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ไฮไลท์ โปรแกรม
 บินตรงกรุ งเทพฯ – อินชอน ขาไปถึงเกาหลี 05.55 น. ขากลับถึงไทย 21.25 น. โดยสายการบิน JIN AIR
สายการบินในเครื อของ KOREAN AIR **วันสุ ดท้ายมีเวลาเที่ยวเต็มวัน**
 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 ENGLISH VILLAGE PAJU OUTLET เกาะนามิ วัดวาวูจองซา พระราชวังเคียงบก พิพิธภัณฑ์
พื้นบ้านแห่งชาติเกาหลีใต้ ทากิมจิพร้อมสวม ชุดประจาชาติเกาหลี
สวนสนุก LOTTE WORLD (รวมบัตร) โซลทาวเวอร์ (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์) พระราชวังชางด็อกกุง
 ช็อปปิ้ งกันแบบจุใจที่ยา่ นทงแดมุน เมียงดง DUTYFREE และฮงอิค
วัน
โปรแกรมการเดินทาง
1 กรุ งเทพฯ – อินชอน
อินชอน – ENGLISH VILLAGE – PAJU OUTLET –
2
เกาะนามิ
วัดวาวูจองซา – กิมจิ+สวนชุดฮันบก – LOTTE WORLD –
3
COSMETIC SHOP – ช้อปปิ้ งทงแดมุน
ศูนย์โสม – น้ ามันสน – พระราชวังเคียงบก+พิพิธภัณฑ์
พื้นบ้านแห่งชาติเกาหลีใต้พร้อมสวมชุดประจาชาติ(ไม่รวม
4 ค่าชุดประจาชาติเกาหลี) – SEOUL TOWER – คลองชองเก
ชอน – DUTY FREE –
TEDDY BEAR MUSEUM– ช้อปปิ้ งเมียงดง
ฮ็อกเก็ตนามู – TRICK EYE + ICE MUSEUM – ฮงอิค –
5
ซุ ปเปอร์ มาเก็ต – กรุ งเทพฯ

เช้ า

กลางวัน

เย็น

X

X

X

X

ทักคาลบี้

ชาบู ชาบู

โรงแรม

คาลบี้

ไก่ต๋ มุ โสม

โรงแรม

ปลาย่าง

บาบีคิวบุฟ
เฟ่

โรงแรม

จิมดัก

X

ราคานีไ้ ม่ รวม
1. ค่าชุดประจาชาติเกาหลี(ฮันบก)ประมาณ 20,000 วอน
2. ค่าทริ ปไกด์+คนขับรถ 1,200 บาทต่อท่านต่อทริ ป หรื อ 40,000 วอน
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โรงแรมทีพ่ กั
SUWON
3 STAR HOTEL
SEOUL
3 STAR HOTEL
SEOUL
3 STAR HOTEL

