บริษัท เอฟวีนิว อินเตอร แทรเวิล กรุป จํากัด

Avenue Inter Travel Group Co., Ltd.

ใบอนุญาตธุรกิจนําเที่ยวเลขที่ 11/01967

มั่นใจทุกการเดินทาง ประสบการณ์ มากกว่า 20 ปี
(à¡ÒËÅÕãµŒ á´´Ö§«Ò¹ ÍÒ«Ò¹ â«Å OZ 5 ÇÑ¹ 3 ¤×¹23,900)

แชออนเซน เที่ยวเมืองอายุยืน ทองแดนผีดิบ ภูเขาจูบกัน ฤดูใบไมรวง เวลาความสุข ใบไมเปลี่ยนสีแดงเพลิงหรือเหลืองทอง*
โปรแกรม Autumn Classic+Onsen เกาหลี 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่ม (บาท) 23,900
กันยา-พฤศจิกา18

ที่พัก
รถโคช

ระดับ 3 ดาว+ เกาหลี (พัก 1 คืน แชน้ําแร #โรงแรมในเมืองอาซาน + พัก 2 คืนโรงแรมในกรุงโซล)

อาหาร
วันแรก (-)
วันที่สอง
(-.L.D)

วันที่สาม
(B.L.D)

วันที่สี่

(B.L.D)

วันที่หา
(B.L)

สายการบิน

Asiana Airlines (OZ) หรือ
Korean Air (KE)

เดินทาง

กรุปคณะ

20-25 ทานตอคณะ

บริการดวยรถซึ่งมีขนาดของรถจะเปนไปตามจํานวนของผูโดยสาร ปกติก 25 หรือ 30 หรือ 40 หรือ 45 ที่นั่ง
อาหารเชา@โรงแรม 3 มื้อ อาหารกลางวันและค่ํา@หองอาหารทองถิ่น 7 มื้อ เมนูจัดหลากหลายไมซ้ํากัน #ไก่อันดองจิมทัค #หมู
ไฟหรื อบลูโกกิ #หม้อไฟเห็ดโพซดชาบู #ไก่ต๋ ุนโสม #หมูยา่ งคาลบี้ #พิเศษ ! อาหารบุฟเฟต์ สุขภาพสไตล์ท่านนายพลยีชุนชิน
#พิเศษ ! เมนูอินเตอร์บุฟเฟ่ ต์เกาหลี+ขาปูยกั ษ์ แบบไม่อ้ นั ฟรี ! นํา้ แร่ ดื่มบนรถวันละ 1 ขวด
สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินนานาชาติอินชอน เกาหลีใต – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ รวมบัตร Special Pass Ticket เล่นเครื่ อง
เล่นได้ไม่จาํ กัดรอบ เทศกาลดอกไม้ ท่องแดนผีดิบ เทศกาลผีเขย่าขวัญ – เมืองอาซาน – เฟริ สต์วิลเลจอาณาจักรแห่ งการช้อปปิ้ ง
สิ นค้าแบรนเกาหลี – หมู่บา้ นฝรั่งเศส France Village แห่งใหม่ ไฉไลกว่าเดิม
เมืองอาซาน – ถนนอุโมงค์ตน้ แปะก๊วยสูงเสี ยดฟ้ า ทอดยาวกว่า 1.5 กม – สมดุลแห่งชีวติ #หมู่บา้ นพื้นเมืองโบราณเวอัม – ภูเขา
จูบกันและสะพานคู่รัก รวม ! บัตรนัง่ เคเบิ้ลคาร์ – กรุงโซล – ภูเขานัมซาน ที่ต้ งั #หอคอย N Tower สายเคเบิ้ล Love Rock
กรุ งโซล – ศูนย์โสมเกาหลี – ศูนย์เครื่ องสําอางเวชสําอาง – เรียนรูวัฒนธรรมการทําคิมบับ (ขาวหอสาหราย) + แตงชุดฮันบก
แชะถายภาพ – ศูนย์น้ าํ มันสนเข็มแดง – สัมผัสประสบการณ์ การตีกลอง เล่นเต้น จังหวะนันทา สุ ดฮิป #Nanta Academy ดิวตี้ฟรี - ย่านถนนแฟชัน่ เมียงดอง
กรุ งโซล – ศูนยฮอกเก็ตนามู - พระราชวังถ็อกซูคุง ถนนเลียบกําแพงหิ นสี น้ าํ ตาลเทาสวยงาม – ผ่านถนนเซจอง+บลูเฮาส์ –
สะพานลอยฟ้ า “Seoullo 7017” – แวะซื้อของฝากติดไม้ติดมือที่ศูนย์รวมของพื้นเมือง – สนามบินนานาชาติอินชอน – กรุ งเทพฯ

191 อาคารสี ลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 22 ห้อง 3 ถนนสี ลม แขวงสี ลม เขตบางรัก กรุ งเทพฯ 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

Itinerary
â»Ãá¡ÃÁ·‹Í§à·ÕèÂÇ ¹Í¹¹éíÒáÃ‹ áª‹ÍÍ¹à«¹ ªÁàÁ×Í§ Smart City ÍÒ«Ò¹ – ¤Œ¹¾º¤ÇÒÁÊÁ´ØÅáË‹§ªÕÇÔµ #ËÁÙ‹ºŒÒ¹
¾×é¹àÁ×Í§âºÃÒ³àÇÍÑÁ – à¿ÃÔÊµÇÔÅàÅ¨ÍÒ³Ò¨Ñ¡ÃáË‹§¡ÒÃªŒÍ»»œ§ÊÔ¹¤ŒÒáºÃ¹´´§Ñ à¡ÒËÅÕ – ËÁÙ‹ºŒÒ¹½ÃÑè§àÈÊ France Village áË‹§
ãËÁ‹ ä©äÅ¡Ç‹Òà´ÔÁ - ªÁãºäÁŒ»ÅÕèÂ¹ÊÕ #à·×Í¡à¢Òá´´Ö§«Ò¹ ËÃ×Í ÀÙà¢Ò¨Ùº¡Ñ¹ ÃÇÁ ! ºÑµÃ¹Ñè§à¤àºÔéÅ¤ÒÃ - ºÑµÃ Special Pass
Ticket àÅ‹¹à¤Ã×èÍ§àÅ‹¹ä´ŒäÁ‹¨íÒ¡Ñ´ÃÍº #ÊÇ¹Ê¹Ø¡àÍàÇÍÃáÅ¹´ ÃÇÁâÅ¡ÊÇ¹ÊÑµÇà»´·Õè Lost Valley ·‹Í§á´¹¼Õ´Ôº à·È¡ÒÅ¼Õ
à¢Â‹Ò¢ÇÑÞ (µØÅÒ¶Ö§µŒ¹¾ÄÈ¨Ô¡Ò) áÅÐà·È¡ÒÅ´Í¡äÁŒ – ¾ÃÐÃÒªÇÑ§âºÃÒ³ ¼‹Ò¹ªÁºÅÙàÎŒÒÊ – ÈÙ¹ÂâÊÁà¡ÒËÅÕ – à¤Ã×èÍ§ÊíÒÍÒ§
à¡ÒËÅÕ – ÀÙà¢Ò¹ÑÁ«Ò¹ & ËÍÂ¤ÍÂ N – àµçÁÍÔèÁÂ‹Ò¹á¿ªÑè¹ÎÔ»àÁÕÂ§´Í§ - àÃÕÂ¹ÃÙŒÇÑ²¹¸ÃÃÁ¡ÒÃ·íÒàÁ¹ÙÍÒËÒÃ¤ÔÁºÑº + áµ‹§
ªØ´ÎÑ¹º¡áªÐÀÒ¾¶‹ÒÂ - ÊÑÁ¼ÑÊ»ÃÐÊº¡ÒÃ³ ¡ÒÃµÕ¡ÅÍ§ àÅ‹¹àµŒ¹ ¨Ñ§ËÇÐ¹Ñ¹·Ò ÊØ´ÎÔ» #Nanta Academy
ขอสงวนสิ ทธิ์ เปลี่ยนแปลงเที่ ยวบินและตารางการบินของสายการบินตามที่ ได้ อนุมตั ิ

สายการบิน
สายการบิน

Korean Air (KE)
Korean Air (KE)
Asiana Airline (OZ)

BKK-ICN
BKK-ICN
KE652
KE658
OZ742

เวลาออก
เวลาออก

เวลาถึง
เวลาถึง

ICN-BKK

เวลาออก
เวลาออก

เวลาถึง
เวลาถึง

ICN-BKK
2240
0610+1
KE651
1735
2110
2320
0650+1
KE659
1945
2350
0130
0915
OZ741
1930
2310
(ที่ นั่งจํากัดในแต่ ละวัน จองและจ่ ายก่ อนได้ สิทธิ ก่อน จองหลัง อาจต้ องเพิ่มค่ าตั๋ว )

â»Ã´µÃÇ¨ÊÍº ÍÒÂØ ¢Í§Ë¹Ñ§Ê×Íà´Ô¹·Ò§ ( Passport ) ¢Í§¼ÙŒâ´ÂÊÒÃ Ç‹Ò¨ÐµŒÍ§¤§ÁÕÍÒÂØàËÅ×Í ³ ÇÑ¹à´Ô¹·Ò§
ÁÒ¡¡Ç‹Ò 6 à´×Í¹¢Öé¹ä» áÅÐË¹Ñ§Ê×Íà´Ô¹·Ò§àËÅ×ÍË¹ŒÒ¡ÃÐ´ÒÉà¾ÕÂ§¾ÍãËŒà¨ŒÒË¹ŒÒ·ÕèµÃÇ¨¤¹ä´Œ»ÃÐ·ÑºµÃÒ Ë¹Ñ§Ê×Íà´Ô¹·Ò§ÍÂÙ‹
ã¹ÊÀÒ¾·Õè´Õ (äÁ‹ªíÒÃØ´)
DAY ÇÑ¹áÃ¡ Ê¹ÒÁºÔ¹ÊØÇÃÃ³ÀÙÁÔ
àªŒÒ ¡ÅÒ§ÇÑ¹ ¤èíÒ
à¨ŒÒË¹ŒÒ·ÕÃè ÍµŒÍ¹ÃÑº´ÙáÅ ÁÍºàÍ¡ÊÒÃ áÅÐÍ¸ÔºÒÂà¾ÔÁè àµÔÁ (¹Ñ´ËÁÒÂáµ‹ÅÐ¤³Ð¡‹Í¹ÍÍ¡ 1
à´Ô¹·Ò§ 3 ªÑÇè âÁ§Å‹Ç§Ë¹ŒÒ¡‹Í¹à¤Ã×èÍ§ÍÍ¡)
¤èÒí
Ë¹ŒÒà¤Ò¹àµÍÃ
ÊÒÂ¡ÒÃºÔ¹
ã¡ÅŒ»ÃÐµÙ·Ò§à¢ŒÒ
หมายเลข 5
พรอมกันที่ชั้น 4 ผูโดยสารขาออก
Asiana Airline (OZ)
เช็คอินหมายเลข K
หมายเลข 6
พรอมกันที่ชั้น 4 ผูโดยสารขาออก
Korean Air (KE)
เช็คอินหมายเลข N
สายการบินจํากัดนํา้ หนักเพียงท่ านละ 23 กก. และ ถือขึน้ เครื่องได้ อกี ท่านละ 1 ชิ้น 7 กก. (ไม่ รวมกระเป๋ าสะพาย)
(กระเปาเดินทางฝากใตทองเครื่อง ไมเกินจํานวน 1-2 ชิ้น ขึ้นอยูกับนโยบายสายการบิน)

¡ÒÃÍ¹ØÞÒµãËŒ·‹Ò¹¼‹Ò¹´‹Ò¹µÃÇ¨¤¹ÍÍ¡¹Í¡»ÃÐà·Èä·Â áÅÐ ¼‹Ò¹´‹Ò¹µÃÇ¨¤¹à¢ŒÒ»ÃÐà·Èà¡ÒËÅÕà¾×èÍ¡ÒÃ·‹Í§à·ÕèÂÇ à»š¹
ÍíÒ¹Ò¨¢Í§à¨ŒÒË¹ŒÒ·ÕèµÃÇ¨¤¹à¢ŒÒÍÍ¡àÁ×Í§¢Í§»ÃÐà·Èä·ÂËÃ×Í»ÃÐà·Èà¡ÒËÅÕã¹¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³ÒáÅÐÍ¹ØÞÒµãËŒà´Ô¹·Ò§ÍÍ¡¨Ò¡
»ÃÐà·Èä·Â ËÃ×Í ãËŒ¾íÒ¹Ñ¡ÍÂÙ‹ã¹»ÃÐà·È¡ÒËÅÕãµŒà¾×èÍ¡ÒÃ·‹Í§à·ÕèÂÇ ·Ò§¼ÙŒ¨Ñ´äÁ‹ÁÕÍíÒ¹Ò¨áÅÐäÁ‹ÊÒÁÒÃ¶à¢ŒÒä»á·Ã¡á«§ä´Œ
ËÒ¡·‹Ò¹µŒÍ§«×Íé ºÑµÃâ´ÂÊÒÃÀÒÂã¹»ÃÐà·Èà¾×èÍä»áÅÐ¡ÅÑº¡ÃØ§à·¾Ï
¡ÃØ³ÒàÅ×Í¡«×éÍºÑµÃâ´ÂÊÒÃÀÒÂã¹»ÃÐà·È»ÃÐàÀ··ÕèÊÒÁÒÃ¶àÅ×èÍ¹ÇÑ¹áÅÐàÇÅÒà´Ô¹·Ò§ä´Œ
·Ñé§¹Õéà¾×èÍ»‡Í§¡Ñ¹»˜ÞËÒà·ÕèÂÇºÔ¹Å‹ÒªŒÒËÃ×Í¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§àÇÅÒ¢Í§à·ÕèÂÇºÔ¹ËÃ×Í¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§ÇÑ¹à´Ô¹·Ò§
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•
•
•
•
•
•
•

¢ŒÍá¹Ð¹íÒ
ËÒ¡·‹Ò¹ÁÕ»˜ÞËÒàÃ×èÍ§ÍÒËÒÃ¡ÃØ³Òá¨Œ§·Ò§¼ÙŒ¨Ñ´·ÃÒºÅ‹Ç§Ë¹ŒÒ
ËŒÒÁ¹íÒ¼ÅäÁŒáÅÐà¹×éÍÊÑµÇ·Ø¡ª¹Ô´à¢ŒÒ»ÃÐà·Èà¡ÒËÅÕãµŒ ËÒ¡¾º¨ÐµŒÍ§àÊÕÂ¤‹Ò»ÃÑº
àµÃÕÂÁÊÑÁÀÒÃÐ¢¹Ò´¡ÅÒ§ à¹×èÍ§¨Ò¡âÃ§áÃÁ·Õè¾Ñ¡ã¹à¡ÒËÅÕäÁ‹ÁÕºÃÔ¡Ãª‹ÇÂ (á¹Ð¹íÒ µÅÍ´·ÃÔ»¨ÐµŒÍ§´ÙáÅ¡ÃÐà»‰ÒÂ¡¢Öé¹Å§
ËŒÍ§´ŒÇÂµÑÇ·‹Ò¹àÍ§ à¾×èÍ»‡Í§¡Ñ¹ËÅÒÂ¡Ã³Õ·ÕèÍÒ¨à¡Ô´¢Öé¹ä´Œ)
¡ÃÐà»‰Ò·Ø¡ãº¨ÐµŒÍ§½Ò¡ãËŒ¡Ñº·Ò§à¨ŒÒË¹ŒÒ·ÕèÊÒÂ¡ÒÃºÔ¹´ŒÇÂµÑÇ·‹Ò¹àÍ§µÒÁ¹âÂºÒÂÃÑ¡ÉÒ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ¢Í§ÊÒÂ¡ÒÃºÔ¹
·ÃÑ¾ÂÊÔ¹ ÁÕ¤‹ Ò áÅÐáµ¡ËÑ¡ §‹Ò Â àª‹ ¹ à§Ô¹ ÍÑÞÁ³Õ ÍØ» ¡Ã³ ÍÔà Åç ¡ ·ÃÍ¹Ô¡ Ê ¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃ ¡ÅŒ Í§¶‹Ò ÂÃÙ» ÍØ»¡Ã³ÇÕ´ÕâÍ
àÍ¡ÊÒÃ·Õáè Å¡à»ÅÕèÂ¹à»š¹à§Ô¹ä´Œ àÍ¡ÊÒÃ·Ò§¸ØÃ¡Ô¨ Ë¹Ñ§Ê×Íà´Ô¹·Ò§ à¡çºµÔ´µÑÇàÊÁÍ
Ê¹ÒÁºÔ¹ÊØÇÃÃ³ÀÙÁÔ “ äÁ‹ÁÕ¡ÒÃ»ÃÐ¡ÒÈàÃÕÂ¡ÅÙ¡¤ŒÒ¢Öé¹à¤Ã×èÍ§ ” ¡ÃØ³ÒÃÍ·Õè»ÃÐµÙ¢Öé¹à¤Ã×èÍ§ÍÂ‹Ò§¹ŒÍÂ 30 ¹Ò·Õ ¡‹Í¹àÇÅÒ
à¤Ã×èÍ§ÍÍ¡
¹íÒàÊ×éÍá¨ç¤á¡çµµÔ´µÑÇ¢Öé¹à¤Ã×èÍ§´ŒÇÂ à¾ÃÒÐÍÒ¡ÒÈÍÒ¨¨ÐàÂç¹áÅÐà¾×èÍ¡ÒÃ¾Ñ¡¼‹Í¹·ÕèÍºÍØ‹¹ (ÊíÒËÃÑº Á×ÍãËÁ‹ ËÃ×Í ¤¹¡ÅÑÇ
ÇÑ¹áÃ¡æ ¨Ð jetlag ËÃ×ÍÍÒ¡ÒÃàÁÒàÇÅÒ¨Ò¡¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹â«¹àÇÅÒ¢Í§âÅ¡ á¹Ð¹íÒ : ¹Í¹ãËŒÁÒ¡·ÕèÊØ´ ËÃ×Í ·Ò¹ÂÒá¡ŒàÁÒ
à¾ÃÒÐÁÕÁÕÄ·¸Ôì·íÒãËŒ¹Í¹ËÅÑº äÁ‹´×èÁÊØÃÒËÃ×Í¢Í§ÁÖ¹àÁÒ áÅÐ´×èÁ¹éíÒÁÒ¡æ)

