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TRENDY SUPER SAVE
(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

22-26 / 23-27 / 24-28 / 27-31 มีนาคม / 29-2 / 30-3 / 31-4 เมษายน 58
ราคาท่ านละ 14,900 บาท
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วันแรก กรุงเทพ (สนามบินสุ วรรณภูมิ) - เกาหลี ใต้ (สนามบินอินชอน)
21.30 คณะพร้ อมกันที่จุดนัดหมาย สนามบิน สุ วรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D สายการบิน JIN AIR
(LJ) (ลงประตูทางเข้าหมายเลข 2) โดยมี หัวหน้าทัวร์ และเจ้าหน้าทีข่ องบริ ษทั ฯรอต้อนรั บและอานวยความสะดวกก่อนขึ้น
เครื่ อง
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 (กรุ ณาปรับนาฬิ กาของท่ านเป็ น
เวลาท้ องถิ่น เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย) หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมื องและศุลกากรเกาหลี
นาท่า นเดิน ทางสู ่เมื อง นาท่านเดิ นทางสู ่ PAJU ENGLISH VILLAGE สถานที่ถา่ ยทาซี รี่ส์เกาหลีที่โด่ง ดังต่างๆ สร้ างตามแบบ
สถาปัต ยกรรมของเวอร์จิ เนี ย สหรัฐ อเมริ กา ที่ ใ ห้ ความรู ้ สึ ก เหมื อนอยู ใ่ นสถานที่ ต ้น แบบมาก ให้ ทุก ท่านได้เ พลิด เพลิ น และ
ชมความน่า รัก โดยรอบของ PAJU ENGLISH VILLAGE จากนั้ นน าท่านช๊อปปิ้ 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 จัง หวัด คังวอน ลงเรื อเฟอร์รีขา้ มไปยังเกาะ (ใช้เวลาประมาณ 10 นาที) ให้ทา่ นได้ดื่มด่ากับ
ธรรมชาติ แมกไม้ ทิวสนบนเกาะนามิ ซึ่ งถื อเป็ นช ่วงเวลาที่ดีที่สุดท่ามกลางบรรยากาศโรแมนติก ของใบไม้เปลี่ยนสี ภาพแห่งสี สั น
ความงดงามของใบไม้ ให้ ทา่ นได้ย ้อ นรอยละครรั ก แนว DRAMA ซี รี ย ์เกาหลี ที่โด่งดัง ไปทั่ว เอเชีย WINTER LOVE SONG
หรื อ เพลงรัก ในสายลมหนาว พร้ อมเก็บภาพความประทับใจ ถ่ายรู ป กับดาราแสดงนา BAE YONG JOON และ CHOI JI WOO
รู ปปั้ นที่ส ร้างขึ้น เพื่อไว้เก็บเป็ นภาพความประทับใจ กับฉากและเนื้ อเรื่ อ งที่เ รี ยกเสี ยงสะอื้ นและน้ าตาของผู ช้ มนอกจออย่า งท่ว ม
ท้นนอกจากนี้ ยงั มี กจิ กรรมอื่นๆให้ทา่ นได้ปนั่ จักรยานชมวิวเหมื 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 อ งยงอิน จัง หวัด เคี ย งคี โด วัดนี้ สร้ างขึ้ นในปี 1970 โดย
นั ก บวชแฮด๊ อ กเพื่ อ แสดงการตอบแทนความเมตตากรุ ณ าของพระพุ ทธเจ้า ในการรวมประเทศภายในมี รู ปสลัก สะสมจาก
พุทธศาสนิ กชนทัว่ โลกมากกว่า 3,000 ชิน้ โดยหนึ่ งในรู ปสลักที่ มีชื่อเสี ยงมากที่ สุด คื อ พระเศียรของพระพุทธเจ้ามี ความสู ง 8
