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TRENDY SUPER SALE

ไฟล์ทสวย ไม่เสี ยเวลาเที่ยวกันแบบเต็มวัน ไม่ตอ้ งรี บ

โปรแกรมใหม่ แกะกล่ อง ราคาเพียง

13,900 บาท

 บินตรงกรุ งเทพฯ – อินชอน โดยสายการบิน JIN AIR สายการบินในเครื อของ KOREAN AIR
พร้อมบริ การอาหารแบบ COLD MEAL และ ฟรี น้ าหนักกระเป๋ าขาไป – กลับ 15 กิโลกรัม/ ถือขึ้นเครื่ อง 12 กิโลกรัม
 พักโรงแรมระดับ 3 ดาว ระดับมาตรฐานของประเทศเกาหลี พร้อมอาหารเช้า พักซูวอน 1 คืน และ โซล 2 คืน
 เที่ยวครบทุกไฮไลท์ หมู่บ้านสวิสเซอร์ แลนด์ / โรงถ่ ายละคร MBC DRAMIA / TOILET HOUSE
โรงเรียนสอนทากิมจิ + สวมชุ ดฮันบก / สวนสนุกเอเวอแลนด์ / สวนสาธารณะบันโป / พระราชวังด็อกซู กุง /
จตุรัสควางฮวามุน / วัดยักซอนซา
 ช็อปปิ้ งกันแบบจุใจที่ยา่ นทงแดมุน เมียงดง LOTTE PREMIUM OUTLET
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กาหนดการเดินทาง 2 พีเรียดเท่ านั้น 8-12 / 9-13 พฤษภาคม

ราคาท่ านละ 13,900 บาท
วันแรก กรุงเทพ (สนามบินสุ วรรณภูมิ) - เกาหลีใต้ (สนามบินอินชอน)
21.30 คณะพร้อมกันที่จุดนัดหมาย สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D
สายการบิน JIN AIR (LJ) (ลงประตูทางเข้าหมายเลข 2) โดยมีหวั หน้าทัวร์และเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯรอต้อนรับและ
อานวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่ อง

วันทีส่ อง หมู่บ้านสวิตเซอร์ แลนด์ EDELWEISS / โรงถ่ ายละคร MBC DRAMIA / ป้ อมฮวาซอง
01.00 บินลัดฟ้าสู่ ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน JIN AIR (LJ) เที่ยวบินที่ LJ 002 บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง
08.00 เดิ นทางถึง สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลี ใต้ หมายเหตุ : เวลาท้องถิ่ นเร็ วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง (กรุ ณาปรับ
นาฬิกาของท่านเป็ นเวลาท้องถิ่น เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย) หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเกาหลี
นาท่านเดิ นทางสู่ หมู่ บ้านสวิตเซอร์ แลนด์ EDELWEISS สถานที่ สุดชิ ลแห่ งใหม่ ห่ างจากกรุ งโซลไม่มากนัก เป็ นการสร้ าง
และตกแต่งในบรรยากาศของประเทศสวิสเซอร์ แลนด์ มาตั้งไว้ที่ประเทศเกาหลี สถานที่แห่งนี้ เคยใช้ในการถ่ายทารายการต่างๆ
ของเกาหลีอีกด้วย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน
