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ใบอนุญาตธุรกิจนาเที่ยวเลขที่ 11/01967

มั่นใจทุกการเดินทาง ประสบการณ์ มากกว่ า 20 ปี
(โก โซล 5วัน 3คืน มิ.ย.-ก.ค. (BG)

Go!Seoul คุม้ ฟิน อินเว่อออ! เที่ยวหรู ดูแพง ล่องเรือสำรำญ แต่งฮันบกเดินวัง ขึ้นลิฟท์หอคอย N
โปรแกรม Go! Seoul เกำหลี 5 วัน 3 คืน

รำคำเริ่ม (บำท)

12,900

กรุ๊ปคณะ

25-30 ท่ำนต่อคณะ

เดินทำง

พฤษภำคม-กันยำยน19 สำยกำรบิน

ที่พัก
รถโคช

ระดับ 3 ดำวเกำหลี จัดห้องพัก 3 คืน #เมืองอินชอน หรื อ #เคียงกีโด หรือ #กรุงโซล

อำหำร
วันแรก (-)
วันที่สอง
(-.L.D)

วันที่สำม
(B.L.D)

วันที่สี่
(B.L.-)

วันที่ห้ำ
(B.L)

BUDGET AIRLINE

บริกำรด้วยรถซึ่งมีขนำดของรถจะเป็นไปตำมจำนวนของผู้โดยสำร ปกติก 25 หรือ 30 หรือ 40 หรือ 45 ที่นั่ง
อำหำรเช้ำ@โรงแรม 3 มื้อ อำหำรกลำงวันและค่ำ@ห้องอำหำรท้องถิ่น 6 มื้อ เมนูจัดหลำกหลำยไม่ซ้ำกัน #หมูย่ำงคำลบี้ไม่อั้น
#ไก่ตุ๋นโสม #บำร์บีคิวหมูไฟ #โดชิรัก #BBQบุฟเฟ่ตไ์ ม่อั้น #บุฟเฟ่ต์บนเรือสำรำญ Ara Cruise นำ้ แร่ บนรถวันละ1 ขวด
สนามบินสุ วรรณภูมิ – สนามบินนานาชาติ อินชอน ประเทศเกาหลีใต้ – Hyundai Premium Outlet – ล่องเรือสำรำญ Ara
Cruise – สุ ขสนุ กกันที่ส วนสนุ ก เอเวอร์ แลนด์ สวนดอกไม้ โลกสวนสัตว์เปิ ด รวมบัตรเล่นเครื่ องเล่น ได้ไม่จ ากัดรอบ ฉลอง
เทศกาลฉี ดสาดน้ า Water Fun (กรกฎาคม – 25 สิ งหาคม) ฉลองเทศกาลผีเขย่าขวัญ (30 สิ งหาคม – 10 พฤศจิกายน)
เที่ยวถ้ำเหมืองทอง “ควังเมียง“ ผจญภัยไปกับถ้ำพิพิธภัณฑ์ทมี่ ีชีวิตแบบหลำกมิติ – ศูนย์เครื่ องสาอางเวชสาอาง – ศูนย์ฮ๊อกเก็ต
นำมู – ย่ำนมหำลัยฮงแด Trick Art Museum และ คำเฟ่ 943 King’s Cross ที่แฟน Harry potter ต้องห้ำมพลำด! - เที่ยว 3
เกำะลอยน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลก + ตื่นตำตื่นใจกับน้ำพุสำยรุ้งที่สะพำนบันโพ
กรุงโซล – เลอค่า !! ใส่ ชุดพื้นเมืองเกาหลี “ ฮันบก HANBOK ” เดินเที่ยวในพระราชวัง พร้อมเก็บภาพความประทับใจ – ตลำด
1941 ทงอิน ชิมอำหำรกลำงวันสไตล์โดชิรัก – ศูนย์น้ ามันสนเข็มแดง – หมู่บา้ นพื้นเมืองนัมซาน – ดิวตี้ฟรี – ย่านเมียงดอง
ศูนย์โสมเกาหลี – Running Man Theme Park – ชมวิว 360 องศาบนหอคอย N Tower สายเคเบิ้ล Love Rock Cable –
พิพิธภัณฑ์สาหร่ าย – แวะซื้ อของฝากที่ศูนย์รวมของพื้นเมือง (ละลายเงินวอน) – สนามบินนานาชาติอินชอน – กรุ งเทพฯ

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

Itinerary
โปรแกรม Go! Seoul เกำหลี 5 วัน 3 คืน
เดินทำง

รำคำเริ่ม (บำท)

พฤษภำคม-กันยำยน19 สำยกำรบิน

BUDGET AIRLINE

กรุ๊ปคณะ

12,900
25-30 ท่ำนต่อคณะ

โปรแกรมท่องเที่ยว คุม้ ฟิน อินเว่อออ! ฟรี!! บุฟเฟ่ต์บนเรือสำรำญ Ara Cruise ถ้ำเหมืองทอง “ควังเมียง“ ผจญภัยไป
กับถ้ำพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตแบบหลำกมิติ - ปล่อยความแก่และเติมเต็มความสุ ขกันที่สวนสนุกเอเวอร์ แลนด์ สวนดอกไม้ โลกสวนสัตว์เปิ ดที่ Lost
Valley รวมบัตรเล่นเครื่ องเล่นได้ไม่จากัดรอบ ฉลองเทศกาลฉี ดสาดน้ า Water Fun (กรกฎาคม – 25 สิ งหาคม) ฉลองเทศกาลผีเขย่าขวัญ
(30 สิ งหาคม – 10 พฤศจิกายน) – ใส่ ชุดพื้นเมืองเกาหลี “ ฮันบก HANBOK ” เดินเที่ยวพระราชวัง – ตลำด 1941 ทงอิน ชิมอำหำรกลำงวัน
สไตล์โดชิรัก – เปิดประสบกำรณ์ Running Man Theme Park – เรียนรูว้ ัฒนธรรมกำรทำกิมจังกิมจิ – หมู่บ้ำนพื้นเมืองนัมซำน – ภู
เขำนัมซำน & หอคอย N – เต็มอิ่มย่ำนแฟชั่นฮิปเมียงดอง – ย่ำนมหำลัยฮงแด Trick Art Museum และ คำเฟ่ 943 King’s Cross ที่แฟน
Harry potter! เที่ยว 3 เกำะลอยน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลก + ตื่นตำตื่นใจกับน้ำพุสำยรุ้งสะพำนบันโพ

สำยกำรบิน

เวลำออก
เวลำถึง
เวลำออก
เวลำถึง
BKK-ICN
ICN-BKK
T’way (TW)
TW102
0125
0835
TW101
2005
0010+1
Jeju Air (7C)
7C2204
0100
0815
7C2203
1930
2345
Eastar Jet (ZE)
ZE512
2220
0600+1
ZE511
1730
2120
Eastar Jet (ZE)
ZE514
0155
0945
ZE513
2035
0055+1
ที่ นั่งจำกัดในแต่ ละวัน จองและจ่ ำยก่ อนได้ สิทธิ ก่อน จองหลัง อำจต้ องเพิ่ มค่ ำตัว๋ )
โปรดตรวจสอบ อำยุ ของหนังสือเดินทำง ( Passport ) ของผู้โดยสำร ว่ำจะต้องคงมีอำยุเหลือ ณ วันเดินทำง มำกกว่ำ 6 เดือนขึ้นไป
และหนังสือเดินทำงเหลือหน้ำกระดำษเพียงพอให้เจ้ำหน้ำที่ตรวจคนได้ประทับตรำ หนังสือเดินทำงอยู่ในสภำพที่ดี (ไม่ชำรุด)

DAY วันแรก สนามบินสุ วรรณภูมิ
1

เจ้าหน้ าที่รอต้อนรับดูแล มอบเอกสาร และอธิบายเพิม่ เติม (นัดหมายแต่ละคณะก่อนออก
เดินทาง 3 ชั่วโมงล่วงหน้ าก่อนเครื่องออก)

เช้ำ กลำงวัน

ค่ำ

-

-

-

คา่

หน้ าเคาน์ เตอร์

สายการบิน

ใกล้ ประตูทางเข้ า

พร้อมกันที่ชั้น 4 ผู้โดยสำรขำออก
พร้อมกันที่ชั้น 4 ผู้โดยสำรขำออก
พร้อมกันที่ชั้น 4 ผู้โดยสำรขำออก

เช็คอินหมำยเลข F
เช็คอินหมำยเลข L
เช็คอินหมำยเลข M

Jeju Air (7C)
T’way (TW)
Eastar Jet (ZE)

หมำยเลข 3-4
หมำยเลข 5-6
หมำยเลข 6-7

การอนุญาตให้ ท่านผ่านด่ านตรวจคนออกนอกประเทศไทย และ ผ่ านด่ านตรวจคนเข้ าประเทศเกาหลีเพื่อการท่ องเที่ยว เป็ น
อานาจของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าออกเมืองของประเทศไทยหรื อประเทศเกาหลีในการพิจารณาและอนุญาตให้เดินทางออกจาก
ประเทศไทย หรื อ ให้พานักอยูใ่ นประเทศกาหลีใต้เพื่อการท่องเที่ยว ทางผูจ้ ดั ไม่มีอานาจและไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้
หากท่ านต้องซือ้ บัตรโดยสารภายในประเทศเพือ่ ไปและกลับกรุงเทพฯ
กรุ ณาเลือกซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได้
ทั้งนี้เพื่อป้ องกันปัญหาเที่ยวบินล่าช้าหรื 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

ข้อแนะนำ

 หำกท่ำนมีปัญหำเรื่องอำหำรกรุณำแจ้งทำงผู้จัดทรำบล่วงหน้ำ
 ห้ำมนำผลไม้และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้ำประเทศเกำหลีใต้ หำกพบจะต้องเสียค่ำปรับ
 เตรียมสัมภำระขนำดกลำง เนื่องจำกโรงแรมที่พักในเกำหลีไม่มีบริกรช่วย (แนะนำ ตลอดทริปจะต้องดูแลกระเป๋ำยกขึ้นลงห้องด้วยตัวท่ำน
เอง เพื่อป้องกันหลำยกรณีที่อำจเกิดขึ้นได้)
 กระเป๋ำทุกใบจะต้องฝำกให้กับทำงเจ้ำหน้ำที่สำยกำรบินด้วยตัวท่ำนเองตำมนโยบำยรักษำควำมปลอดภัยของสำยกำรบิน
 ทรัพย์สินมีค่ำและแตกหักง่ำย เช่น เงิน อัญมณี อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ กล้องถ่ำยรูป อุปกรณ์วีดีโอ เอกสำรที่แลกเปลี่ยนเป็น
เงินได้ เอกสำรทำงธุรกิจ หนังสือเดินทำง เก็บติดตัวเสมอ

 สนำมบินสุวรรณภูมิ “ ไม่มีกำรประกำศเรียกลูกค้ำขึ้นเครื่อง ” กรุณำรอที่ประตูขึ้นเครื่องอย่ำงน้อย 30 นำที ก่อนเวลำเครื่องออก
 นำเสื้อแจ็คแก็ตติดตัวขึ้นเครื่องด้วย เพรำะอำกำศอำจจะเย็นและเพื่อกำรพักผ่อนที่อบอุ่น (สำหรับ มือใหม่ หรือ คนกลัววันแรกๆ จะ jetlag
หรืออำกำรเมำเวลำจำกกำรเปลี่ยนโซนเวลำของโลก แนะนำ : นอนให้มำกที่สุด หรือ ทำนยำแก้เมำ เพรำะมีมีฤทธิ์ทำให้นอนหลับ ไม่ดื่ม
สุรำหรือของมึนเมำ และดื่มน้ำมำกๆ)

DAY วันที่สอง สนามบินนานาชาติอนิ ชอน ประเทศเกาหลีใต้ - เมืองเคียงกีโด
2 เวลำที่เกำหลีใต้เร็วกว่ำไทย 2 ชั่วโมง | เวลำบินประมำณ 5-6 ช.ม.