เมตรตั้ง อยู ท่ ี่ ห น้ า ประตู ทางเข้า วัด และได้รับการบัน ทึ ก ลงกิน เนสบุ๊ ค ให้ เป็ นรู ปสลัก ที่ ทาจากไม้ ที่มี ขน าดใหญ่ที่สุ ด ในโลก
นอกจากนั้นภายในวัดยังมี พระพุทธรู ปนอนขนาดใหญ่ที่สร้างจากไม้สนจีนที่นามาจากอินเดีย
จากนั้ นนาเดิ นทางสู ่ กิ มจิ แลนด์ เล่า กัน ว่ากิมจิ เกิดขึ้ น สมั ย โชชอนโดยชาวบ้านจะเก็บผัก สดหมัก ไว้ในไหเพื่อ ไว้ก ินได้ในทุ ก
ฤดูกาล ชาวเกาหลีจ ะนากิมจิใส่ล งในอาหารแทบทุก ชนิ ด ตั้งแต่ ข้าวสวย ซุป ข้าวผัด สตู บะหมี่ จนกระทั้งพิซ ซ่า และเบอร์ เกอร์ ”
กิมจิ” จึงถือ เป็ นอาหารประจาชาติข องคนเกาหลี ที่ไม่วา่ มื้ อ ไหนจะต้องมี กมิ จิเป็ นเครื่ องเคี ยงประจาโต๊ะอาหารในทุกมื้ อ คนเกาหลี
ในสมัย ก ่อนนิ ยมทากิมจิไว้ก ินเองที่ บา้ น ซึ่ งกิมจิน้ ั นมี มากกว่า 100 ชนิ ด ดังนั้น สู ตรต้นตาหรั บของแต่ละบ้านจึงไม่เหมื อ นกัน ให้
ท่านได้เรี ยนรู ้ สว่ นผสมของการทากิมจิ และได้ฝึกลองทาด้วยฝี มือ ของตัวเองพร้อมน าทุกท่านได้ใ ส่ชดุ ประจาชาติเกาหลี “ฮั นบก”
และถ่ายรู ปภาพความประทับใจ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน
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คา่

น าเดิ น ทางสู ่ สวนส นุ ก เอเวอร์ แ ลนด์ สวนสนุ ก กลางแจ้ ง ที่ ใ หญ่ที่ สุ ด ของประเทศซึ่ งตั้ง อยู ท่ ่า มกลางหุ บ เขา พ บกับ
“FESTIVALWORLD” การแสดงขบวนพาเหรดอัน ตระการตา สนุ กสุ ด มัน กับบัตรFREE PASS ที่ ทา่ นสามารถเลือ กเล่น เครื่ อ ง
เล่นได้ทุกชนิ ดไม่จากัดจานวนครั้ง พบกับเครื่ อ งเล่น ใหม่ที่ทุก ท่านไม่ควรพลาด T-EXPRESS พร้อมเก็บภาพความประทับ ใจกั บ
สวนดอกไม้ ซึ่งเต็ มสะพรั่ งกลางลานโดยถู กจั ดไว้ เป็ น THEME ตามฤดูก าล (มีน าคม-เมษายน:สวนดอกทิวลิป / พฤษภาคมมิถุนายน:สวนดอกกุหลาบ / สิ งหาคม-กั นยายน:สวนดอกลิ ลลี่ / ตุลาคม-พฤศจิ กายน:สวนดอกเบญจมาศ) นอกจากนี้ ยังสามารถ
ท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี พบกับ ไลเกอร์ ลูก แฝดผสมระหว่า งพ่อสิ งโตและแม่เสื อ นั บเป็ นแฝดผสมเสื อ -สิ งโตคูแ่ รกใน
โลกนอกจากนั้น ให้ทา่ นได้ตื่ นตาในสวนสัตว์ซาฟารี ชมความน่า รักของสั ตว์ตา่ งๆ และได้เพลิ ดเพลิน กับการให้อาหารหมี ที่ทุก
ท่านไม่ควรพลาด
จากนั้นน าท่าน ศู นย์ รวมเครื่ องส าอางแบรนด์ดงั เกาหลี เช ่น ROJUKISS, LOTREE, LANEIGN, SULWASOO ให้ ทา่ นได้เลือกซื้ อ
ในราคาพิเศษ ถึงเวลาพาทุกท่านตะลุยสู แ่ หล่ง ช้อปปิ้ งที่ได้ชอื่ ว่าใหญ่ที่สุดในเอเชีย ตลาดทงแดมุน ห้างสรรพสิ นค้า กว่า 10 แห่ง ที่
บางห้ างเปิ ดตลอด 24 ชัว่ โมง เชน่ MIGLIORE, DOOTA TOWER, HELLO AM, DESIGNER CLUB ท่า นสามารถเลื อ กซื้ อ