นาท่านเดิ นทางสู่ โรงถ่ายละคร YONGIN MBC DRAMIA สร้ างขึ้ นบนเนื้ อที่ กว่า 3 หมื่ นตารางเมตร โดยเกิ ดขึ้นจากความ
ร่ วมมื อระหว่างสถานี โทรทัศน์ MBC และเทศบาลเมืองยองอิน (Yongin) เนรมิ ตหมู่บา้ นโบราณและพระราชวัง เพื่อใช้เป็ น
สถานที่ถ่ายทาละครแนวย้อนยุคซึ่ งฉากทั้งหมดสร้ างขึ้นบนพื้นฐานที่ถูกต้องของสถาปั ตยกรรมโบราณ และอ้างอิงจากบันทึก
ทางประวัติศาสตร์ จึงทาให้ที่นี่เหมาะสาหรับการศึกษาสถาปั ตยกรรมโบราณของประเทศเกาหลี ใต้ได้เป็ นอย่างดี แต่สาหรับ
ใครที่แฟนละครอย่าง ซอนต๊อก ลีซาน จูม่ง และทงอี ต้องไม่พลาดที่จะมาเยือน
จากนั้นนาท่านชม ป้ อมฮวาซอง ป้ อมปราการและกาแพงเมืองขนาดใหญ่ สร้างอยูร่ อบตัวเมืองซู วอน ระยะทางยาวประมาณ
5,500เมตร ถูกทาลายในสมัยสงครามเกาหลี ป้ อมแห่ งนี้ สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชองโจ กษัตริ ยอ์ งค์ที่ 22 แห่ งราชวงศ์โชซอน
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เพื่อเป็ นที่ระลึกแก่พระราชบิดา ซึ่ งถูก ใส่ ร้ายจากราชสานักและถูกขังจนสิ้ นพระชนม์
ปั จจุบนั ป้ อมนี้ได้รับการสถาปนาโดย UNESCO ให้เป็ น 1 ในมรดกโลก
ค่า
รับประทานอาหารค่า
จากนั้นนาท่านเข้าสู่ ที่พกั SIHEUNG HOTEL หรื อเทียบเท่า

วันทีส่ าม TOILET HOUSE / โรงเรียนสอนทากิมจิ + สวมชุ ดฮันบก / สวนสนุกเอเวอร์ แลนด์ ( รวมบัตร ) / COSMETIC /
สวนสาธารณะบันโป (ชมอาคารลอยนา้ ทีต่ กแต่ งด้ วยไฟหลากสี และ ชมนา้ พุประกอบเพลง)
เช้ า รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ บ้ านสุ ขา หรื อ Toilet House ตั้งอยูท่ ี่เมืองซู วอน ถูกเนรมิตเพื่อเป็ นเกียรติแก่นายซิ ม แจ-ดุ๊ก อดีต
นายกเทศมนตรี เมืองซูวอน ผูซ้ ่ ึ งมีประวัติเกี่ยวข้องกับห้องน้ า ห้องส้วม มาโดยตลอด โดยที่แม่ได้ทาคลอดในห้องน้ าบ้านของตา
ยาย พอได้ดารงตาแหน่งเป็ นนายกเทศมนตรี ก็ได้พฒั นาห้องน้ าสาธารณะ จนได้รับฉายาว่า “Mr. Toilet” เป็ นอีกหนึ่งเอกลักษณ์
สาคัญของ เมืองซูวอน
จากนั้นนาท่านเดิ นทางสู่ กิมจิแลนด์ เล่ากันว่ากิ มจิเกิ ดขึ้นสมัยโชชอนโดยชาวบ้านจะเก็บผักสดหมักไว้ในไหเพื่อไว้กินได้ใน
ทุกฤดูกาล ชาวเกาหลีจะนากิมจิใส่ ลงในอาหารแทบทุกชนิ ด ตั้งแต่ ข้าวสวย ซุ ป ข้าวผัด สตู บะหมี่ จนกระทั้งพิซซ่ า และเบอร์
เกอร์ ”กิมจิ” จึงถือเป็ นอาหารประจาชาติของคนเกาหลี ที่ไม่วา่ มื้อไหนจะต้องมีกิมจิเป็ นเครื่ องเคียงประจาโต๊ะอาหารในทุกมื้อ