DAY

ÇÑ¹·ÕèÊÍ§ Ê¹ÒÁºÔ¹¹Ò¹ÒªÒµÔÍÔ¹ªÍ¹ »ÃÐà·Èà¡ÒËÅÕãµŒ – à¤ÕÂ§¡Õâ´

àªŒÒ

¡ÅÒ§ÇÑ

¤èíÒ

2 àÇÅÒ·Õèà¡ÒËÅÕãµŒàÃçÇ¡Ç‹Òä·Â 2 ªÑèÇâÁ§ | àÇÅÒºÔ¹»ÃÐÁÒ³ 5-6 ª.Á.
x
x
¨Ò¡¹Ñé¹ ÍÍ¡à´Ô¹·Ò§ÊÙ‹»ÃÐà·Èà¡ÒËÅÕãµŒ â´ÂÊÒÂ¡ÒÃºÔ¹ Korean Air (KE) , Asiana Airlines (OZ)
(ÍÒËÒÃàªŒÒËÃ×Í¤èíÒ ¤ÇÒÁºÑ¹à·Ô§ ÀÒ¾Â¹µÃ áÅÐ à¤Ã×èÍ§´×èÁº¹à¤Ã×èÍ§ áÅÐºÃÔ¡ÒÃÍ×è¹æ º¹à¤Ã×èÍ§)
àªŒÒ
ICN Landing ¶Ö§Ê¹ÒÁºÔ¹¹Ò¹ÒªÒµÔÍÔ¹ªÍ¹ ËÅÑ§¼‹Ò¹¾Ô¸Õ¡ÒÃµÃÇ¨¤¹à¢ŒÒàÁ×Í§áÅÐÈØÅ¡Ò¡ÃáÅŒÇ Ã¶â¤ª¾Ò·‹Ò¹
¢ŒÒÁ·ÐàÅµÐÇÑ¹µ¡´ŒÇÂÊÐ¾Ò¹á¢Ç¹ÂÍ§¨Í§ËÃ×ÍÊÐ¾Ò¹à¾×èÍ¤ÇÒÁËÇÑ§ã¹¡ÒÃÃÇÁªÒµÔ·ÕèÂÒÇ¡Ç‹Ò 4.42 ¡Á. ÁÕÂÍ´
â´ÁÊÙ§ 107 àÁµÃ ä»ÂÑ§¨Ø´ËÁÒÂ»ÅÒÂ·Ò§¡ÒÃ·‹Í§à·ÕèÂÇ¢Í§ÇÑ¹¹Õé
à¾×èÍãËŒÃÒÂ¡ÒÃ·‹Í§à·ÕèÂÇà»š¹ä»µÒÁ¡íÒË¹´¡ÒÃ ·Ò§¤³Ð·ÑÇÃ¨ÐÍÍ¡à´Ô¹·Ò§¨Ò¡Ê¹ÒÁºÔ¹ËÅÑ§àÇÅÒà¤Ã×èÍ§Å§
»ÃÐÁÒ³ 1.40 ªÑèÇâÁ§ ·‹Ò¹·ÕèµÔ´ÊÑÁÀÒÉ³·Õè´‹Ò¹µÃÇ¨¤¹à¢ŒÒàÁ×Í§ ËÒ¡·‹Ò¹¼‹Ò¹à¢ŒÒàÁ×Í§àÃÕÂºÃŒÍÂ ·‹Ò¹µŒÍ§
à´Ô¹·Ò§ä»¾º¡Ñº¤³Ð·ÑÇÃ´ŒÇÂµ¹àÍ§ áÅÐäÁ‹ÊÒÁÒÃ¶àÃÕÂ¡ÃŒÍ§¤‹Òà´Ô¹·Ò§¨Ò¡·Ò§¼ÙŒ¨Ñ´ä´Œ
11.00 àÁ¹ÙËÁÙÂ‹Ò§¤ÒÅºÕ #Pork KALBI ÍÒËÒÃ¾×é¹àÁ×Í§à¡ÒËÅÕ»œ§Â‹Ò§·ÕèàÅ×èÍ§ª×èÍáÅÐÃÙŒ¨Ñ¡¡Ñ¹´Õ·ÑèÇâÅ¡
º‹ÒÂ
ÊÇ¹Ê¹Ø¡àÍàÇÍÃáÅ¹´ #Everland “ ´ÔÊ¹ÕÂáÅ¹´à¡ÒËÅÕ ” ÊÇ¹à»´ã¹ËØºà¢Ò·ÕèÁÕª×èÍàÊÕÂ§ÁÒ¡·ÕèÊØ´¢Í§»ÃÐà·ÈÁÕ
Festival World ¨Ð»ÃÐ¡Íºä»´ŒÇÂ Global Fair, American Adventure, Magic Land, European Adventure áÅÐ
Equatorial Adventure áÅÐ Zootopia ·‹Ò¹ÊÒÁÒÃ¶»Å‹ÍÂ¤ÇÒÁá¡‹áÅÐàµÔÁàµçÁ¤ÇÒÁÊØ¢¢Í§·‹Ò¹´ŒÇÂºÑµÃ Special
Pass Ticket Ê¹Ø¡Ê¹Ò¹¡Ñºà¤Ã×èÍ§àÅ‹¹µ‹Ò§æ «Öè§·‹Ò¹ÊÒÁÒÃ¶àÅ×Í¡àÅ‹¹à¤Ã×èÍ§àÅ‹¹ä´ŒäÁ‹¨íÒ¡Ñ´ÃÍº äÁ‹Ç‹Ò¨Ðà»š¹·ÕàÍç¡
à¾ÃÊ Ã¶ä¿àËÒÐ Ë¹Í¹ÊÐºÑ´ ªÒÃ» âÃ§Ë¹Ñ§ÊÒÁÁÔµÔ ºŒÒ¹¼ÕÊÔ§ËÁØ¹ µÕÅÑ§¡ÒÊÍ§µÅº »†Ò«Ò¿ÒÃÕ ªÁäÅà¡ÍÃá½´¤Ù‹
áÃ¡¢Í§âÅ¡ ·Õè¹Õè ªÁ¤ÇÒÁ¹‹ÒÃÑ¡¢Í§ËÁÕ·ÕèÊÒÁÒÃ¶Ê×èÍÊÒÃ¡Ñº¤¹¢Ñºä´ŒÍÂ‹Ò§´Õ ÍÕ¡·Ñé§ÂÑ§ÁÕ LINE Store ÊíÒËÃÑº ªÒÇ
ÊÒÇ¡ LINE ãËŒáªÐÀÒ¾ ¤ÃÑé§áÃ¡¢Í§âÅ¡ ! à»´âÅ¡ÊÇ¹ÊÑµÇà»´·Õè Lost Valley ¡ÑºÃ¶ºÑÊÊÐà·Ôé¹¹éíÒÊÐà·Ôé¹º¡
áÅÐÍ×è¹æ ÍÕ¡·Ñé§ãËŒÊÒÇ¡ªÒÇ K-POP ä´ŒÁÕâÍ¡ÒÊªÁ¤Í¹àÊÔÃµ K-POP ¼‹Ò¹à·¤¹Ô¤¾ÔàÈÉàÊÁ×Í¹¨ÃÔ§ “ HOLOGRAM “
(ÁÕ¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂà¾ÔèÁ) ·Õè·íÒãËŒ·‹Ò¹ÃÙŒÊÖ¡Ç‹Ò¡íÒÅÑ§ÃÑºªÁÈÔÅ»¹·íÒ¡ÒÃáÊ´§µÑÇà»š¹æ µ‹ÍË¹ŒÒàÃÒ ¡ÑºÈÔÅ»¹¹Ñ¡ÃŒÍ§¨Ò¡¤‹ÒÂ
´Ñ§ã¹à¡ÒËÅÕ ¹Í¡¨Ò¡¹Õé·‹Ò¹ÂÑ§ÊÒÁÒÃ¶ªŒÍ»»œ§ã¹ÃŒÒ¹¤ŒÒ¢Í§·ÕèÃÐÅÖ¡ áÅÐÊØ´·ŒÒÂà´Ô¹ªÁáÅÐ¶‹ÒÂÃÙ»¡ÑºÊÇ¹´Í¡äÁŒ
«Öè§¼ÅÑ´à»ÅÕèÂ¹ËÁØ¹àÇÕÂ¹µÒÁÄ´Ù¡ÒÅ àª‹¹ Ä´ÙÃŒÍ¹¨Ðà»š¹´Í¡¡ØËÅÒºáÅÐ´Í¡ÅÔÅÅÕèºÒ¹ Ä´ÙãºäÁŒ¼ÅÔ¨Ðà»š¹´Í¡·ÔÇÅÔ
»ºÒ¹ Ä´ÙãºäÁŒÃ‹Ç§¨Ðà»š¹´Í¡àºÞ¨ÁÒÈºÒ¹ ¢ºÇ¹¾ÒàËÃ´µÒÁÇÑ¹àÇÅÒ
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ÊØ´ÁÑ¹Ê¡Ñº 2 à·È¡ÒÅ #ÊÇ¹Ê¹Ø¡àÍàÇÍÃáÅ¹´
©Õ´ÊÒ´¹éíÒ Water Fun ÊíÒËÃÑº·‹Ò¹·Õèà´Ô¹·Ò§ª‹Ç§ ¡Ã¡®Ò¤Á – 25 ÊÔ§ËÒ¤Á ·‹Ò¹¨Ðä´ŒÃ‹ÇÁÊ¹Ø¡¡Ñº¡ÒÃÂÔ§»„¹©Õ´¹éíÒÊ§¡ÃÒ¹µ
à¡ÒËÅÕ»‚ÅÐ¤ÃÑé§ Ê¹Ø¡Ê¹Ò¹àÅ‹¹¹éíÒ¡ÑººÍÁºÍÁáÁ¹ áÅÐ¢ºÇ¹¾ÒàËÃ´ ·ÕèÅÒ¹¤Ò¹ÔÇÑÅáÅÐâ«¹ÃÍ¤ÇÔÅ
·‹Í§´Ô¹á´¹¼Õ´ºÔ ¡Ñº à·È¡ÒÅ¼Õà¢Â‹Ò¢ÇÑÞ ÊíÒËÃÑº·‹Ò¹·Õèà´Ô¹·Ò§ª‹Ç§ 30 ÊÔ§ËÒ¤Á – 10 ¾ÄÈ¨Ô¡ÒÂ¹ ¾º¡Ñºà·È¡ÒÅ¼Õà¢Â‹Ò¢ÇÑÞ
à·È¡ÒÅ·ÕèàµçÁä»´ŒÇÂ áÊ§ ÊÕ àÅ×Í´ ·Õèà¡Ô´¢Öé¹·Õè Blood City ¾º¡Ñº¤‹ÒÂ·ËÒÃ·ÕèÊÙŒÃº¡Ñº«ÍÁºÕé ã¹ÇÑ¹·Õè¾ÃÐ¨Ñ¹·ÃàµçÁ
´Ç§à¾ÕÂ§ÇÑ¹à´ÕÂÇà·‹Ò¹Ñé¹ «ÍÁºÕé·ÕèËÔÇâËÂàÅ×Í´¢Í§Á¹ØÉÂ¨Ð¨ÑºÁ¹ØÉÂÁÒà»š¹àËÂ×èÍ¢Í§¾Ç¡ÁÑ¹ ¤Ø³à·‹Ò¹Ñé¹·Õè¨ÐÃÙŒ !
¼ÙŒ¤¹·ÕèÍÂÙ‹ã¹¹Ñé¹¨ÐÃÍ´ÍÍ¡ä´ŒËÃ×ÍäÁ‹ËÃ×Í¨Ðà»š¹àËÂ×èÍ¢Í§«ÍÁºÕé !
º‹ÒÂº‹ÒÂ à´Ô¹àÅ‹¹áªÐÀÒ¾«×éÍ¢¹Á¢Í§¡Ô¹·Õè ËÁÙ‹ºŒÒ¹½ÃÑè§àÈÊ France Village áË‹§
ãËÁ‹ ä©äÅ¡Ç‹Òà´ÔÁ ËÁÙ‹ºŒÒ¹½ÃÑè§àÈáË‹§¹Õéä´Œ¨íÒÅÍ§ÊÕÊÑ¹àÍ¡ÅÑ¡É³¢Í§àÁ×Í§
½ÃÑè§àÈÊµÍ¹ãµŒ´ŒÇÂÊ¶Ò»˜µÂ¡ÃÃÁÊäµÅâ»ÃÇÍ§« «Öè§ÀÒÂã¹ËÁÙ‹ºŒÒ¹¨Ð
¡ÒÃ¨Ñ´ÊÇ¹ÊäµÅ½ÃÑè§àÈÊ áÅÐÂÑ§ÁÕÃŒÒ¹¤ŒÒáÅÐÃŒÒ¹ÍÒËÒÃÊäµÅâ»ÃÇÍ§«
¼ÊÁ¤ÇÒÁà»š¹à¡ÒËÅÕ àª‹¹ ÃŒÒ¹àºà¡ÍÃÕè ÃŒÒ¹¡Òá¿ ÃŒÒ¹ÍÒËÒÃ ÏÅÏ ¨Ö§
·íÒãËŒ·Õè¹Õèà»š ¹¨Ø´ ËÁÒÂ»ÅÒÂ·Ò§·Õèã¤Ãæ ÁÑ¡¨ÐÁÒ¶‹Ò ÂÃÙ»äÇŒ à»š¹·ÕèÃÐÅÖ ¡
àÊÁÍ áÅÐà¿ÃÔÊµÇÔÅàÅ¨ First Village ÍÒ³Ò¨Ñ¡ÃáË‹§¡ÒÃªŒÍ»»œ§ÊÔ¹¤ŒÒ
áºÃ¹´´Ñ§à¡ÒËÅÕ Ê¹Ø¡Ê¹Ò¹¡Ñº¡ÒÃ¨Ñº¨‹ÒÂªŒÍ»»œ§ÊÔ¹¤ŒÒáºÃ¹´à¡ÒËÅÕ
¤Ø³ÀÒ¾·ÕèàÍÒÁÒÅ´ÃÒ¤Ò¡Ñ¹µÅÍ´·Ñé§»‚
àÂç¹
Á×é Í ¾Ô à ÈÉ
! ÍÒËÒÃºØ ¿ à¿µ ÊØ ¢ ÀÒ¾ÊäµÅ ·‹ Ò ¹¹ÒÂ¾ÅÂÕ ªØ ¹ ªÔ ¹
Ê‹Ç¹»ÃÐ¡ÍºÅŒÇ¹áÅŒÇáµ‹¹íÒÁÒ¨Ò¡·ŒÍ§¶Ôè¹¢Í§à¡ÒËÅÕ ÁÕàÁ¹ÙÍÒËÒÃãËŒ·‹Ò¹àÅ×Í¡ÁÒ¡ÁÒÂËÅÒ¡ËÅÒÂª¹Ô´ÁÒ¡¡Ç‹Ò
20 ÍÂ‹Ò§ »ÃÐ¡Íºä»´ŒÇÂ 5 ÊÕÊÑ¹ µÑé§áµ‹àÁ¹ÙàÃÕÂ¡¹éíÒÂ‹ÍÂ àÁ¹Ù·Ò¹àÅ‹¹ ÍÒËÒÃËÅÑ¡ ¢¹Á¾×é¹àÁ×Í§ ¼ÅäÁŒ áÅÐ
à¤Ã×èÍ§´×èÁ¾×é¹àÁ×Í§ áºº©ºÑº¢Í§ªÒÇà¡ÒËÅÕá·Œà¾×èÍ¤ÇÒÁÊÁ´ØÅ¢Í§Ã‹Ò§¡ÒÂ·ÕèÁÕ¤Ø³¤‹Ò·Ò§âÀª¹Ò¡ÒÃÊÙ§
¨Ò¡¹Ñé¹ ËÅÑ§ÍÒËÒÃ¤èíÒ ¾Ò·‹Ò¹à¢ŒÒàªç¤ÍÔ¹·Õè¾Ñ¡ ³ âÃ§áÃÁ ¹éíÒáÃ‹ Asan Onchon Hotel ã¹àÁ×Í§ÍÒ«Ò¹ (3 ´ÒÇà¡ÒËÅÕ) ËÃ×Í
à·ÕÂºà·‹Ò à¾×èÍ¼‹Í¹¤ÅÒÂ¤ÇÒÁàÁ×èÍÂÅŒÒËÅÑ§¡ÒÃà´Ô¹·Ò§·‹Í§à·ÕèÂÇáÅÐàª×èÍÇ‹Ò¨ÐÁÕ»ÃÐâÂª¹µ‹ÍÊØ¢ÀÒ¾Ã‹Ò§¡ÒÂ
DAY