สิ นค้ าหลากหลายประเภทได้ที่นี่ อาทิเช ่น เสื้ อ ผ้าบุ รุษ -สตรี รองเท้าบุรุษ -สตรี รองเท้าผ้าใบ เข็มขัด ของที่ระลึก ชุดเครื่ องครัว ถุ ง
เท้า ผ้าพันคอ ในราคาเกาหลีอย่างแท้จริ ง
รับประทานอาหารคา่
นาท่านเข้าสู ท่ ี่พกั INTER CITY HOTEL / SKY CITY HOTEL หรื อเทียบเท่า

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

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านสู ่ ศู น ย์ โ สมรัฐ บาล ซึ่ งรั บรองคุ ณภาพจากรั ฐบาล เป็ นโสมที่อ ายุ 6 ปี ซึ่ งถื อว่ามี คุณภาพดี ที่สุ ด ให้ทา่ นได้เลื อกซื้ อ โสม
คุณภาพและราคาถูกกว่า ไทย 2 เท่า โสมเกาหลี ถือเป็ นยาบารุ งร่างกาย หรื อสามารถซื้ อเป็ นของฝากจากประเทศเกาหลี จากนั้นน า
ท่า นเดิ นทางผ่านชมทาเนี ย บประธานาธิ บดี หรื อ บลู เฮาส์ และน าท่า นเข้าชม พระราชวังชางด๊อ กกุง (Changdeokgung) เป็ น
พระราชวังที่สวยงามและทรงคุณค่าที่สุ ดในประวัติศาสตร์เ กาหลี ที่เคยมี ก ารปกครองด้ว ยระบบกษัตริ ย ์ จนได้รับการขึ้ นทะเบีย น
ให้เป็ น หนึ่ งในมรดกโลกทางด้านวัฒนธรรมขององค์ก ารยูเนสโก พระราชวังแห่ง นี้ มีความสาคั ญมากเพราะเป็ นพระราชวังหลวง
สร้างในปี ค.ศ.1405 ใช้เป็ นที่ประทับของกษัตริ ยใ์ นราชวงศ์โชชอนหลายพระองค์ จนถึงพระเจ้าชุนจง (Seonjeong) ซึ่ งเป็ นกษัตริ ย ์
องค์สุดท้ายของราชวงศ์ ที่สิ้นพระชนม์ลงในปี ค.ศ.1926 ดังนั้น ทางรัฐบาลเกาหลีจึงได้อนุ รักษ์พระราชวังแห่งนี้ เอาไว้อย่างดีที่สุด
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน
นาท่านย้อ นรอยละครซี รี ยเ์ กาหลีด ัง MY NAME IS KIM SAM SOON และ BOY OVER FLOWER ที่ “นั มซาน” ภูเ ขาแห่ง
เดีย วที่ต้ งั อยูใ่ จกลางกรุ งโซล บนยอดเขามี หอ SEOUL TOWER 1 ใน 18 หอคอยเมื องที่ สูง ที่สุ ดในโลกมี ความสู งถึ ง 480 เมตร
เหนื อ ระดับน้ าทะเล นาท่านสู ่ NAMSAN VIEW POINT ให้ ทา่ นได้ถา่ ยรู ปและสัม ผัสความน่ารักของวัยรุ ่นเกาหลี นิ ยมมาคล้อ ง
กุญแจไว้ดว้ ยกันระเบียงทุกด้านของ SEOUL TOWER จึงเต็มไปด้วยกุญแจหลากหลายสี
นาท่า นสู ่ คลองชองเกชอน คลองเก า่ แก ใ่ นอดีตมี อ ายุก ว่า 600 ปี ที่ทอดผ่า นใจกลางเมื องหลวงในปั จจุบันมี ก ารพัฒนาและบู รณะ
คลองขึ้นมาใหม่ มี ความยาวกว่า 6 กม.เป็ นสถานให้ คนได้เข้ามาพักผ่อน โดยจัดกิจกรรมต่างๆอาทิ งานแสดงศิลปะต่าง งานดนตรี
นิ ทรรศการดอกไม้ พบกับเรื่ อ งราวความมหั ศ จรรย์ข องคลองชองเกชอนแห่ง นี้ น าท่า นชมแหล่งช้อ ปปิ้ งปลอดภาษี DUTY
FREE ช้อปปิ้ งสิ น ค้าแบรนด์เนม มากมาย อาทิ นาฬิ ก า,แว่นตา,เครื่ อ งสาอางค์,กระเป๋ า,กล้องถ่า ยรู ป หรื อ จะเป็ น โทรศัพท์มือถื อ
