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

ไฮไลท์ โปรแกรม
 บินตรงกรุงเทพฯ – อินชอน โดยสายการบิน JIN AIR สายการบินในเครื อของ KOREAN AIR
พร้ อมบริ การอาหารแบบ COLD MEAL และ ฟรี น ้าหนักกระเป๋ าขาไป – กลับ 15 กิโลกรัม/ ถือขึ ้นเครื่ อง 12 กิโลกรัม
 พักโรงแรมระดับ 3 ดาว ระดับมาตรฐานของประเทศเกาหลี พร้ อมอาหารเช้ า พักซูวอน 1 คืน และ โซล 2

คืน
 เที่ยวครบทุกไฮไลท์ หมู่บ้านเทพนิยาย ไชน่าทาวน์ SEOULLO7017 พระราชวังเคียงบก เอเวอร์ แลนด์(รวมบัตร)
 ช็อปปิ ง้ กันแบบจุใจที่ยา่ นทงแดมุน เมียงดง DUTYFREE และฮงอิค
กาหนดการเดินทาง

ตลอดเดือนมิถุนายน - เดือนกันยายน 2561

ราคานีไ้ ม่ รวม

1. ค่ าชุดฮันบก(กรณีท่ ลี ูกค้ ามีความประสงค์ จะใส่ ท่ พ
ี ระราชวัง กรุณาแจ้ งเซลล์ ท่ ที ่ านได้ ทาการจองทัวร์ )
ประมาณ 20,000 วอน
2. ค่ าทริปไกด์ +คนขับรถ 1,500 บาทต่ อท่ านต่ อทริป หรือ 50,000 วอน
วันแรก กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูม)ิ - เกาหลีใต้ (สนามบินอินชอน)
21.30 คณะพร้ อมกันที่จุดนัดหมาย สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชัน้ 4 เคาน์เตอร์ D
สายการบิน JIN AIR (LJ) (ลงประตูทางเข้ าหมายเลข 2) โดยมีหวั หน้ าทัวร์ และเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯรอต้ อนรับ
และอานวยความสะดวกก่อนขึ ้นเครื่ อง **เที่ยวบินอาจมีการเปลี่ยนแปลง จะแจ้ งให้ ทราบอีกครัง้ **

วันที่ 2 หมู่บ้านเทพนิยาย - ไชน่ าทาวน์ - เกาะนามิ - ป้ อมฮวาซอง
01.05 เดินทางถึง สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ หมายเหตุ: เวลาท้ องถิ่นเร็ วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่ โมง
(กรุณาปรับนาฬิกาของท่ านเป็ นเวลาท้ องถิ่น เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย) หลังจากผ่านการตรวจ
คนเข้ าเมืองและศุลกากรเกาหลี
08.55 นาท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านเทพนิยาย หรื อ DONGWHA MAEUNL ได้ ถกู เนรมิตร และตกแต่งให้ หมู่บ้านที่แสน
ธรรมดาให้ กลายเป็ นหมู่บ้านแห่งเทพนิยาย โดยนานิยายที่ทกุ ท่านคุ้นเคยหลายเรื่ องมาวาดภาพตกแต่งรอบๆ
หมู่บ้านแห่งนี ้ เช่น ปี เตอร์ แพน สโนว์ไวท์กบั คนแคระทัง้ 7 อะลาดินกับตะเกียงวิเศษ หนูน้อยหมวกแดง ฯลฯ ให้
ท่านได้ ถ่ายภาพได้ เกือบทุกมุม หันไปทางไหนก็ต้องถ่ายภาพเก็บไว้ เป็ นที่ระลึก จากนันน
้ าท่านเดินทางสู่
อินชอนไชน่ าทาวน์ เป็ นชุมชนของชาวจีนที่ถือกาเนิดจากการเปิ ดท่าเรื ออินชอนในปี ค.ศ. 1883 ในอดีต
นับเป็ นพื ้นที่สาคัญในการขนส่งและค้ าขายสินค้ าจากประเทศจีน สาหรับปั จจุบนั นี ้ชาวจีนที่ยงั คงอาศัยอยูเ่ ป็ นรุ่น
ที่ 2 หรื อรุ่นที่ 3 นับจากที่มีการบุกเบิก แต่กลิน่ ไอและการดารงไว้ ซงึ่ วัฒนธรรมของคนรุ่นก่อนยังคงมีให้ เห็น รวม
ไปถึงการได้ มีโอกาสได้ ลิ ้มลองรสชาติอาหารจีนที่มีให้ เลือกสรรหลายร้ านที่อินชอนไชน่าทาวน์แห่งนี ้
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน
นาท่าเดินทางสู่ เกาะนามิ เมืองชุนชอน จังหวัด คังวอน ลงเรื อเฟอร์ รีข้ามไปยังเกาะ (ใช้ เวลาประมาณ 10 นาที)
ให้ ทา่ นได้ ดื่มด่ากับธรรมชาติ แมกไม้ ทิวสนบนเกาะนามิ ซึง่ ถือเป็ นช่วงเวลาที่ดีที่สดุ ท่ามกลางบรรยากาศโรแมน
ติกของใบไม้ เปลีย่ นสี ภาพแห่งสีสนั ความงดงามของใบไม้ ให้ ท่านได้ ย้อนรอยละครรักแนว DRAMA ซีรีย์เกาหลี
ที่โด่งดังไปทัว่ เอเชีย WINTER LOVE SONG หรื อ เพลงรักในสายลมหนาว พร้ อมเก็บภาพความประทับใจ
ถ่ายรู ป กับดาราแสดงนา BAE YONG JOON และ CHOI JI WOO รู ปปั น้ ที่สร้ างขึ ้นเพื่อไว้ เก็บเป็ นภาพความ
ประทับใจ จากนันน
้ าทุกท่านเดินทางย้ อนรอยสู่ ป้ อมฮวาซอง ซึง่ เป็ นสิง่ ปลุกสร้ างที่มีสถาปั ตยกรรมของยุคสมัย
ราชวงศ์โชซอน (1392-1910) และเป็ นป้อมปราการอย่างเป็ นทางการของ เมืองซู วอน ป้อมปราการแห่งนี ้สร้ าง
ขึน้ ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2337 ถึง พ.ศ. 2339ถูก สร้ างขึน้ เพื่ อ แสดงความกตัญ ญูท างพระราชโองการของกษั ต ริ ย์
Jeongjo’s ต่อบิดา และสร้ างเมืองใหม่เพื่อแสดงอานาจทางเศรษฐกิจของตนเองป้อมปราการถูกกาหนดให้ เป็ น
พื ้นที่ประวัติศาสตร์ ในเดือนมกราคม ค.ศ. 1963 และในปี พ . ศ. 1997 ได้ มีการกาหนดให้ เป็ นมรดกโลกของ
องค์การยูเนสโกความหลากหลายของการแสดงและกิจกรรมที่จัดขึ ้นภายในป้อม Hwaseong จะจัดขึ ้นในฤดู
ใบไม้ ร่วง
ค่า รับประทานอาหารค่า
จากนันน
้ าท่านเข้ าสูท่ ี่พกั HOTEL SUWON 3 STAR หรื อเทียบเท่า

