมข้าวสวยร้อนและเครื่องเคียงต่าง ๆ ประจ าวันคู่โต๊ะ 
 

เมนูหม้อไฟชาบูเห็ด อาหารพื้นเมืองของคาบสมุทรเกาหลีตั้งแต่สมัยมองโกเลียบุก

คาบสมุทรเกาหลี คล้ายสุกี้หม้อไฟ   โดยน าเนื้อหมูสไลด์ ต้มรวมมิตรกับผักตามฤด ู

เห็ดเกาหลี วุ้นเส้นหรือเส้นก๋วยเต๋ียว  ใบบีซูหอม ในหม้อไฟ  เสริฟพร้อมน้ าจิ้ม ข้าว

สวย และ เครื่องเคียงต่างๆ   
 

บุฟเฟ่ต์อรอ่ยล้ า !!!  เมนูบาร์บีคิวปิ้งย่างสไตล์เกาหลี  กับหลากหลายสไตล์ของเนื้อ

หมูและเนื้อวัว กับหลากหลายสไตล์ของเนื้อหมูและเนื้อวัว (บางร้านอาจมีบริการ

เนื้อไก่ และปลาหมึก) ไม่ว่าจะเป็นแบบติดมัน แบบสันคอ แบบสามชั้น แบบหมัก

เผ็ด แบบหมักหวาน  แบบสดไม่มีการหมัก แบบเบอร์เกอร์ เป็นต้น มีบริการข้าว

สวย  และเครื่องเคียงต่างๆ ให้ลิ้มลอง   
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เมนูเปิบพิสดาร-ไก่ตุ๋นโสม อาหารวังในสมัยก่อน เชื่อกันว่าบ ารุงและเสริมสุขภาพ 

เสิร์ฟท่านละ 1 ตัว ในหม้อดินร้อน  เป็นเมนูอาหารวังตั้งแต่สมัยราชวงศ์โซซอน 

โดยใช้ไก่ที่มีอายุวัยรุ่น ภายในตัวไก่จะมีข้าวเหนียว รากโสม พุทราแดงและเคล็ด

ลับในการตุ๋นเพื่อให้รสชาติกลมกล่อม เนื้อไก่นุ่มและย่อย  เสริฟพร้อมเครื่องเคียงคู่

โต๊ะ  

เมนูหมูย่างคาลบี อาหารพื้นเมืองเกาหลีที่เลื่องชื่อและรู้จักกันดีทั่วโลก มีรสชาติ

ออกหวาน นุ่มและกลมกล่อม น าเนื้อหมูสต็กหรือหมูชิ้นหมักย่างบนเตา และตัดเป็น

ชิ้นพอค า ห่อทานกับผักกาดเขียวแบบเมี่ยงค าไทย  โดยใส่น้ าจิ้มเต้าเจี้ยว (เครื่อง

จิ้มหมัก ที่ช่วยชูรสอย่างดี) ตามด้วยข้าวสวยร้อนเล็กน้อย  อย่าลืม ! ทานเครื่อง

เคียงต่างๆ เพื่อความสมดุลในการทานแบบหยินหยาง และ น้ าซุปสาหร่ายเพื่อการ

ล้างพิษ 

 

เมนูอันดงจิมทัค หรือ ไก่ต้มแห่งเมืองอันดอง  (เมืองอันดงเป็นหนึ่งของร่องรอย

สุดท้ายที่ยังคงเหลืออยู่ของเกาหลี เป็นขุมทรัพย์ที่มีค่าของประเพณีลัทธิขงจื้อ)  

อาหารจานนี้ถือเป็นอาหารพิเศษเมนูหนึ่ง...บนโต๊ะอาหารของบ้านเศรษฐีในหมู่บ้าน

อันดงในสมัยราชวงศ์โซซอน  อุดมไปด้วยโปรตีนจากไก่ วิตามิน แร่ธาตุต่างๆ 

จากสารพัดผัก และวุ้นเส้นจนัท์เกาหลี อาหารมีรสจดัจ้านเผ็ดๆ ร้อนๆ  เค็มๆ หอมๆ 

จากพริกที่ได้ชื่อว่าเผ็ดที่สุดในเกาหลี Cheong Yang Gochu และ ซอสแม๊กกี้ 

Ganjang   รสชาติเผ็ดเล็กน้อย เนื่องจากว่าเป็นการหมักซอสสูตรพิเศษของเกาหลี    

  

 

 

