เที่ยวครบ...จบทุกฟังก์ชนั ่
1. เกาะนามิ
2. สวนสนุกล็อตเต้เวิ ลด์ + โซล สกาย ทาวเวอร์
3. ถ่ายรูป 3 มิ ติ TRICK EYE MUSEUM + พิ พิธภัณฑ์ ICE MUSEUM
4. เดิ นช้อปปิ้ งสุดมันส์ ตลาดดัง ฮงแด + เมียงดง + ทงแดมุน
5. BUFFET BBQ
6. สุดพิ เศษ!! พักโซล 3 คืน

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – อินชอน
22.00 น.
คณะพร้ อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารระหว่างประเทศชัน้ 4 เคาน์เตอร์ D
ประตูท างเข้ าเบอร์ 2-3 สายการบิน จิ น แอร์ (LJ) โดยมี เจ้ าหน้ าที่ ของบริ ษั ท ฯ คอยให้ ก าร
ต้ อนรับ และอานวยความสะดวกด้ านสัมภาระเช็คอิน
วันที่ 2 อินชอน – พาจู – หมู่บ้านฝรั่ งเศส – พาจู พรี เมี่ยม เอาท์ เล็ต – เกาะนามิ
(-/L/D)
โซล ทาวเวอร์
01.05 น.
บินลัดฟ้าสู่ กรุงโซล โดยสายการบินจินแอร์ เที่ยวบินที่ LJ002 (บริการชุดขนมปังและ
เครื่ องดื่มบนเครื่ อง)
08.25 น.
ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต้ (เวลาท้ องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม.
กรุณาปรับ นาฬิกาของท่านเป็ นเวลาท้ องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลังจากผ่านพิธีการ
ตรวจคนเข้ าเมืองและศุลกากรแล้ ว นาท่านเดินทางสูเ่ มืองพาจู
นาทุกท่านสู่ หมู่บ้านฝรั่ งเศส พาจู หมูบ่ ้ านสีลกู กวาด เป็ นชื่อง่ายๆ ที่นกั ท่องเที่ยวไทยใช้
เรี ยกเมื่อเอ่ยถึงหมูบ่ ้ านโพรวองซ์หรื อหมู่บ้านฝรั่งเศสที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นเมืองพาจู หนึง่ ในสถานที่เที่ยว

เที่ยง

ค่า

ยอดนิยมในเกาหลี เนื่องจากสีสนั ของบ้ านและตึกต่างๆ แต่ละหลังที่มีสีสนั สดใสเหมือน
ลูกกวาด โดยจาลองมาจากเอกลักษณ์ของเมืองโพรวองซ์ ในประเทศฝรั่งเศส ซึง่ ภายใน
หมูบ่ ้ านจะมีร้านค้ าและร้ านอาหารมากมาย เช่น ร้ านเบเกอรี่ ร้ านขายเครื่ องครัว ร้ านขาย
ต้ นไม้ และดอกไม้ ร้ านขายไอศกรี ม ฯลฯ จึงทาให้ ที่นี่เป็ นจุดหมายปลายทางที่ใครๆ มักจะมา
ถ่ายรูปไว้ เป็ นที่ระลึกเสมอ
หลังจากนันน
้ าทุกท่านอิสระช็อปปิ ง้ ที่ พาจู พรี เมี่ยม เอาท์ เล็ต คือแหล่งช้ อปปิ ง้ ราคาถูกที่
ตังอยู
้ ภ่ ายในเมืองปาจู บนเนื ้อที่กว่า 40,000 ตารางเมตร พร้ อมที่จอดรถกว้ างขวาง
นอกจากนี ้มียงั มีสินค้ าหลากหลายยี่ห้อชื่อดังกว่า 160-190 แบรนด์ รวมทังสิ
้ นค้ าแบรนด์เนม
ในราคาประหยัดกว่าร้ านค้ าทัว่ ไปให้ ผ้ มู าเยือนได้ เลือกสรรกันอย่างละลานตา
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูทคั คาลบี (1) หรื อไก่บาร์ บีควิ ผัดซอสเกาหลีอาหาร
เลื่องชื่อ ของเมืองชุนชอน โดยนาไก่บาร์ บีควิ มันหวาน ผัดกระหล่า ต้ นกระเทียม ตกหรื อข้ าว
ปัน้ และซอสมาผัดรวมกันบนกระทะแบนดา คลุกเคล้ าทุกอย่างให้ เข้ าที่ รับประทานกับผัด
กาดเกาหลีและเครื่ องเคียง เมื่อทานใกล้ หมด จะนาข้ าวสวยและสาหร่าย แห้ งมาผัดรวมกัน
เป็ นทัคคาลบีโพกึมที่แสนอร่อย และน ้าซุป)
หลังจากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ ท่ าเรือเฟอร์ ร่ ี ข้ ามฟาก เพื่อข้ ามไปยัง เกาะนามิ สถานที่แสน
โรแมนติคอีกแห่งหนึง่ สาหรับคูร่ ักคูห่ นุม่ สาว ครอบครัว เพื่อนๆหนึง่ ในสถานที่ถ่ายทาละคร
เกาหลี WINTER LOVE SONG หรื อเพลงรักในสายลมหนาว เกาะนามิมีรูปร่างเหมือนใบไม้ ที่
ลอยอยูท่ างตอนเหนือของแม่น ้าฮัน ณ ที่แห่งนี ้ ท่านสามารถเช่าจักรยานหรื อมอเตอร์ ไบท์
เที่ยวรอบเกาะ เดินเล่นชมสวนเกาหลี หรื อคาราวะสุสานนายพลนามิ และสามารถเดินผ่าน
กลางแมกไม้ แห่งสวนสนที่สงู เสียดฟ้าเพื่อสุขภาพ ผ่านดงต้ นสน ดอกสน ต้ นเกาลัด เลือกนัง่ ที่
ม้ านัง่ ข้ างชายฝั่ง เพื่อชมบรรยากาศโรแมนติกใต้ เงาไม้
จากนัน้ นาท่านสู่ หอคอย N’SEOUL TOWER ย้ อนรอยซี รีย์ดัง “You Who Came From
The Stars” (ยัยตัวร้ ายกับนายต่างดาว) และ “Kim Sam Soon” ณ เขานัมซาน ภูเขาเพียงลูก
เดียวใจกลางเมืองหลวงกรุงโซล 1 ใน 17 หอคอยเมืองที่สงู ที่สดุ ในโลก สูงถึง 480 เมตร เหนือ
ระดับนา้ ทะเล ชมทัศนียภาพกรุ งโซลและชานเมืองแบบรอบทิศ 360 องศา (ไม่รวมค่าขึน้
ลิฟท์)
บริการอาหารค่า(2) ณ ภัตตาคาร เมนูชาบู ชาบู สุกี ้หม้ อไฟสไตล์เกาหลี อาหารพื ้นเมืองของ