วันแรก
21.30

กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - เกาหลีใต้ (สนามบินอินชอน)
คณะพร้ อมกันที่จดุ นัดหมาย สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่าง
ประเทศ ชัน้ 4 เคาน์เตอร์ P สายการบิน JIN AIR (LJ) (ลงประตูทางเข้ า
หมายเลข 7) โดยมีหวั หน้ าทัวร์ และเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯรอต้ อนรับและอานวย
ความสะดวกก่อนขึ ้นเครื่ อง
วันที่2 ENGLISH VILLAGE ไม่ รวม RAIL BIKE – PAJU OUTLET - เกาะนามิ
01.05
บินลัดฟ้าสู่ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน JIN AIR (LJ) เที่ยวบินที่ LJ 002
บริการอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง
**เที่ยวบินและเวลาบินอาจมีการ
เปลี่ยนแปลง จะแจ้ งให้ ทราบอีกครัง้ **
08.25
เดินทางถึง สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ หมายเหตุ: เวลาท้ องถิ่นเร็วกว่า
ประเทศไทย 2 ชั่วโมง (กรุ ณ าปรั บ นาฬิ กาของท่ านเป็ นเวลาท้ องถิ่น เพื่อ
ความสะดวกในการนัดหมาย)
หลังจากผ่านการตรวจคนเข้ าเมืองและศุลกากรเกาหลี
นาท่านเดินทางสู่เมือง นาท่านเดินทางสู่ PAJU ENGLISH VILLAGE สถานที่
ถ่ายทาซี รี่ส์ เกาหลี ที่ โด่งดัง ต่างๆ สร้ างตามแบบสถาปั ต ยกรรมของเวอร์ จิ เนี ย
สหรั ฐ อเมริ ก า ที่ ให้ ค วามรู้ สึก เหมื อ นอยู่ในสถานที่ ต้ น แบบมาก ให้ ทุก ท่านได้
เพลิ ด เพลิ น และสนุก สนานกับ การ ปั่ นจั ก รยาน RAIL BIKE ชมความน่า รั ก
โดยรอบของ PAJU ENGLISH VILLAGE
จากนัน้ นาท่านช๊ อปปิ ง้ ที่ Paju Premium Outlet เป็ น Outlet Mall แห่งใหม่และ
ใหญ่ ที่ สุด ในเกาหลี ใต้ ซึ่ง มี ร้านค้ า หลากหลายกว่า 165 ร้ านค้ า และมี สิ น ค้ า
Brand ดั ง มากมายหลายยี่ ห้ อ เช่ น Armani, Calvin Klein, Diesel, DKNY,
Guess, Escada โดยสินค้ าจะมีการจัดลดราคา 30-80% อีกด้ วย
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน
นาท่านเดินทางสู่ เกาะนามิ เมืองชุนชอน จังหวัด คังวอน ลงเรื อเฟอร์ รีข้ามไปยัง
เกาะ (ใช้ เวลาประมาณ 10 นาที) ให้ ท่านได้ ดื่มด่ากับธรรมชาติ แมกไม้ ทิวสนบน
เกาะนามิ ซึ่งถื อเป็ นช่วงเวลาที่ดีที่สุดท่ามกลางบรรยากาศโรแมนติก ของใบไม้
เปลี่ยนสี ภาพแห่งสีสันความงดงามของใบไม้ ให้ ท่านได้ ย้อนรอยละครรักแนว
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ค่า
วันที่3
เช้ า