คนเกาหลี ในสมัยก่อนนิ ยมทากิ มจิไว้กินเองที่บา้ น ซึ่ งกิ มจิน้ นั มีมากกว่า 100 ชนิ ด ดังนั้นสู ตรต้นตาหรับของแต่ละบ้านจึงไม่
เหมือนกัน ให้ท่านได้เรี ยนรู ้ส่วนผสมของการทากิมจิและได้ฝึกลองทาด้วยฝี มือของตัวเองพร้อมนาทุกท่านได้ใส่ ชุดประจาชาติ
เกาหลี “ฮันบก” และถ่ายรู ปภาพความประทับใจ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน
น าท่ า นเดิ น ทางสู่ สวนสนุ ก เอเวอร์ แ ลนด์ สวนสนุ ก กลางแจ้ง ที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด ของประเทศซึ่ งตั้ง อยู่ท่ ามกลางหุ บ เขา พบกับ
“FESTIVALWORLD” การแสดงขบวนพาเหรดอันตระการตา สนุ กสุ ดมันกับบัตรFREE PASS ที่ท่านสามารถเลือกเล่นเครื่ อง
เล่นได้ทุกชนิ ดไม่จากัดจานวนครั้ง พบกับเครื่ องเล่นใหม่ที่ทุกท่านไม่ควรพลาด T-EXPRESS พร้อมเก็บภาพความประทับใจ
กับสวนดอกไม้ซ่ ึ งเต็มสะพรั่งกลางลานโดยถูกจัดไว้เป็ น THEME ตามฤดูกาล (มีนาคม-เมษายน:สวนดอกทิวลิป / พฤษภาคมมิถุนายน:สวนดอกกุหลาบ / สิ งหาคม-กันยายน:สวนดอกลิลลี่ / ตุลาคม-พฤศจิกายน:สวนดอกเบญจมาศ) นอกจากนี้ยงั สามารถ
ท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี พบกับ ไลเกอร์ ลูกแฝดผสมระหว่างพ่อสิ งโตและแม่เสื อ นับเป็ นแฝดผสมเสื อ-สิ งโตคู่แรก
ในโลกนอกจากนั้นให้ท่านได้ตื่นตาในสวนสัตว์ซาฟารี ชมความน่ารักของสัตว์ต่างๆ และได้เพลิดเพลินกับการให้อาหารหมีที่
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ทุ ก ท่ านไม่ ค วรพลาด จากนั้น น าท่ าน ศู น ย์ รวมเครื่ อ งส าอางแบรนด์ ดั งเกาหลี เช่ น
ROJUKISS, LOTREE, LANEIGN, SULWASOO ให้ท่านได้เลือกซื้ อในราคาพิเศษ ถึงเวลาพาทุกท่านตะลุยสู่ แหล่งช้อปปิ้ งที่
ได้ชื่อว่าใหญ่ ที่ สุดในเอเชี ย ตลาดทงแดมุ น ห้างสรรพสิ นค้ากว่า 10 แห่ ง ที่ บ างห้างเปิ ดตลอด 24 ชั่วโมง เช่ น MIGLIORE,
DOOTA TOWER, HELLO AM, DESIGNER CLUB ท่านสามารถเลื อกซื้ อสิ นค้าหลากหลายประเภทได้ที่นี่ อาทิเช่ น เสื้ อผ้า
บุรุษ-สตรี รองเท้าบุรุษ-สตรี รองเท้าผ้าใบ เข็มขัด ของที่ระลึก ชุดเครื่ องครัว ถุงเท้า ผ้าพันคอ ในราคาเกาหลีอย่างแท้จริ ง
จากนั้นนาท่านสู่ สะพานบันโป (สะพานสายรุ้ ง) เป็ นหนึ่ งในสะพานข้ามแม่น้ าฮัน ศูนย์กลางของโซล และยังถูกบันทึกในกินเน
สบุ๊กเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2008 ด้วยว่า เป็ นสะพานน้ าพุที่ยาวที่สุดในโลก คือ 7.2 กิโลเมตร น้ าพุที่จดั แสดงที่นี่จะเป็ นน้ าพุที่
เต้นราไปประสานไปกับเสี ยงเพลงที่ไพเราะ โดยแตกต่างกันไปในแต่ละวัน เริ่ มเปิ ดแสดงครั้งแรกในเดื อนมิถุนายน ปี 2007
