
 

 

 

 

 

มัน่ใจทุกการเดนิทาง  ประสบการณม์ากกวา่  20  ปี 

[เอพิล สโนว์ ยาร์ช 5 วัน 3 คืน เม.ย. 63 #สงกรานต์ (BG)] 

 

มหัศจรรย์วันสงกรานต์  จัดปีที ่8 ฤดูกาลหมิะดอกไมน้ัดกัน ฉีดความหนาวเยน็ของเกลด็หมิะ  

แขง่เลน่สเลดบนลานหมิะภูเขา ปาร์ตีฮ้นับก รว่มลุน้รางวลั ฟร!ี นัง่กอนดอลลา่ #Yongpyeong Dragon Valley 

โปรแกรม APRIL SNOW  เกาหลี 5 วัน 3 คืน 
ราคา 

(บาท) 
20,900 

เดนิทาง 10-14, 11-15, 12-16 เมษายน 20  สายการบนิ BUDGET AIRLINE กรุป๊คณะ 20-30 ท่าน/คณะ 

ทีพั่ก จัดหอ้งพักทีล่ะ 1 คืน #สกรีีสอร์ท Yongpyeong  #เคียงกีโด #กรุงโซล ระดับ 3+ ดาวเกาหลี   

รถโคช บรกิารดว้ยรถซึง่มีขนาดของรถจะเปน็ไปตามจำนวนของผูโ้ดยสาร ปกตกิ 25 หรือ 30 หรือ 40 หรือ 45 ทีน่ัง่   

อาหาร 

อาหารเชา้@โรงแรม 3 มื้อ อาหารกลางวันและคำ่@ห้องอาหารท้องถิ่น 6 มื้อ เมนูจัดหลากหลายไม่ซ้ำกัน #อันดง

จิมทัค #หมูบลูโกก ิ#หม้อไฟชาบู #คูปองโซซอน #BBQบุฟเฟต่์ไมอ่ัน้ #ยงเพียงปาร์ตี้ฮันบก  ฟรี ! น้ำแร่บนรถวัน

ละ 1 ขวด 

วันแรก 

วันทีส่อง 

(-.L.D)    

สนามบนิสุวรรณภูม ิ– สนามบินนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ – ฉลองเทศกาลสีชมพู ดอกพ๊อตกต(ซากุระ) 

บานสะพรัง่ - หลงเขา้สูยุ่คโซซอน พบ บ้านเรือน ผู้คน ร้านอาหาร ตลาดพืน้เมือง #หมู่บ้านพื้นเมืองซูวอน สถานที่

ถ่ายทำละครและหนังประวัตศิาสตร์ของเกาหลี – ฉลองเทศกาลดอกไมบ้าน #สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – จังหวัดเคียงกี

โด 

วันทีส่าม 

(B.L.D) 

เส้นทางโรแมนตกิและความเชือ่! หุบเขานอ้ยใหญส่ลับซับซอ้นคู่สายนำ้ วนอุทยานแหง่ชาตโิอแดซาน ขอพรปีใหมท่ี่วัด

โวจองซาทา่มกลางหุบเขาในปา่สนใหญ ่– ร่วมงาน มหัศจรรย์วันสงกรานต์!! ร่วมงาน “ April Snow “  ฉีดฉาดความ

หนาวเยน็ของเกลด็หมิะ สนุกไปกับการแข่งเล่นสเลดบนลานหิมะภูเขา ปิดท้ายด้วยปาร์ตี้ฮันบกสุดมันส์ พร้อมการ

แสดงโชว์พิเศษ และลุ้นของรางวัลมากมาย ณ Yongpyeong Dragon Valley  (ฟรี! ชุดสกี, สโนว์เสลด, บัตรนั่ง

กอนดอลล่า สูย่อดเขาพัลวังที่ยาว 3.7 กิโลเมตร)  

วันทีส่ี ่

(B.L.-) 

กรุงโซล – ศูนย์เครือ่งสำอางเวชสำอาง – ศูนย์ฮอ๊กเกต็นามู  – สัมผัสประสบการณ์ใหม!่ ล่องเรือยอร์ชบนแมน่ำ้ฮัน – 

ย่านมหาลัยฮงแด Trick Art Museum และ คาเฟ ่943 King’s Cross ที่แฟน Harry potter – ภูเขานัมซาน หอคอย 

N Tower  สายเคเบิ้ล Love Rock Cable  

วันทีห่า้ 

(B.L) 

กรุงโซล – ศูนย์นำ้มันสนเขม็แดง –  ดิวตีฟ้รี – ย่านเมียงดง " ถนนแฟชัน่ของเกาหลี – ศูนย์โสมเกาหลี – แวะซื้อของ

ฝากที่ศูนย์รวมของพื้นเมือง (ละลายเงินวอน) – สนามบินนานาชาติอินชอน – กรุงเทพฯ 

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

ใบอนุญาตธุรกิจน าเที่ยวเลขที่ 11/01967 
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Itinerary   

โปรแกรม APRIL SNOW  เกาหลี 5 วัน 3 คืน 
ราคา 

(บาท) 
20,900 

เดนิทาง 10-14, 11-15, 12-16 เมษายน 20  สายการบนิ BUDGET AIRLINE กรุป๊คณะ 
20-30 ท่าน/

คณะ 

โปรแกรมทอ่งเทีย่ว มหัศจรรย์วนัสงกรานต์  จัดปีที่ 8 ฤดูกาลหิมะดอกไม้นัดกัน ฉีดความหนาวเย็นของเกล็ดหิมะ 

แข่งเล่นสเลดบนลานหิมะภูเขา ร่วมลุ้นรางวัล ปิดท้ายด้วยปารต์ี้สุดมนัส์ พร้อมการแสดงโชว์พิเศษ และลุ้นของ

รางวัลมากมาย ณ Yongpyeong Dragon Valley  (ฟรี! ชดุสกี, สโนว์เสลด, บัตรนั่งกอนดอลล่า สู่ยอดเขาพัลวังที่

ยาว 3.7 กิโลเมตร) - สมัผสัประสบการณใ์หม่! ล่องเรือยอร์ชบนแม่น้ำฮัน หลงเข้าสู่ยุคโซซอน พบบ้านเรอืน ผู้คน 

ร้านอาหาร ตลาดพื้นเมือง #หมู่บ้านพื้นเมืองซูวอน สถานที่ถ่ายทำละครและหนงัประวัติศาสตร์ของเกาหลี ฉลอง

เทศกาลดอกไม้บาน #สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ฟรี!บัตรเล่นเครื่องเล่นได้ไม่จำกัดรอบ สวนสัตว์เปิด ชมขบวนพาเหรด 

เส้นทางโรแมนติกและความเชื่อ ! หุบเขาน้อยใหญ่สลับซับซ้อนคู่สายน้ำตลอดเส้นทาง  วนอทุยานแห่งชาติโอแด

ซาน สมญานาม “ ห้าภูเขาใหญห่รือห้ายอดภูเขา “ขอพรปีใหม่ที่วัดโวจองซาท่ามกลางหุบเขาในป่าสนใหญ่ กรุงโซล 

ภูเขานัมซานหอคอย N Tower  สายเคเบ้ิล Love Rock  ย่านมหาลัยฮงแด Trick Art Museum และ คาเฟ่ 943 

King’s Cross ที่แฟน Harry potter ต้องห้ามพลาด!  ศูนย์เคร่ืองสำอางเวชสำอาง ยา่นเมียงดอง  

เทศกาลสีชมพู ดอกพ๊อตกต (ซากุระเกาหลี) บานสะพรั่ง ทั่วประเทศเกาหลี  

 

 

#พ็อตกตบานสะพรั่งขาวอมชมพูช่วงใบไม้ผลิที่เกาหลี ให้ผู้คนได้ชื่นชมและเป็นสัญลักษณ์ของวัฏจกัรชีวิต เทศกาล

ดงักล่าวเป็นเวลาแห่งการเฉลิมฉลองอย่างรื่นเริงใต้ต้นซากุระที่ครอบครัวและญาติมิตรจะมาร่วมปิคนิค เพื่อชื่น

ชมความสวยงามของธรรมชาติ การบานของดอกพ็อตกตแต่ละสถานที่ไม่ว่าจะเป็น #เมืองซูวอน #เมืองยงอิน #

เอเวอร์แลนด ์#กรุงโซล #สวนสาธารณะยออิโด #ภูเขานัมซาน แต่ละป ีจะอยู่ประมาณช่วง 08-20 เมษายน ซึ่ง

อาจจะคลาดเคลื่อนตามสภาวะอากาศ 

 

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 

(ขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงเที่ยวบินและตารางการบินของสายการบินตามที่ได้อนุมัติที่นั่งจำกัดในแต่ละวัน จอง

และจ่ายก่อนได้สิทธิก่อน จองหลัง อาจต้องเพิ่มค่าตั๋ว) 
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โปรดตรวจสอบ อายุ ของหนังสือเดินทาง ( Passport ) ของผู้โดยสาร ว่าจะต้องคงมีอายุเหลือ ณ วันเดินทาง 

มากกว่า 6 เดือนขึ้นไป และหนังสือเดินทางเหลือหน้ากระดาษเพียงพอให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนได้ประทับตรา 

หนังสือเดินทางอยู่ในสภาพที่ดี (ไม่ชำรุด) 

DAY วันแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ    เช้า กลางวนั ค่ำ 

1 
เจ้าหนา้ทีร่อตอ้นรับดูแล มอบเอกสาร และอธิบายเพิม่เตมิ  (นดัหมายแต่ละ

คณะกอ่นออกเดนิทาง 3 ชัว่โมงลว่งหนา้กอ่นเครือ่งออก)   

- - - 

คำ่ หนา้เคาน์เตอร์ สายการบนิ ใกลป้ระตูทางเขา้  

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

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

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

การอนุญาตใหท้า่นผา่นดา่นตรวจคนออกนอกประเทศไทย และ ผ่านด่านตรวจคนเข้าประเทศเกาหลีเพื่อการ

ท่องเที่ยว เป็นอำนาจของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าออกเมืองของประเทศไทยหรือประเทศเกาหลีในการพิจารณา

และอนุญาตให้เดินทางออกจากประเทศไทย หรือ ให้พำนักอยู่ในประเทศกาหลีใต้เพื่อการท่องเที่ยว ทางผู้จัดไม่

มีอำนาจและไม่สามารถเข้าไปแทรกแซง 

หากท่านตอ้งซือ้บัตรโดยสารเครือ่งบนิ / รถทัวร์ / รถไฟ ภายในประเทศเพือ่ไปและกลับกรุงเทพฯ 

