วันแรก

กรุ งเทพฯ – อินชอน

วันทีสอง
01.00 น.

อินชอน – เกาะนามิ – ปั นเรียลไบท์ – อุทยานแห่ งชาติซอรัคซาน
บินลัดฟ้ าสูก่ รุงโซลโดยสายการบินจินแอร์ เทียวบินทีLJ002(บริ การชุดขนมปั งและ
เครื องดืมบนเครื อง)
ถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอนสาธารณรัฐเกาหลีใต้ (เวลาท้ องถินเร็ วกว่าไทย 2 ช.ม.
กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็ นเวลาท้ องถินเพือสะดวกในการนัดหมาย) หลังจากผ่านพิธี
การตรวจคนเข้ าเมืองและศุลกากรแล้ ว
หลังจากนั นนําท่านเดินทางสู่ ท่าเรื อเฟอร์ รีข้ามฟาก เพือข้ ามไปยัง เกาะนามิสถานทีแสน
โรแมนติคอีกแห่งหนึ งสําหรั บคู่รักคู่หนุ่มสาว ครอบครัว เพือนๆหนึงในสถานทีถ่ายทํา
ละครเกาหลี WINTER LOVE SONG หรื อเพลงรักในสายลมหนาวเกาะนามิมีรูปร่ าง
เหมือนใบไม้ ทีลอยอยู่ทางตอนเหนือของแม่นํ าฮัน ณ ทีแห่งนี ท่านสามารถเช่าจักรยาน
หรื อมอเตอร์ ไบท์เทียวรอบเกาะ เดินเล่นชมสวนเกาหลี หรื อคาราวะสุสานนายพลนามิ
และสามารถเดินผ่านกลางแมกไม้ แห่งสวนสนที สงู เสียดฟ้ าเพือสุขภาพ ผ่านดงต้ นสน
ดอกสน ต้ นเกาลัด เลือกนังทีม้านังข้ างชายฝั ง เพือชมบรรยากาศโรแมนติกใต้ เงาไม้
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูบุลโกกิ (1)เป็ นเนื อสัตว์ซอสบาร์ บีคิวเกาหลี
ปรุ งสุกใช้ เทคนิคการย่างแบบดั งเดิม นํามาขลุกขลิกกับซุปบุลโกกิกะทะร้ อน พร้ อมผัก
และเครื องเคียงต่างๆ เวลากินให้ กินกับผัก กระเทียม และพริ ก ห่อเป็ นคําแล้ วจิ มนํ าจิ ม
หลังจากนั นนําทุกท่านเดินทางไปยังเมืองคังชอนให้ ทุกท่านสนุกสนานกับกิจกรรม ปั น
เรี ยวไบท์ (Rail Bike)(ไม่รวมบัตรค่าเข้ า)บนรางรถไฟกับประสบการณ์ทีอยากจะหาได้ ปัน
จักรยานเรี ยวไบท์บนรถรางที มีความงดงามและเสน่ห์ธรรมชาติที หาได้ ยากไม่ว่าจะเป็ น
การผ่านลําธารทุง่ นาแปลงผักทิวสนต้ นไม้ ดอกไม้ ตลอดเส้ นทางท่ามกลางความโรแมนติค
สุดสุดพาท่านเดินทางเพลิดเพลินกับดินแดนที ปกคลุมด้ วยป่ าทึบซึงมีความงดงามของ
ทิวทัศน์ไม่วา่ จะเป็ นความงามอย่างมหัศจรรย์ของภูเขาที ปกคลุมด้ วยป่ าไม้ สดุ ลูกหูลกู ตา
หุบเขาและเมืองเล็กๆ
นั นนํ าท่า นเดินทางสูอ่ ุท ยานแห่ง ชาติซอรั ค ซานหรื อ สวิสเซอร์ แลนด์ ข องเกาหลี เป็ น
อุท ยานแห่ ง ชาติ ข นาดใหญ่ มี เ นื อที ถึ ง 354 ตารางกิ โ ลเมตร จัด ได้ ว่า เป็ นแนวเขาที
สวยงามมากที สุดแห่ง หนึงในเกาหลีซึงประกอบด้ วย โอซอรั ก เนซอรั ก และนัมซอรั ก
เทือกเขาแนวนอกแนวใน และแนวใต้ มีหบุ เขาทีมีดอกไม้ บานสะพรังทั งฤดูใบไม้ ผลิ และ
ฤดูใบไม้ เปลียนสีหบุ เขาแห่งนี จะเปลียนเป็ นสีแดงสีทองทัวทั งหุบเขาให้ ทกุ ท่านชมความ
งามของเขาโซรัค ความงามของวนอุทยานแห่งชาติที ได้ ขึ นชือว่าเป็ นภูเขาสีฤดู เขาโซรัค

22.00น.

08.00 น.

