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ไฮไลท์ โปรแกรม







บินตรงกรุงเทพฯ – อินชอน ขาไปถึงเกาหลี 05.55 น. ขากลับถึงไทย 21.25 น. โดยสายการบิน JIN AIR
สายการบินในเครื อของ KOREAN AIR **วันสุดท้ ายมีเวลาเทียวเต็มวัน**
พร้ อมบริ การอาหารแบบ COLD MEAL และ ฟรี นํ าหนักกระเป๋ าขาไป – กลับ 15 กิโลกรัม/ ถือขึ นเครื อง12 กิโลกรัม
พักโรงแรมระดับ 3 ดาว ระดับมาตรฐานของประเทศเกาหลี พร้ อมอาหารเช้ า พักซูวอน 1 คืน และ โซล 2 คืน
เทียวครบทุกไฮไลท์ ENGLISH VILLAGE PAJU OUTLET เกาะนามิ วัดวาวูจองซา พระราชวังเคียงบก พิพิธภัณฑ์
พื นบ้ านแห่งชาติเกาหลีใต้ ทํากิมจิพร้ อมสวม ชุดประจําชาติเกาหลี
สวนสนุก LOTTE WORLD (รวมบัตร) โซลทาวเวอร์ (ไม่รวมค่าขึ นลิฟท์)
ช็อปปิ งกันแบบจุใจทียา่ นทงแดมุน เมียงดง DUTYFREE และฮงอิค

วัน
โปรแกรมการเดินทาง
1 กรุงเทพฯ – อินชอน
อินชอน – ENGLISH VILLAGE – PAJU OUTLET –
2
เกาะนามิ
วัดวาวูจองซา – กิมจิ+สวนชุดฮันบก – LOTTE WORLD –
3
COSMETIC SHOP – ช้ อปปิ งทงแดมุน
ศูนย์โสม – นํ ามันสน– พระราชวังเคียงบก+พิพิธภัณฑ์พื นบ้ าน
แห่งชาติเกาหลีใต้ พร้ อมสวมชุดประจําชาติ(ไม่รวมค่าชุดประจําชาติ
4
เกาหลี) – SEOUL TOWER – คลองชองเกชอน – DUTY FREE –
TEDDY BEAR MUSEUM– ช้ อปปิ งเมียงดง
ฮ็อกเก็ตนามู – TRICK EYE + ICE MUSEUM – ฮงอิค – ซุปเปอร์
5
มาเก็ต – กรุงเทพฯ

เช้ า
X

กลางวัน
X

เย็น
X

X

ทักคาลบี

ชาบู ชาบู

โรงแรม

คาลบี

ไก่ตมุ๋ โสม

โรงแรม

ปลาย่าง

บาบีคิวบุฟ
เฟ่

โรงแรม

จิมดัก

X

ราคานี ไม่ รวม
1. ค่าชุดประจําชาติเกาหลี(ฮันบก)ประมาณ 20,000 วอน
2. ค่าทริ ปไกด์+คนขับรถ 1,200 บาทต่อท่านต่อทริ ป หรื อ 40,000 วอน

วันแรก
21.30

กรุ งเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - เกาหลีใต้ (สนามบินอินชอน)
คณะพร้ อมกันทีจดุ นัดหมาย สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั น4 เคาน์เตอร์ P
สายการบิน JIN AIR (LJ) (ลงประตูทางเข้ าหมายเลข 7) โดยมีหวั หน้ าทัวร์ และเจ้ าหน้ าทีของบริษัทฯ
รอต้ อนรับและอํานวยความสะดวกก่อนขึ นเครื อง
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โรงแรมทีพัก
SUWON
3 STAR HOTEL
SEOUL
3 STAR HOTEL
SEOUL
3 STAR HOTEL