กรุณาเลือกซื้อบตัรโดยสารภายในประเทศประเภทที่สามารถเล่ือนวันและเวลาเดินทางได้ 

ทั้งนี้เพื่อป้องกันปัญหาเที่ยวบินล่าช้าหรือการเปล่ียนแปลงเวลาของเที่ยวบินหรือการเปล่ียนแปลงวนัเดินทาง 

 

ข้อแนะนำ 

• หากท่านมีปญัหาเรื่องอาหารกรุณาแจ้งทางผู้จัดทราบล่วงหน้า 

• ห้ามนำผลไม้และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศเกาหลีใต้ หากพบจะต้องเสียค่าปรบั 

• เตรียมสัมภาระขนาดกลาง เนื่องจากโรงแรมที่พักในเกาหลีไม่มีบริกรช่วย (แนะนำ ตลอดทริปจะต้องดูแล

กระเป๋ายกขึ้นลงห้องด้วยตัวท่านเอง เพื่อป้องกันหลายกรณีที่อาจเกิดขึ้นได้)   

• กระเป๋าทุกใบจะต้องฝากให้กับทางเจ้าหน้าที่สายการบินด้วยตัวท่านเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัย

ของสายการบิน 

• ทรัพย์สินมีค่าและแตกหักง่าย  เช่น เงิน อัญมณี  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ กล้องถ่ายรูป 

อุปกรณว์ีดโีอ เอกสารที่แลกเปล่ียนเป็นเงินได้  เอกสารทางธุรกิจ หนังสือเดินทาง เก็บติดตัวเสมอ 

• สนามบินสุวรรณภูมิ  “ ไม่มีการประกาศเรียกลูกค้าขึ้นเครื่อง ”  กรุณารอที่ประตูขึ้นเครื่องอย่างน้อย 30 

นาที ก่อนเวลาเครื่องออก 

• นำเสื้อแจ็คแก็ตติดตัวขึ้นเครื่องด้วย เพราะอากาศอาจจะเย็นและเพื่อการพักผ่อนที่อบอุ่น  (สำหรับ มือใหม่ 

หรือ คนกลัววันแรกๆ จะ jetlag หรืออาการเมาเวลาจากการเปล่ียนโซนเวลาของโลก แนะนำ :  นอนให้

มากที่สุด หรือ ทานยาแก้เมา เพราะมีมีฤทธ์ิทำให้นอนหลับ ไม่ดื่มสุราหรือของมึนเมา และดื่มน้ำมากๆ) 
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DAY วันที่สอง  สนามบนินานาชาติอินชอน เกาหลีใต้ กรุงโซล – จงัหวัดเคียงกี  เช้า กลางวนั ค่ำ 

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

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

มบีริการ Air Cafe จำหน่าย  อาหาร ของกิน เครื่องด่ืม ขนมคบเคี้ยว บนเครื่องบิน 

 (สายการบินไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารนำอาหารข้างนอกมารับประทานบนเครื่อง) 

จากนั้น ถึงสนามบินนานาชาติอินชอน ถึงสนามบินนานาชาติอินชอน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

และศุลกากรแล้ว  รถโค๊ชพาท่านข้ามทะเลตะวันตกด้วยสะพานแขวนยองจองหรือสะพานเพื่อ

ความหวังในการรวมชาติที่ยาวกว่า 4.42 กม.  มียอดโดมสูง 107 เมตร  ไปยังจุดหมายปลาย

ทางการท่องเที่ยวของวันนี้  เพื่อให้รายการท่องเที่ยวเป็นไปตามกำหนดการ  ทางคณะทัวร์จะ

ออกเดินทางจากสนามบินหลังเวลาเครื่องลงประมาณ 1.30 ชั่วโมง ท่านที่ติดสัมภาษณ์ที่ด่าน

ตรวจคนเข้าเมือง  หากท่านผ่านเข้าเมืองเรียบร้อย ท่านต้องเดินทางไปพบกับคณะทัวร์ด้วย

ตนเอง และไม่สามารถเรียกร้องค่าเดินทางจากทางผู้จัดได ้ 

 

จากนั้น พาท่านเข้าสูยุ่คโซซอน ที่เที่ยวติดท็อปชาร์ต เดินเที่ยวในหมู่บ้านพื้นเมืองวัฒนธรรมซูวอน พบ

ผู้คนแต่งกายโบราณ กับหมูบ่้านจำลองวิถีชีวิตของคนเกาหลี กับบ้านสไตล์ด้ังเดิมต่างๆ กว่า 240 

หลัง เยี่ยมชมเครื่องใช้ไม้สอยที่ใช้ บ้านของชาวบ้าน บ้านของเศรษฐี บ้านของข้าราชการ ลาน

กว้างสำหรับกิจกรรมกลางแจ้งและไว้แสดงศิลปพื้นบ้านในเทศกาลต่างๆ และช่วงประจำวัน  

นอกจากนี้ ยังมีตลาดพื้นเมืองชาวโซซอน ที่รวมความอร่อยของขนม ร้านอาหาร ร้านน้ำชา 

ร้านศิลป และอื่นๆ อีกมากมายเพื่อให้ผู้มาเยือนสัมผัสถึงวัฒนธรรมของชาวเกาหลี หมู่บ้าน

จำลองแห่งนี้ยังเป็นสถานที่ถ่ายทำละครและหนังทางประวัติศาสตร์ของเกาหลีหลายเรื่องอีกด้วย  

กลางวนั  มอบคูปองอาหารใหท้า่นไดเ้ลือกทานในตลาดหมูบ่า้นพืน้เมือง เพือ่ความเพลดิเพลนิในการเดนิชม

หมูบ่า้นแห่งนี ้
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จากนั้น นำท่านสนุกสุดมนัส์ ณ #สวนสนุกเอเวอร์แลนด์  เที่ยวเอเวอร์แลนด ์– Everland หรือ “ ดิสนีย์

แลนดเ์กาหลี ” สวนเปิดในหุบเขาที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของประเทศ ม ีFestival World จะประกอบ

ไ ป ด้ ว ย  Global Fair, American Adventure, Magic Land, European Adventure แ ล ะ 

Equatorial Adventure และ Zootopia ท่านสามารถปล่อยความแก่และเติมเต็มความสุขของท่าน

ด้วยบัตร Special Pass Ticket สนุกสนานกับเครื่องเล่นต่างๆ  ซึ่งท่านสามารถเลือกเล่นเครื่อง

เล่นไดไ้ม่จำกัดรอบ  ไม่ว่าจะเป็นทีเอ็กเพรส รถไฟเหาะ หนอนสะบดั ชาร์ป โรงหนังสามมิติ บ้าน

ผีสิงหมุน ตีลังกาสองตลบ ป่าซาฟารี ชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลก ที่นี่ ชมความน่ารัก ของหมีที่

สามารถสื่อสารกับคนขับได้อย่างดี  ครั้งแรกของโลก !  เปิดโลกสวนสัตว์เปิดที่ Lost Valley กับ

รถบัสสะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบก และอื่นๆ  นอกจากนี้ท่านยังสามารถช้อปปิ้งในร้านค้าของที่ระลึก   

ชมเทศกาลดอกไม้บาน ซึ่งผลัดเปล่ียนหมุนเวียนตามฤดกูาล  ฤดรู้อนจะเป็นดอกกุหลาบและดอก

ลิลล่ีบาน ฤดใูบไม้ผลิจะเป็นดอกทิวลิปบาน ฤดใูบไม้ร่วงจะเป็นดอกเบญจมาศบาน  ขบวนพาเหรด

ตามวันเวลา    

ค่ำ บุฟเฟต่์อรอ่ยล้ำ !!!  เมนูบาร์บีคิวปิ้งย่างคาลบีสไตล์เกาหลี  กับหลากหลายสไตลข์องเนื้อหมูและ

เนื้อวัว 

จากนั้น พาท่านเข้าเช็คอินที่พัก ณ โรงแรม  Yongin Co.op, Suwon Bella Suite Hotel (3+ ดาวเกาหลี) 

หรือเทียบเท่า 

DAY วันที่สาม   เมืองเพียงชาง จงัหวัดคังวันโด – สกีรีสอร์ท เช้า กลางวนั ค่ำ 

3  x x x 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า แบบอเมริกันเกาหลีบฟุเฟ่ ที่ ห้องอาหารที่พัก 

 

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เมืองพยองชาง Pyeongchang เจ้าภาพจัดพิธีเปิดและปิด กีฬาโอลิมปิคฤดู

หนาวปี 2018 ครั้งที่ 23 และถือเป็นครั้งที่ 3 ของเอเชีย จัดแข่งขันกันถึง 15 ชนิดกีฬา   มี

นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกันถึง 95 ประเทศ  เส้นทางโรแมนติกและความเชื่อ ! หุบเขาน้อย

ใหญ่สลับซบัซ้อนคู่สายน้ำตลอดเส้นทาง  ขอพรปีใหม่  #อุทยานแห่งชาติโอแดซาน  สมญานาม 

“ ห้าภูเขาใหญ่หรือห้ายอดภูเขา “  แบ่งออกเป็นเขตวอลจองซาและเขตซอกึมกังจะประกอบด้วย

แนวเขาโอแดซาน สูงประมาณ 1,563 เมตร จุดเด่นของอุทยานแห่งชาตินี้คือมีหุบเขาน้อยใหญ่

สลบักับสายน้ำตลอดเส้นทาง  โดยส่วนใหญ่เป็นป่าสนธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ยังเป็นที่

อยู่อาศัยของสัตว์ที่มีชื่อเสียง เช่น หมูป่า กวาง ชะมด นกเขา และ นกหัวขวานสีสัน เป็นต้น และ

พันธ์ุพืชนานาชนิดมากมาย  มีแนวสันเขาที่ราบเรียบเชื่อมยอดเขา  5 ยอดเข้าด้วยกัน   

จากนั้น นำท่านนมัสการวัดเก่าแก่ที่สุดแห่งอาณาจักรชิลลา “ วัดโวจองซา “ ท่ามกลางหุบเขาในป่าสน

ใหญ่ที่อุดมสมบูรณ์มากของวนอุทยานแห่งชาติโอเดซาน ประกอบไปด้วยวัดกว่า 60 วัด และ 

สำนักปฏิบตัิธรรม 8 สำนัก สร้างขึ้นในอาณาจกัรโคเรียว (918-1392)  มีเจดยี์เก้าชั้นแปดเหล่ียม 
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ที่เราเรียกว่า ซารีพระกุดา (บรรจุพระบรมสารีริกธาตของพระพุทธเจ้า)  และมีโบส์ของพระวา

โรขะยะ และมีโบส์ของพระสะกายะมุนี  ชาวพุทธเกาหลีเชื่อว่าพระทุกท่านยังอยู่ที่นี่และคุ้มครอง

ที่แห่งนี ้

กลางวนั รับประทาน เมนูหมูไฟหรือบลูโกกิ  เป็นเนื้อหมูสไลดห์มักซอสคันจงัและเครื่องปรงุรส ผัดย่าง

ขลุกขลิกบนกะทะ 

จากนั้น เข้าร่วมงาน “April Snow มหัศจรรย์ วันสงกรานต์ จัดปีที่ 8 ฤดูกาลหิมะดอกไม้นัดกัน” ณ               

ยงพยอง ดราก้อน วัลเล่ย์ สกีรีสอร์ท Yongpyeong Dragon Valley ให้ทุกท่านได้ลงทะเบยีนเพื่อ

เป็นตัวแทนคณะลงแข่งขันกระดานหิมะ ที่เรียกกันว่า “ สโนสเลด “ หรือจะชิลชิล สนุกกับการ

เล่นเสลดหิมะ กับลานสไลดห่์วงยาง ถ้าใครได้ลองเล่นสักครั้งแล้วจะติดใจ 

!!! ทางเราไดเ้ตรียมใหท้า่นยืมชุดสกี (เสือ้และกางเกง) ฟรี (กรุณาแจง้เมือ่จอง เพือ่การตระเตรียมใหท้า่น) !!!  

