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TRENDY SPRING
(พักซูวอน 1 คืน + โซล 2 คืน)
ไฟล์สวย ไม่เสี ยเวลาเที่ยวกันแบบเต็มวัน ไม่ต้องรีบ
เดินทางโดยสายการบิน JIN AIR

ไฮไลท์โปรแกรม
 บินตรงกรุ งเทพฯ – อิ นชอน โดยสายการบิน JIN AIR สายการบินในเครื อของ KOREAN AIR




พร้อมบริ การอาหารแบบ COLD MEAL และ ฟรี น้าหนักกระเป๋ าขาไป – กลับ 15 กิโลกรัม/ ถื อขึ้ นเครื่ อง 12 กิโลกรัม
พักโรงแรมระดับ 3 ดาว ระดับมาตรฐานของประเทศเกาหลี พร้อมอาหารเช้า พักซู วอน 1 คืน และ โซล 2 คืน
ชมโชว์ FANTA STICK สุ ดอลังการ ซึ่ งเป็ นสุ ดยอดการแสดงที่ผสมผสานศิ ลปะการแสดงและเครื่ องสายเข้าด้วยกัน
เที่ยวครบทุกไฮไลท์ ตื่ นตาตื่ นใจกับการชมดอกซากุ ระผลิบาน ณ สวนยออิ โด ENGLISH VILLAGE
PAJU OUTLET เกาะนามิ วัดวาอู จองซา เรี ยนการทากิมจิ พร้อมสวมชุ ดประจาชาติ เกาหลี สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
(รวมบัตร) โซลทาวเวอร์ (ไม่รวมค่าขึ้ นลิ ฟท์) พระราชวังชางด็อกกุ ง
ช็อปปิ้ งกันแบบจุ ใจที่ยา่ นทงแดมุน เมียงดง DUTYFREE และฮงอิค


กาหนดการเดินทาง

ตลอดเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2559

วันแรก กรุงเทพ (สนามบินสุ วรรณภูมิ) - เกาหลี ใต้ (สนามบินอินชอน)
21.30 คณะพร้ อมกันที่จุดนัดหมาย สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D สายการบิน JIN AIR
(LJ) (ลงประตูทางเข้าหมายเลข 2) โดยมี หัวหน้าทัวร์ และเจ้าหน้าทีข่ องบริ ษทั ฯรอต้อนรับและอานวยความสะดวกก่อนขึ้น
เครื่ อง
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วันที่สอง ENGLISH VILLAGE ไม่ รวม RAIL BIKE – PAJU OUTLET – เกาะนามิ
บินลัดฟ้ าสู ป่ ระเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน JIN AIR (LJ) เที่ยวบินที่ LJ 002 บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง
เดินทางถึง สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ หมายเหตุ: เวลาท้องถิ่นเร็ วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่ โมง (กรุณาปรับนาฬิ กาของท่ านเป็ น
เวลาท้ องถิ่น เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย) หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมื องและศุลกากรเกาหลี
นาท่านเดินทางสู เ่ มื อง นาท่านเดินทางสู ่ PAJU ENGLISH VILLAGE สถานที่ถา่ ยทาซี รี่ส์เกาหลีที่โด่ง ดัง ต่างๆ สร้างตามแบบ
สถาปั ต ยกรรมของเวอร์ จิ เนี ยสหรัฐ อเมริ ก า ที่ ใ ห้ ค วามรู ้สึ ก เหมื อนอยูใ่ นสถานที่ ต ้นแบบมาก ให้ ทุก ท่า นได้เพลิด เพลิ น และ
ชมความน่ารักโดยรอบของ PAJU ENGLISH VILLAGE จากนั้นนาท่านช๊อปปิ้ งที่ Paju Premium Outlet เป็ น Outlet Mall
แห่งใหม่และใหญ่ที่สุดในเกาหลีใต้ ซึ่ งมี ร้านค้าหลากหลายกว่า 165 ร้านค้า และมี สินค้า Brand ดังมากมายหลายยี่ห้อ เช ่น Armani,
Calvin Klein, Diesel, DKNY, Guess, Escada โดยสิ นค้าจะมี การจัดลดราคา 30-80% อีกด้วย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน
นาท่าเดินทางสู ่ เกาะนามิ เมื องชุนชอน จังหวัด คังวอน ลงเรื อเฟอร์รีขา้ มไปยังเกาะ (ใช้เวลาประมาณ 10 นาที) ให้ทา่ นได้ดื่มด่ากับ
ธรรมชาติ แมกไม้ ทิวสนบนเกาะนามิ ซึ่ งถือเป็ นช ่วงเวลาที่ดีที่สุดท่ามกลางบรรยากาศโรแมนติก ของใบไม้เปลี่ยนสี ภาพแห่งสี สัน
ความงดงามของใบไม้ ให้ทา่ นได้ยอ้ นรอยละครรั ก แนว DRAMA ซี รียเ์ กาหลีที่โ ด่ง ดัง ไปทัว่ เอเชีย WINTER LOVE SONG
หรื อ เพลงรักในสายลมหนาว พร้อมเก็บภาพความประทับใจ ถ่ายรู ป กับดาราแสดงนา BAE YONG JOON และ CHOI JI WOO
รู ปปั้นที่สร้างขึ้นเพื่อไว้เ ก็บเป็ นภาพความประทับใจ กับฉากและเนื้ อเรื่ อ งที่เ รี ยกเสี ย งสะอื้น และน้ าตาของผู ้ชมนอกจออย่า งท่ว ม
ท้นนอกจากนี้ ยงั มี กจิ กรรมอื่นๆให้ทา่ นได้ปั่นจักรยานชมวิวเหมื อนในละครหรื อชมฟาร์มเลี้ยงนกกระจอกเทศ
คา่
รับประทานอาหารคา่
จากนั้นนาท่านเข้าสู ท่ ี่พกั SIHEUNG HOTEL หรื อเทียบเท่า
01.00
08.00