วันที2 ENGLISH VILLAGE ไม่ รวม RAIL BIKE – PAJU OUTLET - เกาะนามิ
01.05
บินลัดฟ้ าสูป่ ระเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน JIN AIR (LJ) เทียวบินที LJ 002
บริ การอาหารและเครื องดืมบนเครื อง **เทียวบินและเวลาบินอาจมีการเปลียนแปลง จะแจ้ งให้ ทราบอีกครั ง**
08.25
เดินทางถึง สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ หมายเหตุ: เวลาท้ องถินเร็ วกว่าประเทศไทย 2 ชัวโมง
(กรุ ณาปรับนาฬิกาของท่ านเป็ นเวลาท้ องถิน เพือความสะดวกในการนัดหมาย)
หลังจากผ่านการตรวจคนเข้ าเมืองและศุลกากรเกาหลี
นําท่านเดินทางสู่เมือง นําท่านเดินทางสู่ PAJU ENGLISH VILLAGE สถานทีถ่ายทําซีรีส์เกาหลีทีโด่งดังต่างๆ สร้ างตาม
แบบสถาปั ตยกรรมของเวอร์ จิเนียสหรัฐอเมริ กา ทีให้ ความรู้สกึ เหมือนอยูใ่ นสถานทีต้นแบบมาก ให้ ทกุ ท่านได้ เพลิดเพลินและ
สนุกสนานกับการ ปั นจักรยาน RAIL BIKE ชมความน่ารักโดยรอบของ PAJU ENGLISH VILLAGE จากนั นนําท่านช๊ อป
ปิ งที Paju Premium Outlet เป็ น Outlet Mall แห่งใหม่และใหญ่ทีสดุ ในเกาหลีใต้ ซึงมีร้านค้ าหลากหลายกว่า 165 ร้ านค้ า
และมีสนิ ค้ า Brand ดังมากมายหลายยีห้อ เช่น Armani, Calvin Klein, Diesel, DKNY, Guess, Escada โดยสินค้ าจะมีการ
จัดลดราคา 30-80% อีกด้ วย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน
นําท่านเดินทางสู่ เกาะนามิ เมืองชุนชอน จังหวัด คังวอน ลงเรื อเฟอร์ รีข้ามไปยังเกาะ (ใช้ เวลาประมาณ 10 นาที) ให้ ท่านได้
ดืมดํากับธรรมชาติ แมกไม้ ทิวสนบนเกาะนามิ ซึงถือเป็ นช่วงเวลาทีดีทีสดุ ท่ามกลางบรรยากาศโรแมนติกของใบไม้ เปลียนสี
ภาพแห่งสีสนั ความงดงามของใบไม้ ให้ ท่านได้ ย้อนรอยละครรักแนว DRAMA ซีรีย์เกาหลีทีโด่งดังไปทัวเอเชีย WINTER
LOVE SONG หรื อ เพลงรั กในสายลมหนาว พร้ อมเก็บภาพความประทับใจ ถ่ายรู ป กับดาราแสดงนํา BAE YONG
JOON และ CHOI JI WOO รูปปั นทีสร้ างขึ นเพือไว้ เก็บเป็ นภาพความประทับใจ กับฉากและเนื อเรื องทีเรี ยกเสียงสะอื นและ
นํ าตาของผู้ชมนอกจออย่างท่วมท้ นนอกจากนี ยังมีกิจกรรมอืนๆให้ ทา่ นได้ ปันจักรยานชมวิวเหมือนในละครหรื อชมฟาร์ มเลี ยง
นกกระจอกเทศ
คํา
รับประทานอาหารคํา
จากนั นนําท่านเข้ าสูท่ ีพกั SIHEUNG HOTEL หรื อเทียบเท่า
วันที3
เช้ า

วั ด วาวู จ องซา - กิ ม จิ แ ลนด์ พร้ อมใส่ ชุ ด ประจํ า ชาติ เ กาหลี “ฮั น บก” – สวนสนุ ก LOTTE WORLD
(รวมบัตร) – COSMETIC SHOP - ช้ อปปิ งทงแดมุน
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านไหว้ พระ ณ วัดวาวูจองซา (WAUJEONGSA TEMPLE) ซึงตั งอยู่ในเมืองยงอิน จังหวัดเคียงคีโด วัดนี สร้ างขึ นในปี
1970 โดยนักบวชแฮด๊ อกเพื อแสดงการตอบแทนความเมตตากรุ ณาของพระพุทธเจ้ าในการรวมประเทศภายในมีรูปสลัก
สะสมจากพุทธศาสนิกชนทัวโลกมากกว่า 3,000 ชิ นโดยหนึงในรูปสลักทีมีชือเสียงมากทีสดุ คือ พระเศียรของพระพุทธเจ้ ามี
ความสูง 8 เมตรตั งอยูท่ ีหน้ าประตูทางเข้ าวัดและได้ รับการบันทึกลงกินเนสบุ๊คให้ เป็ นรู ปสลักที ทําจากไม้ ทีมีขนาดใหญ่ทีสดุ
ในโลกนอกจากนั นภายในวัดยังมีพระพุทธรูปนอนขนาดใหญ่ทีสร้ างจากไม้ สนจีนทีนํามาจากอินเดีย นําท่านเดินทางสู่ กิม
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จิแลนด์ เล่ากันว่ากิมจิเกิดขึ นสมัยโชชอนโดยชาวบ้ านจะเก็บผักสดหมักไว้ ในไหเพื อไว้ กินได้ ในทุกฤดูกาล ชาวเกาหลีจะนํา
กิมจิใส่ลงในอาหารแทบทุกชนิด ตั งแต่ ข้ าวสวย ซุป ข้ าวผัด สตู บะหมี จนกระทั งพิซซ่า และเบอร์ เกอร์ ”กิมจิ” จึงถือเป็ น
อาหารประจํ าชาติของคนเกาหลี ที ไม่ว่า มื อไหนจะต้ องมีกิม จิ เป็ นเครื องเคียงประจํ าโต๊ ะ อาหารในทุกมื อ คนเกาหลีใ น
สมัยก่อนนิยมทํากิมจิไว้ กินเองทีบ้าน ซึงกิมจินั นมีมากกว่า 100 ชนิด ดังนั นสูตรต้ นตําหรับของแต่ละบ้ านจึงไม่เหมือนกัน ให้
ท่านได้ เรี ยนรู้สว่ นผสมของการทํากิมจิและได้ ฝึกลองทําด้ วยฝี มือของตัวเองพร้ อมนําทุกท่านได้ ใส่ชุดประจําชาติเกาหลี “ฮัน
บก” และถ่ายรูปภาพความประทับใจ เดินทางสู่ สวนสนุ ก LOTTE WORLD สวนสนุกในร่ มทีใหญ่ทีสดุ ในเกาหลี เริ มต้ น
ด้ วยความสนุกสุดยอดกับ 5 สิงทีไม่ควรพลาดเริ มด้ วย PHARAOH’S FURY ตืนเต้ นเล้ าใจกับการล่องแก่งพิชิตฟาร์ โร แห่ง
อียิปต์, ADLANTIC ADVENTURE นังรถไฟเหาะพิชิตแอตแลนติก, GYRO DROP เก้ าอี หมุนเหาะด้ วยความเร็ ว 100
กิโลเมตรต่อชัวโมง ด้ วยความสูงกว่า 70 เมตร เพลิดเพลินมหกรรมขบวนพาเหรดที เฉลิมฉลองใน WORLD CANIVAL
PARADE พร้ อม พบความอัศจรรย์ใจและตืนตากับ เลเซอร์ โชว์ การแสดงทีนําทุกท่านไปสูด่ ินแดนแห่งกาแล็กซี ให้ ท่านได้
เต็มอิมกับบัตรFREE PASSเล่นเครื องเล่นได้ ทกุ ชนิดไม่จํากัดจํานวนครั งที MAGIC LAND ทีมีเครื องเล่นหลากหลาย ไม่ว่า
จะเป็ น WAIKIKI WAVE, SWING TREE, BUNGEE DROP และอืนๆ อีกมากมาย หรื อท่านสามารถสนุกสนานกับการเล่น
ICE SKATING บนลานนํ าแข็งขนาดใหญ่
กลางวัน

