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ใบอนุญาตธุรกิจน าเท่ียวเลขท่ี 11/01967 
 

มัน่ใจทกุการเดนิทาง ประสบการณม์ากกวา่  20  ป ี

  (Beautiful Korea โซล ซอรัคซาน 5 วัน 3คนื ธ.ค. 62-มี.ค.63 BG (JL) 

 
 

ที่สุด #หนาวนี้...นัง่รถไฟสายโรแมนตคิ  พิชิตภูเขาสี่ฤด ู ลุยหิมะ เล่นสกี  ชิมสตรอว์!  สวนสนุกเอเวอร์แลนด ์

โปรแกรม Beautiful Korea เกาหลี 5 วัน 3 คืน  ราคาเร่ิม(บาท) 16,900 

เดินทาง ธันวาคม19-มีนาคม20 สายการบิน BUDGET AIRLINE กรุ๊ปคณะ 20-30 ท่านต่อคณะ 

ที่พัก ระดบั 3 ดาวเกาหลี  จัดห้องพัก 1 คืน #เมืองคังวันโด +  พัก 2 คนื @ กรุงโซลหรืออินชอน ระดบั  3 ดาวเกาหลี 

รถโคช บริการด้วยรถซ่ึงมีขนาดของรถจะเป็นไปตามจ านวนของผูโ้ดยสาร ปกติ 25 หรือ 30 หรือ 40 หรือ 45 ที่นัง่   

อาหาร 
อาหารเช้า@โรงแรม 3 มื้อ อาหารกลางวันและค่ า@ห้องอาหาร 6 มื้อ  เมนูหลากหลาย #หม้อไฟชาบู  #บาร์บีคิว

หมูไฟ  #ไก่ตุ๋นโสม  #หมูย่างคาลบี  #ชุดคังนึงชุนดบูู   #BBQบุฟเฟ่ต์ไม่อั้น  ฟรี ! น้ าแร่ดื่มบนรถวนัละ 1 ขวด 

 

วันแรก(-) 

 

วันทีส่อง  

(-.L.D)    

สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ –  สวนกรีนเฮาส์สตรอว์เบอร์ร่ี – เรียนรู้

วัฒนธรรมการท าคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) + แต่งชุดฮันบกแชะถ่ายภาพ – ฉลองเทศกาลเล่นสโนว์สเลด ที่สวน

สนุกเอเวอร์แลนด์ รวมบัตรเล่นเคร่ืองเล่นได้ไม่จ ากัดรอบ  รวมสวนสัตว์เปิด – จังหวัดคังวันโด (ใกล้อุทยาน

แห่งชาติโซรัคซาน) 

วันทีส่าม 

(B.L.D) 

คังวันโด - ภูเขาสี่ฤดอูุทยานแห่งชาติโซรัคซาน (สวิสเซอร์แลนด์เกาหลี)  ขอพรวัดดังชินฮึงซา  และเดินเที่ยวใน

อุทยานแห่งนี้ – นั่งรถไฟสายโรแมนติกไปยังสถานี Jeongdongjin ที่ได้รับการบันทึกในกินเนสบุ๊คว่าเป็นสถานี

รถไฟที่ติดกบัชายทะเลมากที่สุดในโลก– ถนนสายกาแฟ Café’ แห่งแรกของเกาหลี – เทศกาลเล่นสกีสโนว์ หิมะ ที่ 

#SKI Resort – กรุงโซล 

วันทีส่ี ่

(B.L.-) 

กรุงโซล - ศูนย์น้ ามันสนเข็มแดง –  ศูนย์เคร่ืองส าอางเวชส าอาง – ย่านมหาลัยฮงแด Trick Art Museum และ 

คาเฟ่ 943 King’s Cross ที่แฟน Harry potter ต้องห้ามพลาด! – ศูนย์ฮ๊อกเก็ตนามู – ดิวตี้ฟรี – ย่านเมียงดอง 

วันที่ห้า 

(B.L.-) 

กรุงโซล - ศูนย์โสมเกาหลี –  เย่ียมชมพระราชวังถ็อกซูคุง –  เดินเลาะถนนเลียบก าแพงหินสนี้ าตาลเทาสวยงาม 

– ผ่านชมบลูเฮาส์ – หมู่บ้านพ้ืนเมืองพูซอนฮนันกและย่านสามฟ้า – ภูเขานัมซานหอคอย N Tower  สายเคเบิ้ล 

Love Rock Cable – แวะซ้ือของฝากติดไม้ติดมอืที่ศูนย์รวมของพ้ืนเมือง (ละลายเงินวอน) – สนามบนินานาชาติ

อินชอน – กรุงเทพฯ 

บริษทั เอฟวีนิว อินเตอร ์แทรเวลิ กรุ๊ป จ ำกดั 
Avenue Inter Travel Group Co., Ltd. 
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Itinerary   

โปรแกรม Beautiful Korea เกาหลี 5 วัน 3 คืน  ราคาเร่ิม(บาท) 16,900 

เดินทาง 10ธันวาคม19-กุมภาพันธ์20 สายการบิน BUDGET AIRLINE กรุ๊ปคณะ 20-30 ท่านต่อคณะ 

โปรแกรมท่องเที่ยว เทศกาลเล่นสกีสโนว์หิมะที่ #SKI Resort - ภูเขาสี่ฤดอูุทยานแห่งชาติโซรัคซาน (สวิสเซอร์แลนด์เกาหลี)  

– บัตร Special Pass Ticket เล่นเคร่ืองเล่นได้ไม่จ ากัดรอบ ฉลองเทศกาลเล่นสโนว์สเลด #สวนสนุกเอเวอร์แลนด ์ รวมโลก

สวนสตัว์เปิดที่ Lost Valley – เรียนรู้วัฒนธรรมการท าเมนูอาหารคิมบับ + แต่งชุดฮนับกแชะภาพถ่าย – พระราชวังถ็อกซูคุง –  

เดินเลาะถนนเลียบก าแพงหินสนี้ าตาลเทาสวยงาม – ผ่านชมบลูเฮ้าส์ – เมืองแห่งไมส้นคงันงึ – นัง่รถไฟสายโรแมนติกไปยัง

สถานี Jeongdongjin ที่ได้รับการบันทึกในกนิเนสบุ๊คว่าเป็นสถานีรถไฟที่ติดกบัชายทะเลมากที่สุดในโลก – ถนนสายกาแฟ 

Cafe แห่งแรกของเกาหลี – ย่านมหาลัยฮงแด Trick Art Museum และ คาเฟ่ 943 King’s Cross ที่แฟน Harry potter 

ต้องห้ามพลาด! – ภูเขานัมซาน & หอยคอย N – เต็มอิ่มย่านแฟชัน่ฮิปเมียงดอง  

สายการบิน BKK-ICN เวลาออก เวลาถึง ICN-BKK เวลาออก เวลาถึง 

T’way (TW) TW102 0125 0845 TW101 2005 0025+1 

Jeju Air (7C) 7C2204 0100 0825 7C2203 1930 2345 

Eastar Jet (ZE) ZE512 2225 0620+1 ZE511 1705 2125 

Eastar Jet (ZE) ZE514 0240 1020 ZE513 2225 0140+1 

 (ขอสงวนสทิธ์ิเปล่ียนแปลงเที่ยวบินและตารางการบินของสายการบินตามที่ได้อนุมตัทิี่นัง่จ ากัดในแต่ละวัน จองและจ่ายก่อน

ได้สิทธิก่อน จองหลัง อาจต้องเพ่ิมค่าตั๋ว ) 

 

โปรดตรวจสอบ อายุ ของหนงัสอืเดินทาง ( Passport ) ของผู้โดยสาร ว่าจะต้องคงมีอายุเหลือ ณ วันเดินทาง มากกว่า 6 

เดอืนขึน้ไป และหนังสือเดินทางเหลือหน้ากระดาษเพียงพอให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนได้ประทบัตรา หนังสือเดินทางอยู่ในสภาพที่ดี 

(ไม่ช ารุด) 

DAY วนัแรก  สนามบนิสวุรรณภมู ิ   เช้า กลางวัน ค่ า 

1 
เจา้หนา้ทีร่อตอ้นรบัดแูล มอบเอกสาร และอธบิายเพิม่เตมิ  (นดัหมายแตล่ะคณะกอ่นออก

เดนิทาง 3 ชัว่โมงลว่งหนา้กอ่นเครือ่งออก)   

- - - 

ค่ า หนา้เคานเ์ตอร ์ สายการบนิ ใกลป้ระตทูางเขา้  

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

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

พร้อมกันที่ชัน้ 4 ผู้โดยสารขาออก เช็คอินหมายเลข  M   Eastar Jet (ZE) หมายเลข  6-7 

การอนญุาตใหท้า่นผา่นดา่นตรวจคนออกนอกประเทศไทย และ ผ่านด่านตรวจคนเข้าประเทศเกาหลีเพื่อการท่องเที่ยว  เป็น

อ านาจของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าออกเมืองของประเทศไทยหรือประเทศเกาหลีในการพิจารณาและอนุญาตให้เดินทางออกจาก

ประเทศไทย หรือ ให้พ านักอยู่ในประเทศกาหลีใต้เพ่ือการท่องเที่ยว ทางผู้จัดไม่มีอ านาจและไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ 

หากทา่นตอ้งซือ้บตัรโดยสารภายในประเทศเพือ่ไปและกลบักรงุเทพฯ 

กรุณาเลือกซ้ือบัตรโดยสารภายในประเทศประเภทที่สามารถเล่ือนวันและเวลาเดินทางได้ 

ทั้งนี้เพ่ือปอ้งกนัปัญหาเที่ยวบินล่าช้าหรือการเปล่ียนแปลงเวลาของเที่ยวบินหรือการเปล่ียนแปลงวันเดนิทาง 
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ข้อแนะน า 

 หากท่านมีปัญหาเร่ืองอาหารกรุณาแจ้งทางผู้จัดทราบล่วงหน้า 

 ห้ามน าผลไม้และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศเกาหลีใต้ หากพบจะต้องเสียค่าปรับ 

 เตรียมสัมภาระขนาดกลาง เนื่องจากโรงแรมที่พักในเกาหลีไม่มีบริกรช่วย (แนะน า ตลอดทริปจะต้องดแูลกระเป๋ายกขึ้นลง

ห้องด้วยตัวท่านเอง เพ่ือป้องกันหลายกรณีที่อาจเกิดขึ้นได้)   

 กระเป๋าทุกใบจะต้องฝากให้กับทางเจ้าหน้าที่สายการบินด้วยตัวท่านเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการบิน 

 ทรัพย์สินมีค่าและแตกหักง่าย  เช่น เงิน อัญมณี  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ กล้องถ่ายรูป อุปกรณ์วีดีโอ 

เอกสารที่แลกเปล่ียนเป็นเงินได้  เอกสารทางธุรกิจ หนังสือเดินทาง เก็บติดตัวเสมอ 

 สนามบินสุวรรณภูมิ  “ ไม่มีการประกาศเรียกลูกค้าขึ้นเคร่ือง ”  กรุณารอที่ประตูขึ้นเคร่ืองอย่างน้อย 30 นาที ก่อนเวลา

เคร่ืองออก 

 น าเสื้อแจ็คแก็ตติดตัวขึ้นเคร่ืองด้วย เพราะอากาศอาจจะเย็นและเพ่ือการพักผ่อนที่อบอุ่น  (ส าหรับ มือใหม่ หรือ คนกลัว

วันแรกๆ จะ jetlag หรืออาการเมาเวลาจากการเปล่ียนโซนเวลาของโลก แนะน า :  นอนให้มากที่สุด หรือ ทานยาแก้เมา 

เพราะมีมีฤทธ์ิท าให้นอนหลับ ไม่ดื่มสุราหรือของมึนเมา และดื่มน้ ามากๆ) 

 

DAY วนัทีส่อง  สนามบนินานาชาตอินิชอน ประเทศเกาหลใีต ้ - เมอืงยงอนิ - จงัหวดัคงัวนัโด เช้า 
กลางวั

น 
ค่ า 

2 เวลาที่เกาหลีใต้เร็วกว่าไทย 2 ชั่วโมง | เวลาบินประมาณ 5-6 ช.ม. - x x 

จากนั้น ออกเดินทางสูป่ระเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน T’way (TW), Jeju Air (7C), Eastar Jet (ZE) 

มีบริการ Air Cafe จ าหน่าย  อาหาร ของกิน เคร่ืองดื่ม ขนมคบเคี้ยว บนเคร่ืองบนิ 

 (สายการบินไม่อนุญาตให้ผูโ้ดยสารน าอาหารข้างนอกมารับประทานบนเคร่ือง) 

จากนั้น ICN Landing  ถึงสนามบินนานาชาติอินชอน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว  รถโค๊ชพา

ท่านข้ามทะเลตะวันตกด้วยสะพานแขวนยองจองหรือสะพานเพ่ือความหวังในการรวมชาติที่ยาวกว่า 4.42 กม.  

