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มั่นใจทุกการเดนิทาง  ประสบการณ์มากกว่า  20  ปี 
(Premium SKI_NOV18-MAR19) 

 

หนาวนี้ที่เกาหลี  บินหรู 5 ดาว  ชิมสตรอว์! ลุยหิมะ พักสกรีีสอร์ท สนุกไม่รู้ลืม  #สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ 

โปรแกรม Premium SKI เกาหลี 5 วนั 3 คืน  
ราคาเริ่ม 

(บาท) 
23,900 

เดินทาง 22พฤศจิ18-มีนาคม19 สายการบิน 

Asiana Airlines (OZ) 

หรือ  

Korean Air (KE)   

กรุ๊ป      คณะ 15-25 ท่านต่อคณะ 

ที่พัก ระดบั 3 ดาวเกาหลี  จัดห้องพัก 3 คืน  #1 คืน สกีรีสอร์ท #2 คืน เมืองอินชอน หรอื เคียงกีโด หรือ กรุงโซล 

รถโคช บริการด้วยรถซึ่งมีขนาดของรถจะเป็นไปตามจ านวนของผู้โดยสาร ปกติ 25 หรือ 30 หรือ 40 หรือ 45 ที่นั่ง   

อาหาร 

อาหารเช้า@โรงแรม 3 มื้อ อาหารกลางวันและค่ า@ห้องอาหารท้องถ่ิน 7 มื้อ   เมนูจัดหลากหลายไม่ซ้ ากัน  #หมู

ย่างคาลบ้ีไม่อั้น  #หม้อไฟชาบู #ไก่ตุ๋นโสม  #บาร์บคีิวหมูไฟ  #อันดองจิมทคั  #BBQบฟุเฟ่ต์ไม่อั้น  #พิเศษ! เมนู

อินเตอร์บฟุเฟ่ต์เกาหลี+ขาปูยักษ์ แบบไม่อั้น  ฟรี ! น้ าแร่ดื่มบนรถวนัละ 1 ขวด 

 

วนัแรก (-) 

วนัที่สอง 

(-.L.D) 

สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ – ฟรี ! สวนกรีนเฮาส์สตรอว์เบอร์รี่ – 

ฉลองเทศกาลเล่นสโนว์สเลด ที่สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ รวมบัตรเล่นเครื่องเล่นได้ไม่จ ากัดรอบ  รวมสวนสัตว์เปิด 

– พักสกีรีสอร์ท #SKI Resort #OAK VALLEY #BEAR TOWN #YANGJI  #WELLI HILLI  #PHOENIX 

วนัที่สาม 

(B.L.D) 

เทศกาลเล่นสกีสโนว์ หิมะ – เรียนรู้วัฒนธรรมการท าคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) + แต่งชุดฮันบกแช๊ะถ่ายภาพ – 

กรุงโซล – ศูนย์น้ ามันสนเข็มแดง  –  ศูนย์เครื่องส าอางเวชส าอาง – ภูเขานัมซานหอคอย N Tower  สาย

เคเบิ้ล Love Rock Cable – โรแมนติกค่ าคืนที่คลองชงเกชอน 

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

ใบอนุญาตธุรกิจน าเท่ียวเลขท่ี 11/01967 
 



191 อาคารสีลมคอมเพลก็ซ์ ชั้น 22 หอ้ง 3 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร.0-2108-8666 แฟกซ์ 0-2231-3399 
191 SILOM COMPLEX  22/F SUITE 3, SILOM ROAD, SILOM, BANG RAK, BANGKOK 10500 THAILAND TEL. (66 2) 108-8666 FAX. (66 2) 231-3399 

วนัที่ส่ี 

(B.L.D) 

ศนูย์โสมเกาหลี – พระราชวังมรดกโลกชังดก –  ผ่านชมบลูเฮ้าส์  – หมู่บ้านพ้ืนเมืองนัมซานฮันนก – ดิวตี้ฟรี – 

ย่านเมียงดอง – ตลาดพ้ืนเมืองใหญ่สุด “ ทงแดมุน “  –  ทงแดมุน ดีไซน์ พาร์ค (DDP) สวนดอกกุหลาบไฟ LED 

กว่าสองหมื่นกว่าดวง 

วนัที่ห้า 

(B.L) 

ศูนย์ฮ๊อกเก็ตนามู – พิพิธภัณฑ์ภาพวาดลวงตาสี่มิติ พิพิธภัณฑ์น้ าแข็ง Ice Museum พิธภัณฑ์แห่งรัก  Love 

Museum – ย่านมหาลัยฮงแด แหล่งรวมตัววัยรุ่นชาวโสม – แวะซื้อของฝากติดไม้ติดมือที่ศูนย์รวมของพ้ืนเมือง 

(ละลายเงินวอน) – สนามบินนานาชาติอินชอน – กรุงเทพฯ 

Itinerary   

โปรแกรม Premium SKI เกาหลี 5 วนั 3 คืน 
ราคาเริ่ม 

(บาท) 
23,900 

เดินทาง 22พฤศจิ18-มนีาคม19 สายการบิน 

Asiana Airlines (OZ) 

หรือ  

Korean Air (KE)   

กรุ๊ป      คณะ 15-25 ท่านต่อคณะ 

โปรแกรมท่องเที่ยว OMG! พักสกีรีสอร์ท !! ฟรี ! สวนกรีนเฮาส์สตรอวเ์บอร์รี่ – บตัร Special Pass Ticket เล่นเครื่องเล่นได้ไม่

จ ากัดรอบ ฉลองเทศกาลเล่นสโนว์สเลด #สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ รวมโลกสวนสัตว์เปิดที่ Lost Valley – เรียนรู้วฒันธรรมการ

ท าเมนูอาหารคิมบับ + แต่งชุดฮันบกแชะภาพถ่าย – พระราชวงัมรดกโลกชังดก  ผ่านชมบลูเฮ้าส์  – 3 สุดยอดพิพิธภัณฑ์ 

#Trick Eye Museum กับภาพวาดศิลปะลวงตาสามส่ีมิติ รูปแบบ AR 100 กว่าภาพ  เมืองน้ าแข็งที่ไม่ใช่แค่น้ าแข็งธรรมดา  

#Ice Museum  เรื่องราวของความรักในรูปแบบศิลปะ #Love Museum – ภูเขานัมซาน & หอยคอย N – เต็มอิ่มย่านแฟชั่นฮิป

เมียงดอง – โรแมนติกค่ าคืนที่คลองชงแกชอน - ตลาดพ้ืนเมืองใหญ่สุด “ ทงแดมุน “  –  ทงแดมุน ดีไซน์ พาร์ค (DDP) สวน

ดอกกุหลาบไฟ LED กว่าสองหมื่นกว่าดวง – ย่านมหาลัยฮงเด 

ขอสงวนสิทธิเ์ปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและตารางการบินของสายการบินตามที่ได้อนุมตัิ 

สายการบิน BKK-ICN เวลาออก เวลาถึง ICN-BKK เวลาออก เวลาถึง 

สายการบิน BKK-ICN เวลาออก เวลาถึง ICN-BKK เวลาออก เวลาถึง 

Korean Air (KE) KE652 2245 0615+1 KE651 1715 2105 

Korean Air (KE) KE654 0055 0805 KE653 1850 2255 

Korean Air (KE) KE658 2145 0450+1 KE659 2015 0020+1 

Asiana Airline (OZ) OZ742 2355 0730+1 OZ741 1830 2205 

Asiana Airline (OZ) OZ744 0150 0920 OZ743 2020 0020+1 

(ขอสงวนสิทธิเ์ปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและตารางการบินของสายการบินตามที่ได้อนุมตัิที่นั่งจ ากัดในแต่ละวัน จองและจ่ายก่อนได้

สิทธิก่อน จองหลัง อาจต้องเพ่ิมค่าตั๋ว ) 

 

โปรดตรวจสอบ อายุ ของหนังสือเดินทาง ( Passport ) ของผู้โดยสาร ว่าจะต้องคงมีอายุเหลอื ณ วนัเดินทาง มากกว่า 6 

เดือนขึ้นไป 

และหนังสือเดินทางเหลือหน้ากระดาษเพียงพอให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนได้ประทับตรา หนังสือเดินทางอยู่ในสภาพที่ดี (ไม่ช ารุด) 

DAY วนัแรก  สนามบนิสวุรรณภูมิ    เช้า กลางวัน ค่ า 

1 
เจ้าหนา้ทีร่อต้อนรับดแูล มอบเอกสาร และอธบิายเพิม่เตมิ  (นดัหมายแตล่ะคณะกอ่นออก

เดนิทาง 3 ชัว่โมงล่วงหนา้กอ่นเครื่องออก)   

- - - 

ค่ า หนา้เคานเ์ตอร์ สายการบนิ ใกล้ประตทูางเขา้  

พร้อมกันที่ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก เชค็อนิหมายเลข K   Asiana Airline (OZ) หมายเลข  5 

พร้อมกันที่ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก เชค็อนิหมายเลข N Korean Air (KE) หมายเลข   6 
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การอนุญาตให้ท่านผ่านด่านตรวจคนออกนอกประเทศไทย และ ผ่านด่านตรวจคนเข้าประเทศเกาหลีเพื่อการท่องเที่ยว  เป็น

อ านาจของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าออกเมืองของประเทศไทยหรอืประเทศเกาหลีในการพิจารณาและอนุญาตให้เดินทางออกจาก

ประเทศไทย หรอื ให้พ านักอยู่ในประเทศกาหลีใต้เพ่ือการท่องเที่ยว ทางผู้จัดไม่มีอ านาจและไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ 

หากทา่นตอ้งซือ้บตัรโดยสารภายในประเทศเพื่อไปและกลบักรงุเทพฯ 

กรุณาเลือกซื้อบตัรโดยสารภายในประเทศประเภทท่ีสามารถเล่ือนวันและเวลาเดินทางได้ 

ทั้งนี้เพื่อป้องกันปัญหาเที่ยวบินล่าช้าหรือการเปลี่ยนแปลงเวลาของเที่ยวบินหรอืการเปล่ียนแปลงวนัเดินทาง 

 

ข้อแนะน า 

 หากท่านมีปัญหาเรื่องอาหารกรุณาแจ้งทางผู้จัดทราบล่วงหน้า 

 ห้ามน าผลไม้และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศเกาหลีใต้ หากพบจะต้องเสียค่าปรบั 

 เตรียมสมัภาระขนาดกลาง เนื่องจากโรงแรมที่พักในเกาหลีไม่มีบริกรช่วย (แนะน า ตลอดทริปจะต้องดูแลกระเปาายกขึ้นลง

ห้องด้วยตัวท่านเอง เพ่ือป้องกันหลายกรณีที่อาจเกิดขึ้นได้)   

 กระเปาาทุกใบจะต้องฝากให้กับทางเจ้าหน้าที่สายการบินด้วยตัวท่านเองตามนโยบายรกัษาความปลอดภัยของสายการบิน 

 ทรัพย์สินมีค่าและแตกหักง่าย  เช่น เงิน อัญมณี  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ กล้องถ่ายรูป อุปกรณ์วีดีโอ 