เทียง
บ่าย

คณะพร้ อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารระหว่างประเทศชั น 4
เคาน์เตอร์ D ประตูทางเข้ าเบอร์ 2-3 สายการบินจินแอร์ (LJ) โดยมีเจ้ าหน้ าทีของ
บริ ษัทฯ คอยให้ การต้ อนรับ และอํานวยความสะดวกด้ านสัมภาระเช็คอิน

คํา
ทีพกั
วันทีสาม
เช้ า

เทียง

บ่าย

หรื อภูเขาหิมะตั งอยู่ใจกลางภูเขาแทแบคซึงทอดยาวไปถึงเขาคึมคังของประเทศเกาหลี
เหนือมีเทือกเขา ป่ าไม้ หุบเขา สายนํ าทะเลสาบ หินรู ปร่ างต่าง ๆ ทีสวยงามซึงเกิดขึ น
เองตามธรรมชาติทีหาดูธรรมชาติทีหาดูได้ ยากยิง
บริ การอาหารคํา(2) ณ ภัตตาคาร เมนูชาบูชาบู สุกี หม้ อไฟสไตล์เกาหลี อาหารพื นเมือง
ของคาบสมุทรเกาหลีตั งแต่สมัยมองโกเลียบุกคาบสมุทรเกาหลี ลกั ษณะคล้ ายสุกี หม้ อไฟ
Sorak: I Park Hotel หรื อเทียบเท่า ระดับ 3ดาว
EVER LAND –พระราชวังเคียงบ็อคคุง–ดิวตี ฟรี– คอสเมติค–พิพิธภัณฑ์ ภาพ 3 มิติ +ไอซ์ มิวเซียม
ตลาดฮงอิก
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมทีพกั
เดินทางสู่ เมืองยงอิน นําท่านสู่ สวนสนุกเอเวอร์ แลนด์ ซึงถูกขนานนามว่า ดิสนีย์แลนด์
เกาหลี เป็ นสวนสนุกกลางแจ้ งที ใหญ่ทีสุดของประเทศ โดยมีบริ ษัทซัมซุงเป็ นเจ้ าของ
ตั งอยู่ท่ามกลางหุบเขา ท่านจะได้ นังกระเช้ าลิฟท์ และท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี
ชมไลเกอร์ แฝดคูแ่ รกของโลก ทีนีทา่ นจะพบว่าเจ้ าป่ าสิงโต และเสือดินแดนแห่งเทพนิยาย
และสนุกกับเครื องเล่นนานาชนิด อาทิเช่น สเปสวร์ รถไฟเหาะ หนอนสะบัด ชมสวน
ดอกไม้ ซึงกําลังบานสะพรังอวดสีสนั เต็มสวน (ทั งนี ขึ นอยูก่ บั สภาพอากาศเดือนมีนาคม เมษายน เป็ นสวนดอกทิวลิป, เดือนพฤษภาคม - เดือนมิถนุ ายน เป็ นดอกกุหลาบ, เดือน
สิงหาคม - เดือนกันยายน เป็ นสวนดอกลิลลี, เดือนตุลาคม - เดือนพฤศจิกายน เป็ นสวน
ดอกเบญจมาศ) ชมกิจกรรมและการแสดงต่างๆ ด้ วยบัตรเข้ าชมแบบ ไม่จํากัดจํานวน
รอบ
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูหมูยา่ งเกาหลี (4) ต้ นตํารับอาหารเลืองชือของ
ประเทศเกาหลีใต้ เป็ นหมูยา่ งทีผา่ นการหมักจนได้ ที นํามาย่างบนเตาถ่านร้ อนๆ สุกกําลัง
ดี แล้ วตัดชิ นพอคํา รับประทานกับซอส, กระเทียม, กิมจิ และใช้ ใบผักกาดหอมสดห่อเป็ น
คําๆ คล้ ายเมียงคํา แกล้ มด้ วยพริกเกาหลีเม็ดโตสีเขียวสด พร้ อมข้ าวสวยร้ อนๆ
จากนั น ผ่านชม บลูเฮ้ าส์ทําเนียบประธานาธิ บดีของเกาหลีใต้ (ระหว่างรถแล่นผ่านไม่
อนุ ญ าตให้ ถ่ า ยภาพหรื อ วี ดี โ อใดๆ ทั ง สิ น) นํ า ท่ า นผ่ า นชมอนุ ส าวรี ย์ รู ป นกฟี นิ ก ซ์
สัญลักษณ์ความเป็ นอมตะ ชมทัศนียภาพอันสวยงามของภูเขารู ปหัวมังกรและวงเวียน
นํ าพุนบั เป็ นจุดทีมีฮวงจุ้ยทีดีทีสดุ ของกรุงโซลนําท่านชม พระราชวังเคียงบ็อคคุง ซึงเป็ น
พระราชวังไม้ โบราณเก่าแก่ทีสดุ สร้ างขึ นในค.ศ. 1394 ในอดีตกว่า 600 ปี ก่อน ภายใน
พระราชวังแห่งนี มีหมู่พระทีนังมากกว่า 200 หลัง แต่ได้ ถกู ทําลายไปมากในสมัยทีญีปนุ่
เข้ ามาบุกยึดครอง ทั งยังเคยเป็ นศูนย์ บัญชาการทางการทหารและเป็ นที ประทับของ
กษัตริ ย์ปัจจุบนั ได้ มีการก่อสร้ างหมู่พระที นังทีเคยถูกทําลายขึ นมาใหม่ในตําแหน่งเดิม
ถ่ายภาพคู่กับพลับพรากลางนํ า “เคียงเฮวรู ”ทีซึงเคยเป็ นท้ องพระโรงออกงานสโมสร