DRAMA ซีรีย์เกาหลีที่โด่งดังไปทัว่ เอเชีย WINTER LOVE SONG หรื อ เพลง
รั กในสายลมหนาว พร้ อมเก็บภาพความประทับใจ ถ่ายรู ป กับดาราแสดงนา
BAE YONG JOON และ CHOI JI WOO รู ป ปั น้ ที่ สร้ างขึน้ เพื่ อ ไว้ เก็ บ เป็ น ภาพ
ความประทับใจ กับฉากและเนื ้อเรื่ องที่เรี ยกเสียงสะอื ้นและน ้าตาของผู้ชมนอกจอ
อย่างท่วมท้ นนอกจากนี ้ยังมีกิจกรรมอื่นๆให้ ท่านได้ ปั่นจักรยานชมวิวเหมือนใน
ละครหรื อชมฟาร์ มเลี ้ยงนกกระจอกเทศ
รับประทานอาหารค่า
จากนันน
้ าท่านเข้ าสู่ที่พกั SIHEUNG HOTEL หรื อเทียบเท่า
วัดวาวูจองซา - กิมจิแลนด์ พร้ อมใส่ ชุดประจาชาติเกาหลี “ฮันบก” – สวนสนุก LOTTE WORLD
(รวมบัตร) – COSMETIC SHOP - ช้ อปปิ ้ งทงแดมุน
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านไหว้ พระ ณ วัดวาวูจองซา (WAUJEONGSA TEMPLE) ซึง่ ตังอยู
้ ใ่ นเมือง
ยงอิน จังหวัดเคียงคีโด วัดนี ้สร้ างขึ ้นในปี 1970 โดยนักบวชแฮด๊ อกเพื่อแสดงการ
ตอบแทนความเมตตากรุณาของพระพุทธเจ้ าในการรวมประเทศภายในมีรูปสลัก
สะสมจากพุทธศาสนิกชนทัว่ โลกมากกว่า 3,000 ชิ ้น โดยหนึง่ ในรูปสลักที่มี
ชื่อเสียงมากที่สดุ คือ พระเศียรของพระพุทธเจ้ ามีความสูง 8 เมตรตังอยู
้ ท่ ี่หน้ า
ประตูทางเข้ าวัดและได้ รับการบันทึกลงกินเนสบุ๊คให้ เป็ นรูปสลักที่ทาจากไม้ ที่มี
ขนาดใหญ่ที่สดุ ในโลกนอกจากนันภายในวั
้
ดยังมีพระพุทธรูปนอนขนาดใหญ่ที่
สร้ างจากไม้ สนจีนที่นามาจากอินเดีย
นาท่านเดินทางสู่ กิมจิแลนด์ เล่ากันว่ากิมจิเกิดขึ ้นสมัยโชชอนโดยชาวบ้ านจะ
เก็บผักสดหมักไว้ ในไหเพื่อไว้ กินได้ ในทุกฤดูกาล ชาวเกาหลีจะนากิมจิใส่ลงใน
อาหารแทบทุกชนิด ตังแต่
้ ข้ าวสวย ซุป ข้ าวผัด สตู บะหมี่ จนกระทังพิ
้ ซซ่า และ
เบอร์ เกอร์ ”กิมจิ” จึงถือเป็ นอาหารประจาชาติของคนเกาหลี ที่ไม่วา่ มื ้อไหน
จะต้ องมีกิมจิเป็ นเครื่ องเคียงประจาโต๊ ะอาหารในทุกมื ้อ คนเกาหลีในสมัยก่อน
นิยมทากิมจิไว้ กินเองที่บ้าน ซึง่ กิมจินนมี
ั ้ มากกว่า 100 ชนิด ดังนันสู
้ ตรต้ นตาหรับ
ของแต่ละบ้ านจึงไม่เหมือนกัน ให้ ทา่ นได้ เรี ยนรู้ส่วนผสมของการทากิมจิและได้
ฝึ กลองทาด้ วยฝี มือของตัวเองพร้ อมนาทุกท่านได้ ใส่ชดุ ประจาชาติเกาหลี “ฮัน
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บก” และถ่ายรูปภาพความประทับใจ