เอกสารที่แลกเปลี่ยนเป็นเงินได้  เอกสารทางธุรกิจ หนังสือเดินทาง เก็บติดตัวเสมอ 

 สนามบินสุวรรณภูมิ  “ ไม่มกีารประกาศเรียกลูกค้าขึ้นเครื่อง ”  กรุณารอที่ประตูขึ้นเครื่องอย่างน้อย 30 นาที ก่อนเวลา

เครื่องออก 

 น าเสื้อแจ็คแก็ตติดตัวขึ้นเครื่องด้วย เพราะอากาศอาจจะเย็นและเพ่ือการพักผ่อนที่อบอุ่น  (ส าหรับ มือใหม่ หรือ คนกลัว

วนัแรกๆ จะ jetlag หรอือาการเมาเวลาจากการเปลี่ยนโซนเวลาของโลก แนะน า :  นอนให้มากที่สุด หรือ ทานยาแก้เมา 

เพราะมมีีฤทธ์ิท าให้นอนหลับ ไม่ดื่มสุราหรือของมึนเมา และดื่มน้ ามากๆ) 

 

DAY วนัทีส่อง  สนามบนินานาชาตอินิชอน ประเทศเกาหลใีต้  - เคยีงกีโด – สกรีีสอร์ท เช้า กลางวัน ค่ า 

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

ออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน Korean Air (KE) ,  Asiana Airlines (OZ) 

(อาหารเช้าหรือค่ า ความบันเทิง ภาพยนตร์ และ เครื่องดื่มบนเครื่อง และบริการอื่นๆ บนเครื่อง) 

เช้า ICN Landing  ถึงสนามบินนานาชาติอินชอน หลังผ่านพิธกีารตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากรแล้ว   

รถโค๊ชพาท่านข้ามทะเลตะวนัตกด้วยสะพานแขวนยองจองหรือสะพานเพ่ือความหวังในการรวมชาติที่ยาวกว่า 

4.42 กม.  มียอดโดมสูง 107 เมตร  ไปยังจดุหมายปลายทางการท่องเที่ยวของวนันี้ 

เพ่ือให้รายการท่องเที่ยวเป็นไปตามก าหนดการ  ทางคณะทัวร์จะออกเดินทางจากสนามบินหลังเวลาเครื่อง

ลงประมาณ 1.40 ชั่วโมง ท่านที่ติดสัมภาษณ์ที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง  หากท่านผ่านเข้าเมืองเรียบร้อย ท่าน

ต้องเดินทางไปพบกับคณะทัวร์ด้วยตนเอง และไม่สามารถเรียกร้องค่าเดินทางจากทางผู้จัดได้ 

จากนั้น น าท่านสู่ สวนกรีนเฮาส์สตรอว์เบอร์รี่ พาไปชมสวนกรีนเฮาส์สตรอว์เบอร์รี่ ให้ท่านได้เก็บผลไม้สดๆ และยัง

ได้ความรู้ว่าชาวเกาหลีมีวิธีการปลูกอย่างไรจึงได้ผลผลิตดีและ

หวานหอมชวนน่ารับประทาน อิสระถ่ายรูป เก็บชิมสตรอเบอร์

รี่ทานเป็นที่ระลึก (จ านวนเก็บขึ้นอยู่กับผลิตผลในแต่ละสัปดาห์ 

และนโยบายของเ จ้าของสวน ไม่สามารถน าออกมา

รบัประทานภายนอกไร่ได้)   
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เที่ยง  รบัประทาน เมนูหมูย่างคาลบี #KALBI  อาหารพ้ืนเมืองเกาหลีปิ้งย่างที่เลื่องชื่อและรู้จักกันดีทั่วโลก 

บ่าย น าท่านสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์  เที่ยวเอเวอร์แลนด์  –  Everland “ ดิสนีย์แลนด์เกาหลี ” สวนเปิดใน            

หุบเขาที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของประเทศ มี Festival World จะประกอบไปด้วย Global Fair, American 

Adventure, Magic Land, European Adventure และ Equatorial Adventure และ Zootopia ท่านสามารถ

ปล่อยความแก่และเติมเต็มความสุขของท่านด้วยบัตร Special Pass Ticket สนุกสนานกับเครื่องเล่นต่างๆ  

ซึ่งท่านสามารถเลือกเล่นเครื่องเล่นได้ไม่จ ากัดรอบ  ไม่ว่าจะเป็นทีเอ็กเพรส รถไฟเหาะ หนอนสะบัด ชาร์ป 

โรงหนังสามมิติ บ้านผีสิงหมุน ตีลังกาสองตลบ ป่าซาฟารี ชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลก ที่นี่ ชมความน่ารัก 

ของหมีที่สามารถสื่อสารกับคนขับได้อย่างดี อีกทั้งยังมี LINE Store ส าหรับ ชาวสาวก LINE ให้แช๊ะภาพ  

ครั้งแรกของโลก !  เปิดโลกสวนสัตว์เปิดที่ Lost Valley กับรถบัสสะเทิ้นน้ าสะเทิ้นบก และอื่นๆ  นอกจากนี้

ท่านยังสามารถช้อปปิ้งในร้านค้าของที่ระลึก  ฤดูหนาว (ช่วงต้นเดือนธันวาคมถึงปลายกุมภาพันธ์) ร่วม

ฉลองเทศกาลหิมะสนุกแบบไม่รู้ลืมกับการเล่นสโนว์สเลดแบบไม่ จ ากัดรอบหรือท่านใดอยาก ประลองความ

ท้าทายกับการนั่งสโนว์บสัเตอร์ก็ไม่ว่ากัน.. ...ขอบอกว่ามันส์มาก   

เย็น รับประทาน เมนูหม้อไฟชาบูเห็ด คล้ายการต้มรวมมิตรสุกี้หม้อไฟ  ประกอบไปด้วยเนื้อหมูสไลด์ ผักและเห็ด

และวุ้นเส้นเกาหลี   

จากนั้น น าท่านเข้าเช็คอินที่พักสกีรีสอร์ท (ส่วนมากเป็นสไตล์

คอนโด เพ่ือรอรับนักท่องเที่ยวในฤดูหนาว ตั้งกระจาย

กระจายอยู่ในบริเวณของสกีรสีอร์ มีหลากหลายวิวทิวทัศน์ 

ถือเป็นประสบการณ์แปลกใหม่ที่ท่านจะได้สมัผัส)  ห้องพัก

ค่ าคืน บริการเป็นแบบออนดอล (ออน คือ ความอบอุ่น 

ดอล คือ ก้อนหิน) หรือ ห้องนอนแบบนอนบนพ้ืนสไตล์

เกาหลี ชาวเกาหลีนิยมนอนหลับบนพ้ืนมากและจะน าผ้าปู

ที่นอนที่เรียกว่า “โย” และผ้าห่มที่เรียกว่า “อีบูล” พร้อม

หมอนสุขภาพหรือหมอนตามชอบใจ เพียงสามชิ้นเพ่ือการ

พักผ่อน 

พักสกีรีสอร์ท 1 คืน   #OAK VALLEY #BEAR TOWN #YANGJI  #WELLI HELLI  #PHOENIX หรือสกีรีสอร์ท

อื่นๆ   

สกีรีสอร์ทมบีริการ Night Ski ในช่วงที่มีแขกมาพักจ านวนมาก ช่วงกลางเดือนธันวาคมถึงปลายเดือนกุมภาพนัธ์ 

 

 

 

 

 

 



191 อาคารสีลมคอมเพลก็ซ์ ชั้น 22 หอ้ง 3 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร.0-2108-8666 แฟกซ์ 0-2231-3399 
191 SILOM COMPLEX  22/F SUITE 3, SILOM ROAD, SILOM, BANG RAK, BANGKOK 10500 THAILAND TEL. (66 2) 108-8666 FAX. (66 2) 231-3399 

DAY วนัทีส่าม   สกรีีสอรท์ – กรงุโซล เช้า กลางวัน ค่ า 

3  x x x 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า แบบอเมริกันเกาหลีชุด หรือ เซมิ ที่ ห้องอาหารโรงแรม 

จากนั้น น าท่านสู่ เทศกาลเล่นสกีสโนว์  #SKI Resort  ท่านสามารถเพลิดเพลินกับลานหิมะที่กว้างใหญ่ และเนินเล่น      

สกีระดับต่างๆ  กระเช้าลิฟท์ ทางรีสอร์ทยังมีบริการกีฬาในร่มชนิดอื่น ร้านอาหาร คอฟฟี่ช้อป ซุปเปอร์            

มาร์เก็ตไว้คอยบริการ ท่านจะประทับใจกับประสบการณ์แปลกใหม่ท่ีนี่   (ราคาอุปกรณ์การเช่าโดยประมาณ)    

1) อุปกรณ์การเล่นสกี ประมาณ  45-50,000 วอนต่อเช็ต (รวมค่าไม้สกี  กระดานเล่ือน และรองเท้าสกี)      

2) กระเช้าลิฟส าหรบัท่านที่เล่นสกี ครึ่งวนั ประมาณ 50-55,000 วอนต่อท่าน   

3) นั่งกอนดอลล่าชมบรรยากาศสกีรสีอร์ท และ ขึ้นสู่จุดพักผ่อนบนยอดเขาสูง ประมาณ 15,000 วอนต่อท่าน 

(บางสกีรสีอร์ทมบีริการ)  

เตรียมตัวก่อนเล่นสกี ควรเตรียม ถุงมือสกี ผ้าพนัคอ แว่นกันแดด เสื้อแจ๊คเก็ตกันน้ าหรือผ้าร่ม และกางเกง

รัดรูป ขอค าแนะน าและฝึกวิธีการเล่นจากไกด์ท้องถ่ินก่อนลงสนามจริง เพ่ือความปลอดภัยของท่านเองเป็น

ส าคัญ     (หมายเหตุ.... ปริมาณของหิมะและการเปิดให้บริการชองลานสกี ขึ้นอยู่กับความเอื้ออ านวยของ

อากาศ หากไม่มหีิมะเพียงพอ ลานสกีอาจจะปิดให้บริการ)   

เที่ยง รับประทาน เมนูหมูไฟหรือบลูโกกิ  เป็นเนื้อหมูสไลด์หมักซอสคันจังและเครื่องปรุงรส ผัดย่างขลุกขลิกบน

กะทะ  

บ่าย น าท่าน เรียนรู้วิธีการท าคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) อาหารง่ายๆที่คนเกาหลีนิยมรับประทาน คิม แปลว่า 

สาหร่าย บบั แปลว่า ข้าว จะเป็นแท่งยาวๆ แล้วเค้าก็จะหั่นเป็นชิ้นๆพอดีค า จ้ิมกะซีอิ้วคังจังเกาหลีหรือวาซา

บิก็ได้ ขอเชิญชวนท่านแต่งชุดพื้นเมืองเกาหลี “ ฮันบก “ พร้อมพร้อตต่างๆ เพ่ือ ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับฉาก

เกาหลีเก๋ไก๋กับท่าแอคติ้งตามไอเดีย  ให้ท่านได้ถ่ายทอดความงามและความอ่อนช้อยของวัฒนธรรมเกาหลี 