เช้ำ กลำงวัน

ค่ำ

-

x

x

ออกเดินทำงสู่ประเทศเกำหลีใต้ โดยสำยกำรบิน T’way (TW), Jeju Air (7C), Eastar Jet (ZE)
มีบริ กำร Air Cafe จำหน่ ำย อำหำร ของกิน เครื่ องดื่ม ขนมคบเคีย้ ว บนเครื่ องบิน
เช้า

ICN Landing ถึงสนามบินนานาชาติอินชอน

หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว รถโค๊ชพาท่านข้ามทะเล
ตะวันตกด้วยสะพานแขวนยองจองหรื อสะพานเพื่อความหวังในการรวมชาติที่ยาวกว่า 4.42 กม. มียอดโดมสู ง 107 เมตร ไปยัง
จุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวของวันนี้

เพื่อให้รายการท่องเที่ยวเป็ นไปตามกาหนดการ ทางคณะทัวร์ จะออกเดินทางจากสนามบินหลังเวลาเครื่ องลงประมาณ 1.30
ชัว่ โมง ท่านที่ติดสัมภาษณ์ที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง หากท่านผ่านเข้าเมืองเรี ยบร้อย ท่านต้องเดินทางไปพบกับคณะ
ทัวร์ดว้ ยตนเอง และไม่สามารถเรี ยกร้องค่าเดินทางจากทางผูจ้ ดั ได้
จากนั้น นาท่านเดินทางสู่ #ฮุนได พรีเมี่ยม เอาท์ เล็ต แหล่งช้อปปิ้ งราคาถูก บนเนื้อที่กว่า 40,000 ตารางเมตร นอกจากนี้ มียงั มีสินค้า
หลากหลายยีห่ อ้ ชื่อดังกว่า 160-190 แบรนด์ รวมทั้งสิ นค้าแบรนด์เนม ในราคาประหยัดกว่าร้านค้าทัว่ ไปให้ผมู ้ าเยือนได้เลือกสรรกัน
อย่างละลานตา
12.00

ฟรี !! อิม่ อร่ อยกับบุฟเฟต์ บนเรือสาราญ Ara Cruise พร้อมล่องเรื อชมคลองแห่งแรกของเกาหลี ที่เรี ยกว่า “GYEONGIN
ARA WATERWAY” บนเรื อส าราญสุ ดหรู ที่ น่ า ตื่ น ตาตื่ น ใจ
ล่ อ งเรื อ ไปตามทางน้ า ที่ เ ชื่ อ มต่ อ แม่ น้ าฮัน และทะเลตะวัน ตก
ภายในเรื อมีห้องโถงพร้ อมเวทีการแสดงความบันเทิ งให้ท่านได้
รั บ ชม หากท่ า นใดที่ ต้อ งการสั ม ผัส ธรรมชาติ ส องข้า งทางยัง
สามารถขึ้ น ไปด้า นบนชั้น สองเพื่ อ ชมทัศ นี ย ภาพสองข้า งทาง
ระหว่างทางเดินเรื อท่านจะได้เห็นมุมเล็กๆของน้ าตกจาลองที่ตื่น
ตาตื่นใจให้ท่านได้เก็บถ่ายภาพไปอวดคนที่บา้ นอีกด้วย (หำกเรื อ
สำรำญงดให้ บริ กำรด้ วยเหตุผลใดๆ ก็ตำม ทำงผู้จัดจะปรั บเปลี่ยนเป็ นเมนูหมูหมึกโอซัมบลูโกกิ ที่ห้องอำหำรท้ องถิ่นเกำหลี)
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บ่าย

#สวนสนุ กเอเวอร์ แลนด์ เที่ยวเอเวอร์ แลนด์ – Everland “ ดิสนียแ์ ลนด์เกาหลี ” สวนเปิ ดในหุบเขาที่มีชื่อเสี ยงมากที่สุดของ
ประเทศ มี Festival World จะประกอบไปด้วย Global Fair, American Adventure, Magic Land, European Adventure
และ Equatorial Adventure และ Zootopia ท่านสามารถปล่อยความแก่และเติมเต็มความสุ ขของท่านด้วยบัตร Special Pass
Ticket สนุ กสนานกับเครื่ องเล่นต่างๆ ซึ่ งท่านสามารถเลือกเล่นเครื่ องเล่นได้ไม่จากัดรอบ ไม่ว่าจะเป็ นทีเอ็กเพรส รถไฟเหาะ
หนอนสะบัด ชาร์ ป โรงหนังสามมิติ บ้านผีสิงหมุน ตีลงั กาสองตลบ ป่ าซาฟารี ชมไลเกอร์ แฝดคู่แรกของโลก ที่นี่ ชมความน่ ารั ก ของ
หมีที่สามารถสื่ อสารกับคนขับได้อย่างดี ครั้งแรกของโลก ! เปิ ดโลกสวนสัตว์เปิ ดที่ Lost Valley กับรถบัสสะเทิ้นน้ าสะเทิ้นบก และ
อื่นๆ นอกจากนี้ท่านยังสามารถช้อปปิ้ งในร้านค้าของที่ระลึก ชมเทศกาลดอกไม้บาน ซึ่ งผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนตามฤดูกาล

ฤดูร้อนจะเป็ นดอกกุหลาบและดอกลิลลี่บาน ฤดูใบไม้ผลิจะเป็ นดอกทิวลิปบาน ฤดูใบไม้ร่วงจะเป็ นดอกเบญจมาศ
บาน ขบวนพาเหรดตามวันเวลา

สุ ดมันส์ กับเทศกาล Summer Festival #สวนสนุกเอเวอร์ แลนด์
โซน ฉีดสาดน้า Water Fun สาหรับท่านที่เดิ นทางช่วง กรกฎาคม – 25 สิ งหาคม ท่านจะได้ร่ วมสนุ กกับการยิงปื นฉี ดน้ า
สงกรานต์เกาหลีปีละครั้ง สนุกสนานเล่นน้ ากับบอมบอมแมน และขบวนพาเหรด ที่ลานคานิวลั และโซนร๊ อควิล
ท่ องดินแดนผีดิบ กับ เทศกาลผีเขย่าขวัญ สาหรับท่านที่เดินทางช่วง 30 สิงหาคม – 10 พฤศจิกายน พบกับเทศกาลผีเขย่าขวัญ
เทศกาลที่เต็มไปด้วย แสง สี เลือด ที่เกิดขึ้นที่ Blood City พบกับค่ายทหารที่สู้รบกับซอมบี้ ในวันที่พระจันทร์ เต็ม
ดวงเพียงวันเดียวเท่านั้น ซอมบี้ที่หิวโหยเลือดของมนุ ษย์จะจับมนุ ษย์มาเป็ นเหยื่อของพวกมัน คุณเท่านั้นที่จะรู้ !
ผูค้ นที่อยูใ่ นนั้นจะรอดออกได้หรื อไม่หรื อจะเป็ นเหยือ่ ของซอมบี้ !

ค่า

เมนูหมูย่างคาลบี #KALBI อาหารพื้นเมืองเกาหลีปิ้งย่างที่เลื่องชื่อและรู้จกั กันดีทวั่ โลก

หลังอาหารค่า พาท่ านเข้าเช็คอินที่ พกั ณ โรงแรม

Incheon Grand Palace, Suwon Pacific, Suwon Yongin Co.op,

Seoul Galaxy, Bridge, Co.op city, Ramada Encore Gimpo

DAY วันที่สาม เมืองเคียงกีโด – กรุงโซล
3
เช้า

(3 ดาวเกาหลี) หรื อเทียบเท่า
เช้ำ

กลำงวัน ค่ำ

x

x

x

รับประทานอาหารเช้ า แบบอเมริกันเกาหลีชุด หรือ เซมิ ที่ ห้ องอาหารโรงแรม
#ถ้าเหมืองทอง “ ควังเมียง ” ผจญภัยไปกับถ้าพิพิธภัณฑ์ทมี่ ีชีวิตในแบบหลากมิติและสีสัน (เปิ ดตัวใหม่) สถานที่แห่งนี้เป็ น
เหมืองขุดทองของญี่ปนในอดี
ุ่
ต หลังจากหมดยุคการล่าอาณานิ คม เหมืองทองแห่ งนี้ จึงถูกปล่อยทิ้งร้ าง ปั จจุ บนั ทางการเกาหลีได้
ปรับปรุ งและพัฒนาถ้ าแห่งนี้ให้เป็ นสถานที่ท่องเที่ยว ถ้ าแห่งนี้จึงถือได้ว่าเป็ นพิพิธภัณฑ์มรดกแห่ งความสร้ างสรรค์และอนุ รักษ์ ยัง
เป็ นสถานที่สาคัญทางประวัติศาสตร์ มีความลึกถึง 8 ชั้น (อนุ ญาตเข้าชมแค่ 2 ชั้นบน) ภายในถ้ ามีความยาวถึง 275 เมตร จะแบ่ง
ออกเป็ นห้องๆ โดยได้รับการออกแบบจากศิลปิ นชื่อดังทัว่ ประเทศเกาหลีใต้ เช่น ห้องแห่ง
แสงสว่างและความมืด, ห้องสวนสวยธรรมชาติ , ห้องจัดงานเลี้ยง ประชุมสัมมนา, ห้อ งพิพิธภัณฑ์สัต ว์น้ า, ห้องถนนสี ทองหรื อ
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เส้นทางแห่งความมัง่ คัง่ และสุ ขภาพดี, ห้องน้ าตกสี ทองที่มีความสู ง 3.6 เมตรและกว้างถึง 8.5 เมตร, ห้องพระราชวังทองคา, ห้องจัด
แสดงโครงสร้างของถ้ าควังเมียง และห้องจัดแสดงไวน์ ไวน์คุณภาพดีที่นามาจัดแสดงมาจากทัว่ ประเทศเกาหลีใต้ ท่านสามารถชิม
และเลือกซื้ อไวน์ได้จากที่นี่ หากคุณเป็ นแฟนคลับของภาพยนตร์ เรื่ องเดอะฮอบบิท และเดอะลอร์ ดออฟเดอะริ งส์ คุณจะได้พบกับ
ประติมากรรมตัว “กอลลัม”ที่ส่งตรงมาจากผูก้ ากับของเรื่ อง นอกจากนี้ แล้วท่านสามารถนาขวดพลาสติกไปเติมน้ าแร่ จากธรรมชาติ
ภายในถ้ าได้ฟรี

เที่ยง
บ่าย

เมนูหมูไฟหรือบลูโกกิ เป็ นเนื้อหมูสไลด์หมักซอสคันจังและเครื่ องปรุ งรส ผัดย่างขลุกขลิกบนกะทะ
#ศู นย์ ผลิตภัณฑ์ ความงาม เครื่องสาอางเวชสาอาง ให้ท่านเลือกซื้ อคอสเมติกหลากยี่ห้อคุณภาพที่ผูห้ ญิงชาวเกาหลีท้ งั
สาวทั้งไม่สาว ล้วนให้ความสาคัญกับเรื่ องผิวหน้าค่อนข้างมาก โดยเฉพาะในกลุ่มบารุ งผิวพื้นฐาน Skin Care และฟั งคาแนะนาการ
ดูแลผิวพรรณ จากผูช้ านาญการ

จากนั้น นาท่านสู่ เพื่อนที่ดีในการดาเนินชีวิต ! #ศู นย์ ฮ๊อกเก็ตนามู ต้นไม้ฮ๊อกเก็ตนามูชนิ ดนี้ เจริ ญเติบโตในป่ าลึกบนภูเขาที่ปราศจาก
มลภาวะและระดับสู งเหนือน้ าทะเล 50-800 เมตร เมล็ดของพันธุ์ฮ๊อกเก็ตนี้..ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนามารับประทานเพื่อช่วยดูแลตับ
ให้สะอาดแข็งแรง ป้ องกันโรคตับแข็งไม่ถูกทาลายจากการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจากอาหารและ
บ่ายบ่าย #ย่ านมหาลัยฮงแด แหล่งรวมร้ ำนอำหำรและร้ำนคำเฟ่ทีมน่ ำรักต่ำงๆ ของวัยรุ่ นชาวโสม มีสินค้าเสื้ อ ผ้าแฟชัน่ แบรนด์
เกาหลี, รองเท้า, กระเป๋ า, เครื่ องสาอาง, เครื่ องประดับ, งานศิลป์ , ซี ดีเพลง-หนัง และโปสเตอร์ ดาราที่กาลังฮอตฮิ ต หลากหลาย ฯลฯ
บางครั้งยังมีบรรดาศิลปิ นเพื่อชีวิตเปิ ดแสดงดนตรี ยอ่ ยๆ ให้ฟังให้ชมอีกด้วย