เดิน ทางสู่ สวนสนุ ก LOTTE WORLD สวนสนุกในร่ ม ที่ ใหญ่ ที่ สุดในเกาหลี
เริ่ ม ต้ น ด้ วยความสนุก สุด ยอดกับ 5 สิ่ ง ที่ ไม่ ค วรพลาดเริ่ ม ด้ วย PHARAOH’S
FURY ตื่ น เต้ นเล้ าใจกั บ การล่ อ งแก่ ง พิ ชิ ต ฟาร์ โ ร แห่ ง อี ยิ ป ต์ , ADLANTIC
ADVENTURE นั่งรถไฟเหาะพิชิตแอตแลนติก , GYRO DROP เก้ าอีห้ มุนเหาะ
ด้ วยความเร็ ว 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ด้ วยความสูงกว่า 70 เมตร เพลิดเพลิน
มหกรรมขบวนพาเหรดที่ เฉลิม ฉลองใน WORLD CANIVAL PARADE พร้ อม
พบความอัศ จรรย์ ใจและตื่ น ตากับ เลเซอร์ โชว์ การแสดงที่ น าทุก ท่ านไปสู่
ดินแดนแห่งกาแล็กซี ให้ ท่านได้ เต็มอิ่มกับ บัตรFREE PASSเล่นเครื่ องเล่นได้ ทุก
ชนิดไม่จากัดจานวนครัง้ ที่ MAGIC LAND ที่มีเครื่ องเล่นหลากหลาย ไม่ ว่าจะ
เป็ น WAIKIKI WAVE, SWING TREE, BUNGEE DROP และอื่ นๆ อี กมากมาย
หรื อท่านสามารถสนุกสนานกับการเล่น ICE SKATING บนลานนา้ แข็งขนาด
ใหญ่
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน
จากนัน้ น าท่าน ศู น ย์ รวมเครื่ อ งสาอางแบรนด์ ดั งเกาหลี เช่น ROJUKISS,
LOTREE, LANEIGN, SULWASOO ให้ ท่านได้ เลื อกซื อ้ ในราคาพิ เศษ ถึงเวลา
พาทุกท่านตะลุยสู่แหล่งช้ อปปิ ง้ ที่ได้ ชื่อว่าใหญ่ ที่สุดในเอเชีย ตลาดทงแดมุ น
ห้ างสรรพสินค้ ากว่า 10 แห่ง ที่บางห้ างเปิ ดตลอด 24 ชั่วโมง เช่น MIGLIORE,
DOOTA TOWER, HELLO AM, DESIGNER CLUB ท่ า น สาม ารถเลื อกซื อ้
สิ นค้ าหลากหลายประเภทได้ ที่นี่ อาทิเช่น เสื อ้ ผ้ าบุรุษ -สตรี รองเท้ าบุรุษ -สตรี
รองเท้ าผ้ าใบ เข็มขัด ของที่ระลึก ชุดเครื่ องครัว ถุงเท้ า ผ้ าพันคอ ในราคาเกาหลี
อย่างแท้ จริง
ค่า
รับประทานอาหารค่า
นาท่านเข้ าสู่ที่พกั BENIKEA SEOUL OR GALAXY HOTEL หรื อเทียบเท่า
วันที่ส่ ี ศูนย์ โสมรั ฐบาล - RED PINE - บลูเฮาส์ -พระราชวังเคียงบก+พิพิฑภัณฑ์ พืน้ บ้ าน – โซลทาว เวอร์
(ไม่ รวมค่ าลิฟท์ ) – คลองชองเกชอน – DUTY FREE – TEDDY BEAR MUSEUM – ช้ อปปิ ้ งเมียงดง
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
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นาท่านสู่ ศูนย์ โสมรั ฐบาล ซึง่ รับรองคุณภาพจากรัฐบาล เป็ นโสมที่อายุ 6 ปี ซึง่ ถือว่า
มีคณ
ุ ภาพดีที่สดุ ให้ ท่านได้ เลือกซื ้อโสมคุณภาพและราคาถูกกว่าไทย 2 เท่า โสม