เพราะ ฮันบก เป็นเครื่องแต่งกายประจ าชาติเกาหลีที่ที่สวมใส่ในชีวิตประจ าวันเป็นเวลาพันปีมาแล้ว   ก่อนที่

วัฒนธรรมการแต่งกายแบบตะวันตกจะได้เข้ามาในเกาหลี  แต่ในปัจจุบันชุดประจ าชาติฮันบก จะใช้สวม

เฉพาะในโอกาสพิเศษต่าง ๆ เช่น งานมงคลสมรส วันขึ้นปีใหม่ วนัขอบคุณพระเจ้า 

 

 

 

 

 

 

บ่าย น าท่านเดินทางเข้าเมืองหลวงกรุงโซล  ที่มีประชากรถึง 1 ใน 4 ของประเทศ  มีตึก 63 ชั้น ตึกที่สูงที่สุด              

มีแม่น้ าฮันไหลผ่านใจกลางเมืองหลวงของกรุงโซล    

จากนั้น น าท่านเย่ียมชมงานนวัตกรรมวิจัยชิ้นใหม่ล่าสุดของเกาหลี  #ศูนย์น้ ามันสนเข็มแดง ซึ่งผลิตจากใบสนเข็ม

แดงในประเทศเกาหลี  เพ่ือช่วยผู้ที่มีปัญหาเรื่องไขมันอุดตันในเส้นเลือด คลอเรสเตอรอลในเลือดสูง ไขข้อ

เสื่อม หรือ การไหลหมุนเวียนของเลือด  เป็นต้น กว่าจะมาท าเป็นน้ ามันสนสกัดได้ 1 แคปซูล ต้องใช้ใบสน

เข็มแดงประมาณ 2.7 ก.ก.  แนะน าให้ทุกท่านเลือกซื้อเป็นของฝากสุขภาพเพ่ือตัวท่านเองและคนที่ท่านรัก

หรือคนที่ท่านเคารพ  เพราะเป็นสารอาหารธรรมชาติ ที่วิจัยจากโรงพยาบาลชั้นน าในเกาหลีแล้วว่า ไม่มี

ผลข้างเคียง  

จากนั้น น าท่านสู่ #ศูนย์ผลิตภัณฑ์ความงาม เครื่องส าอางเวชส าอาง  ให้ท่านเลือกซื้อคอสเมติกหลากย่ีห้อคุณภาพที่

ผู้หญิงชาวเกาหลีทั้งสาวทั้งไม่สาว ล้วนให้ความส าคัญกับเรื่องผิวหน้าค่อนข้างมาก โดยเฉพาะในกลุ่มบ ารุง

ผิวพื้นฐาน Skin Care และฟังค าแนะน าการดูแลผิวพรรณ จากผู้ช านาญการ   

  

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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จากนั้น พาท่านขึ้นภูเขานัมซาน #Namsan – ภูเขาเพียงลูกเดียวใจกลางเมืองหลวงและอิสระถ่ายรูปคู่หอคอย N 

Tower เป็น 1 ใน 17 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลก  สูงถึง 480 เมตรเหนือระดับน้ าทะเล สถานที่ละครหนัง

เกาหลีหรือหนังไทยสไตล์เกาหลีมาถ่ายท ากัน (ความเชื่อ: เตรียมแม่กุญ แจลูกกุญแจเพ่ือไปล็อคกุญแจคู่รัก ณ 

Love Rock Cable  ซี่งเชื่อกันว่า ถ้าใครขึ้นมาคล้องกุญแจและโยนลูกกุญแจทิ้งไป คู่รัก คู่ครอบครัว คู่เพ่ือน 

คู่พี่น้อง คู่มิตรนั้นจะมีความรกัที่ย่ังยืนหรือไม่มีใครมาพรากจากกันได้)  (ค่าบัตรลิฟท์ขึ้นสู่จุดชมวิวบนหอคอย  

ไม่รวมไว้ในค่าทัวร์)     

 

 

 

 

 

 

 

เย็น รบัประทาน เมนูเปิบพิสดาร-ไก่ตุ๋นโสม อาหารวังในสมัยก่อน เชื่อกันว่าบ ารุงและเสริมสุขภาพ เสิร์ฟท่านละ 

1 ตัว ในหม้อดินร้อน   

หลังอาหารค่ า แวะแช๊ะรูปกันบริเวณ คลองชองเกชอน เป็นคลองที่มีมาเมื่อราว 600 ปีก่อนในสมัยของกษัตริย์ YEONGJO 

กษัตริย์องค์ที่ 21 แห่งราชวงศ์โชซอน กาลเวลาท าให้น้ าในคลองเน่าเสีย คลองแห่งนี้จึงได้รับการบูรณะขึ้น

ใหม่ในปี 2003 เพ่ือสร้างภูมิทัศน์ที่สวยงาม แหล่งพักผ่อนหย่อนใจ อีกทั้งเป็นจุดเที่ยวใหม่ โดยมีการรื้อทาง

ยกระดับออก และเวนคืนที่ดินแหล่งชุมชนที่อยู่ติดกับคลองแห่งนี้  สองข้างทางริมคลองยังมีร้านคาเฟ่เก๋ๆ  

ในช่วงเวลาค่ า จะมีไฟประดับตามทางเดินอย่างสวยงาม บางครั้งจะมีกิจกรรมพิเศษ จนได้รับค าชื่นชมว่า มี

ความกลมกลืนอย่างลงตัวของธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรมและประวตัิศาสตร์  

จากนั้น พาท่านเข้าเช็คอินที่พัก ณ โรงแรม  พาท่านเข้าเช็คอินที่พัก ณ โรงแรม  Incheon Bliss, Suwon Korea, 

Suwon Pacific, Suwon Yongin Co.op, Seoul VIP, Benekia, Seoul Galaxy, Bridge, Co.op city  (3 ดาว

เกาหลี) หรอืเทียบเท่า 

 

DAY วนัทีส่ี่   กรงุโซล  เช้า กลางวัน ค่ า 

4  x x x 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า แบบอเมริกันเกาหลีชุด หรือ เซมิ ที่ ห้องอาหารโรงแรม 

จากนั้น น าท่านสู่  #ศูนย์โสมเกาหลี  ทุกท่านจะได้รู้จักสมุนไพรโสมเกาหลีหรือราชาแห่งมวลสมุนไพร  เพราะเกาหลี

ใต้เป็นประเทศที่มีการผลิตโสมเกาหลีที่มีคุณภาพเป็นอันดับ 1 ของโลก  ซึ่งใครใครที่ได้มาเที่ยวก็จะชื่นชอบ

หาซื้อเป็นของฝากเพราะราคาที่ถูกว่าเมืองไทยและคุณประโยชน์นานัปการ เช่น ช่วยเสริมความแข็งแรง

ให้แก่ระบบย่อยอาหารและปอด ช่วยท าให้จิตใจสงบและเพ่ิมพละก าลังโดยส่วนรวม  สรรพคุณทางการแพทย์ 

ช่วยบ ารุงหัวใจ ป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้องกันมะเร็ง  

จากนั้น น าท่านเย่ียมชม #พระราชวังชังดก – สมบัติแห่งชาติที่ถูกจดทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลก                

ถูกกล่าวขานว่าเป็นพระราชวังแบบอย่างทาง

สถาปัตยกรรมและวฒันธรรมทางภูมิประเทศที่

สวยงามไร้ที่ติในช่วงเวลาหลายร้อยปีที่ผ่านมา 

โดยเฉพาะกษัตริย์โกจอง ซึ่งเป็นกษัตริย์องค์

สุดท้ายของราชวงศ์โชซอน ซึ่งต่อมาทรงถูก

บั ง คั บ ใ ห้ ส ล ะ ร า ช สมบั ติ โ ด ยญี่ ปุ่ น ใ นปี               

ค.ศ. 1907 แต่พระองค์เองก็ทรงประทับอยู่ที่พระราชวังแห่งนี้จนสิ้นพระชนม์ในปี ค.ศ. 1919 (สวนลับบีวอน 

อุทยานพักผ่อนของเจ้าชายรชัทายาทในสมัยราชวงศ์โชซอน ซึ่งไม่ได้รวมไว้ในค่าทัวร์ ด้วยข้อจ ากัดของเวลา
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ท่องเที่ยว และ การส ารองรอบเข้า)  (ในวันจันทร์ ซึ่งเป็นวันหยุดประจ าสัปดาห์ของพระราชวัง ขอ

ปรับเปลี่ยนไปเป็นพระราชวังเคียงบก หรอื พระราชวังอื่นๆ) 

นั่งรถผ่านถนนสายส าคัญที่มีการเปิดปิดเป็นเวลา-สถานที่ตั้งท าเนียบและบลูเฮาท์หรือบ้านประจ าต าแหน่ง

ประธานาธิบดี     

เที่ยง บุฟเฟ่ต์อร่อยล้ า !!!  เมนูบาร์บีคิวปิ้งย่างสไตล์เกาหลี  กับหลากหลายสไตล์ของเนื้อหมูและเนื้อวัว (บางร้าน

อาจมีบริการเนื้อไก่ และปลาหมึก) ไม่ว่าจะเป็นแบบติดมัน แบบสันคอ แบบสามชั้น แบบหมักเผ็ด แบบหมั ก

หวาน  แบบสดไม่มีการหมัก แบบเบอร์เกอร์ เป็นต้น มีบริการข้าวสวย  และเครื่องเคียงต่างๆ ให้ลิ้มลอง   

บ่าย น าท่านสู่ #หมู่บ้านวัฒนธรรมนัม

ซาน พาท่านย้อนเวลาหาอดีตที่พิลด

องซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของภูเขานัม

ซาน มีสายน้ า ใสไหลผ่านและมี

ศาลาชชอนนูกัก แหล่งอาศัยของ   

นกกระ เรี ยน  แห ล่ง พักผ่ อนที่ มี

ชื่ อ เ สียงในฤดู ร้ อนของราชวงศ์             

โชซอน แต่ในปัจจุบันเป็นที่ตั้งของบ้านชนชั้นยางบางหรือชนชั้นราชการหรือชั้นสูงเกาหลีในสมัยเมื่อ 600 ปี           

ที่แล้ว บ้านกว่าห้าหลังที่หมู่บ้านนัมซานฮันอก จะท าให้เราได้เห็นภาพการใช้ชีวิตประจ าวัน เครื่องใช้ไม้สอย 

การกิน การอยู่  และการจัดแต่งบ้าน และหากเราเดินไปจนสุดปลายสวนเกาหลี เราจะพบไทม์แคปซูลที่            

ท าขึ้นเพ่ือเฉลิมฉลองกรุงโซลครบ600 ร้อยปี ภายในบรรจุของจ านวน 600 ชิ้นที่เป็นตัวแทนของเมืองและ

ผู้คนกรุงโซลในปี 1994 โดยจะรอเปิดในอีก 400 ปีข้างหน้า (2394)   

จากนั้น น าท่านสู่ #ดิวตี้ฟรี (ปัจจุบันเป็นที่นิยมมาก เพราะ ดิวตี้ฟรีประเทศนี้ มีถึง 5 บริษัทแข่งขันกัน)  เพลิดเพลิน

กับการช้อปปิ้ง ณ  ห้างปลอดภาษีล๊อตเต้หรือชินเซเก  ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมน าเข้าจาก