ใครเป็ นแฟนคลับแฮรี่ พอตเตอร์ อยากถ่ ายรูปในโลกเวทมนต์ ไม่ต้องไปไกลถึงอังฤษ เพรำะ คาเฟ่ 943 King’s Cross สไตล์
แฮรี่ ที่ยกมาเอาใจแฟนคลับแฮรี่พอตเตอร์ ถึงย่านฮงแดเลย ตัวร้านจะมีท้งั หมด 4 ชั้น มีมมุ ถ่ายรู ปเก๋ ๆ และพร็อพต่างๆ ไม่ว่า
จะเป็ นชุดคลุม หรื อ ผ้าพันคอของทั้ง 4 บ้าน พร้ อมไม้กายสิ ทธิ์ ใครเคยวาดฝั นไว้ว่าอยากอยู่บา้ นไหน ก็เลือกใส่ ได้ตามใจชอบ (ค่า
ขนม เบเกอร์รี่ เครื่องดื่ม เริ่มที่ ประมาณ 4,000 วอนขึ้นไป)

แนะนา ! #TRICK ART MUSEUM #ICE MUSEUM #LOVE MUSEUM อิสระชมผลงานการสร้างสรรค์ศิลปะแนวใหม่

"ภาพวาดลวงตา

สี่ มิติ" โดยท่านจะได้สนุกสนานกับการถ่ายรู ปแอ็คชัน่ ท่าทางต่างๆ กับภาพแนวมิติที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์และจิ นตนาการของ
การสร้างภาพโดยใช้เทคนิคพิเศษจากภาพแนว AR ทีร่ วมทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ และการซ้อนภาพโดยกระตุน้ ความเคลื่อนไหวของ
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ภาพให้มีมิติเหมือนจริ งโดยให้ผชู ้ มเข้าไปมีส่วนร่ วมถ่ายภาพ เมื่อผ่านเข้าไปในภาพนั้นๆ ภาพทุกภาพจะออกมาดูประหนึ่ ง เหมือน
จริ งในเหตุการณ์ จนท่านจะอุทานว่ามันเหมือนจริ งมากจนแทบจะแยกไม่ออกเลยว่าอันไหนภาพวาดและของจริ ง โดยผลงานของ
ท่าน จะสวยงามและสี่ มิติสมคาร่ าลือหรื อไม่ก็ตอ้ งให้เพื่อนติดชมกันเอง “ ICE Museum " เมืองน้ าแข็งที่ไม่ ใช่ แค่ น้ าแข็งธรรมดา
แต่ตระการตาจนคุณ อาจจะลืมหนาวไปเลยก็ ได้ ! ลองนึ กถึงความรู ้ สึกเมื่อคุณก้าวเข้าไปในเมืองที่ทุกอย่างท าจากน้ าแข็งภายใต้
อุณหภูมิ ลบ 4 องศา ! ภายในมีกิจกรรมหลากหลายให้คุณได้สัมผัส เช่น สไลเดอร์ น้ าข็งที่ยาวกว่า 10 เมตร รถกลางรู ดอร์ ฟ ทักทาย
ลุงซานต้า โพสท่าคู่กบั นกเพนกวิ้นขั้วโลก สารวจบ้านน้ าแข็งแข็งเอสกิโม เยีย่ มชมปราสาทน้ าแข็ง ชมวิวจากบนกาแพงเมืองน้ าแข็ง
ลองเข้า พัก เช็ค อิ นโรงแรมน้ า แข็ง และผลงานศิล ปะอื่ น ที่ท าจากน้ า แข็งอี กกว่ า 50 ชิ้ น (ค่ า เข้ า ชม Trick Art Museum, Ice
Museum, Love Museum ไม่ได้รวมไว้ในค่าทัวร์ ฝากไกด์ช่วยซื้อได้)

บุฟเฟ่ ต์ อร่ อยลา้ !!! เมนูบาร์ บีควิ ปิ้ งย่างคาลบีสไตล์เกาหลี กับหลากหลายสไตล์ของเนื้อหมูและเนื้อวัว
หลังอาหารค่า
เที่ยว #3 เกาะลอยน้าที่ใหญ่ ที่สุ ดในโลก เกาะพลังงานทดแทนอย่ างเต็มรู ปแบบ ขับเคลื่อนด้วยพลังงำน
เย็น

แสงอำทิตย์เป็นแห่งแรกของโลกบนกลำงแม่น้ำฮันในกรุงโซล เป็นสถำปัตยกรรมเชิงศิลปะบนแม่น้ำ ใช้งบกว่ำ 128 ล้ำนเหรียญ
สหรัฐ เพื่อให้เป็นที่ตั้งของศูนย์วัฒนธรรมแห่งใหม่ 3 แห่ง ที่เชื่อมกันด้วยทำงเดินระหว่ำงเกำะ ฟิ นอินซี่ รีย์เกาหลี ! ฉากแม่ น้ าฮั น ซึ่ ง
เสมอเหมือนเส้ นชิวิตของคนกรุงโซล น้าพุสายรุ้งที่สะพานบันโพ แม่น้ าฮันยาวถึง 514 กม. โดยไหลผ่านใจกลางเมืองหลวง อีกหนึ่ ง
สถานที่ที่ชาวกรุ งโซลชื่นชอบ ทุกวันกับน้ าพุสายรุ ้ งที่สะพานบันโพ 2 ชั้น ที่ยิงสายน้ าพุที่ยาวที่สุด โดย ฉี ดน้ าได้ 190 ตันภายใน
เวลาเพียง 1 นาที พร้อมกับการไฟ LED ที่ถูกยิงออกมาเป็ นแสงสี ต่างๆ มากถึง 200 เฉดสี ที่จะยิงลูกเล่นออกมาต่างๆกัน ตลอดทาง
กว่า 570 เมตรของตัวสะพานแห่งนี้ เป็ นบรรยากาศที่สุดแสนโรแมนติก (ทางการกรุงโซลจะจัดแสดงเป็นรอบๆ ในระหว่างวันถึงค่่า
คืน อาจงดการแสดงโชว์น้่าพุในกรณีที่สภาพอากาศไม่เอื้ออ่านวยหรือมีค่าสั่งพิเศษ)

จากนั้น หลังจบรายการท่อ งเที่ยว พาท่ านเข้าเช็คอินที่ พกั ณ โรงแรม

Incheon Grand Palace, Suwon Dono, Suwon

Pacific, Suwon Yongin Co.op, Seoul Galaxy, Bridge, Co.op city, Ramada Encore Gimpo

(3 ดาว

เกาหลี) หรื อเทียบเท่า

DAY วันที่สี่ กรุงโซล
4

เช้ำ

กลำงวัน ค่ำ

x

x

-

เช้า

รับประทานอาหารเช้ า แบบอเมริกันเกาหลีชุด หรือ เซมิ ที่ ห้ องอาหารโรงแรม

เช้า

เลอค่า !! ใส่ ชุดพืน้ เมืองเกาหลี “ ฮันบก HANBOK ” เดินเที่ยวในพระราชวัง +สถานที่สุดคูล So Cool พร้ อมเก็บ
ภาพความประทับใจ ทริ ปพิเศษนี้ ทุกท่านจะได้สวมใส่ ชุดพื้นเมืองเกาหลี “ฮันบก Hanbok” แบบจัดเต็มสาหรับคุณผูห้ ญิง คุณ
ผูช้ าย คุณน้องชายหญิง คุณหนูชายหญิง เราเตรี ยมชุดฮันบกให้ยืมสวมใส่ ตามสไตล์ที่ท่านชื่นชอบมากกว่า 300 ชุด แถมเตรี ยมยืม
เครื่ องประดับต่างๆ โดยจะให้คุณป้ าสไตลลิสท์ช่วยแนะนาเรื่ องการแต่งทรงผมให้ดูเป็ นชาวเกาหลีและวิธีการสวมใส่ ที่ถูกต้องและ
ข้อระวังต่างๆ ก่อนพาทุกท่านไปเดินเที่ยวสถานที่ต่างๆ แบบเก๋ ไก๋ So Cool So Good ณ พระราชวัง กาแพงหิ นโบราณ อาคาร
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โบราณทางสถาปัตยกรรมที่สาคัญ เพื่อให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจกัน และอาสาสมัครช่างถ่ายภาพประจารถ (ค่าภาพ ไม่
รวมค่าใช้จ่าย) นั่งรถผ่านถนนสายส่าคัญเช่นถนนใจกลางเมือง “เซจองโนะ” และถนนที่มีการเปิดปิดเป็นเวลา-สถานที่ตั้งท่าเนียบ
และบลูเฮาท์หรือบ้านประจ่าต่าแหน่งประธานาธิบดี (ชุดฮันบกมีจ่านวนจ่ากัดเที่ยวก่อนมีสิทธิ์ก่อน สงวนสิทธิ์ ยกเลิกใส่ชุดฮันบก
หากโควต้าพิเศษหมด)

เทีย่ ง

เปิ ดประสบการณ์พเิ ศษ อาหารกลางวันสไตล์โดชิรัก (ข้ าวกล่ อง) ! ที่ตลาดเก่ า ทงอิน ยุคปี 1941 สถานรวมรวมความ
อร่ อยอาหารพื้นบ้านเกาหลีโดยเซฟรุ่ นเดอะ “ คุณลุงคุณป้ าคุณปู่ คุณตาคุณย่าคุณยาย “ ที่ทากันสดสดวันต่อวัน แบบที่มีเอกลักษณ์
เฉพาะของแต่ละร้าน โดยลูกค้าต้องใช้เงินเหรี ยญโบราณ “ โตเค้น “ ในการเลือกซื้ อของกิน โดย 1 เหรี ยญ จะมีมูลค่า 500 วอน (ทุ ก

ท่านจะได้ 10 เหรี ยญโตเค้น และ ถาดข้าวกล่องเกาหลี คนละ 1 ถาด) แนะนา ให้ทุกท่านเดินดูร้านจาหน่ายอาหารสองข้าง
ทางหนึ่ งรอบ และเล็งร้ านที่ที่อ ยากซื้ อชิ มไว้ 5 ร้ าน จากนั้นก็เ ดินอุ ดหนุ นร้ า นที่ชอบ ได้ของกินครบแล้ว ทุกคนรวมตัว กันไป
รับประทานกันที่คาเฟ่ ของตลาด เพื่อได้สัมผัสวัฒนธรรมการกินของชาวเกาหลีอย่างแท้จริ ง (อาหารยอดนิ ยม เช่น คีรึมต็อกบ็อกกี
ทุยคิม จับเซ หมูผดั พริ ก ไข่มว้ น ข้าวห่อสาหร่ าย พาจอน ต๊อกคาลบี เป็ นต้น )

บ่าย

#ศูนย์ น้ามันสนเข็มแดง ซึ่งผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลี เพื่อช่วยผูท้ ี่มีปัญหาเรื่ องไขมันอุดตันในเส้นเลือด คลอ
เรสเตอรอลในเลือดสู ง ไขข้อเสื่ อม หรื อ การไหลหมุนเวียนของเลือด เป็ นต้น กว่าจะมาทาเป็ นน้ ามันสนสกัดได้ 1 แคปซู ล ต้องใช้ใบ
สนเข็มแดงประมาณ 2.7 ก.ก. แนะนาให้ทุก ท่านเลือกซื้ อเป็ นของฝากสุ ขภาพเพื่อตัวท่านเองและคนที่ท่านรั กหรื อคนที่ท่านเคารพ
เพราะเป็ นสารอาหารธรรมชาติ ที่วิจยั จากโรงพยาบาลชั้นนาในเกาหลีแล้วว่า ไม่มีผลข้างเคียง
#หมู่บ้านพืน
้ เมืองนัมซาน พาท่านย้อนเวลาหาอดีตที่พิลดองซึ่งอยูท่ างตอนเหนือของภูเขานัมซาน มีส ายน้ าใสไหลผ่านและมี
ศาลาชชอนนูกกั แหล่งอาศัยของนกกระเรี ยน แหล่งพักผ่อนที่มีชื่อเสี ยงในฤดูร้อนของราชวงศ์โซซอน แต่ในปั จจุ บนั เป็ นที่ต้ งั ของ
บ้านชนชั้นยางบางหรื อชนชั้นราชการหรื อชั้นสู งเกาหลีในสมัยเมื่อ 600 ปี ที่แล้ว บ้านกว่าห้าหลังที่หมู่บา้ นนัมซานฮันอก จะทาให้เ รา
ได้เห็นภาพการใช้ชีวิตประจาวัน เครื่ องใช้ไม้สอย การกิน การอยู่ และการจัดแต่งบ้าน และหากเราเดินไปจนสุ ดปลายสวนเกาหลี เรา
จะพบไทม์แคปซูลที่ทาขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองกรุ งโซลครบ600 ร้อยปี ภายในบรรจุ ของจานวน 600 ชิ้นที่เป็ นตัวแทนของเมืองและผูค้ น
กรุ งโซลในปี 1994 โดยจะรอเปิ ดในอีก 400 ปี ข้างหน้า (2394)
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#ดิวตีฟ
้ รี (ปัจจุบนั เป็ นที่นิยมมาก เพราะ ดิวตี้ฟรี ประเทศนี้ มีถึง 5 บริ ษทั แข่งขันกัน) เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ ง ณ ห้างปลอดภาษีล๊อตเต้หรื อ