วันที่ 3 (รวมบัตร) – COSMETIC SHOP - ช้ อปปิ ้ งทงแดมุน - SEOULLO7017
เช้ า รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านไหว้ พระ ณ วัดวาวูจองซา (Waujeongsa Temple) ซึ่งตังอยู
้ ่ในเมืองยงอิน จังหวัดเคียงคีโด วัดนี ้สร้ าง
ขึ ้นในปี 1970 โดยนักบวชแฮด๊ อกเพื่อแสดงการตอบแทนความเมตตากรุณาของพระพุทธเจ้ าในการรวมประเทศ
ภายในมีรูปสลักสะสมจากพุทธศาสนิกชนทัว่ โลกมากกว่า 3,000 ชิ ้น โดยหนึง่ ในรูปสลักที่มีชื่อเสียงมากที่สดุ คือ
พระเศียรของพระพุทธเจ้ ามีความสูง 8 เมตรตังอยู
้ ท่ ี่หน้ าประตูทางเข้ าวัดและได้ รับการบันทึกลงกินเนสบุ๊คให้ เป็ น
รูปสลักที่ทาจากไม้ ที่มีขนาดใหญ่ที่สดุ ในโลก นอกจากนันภายในวั
้
ดยังมีพระพุทธรู ปนอนขนาดใหญ่ที่สร้ างจาก
ไม้ สนจีนที่นามาจากอินเดีย
จากนันน
้ าท่านเดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอร์ แลนด์ สวนสนุกกลางแจ้ งที่ใหญ่ที่สดุ ของประเทศซึง่ ตังอยู
้ ท่ า่ มกลาง
หุบเขา พบกับ “FESTIVALWORLD” การแสดงขบวนพาเหรดอันตระการตา สนุกสุดมันกับบัตรFREE PASS ที่
ท่านสามารถเลือกเล่นเครื่ องเล่นได้ ทกุ ชนิดไม่จากัดจานวนครัง้ พบกับเครื่ องเล่นใหม่ที่ทกุ ท่านไม่ควรพลาด
T-EXPRESS พร้ อมเก็บภาพความประทับใจกับสวนดอกไม้ ซงึ่ เต็มสะพรั่งกลางลานโดยถูกจัดไว้ เป็ น THEME
ตามฤดูกาล (มีนาคม-เมษายน:สวนดอกทิวลิป / พฤษภาคม-มิถนุ ายน:สวนดอกกุหลาบ / สิงหาคม-กันยายน:
สวนดอกลิลลี่ / ตุลาคม-พฤศจิกายน:สวนดอกเบญจมาศ) นอกจากนี ้ยังสามารถท่องไปกับโลกของสัตว์ป่า
ซาฟารี พบกับ
ไลเกอร์ ลูกแฝดผสมระหว่างพ่อสิงโตและแม่เสือ นับเป็ นแฝดผสมเสือ -สิงโตคูแ่ รกในโลก
นอกจากนันให้
้ ทา่ นได้ ตื่นตาในสวนสัตว์ซาฟารี ชมความน่ารักของสัตว์ตา่ งๆ และได้ เพลิดเพลินกับการให้ อาหาร
หมีที่ทกุ ท่านไม่ควรพลาด
จากนันน
้ าทุกท่านได้ ลองทา คิมบับ (김밥, gimbap, kimbap) ซึง่ เป็ น เป็ นอาหารเกาหลีชนิดหนึง่ ทาจากข้ าว
สุกและเครื่ องปรุ งอื่ น ๆ หลากชนิด เช่น แตงกวา แคร์ รอต ผักโขม ไข่เจี ยว ปูอัด แฮม เป็ นต้ น วางแผ่บนแผ่น
สาหร่ า ยแล้ ว ม้ ว น จากนัน้ หั่นเป็ น ชิ น้ พอดี คาชาวเกาหลีนิย มรั บประทานคิม บับ ระหว่างการปิ กนิ กหรื อ งาน
กิ จกรรมกลางแจ้ ง หรื อรั บประทานเป็ นอาหารกลางวันเบา ๆ โดยเสิร์ฟกับหัวไชเท้ า ดองและกิ มจิ นอกจาก
นี ้คิมบับยังเป็ นอาหารที่สามารถนากลับบ้ านที่เป็ นที่นิยมทังในเกาหลี
้
และต่างประเทศได้ ฝึกลองทาด้ วยฝี มือของ
ตัวเองพร้ อมนาทุกท่านได้ ใส่ชุดประจาชาติเกาหลี “ฮันบก” และถ่ายรูปภาพความประทับใจ
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน
น าท่า นช็ อ ปปิ ง้ ศู น ย์ ร วมเครื่ องส าอางแบรนด์ ดั ง เกาหลี เช่ น ROJUKISS, LOTREE, LANEIGN,
SULWASOO ให้ ท่านได้ เลือกซื ้อในราคาพิเศษ ถึงเวลาพาทุกท่านตะลุยสูแ่ หล่งช้ อปปิ ง้ ที่ได้ ชื่อว่าใหญ่ที่สดุ ใน
เอเชีย ตลาดทงแดมุน ห้ างสรรพสินค้ ากว่า 10 แห่ง ที่บางห้ างเปิ ดตลอด 24 ชัว่ โมง เช่น MIGLIORE, DOOTA