หากท่านใดไม่เน้นการเล่นสโนสเลด แต่เน้นชิลถ่ายรูป ชมวิว  

กรุณาแจ้งเมื่อจอง เพื่อการตระเตรียมบัตรกอนโดลา่ฟร ี! ไปกลับ 1 ครั้ง 

เพื่อนั่งกระเช้าไฟฟ้าลูกกลมขึ้นสู่ยอดเขาพัลวังที่ยาว 3.7 กิโลเมตรไปชมวิวบนยอดเขาในมุมสูง 

ด้านบนเขาจะเป็นลานสกีขนาดใหญ่ เห็นวิวภูเขาสวยมาก และอากาศก็จะหนาวมากด้วย 

จากนั้น ให้ท่านได้อิสระเพลิดเพลินไปกับหิมะนุ่มๆ พร้อมชมบรรยากาศหิมะสีขาวโพลนกับลานหิมะ                   

ที่กว้างใหญ่ รีสอร์ทแห่งนี้ยังมี Dragon Plaza ที่คอยบริการสินค้าหลากหลายสำหรับนักสกีและ 

สโนว์บอร์ด สนามกอล์ฟ สวนน้ำทั้งแบบ Indoor และ Outdoor บ่อน้ำพุร้อน ร้านอาหารหลาย

ร้านให้เลือกรับประทาน สนามเด็กเล่น ให้ได้เลือกทำกิจกรรมกันตามความชอบ  

จากนั้น ได้เวลานัดหมาย พบกันที่จุดนัดพบเพื่อเตรียมตัวปาร์ตี้บุฟเฟ่ต์ฮนับกในแบบฉบบัเกาหลีแท้ 

 

ซึ่งเป็นงานเล้ียงพบปะสังสรรค์ในหมู่นักท่องเที่ยว เพื่อสร้างความสัมพันธ์และความทรงจำกัน ใน

งานจะมีอาหารเกาหลีนานาชนิดในสไต ล์ดั้งเดิมและสมัยใหม่ให้ได้เลือกชิมแบบเต็มอิ่มจุใจ                

ปิดท้ายมื้ออร่อยด้วยของหวานและผลไม้  มีเครื่องดื่มชนิดต่างๆ บริการอีกด้วย ยังจดัรางวัลมอบ

แด่ผู้ชนะการแข่งขันกีฬากลางแจ้งทุกวัย  มีเกมส์การละเล่นต่างๆ ให้ร่วมสนุกเพื่อรับรางวัล  มี

โอกาสลุ้นโชคลุ้นรางวลัมากมาย   และ พิเศษ ! แบบใกล้ชิด ร่วมชมการแสดงพิเศษที่จะมาแสดง

สดๆ ตัวเป็นๆ ให้ท่านได้ใกล้ชิดต่อหน้าต่อตา  (รายละเอียดของงานครั้งนี้...ทางไกด์ท้องถิ่นจะคุย

และให้ข้อมูลก่อนวันงานล่วงหน้า 1 วัน)   
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จากนั้น ให้ท่านได้อิสระพักผ่อนที่...ยงเพียงสกีรีสอร์ท YongpyeongDragonValley หรือ หุบเขามังกร 

(เจ้าภาพร่วมจัดกีฬาโอลิมปิคฤดูหนาวปี 2018)  ยงเพียน ดราก้อน วัลเล่ย์ สกีรีสอร์ท ตั้งอยู่             

เชิงเขาพัลวัง  โดยมีความสูงเหนือระดับทะเล ณ จุดต่ำสุดที่ 750 เมตร และจุดสูงสุ ดที่ 1,458 

เมตร  อีกหนึ่งสุดยอดสถานที่พักผ่อนตากอากาศ แหล่งเล่นสกีที่มีชื่อเสียงอันดับต้นๆ ของ

ประเทศ  จึงทำให้นักท่องเที่ยวที่ชอบท้าความหนาวและอยากจะสัมผัสหิมะไปพร้อมกับการเล่น

สกีสนุกๆ จึงนิยมมาที่นี่กันเป็นจำนวนมากในทุกๆ ปี และยังเป็นสถานที่ถ่ายละครเรื่อง “ เพลง

รักในสายลมหนาว หรือ Winter Love Song ” ฉากสำคัญที่พระเอกและนางเอก ไฟรักในใจ

เริ่มต้นอีกครั้ง   

หอ้งพกัตลอด 1 คืนนี้  มีบรกิารเปน็เตียงแบบตะวันตก หรือ แบบออนดอล หอ้งนอนแบบนอนบนพืน้สไตล์

เกาหลี 

 

DAY วันที่สี่   เมืองหลวงกรุงโซล  เช้า กลางวนั ค่ำ 

4  x x - 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า แบบอเมริกันเกาหลีบฟุเฟ่ต์ ที่ ห้องอาหารของรีสอร์ท 

จากนั้น  นำท่านเดินทางเข้าสู่ กรุงโซล ที่มีประชากรถึง 1 ใน 4 ของประเทศ  มีตึก 63 ชั้น ตึกที่สูงที่สุด  

มีแม่น้ำฮนัไหลผ่านใจกลางเมืองหลวงกรุงโซล 

จากนั้น นำท่านสู่ #ศูนย์ผลิตภัณฑ์ความงาม เครื่องสำอางเวชสำอาง ให้ท่านเลือกซื้อคอสเมติกหลาก

ยี่ห้อคุณภาพที่ผู้หญิงชาวเกาหลีทั้งสาวทั้งไม่สาว ล้วนให้ความสำคัญกับเรื่องผิวหน้าค่อนข้างมาก 

โดยเฉพาะในกลุ่มบำรุงผิวพื้นฐาน Skin Care และฟังคำแนะนำการดูแลผิวพรรณ จาก

ผู้ชำนาญการ   

จากนั้น นำท่านสู่ #ศูนย์ฮ๊อกเก็ตนามู ต้นไม้ฮ๊อกเก็ตนามูชนิดนี้เจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาที่ปราศจาก

มลภาวะและระดับสูงเหนือน้ำทะเล 50-800 เมตร เมล็ดของพันธ์ุฮ๊อกเก็ตนี้..ชาวเกาหลีรุ่นใหม่

นิยมนำมารับประทานเพื่อช่วยดแูลตับให้สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็งไม่ถูกทำลายจากการ

ดื่มแอลกอฮอล ์กาแฟ บหุรี่ สารตกค้างจากอาหารและยา 

กลางวนั รับประทานเมน ูไกตุ่น๋โสม อาหารวังในสมัยก่อน เชื่อกนัว่าบำรุงและเสริมสุขภาพ เสิร์ฟท่านละ 

1 ตัว ในหม้อดนิร้อน 

 

จากนั้น ให้ท่านไดส้ัมผัสประสบการณ์ล่องเรือยอร์ชสุดหรูบนแม่น้ำฮัน ร่วมกนัสร้างความทรงจำที่สุดแสน

ประทับใจกับการล่องเรือยอร์ช พาคุณออกเดินทางจากสวนสาธารณะบันโพฮันกัง (Banpo 

Hangang Park) เพลิดเพลินไปกับทิวทัศน์อันสวยงาม และวิวของแม่น้ำฮัน แม่น้ำฮันเป็น

ศูนย์กลางของชีวิตคนกรุงโซล คุณสามารถมองเห็นหอคอยกรุงโซล สะพานบันโพ  
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และเกาะลอยน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลก  หากพูดถึงกิจกรรมในช่วงฤดูร้อนนี้ การล่องเรือยอร์ช! เป็น

อีกหนึ่งไอเท็ม ยอดฮิตของชาวเกาหลี ไม่ว่าจะคู่รัก เพื่อนฝูง หรือครอบครัว ที่นิยมมาล่องเรอืเพื่อ

พักผ่อนหย่อนใจ ดื่มด่ำบรรยากาศอันสุดแสนจะโรแมนติค  (พิเศษเดินทางท่องเที่ยวกับเรา ฟรี! 