สันนิบาตต่าง ๆ สําหรับต้ อนรับแขกบ้ านแขกเมือง
หลังจากนั น นําท่านช้ อปปิ งปลอดภาษี ที ดิวตรี ฟรี ช้อปปิ งสินค้ าแบรนด์ เนม มากมาย
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อาทิ นาฬิกา,แว่นตา,เครื องสําอางค์,กระเป๋ า,กล้ องถ่ายรู ป หรื อจะเป็ นโทรศัพท์มือถือ ให้
ท่านอิสระได้ เลือกซื ออย่างเต็มที ***หากมีเวลาพาท่านเดินชม คลองชองเกชอน ซึงเดิม
เป็ นคลองเก่าแก่ในอดีตมีอายุกว่า 600 ปี ทีทอดผ่านใจกลางเมืองหลวง แต่ในปั จจุบนั ได้
มี ก ารพั ฒ นา และบูร ณะคลองแห่ ง นี ขึ นมาใหม่ ทํ า ให้ ก รุ ง โซลมี ค ลองที ย าวกว่ า 6
กิ โลเมตร ทีมีแต่นํ าใส จนสามารถมองเห็นตัวปลาหลากพันธ์ ที กําลังแหวกว่ายไปมา
ปั จจุบนั โครงการชองเกชองได้ กลายเป็ นสถานที จดั กิจกรรมต่างๆ อาทิ งานแสดงศิลปะ
ต่างๆ งานดนตรี นิทรรศการดอกไม้ ฯลฯ และยังมีสวนสาธารณะทั งสองฝั งคลอง ทีใน
ยามคําคืนจะเต็มไปด้ วยแสงสีสวยงามน่าชม***
จากนั นนําท่านช้ อปปิ งร้ านเครื องสําอางยอดนิยม ของนักช้ อปชาวไทยที COSMETIC
OUTL ETให้ ท่านได้ เลือกซื อกลับไปฝากเป็ นของทีระลึก อาทิเช่น ROJUKISS, ครี มนํ า
แตก ซึ ง ราคาถูก กว่า ที เ มื อ งไทยเกื อ บเท่ า ตัว และบางผลิต ภัณ ฑ์ ยัง ไม่มี ข ายในไทย
จากนั นนําท่านสู่ TRICKEYE MUSEUM พิพิธภัณฑ์ศิลปะสามมิติ ต้ นฉบับของเกาหลี
สถานทีทอ่ งเทียวยอดนิยมทีทั งคนเกาหลีและนักท่องเทียวต่างชาติเดินทางมาเก็บรูปภาพ
พร้ อมโพสท่าเก๋ๆ กับฉากสามมิติ ทําให้ การเดินชมนิทรรศการศิลปะไม่ใช่สิงทีน่าเบือและ
เข้ าใจยากอีกต่อไป นําท่านชม ICE MUSEUM เมืองนํ าแข็งทีมีผลงานศิลปะแกะสลัก
นํ าแข็งกว่า 50 ชิ น รวมอยู่ในทีเดียว พร้ อมจัดแสดงในแบบทีไม่ธรรมดา แต่จําลองเป็ น
เมืองทีทกุ อย่างกลายเป็ นนํ าแข็ง และเอาใจเด็กๆ ด้ วยสไลเดอร์ นํ าแข็ง และกิจกรรมอืนๆ
อีกมากมาย ให้ คณ
ุ ได้ เดินเทียวอย่างไม่ร้ ูสกึ เบือ อาทิ สัมผัสประสบการณ์นังรถลากกวาง
รูดอร์ ฟ ทักทายลุงซานต้ าโพสท่าคูก่ บั นกเพนกวินขั วโลกสํารวจบ้ านนํ าแข็งเอสกิโมเยียม
ชมปราสาทนํ าแข็ง ชมวิวจากบนกําแพงเมือง และลองเข้ าพักโรงแรมทีทุกอย่างทําจาก
นํ าแข็ง
จากนั นอิสระให้ ทา่ นเดินช้ อปปิ งกันที ตลาดฮงอิก ซึงเป็ นย่านช้ อปปิ งชือดังของเหล่าวัยรุ่น
เกาหลี ซึงฝั งตรงข้ ามของย่านนี เป็ นมหาวิทยาลัยฮงอิก
บริ การอาหารคําณ ภัตตาคาร เมนูโอซัมพลูโกกิ(5) อาหารยอดนิยมอีกหนึงชนิดของครัว
เกาหลีทําจากปลาหมึกนํามาผัดกับผักต่างๆ และวุ้นเส้ นของเกาหลี พอให้ มีนํ าขลุกขลิก
เล็กน้ อย ปรุงรสให้ ออกรสหวานเล็กน้ อย รับประทานคูก่ บั ข้ าวสวย และกิมจิชนิดต่างๆ
CO-OP CITY HOTEL STAYCO /HAEDAMCHE STAY HOTEL หรื อเทียบเท่า ระดับ 3
ดาว
ศูนย์ สมุนไพรโสม–โรงงานสาหร่ าย–โรงเรียนทําคิมบับ+ใส่ ชุดฮันบก–โซล ทาวเวอร์ –พิพิธภัณฑ์ เท็ดดี แบร์
Seoullo 7017 –Dongdaemun Design Plaza – ตลาดเมียงดง
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมทีพกั
หลังจากนั นนําท่านรู้จกั และเข้ าใจสมุนไพรโสมเกาหลี หรื อราชาแห่งมวลสมุนไพรโสมถูก
นํามาใช้ เพือสุขภาพเป็ นเวลานานากว่า 2,000 ปี ในตํารายาแผนโบราณจีน ระบุว่าโสม
เป็ นสมุนไพรทีช่วยเสริ มความแข็งแรงให้ แก่ระบบย่อยอาหารและปอด ช่วยทําให้ จิตใจ