ต่างประเทศมากมายหลากหลายชนิด รวมท้ังสินค้าแบรนด์เกาหลียอดนิยมที่ชาวเกาหลี ชาวจนี และชาวญี่ปุ่น   

 เย็น พาท่านเต็มอิ่มกับ  #เมียงดง " ถนนแฟชั่นของเกาหลี "  อิสระช้อปปิ้งบริเวณเมียงดอง Myeongdong ถูก

ขนานนามว่า " ถนนแฟชั่นของเกาหลี "  มีห้างบูติกหลากยี่ห้อตั้งแต่แบรนด์เนมต่างชาติถึงเกาหลี ร้านเสื้อผ้า

มีสไตล์ห้องเล็กๆ  ร้าน Creative Lifestyle  ร้านรองเท้า ร้านท าผม ร้านเครื่องประดับ ร้านคอสเมติก  ร้าน

กาแฟ ร้านไอศครีม ร้านขนม  ปัจจุบันยังเป็นแหล่งรวมร้านอาหารขายบนรถเข็น Food Truck ที่ก าลังเป็นที่

นิยมส าหรับคนรุ่นใหม่  ไม่ว่าจะเป็นของคาว ของหวาน หลากรูปแบบ ให้เราเลือกตัดสินเอง ว่าร้านไหนเด็ด 

ร้านไหนโดนใจ 

เย็น อิ่มประทับใจ !  เมนูอินเตอร์บุฟเฟ่ต์และเนื้อสัตว์หลากประเภทที่มีให้เลือกทั้งอาหารสไตล์ฝรั่งยุโรป อาหาร

ญี่ปุ่น อาหารเกาหลี อาหารจีน  ทั้งสด ท้ังนึ่ง ท้ังปิ้ง ทั้งทอด ทั้งย่าง ท้ังสเต็ก ทั้งแบบซูซิ แบบซาซิมิ ปรุงกัน

สดๆ ให้ท่านได้เห็นถึงกรรมวิธีการปรุงของเหล่าพ่อครัว แม่ครัว พร้อมของหวาน ของอร่อยประจ าวัน และ

เครื่องดื่มไม่มีแอลลกอฮอล์ ไอศกรีม เค้ก  เป็นต้น  พิเศษ ! บริการขาปูยักษ์ SnowCrab  แบบไม่อั้น 

ค่ า พาท่าน #ตะลุยกนัตอ่ทีต่ลาดเปิด 24 ชัว่โมง ย่านธรุกิจการค้าและแหล่งช็อปปิ้ง “ทงแดมุน” มีร้านค้า

มากกว่า 10,000 ร้านค้า ที่จ าหน่ายผ้าไหม ผ้าชิ้น เสื้อผ้าส าเร็จรูป เครื่องประดบั รองเท้า ตลอดจนอุปกรณ์

เครื่องใช้ในบ้านและครัวเรือน และอื่นๆ อีกมากมาย ในราคาที่ต่อรองได้  อาทิเช่น ตึก Tongdaemun Market  

ตึก Doota ตึก Freeya ตึก Migliore  ตึก aPM ตึก Hyundai City เป็นต้น และ บริเวณแห่งนี้ ยังเป็นที่ตั้ง                                
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#ทงแดมนุ ดีไซน์ พารค์ (DDP)  สถานที่ท่ีน าเสนอนวตักรรมการออกแบบที่ทนัทนัสมยัที่สุดสู่สายตา

ชาวโลก หนี่งในเมกะโปรเจคของรัฐบาลกรุงโซล ภายใต้คอนเซ็ปต์ Dream Design Play  ด้วยการใช้

ความโค้งมน โดยไม่ต้องมีเสา รวมถึงมีการติดตั้งไฟให้สอดคล้องกับองค์ประกอบ บริเวณลาน DDP เป็นที่ท่ี

สามารถมาผ่อนคลาย และเพลิดเพลินได้ตลอด 24 ชั่วโมง มีการจัดแสดงสวนดอกกุหลาบไฟ LED กว่าสอง

หมื่นกว่าดวง ถ้าใครเป็นติ่งซีรี่ย์ละครเกาหลี หรอื แฟนคลับนักร้องเกาหลี เราจะรู้สึกคุ้นเคยว่าเป็นฉากหลัง

ของเรื่อง 

จากนั้น  น าพาท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก 

 

DAY วนัทีห่า้  กรงุโซล  - สนามบนินานาชาติอนิชอน – กรงุเทพฯ เช้า กลางวัน ค่ า 

5  x x - 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า แบบอเมริกันเกาหลีชุด หรือ เซมิ ที่ ห้องอาหารโรงแรม 

จากนั้น น าพาท่านชม เพ่ือนที่ดีในการด าเนินชีวิต ! #ศูนย์ฮ๊อกเก็ตนามู ต้นไม้ฮ๊อกเก็ตนามูชนิดนี้เจริญเติบโตในป่า

ลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือน้ าทะเล 50-800 เมตร เมล็ดของพันธุ์ฮ๊อกเก็ตนี้..ชาวเกาหลี

รุ่นใหม่นิยมน ามารับประทานเพ่ือช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็งไม่ถูกท าลายจากการดื่ม

แอลกอฮอล์ กาแฟ บุหร่ี สารตกค้างจากอาหารและยา    

จากนั้น ให้ท่านได้อิสระ #TRICK ART MUSEUM  #ICE 

MUSEUM  #LOVE MUSEUM  น าท่านอิสระชม

ผลงานการสร้างสรรค์ศิลปะแนวใหม่  "ภาพวาด

ลวงตาสี่มิติ"  โดยท่านจะได้สนุกสนานกับการ

ถ่ายรูปแอ็คชั่นท่าทางต่างๆ กับภาพแนวมิติที่เกิด

จากความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการของการ

สร้างภาพโดยใช้เทคนิคพิเศษจากภาพแนว AR ที่

รวมทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และการซ้อนภาพโดย

กระตุ้นความเคล่ือนไหวของภาพให้มีมิติเหมือน

จริงโดยให้ผู้ชมเข้าไปมีส่วนร่วมถ่ายภาพ เมื่อ

ผ่านเข้าไปในภาพนั้นๆ  ภาพทุกภาพจะออกมาดู

ประหนึ่ง เหมือนจริงในเหตุการณ์   จนท่านจะ

อุทานว่ามนัเหมือนจริงมากจนแทบจะแยกไม่ออก

เลยว่าอนัไหนภาพวาดและของจริง โดยผลงานของท่าน จะสวยงามและสี่มิติสมค าร่ าลือหรือไม่ก็ต้องให้เพ่ือน

ติดชมกันเอง   “ ICE Museum "  เมืองน้ าแข็งที่ไม่ใช่แค่น้ าแข็งธรรมดา แต่ตระการตาจนคุณอาจจะลืมหนาว

ไปเลยก็ ได้ !  ลองนึกถึงความรู้สึกเมื่อคุณก้าวเข้าไปในเมืองที่ทุกอย่างท าจากน้ าแข็งภายใต้ อุณหภูมิ  ลบ 4 

องศา ! ภายในมีกิจกรรมหลากหลายให้คุณได้สัมผัส เช่น สไลเดอร์น้ าข็งที่ยาวกว่า 10 เมตร รถกลางรูดอร์ฟ 

ทักทายลุงซานต้า  โพสท่าคู่กับนกเพนกวิ้นขั้วโลก  ส ารวจบ้านน้ าแข็งแข็งเอสกิโม  เย่ียมชมปราสาท

น้ าแข็ง ชมวิวจากบนก าแพงเมืองน้ าแข็ง  ลองเข้าพักเช็คอินโรงแรมน้ าแข็ง และผลงานศิลปะอื่นที่ท าจาก

น้ าแข็งอีกกว่า 50  ชิ้น  แถมฟรี!!! “ LOVE Museum “  (ผู้ที่อายุต่ ากว่า 20 ปีไม่สามารถเข้าชมได้)   

จากนั้น น าท่านสู่ #ย่านมหาลัยฮงแด แหล่งรวมตัววัยรุ่นชาวโสม ที่ก าลังศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยและวัยท างาน 

อีกทั้งได้ชื่อว่าเป็นถนนสายศิลปะอีกแห่งหนึ่งของกรุงโซล  มีสินค้ามากมายหลากหลายประเภท ทั้งเสื้อผ้า

แฟชั่นแบรนด์เกาหลี, รองเท้า, กระเปาา, เครื่องส าอาง, เครื่องประดับมากมาย, งานศิลป์, ซีดีเพลง-หนัง 

และโปสเตอร์ดาราที่ก าลงัฮอตฮิต หลากหลาย ฯลฯ  บางครั้งยังมีบรรดาศิลปินเพ่ือชีวิตเปิดแสดงดนตรีย่อยๆ 

ให้ฟังให้ชมอีกด้วย  ร้านอาหารและร้านคาเฟ่ทมีน่ารักต่างๆ   

เที่ยง รบัประทาน เมนูอันดงจิมทัค หรือ ไก่ต้มแห่งเมืองอันดอง  (เมืองอันดงเป็นหนึ่งของร่องรอยสุดท้ายที่ยังคง

เหลืออยู่ของเกาหลี เป็นขุมทรพัย์ที่มีค่าของประเพณีลัทธิขงจ้ือ)   
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บ่าย แวะซื้อของฝากติดไม้ติดมือที่ศูนย์รวมของพื้นเมือง (ละลายเงินวอน)  ก่อนอ าลาเกาหลี  แ ว ะ ซื้ อ ข อ ง

ฝากติดไม้ติดมือที่ศูนย์รวมของพ้ืนเมือง (ละลายเงินวอน)  สาหร่ายหลากรูปแบบ หลากรสชาติ ขนมอร่อย

ต่างๆ ซีเรียลช็อคโก กาแฟ กระดูกม้าเจจูโด  ขนมโสม ชาโสม เครื่องส าอางโสม หมอนสุขภาพ  กิมจิ  แป

แปโร่ (ป๊อกกี้เกาหลี) ชินราเมง (มาม่าเกาหลี) ของใช้ในบ้าน ลูกบอลซักผ้า  เครื่องใช้ไฟฟ้า ของที่ระลึก 

เป็นต้น  

เย็น.....ขึ้นอยู่กับวนัและเวลาที่เดินทาง  เหินฟ้ากลับกรุงเทพฯ 

ออกเดินทางโดยสายการบิน Korean Air, Asiana Airlines , บินประมาณ 5 ช.ม. (อาหารค่ า ภาพยนตร์ และ เครื่องดื่มบน

เครื่อง และบริการอื่นๆ บนเครื่อง) ค่ า.....เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ 

 

รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากผู้จัดอีกครั้งหนึ่ง   สงวนสิทธิในเรื่องเที่ยวบินและตารางบินสายการบิน 

ราคา และ รายการ เปล่ียนแปลงหรือสับเปล่ียนได้  โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืน

ค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ ในทุกกรณี เนื่องจากเป็นการช าระค่าทัวร์ในลักษณะเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ เช่น ไม่ผ่านการพิจารณาใน

การตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง กรมแรงงาน  การกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย  เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง การถูก

ปฏิเสธในกรณีอื่นๆ   ไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ เป็นต้น 