เกาหลีถือเป็ นยาบารุงร่างกาย หรื อสามารถซื ้อเป็ นของฝากจากประเทศเกาหลี
จากนันน
้ าท่านเดินทางสูร่ ้ านสมุนไพร RED PINE เป็ นผลิตภัณฑ์ ที่สกัดจาก
น ้ามันสน ที่มีสรรคุณช่วยบารุงร่างกาย ลดไขมัน ช่วยควบคุมอาหารและรักษา
สมดุลในร่างกายจากนันน
้ าท่านเดินทางผ่านชมทาเนียบประธานาธิบดี หรื อ บลู
เฮาส์
จากนั น้ น าท่ า นเที่ ย วชม พระราชวั ง เคี ย งบกกุ ง พระราชวัง แห่ ง นี เ้ ป็ นทั ง้
สัญญลักษณ์ และแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตของกรุ งโซล พระราชวังที่มีขนาดใหญ่
และเก่าแก่ที่สุดในกรุงโซล สร้ างขึ ้นในปี 1394 ในสมัยพระเจ้ าแทโจ ราชวงศ์โช
ซอน เดิมทีนนภายในพระราชวั
ั้
งมีอาคารและตาหนักต่างๆมากกว่า 200 หลัง แต่
เมื่อมีการรุกรานของญี่ปุ่น อาคารส่วนใหญ่ก็ได้ ถกู ทาลายลงเหลืออยู่เพียงแค่ 10
หลังเท่านัน้ คาว่า “เคียงบกกุง” หมายถึง พระราชวังแห่งพรที่มีแสงสว่าง ภายใน
บริ เวณของพระราชวังแห่งนี ้มีสถาปั ตยกรรมที่น่าสนใจดังนี ้คือ “พระที่นงั่ คึนจอง
วอง (Geunjeongjeon)”และ “ศาลาเคี ย งฮวยรู (Hyangwonjeong)” ซึ่ ง ตัง้ อยู่
ภายในบริ เวณสระนา้ มีทัศนียภาพที่สวยงามมาก และรอบๆ บริ เวณตรงประตู
จอนชุลมุน
พิพธิ ภัณฑ์ พืน้ บ้ านแห่ งชาติเกาหลี ที่นี่เป็ นพิพิธภัณฑ์ที่แสดงถึงประวัตศิ าสตร์
และวัฒ นธรรมพื น้ บ้ า นของคนเกาหลี ตัง้ แต่ส มัย ก่ อ นประวัติ ศ าสตร์ จ นถึ ง
จุดสิ น้ สุดของราชวงศ์โชซอน พิ พิธ ภัณ ฑ์ แห่งนี ส้ ร้ างขึน้ ในปี 1945 แต่เดิม เป็ น
พิพิธภัณฑ์ชาติพนั ธุ์วิทยาแห่งชาติ ก่อนจะได้ รับการออกแบบอาคารใหม่และถูก
เปลี่ยนมาเป็ นพิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ านแห่งชาติเกาหลี ในปี 1993 นับตังแต่
้ การก่อตัง้
พิพิธภัณ ฑ์ ก็ได้ มีการศึกษาและการวิจยั ประวัติศาสตร์ พื ้นบ้ านของเกาหลี และ
เก็บรวบรวมสิ่งประดิษฐ์ จากภูมิภาคต่างๆ ในเกาหลี เพื่อนาเสนอให้ ประชาชน
เข้ าใจในวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวเกาหลี ดังนันการเยี
้
่ยมชมพิพิธภัณฑ์แห่ง
นี ้จะเป็ นประตูส่คู วามเข้ าใจอย่างลึกซึ ้งของชีวิตและวัฒนธรรมของคนเกาหลีได้
เป็ น อย่างดี (มี บ ริ ก ารเช่าชุด ฮัน บกส าหรั บ ผู้ที่ ส นใจถ่ ายรู ป ซึม ซับ บรรยากาศ
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กลางวัน