เทียง

บ่าย

สงบและเพิ มพละกํ าลังโดยส่วนรวมสรรพคุณทางการแพทย์ ช่วยบํารุ งหัวใจ ป้องกัน
โรคหัวใจขาดเลือด เสริ ม ประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้องกันมะเร็ ง และเร็ วๆ นี โสม
เกาหลีอาจจะได้ จดทะเบียนมรดกโลก โดยองค์การยูเนสโก ทุกวันนี ผลิตภัณฑ์โสมเป็ น
สิงทีขาดไม่ได้ สาํ หรับผู้ทีคํานึงถึงสุขภาพในปั จจุบนั
จากนั นนําท่านสูโ่ รงงานสาหร่ายทุกท่านจะได้ เรี ยนรู้เกียวกับการ ทําคิมบับ (ข้ าวห่อ
สาหร่าย)อาหารง่ายๆๆ ทีคนเกาหลีนิยมรับประทาน คิม แปลว่า สาหร่าย บับ แปลว่า
ข้ าว จะเป็ นแท่งยาวๆ แล้ วเค้ าก็จะหันเป็ นชิ นๆพอดีคํา พร้ อมทั งสวมชุดฮันบกเป็ นชุด
ประจําชาติของเกาหลีพร้ อมถ่ายภาพเป็ นทีระลึก
หลังจากนั นนําท่านย้ อนรอยละครดัง ชมวิวกรุงโซล ณ โซลทาวเวอร์ “Witch You Hee”
“Kim Sang Soon” “Boys Over Flowers หรื อ F4 เกาหลี” ณ เขานัมซาน-ภูเขาเพียง
ลูกเดียวใจกลางเมืองหลวง กรุงโซล 1 ใน 17 หอคอยเมืองทีสงู ทีสดุ ในโลก สูงถึง 480
เมตร เหนือระดับนํ าทะเล ณ เขานัมซานใจกลางเมืองหลวง ชมทัศนียภาพกรุงโซลและ
ชานเมืองแบบรอบทิศ 360องศาและท่านสามารถคล้ องกุญแจคูร่ ัก ตามความเชือได้
(อิสระตามอัธยาศัย ไม่รวมค่าขึ นลิฟท์ชมวิว)
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บิบิมบับ(7) บิบิมบับเป็ นอีกหนึงเมนูยอดนิยมทีคน
เกาหลีนิยมทานกันมากทีสดุ เนืองจากทําง่ายๆ ในเวลาอันรวดเร็ ว มีลกั ษณะเหมือนข้ าว
ยําทีผสมผักต่างๆ ดังนั นคนไทยจึงเรี ยกอาหารเมนูนี ว่าข้ าวยําเกาหลีวิธีทําคือนําข้ าวสวย
มาใส่ในหม้ อดินทีร้อนจัด พร้ อมส่วนผสมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นเนื อสัตว์ ผักสดชนิดต่างๆ
ถัวงอกลวก และโคชูจงั หรื อซอสเกาหลี รวมทั งไข่ไก่คลุกเคล้ าให้ เข้ ากัน รับประทานร้ อนๆ
จากนั นนําท่านเข้ าชมพิพิธภัณฑ์เท็ดดี แบร์ทุกท่านจะได้ ทราบถึงต้ นกําเนิด ทีคนเกาหลี
เชือว่าตนมีต้นกําเนิดมาจากหมี ด้ วยความเชื อนี เอง จึงทําให้ มีพิพิธภัณฑ์แห่งนี เกิดขึ น
เพือให้ คนได้ ทราบถึงประวัติความเป็ นมาตั งแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั ของชาวเกาหลี และให้
ทุก ท่า นเพลิ ด เพลิ น กับ การถ่ า ยรู ป เนื อ งจากที นี เ ราสามารถ จับ หรื อ นํ า ตุ๊ก ตามา
เป็ นพร็ อบถ่ายรูปได้ อีกด้ วย
หลังจากนั นนําท่านสู่ Seoullo7017หรื อ โซลโล 7017 สะพานลอยฟ้ า แลนด์มาร์ กแห่ง
ใหม่ ณ กรุ งโซล ถือเป็ นอีกหนึงสถานทีเทียวใหม่ของเกาหลีใต้ ทีเกิ ดจากการปรับปรุ ง
ทัศ นี ย ภาพ และปรั บ สะพานที ท รุ ดโทรม ให้ เ ป็ นถนนลอยฟ้ า ปั จุบัน ได้ ก ลายมาเป็ น
สถานทีพกั ผ่อนสําหรับประชาชน และนักท่องเทียว
หลังจากนั นนําท่านสู่ Dongdaemun Design Plazaแลนด์มาร์ กแห่งใหม่ในกรุ งโซล
ประเทศเกาหลีใต้ ออกแบบโดย ZahaHadidสถาปนิกลูกครึ งอิรัก-อังกฤษ ภายในแบ่ง
ออกเป็ น 3 โซนใหญ่ ๆ ได้ แก่ Design Lab ซึงเป็ นพื นทีสําหรับผู้รักการออกแบบเพื อ
แลกเปลีย นความรู้ และการทํ าธุร กิ จแฟชัน โซนทีส อง คื อ Museum พิพิ ธภัณ ฑ์ การ
ออกแบบสําหรับดีไซเนอร์ ทีร่วมกันแชร์ ไอเดียด้ านการออกแบบของกรุ งโซลสูส่ ากล และ
โซนสุดท้ าย คือ Art Hall พื นทีสาํ หรับนักคิดทีมาพร้ อมกับเทรนด์แฟชันใหม่ ๆ, การแสดง