เย็น

ชินเซเก ให้ท่านได้เลือกซื้ อสิ นค้าแบรนด์เนมนาเข้าจากต่างประเทศมากมายหลากหลายชนิด รวมทั้งสิ นค้าแบรนด์เกาหลียอดนิ ยมที่
ชาวเกาหลี ชาวจีน และชาวญี่ปนุ่
*อิสระอาหารคา่ ณ ย่านช้ อปปิ้ งเมียงดง เพื่อความคุ้มค่าในการช้ อปปิ้ ง*

เต็มอิม่ #เมียงดอง " ถนนแฟชั่นของเกาหลี " อิสระช้อปปิ้ งบริ เวณเมียงดอง Myeongdong ถูกขนานนามว่า " ถนนแฟชัน่
ของเกาหลี " มีห้างบูติกหลากยี่ห้อตั้งแต่แบรนด์เนมต่างชาติถึงเกาหลี ร้ านเสื้ อผ้ามีสไตล์ห้องเล็กๆ ร้ าน Creative Lifestyle ร้ าน
รองเท้า ร้านทาผม ร้านเครื่ องประดับ ร้านคอสเมติก ร้ านกาแฟ ร้านไอศครี ม ร้ านขนม ปั จจุ บนั ยังเป็ นแหล่งรวมร้ านอาหารขายบน
รถเข็น Food Truck ที่กาลังเป็ นที่นิยมสาหรับคนรุ่ นใหม่ ไม่ว่าจะเป็ นของคาว ของหวาน หลากรู ปแบบ ให้เราเลือกตัดสิ นเอง ว่าร้ าน
ไหนเด็ด ร้านไหนโดนใจ
จากนั้น หลังจบรายการท่องเที่ยว พาท่านเดินทางกลับที่พกั

DAY วันที่ห้า กรุงโซล – สนามบินนานาชาติอนิ ชอน – กรุงเทพฯ
5
เช้า
จากนั้น

เช้ำ

กลำงวัน ค่ำ

x

x

-

รับประทานอาหารเช้ า แบบอเมริกันเกาหลีชุด หรือ เซมิ ที่ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่านสู่ #ศู นย์ โสมเกาหลี ทุกท่านจะได้รู้จกั สมุนไพรโสมเกาหลีหรื อราชาแห่งมวลสมุนไพร เพราะเกาหลีใต้เป็ นประเทศที่มี
การผลิตโสมเกาหลีที่มีคุณ ภาพเป็ นอันดับ 1 ของโลก ซึ่ งใครใครที่ไ ด้มาเที่ย วก็จะชื่น ชอบหาซื้ อเป็ นของฝากเพราะราคาที่ถูกว่ า
เมืองไทยและคุณประโยชน์นานัปการ เช่น ช่วยเสริ มความแข็งแรงให้แก่ระบบย่อยอาหารและปอด ช่วยท าให้จิตใจสงบและเพิ่ ม
พละกาลังโดยส่ วนรวม สรรพคุณทางการแพทย์ ช่วยบารุ งหัวใจ ป้ องกันโรคหัวใจขาดเลือ ด เสริ มประสิ ทธิ ภาพทาง เพศ ลดและ
ป้ องกันมะเร็ ง

เปิ ดประสบการณ์ ! Running Man Theme Park แหล่งเที่ยวแห่งใหม่ในย่านอินซาดง กับธีม รันนิ่งแมน รายการวาไรตี้
ยอดฮิตของเกาหลีที่มีแฟนคลับจากทัว่ โลก Running Man EP1 ‘Find The Treasure’ จะมีภารกิจต่างๆ กว่า 10 ภารกิจ ให้ได้
ตามล่าสะสมคะแนน R-Point ซึ่ งหากผูเ้ ล่นสะสมคะแนนได้มากกว่า 80 คะแนนจะได้รับใบประกาศนี ยบัตรที่ระบุว่าคุณคือสมาชิก
คนใหม่ของ Running Man คนที่ 8 ! ภายในจะแบ่งออกเป็ น 4 โซน ได้แก่ Race Start จะเป็ นพื้นที่สาหรับการเริ่ มต้น โดยผูเ้ ล่นจะ
ถูกแบ่งออกเป็ น 3 ทีม ได้แก่ทีมสี แดง น้ าเงิน และเขียว ซึ่ งการเลือกสี ทีมจะมีผลต่อการหาจุดสะสมคะแนนที่ต่างกันออกไป ซึ่ งผูเ้ ล่น
แต่ละคนจะไดรับสายรัดข้อมือ ที่จะเป็ นอุปกรณ์ในการสะสม R-Point จากจุดต่างๆ โซนที่ 2 Finding Running Ball จะเป็ นโซนที่
รวมเกมจาลองต่างๆ อย่างเช่นเกมจาลองดึ งป้ ายชื่อ, เกมปาบอล, เกมเขาวงกตในห้องมืด , เกมค้นหา R-Man และเกมคลานในเขา
วงกต ซึ่ งจะเป็ นการวัดไหวพริ บความสามารถของผูเ้ ล่นว่าจะเหมาะสมกับการเป็ นสมาชิกของ Running Man หรื อไม่ โซนที่ 3
Running Man Plaza รวมมินิเกมที่ดูเหมือนง่าย แต่ไม่ง่าย เพื่อใช้สาหรั บสะสม R-Point อย่างเช่นเกมตะโกนสะสมแต้ม , เกม
กระโดดเชือก, เกมวิ่งแข่ง, เกมห้อยตัว , และเกมทดสอบความไวของมือ โซนที่ 4 Mirror Maze Castle โหดที่สุดของ Running
Man EP1 ‘Find The Treasure’ กับปราสาทกระจกที่ซ่อน R-Point ชุดสุ ดท้ายไว้ ซึ่ งพื้นที่ปราสาททั้งหมดจะเป็ นเขาวงกตกระจก
ที่จะทาให้ผูเ้ ล่นเกิดความสับสนสุ ดๆ ซึ่ งภายในยังซ่ อนห้องลับต่างๆเอาไว้ถึง 4 ห้อง (ฟรี ! บัตรเข้าชม สงวนสิทธิ์บัตรฟรี ! หาก
โควต้าพิเศษหมด)
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เที่ยง
บ่าย

เมนูเปิ บพิสดาร-ไก่ ต๋นุ โสม อาหารวังในสมัยก่อน เชื่อกันว่าบารุ งและเสริ มสุขภาพ เสิร์ฟท่านละ 1 ตัว ในหม้อดินร้อน
พาท่ านขึน้ ภูเขานัมซาน #Namsan – ภูเขาเพียงลูกเดียวใจกลางเมืองหลวงและขึ้นลิฟท์ ชมวิว 360 องศาบน
หอคอย N Tower เป็ น 1 ใน 17 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลก สูงถึง 480 เมตรเหนือระดับน้ าทะเล สถานที่ละครหนังเกาหลี
หรื อหนังไทยสไตล์เกาหลีมาถ่ายทากัน (ความเชื่อ: เตรี ยมแม่กุญแจลูกกุญแจเพื่อไปล็อคกุญแจคู่รัก ณ Love Rock Cable ซี่ งเชื่อกัน
ว่า ถ้าใครขึ้นมาคล้องกุญแจและโยนลูกกุญแจทิ้งไป คู่รัก คู่ครอบครัว คู่เพื่อน คู่พี่นอ้ ง คู่มิตรนั้นจะมีความรั กที่ยงั่ ยืนหรื อไม่ มีใครมา
พรากจากกันได้) (ฟรี! ค่าบัตรลิฟท์ขึ้นสู่จุดชมวิวบนหอคอย สงวนสิทธิ์บัตรฟรี ! หากโควต้าพิเศษหมด)

บ่าย

บ่ายบ่าย

ครบสู ตร....เรียนรู้วฒ
ั นธรรมการทากิมจังหรือร่ วมการทากิมจิ

กิมจิจดั ว่าเป็ นเครื่ องเคียงประจาโต๊ะสาหรั บอาหาร
เกาหลีทุกมื้อก็ว่าได้ คู่กบั ข้าวสวยร้อนๆ กิมจิเป็ นอาหารประเภทหมักดอง ที่มีคุณค่าทางอาหารสู งชนิดหนึ่ง มีรสชาติที่เป็ นเอกลักษณ์
ให้ท่านได้ประสบการณ์การเรี ยนรู ้และเทคนิคการทากิมจิร่วมกันกับเพื่อนๆ และ ครอบครัว

แวะซื้อของฝากติดไม้ ตดิ มือที่ศูนย์ รวมของพืน้ เมือง (ละลายเงินวอน) ก่อนอาลาเกาหลี

แวะซื้ อ ของฝากติ ด ไม้ติ ด
มือที่ศูนย์รวมของพื้นเมือง (ละลายเงินวอน) สาหร่ ายหลากรู ปแบบ หลากรสชาติ ขนมอร่ อยต่างๆ ซี เรี ยลช็อคโก กาแฟ กระดูกม้าเจจู
โด ขนมโสม ชาโสม เครื่ องสาอางโสม หมอนสุ ขภาพ กิมจิ เป็ บโปโร้ (ป๊ อกกี้เกาหลี) ชินราเมง (มาม่าเกาหลี) ของใช้ในบ้าน ลูก
บอลซักผ้า เครื่ องใช้ไฟฟ้ า ของที่ระลึก เป็ นต้น

เย็น..... ขึ้นอยูก่ บั วันและเวลาที่เดินทาง เหินฟ้ ากลับกรุ งเทพฯ
จำกนั้น ออกเดินทำงสู่ประเทศเกำหลีใต้ โดยสำยกำรบิน T’way (TW), Jeju Air (7C), Eastar Jet (ZE)
มีบริ กำร Air Cafe จำหน่ ำย อำหำร ของกิน เครื่ องดื่ม ขนมคบเคีย้ ว บนเครื่ องบิน

ค่า.....

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ

รายการนี้เป็ นเพียงข้อเสนอที่ตอ้ งได้รับการยืนยันจากผูจ้ ดั อีกครั้งหนึ่ง สงวนสิ ทธิในเรื่ องเที่ยวบินและตารางบินสายการบิน ราคา และ รายการ
เปลี่ยนแปลงหรื อสับเปลี่ยนได้ โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผูจ้ ดั จะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ ในทุกกรณี เนื่ องจาก
เป็ นการชาระค่าทัวร์ ในลักษณะเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ เช่น ไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง กรมแรงงาน การกระทาที่
ส่ อไปในทางผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง การถูกปฏิเสธในกรณี อื่นๆ ไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ เป็ นต้น
ขอบคุณที่ มำของภำพดีดีจำกกำรสถำนที่ ต่ำงๆ และจำกกำรท่ องเที่ ยวเกำหลี www.visitkorea.co.kr และกำรท่ องเที่ ยวพูซำน www.bto.or.kr และ
กำรท่ องเที่ ยวชอลลำนัมโด www.jeonnam.go.kr ภำพทั้งหมดที่ แสดงใช้ เพื่ อประกอบควำมเข้ ำใจ
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เมนูอาหารทัวร์ สาหรับคณะ (ภาพและคาอธิบายอาหารที่แสดงใช้เพื่อประกอบความเข้าใจ)
พิเศษสุ ด !! อิม่ อร่ อยกับบุฟเฟต์ บนเรือสาราญ Ara Cruise สาหรับ 8 ท่าน/โต๊ะ ที่มีให้เลือก
หลากหลายสไตล์เมนูอาหารเกาหลี เสริ ฟให้ท่านได้ลิ้มลอง ทั้งของทอด ผัดผัด ต้มต้ม สลัด เป็ นต้น พร้ อม
ล่องเรื อชมคลองแห่งแรกของเกาหลี ที่เรี ยกว่า “GYEONGIN ARA WATERWAY” บนเรื อสาราญสุ ดหรู ที่
น่าตื่นตาตื่นใจ