บริการเครื่องด่ืมไม่มีแอลกฮอล์ที่จัดไว้ให้บนเรือยอร์ช)  

จากนั้น นำท่านสู่ ย่านมหาลัยฮงแด แหล่งรวมร้านอาหารและร้านคาเฟ่ทีมน่ารักต่างๆ ของวัยรุ่น                  

ชาวเกาหลี มีสินค้าเสื้อผ้าแฟชั่นแบรนด์เกาหลี, รองเท้า, กระเป๋า, เครื่องสำอาง, เครื่องประดบั, 

งานศิลป์, ซีดีเพลง-หนัง และโปสเตอร์ดาราที่กำลังฮอตฮิต หลากหลาย ฯลฯ  บางครั้งยังมี

บรรดาศิลปินเพื่อชีวิตเปิดแสดงดนตรีย่อยๆ ให้ฟงัให้ชมอีกด้วย 

จากนั้น หากท่านเป็นแฟนคลับ แฮรี ่พอตเตอร์ หา้มพลาดกับการถ่ายรูปในโลกเวทมนต์ ไม่ต้องไปไกลถึง

อังกฤษ เพราะ คาเฟ ่ 943 King’s Cross สไตลแ์ฮรี ่ ทีย่กมาเอาใจแฟนคลับแฮรีพ่อตเตอร์ถงึ

ยา่นฮงแด !!! ตัวร้านจะมีทั้งหมด 4 ชั้น มีมุมถ่ายรูปเก๋ๆ และพร็อพต่างๆไม่ว่าจะเป็นชุดคลุม หรือ 

ผ้าพันคอของทั้ง 4 บ้าน พร้อมไม้กายสิทธ์ิ ใครเคยวาดฝนัไว้ว่าอยากอยู่บ้านไหน ก็เลือกใส่ได้

ตามใจชอบ (ค่าขนม เบเกอร์รี่ เครื่องด่ืม เริ่มที่ ประมาณ 4,000 วอนขึ้นไป) 

 

จากนั้น ไม่ไกลนักเป็นที่ตั้งของ 3 พิพิธภัณฑ์สนุก  TRICK ART MUSEUM, ICE MUSEUM,  LOVE MUSEUM  

พิพิธภัณฑ์ภาพวาดลวงตา รูปแบบ AR Museum โดยท่านจะได้สนุกสนานกับแอ็คชั่นท่าทางต่างๆ 

กับภาพศิลปะผลงาน 100 กว่าภาพ   พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง  เมืองน้ำแข็งที่ไม่ใช่แค่น้ำแข็งธรรมดา 

แต่ตระการตาจนคุณอาจจะลืมหนาวไปเลยก็ ได้ !  ลองนึกถึงความรู้สึกเมื่อคุณก้าวเข้าไปในเมือง

ที่ทุกอย่างทำจากน้ำแข็งภายใต้ อุณหภูมิ  ลบ 4 องศา ! พิพิธภัณฑ์แห่งรัก ที่นำเสนอเรื่องราว

ของความรักและเพศในรูปแบบศิลปะ (ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปีไม่สามารถเข้าชมได้)   (ค่าเข้าชม 

Trick Art Museum, Ice Museum, Love Museum ไม่ได้รวมไว้ในค่าทัวร์ ฝากไกดช์่วยซื้อได้) 

คำ่ *อสิระอาหารคำ่ ณ ยา่นชอ้ปปิ้งฮงแด เพือ่ความคุม้คา่ในการชอ้ปปิง้* 
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จากนั้น นำท่านสู่ ภ ูเขานัมซาน #Namsan – ภูเขาเพียงลูกเดียวใจกลางเมืองหลวงและอิสระถ่ายรูป             

คู่หอคอย N Tower สูงถึง 480 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล สถานที่ละครหนังเกาหลีหรือหนังไทย

สไตล์เกาหลีมาถ่ายทำกัน (ความเชื่อ: เตรียมแม่กุญแจลูกกุญแจเพื่อไปล็อคกุญแจคู่รัก ณ Love 

Rock Cable  ซี่งเชื่อกันว่า ถ้าใครขึ้นมาคล้องกุญแจและโยนลูกกุญแจทิ้งไป คู่รัก คู่ครอบครัว คู่

เพื่อน คู่พี่น้อง คู่มิตรนั้นจะมีความรักที่ยั่งยืนหรือไม่มีใครมาพรากจากกันได้)  (ค่าบตัรลิฟท์ขึ้นสู่

จุดชมวิวบนหอคอย  ไม่รวมไว้ในค่าทัวร์)     

จากนั้น พาท่านเข้าเช็คอินที่พัก ณ โรงแรม Seoul Inter City, Co-Op Stay, Galaxy, L’Art Hotel (3 

ดาวเกาหลี) หรือเทียบเท่า 

DAY วันที่ห้า  เมืองหลวงกรุงโซล – สนามบินนานาชาติอินชอน – กรุงเทพฯ เชา้ กลางวนั ค่ำ 

5  x x - 

เช้า รับประทานอาหารเช้า แบบอเมริกันเกาหลีบฟุเฟ่ ที่ ห้องอาหารโรงแรม 

 

จากนั้น นำท่านสู่ ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง ซึ่งผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลี  เพื่อช่วยผู้ที่มี

ปัญหาเรื่องไขมันอุดตันในเส้นเลือดคลอเรสเตอรอลในเลือดสูง ไขข้อเสื่อม หรือ การไหล

หมุนเวียนของเลือด  เป็นต้น กว่าจะมาทำเป็นน้ำมันสนสกัดได้ 1 แคปซูล ต้องใช้ใบสนเข็มแดง

ประมาณ 2.7 ก.ก.  แนะนำให้ทุกท่านเลือกซื้อเป็นของฝากสุขภาพเพื่อตัวท่านเองและคนที่ท่าน

รักหรือคนที่ท่านเคารพ  เพราะเป็นสารอาหารธรรมชาติ ที่วิจัยจากโรงพยาบาลชั้นนำในเกาหลี

แล้วว่า ไม่มีผลข้างเคียง    

จากนั้น นำท่านสู่ ดิวตี้ฟรี (ปัจจุบันเป็นที่นิยมมาก เพราะ ดิวตี้ฟรีประเทศนี้ มีถึง 5 บริษัทแข่งขันกัน)  

เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ง ณ  ห้างปลอดภาษีชินเซเก ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าแบรนดเ์นมนำเข้า

จากต่างประเทศมากมายหลากหลายชนิด รวมทั้งสินค้าแบรนดเ์กาหลียอดนิยมของชาวเกาหลี 

จากนั้น นำท่านสู่ #เมียงดง " ถนนแฟชั่นของเกาหลี "  อิสระช้อปปิ้งบริเวณเมียงดง Myeongdong ถูก

ขนานนามว่า " ถนนแฟชั่นของเกาหลี "  มีห้างบูติกหลากยี่ห้อตั้งแต่แบรนด์เนมต่างชาติถึง

เกาหลี ร้านเสื้อผ้ามีสไตล์ห้องเล็กๆ  ร้าน Creative Lifestyle  ร้านรองเท้า ร้านทำผม ร้าน

เครื่องประดับ ร้านคอสเมติก  ร้านกาแฟ ร้านไอศครีม ร้านขนม  ปัจจุบันยังเป็นแหล่งรวม

ร้านอาหารขายบนรถเข็น Food Truck ที่กำลังเป็นที่นิยมสำหรับคนรุ่นใหม่  ไม่ว่าจะเป็นของคาว 

ของหวาน หลากรูปแบบ ให้เราเลือกตัดสินเอง ว่าร้านไหนเด็ด ร้านไหนโดนใจ 

กลางวนั รับประทานเมน ูอันดงจมิทัค หรือ ไกต่ม้แห่งเมืองอันดอง  (เมืองอันดงเป็นหนึ่งของร่องรอย

สุดท้ายที่ยังคงเหลืออยู่ของเกาหลี) 

จากนัน้ นำท่านสู่ ศูนย์โสมเกาหลี  ทุกท่านจะได้รู้จักสมุนไพรโสมเกาหลีหรือราชาแห่งมวลสมุนไพร  

เพราะเกาหลีใต้เป็นประเทศที่มีการผลิตโสมเกาหลีที่มีคุณภาพเป็นอันดบั 1 ของโลก  ซึ่งใครใคร

ที่ ได้ ม า เที่ ย ว ก็ จ ะชื่ น ช อ บ ห าซื้ อ เป็ น ข อ งฝ าก เพ ราะร าค าที่ ถู ก ว่ า เมื อ ง ไท ย แ ล ะ 
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สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต)้ ใชเ้งนิสกุล วอน (KRW) 

คุณประโยชน์นานัปการ เช่น ช่วยเสริมความแข็งแรงให้แก่ระบบย่อยอาหารและปอด ช่วยทำให้

จิตใจสงบและเพิ่มพละกำลังโดยส่วนรวม  สรรพคุณทางการแพทย์ ช่วยบำรุงหัวใจ ป้องกัน

โรคหัวใจขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพทาง เพศ ลดและป้องกันมะเร็ง   

จากนั้น ให้ท่านไดแ้วะซื้อของฝากตดิไมต้ดิมือที่ศูนย์รวมของพื้นเมือง (ละลายเงินวอน)  ก่อนอำลาเกาหลี

แวะซื้อของฝากติดไม้ติดมือที่ศูนย์รวมของพื้นเมือง (ละลายเงินวอน)  สาหร่ายหลากรูปแบบ 

หลากรสชาติ ขนมอร่อยต่างๆ ซีเรียลช็อคโก กาแฟ ขนมโสม ชาโสม เครื่องสำอางโสม หมอน

สุขภาพ  กิมจิ  เป็บโปโร้ (ป๊อกก้ีเกาหลี) ชินราเมง (มาม่าเกาหลี) ของใช้ในบ้าน ลูกบอลซักผ้า  

เครื่องใช้ไฟฟ้า ของที่ระลึก เป็นต้น  

เย็น.....ขึ้นอยู่กับวันและเวลาที่เดินทาง  เหินฟ้ากลับกรุงเทพฯ  

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

มบีริการ Air Cafe จำหน่าย  อาหาร ของกิน เครื่องด่ืม ขนมคบเคี้ยว บนเครื่องบิน 

 (สายการบินไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารนำอาหารข้างนอกมารับประทานบนเครื่อง) 

ค่ำ.....เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ 

 

สงวนสิทธิในเรื่องเที่ยวบินและตารางบินสายการบิน ราคา และ รายการ เปล่ียนแปลงหรือสับเปล่ียนได้  โดย

มิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ ในทุกกรณี เนื่องจาก

เป็นการชำระค่าทัวร์ในลักษณะเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ เช่น ไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-

ออกเมือง กรมแรงงาน  การกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย  เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง การถูกปฏิเสธใน

กรณีอื่นๆ   ไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ เป็นต้น 

 

รายการทอ่งเทีย่วนีอ้าจเปลีย่นแปลงหรือสลับกันไดต้ามความเหมาะสม 

ทัง้นีถ้ือเปน็เอกสทิธิ์ของผูจ้ดัโดยยืดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเปน็สำคัญ 

*******รูปถา่ยสถานทีใ่ชป้ระกอบในการโฆษณาเทา่นัน้******** 

☺.............ขอบพระคุณค่ะที่ใช้บริการเอฟวีนวิทวัร์ค่ะ............☺ 
 

 

สนใจจองทัวร์ตดิต่อสอบถาม : โทร 02-108-8666 

คุณอัน๋ / คุณเมย์ / คุณมิน้ / คุณนอ้ยหนา่ / คุณเฟริ์น 
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เมนูอาหารทัวร์สำหรับคณะ (ภาพอาหารที่แสดงใช้เพ่ือประกอบความเข้าใจ) 

 