ÇÑ¹·ÕèÊÒÁ à¤ÕÂ§¡Õâ´ - ¡ÃØ§â«Å

3
àªŒÒ
àªŒÒ

àªŒÒ

¡ Å Ò § ÇÑ ¤èíÒ

x

x

x

ÃÑº»ÃÐ·Ò¹ÍÒËÒÃàªŒÒ áººÍàÁÃÔ¡Ñ¹à¡ÒËÅÕ ËÃ×Í ÍÒËÒÃªØ´àªŒÒà¡ÒËÅÕ ·Õè ËŒÍ§ÍÒËÒÃâÃ§áÃÁ
à´Ô¹àÅ‹¹ ªÁáªÐÃÙ» âÃáÁ¹µÔ¡·Õè ¶¹¹ÍØâÁ§¤á»Ð¡ÇÂ (ÊÕà¢ÕÂÇã¹Ä´ÙãºäÁŒ¼ÅÔáÅÐÄ´ÙÃŒÍ¹ ÊÕàËÅ×Í§·Í§ã¹Ä´ÙãºäÁŒÃ‹Ç§)
µŒ¹ÊÙ§àÊÕÂ´¿‡Ò ·Õè·Í´ÂÒÇ¡Ç‹Ò 1.5 ¡Á «Öè§µÑé§ÍÂÙ‹ºÃÔàÇ³¢Í§¤Ù¤ÅÍ§à¤ÕÂÇ¡ÕªÍ¹ ã¹ª‹Ç§Ä´ÙãºäÁŒ¼ÅÔ ºÃÔàÇ³¹Õé¨ÐàµçÁä»
´ŒÇÂ·Ø‹§´Í¡ÊÕàËÅ×Í§¢Í§µŒ¹àÃ¿ ã¹ª‹Ç§Ä´ÙãºäÁŒÃ‹Ç§ ãº¢Í§µŒ¹¨Ô§â¡Ð ËÃ×Í µŒ¹á»Ð¡ÇÂ·ÕèÍÒÂØËÅÒÂÊÔº»‚ ¨Ðà»ÅÕèÂ¹
ãºà»š¹ÊÕ·Í§ÊØ´ÊÇÂ§´§ÒÁÂÔè§ ÁÕÊÕÊÑ¹¢Í§´Í¡äÁŒµÒÁÄ´Ù¡ÒÅãËŒä´Œª×è¹ªÁ¡Ñ¹ µÅÍ´·Ò§à´Ô¹ÂÑ§ÁÕ§Ò¹ÈÔÅ»ÐÁŒÒ¹Ñè§ ËÃ×Í
§Ò¹ÈÔÅ»ÐÊÃŒÒ§ÊÃÃ¤¹‹ÒÃÑ¡¹‹ÒÃÑ¡äÇŒãËŒª×è¹ªÁ à¾ÃÒÐ ·Õè¹ÕèÁÕÈÙ¹ÂÇÑ²¹¸ÃÃÁµÑé§ÍÂÙ‹ àÃÒÂÑ§ÊÒÁÒÃ¶à´Ô¹·Í´¹‹Í§Å§
ÊÐ¾Ò¹ä»ªÁ¹¡Í¾Â¾·ÕèÁÒÃÇÁµÑÇ¡Ñ¹ã¹áµ‹ÅÐÄ´Ù¡ÒÅ (¿ÃÕ ! ¨Ñ¡ÃÂÒ¹¢Í§Ê¶Ò¹·Õè ¢ÍÍÀÑÂ ËÒ¡ÁÕ¨íÒ¹Ç¹¨íÒ¡Ñ´ã¹¡ÒÃ

ãËŒºÃÔ¡ÒÃ)
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¨Ò¡¹Ñé¹ ãËŒ·‹Ò¹ä´Œ¤Œ¹¾º¤ÇÒÁÊÁ´ØÅáË‹§ªÕÇÔµ Slow Life ·ÕèÁÕ¨ÃÔ§ã¹âÅ¡»˜¨¨ØºÑ¹ ËÁÙ‹ºŒÒ¹¾×é¹àÁ×Í§âºÃÒ³àÇÍÑÁ ÁÕÁÒµÑé§áµ‹ã¹
ÊÁÑÂâª«Í¹àÁ×èÍ»ÃÐÁÒ³ 500 »‚¡‹Í¹ ËÁÙ‹ºŒÒ¹áË‹§¹Õé ÁÕ¼ÙŒ¤¹ãªŒªÕÇÔµÍÒÈÑÂÍÂÙ‹»ÃÐÁÒ³ 80 ¡Ç‹ÒËÅÑ§¤ÒàÃ×Í¹ à»š¹·ÕèãËŒ
»ÃÐÊº¡ÒÃ³ÊÑÁ¼ÑÊ¡ÒÃãªŒªÕÇÔµ »ÃÐà¾³ÕÇÑ² ¹¸ÃÃÁ ¢Í§¤¹¾×é¹àÁ×Í§ ¼‹ Ò¹ºŒÒ ¹ÊäµÅÎÑ¹ ¹¡ ºŒ Ò¹ÊäµÅâ«¡Ò¨Ô º
·Ò§à´Ô¹¡íÒá¾§ËÔ¹·ÕèÊÃŒÒ§¨Ò¡¡ÒÃ¶Á¡ŒÍ¹ËÔ¹ ·ÕèàÃÒàËç¹ÍÂÙ‹º¹à¡ÒÐà¨¨Ù ËÃ×Í ÅÍ§¹Ñè§âÅŒªÔ§ªŒÒÅÍÂ¿‡ÒáººâºÃÒ³
à¾×èÍÊÙ´ÍÒ¡ÒÈºÃÔÊØ·¸ÔìÊ´ª×è¹àµç Á»Í´ ËÁÙ‹ºŒÒ¹¾×é¹ àÁ×Í§àÇÍÑÁÂÑ§à»š¹ Ê¶Ò¹·Õè¶‹ÒÂ·íÒ ÀÒ¾Â¹µáÅÐÅÐ¤Ãµ‹Ò §æ àª‹¹
ÀÒ¾Â¹µÃ “à·¡Ö¡¡Õ”

à·ÕèÂ§
º‹ÒÂ

àÁ¹ÙËÁÙä¿ËÃ×ÍºÅÙâ¡¡Ô à»š¹à¹×éÍËÁÙÊäÅ´ËÁÑ¡«ÍÊ¤Ñ¹¨Ñ§áÅÐà¤Ã×èÍ§»ÃØ§ÃÊ ¼Ñ´Â‹Ò§¢ÅØ¡¢ÅÔ¡º¹¡Ð·Ð
ª Á ã º ä ÁŒ » ÅÕè Â ¹ ÊÕ à ·Õè Â Ç Ç ¹ ÍØ · Â Ò ¹ ¨Ñ § Ë ÇÑ ´ á ´ ´Ö § « Ò ¹
(Daedunsan Mountain) ÁÕ¤ÇÒÁÊÙ§¡Ç‹Ò 878 àÁµÃ à»š¹ÀÙà¢Ò 2
ÅÙ¡·ÕèàÍ¹à¢ŒÒËÒ¡Ñ¹ ¨Ö§àÃÕÂ¡ÀÙà¢ÒáË‹§¹ÕéÇ‹Ò “ ÀÙà¢Ò¨Ùº¡Ñ¹ “ áÅÐÁÕ
ÊÔè § ·Õè ¹‹ Ò Ê¹ã¨ÁÒ¡ÁÒÂ àËÁÒÐá¡‹ ¡ ÒÃà´Ô ¹ ªÁ¸ÃÃÁªÒµÔ
â´Âà©¾ÒÐ¡ÒÃÁÒà»š¹¤Ù‹¤Ù‹ à¾ÃÒÐµÅÍ´àÊŒ¹·Ò§¡ÒÃà´Ô¹ ¢ŒÒ Á
ÊÐ¾Ò¹¤ÇÒÁÃÑ¡ àÃÒ¨Ðä´ŒªÁ¤ÇÒÁ§ÒÁ¢Í§ËÔ¹·ÕèÁÕÃÙ»Ã‹Ò§áÅÐª×èÍ
àÃÕÂ¡µ‹Ò§æ ¡Ñ¹ä» ª‹Ç§ãºäÁŒà»ÅÕèÂ¹ÊÕ ªÒÇà¡ÒËÅÕ¹ÔÂÁÁÒà·ÕèÂÇ¡Ñ¹
äÁ‹ á ¾Œ ÀÙ à ¢ÒÊÕè Ä ´Ù â «ÃÑ ¤ «Ò¹ ÍÕ ¡ ·Ñé § ·Ø ¡ à´× Í ¹ÊÕè ÂÑ § à»š ¹ ¨Ø ´ ·Õè
¹Ñ¡·‹Í§à·ÕèÂÇ¹ÔÂÁÁÒà´Ô¹ªÁ«Ò¡ØÃÐ¡Ñ¹ (¿ÃÕ ! ÃÇÁ¤‹Ò¢Öé¹à¤àºÔéÅ

¤ÒÃ¢¹Öé ÊÙ‹¨´Ø ªÁÇÔÇ¢Í§ÀÙà¢ÒáË‹§¹Õé Ê§Ç¹ÊÔ·¸ÔìäÁ‹·Í¹à§Ô¹¤×¹¤‹ÒºÑµÃ ¡Ã³ÕËÒ¡ÊÀÒ¾ÍÒ¡ÒÈäÁ‹àÍ×Íé ÍíÒ¹ÇÂ ËÃ×Í »´§´
ãËŒºÃÔ¡ÒÃ¨Ò¡Ê¶Ò¹·Õè )
*¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹ÊÕ¢Í§ãºäÁŒã¹Ä´ÙãºäÁŒÃ‹Ç§ à»š¹»ÃÒ¡¯¡ÒÃ³·Ò§¸ÃÃÁªÒµÔ µÒÁª‹Ç§àÇÅÒäÁ‹¡ÕèÊÑ»´ÒËã¹Ä´ÙãºäÁŒÃ‹Ç§
º‹ÒÂº‹ÒÂ à´Ô¹·Ò§à¢ŒÒàÁ×Í§ËÅÇ§¡ÃØ§â«Å ·ÕèÁÕ»ÃÐªÒ¡Ã¶Ö§ 1 ã¹ 4 ¢Í§»ÃÐà·È ÁÕµÖ¡ 63 ªÑé¹ µÖ¡·ÕèÊÙ§·ÕèÊØ´ ÁÕáÁ‹¹éíÒÎÑ¹äËÅ
¼‹Ò¹ã¨¡ÅÒ§àÁ×Í§ËÅÇ§¢Í§¡ÃØ§â«Å
àÂç¹
àÁ¹Ùà»º¾ÔÊ´ÒÃ-ä¡‹µØŽ¹âÊÁ ÍÒËÒÃÇÑ§ã¹ÊÁÑÂ¡‹Í¹àª×èÍ¡Ñ¹Ç‹ÒºíÒÃØ§áÅÐàÊÃÔÁÊØ¢ÀÒ¾ àÊÔÃ¿·‹Ò¹ÅÐ 1 µÑÇ ã¹ËÁŒÍ´Ô¹ÃŒÍ¹
¨Ò¡¹Ñé¹ ËÅÑ§ÍÒËÒÃ¤èíÒ ¾Ò·‹Ò¹¢Öé¹ÀÙà¢Ò¹ÑÁ«Ò¹ Namsan – ÀÙà¢Òà¾ÕÂ§ÅÙ¡à´ÕÂÇã¨¡ÅÒ§àÁ×Í§ËÅÇ§áÅÐÍÔÊÃÐ¶‹ÒÂÃÙ»¤Ù‹ËÍ¤ÍÂ
N Tower à»š¹ 1 ã¹ 17 ËÍ¤ÍÂàÁ×Í§·ÕèÊÙ§·ÕèÊØ´ã¹âÅ¡ ÊÙ§¶Ö§
480 àÁµÃàË¹×ÍÃÐ´Ñº¹éíÒ·ÐàÅ Ê¶Ò¹·ÕèÅÐ¤ÃË¹Ñ§à¡ÒËÅÕËÃ×Í
Ë¹Ñ § ä·ÂÊäµÅ à ¡ÒËÅÕ Á Ò¶‹ Ò Â·í Ò ¡Ñ ¹ (¤ÇÒÁàª×è Í : àµÃÕ Â ÁáÁ‹
¡ØÞá¨ÅÙ¡¡ØÞá¨à¾×èÍä»ÅçÍ¤¡ØÞá¨¤Ù‹ÃÑ¡ ³ Love Rock Cable
«Õè§àª×èÍ¡Ñ¹Ç‹Ò ¶ŒÒã¤Ã¢Öé¹ÁÒ¤ÅŒÍ§¡ØÞá¨áÅÐâÂ¹ÅÙ¡¡ØÞá¨·Ôé§ä»
¤Ù‹ÃÑ¡ ¤Ù‹¤ÃÍº¤ÃÑÇ ¤Ù‹à ¾×èÍ¹ ¤Ù‹¾Õè¹Œ Í§ ¤Ù‹ÁÔµÃ¹Ñé¹ ¨ÐÁÕ¤ÇÒÁÃÑ¡ ·Õè
ÂÑè§Â×¹ËÃ×ÍäÁ‹ÁÕã¤ÃÁÒ¾ÃÒ¡¨Ò¡¡Ñ¹ä´Œ) (¤‹ÒºÑµÃÅÔ¿·¢Öé¹ÊÙ‹¨Ø´
ªÁÇÔÇ º¹ËÍ¤ÍÂ äÁ‹Ã ÇÁäÇŒ ã ¹¤‹Ò ·ÑÇ Ã) ËÅÑ § ¨ºÃÒÂ¡ÒÃ
·‹Í§à·ÕèÂÇ
¨Ò¡¹Ñé¹ ¾Ò·‹Ò¹à¢ŒÒàªç¤ÍÔ¹·Õè¾Ñ¡ ³ âÃ§áÃÁ Seoul Benekia, Seoul Galaxy, Bridge, Co.op city, InterCity Hotel (3 ´ÒÇ
à¡ÒËÅÕ) ËÃ×Íà·ÕÂºà·‹Ò
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x
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x

ÍÒËÒÃàªŒÒáººÍàÁÃÔ¡Ñ¹à¡ÒËÅÕªØ´ ËÃ×Í à«ÁÔ ·Õè ËŒÍ§ÍÒËÒÃâÃ§áÃÁ
àÂÕèÂÁ ÈÙ¹ Â âÊÁà¡ÒËÅÕ ·Ø¡·‹Ò ¹¨Ðä´ŒÃÙŒ¨Ñ¡ÊÁØ¹ä¾ÃâÊÁà¡ÒËÅÕËÃ×ÍÃÒªÒáË‹§ÁÇÅÊÁØ¹ä¾Ã à¾ÃÒÐà¡ÒËÅÕãµŒà»š ¹
»ÃÐà·È·ÕèÁÕ¡ÒÃ¼ÅÔµâÊÁà¡ÒËÅÕ·ÕèÁÕ¤Ø³ÀÒ¾à»š¹ÍÑ¹´Ñº 1 ¢Í§âÅ¡ «Öè§ã¤Ãã¤Ã·Õèä´ŒÁÒà·ÕèÂÇ¡ç¨Ðª×è¹ªÍºËÒ«×éÍà»š¹¢Í§
½Ò¡à¾ÃÒÐÃÒ¤Ò·Õè¶Ù¡Ç‹ÒàÁ×Í§ä·ÂáÅÐ¤Ø³»ÃÐâÂª¹¹Ò¹Ñ»¡ÒÃ àª‹¹ ª‹ÇÂàÊÃÔÁ¤ÇÒÁá¢ç§áÃ§ãËŒá¡‹ÃÐººÂ‹ÍÂÍÒËÒÃ
áÅÐ»Í´ ª‹ÇÂ·íÒãËŒ¨Ôµã¨Ê§ºáÅÐà¾ÔèÁ¾ÅÐ¡íÒÅÑ§â´ÂÊ‹Ç¹ÃÇÁ ÊÃÃ¾¤Ø³·Ò§¡ÒÃá¾·Â ª‹ÇÂºíÒÃØ§ËÑÇã¨ »‡Í§¡Ñ¹
âÃ¤ËÑÇã¨¢Ò´àÅ×Í´ àÊÃÔÁ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾·Ò§à¾È Å´áÅÐ»‡Í§¡Ñ¹ÁÐàÃç§ ÈÙ¹Â¼ÅÔµÀÑ³±¤ÇÒÁ§ÒÁ à¤Ã×èÍ§ÊíÒÍÒ§àÇª
ÊíÒÍÒ§ ãËŒ·‹Ò¹àÅ×Í¡«×éÍ¤ÍÊàÁµÔ¡ËÅÒ¡ÂÕèËŒÍ¤Ø³ÀÒ¾·Õè¼ÙŒËÞÔ§ªÒÇà¡ÒËÅÕ·Ñé§ÊÒÇ·Ñé§äÁ‹ÊÒÇ ÅŒÇ¹ãËŒ¤ÇÒÁÊíÒ¤ÑÞ¡ÑºàÃ×èÍ§
¼ÔÇË¹ŒÒ¤‹Í¹¢ŒÒ§ÁÒ¡ â´Âà©¾ÒÐã¹¡ÅØ‹ÁºíÒÃØ§¼ÔÇ¾×é¹°Ò¹ Skin Care áÅÐ¿˜§¤íÒá¹Ð¹íÒ¡ÒÃ´ÙáÅ¼ÔÇ¾ÃÃ³ ¨Ò¡
¼ÙŒªíÒ¹ÒÞ¡ÒÃ àÃÕÂ¹ÃÙŒÇÔ¸Õ¡ ÒÃ·íÒ ¤ÔÁºÑº (¢ŒÒ ÇË‹ÍÊÒËÃ‹Ò Â) ÍÒËÒÃ§‹ÒÂæ·Õè¤¹à¡ÒËÅÕ¹ÔÂÁÃÑº»ÃÐ·Ò¹ ¤ÔÁ á»ÅÇ‹Ò
ÊÒËÃ‹ÒÂ ºÑº á»ÅÇ‹Ò ¢ŒÒÇ ¨Ðà»š¹á·‹§ÂÒÇæ áÅŒÇà¤ŒÒ¡ç¨ÐËÑè¹à»š¹ªÔé¹æ¾Í´Õ¤íÒ ¨ÔéÁ¡Ð«ÕÍÔéÇ¤Ñ§¨Ñ§à¡ÒËÅÕËÃ×ÍÇÒ«ÒºÔ¡çä´Œ

¨Ò¡¹Ñé¹àªÔÞ·‹Ò¹Ã‹ÇÁà»š¹Ê‹Ç¹Ë¹Öè§¢Í§ªÒÇà¡ÒËÅÕâ´Â¡ÒÃáµ‹§¡ÒÂªØ´»ÃÐ¨íÒªÒµÔµ‹Ò§æ (ªØ´ÎÑ¹º¡) ¾ÃŒÍÁ¶‹ÒÂÃÙ»à»š¹
·ÕèÃÐÅÖ¡ à¾×èÍä»ÍÇ´¤¹·Ò§ºŒÒ¹