Price & Conditions  Beautiful Korea  เกาหล ี5 วนั เดินทางตุลาถึงพฤศจิกา18 

ราคานีเ้ปน็ราคาส าหรบันกัทอ่งเทีย่วชาวไทยหรอืผู้ถอืหนงัสือเดนิทางไทยเท่านัน้ (นกัทอ่งเทีย่วตา่งประเทศ โปรดเชค็) 

จ านวนวัน ราคาเริ่ม 

(บาท) 

เดินทาง สายการบิน กรุ๊ปคณะ ปกต ิ

   5 วัน 15,900 ตลุาถึงพฤศจกิา18 Budget Airline 20-30 ท่านต่อคณะ 

 

 เดินทางขั้นต่ าปกติ  20  ท่านผู้ใหญ่ (ที่นั่งจ ากัด จองและจ่ายก่อนได้สิทธิก่อน จองหลัง อาจต้องเพิ่มค่าตั๋ว)  

 หากต่ ากว่าก าหนด อาจจะไม่มีหัวหน้าทัวรและอาจต้องมีการเปลี่ยนแปลงราคา  หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่
จะช าระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดทีี่จะประสานงานในการเดินทางตามความประสงค์ 

 สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาเพิ่ม หากมีการปรับขึ้นของภาษีน้ ามันหรือภาษีใดๆ จากสายการบิน คิด
อัตรา ณ วันที่ 04/06/18 

 สงวนสิทธิในเรื่องเที่ยวบินและตารางบิน ราคา และ รายการ เปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนได้  โดยมิต้องแจ้ง
ให้ทราบล่วงหน้า 

ในกรณทีไีมใ่ช้ตัว๋กรุป๊แต่ตอ้งการจอยทวัร ์คดิทา่นละ 9,900 บาท 

เดก็ 2-7 ป ี:  หอ้งพกั = ผูใ้หญ ่2 + เดก็ 1 ไมม่เีตียง |  เดก็ 8-12 ป ี เตียงเสรมิหรอืหอ้งครอบครวั 
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ทารก หมายถึง ผู้โดยสารที่มีอายุต่ ากว่า 24 เดือน ณ วันที่เดินทางไปและวันเดินทางกลับ กรุณาติดต่อเพื่อขอ

ราคาพิเศษ 

เด็กทารกสามารถเดินทางโดยนั่งบนหน้าตกัของผู้ใหญ่  โดยอนุญาตให้เด็กทารกหนึ่งคนต่อผู้ใหญ่สองคนเท่านั้น 

และห้ามมิให้น ารถเข็นเด็ก หรือที่นั่งส าหรับเด็กขึ้นบนเครื่องบิน จ านวนเด็กทารกต่อเท่ียวบินถูกจ ากัดไว้เพื่อ

ความปลอดภัย และสายการบินสามารถปฏิเสธการน าเด็กทารกเดินทางไปกับท่าน  ส่วนผู้จัด เราค านึงถึงความ

ปลอดภัยและเพื่อสร้างความสุขแก่คณะผู้เดินทาง 

ผู้ทุพลภาพ/มีปญัหาด้านสุขภาพหรอือยู่ในภาวะเจ็บป่วย ขอให้แจ้งผู้จัดก่อนซื้อทวัร์ เพื่อเช็คกับทางสายการบิน

และผู้ให้บริการ  เพราะอาจไม่อนุญาตให้ใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือต่างๆ ขึ้นเครื่องบินได้  เข่นน้ ายา เข็มฉีดยา 

เครื่องใช้แบตเตอรี่ หรือ เครื่องหายใจ  

สตรีมีครรภ์ ขอให้แจ้งผู้จัดก่อนซื้อทวัร์  เพือ่เช็คกบัทางสายการบินและผู้ให้บริการ   โดยทั่วไป 

-อายุครรภไ์ม่ถึง 27 สัปดาห์ : ต้องลงนามยินยอมในเอกสารจ ากัดขอบเขตความรับผิดชอบของสายการบิน เมื่อ

ท าการเช็คอินเพื่อแสดงความยินยอมไม่ท าการเรียกร้องใดๆ ต่อสายการบิน 

-อายุครรภ์ในช่วงสัปดาหท์ี่ 28 สัปดาห์ ถึง 34 สปัดาห์ : แสดงใบรับรองแพทย์  ยืนยันสัปดาห์ที่ตั้งครรภ์และ

ก ากับวันที่ไม่เกินสามสิบ (30) วันนับจากเท่ียวบินขาออกที่ก าหนดหรอืเที่ยวบินขาเข้าที่ก าหนด  และต้องลงนาม