TOWER, HELLO AM, DESIGNER CLUB ท่านสามารถเลือกซื ้อสินค้ าหลากหลายประเภทได้ ที่นี่ อาทิเช่น
เสื ้อผ้ าบุรุษ-สตรี รองเท้ าบุรุษ -สตรี รองเท้ าผ้ าใบ เข็มขัด ของที่ระลึก ชุดเครื่ อ งครั ว ถุงเท้ า ผ้ าพันคอ ในราคา
เกาหลีอย่างแท้ จริ ง หลังจากนันน
้ าทุกท่านเดินทางสู่ SEOULLO 7017 ซึ่งในยุค 70 ได้ มีการสร้ างถนนยกระดับ
ขึน้ เพื่อ เชื่ อ มต่อฝั่ งตะวันออกและตะวัน ตกรอบสถานีโซล อย่างไรก็ ตามได้ มีก ารปิ ดการจราจรบนท้ อ งถนน
เนื่องจากปั ญหาด้ านความปลอดภัย หลังจากนี ้แทนที่จะทาลายโครงสร้ างที่มีอยู่ออกทางรัฐบาลประเทศเกาหลี
ใต้ จึงทาการปรับปรุงเป็ นตึก Seoullo 7017 ซึง่ เป็ นประสบการณ์การเดินเท้ าแบบใหม่
Seoullo 7017 ได้ ชื่อมาจากปี ใหม่ของชีวิตจากการเป็ นถนนที่มีการจราจรในยุค 70 ไปยังสวนลอยฟ้าในปี พ. ศ.
2560 ทังยั
้ งมีความหมายลึกซึ ้งยิ่งขึ ้น โดยตึกโซลโล 7017 ถูกแบ่งออกเป็ น 17 ส่วนที่ไม่ซ ้ากันและถนน อยู่ห่าง
จากพืน้ ดิ น 17 เมตรมี สิ่ง อ านวยความสะดวกมากมายตามเส้ น ทาง Seoullo 7017 รวมถึง ศูนย์ ให้ ข้ อ มูล
นักท่องเที่ยว,คาเฟ่ ,สวน และ สนามกีฬา Seoullo 7017
ค่า รับประทานอาหารค่า
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั GALAXY HOTEL or BENIKIA SEOUL หรื อเทียบเท่า
วันที่4 ศูนย์ โสมรัฐบาล - RED PINE - (ผ่ าน)บลูเฮาส์ –พระราชวังเคียงบก – SEOUL TOWER (ไม่ รวมขึน้
ลิฟต์ ) – DUTY FREE – วัดโชเกชา - เทดดีแ้ บร์ มิวเซี่ยม(ทงแดมุน) - ช้ อปปิ ้ งเมียงดง
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านสู่ ศูนย์ โสมรั ฐบาล ซึ่งรับรองคุณภาพจากรัฐบาล เป็ นโสมที่อายุ 6 ปี ซึ่งถือว่ามีคุณภาพดีที่สดุ ให้
ท่านได้ เลือกซื ้อโสมคุณภาพและราคาถูกกว่าไทย 2 เท่า โสมเกาหลีถือเป็ นยาบารุ งร่ างกาย หรื อสามารถซื ้อ
เป็ นของฝากจากประเทศเกาหลี จากนันน
้ าท่านสู่ RED PINE เป็ นผลิตภัณฑ์ ที่สกัดจากน ้ามันสน ที่มีสรร
คุณช่วยบารุงร่างกาย ลดไขมัน ช่วยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในร่างกายจากนันน
้ าท่านเดินทางผ่านชม
ทาเนียบประธานาธิบดี หรื อบลูเฮาส์ จากนันน
้ าท่านเที่ยวชม พระราชวังเคียงบกกุง พระราชวังแห่งนี ้เป็ น
ทังสั
้ ญญลักษณ์และแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตของกรุ งโซล พระราชวังที่มีขนาดใหญ่และเก่าแก่ที่สดุ ในกรุ งโซล
สร้ างขึ ้นในปี 1394 ในสมัยพระเจ้ าแทโจ ราชวงศ์โชซอน เดิมทีนนภายในพระราชวั
ั้
งมีอาคารและตาหนักต่างๆ
มากกว่า 200 หลัง แต่เมื่อมีการรุกรานของญี่ปนุ่ อาคารส่วนใหญ่ก็ได้ ถูกทาลายลงเหลืออยู่เพียงแค่ 10 หลัง
เท่านัน้ คาว่า “เคียงบกกุง” หมายถึง พระราชวังแห่งพรที่มีแสงสว่าง ภายในบริ เวณของพระราชวังแห่งนี ้มี
สถาปั ต ยกรรมที่ น่ า สนใจดั ง นี ค้ ื อ “พระที่ นั่ ง คึ น จองวอง (Geunjeongjeon)”และ “ศาลาเคี ย งฮวยรู
(Hyangwonjeong)” ซึง่ ตังอยู
้ ภ่ ายในบริ เวณสระน ้ามีทศั นียภาพที่สวยงามมาก และรอบๆ บริ เวณตรงประตู
จอนชุลมุน

