บริษัท เอฟวีนิว อินเตอร แทรเวิล กรุป จํากัด

Avenue Inter Travel Group Co., Ltd.

ใบอนุญาตธุรกิจนําเทีย่ วเลขที่ 11/1967

มั่นใจทุกการเดินทาง ประสบการณ์ มากกว่า 20 ปี
(Beautiful Busan Suncheon 5D3N BG (JL)

3 เมืองใต ใครไปก็หลงรัก #เมืองสุดใตทะเลสวยยอซู #เมืองโอโซนชุนชอน หมูบานมรดกโลก #เมืองทาอันดับหนึ่งพูซาน
ไฮไลท 25 มีนาคม-10 เมษายน รวมฉลองเทศกาล ดอกซากุระเกาหลี (พ็อตกตบาน) ทั่วภาคใตของประเทศ
โปรแกรม Journey BUSAN SUNCHEON YEOSU เกาหลี 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่ม (บาท) 18,900
เดินทาง มีนาคม – มิถุนายน19 สายการบิน JEJU AIR
กรุปคณะ
20-30 ทานตอคณะ
หองพัก 1 คืน #จังหวัดชอนลานัมโด + ห้องพัก 2 คืน #จังหวัดเคียงซัมนัมโด ระดับ 3 ดาวเกาหลี
ที่พัก
บริการดวยรถซึ่งมีขนาดของรถจะเปนไปตามจํานวนของผูโดยสาร ปกติก 25 หรือ 30 หรือ 40 หรือ 45 ที่นั่ง
รถโคช
อาหาร
วันแรก (-)
วันที่สอง
(-.L.D)

วันที่สาม
(B.L.D)

วันที่สี่

(B.L.-)

อาหารเชา@โรงแรม 3 มื้อ อาหารกลางวันและค่ํา@หองอาหารทองถิ่น 6 มื้อ เมนูจัดหลากหลายไมซ้ํากัน #หมูตุนกัมจังทัง #ขาว
ยําบีบิมพับ #หมอไฟซีฟูดทะเลสไตลพูซาน #หมูไฟบลูโกกิ #ไกตุนโสม #บารบีคิวบุฟเฟต ฟรี ! นํา้ แร่ ดื่มบนรถวันละ 1 ขวด
สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินนานาชาติมูอนั Jollanam-do ประเทศเกาหลีใต้ – เมืองยอซู เมือง 317 เกาะ สุดชายฝั่งทะเลเกาหลี
แหล่งอากาศบริ สุทธิ์ – เกาะโอดงโด สถานที่ โรแมนติ กของคู่รัก ทัว่ ทั้งเกาะเต็มไปด้วยต้นดอกคามี เลียสี แดง (บานพฤศจิ ถึง
เมษายน) ประภาคาร – World Expo Park 2012 สวนเอ็กซ์โป 2012 ตื่นตาตื่นใจฉากท้องทะเล 3D เคลื่อนไหวบนเหนื อศี รษะ
หอคอย Sky Tower ถังซีเมนต์ และ คาเฟ่ 360 องศา – สุดฟิ น ! นัง่ กระเช้าลอยฟ้ าเหนือทะเล ชมวิวเมือง เกาะน้อยใหญ่ กลางอากาศ
เมืองชุนซอน เมืองสามภูเขาและสองลําธาร – หลงสูยุคโซซอน 600 ป ทีห่ มูบานมรดกโลกนากานึบซอง ที่ผูคนยังคงใชชีวิตแบบ
ดั้งเดิม – ชุนชอน “ Open Film Set ” เมืองจําลองชวงป 1960 – 1980 สถานที่ถายทําของรายการโทรทัศน ภาพยนตรละครมากกวา
700 เรื่อง – เมืองทาอันดับหนึ่งพูซาน – ศูนยเครื่องสําอางเวชสําอาง – ยานแฟชั่นและศัลยกรรมโซเมียง
เมืองพูซาน - ศูนยฮอกเก็ตนามู – ศูนย์โสมเกาหลี – ดิวตรี้ ฟรี – สะพานกระจกแก้ว Oryukdo Sunrise Park – สะพานแขวนควัง
อัน – วัดแห่งทะเลตะวันออก " แฮดงยงกุงซา " – ชายหาดแฮฮุนเด รู ปปั้ นเมอร์ เมด อาคารกระจกกันกระสุ นโนริ มารุ – The Bay
101 – ชายหาดควังอาลิ

เลขที่ 191 อาคารสี ลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 22 ยูนิต3 ถนนสี ลม แขวงสี ลม เขตบางรัก กทม. 10500 โทร. 02-108-8666, แฟกซ์. 02-231-3399, LINE ID:@avenuetour
191 Silom Complex Building, 22 nd.FL.,Unit 3, Silom Road, Silom, Bang Rak, Bangkok 10500. Tel:02-108-8666, Fax:02-231-3399 LINE ID:@avenuetour

วันที่หา
(B.L)

เมืองพูซาน – ศูนย์น้ าํ มันสนเข็มแดง Red Pine – หมู่บา้ นวัฒนธรรมคัมชอน – ย่านนัมโพดอง ที่ต้ งั ของ BIFF สแควร์ – แวะตลาด
ปลาชาลกาชิ – ถ่ายรู ปคู่หอคอยพูซาน ณ สวนสาธารณะยงดูซาน – สนามบินนานาชาติพซู าน – กรุ งเทพฯ

Itinerary
โปรแกรม Journey BUSAN SUNCHEON YEOSU เกาหลี 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่ม (บาท) 18,900
เดินทาง มีนาคม – มิถุนายน19 สายการบิน JEJU AIR
กรุปคณะ
20-30 ทานตอคณะ
โปรแกรมท่ องเที่ยว 3 เมืองใต ใครไปก็หลงรัก #เมืองยอซู เมือง 317 เกาะ สุดชายฝงทะเลเกาหลี แหลงอากาศบริสุทธิ์ – เกาะโอดงโด

สถานที่โรแมนติก ทั่วทั้งเกาะเต็มไปดวยตนดอกคามีเลียสีแดง (บานพฤศจิถึงเมษายน) ประภาคาร – World Expo Park 2012 สวนเอ็กซโป 2012
ตื่นตาตื่นใจฉากทองทะเล 3D เคลื่อนไหวบนเหนือศีรษะ หอคอย Sky Tower ถังซีเมนต และ คาเฟ 360 องศา – สุดฟน ! นั่งกระเชาลอยฟาเหนือ

ทะเล ชมวิวเมือง เกาะนอยใหญ กลางอากาศ #เมืองชุ นซอน เมืองสามภูเขาและสองลําธาร – หลงสูยุคโซซอน 600 ป ที่หมูบานมรดกโลกนา
กานึบซอง ที่ผูคนยังคงใชชีวิตแบบดั้งเดิม – ชุนชอน “ Open Film Set ” เมืองจําลองชวงป 1960 – 1980 สถานที่ถายทําของรายการโทรทัศน

ภาพยนตรละครมากกวา 700 เรื่อง #เมืองท่ าอันดับหนึ่งพูซาน – ศูนยเครื่องสําอางเวชสําอาง – ยานแฟชั่นและศัลยกรรมโซเมียง - สะพาน
กระจกแกว Oryukdo Sunrise Park – วัดแหงทะเลตะวันออก " แฮดงยงกุงซา " – ชายหาดแฮฮุนเด – ชายหาดควังอาลิ – หมูบานวัฒนธรรมคัม
ชอน – ยานนัมโพดอง ที่ตั้งของ BIFF สแควร –ตลาดปลาชาลกาชิ – หอคอยพูซาน สวนสาธารณะยงดูซาน

ไฮไลทปลายมีนาถึงกลางเมษา รวมฉลองเทศกาล ดอกซากุระเกาหลี (พ็อตกตบาน)

#เมืองยอซู #เมืองชุนชอน #มหานครแดกู #มหานครพูซาน #เมืองเคียงจู #เมืองคิมเฮ #เมืองทงยอง #เมืองโคเจ #พ็อตกตบานสะพรั่งขาวอมชมพู
ช่วงใบไม้ผลิที่เกาหลี ให้ผคู ้ นได้ชื่นชมและเป็ นสัญลักษณ์ของวัฏจักรชีวติ เทศกาลดังกล่าวเป็ นเวลาแห่งการเฉลิมฉลองอย่างรื่ นเริ งใต้ตน้ ซากุระ
ที่ ค รอบครั ว และญาติ มิ ต รจะมาร่ ว มปิ คนิ ค เพื่ อ ชื่ น ชมความสวยงามของธรรมชาติ ให้ท่ า นได้เ ดิ น เล่ น และถ่ า ยรู ป และสัม ผัส สี สัน แห่ ง
ดอกพ็อตกตสี ขาวอมชมพู (รายการพิเศษนี้...ต้องรอพยากรณ์อากาศออก ซึ่งปกติน่าจะอยูท่ ี่ 25 มีนาคม ถึง 10เมษายน)
ขอสงวนสิ ทธิ์ เปลี่ยนแปลงเที่ ยวบินและตารางการบินของสายการบินตามที่ ได้ อนุมตั ิ

สายการบิน

เวลาออก
เวลาถึง
เวลาออก
เวลาถึง
BKK-MWX
PUS-BKK
JEJU AIR
7C2216
0020
0740
7C2251
2025
2345
ที่ นั่งจํากัดในแต่ ละวัน จองและจ่ ายก่ อนได้ สิทธิ ก่อน จองหลัง อาจต้ องเพิ่มค่ าตั๋ว )
โปรดตรวจสอบ อายุ ของหนังสือเดินทาง ( Passport ) ของผูโดยสาร วาจะตองคงมีอายุเหลือ ณ วันเดินทาง มากกวา 6 เดือนขึ้นไป
และหนังสือเดินทางเหลือหนากระดาษเพียงพอใหเจาหนาที่ตรวจคนไดประทับตรา หนังสือเดินทางอยูในสภาพที่ดี (ไมชํารุด)

DAY
1

วันแรก สนามบินสุ วรรณภูมิ
เจ้ าหน้ าที่รอต้ อนรับดูแล มอบเอกสาร และอธิบายเพิม่ เติม (นัดหมายแต่ ละคณะก่ อนออก
เดินทาง 3 ชั่ วโมงล่ วงหน้ าก่ อนเครื่องออก)

เชา กลางวัน

ค่ํา

-

-

-

คํา่

หน้ าเคาน์ เตอร์

สายการบิน

ใกล้ ประตูทางเข้ า

พรอมกันที่ชั้น 4 ผูโดยสารขาออก

เช็คอินหมายเลข F

Jeju Air (7C)

หมายเลข 3-4

การอนุญาตให้ ท่านผ่ านด่ านตรวจคนออกนอกประเทศไทย และ ผ่ านด่ านตรวจคนเข้ าประเทศเกาหลีเพื่อการท่ องเที่ยว เป็ น
อํานาจของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าออกเมืองของประเทศไทยหรื อประเทศเกาหลีในการพิจารณาและอนุ ญาตให้เดินทางออกจาก
ประเทศไทย หรื อ ให้พาํ นักอยูใ่ นประเทศกาหลีใต้เพื่อการท่องเที่ยว ทางผูจ้ ดั ไม่มีอาํ นาจและไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้
หากท่ านต้ องซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศเพือ่ ไปและกลับกรุงเทพฯ
กรุ ณาเลือกซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได้
ทั้งนี้เพื่อป้ องกันปั ญหาเที่ยวบินล่าช้าหรื อการเปลี่ยนแปลงเวลาของเที่ยวบินหรื อการเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง
เลขที่ 191 อาคารสี ลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 22 ยูนิต3 ถนนสี ลม แขวงสี ลม เขตบางรัก กทม. 10500 โทร. 02-108-8666, แฟกซ์. 02-231-3399, LINE ID:@avenuetour
191 Silom Complex Building, 22 nd.FL.,Unit 3, Silom Road, Silom, Bang Rak, Bangkok 10500. Tel:02-108-8666, Fax:02-231-3399 LINE ID:@avenuetour