คาบสมุทรเกาหลีตงแต่
ั ้ สมัยมองโกเลียบุกคาบสมุทรเกาหลี ลักษณะคล้ ายสุกี ้หม้ อไฟ
พักที่ Seoul : H avenue Hotel (www.csseoulhotel.com) หรือเทียบเท่ า ระดับ 3 ดาว
วันที่ 3 สนุกล็อตเต้ เวิร์ล – โซลสกาย ทาวเวอร์ – โรงเรี ยนสอนทาคิมบับ+ใส่ ชุดฮันบก (B/L/D)
ดิวตีฟ้ รี – คอสเมติก – ตลาดทงแดมุน
เช้ า
บริการอาหารเช้ า(3) ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
หลังจากนันเดิ
้ นทางสู่ สวนสนุกล็อตเต้ เวิร์ด (Lotte World) แบ่งออกเป็ น 2 ที่เที่ยวหลักๆ
คือสวนสนุกในร่มจะเรี ยกว่า Lotte World Adventure สวนสนุกในร่มนี ้จะมีด้วยกันทังหมด
้
4
ชัน้ แต่ละ่ ชันจะมี
้ ทงเครื
ั ้ ่ องเล่นต่างๆ ร้ านอาหาร และ ร้ านขายของ มีลานสเก๊ ตน ้าแข็งขนาด
ใหญ่อยู่ตรงกลาง เครื่ องเล่นยอดฮิตที่แนะนา คือ The Adventure of Sind bad , The
Conquistador , Flume Ride , The French Revolution , Jungle Adventure และ
Pharaoh's Fury ฯลฯและอีกที่หนึง่ คือ Magic Island เป็ นสวนสนุกที่มีน ้าล้ อมรอบโดยต้ อง
มาทางชัน้ 2 ของ Lotte World Adventure ในส่วนของ Magic Island ซึง่ เป็ นสวนสนุก
กลางแจ้ งที่มีเครื่ อง เล่นที่หวาดเสียวอยูห่ ลายชนิด อาทิ Atiantis , Gyro Drop , Gyro
Swing , Comet Express
จากนัน้ นาท่านไปชม ตึกที่ สูงที่สุดของเกาหลี ตึก โซลสกาย ทาวเวอร์ LOTTE WORLD
TOWER ตัง้ อยู่ใจกลางกรุ ง โซล ในเขตจัม ซิ ล (Jamsil) มี ทัง้ หมด 123 ชัน้ ความสูง 554.5
ตึกล็ อตเต้ เวิล์ ด ทาวเวอร์ เป็ นตึกที่ สูงที่ สุดในเกาหลี ใต้ และมี รูปทรงที่ โดดเด่นที่ สามารถ
มองเห็นได้ ทวั่ รอบกรุงโซล โดยจุดเด่นของตึก ล็อตเต้ เวิล์ด ทาวเวอร์ ก็คือ จุดชมวิวบนยอด
ตึกหรื อที่เรี ยกว่า โซล สกาย์ และ Sky deck บนชัน้ 118 เป็ นหอชมวิวที่มีพื ้นเป็ นกระจกที่สูง
ที่สดุ ในโลก ( ไม่ รวมค่ าขึน้ ลิฟท์ )
เที่ยง
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูหมูย่างเกาหลี (4) ต้ นต ารับ อาหารเลื่ องชื่อ ของ
ประเทศเกาหลีใต้ เป็ นหมูย่างที่ผ่านการหมักจนได้ ที่ นามาย่างบนเตาถ่านร้ อนๆ สุกกาลังดี
แล้ วตัดชิ ้นพอคา รับประทานกับซอส, กระเทียม, กิมจิ และใช้ ใบผักกาดหอมสดห่อเป็ นคาๆ
คล้ ายเมี่ยงคา แกล้ มด้ วยพริกเกาหลีเม็ดโตสีเขียวสด พร้ อมข้ าวสวยร้ อนๆ
จากนันน
้ าท่านไปเรี ยนรู้เกี่ยวกับการ ทาคิมบับ (ข้ าวห่ อสาหร่ าย) เรี ยนรู้วิธีการทา คิมบับ
(ข้ าวห่อสาหร่าย) อาหารง่ายๆๆ ที่คนเกาหลีนิยมรับประทาน คิม แปลว่า สาหร่าย บับ
แปลว่า ข้ าว จะเป็ นแท่งยาวๆ แล้ วเค้ าก็จะหัน่ เป็ นชิ ้นๆพอดีคา พร้ อมทังสวม
้
ชุดฮันบก เป็ น

