ทัวร์ เกาหลี : TOUR65495

TRENDY SPRING
(พักซูวอน 1 คืน + โซล 2 คืน)
ไฟท์ สวย ไม่ เสียเวลาเที่ยวกันแบบเต็มวัน ไม่ ต้องรี บ
เดินทางโดยสายการบิน JIN AIR
สายการบินในเครือของ KOREAN AIR

ไฮไลท์ โปรแกรม
 บินตรงกรุ งเทพฯ – อินชอน โดยสายการบิน JIN AIR สายการบินในเครื อ KOREAN AIR






พร้อมบริ การอาหารบนเครื่ อง และ ฟรี น้ าหนักกระเป๋ าขาไป – กลับ 15 กิโลกรัม/ ถือขึ้นเครื่ อง 12 กิโลกรัม
พักโรงแรมระดับ 3 ดาว ระดับมาตรฐานของประเทศเกาหลี พร้อมอาหารเช้า พักซู วอน 1 คืน และ โซล 2 คืน
เที่ยวครบทุกไฮไลท์ หมู่บา้ นเทพนิยาย ไชน่าทาวน์ ถ้ าควังเมียง โซยางคังสกายวอร์ค YEOJU OUTLET
ป้อมฮวาซอง(1ในสถานที่ที่ได้รับเป็ นมรดกโลกจากยูเนสโก) เอเวอร์ แลนด์ โซลทาวเวอร์ ทงแดมุนดีไซด์พลาซ่า
พระราชวังถ็อกซูกุง หมู่บา้ นบุกชนฮันอก วัดโชเกซา
ช็อปปิ้ งกันแบบจุใจที่ยา่ นทงแดมุน อินซาดง DUTYFREE เมียงดง
เรี ยนทาคิมบับ พร้อมถ่ายภาพชุดประจาชาติเกาหลี

กาหนดการเดินทาง
ตลอดเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2560
วันแรก

กรุงเทพ ( สนามบินสุวรรณภูมิ ) - เกาหลีใต้ ( สนามบินอินชอน )

19.30 คณะพร้ อมกันที่จดุ นัดหมาย สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชัน้ 4 เคาน์เตอร์ D สาย
การบิน JIN AIR (LJ) (ลงประตูทางเข้ าหมายเลข 2) โดยมีหวั หน้ าทัวร์ และเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ รอต้ อนรับ
และอานวยความสะดวกก่อนขึ ้นเครื่ อง
22.40 บินลัดฟ้าสู่ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน JIN AIR (LJ) เที่ยวบินที่ LJ 004
บริการอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง**เที่ยวบินอาจมีการเปลีย่ นแปลง จะแจ้ งให้ ทราบอีกครัง้ **
วันที่ 2 หมู่บ้านเทพนิยาย - ไชน่ าทาวน์ – ถา้ ควางเมียง – โซยางคัง SKY WALK – YEOJU OUTLET
05.40 เดินทางถึง สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ หมายเหตุ: เวลาท้ องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่ โมง
(กรุ ณาปรั บนาฬิ กาของท่ านเป็ นเวลาท้ องถิ่น เพื่อความสะดวกในการนั ดหมาย) หลังจากผ่านการ
ตรวจคนเข้ าเมืองและศุลกากรเกาหลี
นาท่านเดินทางสู่ หมู่ บ้านเทพนิ ยาย หรื อ DONGWHA MAEUNL ได้ ถูกเนรมิ ตร และตกแต่งให้ หมู่บ้านที่
แสนธรรมดาให้ กลายเป็ นหมู่บ้านแห่งเทพนิยาย โดยนานิยายที่ทุกท่านคุ้นเคยหลายเรื่ องมาวาดภาพตกแต่ง
รอบๆหมู่บ้านแห่งนี ้ เช่น ปี เตอร์ แพน สโนว์ไวท์กับคนแคระทัง้ 7 อะลาดินกับตะเกียงวิเศษ หนูน้อยหมวกแดง
ฯลฯ ให้ ท่านได้ ถ่ายภาพได้ เกือบทุกมุม หันไปทางไหนก็ต้องถ่ายภาพเก็บไว้ เป็ นที่ระลึก จากนันน
้ าท่านเดินทาง

