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TRENDY SUMMER
(พักซูวอน 1 คืน + โซล 2 คืน)
ไฟล์สวย ไม่ เสียเวลาเที่ยวกันแบบเต็มวัน ไม่ ต้องรีบ
เดินทางโดยสายการบิน JIN AIR

ไฮไลท์ โปรแกรม
 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
 ชมโชว์ FANTA STICK สุ ดอลังการ ซึ่งเป็ นสุ ดยอดการแสดงที่ผสมผสานศิลปะการแสดงและเครื่ องสายเข้าด้วยกัน
 เที่ยวครบทุกไฮไลท์ ENGLISH VILLAGE PAJU OUTLET เกาะนามิ วัดวาอูจองซา ทากิมจิพร้อมสวมชุดประจา
ชาติเกาหลี สวนสนุก LOTTE WORLD (รวมบัตร) โซลทาวเวอร์ (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์) พระราชวังชางด็อกกุง
 ช็อปปิ้ งกันแบบจุใจที่ยา่ นทงแดมุน เมียงดง DUTYFREE และฮงอิค

กาหนดการเดินทาง

ตลอดเดือนมิถุนายน – เดือนกันยายน 2560

หน้า 1 | ทัวร์ เกาหลี-ญี่ปน
ุ่ ราคาถูกสุ ด http://www.facebook.com/tourtook (ทัวร์ถูก) อีเมล tourtook@gmail.com

ท ัวร์เกาหลี-ญีป
่ ่น
ุ ราคาถูกสุด ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาเทีย่ วเลขที่ 21/00618
ติดต่อที่ FACEBOOK http://www.facebook.com/tourtook (ทัวร์ถก
ู ) LINE ไลน์ @tourtook

วันแรก กรุ งเทพ (สนามบินสุ วรรณภูมิ) - เกาหลีใต้ (สนามบินอินชอน)
21.30 คณะพร้อมกันที่จุดนัดหมาย สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D
สายการบิน JIN AIR (LJ) (ลงประตูทางเข้าหมายเลข 2) โดยมีหวั หน้าทัวร์และเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯรอต้อนรับ
และอานวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่ อง
วันที่ 2 ENGLISH VILLAGE ไม่ รวม RAIL BIKE – PAJU OUTLET – เกาะนามิ
01.05 บินลัดฟ้าสู่ ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน JIN AIR (LJ) เที่ยวบินที่ LJ 002
บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง
08.25 เดินทางถึง สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ หมายเหตุ: เวลาท้องถิ่นเร็ วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่ โมง (กรุ ณาปรับ
นาฬิ กาของท่านเป็ นเวลาท้องถิ่น เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย) หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและ
ศุลกากรเกาหลี นาท่านเดินทางสู่ เมือง นาท่านเดินทางสู่ PAJU ENGLISH VILLAGE สถานที่ถ่ายทาซี รี่ส์
เกาหลีที่โด่งดังต่างๆ สร้างตามแบบสถาปัตยกรรมของเวอร์จิเนียสหรัฐอเมริ กา ที่ให้ความรู ้สึกเหมื อนอยูใ่ น
สถานที่ตน้ แบบมาก ให้ทุท่านได้เพลิดเพลินและ ชมความน่ารักโดยรอบของ PAJU ENGLISH VILLAGE
จากนั้นนาท่านช๊อปปิ้ งที่ Paju Premium Outlet เป็ น Outlet Mall แห่งใหม่และใหญ่ที่สุดในเกาหลีใต้ ซึ่งมีร้านค้า
หลากหลายกว่า 165 ร้านค้า และมีสินค้า Brand ดังมากมายหลายยีห่ อ้ เช่น Armani, Calvin Klein, Diesel, DKNY,
Guess, Escada โดยสิ นค้าจะมีการจัดลดราคา 30-80% อีกด้วย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน
นาท่าเดินทางสู่ เกาะนามิ เมืองชุนชอน จังหวัด คังวอน ลงเรื อเฟอร์รีขา้ มไปยังเกาะ (ใช้เวลาประมาณ 10 นาที) ให้
ท่านได้ดื่มด่ ากับธรรมชาติ แมกไม้ ทิวสนบนเกาะนามิ ซึ่ งถือเป็ นช่วงเวลาที่ดีที่สุดท่ามกลางบรรยากาศโรแมนติ
กของใบไม้เปลี่ยนสี ภาพแห่งสี สันความงดงามของใบไม้ ให้ท่านได้ยอ้ นรอยละครรักแนว DRAMA ซีรียเ์ กาหลีที่
โด่ งดัง ไปทั่วเอเชี ย WINTER LOVE SONG หรื อ เพลงรั กในสายลมหนาว พร้ อมเก็ บ ภาพความประทับ ใจ
ถ่ ายรู ป กับ ดาราแสดงน า BAE YONG JOON และ CHOI JI WOO รู ป ปั้ นที่ ส ร้ างขึ้ น เพื่ อไว้เก็ บ เป็ นภาพความ
ประทับใจ กับฉากและเนื้ อเรื่ องที่เรี ยกเสี ยงสะอื้นและน้ าตาของผูช้ มนอกจออย่างท่วมท้นนอกจากนี้ ยงั มีกิจกรรม
อื่นๆให้ท่านได้ปั่นจักรยานชมวิวเหมือนในละครหรื อชมฟาร์ มเลี้ยงนกกระจอกเทศ
ค่า
รับประทานอาหารค่า
จากนั้นนาท่านเข้าสู่ ที่พกั WESTVILLE OR CENTRAL PLAZA HOTEL หรื อเทียบเท่า