คํา
ทีพกั
วันทีห้า
เช้ า

เทียง

บ่าย

แฟชันโชว์ รวมทั งนิทรรศการด้ านแฟชัน โดย Dongdaemun Design Plaza ยังตั งเป้า
สําหรับการเป็ นเบอร์ หนึงด้ านอุตสาหกรรมแฟชันและการออกแบบของเอเชีย
หลังจากนั นนํา ท่านช้ อปปิ งตลาดดังที สุดของเกาหลีตลาดเมียงดง หรื อสยามสแควร์
เกาหลี หากท่านต้ องการทราบว่าแฟชันของเกาหลีเป็ นอย่างไร ก้ าวลํ านําสมัยเพียงใด
ท่านจะต้ องมาทีเมียงดงแห่งนี พบกับสินค้ าวัยรุ่น อาทิ เสื อผ้ าบุรุษ-สตรี เครื องสําอางดังๆ
อาทิ ETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS,
LANEIGE หรื ออีกมายให้ ทา่ นได้ เลือกซื อซึงราคาถูกกว่าทีเมืองไทย 2-3 เท่า
บริ การอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูไก่ตนุ๋ โสม(8) เป็ นอาหารบํารุ งสุขภาพ เสิร์ฟในหม้ อ
ดินท่ามกลางนํ าซุปทีกําลังเดือดพล่านคัดเลือกไก่ขนาด กําลังเหมาะ
CO-OP CITY HOTEL STAYCO /HAEDAMCHE STAY HOTEL หรื อเทียบเท่า ระดับ 3
ดาว
ศูนย์ สมุนไพรนํ ามันสนเข็มแดง –ศูนย์ สมุนไพรฮอกเก นามู– พลอยแอมมาทีส
สวนสาธารณะยออีโด (Blossam Street) – ร้ านละลายเงินวอน –สนามบินอินชอน – กรุ งเทพฯ
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
หลังจากนั น นําท่านเดินทางสู่ ศูนย์สมุนไพรนํ ามันสนเข็มแดงเป็ นผลิตภัณฑ์ ทีสกัดจาก
นํ ามันสน ทีมีสรรพคุณช่วยบํารุงร่างกาย ลดไขมัน ช่วยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลใน
ร่างกายหลังจากนั นนําท่านรู้จกั และเข้ าใจ
หลังจากนั นนําท่านเดินทางสู่ ศูนย์สมุนไพร ฮ็อกเกตนามูต้นไม้ ชนิดนี เจริ ญเติบโตในป่ า
ลึกบนภูเขาทีปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือนํ าทะเล 50-800 เมตร เมล็ดของพันธุ์
ฮ๊ อตเกตนี ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนํามารับประทานเพือช่วยดูแลตับให้ สะอาดแข็งแรง
ป้องกันโรคตับแข็ง ไม่ถกู ทําลายจาการดืมแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี สารตกค้ างจากอาหาร
และยา
หลังจากนั นนําท่านสู่ สวนยออิโด (YeouidoHangang Park)เป็ นสวนสาธารณะริ ม
แม่นํ าฮันกังทีปกติจะเป็ นสถานทีพกั ผ่อนเดินเล่น ชิลๆริ มแม่นํ า ซึงจะมีการจัดกิจกรรม
มากมายในแต่ละปี เช่น เทศกาลดอกซากุระบานในฤดูใบไม้ ผลิให้ ทกุ ท่านอิสระในการ
เดินชม (ชมดอกซากุระ** โปรแกรมนี ขึ นอยูก่ บั สภาพอากาศอาจมีการเปลียนแปลง**)
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูจิมดัก (10)ไก่อบซีอวิ วุ้นเส้ น เป็ นเมนูอาหาร
เกาหลีพื นเมืองดั งเดิมเป็ นไก่ผดั รวมกับวุ้นเส้ น มันฝรัง แครอท พริ ก และซอสดํา เนื อไก่ที
นิม รสชาติคล้ ายกับไก่พะโล้ สตู รเกาหลี ทานกับข้ าว หอมอร่อย รสเผ็ดถึงเครื อง
หลังจากนั นนําทุกท่านสู่ โรงงานเจียระไนพลอยอเมทิสแดนเกาหลีเป็ นแดนของพลอยสี
ม่วง พลอยแห่ง สุขภาพและนําโชค โดยมีตั งแต่สมี ว่ งอ่อนเย็นตาจนถึงสีมว่ งไวน์ มีเสน่ห์
เย้ ายวนใจ พลอยนี จะงามจับตาเมือมาทําเป็ นแหวนจี ต่างหู และสร้ อยข้ อมือ

19.55 น.
23.35 น.