à·ÕèÂ§
º‹ÒÂ

àÁ¹ÙËÁŒÍä¿ªÒºÙàËç´ ¤ÅŒÒÂ¡ÒÃµŒÁÃÇÁÁÔµÃÊØ¡ÕéËÁŒÍä¿ »ÃÐ¡Íºä»´ŒÇÂà¹×éÍËÁÙÊäÅ´ ¼Ñ¡áÅÐàËç´áÅÐÇØŒ¹àÊŒ¹à¡ÒËÅÕ
§Ò¹¹ÇÑµ¡ÃÃÁÇÔ¨ÑÂªÔé¹ãËÁ‹Å‹ÒÊØ´¢Í§à¡ÒËÅÕ ÈÙ¹Â¹éíÒÁÑ¹Ê¹à¢çÁá´§ «Öè§¼ÅÔµ¨Ò¡ãºÊ¹à¢çÁá´§ã¹»ÃÐà·Èà¡ÒËÅÕ
à¾×èÍª‹ÇÂ¼ÙŒ·ÕèÁÕ»˜ÞËÒàÃ×èÍ§ä¢ÁÑ¹ÍØ´µÑ¹ã¹àÊŒ¹àÅ×Í´ ¤ÅÍàÃÊàµÍÃÍÅã¹àÅ×Í´ÊÙ§ ä¢¢ŒÍàÊ×èÍÁ ËÃ×Í ¡ÒÃäËÅËÁØ¹àÇÕÂ¹¢Í§
àÅ×Í´ à»š¹µŒ¹ ¡Ç‹Ò¨ÐÁÒ·íÒà»š¹¹éíÒÁÑ¹Ê¹Ê¡Ñ´ä´Œ 1 á¤»«ÙÅ µŒÍ§ãªŒãºÊ¹à¢çÁá´§»ÃÐÁÒ³ 2.7 ¡.¡. á¹Ð¹íÒãËŒ·Ø¡
·‹Ò¹àÅ×Í¡«×éÍà»š ¹¢Í§½Ò¡ÊØ¢ ÀÒ¾à¾×èÍµÑÇ·‹ Ò¹àÍ§áÅÐ¤¹·Õè·‹Ò ¹ÃÑ¡ËÃ×Í¤¹·Õè·‹Ò ¹à¤ÒÃ¾ à¾ÃÒÐà»š ¹ÊÒÃÍÒËÒÃ
¸ÃÃÁªÒµÔ ·ÕèÇÔ¨ÑÂ¨Ò¡âÃ§¾ÂÒºÒÅªÑé¹¹íÒã¹à¡ÒËÅÕáÅŒÇÇ‹Ò äÁ‹ÁÕ¼Å¢ŒÒ§à¤ÕÂ§ ´ÔÇµÕé¿ÃÕ (»˜¨¨ØºÑ¹à»š¹·Õè¹ÔÂÁÁÒ¡ à¾ÃÒÐ
´ÔÇµÕé¿ÃÕ»ÃÐà·È¹Õé ÁÕ¶Ö§ 5 ºÃÔÉÑ·á¢‹§¢Ñ¹¡Ñ¹) à¾ÅÔ´à¾ÅÔ¹¡Ñº¡ÒÃªŒÍ»»œ§ ³ ËŒÒ§»ÅÍ´ÀÒÉÕÅÍµàµŒËÃ×ÍªÔ¹à«à¡ ãËŒ
·‹Ò¹ä´ŒàÅ×Í¡«×éÍÊÔ¹¤ŒÒáºÃ¹´à¹Á¹íÒà¢ŒÒ¨Ò¡µ‹Ò§»ÃÐà·ÈÁÒ¡ÁÒÂËÅÒ¡ËÅÒÂª¹Ô´ ÃÇÁ·Ñé§ÊÔ¹¤ŒÒáºÃ¹´à¡ÒËÅÕÂÍ´
¹ÔÂÁ·ÕèªÒÇà¡ÒËÅÕ ªÒÇ¨Õ¹ áÅÐªÒÇÞÕè»Ø†¹
¨Ò¡¹Ñé¹ ¹íÒ·‹Ò¹Ã‹ÇÁÊ¹Ø¡¡Ñº»ÃÐÊº¡ÒÃ³¾ÔàÈÉ ! ¡ÒÃµÕ¡ÅÍ§ àÅ‹¹àµŒ¹ ¨Ñ§ËÇÐ¹Ñ¹·Ò ÊØ´ÎÔ» #Nanta Academyà»´
´íÒà¹Ô¹¡ÒÃâ´Â·ÕÁ§Ò¹áÊ´§âªÇ "Nanta" âªÇ·Õèà¤Â´Ö§´Ù´¤¹´Ùã¹à¡ÒËÅÕ
ÁÒ¡¡Ç‹ Ò 10 ÅŒ Ò ¹¤¹ â»Ãá¡ÃÁ¹Õé ¤Ø³ ¨Ðä´Œ ÁÕ â Í¡ÒÊ ¾º¡Ñ º¹Ñ ¡ áÊ´§
»˜¨¨ØºÑ¹ËÃ×ÍÍ´Õµ¢Í§¹Ñ¹·ÒâªÇ ¼ÙŒ·Õè¨ÐÁÒÊÍ¹¤Ø³ã¹·Ø¡·‹Ç§·‹Ò·Õè¨íÒà»š¹µ‹Í
¡ÒÃà»š¹ã¹¡ÒÃáÊ´§¹Ñ¹·ÒâªÇ µÑé§áµ‹à·¤¹Ô¤¡ÒÃÍÍ¡¡íÒÅÑ§¡ÒÂ ¡ÒÃ¨Ñº
äÁŒ¡ÅÍ§ ¡ÒÃµÕ¡ÅÍ§µÒÁ¨Ñ§ËÇÐ«ÒÁÙâ¹ÃÔ ¤×Í ¡ÒÃà¤ÒÐ¨Ñ§ËÇÐãËŒà»š¹
àÊÕÂ§´¹µÃÕ¢Í§ªÒÇà¡ÒËÅÕ·Õè¹Ñ¹·ÒâªÇ¹íÒÁÒãªŒã¹¡ÒÃáÊ´§ áÅÐ·‹ÒàµŒ¹
ÊØ´¹‹ÒÃÑ¡ ! ÍÂ‹Ò§Á×ÍÍÒªÕ¾ â´ÂäÁ‹¨íÒà»š¹µŒÍ§ÁÕ»ÃÐÊº¡ÒÃ³ÁÒ¡‹Í¹ ! àËÁÒÐÊÁ¡Ñº¤¹·Ø¡à¾È·Ø¡ÇÑÂ
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àÂç¹

àÁ¹ÙÍÔ¹àµÍÃºØ¿à¿†µà¡ÒËÅÕ ·ÕèÁÕãËŒàÅ×Í¡·Ñé§ÍÒËÒÃÊäµÅ½ÃÑè§ ÍÒËÒÃÞÕè»Ø†¹ ÍÒËÒÃà¡ÒËÅÕ ÍÒËÒÃ¨Õ¹ ·Ñé§Ê´ ·Ñé§¹Öè§
·Ñé§»œ§ ·Ñé§·Í´ ·Ñé§Â‹Ò§ ·Ñé§Êàµç¡ ·Ñé§áºº«Ù«Ô áºº«Ò«ÔÁÔ ¾ÃŒÍÁ¢Í§ËÇÒ¹ ¢Í§ÍÃ‹ÍÂ»ÃÐ¨íÒÇÑ¹ áÅÐà¤Ã×èÍ§´×èÁäÁ‹ÁÕ
áÍÅÅ¡ÍÎÍÅ äÍÈ¡ÃÕÁ à¤Œ¡ à»š¹µŒ¹ ¾ÔàÈÉ ! ºÃÔ¡ÒÃ¢Ò»ÙÂÑ¡É SnowCrab áººäÁ‹ÍÑé¹
¤èíÒ
àµçÁÍÔèÁàÁÕÂ§´Í§ " ¶¹¹á¿ªÑè¹¢Í§à¡ÒËÅÕ " ÍÔÊÃÐªŒÍ»»œ§ºÃÔàÇ³àÁÕÂ§´Í§ Myeongdong ¶Ù¡¢¹Ò¹¹ÒÁÇ‹Ò " ¶¹¹
á¿ªÑè¹¢Í§à¡ÒËÅÕ " áËÅ‹§ÃÇÁ¤ÇÒÁÎÔ»ãËÁ‹ äÁ‹µ¡à·Ã¹ ! ÃÒ¤ÒÃÐ´Ñº¡ÅÒ§¶Ö§ÊÙ§àÁ×èÍà·ÕÂº¡ÑºµÅÒ´·§á´ÁØ¹ ËŒÒ§ºÙ
µÔ¡ËÅÒ¡ÂÕèËŒÍµÑé§áµ‹áºÃ¹´à¹Áµ‹Ò§ªÒµÔ¶Ö§à¡ÒËÅÕ ÃŒÒ¹àÊ×éÍ¼ŒÒÁÕÊäµÅËŒÍ§àÅç¡æ ÃŒÒ¹ Creative Lifestyle ÃŒÒ¹
ÃÍ§à·ŒÒ ÃŒÒ¹·íÒ¼Á ÃŒÒ¹à¤Ã×èÍ§»ÃÐ´Ñº ÃŒÒ¹¤ÍÊàÁµÔ¡ ÃŒÒ¹¡Òá¿ ÃŒÒ¹äÍÈ¤ÃÕÁ ÃŒÒ¹¢¹Á
¨Ò¡¹Ñé¹ ËÅÑ§ÍÒËÒÃ¤èíÒ ËÅÑ§¨ºÃÒÂ¡ÒÃ·‹Í§à·ÕèÂÇ ¾Ò·‹Ò¹à´Ô¹·Ò§¡ÅÑº·Õè¾Ñ¡
DAY

ÇÑ¹·ÕèËŒÒ ¡ÃØ§â«Å - Ê¹ÒÁºÔ¹¹Ò¹ÒªÒµÔÍÔ¹ªÍ¹ – ¡ÃØ§à·¾Ï
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ÍÒËÒÃàªŒÒáººÍàÁÃÔ¡Ñ¹à¡ÒËÅÕªØ´ ËÃ×Í à«ÁÔ ·Õè ËŒÍ§ÍÒËÒÃâÃ§áÃÁ

¨Ò¡¹Ñé¹ ¹íÒ·‹Ò¹ÊÙ‹ÈÙ¹ÂÊÁØ¹ä¾Ã à¾×èÍ¹·Õè´Õã¹¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹ªÕÇÔµ ! ÈÙ¹ÂÎÍ¡à¡çµ¹ÒÁÙ µŒ¹äÁŒÎÍ¡à¡çµ¹ÒÁÙª¹Ô´¹Õéà¨ÃÔÞàµÔºâµã¹»†Ò
ÅÖ¡º¹ÀÙà¢Ò·Õè»ÃÒÈ¨Ò¡ÁÅÀÒÇÐáÅÐÃÐ´ÑºÊÙ§àË¹×Í¹éíÒ·ÐàÅ 50-800 àÁµÃ àÁÅç´¢Í§¾Ñ¹¸ØÎÍ¡à¡çµ¹Õé...ªÒÇà¡ÒËÅÕÃØ‹¹
ãËÁ‹¹ÔÂÁ¹íÒÁÒÃÑº»ÃÐ·Ò¹à¾×èÍª‹ÇÂ´ÙáÅµÑºãËŒÊÐÍÒ´á¢ç§áÃ§ »‡Í§¡Ñ¹âÃ¤µÑºá¢ç§äÁ‹¶Ù¡·íÒÅÒÂ¨Ò¡¡ÒÃ´×èÁáÍÅ¡ÍÎÍÅ
¡Òá¿ ºØËÃÕè ÊÒÃµ¡¤ŒÒ§¨Ò¡ÍÒËÒÃáÅÐÂÒ
¨Ò¡¹Ñé¹ ¹íÒ·‹Ò¹ àÂÕèÂÁªÁ¾ÃÐÃÒªÇÑ§¶çÍ¡«Ù¤Ø§ «Öè§ÁÕÊÔè§¡‹ÍÊÃŒÒ§·Õè¹‹ÒªÁà»š¹ÍÑ¹ÁÒ¡ àª‹¹ »ÃÐµÙËÅÑ¡á·ÎÑ¹ÁØ¹ (Daehangmun
Gate) ¾ÃÐ·Õè¹Ñè§ªØ§ÇÒ¨Í¹áÅÐ·ŒÍ§¾ÃÐâÃ§ áÅÐ«¡âª¨Í¹ (Soekjojeon) ÍÑ¹à»š¹ÊÔè§¡‹ÍÊÃŒÒ§áººµÐÇÑ¹µ¡áË‹§à´ÕÂÇ
ã¹ºÃÃ´Ò¾ÃÐÃÒªÇÑ§µ‹Ò§æ ã¹à¡ÒËÅÕ «¡âª¨Í¹áË‹§¹Õéà»š¹·ÕèµÑé§¢Í§¾Ô¾Ô¸ÀÑ³±¾ÃÐÃÒªÇÑ§ (ÁÕ¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂà¾ÔèÁ) «Öè§à»š¹·Õè
à¡çºÊÔè§¢Í§·ÕèãªŒã¹¾ÃÐÃÒªÇÑ§ã¹ÊÁÑÂÃÒªÇ§Èâª«Í¹ ¾Ò·‹Ò¹à´Ô¹àÅÒÐ¶¹¹àÅÕÂº¡íÒá¾§ ËÔ¹ÊÕ¹éíÒµÒÅà·ÒÊÇÂ§ÒÁ
(Stonewall Street) ¢ŒÒ§¾ÃÐÃÒªÇÑ§ ·Õè¢Öé¹ª×èÍàÃ×èÍ§¤ÇÒÁÊÇÂ§ÒÁáÅÐâÃáÁ¹µÔ¡ÊÒÂË¹Öè§ã¹¡ÃØ§â«Å ÊÍ§¢ŒÒ§·Ò§
¢Í§¶¹¹áË‹§¹Õé¨ÐàÃÕÂ§ÃÒÂä»´ŒÇÂµŒ¹¡Ô§â¡Ð (á»Ð¡ÇÂ) ·Õè»ÅÙ¡äÇŒàÅÕÂºä»¡Ñº¤ÇÒÁâ¤Œ§¢Í§àÊŒ¹¶¹¹ ÀÒÂã¹¶¹¹
áË‹§¹Õé ÂÑ§à»š¹·ÕèµÑé§¢Í§âÃ§ÅÐ¤Ã âºÊ¶ ¾Ô¾Ô¸ÀÑ³±ÈÔÅ»Ð áÅÐÃÙ»»˜œ¹ 3 ÁÔµÔ ¨Ò§´Í¡á´ (Jangdockdae) ÍÂÙ‹µÃ§
ºÃÔàÇ³ÅÒ¹¹íéÒ¾ØË¹ŒÒ¾Ô¾Ô¸ÀÑ³±ÈÔÅ»ÐáË‹§¡ÃØ§â«Å ã¹ª‹Ç§ãºäÁŒÃ‹Ç§ ¶¹¹áË‹§¹Õé¨Ðà»ÅÕèÂ¹à»š¹ÊÕàËÅ×Í§ÊÐ¾ÃÑè§ ¹Ñè§Ã¶

¼‹Ò¹¶¹¹ÊÒÂÊíÒ¤ÑÞàª‹¹ ¶¹¹ã¨¡ÅÒ§àÁ×Í§ “à«¨Í§â¹Ð” áÅÐ¶¹¹·ÕèÁÕ¡ ÒÃà»´»´à»š¹àÇÅÒ-Ê¶Ò¹·ÕèµÑé§·íÒà¹ÕÂº
áÅÐºÅÙàÎÒ·ËÃ×ÍºŒÒ¹»ÃÐ¨íÒµíÒáË¹‹§»ÃÐ¸Ò¹Ò¸Ôº´Õ