หน้า 2 | ทัวร์ เกาหลี-ญี่ปน
ุ่ ราคาถูกสุ ด http://www.facebook.com/tourtook (ทัวร์ถูก) อีเมล tourtook@gmail.com

ท ัวร์เกาหลี-ญีป
่ ่น
ุ ราคาถูกสุด ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาเทีย่ วเลขที่ 21/00618
ติดต่อที่ FACEBOOK http://www.facebook.com/tourtook (ทัวร์ถก
ู ) LINE ไลน์ @tourtook

วันที่ 3 วัดวาวูจองซา -กิมจิแลนด์ พร้ อมใส่ ชุดประจาชาติเกาหลี “ฮันบก” – สวนสนุก LOTTE WORLD (รวมบัตร) –
COSMETIC SHOP - ช้ อปปิ้ งทงแดมุน
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านไหว้พระ ณ วัดวาวูจองซา (Waujeongsa Temple) ซึ่ งตั้งอยูใ่ นเมืองยงอิน จังหวัดเคียงคีโด วัดนี้ สร้างขึ้น
ในปี 1970 โดยนัก บวชแฮด๊อกเพื่ อแสดงการตอบแทนความเมตตากรุ ณาของพระพุ ทธเจ้าในการรวมประเทศ
ภายในมีรูปสลักสะสมจากพุทธศาสนิ กชนทัว่ โลกมากกว่า 3,000 ชิ้น โดยหนึ่ งในรู ปสลักที่มีชื่อเสี ยงมากที่สุด คือ
พระเศียรของพระพุทธเจ้ามีความสู ง 8 เมตรตั้งอยูท่ ี่หน้าประตูทางเข้าวัดและได้รับการบันทึกลงกินเนสบุ๊คให้เป็ น
รู ปสลักที่ทาจากไม้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก นอกจากนั้นภายในวัดยังมีพระพุทธรู ปนอนขนาดใหญ่ที่สร้างจาก
ไม้สนจีนที่นามาจากอินเดีย
จากนั้นนาเดิ นทางสู่ กิมจิแลนด์ เล่ากันว่ากิ มจิเกิ ดขึ้นสมัยโชชอนโดยชาวบ้านจะเก็บผักสดหมักไว้ในไหเพื่อไว้
กินได้ในทุกฤดู กาล ชาวเกาหลี จะนากิ มจิใส่ ลงในอาหารแทบทุกชนิ ด ตั้งแต่ ข้าวสวย ซุ ป ข้าวผัด สตู บะหมี่ จน
กระทั้งพิซซ่ า และเบอร์ เกอร์ ”กิมจิ” จึงถื อเป็ นอาหารประจาชาติของคนเกาหลี ที่ไม่วา่ มื้อไหนจะต้องมีกิมจิเป็ น
เครื่ องเคียงประจาโต๊ะอาหารในทุกมื้อ คนเกาหลี ในสมัยก่อนนิ ยมทากิ มจิไว้กินเองที่บา้ น ซึ่ งกิ มจิน้ นั มีมากกว่า
100 ชนิ ด ดังนั้นสู ตรต้นตาหรับของแต่ละบ้านจึงไม่เหมือนกัน ให้ท่านได้เรี ยนรู ้ส่วนผสมของการทากิมจิและได้
ฝึ กลองท าด้ว ยฝี มื อ ของตัว เองพร้ อ มน าทุ ก ท่ านได้ใ ส่ ชุ ด ประจ าชาติ เกาหลี “ฮั น บก” และถ่ า ยรู ป ภาพความ
ประทับใจ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน
เดินทางสู่ สวนสนุก LOTTE WORLD สวนสนุ กในร่ มที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลี เริ่ มต้นด้วยความสนุกสุ ดยอดกับ 5
สิ่ งที่ ไ ม่ ค วรพลาดเริ่ มด้ ว ย PHARAOH’S FURY ตื่ น เต้ น เล้ า ใจกั บ การล่ อ งแก่ ง พิ ชิ ต ฟาร์ โ ร แห่ ง อี ยิ ป ต์ ,
ADLANTIC ADVENTURE นัง่ รถไฟเหาะพิชิตแอตแลนติก, GYRO DROP เก้าอี้หมุนเหาะด้วยความเร็ ว 100
กิ โลเมตรต่ อชั่วโมง ด้วยความสู งกว่า 70 เมตร เพลิ ดเพลิ นมหกรรมขบวนพาเหรดที่ เฉลิ มฉลองใน WORLD