และนําท่านแวะ ซุปเปอร์ มาเก็ตซือของ (ละลายเงินวอน 5 แถม 1) สาหร่าย ขนมต่างๆ
ช็อกโกแล๊ ตหินซีเรี ยลช็อกโก ผลิตภัณฑ์ของใบและรากฝอยของโสม ในรูป ขนมโสม ชา
โสม โคลนพอกหน้ าโสม ครี มล้ างหน้ าโสม เครื องสําอางโสม หมอนสุขภาพ กิมจิ เป็ บโป
โร้ (ป๊ อกกี เกาหลี) ชินราเมง (มาม่าเกาหลี) เป็ นต้ น
เหิรฟ้ าสูก่ รุงเทพฯโดยสายการบินจินแอร์ เทียวบินทีLJ001(บริ การชุดขนมปั งและเครื องดืม
บนเครื อง)
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพพร้ อมความประทับใจ

อ ัตราค่าบริการ** ไม่มรี าคาต วั เด็ ก **
หากจํานวนผูเ้ ดินทางไม่ครบ 25 ท่าน ทางบริษ ัทขอเลือนการเดินทางหรือเปลียนแปลงราคา
ผูใ้ หญ่(2-3 ท่าน/ห้อง)
เด็ กตํากว่า 12 ปี
พ ักเดียว
กําหนดว ันเดินทาง
(ผูใ้ หญ่ 1 ท่าน + เด็ ก 1 (เสริมเตียง + ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน) หรือ
(จ่ายเพิม)
ท่าน)
(ไม่เสริมเตียง + ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
เดือนเมษายน 2018
1-5 , 2-6 , 3-7 , 7-11 , 8-12 , 16-20
18,900
17-21 , 21-25 , 22-26 , 23-27 , 24-28
4-8 , 5-9 , 6-10 , 9-13 , 18-22 , 19-23
19,900
20-24 , 25-29 , 26-30 , 27-01 ,
5,000.10-14 , 15-19
20,900
28-02 , 29-03 , 30-04 พค 2018
14-18 ,
23,900
11-15 , 12-16 , 13-17
25,900
** เด็ ก คือ อายุตํากว่า 12 ปี บริบูรณ์ ให้ยด
ึ ตามเดือนเกิดเป็นหล ัก **

หมายเหตุ
1. ท่านถูกเจ ้าหน ้าทีตรวจคนเข ้าเมืองทั งของทางประเทศไทยและเกาหลี ปฏิเสธการเข ้า-ออกเมืองของท่าน ถือ
เป็ นเหตุผลทีอยูน
่ อกเหนือความรับผิดชอบของทางบริษัท ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิในการทีจะคืนค่าใช ้จ่าย ใดๆ
ทั งสินแก่ทา่ น
2. โปรแกรมทัวร์เกาหลี จะเป็ นโปรแกรมทีจะต ้องลงร ้านช ้อปปิ ง หากท่านไม่ประสงค์ท ีจะเข ้า ท่านจะต ้องจ่ายเงิน
ค่าไม่เข ้าร ้าน ให ้กับทางร ้านค ้า ร ้านละ 100 USD/ท่าน
3. กรณีกรุ๊ปทีเดินทาง เป็ นกรุ๊ปดูงาน หรือ กรุ๊ปนั กศึกษา ซึงไม่ได ้มีการแจ ้งมากับทางบริษัทฯ ไว ้ก่อนทําการจอง
ทัวร์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิดําเนินการเก็บเงินเพิมกับทางลูกค ้าโดยตรงทีเกาหลีทันที
4.เมนูอาหารทุกมือ ตามทีระบุไว ้ในรายการ ทางบริษัทจะจัดเป็ นเมนูตามปกติ หากท่านไม่สามารถทานได ้ เช่น
ทานเจ, มังสวิรัต,ิ อาหารอิสลาม หรือแพ ้อาหารชนิดอืนๆ กรุณาแจ ้งให ้เจ ้าหน ้าทีทราบทันทีตั งแต่จองทัวร์