มียอดโดมสูง 107 เมตร  ไปยังจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวของวันนี้  เพ่ือให้รายการท่องเที่ยวเป็นไป

ตามก าหนดการ  ทางคณะทัวร์จะออกเดินทางจากสนามบินหลังเวลาเคร่ืองลงประมาณ 1.30 ชั่วโมง ท่านที่

ติดสัมภาษณ์ที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง  หากท่านผ่านเข้าเมืองเรียบร้อย ท่านต้องเดินทางไปพบกับคณะทัวร์

ด้วยตนเอง และไม่สามารถเรียกร้องค่าเดินทางจากทางผู้จัดได้  

จากนั้น รับประทานอาหารกลางวัน 

 เมนูหม้อไฟชาบูเห็ด อาหารพ้ืนเมืองของคาบสมุทรเกาหลีตั้งแต่สมัยมองโกเลียบุกคาบสมุทรเกาหลี  

 

จากนั้น สวนกรนีเฮาสส์ตรอวเ์บอรร์ี่ พาไปชมสวนกรีนเฮาส์สตรอว์เบอร์ร่ี ให้ท่านได้เก็บผลไม้สดๆ และยังได้ความรู้ว่า

ชาวเกาหลีมีวิธีการปลูกอย่างไรจึงได้ผลผลิตดีและหวานหอมชวนน่ารับประทาน อิสระถ่ายรูป เก็บชิมสตรอ

เบอร์ร่ีทานเป็นที่ระลึก (วันเวลาเปิด-ปิด ขึ้นอยู่กบัฤดกูาลการเปิดของสวน จ านวนเก็บขึ้นอยู่กบัผลิตผลในแต่

ละสัปดาห์ และนโยบายของเจ้าของสวน ไม่สามารถน าออกมารับประทานภายนอกไร่ได้) 
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จากนั้น เรียนรู้วธิกีารท าคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) อาหารง่ายๆที่คนเกาหลีนิยมรับประทาน คิม แปลว่า สาหร่าย บับ 

แปลว่า ข้าว จะเป็นแท่งยาวๆ แล้วเค้าก็จะห่ันเป็นชิ้นๆพอดคี า จ้ิมกะซีอิ้วคังจังเกาหลีหรือวาซาบิก็ได้ ขอเชิญ

ชวนทา่นแตง่ชุดพื้นเมืองเกาหลี “ ฮันบก “ พร้อมพร้อตต่างๆ เพ่ือ ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับฉากเกาหลีเก๋ไก๋กับ

ท่าแอคติ้งตามไอเดยี  ให้ท่านได้ถ่ายทอดความงามและความอ่อน ช้อยของวัฒนธรรมเกาหลี เพราะ ฮันบก 

เป็นเคร่ืองแต่งกายประจ าชาติเกาหลีที่ที่สวมใส่ในชีวิตประจ าวันเป็นเวลาพันปีมาแล้ว   ก่อนที่วัฒนธรรมการ

แต่งกายแบบตะวันตกจะได้เข้ามาในเกาหลี  แต่ในปัจจุบันชุดประจ าชาติฮันบก จะใช้สวมเฉพาะในโอกาส

พิเศษต่าง ๆ เช่น งานมงคลสมรส วันขึ้นปีใหม่ วันขอบคุณพระเจ้า 

 

 

จากนั้น สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด์  เที่ยวเอเวอร์แลนด์ – Everland “ ดิสนีย์แลนด์เกาหลี ” สวนเปิดในหุบเขาที่มีชื่อเสียง

มากที่สุดของประเทศ มี Festival World จะประกอบไปด้วย Global Fair, American Adventure, Magic 

Land, European Adventure และ Equatorial Adventure และ Zootopia ท่านสามารถปล่อยความแก่และ

เติมเต็มความสุขของท่านด้วยบัตร Special Pass Ticket สนุกสนานกับเคร่ืองเล่นต่างๆ  ซ่ึงท่านสามารถ

เลือกเล่นเคร่ืองเล่นได้ไม่จ ากัดรอบ  ไม่ว่าจะเป็นทีเอ็กเพรส รถไฟเหาะ หนอนสะบัด ชาร์ป โรงหนังสามมิติ 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4&action=edit&redlink=1
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บ้านผีสิงหมุน ตีลังกาสองตลบ ป่าซาฟารี ชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลก ที่นี่ ชมความน่ารัก  ของหมีที่

สามารถสื่อสารกับคนขับได้อย่างดี อีกทั้งยังมี LINE Store ส าหรับ ชาวสาวก LINE ให้แช๊ะภาพ  คร้ังแรก

ของโลก !  เปิดโลกสวนสัตว์เปิดที่ Lost Valley กับรถบัสสะเทิ้นน้ าสะเทิ้นบก และอื่นๆ  นอกจากนี้ท่านยัง

สามารถช้อปปิ้งในร้านค้าของที่ระลึก  ฤดูหนาว (ช่วงต้นเดือนธันวาคมถึงปลายกุมภาพันธ์) ร่วมฉลอง

เทศกาลหมิะสนกุแบบไมรู่ล้ืมกับการเล่นสโนว์สเลดแบบไม่ จ ากัดรอบหรือท่านใดอยาก ประลองความท้าทาย

กับการนั่งสโนว์บัสเตอร์ก็ไม่ว่ากัน.. ...ขอบอกว่ามันส์มาก   

จากนั้น รับประทานอาหารค่ า 

เมนหูมยูา่งคาลบ ี#KALBI  อาหารพ้ืนเมืองเกาหลีปิ้งย่างทีเ่ล่ืองชื่อและรู้จักกนัดทีั่วโลก 

จากนั้น พักคังวอนรีสอร์ท 1 คืน  เช็คอินที่พัก ณ โรงแรม  Hyundai Soo, Lake Ocean, I-Park  (Resort) หรือ

เทียบเท่า พักผ่อนกันที่รีสอร์ท  หรือ เทียบเท่า  ห้องพักค่ าคืนนี้  อาจจะบริการเป็นแบบออนดอล (ออน คือ 

ความอบอุน่ ดอล คอื ก้อนหิน) หรือ ห้องนอนแบบนอนบนพ้ืนสไตล์เกาหลี ชาวเกาหลีนิยมนอนหลับบนพ้ืน

มากและจะน าผ้าปูที่นอนที่เรียกว่า “โย” และผ้าห่มที่เรียกว่า “อีบูล” พร้อมหมอนสุขภาพหรือหมอนตามชอบ

ใจ เพียงสามชิ้นเพ่ือการพักผ่อนยามค่ า 

 

DAY วนัทีส่าม   จงัหวดัคงัวอนโด – กรงุโซล เช้า กลางวัน ค่ า 

3  x x x 

จากนั้น รับประทานอาหารเช้า แบบอเมริกันเกาหลีชุด หรือ เซมิ ที่ ห้องอาหารโรงแรม 

 

จากนั้น อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน  เดินชมวนอุทยานแห่งชาติโซรัคซาน #Soraksan  ถ่ายรูปคู่กับอนุสาวรีย์หมี

เสี้ยวพระจันทร์  เดินชมความงามของวนอทุยานแห่งชาติภูเขาโซรัคที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นภูเขาสี่ฤดภููเขาโซรัคหรือ

ภูเขาหิมะตั้งอยู่ใจกลางภูเขาแทแบคซ่ึงทอดยาวไปถึงเขาคึมคังของประเทศเกาหลีเหนือมีเทือกเขา ป่าไม้  หุบ

เขา สายน้ า ทะเลสาบ หินรูปร่างต่างๆ ที่สวยงามซ่ึงเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติที่หาดไูด้ยากย่ิง พร้อมนมัสการ

พระพุทธรูปปางสมาธิองค์มหึมาตั้งอยู่กลางแจ้งสร้างขึ้นเพ่ือสวดอ้อนวอนให้คาบสมุทรเกาหลีได้รวมเป็นหนึ่ง

เดยีวกัน  และ เดินข้ามสะพานช าระจิตใจเพ่ือไปยังวัดชินฮันซาวัดเก่าแก่กว่าพันปี สร้างในสมัยอาณาจักรชิล

ล่า   และยังมีระฆงัอันเก่าแก่  1400 ปี ตั้งอยู่ภายใน  (ค่าบตัรเคเบิ้ลคาร์ Cable Car  กระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่จุด

ชมวิวของอุทยาน ไม่ได้รวมในค่าทัวร์ ติดต่อสอบถามหัวหน้าทัวร์)  

จากนั้น พาท่านเดินทางไปยังเมืองคังนึง (เมืองแห่งไม้สนและชายทะเล)หนึ่งในสถานที่จัดการแข่งขนักีฬาโอลิมปิกฤดู

หนาว 2018  

 

Photo from Wiki From Wikipedia and By Kabelleger / David Gubler (http://www.bahnbilder.ch) 
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จากนั้น พาท่านเดินทางไปยังจุดขึ้นรถไฟ  เพ่ือท่องเที่ยวชมวิวทะเลฝั่งตะวันออกของเกาหลี ไปยังไปยังสถานี 

Jeongdongjin Station ซ่ึงถูกบันทึกใน Guinness Book of World Records ว่าเป็นสถานีที่มีเส้นทางรถไฟ

อยู่ติดทะเลมากที่สุดในโลก ซ่ึงเป็นอีกหนึ่งไอเท็มฮิตที่นักท่องเที่ยวให้ความนิยมมาใช้บริการเพ่ือชมวิวทะเล 

และได้ช่ือว่ามีทิวทัศน์ที่สุดแสนจะโรแมนติก (ฟรี บัตรรถไฟส าหรับทุกท่าน ! ขอสงวนสิทธิในการเลือกรอบ