บุฟเฟ่ต์อร่อยล้ำ!!!  เมนูบาร์บีคิวปิ้งย่างสไตล์เกาหลี กินไม่อั้น สำหรับ 4 ท่าน/

โต๊ะ  กับหลากหลายสไตล์ของเนื้อหมู ไม่ว่าจะเป็นแบบติดมันสันคอ แบบสามชั้น 

แบบหมักหวาน  เพิ่มเติมบริการเนื้อวัว (อาจจะมีเนื้อประเภทอื่นอีก) อีกทั้ง ข้าว

สวยหุง  กิมจิ ใบผักกาดเขียวซังซู เครื่องปรุงน้ำจิ้มเต้าเจี้ยว (เครื่องจิ้มหมัก ที่

ช่วยชูรสอย่างดี)  และ เครื่องเคียงต่างๆ ประจำวัน ให้ล้ิมลองกัน  

เมนูบาร์บีคิวไฟหรือบลูโกกิ เสริฟเป็นชุดกะทะ สำหรับ 4 ท่าน/โต๊ะ เป็นอาหาร

ดั้งเดิมของคาบสมุทรเกาหลี ก่อนเมนูคาลบี โดยนำเนื้อหมูสไลด์หมักซอสคันจัง

และเครื่องปรุงรสต่างๆ เมื่อนำมาปรุงจะมีรสออกหวานนุ่ม  เวลาทาน นำมาผัด

ย่างขลุกขลิกกับซุปบลูโกกิบนกะทะแบนพร้อมผักกะหล่ำและเส้นจันทน์ โดยจะมี

ลักษณะออกเป็นแบบน้ำข้น เพื่อเป็นน้ำซุปไว้คลุกคลิกทานกับข้าว เสริฟพร้อม

ข้าวสวยร้อนและเครื่องเคียงต่างๆ ประจำวันคู่โต๊ะ 
 

เมนูเปิบพิสดาร-ไก่ต ุ๋นโสม  เสิร์ฟท่านละ 1 ตัว ในหม้อดินร้อน อาหารวังใน

สมัยก่อน ตั้งแต่สมัยราชวงศ์โซซอน เชื่อกนัว่าบำรุงและเสริมสุขภาพ  โดยใช้ไก่ที่

มีอายุวัยรุ่น ภายในตัวไก่จะมีข้าวเหนียว รากโสม พุทราแดงและเคล็ดลับในการ

ตุ๋นเพื่อให้รสชาติกลมกล่อม เนื้อไก่นุ่มและย่อย  เสริฟพร้อมเครื่องเคียงคู่โต๊ะ เช่น 

กักตุกีหรือหัวไช่เท้าหมักดอง หรือ กิมจิหมักดอง และ เหล้าโสม เป็นต้น 
 

เมนูอันดงจิมทัค หรือ ไก่ต้มแห่งเมืองอันดอง  เสริฟเป็นชุดจานยักษ์ สำหรับ 4 

ท่าน/โต๊ะ (เมืองอันดงเป็นหนึ่งของร่องรอยสุดท้ายที่ยังคงเหลืออยู่ของเกาหลี 

เป็นขุมทรัพย์ที่มีค่าของประเพณีลัทธิขงจื้อ)  อาหารจานนี้ถือเป็นอาหารพิเศษเมนู

หนึ่ง...บนโต๊ะอาหารของบ้านเศรษฐีในหมู่บ้านอันดงในสมัยราชวงศ์โซซอน  อุดม

ไปด้วยโปรตีนจากไก่ วิตามิน แร่ธาตุต่างๆ จากสารพัดผัก และวุ้นเส้นจนัท์เกาหลี 

อาหารมีรสจดัจ้านเผ็ดๆ ร้อนๆ  เค็มๆ หอมๆ จากพริกที่ได้ชื่อว่าเผ็ดที่สุดในเกาหลี 

Cheong Yang Gochu แ ละ  ซ อ ส แม๊ ก ก้ี  Ganjang   ร ส ช าติ เผ็ ด เ ล็ ก น้ อ ย 

เนื่องจากว่าเป็นการหมักซอสสูตรพิเศษของเกาหลี    
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Price & Conditions  

ราคานีเ้ปน็ราคาสำหรับนักทอ่งเทีย่วชาวไทยหรือผูถ้ือหนังสือเดินทางไทยเทา่นัน้ (นักทอ่งเทีย่วตา่งประเทศ 

โปรดเชค็)  

โปรแกรม APRIL SNOW  เกาหลี 5 วัน 3 คืน 
ราคา 

(บาท) 
20,900 

เดินทาง 
10-14, 11-15, 12-16 เมษายน 

20  

สายการ

บิน 
BUDGET AIRLINE กรุ๊ปคณะ 

20-30 ท่าน/

คณะ 

หมายเหตุสำคัญ  เพื่อให้ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยว จึงขอประชาสัมพันธ์และขอเรียนให้ลูกค้าทุก

ท่านทราบว่า ทุกท่านต้องเข้าเยี่ยมชมร้านค้าสินค้าพื้นเมืองเกาหลีที่ได้รับการจดทะเบียนถูกต้องตามกฏหมาย

สาธารณรฐัเกาหลี เพื่อรับฟังและเลือกซื้อสินค้าที่ชื่นชอบเป็นเวลา 60 นาทีต่อร้านค้าพื้นเมือง อาทิเช่น ศูนย์โสม

เกาหลี ศูนย์น้ำมันสน ศูนย์ฮ๊อกเก็ตนามู ศูนย์เครื่องสำอางเวชสำอาง ร้านขนมพื้นเมือง เป็นต้น   

• เดินทางขั้นต่ำปกติ  20  ท่านผู้ใหญ่ (ที่นั่งจำกัด จองและจ่ายก่อนได้สิทธิก่อน จองหลัง อาจต้องเพิ่มค่าตั๋ว)  

• หากต่ำกว่ากำหนด อาจจะไม่มีหัวหน้าทัวร์และอาจต้องมีการเปลี่ยนแปลงราคา  หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่

จะชำระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามความประสงค์ 

• สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาเพิ่ม หากมีการปรับขึ้นของภาษีน้ำมันหรือภาษีใดๆ จากสายการบิน คิด

อัตรา ณ วันที 17.01.20 

• สงวนสิทธิในเรื่องเที่ยวบินและตารางบิน ราคา และ รายการ เปลีย่นแปลงหรือสบัเปลี่ยนได้  โดยมิต้องแจ้งให้

ทราบล่วงหน้า 

เด็ก 2-7 ปี :  หอ้งพัก = ผูใ้หญ ่2 + เดก็ 1 ไมม่ีเตียง |  เดก็ 8-12 ปี  เตียงเสรมิหรือหอ้งครอบครัว 

ทารก หมายถึง ผู้โดยสารที่มีอายุต่ำกว่า 24 เดือน ณ วันที่เดินทางไปและวันเดินทางกลับ กรุณาติดตอ่เพื่อขอ

ราคาพิเศษ 

เด็กทารกสามารถเดินทางโดยนัง่บนหน้าตักของผู้ใหญ่  โดยอนุญาตให้เด็กทารกหนึ่งคนต่อผูใ้หญ่สองคนเท่านั้น 

และห้ามมิให้นำรถเข็นเด็ก หรือที่นัง่สำหรับเด็กขึ้นบนเครื่องบิน จำนวนเด็กทารกต่อเที่ยวบินถูกจำกัดไว้เพื่อความ

ปลอดภัย และสายการบินสามารถปฏิเสธการนำเด็กทารกเดินทางไปกับท่าน  ส่วนผู้จัด เราคำนงึถึงความ

ปลอดภัยและเพื่อสร้างความสุขแก่คณะผู้เดินทาง 

ผู้ทุพลภาพ/มีปัญหาด้านสุขภาพหรืออยู่ในภาวะเจ็บป่วย ขอให้แจ้งผู้จัดก่อนซ้ือทัวร์ เพื่อเช็คกับทางสายการบินและ

ผู้ให้บริการ  เพราะอาจไม่อนุญาตใหใ้ช้อุปกรณ์ช่วยเหลือต่างๆ ขึ้นเครื่องบินได้  เข่นน้ำยา เข็มฉีดยา เคร่ืองใช้

แบตเตอร่ี หรือ เคร่ืองหายใจ  

สตรีมคีรรภ์ ขอให้แจ้งผู้จัดก่อนซ้ือทัวร์  เพื่อเช็คกับทางสายการบินและผู้ให้บริการ   โดยทั่วไป 

-อายุครรภ์ไม่ถึง 27 สปัดาห์ : ต้องลงนามยินยอมในเอกสารจำกัดขอบเขตความรับผิดชอบของสายการบิน เมื่อ

ทำการเช็คอินเพื่อแสดงความยินยอมไม่ทำการเรียกร้องใดๆ ต่อสายการบิน 

-อายุครรภ์ในช่วงสปัดาห์ที ่ 28 สปัดาห ์ ถึง 34 สปัดาห์ : แสดงใบรับรองแพทย์  ยืนยันสปัดาห์ที่ตั้งครรภ์และ

กำกับวันที่ไม่เกินสามสิบ (30) วันนบัจากเที่ยวบินขาออกที่กำหนดหรือเที่ยวบินขาเขา้ที่กำหนด  และต้องลงนาม

ยินยอมในเอกสารจำกัดขอบเขตความรับผิดชอบของสายการบิน  เมื่อทำการเช็คอินเพื่อแสดงความยินยอมไม่ทำ

การเรียกร้องใดๆ ต่อสายการบิน 

-อายุครรภ์ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 35 ขึ้นไป: สายการบินปฏิเสธการให้บริการ 
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ปกตผูิ้จดัจะสง่ใบนัดหมายเตรียมตัวการเดนิทาง กอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ยประมาณ  5-7 วัน  

ขอ้มูลสำหรับผูเ้ดนิทาง 

1. หนังสือเดินทางประเทศไทยเล่มสีแดงทั่วไป หรือหนังสือเดินทางข้าราชการไทย ไม่ต้องยื่นขอวีซ่าก่อนออก

เดินทาง ฟรีวีซ่าเดินทางท่องเที่ยวในเกาหลีได้ 90 วัน   หมายเหตุ: สำหรับผู้เดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และ

ไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบใน

การเดินทางอออกนอกประเทศไทย 

2. เตรียมหนังสือเดินทางมีอายุมากกว่า 6 เดือน ณ วันเดินทาง (ต้องมีหน้าว่างสำหรับประทับตราอย่างน้อย 2 

หน้าเต็ม) หนังสือเดินทางอยู่ในสภาพที่ดี (ไม่ชำรุด)  เพื่อยื่น ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง   เนื่องจากเคาเตอร์