ให้ทา่ นอิส ระได้เลือ กซื้ อ อย่า งเต็ม ที่ ถึ งเวลาพาทุ กท่า นไปช้อปปิ้ งที่ เมีย งดง หรื อ สยามสแควร์ เกาหลีทา่ นสามารถเลือ กสิ น ค้าเท
รนด์แฟชัน่ ล่าสุ ด ของเกาหลีไ ด้ที่นี่ โดยเฉพาะสิ นค้ าวัย รุ น่ เช ่นเสื้ อผ้า รองเท้า กระเป๋ า เครื่ องประดับ ทั้งแบรนด์เนม เช ่น EVISU,
GAP, ONISUKA TIGER และสิ น ค้า จากแบรนด์เกาหลี โดยเฉพาะ เครื่ องสาอางเชน่ ETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE
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คา่

SHOP, MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE อีก ทั้งยังมี ร้ านกาแฟ ร้านอาหารต่างๆ ท่านสามารถลิ้ มลองไอศกรี ม 2,000 วอน ที่
สู ง เกือ บฟุ ต ได้ ที่น้ ี และKRISPY KREMEโดนั ท ที่ สุ ดแสน อร่อ ย จากนั้ นน าท่า นเข้า ชม สุ ด ยอดการแสดงที่ ผ สม ผสา น
ศิล ปะการแสดงอัน หลากหลาย ตลก มั น ส์ ฮาส์ FANTA STICK SHOW สุ ด ยอดการแสดงที่ ผ สมผสานศิ ลปะการแสดงอัน
หลากหลาย ไม่วา่ จะเป็ นดนตรี เครื่ องสาย อาทิ ฟรุ ต ไวโอลิน ซอ และกายากึม หรื อ สุ ดยอด
รับประทานอาหารคา่
นาท่านเข้าสู ท่ ี่พกั INTER CITY HOTEL / SKY CITY HOTEL 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 น ย์ สมุนไพรฮ็อกเกตนามู ต้นไม้ ชนิ ดนี้ เจริ ญเติบโตในป่ าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะและระดับสู ง
เหนื อ น้ า ทะเล 50-800 เมตร เมล็ด พันธุ ์ ของสมุ น ไพรอ๊อ ตเกตนามู น้ ี เป็ นที่ นิยมของคนเกาหลีรุน่ ใหม่ เพราะมี ผลช ่วยดูแลตับให้
แข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็งไม่ถูก ทาลายจาการดื่ม แอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้ า งจากอาหาร และยา จากนั้นนาท่านสู ่ RED

PINE เป็ นผลิตภัณฑ์ ที่ส กัดจากน้ ามันสน ที่ มีสรรคุณช่วยบารุ งร่ างกาย ลดไขมัน ช่วยควบคุมอาหารและรั กษาสมดุลใน
ร่ างกาย และนาท่านเลือกซื้ อ อเมทิส เป็ นหิ นที่มีพ ลังในการบาบัดทั้งด้านร่า งกายและจิตใจของผู ส้ วมใส่ ขจัดความคิ ดแง่ลบ เป็ น
พลอยแห่งสุ ขภาพและน าโชค สามารถปกป้องคุ้ มครองผู ส้ วมใส่ไ ด้ โดยมี ต้ งั แต่สีมว่ งอ่อนเย็นตาจนถึง สี มว่ งเข้ม มี เสน่ห์ เย้ายวน
ใจ พลอยนี้ จะงามจับตาเมื่ อมาทาเป็ นแหวน จี้ ต่างหู และสร้อย และนิ ยมใช้ในการแก้ไขฮวงจุย้ ที่ไม่ดีภายในบ้านด้วย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน
จากนั้ นน าท่า นสู ่ TRICK EYE MUSEUM แกลอรี่ “เคล็ ด ลับงานศิ ล ปะแห่ง ภาพ” แนวคิ ด รู ปแบบใหม่ เพื่ อ ต้อ งการจะจุ ด