และทาการเปิ ดแสดงเรื่ อยมาจนถึงปั จจุบนั โดยแสดงทุกวันไม่มีวนั หยุด จะมีงดการแสดงก็แค่ช่วงฤดูหนาวเท่านั้นนาทุกท่าน
ค่า
รับประทานอาหารค่า
นาท่านเข้าสู่ ที่พกั INTERCITY HOTEL OR SKYCITY HOTEL หรื อเทียบเท่า

วันทีส่ ี่ ศูนย์โสมรัฐบาล / น้ามันสน / พระราชวังถ็อกซูกุง / DUTY FREE / จตุรัสควางฮวามุน / คลองชองเกชอน /
ช็ อปปิ้ งเมียงดง + ทงแดมุน
เช้ า รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ ศูนย์ โสมรัฐบาล ซึ่ งรับรองคุณภาพจากรัฐบาล เป็ นโสมที่อายุ 6 ปี ซึ่ งถือว่ามีคุณภาพดีที่สุด ให้ท่านได้เลือกซื้ อ
โสมคุณภาพและราคาถูกกว่าไทย 2 เท่า โสมเกาหลีถือเป็ นยาบารุ งร่ างกาย หรื อสามารถซื้ อเป็ นของฝากจากประเทศเกาหลี
จากนั้นนาท่านสู่ RED PINE เป็ นผลิ ตภัณฑ์ ที่สกัดจากน้ ามันสน ที่มีสรรคุ ณช่ วยบารุ งร่ างกาย ลดไขมัน ช่ วยควบคุ มอาหาร
และรักษาสมดุลในร่ างกาย
จากนั้นนาท่านสู่ พระราชวังถ็อกซู กุง เป็ นพระราชวังเก่า ซึ่ งเดิ มพระราชวังแห่ งนี้ เป็ นที่ประทับขององค์ชายวอลซาน ซึ่ งเป็ น
พระเชษฐาในพระเจ้าซองจง โดยในช่วงที่ทาสงครามกับญี่ปุ่นนั้นพระราชวังเเห่ งนี้ ถูกยกฐานะขึ้นมาเป็ นพระราชวังหลวงโดย
พระเจ้าซอนโจ นอกจากนั้นยังเป็ นที่สวมมงกุฎขององค์ชายควางแฮกุน เมื่อปี ค.ศ.1608 อีกด้วย พระราชวังเเห่ งนี้ ถูกเปลี่ยนมา
หลายชื่ อทั้ง คย็อนกุน, ซอกุง เเละที่สาคัญที่สุดคือพระราชวังเเห่ งนี้ เป็ นที่สิ้นพระชนม์ของพระเจ้าโกจงหลังจากพระองค์สละ
ราชสมบัติเเล้ว จึงนับได้วา่ เป็ น 1 ใน 5 พระราชวังที่มีความสาคัญอย่างมากสาหรับ กรุ งโซล โดยชื่อ ถ๊อกซู กุง นั้นเเปลว่า อายุยืน
ยาวและความมัน่ คง
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน
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น าท่ า นเดิ น ทางสู่ จตุ รั ส ควางฮวามุ น เป็ นจตุ รั ส ที่ ต้ ัง อยู่ต รงศู น ย์ก ลางของเมื อ ง
ประวัติศาสตร์ 600 ปี อย่างกรุ งโซล ที่กลมกลืนไปกับทัศนียภาพอันสวยงามของพระราชวังเคียงบ็อกกุง และเทือกเขาพุคกัคซาน
จากนั้นนาท่านชม คลองชองเกชอน คลองเก่าแก่ในอดีตมีอายุกว่า 600 ปี ที่ทอดผ่านใจกลางเมืองหลวงในปั จจุบนั มีการพัฒนา
และบูรณะคลองขึ้นมาใหม่ มีความยาวกว่า 6 กม.เป็ นสถานให้คนได้เข้ามาพักผ่อน โดยจัดกิจกรรมต่างๆอาทิ งานแสดงศิลปะ
ต่าง งานดนตรี นิ ทรรศการดอกไม้ พบกับเรื่ องราวความมหัศจรรย์ของคลองชองเกชอนแห่ งนี้ นาท่านชมแหล่งช้อปปิ้ งปลอด