วันที่สาม วัดวาวูจองซา -กิมจิแลนด์ พร้ อมใส่ ชุดประจาชาติเกาหลี “ฮันบก” –สวนสนุกเอเวอร์ แลนด์(รวมบัตร) – COSMETIC SHOP ช้ อปปิ้ งทงแดมุน
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านไหว้พระ ณ วัดวาวูจองซา (Waujeongsa Temple) ซึ่ งตั้งอยูใ่ นเมื องยงอิน จังหวัดเคี ยงคี โด วัดนี้ สร้างขึ้นในปี 1970 โดย
นั ก บวชแฮด๊ อ กเพื่ อ แสดงการตอบแทนความเมตตากรุ ณาของพระพุทธเจ้าในการรวมประเทศภายในมี รูปสลัก สะสมจาก
พุทธศาสนิ กชนทั่วโลกมากกว่า 3,000 ชิน้ โดยหนึ่ งในรู ปสลักที่ มีชื่อเสี ย งมากที่สุ ด คื อ พระเศียรของพระพุ ทธเจ้ามี ค วามสู ง 8
เมตรตั้ง อยู ท่ ี่ ห น้ า ประตู ทางเข้าวัด และได้รั บการบันทึ ก ลงกิน เนสบุ๊ ค ให้ เ ป็ นรู ปสลัก ที่ ทาจากไม้ ที่มีข นาดใหญ่ที่สุ ด ในโลก
นอกจากนั้นภายในวัดยังมี พระพุทธรู ปนอนขนาดใหญ่ที่สร้างจากไม้สนจีนที่นามาจากอินเดีย
จากนั้ นนาเดิ นทางสู ่ กิ ม จิ แลนด์ เล่า กันว่ากิม จิ เกิด ขึ้น สมั ยโชชอนโดยชาวบ้านจะเก็บผัก สดหมัก ไว้ใ นไหเพื่ อไว้กนิ ได้ใ นทุก
ฤดูกาล ชาวเกาหลีจะนากิมจิใส่ลงในอาหารแทบทุ กชนิ ด ตั้งแต่ ข้าวสวย ซุป ข้าวผัด สตู บะหมี่ จนกระทั้งพิซซ่า และเบอร์เกอร์ ”
กิมจิ” จึงถือเป็ นอาหารประจาชาติของคนเกาหลี ที่ไม่วา่ มื้ อไหนจะต้องมี กมิ จิเป็ นเครื่ องเคี ยงประจาโต๊ ะอาหารในทุกมื้ อ คนเกาหลี
ในสมัยก ่อนนิ ยมทากิมจิไว้กนิ เองที่ บา้ น ซึ่ งกิมจิน้ นั มี มากกว่า 100 ชนิ ด ดังนั้นสู ตรต้นตาหรับของแต่ล ะบ้านจึงไม่เหมื อนกัน ให้
ท่านได้เรี ยนรู ้สว่ นผสมของการทากิมจิ และได้ฝึ กลองทาด้วยฝี มื อของตัวเองพร้ อมนาทุก ท่านได้ใ ส่ชุดประจาชาติเกาหลี “ฮันบก”
และถ่ายรู ปภาพความประทับใจ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน
น าเดิ น ทางสู ่ สวนสนุ ก เอเวอร์ แ ลน ด์ สวนสนุ ก กลางแจ้ง ที่ ใ หญ่ที่ สุ ดของประเทศซึ่ งตั้ง อยู ่ทา่ ม กลางหุ บเขา พบกับ
“FESTIVALWORLD” การแสดงขบวนพาเหรดอันตระการตา สนุ กสุ ดมันกับบัต รFREE PASS ที่ทา่ นสามารถเลือกเล่น เครื่ อง
เล่นได้ทุกชนิ ดไม่จากัดจานวนครั้ง พบกับเครื่ องเล่นใหม่ที่ทุกท่านไม่ค วรพลาด T-EXPRESS พร้อมเก็บภาพความประทั บ ใจกั บ
สวนดอกไม้ ซึ่ งเต็ม สะพรั่ งกลางลานโดยถูก จั ดไว้ เ ป็ น THEME ตามฤดูกาล (มีนาคม-เมษายน:สวนดอกทิ วลิ ป / พฤษภาคมมิถุนายน:สวนดอกกุหลาบ / สิ งหาคม-กันยายน:สวนดอกลิลลี่ / ตุลาคม-พฤศจิกายน:สวนดอกเบญจมาศ) นอกจากนี้ ยงั สามารถ
ท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี พบกับ ไลเกอร์ ลูกแฝดผสมระหว่างพ่อสิ งโตและแม่เสื อ นับเป็ นแฝดผสมเสื อ-สิ งโตคู ่แรกใน
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คา่

