บริษทั เอฟวีนิว อิ นเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป จำกัด

Avenue Inter Travel Group Co., Ltd.
ใบอนุญาตธุรกิจนาเที่ยวเลขที่ 11/01967

มั่นใจทุกการเดินทาง ประสบการณ์ มากกว่า 20 ปี
(Premium SKI_NOV18-MAR19)

หนาวนี้ท่เี กาหลี บินหรู 5 ดาว ชิมสตรอว์! ลุยหิมะ พักสกีรีสอร์ท สนุกไม่รู้ลืม #สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
ราคาเริ่ม
โปรแกรม Premium SKI เกาหลี 5 วัน 3 คืน
23,900
(บาท)
Asiana Airlines (OZ)
เดินทาง 22พฤศจิ18-มีนาคม19 สายการบิน หรือ
กรุ๊ป คณะ 15-25 ท่านต่อคณะ
Korean Air (KE)
ที่พัก
ระดับ 3 ดาวเกาหลี จัดห้องพัก 3 คืน #1 คืน สกีรีสอร์ท #2 คืน เมืองอินชอน หรือ เคียงกีโด หรือ กรุงโซล
บริการด้วยรถซึ่งมีขนาดของรถจะเป็นไปตามจานวนของผู้โดยสาร ปกติ 25 หรือ 30 หรือ 40 หรือ 45 ที่นั่ง
รถโคช
อาหารเช้า@โรงแรม 3 มื้อ อาหารกลางวันและค่า@ห้องอาหารท้องถิ่น 7 มือ้ เมนูจัดหลากหลายไม่ซ้ากัน #หมู
อาหาร
ย่างคาลบี้ไม่อ้นั #หม้อไฟชาบู #ไก่ตุ๋นโสม #บาร์บคี ิวหมูไฟ #อันดองจิมทัค #BBQบุฟเฟ่ต์ไม่อ้นั #พิเศษ! เมนู
อินเตอร์บฟุ เฟ่ต์เกาหลี+ขาปูยักษ์ แบบไม่อ้นั ฟรี ! น้าแร่ดื่มบนรถวันละ 1 ขวด
วันแรก (-) สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ – ฟรี ! สวนกรีนเฮาส์สตรอว์เบอร์รี่ –
วันที่สอง ฉลองเทศกาลเล่นสโนว์สเลด ที่สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ รวมบัตรเล่นเครื่องเล่นได้ไม่จากัดรอบ รวมสวนสัตว์เปิด
(-.L.D) – พักสกีรีสอร์ท #SKI Resort #OAK VALLEY #BEAR TOWN #YANGJI #WELLI HILLI #PHOENIX
เทศกาลเล่นสกีสโนว์ หิมะ – เรียนรู้วัฒนธรรมการทาคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) + แต่งชุดฮั นบกแช๊ะถ่ายภาพ –
วันที่สาม
กรุงโซล – ศูนย์น้ามันสนเข็มแดง – ศูนย์เครื่องสาอางเวชสาอาง – ภูเขานัมซานหอคอย N Tower สาย
(B.L.D)
เคเบิ้ล Love Rock Cable – โรแมนติกค่าคืนที่คลองชงเกชอน
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วันที่สี่
(B.L.D)
วันที่ห้า
(B.L)

ศูนย์โสมเกาหลี – พระราชวังมรดกโลกชังดก – ผ่านชมบลูเฮ้าส์ – หมู่บ้านพื้นเมืองนัมซานฮันนก – ดิวตี้ฟรี –
ย่านเมียงดอง – ตลาดพื้นเมืองใหญ่สุด “ ทงแดมุน “ – ทงแดมุน ดีไซน์ พาร์ค (DDP) สวนดอกกุหลาบไฟ LED
กว่าสองหมื่นกว่าดวง
ศูนย์ฮ๊อกเก็ตนามู – พิพิธภัณฑ์ภาพวาดลวงตาสี่มิติ พิพิธภัณฑ์น้าแข็ง Ice Museum พิธภัณฑ์แห่งรัก Love
Museum – ย่านมหาลัยฮงแด แหล่งรวมตัววัยรุ่นชาวโสม – แวะซื้อของฝากติดไม้ติดมือที่ศูนย์รวมของพื้นเมือง
(ละลายเงินวอน) – สนามบินนานาชาติอินชอน – กรุงเทพฯ

Itinerary
ราคาเริ่ม
(บาท)

โปรแกรม Premium SKI เกาหลี 5 วัน 3 คืน

23,900

Asiana Airlines (OZ)
เดินทาง 22พฤศจิ18-มีนาคม19 สายการบิน หรือ
กรุ๊ป คณะ 15-25 ท่านต่อคณะ
Korean Air (KE)
โปรแกรมท่องเที่ยว OMG! พักสกีรีสอร์ท !! ฟรี ! สวนกรีนเฮาส์สตรอว์เบอร์รี่ – บัตร Special Pass Ticket เล่นเครื่องเล่นได้ไม่
จากัดรอบ ฉลองเทศกาลเล่นสโนว์สเลด #สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ รวมโลกสวนสัตว์เปิดที่ Lost Valley – เรียนรู้วฒ
ั นธรรมการ
ทาเมนูอาหารคิมบับ + แต่งชุดฮันบกแชะภาพถ่าย – พระราชวังมรดกโลกชังดก ผ่านชมบลูเฮ้าส์ – 3 สุดยอดพิพิธภัณฑ์
#Trick Eye Museum กับภาพวาดศิลปะลวงตาสามสี่มิติ รูปแบบ AR 100 กว่าภาพ เมืองน้าแข็งที่ไม่ใช่แค่น้าแข็งธรรมดา
#Ice Museum เรื่องราวของความรักในรูปแบบศิลปะ #Love Museum – ภูเขานัมซาน & หอยคอย N – เต็มอิ่มย่านแฟชั่นฮิป
เมียงดอง – โรแมนติกค่าคืนที่คลองชงแกชอน - ตลาดพื้นเมืองใหญ่สุด “ ทงแดมุน “ – ทงแดมุน ดีไซน์ พาร์ค (DDP) สวน
ดอกกุหลาบไฟ LED กว่าสองหมื่นกว่าดวง – ย่านมหาลัยฮงเด

ขอสงวนสิทธิเ์ ปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและตารางการบินของสายการบินตามที่ได้อนุมตั ิ
สายการบิน
สายการบิน
Korean Air (KE)
Korean Air (KE)
Korean Air (KE)
Asiana Airline (OZ)
Asiana Airline (OZ)

BKK-ICN
BKK-ICN
KE652
KE654
KE658
OZ742
OZ744

เวลาออก
เวลาออก
2245
0055
2145
2355
0150

เวลาถึง
เวลาถึง
0615+1
0805
0450+1
0730+1
0920

ICN-BKK
ICN-BKK
KE651
KE653
KE659
OZ741
OZ743

เวลาออก
เวลาออก
1715
1850
2015
1830
2020

เวลาถึง
เวลาถึง
2105
2255
0020+1
2205
0020+1

(ขอสงวนสิทธิเ์ ปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและตารางการบินของสายการบินตามที่ได้อนุมตั ิที่นั่งจากัดในแต่ละวัน จองและจ่ายก่อนได้
สิทธิก่อน จองหลัง อาจต้องเพิ่มค่าตั๋ว )
โปรดตรวจสอบ อายุ ของหนังสือเดินทาง ( Passport ) ของผู้โดยสาร ว่าจะต้องคงมีอายุเหลือ ณ วันเดินทาง มากกว่า 6
เดือนขึ้นไป
และหนังสือเดินทางเหลือหน้ากระดาษเพียงพอให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนได้ประทับตรา หนังสือเดินทางอยู่ในสภาพที่ดี (ไม่ชารุด)
เช้า กลางวัน ค่า
DAY วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ
าทีร่ อต้อนรับดูแล มอบเอกสาร และอธิบายเพิม่ เติม (นัดหมายแต่ละคณะก่อนออก 1 เจ้เดิานหน้
ทาง 3 ชัว่ โมงล่วงหน้าก่อนเครื่องออก)
ค่า
หน้าเคาน์เตอร์
สายการบิน
ใกล้ประตูทางเข้า
พร้อมกันที่ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก
เช็คอินหมายเลข K
Asiana Airline (OZ)
หมายเลข 5
พร้อมกันที่ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก
เช็คอินหมายเลข N
Korean Air (KE)
หมายเลข 6
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การอนุญาตให้ท่านผ่านด่านตรวจคนออกนอกประเทศไทย และ ผ่านด่านตรวจคนเข้าประเทศเกาหลีเพื่อการท่องเที่ยว เป็น
อานาจของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าออกเมืองของประเทศไทยหรือประเทศเกาหลีในการพิจารณาและอนุญาตให้เดินทางออกจาก
ประเทศไทย หรือ ให้พานักอยู่ในประเทศกาหลีใต้เพื่อการท่องเที่ยว ทางผู้จัดไม่มีอานาจและไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้
หากท่านต้องซือ้ บัตรโดยสารภายในประเทศเพื่อไปและกลับกรุงเทพฯ
กรุณาเลือกซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได้
ทั้งนี้เพื่อป้องกันปัญหาเที่ยวบินล่าช้าหรือการเปลี่ยนแปลงเวลาของเที่ยวบินหรือการเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง

ข้อแนะนา
 หากท่านมีปัญหาเรื่องอาหารกรุณาแจ้งทางผู้จัดทราบล่วงหน้า
 ห้ามนาผลไม้และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศเกาหลีใต้ หากพบจะต้องเสียค่าปรับ
 เตรียมสัมภาระขนาดกลาง เนื่องจากโรงแรมที่พักในเกาหลีไม่มีบริกรช่วย (แนะนา ตลอดทริปจะต้องดูแลกระเปาายกขึ้นลง
ห้องด้วยตัวท่านเอง เพื่อป้องกันหลายกรณีท่อี าจเกิดขึ้นได้)
 กระเปาาทุกใบจะต้องฝากให้กับทางเจ้าหน้าที่สายการบินด้วยตัวท่านเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการบิน
 ทรัพย์สิน มีค่ าและแตกหัก ง่าย เช่ น เงิน อัญมณี อุปกรณ์อิเ ล็ ก ทรอนิก ส์ คอมพิวเตอร์ กล้องถ่ายรูป อุปกรณ์วีดีโอ
เอกสารที่แลกเปลี่ยนเป็นเงินได้ เอกสารทางธุรกิจ หนังสือเดินทาง เก็บติดตัวเสมอ
 สนามบินสุวรรณภูมิ “ ไม่มกี ารประกาศเรียกลูกค้าขึ้นเครื่อง ” กรุณารอที่ประตูขึ้นเครื่องอย่างน้อย 30 นาที ก่อนเวลา
เครื่องออก
 นาเสื้อแจ็คแก็ตติดตัวขึ้นเครื่องด้วย เพราะอากาศอาจจะเย็นและเพื่อการพักผ่อนที่อบอุ่น (สาหรับ มือใหม่ หรือ คนกลัว
วันแรกๆ จะ jetlag หรืออาการเมาเวลาจากการเปลี่ยนโซนเวลาของโลก แนะนา : นอนให้มากที่สุด หรือ ทานยาแก้เมา
เพราะมีมีฤทธิ์ทาให้นอนหลับ ไม่ดื่มสุราหรือของมึนเมา และดื่มน้ามากๆ)