ชุดประจาชาติของเกาหลีพร้ อมถ่ายภาพเป็ นที่ระลึก หลังจากนัน้
นาท่านช้ อปปิ ง้ ปลอดภาษีที่ ดิวตรีฟ้ รี ช้ อปปิ ง้ สินค้ าแบรนด์เนม มากมาย อาทิ นาฬิกา,
แว่นตา,เครื่ องสาอางค์,กระเป๋ า,กล้ องถ่ายรูป หรื อจะเป็ นโทรศัพท์มือถือ ให้ ท่านอิสระได้ เลือก
ซื ้ออย่างเต็มที่
***หากมีเวลาพาท่ านเดินชม คลองชองเกชอน ซึง่ เดิมเป็ นคลองเก่าแก่ในอดีตมีอายุกว่า
600 ปี ที่ทอดผ่านใจกลางเมืองหลวง แต่ในปัจจุบนั ได้ มีการพัฒนา และบูรณะคลองแห่งนี ้
ขึ ้นมาใหม่ ทาให้ กรุงโซลมีคลองที่ยาวกว่า 6 กิโลเมตร ที่มีแต่น ้าใส จนสามารถมองเห็นตัว
ปลาหลากพันธ์ที่กาลังแหวกว่ายไปมา ปัจจุบนั โครงการชองเกชองได้ กลายเป็ นสถานที่จดั
กิจกรรมต่างๆ อาทิ งานแสดงศิลปะต่างๆ งานดนตรี นิทรรศการดอกไม้ ฯลฯ และยังมี
สวนสาธารณะทังสองฝั
้
่งคลอง ที่ในยามค่าคืนจะเต็มไปด้ วยแสงสีสวยงามน่าชม***
จากนันน
้ าท่านช้ อปปิ ง้ ร้ านเครื่ องสาอางยอดนิยม COSMETIC OUTLET ของนักช้ อปชาวไทย
ให้ ท่านได้ เลือกซื ้อกลับไปฝากเป็ นของที่ระลึก อาทิเช่น ROJUKISS, ครี มน ้าแตก ซึ่งราคาถูก
กว่าที่เมืองไทยเกือบเท่าตัว และบางผลิตภัณฑ์ยงั ไม่มีขายในไทย
ค่า
บริการอาหารค่า(5) ณ ภัตตาคาร พลูโกกิ อาหารยอดนิยมอีกหนึง่ ชนิดของครัวเกาหลีทาจาก
เนื ้อหมูที่หมักจนได้ ที่แล้ วนามาผัดกับผักต่างๆ และวุ้นเส้ นของเกาหลี พอให้ มีน ้าขลุกขลิก
เล็กน้ อย ปรุงรสให้ ออกรสหวานเล็กน้ อย รับประทานคูก่ บั ข้ าวสวย และกิมจิชนิดต่างๆ
จากนัน้ นาท่ านไปที่ตลาดดังของเกาหลี ตลาดทงแดมุน ตลาดแห่ งนีส้ ามารถช้ อปปิ ้ ง
สินค้ าหลากหลาย สินค้ าที่มีมากที่สุดในตลาดนี ้ คือ เสือ้ ผ้ าเครื่องแต่ งกาย นอกจากนี ้
ยังมีร้านเครื่องสาอางค์ ต่างๆ
พักที่ Seoul : H avenue Hotel (www.csseoulhotel.com) หรือเทียบเท่ า ระดับ 3 ดาว
วันที่ 4 ศูนย์ สมุนไพรนา้ มันสนเข็มแดง – พระราชวังเคียงบ็อคคุง – พิพธิ ภัณฑ์ ภาพ 3 มิติ (B/L/D)
ไอซ์ มวิ เซี่ยม – ตลาดฮงแด – ช้ อปปิ ้ งเมียงดง
เช้ า
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (6)
หลังจากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ RED PINE เป็ นผลิตภัณฑ์ ที่สกัดจากนา้ มันสน ที่มี
สรรพคุณช่วยบารุงร่างกาย ลดไขมัน ช่วยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในร่างกาย
จากนัน้ ผ่ านชม บลูเฮ้ าส์ ทาเนียบประธานาธิบดีของเกาหลีใต้ (ระหว่ างรถแล่ นผ่ านไม่
อนุญาตให้ ถ่ายภาพหรือวีดีโอใดๆ ทัง้ สิน้ ) นาท่ านผ่ านชม อนุสาวรี ย์รูปนกฟี นิกซ์
สัญลักษณ์ความเป็ นอมตะ ชมทัศนียภาพอันสวยงามของภูเขารูปหัวมังกรและวงเวียนน ้าพุ