ค่า

ภายในพระราชวัง และ พิพิธภัณฑ์ เพื่อความทรงจาดีๆ กรุ ณาติดต่อเซลล์ที่จอง
ทัวร์ ก่อนล่วงหน้ า)
รั บประทานอาหารกลางวัน
นาท่านสู่ คลองชองเกชอน คลองเก่าแก่ในอดีตมีอายุกว่า 600 ปี ที่ทอดผ่านใจ
กลางเมืองหลวงในปัจจุบนั มีการพัฒนาและบูรณะคลองขึ ้นมาใหม่ มีความยาว
กว่า 6 กม.เป็ นสถานให้ คนได้ เข้ ามาพักผ่อน โดยจัดกิจกรรมต่างๆอาทิ งานแสดง
ศิลปะต่าง งานดนตรี นิทรรศการดอกไม้ พบกับเรื่ องราวความมหัศจรรย์ของ
คลองชองเกชอนแห่งนี ้
จากนันน
้ าท่านชมแหล่งช้ อปปิ ง้ ปลอดภาษี DUTY FREE ช้ อปปิ ง้ สินค้ าแบรนด์
เนม มากมาย อาทิ นาฬิกา,แว่นตา,เครื่ องสาอางค์,กระเป๋ า,กล้ องถ่ายรูป หรื อจะ
เป็ นโทรศัพท์มือถือ ให้ ทา่ นอิสระได้ เลือกซื ้ออย่างเต็มที่
จากนันให้
้ ทกุ ท่านได้ เลือกซื ้อตุ๊กตาหมีที่แต่งตัวในหลากหลาย COLLECTION ที่
TEDDY BEAR MUSUEM ขนาดย่อม ที่ยอ่ มากจาก เกาะเชจูเลยทีเดียว จะได้
เห็นได้ สมั ผัสหมีแท็คดี ้แบร์ ที่นา่ รักจากทัว่ โลกที่มีมากว่า 100 ปี โดยจัดทาเป็ น
เรื่ องราวและฉากที่แสดงเรื่ องราวและจาลองวิถีชีวิตของคนเกาหลี โดยใช้ ตุ๊กตา
หมี แต่งตัวตามสไตล์นา่ รักๆมีทงแบบแสดงโชว์
ั้
และเป็ นแบบเคลื่อนไหวได้ ท่าน
ยังสามารถซื ้อ ตุ๊กตาหมี TEDDY BEAR SHOP
ถึงเวลาพาทุกท่านไปช้ อปปิ ง้ ที่ เมียงดง หรื อ สยามสแควร์ เกาหลีทา่ นสามารถเลือก
สินค้ าเทรนด์แฟชัน่ ล่าสุดของเกาหลีได้ ที่นี่โดยเฉพาะสินค้ าวัยรุ่นเช่นเสื ้อผ้ า รองเท้ า
กระเป๋ า เครื่ องประดับ ทังแบรนด์
้
เนม เช่น EVISU, GAP, ONISUKA TIGER และ
สินค้ าจากแบรนด์เกาหลีโดยเฉพาะ เครื่ องสาอางเช่นETUDE HOUSE, SKIN FOOD,
THE FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE อีกทังยั
้ งมีร้านกาแฟ
ร้ านอาหารต่างๆ ท่านสามารถลิ ้มลองไอศกรี ม 2,000 วอน ที่สงู เกือบฟุตได้ ที่นี ้ และ
KRISPY KREMEโดนัท ที่สดุ แสนอร่อย
รับประทานอาหารค่า
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั BENIKEA SEOUL OR GALAXY HOTEL หรื อเทียบเท่า
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วันที่ห้า ศูนย์ สมุนไพรฮ๊ อกเกตนามู –– TRICK EYE MUSEUM + ICE MUSEUM -ช้ อปปิ ้ งย่ านฮงอิค –
SUPER MARKET - กรุงเทพฯ
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหาร ของโรงแรม
จากนันน
้ าท่านเดินทางสู่ ศูนย์ สมุนไพรฮ็อกเกตนามู ต้ นไม้ ชนิดนี ้เจริ ญเติบโต
ในป่ าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือนา้ ทะเล 50-800 เมตร
เมล็ดพันธุ์ของสมุนไพรอ๊ อตเกตนามูนี ้ เป็ นที่นิยมของคนเกาหลีรุ่นใหม่ เพราะมี
ผลช่วยดูแลตับให้ แข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็งไม่ถกู ทาลายจาการดื่มแอลกอฮอล์
กาแฟ บุหรี่ สารตกค้ างจากอาหาร และยา
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน
จากนันน
้ าท่านสู่ TRICK EYE MUSEUM แกลอรี่ “เคล็ดลับงานศิลปะแห่ง
ภาพ” แนวคิดรูปแบบใหม่ เพื่อต้ องการจะจุดประกายความคิดสร้ างสันและ
จินตนาการของการสร้ างภาพ โดยใช้ เทคนิคพิเศษจากภาพสามมิตทิ ี่รวมทฤษฎี
ทางวิทยาศาสตร์ และการซ้ อนภาพกระตุ้นความเคลื่อนไหวของภาพให้ มีมิติ
เหมือนจริง โดยให้ ความรู้สกึ มีสว่ นร่วมกับภาพถ่ายนันๆ
้ ในพิพิธภัณฑ์มีภาพงาน
ชิ ้นโบว์แดง สนุกกันแบบเต็มๆ กับการแอ็คชัน่ ท่าทางต่างๆ ที่รูปถ่ายของท่านจะ
ออกมาดูประหนึง่ เหมือนจริงในเหตุการณ์
เข้ าชม ICE MUSEUM เมืองน ้าแข็งที่มีผลงานศิลปะแกะสลักน ้าแข็งกว่า 50
ชิ ้น รวมอยูใ่ นที่เดียว พร้ อมจัดแสดงในแบบที่ไม่ธรรมดา แต่จาลองเป็ นเมืองที่ทกุ
อย่างกลายเป็ นน ้าแข็ง! และเอาใจเด็กๆ ด้ วยสไลเดอร์ น ้าแข็ง และกิจกรรมอื่นๆ
อีกมากมาย ให้ คณ
ุ ได้ เดินเที่ยวอย่างไม่ร้ ูสกึ เบื่อ อาทิ สัมผัสประสบการณ์นงั่ รถ
ลากกวางรูดอร์ ฟ ทักทายลุงซานต้ า โพสท่าคูก่ บั นกเพนกวินขัวโลก
้ สารวจบ้ าน
น ้าแข็งเอสกิโม เยี่ยมชมปราสาทน ้าแข็ง ชมวิวจากบนกาแพงเมือง และลองเข้ า
พักโรงแรมที่ทกุ อย่างทาจากน ้าแข็ง!
ช้ อปปิ ้ งที่ฮงอิก แหล่งช้ อปปิ ง้ ที่อยูล่ ้ อมรอบไปด้ วยมหาวิทยาลัยชื่อดังในเกาหลี
สินค้ าในย่านนี ้ส่วนใหญ่เป็ นสินค้ าวัยรุ่นที่ทนั สมัยและราคาไม่แพงเช่นเสื ้อผ้ าที่
ออกแบบโดยดีไซด์เนอร์ เกาหลีรองเท้ ากระเป๋ าเครื่ องประดับ เครื่ องสาอาง และยัง
มีร้านแบรนด์เนมอยูท่ วั่ ไปเช่น EVISU, ZARA ทุกวันเสาร์ ลานหน้ าประตูของ
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19.55
23.35