DAY
2

วันทีส่ อง สนามบินนานาชาติอนิ ชอน ประเทศเกาหลีใต้ - เคียงกีโด – สกีรีสอร์ท
เช้า กลางวัน ค่า
เวลาที่เกาหลีใต้เร็วกว่าไทย 2 ชั่วโมง | เวลาบินประมาณ 5-6 ช.ม.
x
x
ออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน Korean Air (KE) , Asiana Airlines (OZ)
(อาหารเช้าหรือค่า ความบันเทิง ภาพยนตร์ และ เครื่องดื่มบนเครื่อง และบริการอื่นๆ บนเครื่อง)
เช้า
ICN Landing ถึงสนามบินนานาชาติอินชอน หลังผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว
รถโค๊ชพาท่านข้ามทะเลตะวันตกด้วยสะพานแขวนยองจองหรือสะพานเพื่อความหวังในการรวมชาติที่ยาวกว่า
4.42 กม. มียอดโดมสูง 107 เมตร ไปยังจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวของวันนี้
เพื่อให้รายการท่องเที่ยวเป็นไปตามกาหนดการ ทางคณะทัวร์จะออกเดินทางจากสนามบินหลังเวลาเครื่อง
ลงประมาณ 1.40 ชั่วโมง ท่านที่ติดสัมภาษณ์ที่ด่านตรวจคนเข้ าเมือง หากท่านผ่านเข้าเมืองเรียบร้อย ท่าน
ต้องเดินทางไปพบกับคณะทัวร์ด้วยตนเอง และไม่สามารถเรียกร้องค่าเดินทางจากทางผู้จัดได้
จากนั้น
นาท่านสู่ สวนกรีนเฮาส์สตรอว์เบอร์รี่ พาไปชมสวนกรีนเฮาส์สตรอว์เบอร์รี่ ให้ท่านได้เก็บผลไม้สดๆ และยัง
ได้ความรู้ว่าชาวเกาหลีมีวิธีการปลูกอย่างไรจึงได้ผลผลิตดีและ
หวานหอมชวนน่ารับประทาน อิสระถ่ายรูป เก็บชิมสตรอเบอร์
รี่ทานเป็นที่ระลึก (จานวนเก็บขึ้นอยู่กับผลิตผลในแต่ละสัปดาห์

และนโยบายของเจ้ า ของสวน ไม่ ส ามารถน าออกมา
รับประทานภายนอกไร่ได้)
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เที่ยง
บ่าย

รับประทาน เมนูหมูย่างคาลบี #KALBI อาหารพื้นเมืองเกาหลีปิ้งย่างที่เลื่องชื่อและรู้จักกันดีท่วั โลก
นาท่านสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ เที่ยวเอเวอร์แลนด์ – Everland “ ดิสนีย์แลนด์เกาหลี ” สวนเปิดใน
หุบเขาที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของประเทศ มี Festival World จะประกอบไปด้วย Global Fair, American
Adventure, Magic Land, European Adventure และ Equatorial Adventure และ Zootopia ท่านสามารถ
ปล่อยความแก่และเติมเต็มความสุขของท่านด้วยบัตร Special Pass Ticket สนุกสนานกับเครื่องเล่นต่างๆ
ซึ่งท่านสามารถเลือกเล่นเครื่องเล่นได้ไม่จากัดรอบ ไม่ว่าจะเป็นทีเอ็กเพรส รถไฟเหาะ หนอนสะบัด ชาร์ป
โรงหนังสามมิติ บ้านผีสิงหมุน ตีลังกาสองตลบ ป่าซาฟารี ชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลก ที่นี่ ชมความน่ารัก

เย็น
จากนั้น

ของหมีที่สามารถสื่อสารกับคนขับได้อย่างดี อีกทั้งยังมี LINE Store สาหรับ ชาวสาวก LINE ให้แช๊ะภาพ
ครั้งแรกของโลก ! เปิดโลกสวนสัตว์เปิดที่ Lost Valley กับรถบัสสะเทิ้นน้าสะเทิ้นบก และอื่นๆ นอกจากนี้
ท่านยังสามารถช้อปปิ้งในร้านค้าของที่ระลึก ฤดูหนาว (ช่วงต้นเดือนธันวาคมถึงปลายกุมภาพันธ์) ร่วม
ฉลองเทศกาลหิมะสนุกแบบไม่รู้ลืม กับการเล่นสโนว์สเลดแบบไม่ จากัดรอบหรือท่านใดอยาก ประลองความ
ท้าทายกับการนั่งสโนว์บสั เตอร์ก็ไม่ว่ากัน.. ...ขอบอกว่ามันส์มาก
รับประทาน เมนูหม้อไฟชาบูเห็ด คล้ายการต้มรวมมิตรสุกี้หม้อไฟ ประกอบไปด้วยเนื้อหมูสไลด์ ผักและเห็ด
และวุ้นเส้นเกาหลี
น าท่านเข้า เช็ค อิน ที่พัก สกีรีส อร์ท (ส่วนมากเป็ น สไตล์
คอนโด เพื่อรอรับนักท่องเที่ยวในฤดูหนาว ตั้ง กระจาย
กระจายอยู่ในบริเวณของสกีรสี อร์ มีหลากหลายวิวทิวทัศน์
ถือเป็นประสบการณ์แปลกใหม่ที่ท่านจะได้สมั ผัส) ห้องพัก
ค่าคืน บริการเป็นแบบออนดอล (ออน คือ ความอบอุ่น
ดอล คื อ ก้อนหิน) หรือ ห้องนอนแบบนอนบนพื้นสไตล์
เกาหลี ชาวเกาหลีนิยมนอนหลับบนพื้นมากและจะนาผ้าปู
ที่นอนที่เรียกว่า “โย” และผ้าห่มที่เรียกว่า “อีบูล” พร้อม
หมอนสุขภาพหรือหมอนตามชอบใจ เพียงสามชิ้นเพื่อการ
พักผ่อน
พักสกีรีสอร์ท 1 คืน #OAK VALLEY #BEAR TOWN #YANGJI #WELLI HELLI #PHOENIX หรือสกีรีสอร์ท
อื่นๆ

สกีรีสอร์ทมีบริการ Night Ski ในช่วงที่มีแขกมาพักจานวนมาก ช่วงกลางเดือนธันวาคมถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์
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DAY
3
เช้า
จากนั้น

วันทีส่ าม สกีรีสอร์ท – กรุงโซล

เช้า กลางวัน ค่า
x
x
x

รับประทานอาหารเช้า แบบอเมริกันเกาหลีชุด หรือ เซมิ ที่ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านสู่ เทศกาลเล่นสกีสโนว์ #SKI Resort ท่านสามารถเพลิดเพลินกับลานหิมะที่กว้างใหญ่ และเนินเล่น
สกีระดับต่างๆ กระเช้าลิฟท์ ทางรีสอร์ทยังมีบริการกีฬาในร่มชนิดอื่น ร้านอาหาร คอฟฟี่ช้อป ซุปเปอร์
มาร์เก็ตไว้คอยบริการ ท่านจะประทับใจกับประสบการณ์แปลกใหม่ที่นี่ (ราคาอุปกรณ์การเช่าโดยประมาณ)
1) อุปกรณ์การเล่นสกี ประมาณ 45-50,000 วอนต่อเช็ต (รวมค่าไม้สกี กระดานเลื่อน และรองเท้าสกี)
2) กระเช้าลิฟสาหรับท่านที่เล่นสกี ครึ่งวัน ประมาณ 50-55,000 วอนต่อท่าน
3) นั่งกอนดอลล่าชมบรรยากาศสกีรสี อร์ท และ ขึ้นสู่จุดพักผ่อนบนยอดเขาสูง ประมาณ 15,000 วอนต่อท่าน

(บางสกีรสี อร์ทมีบริการ)

เที่ยง
บ่าย

บ่าย
จากนั้น

จากนั้น

เตรียมตัวก่อนเล่นสกี ควรเตรียม ถุงมือสกี ผ้าพันคอ แว่นกันแดด เสื้อแจ๊คเก็ตกันน้าหรือผ้าร่ม และกางเกง
รัดรูป ขอคาแนะนาและฝึกวิธีการเล่นจากไกด์ท้องถิ่นก่อนลงสนามจริง เพื่อความปลอดภัยของท่านเองเป็น
สาคัญ
(หมายเหตุ.... ปริมาณของหิมะและการเปิดให้บริการชองลานสกี ขึ้นอยู่กับความเอื้ออานวยของ
อากาศ หากไม่มหี ิมะเพียงพอ ลานสกีอาจจะปิดให้บริการ)
รับประทาน เมนูหมูไฟหรือบลูโกกิ เป็นเนื้อหมูสไลด์หมักซอสคันจังและเครื่องปรุงรส ผัดย่า งขลุกขลิกบน
กะทะ
นาท่าน เรียนรู้วิธีการทาคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) อาหารง่ายๆที่คนเกาหลีนิยมรับประทาน คิม แปลว่า
สาหร่าย บับ แปลว่า ข้าว จะเป็นแท่งยาวๆ แล้วเค้าก็จะหั่นเป็นชิ้นๆพอดีคา จิ้มกะซีอิ้วคังจังเกาหลีหรือวาซา
บิก็ได้ ขอเชิญชวนท่านแต่งชุดพื้นเมืองเกาหลี “ ฮันบก “ พร้อมพร้อตต่างๆ เพื่อ ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับฉาก
เกาหลีเก๋ไก๋กับท่าแอคติ้งตามไอเดีย ให้ท่านได้ถ่ายทอดความงามและความอ่อนช้อยของวัฒนธรรมเกาหลี
เพราะ ฮันบก เป็นเครื่องแต่งกายประจาชาติเกาหลีที่ที่สวมใส่ในชีวิตประจาวันเป็นเวลาพันปีมาแล้ว ก่อนที่
วัฒนธรรมการแต่งกายแบบตะวันตกจะได้เข้ามาในเกาหลี แต่ในปัจจุบันชุดประจาชาติฮันบก จะใช้สวม
เฉพาะในโอกาสพิเศษต่าง ๆ เช่น งานมงคลสมรส วันขึ้นปีใหม่ วันขอบคุณพระเจ้า