ยินยอมในเอกสารจ ากัดขอบเขตความรับผิดชอบของสายการบิน  เมื่อท าการเช็คอินเพื่อแสดงความยินยอมไม่ท า

การเรียกร้องใดๆ ต่อสายการบิน 

-อายุครรภ์ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 35 ขึ้นไป: สายการบินปฏิเสธการให้บริการ 

ปกตผิูจ้ัดจะสง่ใบนัดหมายเตรยีมตวัการเดนิทาง กอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ยประมาณ  5-7 วนั  

หรอืดาวนโ์หลดหนา้เว็บเพือ่ดกูารเตรียมตวัเดนิทางทัว่ไป 

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 นิ้วท่านละ1รูป   

 ผู้จัดจะเป็นผู้ด าเนินการยื่นวีซ่าให้ท่าน โดยท่านจ่ายค่าบริการต่างหาก (ส าหรับหนังสือเดินทางต่างด้าวผู้

เป็นเจ้าของหนังสือเดินทางจะต้องท าเรื่องแจ้ง เข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า) สิทธิ์การออกวีซ่าขึ้นอยู่

กับสถานทูตเท่านั้น 

4. ขอสงวนสิทธิไ์ม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผดิพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค าน าหน้าชือ่ เลขที่หนังสือ

เดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองต๋ัวเครื่องบิน ในกรณีท่ีมิได้ส่งหน้าส าเนาหนังสือเดินทาง (พร้อมทั้งหน้า

เปลี่ยนชื่อนามสกุล ถ้ามี) ให้กับทางผู้จัด 
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Departure  ตุลาคม – พฤศจกิายน2018 (ที่นัง่จ ากัดในแตล่ะวนั จองและจ่ายก่อนได้สิทธิก่อน จองหลัง อาจต้องเพ่ิมค่าตั๋ว ) 

เชค็อนิ วนัออกเดินทาง วนัเดนิทางกลบั 

ราคา/

ทา่น

(บาท) 

หอ้ง

เดีย่ว+ 
หมายเหต ุ

วันพุธ 03 ตุลาคม 18 07 ตุลาคม 18 16,900 5,900  

วันอาทิตย ์ 07 ตุลาคม 18 11 ตุลาคม 18 16,900 5,900  

วันพุธ 10 ตุลาคม 18 14 ตุลาคม 18 16,900 5,900  

วันพฤหัส 11 ตุลาคม 18 15 ตุลาคม 18 18,900 5,900 วันหยุด 

วันอาทิตย ์ 14 ตุลาคม 18 18 ตุลาคม 18 16,900 5,900  

วันพุธ 17 ตุลาคม 18 21 ตุลาคม 18 16,900 5,900  

วันศกุร์ 19 ตุลาคม 18 23 ตุลาคม 18 18,900 5,900 วันหยุด 

วนัอาทิตย ์ 21 ตุลาคม 18 25 ตุลาคม 18 16,900 5,900  

วันพุธ 24 ตุลาคม 18 28 ตุลาคม 18 16,900 5,900  

วันอาทิตย ์ 28 ตุลาคม 18 01 
พฤศจิกา

ยน 
18 16,900 5,900  

 

เชค็อนิ วนัออกเดินทาง วนัเดนิทางกลบั 

ราคา/

ทา่น

(บาท) 

หอ้ง

เดีย่ว+ 
หมายเหต ุ

วันอาทิตย ์ 04 
พฤศจิกา

ยน 
18 08 

พฤศจิกา

ยน 
18 16,900 5,900  

วันพุธ 07 
พฤศจิกา

ยน 
18 11 

พฤศจิกา

ยน 
18 16,900 5,900  

วันอาทิตย ์ 11 
พฤศจิกา

ยน 
18 15 

พฤศจิกา

ยน 
18 15,900 5,900  

วันพุธ 14 
พฤศจิกา

ยน 
18 18 

พฤศจิกา

ยน 
18 16,900 5,900  

วันอาทิตย ์ 18 
พฤศจิกา

ยน 
18 22 

พฤศจิกา

ยน 
18 15,900 5,900  

วนัพุธ 21 
พฤศจิกา

ยน 
18 25 

พฤศจิกา

ยน 
18 15,900 5,900  

วันอาทิตย ์ 25 
พฤศจิกา

ยน 
18 29 

พฤศจิกา

ยน 
18 15,900 5,900  

วันพุธ 28 
พฤศจิกา

ยน 
18 02 ธันวาคม 18 16,900 5,900  
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อตัราคา่บรกิารรวม   