สู่
อินชอนไชน่ า ทาวน์ เป็ นชุม ชนของชาวจี น ที่ ถือกาเนิดจากการเปิ ดท่าเรื ออินชอนในปี ค.ศ. 1883 ในอดีต
นับเป็ นพื ้นที่สาคัญในการขนส่งและค้ าขายสินค้ าจากประเทศจีน สาหรับปั จจุบนั นี ้ชาวจีนที่ยงั คงอาศัยอยู่เป็ น
รุ่นที่ 2 หรื อรุ่นที่ 3 นับจากที่มีการบุกเบิก แต่กลิ่นไอและการดารงไว้ ซึ่งวัฒนธรรมของคนรุ่นก่อนยังคงมีให้ เห็น
รวมไปถึง การได้ มี โอกาสได้ ลิ ม้ ลองรสชาติอาหารจี น ที่ มี ให้ เลื อกสรรหลายร้ านที่ อิน ขอนไชน่าทาวน์ แห่ง นี ้
จากนันน
้ าท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณท์ ถา้ ควังเมียง เป็ นเหมืองถ่านหินเก่าในสมัยที่เกาหลีอยู่ใต้ อาณานิคมของ
ญี่ ปนุ่ ซึ่งถูกนามารี โนเวทใหม่เมื่อปี 2011 ให้ เป็ นพิพิธภัณท์ทางประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม โดยมีการสร้ าง
ทางเดินในถ ้าใหม่โดยประดับประดาไปด้ วยแสงไฟ หลากหลายสี สวยงาม มีน ้าตกภายในถา้ รวมทังห้
้ องโถง
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ที่พิเศษกว่าที่อื่นๆ เพราะนั่งชมกันในถา้ ด้ วย ทาให้ ที่นี่กลายเป็ นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ และอยู่ไม่
ไกลจากตัวเมืองด้ วย
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน

นาท่านเดินทางสูเ่ มืองชุนชอน นาท่านชม โซยังกัง สกายวอล์ ค สร้ างขึ ้นที่แม่น ้ายูเอียมโฮ เป็ นเส้ นทางเดินที่
สรรค์สร้ างขึ ้นโดยการใช้ แก้ ว มีความยาวประมาณ 156 กิโลเมตร เพื่อให้ นกั ท่องเที่ยวตื่นเต้ นเสมือนเดินอยู่
บนแม่น ้า ท่านสามารถมองเห็นวิวด้ านล่างผ่านทางเดินกระจกใสของทางเดิน
นาท่านเดินทางสู่ YEOJU OUTLET Outlet Mall ซึ่งมีร้านค้ าหลากหลายกว่า 165 ร้ านค้ า และมีสินค้ า Brand
ดังมากมายหลายยี่ห้อ เช่น Armani, Calvin Klein, Diesel, DKNY, Guess, Escada โดยสิน ค้ าจะมี การจัดลด
ราคา 30-80% อีกด้ วย
ค่า

รับประทานอาหารค่า
จากนันน
้ าท่านเข้ าสู่ที่พกั WESTVILLE OR CENTRAL PLAZA HOTEL หรื อเทียบเท่า

วันที่ 3 ป้ อมฮวาซอง – สวนสนุ ก เอเวอร์ แลนด์ - COSMETIC SHOP – โซลทาวเวอร์ – ทงแดมุนดีไซด์
พลาซ่ า – ช็อปปิ ้ งทงแดมุน
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ ป้ อมฮวาซอง เมืองซูวอน นาท่านนัง่ รถไฟมังกร เดินทางท่องเที่ยวระหว่างภูเขาพัลดา
ซานและยงมุลแด บริเวณป้อมฮวาซองที่ได้ ขึ ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกจากยูเนสโก พร้ อมตื่นตาตื่นใจกับดอก
ซากุระทางสองฝากฝั่ง (เฉพาะช่ วงซากุระบาน ช่ วงต้ นเดือนเมษายน ) จากนันน
้ าท่านเดินทางสู่ สวน
สนุกเอเวอร์ แลนด์

สวนสนุกกลางแจ้ งที่ใหญ่ที่สดุ ของประเทศซึง่ ตังอยู
้ ่ทา่ มกลางหุบเขา

พบกับ

“FESTIVALWORLD” การแสดงขบวนพาเหรดอันตระการตา สนุกสุดมันกับบัตรFREE PASS ที่ทา่ น

สามารถเลือกเล่นเครื่ องเล่นได้ ทกุ ชนิดไม่จากัดจานวนครัง้ พบกับเครื่ องเล่นใหม่ที่ทกุ ท่านไม่ควรพลาด TEXPRESS 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
้ ท่านได้ ตื่นตาในสวนสัตว์ซาฟารี ชมความน่ารักของสัตว์ตา่ งๆ และได้ เพลิดเพลินกับการให้
อาหารหมีที่ทกุ ท่านไม่ควรพลาด
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน

น าท่ า นช็ อ ปปิ้ ง ศู น ย์ รวมเครื่ องส าอางแบรนด์ ดั ง เกาหลี เช่ น ROJUKISS, LOTREE, LANEIGN,
SULWASOO ให้ ท่านได้ เลือกซื ้อในราคาพิเศษ จากนันน
้ าท่านย้อนรอยละครซี รียเ์ กาหลีดงั ที่ “นัมซาน” ภูเขา
แห่ งเดียวที่ต้ งั อยูใ่ จกลางกรุ งโซล บนยอดเขามีหอ SEOUL TOWER 1 ใน 18 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลกมี
ความสู งถึง 480 เมตร เหนื อระดับน้ าทะเล นาท่านสู่ NAMSAN VIEW POINT ให้ท่านได้ถ่ายรู ปและสัมผัส
ความน่ารักของวัยรุ่ นเกาหลี นิยมมาคล้องกุญแจไว้ดว้ ยกันระเบียงทุกด้านของ SEOUL TOWER จึงเต็มไปด้วย
กุญแจหลากหลายสี
ถึงเวลาพาทุกท่านตะลุยสู่แหล่งช้ อปปิ ง้ ที่ได้ ชื่อว่าใหญ่ที่สดุ ในเอเชีย 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 า
ผ้ าใบ เข็มขัด ของที่ระลึก ชุดเครื่ องครัว ถุงเท้ า ผ้ าพันคอ ในราคาเกาหลีอย่างแท้ จริง
ค่า