เวลารถไฟและประเภทของรถไฟ) และยังเป็นสถานที่ที่ชาวเกาหลีใต้มารอชมพระอาทิตย์โผล่จากขอบฟ้าในวัน

ขึ้นปีใหม่อีกด้วย  

จากนั้น รับประทานอาหารกลางวัน...ล้ิมลองชิมเมนูดังแห่งคงันึง 

เมนชูดุโตะ๊พืน้เมอืงโซดงัชนุดบู ูประกอบด้วยหม้อไฟเต้าหู้สดทรงเคร่ืองพร้อมเคร่ืองเคียงต่างๆ ไม่ควรพลาด! ที่จะล้ิมลอง 

 

จากนั้น พาท่านไปย่านถนนสายกาแฟ แห่งแรกของเกาหลี  Gangneung Coffee Street สถานที่ที่เราสามารถ

เพลิดเพลินกับเคร่ืองดื่มกาแฟหลากหลาย รวมถึงเคร่ืองดื่มที่ดีที่สุด  ตลอดถนนที่ยาวประมาณ 500 ม. ไปตาม

ชายหาดอันมก จะอบอวลไปด้วยกล่ินกาแฟ มีร้านกาแฟชิคๆ กว่า 30 ร้านที่รอให้เราได้ล้ิมลองกาแฟดีๆ สัก

ถ้วย ไม่ว่าจะเป็นร้าน Coffee Cupper,  Hollys Coffee,  L.Bean, AM Bread and Coffee. Bossa Nova เป็น

ต้น ซ่ึงให้บริการกาแฟที่ชงจากถั่วคั่วสดคาเฟ่ หลายแห่งมีบาริสต้าที่คั่วเม็ดถั่วและชงกาแฟแบบรินให้คอกาแฟ

ตามต้องการ กล่ินอายและสีฟ้าของทะเลช่วยเพ่ิมรสชาติและความทรงจ าให้กับกาแฟบนถนนสายนี้  ถือเป็น

สถานที่พิเศษที่แม้แต่เคร่ืองชงกาแฟแบบหยอดเหรียญก็มีรสชาติที่ยอดเย่ียม   

จากนั้น ดื่มด่ ากับบรรยากาศสกีรีสอร์ท 

 

จากนั้น อสิระเลน่สกสีโนว ์ #SKI Resort  ท่านสามารถเพลิดเพลินกับลานหิมะทีก่ว้างใหญ่ และเนินเล่นสกีระดบั

ต่างๆ  กระเช้าลิฟท์ ท่านจะประทับใจกับประสบการณ์แปลกใหม่ทีน่ี่     (ราคาอุปกรณ์การเช่าโดยประมาณ) 

1) อุปกรณ์การเล่นสกี ประมาณ 50-55,000 วอนตอ่เช็ต (รวมค่าไม้สกี  กระดานเล่ือน และรองเท้าสกี) 

2) กระเช้าลิฟส าหรับท่านที่เล่นสกี คร่ึงวัน ประมาณ 55-60,000 วอนต่อท่าน 

 เตรียมตัวก่อนเล่นสกี ควรเตรียม ถุงมือสกี แว่นกันแดดหรือแว่นกนัหิมะ ชุดเสื้อผ้าสกี หรือเสื้อแจ๊คเก็ตกนัน้ า 

(ผ้าร่ม)+กางเกงรัดรูป 

ขอค าแนะน าและฝึกวิธีการเล่นจากไกด์ท้องถิน่ก่อนลงสนามจริง เพ่ือความปลอดภัยของท่านเองเป็นส าคัญ 

หากท่านใดไม่เนน้การเล่นสกีเปน็หลัก แต่เนน้ชิลถ่ายรูป ชมวิว 

ก็สามารถไปยังลานส าหรับกระดานหิมะ ที่เรียกกันว่า “ สโนสเลด “   ค่าใช้จ่ายประมาณ 12-15,000 วอนต่อท่าน 

หมายเหตุ.... ปริมาณของหิมะและการเปิดให้บริการของลานสกี ขึ้นอยู่กับความเอื้ออ านวยของอากาศหากไม่มีหิมะเพียงพอ 

ลานสกีอาจจะปิดให้บริการ โดย ขอปรับเปล่ียน เป็น โลกแห่งลานน้ าแข็งเล่นหิมะ 365 วัน #Snow Park 

#One Mount  ท่านสามารถซ้ือบัตรเข้าสู่โลกแห่งสวนหิมะและสวนน้ าแข็ง " Snow Park " ในร่มที่ใหญ่สุดของ
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ประเทศเกาหลี ณ ขณะนี้  โดยท่านสามารถเพลิดเพลินกับการขี่เคร่ืองเล่นสุดน่ารักบนลานน้ าแข็ง เช่น  

จักรยานคู่รัก จักรยานเดี่ยว รถเฟอร์ร่ี กะบะสเลดแซนต้า เป็นต้น หรือ เข้าสู่โลกของหิมะที่อุณหภูมิติลบ -2 

องศาเซลเซียส กับ การเล่นสโนสเลดบนลานหิมะ (มีการจ ากัดอายุ) หรือสนุกกับการตัดหิมะเล่นกันแบบลืม

อายุกัน ( ค่าบัตรเข้า Snow Park 15,000วอน ค่าถุงมือ 2,000วอน ค่าเช่าเสื้อแจ็คเก็ตสกี 5,000วอน ค่า

สุนัขฮกักี้ลากเล่ือน Dog Sledge บนลานน้ าแข็งส าหรับเด็ก 9,000วอน ไม่รวมไว้ในค่าทัวร์ ฝากไกด์ช่วยซ้ือ

ได้)  บริเวณเดยีวกัน เป็นที่ตั้งของ Fitness & Golf, Club, Water Park, Shopping Mall, Roof Garden เป็น

ต้น 

 

จากนั้น รับประทานอาหารค่ า 

บฟุเฟต่อ์รอ่ยล้ า !!!  เมนบูารบ์คีวิปิง้ยา่งคาลบสีไตลเ์กาหลี  กับหลากหลายสไตล์ของเนื้อหมูและเนื้อวัว 

จากนั้น พาท่านเข้าเช็คอินที่พัก ณ โรงแรม  Incheon Grand Palace, Seoul Galaxy, Bridge, Co.op city (3 ดาว

เกาหลี) หรือเทียบเท่า 

 

DAY วันที่สี่   กรุงโซล  เช้า กลางวัน ค่ า 

4  x x - 

จากนั้น รับประทานอาหารเช้า แบบอเมริกันเกาหลีชุด หรือ เซมิ ที่ ห้องอาหารโรงแรม 

 

จากนั้น เชิญท่านรับฟังความรู้ ศูนย์น้ ามันสนเข็มแดง ซ่ึงผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลี  เพ่ือช่วยผู้ที่มี

ปัญหาเร่ืองไขมันอุดตันในเส้นเลือดคลอเรสเตอรอลในเลือดสูง ไขข้อเสื่อม หรือ การไหลหมุนเวียนของเลือด  

เป็นต้น กว่าจะมาท าเป็นน้ ามันสนสกัดได้ 1 แคปซูล ต้องใช้ใบสนเข็มแดงประมาณ 2.7 ก.ก.  แนะน าให้ทุก

ท่านเลือกซ้ือเป็นของฝากสุขภาพเพ่ือตัวท่านเองและคนที่ท่านรักหรือคนที่ท่านเคารพ  เพราะเป็นสารอาหาร

ธรรมชาติ ที่วิจัยจากโรงพยาบาลชั้นน าในเกาหลีแล้วว่า ไม่มีผลข้างเคียง 

จากนั้น เชิญท่านรับฟังความรู้ #ศูนย์ผลิตภัณฑ์ความงาม เครื่องส าอางเวชส าอาง ให้ท่านเลือกซ้ือคอสเมติกหลาก

ย่ีห้อคุณภาพที่ผู้หญิงชาวเกาหลีทั้งสาวทั้งไม่สาว ล้วนให้ความส าคัญกบัเร่ืองผิวหน้าค่อนข้างมาก โดยเฉพาะ

ในกลุ่มบ ารุงผิวพ้ืนฐาน Skin Care และฟังค าแนะน าการดแูลผิวพรรณ จากผู้ช านาญการ   
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จากนั้น ย่านมหาลัยฮงแด แหล่งรวมร้านอาหารและร้านคาเฟ่ทีมน่ารักต่างๆ  ของวัยรุ่นชาวโสม มีสินค้าเสื้อผ้า

แฟชั่นแบรนด์เกาหลี, รองเท้า, กระเป๋า, เคร่ืองส าอาง, เคร่ืองประดับ, งานศิลป์, ซีดีเพลง-หนัง และ

โปสเตอร์ดาราที่ก าลังฮอตฮิต หลากหลาย ฯลฯ  บางคร้ังยังมีบรรดาศิลปินเพ่ือชีวิตเปิดแสดงดนตรีย่อยๆ ให้

ฟังให้ชมอีกด้วย ใครเป็นแฟนคลับแฮรี่ พอตเตอร์ อยากถ่ายรูปในโลกเวทมนต์ ไม่ต้องไปไกลถึงอังกฤษ 

เพราะ คาเฟ ่943 King’s Cross สไตล์แฮรี ่ที่ยกมาเอาใจแฟนคลับแฮรี่พอตเตอร์ถึงย่านฮงแดเลย   ตัวร้าน

จะมีทั้งหมด 4 ชั้น มีมุมถ่ายรูปเก๋ ๆ และพร็อพต่างๆ  ไม่ว่าจะเป็นชุดคลุม หรือ ผ้าพันคอของทั้ง 4 บ้าน 

พร้อมไม้กายสิทธ์ิ ใครเคยวาดฝันไว้ว่าอยากอยู่บ้านไหน ก็เลือกใส่ได้ตามใจชอบ (ค่าขนม เบเกอร์ร่ี 

เคร่ืองดื่ม เร่ิมที่ ประมาณ 4,000 วอนขึ้นไป)  

จากนั้น บริเวณไม่ไกลกันนัก ยังเป็นที่ตั้งของ 3 พิพิธภัณฑ์สนุก  TRICK ART MUSEUM, ICE MUSEUM,  LOVE 

MUSEUM  พิพิธภัณฑ์ภาพวาดลวงตา รูปแบบ AR Museum โดยท่านจะได้สนุกสนานกับแอ็คชั่นท่าทางต่างๆ 

กับภาพศิลปะผลงาน 100 กว่าภาพ   พิพิธภัณฑ์น้ าแข็ง  เมืองน้ าแข็งที่ไม่ใช่แค่น้ าแข็งธรรมดา แต่ตระการ

ตาจนคุณอาจจะลืมหนาวไปเลยก็ ได้ !  ลองนึกถึงความรู้สึกเมื่อคุณก้าวเข้าไปในเมืองที่ทุกอย่างท าจาก

น้ าแข็งภายใต้ อุณหภูมิ  ลบ 4 องศา ! พิพิธภัณฑ์แห่งรัก ที่น าเสนอเร่ืองราวของความรักและเพศในรูปแบบ

ศิลปะ (ผู้ที่อายุต่ ากว่า 20 ปีไม่สามารถเข้าชมได้)   (ค่าเข้าชม Trick Art Museum, Ice Museum, Love 