นาท่านเดินทางเข้าเมืองหลวงกรุงโซล ที่มีประชากรถึง 1 ใน 4 ของประเทศ มีตึก 63 ชั้น ตึกที่สูงที่สุด
มีแม่น้าฮันไหลผ่านใจกลางเมืองหลวงของกรุงโซล
นาท่านเยี่ยมชมงานนวัตกรรมวิจัยชิ้นใหม่ล่าสุดของเกาหลี #ศูนย์น้ามันสนเข็มแดง ซึ่งผลิตจากใบสนเข็ม
แดงในประเทศเกาหลี เพื่อช่วยผู้ที่มีปัญหาเรื่องไขมันอุดตันในเส้นเลือด คลอเรสเตอรอลในเลือดสูง ไขข้อ
เสื่อม หรือ การไหลหมุนเวียนของเลือด เป็นต้น กว่าจะมาทาเป็นน้ามันสนสกัดได้ 1 แคปซูล ต้องใช้ใบสน
เข็มแดงประมาณ 2.7 ก.ก. แนะนาให้ทุกท่านเลือกซื้อเป็นของฝากสุขภาพเพื่อตัวท่านเองและคนที่ท่านรัก
หรือคนที่ท่านเคารพ เพราะเป็นสารอาหารธรรมชาติ ที่วิจัยจากโรงพยาบาลชั้นนาในเกาหลีแล้วว่า ไม่มี
ผลข้างเคียง
นาท่านสู่ #ศูนย์ผลิตภัณฑ์ความงาม เครื่องสาอางเวชสาอาง ให้ท่านเลือกซื้อคอสเมติกหลากยี่ห้อคุณภาพที่
ผู้หญิงชาวเกาหลีท้ังสาวทั้งไม่สาว ล้วนให้ความสาคัญกับเรื่องผิวหน้าค่อนข้างมาก โดยเฉพาะในกลุ่มบารุง
ผิวพื้นฐาน Skin Care และฟังคาแนะนาการดูแลผิวพรรณ จากผู้ชานาญการ
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จากนั้น

พาท่านขึ้นภูเขานัมซาน #Namsan – ภูเขาเพียงลูกเดียวใจกลางเมืองหลวงและอิสระถ่ายรูปคู่หอคอย N
Tower เป็น 1 ใน 17 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลก สูงถึง 480 เมตรเหนือระดับน้าทะเล สถานที่ละครหนัง
เกาหลีหรือหนังไทยสไตล์เกาหลีมาถ่ายทากัน (ความเชื่อ: เตรียมแม่กุญ แจลูกกุญแจเพื่อไปล็อคกุญแจคู่รัก ณ
Love Rock Cable ซี่งเชื่อกันว่า ถ้าใครขึ้นมาคล้องกุญแจและโยนลูกกุญแจทิ้งไป คู่รัก คู่ครอบครัว คู่เพื่อน
คู่พ่นี ้อง คู่มิตรนั้นจะมีความรักที่ยั่งยืนหรือไม่มีใครมาพรากจากกันได้) (ค่าบัตรลิฟท์ขึ้นสู่จุดชมวิวบนหอคอย

ไม่รวมไว้ในค่าทัวร์)

เย็น

รับประทาน เมนูเปิบพิสดาร-ไก่ตุ๋นโสม อาหารวังในสมัยก่อน เชื่อกันว่าบารุงและเสริมสุขภาพ เสิร์ฟท่านละ
1 ตัว ในหม้อดินร้อน
หลังอาหารค่า แวะแช๊ะรูปกันบริเวณ คลองชองเกชอน เป็นคลองที่มีมาเมื่อราว 600 ปีก่อนในสมัยของกษัตริย์ YEONGJO
กษัตริย์องค์ที่ 21 แห่งราชวงศ์โชซอน กาลเวลาทาให้น้าในคลองเน่าเสีย คลองแห่งนี้จึงได้รับการบูรณะขึ้น
ใหม่ในปี 2003 เพื่อสร้างภูมิทัศน์ที่สวยงาม แหล่งพักผ่อนหย่อนใจ อีกทั้งเป็นจุดเที่ยวใหม่ โดยมีการรื้อทาง
ยกระดับออก และเวนคืนที่ดินแหล่งชุมชนที่ อยู่ติดกับคลองแห่งนี้ สองข้างทางริมคลองยังมีร้านคาเฟ่เก๋ๆ
ในช่วงเวลาค่า จะมีไฟประดับตามทางเดินอย่างสวยงาม บางครั้งจะมีกิจกรรมพิเศษ จนได้รับคาชื่นชมว่า มี
ความกลมกลืนอย่างลงตัวของธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์
จากนั้น
พาท่านเข้าเช็คอินที่พัก ณ โรงแรม พาท่านเข้าเช็คอินที่พัก ณ โรงแรม Incheon Bliss, Suwon Korea,
Suwon Pacific, Suwon Yongin Co.op, Seoul VIP, Benekia, Seoul Galaxy, Bridge, Co.op city (3 ดาว
เกาหลี) หรือเทียบเท่า

DAY
4
เช้า
จากนั้น

จากนั้น

วันทีส่ ี่ กรุงโซล

เช้า
x

กลางวัน ค่า
x
x

รับประทานอาหารเช้า แบบอเมริกันเกาหลีชุด หรือ เซมิ ที่ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านสู่ #ศูนย์โสมเกาหลี ทุกท่านจะได้รู้จักสมุนไพรโสมเกาหลีหรือราชาแห่งมวลสมุนไพร เพราะเกาหลี
ใต้เป็นประเทศที่มีการผลิตโสมเกาหลีที่มีคุณภาพเป็นอันดับ 1 ของโลก ซึ่งใครใครที่ได้มาเที่ยวก็จ ะชื่นชอบ
หาซื้อเป็นของฝากเพราะราคาที่ถูกว่าเมืองไทยและคุณประโยชน์นานัปการ เช่น ช่วยเสริมความแข็งแรง
ให้แก่ระบบย่อยอาหารและปอด ช่วยทาให้จิตใจสงบและเพิ่มพละกาลังโดยส่วนรวม สรรพคุณทางการแพทย์
ช่วยบารุงหัวใจ ป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้องกันมะเร็ง
นาท่านเยี่ยมชม #พระราชวัง ชัง ดก – สมบัติ แห่ง ชาติ ที่ถูก จดทะเบียนเป็น มรดกทางวัฒ นธรรมของโลก
ถูกกล่าวขานว่าเป็นพระราชวังแบบอย่างทาง
สถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมทางภูมิประเทศที่
สวยงามไร้ที่ติในช่วงเวลาหลายร้อยปีที่ผ่านมา
โดยเฉพาะกษัตริย์โกจอง ซึ่งเป็นกษัตริย์องค์
สุดท้ายของราชวงศ์โชซอน ซึ่งต่ อมาทรงถูก
บั ง คั บ ใ ห้ ส ล ะ ร า ช ส ม บั ติ โ ด ย ญี่ ปุ่ น ใ น ปี
ค.ศ. 1907 แต่พระองค์เองก็ทรงประทับอยู่ที่พระราชวังแห่งนี้จนสิ้นพระชนม์ในปี ค.ศ. 1919 (สวนลับบีวอน

อุทยานพักผ่อนของเจ้าชายรัชทายาทในสมัยราชวงศ์โชซอน ซึ่งไม่ได้รวมไว้ในค่าทัวร์ ด้วยข้อจากัดของเวลา
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ท่ อ งเที่ ย ว และ การส ารองรอบเข้ า ) (ในวั น จั น ทร์ ซึ่ ง เป็ น วั น หยุ ด ประจ าสั ป ดาห์ ข องพระราชวั ง ขอ
ปรับเปลี่ยนไปเป็นพระราชวังเคียงบก หรือ พระราชวังอื่นๆ)
เที่ยง
บ่าย

จากนั้น
เย็น

เย็น

ค่า

นั่งรถผ่านถนนสายสาคัญที่มีการเปิดปิดเป็นเวลา-สถานที่ตั้งทาเนียบและบลูเฮาท์หรือบ้านประจาตาแหน่ง
ประธานาธิบดี
บุฟเฟ่ต์อร่อยล้า !!! เมนูบาร์บีคิวปิ้งย่างสไตล์เกาหลี กับหลากหลายสไตล์ของเนื้อหมูและเนื้อวัว (บางร้าน
อาจมีบริการเนื้อไก่ และปลาหมึก) ไม่ว่าจะเป็นแบบติดมัน แบบสันคอ แบบสามชั้น แบบหมักเผ็ด แบบหมั ก
หวาน แบบสดไม่มีการหมัก แบบเบอร์เกอร์ เป็นต้น มีบริการข้าวสวย และเครื่องเคียงต่างๆ ให้ลิ้มลอง
น าท่ า นสู่ #หมู่ บ้ า นวั ฒ นธรรมนั ม
ซาน พาท่านย้อนเวลาหาอดีตที่พิลด
องซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของภูเขานัม
ซาน มี ส ายน้ าใสไหลผ่ า นและมี
ศาลาชชอนนู กั ก แหล่ ง อาศั ย ของ
นกกระเรี ย น แหล่ ง พั ก ผ่ อ นที่ มี
ชื่ อ เสี ย งในฤดู ร้ อ นของราชวงศ์
โชซอน แต่ในปัจจุบันเป็นที่ตั้งของบ้านชนชั้นยางบางหรือชนชั้นราชการหรือชั้นสูงเกาหลีในสมัยเมื่อ 600 ปี
ที่แล้ว บ้านกว่าห้าหลังที่หมู่บ้านนัมซานฮันอก จะทาให้เราได้เห็นภาพการใช้ชีวิตประจาวัน เครื่องใช้ไม้สอย
การกิน การอยู่ และการจัดแต่งบ้าน และหากเราเดินไปจนสุดปลายสวนเกาหลี เราจะพบไทม์แคปซูลที่
ทาขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองกรุงโซลครบ600 ร้อยปี ภายในบรรจุของจานวน 600 ชิ้นที่เป็นตัวแทนของเมืองและ
ผู้คนกรุงโซลในปี 1994 โดยจะรอเปิดในอีก 400 ปีข้างหน้า (2394)
นาท่านสู่ #ดิวตี้ฟรี (ปัจจุบันเป็นที่นิยมมาก เพราะ ดิวตี้ ฟรีประเทศนี้ มีถึง 5 บริษัทแข่งขันกัน) เพลิดเพลิน
กับการช้ อปปิ้ง ณ ห้างปลอดภาษีล๊อตเต้ หรือชิ นเซเก ให้ท่านได้เ ลือกซื้อสิน ค้าแบรนด์เ นมน าเข้าจาก
ต่างประเทศมากมายหลากหลายชนิด รวมทั้งสินค้าแบรนด์เกาหลียอดนิยมที่ชาวเกาหลี ชาวจีน และชาวญี่ปุ่น
พาท่านเต็มอิ่มกับ #เมียงดง " ถนนแฟชั่นของเกาหลี " อิสระช้อปปิ้งบริเวณเมียงดอง Myeongdong ถูก
ขนานนามว่า " ถนนแฟชั่นของเกาหลี " มีห้างบูติกหลากยี่ห้อตั้งแต่แบรนด์เนมต่างชาติถึงเกาหลี ร้านเสื้อผ้า
มีสไตล์ห้องเล็กๆ ร้าน Creative Lifestyle ร้านรองเท้า ร้านทาผม ร้านเครื่องประดับ ร้านคอสเมติก ร้ าน
กาแฟ ร้านไอศครีม ร้านขนม ปัจจุบันยังเป็นแหล่งรวมร้านอาหารขายบนรถเข็น Food Truck ที่กาลังเป็นที่
นิยมสาหรับคนรุ่นใหม่ ไม่ว่าจะเป็นของคาว ของหวาน หลากรูปแบบ ให้เราเลือกตัดสินเอง ว่าร้านไหนเด็ด
ร้านไหนโดนใจ
อิ่มประทับใจ ! เมนูอินเตอร์บุฟเฟ่ต์และเนื้อสัตว์หลากประเภทที่มีให้เลือกทั้งอาหารสไตล์ฝรั่งยุโรป อาหาร
ญี่ปุ่น อาหารเกาหลี อาหารจีน ทั้งสด ทั้งนึ่ง ทั้งปิ้ง ทั้งทอด ทั้งย่าง ทั้งสเต็ก ทั้งแบบซูซิ แบบซาซิมิ ปรุงกัน
สดๆ ให้ท่านได้เห็นถึงกรรมวิธีการปรุงของเหล่าพ่อครัว แม่ครัว พร้อมของหวาน ของอร่อยประจาวัน และ
เครื่องดื่มไม่มีแอลลกอฮอล์ ไอศกรีม เค้ก เป็นต้น พิเศษ ! บริการขาปูยักษ์ SnowCrab แบบไม่อั้น
พาท่าน #ตะลุยกันต่อทีต่ ลาดเปิด 24 ชัว่ โมง ย่านธุรกิจการค้าและแหล่งช็อปปิ้ง “ทงแดมุน” มีร้านค้า