ขอแนะนํา

• หากทานมีปญหาเรื่องอาหารกรุณาแจงทางผูจัดทราบลวงหนา
• หามนําผลไมและเนื้อสัตวทุกชนิดเขาประเทศเกาหลีใต หากพบจะตองเสียคาปรับ
• เตรียมสัมภาระขนาดกลาง เนื่องจากโรงแรมที่พักในเกาหลีไมมีบริกรชวย (แนะนํา ตลอดทริปจะตองดูแลกระเปายกขึ้นลงหองดวยตัวทาน
เอง เพื่อปองกันหลายกรณีที่อาจเกิดขึ้นได)
• กระเปาทุกใบจะตองฝากใหกับทางเจาหนาที่สายการบินดวยตัวทานเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการบิน
• ทรัพยสินมีคาและแตกหักงาย เชน เงิน อัญมณี อุปกรณอิเล็กทรอนิกส คอมพิวเตอร กลองถายรูป อุปกรณวีดีโอ เอกสารที่แลกเปลี่ยนเปน
เงินได เอกสารทางธุรกิจ หนังสือเดินทาง เก็บติดตัวเสมอ

• สนามบินสุวรรณภูมิ “ ไมมีการประกาศเรียกลูกคาขึ้นเครื่อง ” กรุณารอที่ประตูขึ้นเครื่องอยางนอย 30 นาที กอนเวลาเครื่องออก
• นําเสื้อแจ็คแก็ตติดตัวขึ้นเครื่องดวย เพราะอากาศอาจจะเย็นและเพื่อการพักผอนที่อบอุน (สําหรับ มือใหม หรือ คนกลัววันแรกๆ จะ jetlag

หรืออาการเมาเวลาจากการเปลี่ยนโซนเวลาของโลก แนะนํา : นอนใหมากที่สุด หรือ ทานยาแกเมา เพราะมีมีฤทธิ์ทําใหนอนหลับ ไมดื่ม
สุราหรือของมึนเมา และดื่มน้ํามากๆ)

DAY
2

วันทีส่ อง สนามบินนานาชาติเมืองมูอนั จังหวัดชอลลานัมโด ประเทศเกาหลีใต้
เวลาที่เกาหลีใตเร็วกวาไทย 2 ชั่วโมง | เวลาบินประมาณ 5-6 ช.ม.
ออกเดินทางสูประเทศเกาหลีใต โดยสายการบิน JEJU AIR (7C)

เชา กลางวัน

ค่ํา

-

X

X

ไม่ มีอาหารบริ การบนเครื่ อง แต่ มีบริ การ Air Cafe จําหน่ าย อาหาร เครื่ องดื่ม และขนมคบเคี ย้ ว

เช้า

MUAN Landing ถึงสนามบินนานาชาติเมืองมูอนั จังหวัดชอลลานัมโด หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

เที่ยง

เพื่อให้รายการท่องเที่ยวเป็ นไปตามกําหนดการ ทางคณะทัวร์ จะออกเดินทางจากสนามบินหลังเวลาเครื่ องลง
ประมาณ 1.30 ชัว่ โมง ท่านที่ติดสัมภาษณ์ที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง หากท่านผ่านเข้าเมืองเรี ยบร้อย ท่านต้อง
เดินทางไปพบกับคณะทัวร์ ดว้ ยตนเอง และไม่สามารถเรี ยกร้องค่าเดินทางจากทางผูจ้ ดั ได้
นําท่านเดิ นทางสู่ เมืองยอซู สุ ดชายแดนใต้เกาหลี แหล่งอากาศบริ สุทธิ์ มีหมู่เกาะงดงามกว่า 300 เกาะ
ล้อมรอบเมืองนี้ อีกทั้งมีชื่อเสี ยงด้านภูมิประเทศที่สวยงามของชายฝั่งทะเล เมืองนี้ โด่งดังหลังเป็ นเจ้าภาพการ
จัดงาน World Expo 2012 ซึ่งการจัดงานนี้ได้ให้ความสําคัญกับทรัพยากรทางทะเลทัว่ โลก
เมนู “คัมจาทัง” หรื อ เเกงมันฝรั่งกับกระดูกหมู ซึ่ งประกอบไปด้วยส่วนผสมที่ สาํ คัญคือ กระดูกหมูส่วนซี่ โครง/สันหลัง

แล้ว รถโค๊ชรอรับท่านเพื่อท่องเที่ยวตามโปรแกรม

มันฝรั่ง ต้นหอม พริ กแกง งาดําป่ า ใบงาเขียว เห็ด โดยปล่อยเคี่ยวกระดูกหมูและเครื่ องเคียงตลอดทั้งวันทั้งคืน

บ่าย

#เกาะโอดงโด (Odongdo) สถานที่โรแมนติกของคู่รัก เกาะแห่งนี้ต้ งั อยูต่ ิดกับแผ่นดิน มีถนนผ่ากลางทะเลเชื่อมตัวเกาะ
กับแผ่นดิน ต้นดอกคาเมเลีย เป็ นต้นที่พบเห็นได้ทวั่ ไปยบน โดยต้นคาเมเลียที่เก่าแก่ที่สุดบนเกาะนั้นมีอายุมากถึง 200 ปี เลย

เลขที่ 191 อาคารสี ลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 22 ยูนิต3 ถนนสี ลม แขวงสี ลม เขตบางรัก กทม. 10500 โทร. 02-108-8666, แฟกซ์. 02-231-3399, LINE ID:@avenuetour
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ทีเดียว ดอกสี แดงจะแข่งกันเบ่งบานไปทัว่ เกาะประมาณช่วงเดือนปลายเดือนพฤศจิกายนถึงเมษายน มี.ค.-เม.ย. หากเราเดิน
ขึ้นเขาไปตามเส้นทางธรรมชาติ จะได้ชื่นชมพรรณไม้แปลกๆ กว่า 200 ชนิด และเดินต่อไปอีกนิ ด จะได้เจอกับประภาคารที่
ตั้งอยูบ่ นยอดเขา ซึ่งเมื่อมองลงมาจะเห็นทิวทัศน์แบบ 360 องศา
World Expo Park 2012 ตื่นตาตื่นใจฉากท้องทะเล 3D เคลื่อนไหวบนเหนือศีรษะ หอคอย Sky Tower ถังซีเมนต์ และ คาเฟ่
360 องศา

“ Yeosu World Expo Park 2012”

#สวนยอซู เอ็กซ์ โป 2012 สวนสาธารณะริ มทะเล อดีตเคยเป็ นสถานที่ในการจัดงาน

เอ็กซ์โป ที่ เกี่ ยวกับท้องทะเลและมหาสมุทร เพื่อแสดงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี แลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ระหว่างนานา
ประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับท้องทะเลและชายฝั่ง เพื่อหาแนวทางพัฒนาทรัพยากรทางทะเลของโลกให้ยงั่ ยืน โดยมีนานาประเทศ
และองค์การระหว่างประเทศเข้าร่ วมงาน 105 ประเทศ เดินชมฉากท้องทะเลทรี ดีภาพเคลื่อนไหวบริ เวณด้านบนเหนื อศีรษะ
ตลอดแนวความยาวของอาคารเอ็กซ์โป ถ่ายรู ปคู่กบั The Big-O รู ปทรงโดนัทขนาดยักษ์ สถานที่ใช้จดั แสดงโชว์แสงสี เสี ยง
นํ้าพุยามคํ่าคืน ขึ้นวิวสวยงามบนที่สูงแบบวงกลม 360 องศา ที่ หอชมวิว Sky Tower อาคารปูนซีเมนต์ที่สูงที่สุดในสวน

สุ ดฟิ น ! นั่งกระเช้ าลอยฟ้าเหนือทะเล ชมวิวเมือง เกาะน้ อยใหญ่ กลางอากาศ #Yeosu Maritime Cable Car

นําท่านนัง่ กระเช้าลอยฟ้ าที่ อยูเ่ หนื อทะเลแห่ งแรกของเกาหลี ชมความงามทิวทัศน์พาโนรามาของท้องทะเลที่สวยงามที่สุด
ของเมืองยอซู วิง่ ระยะทางยาว 1.5 กม. โดยเชื่อมระหว่าง เกาะโดลซันกับแผ่นดินใหญ่ เพลิดเพลินไปกับการชื่นชมและเก็บ
ภาพบรรยากาศในมุมสูงของท่าเรื อยอซู สวนเอ๊กซ์โป ได้ท้ งั กลางวันและกลางคืน อีกทั้งได้เห็นสะพานดอลซานแดเกียว เป็ น
สะพานแขวนที่มีขนาดใหญ่ มีความสูงถึง 450 เมตรและกว้าง 11.7 เมตร สร้างขึ้นเมื่อปี 1984 เพื่อเชื่อมการเดินทางระหว่าง
แผ่นดินใหญ่และเกาะดอลซาน จึงเป็ นเหมือนประตูสู่ เกาะดอลซาน และ สวนสาธารณะจังซาน (ฟรี ! นั่งกระเชาเที่ยวเดียว
โดยสาร 8 ที่นั่งแบบธรรมดา หากบริการนี้ตองงดดวยสาเหตุของสภาพอากาศ หรือ ไมวากรณีใดใด ของสงวนสิทธิในการ
คืนเงิน)
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คํ่า

บุฟเฟ่ ต์ อร่ อยลํา้ !!! เมนูบาร์ บีควิ ปิ้ งย่ างสไตล์เกาหลี ไม่วา่ จะเป็ นเนื้อหมู เนื้อวัว และ เครื่ องเคียงต่างๆ
หลังจบรายการท่องเที่ยว คํ่าคืนนี้...ขอส่งทุกท่านพัก

เนื่องจากเป็ นราคาพิเศษ เกาหลีจะเป็ นผูเ้ ลือกและจัดห้องพัก 1 คืน ระดับ 3 ดาวเกาหลี ในจังหวัดชอลลานัมโด

DAY วันทีส่ าม จังหวัดชอลลานัมโด – เมืองชุนชอน - เมืองพูซาน
3
เช้า

เชา

กลางวัน

ค่ํา

X

X

X

รับประทานอาหารเช้ า แบบอเมริกนั เกาหลีชุด หรือ เซมิ ที่ ห้ องอาหารโรงแรม
#เมืองซุ นชอน เมืองสามภูเขาและสองลําธาร ตั้งอยูใ่ นจังหวัดชอลลานัมโด ยังเป็ นเมืองทางนิเวศวิทยาของเกาหลี เพราะ
ระบบนิเวศทางธรรมชาติยงั ไม่ถูกทําลาย มีพ้นื ที่ชุ่มนํ้า มีทุ่งกก