โลกนอกจากนั้นให้ทา่ นได้ตื่นตาในสวนสัตว์ซาฟารี ชมความน่ารักของสัตว์ตา่ งๆ และได้เพลิดเพลินกับการให้อาหารหมี ที่
ทุกท่านไม่ควรพลาด
จากนั้นนาท่าน ศู นย์ รวมเครื่ องสาอางแบรนด์ดงั เกาหลี เช ่น ROJUKISS, LOTREE, LANEIGN, SULWASOO ให้ทา่ นได้เลือกซื้ อ
ในราคาพิเศษ ถึงเวลาพาทุกท่านตะลุยสู แ่ หล่งช้อปปิ้ งที่ไ ด้ชอื่ ว่าใหญ่ที่สุ ดในเอเชีย ตลาดทงแดมุน ห้างสรรพสิ นค้ากว่า 10 แห่ง ที่
บางห้ า งเปิ ดตลอด 24 ชัว่ โมง เชน่ MIGLIORE, DOOTA TOWER, HELLO AM, DESIGNER CLUB ท่า นสามารถเลื อ กซื้ อ
สิ นค้าหลากหลายประเภทได้ที่นี่ อาทิเช ่น เสื้ อผ้าบุรุษ-สตรี รองเท้าบุรุษ-สตรี รองเท้าผ้าใบ เข็มขัด ของที่ระลึก ชุดเครื่ องครัว ถุ ง
เท้า ผ้าพันคอ ในราคาเกาหลีอย่างแท้จริ ง
รับประทานอาหารคา่
นาท่านเข้าสู ท่ ี่พกั BENIKEA SEOUL OR GOLDEN FOREST CITY หรื อเทียบเท่า