มากกว่า 10,000 ร้านค้า ที่จาหน่ายผ้าไหม ผ้าชิ้น เสื้อผ้าสาเร็จรูป เครื่องประดับ รองเท้า ตลอดจนอุปกรณ์
เครื่องใช้ในบ้านและครัวเรือน และอื่นๆ อีกมากมาย ในราคาที่ต่อรองได้ อาทิเช่น ตึก Tongdaemun Market
ตึก Doota ตึก Freeya ตึก Migliore ตึก aPM ตึก Hyundai City เป็นต้น และ บริเวณแห่งนี้ ยังเป็นที่ต้งั
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จากนั้น

DAY
5
เช้า
จากนั้น

จากนั้น

จากนั้น

เที่ยง

#ทงแดมุน ดีไซน์ พาร์ค (DDP) สถานที่ที่นาเสนอนวัตกรรมการออกแบบที่ทนั ทันสมัยที่สุดสู่สายตา
ชาวโลก หนี่งในเมกะโปรเจคของรัฐบาลกรุงโซล ภายใต้คอนเซ็ปต์ Dream Design Play ด้วยการใช้
ความโค้งมน โดยไม่ต้องมีเสา รวมถึงมีการติดตั้งไฟให้สอดคล้องกับองค์ประกอบ บริเวณลาน DDP เป็นที่ที่
สามารถมาผ่อนคลาย และเพลิดเพลินได้ตลอด 24 ชั่วโมง มีการจัดแสดงสวนดอกกุหลาบไฟ LED กว่าสอง
หมื่นกว่าดวง ถ้าใครเป็นติ่งซีรี่ย์ละครเกาหลี หรือ แฟนคลับนักร้องเกาหลี เราจะรู้สึกคุ้นเคยว่าเป็นฉากหลัง
ของเรื่อง
นาพาท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก
วันทีห่ า้ กรุงโซล - สนามบินนานาชาติอนิ ชอน – กรุงเทพฯ

เช้า
x

กลางวัน
x

ค่า
-

รับประทานอาหารเช้า แบบอเมริกันเกาหลีชุด หรือ เซมิ ที่ ห้องอาหารโรงแรม
นาพาท่านชม เพื่อนที่ดีในการดาเนินชีวิต ! #ศูนย์ฮ๊อกเก็ตนามู ต้นไม้ฮ๊อกเก็ตนามูชนิดนี้เจริญเติบโตในป่า
ลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือน้าทะเล 50-800 เมตร เมล็ดของพันธุ์ฮ๊อกเก็ตนี้..ชาวเกาหลี
รุ่นใหม่นิยมนามารับประทานเพื่อช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็งไม่ถูกทาลายจากการดื่ม
แอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจากอาหารและยา
ให้ท่านได้อิสระ #TRICK ART MUSEUM #ICE
MUSEUM #LOVE MUSEUM นาท่านอิสระชม
ผลงานการสร้างสรรค์ศิลปะแนวใหม่ "ภาพวาด
ลวงตาสี่มิติ " โดยท่านจะได้สนุกสนานกับการ
ถ่ายรูปแอ็คชั่นท่าทางต่างๆ กับภาพแนวมิติที่เกิด
จากความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการของการ
สร้างภาพโดยใช้เทคนิคพิเศษจากภาพแนว AR ที่
รวมทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และการซ้อนภาพโดย
กระตุ้น ความเคลื่อนไหวของภาพให้มีมิติ เหมือน
จริ ง โดยให้ ผู้ ช มเข้ า ไปมี ส่ ว นร่ ว มถ่ า ยภาพ เมื่ อ
ผ่านเข้าไปในภาพนั้นๆ ภาพทุกภาพจะออกมาดู
ประหนึ่ง เหมือนจริง ในเหตุก ารณ์ จนท่านจะ
อุทานว่ามันเหมือนจริงมากจนแทบจะแยกไม่ออก
เลยว่าอันไหนภาพวาดและของจริง โดยผลงานของท่าน จะสวยงามและสี่มิติสมคาร่าลือหรือไม่ก็ต้องให้เพื่อน
ติดชมกันเอง “ ICE Museum " เมืองน้าแข็งที่ไม่ใช่แค่น้าแข็งธรรมดา แต่ตระการตาจนคุณอาจจะลืมหนาว
ไปเลยก็ ได้ ! ลองนึกถึงความรู้สึกเมื่อคุณก้าวเข้าไปในเมืองที่ทุกอย่างทาจากน้าแข็งภายใต้ อุณหภูมิ ลบ 4
องศา ! ภายในมีกิจกรรมหลากหลายให้คุณได้สัมผัส เช่น สไลเดอร์น้าข็งที่ยาวกว่า 10 เมตร รถกลางรูดอร์ฟ
ทัก ทายลุง ซานต้ า โพสท่าคู่กับนกเพนกวิ้น ขั้วโลก สารวจบ้านน้าแข็ง แข็งเอสกิโม เยี่ยมชมปราสาท
น้าแข็ง ชมวิวจากบนกาแพงเมืองน้าแข็ง ลองเข้าพักเช็คอินโรงแรมน้าแข็ง และผลงานศิลปะอื่นที่ทาจาก
น้าแข็งอีกกว่า 50 ชิ้น แถมฟรี!!! “ LOVE Museum “ (ผู้ที่อายุต่ากว่า 20 ปีไม่สามารถเข้าชมได้)
นาท่านสู่ #ย่านมหาลัยฮงแด แหล่งรวมตัววัยรุ่นชาวโสม ที่กาลังศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยและวัยทางาน
อีกทั้งได้ชื่อว่าเป็นถนนสายศิลปะอีกแห่งหนึ่งของกรุงโซล มีสินค้ามากมายหลากหลายประเภท ทั้งเสื้อผ้า
แฟชั่นแบรนด์เกาหลี, รองเท้า, กระเปาา, เครื่องสาอาง, เครื่องประดับมากมาย, งานศิลป์, ซีดีเพลง-หนัง
และโปสเตอร์ดาราที่กาลังฮอตฮิต หลากหลาย ฯลฯ บางครั้งยังมีบรรดาศิลปินเพื่อชีวิตเปิดแสดงดนตรีย่อยๆ
ให้ฟังให้ชมอีกด้วย ร้านอาหารและร้านคาเฟ่ทมี น่ารักต่างๆ
รับประทาน เมนูอันดงจิมทัค หรือ ไก่ต้มแห่ งเมืองอันดอง (เมืองอันดงเป็นหนึ่งของร่องรอยสุดท้ายที่ยังคง
เหลืออยู่ของเกาหลี เป็นขุมทรัพย์ที่มีค่าของประเพณีลัทธิขงจื้อ)
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บ่าย

แวะซื้อของฝากติดไม้ติดมือที่ศูนย์รวมของพื้นเมือง (ละลายเงินวอน) ก่อนอาลาเกาหลี
แ ว ะ ซื้ อ ข อ ง
ฝากติดไม้ติดมือที่ศูนย์รวมของพื้ นเมือง (ละลายเงินวอน) สาหร่ายหลากรูปแบบ หลากรสชาติ ขนมอร่อย
ต่างๆ ซีเรียลช็อคโก กาแฟ กระดูกม้าเจจูโด ขนมโสม ชาโสม เครื่องสาอางโสม หมอนสุขภาพ กิมจิ แป
แปโร่ (ป๊อกกี้เกาหลี) ชินราเมง (มาม่าเกาหลี) ของใช้ในบ้าน ลูกบอลซักผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า ของที่ระลึก
เป็นต้น
เย็น.....ขึ้นอยู่กับวันและเวลาที่เดินทาง เหินฟ้ากลับกรุงเทพฯ

ออกเดินทางโดยสายการบิน Korean Air, Asiana Airlines , บินประมาณ 5 ช.ม. (อาหารค่า ภาพยนตร์ และ เครื่องดื่มบน
เครื่อง และบริการอื่นๆ บนเครื่อง) ค่า.....เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ
รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากผู้จัดอีกครั้งหนึ่ง สงวนสิทธิในเรื่องเที่ยวบินและตารางบินสายการบิน
ราคา และ รายการ เปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนได้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืน
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ ในทุกกรณี เนื่องจากเป็นการชาระค่าทัวร์ในลักษณะเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ เช่น ไม่ผ่านการพิจารณาใน
การตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง กรมแรงงาน การกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง การถูก
ปฏิเสธในกรณีอื่นๆ ไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ เป็นต้น