à·ÕèÂ§
º‹ÒÂ

àÁ¹ÙÍÑ¹´§¨ÔÁ·Ñ¤ ËÃ×Í ä¡‹µŒÁáË‹§àÁ×Í§ÍÑ¹´Í§ (àÁ×Í§ÍÑ¹´§à»š¹Ë¹Öè§¢Í§Ã‹Í§ÃÍÂÊØ´·ŒÒÂ·ÕèÂÑ§¤§àËÅ×ÍÍÂÙ‹¢Í§à¡ÒËÅÕ
à»š¹¢ØÁ·ÃÑ¾Â·ÕèÁÕ¤‹Ò¢Í§»ÃÐà¾³ÕÅÑ·¸Ô¢§¨×éÍ)
ÊÐ¾Ò¹ÅÍÂ¿‡Ò “ Seoullo 7017 ” ·Õèà»ÅÕèÂ¹¨Ò¡·Ò§ÊíÒËÃÑºÃ¶ ãËŒ
à»š¹·Ò§ÊíÒËÃÑº¤¹ ¡‹ÍÊÃŒÒ§ÊÁÑÂ»‚ 1970 áÅÐ¡ÅÒÂÃ‹Ò§à»š¹ÊÇ¹
ÅÍÂ¿‡Òã¹»‚ 2017 ¹Õé à¾×èÍ¡ÒÃÂ¡ÃÐ´Ñº¤Ø³ÀÒ¾ªÕÇÔµàÁ×Í§ãËÞ‹ãËŒ´Õ
¢Öé¹ ¶×Íà»š¹§Ò¹¹ÇÑµ¡ÃÃÁÊÕà¢ÕÂÇ¤Ù‹¡ÑºÇÑ²¹¸ÃÃÁ·ŒÍ§¶Ôè¹ÍÂ‹Ò§ÂÑè§Â×¹
â´Â½‚Á×Í¡ÅØ‹Á¹Ñ¡ÍÍ¡áººªÑé¹¹íÒà¡ÒËÅÕãµŒÃ‹ÇÁ¡ÑººÃÔÉÑ·Ê¶Ò»¹Ô ¡
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ÃÐ´ÑºâÅ¡ÍÂ‹Ò§ MVRD ¢Í§à´¹ÁÒÃ¡ µÅÍ´àÊŒ¹·Ò§à´Ô¹ àÃÒ¨Ðä´ŒÊÑÁ¼ÑÊ¡ÑºµÖ¡µ‹Ò§æ ·ÕèÁÕ¤ÇÒÁËÁÒÂ¡ÑºªÒÇ¡ÃØ§â«Å
áÅÐÊÇ¹¡ÃÐ¶Ò§¾Ñ¹¸ØäÁŒµ‹Ò§æ ¡Ç‹Ò 200 ÊÒÂ¾Ñ¹¸Ø·ÑèÇ¡ÃØ§â«Å ·Õè¨ÐÊÅÑºÊÑºà»ÅÕèÂ¹¡Ñ¹¼ÅÔãºÍÍ¡´Í¡¡Ñ¹µÅÍ´·Ñé§»‚
¤ÇÒÁ´Õ § ÒÁÍÕ ¡ ÍÂ‹ Ò §¤× Í º¹·Ò§à´Ô ¹ ÂÑ§ ÃÒÂÅŒ Í Áä»´Œ Ç Â¢Í§´Õ à ¡ÒËÅÕ àª‹ ¹ ÈÙ ¹ Â ¢Œ Í ÁÙ Å ¹Ñ ¡ ·‹ Í §à·Õè Â Ç ÃŒ Ò ¹¡Òá¿
ÃŒÒ¹ÍÒËÒÃÇ‹Ò§ ¢¹Á¾×é¹àÁ×Í§ ÃŒÒ¹¢ÒÂ¢Í§·ÕèÃÐÅÖ¡ ÃŒÒ¹ÃÇ§ ¤Òà¿†Ë¹Ñ§Ê×Í ÅÒ¹¡Ô¨¡ÃÃÁ à»š¹µŒ¹ ÁÒà´Ô¹ª‹Ç§
ÃÐËÇ‹Ò§ÇÑ¹¨Ðä´ŒÍÒÃÁ³¹Ö§ ÁÒª‹Ç§µÍ¹´Ö¡ÊÐ¾Ò¹¡ç¨Ðà»´ä¿àÃ×Í§áÊ§ ·íÒãËŒä´Œ¿‚ÅÍÕ¡áºº¹Ö§ àÃÕÂ¡ä´ŒÇ‹ÒÁÒà·ÕèÂÇä´Œ
·Ø¡àÇÅÒàÅÂ
¨Ò¡¹Ñé¹ áÇÐ«×éÍ¢Í§½Ò¡µÔ´äÁŒµÔ´Á×Í·ÕèÈÙ¹ÂÃÇÁ¢Í§¾×é¹àÁ×Í§ (ÅÐÅÒÂà§Ô¹ÇÍ¹) ¡‹Í¹ÍíÒÅÒà¡ÒËÅÕ áÇÐ«×é Í ¢Í§½Ò¡µÔ ´ äÁŒ
µÔ´Á×Í·ÕèÈÙ¹ÂÃÇÁ¢Í§¾×é¹àÁ×Í§ (ÅÐÅÒÂà§Ô¹ÇÍ¹) ÊÒËÃ‹ÒÂËÅÒ¡ÃÙ»áºº ËÅÒ¡ÃÊªÒµÔ ¢¹ÁÍÃ‹ÍÂµ‹Ò§æ «ÕàÃÕÂÅªçÍ¤
â¡ ¡Òá¿ ¡ÃÐ´Ù¡ÁŒÒà¨¨Ùâ´ ¢¹ÁâÊÁ ªÒâÊÁ à¤Ã×èÍ§ÊíÒÍÒ§âÊÁ ËÁÍ¹ÊØ¢ÀÒ¾ ¡ÔÁ¨Ô à»šºâ»âÃŒ (»ˆÍ¡¡Õéà¡ÒËÅÕ)
ªÔ¹ÃÒàÁ§ (ÁÒÁ‹Òà¡ÒËÅÕ) ¢Í§ãªŒã¹ºŒÒ¹ ÅÙ¡ºÍÅ«Ñ¡¼ŒÒ à¤Ã×èÍ§ãªŒä¿¿‡Ò ¢Í§·ÕèÃÐÅÖ¡ à»š¹µŒ¹
เย็น.....ขึ้นอยูก่ บั วันและเวลาที่เดินทาง เหิ นฟ้ ากลับกรุ งเทพฯ
ÃÒÂ¡ÒÃ¹Õàé »š¹à¾ÕÂ§¢ŒÍàÊ¹Í·ÕèµŒÍ§ä´ŒÃÑº¡ÒÃÂ×¹ÂÑ¹¨Ò¡¼ÙŒ¨Ñ´ÍÕ¡¤ÃÑé§Ë¹Öè§ Ê§Ç¹ÊÔ·¸Ôã¹àÃ×èÍ§à·ÕèÂÇºÔ¹áÅÐµÒÃÒ§ºÔ¹ÊÒÂ¡ÒÃºÔ¹
ÃÒ¤Ò áÅÐ ÃÒÂ¡ÒÃ à»ÅÕèÂ¹á»Å§ËÃ×ÍÊÑºà»ÅÕèÂ¹ä´Œ â´ÂÁÔµŒÍ§á¨Œ§ãËŒ·ÃÒºÅ‹Ç§Ë¹ŒÒ ¼ÙŒ¨Ñ´¨ÐäÁ‹ÃÑº¼Ô´ªÍºáÅÐäÁ‹ÊÒÁÒÃ¶¤×¹
¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂµ‹Ò§æ ä´Œ ã¹·Ø¡¡Ã³Õ à¹×Íè §¨Ò¡à»š¹¡ÒÃªíÒÃÐ¤‹Ò·ÑÇÃã¹ÅÑ¡É³ÐàËÁÒ¨‹ÒÂ¡ÑºµÑÇá·¹µ‹Ò§æ àª‹¹ äÁ‹¼‹Ò¹¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Òã¹
¡ÒÃµÃÇ¨¤¹à¢ŒÒàÁ×Í§-ÍÍ¡àÁ×Í§ ¡ÃÁáÃ§§Ò¹ ¡ÒÃ¡ÃÐ·íÒ·ÕèÊ‹Íä»ã¹·Ò§¼Ô´¡®ËÁÒÂ àÍ¡ÊÒÃà´Ô¹·Ò§äÁ‹¶Ù¡µŒÍ§ ¡ÒÃ¶Ù¡
»¯ÔàÊ¸ã¹¡Ã³ÕÍ×è¹æ äÁ‹ÃÑº»ÃÐ·Ò¹ÍÒËÒÃºÒ§Á×éÍ äÁ‹à·ÕèÂÇºÒ§ÃÒÂ¡ÒÃ à»š¹µŒ¹

¢Íº¤Ø³·ÕèÁÒ¢Í§ÀÒ¾´Õ´Õ¨Ò¡¡ÒÃ·‹Í§à·ÕèÂÇà¡ÒËÅÕ www.visitkorea.co.kr ÀÒ¾·Ñé§ËÁ´·ÕèáÊ´§ãªŒà¾×èÍ»ÃÐ¡Íº¤ÇÒÁà¢ŒÒã¨
àÁ¹ÙÍÒËÒÃ·ÑÇÃÊíÒËÃÑº¤³Ð (ÀÒ¾ÍÒËÒÃ·ÕèáÊ´§ãªŒà¾×èÍ»ÃÐ¡Íº¤ÇÒÁà¢ŒÒã¨)
เมนูหมูย่างคาลบี อาหารพื้นเมืองเกาหลีที่เลื่องชื่อและรู้จกั กันดีทว่ั โลก มีรสชาติออกหวาน นุ่มและกลม

กล่อม นําเนื้ อหมูสต็กหรื อหมูชิ้นหมัก ปิ้ งย่าง และตัดเป็ นชิ้นพอคํา ห่ อทานกับผักกาดเขียวแบบเมี่ยงคํา
ไทย โดยใส่น้ าํ จิ้มเต้าเจี้ยว (เครื่ องจิ้มหมัก ที่ช่วยชูรสอย่างดี) ตามด้วยข้าวสวยร้อนเล็กน้อย อย่าลืม ! ทาน
เครื่ องเคียงต่างๆ เพื่อความสมดุลในการทานแบบหยินหยาง และ นํ้าซุปสาหร่ ายเพื่อการล้างพิษ

เมนูหมูไฟหรือบลูโกกิ เป็ นอาหารดั้งเดิมของคาบสมุทรเกาหลี ก่อนเมนูคาลบี โดยนําเนื้อหมูสไลด์หมัก
ซอสคันจังและเครื่ องปรุ งรสต่าง ๆ เมื่อนํามาปรุ งจะมีรสออกหวานนุ่ม เวลาทาน นํามาผัดย่างขลุกขลิกกับ
ซุปบลูโกกิบนกะทะแบนพร้อมผักกะหลํ่าและเส้นจันทน์ โดยจะมีลกั ษณะออกเป็ นแบบนํ้าข้น เพื่อเป็ นนํ้า
ซุปไว้คลุกคลิกทานกับข้าว เสริ ฟพร้อมข้าวสวยร้อนและเครื่ องเคียงต่างๆ ประจําวันคู่โต๊ะ

มือ้ พิเศษ ! อาหารบุฟเฟต์ สุ ขภาพสไตล์ ท่านนายพลยีชุนชิ น ส่วนประกอบล้วนแล้วแต่นาํ มาจาก

ท้องถิ่นของเกาหลี มีเมนูอาหารให้ท่านเลือกมากมายหลากหลายชนิดมากกว่า 20 อย่าง ประกอบไปด้วย 5
สี สัน ตั้งแต่เมนู เรี ยกนํ้าย่อย เมนู ทานเล่น อาหารหลัก ขนมพื้นเมือง ผลไม้ และเครื่ องดื่มพื้นเมือง แบบ
ฉบับของชาวเกาหลีแท้เพื่อความสมดุลของร่ างกายที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง

มือ้ พิเศษ !

อินเตอร์ บุฟเฟ่ ต์ เกาหลีหลากประเภท ที่ มีให้เลือกทั้งอาหารสไตล์ฝรั่ง อาหารญี่ปุ่น

อาหารเกาหลี อาหารจีน ทั้งสด ทั้งนึ่ง ทั้งปิ้ ง ทั้งทอด ทั้งย่าง ทั้งสเต็ก ทั้งแบบซูซิ แบบซาซิมิ ปรุ งโดยเหล่า
พ่อครัวแม่ครัวมืออาชีพ พร้อมของหวาน ของอร่ อยประจําวัน และเครื่ องดื่มไม่มีแอลลกอฮอล์ ไอศกรี ม
เค้ก เป็ นต้น พิเศษ ! บริการขาปูยกั ษ์ SnowCrab แบบไม่ อ้น
ั

เมนูเปิ บพิสดาร-ไก่ ต๋ ุนโสม อาหารวังในสมัยก่อน เชื่อกันว่าบํารุ งและเสริ มสุ ขภาพ เสิ ร์ฟท่านละ 1 ตัว

ในหม้อดินร้อน เป็ นเมนูอาหารวังตั้งแต่สมัยราชวงศ์โซซอน โดยใช้ไก่ที่มีอายุวยั รุ่ น ภายในตัวไก่จะมีขา้ ว
เหนียว รากโสม พุทราแดงและเคล็ดลับในการตุ๋นเพื่อให้รสชาติกลมกล่อม เนื้อไก่นุ่มและย่อย เสริ ฟพร้อม
เครื่ องเคียงคู่โต๊ะ
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เมนู หม้ อไฟชาบูเห็ด อาหารพื้นเมืองของคาบสมุทรเกาหลีต้ งั แต่สมัยมองโกเลียบุกคาบสมุทรเกาหลี
คล้ายสุก้ ีหม้อไฟ โดยนําเนื้อหมูสไลด์ ต้มรวมมิตรกับผักตามฤดู เห็ดเกาหลี วุน้ เส้นหรื อเส้นก๋ วยเตี๋ยว ใบ
บีซูหอม ในหม้อไฟ เสริ ฟพร้อมนํ้าจิ้ม ข้าวสวย และ เครื่ องเคียงต่างๆ

เมนู อันดงจิมทัค หรื อ ไก่ ต้มแห่ งเมืองอันดอง (เมื องอันดงเป็ นหนึ่ งของร่ องรอยสุ ดท้ายที่ ยงั คง

เหลืออยูข่ องเกาหลี เป็ นขุมทรัพย์ที่มีค่าของประเพณี ลทั ธิขงจื้อ) อาหารจานนี้ ถือเป็ นอาหารพิเศษเมนูหนึ่ ง
...บนโต๊ะอาหารของบ้านเศรษฐี ในหมู่บ้านอันดงในสมัยราชวงศ์โซซอน อุดมไปด้วยโปรตี นจากไก่
วิตามิน แร่ ธาตุต่างๆ จากสารพัดผัก และวุน้ เส้นจันท์เกาหลี อาหารมีรสจัดจ้านเผ็ดๆ ร้อนๆ เค็มๆ หอมๆ
จากพริ กที่ได้ชื่อว่าเผ็ดที่สุดในเกาหลี Cheong Yang Gochu และ ซอสแม๊กกี้ Ganjang รสชาติเผ็ดเล็กน้อย
เนื่องจากว่าเป็ นการหมักซอสสูตรพิเศษของเกาหลี

Price & Conditions
ÃÒ¤Ò¹Õàé »š¹ÃÒ¤ÒÊíÒËÃÑº¹Ñ¡·‹Í§à·ÕÂè ÇªÒÇä·ÂËÃ×Í¼ÙŒ¶Í× Ë¹Ñ§Ê×Íà´Ô¹·Ò§ä·Âà·‹Ò¹Ñ¹é (¹Ñ¡·‹Í§à·ÕÂè Çµ‹Ò§»ÃÐà·È â»Ã´àªç¤)
ÃÒ¤ÒàÃÔèÁ
â»Ãá¡ÃÁ Autumn Classic+Onsen เกาหลี 5 วัน 3 คืน
(ºÒ·)

23,900

à´Ô¹·Ò§

กันยา-พฤศจิกา18

ÊÒÂ¡ÒÃºÔ¹

Asiana Airlines (OZ) หรือ
Korean Air (KE)