วันที่สี่ ชมดอกซากุระ ณ สวนยออิ โด (เฉพาะช่ วงซากุระบาน) - ศู นย์ โสมรัฐบาล - บลูเฮาส์ –พระราชวังชางด๊อกกุง – SEOUL
TOWER (ไม่ รวมขึ้นลิฟต์ ) -คลองชองเกชอน – DUTY FREE – ช้ อปปิ้ งเมียงดง - FANTA STICK SHOW
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่าน ชมดอกซากุระ ณ สวนยออิโด (เฉพาะช่ วงซากุ ระบาน) ชมดอกซากุระแห่งเกาหลี ณ ถนนยออิโด ที่จะบานสะพ รั่ ง ไป
ทัว่ ไปถนนยูอิโ ดะ หรื อ ยออิโด มี ตน้ ซากุระกว่า 1,400 ต้นในบริ เวณนี้ ซึ่ งในเดือนเมษายน (สงกรานต์)ในแต่ล ะปี จะมี การจัด
เทศกาลดอกซากุระ ณ ถนนสายนี้ ท่านจะได้สัมผัสสี สันแห่งดอกซากุระ พร้อมถ่ายรู ปเป็ นที่ระลึกในบรรยากาศสุ ดแสนโรแมนติ ค
ในยามเย็นถนนสายนี้ ก ็จะคึ กคั ก มี กจิ กรรมรื่ นเริ ง หลากหลาย และมี ดวงไฟประดับประตัด กับสี ขามอมชมพู ข องดอกซา กุ ร ะที่
สวยงาม จากนั้นนาท่านสู ่ ศู นย์ โสมรัฐบาล ซึ่ งรับรองคุณภาพจากรัฐบาล เป็ นโสมที่อายุ 6 ปี ซึ่ งถือว่ามี คุณภาพดีที่สุด ให้ทา่ นได้
เลือกซื้ อโสมคุณภาพและราคาถูกกว่าไทย 2 เท่า โสมเกาหลีถือเป็ นยาบารุ งร่างกาย หรื อสามารถซื้ อเป็ นของฝากจากประเทศเกาหลี
จากนั้นนาท่านเดินทางผ่านชมทาเนี ยบประธานาธิ บดี หรื อบลูเฮาส์ และนาท่านเข้าชม พระราชวังชางด๊อกกุ ง (Changdeokgung)
เป็ นพระราชวัง ที่ สวยงามและทรงคุณค่า ที่ สุ ดในประวัติ ศาสตร์เ กาหลี ที่เคยมี การปกครองด้วยระบบกษัตริ ย ์ จนได้รับการขึ้ น
ทะเบี ย นให้ เ ป็ นหนึ่ งในมรดกโลกทางด้า นวัฒ นธรรมขององค์ ก ารยู เนสโก พระราชวัง แห่ง นี้ มี ค วามส าคั ญ มากเพราะเป็ น
พระราชวัง หลวง สร้ า งในปี ค.ศ.1405 ใช้เ ป็ นที่ ประทับของกษัต ริ ย ์ใ นราชวงศ์โ ชชอนหลายพระองค์ จนถึ ง พระเจ้า ชุนจง
(Seonjeong) ซึ่ งเป็ นกษัต ริ ย ์อ งค์ สุ ดท้า ยของราชวงศ์ ที่ สิ้ น พระชนม์ล งในปี ค.ศ.1926 ดัง นั้ น ทางรั ฐบาลเกาหลี จึ ง ได้อ นุ รั กษ์
พระราชวังแห่งนี้ เอาไว้อย่างดีที่สุด
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน
น าท่า นย้อ นรอยละครซี รีย ์เกาหลีด ัง MY NAME IS KIM SAM SOON และ BOY OVER FLOWER ที่ “นั ม ซาน” ภู เ ขาแห่ง
เดียวที่ต้ งั อยูใ่ จกลางกรุ งโซล บนยอดเขามี หอ SEOUL TOWER 1 ใน 18 หอคอยเมื องที่สู ง ที่สุ ดในโลกมี ค วามสู ง ถึง 480 เมตร
เหนื อระดับน้ าทะเล นาท่านสู ่ NAMSAN VIEW POINT ให้ทา่ นได้ถา่ ยรู ปและสัมผัส ความน่ารัก ของวัยรุ น่ เกาหลี นิ ยมมาคล้อ ง
กุญแจไว้ดว้ ยกันระเบียงทุกด้านของ SEOUL TOWER จึงเต็มไปด้วยกุญแจหลากหลายสี
นาท่านสู ่ คลองชองเกชอน คลองเก ่าแก ่ในอดีตมี อายุ กว่า 600 ปี ที่ทอดผ่านใจกลางเมื องหลวงในปั จจุ บนั มี การพัฒนาและบู ร ณะ
คลองขึ้นมาใหม่ มี ความยาวกว่า 6 กม.เป็ นสถานให้คนได้เข้ามาพักผ่อน โดยจัดกิจกรรมต่างๆอาทิ งานแสดงศิลปะต่าง งานดนตรี
นิ ทรรศการดอกไม้ พบกับเรื่ องราวความมหั ศ จรรย์ของคลองชองเกชอนแห่งนี้ นาท่านชมแหล่ง ช้อ ปปิ้ งปลอดภาษี DUTY
FREE ช้อปปิ้ งสิ นค้าแบรนด์เนม มากมาย อาทิ นาฬิ กา,แว่นตา,เครื่ องสาอางค์,กระเป๋ า,กล้อ งถ่ายรู ป หรื อจะเป็ นโทรศัพ ท์มื อ ถื อ
ให้ทา่ นอิสระได้เลือกซื้ ออย่า งเต็ม ที่ ถึงเวลาพาทุกท่านไปช้อ ปปิ้ ง ที่ เมียงดง หรื อ สยามสแควร์ เกาหลีทา่ นสามารถเลือกสิ น ค้ า เท
รนด์แฟชัน่ ล่าสุ ดของเกาหลี ได้ที่นี่โ ดยเฉพาะสิ น ค้าวัยรุ น่ เช ่นเสื้ อ ผ้า รองเท้า กระเป๋ า เครื่ องประดับ ทั้งแบรนด์เนม เช ่น EVISU,
GAP, ONISUKA TIGER และสิ นค้าจากแบรนด์เกาหลี โดยเฉพาะ เครื่ องสาอางเช ่นETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE
SHOP, MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE อีกทั้งยังมี ร้านกาแฟ ร้านอาหารต่างๆ ท่านสามารถลิ้มลองไอศกรี ม 2,000 วอน ที่ สู ง
เกือบฟุตได้ที่น้ ี และKRISPY KREMEโดนัท ที่สุดแสนอร่อย จากนั้นนาท่านเข้าชม สุ ดยอดการแสดงที่ผสมผสานศิลปะการแสดง
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คา่

อันหลากหลาย ตลก มันส์ ฮาส์ FANTA STICK SHOW สุ ดยอดการแสดงที่ผสมผสานศิลปะการแสดงอันหลากหลาย ไม่วา่
จะเป็ นดนตรี เครื่ องสาย อาทิ ฟรุ ต ไวโอลิน ซอ และกายากึม หรื อ สุ ดยอด
รับประทานอาหารคา่
นาท่านเข้าสู ท่ ี่พกั BENIKEA SEOUL OR GOLDEN FOREST CITY หรื อเทียบเท่า