อ ัตรานีรวม
 ค่าต วั เครืองบินไป – กล ับ ช ันประหย ัด เส้นทางตามทีระบุไว้ในโปรแกรม (ต วั กรุป
๊ )
ค่านํ าหนัก กระเป๋ าสัมภาระเดินทาง ตามทีสายการบินกําหนดแต่ละเส ้นทาง (ไม่เกิน 15 กิโลกร ัมเท่าน ัน) โหลดใต้เครืองบิน
ถือขึนเครืองได้ 10 กิโลกร ัม และส่วนเกินคิดกิโลกร ัมละ 900บาท
 ค่าธรรมเนียม นํ ามันเชือเพลิงของสายการบินและภาษี สนามบินทุกแห่ง
 ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ
ค่าโรงแรมทีพัก ตามทีระบุในรายการ (พัก 2-3 ท่าน/ห ้อง)
ค่าเข ้าชมสถานทีตา่ งๆ ตามทีระบุในรายการ
ค่าพาหนะเดินทางระหว่างนํ าเทียว ตามทีระบุในรายการ
 ค่าอาหารและเครืองดืม ตามทีระบุในรายการ
 ค่าประกันอุบัตเิ หตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท (หมายเหตุ: ค่าประกันอุบต
ิ เิ หตุ
สําหรับเด็กทีมอ
ี ายุน ้อยกว่า 2 ปี และ ผู ้ใหญ่อายุมากกว่า 70ปี ทางบริษัทประกันฯจะชดใช ้ค่าสินไหมทดแทนเพียงครึงหนึงของ
สัญญาฯ)(กรณีสง
่ จอยหน้าร้าน)
อ ัตรานีไม่รวม
 ค่าใช ้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากรายการทัวร์ระบุไว ้ เช่น ค่าอาหาร-เครืองดืม,ค่าซักรีด,ค่าโทรศัพท์,ค่ามินบ
ิ าร์และทีวช
ี อ
่ งพิเศษ
ฯลฯ
ค่าทิปบริการ สําหรับพนั กงานบริการ เช่น ค่าทิปคนขับรถ ค่าทิปไกด์ท ้องถิ น ค่าทิปพนั กงานเสิรฟ
์ พนักงานยกกระเป๋ า
 ค่าธรรมเนียม นํ ามันเชือเพลิงและภาษี สนามบินทีทางสายการบินอาจเรียกเก็บเพิมตามภาวะอัตราแลกเปลียน
 ค่าภาษี ตา่ งๆ หัก ณ ทีจ่าย 3% และภาษี มล
ู ค่าเพิม 7% (กรณีท ีลก
ู ค ้าต ้องการใบกํากับภาษี)
ค่าปรับ สําหรับกระเป๋ าสัมภาระเดินทางทีเกินกว่าทีสายการบินกําหนด
 ค่าประกันอุบัตเิ หตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท (หมายเหตุ: ค่าประกันอุบต
ิ เิ หตุ
สําหรับเด็กทีมอ
ี ายุน ้อยกว่า 2 ปี และ ผู ้ใหญ่อายุมากกว่า 70 ปี ทางบริษัทประกันฯจะชดใช ้ค่าสินไหมทดแทนเพียงครึงหนึงของ
สัญญาฯ)(กรณีเหมาต ัดกรุป
๊ )
ราคาท ัวร์น ีไม่รวมทิป พน ักงานข ับรถ, ไกด์ทอ
้ งถิน และห ัวหน้าท ัวร์จากเมืองไทย
ค่าทิป จํานวน 40,000 วอน *กรุณายืนค่าทิปให้ก ับห ัวหน้าท ัวร์ท ีสนามบิน (ว ันแรก)
วิธก
ี ารชําระเงิน กรุณาชํ าระค่าม ัดจํา ท่านละ 5,000 บาท (ช่วงเทศกาล 10,000 บาท)
 แฟกซ์หรืออีเมล์ หน ้าหนังสือเดินทาง (Passport) ของผู ้เดินทาง (หน ังสือเดินทางมีอายุการใช้งาน 6 เดือนขึนไป)
ค่าทัวร์สว่ นทีเหลือ บริษัทฯขอเก็บค่าทัวร์ทั งหมด ก่อนการเดินทางอย่างน ้อย 15 วันทําการ มิฉะนั นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใน
การคืนเงินค่ามัดจําทั งหมด
การยกเลิกและการเปลียนแปลง
 กรุ๊ ป ทีเ ดิน ทางช่ว งวัน หยุด ฤดูท่อ งเทีย ว เทศกาลสํา คัญ จะไม่ม ีก ารคืน เงิน มั ด จํ า หรือ ค่า ทั ว ร์ทั ง หมด หากไม่ไ ด ้ปฏิบัต ต
ิ าม
เงือนไขต่างๆ ทีได ้ระบุไว ้
 ช่วงเทศกาลหรือวันหยุดต่อเนือง ต ้องแจ ้งยกเลิกก่อนเดินทางอย่างน ้อย 45 วัน ทําการหรือก่อนหน ้านั น
การยกเลิกจะ ต ้องแจ ้งทางบริษัท
ก่อนเดินทางอย่างน ้อย 30 วัน ทําการหรือก่อนหน ้านั นคืนค่าทัวร์ทั งหมด
ยกเลิกการ เดินทางภายใน 30 วัน
คิดค่าใช ้จ่าย 50 เปอร์เซ็นต์ของราคาทัวร์ในทุกกรณี
 ยกเลิกการ เดินทางภายใน 15 วัน
ขอสงวนสิทธิในการคืนเงินค่าทัวร์ทั งหมดในทุกกรณี
 ยกเว ้นกรุ๊ปทีเดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลทีต ้องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือกรุ๊ปทีมก
ี ารการันตีคา่ มัดจําทีพักโดยตรงหรือ
โดยการผ่า นตัว แทนในประเทศหรือ ต่า งประเทศ และไม่อ าจขอคืน เงิน ได ้ รวมถึงเที ย วบิน พิเ ศษ เช่น EXTRAFLIGHT และ
CHARTER FLIGHT จะไม่มก
ี ารคืนเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทั งหมดเนืองจากค่าตัวเป็ นการเหมาจ่ายในเทียวบินนั น