ประสบการณ์ทางวัฒนธรรมที่ให้เราย้อนยุคกลับไป 600 ปี ที่แล้ว #หมู่บ้านมรดกโลกพืน
้ บ้ านนากานึบซอง หลังคา
บ้านถูกมุงด้วยหญ้าฟาง บ้านกว่า 300 หลังได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดี เพื่อใช้เป็ นที่พกั ผ่อนใจ ชมบ้านโบราณดั้งเดิมของ
ขาวเกาหลี ได้สมั ผัสกับชาวบ้าน 100 ครัวเรื อนที่อาศัยอยู่ เปิ ดให้นกั ท่องเที่ยวได้มาพักอาศัยเรี ยนรู ้วิถีชุมชน มีสมบัติทาง
วัฒนธรรมหลายอย่าง เช่น กําแพงหิ นโบราณ กําแพงป้ อมปราการเก่า ปราสาท บ้านชาวพื้นเมือง เรื อนรับรองแขก สถานที่
ปฏิบตั ิธรรมชาวพุทธ เป็ นต้น หมู่บา้ นมีกิจกรรมบริ การมากมายให้เราได้ไปสัมผัสในช่วงพิเศษหรื อตามวันเวลาที่กาํ หนด
เช่น พิธีเปลี่ยนประตูยามแบบดั้งเดิมของราชวงศ์โชซอน ดนตรี ด้ งั เดิมของเกาหลี Pansori และ Samulnori เพลงชาวนา พิธี
แต่งงานแบบดั้งเดิม และการเต้นรํา ศิลปะการย้อมสี ผา้ ธรรมชาติ งานไม้ ช่างตีเหล็ก ศิลปะการทอผ้า ศิลปะการถักฟาง และ
งานฝี มือ นอกจากนี้ ยังมีชื่อเสี ยงในด้าน สถานที่ถ่ายทําภาพยนตร์ละครมากมาย โดยเฉพาะ ละครซี่รียด์ งั “ แดจังกึม “

สถานที่ ถ่ า ยทําของรายการโทรทัศ น์ ภาพยนตร์ ล ะครมากกว่า 700 เรื่ อง มี ข นาดใหญ่ ที่สุ ดของเกาหลี

#Suncheon Open Film Set ประกอบด้วยบ้านเรื อนอาคารมากกว่า 200 หลังคาเรื อน ใน 3 หมู่บา้ นในยุคสมัยที่
แตกต่างกัน คือช่วงประมาณ ปี ค.ศ. 1960 ถึง ค.ศ.1980 สถานที่ที่ยอ้ นวัยความคิดถึง ยุค 50s – 60s และชีวิตคนหนุ่มสาว
Daldongne ในยุค 60s ~ 80s สําหรับภายในเมืองนั้นมีท้ งั โรงละครจําลอง สถานี ดบั เพลิง โรงเบียร์ และร้านค้าต่างๆ
มากมาย ซึ่ งให้อารมณ์ของเมืองเกาหลีสมัยก่อน เช่น กรุ งโซล ได้อย่างน่าทึ่ง สถานที่แห่ งนี้ จึงกลายเป็ นสถานที่ถูกเลือกให้
สร้างเป็ นสถานที่ถ่ายทําภาพยนตร์และละครหลายต่อหลายเรื่ องด้วยกัน ตัวอย่างเช่น “Inspiring Generation” , “Love
and Ambition”, “East of Eden”, “Gangnam Blues” และ “Werewolf Boy” จึงไม่น่าแปลกใจที่ เป็ นอีกหนึ่ ง
สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของชาวเกาหลีในทุกเพศทุกวัย ในการระลึกถึงความทรงจําในอดีตสําหรับผูใ้ หญ่ และยังเป็ นที่เปิ ด
ประสบการณ์ในการเรี ยนรู ้ถึงใช้ชีวิตของผูค้ นในอดีตให้กบั เยาวชน โดยผ่านกิ จกรรมที่เพลิดเพลิน ได้แก่ การลองใส่ ชุด

นักเรี ยนเก่าในยุคนั้นเพื่อถ่ายรู ปในสถานที่ต่างๆ ไว้เป็ นที่ระลึก (ค่าใช้จ่าย ประมา 4,000 วอนต่อท่าน) หรื อ
การลองลิ้มชิมแพนเค้กทอด หรื อ โดโตรี มกุ๊ ซึ่งเป็ นวุน้ ที่ทาํ จากแป้ งแตงกวา ได้ที่ร้านของว่างแห่งนี้อีกด้วย

เลขที่ 191 อาคารสี ลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 22 ยูนิต3 ถนนสี ลม แขวงสี ลม เขตบางรัก กทม. 10500 โทร. 02-108-8666, แฟกซ์. 02-231-3399, LINE ID:@avenuetour
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เที่ยง
บ่าย

เมนูอาหารจานสุ ดฮิตในชี วติ ประจําวันของชาวเกาหลี “ เมนูบิบิมบัพ “ ( ประมาณว่าของไทย “ ผัดกระเพาหมูหรื อ

ไก่หรื อ...ราดข้าว” ) เมนูน้ ีถือว่ามีความโดดเด่นและโด่งดังระดับประเทศ และ ความหมายที่ลึกซื้ง
เดินทางสู่ เมืองพูซาน เมืองท่าอันดับหนึ่ง ประตูสู่เกาหลีทางด้านทิศใต้ เป็ นเมืองอุตสาหกรรมและเป็ นเมืองหน้าด่านในการ

ติ ดต่อค้าขายทั้งในอดี ตและปั จจุ บัน ผูห ญิงชาวเกาหลีทั้งสาวทั้งไมสาว ลวนใหความสําคัญกับเรื่องผิวหน า

คอนขางมาก ให้ท่านได้ ฟังคําแนะนําการดู แลผิวพรรณ จากผูช้ าํ นาญการ กลุ่มบํารุ งผิวพื้นฐาน Skin Care ที่ ศู นย์
ผลิตภัณฑ์ ความงาม เครื่ องสํ าอางเวชสํ าอาง และให้ท่านได้เลือกซื้ อคอสเมติกหลากยี่ห้อคุณภาพที่ไม่มีจาํ หน่ายใน
ท้องตลาดทัว่ ไป เดินเลนบริเวณถนนโซเมียงหนึ่ง “ First Soemyung Street “ จุดศูนยรวมยานการคา
ของชาวเมืองพูซาน ไม่วา่ จะเป็ น ช้อปปิ้ งมอล์ใต้ดิน ห้างบูติกหลากยี่ห้อตั้งแต่แบรนด์เนมต่างชาติถึงเกาหลี ร้านเสื้ อผ้ามี

สไตล์ห้องเล็กๆ ร้าน Creative Lifestyle ร้านรองเท้า ร้านทําผม ร้านเครื่ องประดับ ร้านคอสเมติก ร้านอาหาร ร้านกาแฟ
ร้านไอศครี ม ร้านขนม ร้านหนังสื อ ธนาคาร โรงหนังภาพยนต์ แหล่งบันเทิ งยามราตรี และ จุดศู นย์รวมคลีนิคทางด้าน
ศัลยกรรมความงาม

คํ่า

พาท่ านลิม้ ลองหม้ อไฟซีฟู้ดทะเลสไตล์เมืองพูซาน เป็ นอาหารชุ ดสํ าหรับ 4 ท่ าน/โต๊ ะ/หม้ อไฟ

หลังจบรายการท่องเที่ยว คํ่าคืนนี้...ขอส่งทุกท่านพัก

เนื่องจากเป็ นราคาพิเศษ เกาหลีจะเป็ นผูเ้ ลือกและจัดห้องพัก 2 คืน ระดับ 3 ดาวเกาหลี จังหวัดเคียงซังนัมโด

DAY วันทีส่ ี่ เมืองพูซาน
4
เช้า

เชา

กลางวัน

ค่ํา

X

X

-

รับประทานอาหารเช้ า แบบอเมริกนั เกาหลีชุด หรือ เซมิ ที่ ห้ องอาหารโรงแรม
เยี่ยมชมสินคาที่ชาวเกาหลีนิยมบริโภคเพื่อดูแลสุขภาพตับ ที่ ศู นย์ ฮ๊อกเก็ ตนามู ต้นไม้ฮ๊อกเก็ตนามูชนิ ดนี้

เจริ ญเติบโตในป่ าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะและระดับสู งเหนื อนํ้าทะเล 50-800 เมตร เมล็ดของพันธุ์ฮ๊อกเก็ตนี้ ..ชาว
เกาหลี รุ่ น ใหม่ นิ ย มนํา มารั บ ประทานเพื่ อ ช่ ว ยดู แ ลตับ ให้สะอาดแข็ง แรง ป้ องกัน โรคตับ แข็ง ไม่ ถู ก ทํา ลายจากการดื่ ม
แอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจากอาหารและยา ชาวเกาหลีเรี ยกว่า มันคือเพื่อนที่ดีในการดําเนินชีวติ !

ทุกท่านจะได้รู้จกั สมุนไพรโสมเกาหลีหรื อราชาแห่งมวลสมุนไพร เพราะเกาหลีใต้เป็ นประเทศที่มีการผลิ ต
โสมเกาหลีที่มีคุณภาพเป็ นอันดับ 1 ของโลก ที่ ศูนย์ โสมเกาหลี ซึ่งใครใครที่ได้มาเที่ยวก็จะชื่นชอบหาซื้อเป็ นของ
ฝากเพราะราคาที่ถูกว่าเมืองไทยและคุณประโยชน์นานัปการ เช่น ช่วยเสริ มความแข็งแรงให้แก่ระบบย่อยอาหารและปอด
ช่วยทําให้จิตใจสงบและเพิ่มพละกําลังโดยส่ วนรวม สรรพคุณทางการแพทย์ ช่วยบํารุ งหัวใจ ป้ องกันโรคหัวใจขาดเลือด

้ รี (ปั จจุบนั
เสริ มประสิ ทธิ ภาพทางเพศ ลดและป้ องกันมะเร็ ง เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ ง ณ ห้างปลอดภาษี ดิวตีฟ
เป็ นที่นิยมมากของชาวเกาหลีและต่างประเทศ โดยเฉพาะชาวจีน เพราะ ดิวตี้ฟรี ประเทศนี้ มีถึง 5 บริ ษทั ยักษ์ใหญ่ที่แข่งขัน
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กัน) มีสินค้าแบรนด์เนมนําเข้าจากต่างประเทศมากมายหลากหลายชนิด ที่มีความทันสมัยในโลกแฟชัน่ รวมทั้งสิ นค้าแบรนด์
เกาหลียอดนิยมที่ชาวเกาหลี ชาวจีน และชาวญี่ปุ่น ไม่วา่ จะเป็ นเสื้ อผ้า กระเป๋ า แว่นตา เครื่ องสําอาง นํ้าหอม หมวก รองเท้า
เครื่ องประดับ เป็ นต้น
เที่ยง

เมนูหมูไฟหรือบลูโกกิ เป็ นเนื้อหมูสไลด์หมักซอสคันจังและเครื่ องปรุ งรส ผัดย่างขลุกขลิกบนกะทะ

บ่าย

ชมความงามของทิวทัศนทองทะเล Oryukdo Sunrise Park ซึ่งมีทางเดินเปน Skywalk สูงถึง 35 เมตร ที่มีลักษณะ
เหมือนกีบมา พื้นเปนกระจกสามารถมองเห็นดานลางได มีความหนาถึง 55.49 มิลลิเมตร ทําใหโครงสรางปลอดภัย สราง
ขึ้นมาภายใตรูปแบบ “ เดินไปทั่วทองฟา ” Oryukdo Sunrise Park ถูกสรางขึ้น เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2012 ซึ่งถือเปนจุดแบง
ระหวางทะเลตะวันออกและภาคใต

ข้ ามสะพานแขวนควังอัน หรื อ สะพานเพชร เป็ นสะพานแห่งแรกในเกาหลีที่ทอดข้ามทะเล ที่เชื่อมโยงระหว่างใจกลาง