มหาวิทยาลัยฮงอิค จะมีผลงานศิลปะในรูปแบบต่างๆ เช่น เครื่ องประดับ ตุ๊กตา
เสื ้อผ้ า และของแฮนด์เมด ที่นา่ รักและใช้ ความคิดสร้ างสรรค์ ของบางอย่างทามา
ชิ ้นเดียวเพื่อให้ ได้ เลือกซื ้อ บางทีอาจเป็ นสินค้ าที่มีชิ ้นเดียวในโลก ได้ เวลานาท่าน
สูส่ นามบินอินชอน
น าท่า นสู่ส นามบิน อิน ชอน ระหว่า งทางพาท่า นแวะละลายเงิ น วอนที่ ร้านค้ า
สนามบิน SUPER MARKET ซึ่งท่านสามารถเลือกซื อ้ สินค้ าเกาหลีได้ อีกรอบ
โดยเฉพาะของกิ น เช่ น บะหมี่ ซิ น ราเมี ย น (มาม่ า สไตล์ เกาหลี ) อู ด้ ง กิ ม จิ
ขนมช๊ อ คโก้ พาย น า้ จิ ม้ ปรุ ง รสหมูย่า งเกาหลี ไก่ ตุ๋น โสมส าเร็ จ รู ป ผลไม้ ต าม
ฤดูกาล ในราคาพิเศษก่อนกลับเมืองไทย
เดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯโดยสายการบิน JIN AIR (LJ) เที่ยวบินที่ LJ001
บริการอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจ

เมนูอาหาร
1. DUKKALBI ไก่ผดั เผ็ดบาร์ บีคิวเป็ นเนื้อไก่ที่หนั่ ออกเป็ นชิ้นพอคา คลุกเคล้าด้วยซี อิ๊วเครื่ องปรุ ง และหมักทิ้ง
ไว้จนได้ที่ จึงนาเนื้ อไก่และผักมาผัดบนกระทะยักษ์ รับประทานพร้อม กิมจิ ซุ ปสาหร่ าย และข้าวสวย
2. ชาบู ชาบู สุ ก้ ีสไตล์เกาหลี บนหม้อไฟร้อนๆ ประกอบด้วย ผักสดชนิดต่างๆ และเนื้อหมูสไลด์น้ าซุ ปร้อนๆ
และเส้นอูดง้ ซึ่ งขาดไม่ได้ในการทาน ชาบู ชาบู พร้อมข้าวสวย
3. คาลบี้ หมูยา่ งเกาหลี เป็ นอาหารพื้นเมืองเกาหลีเลื่องชื่อและเป็ นที่รู้จกั กันดีทวั่ โลก มีรสชาติออกหวานกลม
กล่อม โดยนาหมูส่วนที่ติดกับกระดูก นาไปย่างบนเตาถ่านแบบดั้งเดิม เสิ ร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ และเครื่ อง
เคียงต่างๆ น้ าจิ้มเต้าเจี้ยวและน้ าซุ ปสาหร่ าย มีวธิ ี การรับประทานคล้ายกับเมี่ยงคาของไทย
4. พิบิมพัพ พุลโกกิ ทาจากข้าวสวยผสมกับเนื้อหมูหนั่ เป็ นชิ้นเล็กๆ ผักปรุ งรสและไข่ จะคลุกกับโคชูจงั (ซอส
พริ กรสเผ็ด) 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
ภายในตัวไก่จะยัดไส้ดว้ ยข้าว และของบารุ งต่างๆ อาทิ เม็ดพุทราแห้ง รากโสม เก๋ ากี้ ปรุ งรสด้วยพริ กไทยดา และ
เกลือ รับประทานพร้อมเครื่ องเคียงที่เรี ยกว่า กักตุกี (ทาจากหัวไชเท้าดอง) และเส้นขนมจีนหนานุ่มแบบเกาหลี
พร้อมทั้งเสิ ร์ฟ อินซัมจูหรื อเหล้าดองโสม
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6. โอซัม พุลโกกิ ประกอบด้วยปลาหมึกสด และหมูสไลด์ที่ผา่ นการหมักด้วยเครื่ องปรุ งจนได้ที่ นามาผัดรวมกับ
ผักสดนานา ชนิดบนกระทะร้อนๆ รับประทานพร้อมเครื่ องเคียง และข้าวสวยร้อนๆ มีกลิ่นหอมน่าลิ้มลอง
7. บุฟเฟ่ ต์ บาบีคิวปิ้ งย่ าง สไตล์เกาหลี ให้ท่านเลือกสรรทั้ง เนื้อวัว หมูติดมันสไลด์ หมูหมัก ซี ฟู้ดตักรับประทาน
แบบไม่อ้ นั ทานได้จนอิ่ม พร้อมเครื่ องเคียงผักสด กิมจิ และอื่นๆอีกมากมาย
อัตราค่ าบริการ