เมนูหมูย่างคาลบี เสริ ฟไม่อ้นั สาหรับ 4 ท่าน/โต๊ะ อาหารพื้นเมืองเกาหลีที่เลื่องชื่อและรู้จักกันดีทวั่
โลก มีรสชาติออกหวาน นุ่มและกลมกล่อม นาเนื้ อหมูสต็กหรื อหมูชิ้นหมัก ปิ้ งย่างบนกะทะ และตัดเป็ น
ชิ้นพอคา ห่อทานกับผักกาดเขียวแบบเมี่ยงคาไทย โดยใส่ น้ าจิ้มเต้าเจี้ยว (เครื่ องจิ้มหมัก ที่ช่วยชูรสอย่างดี)
ตามด้วยข้าวสวยร้อนเล็กน้อย อย่าลืม ! ทานเครื่ องเคียงต่างๆ เพื่อความสมดุลในการทานแบบหยินหยาง
และ น้ าซุปประจาวัน

บุฟเฟ่ ต์ อ ร่ อ ยล ้า!!! เมนู บ าร์ บีคิวปิ้ งย่ างสไตล์ เ กาหลี กิ น ไม่อ้ นั สาหรั บ 4 ท่ าน/โต๊ ะ กับ
หลากหลายสไตล์ของเนื้อหมู ไม่ว่าจะเป็ นแบบติดมันสันคอ แบบสามชั้น แบบหมักหวาน เพิ่มเติมบริ การ
เนื้อวัว เนื้อไก่ ไส้กรอก แฮม เห็ด อีกทั้ง ข้าวสวยหุง น้ าซุปสาหร่ ายมิยกกุก สลัด กิมจิ ใบผักกาดเขียวซังซู
เครื่ องปรุ งน้ าจิ้มเต้าเจี้ยว (เครื่ องจิ้มหมัก ที่ช่วยชูรสอย่างดี) ของทานเล่น เช่น ข้าวเหนี ยวต๊อกโป๊ ะกี้ ของ
หวาน และ เครื่ องเคียงต่างๆ ให้ลิ้มลองกัน

เปิ ดประสบการณ์ พิเศษ อาหารกลางวันสไตล์ โดชิรัก (ข้ าวกล่ อง) ! ที่ตลาดเก่ า ทงอิน ยุคปี
1941 สถานรวมรวมความอร่ อยอาหารพื้นบ้านเกาหลีโดยเซฟรุ่ นเดอะ “ คุณลุงคุณป้ าคุณปู่ คุณตาคุณย่าคุณ
ยาย “ ที่ทากันสดสดวันต่อวัน แบบที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละร้าน โดยลูกค้าต้องใช้เงินเหรี ยญโบราณ
“ โตเค้น “ ในการเลือกซื้ อของกิน โดย 1 เหรี ยญ จะมีมูลค่า 500 วอน (ทุ กท่ านจะได้ 10 เหรี ยญโต

เค้น และ ถาดข้าวกล่องเกาหลี คนละ 1 ถาด)
เมนู บ าร์ บีคิวไฟหรื อ บลูโ กกิ เสริ ฟเป็ นชุ ด กะทะ สาหรั บ 4 ท่ าน/โต๊ ะ เป็ นอาหารดั้งเดิมของ
คาบสมุทรเกาหลี ก่อนเมนูคาลบี โดยนาเนื้อหมูสไลด์หมักซอสคันจังและเครื่ องปรุ งรสต่างๆ เมื่อนามาปรุ ง
จะมีรสออกหวานนุ่ม เวลาทาน นามาผัดย่างขลุกขลิกกับซุ ปบลูโกกิบนกะทะแบนพร้ อมผักกะหล่าและ
เส้นจันทน์ โดยจะมีลกั ษณะออกเป็ นแบบน้ าข้น เพื่อเป็ นน้ าซุปไว้คลุกคลิกทานกับข้าว เสริ ฟพร้อมข้าวสวย
ร้อนและเครื่ องเคียงต่าง ๆ ประจาวันคู่โต๊ะ

เมนูเปิ บพิสดาร-ไก่ต๋นุ โสม เสิร์ฟท่ำนละ 1 ตัว ในหม้อดินร้อน อาหารวังในสมัยก่อน ตั้งแต่สมัย
ราชวงศ์โซซอน เชื่อกันว่าบารุ งและเสริ มสุ ขภาพ โดยใช้ไก่ที่มีอายุวยั รุ่ น ภายในตัวไก่จะมีขา้ วเหนี ยว ราก
โสม พุทราแดงและเคล็ดลับในการตุ๋นเพื่อให้รสชาติกลมกล่อม เนื้อไก่นุ่มและย่อย เสริ ฟพร้ อมเครื่ องเคียง
คู่โต๊ะ เช่น กักตุกีหรื อหัวไช่เท้าหมักดอง หรื อ กิมจิหมักดอง และ เหล้าโสม เป็ นต้น

Price & Conditions
ราคานีเ้ ป็ นราคาสาหรับนักท่ องเทีย่ วชาวไทยหรือผู้ถอื หนังสือเดินทางไทยเท่ านั้น (นักท่องเที่ยวต่างประเทศ โปรดเช็ค)
โปรแกรม Go! Seoul เกำหลี 5 วัน 3 คืน
เดินทำง

พฤษภำคม-กันยำยน19 สำยกำรบิน

BUDGET AIRLINE

รำคำเริ่ม (บำท)

12,900

กรุ๊ปคณะ

25-30 ท่ำนต่อคณะ
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 เดินทำงขั้นต่ำปกติ 25 ท่ำนผู้ใหญ่ (ที่นั่งจำกัด จองและจ่ำยก่อนได้สิทธิก่อน จองหลัง อำจต้องเพิ่มค่ำตั๋ว)
 หำกต่ำกว่ำกำหนด อำจจะไม่มีหัวหน้ำทัวรและอำจต้องมีกำรเปลี่ยนแปลงรำคำ หำกผู้เดินทำงทุกท่ำนยินดีที่จะชำระค่ำบริกำรเพิ่มเพื่อให้
คณะเดินทำงได้ ทำงเรำยินดีที่จะประสำนงำนในกำรเดินทำงตำมควำมประสงค์
 สงวนสิทธิ์ในกำรปรับเปลี่ยนรำคำเพิ่ม หำกมีกำรปรับขึ้นของภำษีน้ำมันหรือภำษีใดๆ จำกสำยกำรบิน คิดอัตรำ ณ วันที่ 25/01/19
 สงวนสิทธิในเรื่องเที่ยวบินและตำรำงบิน รำคำ และ รำยกำร เปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนได้ โดยมิต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ

ในกรณีทีไม่ใช้ตั ๋วกรุป๊ แต่ตอ้ งการจอยทัวร์ คิดท่านละ 7,900 บาท
เด็ก 2-7 ปี : ห้องพัก = ผูใ้ หญ่ 2 + เด็ก 1 ไม่มีเตียง | เด็ก 8-12 ปี ห้องครอบครัว
ทำรก หมำยถึง ผู้โดยสำรที่มีอำยุต่ำกว่ำ 24 เดือน ณ วันที่เดินทำงไปและวันเดินทำงกลับ กรุณำติดต่อเพื่อขอรำคำพิเศษ
เด็กทำรกสำมำรถเดินทำงโดยนั่งบนหน้ำตักของผู้ใหญ่ โดยอนุญำตให้เด็กทำรกหนึ่งคนต่อผู้ใหญ่สองคนเท่ำนั้น และห้ำมมิให้นำรถเข็นเด็ก หรือ
ที่นั่งสำหรับเด็กขึ้นบนเครื่องบิน จำนวนเด็กทำรกต่อเที่ยวบินถูกจำกัดไว้เพื่อควำมปลอดภัย และสำยกำรบินสำมำรถปฏิเสธกำรนำเด็กทำรก
เดินทำงไปกับท่ำน ส่วนผูจ้ ัด เรำคำนึงถึงควำมปลอดภัยและเพื่อสร้ำงควำมสุขแก่คณะผู้เดินทำง
ผู้ทุพลภำพ/มีปัญหำด้ำนสุขภำพหรืออยู่ในภำวะเจ็บป่วย ขอให้แจ้งผู้จัดก่อนซื้อทัวร์ เพื่อเช็คกับทำงสำยกำรบินและผู้ให้บริกำร เพรำะอำจไม่
อนุญำตให้ใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือต่ำงๆ ขึ้นเครื่องบินได้ เข่นน้ำยำ เข็มฉีดยำ เครื่องใช้แบตเตอรี่ หรือ เครื่องหำยใจ
สตรีมีครรภ์ ขอให้แจ้งผู้จัดก่อนซื้อทัวร์ เพื่อเช็คกับทำงสำยกำรบินและผู้ให้บริกำร โดยทั่วไป
-อำยุครรภ์ไม่ถึง 27 สัปดำห์ : ต้องลงนำมยินยอมในเอกสำรจำกัดขอบเขตควำมรับผิดชอบของสำยกำรบิน เมื่อทำกำรเช็คอินเพื่อแสดงควำม
ยินยอมไม่ทำกำรเรียกร้องใดๆ ต่อสำยกำรบิน
-อำยุครรภ์ในช่วงสัปดำห์ที่ 28 สัปดำห์ ถึง 34 สัปดำห์ : แสดงใบรับรองแพทย์ ยืนยันสัปดำห์ที่ตั้งครรภ์และกำกับวันที่ไม่เกินสำมสิบ (30) วันนับ
จำกเที่ยวบินขำออกที่กำหนดหรือเที่ยวบินขำเข้ำที่กำหนด และต้องลงนำมยินยอมในเอกสำรจำกัดขอบเขตควำมรับผิดชอบของสำยกำรบิน เมื่อ
ทำกำรเช็คอินเพื่อแสดงควำมยินยอมไม่ทำกำรเรียกร้องใดๆ ต่อสำยกำรบิน
-อำยุครรภ์ตั้งแต่สัปดำห์ที่ 35 ขึ้นไป: สำยกำรบินปฏิเสธกำรให้บริกำร

ปกติผจู ้ ดั จะส่งใบนัดหมายเตรียมตัวการเดินทาง ก่อนการเดินทางอย่างน้อยประมาณ 5-7 วัน
ข้ อมูลสาหรับผู้เดินทาง
1. คนไทยถือหนังสือเดินทำงประเทศไทย ไม่ต้องยื่นขอวีซ่ำก่อนออกเดินทำง
2. เตรียมหนังสือเดินทำงมีอำยุมำกกว่ำ 6 เดือน ณ วันเดินทำง (ต้องมีหน้ำว่ำงสำหรับประทับตรำอย่ำงน้อย 2 หน้ำเต็ม) เพื่อยื่น ณ ด่ำนตรวจคน
เข้ำเมือง เนื่องจำกเคำเตอร์สำยกำรบินหรือด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองอำจปฏิเสธกำรเดินทำงของท่ำน
3. ค่ำวีซ่ำสำหรับพำสปอร์ตต่ำงด้ำว กรุณำเตรียมเอกสำรคือ (1) พำสปอร์ต (2) ใบประจำตัวคนต่ำงด้ำว (3) ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ (4) สำเนำทะเบียน
บ้ำน(ถ้ำมี) (5)รูปถ่ำยสี 2 นิ้วท่ำนละ1รูป
 ผู้จัดจะเป็ นผู้ดำเนิ นกำรยื่นวี ซ่ำให้ ท่ำน โดยท่ ำนจ่ ำยค่ ำบริ กำรต่ ำงหำก (สำหรั บหนังสื อเดิ นทำงต่ ำงด้ ำวผู้เป็ นเจ้ ำของหนังสื อเดิ นทำง
จะต้ องทำเรื่ องแจ้ ง เข้ ำ-ออกด้ วยตนเองก่ อนจะยื่นวี ซ่ำ) สิ ทธิ์ กำรออกวี ซ่ำขึน้ อยู่กับสถำนทูตเท่ ำนั้น
4. ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่ำเสียหำยจำกควำมผิดพลำดในกำรสะกดชื่อ นำมสกุล คำนำหน้ำชื่อ เลขที่หนังสือเดินทำง และอื่นๆ เพื่อใช้ใน
กำรจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่มิได้ส่งหน้ำสำเนำหนังสือเดินทำง (พร้อมทั้งหน้ำเปลี่ยนชื่อนำมสกุล ถ้ำมี) ให้กับทำงผู้จัด

Departure มิถุนายน 2019 (ที่นั่งจำกัดในแต่ละวัน จองและจ่ ำยก่ อนได้สิทธิ ก่อน จองหลัง อำจต้องเพิ่มค่ ำตัว๋ )
เช็คอิน

วันออกเดินทาง

ราคา/ท่ าน
(บาท)

วันเดินทางกลับ

ห้ องเดี่ยว+ หมายเหตุ

วันอาทิตย์

09

มิถุนายน

19

13

มิถุนายน

19

12,900

4,900

Pro!!