ขอบคุณที่มาของภาพดีดีจากการท่องเที่ยวเกาหลี www.visitkorea.co.kr ภาพทั้งหมดที่แสดงใช้เพื่อประกอบความเข้าใจ
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เมนูอาหารทัวร์สาหรับคณะ (ภาพอาหารที่แสดงใช้เพื่อประกอบความเข้าใจ)
เมนูหม้อไฟชาบูเห็ด เสริฟเป็นชุดหม้อไฟ สาหรับ 4 ท่าน/โต๊ะ อาหารพื้นเมืองของคาบสมุทร
เกาหลีตั้งแต่สมัยมองโกเลียบุกคาบสมุทรเกาหลี คล้ายสุกี้หม้อไฟ โดยนาเนื้อหมูสไลด์ ต้ม
รวมมิตรกับผักตามฤดู เห็ดเกาหลี วุ้นเส้นหรือเส้นก๋วยเตี๋ยว ใบบีซูหอม ในหม้อไฟ เสริฟ
พร้อมน้าจิ้ม ข้าวสวย และ เครื่องเคียงต่างๆ
บุฟเฟ่ต์อร่อยล้า!!! เมนูบาร์บีคิวปิ้ง ย่างสไตล์เ กาหลี กินไม่อั้น สาหรับ 4 ท่าน/โต๊ะ กับ
หลากหลายสไตล์ของเนื้อหมูและเนื้อวัว กับหลากหลายสไตล์ของเนื้อหมูและเนื้อวัว (บางร้าน
อาจมีบริการเนื้อไก่ และปลาหมึก) ไม่ว่าจะเป็นแบบติดมัน แบบสันคอ แบบสามชั้น แบบหมัก
เผ็ด แบบหมักหวาน แบบสดไม่มีการหมัก แบบเบอร์เกอร์ เป็นต้น มีบริการข้าวสวย และ
เครื่องเคียงต่างๆ ให้ลิ้มลอง
เมนูหมูย่างคาลบี เสริฟไม่อั้น สาหรับ 4 ท่าน/โต๊ะ อาหารพื้นเมืองเกาหลีที่เลื่องชื่อและรู้จัก
กันดีท่วั โลก มีรสชาติออกหวาน นุ่มและกลมกล่อม นาเนื้อหมูส ต็กหรือหมูชิ้นหมัก ปิ้งย่างบน
กะทะ และตัดเป็นชิ้นพอคา ห่อทานกับผักกาดเขียวแบบเมี่ยงคาไทย โดยใส่น้าจิ้มเต้าเจี้ยว
(เครื่องจิ้มหมัก ที่ช่วยชูรสอย่างดี) ตามด้วยข้าวสวยร้อนเล็กน้อย อย่าลืม ! ทานเครื่องเคียง
ต่างๆ เพื่อความสมดุลในการทานแบบหยินหยาง และ น้าซุปประจาวัน
เมนูบาร์บีคิวไฟหรือบลูโกกิ เสริฟเป็นชุดกะทะ สาหรับ 4 ท่าน/โต๊ะ เป็นอาหารดั้งเดิมของ
คาบสมุทรเกาหลี ก่อนเมนูคาลบี โดยนาเนื้อหมูสไลด์หมักซอสคันจังและเครื่องปรุงรสต่าง ๆ
เมื่อนามาปรุงจะมีรสออกหวานนุ่ม เวลาทาน นามาผัดย่างขลุกขลิกกับซุปบลูโกกิบนกะทะ
แบนพร้อมผักกะหล่าและเส้นจันทน์ โดยจะมีลักษณะออกเป็นแบบน้าข้น เพื่อเป็นน้าซุปไว้
คลุกคลิกทานกับข้าว เสริฟพร้อมข้าวสวยร้อนและเครื่องเคียงต่าง ๆ ประจาวันคู่โต๊ะ
เมนูเปิบพิสดาร-ไก่ตุ๋นโสม เสิร์ฟท่านละ 1 ตัว ในหม้อดินร้อน อาหารวังในสมัยก่อน ตั้งแต่
สมัยราชวงศ์โซซอน เชื่อกันว่าบารุงและเสริมสุขภาพ โดยใช้ไก่ที่มีอายุวัยรุ่น ภายในตัวไก่จะ
มีข้าวเหนียว รากโสม พุทราแดงและเคล็ดลับในการตุ๋นเพื่อให้รสชาติกลมกล่อม เนื้อไก่นุ่ม
และย่อย เสริฟพร้อมเครื่องเคียงคู่โต๊ะ
เมนูอันดงจิมทัค หรือ ไก่ต้มแห่งเมืองอันดอง เสริฟเป็นชุดจานยักษ์ สาหรับ 4 ท่าน/โต๊ะ
(เมืองอันดงเป็นหนึ่งของร่องรอยสุดท้ายที่ยังคงเหลืออยู่ของเกาหลี เป็นขุมทรัพย์ที่มีค่าของ
ประเพณีลัทธิขงจื้อ) อาหารจานนี้ถือเป็นอาหารพิเศษเมนูหนึ่ง...บนโต๊ะอาหารของบ้าน
เศรษฐีในหมู่บ้านอันดงในสมัยราชวงศ์โซซอน อุดมไปด้วยโปรตีนจากไก่ วิตามิน แร่ธาตุ
ต่างๆ จากสารพัดผัก และวุ้นเส้นจันท์เกาหลี อาหารมีรสจัดจ้านเผ็ดๆ ร้อนๆ เค็มๆ หอมๆ
จากพริกที่ได้ชื่อว่าเผ็ดที่สุดในเกาหลี Cheong Yang Gochu และ ซอสแม๊กกี้ Ganjang
รสชาติเผ็ดเล็กน้อย เนื่องจากว่าเป็นการหมักซอสสูตรพิเศษของเกาหลี
อิ่มประทับใจ ! เมนูอินเตอร์บุฟเฟ่ต์และเนื้อสัตว์หลากประเภทที่มีให้เลือกทั้งอาหารสไตล์ฝรั่ง
ยุโรป อาหารญี่ปุ่น อาหารเกาหลี อาหารจีน ทั้งสด ทั้งนึ่ง ทั้งปิ้ง ทั้งทอด ทั้งย่าง ทั้งสเต็ก
ทั้งแบบซูซิ แบบซาซิมิ ปรุงกันสดๆ ให้ท่านได้เห็นถึงกรรมวิธีการปรุงของเหล่าพ่อ ครัว แม่
ครัว พร้อมของหวาน ของอร่อยประจาวัน และเครื่องดื่มไม่มีแอลลกอฮอล์ ไอศกรีม เค้ ก
เป็นต้น พิเศษ ! บริการขาปูยักษ์ SnowCrab แบบไม่อั้น
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Price & Conditions
ราคานีเ้ ป็นราคาสาหรับนักท่องเทีย่ วชาวไทยหรือผู้ถอื หนังสือเดินทางไทยเท่านัน้ (นักท่องเทีย่ วต่างประเทศ โปรดเช็ค)
ราคาเริ่ม
โปรแกรม Premium SKI เกาหลี 5 วัน 3 คืน
23,900
(บาท)
Asiana Airlines (OZ)
เดินทาง 22พฤศจิ18-มีนาคม19 สายการบิน หรือ
กรุ๊ป คณะ 15-25 ท่านต่อคณะ
Korean Air (KE)
 เดินทางขั้นต่าปกติ 15 ท่านผู้ใหญ่ (ที่นั่งจากัด จองและจ่ายก่อนได้สิทธิก่อน จองหลัง อาจต้องเพิ่มค่าตั๋ว)
 หากต่ากว่ากาหนด อาจจะไม่มีหัวหน้าทัวรและอาจต้องมีการเปลี่ยนแปลงราคา หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชาระ
ค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามความประสงค์
 สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาเพิ่ม หากมีการปรับขึ้นของภาษีน้ามันหรือภาษีใดๆ จากสายการบิน คิดอัตรา ณ วันที่
18/09/18
 สงวนสิทธิในเรื่องเที่ยวบินและตารางบิน ราคา และ รายการ เปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนได้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า
รายการพิเศษนี้ งดจอยทัวร์
เด็ก 2-7 ปี : ห้องพัก = ผูใ้ หญ่ 2 + เด็ก 1 ไม่มเี ตียง | เด็ก 8-12 ปี เตียงเสริมหรือห้องครอบครัว
ทารก หมายถึง ผู้โดยสารที่มีอายุต่ากว่า 24 เดือน ณ วันที่เดินทางไปและวันเดินทางกลับ กรุณาติดต่อเพื่อขอราคาพิเศษ
เด็กทารกสามารถเดินทางโดยนั่งบนหน้าตักของผู้ใหญ่ โดยอนุญาตให้เด็กทารกหนึ่งคนต่อผู้ใหญ่สองคนเท่านัน้ และห้ามมิให้
นารถเข็นเด็ก หรือที่นั่งสาหรับเด็กขึ้นบนเครื่องบิน จานวนเด็กทารกต่อเที่ยวบินถูกจากัดไว้เพื่อความปลอดภัย และสายการบิน
สามารถปฏิเสธการนาเด็กทารกเดินทางไปกับท่าน
ส่วนผู้จัด เราคานึงถึงความปลอดภัยและเพื่อสร้างความสุขแก่คณะผู้
เดินทาง
ผู้ทุพลภาพ/มีปญ
ั หาด้านสุขภาพหรืออยู่ในภาวะเจ็บป่วย ขอให้แจ้งผู้จัดก่อนซื้อทัวร์ เพื่อเช็คกับทางสายการบินและผู้ให้บริการ
เพราะอาจไม่อนุญาตให้ใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือต่างๆ ขึ้นเครื่องบินได้ เข่นน้ายา เข็มฉีดยา เครื่องใช้แบตเตอรี่ หรื อ เครื่องหายใจ
สตรีมคี รรภ์ ขอให้แจ้งผู้จัดก่อนซื้อทัวร์ เพื่อเช็คกับทางสายการบินและผู้ให้บริการ โดยทั่วไป
-อายุครรภ์ไม่ถึง 27 สัปดาห์ : ต้องลงนามยินยอมในเอกสารจากัดขอบเขตความรับผิดชอบของสายการบิน เมื่อทาการเช็คอิน
เพื่อแสดงความยินยอมไม่ทาการเรียกร้องใดๆ ต่อสายการบิน
-อายุครรภ์ในช่วงสัปดาห์ที่ 28 สัปดาห์ ถึง 34 สัปดาห์ : แสดงใบรับรองแพทย์ ยืนยันสัปดาห์ท่ตี ั้งครรภ์และกากับวันที่ไม่เกิน
สามสิบ (30) วันนับจากเที่ยวบินขาออกที่กาหนดหรือเที่ยวบินขาเข้าที่กาหนด และต้องลงนามยินยอมในเอกสารจากัดขอบเขต
ความรับผิดชอบของสายการบิน เมื่อทาการเช็คอินเพื่อแสดงความยินยอมไม่ทาการเรียกร้องใดๆ ต่อสายการบิน
-อายุครรภ์ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 35 ขึ้นไป: สายการบินปฏิเสธการให้บริการ
ปกติผู้จดั จะส่งใบนัดหมายเตรียมตัวการเดินทาง ก่อนการเดินทางอย่างน้อยประมาณ 5-7 วัน