ขอบคุณท่ีมาของภาพดีดีจากการท่องเที่ยวเกาหลี  www.visitkorea.co.kr ภาพทั้งหมดที่แสดงใช้เพ่ือประกอบความเข้าใจ 

 

http://www.visitkorea.co.kr/
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เมนอูาหารทัวรส์ าหรับคณะ (ภาพอาหารท่ีแสดงใช้เพื่อประกอบความเข้าใจ) 

เมนูหม้อไฟชาบูเห็ด เสริฟเป็นชุดหม้อไฟ ส าหรับ 4 ท่าน/โต๊ะ อาหารพ้ืนเมืองของคาบสมุทร

เกาหลีตั้งแต่สมัยมองโกเลียบุกคาบสมุทรเกาหลี คล้ายสุกี้หม้อไฟ   โดยน าเนื้อหมูสไลด์ ต้ม

รวมมิตรกับผักตามฤดู เห็ดเกาหลี วุ้นเส้นหรือเส้นก๋วยเตี๋ยว  ใบบีซูหอม ในหม้อไฟ  เสริฟ

พร้อมน้ าจิ้ม ข้าวสวย และ เครื่องเคียงต่างๆ   
 

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

หลากหลายสไตล์ของเนื้อหมูและเนื้อวัว กับหลากหลายสไตล์ของเนื้อหมูและเนื้อวัว (บางร้าน

อาจมีบริการเนื้อไก่ และปลาหมึก) ไม่ว่าจะเป็นแบบติดมัน แบบสันคอ แบบสามชั้น แบบหมัก

เผ็ด แบบหมักหวาน  แบบสดไม่มีการหมัก แบบเบอร์เกอร์ เป็นต้น มีบริการข้าวสวย  และ

เครื่องเคียงต่างๆ ให้ล้ิมลอง   

 

เมนูหมูย่างคาลบี เสริฟไม่อั้น ส าหรับ 4 ท่าน/โต๊ะ อาหารพ้ืนเมืองเกาหลีที่เล่ืองชื่อและรู้จัก

กันดีทั่วโลก มีรสชาติออกหวาน นุ่มและกลมกล่อม น าเนื้อหมูสต็กหรือหมูชิ้นหมัก ปิ้งย่างบน

กะทะ และตัดเป็นชิ้นพอค า ห่อทานกับผักกาดเขียวแบบเมี่ยงค าไทย  โดยใส่น้ าจ้ิมเต้าเจ้ียว 

(เครื่องจิ้มหมกั ที่ช่วยชูรสอย่างดี) ตามด้วยข้าวสวยร้อนเล็กน้อย  อย่าลืม ! ทานเครื่องเคียง

ต่างๆ เพื่อความสมดุลในการทานแบบหยินหยาง และ น้ าซุปประจ าวัน 

 

เมนูบาร์บีคิวไฟหรือบลูโกกิ เสริฟเป็นชุดกะทะ ส าหรับ 4 ท่าน/โต๊ะ เป็นอาหารดั้งเดิมของ

คาบสมุทรเกาหลี ก่อนเมนูคาลบี โดยน าเนื้อหมูสไลด์หมักซอสคันจังและเครื่องปรุงรสต่าง ๆ 

เมื่อน ามาปรุงจะมีรสออกหวานนุ่ม  เวลาทาน น ามาผัดย่างขลุกขลิกกับซุปบลูโกกิบนกะทะ

แบนพร้อมผักกะหล่ าและเส้นจันทน์ โดยจะมีลักษณะออกเป็นแบบน้ าข้น เพ่ือเป็นน้ าซุปไว้

คลุกคลิกทานกับข้าว เสริฟพร้อมข้าวสวยร้อนและเครื่องเคียงต่าง ๆ ประจ าวันคู่โต๊ะ 
 

เมนูเปิบพิสดาร-ไก่ตุ๋นโสม  เสิร์ฟท่านละ 1 ตัว ในหม้อดินร้อน อาหารวังในสมัยก่อน ตั้งแต่

สมยัราชวงศ์โซซอน เชื่อกันว่าบ ารงุและเสริมสุขภาพ  โดยใช้ไก่ที่มีอายุวัยรุ่น ภายในตัวไก่จะ

มีข้าวเหนียว รากโสม พุทราแดงและเคล็ดลับในการตุ๋นเพ่ือให้รสชาติกลมกล่อม เนื้อไก่นุ่ม

และย่อย  เสริฟพร้อมเครื่องเคียงคู่โต๊ะ 

 

เมนูอันดงจิมทัค หรือ ไก่ต้มแห่งเมืองอันดอง  เสริฟเป็นชุดจานยักษ์ ส าหรับ 4 ท่าน/โต๊ะ 

(เมืองอันดงเป็นหนึ่งของร่องรอยสุดท้ายที่ยังคงเหลืออยู่ของเกาหลี เป็นขุมทรัพย์ที่มีค่าของ

ประเพณีลัทธิขงจ้ือ)  อาหารจานนี้ถือเป็นอาหารพิเศษเมนูหนึ่ง...บนโต๊ะอาหารของบ้าน

เศรษฐีในหมู่บ้านอันดงในสมัยราชวงศ์โซซอน  อุดมไปด้วยโปรตีนจากไก่ วิตามิน แร่ธาตุ

ต่างๆ จากสารพัดผัก และวุ้นเส้นจันท์เกาหลี อาหารมีรสจัดจ้านเผ็ดๆ ร้อนๆ  เค็มๆ หอมๆ 

จากพริกที่ได้ชื่อว่าเผ็ดที่สุดในเกาหลี Cheong Yang Gochu และ ซอสแม๊กกี้ Ganjang   

รสชาติเผ็ดเล็กน้อย เนื่องจากว่าเป็นการหมกัซอสสูตรพิเศษของเกาหลี    

 

อิ่มประทับใจ !  เมนูอินเตอร์บุฟเฟ่ต์และเนื้อสัตว์หลากประเภทที่มีให้เลือกทั้งอาหารสไตล์ฝรั่ง

ยุโรป อาหารญี่ปุ่น อาหารเกาหลี อาหารจีน  ทั้งสด ทั้งนึ่ง ทั้งปิ้ง ทั้งทอด ทั้งย่าง ทั้งสเต็ก 

ทั้งแบบซูซิ แบบซาซิมิ ปรุงกันสดๆ ให้ท่านได้เห็นถึงกรรมวิธีการปรุงของเหล่าพ่อครัว แม่

ครัว พร้อมของหวาน ของอร่อยประจ าวัน และเครื่องดื่มไม่มีแอลลกอฮอล์ ไอศกรีม เค้ก  

เป็นต้น  พิเศษ ! บริการขาปูยักษ์ SnowCrab  แบบไม่อั้น    
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Price & Conditions  

ราคานีเ้ปน็ราคาส าหรบันกัทอ่งเทีย่วชาวไทยหรอืผู้ถอืหนงัสือเดนิทางไทยเท่านัน้ (นกัทอ่งเทีย่วตา่งประเทศ โปรดเชค็)  

โปรแกรม Premium SKI เกาหลี 5 วนั 3 คืน 
ราคาเริ่ม 

(บาท) 
23,900 

เดินทาง 22พฤศจิ18-มีนาคม19 สายการบิน 

Asiana Airlines (OZ) 

หรือ  

Korean Air (KE)   

กรุ๊ป      คณะ 15-25 ท่านต่อคณะ 

 

 เดินทางขั้นต่ าปกติ  15  ท่านผู้ใหญ่ (ที่นั่งจ ากัด จองและจ่ายก่อนได้สิทธิก่อน จองหลงั อาจต้องเพ่ิมค่าตั๋ว)  

 หากต่ ากว่าก าหนด อาจจะไม่มีหัวหน้าทัวรและอาจต้องมีการเปล่ียนแปลงราคา  หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะช าระ

ค่าบริการเพ่ิมเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีท่ีจะประสานงานในการเดินทางตามความประสงค์ 

 สงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนราคาเพ่ิม หากมีการปรับขึ้นของภาษีน้ ามันหรือภาษีใดๆ จากสายการบิน คิดอัตรา ณ วันที่ 

18/09/18 

 สงวนสิทธิในเรื่องเที่ยวบินและตารางบิน ราคา และ รายการ เปลี่ยนแปลงหรือสบัเปลี่ยนได้  โดยมิต้องแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า 

รายการพเิศษนี ้งดจอยทวัร ์

เดก็ 2-7 ปี :  ห้องพกั = ผูใ้หญ ่2 + เดก็ 1 ไม่มเีตียง |  เดก็ 8-12 ปี  เตียงเสรมิหรอืหอ้งครอบครวั 

ทารก หมายถึง ผู้โดยสารที่มีอายุต่ ากว่า 24 เดือน ณ วันที่เดินทางไปและวนัเดินทางกลับ กรุณาติดต่อเพ่ือขอราคาพิเศษ 

เด็กทารกสามารถเดินทางโดยนั่งบนหน้าตักของผู้ใหญ่  โดยอนุญาตให้เด็กทารกหนึ่งคนต่อผู้ใหญ่สองคนเท่านัน้ และห้ามมิให้

น ารถเข็นเด็ก หรอืที่นั่งส าหรับเด็กขึ้นบนเครื่องบิน จ านวนเด็กทารกต่อเที่ยวบินถูกจ ากัดไว้เพื่อความปลอดภัย และสายการบิน

สามารถปฏิเสธการน าเด็กทารกเดินทางไปกับท่าน  ส่วนผู้จัด เราค านึงถึงความปลอดภัยและเพ่ือสร้างความสขุแก่คณะผู้

เดินทาง 

ผู้ทุพลภาพ/มีปญัหาด้านสุขภาพหรอือยู่ในภาวะเจ็บป่วย ขอให้แจ้งผู้จัดก่อนซื้อทวัร์ เพ่ือเช็คกับทางสายการบินและผู้ให้บริการ  

เพราะอาจไม่อนุญาตให้ใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือต่างๆ ขึ้นเครื่องบินได้  เข่นน้ ายา เข็มฉดียา เครื่องใช้แบตเตอรี่ หรือ เครื่องหายใจ  

สตรีมคีรรภ์ ขอให้แจ้งผู้จัดก่อนซื้อทวัร์  เพ่ือเช็คกับทางสายการบินและผู้ให้บริการ   โดยทั่วไป 

-อายุครรภ์ไม่ถึง 27 สปัดาห์ : ต้องลงนามยินยอมในเอกสารจ ากัดขอบเขตความรับผิดชอบของสายการบิน เมื่อท าการเช็คอิน

เพ่ือแสดงความยินยอมไม่ท าการเรียกร้องใดๆ ต่อสายการบิน 

-อายุครรภ์ในช่วงสปัดาห์ที่ 28 สปัดาห์ ถึง 34 สปัดาห์ : แสดงใบรับรองแพทย์  ยืนยันสปัดาห์ที่ตั้งครรภ์และก ากับวนัที่ไม่เกิน

สามสิบ (30) วนันับจากเที่ยวบินขาออกที่ก าหนดหรอืเที่ยวบินขาเข้าที่ก าหนด  และต้องลงนามยินยอมในเอกสารจ ากัดขอบเขต