CANIVAL PARADE พร้อม พบความอัศจรรย์ใจและตื่นตากับเลเซอร์ โชว์ การแสดงที่นาทุ กท่านไปสู่ ดินแดน
แห่ งกาแล็กซี ให้ท่ านได้เต็ม อิ่มกับ บัตรFREE PASSเล่นเครื่ องเล่นได้ทุกชนิ ดไม่จากัดจานวนครั้ ง ที่ MAGIC
LAND ที่มีเครื่ องเล่นหลากหลาย ไม่วา่ จะเป็ น WAIKIKI WAVE, SWING TREE, BUNGEE DROP และอื่นๆ อีก
มากมาย จากนั้ นน าท่ า น ศู น ย์ ร วมเครื่ อ งส าอางแบรนด์ ดั ง เกาหลี เช่ น ROJUKISS, LOTREE, LANEIGN,
SULWASOO ให้ท่านได้เลื อกซื้ อในราคาพิเศษ ถึงเวลาพาทุ กท่านตะลุ ยสู่ แหล่งช้อปปิ้ งที่ได้ชื่อว่าใหญ่ที่สุดใน
เอเชี ย ตลาดทงแดมุ น ห้างสรรพสิ นค้ากว่า 10 แห่ ง ที่ บางห้างเปิ ดตลอด 24 ชั่วโมง เช่ น MIGLIORE, DOOTA
TOWER, HELLO AM, DESIGNER CLUB ท่ า นสามารถเลื อ กซื้ อ สิ น ค้าหลากหลายประเภทได้ที่ นี่ อาทิ เช่ น
เสื้ อผ้าบุ รุษ -สตรี รองเท้าบุ รุษ -สตรี รองเท้าผ้าใบ เข็มขัด ของที่ ระลึ ก ชุ ดเครื่ องครัว ถุ งเท้า ผ้าพันคอ ในราคา
เกาหลีอย่างแท้จริ ง
ค่า
รับประทานอาหารค่า
นาท่านเข้าสู่ ที่พกั GALAXY HOTEL or HAEDAMCHE STAY or BENIKIA SEOUL หรื อเทียบเท่า
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วันที4่ ศูนย์ โสมรั ฐบาล - บลูเฮาส์ –พระราชวังชางด๊ อกกุง – SEOUL TOWER (ไม่ รวมขึน้ ลิฟต์ ) -คลองชองเกชอน –
DUTY FREE – ช้ อปปิ้ งเมียงดง - FANTA STICK SHOW
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านสู่ ศู นย์ โสมรั ฐบาล ซึ่ งรับรองคุ ณภาพจากรัฐบาล เป็ นโสมที่อายุ 6 ปี ซึ่ งถื อว่ามีคุณภาพดีที่สุด ให้ท่านได้
เลือกซื้ อโสมคุ ณภาพและราคาถูกกว่าไทย 2 เท่า โสมเกาหลีถือเป็ นยาบารุ งร่ างกาย หรื อสามารถซื้ อเป็ นของฝาก
จากประเทศเกาหลี จากนั้น น าท่ านเดิ น ทางผ่านชมท าเนี ย บประธานาธิ บ ดี หรื อ บลู เฮาส์ และน าท่ านเข้าชม
พระราชวังชางด๊ อกกุง (Changdeokgung) เป็ นพระราชวังที่สวยงามและทรงคุณค่าที่สุดในประวัติศาสตร์ เกาหลี
ที่เคยมีการปกครองด้วยระบบกษัตริ ย ์ จนได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็ นหนึ่ งในมรดกโลกทางด้านวัฒนธรรมของ
องค์การยูเนสโก พระราชวังแห่ งนี้ มีความสาคัญมากเพราะเป็ นพระราชวังหลวง สร้างในปี ค.ศ.1405 ใช้เป็ นที่
ประทับของกษัตริ ยใ์ นราชวงศ์โชชอนหลายพระองค์ จนถึงพระเจ้าชุนจง (Seonjeong) ซึ่ งเป็ นกษัตริ ยอ์ งค์สุดท้าย
ของราชวงศ์ ที่สิ้นพระชนม์ลงในปี ค.ศ.1926 ดังนั้น ทางรัฐบาลเกาหลีจึงได้อนุรักษ์พระราชวังแห่ งนี้เอาไว้อย่างดี
ที่สุด
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน
น าท่ า นย้อ นรอยละครซี รี ย ์เกาหลี ดัง ที่ “นัม ซาน” ภู เขาแห่ ง เดี ย วที่ ต้ งั อยู่ใ จกลางกรุ ง โซล บนยอดเขามี ห อ