ข้อมูลสาหรับผูเ้ ดินทาง
1. คนไทยถือหนังสือเดินทางประเทศไทย ไม่ต้องยื่นขอวีซ่าก่อนออกเดินทาง
2. เตรียมหนังสือเดินทางมีอายุมากกว่า 6 เดือน ณ วันเดินทาง (ต้องมีหน้าว่างสาหรับประทับตราอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม) เพื่อ
ยื่น ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง เนื่องจากเคาเตอร์สายการบินหรือด่านตรวจคนเข้าเมืองอาจปฏิเสธการเดินทางของท่าน
3. ค่าวีซ่าสาหรับพาสปอร์ตต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ (1) พาสปอร์ต (2) ใบประจาตัวคนต่างด้าว (3) ใบสาคัญถิ่นที่
อยู่ (4) สาเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) (5)รูปถ่ายสี 2 นิ้วท่านละ1รูป
 ผู้จดั จะเป็นผู้ดาเนินการยื่นวีซ่าให้ท่าน โดยท่านจ่ายค่าบริการต่างหาก (สาหรับหนังสือเดินทางต่างด้าวผู้เป็นเจ้าของ

หนังสือเดินทางจะต้องทาเรื่องแจ้ง เข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า) สิทธิก์ ารออกวีซ่าขึ้นอยู่กับสถานทูตเท่านั้น
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4. ขอสงวนสิทธิไ์ ม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คานาหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และ
อื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีท่มี ิได้ส่งหน้าสาเนาหนังสือเดินทาง (พร้อมทั้งหน้าเปลี่ยนชื่อนามสกุล ถ้ามี) ให้กับ
ทางผู้จัด
Departure พฤศจิกายน 2018 (ที่นั่งจากัดในแต่ละวัน จองและจ่ายก่อนได้สิทธิก่อน จองหลัง อาจต้องเพิ่มค่าตั๋ว )
ราคา/ท่าน
เช็คอิน
วันออกเดินทาง
วันเดินทางกลับ
ห้องเดี่ยว+
หมายเหตุ
(บาท)
วันพุธ
21 พฤศจิกายน 18 25 พฤศจิกายน 18 23,900
6,900
วันพุธ
28 พฤศจิกายน 18 02 ธันวาคม 18 23,900
6,900
Departure ธันวาคม 2018 (ที่นั่งจากัดในแต่ละวัน จองและจ่ายก่อนได้สิทธิก่อน จองหลัง อาจต้องเพิ่มค่าตั๋ว )
ราคา/ท่าน ห้อง
เช็คอิน
วันออกเดินทาง
วันเดินทางกลับ
หมายเหตุ
(บาท)
เดี่ยว+
วันพุธ
05 ธันวาคม 18 09 ธันวาคม 18 25,900
7,900 วันหยุด
วันพุธ
12 ธันวาคม 18 16 ธันวาคม 18 24,900
6,900
วันพุธ
19 ธันวาคม 18 23 ธันวาคม 18 24,900
6,900
วันพุธ
26 ธันวาคม 18 30 ธันวาคม 18 26,900
6,900 เทศกาลคริสมาส
วันศุกร์
28 ธันวาคม 18 01 มกราคม 19 30,900
7,900 เทศกาลส่งท้ายปีเก่า
Departure มกราคม 2019 (ที่นั่งจากัดในแต่ละวัน จองและจ่ายก่อนได้สิทธิก่อน จองหลัง อาจต้องเพิ่มค่าตั๋ว )
ราคา/ท่าน ห้อง
เช็คอิน
วันออกเดินทาง
วันเดินทางกลับ
หมายเหตุ
(บาท)
เดี่ยว+
วันพุธ
02 มกราคม 19 06 มกราคม 19 25,900
6,900 เทศกาลปีใหม่
วันพุธ
09 มกราคม 19 13 มกราคม 19 24,900
6,900
วันพุธ
16 มกราคม 19 20 มกราคม 19 24,900
6,900
วันพุธ
23 มกราคม 19 27 มกราคม 19 24,900
6,900
วันพุธ
30 มกราคม 19 03 กุมภาพันธ์ 19 24,900
6,900
Departure กุมภาพันธ์ 2019 (ที่นั่งจากัดในแต่ละวัน จองและจ่ายก่อนได้สิทธิก่อน จองหลัง อาจต้องเพิ่มค่าตั๋ว )
ราคา/ท่าน ห้อง
เช็คอิน
วันออกเดินทาง
วันเดินทางกลับ
หมายเหตุ
(บาท)
เดี่ยว+
วันพุธ
06 กุมภาพันธ์ 19 10 กุมภาพันธ์ 19 25,900
6,900 เทศกาลตรุษจีน
วันพุธ
13 กุมภาพันธ์ 19 17 กุมภาพันธ์ 19 24,900
6,900 เทศกาลวันวาเลนไทน์
วันพุธ
20 กุมภาพันธ์ 19 24 กุมภาพันธ์ 19 24,900
6,900
วันพุธ
27 กุมภาพันธ์ 19 03 มีนาคม 19 24,900
6,900
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Departure มีนาคม 2019 (ที่นั่งจากัดในแต่ละวัน จองและจ่ายก่อนได้สิทธิก่อน จองหลัง อาจต้องเพิ่มค่าตั๋ว )
ราคา/ท่าน ห้อง
เช็คอิน
วันออกเดินทาง
วันเดินทางกลับ
หมายเหตุ
(บาท)
เดี่ยว+
วันพุธ
06 มีนาคม 19 10 มีนาคม 19 23,900
6,900
วันพุธ
13 มีนาคม 19 17 มีนาคม 19 23,900
6,900
อัตรา
ตามรายการ: ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด กรุงเทพฯ – อินชอน – กรุงเทพฯ ไปกลับแบบหมู่คณะ ( ตามวันเวลา
ค่าบริการ ที่ระบุในตั๋วเครื่องบิน ) พร้อมที่พัก 3 คืน (ห้องละ 2-3 ท่าน) + อาหารเช้า กลางวัน และเย็นหรือค่า + บัตร
รวม
เข้าชมสถานที่ + รถนาเที่ยวตามรายการ + สายการบินจากัดน้าหนักเพียงท่านละ 23 กก. (ขึ้นอยู่กับนโยบาย
สายการบิน ไม่เกินจานวน 1-2 ชิ้น) และถือขึ้นเครื่องได้อีกท่านละ 1 ชิ้น 07 กก. (ตามขนาดที่กาหนดของสาย
การบิน ไม่รวมกระเปาาสะพาย) + ประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์ (ขั้นต่าวงเงินประกัน 1 ล้านบาท ค่ า

รักษาพยาบาล 5 แสนบาท 1-15 ปี หรือ อายุ 75-85 ความคุ้มครองเหลือ 50% อายุต่ากว่า 1 ปี หรือ อายุเกิน 85
ปีไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครองโรคประจาตัวหรือการถูกฆาตกรรมหรือถูกทาร้ายร่างกาย)
ตัว๋ เครือ่ งบินและค่าทัวร์ทชี่ าระแล้ว

ตั๋วเครือ่ งบิน ไปกลับแบบหมู่คณะ ไม่สามารถ
เปลี่ยนเที่ยวบินไปหรือ
กลับ

เปลี่ยนวันเดินทางไปหรือ
เปลี่ยนชื่อผู้
อัพเกรดที่
คืนค่าบัตร
กลับ
เดินทาง
นั่ง
โดยสาร
และหากยกเลิกการเดินทาง ไม่มีระบบ คืนเงินบางส่วน หากผู้โดยสารถูกปฎิเสธการออกนอกประเทศไทย
หรือเข้าประเทศเกาหลี จากเจ้าหน้าที่แรงงานไทยหรือเจ้าหน้าที่ตรวจคนออกนอกประเทศไทยและเจ้าหน้าที่ตรวจ
คนเข้าเมืองที่ประเทศเกาหลี ทางผู้จัดและทางสายการบินจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกกรณี ผู้โดยสาร
อาจจะต้องรับผิดชอบค่าปรับที่ประเทศเกาหลีเรียกเก็บ ผู้โดยสารต้องรอกลับประเทศไทยในเที่ยวบินถัดไปที่มีที่
นั่งว่างหรือตามวันเดิน ทางของตั๋วเครื่องบิน ทั้งนี้แล้วแต่ทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนและสายการบิน ทางผู้จัดไม่
สามารถเข้าไปแทรกแซงได้
โรงแรมที่พักที่ระบุในรายการทัวร์ อาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากเป็นทัวร์ราคาพิเศษ (โรงแรมที่พักไม่ได้อยู่ใน
ใจกลางเมือง) ปกติผู้จดั จะแจ้งให้ทราบก่อนการเดินทางอย่างน้อยประมาณ 3-5 วัน พร้อมทั้งใบนัดหมายเตรียม
ตัวการเดินทาง
รูปแบบห้องพักของโรงแรมจะแตกต่างกัน รูปแบบห้องพักของโรงแรมจะแตกต่างกัน และอาจมีสไตล์การตกแต่ง
ทุกห้องไม่เหมือนกัน ห้องพักเดี่ยว (Single เตียงเล็กมาตราฐาน 1 เตียง) ห้องคู่ (Twin เตียงเล็กมาตราฐาน 2
เตียง / Double เตียงใหญ่มาตราฐาน 1 เตียง) และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Family Room 1 เตียงใหญ่+1เตียงเล็ก)
ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน ห้องมีขนาดกะทัดรัด มีหรือไม่มีอ่างอาบน้า มีสิ่งอานวยความสะดวกครบ น้าดื่มฟรีอยู่ใน
ห้องพักจะมี 1 หรือ 2 ขวด ส่วนน้าแร่ยี่ห้อและมินิบาร์ในโรงแรมราคาจะสูงกว่าปกติ อาจมีบริการกาต้มน้า+ชา
กาแฟฟรี ช่วงการจัดงานระดับเมือง ระดับประเทศ ระดับนานาชาติ เช่น Trade Fair, Convention, Festival,
Conference, Expo เป็นต้น เป็นผลให้ราคาโรงแรมสูงขึ้ นมากและห้องพักในเมืองเต็ม ผู้จัดขอสงวนสิทธิในการ
จัดที่พักตามความเหมาะสม
เมนูอาหารทัวร์ โดยปกติทางผู้จัดจะหลีกเลี่ยงอาหารประเภทเนื้อวัวเพื่อส่วนรวม จะบริการเป็นหมูหรือไก่หรือมื้อ
พิเศษตามรายการ โดยส่วนมากอาหารทัวร์มักจะเป็นอาหารทานเพื่อโภชนาการและสุขภาพ จะไม่ออกรสจัด
แบบอาหารท้องถิ่น เช่น หมูย่างเกาหลี ไก่ตุ๋นโสม เกาหลีมีวัฒนธรรมในการรับประทานอาหาร ซึ่งจะนิยมอาหาร
ชนิดเดียว มัก จะเป็ น การทานแบบแบ่ง ปัน คื อ 1 ชุดต่ อ 4 ท่าน และมีเ ครื่องเคี ยงแบบต่ างๆ พร้อมข้าวสวย
การนาเครื่องดื่มทั้งประเภทแอลกอฮอล์และไม่แอลกอฮอล์เข้าไปในร้านอาหาร ทางร้านอาจจะเก็บค่าบริการ หรือ
ค่าเปิดขวดเสมอ สาหรับท่านที่มีข้อจากัดทางด้านอาหารหรือศาสนา ท่านอาจต้องชาระเพิ่มเติม หรือ เตรียม
อาหารส่วนตัวไป ระหว่างมื้ออาหาร กรุณารอจนกว่าทางร้านอาหารเสิร์ฟอาหารสาหรับกรุ๊ปให้เรียบร้อยก่อน จึง
จะทาอาหารพิเศษเสิร์ฟให้ท่านได้ในภายหลัง เมนูอาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่
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กับสถานการณ์ เช่น เวลาออกหรือเวลาถึงของเที่ยวบินแต่ละสายการบิน การจารจรบนท้องถนน วันเวลาเปิด
ปิดของร้านอาหาร หรือด้วยสาเหตุต่างๆ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง
ในกรณีที่เกิดเหตุใดๆ จนทาให้คณะทัวร์ไม่สามารถออกเดินทางได้ เช่น มีลูกค้ากลุ่มใหญ่ยกเลิกการเดินทาง
กะทันหัน ทางสายการบินเรียกที่นั่งคืนด้วยเหตุผลของสายการบิน ฯลฯ ทางผู้จัดจะพยายามหาโปรแกรมอื่นใน
ราคาและช่วงเวลาใกล้เคียงกันทดแทน ขอให้ลูกค้าตระหนักดีว่าเหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นเหตุสุดวิสัยและเชื่อมั่นว่า
ผู้จัดได้พยายามอย่างสุดความสามารถ โดยลูกค้าจะไม่ยกเหตุข้อนี้มาเป็นข้อเรียกร้องใดๆ กับผู้จัด หากลูกค้า
ประสงค์รบั เงินคืน ทางผู้จัดยินดีคืนเงิน
ราคา
ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวอาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่ส่ัง เพิ่ม โทรศัพท์ โทรสาร มินิบาร์ ทีวีช่ องพิเ ศษ ค่ าทาหนัง สือ
ค่าบริการ เดินทาง ค่าซักรีด ค่าสัมภาระที่เกินชิ้นหรือน้าหนักเกินสายการบินกาหนด ค่าวีซ่าพาสปอร์ตต่างด้าวหรือ
ไม่รวม
ต่างชาติ ค่าภาษีการบริการ 3% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
จัดเก็บ 40,000 วอน ที่สนามบินสุวรรณภูมิ ( ค่าบริการของ คนขับรถ+ไกด์ )
*** หัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน ***
เงื่อนไขใน ปกติมัดจาท่านละ 5,000 บาทต่อท่าน โดยต้องดาเนินการโอนเงินภายใน 1-2 วันนับจากวันที่ทาการจองและส่ง
การจอง ใบเรียกเก็บเงิน และ ชาระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วันก่อนเดินทาง
ช่วงเทศกาล High Season (เทศกาลปีใหม่ เทศกาลตรุษจีน ตลอดเดือนเมษายน วันแรงงาน วันฉัตรมงคล
วันหยุดสาคัญทางศาสนา ตลอดเดือนตุลาคม ตลอดเดือนธันวาคม) หรือ เที่ยวบินเหมาลา มัดจาท่านละ 10,000
บาทต่อท่าน โดยต้องดาเนินการโอนเงินภายใน 1-2 วันนับจากวันที่ทาการจองและส่งใบเรียกเก็บเงิน และ
ชาระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 35 วันล่วงหน้า หากไม่ชาระมัดจาตามกาหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้
ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่ การชาระไม่ครบ ทางผู้จัดถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข หรือเช็คธนาคาร
ถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทางและขอสงวนสิทธิ์ในการ
คืนเงินตามเงื่อนไขการยกเลิก
- ชาระโดยเงินสด
- ชาระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค สั่งจ่ายในนามบริษัท เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป จากัด
- ชาระด้วยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร (กรุณาแฟกซ์ใบนาฝากมายังเบอร์ 02-231-3399)