ความรับผิดชอบของสายการบิน  เมื่อท าการเช็คอินเพ่ือแสดงความยินยอมไม่ท าการเรียกร้องใดๆ ต่อสายการบิน 

-อายุครรภ์ตั้งแต่สัปดาห์ท่ี 35 ขึ้นไป: สายการบินปฏิเสธการให้บริการ 

ปกตผิู้จดัจะสง่ใบนดัหมายเตรียมตวัการเดนิทาง กอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ยประมาณ  5-7 วนั  

ขอ้มลูส าหรบัผูเ้ดินทาง 

1. คนไทยถือหนังสือเดินทางประเทศไทย ไม่ต้องยื่นขอวีซ่าก่อนออกเดินทาง  

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

ย่ืน ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง   เนื่องจากเคาเตอร์สายการบินหรอืด่านตรวจคนเข้าเมืองอาจปฏิเสธการเดินทางของท่าน 

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

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

 ผู้จดัจะเป็นผู้ด าเนินการย่ืนวีซ่าให้ท่าน โดยท่านจ่ายค่าบริการต่างหาก (ส าหรับหนังสือเดินทางต่างด้าวผู้เป็นเจ้าของ

หนังสือเดินทางจะต้องท าเรื่องแจ้ง เข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะย่ืนวีซ่า) สิทธิก์ารออกวีซ่าขึ้นอยู่กับสถานทูตเท่านั้น 
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4. ขอสงวนสิทธิไ์ม่รบัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค าน าหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และ

อื่นๆ เพ่ือใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่มิได้ส่งหน้าส าเนาหนังสือเดินทาง (พร้อมทั้งหน้าเปลี่ยนชื่อนามสกุล ถ้ามี) ให้กับ

ทางผู้จัด 

 

Departure  พฤศจกิายน  2018 (ที่นั่งจ ากัดในแต่ละวัน จองและจ่ายก่อนได้สิทธิก่อน จองหลัง อาจต้องเพ่ิมค่าตั๋ว ) 

เชค็อนิ วนัออกเดนิทาง วนัเดนิทางกลับ 
ราคา/ทา่น

(บาท) 
ห้องเดี่ยว+ หมายเหต ุ

วนัพุธ 21 พฤศจิกายน 18 25 พฤศจิกายน 18 23,900 6,900  

วนัพุธ 28 พฤศจิกายน 18 02 ธนัวาคม 18 23,900 6,900  

 

Departure  ธนัวาคม 2018 (ที่นั่งจ ากัดในแต่ละวัน จองและจ่ายก่อนได้สิทธิก่อน จองหลัง อาจต้องเพ่ิมค่าตั๋ว ) 

เชค็อนิ วนัออกเดนิทาง วนัเดนิทางกลับ 
ราคา/ทา่น

(บาท) 

ห้อง

เดี่ยว+ 
หมายเหต ุ

วนัพุธ 05 ธนัวาคม 18 09 ธนัวาคม 18 25,900 7,900 วนัหยุด 

วนัพุธ 12 ธนัวาคม 18 16 ธนัวาคม 18 24,900 6,900  

วนัพุธ 19 ธนัวาคม 18 23 ธนัวาคม 18 24,900 6,900  

วนัพุธ 26 ธนัวาคม 18 30 ธนัวาคม 18 26,900 6,900 เทศกาลคริสมาส 

วนัศกุร์ 28 ธนัวาคม 18 01 มกราคม 19 30,900 7,900 เทศกาลส่งท้ายปีเก่า 

 

Departure  มกราคม 2019 (ที่นั่งจ ากัดในแต่ละวัน จองและจ่ายก่อนได้สิทธิก่อน จองหลัง อาจต้องเพ่ิมค่าตั๋ว ) 

เชค็อนิ วนัออกเดนิทาง วนัเดนิทางกลับ 
ราคา/ทา่น

(บาท) 

ห้อง

เดี่ยว+ 
หมายเหต ุ

วนัพุธ 02 มกราคม 19 06 มกราคม 19 25,900 6,900 เทศกาลปีใหม่ 

วนัพุธ 09 มกราคม 19 13 มกราคม 19 24,900 6,900  

วนัพุธ 16 มกราคม 19 20 มกราคม 19 24,900 6,900  

วนัพุธ 23 มกราคม 19 27 มกราคม 19 24,900 6,900  

วนัพุธ 30 มกราคม 19 03 กุมภาพนัธ์ 19 24,900 6,900  

 

Departure  กมุภาพนัธ ์2019 (ที่นั่งจ ากัดในแต่ละวัน จองและจ่ายก่อนได้สิทธิก่อน จองหลงั อาจต้องเพ่ิมค่าตั๋ว ) 

เชค็อนิ วนัออกเดนิทาง วนัเดนิทางกลับ 
ราคา/ทา่น

(บาท) 

ห้อง

เดี่ยว+ 
หมายเหต ุ

วนัพุธ 06 กุมภาพนัธ์ 19 10 กุมภาพนัธ์ 19 25,900 6,900 เทศกาลตรุษจีน 

วนัพุธ 13 กุมภาพนัธ์ 19 17 กุมภาพนัธ์ 19 24,900 6,900 เทศกาลวันวาเลนไทน์ 

วนัพุธ 20 กุมภาพนัธ์ 19 24 กุมภาพนัธ์ 19 24,900 6,900  

วนัพุธ 27 กุมภาพนัธ์ 19 03 มีนาคม 19 24,900 6,900  
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Departure  มนีาคม 2019 (ที่นั่งจ ากัดในแต่ละวัน จองและจ่ายก่อนได้สิทธิก่อน จองหลัง อาจต้องเพ่ิมค่าตั๋ว ) 

เชค็อนิ วนัออกเดนิทาง วนัเดนิทางกลับ 
ราคา/ทา่น

(บาท) 

ห้อง

เดี่ยว+ 
หมายเหต ุ

วนัพุธ 06 มีนาคม 19 10 มีนาคม 19 23,900 6,900  

วนัพุธ 13 มีนาคม 19 17 มีนาคม 19 23,900 6,900  

 

อตัรา

คา่บรกิาร

รวม   

ตามรายการ:  ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด กรุงเทพฯ – อินชอน  – กรุงเทพฯ  ไปกลับแบบหมู่คณะ ( ตามวันเวลา

ที่ระบุในตั๋วเครื่องบิน )  พร้อมที่พัก  3  คืน (ห้องละ  2-3  ท่าน) + อาหารเช้า กลางวัน และเย็นหรือค่ า + บัตร

เข้าชมสถานที่ + รถน าเที่ยวตามรายการ + สายการบินจ ากัดน้ าหนักเพียงท่านละ 23 กก.  (ขึ้นอยู่กับนโยบาย

สายการบิน ไม่เกินจ านวน 1-2 ชิ้น)  และถือขึ้นเครื่องได้อีกท่านละ 1 ชิ้น 07 กก. (ตามขนาดที่ก าหนดของสาย

การบิน ไม่รวมกระเปาาสะพาย) +  ประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์ (ขั้นต่ าวงเงินประกัน 1 ล้านบาท ค่า

รกัษาพยาบาล 5 แสนบาท 1-15 ปี หรือ อายุ 75-85 ความคุ้มครองเหลือ 50% อายุต่ ากว่า 1 ปี หรือ อายุเกิน 85 

ปีไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวหรือการถกูฆาตกรรมหรือถูกท าร้ายร่างกาย) 

ตัว๋เครือ่งบนิและคา่ทัวร์ทีช่ าระแล้ว 

ตั๋วเครือ่งบิน ไปกลับแบบหมู่คณะ ไม่สามารถ 

เปลี่ยนเที่ยวบินไปหรือ

กลับ 

เปลี่ยนวนัเดินทางไปหรอื

กลับ 

เปลี่ยนชื่อผู้

เดินทาง 

อัพเกรดท่ี

นั่ง 

คืนค่าบัตร

โดยสาร 

และหากยกเลิกการเดินทาง  ไม่มีระบบ คืนเงินบางส่วน    หากผู้โดยสารถูกปฎิเสธการออกนอกประเทศไทย

หรอืเข้าประเทศเกาหลี จากเจ้าหน้าที่แรงงานไทยหรอืเจ้าหน้าที่ตรวจคนออกนอกประเทศไทยและเจ้าหน้าที่ตรวจ

คนเข้าเมืองที่ประเทศเกาหลี ทางผู้จัดและทางสายการบินจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกกรณี   ผู้โดยสาร

อาจจะต้องรับผิดชอบค่าปรับที่ประเทศเกาหลีเรียกเก็บ  ผู้โดยสารต้องรอกลับประเทศไทยในเที่ยวบินถัดไปที่มีที่

นั่งว่างหรือตามวันเดินทางของตั๋วเครื่องบิน  ทั้งนี้แล้วแต่ทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนและสายการบิน ทางผู้จัดไม่

สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ 

โรงแรมที่พักที่ระบุในรายการทัวร์ อาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากเป็นทวัร์ราคาพิเศษ (โรงแรมท่ีพักไม่ได้อยู่ใน

ใจกลางเมือง) ปกติผู้จดัจะแจ้งให้ทราบก่อนการเดินทางอย่างน้อยประมาณ  3-5 วัน พร้อมทั้งใบนัดหมายเตรียม

ตัวการเดินทาง 

รูปแบบห้องพักของโรงแรมจะแตกต่างกัน  รูปแบบห้องพกัของโรงแรมจะแตกต่างกัน และอาจมีสไตล์การตกแต่ง

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

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

ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน ห้องมีขนาดกะทัดรัด มีหรือไม่มีอ่างอาบน ้า มีสิ่งอ านวยความสะดวกครบ น้ าดื่มฟรีอยู่ใน

ห้องพักจะมี 1 หรือ 2 ขวด ส่วนน้ าแร่ย่ีห้อและมินิบาร์ในโรงแรมราคาจะสูงกว่าปกติ  อาจมีบริการกาต้มน้ า+ชา

กาแฟฟรี ช่วงการจัดงานระดับเมือง ระดับประเทศ ระดับนานาชาติ เช่น Trade Fair, Convention, Festival, 

Conference, Expo เป็นต้น เป็นผลให้ราคาโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม  ผู้จัดขอสงวนสิทธิในการ

จัดท่ีพักตามความเหมาะสม 

เมนูอาหารทัวร์  โดยปกติทางผู้จัดจะหลีกเล่ียงอาหารประเภทเนื้อวัวเพ่ือส่วนรวม จะบริการเป็นหมูหรือไก่หรือมื้อ

พิเศษตามรายการ โดยส่วนมากอาหารทัวร์มักจะเป็นอาหารทานเพ่ือโภชนาการและสุขภาพ จะ ไม่ออกรสจัด 

แบบอาหารท้องถิ่น เช่น หมูย่างเกาหลี ไก่ตุ๋นโสม เกาหลีมีวัฒนธรรมในการรับประทานอาหาร ซึ่งจะนิยมอาหาร

ชนิดเดียว มักจะเป็นการทานแบบแบ่งปัน คือ 1 ชุดต่อ 4 ท่าน และมีเครื่องเคียงแบบต่างๆ พร้อมข้าวสวย     