สายการบินหรือด่านตรวจคนเข้าเมืองอาจปฏิเสธการเดินทางของท่าน 

3. ค่าวีซ่า สำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว หรือ ชาวต่างชาติ (บางประเทศ) ที่มี Visa และ Work Permit พำนักใน

ประเทศไทย จะต้องจัดเตรียมเอกสารเพื่อยื่นการขอวีซ่า ตามที่สถานทูตเกาหลีกำหนด  ผู้จัดจะเป็นผู้ช่วย

ดำเนินการยื่นวีซ่าให้ท่าน โดยท่านาต้องชำระค่าใช้จ่ายวีซ่าและค่าบริการต่างหาก (เจ้าของหนังสือเดินทาง

จะต้องทำเรื่องแจ้ง เข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า) ท่านอาจจะต้องแสดงตัวตนที่สถานทูต  สิทธ์ิการออกวี

ซ่าขึ้นอยู่กับสถานทูตเท่านั้น   

4. ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คำนำหน้าชื่อ เลขที่

หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่มิได้ส่งหน้าสำเนาหนังสือเดินทาง (พร้อมทั้ง

หน้าเปล่ียนชื่อนามสกลุ ถ้ามี) ให้กับทางผู้จัด 

 

Departure เมษายน 2020 (ที่นั่งจำกัดในแต่ละวัน จองและจ่ายก่อนได้สิทธิก่อน จองหลัง อาจต้องเพิ่มค่าตั๋ว ) 

เชค็อนิ วันออกเดนิทาง วันเดนิทางกลับ 
ราคา/ทา่น

(บาท) 

หอ้ง

เดีย่ว+ 
หมายเหตุ 

ศุกร์ 10 เมษายน 20 14 เมษายน 20 24,900 6,900 วันหยุดสงกรานต์ 

เสาร ์ 11 เมษายน 20 15 เมษายน 20 24,900 6,900 วันหยุดสงกรานต์ 

อาทิตย ์ 12 เมษายน 20 16 เมษายน 20 20,900 6,900  

 

อัตรา

คา่บรกิ

ารรวม   

ตามรายการ:  ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด กรุงเทพฯ – อินชอน  – กรุงเทพฯ  ไปกลับแบบหมู่คณะ ( 

ตามวันเวลาที่ระบุในตั๋วเครื่องบิน )  พร้อมที่พัก  3  คืน (ห้องละ  2-3  ท่าน) + อาหารเช้า 

กลางวัน และเย็นหรือค่ำ + บตัรเข้าชมสถานที่ + รถนำเที่ยวตามรายการ + น้ำแร่บนรถวันละ1 ขวด 

+ รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (ยกเว้นตั๋วเครื่องบิน) + สายการบินจำกัดน้ำหนักเพียงท่านละ 15 กก.  

(ขึ้นอยู่กับนโยบายสายการบิน ไม่เกินจำนวน 1-2 ชิ้น) +  และถือขึ้นเครื่องได้อีกท่านละ 1 ชิ้น 07 

กก.  (ตามขนาดที่กำหนดของสายการบิน ไม่รวมกระเป๋าสะพาย) +  ประกันอุบตัิเหตุตามกรมธรรม์ 

(ขั้นต่ำวงเงินประกัน 1 ล้านบาท ค่ารักษาพยาบาล 5 แสนบาท 1-15 ปี หรือ อายุ 75-85 ความ

คุ้มครองเหลือ 50% อายุต่ำกว่า 1 ปี หรือ อายุเกิน 85 ปีไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครองโรคประจำตัวหรือ

การถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย)ตั๋วเครื่องบินและค่าทัวร์ที่ชำระแล้ว 

ตัว๋เครื่องบิน ไปกลับแบบหมู่คณะ ไม่สามารถ 

เปล่ียนเที่ยวบินไป

หรือกลับ 

เปล่ียนวันเดินทางไป

หรือกลับ 

เปล่ียนชื่อผู้

เดินทาง 

อัพเกรดที่

นั่ง 

คืนค่าบตัร

โดยสาร 
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และหากยกเลิกการเดินทาง  ไม่มีระบบ คืนเงินบางส่วน    หากผู้โดยสารถูกปฎิเสธการออกนอก

ประเทศไทยหรือเข้าประเทศเกาหลี จากเจ้าหน้าที่แรงงานไทยหรือเจ้าหน้าที่ตรวจคนออกนอก

ประเทศไทยและเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองที่ประเทศเกาหลี ทางผู้จัดและทางสายการบินจะไม่

รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกกรณี  ผู้โดยสารอาจจะต้องรับผิดชอบค่าปรับที่ประเทศเกาหลีเรียก

เก็บ  ผู้โดยสารต้องรอกลับประเทศไทยในเที่ยวบินถัดไปที่มีที่นั่งว่างหรือตามวันเดินทางของตั๋ว

เครื่องบิน  ทั้งนี้แล้วแต่ทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนและสายการบิน ทางผู้จัดไม่สามารถเข้าไปแทรกแซง

ได ้

โรงแรมทีพ่ักทีร่ะบุในรายการทัวร์ อาจมีการเปล่ียนแปลง เนื่องจากเป็นทัวร์ราคาพิเศษ (โรงแรมที่

พักไม่ได้อยู่ในใจกลางเมือง) ปกติผู้จดัจะแจ้งให้ทราบก่อนการเดินทางอย่างน้อยประมาณ  3-5 วัน 

พร้อมทั้งใบนัดหมายเตรียมตัวการเดินทาง 

รูปแบบห้องพักของโรงแรมจะแตกต่างกัน  รูปแบบห้องพักของโรงแรมจะแตกต่างกัน และอาจมี

สไตล์การตกแต่งทุกห้องไม่เหมือนกัน ห้องพักเดี่ยว (Single เตียงเล็กมาตราฐาน 1 เตียง) ห้องคู่ 

(Twin เตียงเล็กมาตราฐาน 2 เตียง / Double เตียงใหญ่มาตราฐาน 1 เตียง)  และห้องพักแบบ  3 

ท่าน (ห้องครอบครัว Family Room 1 เตียงใหญ่+1เตียงเล็ก) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน ห้องมีขนาด

กะทัดรัด มีหรือไม่มีอ่างอาบนํ้า มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบ น้ำดื่มฟรีอยู่ในห้องพักจะมี 1 หรือ 2 

ขวด (บางโรงแรมหรือรีสอร์ท อาจไม่มีบริการนี้)   ส่วนน้ำแร่ยี่ห้อและมินิบาร์ในโรงแรมราคาจะสูง

กว่าปกติ  อาจมีบริการกาต้มน้ำ+ชากาแฟฟรี ช่วงการจัดงานระดับเมือง ระดับประเทศ ระดับ

นานาชาติ เช่น Trade Fair, Convention, Festival, Conference, Expo เป็นต้น เป็นผลให้ราคา

โรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมอืงเต็ม  ผู้จดัขอสงวนสิทธิในการจดัที่พักตามความเหมาะสม 

เมนูอาหารทัวร์  โดยปกติทางผู้จดัจะหลีกเล่ียงอาหารประเภทเนื้อวัวเพื่อส่วนรวม จะบริการเป็นหมู

หรือไก่หรือมื้อพิเศษตามรายการ โดยส่วนมากอาหารทัวร์มักจะเป็นอาหารทานเพื่อโภชนาการและ

สุขภาพ จะไม่ออกรสจัด แบบอาหารท้องถิ่น เช่น หมูย่างเกาหลี บลูโกกิ เกาหลีมีวัฒนธรรมในการ

รับประทานอาหาร ซึ่งจะนิยมอาหารชนิดเดยีว มักจะเป็นการทานแบบแบ่งปัน คือ 1 ชุดต่อ 4 ท่าน 

และมีเครื่องเคียงแบบต่างๆ พร้อมข้าวสวย     การนำเครื่องดื่มทั้งประเภทแอลกอฮอล์และไม่

แอลกอฮอล์เข้าไปในร้านอาหาร ทางร้านอาจจะเก็บค่าบริการ หรือ ค่าเปิดขวดเสมอ    สำหรับ

ท่านที่มีข้อจำกัดทางด้านอาหารหรือศาสนา ท่านอาจต้องชำระเพิ่มเติม หรือ เตรียมอาหารส่วนตัว

ไป ระหว่างมื้ออาหาร กรุณารอจนกว่าทางร้านอาหารเสิร์ฟอาหารสำหรับกรุ๊ปให้เรยีบร้อยก่อน จึง

จะทำอาหารพิเศษเสิร์ฟให้ท่านได้ในภายหลัง     เมนูอาหารอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความ

เหมาะสม ขึ้นอยู่กับสถานการณ์   เช่น เวลาออกหรือเวลาถึงของเที่ยวบินแต่ละสายการบิน  การ

จารจรบนท้องถนน  วันเวลาเปิดปิดของร้านอาหาร  หรือด้วยสาเหตุต่างๆ  ขอสงวนสิทธ์ิในการ

เปล่ียนแปลงหรือปรับปรุง   

ในกรณีที่เกิดเหตุใดๆ จนทําให้คณะทัวร์ไม่สามารถออกเดินทางได้   เช่น มีลูกค้ากลุ่มใหญ่ยกเลิก

การเดินทางกะทันหัน ทางสายการบินเรียกที่นั่งคืนด้วยเหตุผลของสายการบิน ฯลฯ ทางผู้จัดจะ

พยายามหาโปรแกรมอื่นในราคาและช่วงเวลาใกล้เคียงกันทดแทน ขอให้ลูกค้าตระหนักดีว่า

เหตุการณด์งักล่าวถือเป็นเหตุสุดวิสัยและเชื่อมั่นว่าผู้จดัไดพ้ยายามอย่างสุดความสามารถ  โดยลูกค้า

จะไม่ยกเหตุข้อนี้มาเป็นข้อเรยีกร้องใดๆ กับผู้จดั  หากลูกค้าประสงค์รับเงินคืน ทางผู้จดัยินดคีืนเงิน 
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ราคา

คา่บรกิ

ารไม่

รวม  

 

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ อาหารและเครื่องด่ืมที่สั่งเพิ่ม โทรศัพท์ โทรสาร มินิบาร์ ทีวีช่องพิเศษ ค่าทำ

หนังสือเดินทาง ค่าซักรีด  ค่าสัมภาระที่ เกินชิ้นหรือน้ำหนักเกินสายการบินกำหนด  ค่าวีซ่า