วันที่ห้า ศู นย์ สมุนไพรฮ๊ อกเกตนามู – RED PINE - ศู นย์ พลอยอเมทิส – TRICK EYE MUSEUM + ICE MUSEUM –
ช้ อปปิ้ งย่ านฮงอิค –SUPER MARKET - กรุงเทพฯ
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหาร ของโรงแรม
จากนั้นนาท่านเดินทางสู ่ ศู นย์ สมุนไพรฮ็อกเกตนามู ต้นไม้ชนิ ดนี้ เจริ ญเติบโตในป่ าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะและระดับ สู ง
เหนื อน้ าทะเล 50-800 เมตร เมล็ดพันธุ ์ของสมุ นไพรอ๊ อ ตเกตนามู น้ ี เป็ นที่นิยมของคนเกาหลีรุน่ ใหม่ เพราะมี ผลช ่วยดู แลตั บให้
แข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็งไม่ถูกทาลายจาการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจากอาหาร และยา จากนั้นนาท่านสู ่ RED

PINE เป็ นผลิตภัณฑ์ ที่สกัดจากน้ ามันสน ที่มีสรรคุณช่วยบารุ งร่ างกาย ลดไขมัน ช่วยควบคุมอาหารและรั กษาสมดุลใน
ร่ างกาย และนาท่านเลือกซื้ อ อเมทิส เป็ นหิ นที่มีพลังในการบาบัดทั้งด้านร่างกายและจิตใจของผู ส้ วมใส่ ขจัดความคิ ดแง่ลบ เป็ น
พลอยแห่งสุ ขภาพและนาโชค สามารถปกป้องคุ้มครองผู ส้ วมใส่ไ ด้ โดยมี ต้ งั แต่สีมว่ งอ่อนเย็นตาจนถึง สี มว่ งเข้ม มี เสน่ห์เย้ายวน
ใจ พลอยนี้ จะงามจับตาเมื่ อมาทาเป็ นแหวน จี้ ต่างหู และสร้อย และนิ ยมใช้ในการแก้ไขฮวงจุย้ ที่ไม่ดีภายในบ้านด้วย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน
จากนั้นนาท่านสู ่ TRICK EYE MUSEUM แกลอรี่ “เคล็ดลับงานศิลปะแห่งภาพ” แนวคิ ดรู ปแบบใหม่ เพื่อต้องการจะจุดประกาย
ความคิ ดสร้างสันและจินตนาการของการสร้างภาพ โดยใช้เทคนิ คพิเศษจากภาพสามมิ ติที่รวมทฤษฎี ทางวิทยาศาสตร์และการซ้ อ น
ภาพกระตุน้ ความเคลื่อนไหวของภาพให้มีมิติเหมื อนจริ ง โดยให้ความรู ้สึกมี สว่ นร่วมกับภาพถ่ายนั้นๆ ในพิพิธภัณฑ์มีภาพงานชิน้
โบว์แดง สนุ กกันแบบเต็มๆ กับการแอ็คชัน่ ท่าทางต่างๆ ที่รูปถ่ายของท่านจะออกมาดูประหนึ่ งเหมื อนจริ งในเหตุการณ์ พร้อมกับ
เข้าชม ICE MUSEUM เมื องน้ าแข็งที่มีผ ลงานศิ ลปะแกะสลักน้ า แข็ง กว่า 50 ชิน้ รวมอยูใ่ นที่เดียว พร้อมจัดแสดงในแบบที่ ไ ม่
ธรรมดา แต่จาลองเป็ นเมื องที่ทุกอย่า งกลายเป็ นน้ าแข็ง ! และเอาใจเด็กๆ ด้วยสไลเดอร์น้ าแข็ง และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย ให้
คุณได้เดินเที่ยวอย่า งไม่รู้ สึก เบื่ อ อาทิ สัมผัสประสบการณ์นั่ง รถลากกวางรู ด อร์ฟ ทักทายลุงซานต้า โพสท่าคูก่ บั นกเพนกวิ น ขั้ว
โลก สารวจบ้านน้ า แข็ งเอสกิโม เยี่ยมชมปราสาทน้ า แข็ ง ชมวิวจากบนกาแพงเมื อ ง และลองเข้า พัก โรงแรมที่ ทุก อย่า งทา จาก
น้ าแข็ง! และต่อด้วย ช้ อปปิ้ งที่ฮงอิก แหล่งช้อปปิ้ งที่อยูล่ อ้ มรอบไปด้วยมหาวิทยาลัย ชือ่ ดังในเกาหลี สิ นค้าในย่านนี้ สว่ นใหญ่เป็ น
สิ นค้าวัยรุ น่ ที่ทนั สมัยและราคาไม่แพงเช ่นเสื้ อผ้าที่ออกแบบโดยดีไซด์เนอร์เ กาหลีรองเท้ากระเป๋ าเครื่ องประดับ เครื่ องสาอาง และ
ยังมี ร้านแบรนด์เนมอยูท่ วั่ ไปเช ่น EVISU, ZARA ทุกวันเสาร์ลานหน้าประตูของมหาวิ ทยาลัยฮงอิค จะมี ผลงานศิลปะในรู ป แบบ