ภาษี DUTY FREE ช้อปปิ้ งสิ นค้าแบรนด์เนม มากมาย อาทิ นาฬิ กา,แว่นตา,เครื่ องสาอางค์,กระเป๋ า,กล้องถ่ายรู ป หรื อจะเป็ น
โทรศัพท์มือถือ ให้ท่านอิสระได้เลือกซื้ ออย่างเต็มที่
ถึงเวลาพาทุกท่านไปช้อปปิ้ งที่ เมียงดง หรื อ สยามสแควร์ เกาหลี ท่านสามารถเลือกสิ นค้าเทรนด์แฟชัน่ ล่าสุ ดของเกาหลีได้ที่นี่
โดยเฉพาะสิ นค้าวัยรุ่ นเช่ นเสื้ อผ้า รองเท้า กระเป๋ า เครื่ องประดับ ทั้งแบรนด์เนม เช่ น EVISU, GAP, ONISUKA TIGER และ
สิ นค้ า จากแบรนด์ เกาหลี โ ดยเฉพาะ เครื่ องส าอางเช่ น ETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA,
ROJUKISS, LANEIGE อีกทั้งยังมี ร้านกาแฟ ร้ านอาหารต่างๆ ท่านสามารถลิ้ มลองไอศกรี ม 2,000 วอน ที่สูงเกื อบฟุ ตได้ที่น้ ี
และKRISPY KREMEโดนัท ที่สุดแสนอร่ อย
และไปช็อปปิ้ งกันต่อในย่าน ทงแดมุน ห้างสรรพสิ นค้ากว่า 10 แห่ ง ที่บางห้างเปิ ดตลอด 24 ชัว่ โมง เช่น MIGLIORE, DOOTA
TOWER, HELLO AM, DESIGNER CLUB ท่านสามารถเลื อกซื้ อสิ นค้าหลากหลายประเภทได้ที่นี่ อาทิเช่น เสื้ อผ้าบุรุษ-สตรี
รองเท้าบุรุษ-สตรี รองเท้าผ้าใบ เข็มขัด ของที่ระลึก ชุดเครื่ องครัว ถุงเท้า ผ้าพันคอ ในราคาเกาหลีอย่างแท้จริ ง
ค่า
รับประทานอาหารค่า
นาท่านเข้าสู่ ที่พกั INTERCITY HOTEL OR SKYCITY HOTEL หรื อเทียบเท่า

วันทีห่ ้ า ศูนย์สมุนไพรฮ็กเก็ตนามู / พลอยอเมทิส / LOTTE PREMIUM OUTLET / วัดยักชอนซา / ซุปเปอร์ มาเก็ต /
กรุ งเทพฯ
เช้ า รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ ศู นย์ สมุนไพรฮ็อกเกตนามู ต้นไม้ชนิ ดนี้เจริ ญเติบโตในป่ าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะและระดับสู งเหนื อ
น้ าทะเล 50-800 เมตร เมล็ดพันธุ์ ของสมุ นไพรอ๊อตเกตนามู น้ ี เป็ นที่ นิยมของคนเกาหลี รุ่นใหม่ เพราะมี ผ ลช่ วยดู แลตับ ให้
แข็ ง แรง ป้ องกั น โรคตั บ แข็ ง ไม่ ถู กท าล ายจาการดื่ มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุ ห รี่ ส ารตกค้ า งจากอาห าร และยา
จากนั้นนาท่านเลื อกซื้ อ อเมทิส เป็ นหิ นที่มีพลังในการบาบัดทั้งด้านร่ างกายและจิตใจของผูส้ วมใส่ ขจัดความคิดแง่ลบ เป็ น
พลอยแห่ งสุ ขภาพและนาโชค สามารถปกป้ องคุม้ ครองผูส้ วมใส่ ได้ โดยมีต้ งั แต่สีม่วงอ่อนเย็นตาจนถึ งสี ม่วงเข้ม มีเสน่ ห์เย้า
ยวนใจ พลอยนี้จะงามจับตาเมื่อมาทาเป็ นแหวน จี้ ต่างหู และสร้อย และนิยมใช้ในการแก้ไขฮวงจุย้ ที่ไม่ดีภายในบ้านด้วย