เที่ยง

ค่า

นับเป็ นจุดที่มี ฮวงจุ้ยที่ดีที่สดุ ของกรุงโซล
นาท่านชม พระราชวังเคี ยงบ็ อคคุ ง ซึ่งเป็ นพระราชวังไม้ โบราณเก่าแก่ที่สุด สร้ างขึน้ ใน
ค.ศ. 1394 ในอดีตกว่า 600 ปี ก่อน ภายในพระราชวังแห่งนี ้มีหมู่พระที่นงั่ มากกว่า 200 หลัง
แต่ได้ ถูกทาลายไปมากในสมัยที่ญี่ปนเข้
ุ่ ามาบุกยึดครอง ทังยั
้ งเคยเป็ นศูนย์บญ
ั ชาการทาง
การทหารและเป็ นที่ประทับของ กษัตริ ย์ปัจจุบนั ได้ มีการก่อสร้ างหมู่พระที่นงั่ ที่เคยถูกทาลาย
ขึ ้นมาใหม่ในตาแหน่งเดิม ถ่ายภาพคู่กบั พลับพรากลางน ้า “เคียงเฮวรู ”ที่ซึ่งเคยเป็ นท้ องพระ
โรงออกงานสโมสรสันนิบาตต่าง ๆ สาหรับต้ อนรับแขกบ้ านแขกเมือง
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บิบิมบับ (7) บิบิม บับเป็ นอี กหนึ่งเมนูยอดนิยมที่ คน
เกาหลีนิยมทานกันมากที่สดุ เนื่องจากทาง่ายๆ ในเวลาอันรวดเร็ ว มีลกั ษณะเหมือนข้ าวยาที่
ผสมผักต่างๆ ดังนันคนไทยจึ
้
งเรี ยกอาหารเมนูนี ้ว่าข้ าวยาเกาหลี วิธีทาคือนาข้ าวสวยมาใส่ใน
หม้ อดินที่ร้อนจัด พร้ อมส่วนผสมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นเนือ้ สัตว์ ผักสดชนิดต่างๆ ถั่วงอกลวก
และโคชูจงั หรื อซอสเกาหลี รวมทังไข่
้ ไก่คลุกเคล้ าให้ เข้ ากัน รับประทานร้ อนๆ
จากนันน
้ าท่านสู่ TRICK EYE MUSEUM พิพิธภัณฑ์ศิลปะสามมิติ ต้ นฉบับของเกาหลี
สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมที่ทงคนเกาหลี
ั้
และนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาเก็บรูปภาพ
พร้ อมโพสท่าเก๋ๆ กับฉากสามมิติ ทาให้ การเดินชมนิทรรศการศิลปะไม่ใช่สิ่งที่นา่ เบื่อและ
เข้ าใจยากอีกต่อไป
นาท่านชม ICE MUSEUM เมืองน ้าแข็งที่มีผลงานศิลปะแกะสลักน ้าแข็งกว่า 50 ชิ ้น
รวมอยูใ่ นที่เดียว พร้ อมจัดแสดงในแบบที่ไม่ธรรมดา แต่จาลองเป็ นเมืองที่ทกุ อย่างกลายเป็ น
น ้าแข็ง และเอาใจเด็กๆ ด้ วยสไลเดอร์ น ้าแข็ง และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย ให้ คณ
ุ ได้ เดิน
เที่ยวอย่างไม่ร้ ูสกึ เบื่อ อาทิ สัมผัสประสบการณ์นงั่ รถลากกวางรูดอร์ ฟ ทักทายลุงซานต้ า โพส
ท่าคูก่ บั นกเพนกวินขัวโลก
้ สารวจบ้ านน ้าแข็งเอสกิโม เยี่ยมชมปราสาทน ้าแข็ง ชมวิวจากบน
กาแพงเมือง และลองเข้ าพักโรงแรมที่ทกุ อย่างทาจากน ้าแข็ง
จากนัน้ อิสระให้ ท่านเดินช้ อปปิ ง้ กันที่ ตลาดฮงแด ซึ่งเป็ นย่านช้ อปปิ ง้ ชื่อดังของเหล่าวัยรุ่ น
เกาหลี ซึง่ ฝั่งตรงข้ ามของย่านนี ้เป็ นมหาวิทยาลัยฮงอิก
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บุฟเฟต์บาบีควิ ปิ ง้ ย่างสไตล์เกาหลี เนื ้อหมู เนื ้อ
ไก่ เติมไม่อนั ้ (8)
หลังจากนัน้ น าท่านช้ อปปิ ง้ ตลาดดังที่ สุด ของเกาหลี ตลาดเมี ยงดง หรื อ สยามสแควร์