Museum ไม่ได้รวมไว้ในค่าทัวร์ ฝากไกด์ช่วยซ้ือได้) 

จากนั้น รับประทานอาหารกลางวัน 

 เมนูหมูไฟหรือบลูโกกิ  เป็นเนื้อหมูสไลด์หมักซอสคันจังและเคร่ืองปรุงรส ผัดย่างขลุกขลิกบนกะทะ 

 

 

จากนั้น เพ่ือนที่ดีในการด าเนินชีวิต ! เชิญท่านรับฟังความรู้ #ศูนย์ฮอ๊กเกต็นาม ูต้นไม้ฮ๊อกเก็ตนามูชนิดนี้เจริญเติบโต

ในป่าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะและระดบัสูงเหนือน้ าทะเล 50-800 เมตร เมล็ดของพันธ์ุฮ๊อกเก็ตนี้..ชาว

เกาหลีรุ่นใหม่นิยมน ามารับประทานเพ่ือช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็งไม่ถูกท าลายจาก

การดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหร่ี สารตกค้างจากอาหารและยา 

จากนั้น ดิวตี้ฟรี (ปัจจุบันเป็นที่นิยมมาก เพราะ ดิวตี้ฟรีประเทศนี้ มีถึง 5 บริษัทแข่งขันกัน)  เพลิดเพลินกับการช้อป

ปิ้ง ณ  ห้างปลอดภาษีล๊อตเต้หรือชินเซเก ให้ท่านได้เลือกซ้ือสินค้าแบรนด์เนมน าเข้าจากต่างประเทศ

มากมายหลากหลายชนิด รวมทั้งสินค้าแบรนด์เกาหลียอดนิยมที่ชาวเกาหลี ชาวจีน และชาวญี่ปุ่น     

จากนั้น อิสระเตม็อิม่  #เมยีงดอง " ถนนแฟชั่นของเกาหลี "  อิสระช้อปปิ้งบริเวณเมียงดอง Myeongdong ถูกขนาน

นามว่า " ถนนแฟชั่นของเกาหลี "  มีห้างบูติกหลากย่ีห้อตั้งแต่แบรนด์เนมต่างชาติถึงเกาหลี ร้านเสื้อผ้ามี

สไตล์ห้องเล็กๆ  ร้าน Creative Lifestyle  ร้านรองเท้า ร้านท าผม ร้านเคร่ืองประดับ ร้านคอสเมติก  ร้าน

กาแฟ ร้านไอศครีม ร้านขนม  ปัจจุบันยังเป็นแหล่งรวมร้านอาหารขายบนรถเข็น Food Truck ที่ก าลังเป็นที่

นิยมส าหรับคนรุ่นใหม่  ไม่ว่าจะเป็นของคาว ของหวาน หลากรูปแบบ ให้เราเลือกตัดสินเอง ว่าร้านไหนเด็ด 

ร้านไหนโดนใจ 

*อิสระอาหารค่ า ณ ย่านช้อปปิ้งเมียงดง เพ่ือความคุ้มค่าในการช้อปปิ้ง* 
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จากนั้น พาท่านขึ้นภูเขานัมซาน #Namsan – ภูเขาเพียงลูกเดียวใจกลางเมืองหลวงและอิสระถ่ายรูปคู่หอคอย N 

Tower เป็น 1 ใน 17 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลก  สูงถึง 480 เมตรเหนือระดับน้ าทะเล สถานที่ละครหนัง

เกาหลีหรือหนังไทยสไตล์เกาหลีมาถ่ายท ากัน (ความเชื่อ: เตรียมแม่กุญแจลูกกุญแจเพ่ือไปล็อคกุญแจคู่รัก ณ 

Love Rock Cable  ซ่ีงเชื่อกันว่า ถ้าใครขึ้นมาคล้องกุญแจและโยนลูกกุญแจทิ้งไป คู่รัก คู่ครอบครัว คู่เพ่ือน 

คู่พ่ีน้อง คู่มิตรนั้นจะมีความรักที่ย่ังยืนหรือไม่มีใครมาพรากจากกันได้)  (ค่าบัตรลิฟท์ขึ้นสู่จุดชมวิวบนหอคอย  

ไม่รวมไว้ในค่าทัวร์)     

จากนั้น หลังจบรายการท่องเที่ยว  พาท่านเดินทางกลับที่พัก 

 

DAY วนัทีห่า้  กรงุโซล  - สนามบนินานาชาตอินิชอน – กรงุเทพฯ เช้า 
กลางวั

น 
ค่ า 

5  x x - 

จากนั้น รับประทานอาหารเช้า แบบอเมริกันเกาหลีชุด หรือ เซมิ ที่ ห้องอาหารโรงแรม 

 

 

จากนั้น เชิญท่านรับฟังความรู้ ศูนย์โสมเกาหลี  ทุกท่านจะได้รู้จักสมุนไพรโสมเกาหลีหรือราชาแห่งมวลสมุนไพร  

เพราะเกาหลีใต้เป็นประเทศที่มีการผลิตโสมเกาหลีที่มีคุณภาพเป็นอันดบั 1 ของโลก  ซ่ึงใครใครที่ได้มาเที่ยว

ก็จะชื่นชอบหาซ้ือเป็นของฝากเพราะราคาที่ถูกว่าเมืองไทยและคุณประโยชน์นานัปการ เช่น ช่วยเสริมความ

แข็งแรงให้แก่ระบบย่อยอาหารและปอด ช่วยท าให้จิตใจสงบและเพ่ิมพละก าลังโดยส่วนรวม  สรรพคุณทาง

การแพทย์ ช่วยบ ารุงหัวใจ ป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพทาง เพศ ลดและป้องกันมะเร็ง   

จากนั้น เยี่ยมชมพระราชวังถ็อกซูคุง ซ่ึงมีสิ่งก่อสร้างที่น่าชมเป็นอันมาก เช่น ประตูหลักแทฮันมุน (Daehangmun 

Gate) พระที่นั่งชุงวาจอนและท้องพระโรง และซกโชจอน (Soekjojeon) อันเป็นสิ่งก่อสร้างแบบตะวันตกแห่ง

เดียวในบรรดาพระราชวังต่างๆ ในเกาหลี ซกโชจอนแห่งนี้เป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์พระราชวัง (มีค่าใช้จ่าย

เพ่ิม) ซ่ึงเป็นที่เก็บสิ่งของที่ใช้ในพระราชวังในสมัยราชวงศ์โชซอน   

จากนั้น พาท่านเดินเลาะถนนเลียบก าแพง หินสีน้ าตาลเทาสวยงาม (Stonewall Street) ข้างพระราชวัง  ที่ขึ้นชื่อ

เร่ืองความสวยงามและโรแมนติกสายหนึ่งในกรุงโซล  สองข้างทางของถนนแห่งนี้จะเรียงรายไปด้วยต้นกิง

โกะ (แปะก๊วย) ที่ปลูกไว้เลียบไปกับความโค้งของเส้นถนน  ภายในถนนแห่งนี้ ยังเป็นที่ตั้งของโรงละคร 

โบสถ์ พิพิธภัณฑ์ศิลปะ และรูปปั้น 3 มิติ จางดอกแด (Jangdockdae) อยู่ตรงบริเวณลานน ้าพุหน้าพิพิธภัณฑ์

ศิลปะแห่งกรุงโซล  ในช่วงใบไม้ร่วง ถนนแห่งนี้จะเปล่ียนเป็นสีเหลืองสะพร่ัง นั่งรถผ่านถนนสายส าคัญเช่น

ถนนใจกลางเมือง “เซจองโนะ” และถนนที่มีการเปิดปิดเป็นเวลา-สถานที่ตั้งท าเนียบและบลูเฮาท์หรือบ้าน

ประจ าต าแหน่งประธานาธิบดี     
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จากนั้น รับประทานอาหารกลางวัน 

เมนเูปบิพสิดาร-ไกตุ่น๋โสม อาหารวังในสมัยก่อน เชื่อกนัว่าบ ารุงและเสริมสุขภาพ เสิร์ฟท่านละ 1 ตัว ในหม้อดนิร้อน 

 

 

จากนั้น หมู่บ้านพืน้เมอืงพซูอนฮนันก  ย่านสามฟา้ ถนนเก๋ไก๋ซัมซองดองกิล  พาท่านเดินย้อนเวลากลับไปยังบริเวณ

ที่ตั้งของบ้านชนชั้นยางบางของเกาหลีในราชวงศ์โซซอน และยังเป็นเขตพิเศษที่ทางเทศบาลกรุงโซลอนุรักษ์

ไว้  โดยเราจะเรียกว่า “ พูชอน ฮันนก Bucheon Hanok Village “   ย่านที่บ้านสไตล์ฮันนกต่างๆ ของ

ลูกหลานชาวยางบางอาศัยอยู่ หรือ ผู้อนุรักษ์นิยม หรือ เศรษฐีรุ่นใหม่ที่ชอบกล่ินอายความเก่าแก่  ใกล้กัน

ยังเป็นย่านสามฟ้า (ภูเขา น้ า และคน)  คือ ถนนซัมซองดองกิล ที่ทอดยาวจากพระราชวังคยองบกกุง ไป

จนถึงสวนสาธารณะซัมชองที่เต็มไปด้วยต้นไม้และความร่มร่ืน ตลอดสองฝั่งถนน รวมถึงในตรอกซอกซอยนั้น 

มีการออกแบบด้วยสถาปัตยกรรมที่เก๋ไก๋เรียงรายตลอดถนน   ตลอดจนรู้สึกถึงกล่ินอายของความกลมกลืน

ระหว่างตะวันตกและตะวันออกผ่านร้านค้าต่างๆ  เช่น พิพิธภัณฑ์แสดงงานศิลปะ  ร้านอาหาร ร้านคาเฟ่  

ร้านกาแฟ ร้านแกลลอร่ี ร้านแอนติก ร้านงานศิลป์  ร้านCreative ร้านสินค้าแฟชั่นงานดีไซน์ที่มีความเป็น

เอกลักษณ์ของตัวเอง  รวมทั้งศูนย์วัฒนธรรมแฝงตัวอยู่ โดยมักดัดแปลงอาคารเก่าฮันนกให้มีความสมัยใหม่

โดยกลมกลืนระหว่างความเป็นฮันนกและโมเดิร์น 

จากนัน้ แวะซื้อของฝากติดไม้ติดมือที่ศูนย์รวมของพื้นเมือง (ละลายเงินวอน)  ก่อนอ าลาเกาหลี  แ ว ะ ซ้ื อ ข อ ง

ฝากติดไม้ติดมือที่ศูนย์รวมของพ้ืนเมือง (ละลายเงินวอน)  สาหร่ายหลากรูปแบบ หลากรสชาติ ขนมอร่อย

ต่างๆ ซีเรียลช็อคโก กาแฟ กระดกูม้าเจจูโด  ขนมโสม ชาโสม เคร่ืองส าอางโสม หมอนสุขภาพ  กิมจิ  เป็บ

โปโร้ (ป๊อกกี้เกาหลี) ชินราเมง (มาม่าเกาหลี) ของใช้ในบ้าน ลูกบอลซักผ้า  เคร่ืองใช้ไฟฟ้า ของที่ระลึก 

เป็นต้น  

เย็น..... ขึ้นอยู่กบัวนัและเวลาที่เดินทาง  เหินฟ้ากลับกรุงเทพฯบางสายการบินมีชุดกล่องสแนค็บล็อกให้ผู้โดยสารบน