SEOUL TOWER 1 ใน 18 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลกมีความสู งถึง 480 เมตร เหนื อระดับน้ าทะเล นาท่านสู่
NAMSAN VIEW POINT ให้ ท่ านได้ถ่ า ยรู ป และสั ม ผัส ความน่ า รั ก ของวัย รุ่ น เกาหลี นิ ย มมาคล้องกุ ญ แจไว้
ด้วยกันระเบียงทุกด้านของ SEOUL TOWER จึงเต็มไปด้วยกุญแจหลากหลายสี นาท่านสู่ คลองชองเกชอน คลอง
เก่าแก่ในอดีตมีอายุกว่า 600 ปี ที่ทอดผ่านใจกลางเมืองหลวงในปั จจุบนั มีการพัฒนาและบูรณะคลองขึ้นมาใหม่ มี
ความยาวกว่า 6 กม.เป็ นสถานให้คนได้เข้ามาพักผ่อน โดยจัดกิจกรรมต่างๆอาทิ งานแสดงศิลปะต่าง งานดนตรี
นิ ทรรศการดอกไม้ พบกับเรื่ องราวความมหัศจรรย์ของคลองชองเกชอนแห่ งนี้ นาท่านชมแหล่งช้อปปิ้ งปลอด
ภาษี DUTY FREE ช้อปปิ้ งสิ นค้าแบรนด์เนม มากมาย อาทิ นาฬิกา,แว่นตา,เครื่ องสาอางค์,กระเป๋ า,กล้องถ่ายรู ป
หรื อจะเป็ นโทรศัพ ท์มือถื อ ให้ท่ านอิ สระได้เลื อกซื้ ออย่างเต็มที่ ถึ งเวลาพาทุ กท่ านไปช้อปปิ้ งที่ เมียงดง หรื อ
สยามสแควร์ เกาหลีท่านสามารถเลือกสิ นค้าเทรนด์แฟชัน่ ล่าสุ ดของเกาหลีได้ที่นี่โดยเฉพาะสิ นค้าวัยรุ่ นเช่นเสื้ อผ้า
รองเท้า กระเป๋ า เครื่ องประดับ ทั้งแบรนด์ เนม เช่ น EVISU, GAP, ONISUKA TIGER และสิ น ค้าจากแบรนด์
เกาหลี โดยเฉพาะ เครื่ องส าอางเช่ น ETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS,
LANEIGE อีกทั้งยังมีร้านกาแฟ ร้านอาหารต่างๆ ท่านสามารถลิ้มลองไอศกรี ม 2,000 วอน ที่สูงเกื อบฟุตได้ที่น้ ี
และKRISPY KREMEโดนั ท ที่ สุ ดแสนอร่ อย จากนั้ นน าท่ า นเข้ า ชม สุ ดยอดการแสดงที่ ผสมผสาน
ศิ ล ปะการแสดงอัน หลากหลาย ตลก มัน ส์ ฮาส์ FANTA STICK SHOW สุ ด ยอดการแสดงที่ ผ สมผสาน
ศิลปะการแสดงอันหลากหลาย ไม่วา่ จะเป็ นดนตรี เครื่ องสาย อาทิ ฟรุ ต ไวโอลิน ซอ และกายากึม หรื อ สุ ดยอด
ค่า รับประทานอาหารค่า
นาท่านเข้าสู่ ที่พกั GALAXY HOTEL or HAEDAMCHE STAY or BENIKIA SEOUL หรื อเทียบเท่า
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วันที่ 5 ศูนย์ สมุนไพรฮ๊ อกเกตนามู – RED PINE - ศูนย์ พลอยอเมทิส – TRICK EYE MUSEUM +
ICE MUSEUM –ช้ อปปิ้ งย่านฮงอิค –SUPER MARKET - กรุ งเทพฯ
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหาร ของโรงแรม
จากนั้น นาท่ านเดิ นทางสู่ ศู นย์ ส มุ นไพรฮ็ อ กเกตนามู ต้นไม้ช นิ ดนี้ เจริ ญ เติ บ โตในป่ าลึ กบนภู เขาที่ ป ราศจาก
มลภาวะและระดับสู งเหนือน้ าทะเล 50-800 เมตร เมล็ดพันธุ์ของสมุนไพรอ๊อตเกตนามูน้ ี เป็ นที่นิยมของคนเกาหลี
รุ่ นใหม่ เพราะมีผลช่วยดูแลตับให้แข็งแรง ป้ องกันโรคตับแข็งไม่ถูกทาลายจาการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สาร