คํา

วันทีสี

รับประทานอาหารกลางวัน
จากนั นนําท่าน ศูนย์ รวมเครื องสําอางแบรนด์ ดังเกาหลี เช่น ROJUKISS, LOTREE, LANEIGN, SULWASOO ให้ ท่าน
ได้ เ ลื อ กซื อในราคาพิ เ ศษ ถึ ง เวลาพาทุก ท่ า นตะลุย สู่แ หล่ ง ช้ อปปิ งที ไ ด้ ชื อ ว่ า ใหญ่ ที สุด ในเอเชี ย ตลาดทงแดมุ น
ห้ างสรรพสินค้ ากว่า 10 แห่ง ทีบางห้ างเปิ ดตลอด 24 ชัวโมง เช่น MIGLIORE, DOOTA TOWER, HELLO AM, DESIGNER
CLUB ท่านสามารถเลือกซื อสินค้ าหลากหลายประเภทได้ ทีนี อาทิเช่น เสื อผ้ าบุรุษ-สตรี รองเท้ าบุรุษ-สตรี รองเท้ าผ้ าใบ เข็ม
ขัด ของทีระลึก ชุดเครื องครัว ถุงเท้ า ผ้ าพันคอ ในราคาเกาหลีอย่างแท้ จริ ง
รับประทานอาหารคํา
นําท่านเข้ าสูท่ ีพกั BENIKEA SEOUL OR GALAXY HOTEL หรื อเทียบเท่า