ประกายความคิ ดสร้างสันและจิน ตนาการของการสร้า งภาพ โดยใช้เทคนิ คพิ เศษจากภาพสามมิ ติ ที่รวมทฤษฎี ทางวิทยาศาสตร์และ
การซ้อ นภาพกระตุ ้นความเคลื่อ นไหวของภาพให้มี มิติ เหมื อนจริ ง โดยให้ความรู ้สึ กมี สว่ นร่วมกับภาพถ่ายนั้ นๆ ในพิพิธ ภัณฑ์มี
ภาพงานชิ้น โบว์แดง สนุ ก กัน แบบเต็ ม ๆ กับการแอ็ ค ชัน่ ท่าทางต่า งๆ ที่ รู ปถ่า ยของท่า นจะออกมาดู ประหนึ่ งเหมื อ นจริ ง ใน
เหตุการณ์ พร้อมกับเข้าชม ICE MUSEUM เมื องน้ าแข็ งที่มีผ ลงานศิลปะแกะสลักน้ าแข็ง กว่า 50 ชิน้ รวมอยูใ่ นที่เดี ยว พร้ อมจัด
แสดงในแบบที่ไ ม่ธรรมดา แต่จาลองเป็ น เมื องที่ทุกอย่างกลายเป็ น น้ าแข็ง ! และเอาใจเด็ก ๆ ด้วยสไลเดอร์ น้ าแข็ง และกิจกรรมอื่น ๆ
อีกมากมาย ให้คุณได้เดินเที่ยวอย่างไม่รู้สึก เบื่อ อาทิ สั มผัสประสบการณ์นั่ง รถลากกวางรู ดอร์ฟ ทักทายลุงซานต้า โพสท่าคูก่ บั นก
เพนกวินขั้ว โลก สารวจบ้านน้ าแข็ งเอสกิโม เยี่ยมชมปราสาทน้ าแข็ ง ชมวิวจากบนก าแพงเมื อง และลองเข้าพักโรงแรมที่ทุกอย่า ง
ทาจากน้ าแข็ ง! และต่อด้ว ย ช้ อปปิ้ งที่ฮ งอิก แหล่งช้อปปิ้ งที่ อยูล่ ้อมรอบไปด้วยมหาวิ ทยาลัยชื่อดัง ในเกาหลี สิ นค้า ในย่านนี้ ส่ว น
ใหญ่ เป็ นสิ น ค้ า วัยรุ ่น ที่ ทัน สมั ย และราคาไม่แพงเช ่น เสื้ อ ผ้าที่ อ อกแบบโดยดี ไ ซด์เน อร์ เ กาหลี ร องเท้า กระเป๋ าเครื่ อ งประดับ
เครื่ องส าอาง และยัง มี ร้านแบรนด์เนมอยู ท่ วั่ ไปเช ่น EVISU, ZARA ทุ กวันเสาร์ลานหน้า ประตูข องมหาวิทยาลัยฮงอิ ค จะมี ผลงาน
ศิลปะในรู ปแบบต่างๆ เช ่น เครื่ องประดับ ตุ๊กตา เสื้ อ ผ้า และของแฮนด์เมด ที่ นา่ รัก และใช้ความคิ ดสร้างสรรค์ ของบางอย่า งทามา
ชิน้ เดียวเพื่อให้ ได้เลือกซื้ อ บางทีอาจเป็ นสิ น ค้าที่มีชนิ้ เดียวในโลก ร้านกาแฟขนาดย่อ ม ย่านฮงอิกซึ่ งภายในร้าน ได้เวลานาท่านสู ่
สนามบิ นอินชอน น าท่านสู ่สนามบินอิน ชอน ระหว่า งทางพาท่านแวะละลายเงิ น วอนที่ร้ านค้า สนามบิ น SUPER MARKET ซึ่ ง
ท่านสามารถเลือก ซื้ อสิ นค้ าเกาหลี ได้อีกรอบ โดยเฉพาะของกิน เช ่น บะหมี่ ซินราเมี ยน (มาม่าสไตล์เกาหลี) อูด ้ง กิมจิ ขนมช๊อ ค
โก้พาย 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
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เมนูอาหาร
1. DUKKALBI ไก ่ผัดเผ็ ดบาร์บีคิวเป็ นเนื้ อไก ท่ ี่หั่นออกเป็ นชิน้ พอคา คลุ กเคล้าด้วยซี อิ๊วเครื่ อ งปรุ ง และหมักทิ้ งไว้จนได้ที่ จึง
นาเนื้ อไก ่และผักมาผัดบนกระทะยักษ์ รับประทานพร้อม กิมจิ ซุปสาหร่าย และข้าวสวย
2. ชาบู ชาบู สุ ก้สี ไตล์เกาหลี บนหม้อไฟร้อนๆ ประกอบด้วย ผัก สดชนิ ด ต่างๆ และเนื้ อหมู สไลด์น้ าซุ ปร้อนๆ และเส้นอูด ้งซึ่ ง