ตกค้างจากอาหาร และยา จากนั้นนาท่านสู่ RED PINE เป็ นผลิตภัณฑ์ ที่สกัดจากน้ ามันสน ที่มีสรรคุณช่วยบารุ ง
ร่ างกาย ลดไขมัน ช่วยควบคุ มอาหารและรักษาสมดุลในร่ างกาย และนาท่านเลือกซื้ อ อเมทิส เป็ นหิ นที่มีพลังใน
การบาบัดทั้งด้านร่ างกายและจิตใจของผูส้ วมใส่ ขจัดความคิดแง่ลบ เป็ นพลอยแห่ งสุ ขภาพและนาโชค สามารถ
ปกป้ องคุม้ ครองผูส้ วมใส่ ได้ โดยมีต้ งั แต่สีม่วงอ่อนเย็นตาจนถึงสี ม่วงเข้ม มีเสน่ห์เย้ายวนใจ พลอยนี้ จะงามจับตา
เมื่อมาทาเป็ นแหวน จี้ ต่างหู และสร้อย และนิยมใช้ในการแก้ไขฮวงจุย้ ที่ไม่ดีภายในบ้านด้วย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน
จากนั้น นาท่ านสู่ TRICK EYE MUSEUM แกลอรี่ “เคล็ดลับ งานศิ ล ปะแห่ ง ภาพ” แนวคิ ดรู ป แบบใหม่ เพื่ อ
ต้องการจะจุดประกายความคิดสร้างสันและจินตนาการของการสร้างภาพ โดยใช้เทคนิคพิเศษจากภาพสามมิติที่
รวมทฤษฎี ท างวิท ยาศาสตร์ และการซ้อนภาพกระตุ ้น ความเคลื่ อนไหวของภาพให้มี มิ ติเหมื อ นจริ ง โดยให้
ความรู ้ สึกมีส่วนร่ วมกับภาพถ่ายนั้นๆ ในพิพิธภัณฑ์มีภาพงานชิ้ นโบว์แดง สนุ กกันแบบเต็มๆ กับการแอ็คชั่น
ท่ า ทางต่ า งๆ ที่ รู ปถ่ า ยของท่ า นจะออกมาดู ป ระหนึ่ งเหมื อ นจริ งในเหตุ ก ารณ์ พร้ อ มกั บ เข้ า ชม ICE
MUSEUM เมืองน้ าแข็งที่มีผลงานศิลปะแกะสลักน้ าแข็งกว่า 50 ชิ้ น รวมอยูใ่ นที่เดี ยว พร้อมจัดแสดงในแบบที่
ไม่ธรรมดา แต่จาลองเป็ นเมืองที่ทุกอย่างกลายเป็ นน้ าแข็ง! และเอาใจเด็กๆ ด้วยสไลเดอร์ น้ าแข็ง และกิ จกรรม
อื่นๆ อีกมากมาย ให้คุณได้เดิ นเที่ยวอย่างไม่รู้สึกเบื่อ อาทิ สัมผัสประสบการณ์ นงั่ รถลากกวางรู ดอร์ ฟ ทักทายลุ ง
ซานต้า โพสท่าคู่กบั นกเพนกวินขั้วโลก สารวจบ้านน้ าแข็งเอสกิโม เยี่ยมชมปราสาทน้ าแข็ง ชมวิวจากบนกาแพง
เมือง และลองเข้าพักโรงแรมที่ทุกอย่างทาจากน้ าแข็ง! และต่อด้วย ช้ อปปิ้ งทีฮ่ งอิก แหล่งช้อปปิ้ งที่อยูล่ อ้ มรอบไป
ด้วยมหาวิทยาลัยชื่ อดังในเกาหลี สิ นค้าในย่านนี้ ส่วนใหญ่เป็ นสิ นค้าวัยรุ่ นที่ทนั สมัยและราคาไม่แพงเช่นเสื้ อผ้าที่
ออกแบบโดยดีไซด์เนอร์ เกาหลีรองเท้ากระเป๋ าเครื่ องประดับ เครื่ องสาอาง และยังมีร้านแบรนด์เนมอยูท่ วั่ ไปเช่ น
EVISU, ZARA ทุ ก วัน เสาร์ ล านหน้ า ประตู ข องมหาวิ ท ยาลัย ฮงอิ ค จะมี ผ ลงานศิ ล ปะในรู ป แบบต่ า งๆ เช่ น
เครื่ องประดับ ตุ๊กตา เสื้ อผ้า และของแฮนด์เมด ที่น่ารักและใช้ความคิดสร้ างสรรค์ ของบางอย่างทามาชิ้ นเดี ยว
เพื่อให้ได้เลือกซื้ อ บางทีอาจเป็ นสิ นค้าที่มีชิ้นเดียวในโลก ร้านกาแฟขนาดย่อม ย่านฮงอิกซึ่ งภายในร้าน ได้เวลา
นาท่านสู่ สนามบินอินชอน นาท่านสู่ สนามบินอินชอน ระหว่างทางพาท่านแวะละลายเงินวอนที่ร้านค้าสนามบิน