เงือนไขอืนๆ
- รายการทัวร์ส ามารถปรั บเปลียนการเดินทางได ้ ตามความเหมาะสม โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า แต่ทางบริษัทจะยังคง
รักษาผลประโยชน์ของลูกค ้าเป็ นสิงสําคัญ
- บริษัทฯรับเฉพาะผู ้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพือท่องเทียวเท่านั น หากท่านถูกเจ ้าหน ้าทีตรวจคนเข ้าเมืองของประเทศนั นๆปฏิเสธ
การเข ้า-ออกเมือง ด ้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามถือเป็ นเหตุผลซึงอยูน
่ อกเหนืออํานาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิท ีจะไม่คน
ื เงินบางส่ว นหรือทั งหมดหากท่านถูกปฏิเสธการเข ้า-ออกเมือง ไม่ว่าประเทศใดจนทําให ้ท่านไม่สามารถ
เดินทางต่อไปได ้ คณะทัวร์ท่านอืนๆ รวมถึงไกด์จะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได ้ จําเป็ นต ้องออกเดินทางตามโปรแกรมที
วางไว ้ แต่ทางตัวแทนบริษัทฯจะทําหน ้าทีประสานงานและเจ ้าหน ้าทีจะทําการติดต่อและช่วยเหลือท่านเป็ นระยะๆ
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช ้จ่ายใดๆทั งสิน ในกรณีท ีเกิดเหตุสด
ุ วิสัยต่างๆ เช่น การยกเลิกหรือการล่าช ้า
ของสายการบิน, อุบัตเิ หตุ, ภัยธรรมชาติ, การนั ดหยุดงาน, การจราจรติดขัด หรือสิงของสูญหายตามสถานทีตา่ งๆ ทีเกิดขึน
เหนืออํานาจการควบคุมของบริษัทฯ และเจ ้าหน ้าทีนั นๆ ทีจะส่งผลทําให ้เสียเวลาในการท่องเทียวตามรายการทัวร์ ผู ้เดินทางไม่
สามารถเรียกร ้องค่าเสียหาย ไม่วา่ ในกรณีใดๆทั งสิน ทั งค่าเสียเวลา ค่าเสียโอกาส ค่าเสียความรู ้สึก และค่าใช ้จ่ายทีบริษัทจ่าย
ไปแล ้ว เป็ นต ้น
- กรณียกเลิกหรือเปลียนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการคืนเงินทั งหมดหรือบางส่วนให ้กับท่าน เมือท่านตกลง
ชํา ระเงิน ไม่ว่า ทั ง หมดหรือ บางส่ว นกับ ทางบริษั ทฯ ทางบริษั ทถือ ว่า ท่า นได ้ยอมรั บในเงื อ นไขข ้อตกลงต่า งๆ ทีไ ด ้ระบุไ ว ้ทั ง
หมดแล ้ว
- เมือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล ้ว ท่านงดการใช ้บริการรายการใดรายการหนึ ง หรือไม่เดินทางพร ้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ
ไม่อาจเรียกร ้องค่าบริการ และเงินมัดจําคืน ไม่วา่ กรณีใดๆ ทั งสิน
- ถ ้ากรุ๊ปทีทา่ นจองทัวร์ไว ้ ไม่สามารถออกเดินทาง จากกรณีจํานวนผู ้เดินทางไม่ครบจํานวนตามที กําหนดไว ้ หรือสายการบินแจ ้ง
ยกเลิกบิน ทางบริษัทจะคืนเงินค่าทัวร์ให ้ท่าน แต่ทางบริษัทจะขอหักเงินค่าใช ้จ่ายที เกิดขึนจริง เช่น ค่าธรรมเนียมในการยืนขอ
วีซา่ ของประเทศทีทา่ นจะเดินทาง (ถ ้าโปรแกรมทีทา่ นเดินทางจะต ้องยืนขอวีซา่ )
- อัตราค่าบริการคิดคํานวณจากอัตราแลกเปลียน และราคาตัวเครืองบินในปั จจุบน
ั
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลียน
ค่าบริการในกรณีท ีมก
ี ารขึนราคาค่าตัว เครืองบิน ภาษี เดินทาง ค่าประกันภัย ค่าธรรมเนียมนํ ามัน หรือมีการประกาศลดค่าเงิน
บาท หรืออัตราแลกเปลียนได ้ปรับขึนในช่วงใกล ้วันทีคณะจะเดินทาง
- เนืองจากตัวเครืองบินชุดนีเป็ นตัวราคาพิเศษ (ตัวกรุ๊ป) ต ้องเดินทางตามวันทีท ีระบุไว ้บนหน ้าตัวเท่านั น จึงไม่สามารถยกเลิกหรือ
เปลียนแปลงใดๆ ทั งสิน และถ ้าทางบริษัทได ้ดําเนินการออกตัวเครืองบินไปแล ้วนั น ไม่สามารถยกเลิกหรือเปลียนแปลงรายชือผู ้
เดินทางได ้ (ยกเว ้นบางสายการบิน ทีสามารถเปลียนแปลงรายชือผู ้เดินทางได ้ เมือท่านต ้องการเปลียนแปลงรายชือผู ้เดินทาง
หลังจากออกตัวเครืองบินไปแล ้ว จะต ้องเสียค่าใช ้จ่ายในการดําเนินการ ทั งนีจะขึนอยู่กับสายการบินเท่านั น)
- บริษัทฯทําหน ้าทีเป็ นตัวแทนในการเรียกร ้องค่าชดใช ้จากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษัทขนส่งเมือเกิดการสูญหายของสัมภาระ
ระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าวในระหว่างการ ท่องเที ยวนี หากท่านไม่ใช ้บริการใดๆ ไม่วา่
ทั งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิไม่สามารถเรียกร ้องขอคืนค่าบริการได ้หากท่านไม่ เดินทางกลับพร ้อมคณะทัวร์ ตัว
เครืองบินขากลับซึงยังไม่ได ้ใช ้ ไม่สามารถนํ ามาขอคืนเงินได ้ค่าบริการที ท่านชําระกับทางบริษัทฯ เป็ นการชําระแบบเหมาขาด
และทางบริษัทฯได ้ชําระให ้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั นหากท่านมีเหตุอน
ั ใดทีทําให ้ท่านไม่ได ้
ท่องเทียวพร ้อมคณะตามรายการ ทีระบุไว ้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได ้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท ีจะเปลียนแปลงรายการทัวร์ตาม
ความเหมาะสม และสถานการณ์ตา่ งๆ ทั งนีทางบริษัทฯจะยึดถือและคํานึงถึง ความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สงู สุดของลูกค ้า
ส่วนมากเป็ นสําคัญ