พิพิธภัณฑ์ พนื ้ บ้ านแห่ งชาติเกาหลี ที่นี่เป็ นพิพิธภัณฑ์ที่แสดงถึงประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมพื ้นบ้ านของ
คนเกาหลี ตัง้ แต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ จนถึงจุดสิ ้นสุดของราชวงศ์ โชซอน พิพิ ธภัณฑ์ แห่งนี ้สร้ างขึ ้นในปี
1945 แต่เดิมเป็ นพิพิธภัณฑ์ชาติพนั ธุ์วิทยาแห่งชาติ ก่อนจะได้ รับการออกแบบอาคารใหม่และถูกเปลี่ยนมา
เป็ นพิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ านแห่งชาติเกาหลี ในปี 1993 นับตังแต่
้ การก่อตังพิ
้ พิธภัณฑ์ ก็ได้ มีการศึกษาและการวิจัย
ประวัติศาสตร์ พื ้นบ้ านของเกาหลี และเก็บรวบรวมสิ่งประดิษฐ์ จากภูมิภาคต่างๆ ในเกาหลี เพื่อนาเสนอให้
ประชาชนเข้ าใจในวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวเกาหลี ดังนันการเยี
้
่ยมชมพิพิธภัณฑ์แห่งนี ้จะเป็ นประตูสู่
ความเข้ าใจอย่างลึกซึ ้งของชีวิตและวัฒนธรรมของคนเกาหลีได้ เป็ นอย่างดี
(มีบริ การเช่าชุดฮันบกสาหรับผู้ที่สนใจถ่ายรูปซึมซับบรรยากาศภายในพระราชวัง และ พิพิธภัณฑ์ เพื่อความ
ทรงจาดีๆ กรุณาติดต่อเซลล์ที่จองทัวร์ ก่อนล่วงหน้ า)
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน
นาท่านย้ อนรอยละครซีรีย์เกาหลีดงั ที่ “นัมซาน” ภูเขาแห่งเดียวที่ตงอยู
ั ้ ใ่ จกลางกรุงโซล บนยอดเขามีหอ
SEOUL TOWER 1 ใน 18 หอคอยเมืองที่สงู ที่สดุ ในโลกมีความสูงถึง 480 เมตร เหนือระดับน ้าทะเล นาท่านสู่
NAMSAN VIEW POINT ให้ ทา่ นได้ ถ่ายรูปและสัมผัสความน่ารักของวัยรุ่นเกาหลี นิยมมาคล้ องกุญแจไว้ ด้วยกัน
ระเบียงทุกด้ านของ SEOUL TOWER จึงเต็มไปด้ วยกุญแจหลากหลายสี นาท่านชมแหล่งช้ อปปิ ง้ ปลอดภาษี
DUTY FREE ช้ อปปิ ง้ สินค้ าแบรนด์เนม มากมาย อาทิ นาฬิกา,แว่นตา,เครื่ องสาอางค์,กระเป๋ า,กล้ องถ่ายรูป
หรื อจะเป็ นโทรศัพท์มือถือ ให้ ทา่ นอิสระได้ เลือกซื ้ออย่างเต็มที่ จากนันน
้ าท่านเดินทางสู่ วัดโชกเยซา เป็ น
ศูนย์กลางของพุทธศาสนานิกายเซนในประเทศเกาหลีที่มีชื่อเสียง ตังอยู
้ ใ่ จกลางเมืองโซล ที่บริ เวณถนนจงโน ใกล้
กับอินซาดง ถนนช้ อปปิ ง้ ยอดฮิตอีกหนึง่ แห่ง ถูกสร้ างขึ ้นในปี 1910 เป็ นวัดแรกที่ตงอยู
ั ้ ใ่ กล้ กบั ประตูเมืองทัง้ 4 ของ
กรุงโซล เดิมชื่อว่า Gakhwangsa ก่อนจะถูกเปลีย่ นเป็ น Taegosa ในปี 1938 และได้ เปลีย่ นชื่ออีกครัง้
เป็ น Jogyesa ในปี 1954 มาจนถึงปั จจุบนั
จากนันให้
้ ทกุ ท่านได้ เลือกซื ้อตุ๊กตาหมีที่แต่งตัวในหลากหลาย
COLLECTION ที่ TEDDY BEAR MUSUEM ขนาดย่อม ที่ยอ่ มากจาก เกาะเชจู ทุกท่านจะได้ เห็นได้ สมั ผัสหมี
เท็คดี ้แบร์ ที่นา่ รักจากทัว่ โลกที่มีมากว่า 100 ปี โดยจัดทาเป็ นเรื่ องราวและฉากที่แสดงเรื่ องราวและจาลองวิถีชีวิต
ของคนเกาหลี โดยใช้ ตุ๊กตาหมี แต่งตัวตามสไตล์นา่ รักๆมีทงแบบแสดงโชว์
ั้
และเป็ นแบบเคลือ่ นไหวได้ ท่านยัง
สามารถซื ้อ ตุ๊กตาหมีได้ ที่ TEDDY BEAR SHOP ถึงเวลาพาทุกท่านไปช้ อปปิ ง้ ที่ เมียงดง หรื อ สยามสแควร์
เกาหลีทา่ นสามารถเลือกสินค้ าเทรนด์แฟชัน่ ล่าสุดของเกาหลีได้ ที่นี่โดยเฉพาะสินค้ าวัยรุ่นเช่นเสื ้อผ้ า
รองเท้ า