ต่างๆ เช ่น เครื่ องประดับ ตุ๊กตา เสื้ อผ้า และของแฮนด์เมด ที่นา่ รักและใช้ความคิ ดสร้างสรรค์ ของบางอย่างทามาชิน้ เดียวเพื่อให้ ไ ด้
เลือกซื้ อ บางทีอาจเป็ นสิ นค้าที่มีชนิ้ เดียวในโลก ร้านกาแฟขนาดย่อม ย่านฮงอิกซึ่ งภายในร้าน ได้เวลานาท่านสู ส่ นามบินอินชอน
นาท่านสู ส่ นามบินอินชอน ระหว่างทางพาท่านแวะละลายเงิ นวอนที่ร้านค้าสนามบิน SUPER MARKET ซึ่ งท่านสามารถเลื อ ก
ซื้ อสิ นค้าเกาหลีได้อี กรอบ โดยเฉพาะของกิน เช ่น บะหมี่ ซินราเมี ยน (มาม่าสไตล์เกาหลี) อูดง้ กิมจิ ขนมช๊อคโก้พ าย
น้ าจิ้มปรุ งรสหมู ยา่ งเกาหลี ไก ่ตุ๋นโสมสาเร็ จรู ป ผลไม้ตามฤดูกาล ในราคาพิเศษก ่อนกลับเมื องไทย
19.35 เดินทางกลับสู ก่ รุ งเทพฯโดยสายการบิน JIN AIR (LJ) เที่ยวบินที่ LJ001 บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง
23.40 ถึงสนามบินสุ วรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
เมนูอาหาร
1. DUKKALBI ไก ่ผัดเผ็ดบาร์บีคิวเป็ นเนื้ อไก ่ที่หั่นออกเป็ นชิน้ พอคา คลุกเคล้าด้วยซี อิ๊วเครื่ องปรุ ง และหมักทิ้งไว้จนได้ที่ จึงนา
เนื้ อไก ่และผักมาผัดบนกระทะยักษ์ รับประทานพร้อม กิมจิ ซุปสาหร่าย และข้าวสวย
2. ชาบู ชาบู สุ ก้สี ไตล์เกาหลี บนหม้อไฟร้อนๆ ประกอบด้วย ผักสดชนิ ดต่างๆ และเนื้ อหมู สไลด์น้ าซุปร้อนๆ และเส้นอูด ้ง ซึ่ ง
ขาดไม่ได้ในการทาน ชาบู ชาบู พร้อมข้าวสวย
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3. คาลบี้ หมู ยา่ งเกาหลี เป็ นอาหารพื้นเมื องเกาหลีเลื่องชือ่ และเป็ นที่รู้จกั กันดีทวั่ โลก มี รสชาติออกหวานกลมกล่อม โดยนา
หมู สว่ นที่ติดกับกระดูก นาไปย่างบนเตาถ่านแบบดั้งเดิม เสิ ร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ และเครื่ องเคี ยงต่างๆ น้ าจิ้มเต้าเจี้ยวและ
น้ าซุปสาหร่าย มี วิธีการรับประทานคล้ายกับเมี่ ยงคาของไทย
4. พิบิมพัพ พุลโกกิ ทาจากข้าวสวยผสมกับเนื้ อหมู หั่นเป็ นชิน้ เล็กๆ ผักปรุ งรสและไข่ จะคลุกกับโคชูจงั (ซอสพริ กรสเผ็ด) ก็ได้
ถ้าต้องการ เสิ ร์ฟพร้อมหมู ผดั วุน้ เส้น และหอมใหญ่ มี น้ าขลุกขลิกออกรสหวานเล็กน้อย
5. ซั มเคทัง หรื อ ไก่ ต๋ นุ โสม อาหารตาหรับชาววังบารุ งสุ ขภาพ บริ การท่านละ 1 ตัว บรรจุอยูใ่ นหม้อเหล็กร้อนๆ ภายในตัวไก ่จะยัด
ไส้ดว้ ยข้าว และของบารุ งต่างๆ อาทิ เม็ ดพุทราแห้ง รากโสม เก๋ากี้ ปรุ งรสด้วยพริ กไทยดา และเกลือ รับประทานพร้อมเครื่ องเคี ย ง
ที่เรี ยกว่า กักตุกี (ทาจากหัวไชเท้าดอง) และเส้นขนมจีนหนานุ ม่ แบบเกาหลีพร้อมทั้งเสิ ร์ฟ อินซัมจูหรื อเหล้าดองโสม
6. โอซั ม พุลโกกิ ประกอบด้วยปลาหมึ กสด และหมู สไลด์ที่ผา่ นการหมักด้วยเครื่ องปรุ งจนได้ที่ นามาผัดรวมกับผักสดนานา
ชนิ ดบนกระทะร้อนๆ รับประทานพร้อมเครื่ องเคี ยง และข้าวสวยร้อนๆ มี กลิน่ หอมน่าลิม้ ลอง
7. บุฟเฟ่ ต์ บาบีควิ ปิ้ งย่ าง สไตล์เกาหลี ให้ทา่ นเลือกสรรทั้ง เนื้ อวัว หมู ติดมันสไลด์ หมู หมัก ซี ฟ้ ดู ตักรับประทานแบบไม่อ้ นั ทาน
ได้จนอิ่ม พร้อมเครื่ องเคี ยงผักสด กิมจิ และอื่นๆอีกมากมาย