ศูนย์ โสมรัฐบาล - RED PINE - บลูเฮาส์ -พระราชวังเคียงบก+พิพิฑภัณฑ์ พื นบ้ าน – โซลทาวเวอร์ (ไม่ รวมค่ าลิฟท์ )
– คลองชองเกชอน – DUTY FREE – TEDDY BEAR MUSEUM – ช้ อปปิ งเมียงดง
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านสู่ ศูนย์ โสมรั ฐบาล ซึงรับรองคุณภาพจากรัฐบาล เป็ นโสมที อายุ 6 ปี ซึงถือว่ามีคุณภาพดีที สดุ ให้ ท่านได้ เลือกซื อ
โสมคุณภาพและราคาถูกกว่าไทย 2 เท่า โสมเกาหลีถือเป็ นยาบํารุงร่างกาย หรื อสามารถซื อเป็ นของฝากจากประเทศเกาหลี
จากนั นนําท่านเดินทางสูร่ ้ านสมุนไพรRED PINE เป็ นผลิตภัณฑ์ ทีสกัดจากนํ ามันสน ทีมีสรรคุณช่วยบํารุงร่างกาย ลดไขมัน
ช่วยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในร่างกาย จากนั นนําท่านเดินทางผ่านชมทําเนียบประธานาธิบดี หรื อ บลูเฮาส์ จากนั น
นําท่านเที ยวชม พระราชวังเคียงบกกุ ง พระราชวังแห่งนี เป็ นทั งสัญญลักษณ์ และแหล่งท่องเที ยวยอดฮิ ตของกรุ งโซล
พระราชวังทีมีขนาดใหญ่และเก่าแก่ทีสดุ ในกรุงโซล สร้ างขึ นในปี 1394 ในสมัยพระเจ้ าแทโจ ราชวงศ์โชซอน เดิมทีนั นภายใน
พระราชวังมีอาคารและตําหนักต่างๆมากกว่า 200 หลัง แต่เมือมีการรุ กรานของญี ปุ่น อาคารส่วนใหญ่ก็ได้ ถูกทําลายลง
เหลืออยูเ่ พียงแค่ 10 หลังเท่านั น คําว่า “เคียงบกกุง” หมายถึง พระราชวังแห่งพรทีมีแสงสว่าง ภายในบริ เวณของพระราชวัง
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แห่ ง นี มี ส ถาปั ตยกรรมที น่ า สนใจดั ง นี คื อ “พระที นั ง คึ น จองวอง (Geunjeongjeon)”และ “ศาลาเคี ย งฮวยรู
(Hyangwonjeong)” ซึงตั งอยูภ่ ายในบริ เวณสระนํ ามีทศั นียภาพทีสวยงามมากและรอบๆ บริ เวณตรงประตูจอนชุลมุน
พิพิธภัณฑ์ พื นบ้ านแห่ งชาติเกาหลี ทีนีเป็ นพิพิธภัณฑ์ทีแสดงถึงประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมพื นบ้ านของคนเกาหลี ตั งแต่
สมัยก่อนประวัติศาสตร์ จนถึงจุดสิ นสุดของราชวงศ์โชซอนพิพิธภัณฑ์แห่งนี สร้ างขึ นในปี 1945 แต่เดิมเป็ นพิพิธภัณฑ์ชาติ
พันธุ์วิทยาแห่งชาติ ก่อนจะได้ รับการออกแบบอาคารใหม่และถูกเปลียนมาเป็ นพิพิธภัณฑ์พื นบ้ านแห่งชาติเกาหลี ในปี 1993
นับตั งแต่การก่อตั งพิพิธภัณฑ์ก็ได้ มีการศึกษาและการวิจยั ประวัติศาสตร์ พื นบ้ านของเกาหลี และเก็บรวบรวมสิงประดิษฐ์
จากภูมิภาคต่างๆ ในเกาหลี เพือนําเสนอให้ ประชาชนเข้ าใจในวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวเกาหลี ดังนั นการเยียมชม
พิพิธภัณฑ์แห่งนี จะเป็ นประตูสคู่ วามเข้ าใจอย่างลึกซึ งของชีวิตและวัฒนธรรมของคนเกาหลีได้ เป็ นอย่างดี
(มีบริ การเช่าชุดฮันบกสําหรับผู้ทีสนใจถ่ายรูปซึมซับบรรยากาศภายในพระราชวัง และ พิพิธภัณฑ์ เพือความทรงจําดีๆ กรุณา
ติดต่อเซลล์ทีจองทัวร์ ก่อนล่วงหน้ า)
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน
นําท่านย้ อนรอยละครซีรีย์เกาหลีดงั MY NAME IS KIM SAM SOON และ BOY OVER FLOWER ที “นัมซาน” ภูเขาแห่ง
เดียวทีตั งอยู่ใจกลางกรุ งโซล บนยอดเขามีหอ SEOUL TOWER 1 ใน 18 หอคอยเมืองทีสงู ทีสดุ ในโลกมีความสูงถึง 480
เมตร เหนือระดับนํ าทะเลนําท่านสู่ NAMSAN VIEW POINT (ไม่ รวมค่ าลิฟท์ )ให้ ท่านได้ ถ่ายรู ปและสัมผัสความน่ารักของ
วัยรุ่นเกาหลี นิยมมาคล้ องกุญแจไว้ ด้วยกันระเบียงทุกด้ านของ SEOUL TOWER จึงเต็มไปด้ วยกุญแจหลากหลายสี
นําท่านสู่ คลองชองเกชอน คลองเก่าแก่ในอดีตมีอายุกว่า 600 ปี ทีทอดผ่านใจกลางเมืองหลวงในปั จจุบนั มีการพัฒนาและ
บูรณะคลองขึ นมาใหม่ มีความยาวกว่า 6 กม.เป็ นสถานให้ คนได้ เข้ ามาพักผ่อน โดยจัดกิจกรรมต่างๆอาทิ งานแสดงศิลปะต่าง
งานดนตรี นิทรรศการดอกไม้ พบกับเรื องราวความมหัศจรรย์ของคลองชองเกชอนแห่งนี จากนั นนําท่านชมแหล่งช้ อปปิ งปลอด
ภาษี DUTY FREE ช้ อปปิ งสินค้ าแบรนด์เนม มากมาย อาทิ นาฬิกา,แว่นตา,เครื องสําอางค์,กระเป๋ า,กล้ องถ่ายรูป หรื อจะเป็ น
โทรศัพท์มือถือ ให้ ทา่ นอิสระได้ เลือกซื ออย่างเต็มที จากนั นให้ ทกุ ท่านได้ เลือกซื อตุ๊กตาหมีทีแต่งตัวในหลากหลายCOLLECTION
ที TEDDY BEAR MUSUEM ขนาดย่อม ทียอ่ มากจาก เกาะเชจูเลยทีเดียว จะได้ เห็นได้ สมั ผัสหมีแท็คดี แบร์ทีนา่ รักจากทัวโลกทีมี
มากว่า 100 ปี โดยจัดทําเป็ นเรื องราวและฉากทีแสดงเรื องราวและจําลองวิถีชีวิตของคนเกาหลี โดยใช้ ตุ๊กตาหมี แต่งตัวตามสไตล์
น่ารักๆมีทั งแบบแสดงโชว์และเป็ นแบบเคลือนไหวได้ ท่านยังสามารถซื อ ตุ๊กตาหมี TEDDY BEAR SHOP ถึงเวลาพาทุกท่านไปช้
อปปิ งที เมียงดง หรื อ สยามสแควร์ เกาหลีทา่ นสามารถเลือกสินค้ าเทรนด์แฟชันล่าสุดของเกาหลีได้ ทีนีโดยเฉพาะสินค้ าวัยรุ่น
เช่นเสื อผ้ า รองเท้ า กระเป๋ า เครืองประดับ ทั งแบรนด์เนม เช่น EVISU, GAP, ONISUKA TIGER และสินค้ าจากแบรนด์เกาหลี
โดยเฉพาะ เครื องสําอางเช่นETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE อีกทั งยังมี
ร้ านกาแฟ ร้ านอาหารต่างๆ ท่านสามารถลิ มลองไอศกรี ม 2,000 วอน ทีสงู เกือบฟุตได้ ทีนี และKRISPY KREMEโดนัท ทีสดุ แสน
อร่อย
คํา
รับประทานอาหารคํา
นําท่านเข้ าสูท่ ีพกั BENIKEA SEOUL OR GALAXY HOTEL หรื อเทียบเท่า
วันทีห้า ศูนย์ สมุนไพรฮ๊ อกเกตนามู –– TRICK EYE MUSEUM + ICE MUSEUM -ช้ อปปิ งย่ านฮงอิค –
SUPER MARKET - กรุ งเทพฯ
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เช้ า