เคร่ืองบนิ และมีบริการ Air Cafe จ าหน่าย  อาหาร เคร่ืองดื่ม และขนมคบเคี้ยว ค่ า.....เดินทางถงึสนามบิน

สุวรรณภูมิ 

 

รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากผู้จัดอีกคร้ังหนึ่ง   สงวนสิทธิในเร่ืองเที่ยวบินและตารางบินสายการบิน 

ราคา และ รายการ เปล่ียนแปลงหรือสับเปล่ียนได้  โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืน

ค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ ในทุกกรณี เนื่องจากเป็นการช าระค่าทัวร์ในลักษณะเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ เช่น ไม่ผ่านการพิจารณาใน

การตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง กรมแรงงาน  การกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย  เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง การถูก

ปฏิเสธในกรณีอื่นๆ   ไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ เป็นต้น 

ขอบคุณที่มาของภาพดดีจีากการท่องเที่ยวเกาหลี  www.visitkorea.co.kr ภาพทั้งหมดที่แสดงใช้เพ่ือประกอบความเข้าใจ 

 

สนใจจองทวัร ์ตดิตอ่สอบถาม   :   โทร. 02-108-8666 

คณุอัน๋ / คณุมิน้ / คณุเมย ์

 

 

http://www.visitkorea.co.kr/
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เมนอูาหารทวัรส์ าหรบัคณะ (ภาพอาหารที่แสดงใช้เพ่ือประกอบความเข้าใจ) 

เมนูหม้อไฟชาบูเห็ด เสริฟเป็นชุด 4 ท่าน/โต๊ะ อาหารพ้ืนเมืองของคาบสมุทรเกาหลีตั้งแต่

สมัยมองโกเลียบุกคาบสมุทรเกาหลี คล้ายสุกี้หม้อไฟ   โดยน าเนื้อหมูสไลด์ ต้มรวมมิตรกับ

ผักตามฤด ูเห็ดเกาหลี วุ้นเส้นหรือเส้นก๋วยเตี๋ยว  ใบบีซูหอม ในหม้อไฟ  เสริฟพร้อมน้ าจ้ิม 

ข้าวสวย และ เคร่ืองเคียงต่างๆ  (เติมหมูได้ไม่อั้น) 

 

 

 

เมนูหมูย่างคาลบี เสริฟไม่อั้น ชุด 4 ท่าน/โต๊ะ อาหารพ้ืนเมืองเกาหลีที่เล่ืองชื่อและรู้จักกันดี

ทั่วโลก มีรสชาติออกหวาน นุ่มและกลมกล่อม น าเนื้อหมูสต็กหรือหมูชิ้นหมัก ปิ้งย่างบน

กะทะ และตัดเป็นชิ้นพอค า ห่อทานกับผักกาดเขียวแบบเมี่ยงค าไทย  โดยใส่น้ าจ้ิมเต้าเจ้ียว 

(เคร่ืองจ้ิมหมัก ที่ช่วยชูรสอย่างด)ี ตามด้วยข้าวสวยร้อนเล็กน้อย  อย่าลืม ! ทานเคร่ืองเคียง

ต่างๆ เพ่ือความสมดลุในการทานแบบหยินหยาง   

เมนูชุดโต๊ะพื้นเมืองโซดังชุนดูบู เสริฟเป็นชุด ส าหรับ 4 ท่าน/โต๊ะ ที่ชาวเกาหลีบอกว่า มัน

อร่อยเหาะ เพราะ เร่ืองราวต้นก าเนิดของเต้าหู้สดโซดังท าด้วยน้ าเกลือทะเลที่ไม่ปนเปื้อน

สารเคมีใดๆ มาตั้งแต่สมัยราชวงศ์โซซอน  อีกทั้งรสชาติและคุณค่าทางโภชนาการสูง จึงท า

ให้ใครที่มาเที่ยวคังนึงต้องไม่พลาดที่จะไปล้ิมลองเมนูหม้อไฟเต้าหู้สดทรงเคร่ือง พร้อมชุด

เคร่ืองเคียงต่างๆ ณ หมู่บ้านโด่งดงัด้านอาหารประเภทเต้าหู้ที่ท าสดกนัวันต่อวัน พิเศษ ! ให้

ท่านได้ล้ิมลองหมูนึ่งโพซัมของโซดงั   

เมนูบาร์บีคิวไฟหรือบลูโกกิ เสริฟเป็นชุดกะทะ ส าหรับ 4 ท่าน/โต๊ะ เป็นอาหารดั้งเดิมของ

คาบสมุทรเกาหลี ก่อนเมนูคาลบี โดยน าเนื้อหมูสไลด์หมักซอสคันจังและเคร่ืองปรุงรสต่างๆ 

เมื่อน ามาปรุงจะมีรสออกหวานนุ่ม  เวลาทาน น ามาผัดย่างขลุกขลิกกับซุปบลูโกกิบนกะทะ

แบนพร้อมผักกะหล่ าและเส้นจันทน์ โดยจะมีลักษณะออกเป็นแบบน้ าข้น เพ่ือเป็นน้ าซุปไว้

คลุกคลิกทานกับข้าว เสริฟพร้อมข้าวสวยร้อนและเคร่ืองเคียงต่าง ๆ ประจ าวันคู่โต๊ะ  (เติม

หมูได้ไม่อั้น)  

บุฟเฟ่ต์อร่อยล้ า!!!  เมนูบาร์บีคิวปิ้งย่างสไตล์เกาหลี กินไม่อั้น ส าหรับ 4 ท่าน/โต๊ะ  กับ

หลากหลายสไตล์ของเนื้อหมูและเนื้อวัว กับหลากหลายสไตล์ของเนื้อหมูและเนื้อวัว (บางร้าน

อาจมีบริการเนื้อไก่ และปลาหมึก) ไม่ว่าจะเป็นแบบติดมัน แบบสันคอ แบบสามชั้น แบบ

หมักเผ็ด แบบหมักหวาน  แบบสดไม่มีการหมัก แบบเบอร์เกอร์ เป็นต้น มีบริการข้าวสวย  

และเคร่ืองเคียงต่างๆ ให้ล้ิมลอง    

เมนเูปบิพสิดาร-ไกตุ่น๋โสม  เสิรฟ์ทา่นละ 1 ตัว ในหม้อดินร้อน อาหารวังในสมัยก่อน ตั้งแต่

สมัยราชวงศ์โซซอน เชื่อกันว่าบ ารุงและเสริมสุขภาพ  โดยใช้ไก่ที่มีอายุวัยรุ่น ภายในตัวไก่

จะมีข้าวเหนียว รากโสม พุทราแดงและเคล็ดลับในการตุ๋นเพ่ือให้รสชาติกลมกล่อม เนื้อไก่

นุ่มและย่อย  เสริฟพร้อมเคร่ืองเคียงคู่โต๊ะ 
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Price & Conditions  

ราคานีเ้ปน็ราคาส าหรบันกัทอ่งเทีย่วชาวไทยหรอืผูถ้อืหนงัสอืเดนิทางไทยเทา่นัน้ (นกัทอ่งเทีย่วตา่งประเทศ โปรดเชค็)  

โปรแกรม Beautiful Korea เกาหลี 5 วัน 3 คืน  
ราคาเร่ิม 

(บาท) 
16,900 

เดินทาง 10ธันวาคม19-กุมภาพันธ์20 สายการบิน BUDGET AIRLINE กรุ๊ปคณะ 20-30 ท่านต่อคณะ 

 

 เดินทางขั้นต่ าปกติ  20  ท่านผู้ใหญ่ (ที่นั่งจ ากัด จองและจ่ายก่อนได้สิทธิก่อน จองหลัง อาจต้องเพ่ิมค่าตั๋ว)  

 หากต่ ากว่าก าหนด อาจจะไม่มีหัวหน้าทัวรและอาจต้องมีการเปล่ียนแปลงราคา  หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะช าระ

ค่าบริการเพ่ิมเพ่ือให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดทีี่จะประสานงานในการเดินทางตามความประสงค์ 

 สงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนราคาเพ่ิม หากมีการปรับขึ้นของภาษีน้ ามันหรือภาษีใดๆ จากสายการบิน คิดอัตรา ณ วันที่ 

17/09/18 

 สงวนสทิธิในเร่ืองเที่ยวบนิและตารางบิน ราคา และ รายการ เปล่ียนแปลงหรือสับเปล่ียนได้  โดยมิตอ้งแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า 

ในกรณทีไีมใ่ชต้ัว๋กรุป๊แตต่อ้งการจอยทวัร ์คดิทา่นละ 8,900 บาท 

เดก็ 2-7 ป ี:  หอ้งพกั = ผูใ้หญ ่2 + เดก็ 1 ไมม่เีตยีง |  เดก็ 8-12 ป ี เตยีงเสรมิหรอืหอ้งครอบครวั 

ทารก หมายถึง ผู้โดยสารทีม่ีอายุต่ ากว่า 24 เดอืน ณ วันที่เดินทางไปและวันเดินทางกลับ กรุณาติดต่อเพ่ือขอราคาพิเศษ 

เด็กทารกสามารถเดินทางโดยนั่งบนหน้าตักของผู้ใหญ่  โดยอนุญาตให้เด็กทารกหนึง่คนต่อผู้ใหญ่สองคนเท่านัน้ และห้ามมิให้

น ารถเข็นเด็ก หรือที่นัง่ส าหรับเด็กขึน้บนเคร่ืองบนิ จ านวนเด็กทารกตอ่เที่ยวบนิถูกจ ากัดไว้เพ่ือความปลอดภัย และสายการบิน

สามารถปฏิเสธการน าเด็กทารกเดินทางไปกับท่าน  สว่นผู้จัด เราค านึงถึงความปลอดภัยและเพ่ือสร้างความสุขแก่คณะผู้

เดินทาง 

ผู้ทุพลภาพ/มีปัญหาด้านสุขภาพหรืออยู่ในภาวะเจ็บป่วย ขอให้แจ้งผู้จัดกอ่นซ้ือทัวร์ เพ่ือเช็คกับทางสายการบินและผู้ให้บริการ  

เพราะอาจไม่อนุญาตให้ใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือต่างๆ ขึน้เคร่ืองบนิได้  เข่นน้ ายา เข็มฉีดยา เคร่ืองใช้แบตเตอร่ี หรือ เคร่ืองหายใจ  

สตรีมคีรรภ์ ขอให้แจ้งผู้จัดกอ่นซ้ือทัวร์  เพ่ือเช็คกับทางสายการบินและผู้ให้บริการ   โดยทั่วไป 

-อายุครรภ์ไม่ถึง 27 สัปดาห์ : ต้องลงนามยินยอมในเอกสารจ ากัดขอบเขตความรับผิดชอบของสายการบิน เมื่อท าการเช็คอิน

เพ่ือแสดงความยินยอมไมท่ าการเรียกร้องใดๆ ต่อสายการบิน 

-อายุครรภ์ในช่วงสปัดาห์ที่ 28 สัปดาห์ ถึง 34 สัปดาห์ : แสดงใบรบัรองแพทย์  ยืนยันสัปดาห์ทีต่ั้งครรภ์และก ากับวันที่ไม่เกิน