¡ÃØ» ¤³Ð

20-30 ·‹Ò¹µ‹Í¤³Ð

• à´Ô¹·Ò§¢Ñé¹µèíÒ»¡µÔ 20 ·‹Ò¹¼ÙŒãËÞ‹ (·Õè¹Ñè§¨íÒ¡Ñ´ ¨Í§áÅÐ¨‹ÒÂ¡‹Í¹ä´ŒÊÔ·¸Ô¡‹Í¹ ¨Í§ËÅÑ§ ÍÒ¨µŒÍ§à¾ÔèÁ¤‹ÒµÑëÇ)
• ËÒ¡µèíÒ¡Ç‹Ò¡íÒË¹´ ÍÒ¨¨ÐäÁ‹ÁÕËÑÇË¹ŒÒ·ÑÇÃáÅÐÍÒ¨µŒÍ§ÁÕ¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§ÃÒ¤Ò ËÒ¡¼ÙŒà´Ô¹·Ò§·Ø¡·‹Ò¹ÂÔ¹´Õ·Õè¨ÐªíÒÃÐ
¤‹ÒºÃÔ¡ÒÃà¾ÔèÁà¾×èÍãËŒ¤³Ðà´Ô¹·Ò§ä´Œ ·Ò§àÃÒÂÔ¹´Õ·Õè¨Ð»ÃÐÊÒ¹§Ò¹ã¹¡ÒÃà´Ô¹·Ò§µÒÁ¤ÇÒÁ»ÃÐÊ§¤
• Ê§Ç¹ÊÔ·¸Ôìã¹¡ÒÃ»ÃÑºà»ÅÕèÂ¹ÃÒ¤Òà¾ÔèÁ ËÒ¡ÁÕ¡ÒÃ»ÃÑº¢Öé¹¢Í§ÀÒÉÕ¹éíÒÁÑ¹ËÃ×ÍÀÒÉÕã´æ ¨Ò¡ÊÒÂ¡ÒÃºÔ¹ ¤Ô´ÍÑµÃÒ ³ ÇÑ¹·Õè
07/08/18
• Ê§Ç¹ÊÔ·¸Ôã ¹àÃ×èÍ§à·ÕèÂÇºÔ¹ áÅÐµÒÃÒ§ºÔ¹ ÃÒ¤Ò áÅÐ ÃÒÂ¡ÒÃ à»ÅÕèÂ¹á»Å§ËÃ×ÍÊÑºà»ÅÕèÂ¹ä´Œ â´ÂÁÔµŒÍ§á¨Œ§ãËŒ·ÃÒº
Å‹Ç§Ë¹ŒÒ
ã¹¡Ã³Õ·äÕ Á‹ãªŒµÇÑë ¡ÃØ»áµ‹µÍŒ §¡ÒÃ¨ÍÂ·ÑÇÃ ¤Ô´·‹Ò¹ÅÐ 9,900 ºÒ· (Â¡àÇŒ¹ÇÑ¹ËÂØ´)
à´ç¡ 2-7 »‚ : ËŒÍ§¾Ñ¡ = ¼ÙãŒ ËÞ‹ 2 + à´ç¡ 1 äÁ‹ÁàÕ µÕÂ§ | à´ç¡ 8-12 »‚ àµÕÂ§àÊÃÔÁËÃ×ÍËŒÍ§¤ÃÍº¤ÃÑÇ
·ÒÃ¡ ËÁÒÂ¶Ö§ ¼ÙŒâ´ÂÊÒÃ·ÕèÁÕÍÒÂØµèíÒ¡Ç‹Ò 24 à´×Í¹ ³ ÇÑ¹·Õèà´Ô¹·Ò§ä»áÅÐÇÑ¹à´Ô¹·Ò§¡ÅÑº ¡ÃØ³ÒµÔ´µ‹Íà¾×èÍ¢ÍÃÒ¤Ò¾ÔàÈÉ
à´ç¡·ÒÃ¡ÊÒÁÒÃ¶à´Ô¹·Ò§â´Â¹Ñè§º¹Ë¹ŒÒµÑ¡¢Í§¼ÙŒãËÞ‹ â´ÂÍ¹ØÞÒµãËŒà´ç¡·ÒÃ¡Ë¹Öè§¤¹µ‹Í¼ÙŒãËÞ‹ÊÍ§¤¹à·‹Ò¹Ñ¹é áÅÐËŒÒÁÁÔãËŒ
¹íÒÃ¶à¢ç¹à´ç¡ ËÃ×Í·Õè¹Ñè§ÊíÒËÃÑºà´ç¡¢Öé¹º¹à¤Ã×èÍ§ºÔ¹ ¨íÒ¹Ç¹à´ç¡·ÒÃ¡µ‹Íà·ÕèÂÇºÔ¹¶Ù¡¨íÒ¡Ñ´äÇŒà¾×èÍ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ áÅÐÊÒÂ¡ÒÃºÔ¹
ÊÒÁÒÃ¶»¯ÔàÊ¸¡ÒÃ¹íÒà´ç¡·ÒÃ¡à´Ô¹·Ò§ä»¡Ñº·‹Ò¹
Ê‹Ç¹¼ÙŒ¨Ñ´ àÃÒ¤íÒ¹Ö§¶Ö§¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂáÅÐà¾×èÍÊÃŒÒ§¤ÇÒÁÊØ¢á¡‹¤³Ð¼ÙŒ
à´Ô¹·Ò§
¼ÙŒ·Ø¾ÅÀÒ¾/ÁÕ»˜ÞËÒ´ŒÒ¹ÊØ¢ÀÒ¾ËÃ×ÍÍÂÙ‹ã¹ÀÒÇÐà¨çº»†ÇÂ ¢ÍãËŒá¨Œ§¼ÙŒ¨Ñ´¡‹Í¹«×éÍ·ÑÇÃ à¾×èÍàªç¤¡Ñº·Ò§ÊÒÂ¡ÒÃºÔ¹áÅÐ¼ÙŒãËŒºÃÔ¡ÒÃ
à¾ÃÒÐÍÒ¨äÁ‹Í¹ØÞÒµãËŒãªŒÍØ»¡Ã³ª‹ÇÂàËÅ×Íµ‹Ò§æ ¢Öé¹à¤Ã×èÍ§ºÔ¹ä´Œ à¢‹¹¹éíÒÂÒ à¢çÁ©Õ´ÂÒ à¤Ã×èÍ§ãªŒáºµàµÍÃÕè ËÃ×Í à¤Ã×èÍ§ËÒÂã¨
ÊµÃÕÁÕ¤ÃÃÀ ¢ÍãËŒá¨Œ§¼ÙŒ¨Ñ´¡‹Í¹«×éÍ·ÑÇÃ à¾×èÍàªç¤¡Ñº·Ò§ÊÒÂ¡ÒÃºÔ¹áÅÐ¼ÙŒãËŒºÃÔ¡ÒÃ â´Â·ÑèÇä»
-ÍÒÂØ¤ÃÃÀäÁ‹¶Ö§ 27 ÊÑ»´ÒË : µŒÍ§Å§¹ÒÁÂÔ¹ÂÍÁã¹àÍ¡ÊÒÃ¨íÒ¡Ñ´¢Íºà¢µ¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍº¢Í§ÊÒÂ¡ÒÃºÔ¹ àÁ×èÍ·íÒ¡ÒÃàªç¤ÍÔ¹
à¾×èÍáÊ´§¤ÇÒÁÂÔ¹ÂÍÁäÁ‹·íÒ¡ÒÃàÃÕÂ¡ÃŒÍ§ã´æ µ‹ÍÊÒÂ¡ÒÃºÔ¹
-ÍÒÂØ¤ÃÃÀã¹ª‹Ç§ÊÑ»´ÒË·Õè 28 ÊÑ»´ÒË ¶Ö§ 34 ÊÑ»´ÒË : áÊ´§ãºÃÑºÃÍ§á¾·Â Â×¹ÂÑ¹ÊÑ»´ÒË·ÕèµÑé§¤ÃÃÀáÅÐ¡íÒ¡ÑºÇÑ¹·ÕèäÁ‹à¡Ô¹
ÊÒÁÊÔº (30) ÇÑ¹¹Ñº¨Ò¡à·ÕèÂÇºÔ¹¢ÒÍÍ¡·Õè¡íÒË¹´ËÃ×Íà·ÕèÂÇºÔ¹¢Òà¢ŒÒ·Õè¡íÒË¹´ áÅÐµŒÍ§Å§¹ÒÁÂÔ¹ÂÍÁã¹àÍ¡ÊÒÃ¨íÒ¡Ñ´¢Íºà¢µ
¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍº¢Í§ÊÒÂ¡ÒÃºÔ¹ àÁ×èÍ·íÒ¡ÒÃàªç¤ÍÔ¹à¾×èÍáÊ´§¤ÇÒÁÂÔ¹ÂÍÁäÁ‹·íÒ¡ÒÃàÃÕÂ¡ÃŒÍ§ã´æ µ‹ÍÊÒÂ¡ÒÃºÔ¹
-ÍÒÂØ¤ÃÃÀµÑé§áµ‹ÊÑ»´ÒË·Õè 35 ¢Öé¹ä»: ÊÒÂ¡ÒÃºÔ¹»¯ÔàÊ¸¡ÒÃãËŒºÃÔ¡ÒÃ
»¡µÔ¼ÙŒ¨´Ñ ¨ÐÊ‹§ãº¹Ñ´ËÁÒÂàµÃÕÂÁµÑÇ¡ÒÃà´Ô¹·Ò§ ¡‹Í¹¡ÒÃà´Ô¹·Ò§ÍÂ‹Ò§¹ŒÍÂ»ÃÐÁÒ³ 5-7 ÇÑ¹
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¢ŒÍÁÙÅÊíÒËÃÑº¼ÙàŒ ´Ô¹·Ò§
1. ¤¹ä·Â¶×ÍË¹Ñ§Ê×Íà´Ô¹·Ò§»ÃÐà·Èä·Â äÁ‹µŒÍ§Â×è¹¢ÍÇÕ«‹Ò¡‹Í¹ÍÍ¡à´Ô¹·Ò§
2. àµÃÕÂÁË¹Ñ§Ê×Íà´Ô¹·Ò§ÁÕÍÒÂØÁÒ¡¡Ç‹Ò 6 à´×Í¹ ³ ÇÑ¹à´Ô¹·Ò§ (µŒÍ§ÁÕË¹ŒÒÇ‹Ò§ÊíÒËÃÑº»ÃÐ·ÑºµÃÒÍÂ‹Ò§¹ŒÍÂ 2 Ë¹ŒÒàµçÁ) à¾×èÍ
Â×è¹ ³ ´‹Ò¹µÃÇ¨¤¹à¢ŒÒàÁ×Í§ à¹×èÍ§¨Ò¡à¤ÒàµÍÃÊÒÂ¡ÒÃºÔ¹ËÃ×Í´‹Ò¹µÃÇ¨¤¹à¢ŒÒàÁ×Í§ÍÒ¨»¯ÔàÊ¸¡ÒÃà´Ô¹·Ò§¢Í§·‹Ò¹
3. ¤‹ÒÇÕ«‹ÒÊíÒËÃÑº¾ÒÊ»ÍÃµµ‹Ò§´ŒÒÇ ¡ÃØ³ÒàµÃÕÂÁàÍ¡ÊÒÃ¤×Í (1) ¾ÒÊ»ÍÃµ (2) ãº»ÃÐ¨íÒµÑÇ¤¹µ‹Ò§´ŒÒÇ (3) ãºÊíÒ¤ÑÞ¶Ôè¹·Õè
ÍÂÙ‹ (4) ÊíÒà¹Ò·ÐàºÕÂ¹ºŒÒ¹(¶ŒÒÁÕ) (5)ÃÙ»¶‹ÒÂÊÕ 2 ¹ÔéÇ·‹Ò¹ÅÐ1ÃÙ»
 ¼ÙŒ¨Ñ´¨Ðà»š¹¼ÙŒ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃÂ×è¹ÇÕ«‹ÒãËŒ·‹Ò¹ â´Â·‹Ò¹¨‹ÒÂ¤‹ÒºÃÔ¡ÒÃµ‹Ò§ËÒ¡ (ÊíÒËÃÑºË¹Ñ§Ê×Íà´Ô¹·Ò§µ‹Ò§´ŒÒÇ¼ÙŒà»š¹à¨ŒÒ¢Í§

Ë¹Ñ§Ê×Íà´Ô¹·Ò§¨ÐµŒÍ§·íÒàÃ×èÍ§á¨Œ§ à¢ŒÒ-ÍÍ¡´ŒÇÂµ¹àÍ§¡‹Í¹¨ÐÂ×è¹ÇÕ«‹Ò) ÊÔ·¸Ôì¡ÒÃÍÍ¡ÇÕ«‹Ò¢Öé¹ÍÂÙ‹¡ÑºÊ¶Ò¹·Ùµà·‹Ò¹Ñé¹

4. ¢ÍÊ§Ç¹ÊÔ·¸ÔìäÁ‹ÃÑº¼Ô´ªÍº¤‹ÒàÊÕÂËÒÂ¨Ò¡¤ÇÒÁ¼Ô´¾ÅÒ´ã¹¡ÒÃÊÐ¡´ª×èÍ ¹ÒÁÊ¡ØÅ ¤íÒ¹íÒË¹ŒÒª×èÍ àÅ¢·ÕèË¹Ñ§Ê×Íà´Ô¹·Ò§ áÅÐ
Í×è¹æ à¾×èÍãªŒã¹¡ÒÃ¨Í§µÑëÇà¤Ã×èÍ§ºÔ¹ ã¹¡Ã³Õ·ÕèÁÔä´ŒÊ‹§Ë¹ŒÒÊíÒà¹ÒË¹Ñ§Ê×Íà´Ô¹·Ò§ (¾ÃŒÍÁ·Ñé§Ë¹ŒÒà»ÅÕèÂ¹ª×èÍ¹ÒÁÊ¡ØÅ ¶ŒÒÁÕ) ãËŒ¡Ñº
·Ò§¼ÙŒ¨Ñ´

Departure ตุลาคม 2018 (ที่นั่งจํากัดในแต่ ละวัน จองและจ่ ายก่ อนได้ สิทธิก่อน จองหลัง อาจต้ องเพิ่มค่ าตั๋ว )
เช็คอิน

วันออกเดินทาง

ราคา/ท่ าน
(บาท)

วันเดินทางกลับ

ห้ องเดีย่ ว+ หมายเหตุ

วันพฤหัส

04

ตุลาคม

18

08

ตุลาคม

18

24,900

5,900

ลด 2,000 เหลือ 22,900

วันพฤหัส
วันศุกร์

11

ตุลาคม

18

15

ตุลาคม

18

25,900

5,900

ลด 2,000 เหลือ 23,900 (วันหยุด)

19

ตุลาคม

18

23

ตุลาคม

18

25,900

5,900

ลด 2,000 เหลือ 23,900 (วันหยุด)

วันพฤหัส

25

ตุลาคม

18

29

ตุลาคม

18

24,900

5,900

ลด 2,000 เหลือ 22,900

Departure พฤสจิกายน 2018 (ที่นั่งจํากัดในแต่ ละวัน จองและจ่ ายก่ อนได้ สิทธิก่อน จองหลัง อาจต้ องเพิ่มค่ าตั๋ว )
เช็คอิน
วันพฤหัส
วันพฤหัส
วันพฤหัส
วันพฤหัส
วันพฤหัส

วันออกเดินทาง

วันเดินทางกลับ

01 พฤศจิกายน 18 05 พฤศจิกายน 18
08 พฤศจิกายน 18 12 พฤศจิกายน 18
15 พฤศจิกายน 18 19 พฤศจิกายน 18
22 พฤศจิกายน 18 26 พฤศจิกายน 18
18
29 พฤศจิกายน 18 03 ธันวาคม

ราคา/ท่ าน
(บาท)

ห้ องเดีย่ ว+ หมายเหตุ

23,900

5,900

ลด 2,000 เหลือ 21,900

23,900

5,900

ลด 2,000 เหลือ 21,900

23,900

5,900

ลด 2,000 เหลือ 21,900

23,900

5,900

ลด 2,000 เหลือ 21,900

23,900

5,900

ลด 2,000 เหลือ 21,900

à§×Íè ¹ä¢ã¹¡ÒÃ¨Í§·ÑÇÃ
§Ç´·Õè 1 : ÊíÒÃÍ§·Õ¹è §Ñè ¨‹ÒÂ 15,000 ºÒ·/·‹Ò¹ (ËÅÑ§¡ÒÃ¨Í§ÀÒÂã¹ 3 ÇÑ¹)¾ÃŒÍÁÊ‹§ÊíÒà¹ÒË¹Ñ§Ê×Íà´Ô¹·Ò§
§Ç´·Õè 2 :ªíÒÃÐÂÍ´Ê‹Ç¹·Õàè ËÅ×Í ¡‹Í¹¡ÒÃà´Ô¹·Ò§äÁ‹¹ÍŒ Â¡Ç‹Ò 20 ÇÑ¹
ËÒ¡äÁ‹ªÒí ÃÐ¤‹ÒãªŒ¨Ò‹ ÂÀÒÂã¹¡íÒË¹´ ·Ò§ºÃÔÉÑ·¨Ð¶×ÍÇ‹Ò·‹Ò¹Â¡àÅÔ¡¡ÒÃà´Ô¹·Ò§â´ÂÍÑµâ¹ÁÑµ
- ªíÒÃÐâ´Âà§Ô¹Ê´
- ªíÒÃÐ´ŒÇÂàªç¤ ËÃ×Íá¤ªàªÕÂÃàªç¤ ÊÑè§¨‹ÒÂã¹¹ÒÁºÃÔÉÑ· àÍ¿ÇÕ¹ÔÇ ÍÔ¹àµÍÃ á·ÃàÇÔÅ ¡ÃØ» ¨íÒ¡Ñ´
- ªíÒÃÐ´ŒÇÂ¡ÒÃâÍ¹à§Ô¹¼‹Ò¹ºÑÞªÕ¸¹Ò¤ÒÃ (¡ÃØ³Òá¿¡«ãº¹íÒ½Ò¡ÁÒÂÑ§àºÍÃ 02-231-3399)

191 อาคารสี ลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 22 ห้อง 3 ถนนสี ลม แขวงสี ลม เขตบางรัก กรุ งเทพฯ 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

ª×èÍºÑÞªÕ ºÃÔÉÑ· àÍ¿ÇÕ¹ÔÇ ÍÔ¹àµÍÃ á·ÃàÇÔÅ ¡ÃØ» ¨íÒ¡Ñ´
¸¹Ò¤ÒÃ¡ÃØ§à·¾Ï
ÊÒ¢Ò ÍÒ¤ÒÃ«ÔÅÅÔ¤ àÎŒÒÊ
àÅ¢·Õè 860-0-241510 ºÑÞªÕÍÍÁ·ÃÑ¾Â
¸¹Ò¤ÒÃ¡ÃØ§ä·Â
ÊÒ¢Ò ÍÒ¤ÒÃ«ÔÅÅÔ¤ àÎŒÒÊ
àÅ¢·Õè 968-0-091880 ºÑÞªÕÍÍÁ·ÃÑ¾Â
¸¹Ò¤ÒÃ¡ÊÔ¡Ãä·Â
ÊÒ¢Ò ÊÕÅÁ¤ÍÁà¾Åç¡«
àÅ¢·Õè 020-3-839278 ºÑÞªÕÍÍÁ·ÃÑ¾Â
¸¹Ò¤ÒÃä·Â¾Ò³ÔªÂ ÊÒ¢ÒÍâÈ¡·ÒÇàÇÍÃ
àÅ¢·Õè 234-2-012317 ºÑÞªÕÍÍÁ·ÃÑ¾Â
¡Ã³ÕªÒí ÃÐ´ŒÇÂºÑµÃà¤Ã´Ôµ ÁÕ¤Ò‹ ¸ÃÃÁà¹ÕÂÁÃÙ´ºÑµÃ 3 % ¨Ò¡ÂÍ´·Õ·è Òí ¡ÒÃÃÙ´
ËÁÒÂàËµØ
·‹Ò¹·Õµè ÍŒ §¡ÒÃãºàÊÃç¨ã¹¹ÒÁ¹ÔµÔº¤Ø ¤Å ¡ÃØ³Òá¨Œ§¡Ñº¾¹Ñ¡§Ò¹¢ÒÂãËŒ·ÃÒºÅ‹Ç§Ë¹ŒÒ ÁÔ©Ð¹Ñé¹·Ò§ºÃÔÉÑ· Ï ¢Í
Ê§Ç¹ÊÔ·¸Ôì·Õè¨ÐäÁ‹ÍÍ¡ãºàÊÃç¨ÂŒÍ¹ËÅÑ§
ÍÑµÃÒ¤‹ÒºÃÔ¡ÒÃÃÇÁ
µÒÁÃÒÂ¡ÒÃ: ¤‹ÒµÑëÇà¤Ã×èÍ§ºÔ¹ªÑé¹»ÃÐËÂÑ´ ¡ÃØ§à·¾Ï – á´¡Ù – ¡ÃØ§à·¾Ï ä»¡ÅÑºáººËÁÙ‹¤³Ð ( µÒÁÇÑ¹àÇÅÒ·ÕèÃÐºØ
ã¹µÑëÇà¤Ã×èÍ§ºÔ¹ ) ¾ÃŒÍÁ·Õè¾Ñ¡ 3 ¤×¹ (ËŒÍ§ÅÐ 2-3 ·‹Ò¹) + ÍÒËÒÃàªŒÒ ¡ÅÒ§ÇÑ¹ áÅÐàÂç¹ËÃ×Í¤èíÒ + ºÑµÃà¢ŒÒªÁÊ¶Ò¹·Õè + Ã¶
¹íÒà·ÕèÂÇµÒÁÃÒÂ¡ÒÃ + ÊÒÂ¡ÒÃºÔ¹¨íÒ¡Ñ´¹éíÒË¹Ñ¡à¾ÕÂ§·‹Ò¹ÅÐ 20 ¡¡. (¢Öé¹ÍÂÙ‹¡Ñº¹âÂºÒÂÊÒÂ¡ÒÃºÔ¹ äÁ‹à¡Ô¹¨íÒ¹Ç¹ 1-2
ªÔé¹) áÅÐ¶×Í¢Öé¹à¤Ã×èÍ§ä´ŒÍÕ¡·‹Ò¹ÅÐ 1 ªÔé¹ 10 ¡¡. (µÒÁ¢¹Ò´·Õè¡íÒË¹´¢Í§ÊÒÂ¡ÒÃºÔ¹ äÁ‹ÃÇÁ¡ÃÐà»‰ÒÊÐ¾ÒÂ) + »ÃÐ¡Ñ¹
ÍØºÑµÔàËµØµÒÁ¡ÃÁ¸ÃÃÁ (¢Ñé¹µèíÒÇ§à§Ô¹»ÃÐ¡Ñ¹ 1 ÅŒÒ¹ºÒ· ¤‹ÒÃÑ¡ÉÒ¾ÂÒºÒÅ 5 áÊ¹ºÒ· 1-15 »‚ ËÃ×Í ÍÒÂØ 75-85 ¤ÇÒÁ