เกาหลี หากท่านต้ องการทราบว่าแฟชัน่ ของเกาหลีเป็ นอย่างไร ก้ าวล ้านาสมัยเพียงใดท่าน
จะต้ องมาที่เมียงดงแห่งนี ้พบกับสินค้ าวัยรุ่ น อาทิ เสื ้อผ้ าบุรุษ -สตรี เครื่ องสาอางดังๆ อาทิ
ETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE
หรื ออีกมายให้ ทา่ นได้ เลือกซื ้อซึง่ ราคาถูกกว่าที่เมืองไทย 2-3 เท่า
พักที่ Seoul : H avenue Hotel (www.csseoulhotel.com) หรือเทียบเท่ า ระดับ 3 ดาว
วันที่ 5 ศูนย์ สมุนไพรโสม – ศูนย์ สมุนไพรฮอกเก นามู – พลอยแอมมาทีส – ร้ านละลายเงินวอน
สนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ
เช้ า
บริการอาหารเช้ า(9) ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
หลังจากนันน
้ าท่านรู้จกั และเข้ าใจ ศูนย์ สมุนไพรโสมเกาหลี หรื อราชาแห่งมวลสมุนไพรโสม
ถูก นามาใช้ เพื่อสุขภาพเป็ นเวลานานากว่า 2,000 ปี ในตารายาแผนโบราณจีน ระบุวา่ โสม
เป็ นสมุนไพรที่ชว่ ยเสริมความแข็งแรงให้ แก่ระบบย่อยอาหารและปอด ช่วยทาให้ จิตใจสงบ
และเพิ่มพละกาลังโดยส่วนรวมสรรพคุณทางการแพทย์ ช่วยบารุงหัวใจ ป้องกันโรคหัวใจขาด
เลือด เสริม ประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้องกันมะเร็ง และเร็วๆ นี ้ โสมเกาหลีอาจจะได้ จด
ทะเบียนมรดกโลก โดยองค์การยูเนสโก ทุกวันนี ้ผลิตภัณฑ์โสมเป็ นสิ่งที่ขาดไม่ได้ สาหรับผู้ที่
คานึงถึงสุขภาพในปัจจุบนั
หลังจากนันน
้ าท่านเดินทางสู่ ศูนย์ สมุนไพร ฮ็อกเกตนามู ต้ นไม้ ชนิดนี ้เจริ ญเติบโตในป่ า
ลึก บนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือนา้ ทะเล 50-800 เมตร เมล็ดของพันธุ์
ฮ๊ อ ตเกตนี ้ ชาวเกาหลี รุ่น ใหม่ นิ ย มน ามารั บ ประทานเพื่ อ ช่วยดูแ ลตับ ให้ ส ะอาดแข็ ง แรง
ป้องกันโรคตับแข็ง ไม่ถูกทาลายจาการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้ างจากอาหาร
และยา
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูไก่ตนุ๋ โสม(10) เป็ นอาหารบารุงสุขภาพ เสิร์ฟในหม้ อ
ดินท่ามกลางน ้าซุปที่กาลังเดือดพล่าน คัดเลือกไก่ขนาด กาลังเหมาะ
หลังจากนันน
้ าทุกท่านสู่ โรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส แดนเกาหลีเป็ นแดนของพลอยสี
ม่วง พลอยแห่ง สุขภาพและนาโชค โดยมีตงแต่
ั ้ สีมว่ งอ่อนเย็นตาจนถึงสีมว่ งไวน์ มีเสน่ห์เย้ า
ยวนใจ พลอยนี ้จะงามจับตาเมื่อมาทาเป็ นแหวน จี ้ ต่างหู และสร้ อยข้ อมือ
และนาท่านแวะ ซุ ป เปอร์ ม าเก็ ต ซือ้ ของ (ละลายเงินวอน 5 แถม 1) สาหร่ าย ขนมต่างๆ
ช็อกโกแล๊ ตหิน ซีเรี ยลช็อกโก ผลิตภัณฑ์ของใบและรากฝอยของโสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม

19.55 น.
23.35 น.

โคลนพอกหน้ าโสม ครี มล้ างหน้ าโสม เครื่ องสาอางโสม หมอนสุขภาพ กิมจิ เป็ บโปโร้ (ป๊ อกกี ้
เกาหลี) ชินราเมง (มาม่าเกาหลี) เป็ นต้ น
เหินฟ้าสูก่ รุงเทพฯโดยสายการบินจินแอร์ เที่ยวบินที่ LJ001(บริ การชุดขนมปังและ
เครื่ องดื่มบนเครื่ อง)
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจ
☺-☺-☺-☺-☺-☺-☺-☺-☺

อ ัตราค่าบริการ ** ไม่มรี าคาตว๋ ั เด็ก **

หากจานวนผูเ้ ดินทางไม่ครบ 25 ท่าน ทางบริษ ัทขอเลือ
่ นการเดินทางหรือเปลีย
่ นแปลงราคา

กาหนดว ันเดินทาง

ผูใ้ หญ่ (2-3 ท่าน/
ห้อง)
(ผูใ้ หญ่ 1 ท่าน + เด็ ก 1
ท่าน)

เด็กตา
่ กว่า 12 ปี
(เสริมเตียง + ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)

หรือ

พ ักเดีย
่ ว
(จ่ายเพิม
่ )

(ไม่เสริมเตียง + ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)

เดือนมีนาคม
2-6 , 4-8 , 6-10 , 8-12 , 10-14
12-16 , 14-18 , 16-20 , 18-22
20-24 , 22-26