การ
ยกเลิก
การจอง

ชื่อบัญชี บริษัท เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป จากัด
ธนาคารกรุงเทพฯ
สาขา อาคารซิลลิค เฮ้าส์ เลขที่ 860-0-241510 บัญชีออมทรัพย์
ธนาคารกรุงไทย
สาขา อาคารซิลลิค เฮ้าส์ เลขที่ 968-0-091880 บัญชีออมทรัพย์
ธนาคารกสิกรไทย
สาขา สีลมคอมเพล็กซ์ เลขที่ 020-3-839278 บัญชีออมทรัพย์
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาอโศกทาวเวอร์ เลขที่ 234-2-012317 บัญชีออมทรัพย์
กรณีชาระด้วยบัตรเครดิต มีคา่ ธรรมเนียมรูดบัตร 3 % จากยอดทีท่ าการรูด
หมายเหตุ
ท่านทีต่ อ้ งการใบเสร็จในนามนิติบคุ คล กรุณาแจ้งกับพนักงานขายให้ทราบล่วงหน้า มิฉะนั้น
ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ออกใบเสร็จย้อนหลัง
1) การยกเลิกการจองนั้น จะต้องแฟ็กซ์หรืออีเมล์แจ้งยกเลิกการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทาการ ก่อน
การเดินทาง โดยจะยึดเงินมัดจา 5,000 บาท ยกเว้นช่วงเทศกาล High Season (เทศกาลปีใหม่ เทศกาล
ตรุษจีน ตลอดเดือนเมษายน วันแรงงาน วันฉัตรมงคล วันหยุดสาคัญทางศาสนา ตลอดเดือนตุลาคม ตลอด
เดือนธันวาคม) จะยึดเงินมัดจา 10,000 บาท
2) ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29-24 วัน - เก็บค่าใช้จ่าย 10,000 ยกเว้นช่วงเทศกาล High Season 12,000 18,000 บาท
3) ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-23 วัน - เก็บค่าใช้จ่าย 80% ของราคาทัวร์ ยกเว้นช่วงเทศกาล High Season
เก็บค่าบริการ 100%
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4) ยกเลิกก่อนการเดินทางวันเดินทาง หรือ 1-14 วัน - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100%