¤ØŒÁ¤ÃÍ§àËÅ×Í 50% ÍÒÂØµèíÒ¡Ç‹Ò 1 »‚ ËÃ×Í ÍÒÂØà¡Ô¹ 85 »‚äÁ‹¤ØŒÁ¤ÃÍ§ äÁ‹¤ØŒÁ¤ÃÍ§âÃ¤»ÃÐ¨íÒµÑÇËÃ×Í¡ÒÃ¶Ù¡¦Òµ¡ÃÃÁËÃ×Í¶Ù¡·íÒ
ÃŒÒÂÃ‹Ò§¡ÒÂ)
µÑÇë à¤Ã×Íè §ºÔ¹áÅÐ¤‹Ò·ÑÇÃ·ªÕè Òí ÃÐáÅŒÇ

µÑëÇà¤Ã×èÍ§ºÔ¹ ä»¡ÅÑºáººËÁÙ‹¤³Ð äÁ‹ÊÒÁÒÃ¶
à»ÅÕèÂ¹à·ÕèÂÇºÔ¹ä»ËÃ×Í
¡ÅÑº

à»ÅÕèÂ¹ÇÑ¹à´Ô¹·Ò§ä»ËÃ×Í
à»ÅÕèÂ¹ª×èÍ¼ÙŒ
ÍÑ¾à¡Ã´·Õè
¤×¹¤‹ÒºÑµÃ
¡ÅÑº
à´Ô¹·Ò§
¹Ñè§
â´ÂÊÒÃ
áÅÐËÒ¡Â¡àÅÔ¡¡ÒÃà´Ô¹·Ò§ äÁ‹ÁÕÃÐºº ¤×¹à§Ô¹ºÒ§Ê‹Ç¹ ËÒ¡¼ÙŒâ´ÂÊÒÃ¶Ù¡»®ÔàÊ¸¡ÒÃÍÍ¡¹Í¡»ÃÐà·Èä·ÂËÃ×Íà¢ŒÒ
»ÃÐà·Èà¡ÒËÅÕ ¨Ò¡à¨ŒÒË¹ŒÒ·ÕèáÃ§§Ò¹ä·ÂËÃ×Íà¨ŒÒË¹ŒÒ·ÕèµÃÇ¨¤¹ÍÍ¡¹Í¡»ÃÐà·Èä·ÂáÅÐà¨ŒÒË¹ŒÒ·ÕèµÃÇ¨¤¹à¢ŒÒàÁ×Í§·Õè
»ÃÐà·Èà¡ÒËÅÕ ·Ò§¼ÙŒ¨Ñ´áÅÐ·Ò§ÊÒÂ¡ÒÃºÔ¹¨ÐäÁ‹ÃÑº¼Ô´ªÍº¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂ·Õèà¡Ô´¢Öé¹·Ø¡¡Ã³Õ ¼ÙŒâ´ÂÊÒÃÍÒ¨¨ÐµŒÍ§ÃÑº¼Ô´ªÍº
¤‹Ò»ÃÑº·Õè»ÃÐà·Èà¡ÒËÅÕàÃÕÂ¡à¡çº ¼ÙŒâ´ÂÊÒÃµŒÍ§ÃÍ¡ÅÑº»ÃÐà·Èä·Âã¹à·ÕèÂÇºÔ¹¶Ñ´ä»·ÕèÁÕ·Õè¹Ñè§Ç‹Ò§ËÃ×ÍµÒÁÇÑ¹à´Ô¹·Ò§¢Í§µÑëÇ
à¤Ã×èÍ§ºÔ¹ ·Ñé§¹ÕéáÅŒÇáµ‹·Ò§à¨ŒÒË¹ŒÒ·ÕèµÃÇ¨¤¹áÅÐÊÒÂ¡ÒÃºÔ¹ ·Ò§¼ÙŒ¨Ñ´äÁ‹ÊÒÁÒÃ¶à¢ŒÒä»á·Ã¡á«§ä´Œ
âÃ§áÃÁ·Õè¾Ñ¡·ÕèÃÐºØã¹ÃÒÂ¡ÒÃ·ÑÇÃ ÍÒ¨ÁÕ¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§ à¹×èÍ§¨Ò¡à»š¹·ÑÇÃÃÒ¤Ò¾ÔàÈÉ (âÃ§áÃÁ·Õè¾Ñ¡äÁ‹ä´ŒÍÂÙ‹ã¹ã¨
¡ÅÒ§àÁ×Í§) »¡µÔ¼ÙŒ¨Ñ´¨Ðá¨Œ§ãËŒ·ÃÒº¡‹Í¹¡ÒÃà´Ô¹·Ò§ÍÂ‹Ò§¹ŒÍÂ»ÃÐÁÒ³ 3-5 ÇÑ¹ ¾ÃŒÍÁ·Ñé§ãº¹Ñ´ËÁÒÂàµÃÕÂÁµÑÇ¡ÒÃà´Ô¹·Ò§
ÃÙ»áººËŒÍ§¾Ñ¡¢Í§âÃ§áÃÁ¨Ðáµ¡µ‹Ò§¡Ñ¹ ÃÙ»áººËŒÍ§¾Ñ¡¢Í§âÃ§áÃÁ¨Ðáµ¡µ‹Ò§¡Ñ¹ áÅÐÍÒ¨ÁÕÊäµÅ¡ÒÃµ¡áµ‹§·Ø¡
ËŒÍ§äÁ‹àËÁ×Í¹¡Ñ¹ ËŒÍ§¾Ñ¡à´ÕèÂÇ (Single àµÕÂ§àÅç¡ÁÒµÃÒ°Ò¹ 1 àµÕÂ§) ËŒÍ§¤Ù‹ (Twin àµÕÂ§àÅç¡ÁÒµÃÒ°Ò¹ 2 àµÕÂ§ / Double
àµÕÂ§ãËÞ‹ÁÒµÃÒ°Ò¹ 1 àµÕÂ§) áÅÐËŒÍ§¾Ñ¡áºº 3 ·‹Ò¹ (Family Room 1 àµÕÂ§ãËÞ‹+1àµÕÂ§àÅç¡) ËŒÍ§¾Ñ¡ÍÒ¨¨ÐäÁ‹µÔ´¡Ñ¹ ËŒÍ§
ÁÕ¢¹Ò´¡Ð·Ñ´ÃÑ´ ÁÕËÃ×ÍäÁ‹ÁÕÍ‹Ò§ÍÒº¹íéÒ ÁÕÊÔè§ÍíÒ¹ÇÂ¤ÇÒÁÊÐ´Ç¡¤Ãº ¹éíÒ´×èÁ¿ÃÕÍÂÙ‹ã¹ËŒÍ§¾Ñ¡¨ÐÁÕ 1 ËÃ×Í 2 ¢Ç´ Ê‹Ç¹¹éíÒáÃ‹ÂÕèËŒÍ
áÅÐÁÔ¹ÔºÒÃã¹âÃ§áÃÁÃÒ¤Ò¨ÐÊÙ§¡Ç‹Ò»¡µÔ ÍÒ¨ÁÕºÃÔ¡ÒÃ¡ÒµŒÁ¹éíÒ+ªÒ¡Òá¿¿ÃÕ ª‹Ç§¡ÒÃ¨Ñ´§Ò¹ÃÐ´ÑºàÁ×Í§ ÃÐ´Ñº»ÃÐà·È
ÃÐ´Ñº¹Ò¹ÒªÒµÔ àª‹¹ Trade Fair, Convention, Festival, Conference, Expo à»š¹µŒ¹ à»š¹¼ÅãËŒÃÒ¤ÒâÃ§áÃÁÊÙ§¢Öé¹ÁÒ¡áÅÐ
ËŒÍ§¾Ñ¡ã¹àÁ×Í§àµçÁ ¼ÙŒ¨Ñ´¢ÍÊ§Ç¹ÊÔ·¸Ôã¹¡ÒÃ¨Ñ´·Õ¾è Ñ¡µÒÁ¤ÇÒÁàËÁÒÐÊÁ
àÁ¹ÙÍÒËÒÃ·ÑÇÃ â´Â»¡µÔ·Ò§¼ÙŒ¨Ñ´¨ÐËÅÕ¡àÅÕèÂ§ÍÒËÒÃ»ÃÐàÀ·à¹×éÍÇÑÇà¾×èÍÊ‹Ç¹ÃÇÁ ¨ÐºÃÔ¡ÒÃà»š¹ËÁÙËÃ×Íä¡‹ËÃ×ÍÁ×éÍ
¾ÔàÈÉµÒÁÃÒÂ¡ÒÃ â´ÂÊ‹Ç¹ÁÒ¡ÍÒËÒÃ·ÑÇÃÁÑ¡¨Ðà»š¹ÍÒËÒÃ·Ò¹à¾×èÍâÀª¹Ò¡ÒÃáÅÐÊØ¢ÀÒ¾ ¨ÐäÁ‹ÍÍ¡ÃÊ¨Ñ´ áººÍÒËÒÃ
·ŒÍ§¶Ôè¹ àª‹¹ ËÁÙÂ‹Ò§à¡ÒËÅÕ ä¡‹µØŽ¹âÊÁ à¡ÒËÅÕÁÕÇÑ²¹¸ÃÃÁã¹¡ÒÃÃÑº»ÃÐ·Ò¹ÍÒËÒÃ «Öè§¨Ð¹ÔÂÁÍÒËÒÃª¹Ô´à´ÕÂÇ ÁÑ¡¨Ðà»š¹¡ÒÃ
·Ò¹áººáº‹§»˜¹ ¤×Í 1 ªØ´µ‹Í 4 ·‹Ò¹ áÅÐÁÕà¤Ã×èÍ§à¤ÕÂ§áººµ‹Ò§æ ¾ÃŒÍÁ¢ŒÒÇÊÇÂ ¡ÒÃ¹íÒà¤Ã×èÍ§´×èÁ·Ñé§»ÃÐàÀ·áÍÅ¡ÍÎÍÅáÅÐ
äÁ‹áÍÅ¡ÍÎÍÅà¢ŒÒä»ã¹ÃŒÒ¹ÍÒËÒÃ ·Ò§ÃŒÒ¹ÍÒ¨¨Ðà¡çº¤‹ÒºÃÔ¡ÒÃ ËÃ×Í ¤‹Òà»´¢Ç´àÊÁÍ ÊíÒËÃÑº·‹Ò¹·ÕèÁÕ¢ŒÍ¨íÒ¡Ñ´·Ò§´ŒÒ¹
ÍÒËÒÃËÃ× ÍÈÒÊ¹Ò ·‹ Ò ¹ÍÒ¨µŒ Í§ªí Ò ÃÐà¾Ôè Á àµÔ Á ËÃ× Í àµÃÕ Â ÁÍÒËÒÃÊ‹ Ç ¹µÑ Ç ä» ÃÐËÇ‹ Ò §Á×é Í ÍÒËÒÃ ¡ÃØ ³ÒÃÍ¨¹¡Ç‹ Ò ·Ò§
ÃŒÒ¹ÍÒËÒÃàÊÔÃ¿ÍÒËÒÃÊíÒËÃÑº¡ÃØ»ãËŒàÃÕÂºÃŒÍÂ¡‹Í¹ ¨Ö§¨Ð·íÒÍÒËÒÃ¾ÔàÈÉàÊÔÃ¿ãËŒ·‹Ò¹ä´Œã¹ÀÒÂËÅÑ§ àÁ¹ÙÍÒËÒÃÍÒ¨ÁÕ¡ÒÃ
à»ÅÕèÂ¹á»Å§ä´ŒµÒÁ¤ÇÒÁàËÁÒÐÊÁ ¢Öé¹ÍÂÙ‹¡ÑºÊ¶Ò¹¡ÒÃ³ àª‹¹ àÇÅÒÍÍ¡ËÃ×ÍàÇÅÒ¶Ö§¢Í§à·ÕèÂÇºÔ¹áµ‹ÅÐÊÒÂ¡ÒÃºÔ¹ ¡ÒÃ¨ÒÃ
191 อาคารสี ลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 22 ห้อง 3 ถนนสี ลม แขวงสี ลม เขตบางรัก กรุ งเทพฯ 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

¨Ãº¹·ŒÍ§¶¹¹ ÇÑ¹àÇÅÒà»´»´¢Í§ÃŒÒ¹ÍÒËÒÃ ËÃ×Í´ŒÇÂÊÒàËµØµ‹Ò§æ ¢ÍÊ§Ç¹ÊÔ·¸Ôìã¹¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§ËÃ×Í»ÃÑº»ÃØ§
ã¹¡Ã³Õ·àÕè ¡Ô´àËµØã´æ ¨¹·íÒãËŒ¤³Ð·ÑÇÃäÁ‹ÊÒÁÒÃ¶ÍÍ¡à´Ô¹·Ò§ä´Œ àª‹¹ ÁÕÅÙ¡¤ŒÒ¡ÅØ‹ÁãËÞ‹Â¡àÅÔ¡¡ÒÃà´Ô¹·Ò§¡Ð·Ñ¹ËÑ¹
·Ò§ÊÒÂ¡ÒÃºÔ¹àÃÕÂ¡·Õè¹Ñè§¤×¹´ŒÇÂàËµØ¼Å¢Í§ÊÒÂ¡ÒÃºÔ¹ ÏÅÏ ·Ò§¼ÙŒ¨Ñ´¨Ð¾ÂÒÂÒÁËÒâ»Ãá¡ÃÁÍ×è¹ã¹ÃÒ¤ÒáÅÐª‹Ç§àÇÅÒ
ã¡ÅŒà¤ÕÂ§¡Ñ¹·´á·¹
¢ÍãËŒÅÙ¡¤ŒÒµÃÐË¹Ñ¡´ÕÇ‹ÒàËµØ¡ÒÃ³´Ñ§¡Å‹ÒÇ¶×Íà»š¹àËµØÊØ´ÇÔÊÑÂáÅÐàª×Íè ÁÑè¹Ç‹Ò¼ÙŒ¨Ñ´ä´Œ¾ÂÒÂÒÁÍÂ‹Ò§ÊØ´
¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ â´ÂÅÙ¡¤ŒÒ¨ÐäÁ‹Â¡àËµØ¢ŒÍ¹ÕéÁÒà»š¹¢ŒÍàÃÕÂ¡ÃŒÍ§ã´æ ¡Ñº¼ÙŒ¨Ñ´ ËÒ¡ÅÙ¡¤ŒÒ»ÃÐÊ§¤ÃÑºà§Ô¹¤×¹ ·Ò§¼ÙŒ¨Ñ´ÂÔ¹´Õ¤¹×
à§Ô¹
คาใชจายสวนตัวอาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม โทรศัพท โทรสาร มินิบาร ทีวีชองพิเศษ คาทําหนังสือเดินทาง คาซักรีด คา
ราคา
ค่ าบริการ สัมภาระที่เกินชิ้นหรือน้ําหนักเกิ นสายการบิน กําหนด ค าวี ซาพาสปอรต ตางดาวหรือตางชาติ ค าภาษี การบริการ 3%
ภาษีมูลคาเพิ่ม 7%
ไม่ รวม

จัดเก็บ 50,000 วอนที่สนามบินสุ วรรณภูมิ (ค่าบริ การของคนขับรถ+ไกด์+หัวหน้าทัวร์)

เงื่อนไขใน ปกติมัดจําท่ านละ 5,000 บาทต่ อท่ าน โดยตองดําเนินการโอนเงินภายใน 1-2 วันนับจากวันที่ทําการ
การจอง จองและสงใบเรียกเก็บเงิน และ ชําระสวนที่เหลือกอนวันเดินทางอยางนอย 30 วันกอนเดินทาง

ช่ วงเทศกาล High Season (เทศกาลปใหม เทศกาลตรุษจีน ตลอดเดือนเมษายน วันแรงงาน วันฉัตรมงคล วันหยุดสําคัญทาง
ศาสนา ตลอดเดือนตุลาคม ตลอดเดือนธันวาคม) หรือ เทีย่ วบินเหมาลํา มัดจําท่ านละ 10,000 บาทต่ อท่ าน โดย

ตองดําเนินการโอนเงินภายใน 1-2 วันนับจากวันที่ทําการจองและสงใบเรียกเก็บเงิน และ ชําระสวนที่เหลือกอน
วันเดินทางอยางนอย 35 วันลวงหนา หากไม่ ชาํ ระมัดจําตามกําหนด ขออนุญาตตัดที่ นั่งให้ ลูกค้ าท่ านอื่นที่ รออยู่ การชําระ