กระเป๋ า เครื่ องประดับ ทังแบรนด์
้
เนม เช่น EVISU, GAP, ONISUKA TIGER และสินค้ าจากแบรนด์เกาหลี
โดยเฉพาะ 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 STREET FOOD อีกหลากหลายรายการให้ ทกุ ท่านได้ เพลิดเพลินกับอาหารฟิ วชัน่ หลากหลายประเภท
ค่า
รับประทานอาหารค่า
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั GALAXY HOTEL or BENIKIA SEOUL หรื อเทียบเท่า
วันที่ 5 ศูนย์ สมุนไพรฮ๊ อกเกตนามู – ศูนย์ พลอยอเมทิส – 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 ญเติบโตในป่ าลึกบนภูเขาที่ปราศจาก
มลภาวะและระดับสูงเหนือน ้าทะเล 50-800 เมตร เมล็ดพันธุ์ ของสมุนไพรอ๊ อตเกตนามูนี ้ เป็ นที่นิยมของคน
เกาหลีรุ่นใหม่ เพราะมีผลช่วยดูแลตับให้ แข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็งไม่ถูกทาลายจาการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ
บุหรี่ สารตกค้ างจากอาหาร และยา จากนันน
้ าท่านเลือ กซื ้อ อเมทิส เป็ นหินที่มีพลังในการบาบัดทังด้
้ าน
ร่างกายและจิตใจของผู้สวมใส่ ขจัดความคิดแง่ลบ เป็ นพลอยแห่งสุขภาพและนาโชค สามารถปกป้องคุ้มครอง
ผู้สวมใส่ได้ โดยมีตงแต่
ั ้ สมี ่วงอ่อนเย็นตาจนถึงสีม่วงเข้ ม มีเสน่ห์เย้ ายวนใจ พลอยนี ้จะงามจับตาเมื่อมาทาเป็ น
แหวน จี ้ ต่างหูและสร้ อย และนิยมใช้ ในการแก้ ไขฮวงจุ้ยที่ไม่ดีภายในบ้ านด้ วย
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน
จากนันน
้ าท่านสู่ TRICK EYE MUSEUM แกลอรี่ “เคล็ดลับงานศิลปะแห่งภาพ” แนวคิดรู ปแบบใหม่ เพื่อ
ต้ องการจะจุดประกายความคิดสร้ างสันและจินตนาการของการสร้ างภาพ โดยใช้ เทคนิคพิเศษจากภาพสามมิติ
ที่รวมทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ และการซ้ อนภาพกระตุ้นความเคลื่อ นไหวของภาพให้ มีมิติเหมื อ นจริ ง โดยให้
ความรู้ สึกมี สว่ นร่ วมกับภาพถ่ายนันๆ
้ ในพิพิธภัณฑ์ มีภาพงานชิ น้ โบว์ แดง สนุกกันแบบเต็มๆ กับการแอ็ คชั่น
ท่า ทางต่ า งๆ ที่ รู ป ถ่ า ยของท่า นจะออกมาดู ป ระหนึ่ง เหมื อ นจริ ง ในเหตุก ารณ์
พร้ อมกับ เข้ า ชม ICE
MUSEUM เมืองน ้าแข็งที่มีผลงานศิลปะแกะสลักน ้าแข็งกว่า 50 ชิ ้น รวมอยู่ในที่เดียว พร้ อมจัดแสดงในแบบที่
ไม่ธรรมดา แต่จาลองเป็ นเมืองที่ทกุ อย่างกลายเป็ นน ้าแข็ง ! และเอาใจเด็กๆ ด้ วยสไลเดอร์ น ้าแข็ง และกิจกรรม
อื่นๆ อีกมากมาย ให้ คณ
ุ ได้ เดินเที่ยวอย่างไม่ร้ ูสกึ เบื่อ อาทิ สัมผัสประสบการณ์นงั่ รถลากกวางรู ดอร์ ฟ ทักทายลุง
ซานต้ า โพสท่าคูก่ บั นกเพนกวินขัวโลก
้ สารวจบ้ านน ้าแข็งเอสกิโม เยี่ยมชมปราสาทน ้าแข็ง ชมวิวจากบนกาแพง
เมือง และลองเข้ าพักโรงแรมที่ทกุ อย่างทาจากน ้าแข็ง! และต่อด้ วย ช้ อปปิ ้ งที่ฮงอิก แหล่งช้ อปปิ ง้ ที่อยู่ล้อมรอบ
ไปด้ วยมหาวิทยาลัยชื่ อดังในเกาหลี สินค้ าในย่านนี ้ส่วนใหญ่เป็ นสินค้ าวัยรุ่ นที่ทนั สมัยและราคาไม่แพงเช่น
เสื ้อผ้ าที่ออกแบบโดยดีไซด์เนอร์ เกาหลีรองเท้ ากระเป๋ าเครื่ องประดับ เครื่ องสาอาง และยังมีร้านแบรนด์เนมอยู่
ทัว่ ไปเช่น EVISU, ZARA ทุกวันเสาร์ ลานหน้ าประตูของมหาวิทยาลัยฮงอิค จะมีผลงานศิลปะในรู ปแบบต่างๆ