การน าเครื่องดื่มทั้งประเภทแอลกอฮอล์และไม่แอลกอฮอล์เข้าไปในร้านอาหาร ทางร้านอาจจะเก็บค่าบริการ หรือ 

ค่าเปิดขวดเสมอ      ส าหรับท่านที่มีข้อจ ากัดทางด้านอาหารหรือศาสนา ท่านอาจต้องช าระเพ่ิมเติม หรือ เตรียม

อาหารส่วนตัวไป ระหว่างมื้ออาหาร กรุณารอจนกว่าทางร้านอาหารเสิร์ฟอาหารส าหรับกรุ๊ปให้เรียบร้อยก่อน จึง

จะท าอาหารพิเศษเสิร์ฟให้ท่านได้ในภายหลัง     เมนูอาหารอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่
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กับสถานการณ์   เช่น เวลาออกหรือเวลาถึงของเที่ยวบินแต่ละสายการบิน  การจารจรบนท้องถนน  วันเวลาเปิด

ปิดของร้านอาหาร  หรอืด้วยสาเหตุต่างๆ  ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงหรอืปรบัปรุง   

ในกรณีที่เกิดเหตุใดๆ จนท าให้คณะทัวร์ไม่สามารถออกเดินทางได้   เช่น มีลูกค้ากลุ่มใหญ่ยกเลิกการเดินทาง

กะทันหัน ทางสายการบินเรียกที่นั่งคืนด้วยเหตุผลของสายการบิน ฯลฯ ทางผู้จัดจะพยายามหาโปรแกรมอื่นใน

ราคาและช่วงเวลาใกล้เคียงกันทดแทน ขอให้ลูกค้าตระหนักดีว่าเหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นเหตุสุดวิสัยและเชื่อมั่นว่า

ผู้จัดได้พยายามอย่างสุดความสามารถ  โดยลูกค้าจะไม่ยกเหตุข้อนี้มาเป็นข้อเรียกร้องใดๆ กับผู้จัด   หากลูกค้า

ประสงค์รบัเงินคืน ทางผู้จัดยินดีคืนเงิน  

ราคา

คา่บรกิาร

ไมร่วม  

 

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพ่ิม โทรศัพท์ โทรสาร มินิบาร์ ทีวีช่องพิเศษ ค่าท าหนังสือ

เดินทาง ค่าซักรีด  ค่าสัมภาระที่เกินชิ้นหรือน้ าหนักเกินสายการบินก าหนด  ค่าวีซ่าพาสปอร์ตต่างด้าวหรือ

ต่างชาติ  ค่าภาษกีารบริการ  3%  ภาษมีูลค่าเพ่ิม  7%    

จัดเก็บ 40,000 วอน ที่สนามบินสุวรรณภูมิ ( ค่าบริการของ คนขับรถ+ไกด์ )  

*** หวัหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน *** 

เงื่อนไขใน

การจอง   

ปกติมัดจ าท่านละ 5,000 บาทต่อท่าน  โดยต้องด าเนินการโอนเงินภายใน 1-2 วนันับจากวนัที่ท าการจองและส่ง

ใบเรียกเก็บเงิน  และ ช าระส่วนที่เหลือก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 30 วนัก่อนเดินทาง  

ช่วงเทศกาล High Season (เทศกาลปีใหม่ เทศกาลตรุษจีน ตลอดเดือนเมษายน วันแรงงาน วันฉัตรมงคล  

วนัหยุดส าคัญทางศาสนา ตลอดเดือนตุลาคม ตลอดเดือนธันวาคม)  หรือ เที่ยวบินเหมาล า  มัดจ าท่านละ 10,000 

บาทต่อท่าน โดยต้องด าเนินการโอนเงินภายใน 1-2 วันนับจากวันที่ท าการจองและส่งใบเรียกเก็บเงิน  และ 

ช าระส่วนที่เหลือก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย  35 วนัล่วงหน้า  หากไม่ช าระมัดจ าตามก าหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้

ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่   การช าระไม่ครบ ทางผู้จัดถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข หรือเช็คธนาคาร

ถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทางและขอสงวนสิทธิ์ในการ

คืนเงินตามเงื่อนไขการยกเลิก 

- ช าระโดยเงินสด 

- ช าระด้วยเชค็ หรอืแคชเชียรเ์ชค็ สั่งจ่ายในนามบริษัท เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป จ ากัด 

- ช าระด้วยการโอนเงนิผา่นบญัชธีนาคาร  (กรุณาแฟกซ์ใบน าฝากมายังเบอร์ 02-231-3399) 

 

ชื่อบญัชี  บริษัท เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป จ ากัด 

ธนาคารกรุงเทพฯ สาขา อาคารซิลลิค เฮ้าส์ เลขที่  860-0-241510 บญัชีออมทรัพย์ 

ธนาคารกรุงไทย   สาขา อาคารซิลลิค เฮ้าส์ เลขที่  968-0-091880 บญัชีออมทรัพย์ 

ธนาคารกสิกรไทย สาขา สีลมคอมเพล็กซ์  เลขที่  020-3-839278 บญัชีออมทรัพย์ 

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาอโศกทาวเวอร์    เลขที่  234-2-012317  บญัชีออมทรัพย์ 

กรณชี าระด้วยบตัรเครดติ มคีา่ธรรมเนียมรูดบตัร 3 % จากยอดทีท่ าการรูด 

หมายเหต ุ ท่านทีต่อ้งการใบเสร็จในนามนติิบคุคล กรุณาแจ้งกับพนักงานขายให้ทราบล่วงหน้า มิฉะนั้น

ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ออกใบเสร็จย้อนหลัง 

การ

ยกเลกิ

การจอง   

 

1) การยกเลิกการจองนั้น จะต้องแฟ็กซ์หรืออีเมล์แจ้งยกเลิกการจองล่วงหน้าอย่างน้อย  30 วันท าการ ก่อน

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

ตรุษจีน ตลอดเดือนเมษายน วันแรงงาน วันฉัตรมงคล  วันหยุดส าคัญทางศาสนา ตลอดเดือนตุลาคม ตลอด

เดือนธันวาคม)  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%   
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4)  ยกเลิกก่อนการเดินทางวันเดินทาง หรือ 1-14 วนั - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100%   

(ราคาทวัร์เป็นการซื้อขาดแบบมีเงื่อนไขกับทางสายการบินและทางผู้จัดทัวร์เส้นทางเกาหลี จะไม่มีการคืนเงินมัด

จ าหรือค่าบริการทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดใด) โดยเฉพาะช่วงเทศกาล High Season หรอื ฤดูกาลท่องเที่ยวของเกาหลี    

การคืนเงินทุกกรณี  ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรอืเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืน

ที่ท าการของผู้จัดอย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือท าเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพร้อม

หลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ  และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้

น าเงินเข้าให้ครบถ้วน 
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สายการบนิและตัว๋เครื่องบนิ 

ในการส ารองที่นั่งและการใส่ชื่อในระบบส ารองที่นั่ง  ผู้เดินทางต้องส่งส าเนาของหนังสือเดินทาง ( Passport ) ที่ชัดเจน หรือ 

ส่งรายละะรายละเอียดที่สายการบินต้องการ (ภาษาอังกฤษ) เช่น ค าน าหน้าชื่อ ชื่อและนามสกุล วั นเดือนปีเกิด เลขที่

พาสปรอต วนัหมดอายุ ( โดยเซ็นต์ชื่อและเขียนยืนยนัรบัรองเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรให้ทางผู้จัด )  หากไม่มีการส่งข้อมูล

ทั้งหมดในพาสปรอตเป็นลายลักษณ์อักษรให้ทางผู้จัด และเกิดการออกชื่อนามสกุลในตั๋วหรือบัตรโดยสารผิดพลาด อาจมีผลให้

ผู้โดยสายจะต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใหม่ที่จะเกิดขึ้นทั้งหมด และสายการบินไม่มีระบบเสียค่าใช้จ่ายเพ่ือแก้ไขตัวสะกดค า

น าหน้าชื่อ / ชื่อ / นามสกุล หรอื การเปลี่ยนชื่อผู้เดินทาง 

หากท่านต้องซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศ  (เครื่องบิน รถทัวร์, รถไฟ) เพื่อไปและกลับกรุงเทพฯ    กรุณาเลือกซื้อบัตร

โดยสารภายในประเทศประเภทที่สามารถเล่ือนวันและเวลาการเดินทางได้       ทั้งนี้เพ่ือป้องกันปัญหาเที่ยวบินล่าช้าหรือการ

เปลี่ยนแปลงเวลาของเที่ยวบินหรอืการเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง 

ตั๋วสายการบินไม่สามารถระบุที่นั่ง ซื้อแบบใช้วิธี RANDOM คือสุ่มเลือกที่โดยระบบสายการบิน   การจัดที่นั่งบนเครื่องบิน 

เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ก าหนด ทางผู้จัดไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ แต่จะท าการ Request ให้ได้เท่านั้น    

การเชค็อนิตัว๋เดนิทางทีเ่คาเตอรส์ายการบนิ  เงือ่นไข 

 เคาน์เตอร์เช็คอินจะเปิดให้บริการก่อนเวลาเครื่องออกสาม (3) ชั่วโมง เคาน์เตอร์ จะปิดให้บริการก่อนเวลาออกเดินทาง  

(90) นาที  ผู้โดยสารจ าเป็นต้องด าเนินการให้เรียบร้อยภายในระยะเวลาที่ได้ระบุไว้ ทั้งนี้ไม่ว่าในกรณีใดๆ  สายการบิน

สงวนสิทธิในการปฏิเสธการเดินทาง โดยไม่มกีารคืนเงินค่า โดยสารท่ีท่านได้ช าระไปแล้ว  

 ไม่แสดงตนหรอืยืนยนัความเป็นตัวท่านต่อพนักงานของสายการบิน 

 ไม่อาจแสดงเอกสารได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง (เอกสารการเดินทางที่ช ารุดไม่สมบูรณ์จัดว่าเป็นเอกสารที่ไม่ถูกต้อง)  

 ส าหรับท่านต้องมีตราอนุญาตเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศ (วีซ่า) ซึ่งจ าเป็นต่อการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ   หรือ  

เอกสารการเจ้งเข้าแจ้งออก   หรอื  เอกสารด้านการท างาน Work Permit 

 กระท าการประทุษร้ายแก่พนักงานของสายการบิน หรือก่อให้เกิดความวุ่นวาย ณ เคาน์เตอร์ของสายการบิน หรือดูหมิ่น 

เหยียดหยามพนักงานของสายการบินไม่ว่าโดยการกระท าหรือโดยวาจา 

 หากรัฐบาลหรือหน่วยงานอื่นไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางหรือขึ้นเครื่องบิน 

 หากสายการบินเห็นควรว่าไม่สมควรแก่การเดินทางเนื่องจากอาการเมาสุราหรือมีลักษณะอาการที่เป็นอันตรายอย่างเห็น

ได้ชัดในทางการแพทย์ และ/หรือ  หากสายการบินเห็นควรว่าไม่เหมาะสมในการเดินทางโดยเหตุผลทางการแพทย์ หรือ

เงื่อนไขทางการแพทย์ของท่านอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสขุภาพแก่ผู้โดยสารอื่น 