เมืองสู่ ชายหาดและศูนย์ประชุม มีความยาวกว่า 7.4 ก.ม. โดยช่วงกลางของสะพานระยะทาง 0.9 กิ โลเมตร อีกทั้งยังเป็ น
สะพานข้ามทะเลที่ ยาวที่ สุดของประเทศเกาหลี ได้รับการออกแบบสร้างเป็ นสะพานแขวน ใช้เวลาถึง 4 ปี ตั้งแต่ปี 19942003 จึงสร้างเสร็ จสมบูรณ์ ใช้งบประมาณในการก่อสร้างถึง 7,899 ล้านวอน สะพานควางอันเป็ นสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่ ง
ของเมื อ งปู ซาน ทั้ง บริ เ วณท้องทะเลแห่ ง นี้ ยัง เป็ นจุ ด ชมวิวของท่ า เรื อ ยอร์ ช เกาะชื่ อ ดัง Oryukdo Island
ภู เ ขา
Hwangnyeongsan ชายหาด Gwangalli Beach เกาะ Dongbaekseom Island และ เนินเขา Dalmaji Hill ยามคํ่าคืนสะพานแห่ ง
นี้ สว่างสไวไปด้วยไฟ ที่แสนอบอุ่นและโรแมนติก

วัดแห่ งทะเลตะวันออก " แฮดงยงกุงซา " ก่อตั้งขึ้นในปี

1376 โดยสร้างอยูบ่ นโขดหิ นริ มทะเล มองเห็ นนํ้าทะเลสี ฟ้าใส
ของทะเลใต้ มี บ รรยากาศที่ ร่ มรื่ น ลมพัด สบายกายและใจ
แวดล้อมด้วยธรรมชาติที่สวยงามราวกับภาพวาดที่แต่งแต้มโดย
จิตรกรฝี มือเอก ชื่อของวัดหมายถึงพระราชวังของมังกรกษัตริ ย ์
ซึ่งความเป็ นมาของวัดแห่งนี้ ก็ดูลึกลับน่าพิศวงดัง่ ชื่อที่ต้ งั ไว้ ใน
บริ เวณวัดมีเจดียอ์ งค์ใหญ่ซ่ ึ งมีผคู ้ นแวะเวียนไปสักการะบูชาไม่
ขาดสาย ทําบุญขอพรกับรู ปปั้ น 12 นักษัตร ผ่านซุม้ ประตูมงั กรทอง ผ่านอุโมงค์เล็กๆ เข้าไปก็จะพบกับทางเดินและบันไดหิ น
108 ขั้นไปยังจุดชมวิวที่อยูด่ า้ นบนเพื่อดื่มดํ่ากับวิวทิวทัศน์ที่สวยงามจนลืมความเหนื่ อยเมื่อยล้า ภาพของวัดกับแนวโขดหิ น
รู ปร่ างแปลกตาสุ ดแล้วแต่จินตนาการของผูม้ องและเกลี ยวนํ้าวนที่ หมุนวนอยู่เบื้ องล่างทําให้เกิ ดเป็ นภาพที่ สวยงามน่ า
ประทับใจ ยังมีวหิ ารหลัก มีเจดียส์ ูง 3 ชั้น และสิ งโต 4 ตัว เป็ นสัญลักษณ์ของความสนุก ความโกรธ ความเศร้า และความสุ ข
ความงดงามขององค์เจ้าแม่กวนอิมที่วดั แฮดง ยงกุงซา และภายในวัดก็มีส่ิ งศักดิ์สิทธิ์ ให้ได้กราบไหว้ขอพรมากมาย เช่น ขอ
ลูก ขอการเรี ยน ขอเงิน ขอความรํ่ารวย ขอโชค ขอลาภ ขอสุขภาพ ขอ.....
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ชายหาดแฮฮุ นเด รู ปปั้ นเมอร์ เมด อาคารกระจกกันกระสุ นโนริ มารุ APEC (ด้ านนอก) ไปเที่ ยวชายหาด

Haeundae บนเกาะ Dongbaek แรกเริ่ มบริ เวณแห่ งนี้ มีชื่อเสี ยงว่าเป็ นแหล่ง ที่ ต้ งั ของนํ้าพุร้อน และต่อมากลายเป็ นแหล่ง
พักผ่อนที่ได้รับความนิ ยมมากในช่วงฤดูร้อน โดยเฉพาะในช่วงวันหยุดยาว จะหนาแน่ นไปด้วยผูค้ น และถึงแม้วา่ ในช่วงที่
อากาศหนาวเย็น ผูค้ นก็ยงั คงนิยมเดินเล่นและเล่นว่าวท่ามกลางอากาศที่สดชื่นของชายฝั่ง ลักษณะของชายหาดเป็ นหาดโค้ง
เว้ายาว 2 ก.ม. และนํ้าไม่ลึกมากชื่อ Haseundae ได้มาจากนามปากกา Hae-un ของนาย Choi-Choi Won นักการเมืองของ
เกาหลีที่หลงเสน่ ห์ของความงามบนเกาะนี้ และ ชมความงามของรู ปปั้ นเมอร์ เมด และ อาคารกระจกกันกระสุ นโนริ มารุ

APEC ที่ใช้ในการประชุมสุดยอดผูน้ าํ เอเปก ปี 2005 แวะถ่ ายรู ปเก๋ ไก๋ ตามรอยพระเอกนางเอกเกาหลี ที่ ท่ าเรือยอร์ ช

เบย์ 101

#TheBay101 ศูนย์กีฬาทางนํ้าที่ทน
ั สมัย อีกทั้งยังมีคลับเฮ้าส์และร้านอาหาร ร้านบาร์ เบียร์ อีกจุดนัง่ ชิว กินลม

ชมบรรยากาศ โดยเฉพาะยามเย็นและคํ่าคืนที่เงาสะท้อนของตึกระฟ้ าเปิ ดไฟส่องสว่างกระทบกับนํ้าทะเลได้แสงสี สวย
คํ่า

DAY
5
เช้า

อิสระอาหารคํ่า ที่ ย่ านชายหาดควังอาลิ แหล่ งรวมอาหารทะเลสุ ดชิ ก และ เมนูอาหารเกาหลีหลากหลาย และ
เดินเล่ นยามคํ่าคืน #ชายหาดควังอาลิ #Gwangalli Beach หนึ่ งในชายหาดดัง ไม่แพ้ชายหาดแฮอึนแด ชายหาดควัง

กาลีมีตวามยาว 1.4 กิโลเมตร มีหาดทรายขาวละเอียดและนํ้าทะเลใสสะอาด ระหว่างวันจะมีกิจกรรมทางนํ้าให้ทาํ มากมาย
และที่ นี่ยงั ดึ งดูดนักตกปลามากมาย ด้านหน้าของชายหาดควังกาลีจะมองเห็นสะพานควังอัน ซึ่ งเป็ นสะพานแขวนที่ ขา้ ม
ทะเลแห่งแรกของเกาหลีที่เชื่อมระหว่างย่านเมืองเก่าของเมืองปูซานกับย่าน Centum ที่เป็ นย่านการค้าเกิดใหม่ของเมือง ช่วง
กลางคืนจะเปิ ดไฟสะท้อนนํ้าทะเลสวยงาม มีร้านค้า ร้านอาหาร ตั้งอยูเ่ รี ยงรายให้ นัง่ ชิวๆ กินลมกันเพลินๆ
หลังจบรายการท่องเที่ยว คํ่าคืนนี้...ขอส่งทุกท่านกลับเข้าที่พกั

วันที่ห้า เมืองพูซาน - สนามบินนานาชาติพูซาน – กรุงเทพฯ

เชา

กลางวัน

ค่ํา

X

X

-

รับประทานอาหารเช้ า แบบอเมริกนั เกาหลีชุด หรือ เซมิ ที่ ห้ องอาหารโรงแรม
งานนวัตกรรมวิจยั ชิ้นใหม่ล่าสุ ดของเกาหลี ที่โด่งดัง ผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลี เพื่อช่วยผูท้ ี่มี

ปั ญหาเรื่ องไขมันอุดตันในเส้นเลือด คลอเรสเตอรอลในเลือดสูง ไขข้อเสื่ อม หรื อ การไหลหมุนเวียนของเลือด เป็ นต้น กว่า
จะมาทําเป็ นนํ้ามันสนสกัดได้ 1 แคปซูล ต้องใช้ใบสนเข็มแดงประมาณ 2.7 ก.ก. แนะนําให้ทุกท่านเลือกซื้ อเป็ นของฝาก
สุขภาพเพื่อตัวท่านเองและคนที่ท่านรักหรื อคนที่ท่านเคารพ เพราะเป็ นสารอาหารธรรมชาติ ที่วิจยั จากโรงพยาบาลชั้นนําใน
เกาหลีแล้วว่า ไม่มีผลข้างเคียง ที่ ศูนย์ นํา้ มันสนเข็มแดง

หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน (นักทองเที่ยวตางชาติบอกวา “ ซา

โตรินี่ “ หรือ “ มาซูปซู “ ไปพิสูจนกัน) หมู่บา้ นวัฒนธรรมกัม
ชอน ตั้งอยูบ่ นเนิ นเขา สถานที่ ทาํ ให้เราเพลิดเพลินไปกับการลัด
เลาะไปตามตรอกซอกซอย กับบรรยากาศสี สันสดใสของแต่ละ
บ้า นที่ เ กิ ด จากการร่ ว มมื อ ของชาวบ้า นท้อ งถิ่ น และความคิ ด
สร้ า งสรรค์ข องนัก ศิ ล ปะเกาหลี ที่ ร่ ว มกัน ปรั บ แต่ ง หมู่ บ้า นจน
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ออกมาสวยงาม ภายในรู ปแบบโครงการที่เกิดจากเจ้าเมืองพูซาน (แต่เดิมนั้นเป็ นถิ่นฐานของผูค้ นที่อพยพขึ้นมาครั้งสงคราม
เกาหลีซ่ ึงภายหลังสงครามเกาหลี และเป็ นแหล่งเสื่ อมโทรมในอดีต) อีกทั้งยังมีจุดชมวิวที่เห็นนํ้าทะเลกว้างไกลสุ ดตา (ต้อง
เดินกันหน่อยนะ)

เที่ยง
บ่าย

เมนูเปิ บพิสดาร-ไก่ ตุ๋นโสม อาหารวังในสมัยก่อน เชื่อกันว่าบํารุ งและเสริ มสุขภาพ เสิ ร์ฟท่านละ 1 ตัว ในหม้อดินร้อน
แวะตลาดปลาชากาลชิ สถานที่เราจะสัมผัสชีวิตและอาชีพพื้นเมืองของชาวพูซานดั้งเดิม ซึ่ งเป็ นที่รู้จกั ตั้งแต่สมัยสงคราม

เกาหลี 1950 เป็ นต้นมา ตลอดแนวท่าเรื อประมาณ 1 กม. จากศาลากลางเมืองพูซาน เป็ นแหล่งรวมขายส่งปลาทุกชนิ ด ทุกวัน
จะมีของสดของทะเลมากมายนํามาประมูลกันในยามเช้ามืด และช่วงสายยังสามารถซื้อในราคาปลีกที่ค่อนข้างถูก

ชมย่ านนัมโพดอง เซ็ นเตอร์ พ้อยพูซาน มีขนมดัง Hotteok ที่ต้ ังของ BIFF สแควร์ (Busan

International

Film Festival) ที่นี่เปรี ยบเสมือนย่านเมียงดองที่กรุ งโซล เพราะเป็ นแหล่งช้อปปิ้ งสิ นค้าในใจกลางเมืองปูซาน ยังเป็ นที่ต้ งั