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น าท่ านเดิ น ทางสู่ LOTTE PREMIUM OUTLET อยู่ใ นจัง หวัด คยองกี โด ถื อ เป็ น
outlet mall ที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลีในปั จจุบนั ภายในมีร้านค้ามากกว่า 200 ร้าน ตั้งแต่แบรนด์เนมหรู Paul Smith, Mulberry, Tag
Heuerและ Kate Spade นอกจากนี้ ยงั มีโรงภาพยนตร์ ขนาดใหญ่ 1,544 ที่นั่ง รวมไปถึ งสวนสนุ กสาหรับเด็กๆ ดังนั้นนอกจาก
สาวๆ จะนิยมมาช้อปปิ้ งแล้ว ที่นี่ยงั เหมาะสาหรับครอบครัว มาใช้เวลาว่างในวันหยุดด้วยเช่นกัน
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน
นาท่านเดินทางเพื่อไหว้พระขอพร ณ วัดยักชอนซา วัดแห่งนี้ต้ งั อยูบ่ นเชิงเขาชิมฮักซานในเมืองพาจู ภายในวัดประดิษฐาน
พระพุทธรู ปองค์ใหญ่ทาจากสาริ ด ประดิษฐานอยูอ่ ย่างแจ้ง นอกจากนี้ท่านสามาถเดินขึ้นไปยังจุดชมวิวเพื่อชมทัศนี ยภาพของ
เมืองพาจูได้อีกด้วย นาท่านสู่ สนามบินอินชอน ระหว่างทางพาท่านแวะละลายเงินวอนที่ร้านค้าสนามบิน SUPER MARKET
ซึ่ งท่านสามารถเลือกซื้ อสิ นค้าเกาหลีได้อีกรอบ โดยเฉพาะของกิน เช่น บะหมี่ซินราเมียน (มาม่าสไตล์เกาหลี) อูดง้ กิมจิ
ขนมช๊อคโก้พาย น้ าจิ้มปรุ งรสหมูยา่ งเกาหลี ไก่ต๋ ุนโสมสาเร็ จรู ป ผลไม้ตามฤดูกาล ในราคาพิเศษก่อนกลับเมืองไทย
19.35 เดินทางกลับสู่ กรุ งเทพฯโดยสายการบิน JIN AIR (LJ) เที่ยวบินที่ LJ001 บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง
23.40 ถึงสนามบินสุ วรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เมนูอาหาร
1. DUKKALBI ไก่ผดั เผ็ดบาร์ บีคิวเป็ นเนื้อไก่ที่หนั่ ออกเป็ นชิ้นพอคา คลุกเคล้าด้วยซี อิ๊วเครื่ องปรุ ง และหมักทิ้งไว้จน
ได้ที่ จึงนาเนื้อไก่และผักมาผัดบนกระทะยักษ์ รับประทานพร้อม กิมจิ ซุ ปสาหร่ าย และข้าวสวย
2. ชาบู ชาบู สุ ก้ ีสไตล์เกาหลี บนหม้อไฟร้อนๆ ประกอบด้วย ผักสดชนิดต่างๆ และเนื้ อหมูสไลด์น้ าซุ ปร้อนๆ และเส้นอู
ด้งซึ่ งขาดไม่ได้ในการทาน ชาบู ชาบู พร้อมข้าวสวย
3. คาลบี้ หมูยา่ งเกาหลี เป็ นอาหารพื้นเมืองเกาหลีเลื่องชื่อและเป็ นที่รู้จกั กันดีทวั่ โลก มีรสชาติออกหวานกลมกล่อม โดย
นาหมูส่วนที่ติดกับกระดูก นาไปย่างบนเตาถ่านแบบดั้งเดิม เสิ ร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ และเครื่ องเคียงต่างๆ น้ าจิ้ม
เต้าเจี้ยวและน้ าซุ ปสาหร่ าย มีวธิ ี การรับประทานคล้ายกับเมี่ยงคาของไทย
4. พิบิมพัพ พุลโกกิ ทาจากข้าวสวยผสมกับเนื้อหมูหนั่ เป็ นชิ้นเล็กๆ ผักปรุ งรสและไข่ จะคลุกกับโคชูจงั (ซอสพริ กรส