สามสิบ (30) วันนับจากเที่ยวบินขาออกทีก่ าหนดหรือเที่ยวบินขาเข้าที่ก าหนด  และต้องลงนามยินยอมในเอกสารจ ากัดขอบเขต

ความรับผิดชอบของสายการบิน  เมื่อท าการเช็คอินเพ่ือแสดงความยินยอมไมท่ าการเรียกร้องใดๆ ตอ่สายการบิน 

-อายุครรภ์ตั้งแตส่ัปดาห์ที่ 35 ขึ้นไป: สายการบินปฏิเสธการให้บริการ 

ปกตผิูจ้ดัจะสง่ใบนดัหมายเตรยีมตวัการเดนิทาง กอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ยประมาณ  5-7 วนั  

ขอ้มลูส าหรบัผูเ้ดนิทาง 

1. คนไทยถือหนังสือเดินทางประเทศไทย ไม่ต้องย่ืนขอวีซ่าก่อนออกเดินทาง  

2. เตรียมหนังสือเดินทางมีอายุมากกว่า 6 เดอืน ณ วันเดินทาง (ต้องมีหน้าว่างส าหรับประทับตราอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม) เพ่ือ

ย่ืน ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง   เนื่องจากเคาเตอร์สายการบินหรือด่านตรวจคนเข้าเมืองอาจปฏิเสธการเดินทางของท่าน 

3. ค่าวีซ่าส าหรับพาสปอร์ตต่างด้าว  กรุณาเตรียมเอกสารคือ  (1) พาสปอร์ต (2) ใบประจ าตัวคนต่างด้าว (3) ใบส าคัญถิ่นที่

อยู่ (4) ส าเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) (5)รูปถ่ายสี 2 นิ้วท่านละ1รูป   

 ผู้จัดจะเป็นผู้ด าเนินการย่ืนวีซ่าให้ท่าน โดยท่านจ่ายค่าบริการต่างหาก (ส าหรับหนังสือเดินทางต่างด้าวผู้เป็นเจ้าของ

หนังสือเดินทางจะต้องท าเร่ืองแจ้ง เข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะย่ืนวีซ่า) สิทธ์ิการออกวีซ่าขึ้นอยู่กบัสถานทูตเท่านั้น 

4. ขอสงวนสทิธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหน้าชื่อ เลขที่หนงัสือเดนิทาง และ

อื่นๆ เพ่ือใช้ในการจองตั๋วเคร่ืองบนิ ในกรณีที่มิได้สง่หน้าส าเนาหนังสือเดินทาง (พร้อมทั้งหน้าเปล่ียนชื่อนามสกุล ถ้ามี) ให้กับ

ทางผู้จัด 
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Departure  ธนัวาคม 2019 (ที่นัง่จ ากัดในแต่ละวัน จองและจ่ายก่อนได้สิทธิก่อน จองหลัง อาจต้องเพ่ิมค่าตั๋ว ) 

เชค็อนิ วนัออกเดนิทาง วนัเดนิทางกลบั 
ราคา/ทา่น

(บาท) 
หอ้งเดีย่ว+ หมายเหต ุ

วันพุธ 04 ธันวาคม 19 08 ธันวาคม 19 17,900 4,900  

วันพุธ 11 ธันวาคม 19 15 ธันวาคม 19 17,900 4,900  

วันพุธ 18 ธันวาคม 19 22 ธันวาคม 19 17,900 4,900  

วันพุธ 25 ธันวาคม 19 29 ธันวาคม 19 20,900 4,900  

วันอาทติย์ 29 ธันวาคม 19 02 มกราคม 20 26,900 6,900 วันหยุดปีใหม ่

Departure  มกราคม 2020 (ที่นัง่จ ากัดในแต่ละวัน จองและจ่ายก่อนได้สิทธิก่อน จองหลัง อาจต้องเพ่ิมค่าตั๋ว ) 

เชค็อนิ วนัออกเดนิทาง วนัเดนิทางกลบั 
ราคา/ทา่น

(บาท) 
หอ้งเดีย่ว+ หมายเหต ุ

วันพุธ 01 มกราคม 20 05 มกราคม 20 16,900 4,900  

วันพุธ 08 มกราคม 20 12 มกราคม 20 16,900 4,900  

วันพุธ 15 มกราคม 20 19 มกราคม 20 16,900 4,900  

วันพุธ 22 มกราคม 20 26 มกราคม 20 16,900 4,900  

วันพุธ 29 มกราคม 20 02 กุมภาพันธ์ 20 16,900 4,900  

Departure  กมุภาพนัธ ์2020 (ที่นัง่จ ากัดในแต่ละวัน จองและจ่ายก่อนได้สิทธิก่อน จองหลัง อาจต้องเพ่ิมค่าตั๋ว ) 

เชค็อนิ วนัออกเดนิทาง วนัเดนิทางกลบั 
ราคา/ทา่น

(บาท) 
หอ้งเดีย่ว+ หมายเหต ุ

วันพุธ 05 กุมภาพันธ์ 20 09 กุมภาพันธ์ 20 16,900 4,900  

วันพฤหัส 06 กุมภาพันธ์  20 10 กุมภาพันธ์  20 17,900 4,900 วันหยุด มาฆบูชา 

วันพุธ 12 กุมภาพันธ์ 20 16 กุมภาพันธ์ 20 16,900 4,900  

วันพุธ 19 กุมภาพันธ์  20 23 กุมภาพันธ์  20 16,900 4,900  

วันพุธ 26 กุมภาพันธ์ 20 01 มีนาคม 20 16,900 4,900  

Departure  มนีาคม 2020 (ทีน่ัง่จ ากัดในแต่ละวัน จองและจ่ายก่อนได้สิทธิกอ่น จองหลัง อาจต้องเพ่ิมค่าตั๋ว ) 

เชค็อนิ วนัออกเดนิทาง วนัเดนิทางกลบั 
ราคา/ทา่น

(บาท) 
หอ้งเดีย่ว+ หมายเหต ุ

วันพุธ 04 มีนาคม 20 08 มีนาคม 20 16,900 4,900  

วันพุธ 11 มีนาคม 20 15 มีนาคม 20 16,900 4,900  

วันพุธ 18 มีนาคม 20 22 มีนาคม 20 16,900 4,900  

 

 

อตัรา

คา่บรกิา

รรวม   

ตามรายการ:  ค่าตั๋วเคร่ืองบินชั้นประหยัด กรุงเทพฯ – อินชอน  – กรุงเทพฯ  ไปกลับแบบหมู่คณะ ( ตามวันเวลาที่

ระบุในตั๋วเคร่ืองบิน )  พร้อมที่พัก  3  คืน (ห้องละ  2-3  ท่าน) + อาหารเช้า กลางวัน และเย็นหรือค่ า + บัตรเข้า

ชมสถานที่ + รถน าเที่ยวตามรายการ + รวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% (ยกเว้นตั๋วเคร่ืองบิน) + สายการบินจ ากัด

น้ าหนักเพียงท่านละ 15 กก. (ขึ้นอยู่กบันโยบายสายการบิน ไม่เกินจ านวน 1-2 ชิ้น)  และถือขึ้นเครื่องได้อีกท่าน

ละ 1 ชิ้น 10 กก. (ตามขนาดที่ก าหนดของสายการบิน ไม่รวมกระเป๋าสะพาย) +  ประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์ 

(ขั้นต่ าวงเงินประกัน 1 ล้านบาท ค่ารักษาพยาบาล 5 แสนบาท 1-15 ปี หรือ อายุ 75-85 ความคุ้มครองเหลือ 50% 

อายุต่ ากว่า 1 ปี หรือ อายุเกิน 85 ปีไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวหรือการถูกฆาตกรรมหรือถูกท าร้าย

ร่างกาย)  

ตัว๋เครือ่งบนิและคา่ทวัรท์ีช่ าระแลว้ 
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ตั๋วเคร่ืองบนิ ไปกลับแบบหมู่คณะ ไม่สามารถ 

เปล่ียนเที่ยวบินไปหรือ

กลับ 

เปล่ียนวันเดินทางไปหรือ

กลับ 

เปล่ียนชื่อผู้

เดินทาง 

อัพเกรดที่

นั่ง 

คืนค่าบัตร

โดยสาร 

และหากยกเลิกการเดินทาง  ไม่มีระบบ คืนเงินบางส่วน    หากผู้โดยสารถูกปฎิเสธการออกนอกประเทศไทยหรือ

เข้าประเทศเกาหลี จากเจ้าหน้าที่แรงงานไทยหรือเจ้าหน้าที่ตรวจคนออกนอกประเทศไทยและเจ้าหน้าที่ตรวจคน

เข้าเมืองที่ประเทศเกาหลี ทางผู้จัดและทางสายการบินจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกกรณี  ผู้โดยสารอาจจะ

ต้องรับผิดชอบค่าปรับที่ประเทศเกาหลีเรียกเก็บ  ผู้โดยสารต้องรอกลับประเทศไทยในเที่ยวบินถัดไปที่มีที่นั่งว่าง

หรือตามวันเดินทางของตัว๋เคร่ืองบิน  ทั้งนี้แล้วแต่ทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนและสายการบิน ทางผู้จัดไม่สามารถเข้าไป

แทรกแซงได้ 

โรงแรมที่พักที่ระบุในรายการทัวร์ อาจมีการเปล่ียนแปลง เนื่องจากเป็นทัวร์ราคาพิเศษ (โรงแรมที่พักไม่ได้อยู่ใน

ใจกลางเมือง) ปกติผู้จัดจะแจ้งให้ทราบก่อนการเดินทางอย่างน้อยประมาณ  3-5 วัน พร้อมทั้งใบนัดหมายเตรียม

ตัวการเดินทาง 

รูปแบบห้องพักของโรงแรมจะแตกต่างกัน  รูปแบบห้องพักของโรงแรมจะแตกต่างกัน และอาจมีสไตล์การตกแต่ง

ทุกห้องไม่เหมือนกัน ห้องพักเดี่ยว (Single เตียงเล็กมาตราฐาน 1 เตียง) ห้องคู่ (Twin เตียงเล็กมาตราฐาน 2 เตียง 

/ Double เตียงใหญ่มาตราฐาน 1 เตียง)  และห้องพักแบบ  3 ท่าน  (Family Room 1 เตียงใหญ่+1เตียงเล็ก) ห้องพัก

อาจจะไม่ติดกนั ห้องมีขนาดกะทัดรัด มีหรือไม่มีอ่างอาบน ้า มีสิ่งอ านวยความสะดวกครบ น้ าดื่มฟรีอยู่ในห้องพักจะ

มี 1 หรือ 2 ขวด ส่วนน้ าแร่ย่ีห้อและมินิบาร์ในโรงแรมราคาจะสูงกว่าปกติ  อาจมีบริการกาต้มน้ า+ชากาแฟฟรี 

ช่วงการจัดงานระดบัเมือง ระดับประเทศ ระดับนานาชาติ เช่น Trade Fair, Convention, Festival, Conference, 

Expo เป็นต้น เป็นผลให้ราคาโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม  ผู้จัดขอสงวนสิทธิในการจัดที่พักตามความ

เหมาะสม 

เมนูอาหารทัวร์  โดยปกติทางผู้จัดจะหลีกเล่ียงอาหารประเภทเนื้อวัวเพ่ือส่วนรวม จะบริการเป็นหมูหรือไก่หรือมื้อ