สถานที่ต้ งั โรงหนังมากมายของเมืองพูซาน และ ยังเป็ นสถานที่ดาราฮอลีวดู ้ เกาหลีที่ได้รับรางวัลในแต่ละปี ได้ประทับรอยมือ
ไว้เป็ นที่ระลึก มีประติมากรรมทองแดงตั้งอยูโ่ ดยทัว่ ไป เป็ นจุดที่นกั ท่องเที่ยวควรค่าแก่การมาเยีย่ มชม

แวะถ่ ายภาพด้ านหน้ าของ #หอคอยพูซาน 1 ใน 2 หอยคอยของประเทศเกาหลีใต้ถึง 118 ม. เหนือระดับนํ้าทะเล
ตั้งอยู่ทสี่ วนสาธารณะยองดูซาน ชื่อ “ยงดูซาน (Yongdusan)”
นั้น มาจากลักษณะรู ปร่ างของภูเขาที่ เหมือนกับหัวมังกร ซึ่ งหัน
หน้าเข้าสู่ ฝ่ั งทะเล เพื่อป้ องกันและกําจัดศัตรู ที่มาจากทะเล และ

บ่าย

ที่ ต้ งั อนุ เสาวรี ยข์ อง นักรบผู้ยิ่งใหญ่ - นายพล ยี ชุ น ชิ น
วีร บุ รุ ษ ของคนเกาหลี ใ นสมัย ศตวรรษที่ 16 ในช่ ว งที่ ญี่ ปุ่ นบุ ก
คาบสมุทรเกาหลี โดยรบชนะด้วยการใช้เรื อรบพิเศษที่เรี ยกว่า โคบุกซอน หรื อเรื อเต่า สัญลักษณ์ของการมีอายุยืนยาว หอ
ระฆัง นาฬิกาดอกไม้ เป็ นต้น
เดินทางไปยังสนามบินนานาชาติคิมเฮ

เย็น.....ขึ้นอยูก่ บั วันและเวลาที่เดินทาง เหิ นฟ้ ากลับกรุ งเทพฯ

ไม่ มีอาหารบริ การบนเครื่ อง แต่ มีบริ การ Air Cafe จําหน่ าย อาหาร เครื่ องดื่ม และขนมคบเคี ย้ ว

คํ่า.....เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ

รายการนี้เป็ นเพียงข้อเสนอที่ตอ้ งได้รับการยืนยันจากผูจ้ ดั อีกครั้งหนึ่ ง สงวนสิ ทธิ ในเรื่ องเที่ยวบินและตารางบินสายการบิน ราคา และ รายการ
เปลี่ยนแปลงหรื อสับเปลี่ยนได้ โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผูจ้ ดั จะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ ในทุกกรณี เนื่ องจาก
เป็ นการชําระค่าทัวร์ในลักษณะเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ เช่น ไม่ผา่ นการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง กรมแรงงาน การกระทําที่
ส่อไปในทางผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง การถูกปฏิเสธในกรณี อื่นๆ ไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ เป็ นต้น
ขอบคุณที่ มาของภาพดีดีจากการสถานที่ ต่างๆ และจากการท่ องเที่ยวเกาหลี www.visitkorea.co.kr และการท่ องเที่ ยวพูซาน www.bto.or.kr และ
การท่ องเที่ ยวชอลลานัมโด www.jeonnam.go.kr ภาพทั้งหมดที่ แสดงใช้ เพื่อประกอบความเข้ าใจ

เมนูอาหารทัวร์ สําหรับคณะ (ภาพและคําอธิบายอาหารที่แสดงใช้เพื่อประกอบความเข้าใจ)

เมนู “คัมจาทัง” เสริ ฟเป็ นชุดะ สําหรับ 4 ท่าน/โต๊ะ หรื อ เเกงมันฝรั่งกับกระดูกหมู คําว่า “ทัง” เเปล

ว่านํ้าซุป ส่วนคําว่า “คัมจา” มีความหมายว่า มันฝรั่ง เเต่ทว่าเมนูน้ ี คําว่า “คัมจา” จะหมายถึงเจ้ากระดูกหมู
ซึ่ งเป็ นหัวใจสําคัญของหม้อแกงนี้ ซึ่ งประกอบไปด้วยส่ วนผสมที่ สําคัญคือ กระดูกหมูส่วนซี่ โครง/สัน
หลัง มันฝรั่ง ต้นหอม พริ กแกง งาดําป่ า ใบงาเขียว เห็ด โดยปล่อยเคี่ยวกระดูกหมูและเครื่ องเคียงตลอดทั้ง
วันทั้งคืน เจ้าซี่ โครงหมูจะเปื่ อยมากๆ แถมหวานนุ่มอร่ อยสุ ดๆ เมื่อกิ นกับมันฝรั่ง บริ การข้าวสวยและ
เครื่ องเคียง เพิ่มเติมคือเมนูน้ ีมีครบทั้งโปรตีน เเคลเซียม วิตามิน บี1 เชื่อว่าสามารถช่วยปั ญหาการกรนเเละ
ชะลอความเเก่ และยังเป็ นเมนูยอดนิยมในหมู่คนที่ชอบดื่มเหล้าโซจู และ คนที่ตอ้ งการแก้แฮงค์หลังคํ่าคืน
เลขที่ 191 อาคารสี ลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 22 ยูนิต3 ถนนสี ลม แขวงสี ลม เขตบางรัก กทม. 10500 โทร. 02-108-8666, แฟกซ์. 02-231-3399, LINE ID:@avenuetour

191 Silom Complex Building, 22 nd.FL.,Unit 3, Silom Road, Silom, Bang Rak, Bangkok 10500. Tel:02-108-8666, Fax:02-231-3399 LINE ID:@avenuetour

บุ ฟ เฟ่ ต์ อ ร่ อ ยลํ้า !!! เมนู บ าร์ บีคิว ปิ้ งย่ า งสไตล์ เกาหลี กิ นไม่ อ้ นั สํา หรั บ 4 ท่ า น/โต๊ะ กับ

หลากหลายสไตล์ของเนื้อหมู ไม่วา่ จะเป็ นแบบติดมันสันคอ แบบสามชั้น แบบหมักหวาน เพิ่มเติมบริ การ
เนื้อวัว (อาจจะมีเนื้อประเภทอื่นอีก) อีกทั้ง ข้าวสวยหุ ง กิมจิ ใบผักกาดเขียวซังซู เครื่ องปรุ งนํ้าจิ้มเต้าเจี้ยว
(เครื่ องจิ้มหมัก ที่ช่วยชูรสอย่างดี) และ เครื่ องเคียงต่างๆ ประจําวัน ให้ลิ้มลองกัน

เมนู บ าร์ บี คิ ว ไฟหรื อบลู โกกิ เสริ ฟ เป็ นชุ ดกะทะ สํา หรั บ 4 ท่า น/โต๊ะ เป็ นอาหารดั้ง เดิ มของ
คาบสมุทรเกาหลี ก่อนเมนูคาลบี โดยนําเนื้อหมูสไลด์หมักซอสคันจังและเครื่ องปรุ งรสต่างๆ เมื่อนํามาปรุ ง
จะมีรสออกหวานนุ่ ม เวลาทาน นํามาผัดย่างขลุกขลิกกับซุ ปบลูโกกิ บนกะทะแบนพร้อมผักกะหลํ่าและ
เส้นจันทน์ โดยจะมีลกั ษณะออกเป็ นแบบนํ้าข้น เพื่อเป็ นนํ้าซุปไว้คลุกคลิกทานกับข้าว เสริ ฟพร้อมข้าวสวย
ร้อนและเครื่ องเคียงต่าง ๆ ประจําวันคู่โต๊ะ

เมนูบิบิมบัพหลากสี เสริ ฟท่านละ 1 ชุด อาหารจานสุดฮิตในชีวติ ประจําวันของชาวเกาหลี ( ประมาณ

ว่าของไทย “ ผัดกระเพาหมูหรื อไก่หรื อ...ราดข้าว” ) ชาวเกาหลีจะนําข้าวสวยใส่ในชาม นําส่ วนผสมและ
วัตถุดิบต่างๆ จัดเรี ยงบนข้าวสวยให้มีสีสันต่างๆ โดยเวลารั บรั บประทานชาวเกาหลี จะคลุกส่ วนผสม
ทั้งหมด รวมทั้งซอสโคชูจงั (ซอสพริ กรสเผ็ด) คลุกให้เข้ากันในชามยักษ์ให้เนียนจนเข้ากัน ซึ่งเมนูจานนี้ มี
คุณค่าทางโภชนาการสูง อีกทั้งความเชื่อและความหมายที่ลึกซึ้ง และมีบริ การเครื่ องเคียงอีกด้วย

เมนูเปิ บพิสดาร-ไก่ ต๋ ุนโสม เสิรฟทานละ 1 ตัว ในหมอดินรอน อาหารวังในสมัยก่อน ตั้งแต่สมัย

ราชวงศ์โซซอน เชื่อกันว่าบํารุ งและเสริ มสุขภาพ โดยใช้ไก่ที่มีอายุวยั รุ่ น ภายในตัวไก่จะมีขา้ วเหนี ยว ราก
โสม พุทราแดงและเคล็ดลับในการตุ๋นเพื่อให้รสชาติกลมกล่อม เนื้อไก่นุ่มและย่อย เสริ ฟพร้อมเครื่ องเคียง
คู่โต๊ะ เช่น กักตุกีหรื อหัวไช่เท้าหมักดอง หรื อ กิมจิหมักดอง และ เหล้าโสม เป็ นต้น

เมนูหม้ อไฟซีฟู้ดทะเลสไตล์ พูซาน เสริฟเปนชุดสําหรับ 4 ท่าน/โต๊ะ นําซี้ฟดในท้
ู้
องทะเล เช่น กุง้
หอย ปลาหมึก ตกแต่งมาในหม้อ พร้อมต้นกระเทียม ผัก เห็ด และโอเด้ง เป็ นต้น จัดเรี ยงสวยงามในหม้อ
ไฟพร้อมนํ้าซุ ปกลมกล่อมสู ตรพิเศษของทางร้าน ดูน่าตาชวนหิ ว มีบริ การเครื่ องเคียง นํ้าจิ้มซี อิ๊วเกาหลี
พริ กสดหรื อพริ กป่ นแดง พร้อมทั้งเส้นก๋ วยเตี๋ยวลงไปต้ม เพื่อรับประทานเป็ นก๋ วยเตี๋ยวซี้ฟดู้

Departure เมษายน 2019 (ที่นั่งจํากัดในแต่ ละวัน จองและจ่ ายก่ อนได้ สิทธิก่อน จองหลัง อาจต้ องเพิ่มค่ าตั๋ว )
เช็คอิน

วันออกเดินทาง

ราคา/ท่ าน
(บาท)

วันเดินทางกลับ

ห้ องเดีย่ ว+ หมายเหตุ

วันพฤหัส

04

เมษายน

19

08

เมษายน

19

18,900

5,900

วันพฤหัส

11

เมษายน

19

15

เมษายน

19

28,900

5,900

วันพฤหัส

18

เมษายน

19

22

เมษายน

19

18,900

5,900

วันพฤหัส

25

เมษายน

19

29

เมษายน

19

19,900

5,900

วันหยุดสงกรานต

Departure พฤษภาคม 2019 (ที่นั่งจํากัดในแต่ ละวัน จองและจ่ ายก่ อนได้ สิทธิก่อน จองหลัง อาจต้ องเพิ่มค่ าตั๋ว )
เช็คอิน