อัตราค่ าบริการ
2-6 / 3-7 / 4-8 / 5-9 / 9-13 / 16-20 / 17-21 /
18-22 / 19-23 / 23-27 / 24-28 / 25-29 / 26-30
/ 30 เมษายน – 4 พฤษภาคม 59
6-10 / 7-11 / 21-25 / 22-26 เมษายน / 27 – 1 /
28 – 2 / 29 – 3 พฤษภาคม 59
1-5 / 2-6 / 3-7 / 7-11 / 8-12 / 9-13 / 10-14 /
14-18 / 15-19 / 16-20 / 17-21 / 21-25 / 22-26
/ 23-27 / 24-28 พฤษภาคม / 28 – 1 / 29-2 /
30-3 / 31-4 มิถุนายน 59
4-8 / 6-10 / 11-15 / 12-16 / 13-17 / 18-22 /
20-24 / 25 -29 / 26-30 / 27-31 พฤษภาคม 59
5-9 / 19-23 พฤษภาคม 59
พักเดี่ยวเพิ่ม

ท่ านละ

16,900 บาท
17,900 บาท
16,900 บาท
17,900 บาท
18,900 บาท
4,900 บาท
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ราคาทัวร์ รวม
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับตามเส้นทางที่ระบุใน
รายการชั้นทัศนาจรไป-กลับพร้อมคณะ
กรณี อยูต่ อ่ ต้องเสี ยค่าเปลี่ยนแปลงตัว๋
2. ค่าอาหารทุกมื้ อ ตามที่ระบุในรายการ
3. ค่าเข้าชมสถานที่ตา่ งๆ ตามรายการ
4. ค่าที่พกั ตามระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
ตามโรงแรมที่ระบุ หรื อเทียบเท่า
5. ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ
6. ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี
7. ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละ 15 กก.
8. ค่าหัวหน้าทัวร์นาท่านท่องเที่ยวตลอดรายการใน
ต่างประเทศ
9. ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง
- การชดเชยอุบตั ิเหตุสว่ นบุคคลกรณี เสี ยชีวิต
สู ญเสี ย อวัยวะ สายตาหรื อ ทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิง
1,000,000 บาท
- การรักษาพยาบาลต่ออุบตั ิเหตุแต่ละครั้ง 500,000 บาท
(เงื่ อนไขตามกรมธรรม์)

ราคาทัวร์ ไม่ รวม
1. ค่าใช้จา่ ยส่วนตัว อาทิ ค่าทาหนังสื อเดินทาง, ค่าโทรศัพท์
ส่วนตัว, ค่าซักรี ด, มิ นิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และ
เครื่ องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนื อรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม
กรุ ณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
2. ค่ าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่ นท่ านละ 6 USD ต่อคนต่อวัน หรื อ
ท่ านละ 30,000 วอน หรื อ 900 บาท ต่อท่ านตลอดทั้งทริป

3. ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีออก
ใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรื อต้ องการใบกากับภาษี)
4. ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกาหนด
(ปกติ 15 กก.)
5. ค่าวีซา่ สาหรับพาสปอร์ตต่างด้าว กรุ ณาเตรี ยมเอกสารคื อ 1)
พาสปอร์ต 2)ใบประจาตัวคนต่างด้าว 3)ใบสาคัญถิ่นที่อยู ่ 4)
สาเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี ) 5)สมุ ดบัญชีเงิ นฝาก(ถ้ามี ) 6)รู ปถ่ายสี 2
นิ้ ว 2 รู ป แล้วทางบริ ษทั ฯจะเป็ นผู ด้ าเนิ นการยื่นวีซา่ ให้ทา่ นโดย
จ่ายค่าบริ การต่างหาก(สาหรับหนังสื อเดินทางต่างด้าว เจ้าของ
หนังสื อเดินทางต้องทาเรื่ องแจ้งเข้า -ออกด้วยตนเองก ่อนจะยื่นวี
ซ่า)