SUPER MARKET ซึ่ งท่านสามารถเลือก ซื้ อสิ นค้าเกาหลี ได้อีกรอบ โดยเฉพาะของกิ น เช่ น บะหมี่ซินราเมี ยน
(มาม่าสไตล์เกาหลี) อูดง้ กิมจิ ขนมช๊อคโก้พาย น้ าจิ้มปรุ งรสหมูยา่ งเกาหลี ไก่ต๋ ุนโสมสาเร็ จรู ป ผลไม้ตามฤดูกาล
ในราคาพิเศษก่อนกลับเมืองไทย
19.55 เดินทางกลับสู่ กรุ งเทพฯโดยสายการบิน JIN AIR (LJ) เที่ยวบินที่ LJ001 บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง
23.35 ถึงสนามบินสุ วรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
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เมนูอาหาร
1. DUKKALBI ไก่ผดั เผ็ดบาร์บีคิวเป็ นเนื้อไก่ที่หนั่ ออกเป็ นชิ้นพอคา คลุกเคล้าด้วยซีอิ๊วเครื่ องปรุ ง และหมักทิ้งไว้จนได้ที่ จึง
นาเนื้อไก่และผักมาผัดบนกระทะยักษ์ รับประทานพร้อม กิมจิ ซุปสาหร่ าย และข้าวสวย
2. ชาบู ชาบู สุก้ ีสไตล์เกาหลี บนหม้อไฟร้อนๆ ประกอบด้วย ผักสดชนิดต่างๆ และเนื้อหมูสไลด์น้ าซุปร้อนๆ และเส้นอูดง้ ซึ่ง
ขาดไม่ได้ในการทาน ชาบู ชาบู พร้อมข้าวสวย
3. คาลบี้ หมูยา่ งเกาหลี เป็ นอาหารพื้นเมืองเกาหลีเลื่องชื่อและเป็ นที่รู้จกั กันดีทวั่ โลก มีรสชาติออกหวานกลมกล่อม โดยนาหมู
ส่วนที่ติดกับกระดูก นาไปย่างบนเตาถ่านแบบดั้งเดิม เสิ ร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ และเครื่ องเคียงต่างๆ น้ าจิ้มเต้าเจี้ยวและน้ า
ซุปสาหร่ าย มีวธิ ีการรับประทานคล้ายกับเมี่ยงคาของไทย
4. พิบิมพัพ พุลโกกิ ทาจากข้าวสวยผสมกับเนื้อหมูหนั่ เป็ นชิ้นเล็กๆ ผักปรุ งรสและไข่ จะคลุกกับโคชูจงั (ซอสพริ กรสเผ็ด) ก็ได้
ถ้าต้องการ เสิ ร์ฟพร้อมหมูผดั วุน้ เส้น และหอมใหญ่ มีน้ าขลุกขลิกออกรสหวานเล็กน้อย
5. ซัมเคทัง หรื อ ไก่ ต๋ นุ โสม อาหารตาหรับชาววังบารุ งสุขภาพ บริ การท่านละ 1 ตัว บรรจุอยูใ่ นหม้อเหล็กร้อนๆ ภายในตัวไก่จะยัด
ไส้ดว้ ยข้าว และของบารุ งต่างๆ อาทิ เม็ดพุทราแห้ง รากโสม เก๋ ากี้ ปรุ งรสด้วยพริ กไทยดา และเกลือ รับประทานพร้อมเครื่ อง
เคียงที่เรี ยกว่า กักตุกี (ทาจากหัวไชเท้าดอง) และเส้นขนมจีนหนานุ่มแบบเกาหลีพร้อมทั้งเสิ ร์ฟ อินซัมจูหรื อเหล้าดองโสม
6. โอซัม พุลโกกิ ประกอบด้วยปลาหมึกสด และหมูสไลด์ที่ผา่ นการหมักด้วยเครื่ องปรุ งจนได้ที่ นามาผัดรวมกับผักสดนานา
ชนิดบนกระทะร้อนๆ รับประทานพร้อมเครื่ องเคียง และข้าวสวยร้อนๆ มีกลิ่นหอมน่าลิ้มลอง
7. บุฟเฟ่ ต์บาบีควิ ปิ้ งย่ าง สไตล์เกาหลี ให้ท่านเลือกสรรทั้ง เนื้อวัว หมูติดมันสไลด์ หมูหมัก ซีฟ้ดู ตักรับประทานแบบไม่อ้ นั
ทานได้จนอิ่ม พร้อมเครื่ องเคียงผักสด กิมจิ และอื่นๆอีกมากมาย
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อัตราค่ าบริการ
14-18 / 18-22 / 19-23 มิถุนายน 2560
2-6 / 3-7 / 9-13 / 10-14 / 16-20 / 17-21 กรกฎาคม 2560