วันออกเดินทาง

ราคา/ท่ าน
(บาท)

วันเดินทางกลับ

ห้ องเดีย่ ว+ หมายเหตุ

วันพฤหัส

02

พฤษภาคม

19

06

พฤษภาคม

19

19,900

5,900

วันพฤหัส

09

พฤษภาคม

19

13

พฤษภาคม

19

19,900

5,900

วันพฤหัส

16

พฤษภาคม

19

20

พฤษภาคม

19

18,900

5,900

เลขที่ 191 อาคารสี ลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 22 ยูนิต3 ถนนสี ลม แขวงสี ลม เขตบางรัก กทม. 10500 โทร. 02-108-8666, แฟกซ์. 02-231-3399, LINE ID:@avenuetour
191 Silom Complex Building, 22 nd.FL.,Unit 3, Silom Road, Silom, Bang Rak, Bangkok 10500. Tel:02-108-8666, Fax:02-231-3399 LINE ID:@avenuetour

วันพฤหัส

23

พฤษภาคม

19

27

พฤษภาคม

19

18,900

5,900

วันพฤหัส

30

พฤษภาคม

19

03

มิถุนายน

19

18,900

5,900

Departure มิถุนายน 2019 (ที่นั่งจํากัดในแต่ ละวัน จองและจ่ ายก่ อนได้ สิทธิก่อน จองหลัง อาจต้ องเพิ่มค่ าตั๋ว )
เช็คอิน

วันออกเดินทาง

ราคา/ท่ าน
(บาท)

วันเดินทางกลับ

ห้ องเดีย่ ว+ หมายเหตุ

วันพฤหัส

06

มิถุนายน

19

10

มิถุนายน

19

18,900

5,900

วันพฤหัส

13

มิถุนายน

19

17

มิถุนายน

19

18,900

5,900

วันพฤหัส

20

มิถุนายน

19

24

มิถุนายน

19

18,900

5,900

วันพฤหัส

27

มิถุนายน

19

01

กรกฎาคม

19

18,900

5,900

• เดินทางขั้นตํ่าปกติ 20 ท่านผูใ้ หญ่ (ที่นง่ั จํากัด จองและจ่ายก่อนได้สิทธิ ก่อน จองหลัง อาจต้องเพิ่มค่าตัว๋ )
• หากตํ่ากว่ากําหนด อาจจะไม่มีหัวหน้าทัวรและอาจต้องมีการเปลี่ ยนแปลงราคา หากผูเ้ ดิ นทางทุ กท่านยินดี ที่จะชําระ
ค่าบริ การเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามความประสงค์
• สงวนสิ ทธิ์ ในการปรั บเปลี่ ยนราคาเพิ่ม หากมี การปรับขึ้ นของภาษีน้ าํ มันหรื อภาษี ใดๆ จากสายการบิ น คิ ดอัตรา ณ วันที่
27/06/17
• สงวนสิ ทธิ ในเรื่ องเที่ยวบินและตารางบินสายการบิน ราคา และ รายการ เปลี่ยนแปลงหรื อสับเปลี่ยนได้ โดยมิตอ้ งแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า

ในกรณีทีไม่ ใช้ ตวั๋ กรุ๊ปแต่ ต้องการจอยทัวร์ คิดท่ านละ 8,900 บาท
เด็ก 2-7 ปี : ห้ องพัก = ผู้ใหญ่ 2 + เด็ก 1 ไม่ มีเตียง | เด็ก 8-12 ปี เตียงเสริมหรือห้ องครอบครัว

ทารก หมายถึง ผูโ้ ดยสารที่มีอายุต่าํ กว่า 24 เดือน ณ วันที่เดินทางไปและวันเดินทางกลับ กรุ ณาติดต่อเพื่อขอราคาพิเศษ
เด็กทารกสามารถเดินทางโดยนัง่ บนหน้าตักของผูใ้ หญ่ โดยอนุ ญาตให้เด็กทารกหนึ่งคนต่อผูใ้ หญ่สองคนเท่านั้น และห้ามมิให้
นํารถเข็นเด็ก หรื อที่นง่ั สําหรับเด็กขึ้นบนเครื่ องบิน จํานวนเด็กทารกต่อเที่ยวบินถูกจํากัดไว้เพื่อความปลอดภัย และสายการบิน
สามารถปฏิเสธการนําเด็กทารกเดินทางไปกับท่าน
ส่ วนผูจ้ ดั เราคํานึงถึงความปลอดภัยและเพื่อสร้างความสุ ขแก่คณะผู ้
เดินทาง
ผูท้ ุพลภาพ/มีปัญหาด้านสุ ขภาพหรื ออยูใ่ นภาวะเจ็บป่ วย ขอให้แจ้งผูจ้ ดั ก่อนซื้ อทัวร์ เพื่อเช็คกับทางสายการบินและผูใ้ ห้บริ การ
เพราะอาจไม่อนุ ญาตให้ใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือต่างๆ ขึ้นเครื่ องบินได้ เข่นนํ้ายา เข็มฉี ดยา เครื่ องใช้แบตเตอรี่ หรื อ เครื่ องหายใจ
สตรี มีครรภ์ ขอให้แจ้งผูจ้ ดั ก่อนซื้อทัวร์ เพื่อเช็คกับทางสายการบินและผูใ้ ห้บริ การ โดยทัว่ ไป
-อายุครรภ์ไม่ถึง 27 สัปดาห์ : ต้องลงนามยินยอมในเอกสารจํากัดขอบเขตความรับผิดชอบของสายการบิน เมื่อทําการเช็คอิน
เพื่อแสดงความยินยอมไม่ทาํ การเรี ยกร้องใดๆ ต่อสายการบิน
-อายุครรภ์ในช่วงสัปดาห์ที่ 28 สัปดาห์ ถึง 34 สัปดาห์ : แสดงใบรับรองแพทย์ ยืนยันสัปดาห์ที่ต้งั ครรภ์และกํากับวันที่ไม่เกิน
สามสิ บ (30) วันนับจากเที่ยวบินขาออกที่กาํ หนดหรื อเที่ยวบินขาเข้าที่กาํ หนด และต้องลงนามยินยอมในเอกสารจํากัดขอบเขต
ความรับผิดชอบของสายการบิน เมื่อทําการเช็คอินเพื่อแสดงความยินยอมไม่ทาํ การเรี ยกร้องใดๆ ต่อสายการบิน
-อายุครรภ์ต้ งั แต่สัปดาห์ที่ 35 ขึ้นไป: สายการบินปฏิเสธการให้บริ การ
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ปกติผ้ ูจัดจะส่ งใบนัดหมายเตรียมตัวการเดินทาง ก่ อนการเดินทางอย่ างน้ อยประมาณ 5-7 วัน
หรือดาวน์ โหลดหน้ าเว็บเพือ่ ดูการเตรียมตัวเดินทางทัว่ ไป
ข้ อมูลสํ าหรับผู้เดินทาง
1. คนไทยถือหนังสื อเดินทางประเทศไทย ไม่ตอ้ งยืน่ ขอวีซ่าก่อนออกเดินทาง
2. เตรี ยมหนังสื อเดินทางมีอายุมากกว่า 6 เดือน ณ วันเดินทาง (ต้องมีหน้าว่างสําหรับประทับตราอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม) เพื่อยื่น
ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง เนื่องจากเคาเตอร์ สายการบินหรื อด่านตรวจคนเข้าเมืองอาจปฏิเสธการเดินทางของท่าน
3. ค่าวีซ่าสําหรับพาสปอร์ ตต่างด้าว กรุ ณาเตรี ยมเอกสารคือ (1) พาสปอร์ ต (2) ใบประจําตัวคนต่างด้าว (3) ใบสําคัญถิ่นที่อยู่
(4) สําเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) (5)รู ปถ่ายสี 2 นิ้วท่านละ1รู ป
 ผูจัดจะเปนผูดําเนินการยื่นวีซาใหทาน โดยทานจายคาบริการตางหาก (สําหรับหนังสือเดินทางตางดาวผูเปนเจาของหนังสือ
เดินทางจะตองทําเรื่องแจง เขา-ออกดวยตนเองกอนจะยื่นวีซา) สิทธิ์การออกวีซาขึ้นอยูกับสถานทูตเทานั้น
4. ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหน้าชื่ อ เลขที่หนังสื อเดินทาง และ
อื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋ เครื่ องบิน ในกรณี ที่มิได้ส่งหน้าสําเนาหนังสื อเดินทาง (พร้อมทั้งหน้าเปลี่ยนชื่อนามสกุล ถ้ามี)
ให้กบั ทางผูจ้ ดั
การชํ าระค่ าบริการ
- ชําระโดยเงินสด
- ชําระด้วยเช็ ค หรือแคชเชี ยร์ เช็ ค สั่งจ่ายในนามบริ ษทั เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ ป จํากัด
- กรุ ณาจองก่อนล่วงหน้า พร้ อมชํ าระค่ ามัดจําท่ านละ 10,000.- บาท
- ชําระด้วยการโอนเงินผ่ านบัญชี ธนาคาร (กรุ ณาแฟกซ์ใบนําฝากมายังเบอร์ 02-231-3399)
ชื่ อบัญชี บริษัท เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ ป จํากัด
ธนาคารกรุ งเทพฯ สาขา อาคารซิลลิค เฮ้ าส์ เลขที่ 860-0-241510 บัญชี ออมทรัพย์
ธนาคารกรุ งไทย สาขา อาคารซิลลิค เฮ้ าส์ เลขที่ 968-0-091880 บัญชี ออมทรัพย์
ธนาคารกสิ กรไทย สาขา สี ลมคอมเพล็กซ์ เลขที่ 020-3-839278 บัญชี ออมทรัพย์
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาอโศกทาวเวอร์
เลขที่ 234-2-012317 บัญชี ออมทรัพย์
กรณีชําระด้ วยบัตรเครดิต
มีค่าธรรมเนียมรู ดบัตร 3 % จากยอดทีท่ าํ การรู ด
ทางบริษัทเอฟวีนิว ฯ ไม่ มีนโยบายให้ ท่านชําระเงินผ่ านการโอนเงินเข้ าบัญชี ธนาคารส่ วนบุคคล
ทั้งนีเ้ พือ่ ความปลอดภัยในการชํ าระเงินของท่ านเป็ นสํ าคัญ
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ตามรายการ: คาตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด กรุงเทพฯ – มูอัน – พูซาน – กรุงเทพฯ ไปกลับแบบหมูคณะ ( ตามวันเวลาที่ระบุในตั๋ว
อัตรา
ค่ าบริการ เครื่องบิน ) พรอมที่พัก 3 คืน (หองละ 2-3 ทาน) + อาหารเชา กลางวัน และเย็นหรือค่ํา + บัตรเขาชมสถานที่ + รถนําเที่ยวตาม
รายการ + น้ําแรบนรถวันละ1 ขวด + สายการบินจํากัดนํ้าหนักเพียงท่ านละ 15 กก. (ขึ้นอยูกับนโยบายสายการบิน ไมเกิน
รวม
จํานวน 1-2 ชิ้น) และถือขึน
้ เครื่องได้ อกี ท่ านละ 1 ชิ้น 10 กก. (ตามขนาดที่กําหนดของสายการบิน ไมรวมกระเปาสะพาย) +

ประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม (ขั้นตํา่ วงเงิ นประกัน 1 ล้ านบาท ค่ ารั กษาพยาบาล 5 แสนบาท 1-15 ปี หรื อ อายุ 75-85 ความ
คุ้มครองเหลือ 50% อายุตาํ่ กว่ า 1 ปี หรื อ อายุเกิน 85 ปี ไม่ ค้ มุ ครอง ไม่ ค้ มุ ครองโรคประจําตัวหรื อการถูกฆาตกรรมหรื อถูกทําร้ าย
ร่ างกาย)
ตัว๋ เครื่องบินและค่ าทัวร์ ทชี่ ําระแล้ ว
ตั๋วเครื่ องบิน ไปกลับแบบหมู่คณะ ไม่ สามารถ
เปลี่ยนเที่ยวบินไปหรือกลับ เปลี่ยนวันเดินทางไปหรือกลับ เปลี่ยนชื่อผูเ ดินทาง อัพเกรดที่นงั่ คืนคาบัตรโดยสาร
และหากยกเลิกการเดิ นทาง ไมมีระบบ คืนเงินบางสวน หากผูโดยสารถูกปฎิเสธการออกนอกประเทศไทยหรือเขาประเทศ
เกาหลี จากเจ้าหน้าที่แรงงานไทยหรื อเจ้าหน้าที่ตรวจคนออกนอกประเทศไทยและเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองที่ประเทศเกาหลี ทาง
ผูจ้ ดั และทางสายการบินจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกกรณี ผูโดยสารอาจจะตองรับผิดชอบคาปรับที่ประเทศเกาหลีเรียก
เก็บ ผูโ้ ดยสารต้องรอกลับประเทศไทยในเที่ ยวบิ นถัดไปที่ มีที่นั่งว่างหรื อตามวันเดิ นทางของตัว๋ เครื่ องบิ น ทั้งนี้ แล้วแต่ทาง
เจ้าหน้าที่ตรวจคนและสายการบิน ทางผูจัดไมสามารถเขาไปแทรกแซงได
โรงแรมที่พักที่ระบุในรายการทัวร์ อาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากเปนทัวรราคาพิเศษ (โรงแรมที่พักไมไดอยูในใจกลางเมือง)
ปกติผูจัดจะแจงใหทราบกอนการเดินทางอยางนอยประมาณ 3-5 วัน พรอมทั้งใบนัดหมายเตรียมตัวการเดินทาง
รู ปแบบห้ องพักของโรงแรมจะแตกต่ างกัน รูปแบบหองพักของโรงแรมจะแตกตางกัน และอาจมีสไตลการตกแตงทุกหองไม
เหมือนกัน หองพัก เดี่ยว (Single เตียงเล็ก มาตราฐาน 1 เตีย ง) หองคู (Twin เตียงเล็กมาตราฐาน 2 เตียง / Double เตียงใหญ
มาตราฐาน 1 เตียง) และหองพักแบบ 3 ทาน (หองครอบครัว Family Room 1 เตียงใหญ+1เตียงเล็ก) หองพักอาจจะไมติดกัน หอง
มีขนาดกะทัดรัด มีหรือไมมอี างอาบนํ้า มีสิ่งอํานวยความสะดวกครบ น้ําดื่มฟรีอยูในหองพักจะมี 1 หรือ 2 ขวด (บางโรงแรมหรือรี
สอรท อาจไมมีบริการนี้) สวนน้ําแรยี่หอและมินิบารในโรงแรมราคาจะสูงกวาปกติ อาจมีบริการกาตมน้ํา+ชากาแฟฟรี ชวงการ
จัดงานระดับเมือง ระดับประเทศ ระดับนานาชาติ เชน Trade Fair, Convention, Festival, Conference, Expo เปนตน เปนผล
ใหราคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักในเมืองเต็ม ผูจัดขอสงวนสิทธิในการจัดที่พกั ตามความเหมาะสม
เมนู อาหารทัวร์ โดยปกติทางผูจัดจะหลีกเลี่ยงอาหารประเภทเนื้อวัวเพื่อสวนรวม จะบริการเปนหมูหรือไกหรือมื้อพิเศษตาม
รายการ โดยสวนมากอาหารทัวรมักจะเปนอาหารทานเพื่อโภชนาการและสุขภาพ จะไมออกรสจัด แบบอาหารทองถิ่น เชน หมู
ยางเกาหลี ไกตุนโสม เกาหลีมีวัฒนธรรมในการรับประทานอาหาร ซึ่งจะนิยมอาหารชนิดเดียว มักจะเปนการทานแบบแบงปน คือ
1 ชุดตอ 4 ทาน และมีเครื่องเคียงแบบตางๆ พรอมขาวสวย การนําเครื่องดื่มทั้งประเภทแอลกอฮอลและไมแอลกอฮอลเขาไปใน
รานอาหาร ทางรานอาจจะเก็บคาบริการ หรือ คาเปดขวดเสมอ สําหรับทานที่มีขอจํากัดทางดานอาหารหรือศาสนา ทานอาจ
ตองชําระเพิ่มเติม หรือ เตรียมอาหารสวนตัวไป ระหวางมื้ออาหาร กรุณารอจนกวาทางรานอาหารเสิรฟอาหารสําหรับกรุปให
เรียบรอยกอน จึงจะทําอาหารพิเศษเสิรฟใหทานไดในภายหลัง เมนูอาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ขึ้นอยู
กับสถานการณ เชน เวลาออกหรือเวลาถึงของเที่ยวบินแตละสายการบิน การจารจรบนทองถนน วันเวลาเปดปดของรานอาหาร
หรือดวยสาเหตุตางๆ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง
ในกรณีทเี่ กิดเหตุใดๆ จนทําให้ คณะทัวร์ ไม่ สามารถออกเดินทางได้ เชน มีลูกคากลุมใหญยกเลิกการเดินทางกะทันหัน ทางสายการ
บินเรียกที่นั่งคืนดวยเหตุผลของสายการบิน ฯลฯ ทางผูจัดจะพยายามหาโปรแกรมอื่นในราคาและชวงเวลาใกลเคียงกันทดแทน
ขอใหลูกคาตระหนักดีวาเหตุการณดังกลาวถือเปนเหตุสุดวิสัยและเชื่อมั่นวาผูจัดไดพยายามอยางสุดความสามารถ โดยลูกคาจะไม
ยกเหตุขอนี้มาเปนขอเรียกรองใดๆ กับผูจัด หากลูกคาประสงครับเงินคืน ทางผูจ ัดยินดีคืนเงิน
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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 วอน ที่สนามบินสุ วรรณภูมิ ( ค่าบริ การของ คนขับรถ+ไกด์ )
*** หัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน ***

เงื่อนไขใน ปกติมัดจําท่ านละ 5,000 บาทต่ อท่ าน โดยตองดําเนินการโอนเงินภายใน 1-2 วันนับจากวันที่ทําการจอง
การจอง และสงใบเรียกเก็บเงิน 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 โดยตอง

ดําเนินการโอนเงินภายใน 1-2 วันนับจากวันที่ทําการจองและสงใบเรียกเก็บเงิน และ ชําระสวนที่เหลือกอนวัน
เดินทางอยางนอย 35 วันลวงหนา หากไม่ ชาํ ระมัดจําตามกําหนด ขออนุญาตตัดที่ นั่งให้ ลูกค้ าท่ านอื่ นที่ รออยู่ การชําระไม

ครบ 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 จะตองอีเมลล หรือ เดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่ทําการของผูจัดอยาง
ใดอยางหนึ่งเพื่อทําเรื่องขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการ
ชําระเงินคาบริการตางๆ และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน

สายการบินและตั๋วเครื่องบิน

ในการสํ ารองทีน่ ั่งและการใส่ ชื่อในระบบสํ ารองทีน่ ั่ง ผูเดินทางตองสงสําเนาของหนังสือเดินทาง ( Passport ) ที่ชัดเจน หรือ สงรายละะ

รายละเอียดที่สายการบินตองการ (ภาษาอังกฤษ) เชน คํานําหนาชื่อ ชื่อและนามสกุล วันเดือนปเกิด เลขที่พาสปรอต วันหมดอายุ ( โดยเซ็นตชื่อ
และเขียนยืนยันรับรองเอกสารเปนลายลักษณอักษรใหทางผูจัด ) หากไมมีการสงขอมูลทั้งหมดในพาสปรอตเปนลายลักษณอักษรใหทางผูจัด
และเกิดการออกชื่อนามสกุลในตั๋วหรือบัตรโดยสารผิดพลาด อาจมีผลใหผูโดยสายจะตองรับผิดชอบในคาใชจายใหมที่จะเกิดขึ้นทั้งหมด และ
สายการบินไมมีระบบเสียคาใชจายเพื่อแกไขตัวสะกดคํานําหนาชื่อ / ชื่อ / นามสกุล หรือ การเปลี่ยนชื่อผูเดินทาง

หากท่ านต้ องซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศ (เครื่ องบิน รถทัวร์ , รถไฟ) เพื่อไปและกลับกรุ งเทพฯ กรุ ณาเลือกซื้อบัตรโดยสาร

ภายในประเทศประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาการเดินทางได้ ทั้งนี้เพื่อป้ องกันปั ญหาเที่ยวบินล่าช้าหรื อการเปลี่ยนแปลงเวลาของเที่ยวบิน
หรื อการเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง

ตั๋วสายการบินไม่ สามารถระบุที่นั่ง ซื้อแบบใช้ วิธี RANDOM คือสุ่ มเลือกที่โดยระบบสายการบิน การจัดที่นั่งบนเครื่องบิน

เปนไปโดยสายการบินเปนผูกําหนด ทางผูจัดไมสามารถเขาไปแทรกแซงได แต่จะทําการ Request ให้ได้เท่านั้น
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การเช็คอินตั๋วเดินทางทีเ่ คาเตอร์ สายการบิน เงือ่ นไข

• เคานเตอรเช็คอินจะเปดใหบริการกอนเวลาเครื่องออกสาม (3) ชั่วโมง เคานเตอร จะปดใหบริการกอนเวลาออกเดินทาง (90) นาที ผูโดยสาร
จําเปนตองดําเนินการใหเรียบรอยภายในระยะเวลาที่ไดระบุไว ทั้งนี้ไมวาในกรณีใดๆ สายการบินสงวนสิทธิในการปฏิเสธการเดินทาง โดย
ไมมีการคืนเงินคา โดยสารที่ทานไดชําระไปแลว
• ไมแสดงตนหรือยืนยันความเปนตัวทานตอพนักงานของสายการบิน
• ไมอาจแสดงเอกสารไดอยางครบถวนและถูกตอง (เอกสารการเดินทางที่ชํารุดไมสมบูรณจัดวาเปนเอกสารที่ไมถูกตอง)
• สําหรับทานตองมีตราอนุญาตเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศ (วีซา) ซึ่งจําเปนตอการเดินทางไปยังสถานที่ตางๆ หรือ เอกสารการเจงเขา
แจงออก หรือ เอกสารดานการทํางาน Work Permit
• กระทําการประทุษรายแกพนักงานของสายการบิน หรือกอใหเกิดความวุนวาย ณ เคานเตอรของสายการบิน หรือดูหมิ่น เหยียดหยาม
พนักงานของสายการบินไมวาโดยการกระทําหรือโดยวาจา
• หากรัฐบาลหรือหนวยงานอื่นไมอนุญาตใหทานเดินทางหรือขึ้นเครื่องบิน
• หากสายการบินเห็นควรวาไมสมควรแกการเดินทางเนื่องจากอาการเมาสุราหรือมีลักษณะอาการที่เปนอันตรายอยางเห็นไดชัดในทาง
การแพทย และ/หรือ หากสายการบินเห็นควรวาไมเหมาะสมในการเดินทางโดยเหตุผลทางการแพทย หรือเงื่อนไขทางการแพทยของทาน
อาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพแกผูโดยสารอื่น