เงื่อนไขการจองและการให้ บริการ
1. ในการจองครั้งแรก มัดจาท่านละ 10,000 บาท หรื อชาระทั้งหมด
2. ส่วนที่เหลือชาระก ่อนเดินทาง 15 วัน ในกรณี ที่ไม่ชาระเงิ นส่วนที่เหลือตามเวลาที่กาหนด ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการบอกยกเลิกการเดินทาง
3. การจองจะมี ผลสมบูรณ์ โดยจะต้องส่งแฟกซ์ หรื อ อีเมล์ ใบจองทัวร์ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย พร้อมกรอกรายชือ่ ของผู เ้ ดินทางที่สะกดตรง
ตามหนังสื อเดินทาง
4. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ หากลูกค้าต้องการขอแยกออกจากกรุ๊ ป หรื อไม่เที่ยวตามรายการที่บริ ษทั กาหนด บริ ษทั ขอปรับท่านละ 300 USD
การยกเลิก
1. การยกเลิกการเดินทางจะมี ผลสมบูรณ์ ก็ตอ่ เมื่ อได้แฟกซ์ หรื อ อีเมล์ การยกเลิกให้กบั เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
 ยกเลิกก ่อนการเดินทาง 30 วันทาการขึ้นไป
คื นเงิ นทั้งหมด
 ยกเลิกก ่อนการเดินทาง 15 วันทาการขึ้นไป
เก็บค่าใช้จา่ ย ท่านละ 5,000 บาท
 ยกเลิกก ่อนการเดินทาง 7 - 14 วันทาการ
เก็บค่าใช้จา่ ย 50% ของราคาทัวร์
 ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 - 6 วันทาการ
เก็บค่าใช้จา่ ยทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
2. การขอยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่เจ็บป่ วยหรื อมี เหตุจากร่างกายที่ไม่สามารถเดินทางในช ่วงเวลาที่จ องได้ การยกเลิกการเดินทาจะต้อ ง
แสดงใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลให้ก บั เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทั้งนี้ บริ ษ ัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ พิจารณาในการคื นเงิ นให้กบั ลูก ค้าเป็ น กรณี ไ ป
3. ในกรณี ที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมื องปฏิ เสธการเข้า-ออกนอกประเทศซึ่ งอยูน่ อกเหนื อความรับผิ ดชอบของบริ ษ ัท บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์
ไม่คืนค่าทัวร์ไม่วา่ กรณี ใดๆทั้งสิ้ น
4. ในกรณี กรุ๊ ปที่เดินทางชว่ งวันหยุ ด หรื อ เทศกาล บริ ษทั ฯได้มีการการันตีมั ดจา หรื อ ซื้ อขายแบบมี เงื่ อนไขกับสายการบิน รวมถึ ง
เที่ยวบินพิเศษ เช ่น CHARTER FLIGHT (เหมาลา), EXTRA FLIGHT (เที่ยวบินพิเศษที่เพิ่มเข้ามาช ่วงวัน หยุ ด หรื อ เทศกาลดังกล่า ว)
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงิ นค่ามัดจา หรื อ ค่าทัวร์ท้ งั หมด
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หมายเหตุ
1.
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ยกเลิกการเดิน ทาง ในกรณี ที่จานวนผู ้เดิน ทาง ต่ากว่า 15 ท่าน(ผู ใ้ หญ่) ขึ้นไป โดยบริ ษทั ฯ จะแจ้ง ให้
ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก ่อนการเดินทาง
2.
เที่ ย วบิ น ราคาและรายการท่อ งเที่ ย ว สาม ารถเปลี่ ย นแปลงได้ ต าม ความเหมา ะสม โดยค านึ ง ถึ ง ผลประโย ชน์ ข อง
ผู เ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
3.
หนังสื อเดินทาง ต้องมี อายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริ ษทั ฯ รับเฉพาะผู ม้ ี จุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
4.
ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ ไม่รั บผิ ดชอบค่าเสี ยหายใดๆทั้งสิ้ น อันเนื่ องมาจากเกิดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้ว ง,
การนัดหยุดงาน, การก ่อจลาจล, การเมื อง, ภัยธรรมชาติ (โดยบริ ษทั ฯจะดาเนิ น การประสานงานเพื่อ ให้ เกิด ประโยชน์ สู ง สุ ด
แก ่ลูกค้า)
5.
ทางบริ ษทั ฯสงวนสิ ทธิ ไม่คืนเงิ น ในกรณี ที่ทา่ นใช้บริ การของทางบริ ษทั ฯไม่ครบ เช ่น ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบาง
มื้ อ เพราะค่าใช้จา่ ยทุกอย่าง ทางบริ ษทั ฯได้ชาระค่าใช้จา่ ยให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก ่อนออกเดินทางแล้ว
6.
ทางบริ ษ ัทฯสงวนสิ ทธิ ไ ม่รั บผิด ชอบใดๆ หากเกิด สิ่ ง ของสู ญ หายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิด อุ บัติ เ หตุ ที่เกิด จากความ
ประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
7.
เมื่ อท่านตกลงชาระเงิ นไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่วนกับทางบริ ษทั ฯจะถือว่า ท่านได้ยอมรับในเงื่ อนไขข้อตกลงต่างๆแล้ว ตามที่ไ ด้
ระบุไว้แล้วทั้งหมด
8.
บริษัทขอสงวนสิ ทธิ์เฉพาะลู กค้ าที่มวี ัตถุประสงค์ เพือ่ การท่ องเที่ยวเท่ านั้น
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