ท่ านละ

11,111 บาท
12,900 บาท

25-29 / 26-30 มิถุนายน /
30 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2560
1-5 / 4-8 / 5-9 / 8-12 / 11-15 / 12-16 /
13-17 / 14-18/ 15-19 กรกฎาคม 2560
19-23 / 20-24 / 21-25 / 22-26 / 26-30 / 27-31 สิงหาคม 2560
28 สิงหาคม – 1 กันยายน 2560
29 สิงหาคม – 2 กันยายน 2560

13,900 บาท

2-6 / 3-7 / 4-8 / 5-9 / 9-13 / 10-14 / 11-15 / 12-16 / 16-20
17-21 / 18-22 / 19-23 / 23-27 / 24-28 / 25-29 / 26-30 กันยายน 2560
30 กันยายน – 4 ตุลาคม 2560
23-27 / 24-28 / 25-29 สิงหาคม 2560
30 สิงหาคม – 3 กันยายน 2560
31 สิงหาคม – 4 กันยายน 2560
1-5 / 6-10 / 7-11 / 8-12 / 13-17 / 14-18 / 15-19 / 20-24
21-25 / 22-26 กันยายน 2560
27 กันยายน – 1 ตุลาคม 2560
28 กันยายน – 2 ตุลาคม 2560
29 กันยายน – 3 ตุลาคม 2560