ขาดไม่ได้ในการทาน ชาบู ชาบู พร้อมข้าวสวย
3. คาลบี้ หมู ยา่ งเกาหลี เป็ นอาหารพื้นเมื องเกาหลีเลื่องชือ่ และเป็ นที่รู้จกั กันดีทั่วโลก มี รสชาติอ อกหวานกลมกล่อม โดยนาหมู
ส่วนที่ติด กับกระดูก นาไปย่างบนเตาถ่านแบบดั้งเดิม เสิ ร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ และเครื่ องเคี ยงต่างๆ น้ าจิ้มเต้าเจี้ยวและน้ า
ซุปสาหร่าย มี วิธีการรับประทานคล้ายกับเมี่ ยงคาของไทย
4. พิบิมพัพ พุลโกกิ ทาจากข้าวสวยผสมกับเนื้ อหมู หั่นเป็ นชิน้ เล็กๆ ผักปรุ งรสและไข่ จะคลุก กับโคชูจงั (ซอสพริ กรสเผ็ ด) ก็ได้
ถ้าต้องการ เสิ ร์ฟพร้อมหมู ผดั วุน้ เส้น และหอมใหญ่ มี น้ าขลุกขลิกออกรสหวานเล็กน้อย
5. ซั มเคทั ง 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 และเกลื อ รั บประทานพร้อมเครื่ อง
เคี ยงที่เรี ยกว่า กักตุกี (ทาจากหัวไชเท้าดอง) และเส้นขนมจีนหนานุ ม่ แบบเกาหลีพร้อมทั้งเสิ ร์ฟ อินซัมจูหรื อเหล้าดองโสม
6. โอซั ม พุลโกกิ ประกอบด้วยปลาหมึ กสด และหมู สไลด์ที่ผา่ นการหมักด้วยเครื่ อ งปรุ ง จนได้ที่ นามาผัดรวมกับผักสดนานา
ชนิ ดบนกระทะร้อนๆ รับประทานพร้อมเครื่ องเคี ยง และข้าวสวยร้อนๆ มี กลิ่นหอมน่าลิ้มลอง
7. บุฟเฟ่ ต์ บาบี ควิ ปิ้ งย่ าง สไตล์เ กาหลี ให้ทา่ นเลือกสรรทั้ง เนื้ อวัว หมู ติดมันสไลด์ หมู หมัก ซี ฟ้ ดู ตักรับประทานแบบไม่อ้ นั
ทานได้จนอิ่ม พร้อมเครื่ องเคี ยงผักสด กิมจิ และอื่นๆอีกมากมาย

อัตราค่ าบริการ
22-26 / 23-27 / 24-28 / 27-31 มีนาคม / 29-2 /
30-3 / 31-4 เมษายน 58
พักเดี่ยวเพิ่ม

ท่ านละ

14,900 บาท
5,900 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 ิเหตุ แต่ล ะครั้ง 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)ใบสาคัญถิน่ ที่อยู ่ 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 น
โดยจ่ายค่าบริ การต่างหาก(สาหรับหนังสื อเดินทางต่างด้าว
เจ้าของหนังสื อเดิน ทางต้องทาเรื่ องแจ้งเข้า -ออกด้วยตนเองก อ่ น
จะยื่นวีซา่ )

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 เหตุจากร่า งกายที่ไม่สามารถเดินทางในชว่ งเวลาที่จองได้ การยกเลิกการเดินทาจะต้อ ง
แสดงใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลให้ก บั เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทั้งนี้ บริ ษ ัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ พิจารณาในการคื นเงิ นให้กบั ลูก ค้าเป็ นกรณี ไ ป
3. ในกรณี ที่เจ้า หน้าที่ ตรวจคนเข้า เมื องปฏิ เสธการเข้า -ออกนอกประเทศซึ่ งอยูน่ อกเหนื อความรับผิ ดชอบของบริ ษทั บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์