วันอังคาร

11

มิถุนายน

19

15

มิถุนายน

19

12,900

4,900

Pro!!
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วันพุธ

12

มิถุนายน

19

16

มิถุนายน

19

12,900

4,900

Pro!!

วันอำทิตย์

16

มิถุนายน

19

20

มิถุนายน

19

12,900

4,900

Pro!!

วันอังคาร

18

มิถุนายน

19

22

มิถุนายน

19

12,900

4,900

Pro!!

วันพุธ

19

มิถุนายน

19

23

มิถุนายน

19

12,900

4,900

Pro!!

วันอำทิตย์

23

มิถุนายน

19

27

มิถุนายน

19

12,900

4,900

Pro!!

วันอังคาร

25

มิถุนายน

19

29

มิถุนายน

19

12,900

4,900

Pro!!

วันพุธ

26

มิถุนายน

19

30

มิถุนายน

19

12,900

4,900

Pro!!

Departure กรกฎาคม 2019 (ที่นั่งจำกัดในแต่ละวัน จองและจ่ ำยก่ อนได้สิทธิ ก่อน จองหลัง อำจต้องเพิ่มค่ ำตัว๋ )
เช็คอิน

วันออกเดินทาง

ราคา/ท่ าน
(บาท)

วันเดินทางกลับ

ห้ องเดี่ยว+ หมายเหตุ

วันอังคาร

02

กรกฎาคม

19

06

กรกฎาคม

19

15,900

4,900

วันพุธ

03

กรกฎาคม

19

07

กรกฎาคม

19

15,900

4,900

วันอำทิตย์

07

กรกฎาคม

19

11

กรกฎาคม

19

14,900

4,900

วันอังคาร

09

กรกฎาคม

19

13

กรกฎาคม

19

15,900

4,900

วันพุธ

10

กรกฎาคม

19

14

กรกฎาคม

19

15,900

4,900

วันศุกร์

12

กรกฎาคม

19

16

กรกฎาคม

19

16,900

4,900

วันอำทิตย์

14

กรกฎาคม

19

18

กรกฎาคม

19

14,900

4,900

วันอังคาร

16

กรกฎาคม

19

20

กรกฎาคม

19

15,900

4,900

วันพุธ

17

กรกฎาคม

19

21

กรกฎาคม

19

15,900

4,900

วันอำทิตย์

21

กรกฎาคม

19

25

กรกฎาคม

19

15,900

4,900

วันอังคาร

23

กรกฎาคม

19

27

กรกฎาคม

19

15,900

4,900

วันพุธ

24

กรกฎาคม

19

28

กรกฎาคม

19

15,900

4,900

วันศุกร์

26

กรกฎาคม

19

30

กรกฎาคม

19

16,900

4,900

วันอำทิตย์

28

กรกฎาคม

19

01

สิ งหาคม

19

15,900

4,900

วันหยุด

วันหยุด

Departure สิ งหาคม 2019 (ที่นั่งจำกัดในแต่ละวัน จองและจ่ ำยก่ อนได้สิทธิ ก่อน จองหลัง อำจต้องเพิ่มค่ ำตัว๋ )
เช็คอิน

วันออกเดินทาง

ราคา/ท่ าน
(บาท)

วันเดินทางกลับ

ห้ องเดี่ยว+ หมายเหตุ

วันอำทิตย์

04

สิ งหาคม

19

08

สิ งหาคม

19

15,900

4,900

วันอังคาร

06

สิ งหาคม

19

10

สิ งหาคม

19

15,900

4,900

วันพุธ

07

สิ งหาคม

19

11

สิ งหาคม

19

15,900

4,900

วันศุกร์

09

สิ งหาคม

19

13

สิ งหาคม

19

16,900

4,900

วันอำทิตย์

11

สิ งหาคม

19

15

สิ งหาคม

19

15,900

4,900

วันอังคาร

13

สิ งหาคม

19

17

สิ งหาคม

19

15,900

4,900

วันหยุด
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วันพุธ
วันอำทิตย์

14
18

สิ งหาคม
สิ งหาคม

19

18
19 22

สิ งหาคม
สิ งหาคม

19

วันอังคาร

20

สิ งหาคม

19

24

วันพุธ

21

สิ งหาคม

19

วันอำทิตย์

25

สิ งหาคม

วันอังคาร

27

วันพุธ

28

19

15,900
14,900

4,900
4,900

สิ งหาคม

19

15,900

4,900

25

สิ งหาคม

19

15,900

4,900

19

29

สิ งหาคม

19

14,900

4,900

สิ งหาคม

19

31

สิ งหาคม

19

15,900

4,900

สิ งหาคม

19

01

กันยายน

19

15,900

4,900

Departure กันยายน 2019 (ที่นั่งจำกัดในแต่ละวัน จองและจ่ ำยก่ อนได้สิทธิ ก่อน จองหลัง อำจต้องเพิ่มค่ ำตัว๋ )
เช็คอิน

วันออกเดินทาง

ราคา/ท่ าน
(บาท)

วันเดินทางกลับ

ห้ องเดี่ยว+ หมายเหตุ

วันอำทิตย์

01

กันยายน

19

05

กันยายน

19

14,900

4,900

วันอังคาร

03

กันยายน

19

07

กันยายน

19

15,900

4,900

วันพุธ

04

กันยายน

19

08

กันยายน

19

15,900

4,900

วันอำทิตย์

08

กันยายน

19

12

กันยายน

19

14,900

4,900

วันอังคาร

10

กันยายน

19

14

กันยายน

19

16,900

4,900

วันพุธ
วันอำทิตย์
วันอังคาร
วันพุธ
วันอำทิตย์

11
15
17
18

19

15
19 19
19 21
19 22

19

16,900
14,900
15,900
15,900

4,900
4,900
4,900
4,900

19

26

กันยายน
กันยายน
กันยายน
กันยายน
กันยายน

19

22

กันยายน
กันยายน
กันยายน
กันยายน
กันยายน

19

14,900

4,900

วันอังคาร

24

กันยายน

19

28

กันยายน

19

15,900

4,900

วันพุธ

25

กันยายน

19

29

กันยายน

19

15,900

4,900

วันอำทิตย์

29

กันยายน

19

03

ตุลาคม

19

14,900

4,900

19
19

การชาระค่าบริการ
- ชาระโดยเงินสด
- ชาระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค สั่งจ่ายในนามบริษทั เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป จากัด
- กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พร้อมชาระค่ามัดจาท่านละ 10,000.- บาท
- ชาระด้วยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร (กรุณาแฟกซ์ใบนาฝากมายังเบอร์ 02-231-3399)
ชือ่ บัญชี บริษทั เอฟวีนวิ อินเตอร์ แทรเวิล กรุป๊ จากัด
ธ. ธนชาต
สาขา อโศก
เลขที่ 240-3-020067 กระแสรายวัน
ธ. กรุงเทพฯ สาขา อาคารซิลลิคเฮ้าส์ เลขที่ 860-0-241510 ออมทรัพย์
ธ. กสิกรไทย สาขา สีลมคอมเพล็กซ์ เลขที่ 020-3-839278 ออมทรัพย์
ธ. ไทยพาณิชย์ สาขา อโศกทาวเวอร์ เลขที่ 234-2-012317 ออมทรัพย์
กรณีชาระด้วยบัตรเครดิต มีคา่ ธรรมเนียมรูดบัตร 3 % จากยอดทีท่ าการรูด
ทางบริษทั เอฟวีนวิ ฯ ไม่มนี โยบายให้ทา่ นชาระเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนบุคคล
ทัง้ นีเ้ พือ่ ความปลอดภัยในการชาระเงินของท่านเป็นสาคัญ
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ตำมรำยกำร: ค่ำตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด กรุงเทพฯ – มูอัน – พูซำน – กรุงเทพฯ ไปกลับแบบหมู่คณะ ( ตำมวันเวลำที่ระบุในตั๋ว
อัตรา
ค่าบริการ เครื่องบิน ) พร้อมที่พัก 3 คืน (ห้องละ 2-3 ท่ำน) + อำหำรเช้ำ กลำงวัน และเย็นหรือค่ำ + บัตรเข้ำชมสถำนที่ + รถนำเที่ยวตำม
รำยกำร + น้ำแร่บนรถวันละ1 ขวด + สายการบินจากัดนา้ หนักเพียงท่ านละ 15 กก. (ขึ้นอยู่กับนโยบำยสำยกำรบิน ไม่เกิน
รวม
จำนวน 1-2 ชิ้น) และถือขึน
้ เครื่องได้อกี ท่ านละ 1 ชิ้น 10 กก. (ตำมขนำดที่กำหนดของสำยกำรบิน ไม่รวมกระเป๋ำสะพำย) +
ประกันอุบัติเหตุตำมกรมธรรม์ (ขั้นตำ่ วงเงิ นประกัน 1 ล้ ำนบำท ค่ ำรั กษำพยำบำล 5 แสนบำท 1-15 ปี หรื อ อำยุ 75-85 ควำม
คุ้มครองเหลือ 50% อำยุตำ่ กว่ ำ 1 ปี หรื อ อำยุเกิ น 85 ปี ไม่ ค้ มุ ครอง ไม่ ค้ มุ ครองโรคประจำตัวหรื อกำรถูกฆำตกรรมหรื อถูกทำร้ ำย
ร่ ำงกำย)
ตั๋วเครื่ องบินและค่ าทัวร์ ที่ชาระแล้ ว
ตัว๋ เครื่ องบิน ไปกลับแบบหมู่คณะ ไม่ สำมำรถ
เปลี่ยนเที่ยวบินไปหรือกลับ เปลี่ยนวันเดินทำงไปหรือกลับ เปลี่ยนชื่อผู้เดินทำง อัพเกรดที่นั่ง คืนค่ำบัตรโดยสำร
และหำกยกเลิ กกำรเดิ นทำง ไม่มีระบบ คืนเงินบำงส่วน หากผู้โดยสารถูกปฎิเสธการออกนอกประเทศไทยหรือเข้าประเทศ
เกาหลี จากเจ้าหน้าที่แรงงานไทยหรื อเจ้าหน้าที่ตรวจคนออกนอกประเทศไทยและเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองที่ประเทศเกาหลี ทาง
ผูจ้ ดั และทางสายการบินจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกกรณี ผู้โดยสารอาจจะต้องรับผิดชอบค่าปรับที่ประเทศเกาหลีเรียก
เก็บ ผูโ้ ดยสารต้องรอกลับประเทศไทยในเที่ยวบินถัดไปที่มีที่ นั่งว่ างหรื อตามวันเดิน ทางของตัว๋ เครื่ อ งบิน ทั้งนี้ แ ล้วแต่ทาง
เจ้าหน้าที่ตรวจคนและสายการบิน ทำงผู้จัดไม่สำมำรถเข้ำไปแทรกแซงได้
โรงแรมที่พักที่ระบุในรายการทัวร์ อำจมีกำรเปลี่ยนแปลง เนื่องจำกเป็นทัวร์รำคำพิเศษ (โรงแรมที่พักไม่ได้อยู่ในใจกลำงเมือง)
ปกติผู้จัดจะแจ้งให้ทรำบก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อยประมำณ 3-5 วัน พร้อมทั้งใบนัดหมำยเตรียมตัวกำรเดินทำง
รู ปแบบห้ องพักของโรงแรมจะแตกต่ างกัน รูปแบบห้องพักของโรงแรมจะแตกต่ำงกัน และอำจมีสไตล์กำรตกแต่งทุกห้องไม่
เหมื อ นกั น ห้ องพั ก เดี่ย ว (Single เตี ย งเล็ก มำตรำฐำน 1 เตี ยง) ห้ อ งคู่ (Twin เตีย งเล็ก มำตรำฐำน 2 เตี ย ง / Double เตีย งใหญ่
มำตรำฐำน 1 เตียง) และห้องพักแบบ 3 ท่ำน (ห้องครอบครัว Family Room 1 เตียงใหญ่+1เตียงเล็ก) ห้องพักอำจจะไม่ติดกัน ห้อง
มีขนำดกะทัดรัด มีหรือไม่มีอ่ำงอำบน้ำ มีสิ่งอำนวยควำมสะดวกครบ น้ำดื่มฟรีอยู่ในห้องพักจะมี 1 หรือ 2 ขวด (บำงโรงแรมหรือรี
สอร์ท อำจไม่มีบริกำรนี้) ส่วนน้ำแร่ยี่ห้อและมินิบำร์ในโรงแรมรำคำจะสูงกว่ำปกติ อำจมีบริกำรกำต้มน้ำ+ชำกำแฟฟรี ช่วงกำร
จัดงำนระดับเมือง ระดับประเทศ ระดับ นำนำชำติ เช่น Trade Fair, Convention, Festival, Conference, Expo เป็นต้น เป็นผล
ให้รำคำโรงแรมสูงขึ้นมำกและห้องพักในเมืองเต็ม ผู้จัดขอสงวนสิทธิในกำรจัดทีพ่ ักตำมควำมเหมำะสม
เมนู อาหารทัวร์ โดยปกติทำงผู้จัดจะหลีกเลี่ยงอำหำรประเภทเนื้อวัวเพื่อส่วนรวม จะบริกำรเป็นหมูหรือไก่หรือมื้อพิเศษตำม
รำยกำร โดยส่วนมำกอำหำรทัวร์มักจะเป็นอำหำรทำนเพื่อโภชนำกำรและสุขภำพ จะไม่ออกรสจัด แบบอำหำรท้องถิ่น เช่น หมู
ย่ำงเกำหลี ไก่ตุ๋นโสม เกำหลีมีวัฒนธรรมในกำรรับประทำนอำหำร ซึ่งจะนิยมอำหำรชนิดเดียว มักจะเป็นกำรทำนแบบแบ่งปัน คือ
1 ชุดต่อ 4 ท่ำน และมีเครื่องเคียงแบบต่ำงๆ พร้อมข้ำวสวย กำรนำเครื่องดื่มทั้งประเภทแอลกอฮอล์และไม่แอลกอฮอล์เข้ำไปใน
ร้ำนอำหำร ทำงร้ำนอำจจะเก็บค่ำบริกำร หรือ ค่ำเปิดขวดเสมอ สำหรับท่ำนที่มีข้อจำกัดทำงด้ำนอำหำรหรือศำสนำ ท่ำนอำจ
ต้องชำระเพิ่มเติม หรือ เตรียมอำหำรส่วนตัวไป ระหว่ำงมื้ออำหำร กรุณำรอจนกว่ำทำงร้ำนอำหำรเสิร์ฟอำหำรสำหรับกรุ๊ปให้
เรียบร้อยก่อน จึงจะทำอำหำรพิเศษเสิร์ฟให้ท่ำนได้ในภำยหลัง เมนูอำหำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม ขึ้นอยู่
กับสถำนกำรณ์ เช่น เวลำออกหรือเวลำถึงของเที่ยวบินแต่ละสำยกำรบิน กำรจำรจรบนท้องถนน วันเวลำเปิดปิดของร้ำนอำหำร
หรือด้วยสำเหตุต่ำงๆ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง
ในกรณีที่เกิดเหตุใดๆ จนทาให้ คณะทัวร์ ไม่ สามารถออกเดินทางได้ เช่น มีลูกค้ำกลุ่มใหญ่ยกเลิกกำรเดินทำงกะทันหัน ทำงสำยกำร
บินเรียกที่นั่งคืนด้วยเหตุผลของสำยกำรบิน ฯลฯ ทำงผู้จัดจะพยำยำมหำโปรแกรมอื่ นในรำคำและช่วงเวลำใกล้ เคียงกันทดแทน
ขอให้ลูกค้ำตระหนักดีว่ำเหตุกำรณ์ดังกล่ำวถือเป็นเหตุสุดวิสัยและเชื่อมั่นว่ำผู้จัดได้พยำยำมอย่ำงสุดควำมสำมำรถ โดยลูกค้ำจะไม่
ยกเหตุข้อนี้มำเป็นข้อเรียกร้องใดๆ กับผู้จัด หำกลูกค้ำประสงค์รับเงินคืน ทำงผู้จัดยินดีคืนเงิน
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ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวอำทิ อำหำรและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม โทรศัพท์ โทรสำร มินิบำร์ ที วีช่องพิเศษ ค่ำทำหนังสือเดินทำง ค่ำซักรีด ค่ำ
ราคา
ค่าบริการ สัมภำระที่ เ กิน ชิ้น หรื อ น้ำหนักเกิน สำยกำรบิน กำหนด ค่ำ วี ซ่ำ พำสปอร์ ตต่ำ งด้ำ วหรื อ ต่ำ งชำติ ค่ำ ภำษีกำรบริ กำร 3%
ภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7%
ไม่รวม