พาสปอร์ตต่างด้าวหรือต่างชาติ   

จดัเก็บ 60,000 วอน ที่สนามบนิสุวรรณภมูิ ( ค่าบริการของ คนขับรถ+ไกด์ )  

*** หัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน *** 

เงือ่นไข

ในการ

จอง   

ช่วงเทศกาล High Season (เทศกาลปีใหม่ เทศกาลตรุษจีน ตลอดเดือนเมษายน วันแรงงาน วัน

ฉัตรมงคล  วันหยุดสำคัญทางศาสนา ตลอดเดือนตุลาคม ตลอดเดือนธนัวาคม)  หรือ เที่ยวบินเหมา

ลำ  มัดจำท่านละ 15,000 บาทต่อท่าน โดยต้องดำเนินการโอนเงินภายใน 1-2 วันนับจากวันที่ทำ

การจองและส่งใบเรียกเก็บเงิน  และ ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย  35 วันล่วงหน้า  

หากไม่ชำระมัดจำตามกำหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่   การชำระไม่ครบ ทางผู้

จัดถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุ

ใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทางและขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินตามเงื่อนไข

การยกเลิก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ชำระโดยเงินสด 

- ชำระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค สั่งจ่ายในนามบริษัท เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป จำกัด 

- ชำระด้วยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร  (กรุณาแฟกซ์ใบนำฝากมายังเบอร์ 02-231-3399) 

กรณีชำระดว้ยบัตรเครดิตมีค่าธรรมเนียมรูดบัตร 3 % จากยอดที่ทำการรูด  ทางบริษัทเอฟวีนิว ฯ ไม่

มีนโยบายให้ท่านชำระเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนบุคคล  ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยใน

การชำระเงินของท่านเป็นสำคัญ  

หมายเหตุ ท่านที่ต้องการใบเสร็จในนามนิติบุคคล กรุณาแจ้งกับพนักงานขายให้ทราบล่วงหน้า 

มิฉะนั้นทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่ออกใบเสร็จย้อนหลัง 

การ

ยกเลกิ

การจอง   

 

1) การยกเลิกการจองนั้น จะต้องอีเมล์แจ้งยกเลิกการจองล่วงหน้าอย่างน้อย  30 วันทำการ ก่อน

การเดินทาง ช่วงเทศกาล High Season (เทศกาลปีใหม่ เทศกาลตรุษจีน ตลอดเดือนเมษายน วัน

แรงงาน วันฉัตรมงคล  วันหยุดสำคัญทางศาสนา ตลอดเดือนตุลาคม ตลอดเดือนธันวาคม)  จะ

ยึดเงินมดัจำ 10,000 บาท      
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2) ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29-24 วัน - เก็บค่าใช้จ่าย ช่วงเทศกาล High Season  12,000 - 

18,000 บาท   

3) ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-23 วัน - เก็บค่าใช้จ่าย ช่วงเทศกาล High Season  เก็บค่าบริการ 

100%   

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

(ราคาทัวร์เป็นการซื้อขาดแบบมีเง่ือนไขกับทางสายการบินและทางผู้จัดทัวร์เส้นทางเกาหลี จะไม่มี

การคืนเงินมัดจำหรือค่าบริการทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดใด) โดยเฉพาะช่วงเทศกาล High Season หรือ 

ฤดกูาลท่องเที่ยวของเกาหลี    

การคืนเงินทุกกรณี  ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสาร

การขอรับเงินคืนที่ทำการของผู้จัดอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทำเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบ

หนังสือมอบอำนาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ  

และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน 

สายการบนิและตัว๋เครือ่งบนิ 

ในการสำรองทีน่ัง่และการใสช่ื่อในระบบสำรองที่นั่ง  ผู้เดินทางต้องส่งสำเนาของหนังสือเดินทาง ( Passport 

) ที่ชัดเจน หรือ ส่งรายละะรายละเอียดที่สายการบินต้องการ (ภาษาอังกฤษ) เช่น คำนำหน้าชื่อ ชื่อและ

นามสกุล วันเดอืนปีเกิด เลขที่พาสปรอต วันหมดอายุ ( โดยเซ็นต์ชื่อและเขียนยืนยันรับรองเอกสารเป็นลาย

ลักษณ์อักษรให้ทางผู้จดั )  หากไม่มีการส่งข้อมูลทั้งหมดในพาสปรอตเป็นลายลักษณ์อักษรให้ทางผู้จดั และเกิด

การออกชื่อนามสกุลในตั๋วหรือบตัรโดยสารผิดพลาด อาจมีผลให้ผู้โดยสายจะต้องรบัผิดชอบในค่าใช้จ่ายใหม่ที่

จะเกิดขึ้นทั้งหมด และสายการบินไม่มีระบบเสียค่าใช้จ่ายเพื่อแก้ไขตัวสะกดคำนำหน้าชื่อ / ชื่อ / นามสกุล 

หรือ การเปล่ียนชื่อผู้เดินทาง 

หากท่านตอ้งซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศ  (เครื่องบิน รถทัวร์, รถไฟ) เพื่อไปและกลับกรุงเทพฯ   กรุณา

เลือกซื้อบตัรโดยสารภายในประเทศประเภทที่สามารถเล่ือนวันและเวลาการเดินทางได้      ทั้งนี้เพื่อป้องกัน

ปญัหาเที่ยวบินล่าช้าหรือการเปล่ียนแปลงเวลาของเที่ยวบินหรือการเปล่ียนแปลงวนัเดินทาง   ตั๋วสายการบิน

ไม่สามารถระบุที่นั่ง ซื้อแบบใช้วิธี RANDOM คือสุ่มเลือกที่โดยระบบสายการบิน   การจัดที่นั่งบนเครื่องบิน 

เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ทางผู้จัดไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ แต่จะทำการ Request ให้ได้

เท่านั้น    

การเชค็อนิตัว๋เดินทางทีเ่คานเ์ตอร์สายการบนิ  เงือ่นไข 

• เคาน์เตอร์เช็คอินจะเปิดให้บริการก่อนเวลาเครื่องออกสาม (3) ชั่วโมง เคาน์เตอร์ จะปิดให้บริการก่อน

เวลาออกเดินทาง  (90) นาที  ผู้โดยสารจำเป็นต้องดำเนินการให้เรียบร้อยภายในระยะเวลาที่ได้ระบุไว้ 

ทั้งนี้ไม่ว่าในกรณีใดๆ  สายการบินสงวนสิทธิในการปฏิเสธการเดินทาง โดยไม่มีการคืนเงินค่า โดยสารที่

ท่านได้ชำระไปแล้ว  

• ไม่แสดงตนหรือยืนยันความเป็นตัวท่านต่อพนักงานของสายการบิน 

• ไม่อาจแสดงเอกสารได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง (เอกสารการเดินทางที่ชำรุดไม่สมบูรณ์จดัว่าเป็นเอกสาร

ที่ไม่ถูกต้อง)  

• สำหรับท่านต้องมีตราอนุญาตเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศ (วีซ่า) ซึ่งจำเป็นต่อการเดินทางไปยัง

สถานที่ต่างๆ   หรือ  เอกสารการเจ้งเข้าแจ้งออก   หรือ  เอกสารด้านการทำงาน Work Permit 
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• กระทำการประทุษร้ายแก่พนักงานของสายการบิน หรือก่อให้เกิดความวุ่นวาย ณ เคาน์เตอร์ของสายการ

บิน หรือดูหมิ่น เหยียดหยามพนักงานของสายการบินไม่ว่าโดยการกระทำหรือโดยวาจา 

• หากรัฐบาลหรือหน่วยงานอื่นไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางหรือขึ้นเครื่องบิน 

• หากสายการบินเห็นควรว่าไม่สมควรแก่การเดินทางเนื่องจากอาการเมาสุราหรือมีลักษณะอาการที่เป็น

อันตรายอย่างเห็นได้ชัดในทางการแพทย์ และ/หรือ  หากสายการบินเห็นควรว่าไม่เหมาะสมในการ

เดินทางโดยเหตุผลทางการแพทย์ หรือเง่ือนไขทางการแพทย์ของท่านอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพแก่

ผู้โดยสารอื่น 

✓ อุ่นใจเพิ่ม  เนื่องจากการเดินทางนั้นเต็มไปด้วยความเสี่ยง และความรับผิดชอบของทางสายการบินที่มีต่อ

ผู้โดยสารนั้นมีจำกัด ดงันั้นจึงแนะนำให้ ซื้อประกันภัยการเดินทางและสุขภาพเพิ่มเติม ท่านสามารถเลือก

ซื้อความคุ้มครองตามที่ท่านต้องการ โดยเฉพาะกรณี เกิดเหตุเจ็บป่วยจะมีความสามารถในการจ่ายค่า

รักษาได้ เนื่องจากหากเกิดเหตุดังกล่าวขึ้นในต่างประเทศ เช่น ประเทศเกาหลีใต้ จะมีค่าใช้จ่ายที่สูงมาก  

เพื่อความคุ้มครองบาดเจ็บ เจ็บป่วย ไฟล์ยกเลิก ตกเครื่อง ยกเลิกเดินทาง กระเป๋าหาย พาสปอร์ตหาย ทีม

แพทย์ฉุกเฉิน 

❖ แผนคุม้ครองสุขภาพ +220 บาท  รักษาพยาบาล+สุขภาพ – อบุตัิเหตุ – ย้ายฉุกเฉิน+ส่งศพ – ทีมแพทย์

ฉุกเฉิน 

❖ แผนคุ้มครองสุขภาพ +500 บาท  รักษาพยาบาล+สุขภาพ – อุบัติเหตุ – ย้ายฉุกเฉิน+ส่งศพ – ทีมแพทย์

ฉุกเฉิน – ยกเลิกการเดินทาง – ลดจำนวนวันเดินทาง – กระเป๋าเดินทางหายหรือเสียหาย – ความล่าช้า

ของระบบขนส่งมวลชน – ความล่าช้าของสัมภาระ – การจี้โดยสลัดอากาศ – การพลาดต่อเที่ยวบิน – 

พาสปอร์ตหาย – ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก – เงินชดเชยระหว่างรกัษาตัวในต่างประเทศ 
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ขอ้ตกลงและเงือ่นไขการเดนิทางทอ่งเทีย่วกับเรา 

• จดัให้เฉพาะลูกค้าที่ประสงค์จะไปท่องเที่ยวตามรายการของทัวร์ทุกวันเท่านั้น  หากท่านไม่สามารถร่วมทัวร์

ทุกวัน แค่สมัครมาร่วมทัวร์เพียงเพื่อการใช้ตั๋วเครื่องบินและที่พักในราคาพิเศษ  หากท่านไม่แจ้ง และ