ไมครบ ทางผูจัดถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยไมมีเงื่อนไข หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจายไมวาดวยสาเหตุใดใด ผูจัดมีสิทธิ
ยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทางและขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินตามเงื่อนไขการยกเลิก
การยกเลิก 1) การยกเลิกการจองนั้น จะตองแฟกซหรืออีเมลแจงยกเลิกการจองลวงหนาอยางนอย 30 วันทําการ กอนการเดินทาง โดยจะยึด
เงินมัดจํา 5,000 บาท ยกเวนชวงเทศกาล High Season (เทศกาลปใหม เทศกาลตรุษจีน ตลอดเดือนเมษายน วันแรงงาน วันฉัตร
การจอง
มงคล วันหยุดสําคัญทางศาสนา ตลอดเดือนตุลาคม ตลอดเดือนธันวาคม) จะยึดเงินมัดจํา 10,000 บาท
2) ยกเลิกกอนการเดินทาง 29-24 วัน - เก็บคาใชจาย 10,000 ยกเวนชวงเทศกาล High Season 12,000 - 18,000 บาท
3) ยกเลิกกอนการเดินทาง 15-23 วัน - เก็บคาใชจาย 80% ของราคาทัวร ยกเวนชวงเทศกาล High Season เก็บคาบริการ 100%
4) ยกเลิกกอนการเดินทางวันเดินทาง หรือ 1-14 วัน - เก็บคาบริการทั้งหมด 100%
(ราคาทัวร์ เป็ นการซื ้อขาดแบบมีเงื่อนไขกับทางสายการบินและทางผู้จัดทัวร์ เส้ นทางเกาหลี จะไม่ มีการคื นเงิ นมัดจําหรื อค่ าบริ การ
ทั้งหมดไม่ ว่ากรณี ใดใด) โดยเฉพาะช่ วงเทศกาล High Season หรื อ ฤดูกาลท่ องเที่ ยวของเกาหลี
การคืนเงินทุกกรณี ผูมีชื่อในเอกสารการจอง จะตองแฟกซ อีเมลล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่ทําการของผูจัด
อยางใดอย างหนึ่ งเพื่อ ทําเรื่ องขอรับเงินคา บริการคืน โดยแนบหนังสือ มอบอํ านาจพรอมหลัก ฐานประกอบการมอบอํ านาจ
หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน
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ÊÒÂ¡ÒÃºÔ¹áÅÐµÑÇë à¤Ã×Íè §ºÔ¹
ã¹¡ÒÃÊíÒÃÍ§·Õè¹Ñè§áÅÐ¡ÒÃãÊ‹ª×èÍã¹ÃÐººÊíÒÃÍ§·Õè¹Ñè§ ¼ÙŒà´Ô¹·Ò§µŒÍ§Ê‹§ÊíÒà¹Ò¢Í§Ë¹Ñ§Ê×Íà´Ô¹·Ò§ ( Passport ) ·ÕèªÑ´à¨¹ ËÃ×Í Ê‹§
ÃÒÂÅÐÐÃÒÂÅÐàÍÕÂ´·ÕèÊÒÂ¡ÒÃºÔ¹µŒÍ§¡ÒÃ (ÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉ) àª‹¹ ¤íÒ¹íÒË¹ŒÒª×èÍ ª×èÍáÅÐ¹ÒÁÊ¡ØÅ ÇÑ¹à´×Í¹»‚à¡Ô´ àÅ¢·Õè¾ÒÊ»ÃÍµ ÇÑ¹
ËÁ´ÍÒÂØ ( â´Âà«ç¹µª×èÍáÅÐà¢ÕÂ¹Â×¹ÂÑ¹ÃÑºÃÍ§àÍ¡ÊÒÃà»š¹ÅÒÂÅÑ¡É³ÍÑ¡ÉÃãËŒ·Ò§¼ÙŒ¨Ñ´ ) ËÒ¡äÁ‹ÁÕ¡ÒÃÊ‹§¢ŒÍÁÙÅ·Ñé§ËÁ´ã¹¾ÒÊ»ÃÍµ
à»š¹ÅÒÂÅÑ¡É³ÍÑ¡ÉÃãËŒ·Ò§¼ÙŒ¨Ñ´ áÅÐà¡Ô´¡ÒÃÍÍ¡ª×èÍ¹ÒÁÊ¡ØÅã¹µÑëÇËÃ×ÍºÑµÃâ´ÂÊÒÃ¼Ô´¾ÅÒ´ ÍÒ¨ÁÕ¼ÅãËŒ¼ÙŒâ´ÂÊÒÂ¨ÐµŒÍ§ÃÑº¼Ô´ªÍºã¹
¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂãËÁ‹·Õè¨Ðà¡Ô´¢Öé¹·Ñé§ËÁ´ áÅÐÊÒÂ¡ÒÃºÔ¹äÁ‹ÁÕÃÐººàÊÕÂ¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂà¾×èÍá¡Œä¢µÑÇÊÐ¡´¤íÒ¹íÒË¹ŒÒª×èÍ / ª×èÍ / ¹ÒÁÊ¡ØÅ ËÃ×Í ¡ÒÃ
à»ÅÕèÂ¹ª×èÍ¼ÙŒà´Ô¹·Ò§
ËÒ¡·‹Ò¹µŒÍ§«×éÍºÑµÃâ´ÂÊÒÃÀÒÂã¹»ÃÐà·È (à¤Ã×èÍ§ºÔ¹ Ã¶·ÑÇÃ, Ã¶ä¿) à¾×èÍä»áÅÐ¡ÅÑº¡ÃØ§à·¾Ï ¡ÃØ³ÒàÅ×Í¡«×éÍºÑµÃâ´ÂÊÒÃ
ÀÒÂã¹»ÃÐà·È»ÃÐàÀ··ÕèÊÒÁÒÃ¶àÅ×èÍ¹ÇÑ¹áÅÐàÇÅÒ¡ÒÃà´Ô¹·Ò§ä´Œ
·Ñé§¹Õéà¾×èÍ»‡Í§¡Ñ¹»˜ÞËÒà·ÕèÂÇºÔ¹Å‹ÒªŒÒËÃ×Í¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§àÇÅÒ
¢Í§à·ÕèÂÇºÔ¹ËÃ×Í¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§ÇÑ¹à´Ô¹·Ò§
µÑëÇÊÒÂ¡ÒÃºÔ¹äÁ‹ÊÒÁÒÃ¶ÃÐºØ·Õè¹Ñè§ «×éÍáººãªŒÇÔ¸Õ RANDOM ¤×ÍÊØ‹ÁàÅ×Í¡·Õèâ´ÂÃÐººÊÒÂ¡ÒÃºÔ¹ ¡ÒÃ¨Ñ´·Õè¹Ñè§º¹à¤Ã×èÍ§ºÔ¹ à»š¹ä»â´Â
ÊÒÂ¡ÒÃºÔ¹à»š¹¼ÙŒ¡íÒË¹´ ·Ò§¼ÙŒ¨Ñ´äÁ‹ÊÒÁÒÃ¶à¢ŒÒä»á·Ã¡á«§ä´Œ áµ‹¨Ð·íÒ¡ÒÃ Request ãËŒä´Œà·‹Ò¹Ñé¹
¡ÒÃàªç¤ÍÔ¹µÑÇë à´Ô¹·Ò§·Õàè ¤ÒàµÍÃÊÒÂ¡ÒÃºÔ¹ à§×Íè ¹ä¢
• à¤Ò¹àµÍÃàªç¤ÍÔ¹¨Ðà»´ãËŒºÃÔ¡ÒÃ¡‹Í¹àÇÅÒà¤Ã×èÍ§ÍÍ¡ÊÒÁ (3) ªÑèÇâÁ§ à¤Ò¹àµÍÃ ¨Ð»´ãËŒºÃÔ¡ÒÃ¡‹Í¹àÇÅÒÍÍ¡à´Ô¹·Ò§ (90)
¹Ò·Õ ¼ÙŒâ´ÂÊÒÃ¨íÒà»š¹µŒÍ§´íÒà¹Ô¹¡ÒÃãËŒàÃÕÂºÃŒÍÂÀÒÂã¹ÃÐÂÐàÇÅÒ·Õèä´ŒÃÐºØäÇŒ ·Ñé§¹ÕéäÁ‹Ç‹Òã¹¡Ã³Õã´æ ÊÒÂ¡ÒÃºÔ¹Ê§Ç¹ÊÔ·¸Ôã¹
¡ÒÃ»¯ÔàÊ¸¡ÒÃà´Ô¹·Ò§ â´ÂäÁ‹ÁÕ¡ÒÃ¤×¹à§Ô¹¤‹Ò â´ÂÊÒÃ·Õè·‹Ò¹ä´ŒªíÒÃÐä»áÅŒÇ
• äÁ‹áÊ´§µ¹ËÃ×ÍÂ×¹ÂÑ¹¤ÇÒÁà»š¹µÑÇ·‹Ò¹µ‹Í¾¹Ñ¡§Ò¹¢Í§ÊÒÂ¡ÒÃºÔ¹
• äÁ‹ÍÒ¨áÊ´§àÍ¡ÊÒÃä´ŒÍÂ‹Ò§¤Ãº¶ŒÇ¹áÅÐ¶Ù¡µŒÍ§ (àÍ¡ÊÒÃ¡ÒÃà´Ô¹·Ò§·ÕèªíÒÃØ´äÁ‹ÊÁºÙÃ³¨Ñ´Ç‹Òà»š¹àÍ¡ÊÒÃ·ÕèäÁ‹¶Ù¡µŒÍ§)
• ÊíÒËÃÑº·‹Ò¹µŒÍ§ÁÕµÃÒÍ¹ØÞÒµà´Ô¹·Ò§à¢ŒÒËÃ×ÍÍÍ¡¹Í¡»ÃÐà·È (ÇÕ«‹Ò) «Öè§¨íÒà»š¹µ‹Í¡ÒÃà´Ô¹·Ò§ä»ÂÑ§Ê¶Ò¹·Õèµ‹Ò§æ ËÃ×Í
àÍ¡ÊÒÃ¡ÒÃà¨Œ§à¢ŒÒá¨Œ§ÍÍ¡ ËÃ×Í àÍ¡ÊÒÃ´ŒÒ¹¡ÒÃ·íÒ§Ò¹ Work Permit
• ¡ÃÐ·íÒ¡ÒÃ»ÃÐ·ØÉÃŒÒÂá¡‹¾¹Ñ¡§Ò¹¢Í§ÊÒÂ¡ÒÃºÔ¹ ËÃ×Í¡‹ÍãËŒà¡Ô´¤ÇÒÁÇØ‹¹ÇÒÂ ³ à¤Ò¹àµÍÃ¢Í§ÊÒÂ¡ÒÃºÔ¹ ËÃ×Í´ÙËÁÔè¹ àËÂÕÂ´
ËÂÒÁ¾¹Ñ¡§Ò¹¢Í§ÊÒÂ¡ÒÃºÔ¹äÁ‹Ç‹Òâ´Â¡ÒÃ¡ÃÐ·íÒËÃ×Íâ´ÂÇÒ¨Ò
• ËÒ¡ÃÑ°ºÒÅËÃ×ÍË¹‹ÇÂ§Ò¹Í×è¹äÁ‹Í¹ØÞÒµãËŒ·‹Ò¹à´Ô¹·Ò§ËÃ×Í¢Öé¹à¤Ã×èÍ§ºÔ¹
• ËÒ¡ÊÒÂ¡ÒÃºÔ¹àËç¹¤ÇÃÇ‹ÒäÁ‹ÊÁ¤ÇÃá¡‹¡ÒÃà´Ô¹·Ò§à¹×èÍ§¨Ò¡ÍÒ¡ÒÃàÁÒÊØÃÒËÃ×ÍÁÕÅÑ¡É³ÐÍÒ¡ÒÃ·Õèà»š¹ÍÑ¹µÃÒÂÍÂ‹Ò§àËç¹ä´ŒªÑ´
ã¹·Ò§¡ÒÃá¾·Â áÅÐ/ËÃ×Í ËÒ¡ÊÒÂ¡ÒÃºÔ¹àËç¹¤ÇÃÇ‹ÒäÁ‹àËÁÒÐÊÁã¹¡ÒÃà´Ô¹·Ò§â´ÂàËµØ¼Å·Ò§¡ÒÃá¾·Â ËÃ×Íà§×èÍ¹ä¢·Ò§
¡ÒÃá¾·Â¢Í§·‹Ò¹ÍÒ¨¡‹ÍãËŒà¡Ô´ÍÑ¹µÃÒÂµ‹ÍÊØ¢ÀÒ¾á¡‹¼ÙŒâ´ÂÊÒÃÍ×è¹
ÍØ‹¹ã¨à¾ÔèÁ à¹×èÍ§¨Ò¡¡ÒÃà´Ô¹·Ò§¹Ñé¹àµçÁä»´ŒÇÂ¤ÇÒÁàÊÕèÂ§ áÅÐ¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍº¢Í§·Ò§ÊÒÂ¡ÒÃºÔ¹·ÕèÁÕµ‹Í¼ÙŒâ´ÂÊÒÃ¹Ñé¹ÁÕ¨íÒ¡Ñ´ ´Ñ§¹Ñé¹
¨Ö§á¹Ð¹íÒãËŒ «×éÍ»ÃÐ¡Ñ¹ÀÑÂ¡ÒÃà´Ô¹·Ò§áÅÐÊØ¢ÀÒ¾à¾ÔèÁàµÔÁ ·‹Ò¹ÊÒÁÒÃ¶àÅ×Í¡«×éÍ¤ÇÒÁ¤ØŒÁ¤ÃÍ§µÒÁ·Õè·‹Ò¹µŒÍ§¡ÒÃ â´Âà©¾ÒÐ¡Ã³Õ
à¡Ô´àËµØà¨çº»†ÇÂ¨ÐÁÕ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ã¹¡ÒÃ¨‹ÒÂ¤‹ÒÃÑ¡ÉÒä´Œ à¹×èÍ§¨Ò¡ËÒ¡à¡Ô´àËµØ´Ñ§¡Å‹ÒÇ¢Öé¹ã¹µ‹Ò§»ÃÐà·È àª‹¹ »ÃÐà·Èà¡ÒËÅÕãµŒ ¨ÐÁÕ
¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂ·ÕèÊÙ§ÁÒ¡
à¾×Íè ¤ÇÒÁ¤ØÁŒ ¤ÃÍ§ºÒ´à¨çº à¨çº»†ÇÂ ä¿ÅÂ¡àÅÔ¡ µ¡à¤Ã×Íè § Â¡àÅÔ¡à´Ô¹·Ò§ ¡ÃÐà»‰ÒËÒÂ ¾ÒÊ»ÃÍÃµËÒÂ ·ÕÁá¾·Âá¡à©Ô¡
á¼¹¤ØÁŒ ¤ÃÍ§ÊØ¢ÀÒ¾ à¾ÕÂ§ 200 ºÒ· ÃÑ¡ÉÒ¾ÂÒºÒÅ+ÊØ¢ÀÒ¾ – ÍØºÑµÔàËµØ – ÂŒÒÂ©Ø¡à©Ô¹+Ê‹§È¾ – ·ÕÁá¾·Â©Ø¡à©Ô¹
á¼¹¤ØŒÁ¤ÃÍ§ÊØ¢ÀÒ¾ à¾ÕÂ§ 500 ºÒ· ÃÑ¡ÉÒ¾ÂÒºÒÅ+ÊØ¢ÀÒ¾ – ÍØºÑµÔàËµØ – ÂŒÒÂ©Ø¡à©Ô¹+Ê‹§È¾ – ·ÕÁá¾·Â©Ø¡à©Ô¹ – Â¡àÅÔ¡¡ÒÃ
à´Ô¹·Ò§ – Å´¨íÒ¹Ç¹ÇÑ¹à´Ô¹·Ò§ – ¡ÃÐà»‰Òà´Ô¹·Ò§ËÒÂËÃ×ÍàÊÕÂËÒÂ – ¤ÇÒÁÅ‹ÒªŒÒ¢Í§ÃÐºº¢¹Ê‹§ÁÇÅª¹ – ¤ÇÒÁÅ‹ÒªŒÒ¢Í§
ÊÑÁÀÒÃÐ – ¡ÒÃ¨Õéâ´ÂÊÅÑ´ÍÒ¡ÒÈ – ¡ÒÃ¾ÅÒ´µ‹Íà·ÕèÂÇºÔ¹ – ¾ÒÊ»ÍÃµËÒÂ – ¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´µ‹ÍºØ¤¤ÅÀÒÂ¹Í¡ – à§Ô¹ª´àªÂÃÐËÇ‹Ò§
ÃÑ¡ÉÒµÑÇã¹µ‹Ò§»ÃÐà·È
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Attn : คุณ____________________

Fax : 02-231-3399
ใบจองทัวร์กบั บริ ษทั เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ ป จํากัด

รายการทัวร์
ชื่อผูต้ ิดต่อ
ที่อยูเ่ พื่อติดต่อรับเอกสาร

วันเดินทาง

โทร

แฟกซ์

จํานวนผูเ้ ดินทางทั้งหมด
คน (ผูใ้ หญ่
ท่าน / เด็กอายุต่าํ กว่า 12 ปี
ท่าน)
จํานวนห้องพักที่ใช้ท้ งั หมด
ห้อง (ห้องพักคู่ ห้องพักเดี่ยว
ห้องพัก 3 เตียง
)
รายชื่อผู้เดินทาง (กรุณาจัดเรียงตามห้ องพัก และให้ ชื่อทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ อย่ างถูกต้ องตามหนังสือเดินทาง
ลําดับ

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)

ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ)

วันเกิด(ว/ด/ป) ปี ค.ศ.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
**หมายเหตุ
อาหาร

กรุ ณแจ้งความประสงค์อื่นตามที่ท่านต้องการ อาทิเช่น
ไม่ทานเนื้อวัว
ไม่ทานเนื้อหมู

ไม่ทานสัตว์ปีก

ทานมังสาวิรัต

รายละเอียดอื่นๆ
ยืนยันราคา
ผูใ้ หญ่
ข้าพเจ้ารับทราบเงื่อนไขในรายการทัวร์เรี ยบร้อยแล้ว

เด็ก
ลงชื่อ
(
วันที่

ค่าตัว๋ เพิ่ม / ลด

ผูจ้ อง
)

เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป ขอบคุณทุกท่ านทีใ่ ห้ เกียรติใช้ บริการของเรา
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