(ราคาทัวร์เป็นการซื้อขาดแบบมีเงื่อนไขกับทางสายการบินและทางผู้จัดทัวร์เส้นทางเกาหลี จะไม่มีการคืนเงินมัด
จาหรือค่าบริการทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดใด) โดยเฉพาะช่วงเทศกาล High Season หรือ ฤดูกาลท่องเที่ยวของเกาหลี
การคืนเงินทุกกรณี ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืน
ที่ทาการของผู้ จัด อย่า งใดอย่ างหนึ่ง เพื่อท าเรื่องขอรั บเงิ น ค่ า บริ ก ารคื น โดยแนบหนั ง สือ มอบอานาจพร้อ ม
หลักฐานประกอบการมอบอานาจ หลักฐานการชาระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้
นาเงินเข้าให้ครบถ้วน
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สายการบินและตัว๋ เครื่องบิน
ในการสารองที่นั่งและการใส่ชื่อในระบบสารองที่นั่ง ผู้เดินทางต้องส่งสาเนาของหนังสือเดินทาง ( Passport ) ที่ชัดเจน หรือ
ส่ง รายละะรายละเอียดที่สายการบิน ต้ องการ (ภาษาอัง กฤษ) เช่ น ค าน าหน้าชื่อ ชื่อและนามสกุล วั นเดือนปีเ กิด เลขที่
พาสปรอต วันหมดอายุ ( โดยเซ็นต์ชื่อและเขียนยืนยันรับรองเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรให้ทางผู้จัด ) หากไม่มีการส่งข้อมูล
ทั้งหมดในพาสปรอตเป็นลายลักษณ์อักษรให้ทางผู้จัด และเกิดการออกชื่อนามสกุลในตั๋วหรือบัตรโดยสารผิดพลาด อาจมีผลให้
ผู้โดยสายจะต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใหม่ที่จะเกิดขึ้นทั้งหมด และสายการบินไม่มีระบบเสียค่าใช้จ่ายเพื่อแก้ไขตัวสะกดคา
นาหน้าชื่อ / ชื่อ / นามสกุล หรือ การเปลี่ยนชื่อผู้เดินทาง
หากท่านต้องซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศ (เครื่องบิน รถทัวร์, รถไฟ) เพื่อไปและกลับกรุงเทพฯ กรุณาเลือกซื้อบัตร
โดยสารภายในประเทศประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาการเดินทางได้
ทั้งนี้เพื่อป้องกันปัญหาเที่ยวบินล่าช้าหรือการ
เปลี่ยนแปลงเวลาของเที่ยวบินหรือการเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง
ตั๋วสายการบินไม่สามารถระบุที่นั่ง ซื้อแบบใช้วิธี RANDOM คือสุ่มเลือกที่โดยระบบสายการบิน การจัดที่นั่งบนเครื่องบิน
เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กาหนด ทางผู้จัดไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ แต่จะทาการ Request ให้ได้เท่านั้น
การเช็คอินตัว๋ เดินทางทีเ่ คาเตอร์สายการบิน เงือ่ นไข
 เคาน์เตอร์เช็คอินจะเปิดให้บริการก่อนเวลาเครื่องออกสาม (3) ชั่ วโมง เคาน์เตอร์ จะปิดให้บริการก่อนเวลาออกเดินทาง
(90) นาที ผู้โดยสารจาเป็นต้องดาเนินการให้เรียบร้อยภายในระยะเวลาที่ได้ระบุไว้ ทั้งนี้ไม่ว่าในกรณีใดๆ สายการบิน
สงวนสิทธิในการปฏิเสธการเดินทาง โดยไม่มกี ารคืนเงินค่า โดยสารที่ท่านได้ชาระไปแล้ว
 ไม่แสดงตนหรือยืนยันความเป็นตัวท่านต่อพนักงานของสายการบิน
 ไม่อาจแสดงเอกสารได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง (เอกสารการเดินทางที่ชารุดไม่สมบูรณ์จัดว่าเป็นเอกสารที่ไม่ถูกต้อง)
 สาหรับท่านต้องมีตราอนุญาตเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศ (วีซ่า) ซึ่งจาเป็นต่อการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ หรือ
เอกสารการเจ้งเข้าแจ้งออก หรือ เอกสารด้านการทางาน Work Permit
 กระทาการประทุษร้ายแก่พนักงานของสายการบิน หรือก่อให้เกิดความวุ่นวาย ณ เคาน์เตอร์ของสายการบิน หรือดูหมิ่น
เหยียดหยามพนักงานของสายการบินไม่ว่าโดยการกระทาหรือโดยวาจา
 หากรัฐบาลหรือหน่วยงานอื่นไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางหรือขึ้นเครื่องบิน
 หากสายการบินเห็นควรว่าไม่สมควรแก่การเดินทางเนื่องจากอาการเมาสุราหรือมีลักษณะอาการที่เป็นอันตรายอย่างเห็น
ได้ชัดในทางการแพทย์ และ/หรือ หากสายการบินเห็นควรว่าไม่เหมาะสมในการเดินทางโดยเหตุผลทางการแพทย์ หรือ
เงื่อนไขทางการแพทย์ของท่านอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพแก่ผู้โดยสารอื่น
อุ่นใจเพิ่ม เนื่องจากการเดินทางนั้นเต็มไปด้วยความเสี่ยง และความรับผิดชอบของทางสายการบินที่มีต่อผู้โดยสารนั้นมีจากัด
ดังนั้นจึงแนะนาให้ ซื้อประกันภัยการเดินทางและสุขภาพเพิ่มเติม ท่านสามารถเลือกซื้อความคุ้มครองตามที่ท่านต้องการ
โดยเฉพาะกรณี เกิดเหตุเจ็บป่วยจะมีความสามารถในการจ่ายค่ารักษาได้ เนื่องจากหากเกิดเหตุดงั กล่าวขึ้นในต่างประเทศ เช่น
ประเทศเกาหลีใต้ จะมีค่าใช้จ่ายที่สูงมาก
เพือ่ ความคุม้ ครองบาดเจ็บ เจ็บป่วย ไฟล์ยกเลิก ตกเครือ่ ง ยกเลิกเดินทาง กระเปาาหาย พาสปรอร์ตหาย ทีมแพทย์แกเฉิก
แผนคุม้ ครองสุขภาพ เพียง 200 บาท รักษาพยาบาล+สุขภาพ – อุบัติเหตุ – ย้ายฉุกเฉิน+ส่งศพ – ทีมแพทย์ฉกุ เฉิน
แผนคุ้มครองสุขภาพ เพียง 500 บาท รักษาพยาบาล+สุขภาพ – อุบัติเหตุ – ย้ายฉุกเฉิน+ส่งศพ – ทีมแพทย์ฉุกเฉิน –
ยกเลิกการเดินทาง – ลดจานวนวันเดินทาง – กระเปาาเดินทางหายหรือเสียหาย – ความล่าช้าของระบบขนส่งมวลชน –
ความล่ า ช้ า ของสั ม ภาระ – การจี้ โ ดยสลั ด อากาศ – การพลาดต่ อ เที่ ย วบิ น – พาสปอร์ ต หาย – ความรั บ ผิ ด ต่ อ
บุคคลภายนอก – เงินชดเชยระหว่างรักษาตัวในต่างประเทศ
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ข้อตกลงและเงือ่ นไขการเดินทางท่องเที่ยวกับเรา
จัดให้เฉพาะลูกค้าที่ประสงค์จะไปท่องเที่ยวตามรายการของทัวร์ทุกวันเท่านั้น หากท่านไม่สามารถร่วมทัวร์ทุกวัน แค่สมัคร
มาร่วมทัวร์เพียงเพื่อการใช้ตั๋วเครื่องบินและที่พักในราคาพิเศษ หากท่านไม่แจ้ง และปรากฏว่าท่านไม่รวมทัวร์ในบางวัน
ทางบริษทั จะคิดค่าดาเนินการในการแยกท่องเที่ยวเอง 300 USDต่อท่าน (ก่อนซื้อทัวร์ จะต้องแจ้งความประสงค์ที่เป็นจริง
เพื่อทางผู้จัดจะได้คิดค่าบริการที่เหมาะสม) หมายเหตุ หากการไปพบเพื่อนหรือญาติหรือไปติดต่อธุรกิจหรือท่องเที่ยวอิสระ
ทาหลังจากที่รายการเสร็จสิ้นในแต่ละวันแล้ว ไม่เป็นเหตุท่ที างผู้จัด จะตัดการให้บริการท่านแต่อย่างใด
ขอสงวนสิทธิใ์ นการขายหรือไม่ขายให้แก่ท่านที่ต้องใช้รถเข็น หรือ มีโรคประจาตัวบางอย่าง หรือ ท้องอ่อนหรือท้องแก่มาก
หรือ มีเด็กอายุ 1-2 ปี หรือ คนพิการ หรือ พระภิกษุสงฆ์ หรือ นักบวช (ก่อนซื้ อทัวร์ จะต้องแจ้ง เพื่อหาข้อตกลงร่วมกัน
เพราะเราคานึงถึงความปลอดภัยและเพื่อสร้างความสุขแก่คณะผู้เดินทาง)
ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศเกาหลีใต้เพื่อไปทางาน หรือเพื่อการอื่นใดอันมิใช่
การท่องเที่ยว
การเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวในทุกการเดินทางอาจเกิดการเปลี่ยนแปลง ดังนี้ รายการท่องเที่ยว เมนูอาหาร
โรงแรมที่พัก รถทัวร์ในแต่ละวันที่ได้จัดเตรียมไว้ (ทั้งช่วงนาเสนอ ช่วงสรุป และช่วงเดินทางจริง) ขอสงวนสิทธิ์ในการ
เปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง โดยพยายามที่จะตามรายการสรุปให้ตรงมากที่ สุด หรือในระดับ หรือในคุณภาพที่ใกล้กันมาก
ที่สุด
ขอสงวนสิทธิป์ ฏิเสธความรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดกับชีวิต ร่างกาย การเจ็บป่วย การถูกทาร้าย ความตาย อุบัติเหตุต่างๆ
สูญหายในทรัพย์สินหรืออย่างอื่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฎิวัติ และอื่นๆ ที่เกิดขึ้นทางตรงหรือ
ทางอ้อม
กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการ
บิน ( ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้าของเที่ยวบิน การยกเลิกเที่ยวบิน มีการยุบเที่ยวบินรวมกัน ตาราง
การการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากสายการบินพิจารณาสถานการณ์แล้วว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรือ
เหตุผลเชิงพาณิชย์ หรือเหตุผลทางด้านความปลอดภัย เป็นต้น โดยจะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อจากัดความรับผิดชอบของ
แต่ละสายการบิน ) บริษทั ขนส่ง รถโดยสาร เรือบริการ หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ ที่จะส่งผลทาให้เสียเวลาหรือยกเลิก
รายการท่องเที่ยวทัวร์บางรายการหรือทั้งหมด ผู้เดินทางไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งค่า
เสียเวลา ค่าเสียโอกาส ค่าเสียความรู้สึก และค่าใช้จ่ายที่บริษัทจ่ายไปแล้ว เป็นต้น ขอให้ทราบว่า ผู้จัดจะดาเนินโดยสุด
ความสามารถที่จะประสานงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า แต่จะไม่คืนเงิน
มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มสี ิทธิใ์ นการให้คาสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี
อานาจของผู้จัดกากับ
ผู้จดั จะไม่รบั ผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ ในทุกกรณี เนื่องจากเป็นการชาระค่าทัวร์ในลักษณะเหมาจ่ายกับ
ตัวแทนต่างๆ เช่น ไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง กรมแรงงาน การกระทาที่ส่อไปในทางผิด
กฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ ไม่รับประทานอาหารบางมื้อ
ไม่เที่ยวบางรายการ เป็นต้น
ขอความร่วมมือในเรื่องความประพฤติของคนเดินทางหากผู้จัดหรือตัวแทนของประเทศที่ท่านได้เดินทางมา เดินทางไปสู่
หรือเดินทางผ่าน เห็นว่าผู้โดยสารประพฤติตนที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้เดินทางอื่นๆ หรือทรัพย์สิน หรือขัดขวางการ
ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ (ตัวแทน) หรือไม่ปฏิบัติตามคาชี้แจงของเจ้าหน้าที่ (ตัวแทน) ทางผู้จัดอาจใช้มาตรการตามที่
เห็นสมควรเพื่อป้องกันไม่ให้ความประพฤติดังกล่าวดาเนินต่อไป ซึ่งรวมไปถึงการยับยั้ง และปฏิเสธให้บริการ
การช้อปปิ้งการเลือกซื้อของนักท่องเที่ยว เป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการท่องเที่ยวประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งเป็น
แหล่งช้อปปิ้งที่คนไทยชื่นชอบ โปรแกรมทัวร์อาจจะมีการรายการพาไปช้อปปิ้งยังสถานที่ต่างๆ โดยการเลือกซื้อของทุก
อย่างเป็นเรื่องการตัดสินใจส่วนตัวเสมอ และ ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิไ์ ม่รับผิดชอบทุกการซื้อของท่าน
กระเปาาลูกค้าต้องยอมรับในความเสี่ยงของกระเปาาทุกใบของตัวเอง (ท่านสามารถเลือกซื้อประกันเพิ่ม เกี่ยวกับสัมภาระ
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กระเปาา เพราะสายการบินมีกาหนดการจากัดความรับผิดชอบต่อสัมภาระ) ทางทัวร์จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย สูญ
หาย ล่าช้า อุบัติเหตุ ที่เกิดจากกรณีใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งลูกค้าต้องเข้าใจว่า โดยปกติทุกฝ่าย เช่น คนขับรถ มัคคุเทศก์ หรือ
หัวหน้าทัวร์ ถึงแม้จะพยายามในการดูแลและระวังเรื่องสัมภาระกระเปาาเดินทางลูกค้า

**ผู้ร่วมเดินทางตกลงปฏิบัติตามข้อกาหนดและเงื่อนไขการเดินทางนี้ทุกประการและในกรณีมีข้อพิพาท ให้ถือคาตัดสินของผู้
จัดเป็นที่สิ้นสุด**
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Attn : คุณ____________________

Fax : 02-231-3399

ใบจองทัวร์ กบั บริ ษทั เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ ป จากัด
รายการทัวร์
ชื่อผูต้ ิดต่อ
ที่อยูเ่ พื่อติดต่อรับเอกสาร

วันเดินทาง
โทร

แฟกซ์

จานวนผูเ้ ดินทางทั้งหมด
คน (ผูใ้ หญ่
ท่าน / เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี
ท่าน)
จานวนห้องพักที่ใช้ท้ งั หมด
ห้อง (ห้องพักคู่
ห้องพักเดี่ยว
ห้องพัก 3 เตียง
)
รายชื่ อผู้เดินทาง (กรุ ณาจัดเรี ยงตามห้ องพัก และให้ ชื่อทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ อย่ างถูกต้ องตามหนังสื อเดินทาง
ลาดับ

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)

ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ)

วันเกิด(ว/ด/ป) ปี ค.ศ.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
**หมายเหตุ กรุ ณแจ้งความประสงค์อื่นตามที่ท่านต้องการ อาทิเช่น
อาหาร
ไม่ทานเนื้อวัว
ไม่ทานเนื้อหมู
รายละเอียดอื่นๆ
ยืนยันราคา
ผูใ้ หญ่
เด็ก
ข้าพเจ้ารับทราบเงื่อนไขในรายการทัวร์เรี ยบร้อยแล้ว

ไม่ทานสัตว์ปีก

ทานมังสาวิรัต

ค่าตัว๋ เพิ่ม / ลด
ลงชื่อ
(
วันที่

ผูจ้ อง
)

เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป ขอบคุณทุกท่ านทีใ่ ห้ เกียรติใช้ บริการของเรา
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