กลางวัน

19.55
23.35

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหาร ของโรงแรม
จากนั นนําท่านเดินทางสู่ ศูนย์ สมุนไพรฮ็อกเกตนามู ต้ นไม้ ชนิดนี เจริ ญเติบโตในป่ าลึกบนภูเขาที ปราศจากมลภาวะและ
ระดับสูงเหนือนํ าทะเล50-800 เมตร เมล็ดพันธุ์ของสมุนไพรอ๊ อตเกตนามูนี เป็ นทีนิยมของคนเกาหลีรุ่นใหม่ เพราะมีผลช่วย
ดูแลตับให้ แข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็งไม่ถกู ทําลายจาการดืมแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี สารตกค้ างจากอาหาร และยา
รับประทานอาหารกลางวัน
จากนั นนําท่านสู่ TRICK EYE MUSEUM แกลอรี “เคล็ดลับงานศิลปะแห่งภาพ” แนวคิดรู ปแบบใหม่ เพือต้ องการจะจุด
ประกายความคิ ด สร้ างสัน และจิ น ตนาการของการสร้ างภาพ โดยใช้ เ ทคนิ ค พิ เ ศษจากภาพสามมิ ติ ที ร วมทฤษฎี ท าง
วิทยาศาสตร์ และการซ้ อนภาพกระตุ้นความเคลื อนไหวของภาพให้ มีมิติเหมือนจริ ง โดยให้ ความรู้ สกึ มีสว่ นร่ วมกับภาพถ่าย
นั นๆ ในพิพิธภัณฑ์ มีภาพงานชิ นโบว์แดง สนุกกันแบบเต็มๆ กับการแอ็คชั นท่าทางต่างๆ ที รูปถ่ายของท่านจะออกมาดู
ประหนึงเหมือนจริ งในเหตุการณ์ พร้ อมกับเข้ าชม ICE MUSEUM เมืองนํ าแข็งทีมีผลงานศิลปะแกะสลักนํ าแข็งกว่า50
ชิ น รวมอยู่ในทีเดียว พร้ อมจัดแสดงในแบบที ไม่ธรรมดา แต่จําลองเป็ นเมืองที ทุกอย่างกลายเป็ นนํ าแข็ง! และเอาใจเด็กๆ
ด้ วยสไลเดอร์ นํ าแข็ง และกิจกรรมอืนๆ อีกมากมาย ให้ คณ
ุ ได้ เดินเที ยวอย่างไม่ร้ ู สกึ เบือ อาทิ สัมผัสประสบการณ์นังรถลาก
กวางรูดอร์ ฟ ทักทายลุงซานต้ า โพสท่าคูก่ บั นกเพนกวินขั วโลก สํารวจบ้ านนํ าแข็งเอสกิโม เยียมชมปราสาทนํ าแข็ง ชมวิวจาก
บนกําแพงเมือง และลองเข้ าพักโรงแรมที ทกุ อย่างทําจากนํ าแข็ง! และต่อด้ วย ช้ อปปิ งทีฮงอิก แหล่งช้ อปปิ งทีอยู่ล้อมรอบ
ไปด้ วยมหาวิทยาลัยชือดังในเกาหลี สินค้ าในย่านนี ส่วนใหญ่เป็ นสินค้ าวัยรุ่นทีทนั สมัยและราคาไม่แพงเช่นเสื อผ้ าทีออกแบบ
โดยดีไซด์เนอร์ เกาหลีรองเท้ ากระเป๋ าเครื องประดับ เครื องสําอาง และยังมีร้านแบรนด์เนมอยู่ทัวไปเช่น EVISU, ZARA ทุกวัน
เสาร์ ลานหน้ าประตูของมหาวิทยาลัยฮงอิค จะมีผลงานศิลปะในรู ปแบบต่างๆ เช่น เครื องประดับ ตุ๊กตา เสื อผ้ า และของ
แฮนด์เมด ทีนา่ รักและใช้ ความคิดสร้ างสรรค์ ของบางอย่างทํามาชิ นเดียวเพือให้ ได้ เลือกซื อ บางทีอาจเป็ นสินค้ าทีมีชิ นเดียว
ในโลก ได้ เวลานําท่านสู่สนามบินอินชอน นําท่านสู่สนามบินอินชอน ระหว่างทางพาท่านแวะละลายเงินวอนที ร้านค้ า
สนามบิน SUPER MARKET ซึงท่านสามารถเลือก ซื อสินค้ าเกาหลีได้ อีกรอบ โดยเฉพาะของกิน เช่น บะหมี ซินราเมียน
(มาม่าสไตล์เกาหลี) อูด้ง กิมจิ ขนมช๊ อคโก้ พาย นํ าจิ มปรุ งรสหมูย่างเกาหลีไก่ต๋นุ โสมสําเร็ จรู ป ผลไม้ ตามฤดูกาล ในราคา
พิเศษก่อนกลับเมืองไทย
เดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯโดยสายการบิน JIN AIR (LJ) เทียวบินที LJ001
บริ การอาหารและเครื องดืมบนเครื อง
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจ

เมนูอาหาร
1. DUKKALBI ไก่ผดั เผ็ดบาร์ บีควิ เป็ นเนื อไก่ทีหันออกเป็ นชิ นพอคํา คลุกเคล้ าด้ วยซีอิวเครื องปรุง และหมักทิ งไว้ จนได้ ที จึงนํา
เนื อไก่และผักมาผัดบนกระทะยักษ์ รับประทานพร้ อม กิมจิ ซุปสาหร่าย และข้ าวสวย
2. ชาบู ชาบู สุกี สไตล์เกาหลี บนหม้ อไฟร้ อนๆ ประกอบด้ วย ผักสดชนิดต่างๆ และเนื อหมูสไลด์นํ าซุปร้ อนๆ และเส้ นอูด้งซึง
ขาดไม่ได้ ในการทาน ชาบู ชาบู พร้ อมข้ าวสวย
3. คาลบี หมูยา่ งเกาหลี เป็ นอาหารพื นเมืองเกาหลีเลืองชือและเป็ นทีร้ ูจกั กันดีทัวโลก มีรสชาติออกหวานกลมกล่อม โดยนําหมู
ส่วนทีติดกับกระดูก นําไปย่างบนเตาถ่านแบบดั งเดิม เสิร์ฟพร้ อมข้ าวสวยร้ อนๆ และเครื องเคียงต่างๆ นํ าจิ มเต้ าเจี ยวและนํ า
ซุปสาหร่าย มีวิธีการรับประทานคล้ ายกับเมียงคําของไทย
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4. พิบิมพัพ พุลโกกิ ทําจากข้ าวสวยผสมกับเนื อหมูหันเป็ นชิ นเล็กๆ ผักปรุงรสและไข่ จะคลุกกับโคชูจงั (ซอสพริ กรสเผ็ด) ก็ได้
ถ้ าต้ องการ เสิร์ฟพร้ อมหมูผดั วุ้นเส้ น และหอมใหญ่ มีนํ าขลุกขลิกออกรสหวานเล็กน้ อย
5. ซัมเคทัง หรื อ ไก่ ต๋ ุนโสม อาหารตําหรับชาววังบํารุงสุขภาพ บริการท่านละ 1 ตัว บรรจุอยูใ่ นหม้ อเหล็กร้ อนๆ ภายในตัวไก่จะ
ยัดไส้ ด้วยข้ าว และของบํารุงต่างๆ อาทิ เม็ดพุทราแห้ ง รากโสม เก๋ากี ปรุงรสด้ วยพริ กไทยดํา และเกลือ รับประทานพร้ อมเครื อง
เคียงทีเรี ยกว่า กักตุกี (ทําจากหัวไชเท้ าดอง) และเส้ นขนมจีนหนานุม่ แบบเกาหลีพร้ อมทั งเสิร์ฟ อินซัมจูหรื อเหล้ าดองโสม
6. โอซัม พุลโกกิ ประกอบด้ วยปลาหมึกสด และหมูสไลด์ทีผา่ นการหมักด้ วยเครื องปรุงจนได้ ที นํามาผัดรวมกับผักสดนานา
ชนิดบนกระทะร้ อนๆ รับประทานพร้ อมเครื องเคียง และข้ าวสวยร้ อนๆ มีกลินหอมน่าลิ มลอง
7. บุฟเฟ่ ต์ บาบีคิวปิ งย่ าง สไตล์เกาหลี ให้ ทา่ นเลือกสรรทั ง เนื อวัว หมูติดมันสไลด์ หมูหมัก ซีฟ้ ดตั
ู กรับประทานแบบไม่อั น
ทานได้ จนอิม พร้ อมเครื องเคียงผักสด กิมจิ และอืนๆอีกมากมาย