เช่น เครื่ องประดับ ตุ๊กตา เสื ้อผ้ า และของแฮนด์เมด ที่น่ารักและใช้ ความคิดสร้ างสรรค์ ของบางอย่างทามาชิ ้น
เดียวเพื่อให้ ได้ เลือกซื ้อ บางทีอาจเป็ นสินค้ าที่มีชิ ้นเดียวในโลก ร้ านกาแฟขนาดย่อม ย่านฮงอิกซึง่ ภายในร้ าน ได้
เวลานาท่านสูส่ นามบินอินชอน นาท่านสู่สนามบินอิ นชอน ระหว่างทางพาท่านแวะละลายเงินวอนที่ร้านค้ า
สนามบิน SUPER MARKET ซึง่ ท่านสามารถเลือก
ซื ้อสิน ค้ าเกาหลีได้ อี กรอบ โดยเฉพาะของกิ น เช่ น
บะหมี่ซินราเมียน (มาม่าสไตล์เกาหลี) อูด้ง กิมจิ ขนมช๊ อคโก้ พาย น ้าจิ ้มปรุงรสหมูยา่ งเกาหลี ไก่ตนุ๋ โสมสาเร็ จรูป
ผลไม้ ตามฤดูกาล ในราคาพิเศษก่อนกลับเมืองไทย
19.55 เดินทางกลับสูก่ รุ งเทพฯโดยสายการบิน JIN AIR (LJ) เที่ยวบินที่ LJ001 บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง
23.35 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจ
เมนูอาหาร
1. TAKKALBI ไก่ผดั เผ็ดบาร์ บีควิ เป็ นเนื ้อไก่ที่หนั่ ออกเป็ นชิ ้นพอคา คลุกเคล้ าด้ วยซีอิ๊วเครื่ องปรุง และหมักทิ ้งไว้ จนได้ ที่ จึงนา
เนื ้อไก่และผักมาผัดบนกระทะยักษ์ รับประทานพร้ อม กิมจิ ซุปสาหร่าย และข้ าวสวย
2. ชาบู ชาบู สุกี ้สไตล์เกาหลี บนหม้ อไฟร้ อนๆ ประกอบด้ วย ผักสดชนิดต่างๆ และเนื ้อหมูสไลด์น ้าซุปร้ อนๆ และเส้ นอูด้งซึ่ง
ขาดไม่ได้ ในการทาน ชาบู ชาบู พร้ อมข้ าวสวย
3. คาลบี ้ หมูย่างเกาหลี เป็ นอาหารพื ้นเมืองเกาหลีเลื่องชื่อและเป็ นที่ร้ ูจกั กันดีทวั่ โลก มีรสชาติออกหวานกลมกล่อม โดยนาหมู
ส่วนที่ตดิ กับกระดูก นาไปย่างบนเตาถ่านแบบดังเดิ
้ ม เสิร์ฟพร้ อมข้ าวสวยร้ อนๆ และเครื่ องเคียงต่างๆ น ้าจิ ้มเต้ าเจี ้ยวและนา้
ซุปสาหร่าย มีวิธีการรับประทานคล้ ายกับเมี่ยงคาของไทย
4. ซัมเคทัง หรื อ ไก่ ต๋ นุ โสม อาหารตาหรับชาววังบารุงสุขภาพ บริการท่านละ 1 ตัว บรรจุอยู่ในหม้ อเหล็กร้ อนๆ ภายในตัวไก่จะ
ยัดไส้ ด้วยข้ าว และของบารุงต่างๆ อาทิ เม็ดพุทราแห้ ง รากโสม เก๋ากี ้ ปรุงรสด้ วยพริกไทยดา และเกลือ รับประทานพร้ อมเครื่ อ ง
เคียงที่เรี ยกว่า กักตุกี (ทาจากหัวไชเท้ าดอง) และเส้ นขนมจีนหนานุ่มแบบเกาหลีพร้ อมทังเสิ
้ ร์ฟ อินซัมจูหรื อเหล้ าดองโสม
5. บุฟเฟ่ ต์ บาบีคิวปิ ้ งย่ าง สไตล์เกาหลี ให้ ท่านเลือกสรรทัง้ เนื ้อวัว หมูตดิ มันสไลด์ หมูหมัก ซีฟดู้ ตักรับประทานแบบไม่อนั ้
ทานได้ จนอิ่ม พร้ อมเครื่ องเคียงผักสด กิมจิ และอื่นๆอีกมากมาย
6. จิมดัก ไก่อบซีอิ๊ววุ้นเส้ น เป็ นเมนูอาหารเกาหลีพื ้นเมืองดังเดิ
้ ม เป็ นไก่ผดั รวมกับวุ้นเส้ น มันฝรั่ง แครอท พริก และซอสดา
เนื ้อไก่ที่นิ่ม รสชาติคล้ ายกับไก่พะโล้ สตู รเกาหลี ทานกับข้ าว หอมอร่อย รสเผ็ดถึงเครื่ อง)
7. ปลาสไตล์ เกาหลี เสริฟพร้ อมด้ วยน ้าซุปปรุงรส รับประทานพร้ อมกับผัก เครื่ องเคียง และข้ าวสวยร้ อนๆ