จัดเก็บ 60,000 วอน ที่สนามบินสุวรรณภูมิ ( ค่าบริ การของ คนขับรถ+ไกด์ )
*** หัวหน้ำทัวร์แล้วแต่ควำมพึงพอใจของท่ำน ***

เงื่อนไขใน ปกติมัดจาท่ านละ 5,000 บาทต่อท่ าน โดยต้องดำเนินกำรโอนเงินภำยใน 1-2 วันนับจำกวันที่ทำกำรจอง
การจอง และส่งใบเรียกเก็บเงิน และ ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทำงอย่ำงน้อย 30 วันก่อนเดินทำง

ช่ วงเทศกาล High Season (เทศกำลปีใหม่ เทศกำลตรุษจีน ตลอดเดือนเมษำยน วันแรงงำน วันฉัตรมงคล วันหยุดสำคัญทำง
ศำสนำ ตลอดเดือนตุลำคม ตลอดเดือนธันวำคม) หรือ เที่ยวบินเหมำลำ มัดจาท่ านละ 10,000 บาทต่ อท่ าน โดยต้อง
ดำเนินกำรโอนเงินภำยใน 1-2 วันนับจำกวันที่ทำกำรจองและส่งใบเรียกเก็บเงิน และ ชำระส่วนที่เหลือก่อนวัน
เดินทำงอย่ำงน้อย 35 วันล่วงหน้ำ หำกไม่ชำระมัดจำตำมกำหนด ขออนุญำตตัดที่ นั่งให้ ลูกค้ ำท่ ำนอื่ นที่ รออยู่ กำรชำระไม่
ครบ ทำงผู้จัดถือว่ำท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงโดยไม่มีเงื่อนไข หรือเช็คธนำคำรถูกระงับกำรจ่ำยไม่ว่ำด้วยสำเหตุใดใด ผู้จัดมี สิทธิ
ยกเลิกกำรจัดหรือยกเลิกกำรเดินทำงและขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินตำมเงื่อนไขกำรยกเลิก
การยกเลิก 1) กำรยกเลิกกำรจองนั้น จะต้องแฟ็กซ์หรืออีเมล์แจ้งยกเลิกกำรจองล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 30 วันทำกำร ก่อนกำรเดินทำง โดยจะยึด
เงินมัดจำ 5,000 บำท ยกเว้นช่วงเทศกำล High Season (เทศกำลปีใหม่ เทศกำลตรุษจีน ตลอดเดือนเมษำยน วันแรงงำน วันฉัตร
การจอง
มงคล วันหยุดสำคัญทำงศำสนำ ตลอดเดือนตุลำคม ตลอดเดือนธันวำคม) จะยึดเงินมัดจำ 10,000 บำท
2) ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 29-24 วัน - เก็บค่ำใช้จ่ำย 10,000 ยกเว้นช่วงเทศกำล High Season 12,000 - 18,000 บำท
3) ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 15-23 วัน - เก็บค่ำใช้จ่ำย 80% ของรำคำทัวร์ ยกเว้นช่วงเทศกำล High Season เก็บค่ำบริกำร 100%
4) ยกเลิกก่อนกำรเดินทำงวันเดินทำง หรือ 1-14 วัน - เก็บค่ำบริกำรทั้งหมด 100%
(รำคำทัวร์ เป็ นกำรซื ้อขำดแบบมีเงื่อนไขกับทำงสำยกำรบินและทำงผู้จัดทัวร์ เส้ นทำงเกำหลี จะไม่ มีกำรคื นเงิ นมัดจำหรื อค่ ำบริ กำร
ทั้งหมดไม่ ว่ำกรณี ใดใด) โดยเฉพำะช่ วงเทศกำล High Season หรื อ ฤดูกำลท่ องเที่ ยวของเกำหลี
กำรคืนเงินทุกกรณี ผู้มีชื่อในเอกสำรกำรจอง จะต้องอีเมลล์ หรือ เดินทำงมำเซ็นเอกสำรกำรขอรับเงินคืน ที่ทำกำรของผู้จัดอย่ำง
ใดอย่ำงหนึ่งเพื่อทำเรื่องขอรับเงินค่ำบริกำรคืน โดยแนบหนังสือมอบอำนำจพร้อมหลักฐำนประกอบกำรมอบอำนำจ หลักฐำนกำร
ชำระเงินค่ำบริกำรต่ำงๆ และหน้ำสมุดบัญชีธนำคำรที่ต้องกำรให้นำเงินเข้ำให้ครบถ้วน

สายการบินและตัว๋ เครื่องบิน
ในการสารองที่นั่งและการใส่ ชื่อในระบบสารองที่นั่ง ผู้เดินทำงต้องส่งสำเนำของหนังสือเดินทำง ( Passport ) ที่ชัดเจน หรือ ส่งรำยละะ
รำยละเอียดที่สำยกำรบินต้องกำร (ภำษำอังกฤษ) เช่น คำนำหน้ำชื่อ ชื่อและนำมสกุล วันเดือนปีเกิด เลขที่พำสปรอต วันหมดอำยุ ( โดยเซ็นต์ชื่อ
และเขียนยืนยันรับรองเอกสำรเป็นลำยลักษณ์อักษรให้ทำงผู้จัด ) หำกไม่มีกำรส่งข้อมูลทั้งหมดในพำสปรอตเป็นลำยลักษณ์อักษรให้ทำงผู้จัด
และเกิดกำรออกชื่อนำมสกุลในตั๋วหรือบัตรโดยสำรผิดพลำด อำจมีผลให้ผู้โดยสำยจะต้องรับผิดชอบในค่ำใช้จ่ำยใหม่ที่จะเกิดขึ้นทั้งหมด แล ะ
สำยกำรบินไม่มีระบบเสียค่ำใช้จ่ำยเพื่อแก้ไขตัวสะกดคำนำหน้ำชื่อ / ชื่อ / นำมสกุล หรือ กำรเปลี่ยนชื่อผู้เดินทำง

หากท่ านต้องซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศ (เครื่องบิน รถทัวร์ , รถไฟ) เพือ่ ไปและกลับกรุ งเทพฯ กรุ ณาเลือกซื้ อบัตรโดยสาร
ภายในประเทศประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาการเดินทางได้ ทั้งนี้เพื่อป้ องกันปัญหาเที่ยวบินล่าช้าหรื อการเปลี่ยนแปลงเวลาของเที่ยวบิน
หรื อการเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง

ตั๋วสายการบินไม่ สามารถระบุที่นั่ง ซื้อแบบใช้ วิธี RANDOM คือสุ่ มเลือกที่โ ดยระบบสายการบิน กำรจัดที่นั่งบนเครื่องบิน
เป็นไปโดยสำยกำรบินเป็นผู้กำหนด ทำงผู้จัดไม่สำมำรถเข้ำไปแทรกแซงได้ แต่จะทาการ Request ให้ได้เท่านั้น
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การเช็คอินตัว๋ เดินทางที่เคาเตอร์ สายการบิน เงือ่ นไข
 เคำน์เตอร์เช็คอินจะเปิดให้บริกำรก่อนเวลำเครื่องออกสำม (3) ชั่วโมง เคำน์เตอร์ จะปิดให้บริกำรก่อนเวลำออกเดินทำง (90) นำที ผู้โดยสำร
จำเป็นต้องดำเนินกำรให้เรียบร้อยภำยในระยะเวลำที่ได้ระบุไว้ ทั้งนี้ไม่ว่ำในกรณีใดๆ สำยกำรบินสงวนสิทธิในกำรปฏิเสธกำรเดินทำง โดย
ไม่มีกำรคืนเงินค่ำ โดยสำรที่ท่ำนได้ชำระไปแล้ว
 ไม่แสดงตนหรือยืนยันควำมเป็นตัวท่ำนต่อพนักงำนของสำยกำรบิน
 ไม่อำจแสดงเอกสำรได้อย่ำงครบถ้วนและถูกต้อง (เอกสำรกำรเดินทำงที่ชำรุดไม่สมบูรณ์จัดว่ำเป็นเอกสำรที่ไม่ถูกต้อง)
 สำหรับท่ำนต้องมีตรำอนุญำตเดินทำงเข้ำหรือออกนอกประเทศ (วีซ่ำ) ซึ่งจำเป็นต่อกำรเดินทำงไปยังสถำนที่ต่ำงๆ หรือ เอกสำรกำรเจ้งเข้ำ
แจ้งออก หรือ เอกสำรด้ำนกำรทำงำน Work Permit
 กระทำกำรประทุ ษร้ำ ยแก่ พนัก งำนของสำยกำรบิน หรือ ก่อให้เกิ ดควำมวุ่นวำย ณ เคำน์ เตอร์ของสำยกำรบิน หรื อดูห มิ่น เหยี ยดหยำม
พนักงำนของสำยกำรบินไม่ว่ำโดยกำรกระทำหรือโดยวำจำ
 หำกรัฐบำลหรือหน่วยงำนอื่นไม่อนุญำตให้ท่ำนเดินทำงหรือขึ้นเครื่องบิน
 หำกสำยกำรบิ นเห็นควรว่ำ ไม่สมควรแก่ก ำรเดิ นทำงเนื่องจำกอำกำรเมำสุรำหรื อมีลักษณะอำกำรที่เ ป็นอันตรำยอย่ำงเห็ นได้ชัดในทำง
กำรแพทย์ และ/หรือ หำกสำยกำรบินเห็นควรว่ำไม่เหมำะสมในกำรเดินทำงโดยเหตุผลทำงกำรแพทย์ หรือเงื่อนไขทำงกำรแพทย์ของท่ำน
อำจก่อให้เกิดอันตรำยต่อสุขภำพแก่ผู้โดยสำรอื่น