16,900

5,000.-

** เด็ก คือ อายุตา่ กว่า 12 ปี บริบร
ู ณ์ ให้ยด
ึ ตามเดือนเกิดเป็นหล ัก **

หมายเหตุ
1. ท่านถูกเจ ้าหน ้าทีต
่ รวจคนเข ้าเมืองทัง้ ของทางประเทศไทยและเกาหลี ปฏิเสธการเข ้า-ออก
เมืองของท่าน ถือเป็ นเหตุผลทีอ
่ ยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของทางบริษัท ทางบริษัท ขอสงวน
ิ ธิใ์ นการทีจ
ิ้ แก่ทา่ น
สท
่ ะคืนค่าใชจ่้ าย ใดๆ ทัง้ สน
้
2. โปรแกรมทั วร์เกาหลี จะเป็ นโปรแกรมที่จ ะต ้องลงร ้านช อปปิ
้ ง หากท่านไม่ป ระสงค์ท ี่จะเข ้า
ท่านจะต ้องจ่ายเงินค่าไม่เข ้าร ้าน ให ้กับทางร ้านค ้า ร ้านละ 100 USD/ท่าน
ึ ษา ซงึ่ ไม่ได ้มีการแจ ้งมากับทางบริษัทฯ ไว ้
3. กรณีกรุ๊ปทีเ่ ดินทาง เป็ นกรุ๊ปดูงาน หรือ กรุ๊ปนักศก
ิ ธิด
ก่อนทาการจองทั วร์ ทางบริษั ทฯ ขอสงวนส ท
์ าเนินการเก็บ เงิน เพิม
่ กับทางลูก ค ้าโดยตรงที่
เกาหลีทันที
4.เมนู อ าหารทุ ก มื้อ ตามที่ ร ะบุ ไ ว ้ในรายการ ทางบริษั ทจะจั ด เป็ นเมนู ต ามปกติ หากท่ า นไม่
สามารถทานได ้ เช ่น ทานเจ, มัง สวิรัต ,ิ อาหารอิส ลาม หรือ แพ ้อาหารชนิด อืน
่ ๆ กรุณ าแจ ้งให ้
เจ ้าหน ้าทีท
่ ราบทันทีตงั ้ แต่จองทัวร์

อ ัตรานีร้ วม
ั้
้ ทางตามทีร่ ะบุไว้ในโปรแกรม (ตว๋ ั กรุป
 ค่าตว๋ ั เครือ
่ งบินไป – กล ับ ชนประหย
ัด เสน
๊ )
 ค่ า น้ า หนั ก กระเป๋ าสัม ภาระเดินทาง ตามที่ส ายการบิน ก าหนดแต่ ล ะเส ้นทาง (ไม่เกิน 15 กิโลกรม
ั เท่า น น
ั้ ) โหลดใต้
้ เครือ
เครือ
่ งบิน ถือขึน
่ งได้ 10 กิโลกร ัม และสว่ นเกินคิดกิโลกร ัมละ 900บาท
้ เพลิงของสายการบินและภาษี สนามบินทุกแห่ง  ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ
 ค่าธรรมเนียม น้ ามันเชือ
 ค่าโรงแรมทีพ
่ ัก ตามทีร่ ะบุในรายการ (พัก 2-3 ท่าน/ห ้อง)
 ค่าเข ้าชมสถานทีต
่ า่ งๆ ตามทีร่ ะบุในรายการ
 ค่าพาหนะเดินทางระหว่างนาเทีย
่ ว ตามทีร่ ะบุในรายการ
 ค่าอาหารและเครือ
่ งดืม
่ ตามทีร่ ะบุในรายการ
 ค่าประกันอุบัตเิ หตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท (หมายเหตุ: ค่าประกันอุบต
ิ เิ หตุ
สาหรับเด็กทีม
่ อ
ี ายุน ้อยกว่า 2 ปี และ ผู ้ใหญ่อายุมากกว่า 70 ปี ทางบริษัทประกันฯจะชดใช ้ค่าสินไหมทดแทนเพียงครึง่ หนึง่
ของสัญญาฯ)

อ ัตรานีไ้ ม่รวม

่ ง
 ค่าใช ้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากรายการทัวร์ระบุไว ้ เช่น ค่าอาหาร-เครือ
่ งดืม
่ ,ค่าซักรีด,ค่าโทรศัพท์,ค่ามินบ
ิ าร์และทีวช
ี อ
พิเศษ ฯลฯ
 ค่าทิปบริการ สาหรับพนักงานบริการ เช่น ค่าทิปคนขับรถ ค่าทิปไกด์ท ้องถิน
่ ค่าทิปพนักงานเสิรฟ
์ พนักงานยกกระเป๋ า
้
 ค่าธรรมเนียม น้ ามันเชือเพลิงและภาษี สนามบินทีท
่ างสายการบินอาจเรียกเก็บเพิม
่ ตามภาวะอัตราแลกเปลีย
่ น
 ค่าภาษีตา่ งๆ หัก ณ ทีจ
่ า่ ย 3% และภาษี มล
ู ค่าเพิม
่ 7% (กรณีทล
ี่ ก
ู ค ้าต ้องการใบกากับภาษี )
 ค่าปรับ สาหรับกระเป๋ าสัมภาระเดินทางทีเ่ กินกว่าทีส
่ ายการบินกาหนด
้
 ประกันภัยอุน
่ ใจยามเดินทาง (ต ้องซือเพิม
่ )