พิเศษตามรายการ โดยส่วนมากอาหารทัวร์มักจะเป็นอาหารทานเพ่ือโภชนาการและสุขภาพ จะไม่ออกรสจัด แบบ

อาหารท้องถิ่น เช่น หมูย่างเกาหลี ไก่ตุ๋นโสม เกาหลีมีวฒันธรรมในการรับประทานอาหาร ซ่ึงจะนิยมอาหารชนิด

เดยีว มักจะเป็นการทานแบบแบ่งปัน คือ 1 ชุดต่อ 4 ท่าน และมีเคร่ืองเคียงแบบต่างๆ พร้อมข้าวสวย     การน า

เคร่ืองดื่มทั้งประเภทแอลกอฮอล์และไม่แอลกอฮอล์เข้าไปในร้านอาหาร ทางร้านอาจจะเก็บค่าบริการ หรือ ค่าเปิด

ขวดเสมอ      ส าหรับท่านที่มีข้อจ ากัดทางด้านอาหารหรือศาสนา ท่านอาจต้องช าระเพ่ิมเติม หรือ เตรียมอาหาร

ส่วนตัวไป ระหว่างมื้ออาหาร กรุณารอจนกว่าทางร้านอาหารเสิร์ฟอาหารส าหรับกรุ๊ปให้เรียบร้อยก่อน จึงจะ

ท าอาหารพิเศษเสิร์ฟให้ท่านได้ในภายหลัง     เมนูอาหารอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับ

สถานการณ์   เช่น เวลาออกหรือเวลาถึงของเที่ยวบินแต่ละสายการบิน  การจารจรบนท้องถนน  วันเวลาเปิดปิด

ของร้านอาหาร  หรือด้วยสาเหตุต่างๆ  ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงหรือปรับปรุง   

ในกรณีที่เกิดเหตุใดๆ จนท าให้คณะทัวร์ไม่สามารถออกเดินทางได้   เช่น มีลูกค้ากลุ่มใหญ่ยกเลิกการเดินทาง

กะทันหัน ทางสายการบินเรียกที่นั่งคืนด้วยเหตุผลของสายการบิน ฯลฯ ทางผู้จัดจะพยายามหาโปรแกรมอื่นใน

ราคาและช่วงเวลาใกล้เคียงกันทดแทน ขอให้ลูกค้าตระหนักดีว่าเหตุการณ์ดงักล่าวถือเป็นเหตุสุดวิสัยและเชื่อมั่นว่าผู้

จัดได้พยายามอย่างสุดความสามารถ  โดยลูกค้าจะไม่ยกเหตุข้อนี้มาเป็นข้อเรียกร้องใดๆ กับผู้จัด   หากลูกค้า

ประสงค์รับเงินคืน ทางผู้จัดยินดคีืนเงิน  

ราคา

คา่บรกิาร

ไมร่วม  

 

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ อาหารและเคร่ืองดื่มที่สั่งเพ่ิม โทรศัพท์ โทรสาร มินิบาร์ ทีวีช่องพิเศษ ค่าท าหนังสือ

เดินทาง ค่าซักรีด  ค่าสัมภาระที่เกินชิ้นหรือน้ าหนักเกินสายการบินก าหนด  ค่าวีซ่าพาสปอร์ตต่างด้าวหรือ

ต่างชาติ   

จัดเก็บ 60,000 วอน ทีส่นามบินสุวรรณภูมิ ( ค่าบริการของ คนขับรถ+ไกด์ )  

*** หัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน *** 

เงือ่นไขใน

การจอง   

ปกตมิดัจ าทา่นละ 5,000 บาทตอ่ทา่น  โดยต้องด าเนินการโอนเงินภายใน 1-2 วันนับจากวันที่ท าการจองและส่ง

ใบเรียกเก็บเงิน  และ ช าระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วันก่อนเดินทาง  
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ช่วงเทศกาล High Season (เทศกาลปีใหม่ เทศกาลตรุษจีน ตลอดเดือนเมษายน วันแรงงาน วันฉัตรมงคล  

วันหยุดส าคัญทางศาสนา ตลอดเดอืนตุลาคม ตลอดเดอืนธันวาคม)  หรือ เที่ยวบนิเหมาล า  มัดจ าทา่นละ 10,000 

บาทต่อท่าน โดยต้องด าเนินการโอนเงินภายใน 1-2 วันนับจากวันที่ท าการจองและส่งใบเรียกเก็บเงิน  และ 

ช าระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย  35 วันล่วงหน้า  หากไม่ช าระมัดจ าตามก าหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้

ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่   การช าระไม่ครบ ทางผู้จัดถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข หรือเช็คธนาคาร

ถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทางและขอสงวนสิทธ์ิในการ

คืนเงินตามเงื่อนไขการยกเลิก 

การ

ยกเลกิ

การจอง   

 

1) การยกเลิกการจองนั้น จะต้องแฟ็กซ์หรืออีเมล์แจ้งยกเลิกการจองล่วงหน้าอย่างน้อย  30 วันท าการ ก่อน

การเดินทาง โดยจะยึดเงินมัดจ า 5,000 บาท  ยกเว้นช่วงเทศกาล High Season (เทศกาลปีใหม่ เทศกาล

ตรุษจีน ตลอดเดอืนเมษายน วันแรงงาน วันฉัตรมงคล  วันหยุดส าคัญทางศาสนา ตลอดเดือนตุลาคม ตลอด

เดอืนธันวาคม)  จะยึดเงินมัดจ า 10,000 บาท      

2)  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29-24 วัน - เก็บค่าใช้จ่าย 10,000  ยกเว้นช่วงเทศกาล High Season  12,000 - 

18,000 บาท   

3)  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-23 วัน - เก็บค่าใช้จ่าย 80% ของราคาทัวร์  ยกเว้นช่วงเทศกาล High Season  

เก็บค่าบริการ 100%   

4)  ยกเลิกก่อนการเดินทางวันเดินทาง หรือ 1-14 วัน - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100%   

(ราคาทัวร์เป็นการซ้ือขาดแบบมีเงื่อนไขกับทางสายการบินและทางผู้จัดทัวร์เส้นทางเกาหลี จะไม่มีการคืนเงินมัด

จ าหรือค่าบริการทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดใด) โดยเฉพาะช่วงเทศกาล High Season หรือ ฤดกูาลท่องเที่ยวของเกาหลี    

การคืนเงินทุกกรณี  ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืน

ที่ท าการของผู้จัดอย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือท าเร่ืองขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพร้อม

หลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ  และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการ

ให้น าเงินเข้าให้ครบถ้วน 

สายการบนิและตัว๋เครือ่งบนิ 

ในการส ารองทีน่ัง่และการใสช่ือ่ในระบบส ารองทีน่ัง่  ผู้เดินทางต้องส่งส าเนาของหนังสือเดินทาง ( Passport ) ที่ชดัเจน หรือ 

ส่งรายละะรายละเอียดที่สายการบินต้องการ (ภาษาอังกฤษ) เช่น ค าน าหน้าชื่อ ชื่อและนามสกุล วันเดือนปีเกิด เลขที่

พาสปรอต วันหมดอายุ ( โดยเซ็นต์ชื่อและเขียนยืนยันรับรองเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรให้ทางผู้จัด )  หากไม่มีการส่ง

ข้อมูลทั้งหมดในพาสปรอตเป็นลายลักษณ์อักษรให้ทางผู้จัด และเกิดการออกชื่อนามสกุลในตั๋วหรือบัตรโดยสารผิดพลาด อาจมี

ผลให้ผู้โดยสายจะต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใหม่ที่จะเกิดขึ้นทั้งหมด และสายการบินไม่มีระบบเสียค่าใช้จ่ายเพ่ือแก้ไขตัวสะกด

ค าน าหน้าชื่อ / ชื่อ / นามสกุล หรือ การเปล่ียนชื่อผู้เดินทาง 

หากท่านต้องซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศ  (เครื่องบิน รถทัวร์, รถไฟ) เพื่อไปและกลับกรุงเทพฯ    กรุณาเลือกซ้ือบัตร

โดยสารภายในประเทศประเภทที่สามารถเล่ือนวันและเวลาการเดินทางได้      ทั้งนี้เพ่ือป้องกันปัญหาเที่ยวบินล่าช้าหรือการ

เปล่ียนแปลงเวลาของเที่ยวบินหรือการเปล่ียนแปลงวันเดินทาง 

ตั๋วสายการบินไม่สามารถระบุที่นั่ง ซื้อแบบใช้วิธี RANDOM คือสุ่มเลือกที่โดยระบบสายการบิน   การจัดที่นั่งบนเคร่ืองบิน 

เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ก าหนด ทางผู้จัดไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ แต่จะท าการ Request ให้ได้เท่านั้น    

การเชค็อนิตัว๋เดนิทางทีเ่คาเตอรส์ายการบนิ  เงือ่นไข 

 เคาน์เตอร์เช็คอินจะเปิดให้บริการก่อนเวลาเคร่ืองออกสาม (3) ชั่วโมง เคาน์เตอร์ จะปิดให้บริการก่อนเวลาออกเดินทาง  

(90) นาที  ผู้โดยสารจ าเป็นต้องด าเนินการให้เรียบร้อยภายในระยะเวลาที่ได้ระบุไว้ ทั้งนี้ไม่ว่าในกรณีใดๆ  สายการบิน

สงวนสิทธิในการปฏิเสธการเดินทาง โดยไม่มีการคืนเงินค่า โดยสารที่ท่านได้ช าระไปแล้ว  

 ไม่แสดงตนหรือยืนยันความเป็นตัวท่านต่อพนักงานของสายการบิน 

 ไม่อาจแสดงเอกสารได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง (เอกสารการเดินทางที่ช ารุดไม่สมบูรณ์จัดว่าเป็นเอกสารที่ไม่ถูกต้อง)  

 ส าหรับท่านต้องมีตราอนุญาตเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศ (วีซ่า) ซ่ึงจ าเป็นต่อการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ   หรือ  
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เอกสารการเจ้งเข้าแจ้งออก   หรือ  เอกสารด้านการท างาน Work Permit 

 กระท าการประทุษร้ายแก่พนักงานของสายการบิน หรือก่อให้เกิดความวุ่นวาย ณ เคาน์เตอร์ของสายการบิน หรือดูหมิ่น 

เหยียดหยามพนักงานของสายการบินไม่ว่าโดยการกระท าหรือโดยวาจา 

 หากรัฐบาลหรือหน่วยงานอื่นไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางหรือขึ้นเคร่ืองบิน 

 หากสายการบินเห็นควรว่าไม่สมควรแก่การเดินทางเนื่องจากอาการเมาสุราหรือมีลักษณะอาการที่เป็นอันตรายอย่างเห็น

ได้ชัดในทางการแพทย์ และ/หรือ  หากสายการบินเห็นควรว่าไม่เหมาะสมในการเดินทางโดยเหตุผลทางการแพทย์ หรือ

เงื่อนไขทางการแพทย์ของท่านอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพแก่ผู้โดยสารอื่น 

 

 

 

 

 