วันเดินทาง

เดือน มิถุนายน

อัตราค่ าบริการ/
ท่ าน

2-6 / 3-7 / 4-8 / 5-9/ 9-13 / 10-14 / 11-15 /
12-16 / 16-20 / 17-21 / 18-22 / 19-23 / 2024/ 23-27 / 24-28 / 25-29 / 26-30 /
30 มิ.ย.- 04 ก.ค.
1-5 / 6-10 / 7-11 / 8-12 / 13-17 / 14-18 /
15-19 / 20-24 / 21-25 / 22-26 / 27มิ.ย.- 01
ก.ค. / 28มิ.ย.- 2 ก.ค. / 29มิ.ย.-03 ก.ค.

พักเดี่ยวเพิ่ม

13,900
14,900
5,900 บาท

ราคาทัวร์ รวม
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับตามเส้ นทางที่ระบุใน
รายการชันทั
้ ศนาจรไป-กลับพร้ อมคณะ
กรณีอยู่ตอ่ ต้ องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตัว๋
2. ค่าอาหารทุกมื ้อ ตามที่ระบุในรายการ
3. ค่าเข้ าชมสถานที่ตา่ งๆ ตามรายการ
4. ค่าที่พกั ตามระบุในรายการ พักห้ องละ 2 ท่าน
ตามโรงแรมที่ระบุ หรื อเทียบเท่า
5. ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ
6. ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี
7. ค่าน ้าหนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละ 15 กก.
8. ค่าหัวหน้ าทัวร์ นาท่านท่องเที่ยวตลอดรายการใน
ต่างประเทศ
9. ค่าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างเดินทาง
- การชดเชยอุบตั เิ หตุสว่ นบุคคลกรณี เสียชีวติ สูญเสีย
อวัยวะ สายตาหรื อ ทุพพลภาพถาวรสิ ้นเชิง 1,000,000
บาท
- การรักษาพยาบาลต่ออุบตั เิ หตุแต่ละครัง้ 500,000
บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

ราคาทัวร์ ไม่ รวม
1. ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทาหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์
ส่วนตัว, ค่าซักรี ด, มินิบาร์ ในห้ อง, รวมถึงค่าอาหาร และ
เครื่ องดื่มที่สงั่ เพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้ องการสัง่ เพิม่
กรุณาติดต่อหัวหน้ าทัวร์ แล้ วจ่ายเพิม่ เองต่างหาก)
2. ค่ าทิปคนขับรถ และไกด์ ท้องถิ่นท่ านละ 50,000 วอน
หรือ 1,500 บาท ต่ อท่านตลอดทัง้ ทริป
3. ค่ าภาษีมูลค่ าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
(กรณีออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรือต้ องการ
ใบกากับภาษี)
4. ค่าน ้าหนักกระเป๋ าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกาหนด
(ปกติ 15 กก.)
5. ค่าวีซ่าสาหรับพาสปอร์ ตต่างด้ าว กรุณาเตรี ยมเอกสารคือ
1)พาสปอร์ ต 2)ใบประจาตัวคนต่างด้ าว 3)ใบสาคัญถิ่นที่อยู่ 4)
สาเนาทะเบียนบ้ าน(ถ้ ามี) 5)สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ ามี) 6)รูปถ่าย
สี 2 นิ ้ว 2 รูป แล้ วทางบริษัทฯจะเป็ นผู้ดาเนินการยื่นวีซ่าให้ ท่าน
โดยจ่ายค่าบริการต่างหาก(สาหรับหนังสือเดินทางต่างด้ าว
เจ้ าของหนังสือเดินทางต้ องทาเรื่ องแจ้ งเข้ า-ออกด้ วยตนเองก่อน
จะยื่นวีซ่า)