 

อุ่นใจเพิ่ม  เนื่องจากการเดินทางนั้นเต็มไปด้วยความเสี่ยง และความรับผิดชอบของทางสายการบินที่มีต่อผู้โดยสารนั้นมีจ ากัด 

ดังนั้นจึงแนะน าให้ ซื้อประกันภัยการเดินทางและสุขภาพเพ่ิมเติม ท่านสามารถเลือกซื้อความคุ้มครองตามที่ท่านต้องการ 

โดยเฉพาะกรณี เกิดเหตุเจ็บป่วยจะมคีวามสามารถในการจ่ายค่ารักษาได้ เนื่องจากหากเกิดเหตุดงักล่าวขึ้นในต่างประเทศ เช่น 

ประเทศเกาหลีใต้ จะมคี่าใช้จ่ายที่สูงมาก 

เพือ่ความคุม้ครองบาดเจ็บ เจ็บป่วย ไฟล์ยกเลกิ ตกเครือ่ง ยกเลกิเดนิทาง กระเปาาหาย พาสปรอรต์หาย ทมีแพทยแ์กเฉกิ 

 แผนคุม้ครองสขุภาพ เพียง 200 บาท  รกัษาพยาบาล+สุขภาพ – อุบัติเหตุ – ย้ายฉกุเฉิน+ส่งศพ – ทีมแพทย์ฉกุเฉิน 

 แผนคุ้มครองสุขภาพ เพียง 500 บาท  รักษาพยาบาล+สุขภาพ – อุบัติเหตุ – ย้ายฉุกเฉิน+ส่งศพ – ทีมแพทย์ฉุกเฉิน – 

ยกเลิกการเดินทาง – ลดจ านวนวันเดินทาง – กระเปาาเดินทางหายหรือเสียหาย – ความล่าช้าของระบบขนส่งมวลชน – 

ความล่าช้าของสัมภาระ – การจ้ีโดยสลัดอากาศ – การพลาดต่อเที่ยวบิน – พาสปอร์ตหาย – ความรับผิดต่อ

บคุคลภายนอก – เงินชดเชยระหว่างรักษาตัวในต่างประเทศ 
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ขอ้ตกลงและเงือ่นไขการเดนิทางท่องเที่ยวกับเรา 

 จัดให้เฉพาะลูกค้าที่ประสงค์จะไปท่องเที่ยวตามรายการของทัวร์ทุกวันเท่านั้น  หากท่านไม่สามารถร่วมทัวร์ทุกวัน แค่สมัคร
มาร่วมทัวร์เพียงเพ่ือการใช้ตั๋วเครื่องบินและที่พักในราคาพิเศษ  หากท่านไม่แจ้ง และปรากฏว่าท่านไม่รวมทัวร์ในบางวัน 

ทางบริษทัจะคดิคา่ด าเนินการในการแยกท่องเที่ยวเอง 300 USDต่อท่าน  (ก่อนซื้อทวัร์ จะต้องแจ้งความประสงค์ที่เป็นจริง 

เพ่ือทางผู้จัดจะได้คิดค่าบริการที่เหมาะสม)   หมายเหตุ หากการไปพบเพ่ือนหรือญาติหรือไปติดต่อธุรกิจหรือท่องเที่ยวอิสระ 

ท าหลังจากที่รายการเสร็จสิ้นในแต่ละวันแล้ว ไม่เป็นเหตุที่ทางผู้จัด จะตดัการให้บริการท่านแต่อย่างใด  

 ขอสงวนสิทธิใ์นการขายหรอืไม่ขายให้แก่ท่านที่ต้องใช้รถเข็น หรือ มีโรคประจ าตัวบางอย่าง หรือ ท้องอ่อนหรือท้องแก่มาก 
หรือ มีเด็กอายุ 1-2 ปี หรือ คนพิการ หรือ พระภิกษุสงฆ์ หรือ นักบวช (ก่อนซื้อทัวร์ จะต้องแจ้ง เพ่ือหาข้อตกลงร่วมกัน 

เพราะเราค านึงถึงความปลอดภัยและเพ่ือสร้างความสขุแก่คณะผู้เดินทาง)   

 ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศเกาหลีใต้เพ่ือไปท างาน หรือเพ่ือการอื่นใดอันมิใช่
การท่องเที่ยว  

 การเปล่ียนแปลงรายการท่องเที่ยวในทุกการเดินทางอาจเกิดการเปล่ียนแปลง  ดังนี้ รายการท่องเที่ยว เมนูอาหาร 

โรงแรมที่พัก รถทัวร์ในแต่ละวันที่ได้จัดเตรียมไว้ (ทั้งช่วงน าเสนอ ช่วงสรุป และช่วงเดินทางจริง) ขอสงวนสิทธิ์ในการ

เปล่ียนแปลงหรือปรับปรุง  โดยพยายามที่จะตามรายการสรุปให้ตรงมากที่สุด หรือในระดับ หรือในคุณภาพที่ใกล้กันมาก

ที่สุด 

 ขอสงวนสิทธิป์ฏิเสธความรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดกับชีวิต ร่างกาย การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย ความตาย อุบัติเหตุต่างๆ  
สูญหายในทรัพย์สินหรืออย่างอื่น การนัดหยุดงาน  ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฎิวัติ  และอื่นๆ ที่เกิดขึ้นทางตรงหรือ

ทางอ้อม  

 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการ

บิน ( ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้าของเที่ยวบิน การยกเลิกเที่ยวบิน มีการยุบเที่ยวบินรวมกัน ตาราง

การการเดินทางมีการเปล่ียนแปลง เนื่องจากสายการบินพิจารณาสถานการณ์แล้วว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรือ

เหตุผลเชิงพาณิชย์ หรือเหตุผลทางด้านความปลอดภัย เป็นต้น  โดยจะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อจ ากัดความรับผิดชอบของ

แต่ละสายการบิน )  บริษทัขนส่ง  รถโดยสาร  เรือบริการ หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ  ที่จะส่งผลท าให้เสียเวลาหรือยกเลิก

รายการท่องเที่ยวทัวร์บางรายการหรือทั้งหมด  ผู้เดินทางไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งค่า

เสียเวลา  ค่าเสียโอกาส ค่าเสียความรู้สึก และค่าใช้จ่ายที่บริษัทจ่ายไปแล้ว เป็นต้น   ขอให้ทราบว่า  ผู้จัดจะด าเนินโดยสุด

ความสามารถที่จะประสานงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า แต่จะไม่คืนเงิน  

 มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มสีิทธิใ์นการให้ค าสญัญาใดๆ ท้ังสิ้นแทนผู้จัด  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี

อ านาจของผู้จัดก ากับ  

 ผู้จดัจะไม่รบัผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ ในทุกกรณี เนื่องจากเป็นการช าระค่าทัวร์ในลักษณะเหมาจ่ายกับ

ตัวแทนต่างๆ เช่น ไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง กรมแรงงาน  การกระท าที่ส่อไปในทางผิด

กฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ   ไม่รับประทานอาหารบางมื้อ 

ไม่เที่ยวบางรายการ เป็นต้น 

 ขอความร่วมมือในเรื่องความประพฤติของคนเดินทางหากผู้จัดหรือตัวแทนของประเทศที่ท่านได้เดินทางมา เดินทางไปสู่ 
หรือเดินทางผ่าน  เห็นว่าผู้โดยสารประพฤติตนที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้เดินทางอื่นๆ หรือทรัพย์สิน หรือขัดขวางการ

ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ (ตัวแทน) หรือไม่ปฏิบัติตามค าชี้แจงของเจ้าหน้าที่ (ตัวแทน) ทางผู้จัดอาจใช้มาตรการตามที่

เห็นสมควรเพ่ือป้องกันไม่ให้ความประพฤติดังกล่าวด าเนินต่อไป ซึ่งรวมไปถึงการยับย้ัง และปฏิเสธให้บริการ 

 การช้อปปิ้งการเลือกซื้อของนักท่องเที่ยว เป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการท่องเที่ยวประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งเป็น
แหล่งช้อปปิ้งที่คนไทยชื่นชอบ   โปรแกรมทัวร์อาจจะมีการรายการพาไปช้อปปิ้งยังสถานที่ต่างๆ โดยการเลือกซื้อของทุก

อย่างเป็นเรื่องการตัดสินใจส่วนตัวเสมอ  และ ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิไ์ม่รับผิดชอบทุกการซื้อของท่าน 

 กระเปาาลูกค้าต้องยอมรับในความเสี่ยงของกระเปาาทุกใบของตัวเอง (ท่านสามารถเลือกซื้อประกันเพ่ิม เกี่ยวกับสัมภาระ
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กระเปาา เพราะสายการบินมีก าหนดการจ ากัดความรับผิดชอบต่อสัมภาระ)  ทางทัวร์จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย สูญ

หาย ล่าช้า อุบัติเหตุ ที่เกิดจากกรณีใดๆ ทั้งสิ้น  ซึ่งลูกค้าต้องเข้าใจว่า โดยปกติทุกฝ่าย เช่น คนขับรถ  มัคคุเทศก์ หรือ 

หวัหน้าทัวร ์  ถึงแม้จะพยายามในการดูแลและระวงัเรื่องสมัภาระกระเปาาเดินทางลกูค้า 

**ผู้ร่วมเดินทางตกลงปฏิบัติตามข้อก าหนดและเงื่อนไขการเดินทางนี้ทุกประการและในกรณีมีข้อพิพาท ให้ถือค าตัดสินของผู้

จัดเป็นที่ส้ินสุด** 
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Attn : คุณ____________________    Fax :  02-231-3399 

ใบจองทวัร์กบั  บริษทั เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวลิ กรุ๊ป จ ากดั 

 
รายการทวัร์       วนัเดินทาง       
ช่ือผูติ้ดต่อ      โทร     แฟกซ์     
ท่ีอยูเ่พื่อติดต่อรับเอกสาร             
              
               
               
จ านวนผูเ้ดินทางทั้งหมด   คน (ผูใ้หญ่   ท่าน / เด็กอายตุ  ่ากวา่ 12 ปี   ท่าน)  
จ านวนห้องพกัท่ีใชท้ั้งหมด   หอ้ง (ห้องพกัคู่  หอ้งพกัเด่ียว        หอ้งพกั 3 เตียง  ) 

รายช่ือผู้เดินทาง (กรุณาจัดเรียงตามห้องพกั และให้ช่ือทั้งภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ อย่างถูกต้องตามหนังสือเดินทาง 

ล าดับ 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   ไม่ทานเน้ือหมู           ไม่ทานสัตวปี์ก     ทานมงัสาวรัิต 
รายละเอียดอ่ืนๆ               
               
ยนืยนัราคา ผูใ้หญ่     เด็ก    ค่าตัว๋เพิ่ม / ลด     
ขา้พเจา้รับทราบเง่ือนไขในรายการทวัร์เรียบร้อยแลว้    ลงช่ือ       ผูจ้อง 
                 (     ) 
                                             วนัท่ี       

 
 

เอฟวนีิว อนิเตอร์ แทรเวลิ กรุ๊ป ขอบคุณทุกท่านทีใ่ห้เกยีรตใิช้บริการของเรา 