พักเดี่ยวเพิม่

14,900 บาท
5,900 บาท
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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
(เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

ราคาทัวร์ ไม่ รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทาหนังสื อเดินทาง, ค่าโทรศัพท์
ส่วนตัว, ค่าซักรี ด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และ
เครื่ องดื่มที่สงั่ เพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสัง่ เพิ่ม
กรุ ณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
2. ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น ท่ านละ 40,000 วอน หรื อ 1,200
บาท ต่ อท่ านตลอดทั้งทริป

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)

เงื่อนไขการจองและการให้ บริการ
1. ในการจองครั้งแรก มัดจาท่านละ 10,000 บาท หรื อชาระทั้งหมด
2. ส่วนที่เหลือชาระก่อนเดินทาง 15 วัน ในกรณี ที่ไม่ชาระเงินส่วนที่เหลือตามเวลาที่กาหนด ขอสงวนสิ ทธิ์ในการบอกยกเลิกการเดินทาง
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ โดยจะต้องส่งแฟกซ์ หรื อ อีเมล์ ใบจองทัวร์ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย พร้อมกรอกรายชื่อของผูเ้ ดินทางที่สะกดตรง
ตามหนังสื 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 การยกเลิกการเดินทาจะต้อง
แสดงใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลให้กบั เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทั้งนี้บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์พิจารณาในการคืนเงินให้กบั ลูกค้าเป็ นกรณี ไป
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3. ในกรณี ที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเข้า-ออกนอกประเทศซึ่ งอยูน่ อกเหนื อความรับผิดชอบของบริ ษทั บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์
ไม่คืนค่าทัวร์ไม่วา่ กรณี ใดๆทั้งสิ้น
4. ในกรณี กรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรื อ เทศกาล บริ ษทั ฯได้มีการการันตีมดั จา หรื อ ซื้ อขายแบบมีเงื่อนไขกับสายการบิน รวมถึ ง
เที่ ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT (เหมาลา), EXTRA FLIGHT (เที่ ยวบิ นพิเศษที่เพิ่มเข้ามาช่วงวันหยุด หรื อ เทศกาลดังกล่าว)
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่คืนเงินค่ามัดจา หรื อ ค่าทัวร์ท้ งั หมด
หมายเหตุ
1.
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ยกเลิกการเดิ นทาง ในกรณี ที่จานวนผูเ้ ดินทาง ต่ ากว่า 15 ท่าน(ผูใ้ หญ่) ขึ้นไป โดยบริ ษทั ฯ จะแจ้งให้
ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการเดินทาง
2.
เที่ ย วบิ น ราคาและรายการท่ อ งเที่ ย ว สามารถเปลี่ ย นแปลงได้ ต ามความเหมาะสมโดยค านึ งถึ ง ผลประโยชน์ ข อง
ผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
3.
หนังสื อเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน และบริ ษทั ฯ รับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
4.
ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายใดๆทั้งสิ้ น อันเนื่ องมาจากเกิดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง,
การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การเมื อง, ภัยธรรมชาติ (โดยบริ ษทั ฯจะดาเนิ นการประสานงานเพื่อให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ด
แก่ลูกค้า)
5.
ทางบริ ษทั ฯสงวนสิ ทธิ ไม่คืนเงิน ในกรณี ที่ท่านใช้บริ การของทางบริ ษทั ฯไม่ครบ เช่น ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบาง
มื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษทั ฯได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
6.
ทางบริ ษทั ฯสงวนสิ ทธิ ไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิ ดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิ ดอุบัติเหตุที่ เกิ ดจากความ
ประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
7.
เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วนกับทางบริ ษทั ฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆแล้ว ตามที่ได้
ระบุไว้แล้วทั้งหมด
8.

บริษัทขอสงวนสิ ทธิ์เฉพาะลูกค้ าทีม่ ีวตั ถุประสงค์ เพื่อการท่ องเทีย่ วเท่ านั้น
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