ปรากฏว่าท่านไม่รวมทัวร์ในบางวัน ทางบริษัทจะคิดค่าดำเนินการในการแยกท่องเที่ยวเอง 200 USDต่อ

ท่าน  (ก่อนซื้อทัวร์ จะต้องแจ้งความประสงค์ที่เป็นจริง เพื่อทางผู้จดัจะได้คิดค่าบริการที่เหมาะสม)   หมาย

เหตุ หากการไปพบเพื่อนหรอืญาติหรือไปติดต่อธุรกิจหรือท่องเที่ยวอิสระ ทำหลังจากที่รายการเสร็จสิ้นในแต่

ละวันแล้ว ไม่เป็นเหตุที่ทางผู้จัด จะตัดการให้บริการท่านแต่อย่างใด  

• ขอสงวนสิทธ์ิในการขายหรือไม่ขายให้แก่ท่านที่ต้องใช้รถเข็น หรือ มีโรคประจำตัวบางอย่าง หรือ ท้องอ่อน

หรือท้องแก่มาก หรือ มีเด็กอายุ 1-2 ปี หรือ คนพิการ หรือ พระภิกษุสงฆ์ หรือ นักบวช (ก่อนซื้อทัวร์ 

จะต้องแจ้ง เพื่อหาข้อตกลงร่วมกัน เพราะเราคำนึงถึงความปลอดภัยและเพื่อสร้างความสุขแก่คณะผู้

เดินทาง)   

• ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศเกาหลีใต้เพื่อไปทํางาน หรือเพื่อ

การอื่นใดอันมิใช่การท่องเที่ยว  

• การเปล่ียนแปลงรายการท่องเที่ยวในทุกการเดินทางอาจเกิดการเปล่ียนแปลง  ดังนี้ รายการท่องเที่ยว 

เมนูอาหาร โรงแรมที่พัก รถทัวร์ในแต่ละวันที่ได้จดัเตรียมไว้ (ทั้งช่วงนำเสนอ ช่วงสรุป และช่วงเดินทางจริง) 

ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงหรือปรับปรุง  โดยพยายามที่จะตามรายการสรุปให้ตรงมากที่สุด หรือใน

ระดบั หรือในคุณภาพที่ใกล้กันมากที่สุด 

• ขอสงวนสิทธ์ิปฏิเสธความรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดกับชีวิต ร่างกาย การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย ความ

ตาย อุบัติเหตุต่างๆ  สูญหายในทรัพย์สินหรืออย่างอื่น การนัดหยุดงาน  ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล 

การปฎิวัติ  และอื่นๆ ที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม  

• กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้ า เปล่ียนแปลง การ

บริการจากสายการบิน ( ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้าของเที่ยวบิน การยกเลิก

เที่ยวบิน มีการยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการเปล่ียนแปลง เนื่องจากสายการบิน

พิจารณาสถานการณ์แล้วว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย์  หรือเหตุผลทางด้านความ

ปลอดภัย เป็นต้น  โดยจะปฏิบัติตามเง่ือนไขและข้อจำกัดความรับผิดชอบของแต่ละสายการบิน )  บริษัท

ขนส่ง  รถโดยสาร  เรือบริการ หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ  ที่จะส่งผลทำให้เสียเวลาหรือยกเลิกรายการ

ท่องเที่ยวทัวร์บางรายการหรือทั้งหมด  ผู้เดินทางไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

ทั้งค่าเสียเวลา  ค่าเสียโอกาส ค่าเสียความรู้สึก และค่าใช้จ่ายที่บริษัทจ่ายไปแล้ว เป็นต้น   ขอให้ทราบว่า  

ผู้จดัจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะประสานงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า แต่จะไม่คืนเงิน  

• มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธ์ิในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด  นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับ  

• ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ ในทุกกรณี เนื่องจากเป็นการชำระค่าทัวร์ใน

ลักษณะเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ เช่น ไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง กรม

แรงงาน  การกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง การ

ถู ก ป ฏิ เส ธ ใน ก รณี อื่ น ๆ    ไม่ รั บ ป ร ะท าน อ าห าร บ างมื้ อ  ไม่ เที่ ย ว บ างร าย ก า ร  เป็ น ต้ น 
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• ขอความร่วมมือในเรื่องความประพฤติของคนเดินทางหากผู้จัดหรือตัวแทนของประเทศที่ท่านได้เดินทางมา 

เดินทางไปสู่ หรือเดินทางผ่าน  เห็นว่าผู้โดยสารประพฤติตนที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้เดินทางอื่นๆ หรือ

ทรัพย์สิน หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ (ตัวแทน) หรือไม่ปฏิบัติตามคำชี้แจงของเจ้าหน้าที่ 

(ตัวแทน) ทางผู้จดัอาจใช้มาตรการตามที่เห็นสมควรเพื่อป้องกันไม่ให้ความประพฤติดงักล่าวดำเนินต่อไป ซึ่ง

รวมไปถึงการยับยั้ง และปฏิเสธให้บริการ 

• การช้อปปิ้งการเลือกซื้อของนักท่องเที่ยว เป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการท่องเที่ยวประเทศ

เกาหลีใต้ ซึ่งเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่คนไทยชื่นชอบ   โปรแกรมทัวร์อาจจะมีการรายการพาไปช้อปปิ้งยัง

สถานที่ต่างๆ โดยการเลือกซื้อของทุกอย่างเป็นเรื่องการตัดสินใจส่วนตัวเสมอ  และ ทางผู้จดัขอสงวนสิทธ์ิ

ไม่รับผิดชอบทุกการซื้อของท่าน 

• กระเป๋าลูกค้าต้องยอมรับในความเสี่ยงของกระเป๋าทุกใบของตัวเอง (ท่านสามารถเลือกซื้อประกันเพิ่ม 

เก่ียวกับสัมภาระกระเป๋า เพราะสายการบินมีกำหนดการจำกัดความรับผิดชอบต่อสัมภาระ)  ทางทัวร์จะไม่

รับผิดชอบต่อความเสียหาย สูญหาย ล่าช้า อุบตัิเหตุ ที่เกิดจากกรณีใดๆ ทั้งสิ้น  ซึ่งลูกค้าต้องเข้าใจว่า โดย

ปกติทุกฝ่าย เช่น คนขับรถ  มัคคุเทศก์ หรือ หัวหน้าทัวร์  ถึงแม้จะพยายามในการดูแลและระวังเรื่อง

สัมภาระกระเป๋าเดินทางลูกค้า 

ผู้ร่วมเดินทางตกลงปฏิบตัิตามข้อกำหนดและเง่ือนไขการเดินทางนี้ทุกประการและในกรณีมีข้อพิพาท ให้ถือคำ

ตัดสินของผู้จดัเป็นที่สิ้นสุด 

 

 

 

สำคัญ ผูเ้ดนิทางทุกทา่นกรุณาตรวจสอบขอ้มูลเหลา่นี้  

** เนือ่งจากมีกรณีทีถู่กปฏเิสธการเขา้ประเทศ ** 

               หนังสือเดนิทางของทา่นตอ้งอยู่ในสภาพสมบูรณไ์มช่ำรุด เชน่ 

1. ปกหนา้-หลัง ไม่ ฉีก หรือ ขาดจากเล่ม 

2. หน้ากระดาษในเล่ม ต้องไม่ ฉีก ขาด หรือ หลุด จากเล่ม 

3. หน้ากระดาษในเล่ม ไม่ควรมีรอยขีดเขียน หรือ ตราประทับท่ีระลึก เช่น เมื่อท่านไปเท่ียวประเทศญี่ปุ่น 

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

4. เล่มหนังสอืเดินทางไมค่วรเปื่อยจากการเปียกนำ้ 

5. หน้าท่ีมีขอ้มูลส่วนบคุคล ไมค่วรมีรอยปากกา หมกึเลอะ รอยขีด ขูด ข่วน ฟันสัตว์เล้ียงแทะ ฯลฯ 

 

 

 

***** ลูกคา้ทา่นใดมีความประสงค์จะซื้อประกันการเดนิทางเพิม่ความคุม้ครอง **** 

สำหรับครอบคลุมเรื่องรักษาพยาบาล / การลา่ชา้ของสายการบนิ / กระเปา๋เดนิทาง 

สามารถแจง้เซลล์ทีท่า่นตดิตอ่จองทัวร์ไดเ้ลยคะ่
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Attn : คุณ____________________    Fax :  02 – 231-3399 

ใบจองทัวร์กบั  บริษทั เอฟวีนิว อนิเตอร์ แทรเวลิ กรุ๊ป จ ำกดั 

รายการทวัร์           บัตเจต เอพิล สโนว์ ยำร์ช 5 วัน 3 คืน (BG)        วนัเดินทาง      
ช่ือผูต้ิดต่อ                 โทร                           แฟกซ์        
ที่อยู่เพื่อติดต่อรับเอกสาร                                      
จ านวนผูเ้ดินทางทั้งหมด   คน  (ผูใ้หญ่   ท่าน / เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี  ท่าน) 
จ านวนห้องพกัท่ีใชท้ั้งหมด  ห้อง (ห้องพกัคู ่ ห้องพกัเดี่ยว       ห้องพกั 3 เตียง       ) 
รำยช่ือผู้เดินทำง (กรุณำจัดเรียงตำมห้องพัก และให้ช่ือทั้งภำษำไทย และภำษำอังกฤษ อย่ำงถูกต้องตำมหนังสือเดินทำง 

ล ำดบั ช่ือ-นำมสกุล (ภำษำไทย) ช่ือ-นำมสกุล(ภำษำอังกฤษ) วันเกดิ(ว/ด/ป) ปี ค.ศ. 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

**หมำยเหต ุ กรุณแจง้ความประสงคอ่ื์นตามที่ท่านตอ้งการ อาทิเช่น 

อำหำร    ไม่ทานเน้ือววั  ไม่ทานเน้ือหมู      ไม่ทานสัตวปี์ก  ทานมงัสาวิรัต 
รำยละเอียดอื่นๆ             
ยืนยันรำคำ ผูใ้หญ่   เด็ก   ค่าตัว๋เพ่ิม / ลด___________ขา้พเจา้รับทราบเงื่อนไขในรายการทวัร์
เรียบร้อยแลว้                                                                                               
                                                                                              ลงช่ือ      ผูจ้อง 
                                                                                                        (     )  
                                                  วนัที่      
 

 เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป ขอขอบคุณทกุท่านที่ให้เกยีรติใชบ้ริการ     
 

 