เผ็ด) ก็ได้ถา้ ต้องการ เสิ ร์ฟพร้อมหมูผดั วุน้ เส้น และหอมใหญ่ มีน้ าขลุกขลิกออกรสหวานเล็กน้อย
5. ซัมเคทัง หรื อ ไก่ ต๋ ุนโสม อาหารตาหรับชาววังบารุ งสุ ขภาพ บริ การท่านละ 1 ตัว บรรจุอยูใ่ นหม้อเหล็กร้อนๆ ภายในตัว
ไก่จะยัดไส้ดว้ ยข้าว และของบารุ งต่างๆ อาทิ เม็ดพุทราแห้ง รากโสม เก๋ ากี้ ปรุ งรสด้วยพริ กไทยดา และเกลือ รับประทาน
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พร้อมเครื่ องเคียงที่เรี ยกว่า กักตุกี (ทาจากหัวไชเท้าดอง) และเส้นขนมจีนหนานุ่ม
แบบเกาหลีพร้อมทั้งเสิ ร์ฟ อินซัมจูหรื อเหล้าดองโสม
6. โอซัม พุลโกกิ ประกอบด้วยปลาหมึกสด และหมูสไลด์ที่ผา่ นการหมักด้วยเครื่ องปรุ งจนได้ที่ นามาผัดรวมกับผักสด
นานา ชนิดบนกระทะร้อนๆ รับประทานพร้อมเครื่ องเคียง และข้าวสวยร้อนๆ มีกลิ่นหอมน่าลิ้มลอง
7. บุฟเฟ่ ต์ บาบีคิวปิ้ งย่ าง สไตล์เกาหลี ให้ท่านเลือกสรรทั้ง เนื้อวัว หมูติดมันสไลด์ หมูหมัก ซี ฟู้ดตักรับประทานแบบไม่
อั้น ทานได้จนอิ่ม พร้อมเครื่ องเคียงผักสด กิมจิ และอื่นๆอีกมากมาย

ราคาทัวร์ รวม
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับตามเส้นทางที่ระบุใน
รายการชั้นทัศนาจรไป-กลับพร้อมคณะ
กรณี อยูต่ ่อต้องเสี ยค่าเปลี่ยนแปลงตัว๋
2. ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ 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 ิเหตุส่วนบุคคลกรณี เสี ยชีวติ
สูญเสี ย อวัยวะ สายตาหรื อ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
1,000,000 บาท
- การรักษาพยาบาลต่ออุบตั ิเหตุแต่ละครั้ง 500,000 บาท

ราคาทัวร์ ไม่ รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทาหนังสื อเดินทาง, ค่าโทรศัพท์
ส่วนตัว, ค่าซักรี ด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และ
เครื่ องดื่มที่สงั่ เพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสัง่ เพิ่ม
กรุ ณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
2. ค่ าทิปคนขับรถ และไกด์ ท้องถิ่นท่ านละ 6 USD ต่อคนต่ อ
วัน หรื อ ท่ านละ 30,000 วอน หรื อ 900 บาท ต่ อท่ านตลอดทั้งท
ริป
3. ค่ าภาษีมูลค่ าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ ่ าย 3% (กรณีออก
ใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรื อต้ องการใบกากับภาษี)
4. ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกาหนด
(ปกติ 15 กก.)