ราคาท ัวร์นไี้ ม่รวมทิป พน ักงานข ับรถ, ไกด์ทอ
้ งถิน
่ และห ัวหน้าท ัวร์จากเมืองไทย
ค่าทิป จานวน 40,000 วอน *กรุณายืน
่ ค่าทิปให้ก ับห ัวหน้าท ัวร์ทส
ี่ นามบิน (ว ันแรก)
่ งเทศกาล 10,000 บาท)
วิธก
ี ารชาระเงิน กรุณาชาระค่าม ัดจา ท่านละ 5,000 บาท (ชว

ื เดินทางมีอายุการใชง้ าน 6 เดือนขึน
้ ไป)
 แฟกซ์หรืออีเมล์ หน ้าหนังสือเดินทาง (Passport) ของผู ้เดินทาง (หน ังสอ
่
 ค่าทัวร์สวนทีเ่ หลือ บริษัทฯขอเก็บค่าทัวร์ทัง้ หมด ก่อนการเดินทางอย่างน ้อย 15 วันทาการ มิฉะนัน
้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ในการคืนเงินค่ามัดจาทัง้ หมด

การยกเลิกและการเปลีย
่ นแปลง

 กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด ฤดูท่องเที่ยว เทศกาลสาคัญ จะไม่มก
ี ารคืนเงินมัด จา หรือค่าทั วร์ทัง้ หมด หากไม่ได ้ปฏิบัต ต
ิ าม
เงือ
่ นไขต่างๆ ทีไ่ ด ้ระบุไว ้
 ช่วงเทศกาลหรือวันหยุดต่อเนือ
่ ง
ต ้องแจ ้งยกเลิกก่อนเดินทางอย่างน ้อย 45 วัน ทาการหรือก่อนหน ้านัน
้
 การยกเลิกจะ ต ้องแจ ้งทางบริษัท
ก่อนเดินทางอย่างน ้อย 30 วัน ทาการหรือก่อนหน ้านัน
้ คืนค่าทัวร์ทัง้ หมด
 ยกเลิกการ เดินทางภายใน 30 วัน
คิดค่าใช ้จ่าย 50 เปอร์เซ็นต์ของราคาทัวร์ในทุกกรณี
 ยกเลิกการ เดินทางภายใน 15 วัน
ขอสงวนสิทธิใ์ นการคืนเงินค่าทัวร์ทงั ้ หมดในทุกกรณี
 ยกเว ้นกรุ๊ปทีเ่ ดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลทีต
่ ้องการันตีมัดจากับสายการบินหรือกรุ๊ปทีม
่ ก
ี ารการันตีค่ามัดจาทีพ
่ ักโดยตรง
หรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ และไม่อาจขอคืนเงินได ้ รวมถึงเทีย
่ วบินพิเศษ เช่น EXTRA FLIGHT และ
CHARTER FLIGHT จะไม่มก
ี ารคืนเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทัง้ หมดเนือ
่ งจากค่าตั๋วเป็ นการเหมาจ่ายในเทีย
่ วบินนัน
้