ตามรายการ:  ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด กรุงเทพฯ – โซล  – กรุงเทพฯ  ไปกลับแบบหมู่คณะ ( ตามวันเวลาที่

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

เข้าชมสถานที่ + รถน าเที่ยวตามรายการ + สายการบินจ ากัดน้ าหนักเพียงท่านละ 15 กก.  (ขึ้นอยู่กับนโยบาย

สายการบิน ไม่เกินจ านวน 1-2 ชิ้น)  และถือขึ้นเครื่องได้อีกท่านละ 1 ชิ้น 10 กก. (ตามขนาดที่ก าหนดของสาย

การบิน ไม่รวมกระเป๋าสะพาย) +  ประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์ (ขั้นต่ าวงเงินประกัน 1 ล้านบาท ค่  

ารักษาพยาบาล 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 

อัพเกรดท่ี

นั่ง 

คืนค่าบตัร

โดยสาร 

และหากยกเลิกการเดินทาง  ไม่มีระบบ คืนเงินบางส่วน    หากผู้โดยสารถูกปฎิเสธการออกนอกประเทศไทย

หรือเข้าประเทศเกาหลี จากเจ้าหน้าที่แรงงานไทยหรือเจ้าหน้าที่ตรวจคนออกนอกประเทศไทยและเจ้าหน้าที่

ตรวจคนเข้าเมืองที่ประเทศเกาหลี ทางผู้จัดและทางสายการบินจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกกรณี  

ผู้โดยสารอาจจะต้องรบัผิดชอบค่าปรับที่ประเทศเกาหลีเรียกเก็บ  ผู้โดยสารต้องรอกลับประเทศไทยในเที่ยวบิน

ถัดไปที่มีที่นั่งว่างหรือตามวันเดินทางของตั๋วเครื่องบิน  ทั้งนี้แล้วแต่ทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนและสายการบิน ทางผู้

จดัไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ 

โรงแรมที่พักที่ระบุในรายการทัวร์ อาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากเป็นทัวร์ราคาพิเศษ (โรงแรมที่พักไม่ได้อยู่

ในใจกลางเมือง) ปกติผู้จัดจะแจ้งให้ทราบก่อนการเดินทางอย่างน้อยประมาณ  3-5 วัน พร้อมทั้งใบนัดหมาย

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 น้ าดื่มฟรีอยู่ในห้องพกัจะมี 1 หรือ 2 ขวด ส่วนน้ าแร่ยี่ห้อและมินิบาร์ในโรงแรมราคาจะสูงกว่าปกติ  อาจมี

บริการกาต้มน้ า+ชากาแฟฟรี ช่วงการจัดงานระดับเมือง ระดับประเทศ ระดับนานาชาติ เช่น Trade Fair, 

Convention, Festival, Conference, Expo เป็นต้น เป็นผลให้ราคาโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม  ผู้

จดัขอสงวนสิทธิในการจดัท่ีพักตามความเหมาะสม 

เมนูอาหารทัวร์  โดยปกติทางผู้จัดจะหลีกเลี่ยงอาหารประเภทเนื้อวัวเพื่อส่วนรวม จะบริการเป็นหมูหรือไก่หรือ

มื้อพิเศษตามรายการ โดยส่วนมากอาหารทัวร์มักจะเป็นอาหารทานเพื่อโภชนาการและสุขภาพ จะไม่ออกรสจัด 

แบบอาหารท้องถิ่น เช่น หมูย่างเกาหลี ไก่ตุ๋นโสม เกาหลีมีวัฒนธรรมในการรับประทานอาหาร ซึ่งจะนิยม

อาหารชนิดเดียว มักจะเป็นการทานแบบแบ่งปนั คือ 1 ชุดต่อ 4 ท่าน และมีเครื่องเคียงแบบต่างๆ พร้อมข้าวสวย     

การน าเครื่องดื่มทั้งประเภทแอลกอฮอล์และไม่แอลกอฮอล์เข้าไปในร้านอาหาร ทางร้านอาจจะเก็บค่าบริการ 

หรือ ค่าเปิดขวดเสมอ      ส าหรับท่านที่มีข้อจ ากัดทางด้านอาหารหรือศาสนา ท่านอาจต้องช าระเพิ่มเติม หรือ 