เงื่อนไขการจองและการให้ บริการ
1. ในการจองครัง้ แรก มัดจาท่านละ 10,000 บาท หรื อชาระทังหมด
้
2. ส่วนที่เหลือชาระก่อนเดินทาง 15 วัน ในกรณีที่ไม่ชาระเงินส่วนที่เหลือตามเวลาที่กาหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการบอกยกเลิกการเดินทาง
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ โดยจะต้ องส่งแฟกซ์ หรื อ อีเมล์ ใบจองทัวร์ ให้ เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายขาย พร้ อมกรอกรายชื่อของผู้เดินทางที่สะกดตรง
ตามหนังสือเดินทาง
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ หากลูกค้ าต้ องการขอแยกออกจากกรุ๊ป หรื อไม่เที่ยวตามรายการที่บริษัทกาหนด บริ ษัทขอปรับท่านละ 300
USD
การยกเลิก
1. การยกเลิกการเดินทางจะมีผลสมบูรณ์ ก็ตอ่ เมื่อได้ แฟกซ์ หรื อ อีเมล์ การยกเลิกให้ กบั เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายขาย
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันทาการขึ ้นไป คืนเงินทังหมด
้
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันทาการขึ ้นไป เก็บค่าใช้ จ่าย ท่านละ 5,000 บาท
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 - 14 วันทาการ
เก็บค่าใช้ จ่าย 50% ของราคาทัวร์
 ยกเลิกการเดินทางน้ อยกว่า 1 - 6 วันทาการ เก็บค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
100 % ของราคาทัวร์
2. การขอยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่เจ็บป่ วยหรื อมีเหตุจากร่ างกายที่ไม่สามารถเดินทางในช่วงเวลาที่จองได้ การยกเลิกการเดินทา
จะต้ องแสดงใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลให้ กบั เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายขายทังนี
้ ้บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์พจิ ารณาในการคืนเงินให้ กบั ลูกค้ าเป็ นกรณี
ไป
3. ในกรณีที่เจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองปฏิเสธการเข้ า-ออกนอกประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษัท บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์
ไม่คืนค่าทัวร์ ไม่วา่ กรณีใดๆทังสิ
้ ้น
4. ในกรณีกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรื อ เทศกาล บริ ษัทฯได้ มีการการันตีมดั จา หรื อ ซือ้ ขายแบบมีเงื่อนไขกับสายการบิน รวมถึ ง
เที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT (เหมาลา), EXTRA FLIGHT (เที่ยวบินพิเศษที่เพิ่มเข้ ามาช่วงวันหยุด หรื อ เทศกาลดังกล่าว)
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่ามัดจา หรื อ ค่าทัวร์ ทงหมด
ั้
หมายเหตุ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกการเดินทาง ในกรณี ที่จานวนผู้เดินทาง ต่ากว่า 15 ท่าน(ผู้ใหญ่ ) ขึ ้นไป โดยบริ ษัทฯ จะแจ้ งให้
ทราบล่วงหน้ าอย่างน้ อย 7 วัน ก่อนการเดินทาง
2. เที่ ย วบิ น ราคาและรายการท่ อ งเที่ ย ว สามารถเปลี่ ย นแปลงได้ ต ามความเหมาะสมโดยค านึ ง ถึ ง ผลประโยชน์ ข อง
ผู้เดินทางเป็ นสาคัญ
3.
หนังสือเดินทาง ต้ องมีอายุเหลือใช้ งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจดุ ประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านัน้
4. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆทังสิ
้ ้น อันเนื่องมาจากเกิดกรณีความล่าช้ าจากสายการบิน , การประท้ วง,
การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การเมือง, ภัยธรรมชาติ (โดยบริ ษัทฯจะดาเนิ นการประสานงานเพื่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุด
แก่ลกู ค้ า)

5.
6.
7.
8.

ทางบริษัทฯสงวนสิทธิไม่คืนเงิน ในกรณีที่ท่านใช้ บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ เช่น ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื ้อ
เพราะค่าใช้ จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ ชาระค่าใช้ จ่ายให้ ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ ว
ทางบริ ษัทฯสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดสิ่งของสูญ หายจากการโจรกรรม และ /หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่วา่ ทังหมดหรื
้
อบางส่วนกับทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ ยอมรับในเงื่อนไขข้ อตกลงต่างๆแล้ ว ตามที่ ได้
ระบุไว้ แล้ วทังหมด
้

บริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้ าที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อการท่ องเที่ยวเท่ านัน้