เงือ
่ นไขอืน
่ ๆ
-

-

-

-

รายการทัวร์สามารถปรับเปลีย
่ นการเดินทางได ้ ตามความเหมาะสม โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า แต่ทางบริษัทจะยังคง
รักษาผลประโยชน์ของลูกค ้าเป็ นสิง่ สาคัญ
บริษัทฯรับเฉพาะผู ้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพือ
่ ท่องเทีย
่ วเท่านัน
้ หากท่านถูกเจ ้าหน ้าทีต
่ รวจคนเข ้าเมืองของประเทศนัน
้ ๆปฏิเสธ
่
การเข ้า-ออกเมือง ด ้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามถือเป็ นเหตุผลซึงอยูน
่ อกเหนืออานาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ
ขอสงวนสิท ธิท
์ ี่จ ะไม่ค ืน เงินบางส่ว นหรือ ทั ง้ หมดหากท่ า นถู ก ปฏิเสธการเข ้า-ออกเมือ ง ไม่ว่า ประเทศใดจนท าให ้ท่ า นไม่
สามารถเดินทางต่อไปได ้ คณะทัวร์ท่านอืน
่ ๆ รวมถึงไกด์จะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได ้ จาเป็ นต ้องออกเดินทางตาม
โปรแกรมทีว่ างไว ้ แต่ทางตัวแทนบริษัทฯจะทาหน ้าทีป
่ ระสานงานและเจ ้าหน ้าทีจ
่ ะทาการติดต่อและช่วยเหลือท่านเป็ นระยะๆ
้ ในกรณีทเี่ กิดเหตุสด
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท
์ จ
ี่ ะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช ้จ่ายใดๆทัง้ สิน
ุ วิสัยต่างๆ เช่น การยกเลิกหรือการล่าช ้า
ของสายการบิน, อุบัตเิ หตุ, ภัยธรรมชาติ, การนั ดหยุดงาน, การจราจรติดขัด หรือสิง่ ของสูญหายตามสถานทีต
่ ่างๆ ทีเ่ กิดขึน
้
เหนืออานาจการควบคุมของบริษัทฯ และเจ ้าหน ้าทีน
่ ัน
้ ๆ ทีจ
่ ะส่งผลทาให ้เสียเวลาในการท่องเทีย
่ วตามรายการทัวร์ ผู ้เดินทาง
้ ทัง้ ค่าเสียเวลา ค่าเสียโอกาส ค่าเสียความรู ้สึก และค่าใช ้จ่ายทีบ
ไม่สามารถเรียกร ้องค่าเสียหาย ไม่ว่าในกรณีใดๆทัง้ สิน
่ ริษัท
จ่ายไปแล ้ว เป็ นต ้น
กรณียกเลิกหรือเปลีย
่ นแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการคืนเงินทัง้ หมดหรือบางส่วนให ้กับท่าน เมือ
่ ท่านตก
ลงชาระเงินไม่วา่ ทัง้ หมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทถือว่าท่านได ้ยอมรับในเงือ
่ นไขข ้อตกลงต่างๆ ทีไ่ ด ้ระบุไว ้ทัง้
หมดแล ้ว
เมือ
่ ท่านออกเดินทางไปกับคณะแล ้ว ท่านงดการใช ้บริการรายการใดรายการหนึง่ หรือไม่เดินทางพร ้อมคณะถือว่าท่านสละ
้
สิทธิ์ ไม่อาจเรียกร ้องค่าบริการ และเงินมัดจาคืน ไม่วา่ กรณีใดๆ ทัง้ สิน
ถ ้ากรุ๊ปทีท
่ ่านจองทัวร์ไว ้ ไม่สามารถออกเดินทาง จากกรณีจานวนผู ้เดินทางไม่ครบจานวนตามทีก
่ าห นดไว ้ หรือสายการบิน
แจ ้งยกเลิกบิน ทางบริษัทจะคืนเงินค่าทัวร์ให ้ท่าน แต่ทางบริษัทจะขอหักเงินค่าใช ้จ่ายทีเ่ กิดขึน
้ จริง เช่น ค่าธรรมเนียมในการ
ยืนขอวีซา่ ของประเทศทีท
่ า่ นจะเดินทาง (ถ ้าโปรแกรมทีท
่ า่ นเดินทางจะต ้องยืน
่ ขอวีซา่ )
อัตราค่าบริการคิดคานวณจากอัตราแลกเปลีย
่ น และราคาตั๋วเครือ
่ งบินในปั จจุบน
ั
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการปรับเปลีย
่ น
ค่าบริการในกรณีทม
ี่ ก
ี ารขึน
้ ราคาค่าตัว๋ เครือ
่ งบิน ภาษี เดินทาง ค่าประกันภัย ค่าธรรมเนียมน้ ามัน หรือมีการประกาศลดค่าเงิน
บาท หรืออัตราแลกเปลีย
่ นได ้ปรับขึน
้ ในช่วงใกล ้วันทีค
่ ณะจะเดินทาง
เนือ
่ งจากตัว๋ เครือ
่ งบินชุดนีเ้ ป็ นตั๋วราคาพิเศษ (ตัว๋ กรุ๊ป) ต ้องเดินทางตามวันทีท
่ รี่ ะบุไว ้บนหน ้าตั๋วเท่านัน
้ จึงไม่สามารถยกเลิก
้ และถ ้าทางบริษัทได ้ดาเนินการออกตัว๋ เครือ
หรือเปลีย
่ นแปลงใดๆ ทัง้ สิน
่ งบินไปแล ้วนัน
้ ไม่สามารถยกเลิกหรือเปลีย
่ นแปลง
่ ผู ้เดินทางได ้ (ยกเว ้นบางสายการบิน ทีส
่ ผู ้เดินทางได ้ เมือ
่ ผู ้
รายชือ
่ ามารถเปลีย
่ นแปลงรายชือ
่ ท่านต ้องการเปลีย
่ นแปลงรายชือ
เดินทางหลังจากออกตั๋วเครือ
่ งบินไปแล ้ว จะต ้องเสียค่าใช ้จ่ายในการดาเนินการ ทัง้ นีจ
้ ะขึน
้ อยูก
่ บ
ั สายการบินเท่านัน
้ )
บริษัทฯทาหน ้าทีเ่ ป็ นตัวแทนในการเรียกร ้องค่าชดใช ้จากสายการบิน,
โรงแรมหรือบริษัทขนส่งเมือ
่ เกิดการสูญหายของ
สัมภาระ
ระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าวในระหว่างการ ท่องเทีย
่ วนี้ หากท่านไม่ใช ้บริการใดๆ ไม่วา่
ทัง้ หมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิไ์ ม่สามารถเรียกร ้องขอคืนค่าบริการได ้หากท่านไม่ เดินทางกลับพร ้อมคณะทัวร์ ตั๋ว
เครือ
่ งบินขากลับซึง่ ยังไม่ได ้ใช ้ ไม่สามารถนามาขอคืนเงินได ้ค่าบริการที่ ท่านชาระกับทางบริษัทฯ เป็ นการชาระแบบเหมาขาด
และทางบริษัทฯได ้ชาระให ้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนัน
้ หากท่านมีเหตุอน
ั ใดทีท
่ าให ้ท่านไม่ได ้
ท่องเทีย
่ วพร ้อมคณะตามรายการ ทีร่ ะบุไว ้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได ้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท
์ จ
ี่ ะเปลีย
่ นแปลงรายการทัวร์
ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ตา่ งๆ ทัง้ นีท
้ างบริษัทฯจะยึดถือและคานึงถึง ความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สงู สุดของ
ลูกค ้าส่วนมากเป็ นสาคัญ