ส าคญั ผูเ้ดนิทางทกุทา่นกรณุาตรวจสอบขอ้มลูเหลา่นี ้ 

** เนือ่งจากมกีรณทีีถ่กูปฏเิสธการเขา้ประเทศ ** 

               หนงัสอืเดนิทางของทา่นตอ้งอยูใ่นสภาพสมบรูณไ์มช่ ารุด เชน่ 

1. ปกหน้า-หลัง ไม่ ฉีก หรือ ขาดจากเล่ม 

2. หน้ากระดาษในเล่ม ต้องไม่ ฉีก ขาด หรือ หลุด จากเล่ม 

3. หน้ากระดาษในเล่ม ไม่ควรมีรอยขีดเขียน หรือ ตราประทบัที่ระลึก เช่น เมื่อท่านไปเที่ยวประเทศญี่ปุน่ 

ไม่ควรประทับของสถานี (Eki Stamp) และสถานที่ท่องเที่ยว (Kinen Stamp) ใดๆ ลงในหน้าพาสปอร์ต 

4. เล่มหนังสอืเดินทางไมค่วรเปื่อยจากการเปียกน้ า 
5. หน้าที่มีขอ้มูลส่วนบคุคล ไมค่วรมีรอยปากกา หมึกเลอะ รอยขีด ขูด ข่วน ฟันสัตว์เล้ียงแทะ ฯลฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ** กอ่นท าการจองทวัรท์กุครัง้ กรุณาอ่านโปรแกรมอยา่งละเอยีดทกุหนา้ และทกุบรรทดั 

เนือ่งจากทางบรษิทัฯ จะอิงตามรายละเอยีดของโปรแกรมทีข่ายเปน็หลกั ** 

          

*** ลกูคา้ทา่นใดมคีวามประสงคจ์ะซือ้ประกนัการเดนิทางเพิม่ความคุม้ครอง *** 

ส าหรบัครอบคลมุเรือ่งรกัษาพยาบาล / การลา่ช้าของสายการบนิ / กระเปา๋เดนิทาง 

กรณุาตดิตอ่ .... เซลลท์ีท่า่นตดิตอ่ซือ้ทวัร์   โทร. 02-108-8666 
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ขอ้ตกลงและเงือ่นไขการเดนิทางทอ่งเทีย่วกบัเรา 

 จัดให้เฉพาะลูกค้าท่ีประสงค์จะไปท่องเท่ียวตามรายการของทัวร์ทุกวันเท่านั้น  หากท่านไม่สามารถร่วมทัวร์ทุกวัน แค่สมัครมาร่วมทัวร์ เพียง

เพื่อการใช้ตั๋วเครื่องบินและท่ีพักในราคาพิเศษ  หากท่านไม่แจ้ง และปรากฏว่าท่านไม่รวมทัวร์ในบางวัน ทางบริษัทจะคิดค่าด าเนินการใน

การแยกท่องเที่ยวเอง 300 USDต่อท่าน  (ก่อนซื้อทัวร์ จะต้องแจ้งความประสงค์ท่ีเป็นจริง เพื่อทางผู้จัดจะได้คิดค่าบริการท่ีเหมาะสม)    

หมายเหตุ หากการไปพบเพื่อนหรอืญาติหรอืไปติดต่อธุรกิจหรอืท่องเท่ียวอิสระ ท าหลงัจากท่ีรายการเสร็จส้ินในแต่ละวันแล้ว ไม่เป็นเหตุท่ีทาง

ผู้จัด จะตดัการให้บริการท่านแต่อย่างใด  

 ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรอืไม่ขายให้แก่ท่านท่ีต้องใช้รถเข็น หรือ มีโรคประจ าตัวบางอย่าง หรือ ท้องอ่อนหรือท้องแก่มาก หรือ มีเด็กอายุ 

1-2 ปี หรอื คนพิการ หรอื พระภิกษุสงฆ์ หรอื นักบวช (ก่อนซื้อทัวร์ จะต้องแจ้ง เพื่อหาข้อตกลงร่วมกัน เพราะเราค านึงถึงความปลอดภัย

และเพื่อสร้างความสุขแก่คณะผู้เดินทาง)   

 ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางท่ีมคีวามประสงค์จะลกัลอบเข้าประเทศเกาหลีใต้เพื่อไปท างาน หรือเพื่อการอ่ืนใดอันมิใช่การท่องเท่ียว  

 การเปลี่ยนแปลงรายการท่องเท่ียวในทุกการเดินทางอาจเกิดการเปลี่ยนแปลง  ดังนี้ รายการท่องเท่ียว เมนูอาหาร โรงแรมท่ีพัก รถทัวร์

ในแต่ละวันท่ีได้จัดเตรียมไว้ (ท้ังช่วงน าเสนอ ช่วงสรปุ และช่วงเดินทางจริง) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง  โดยพยายามท่ี

จะตามรายการสรปุให้ตรงมากท่ีสุด หรอืในระดับ หรอืในคุณภาพท่ีใกล้กันมากท่ีสุด 

 ขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธความรับผิดชอบค่าเสียหายท่ีเกิดกับชีวิต ร่างกาย การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย ความตาย อุบัติเหตุต่างๆ  สูญหายใน

ทรพัย์สินหรอือย่างอ่ืน การนัดหยุดงาน  ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฎิวัติ  และอ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรอืทางอ้อม  

 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทนหรอืหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน ( ความสูญ

หายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้าของเท่ียวบิน การยกเลิกเท่ียวบิน มีการยุบเท่ียวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการ

เปลี่ยนแปลง เนื่องจากสายการบินพิจารณาสถานการณ์แล้วว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรอืเหตผุลเชิงพาณิชย์ หรือเหตุผลทางด้านความ

ปลอดภัย เป็นต้น  โดยจะปฏิบัติตามเง่ือนไขและข้อจ ากัดความรับผิดชอบของแต่ละสายการบิน )  บริษัทขนส่ง  รถโดยสาร  เรอืบริการ หรือ 

หน่วยงานท่ีให้บริการ  ท่ีจะส่งผลท าให้เสียเวลาหรือยกเลิกรายการท่องเท่ียวทัวร์บางรายการหรือท้ังหมด  ผู้เดินทางไม่สามารถเรียกร้อ ง

ค่าเสียหาย ไม่ว่าในกรณีใดๆ ท้ังส้ิน ท้ังค่าเสียเวลา  ค่าเสียโอกาส ค่าเสียความรู้สึก และค่าใช้จ่ายท่ีบริษัทจ่ายไปแล้ว เป็นต้น   ขอให้ทราบ

ว่า  ผู้จัดจะด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะประสานงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า แต่จะไม่คืนเงิน  

 มคัคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิ์ในการให้ค าสัญญาใดๆ ท้ังส้ินแทนผู้จัด  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของผู้จัด

ก ากับ  

 ผู้จัดจะไม่รบัผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ ในทุกกรณี เนื่องจากเป็นการช าระค่าทัวร์ในลกัษณะเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ เช่น 

ไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง กรมแรงงาน  การกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง 

เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ   ไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เท่ียวบางรายการ เป็นต้น 

 ขอความร่วมมือในเรื่องความประพฤติของคนเดินทางหากผู้จัดหรือตัวแทนของประเทศท่ีท่านได้เดินทางมา เดินทางไปสู่ หรือเดิน

ทางผ่าน  เห็นว่าผู้โดยสารประพฤติตนท่ีอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้เดินทางอ่ืนๆ หรือทรัพย์สิน หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ี 

(ตัวแทน) หรือไม่ปฏิบัติตามค าชี้แจงของเจ้าหน้าท่ี (ตัวแทน) ทางผู้จัดอาจใช้มาตรการตามท่ีเห็นสมควรเพื่อป้องกันไม่ให้ความประพฤติ

ดังกล่าวด าเนินต่อไป ซึ่งรวมไปถึงการยับยั้ง และปฏิเสธให้บริการ 

 การช้อปปิ้งการเลือกซื้อของนักท่องเท่ียว เป็นส่วนหนึ่งของการท่องเท่ียว โดยเฉพาะการท่องเท่ียวประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งเป็นแหล่งช้อปปิ้งท่ี

คนไทยชื่นชอบ   โปรแกรมทัวร์อาจจะมีการรายการพาไปช้อปปิ้งยังสถานท่ีต่างๆ โดยการเลือกซื้ อของทุกอย่างเป็นเรื่องการตัดสินใจ

ส่วนตวัเสมอ  และ ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบทุกการซื้อของท่าน 

 กระเป๋าลูกค้าต้องยอมรับในความเส่ียงของกระเป๋าทุกใบของตวัเอง (ท่านสามารถเลือกซื้อประกันเพิ่ม เก่ียวกับสัมภาระกระเป๋า  เพราะสาย

การบินมกี าหนดการจ ากัดความรับผิดชอบต่อสัมภาระ)  ทางทัวร์จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย สูญหาย ล่าช้า อุบัติเหตุ ท่ีเกิดจากกรณี

ใดๆ ท้ังส้ิน  ซึ่งลูกค้าต้องเข้าใจว่า โดยปกติทุกฝ่าย เช่น คนขับรถ  มัคคุเทศก์ หรือ หัวหน้าทัวร์  ถึงแม้จะพยายามในการดูแลและระวัง

เรื่องสัมภาระกระเป๋าเดินทางลูกค้า 

ผู้ร่วมเดินทางตกลงปฏิบัติตามข้อก าหนดและเง่ือนไขการเดินทางนี้ทุกประการและในกรณีมีข้อพิพาท ให้ถือค าตดัสินของผู้จัดเป็นท่ีส้ินสุด 
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Attn : คุณ____________________   Fax :  02 – 231-3399 

ใบจองทัวร์กับ  บริษัท เอฟวนิีว อินเตอร์ แทรเวลิ กรุ๊ป จ ากัด 

รายการทวัร์                                                                                                    วนัเดินทาง     
ช่ือผูติ้ดต่อ      โทร     แฟกซ ์    
ท่ีอยูเ่พื่อติดต่อรับเอกสาร            
              
จ านวนผูเ้ดินทางทั้งหมด   คน  (ผูใ้หญ่   ท่าน / เด็กอายตุ  ่ากว่า 12 ปี  ท่าน) 
จ านวนหอ้งพกัท่ีใชท้ั้งหมด  หอ้ง (หอ้งพกัคู่ หอ้งพกัเด่ียว       หอ้งพกั 3 เตียง       ) 

รายช่ือผู้เดินทาง (กรุณาจัดเรียงตามห้องพัก และให้ช่ือทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ อย่างถูกต้องตามหนังสือเดินทาง) 

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

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

**หมายเหตุ กรุณแจง้ความประสงคอ่ื์นตามท่ีท่านตอ้งการ อาทิเช่น 
   อาหาร     ไม่ทานเน้ือววั                 ไม่ทานเน้ือหม ู         ไม่ทานสตัวปี์ก     ทานมงัสาวิรัต 
รายระเอียดอ่ืนๆ              
ยนืยนัราคา ผูใ้หญ่    เด็ก    ค่าตัว๋เพ่ิม / ลด  ___________   
ขา้พเจา้รับทราบเง่ือนไขในรายการทวัร์เรียบร้อยแลว้  ลงช่ือ      ผูจ้อง 

                             (     )  
                                  วนัท่ี      

 
 

 เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป ขอบคุณทุกท่านท่ีใหเ้กียรติใชบ้ริการ
ของเรา 