อัตราค่ าบริการ

เดือน มีนาคม

อัตราค่ าบริการ/ท่ าน

1-5 / 2-6 / 3-7 / 7-11 / 12-16 / 1317 / 14-18 / 16-20 / 17-21 / 19-23
/ 20-24 / 24-28
พักเดียวเพิม
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15,900

5,900 บาท

ราคาทัวร์ รวม

ราคาทัวร์ ไม่ รวม

1. ค่าตัวเครื องบินไป-กลับตามเส้ นทางทีระบุใน
รายการชั นทัศนาจรไป-กลับพร้ อมคณะ
กรณีอยูต่ อ่ ต้ องเสียค่าเปลียนแปลงตัว
2. ค่าอาหารทุกมื อ ตามทีระบุในรายการ
3. ค่าเข้ าชมสถานทีตา่ งๆ ตามรายการ
4. ค่าทีพกั ตามระบุในรายการ พักห้ องละ 2 ท่าน
ตามโรงแรมทีระบุ หรื อเทียบเท่า
5. ค่ารถรับ-ส่ง และนําเทียวตามรายการ
6. ค่าภาษี สนามบิน ทุกแห่งทีมี
7. ค่านํ าหนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละ 15 กก.
8. ค่าหัวหน้ าทัวร์ นาํ ท่านท่องเทียวตลอดรายการใน
ต่างประเทศ
9. ค่าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างเดินทาง
- การชดเชยอุบตั เิ หตุสว่ นบุคคลกรณี เสียชีวิต สูญเสีย
อวัยวะ สายตาหรื อ ทุพพลภาพถาวรสิ นเชิง 1,000,000
บาท
- การรักษาพยาบาลต่ออุบตั ิเหตุแต่ละครัง 500,000
บาท (เงือนไขตามกรมธรรม์)
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1. ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัว อาทิ ค่าทําหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์
ส่วนตัว, ค่าซักรี ด, มินิบาร์ ในห้ อง, รวมถึงค่าอาหาร และ
เครื องดืมทีส ังเพิมนอกเหนือรายการ (หากท่านต้ องการสังเพิม
กรุณาติดต่อหัวหน้ าทัวร์ แล้ วจ่ายเพิมเองต่างหาก)
2. ค่ าทิปคนขับรถ และไกด์ ท้องถินท่ านละ 40,000 วอน
หรือ 1,200 บาท ต่ อท่ านตลอดทั งทริป
3. ค่ าภาษีมูลค่ าเพิม 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่าย 3%
(กรณีออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรือต้ องการ
ใบกํากับภาษี)
4. ค่านํ าหนักกระเป๋ าสัมภาระ ทีหนักเกินสายการบินกําหนด
(ปกติ 15 กก.)
5. ค่าวีซา่ สําหรับพาสปอร์ ตต่างด้ าว กรุณาเตรี ยมเอกสารคือ
1)พาสปอร์ ต 2)ใบประจําตัวคนต่างด้ าว 3)ใบสําคัญถินทีอยู่ 4)
สําเนาทะเบียนบ้ าน(ถ้ ามี) 5)สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ ามี) 6)รูปถ่าย
สี 2 นิ ว2 รูป แล้ วทางบริษัทฯจะเป็ นผู้ดําเนินการยืนวีซา่ ให้ ทา่ น
โดยจ่ายค่าบริการต่างหาก(สําหรับหนังสือเดินทางต่างด้ าว
เจ้ าของหนังสือเดินทางต้ องทําเรื องแจ้ งเข้ า-ออกด้ วยตนเองก่อน
จะยืนวีซา่ )