เตรียมอาหารส่วนตัวไป ระหว่างมื้ออาหาร กรุณารอจนกว่าทางร้านอาหารเสิร์ฟอาหารส าหรับกรุ๊ปให้เรียบร้อย
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ก่อน จึงจะท าอาหารพิเศษเสิร์ฟให้ท่านได้ในภายหลัง     เมนูอาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความ

เหมาะสม ขึ้นอยู่กับสถานการณ์   เช่น เวลาออกหรือเวลาถึงของเที่ยวบินแต่ละสายการบิน  การจารจรบนท้อง

ถนน  วันเวลาเปิดปิดของร้านอาหาร  หรือด้วยสาเหตุต่างๆ  ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง   

ในกรณทีี่เกดิเหตใุดๆ จนท าใหค้ณะทวัรไ์มส่ามารถออกเดนิทางได ้  เช่น มลีกูค้ากลุม่ใหญ่ยกเลิกการเดินทาง

กะทนัหัน ทางสายการบินเรียกที่นั่งคืนด้วยเหตุผลของสายการบิน ฯลฯ ทางผู้จดัจะพยายามหาโปรแกรมอื่นใน

ราคาและช่วงเวลาใกล้เคยีงกันทดแทน ขอให้ลูกค้าตระหนักดีว่าเหตกุารณ์ดังกล่าวถอืเป็นเหตสุุดวิสัยและเชื่อมั่น

ว่าผู้จัดได้พยายามอย่างสุดความสามารถ  โดยลูกค้าจะไม่ยกเหตขุ้อนี้มาเป็นข้อเรียกร้องใดๆ กับผู้จัด  หาก

ลูกค้าประสงค์รับเงินคืน ทางผู้จัดยินดคีืนเงิน 

ราคาคา่บรกิารไมร่วม  

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม โทรศัพท์ โทรสาร มินิบาร์ ทีวีช่องพิเศษ ค่าท าหนังสือ

เดินทาง ค่าซักรีด  ค่าสัมภาระที่เกินชิ้นหรือน้ าหนักเกินสายการบินก าหนด  ค่าวีซ่าพาสปอร์ตต่างด้าวหรือ

ต่างชาติ  ค่าภาษีการบริการ  3%  ภาษีมูลค่าเพิ่ม  7%    

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

 เงือ่นไขในการจองทวัร์ 

 งวดที ่1 : ส ารองที่นัง่จา่ย 15,000 บาท/ทา่น (หลงัการจองภายใน 3 วนั)พรอ้มสง่ส าเนาหนังสอืเดนิทาง 

 งวดที ่2 :ช าระยอดสว่นที่เหลอื กอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 20 วนั  

 หากไมช่ าระคา่ใช้จา่ยภายในก าหนด ทางบรษิัทจะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั 

- ช าระโดยเงินสด 

- ช าระด้วยเชค็ หรอืแคชเชยีรเ์ชค็ สั่งจ่ายในนามบริษัท เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป จ ากัด 

- ช าระด้วยการโอนเงนิผา่นบญัชธีนาคาร  (กรุณาแฟกซ์ใบน าฝากมายังเบอร์ 02-231-3399) 

 

ชื่อบัญชี  บริษัท เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป จ ากัด 

ธนาคารกรุงเทพฯ สาขา อาคารซิลลิค เฮ้าส ์ เลขที่  860-0-241510 บญัชีออมทรัพย์ 

ธนาคารกรุงไทย สาขา อาคารซิลลิค เฮ้าส ์ เลขที่  968-0-091880 บญัชีออมทรัพย ์

ธนาคารกสกิรไทย สาขา สลีมคอมเพลก็ซ์  เลขที่  020-3-839278 บญัชีออมทรัพย ์

ธนาคารไทยพาณิชย ์ สาขาอโศกทาวเวอร์    เลขที่  234-2-012317  บญัชีออมทรัพย ์

กรณชี าระดว้ยบตัรเครดิต มคีา่ธรรมเนยีมรูดบัตร 3 % จากยอดทีท่ าการรูด 

หมายเหต ุ ทา่นทีต่อ้งการใบเสร็จในนามนิตบิคุคล กรุณาแจ้งกับพนักงานขายให้ทราบล่วงหน้า มฉิะนั้นทาง

บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ออกใบเสร็จย้อนหลัง 

การยกเลกิการจอง   

การคืนเงินทุกกรณี  ผู้มชีือ่ในเอกสารการจอง จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรอืเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงิน

คืนที่ท าการของผู้จดัอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อท าเร่ืองขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนงัสือมอบอ านาจพร้อม

หลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ  และหน้าสมุดบญัชีธนาคารที่ต้องการ

ให้น าเงินเข้าให้ครบถ้วน 

ตัว๋สายการบนิไมส่ามารถระบุทีน่ัง่ ซือ้แบบใชว้ธิ ีRANDOM คอืสุม่เลอืกทีโ่ดยระบบสายการบนิ   การจัดที่นั่งบน

เครื่องบิน เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ก าหนด ทางผู้จดัไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ แต่จะท าการ Request 

ให้ได้เท่านั้น 
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หากสายการบินเห็นควรวา่ไม่สมควรแก่การเดินทางเนื่องจากอาการเมาสุราหรือมีลักษณะอาการที่เป็น

อันตรายอย่างเห็นได้ชัดในทางการแพทย์ และ/หรือ  หากสายการบินเห็นควรว่าไม่เหมาะสมในการเดินทาง

โดยเหตุผลทางการแพทย์ หรือเงื่อนไขทางการแพทย์ของท่านอาจก่อให้เกิดอนัตรายต่อสุขภาพแก่ผูโ้ดยสาร

อื่น    

หากสายการบินเห็นควรวา่ไม่สมควรแก่การเดินทางเนื่องจากอาการเมาสุราหรือมีลักษณะอาการที่เป็น

อันตรายอย่างเห็นได้ชัดในทางการแพทย์ และ/หรือ  หากสายการบินเห็นควรว่าไม่เหมาะสมในการเดินทาง

โดยเหตุผลทางการแพทย์ หรือเง่ือนไขทางการแพทย์ของท่านอาจก่อให้เกิดอนัตรายต่อสุขภาพแก่ผูโ้ดยสาร

อื่น 

เนือ่งจากการเดินทางนัน้เตม็ไปดว้ยความเสีย่ง และความรับผิดชอบของทางสายการบินที่มีต่อผู้โดยสารนั้น

มีจ ากัด ดังนั้นจึงแนะน าให้ซื้อประกันภัยการเดินทางและสุขภาพเพิ่มเติม ท่านสามารถเลือกซือ้ความ

คุ้มครองตามที่ท่านต้องการ โดยเฉพาะกรณ ีเกิดเหตุเจ็บป่วยจะมีความสามารถในการจ่ายค่ารักษาได้ 

เนื่องจากหากเกิดเหตดุงักล่าวขึ้นในต่างประเทศ เช่น ประเทศเกาหลีใต้ จะมีค่าใช้จ่ายที่สูงมาก 

ขอ้ตกลงและเงือ่นไขการเดินทางทอ่งเที่ยวกบัเรา 

 จัดให้เฉพาะลูกค้าที่ประสงค์จะไปท่องเที่ยวตามรายการของทัวร์ทุกวันเท่านั้น  หากท่านไม่สามารถร่วมทัวร์
ทุกวัน แค่สมัครมาร่วมทวัร์เพียงเพื่อการใช้ตั๋วเครื่องบินและที่พักในราคาพิเศษ  หากท่านไม่แจ้ง และปรากฏ

ว่าท่านไม่รวมทัวร์ในบางวนั ทางบริษทัจะคดิคา่ด าเนนิการในการแยกท่องเที่ยวเอง 300 USDต่อท่าน  (ก่อน

ซื้อทัวร์ จะต้องแจ้งความประสงค์ที่เป็นจริง เพื่อทางผู้จัดจะได้คิดค่าบริการที่เหมาะสม)   หมายเหตุ หากการ

ไปพบเพื่อนหรือญาติหรือไปติดต่อธุรกิจหรือท่องเที่ยวอิสระ ท าหลังจากที่รายการเสร็จสิ้นในแต่ละวันแล้ว ไม่

เป็นเหตทุี่ทางผู้จดั จะตดัการให้บริการท่านแต่อย่างใด  

 ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรือไม่ขายให้แก่ท่านที่ต้องใช้รถเข็น หรือ มีโรคประจ าตัวบางอย่าง หรือ ท้องอ่อน
หรือท้องแก่มาก หรือ มีเด็กอายุ 1-2 ปี หรือ คนพิการ หรือ พระภิกษุสงฆ์ หรือ นักบวช (ก่อนซื้อทัวร์ จะต้อง

แจ้ง เพื่อหาข้อตกลงร่วมกัน เพราะเราค านึงถึงความปลอดภัยและเพื่อสร้างความสุขแก่คณะผู้เดินทาง)   

 ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศเกาหลีใต้เพื่อไปท างาน หรือเพื่อการ 

 เคาน์เตอร์เช็คอินจะเปิดให้บริการก่อนเวลาเครื่องออกสาม (3) ชั่วโมง เคาน์เตอร์ จะปิดให้บริการก่อนเวลา

ออกเดินทาง  (90) นาที  ผู้โดยสารจ าเป็นต้องด าเนินการให้เรียบร้อยภายในระยะเวลาที่ได้ระบุไว้ ทั้งนี้ไม่

ว่าในกรณีใดๆ  สายการบินสงวนสิทธิในการปฏิเสธการเดินทาง โดยไม่มีการคืนเงินค่า โดยสารที่ท่านได้

ช าระไปแล้ว  

 ไม่แสดงตนหรือยืนยันความเป็นตวัท่านต่อพนักงานของสายการบิน 

 ไม่อาจแสดงเอกสารได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง (เอกสารการเดินทางที่ช ารุดไม่สมบูรณ์จัดว่าเป็นเอกสารที่

ไม่ถูกต้อง)  

 ส าหรับท่านต้องมีตราอนุญาตเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศ (วีซ่า) ซึ่งจ าเป็นต่อการเดินทางไปยัง

สถานที่ต่างๆ   หรือ  เอกสารการเจ้งเข้าแจ้งออก   หรือ  เอกสารด้านการท างาน Work Permit 

 กระท าการประทุษร้ายแก่พนักงานของสายการบิน หรือก่อให้เกิดความวุ่นวาย ณ เคาน์เตอร์ของสายการ

บิน หรือดูหมิ่น เหยยีดหยามพนักงานของสายการบินไม่ว่าโดยการกระท าหรือโดยวาจา 

 หากรัฐบาลหรือหน่วยงานอื่นไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางหรือขึ้นเครื่องบิน 
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อื่นใดอันมิใช่การท่องเท่ียว  

 การเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวในทุกการเดินทางอาจเกิดการเปลี่ยนแปลง  ดังนี้ รายการท่องเที่ยว 

เมนูอาหาร โรงแรมที่พัก รถทัวร์ในแต่ละวันที่ได้จัดเตรียมไว้ (ทั้งช่วงน าเสนอ ช่วงสรุป และช่วงเดินทางจริง) 

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง  โดยพยายามที่จะตามรายการสรุปให้ตรงมากที่สุด หรือใน

ระดบั หรือในคุณภาพที่ใกล้กันมากที่สุด 

 ขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธความรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดกับชีวิต ร่างกาย การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย ความตาย 

 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การ

บริการจากสายการบิน ( ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้าของเที่ยวบิน การยกเลิก

เท่ียวบิน มีการยุบเท่ียวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากสายการบินพิจารณา

สถานการณ์แล้วว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย์ หรือเหตุผลทางด้านความปลอดภัย 

เป็นต้น  โดยจะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อจ ากัดความรับผิดชอบของแต่ละสายการบิน )  บริษัทขนส่ง  รถ

โดยสาร  เรือบริการ หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ  ที่จะส่งผลท าให้เสียเวลาหรือยกเลิกรายการท่องเที่ยวทัวร์

บางรายการหรือทั้งหมด  ผู้เดินทางไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งค่าเสียเวลา  

ค่าเสียโอกาส ค่าเสียความรู้สึก และค่าใช้จ่ายท่ีบริษัทจ่ายไปแล้ว เป็นต้น   ขอให้ทราบว่า  ผู้จัดจะด าเนินโดย

สุดความสามารถที่จะประสานงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า แต่จะไม่คืนเงิน  

 มัคคุเทศก์ พนักงานและตวัแทนของผู้จดั ไม่มีสิทธิ์ในการให้ค าสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด  นอกจากมีเอกสาร

ลงนามโดยผู้มีอ านาจของผู้จัดก ากับ  

 ผู้จดัจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ ในทกุกรณี เนื่องจากเป็นการช าระค่าทัวร์ในลักษณะ

เหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ เช่น ไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง กรมแรงงาน  การ

กระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง การถูกปฏิเสธใน

กรณีอื่นๆ   ไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เท่ียวบางรายการ เป็นต้น 

 ขอความร่วมมือในเรื่องความประพฤติของคนเดินทางหากผู้จัดหรือตัวแทนของประเทศที่ท่านได้เดินทางมา 
เดินทางไปสู่ หรือเดินทางผ่าน  เห็นว่าผู้โดยสารประพฤติตนที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้เดินทางอื่นๆ หรือ