ไม่คืนค่าทัวร์ไม่วา่ กรณี ใดๆทั้งสิ้ น
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4. ในกรณี ก รุ๊ ปที่ เดิ นทางชว่ งวันหยุ ด หรื อ เทศกาล บริ ษ ัทฯได้มีก ารการั น ตีมั ด จา หรื อ ซื้ อ ขายแบบมี เ งื่ อ นไขกับสายการบิ น
รวมถึง เที่ ย วบิ น พิ เศษ เชน่ CHARTER FLIGHT (เหมาลา), EXTRA FLIGHT (เที่ ยวบิ น พิเ ศษที่ เพิ่ ม เข้า มาชว่ งวันหยุ ด หรื อ เทศกาล
ดังกล่าว) บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงิ นค่ามัดจา หรื อ ค่าทัวร์ท้ งั หมด
หมายเหตุ
1.
บริ ษ ัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ยกเลิ กการเดิน ทาง ในกรณี ที่ จานวนผู เ้ ดิน ทาง ต่ ากว่า 15 ท่าน(ผู ใ้ หญ่) ขึ้น ไป โดยบริ ษ ัทฯ จะแจ้งให้
ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก ่อนการเดินทาง
2.
เที่ ย วบิ น ราคาและรายกา รท่อ งเที่ ย ว สาม ารถเปลี่ ย น แปลงได้ ต า มควา ม เหม าะสม โดยค า นึ งถึ ง ผลประโยชน์ ข อง
ผู เ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
3.
หนังสื อเดินทาง ต้องมี อายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริ ษทั ฯ รับเฉพาะผู ม้ ี จุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
4.
ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ ไม่รับผิด ชอบค่าเสี ยหายใดๆทั้ง สิ้ น อันเนื่ อ งมาจากเกิด กรณี ค วามล่าช้าจากสายการบิ น, การประท้วง,
การนัด หยุดงาน, การก ่อจลาจล, การเมื อ ง, ภั ยธรรมชาติ (โดยบริ ษทั ฯจะด าเนิ นการประสานงานเพื่ อให้เ กิด ประโยชน์ สู งสุ ด
แก ่ลูกค้า)
5.
ทางบริ ษทั ฯสงวนสิ ทธิ ไม่คืนเงิ น ในกรณี ที่ทา่ นใช้บริ การของทางบริ ษ ัทฯไม่ครบ เช ่น ไม่เที่ ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบาง
มื้ อ เพราะค่าใช้จา่ ยทุกอย่าง ทางบริ ษทั ฯได้ชาระค่าใช้จา่ ยให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก ่อนออกเดินทางแล้ว
6.
ทางบริ ษ ัทฯสงวนสิ ทธิ ไ ม่รับผิ ด ชอบใดๆ หากเกิดสิ่ ง ของสู ญ หายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิด อุ บตั ิ เ หตุ ที่เกิด จากความ
ประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
7.
เมื่ อท่านตกลงชาระเงิ นไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่วนกับทางบริ ษทั ฯจะถือ ว่าท่านได้ยอมรับในเงื่ อนไขข้อตกลงต่างๆแล้ว ตามที่ไ ด้
ระบุไว้แล้วทั้งหมด
8.

บริษัทขอสงวนสิ ทธิ์เฉพาะลู กค้ าที่มวี ัตถุประสงค์ เพือ่ การท่ องเที่ยวเท่ านั้น
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