เงือนไขการจองและการให้ บริการ
ในการจองครั งแรก มัดจําท่านละ5,000 บาท หรื อชําระทั งหมด
ส่วนทีเหลือชําระก่อนเดินทาง 15 วัน ในกรณีทีไม่ชําระเงินส่วนทีเหลือตามเวลาทีกําหนด ขอสงวนสิทธิในการบอกยกเลิกการเดินทาง
การจองจะมีผลสมบูรณ์ โดยจะต้ องส่งแฟกซ์ หรื อ อีเมล์ ใบจองทัวร์ ให้ เจ้ าหน้ าที ฝ่ายขาย พร้ อมกรอกรายชือของผู้เดินทางทีสะกดตรง
ตามหนังสือเดินทาง
บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ หากลูกค้ าต้ องการขอแยกออกจากกรุ๊ป หรื อไม่เทียวตามรายการทีบริษัทกําหนด บริ ษัทขอปรับท่านละ 300
USD
การยกเลิก
การยกเลิกการเดินทางจะมีผลสมบูรณ์ ก็ตอ่ เมือได้ แฟกซ์ หรื อ อีเมล์ การยกเลิกให้ กบั เจ้ าหน้ าทีฝ่ายขาย
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันทําการขึ นไป คืนเงินทั งหมด
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ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันทําการขึ นไป เก็บค่าใช้ จ่าย 50% ของราคาทัวร์
ยกเลิกการเดินทางน้ อยกว่า 1 - 14 วันทําการ เก็บค่าใช้ จ่ายทั งหมด100 % ของราคาทัวร์
** การยกเลิกไม่นบั วันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ **
2. การขอยกเลิกการเดินทางในกรณีที เจ็บป่ วยหรื อมีเหตุจากร่ างกายที ไม่สามารถเดินทางในช่วงเวลาที จองได้ การยกเลิกการเดินทา
จะต้ องแสดงใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลให้ กบั เจ้ าหน้ าทีฝ่ายขายทั งนี บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิพิจารณาในการคืนเงินให้ กบั ลูกค้ าปเ ็ นกรณี
ไป
3. ในกรณีทีเจ้ าหน้ าทีตรวจคนเข้ าเมืองปฏิเสธการเข้ า-ออกนอกประเทศซึงอยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษัท บริ ษัทขอสงวนสิทธิ
ไม่คืนค่าทัวร์ ไม่วา่ กรณีใดๆทั งสิ น
4. ในกรณีกรุ๊ ปทีเดินทางช่วงวันหยุด หรื อ เทศกาล บริ ษัทฯได้ มีการการันตีมดั จํา หรื อ ซื อขายแบบมีเงือนไขกับสายการบิน รวมถึง
เทียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT (เหมาลํา), EXTRA FLIGHT (เทียวบินพิเศษทีเพิมเข้ ามาช่วงวันหยุด หรื อ เทศกาลดังกล่าว)
บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่คืนเงินค่ามัดจํา หรื อ ค่าทัวร์ ทั งหมด
หมายเหตุ
1. บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที จํานวนผู้เดินทาง ตํากว่า 15 ท่าน(ผู้ใหญ่) ขึ นไปโดยบริ ษัทฯ จะแจ้ งให้
ทราบล่วงหน้ าอย่างน้ อย 7 วัน ก่อนการเดินทาง
2. เที ย วบิ น ราคาและรายการท่ อ งเที ย ว สามารถเปลี ย นแปลงได้ ตามความเหมาะสมโดยคํ า นึ ง ถึ ง ผลประโยชน์ ข อง
ผู้เดินทางเป็ นสําคัญ
3.
หนังสือเดินทาง ต้ องมีอายุเหลือใช้ งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริ ษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจดุ ประสงค์เดินทางเพือท่องเทียวเท่านั น
4. ทางบริ ษัทฯขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆทั งสิ นอันเนืองมาจากเกิดกรณีความล่าช้ าจากสายการบิน, การประท้ วง,
การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การเมือง, ภัยธรรมชาติ (โดยบริ ษัทฯจะดําเนินการประสานงานเพื อให้ เกิดประโยชน์สงู สุด
แก่ลกู ค้ า)
5. ทางบริ ษัทฯสงวนสิทธิไม่คืนเงิน ในกรณีทีทา่ นใช้ บริ การของทางบริ ษัทฯไม่ครบ เช่น ไม่เทียวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื อ
เพราะค่าใช้ จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษัทฯได้ ชําระค่าใช้ จ่ายให้ ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ ว
6. ทางบริ ษัทฯสงวนสิทธิ ไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดสิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิ ดอุบตั ิเหตุทีเกิดจากความ
ประมาทของตัวนักท่องเทียวเอง
7. เมือท่านตกลงชําระเงินไม่วา่ ทั งหมดหรื อบางส่วนกับทางบริ ษัทฯจะถือว่าท่านได้ ยอมรับในเงื อนไขข้ อตกลงต่างๆแล้ ว ตามทีได้
ระบุไว้ แล้ วทั งหมด
8.
บริษัทขอสงวนสิทธิเฉพาะลูกค้ าทีมีวัตถุประสงค์ เพือการท่ องเทียวเท่ านั น
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