อุ่นใจเพิ่ม

เนื่องจากการเดินทางนั้นเต็มไปดวยความเสี่ยง และความรับผิดชอบของทางสายการบินที่มีตอผูโดยสารนั้นมี
จํากัด ดังนั้นจึงแนะนําให ซื้อประกันภัยการเดินทางและสุขภาพเพิ่มเติม ทานสามารถเลือกซื้อความคุมครองตามที่ทานตองการ
โดยเฉพาะกรณี เกิดเหตุเจ็บปวยจะมีความสามารถในการจายคารักษาได เนื่องจากหากเกิดเหตุดังกลาวขึ้นในตางประเทศ เชน
ประเทศเกาหลีใต จะมีคาใชจายที่สูงมาก
เพือ่ ความคุ้มครองบาดเจ็บ เจ็บป่ วย ไฟล์ ยกเลิก ตกเครื่ อง ยกเลิกเดินทาง กระเป๋ าหาย พาสปรอร์ ตหาย ทีมแพทย์ แกเฉิก

แผนคุ้มครองสุ ขภาพ เพียง 220 บาท รักษาพยาบาล+สุขภาพ – อุบัติเหตุ – ยายฉุกเฉิน+สงศพ – ทีมแพทยฉุกเฉิน
แผนคุ้มครองสุ ขภาพ เพียง 500 บาท รักษาพยาบาล+สุขภาพ – อุบัติเหตุ – ยายฉุกเฉิน+สงศพ – ทีมแพทยฉุกเฉิน – ยกเลิกการ
เดินทาง – ลดจํานวนวันเดินทาง – กระเปาเดินทางหายหรือเสียหาย – ความลาชาของระบบขนสงมวลชน – ความลาชาของสัมภาระ
– การจี้โดยสลัดอากาศ – การพลาดตอเที่ยวบิน – พาสปอรตหาย – ความรับผิดตอบุคคลภายนอก – เงินชดเชยระหวางรักษาตัวใน
ตางประเทศ
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ข้อตกลงและเงื่อนไขการเดินทางท่องเที่ยวกับเรา

• จัดให้เฉพาะลูกค้าที่ประสงค์จะไปท่องเที่ยวตามรายการของทัวร์ทุกวันเท่านั้น หากท่านไม่สามารถร่วมทัวร์ทุกวัน แค่สมัครมาร่วมทัวร์

เพียงเพื่อการใช้ตวั ๋ เครื่องบินและที่พกั ในราคาพิเศษ หากท่านไม่แจ้ง และปรากฏว่าท่านไม่รวมทัวร์ในบางวัน ทางบริษัทจะคิดค่า
ดําเนิ นการในการแยกท่องเที่ยวเอง 300 USDต่อท่าน (ก่อนซื้ อทัวร์ จะต้องแจ้งความประสงค์ที่เป็ นจริง เพื่อทางผูจ้ ดั จะได้คิด
ค่าบริการที่เหมาะสม) หมายเหตุ หากการไปพบเพื่อนหรือญาติหรือไปติดต่อธุรกิจหรือท่องเที่ยวอิสระ ทําหลังจากที่รายการเสร็จสิ้ นในแต่ละ

•

•
•

•
•

•
•

•

•

•

วันแล้ว ไม่เป็ นเหตุที่ทางผูจ้ ดั จะตัดการให้บริการท่านแต่อย่างใด
ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรือไม่ขายให้แก่ท่านที่ตอ้ งใช้รถเข็น หรือ มีโรคประจําตัวบางอย่าง หรือ ท้องอ่อนหรือท้องแก่มาก หรือ มีเด็กอายุ 1-2 ปี
หรือ คนพิการ หรือ พระภิกษุ สงฆ์ หรือ นักบวช (ก่อนซื้ อทัวร์ จะต้องแจ้ง เพื่อหาข้อตกลงร่วมกัน เพราะเราคํานึ งถึงความปลอดภัยและเพื่อสร้าง
ความสุขแก่คณะผูเ้ ดินทาง)
ขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ท่านผูเ้ ดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศเกาหลีใต้เพื่อไปทํางาน หรือเพื่อการอื่นใดอันมิใช่การท่องเที่ยว
การเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวในทุกการเดินทางอาจเกิดการเปลี่ยนแปลง ดังนี้ รายการท่องเที่ยว เมนู อาหาร โรงแรมที่พกั รถทัวร์ในแต่ละ
วันที่ได้จดั เตรียมไว้ (ทั้งช่วงนําเสนอ ช่วงสรุป และช่วงเดินทางจริง) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง โดยพยายามที่จะตามรายการ
สรุปให้ตรงมากที่สุด หรือในระดับ หรือในคุณภาพที่ใกล้กนั มากที่สุด
ขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธความรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดกับชีวิต ร่างกาย การเจ็บป่ วย การถูกทําร้าย ความตาย อุบตั ิเหตุต่างๆ สูญหายในทรัพย์สิน
หรืออย่างอื่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฎิวตั ิ และอื่นๆ ที่เกิดขึ้ นทางตรงหรือทางอ้อม
กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน ( ความสูญหายหรือ
เสียหายของสัมภาระ ความล่าช้าของเที่ยวบิน การยกเลิกเที่ยวบิน มีการยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง เนื่ องจาก
สายการบินพิจารณาสถานการณ์แล้วว่า อยู่นอกเหนื อความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย์ หรือเหตุผลทางด้านความปลอดภัย เป็ นต้น โดยจะ
ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขและข้อจํากัดความรับผิ ดชอบของแต่ละสายการบิน ) บริษัทขนส่ง รถโดยสาร เรือบริการ หรือ หน่ วยงานที่ให้บริการ ที่จะ
ส่งผลทําให้เสียเวลาหรือยกเลิกรายการท่องเที่ยวทัวร์บางรายการหรือทั้งหมด ผูเ้ ดินทางไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย ไม่วา่ ในกรณีใดๆ ทั้งสิ้ น
ทั้งค่าเสียเวลา ค่าเสียโอกาส ค่าเสียความรูส้ ึก และค่าใช้จ่ายที่บริษัทจ่ายไปแล้ว เป็ นต้น ขอให้ทราบว่า ผูจ้ ดั จะดําเนิ นโดยสุดความสามารถที่จะ
ประสานงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลกู ค้า แต่จะไม่คืนเงิน
มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผูจ้ ดั ไม่มีสิทธิ์ในการให้คาํ สัญญาใดๆ ทั้งสิ้ นแทนผูจ้ ดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ ีอาํ นาจของผูจ้ ดั กํากับ
ผูจ้ ดั จะไม่รบั ผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ ในทุกกรณี เนื่ องจากเป็ นการชําระค่าทัวร์ในลักษณะเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ เช่น ไม่
ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง กรมแรงงาน การกระทําที่ส่อไปในทางผิ ดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสาร
เดินทางไม่ถูกต้อง การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ ไม่รบั ประทานอาหารบางมื้ อ ไม่เที่ยวบางรายการ เป็ นต้น
ขอความร่วมมือในเรื่องความประพฤติของคนเดินทางหากผูจ้ ดั หรือตัวแทนของประเทศที่ท่านได้เดินทางมา เดินทางไปสู่ หรือเดินทางผ่าน เห็นว่า
ผูโ้ ดยสารประพฤติตนที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผูเ้ ดินทางอื่นๆ หรือทรัพย์สิน หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ (ตัวแทน) หรือไม่
ปฏิบตั ิตามคําชี้ แจงของเจ้าหน้าที่ (ตัวแทน) ทางผูจ้ ดั อาจใช้มาตรการตามที่เห็นสมควรเพื่อป้องกันไม่ให้ความประพฤติดังกล่าวดําเนิ นต่อไป ซึ่ง
รวมไปถึงการยับยั้ง และปฏิเสธให้บริการ
การช้อปปิ้ งการเลือกซื้ อของนักท่องเที่ยว เป็ นส่วนหนึ่ งของการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการท่องเที่ยวประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งเป็ นแหล่งช้อปปิ้ งที่คนไทย
ชื่นชอบ โปรแกรมทัวร์อาจจะมีการรายการพาไปช้อปปิ้ งยังสถานที่ต่างๆ โดยการเลือกซื้ อของทุกอย่างเป็ นเรื่องการตัดสินใจส่วนตัวเสมอ และ
ทางผูจ้ ดั ขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบทุกการซื้ อของท่าน
กระเป๋าลูกค้าต้องยอมรับในความเสี่ยงของกระเป๋าทุกใบของตัวเอง (ท่านสามารถเลือกซื้ อประกันเพิ่ม เกี่ยวกับสัมภาระกระเป๋า เพราะสายการบิน
มีกาํ หนดการจํากัดความรับผิดชอบต่อสัมภาระ) ทางทัวร์จะไม่รบั ผิดชอบต่อความเสียหาย สูญหาย ล่าช้า อุบตั ิเหตุ ที่เกิดจากกรณีใดๆ ทั้งสิ้ น ซึ่ง
ลูกค้าต้องเข้าใจว่า โดยปกติทุกฝ่ าย เช่น คนขับรถ มัคคุเทศก์ หรือ หัวหน้าทัวร์ ถึ งแม้จะพยายามในการดูแลและระวังเรื่องสัมภาระกระเป๋า
เดินทางลูกค้า
ผูร้ ว่ มเดินทางตกลงปฏิบตั ิตามข้อกําหนดและเงื่ อนไขการเดินทางนี้ ทุกประการและในกรณีมีขอ้ พิพาท ให้ถือคําตัดสินของผูจ้ ดั เป็ นที่ สิ้นสุด
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Attn : คุณ____________________ Fax : 02-231-3399
ใบจองทัวร์ กบั บริษัท เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ ป จํากัด
รายการทัวร์
ชื่อผูต้ ิดต่อ
ที่อยูเ่ พื่อติดต่อรับเอกสาร

วันเดินทาง
โทร

จํานวนผูเ้ ดินทางทั้งหมด
จํานวนห้องพักที่ใช้ท้ งั หมด

คน (ผูใ้ หญ่
ห้อง (ห้องพักคู่

แฟกซ์

ท่าน / เด็กอายุต่าํ กว่า 12 ปี
ท่าน)
ห้องพักเดี่ยว
ห้องพัก 3 เตียง
)

รายชื่อผู้เดินทาง (กรุณาจัดเรียงตามห้ องพัก และให้ ชื่อทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ อย่ างถูกต้ องตามหนังสือเดินทาง

ลําดับ

ชื่ อ-นามสกุล (ภาษาไทย)

ชื่ อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ)

วันเกิด(ว/ด/ป) ปี ค.ศ.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
**หมายเหตุ กรุ ณาแจ้งความประสงค์อื่นตามที่ท่านต้องการ อาทิเช่น
อาหาร
ไม่ทานเนื้อวัว
ไม่ทานเนื้อหมู
ไม่ทานสัตว์ปีก
รายระเอียดอื่นๆ
ยืนยันราคา
ผูใ้ หญ่
เด็ก
ค่าตัว๋ เพิ่ม / ลด
ข้าพเจ้ารับทราบเงื่อนไขในรายการทัวร์ เรี ยบร้อยแล้ว
ลงชื่อ
(
วันที่

ทานมังสาวิรัต

ผูจ้ อง
)

เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป ขอบคุณทุกท่ านทีใ่ ห้ เกียรติใช้ บริการของเรา
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