อุ่นใจเพิม่ เนื่องจำกกำรเดินทำงนั้นเต็มไปด้วยควำมเสี่ยง และควำมรับผิดชอบของทำงสำยกำรบินที่มีต่อผู้โดยสำรนั้นมี
จำกัด ดังนั้นจึงแนะนำให้ ซื้อประกันภัยกำรเดินทำงและสุขภำพเพิ่มเติม ท่ำนสำมำรถเลือกซื้อควำมคุ้มครองตำมที่ท่ำนต้องกำร
โดยเฉพำะกรณี เกิดเหตุเจ็บป่วยจะมีควำมสำมำรถในกำรจ่ำยค่ำรักษำได้ เนื่องจำกหำกเกิดเหตุดังกล่ำวขึ้น ในต่ำงประเทศ เช่น
ประเทศเกำหลีใต้ จะมีค่ำใช้จ่ำยที่สูงมำก
เพือ่ ความคุ้มครองบาดเจ็บ เจ็บป่ วย ไฟล์ ยกเลิก ตกเครื่อง ยกเลิกเดินทาง กระเป๋ าหาย พาสปรอร์ ตหาย ทีมแพทย์ แกเฉิก

แผนคุ้มครองสุขภาพ เพียง 220 บาท รักษำพยำบำล+สุขภำพ – อุบัติเหตุ – ย้ำยฉุกเฉิน+ส่งศพ – ทีมแพทย์ฉุกเฉิน
แผนคุ้มครองสุขภาพ เพียง 500 บาท รักษำพยำบำล+สุขภำพ – อุบัติเหตุ – ย้ำยฉุกเฉิน+ส่งศพ – ทีมแพทย์ฉุกเฉิน – ยกเลิกกำร
เดินทำง – ลดจำนวนวันเดินทำง – กระเป๋ำเดินทำงหำยหรือเสียหำย – ควำมล่ำช้ำของระบบขนส่งมวลชน – ควำมล่ำช้ำของสัมภำระ
– กำรจี้โดยสลัดอำกำศ – กำรพลำดต่อเที่ยวบิน – พำสปอร์ตหำย – ควำมรับผิดต่อบุคคลภำยนอก – เงินชดเชยระหว่ำงรักษำตัวใน
ต่ำงประเทศ
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ข้อตกลงและเงื่อนไขการเดินทางท่องเที่ยวกับเรา
 จัดให้เฉพาะลูกค้าที่ประสงค์จะไปท่องเที่ยวตามรายการของทัวร์ทุกวันเท่านั้ น หากท่านไม่สามารถร่วมทัวร์ทุกวัน แค่สมัครมาร่วมทัวร์

เพียงเพื่อการใช้ตวั ๋ เครื่องบินและที่พักในราคาพิเศษ หากท่ านไม่แจ้ง และปรากฏว่าท่านไม่รวมทัว ร์ในบางวัน ทางบริ ษัทจะคิดค่ า
ดาเนินการในการแยกท่องเที่ ยวเอง 300 USDต่อ ท่าน (ก่อนซื้ อทัวร์ จะต้องแจ้งความประสงค์ที่เ ป็ นจริง เพื่อทางผูจ้ ัด จะได้คิ ด
ค่าบริการที่เหมาะสม) หมายเหตุ หากการไปพบเพือ่ นหรือญาติหรือไปติดต่อธุรกิจหรือท่องเที่ยวอิสระ ทาหลังจากที่ รายการเสร็ จสิ้ นในแต่ละ

















วันแล้ว ไม่เป็ นเหตุที่ทางผูจ้ ดั จะตัดการให้บริการท่า นแต่อย่างใด
ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรือไม่ขายให้แก่ท่านที่ตอ้ งใช้รถเข็น หรือ มีโรคประจาตัวบางอย่าง หรือ ท้องอ่อนหรือท้องแก่มาก หรือ มีเด็กอายุ 1-2 ปี
หรือ คนพิการ หรือ พระภิกษุ สงฆ์ หรือ นักบวช (ก่อนซื้ อทัวร์ จะต้องแจ้ง เพือ่ หาข้อตกลงร่วมกัน เพราะเราคานึ งถึงความปลอดภัยและเพื่อสร้าง
ความสุขแก่คณะผูเ้ ดินทาง)
ขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ท่านผูเ้ ดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศเกาหลีใต้เพือ่ ไปทางาน หรือเพือ่ การอื่นใดอันมิใช่การท่องเที่ยว
การเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวในทุกการเดินทางอาจเกิดการเปลี่ยนแปลง ดังนี้ รายการท่ องเที่ ยว เมนู อาหาร โรงแรมที่ พกั รถทัวร์ ในแต่ละ
วันที่ได้จดั เตรียมไว้ (ทั้งช่วงนาเสนอ ช่วงสรุป และช่วงเดินทางจริง) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง โดยพยายามที่ จะตามรายการ
สรุปให้ตรงมากที่สุด หรือในระดับ หรือในคุณภาพที่ใกล้กนั มากที่สุด
ขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธความรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดกับชีวติ ร่างกาย การเจ็บป่ วย การถูกทาร้าย ความตาย อุบัติเหตุต่างๆ สูญหายในทรัพย์สิน
หรืออย่างอื่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฎิวตั ิ และอื่นๆ ที่เกิดขึ้ นทางตรงหรือทางอ้อม
กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่ วยงานที่เกีย่ วข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน ( ความสูญหายหรือ
เสียหายของสัมภาระ ความล่าช้าของเที่ยวบิน การยกเลิกเที่ยวบิน มีการยุบเที่ ยวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง เนื่ อง จาก
สายการบินพิจารณาสถานการณ์แล้วว่า อยูน่ อกเหนื อความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิ ชย์ หรือเหตุผลทางด้านความปลอดภัย เป็ นต้น โดยจะ
ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขและข้อจากัดความรับผิดชอบของแต่ละสายการบิน ) บริษัทขนส่ง รถโดยสาร เรือบริการ หรือ หน่ วยงานที่ ให้บริการ ที่ จะ
ส่งผลทาให้เสียเวลาหรือยกเลิกรายการท่องเที่ยวทัวร์บางรายการหรือทั้งหมด ผูเ้ ดินทางไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย ไม่ว่าในกรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
ทั้งค่าเสียเวลา ค่าเสียโอกาส ค่าเสียความรูส้ ึก และค่าใช้จ่ายที่บริษัทจ่ายไปแล้ว เป็ นต้น ขอให้ทราบว่า ผูจ้ ดั จะดาเนิ นโดยสุดความสามารถที่ จะ
ประสานงานให้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ลกู ค้า แต่จะไม่คืนเงิน
มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผูจ้ ดั ไม่มีสิทธิ์ในการให้คาสัญญาใดๆ ทั้งสิ้ นแทนผูจ้ ดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ ีอานาจของผูจ้ ดั กากับ
ผูจ้ ดั จะไม่รบั ผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ ในทุกกรณี เนื่ องจากเป็ นการชาระค่าทัวร์ในลักษณะเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ เช่น ไม่
ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง กรมแรงงาน การกระทาที่ ส่อไปในทางผิ ดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสาร
เดินทางไม่ถูกต้อง การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ ไม่รบั ประทานอาหารบางมื้ อ ไม่เที่ยวบางรายการ เป็ นต้น
ขอความร่วมมือในเรื่องความประพฤติของคนเดินทางหากผูจ้ ดั หรือตัวแทนของประเทศที่ท่านได้เดินทางมา เดินทางไปสู่ หรือเดินทางผ่าน เห็ นว่า
ผูโ้ ดยสารประพฤติตนที่ อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้เดินทางอื่นๆ หรือทรัพย์สิน หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่ (ตัวแ ทน) หรือไม่
ปฏิบตั ิตามคาชี้ แจงของเจ้าหน้าที่ (ตัวแทน) ทางผูจ้ ดั อาจใช้มาตรการตามที่ เห็ นสมควรเพื่อป้องกันไม่ให้ความประพฤติดังกล่าวดาเนิ นต่อ ไป ซึ่ง
รวมไปถึงการยับยัง้ และปฏิเสธให้บริการ
การช้อปปิ้ งการเลือกซื้ อของนักท่องเที่ยว เป็ นส่วนหนึ่ งของการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการท่องเที่ยวประเทศเกาหลี ใต้ ซึ่งเป็ นแหล่งช้อปปิ้ งที่ คนไทย
ชื่นชอบ โปรแกรมทัวร์อาจจะมีการรายการพาไปช้อปปิ้ งยังสถานที่ต่างๆ โดยการเลือกซื้ อของทุ กอย่างเป็ นเรื่องการตัดสินใจส่วนตัวเสมอ และ
ทางผูจ้ ดั ขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบทุกการซื้ อของท่าน
กระเป๋าลูกค้าต้องยอมรับในความเสี่ยงของกระเป๋าทุกใบของตัวเอง (ท่านสามารถเลือกซื้ อประกันเพิม่ เกีย่ วกับสัมภาระกระเป๋า เพราะสายการบิน
มีกาหนดการจากัดความรับผิดชอบต่อสัมภาระ) ทางทัวร์จะไม่รบั ผิดชอบต่อความเสียหาย สูญหาย ล่าช้า อุบตั ิเหตุ ที่เกิดจากกรณีใดๆ ทั้งสิ้ น ซึ่ง
ลูกค้าต้องเข้าใจว่า โดยปกติทุกฝ่ าย เช่น คนขับรถ มัคคุเทศก์ หรือ หัวหน้าทัวร์ ถึงแม้จะพยายามในการดูแลและระวังเรื่องสัมภาระกระเป๋า
เดินทางลูกค้า
ผูร้ ว่ มเดินทางตกลงปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดและเงื่อนไขการเดินทางนี้ ทกุ ประการและในกรณีมีขอ้ พิพาท ให้ถือคาตัดสินของผูจ้ ดั เป็ นที่ สิ้นสุด
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Attn : คุณ____________________ Fax : 02-231-3399
ใบจองทัวร์ กบั บริษทั เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป จากัด
รายการทัวร์
ชื่อผูต้ ิดต่อ
ที่อยูเ่ พื่อติดต่อรับเอกสาร

วันเดินทาง
โทร

จานวนผูเ้ ดินทางทั้งหมด
จานวนห้องพักที่ใช้ท้งั หมด

คน (ผูใ้ หญ่
ห้อง (ห้องพักคู่

แฟกซ์

ท่าน / เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี
ท่าน)
ห้องพักเดี่ยว
ห้องพัก 3 เตียง
)

รายชื่อผู้เดินทาง (กรุณาจัดเรี 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 ณาแจ้งความประสงค์อื่นตามที่ท่านต้องการ อาทิเช่น
อาหาร
ไม่ทานเนื้ อวัว
ไม่ทานเนื้อหมู
ไม่ทานสัตว์ปีก
รายระเอียดอื่นๆ
ยืนยันราคา ผูใ้ หญ่
เด็ก
ค่าตัว๋ เพิ่ม / ลด
ข้าพเจ้ารับทราบเงื่อนไขในรายการทัวร์เรี ยบร้อยแล้ว
ลงชื่อ
(
วันที่

ทานมังสาวิรัต

ผูจ้ อง
)

เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป ขอบคุณทุกท่ านที่ให้ เกียรติใช้ บริ การของเรา
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