5. ค่าวีซ่าสาหรับพาสปอร์ตต่างด้าว กรุ ณาเตรี ยมเอกสารคือ
1)พาสปอร์ต 2)ใบประจาตัวคนต่างด้าว 3)ใบสาคัญถิ่นที่อยู่ 4)
สาเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) 5)สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี) 6)รู ปถ่ายสี
2 นิ้ว 2 รู ป แล้วทางบริ ษทั ฯจะเป็ นผูด้ าเนินการยืน่ วีซ่าให้ท่าน
โดยจ่ายค่าบริ การต่างหาก(สาหรับหนังสื อเดินทางต่างด้าว
เจ้าของหนังสื อเดินทางต้องทาเรื่ องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อน
จะยืน่ วีซ่า)

(เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
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เงื่อนไขการจองและการให้ บริการ
1. ในการจองครั้งแรก มัดจาท่านละ 10,000 บาท หรื อชาระทั้งหมด
2. ส่ วนที่เหลือชาระก่อนเดินทาง 15 วัน ในกรณี ที่ไม่ชาระเงินส่ วนที่เหลือตามเวลาที่กาหนด ขอสงวนสิ ทธิ์ในการบอกยกเลิกการเดินทาง
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ โดยจะต้องส่ งแฟกซ์ หรื อ อีเมล์ ใบจองทัวร์ ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย พร้อมกรอกรายชื่อของผูเ้ ดินทางที่
สะกดตรงตามหนังสื อเดินทาง
4. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ หากลูกค้าต้องการขอแยกออกจากกรุ๊ ป หรื อไม่เที่ยวตามรายการที่บริ ษทั กาหนด บริ ษทั ขอปรับท่านละ 300 USD
การยกเลิก
1. การยกเลิกการเดินทางจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อได้แฟกซ์ หรื อ อีเมล์ การยกเลิกให้กบั เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันทาการขึ้นไป
คืนเงินทั้งหมด
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันทาการขึ้นไป
เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 5,000 บาท
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 - 14 วันทาการ
เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
 ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 - 6 วันทาการ
เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
2. การขอยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่เจ็บป่ วยหรื อมีเหตุจากร่ างกายที่ไม่สามารถเดินทางในช่วงเวลาที่จองได้ การยกเลิก
การเดินทาจะต้องแสดงใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลให้กบั เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทั้งนี้ บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ พิจารณาในการ
คืนเงินให้กบั ลูกค้าเป็ นกรณี ไป
3. ในกรณี ที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองปฏิ เสธการเข้า -ออกนอกประเทศซึ่ งอยู่นอกเหนื อความรั บผิดชอบของบริ ษ ทั
บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนค่าทัวร์ ไม่วา่ กรณี ใดๆทั้งสิ้ น
4. ในกรณี กรุ๊ ปที่เดิ นทางช่วงวันหยุด หรื อ เทศกาล บริ ษทั ฯได้มีการการันตีมดั จา หรื อ ซื้ อขายแบบมีเงื่อนไขกับสาย
การบิน รวมถึ งเที่ยวบินพิเศษ เช่ น CHARTER FLIGHT (เหมาลา), EXTRA FLIGHT (เที่ยวบินพิเศษที่ เพิ่มเข้ามาช่ วง
วันหยุด หรื อ เทศกาลดังกล่าว) บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงินค่ามัดจา หรื อ ค่าทัวร์ ท้ งั หมด
หมายเหตุ
1.
2.
3.

บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ยกเลิกการเดินทาง ในกรณี ที่จานวนผูเ้ ดินทาง ต่ากว่า 15 ท่าน(ผูใ้ หญ่) ขึ้นไปโดยบริ ษทั ฯ จะแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการเดินทาง
เที่ ย วบิ น ราคาและรายการท่ อ งเที่ ย ว สามารถเปลี่ ย นแปลงได้ ต ามความเหมาะสมโดยค านึ งถึ ง ผลประโยชน์ ข อง
ผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
หนังสื อเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน และบริ ษทั ฯ รับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
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5.
6.
7.
8.

4.
ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายใดๆทั้งสิ้ น อันเนื่ องมาจากเกิ ดกรณี
ความล่าช้าจากสายการบิ น, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การเมือง, ภัยธรรมชาติ (โดยบริ ษทั ฯจะดาเนิ นการ
ประสานงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า)
ทางบริ ษทั ฯสงวนสิ ทธิ ไม่คืนเงิน ในกรณี ที่ท่านใช้บริ การของทางบริ ษทั ฯไม่ครบ เช่น ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบาง
มื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษทั ฯได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
ทางบริ ษทั ฯสงวนสิ ทธิ ไม่รับ ผิดชอบใดๆ หากเกิ ดสิ่ งของสู ญ หายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิ ดอุบัติเหตุที่เกิ ดจากความ
ประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่วนกับทางบริ ษทั ฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆแล้ว ตามที่ได้
ระบุไว้แล้วทั้งหมด
บริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้ าทีม่ วี ตั ถุประสงค์ เพื่อการท่ องเทีย่ วเท่ านั้น
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