ทรัพย์สิน หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ (ตัวแทน) หรือไม่ปฏิบัติตามค าชี้แจงของเจ้าหน้าที่ 

(ตัวแทน) ทางผู้จัดอาจใช้มาตรการตามที่เห็นสมควรเพื่อป้องกันไม่ให้ความประพฤติดังกล่าวด าเนินต่อไป ซึ่ง

รวมไปถึงการยบัย้ัง และปฏิเสธให้บริการ 

 การช้อปปิ้งการเลือกซื้อของนักท่องเที่ยว เป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการท่องเที่ยวประเทศ
เกาหลีใต้ ซึ่งเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่คนไทยชื่นชอบ   โปรแกรมทัวร์อาจจะมีการรายการพาไปช้อปปิ้งยังสถานที่

ต่างๆ โดยการเลือกซื้อของทุกอย่างเป็นเรื่องการตัดสินใจส่วนตัวเสมอ   และ ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ไม่

รับผิดชอบทุกการซื้อของท่าน 

 กระเป๋าลูกค้าต้องยอมรับในความเสี่ยงของกระเป๋าทุกใบของตัวเอง (ท่านสามารถเลือกซื้อประกันเพิ่ม 
เกี่ยวกับสัมภาระกระเป๋า เพราะสายการบินมีก าหนดการจ ากัดความรับผิดชอบต่อสัมภาระ)  ทางทัวร์จะไม่

รับผิดชอบต่อความเสียหาย สูญหาย ล่าช้า อุบัติเหตุ ที่เกิดจากกรณีใดๆ ทั้งสิ้น  ซึ่งลูกค้าต้องเข้าใจว่า โดย

ปกติทุกฝ่าย เช่น คนขับรถ  มัคคุเทศก์ หรือ หัวหน้าทัวร์  ถึงแม้จะพยายามในการดูแลและระวังเรื่อง

สัมภาระกระเป๋าเดินทางลูกค้า 
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อุบัติเหตุต่างๆ  สูญหายในทรัพย์สินหรืออย่างอื่น การนัดหยุดงาน  ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฎิวัติ  

และอื่นๆ ที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม  

ผู้ร่วมเดินทางตกลงปฏิบตัิตามข้อก าหนดและเง่ือนไขการเดินทางนี้ทุกประการและในกรณีมีข้อพิพาท ให้ถือค า

ตดัสินของผู้จัดเป็นที่สิ้นสุด 
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Attn : คุณ____________________    Fax :  02-231-3399 

ใบจองทัวร์กับ  บริษัท เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป จ ากัด 

รายการทัวร์       วนัเดินทาง       

ชื่อผู้ติดต่อ      โทร     แฟกซ์     

ที่อยู่เพ่ือติดต่อรับเอกสาร             

              

               

              

               

จ านวนผู้เดินทางทั้งหมด     คน  (ผู้ใหญ่   ท่าน / เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี  ท่าน) 

จ านวนห้องพักที่ใช้ทั้งหมด    ห้อง (ห้องพกัคู่ ห้องพักเดี่ยว       ห้องพัก 3 เตียง  ) 

รายชื่อผูเ้ดนิทาง (กรุณาจดัเรียงตามหอ้งพกั และใหช้ื่อทัง้ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ อย่างถกูต้องตามหนงัสอืเดนิทาง 

ล าดับ ชือ่-นามสกุล (ภาษาไทย) ชือ่-นามสกุล(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ(ว/ด/ป) ปี ค.ศ. 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

**หมายเหต ุ กรุณแจ้งความประสงค์อื่นตามที่ท่านต้องการ อาทิเช่น 

       อาหาร    ไม่ทานเนื้อววั                ไม่ทานเนื้อหมู          ไม่ทานสัตว์ปีก    ทานมังสาวิรตั 

รายละเอียดอื่นๆ              

               

ยืนยนัราคา ผู้ใหญ่     เด็ก    ค่าตั๋วเพ่ิม / ลด      

ข้าพเจ้ารับทราบเงื่อนไขในรายการทวัร์เรียบร้อยแล้ว  ลงชื่อ       ผู้จอง 

               (     ) 

                        วนัที่       

 

 

 

 

 

เอฟวนีิว อนิเตอร์ แทรเวลิ กรุ๊ป ขอบคุณทุกท่านทีใ่ห้เกยีรตใิช้บริการของเรา 