อัตราค่ าบริการ/ท่าน

2-6 / 3-7 / 10-14 / 12-16 / 13-17 / 1418 / 16-20 / 17-21 / 18-22 / 19-23 /

เดือน มีนาคม

20-24 / 24-28 / 25-29 / 26-30 / 27-31

17,999

28 มี.ค.- 01ก.พ. / 29 มี.ค.- 02 เม.ษ /
30 มี.ค.-03 เม.ษ. / 31มี.ค.-04เม.ษ.
1-5 / 2-6 / 3-7 / 4-8 / 5-9 / 6-10 / 7-11
/ 8-12 / 9-13 / 10-14 / 11-15 / 12-16 /
13-17 / 14-18 / 15-19 / 16-20 / 17-21 /
18-22 / 19-23 / 20-24 / 21-25 / 22-26 /

เดือน พฤษภาคม

17,999

23-27 / 24-28 / 25-29 / 26-30 / 27-31
30 พ.ค.-03 มิ.ย. / 31พ.ค.-04มิ.ย.
29พ.ค. - 01มิ.ย.

19,999

28พ.ค. - 02มิ.ย.

20,900

พักเดี่ยวเพิม่

5,900 บาท
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ราคาทัวร์ รวม

ราคาทัวร์ ไม่ 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)

1.
2.
3.
4.
1.
•

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทาหนังสื อเดินทาง, ค่าโทรศัพท์
ส่วนตัว, ค่าซักรี ด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และ
เครื่ องดื่มที่สงั่ เพิม่ นอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสัง่ เพิม่
กรุ ณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
2. ค่ าทิปคนขับรถ และไกด์ ท้องถิ่นท่ 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
ในการจองครั้งแรก มัดจาท่านละ 5,000 บาท หรื อชาระทั้งหมด
ส่วนที่เหลือชาระก่อนเดินทาง 15 วัน ในกรณี ที่ไม่ชาระเงินส่วนที่เหลือตามเวลาที่กาหนด ขอสงวนสิ ทธิ์ในการบอกยกเลิกการเดินทาง
การจองจะมีผลสมบูรณ์ โดยจะต้องส่งแฟกซ์ หรื อ อีเมล์ ใบจองทัวร์ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย พร้อมกรอกรายชื่อของผูเ้ ดินทางที่สะกดตรง
ตามหนังสื อเดินทาง
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ หากลูกค้าต้องการขอแยกออกจากกรุ๊ ป หรื อไม่เที่ยวตามรายการที่บริ ษทั กาหนด บริ ษทั ขอปรับท่านละ 300 USD
การยกเลิก
การยกเลิกการเดินทางจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อได้แฟกซ์ หรื อ อีเมล์ การยกเลิกให้กบั เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันทาการขึ้นไป
คืนเงินทั้งหมด
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•
•

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันทาการขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 - 14 วันทาการ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
** การยกเลิกไม่นบั วันเสาร์อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ **
2. การขอยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่เจ็บป่ วยหรื อมีเหตุจากร่ างกายที่ไม่สามารถเดินทางในช่วงเวลาที่จองได้ การยกเลิกการเดินทาจะต้อง
แสดงใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลให้กบั เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทั้งนี้บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์พิจารณาในการคืนเงินให้กบั ลูกค้าเป็ นกรณี ไป
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 รวมถึง
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 นการประสานงานเพื่อให้ เกิ 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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