รับประทานอาหารค่า
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั GALAXY HOTEL or HAEDAMCHE STAY or BENIKIA SEOUL หรื อเทียบเท่า

วันที่ 4 ชมดอกซากุระ ณ สวนยออิโด (เฉพาะช่ วงซากุระบาน)-ศูนย์ โสมรั ฐบาล – นา้ มันสนเข็มแดง –
พระราชวังถ็อกซูกุง – หมู่บ้านบุกชนฮันอก – เรียนทาคิมบับ+พร้ อมใส่ ชุดฮันบก – วัดโชเกซา –
DUTY FREE – ช็อปปิ ้ งเมียงดง
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่าน ชมดอกซากุ ระ ณ สวนยออิโด (เฉพาะช่ ว งซากุ ระบาน) ชมดอกซากุระแห่งเกาหลี ณ ถนนยออิโด
ที่จะบานสะพรั่งไปทัว่ ไปถนนยูอิโดะ หรื อ ยออิโด มีต้นซากุระกว่า 1,400 ต้ นในบริ เวณนี ้ ซึ่งในเดือนเมษายน
(สงกรานต์)ในแต่ละปี จะมีการจัดเทศกาลดอกซากุระ ณ ถนนสายนี ้ ท่านจะได้ สัมผัสสีสันแห่งดอกซากุระ
พร้ อมถ่ายรู ปเป็ นที่ ระลึกในบรรยากาศสุดแสนโรแมนติค ในยามเย็นถนนสายนีก้ ็จะคึกคัก มี กิจกรรมรื่ นเริ ง
หลากหลาย และมีดวงไฟประดับประตัดกับสีขามอมชมพูของดอกซากุระที่สวยงาม นาท่านเดินทางสู่ ศู นย์ โสม

รั ฐบาล ซึ่ งรั บ รองคุ ณภาพจากรั ฐบาล เป็ นโสมที่ อายุ 6 ปี ซึ่ งถื อว่ามี คุณ ภาพดี ที่ สุ ด ให้ท่ านได้เลื อกซื้ อโสม
คุณภาพและราคาถูกกว่าไทย 2 เท่า โสมเกาหลีถือเป็ นยาบารุ งร่ างกาย หรื อสามารถซื้ อเป็ นของฝากจากประเทศ
เกาหลี และนาท่านเดินทางสู่ RED PINE เป็ นผลิตภัณฑ์ ที่สกัดจากน้ ามันสน ที่มีสรรคุณช่วยบารุ งร่ างกาย ลด
ไขมัน ช่ วยควบคุ มอาหารและรักษาสมดุ ลในร่ างกาย จากนั้นนาท่ านชม พระราชวังถ็อกซู กุง ตั้งอยู่ที่หัวมุมสี่
แยกใจกลางเมื อ งของกรุ ง โซล เป็ นพระราชวังที่ เล็ก ที่ สุ ด ในบรรดา 5 พระราชวังของเกาหลี ซึ่ งเป็ นเพี ย ง
พระราชวังแห่ งเดียวที่ล้อมรอบด้ วยอาคารสไตล์ ตะวันตกที่เพิ่มความเป็ นเอกลักษณ์ ของทิ วทัศน์ ได้ มีจุดเด่ นคื อ
อาคารภายในพระราชวังนั้นเป็ นการผสมผสานระหว่ างวัฒนธรรมเกาหลีและวัฒนธรรมตะวันตก และให้ ท่าน
สัมผัสกับบรรยากาศของ
หมู่บ้ านบุ กชนฮั นอก เป็ นอี กหนึ่ งสั ญ ลัก ษณ์ ของเกาหลี หมู่บ้านแห่ งนีก้ ็ยังคงรั ก ษาอาคารบ้ านเรื อนในสมัย
โบราณ มีกลิ่นอายของเกาหลีในยุคเก่ าแก่ เหมาะสาหรั บคนที่ชอบสถานที่ท่องเที่ย วเชิ งประวัติศาสตร์ หมู่บ้าน
บุกชนฮั นอกถือเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่ งหนึ่ งที่เมื่อนักท่ องเที่ยวได้ ไปเยือนแล้ ว จะได้ พบกับบ้ านของขุน
นางระดับสู งของเกาหลีในสมัยก่ อน ภายในหมู่บ้านมีอาคารแบบดั้งเดิ มของเกาหลีกว่ า 100 หลัง (รู ปแบบบ้ าน
แบบดั้งเดิมของเกาหลีเรี ยกว่ า ฮั นอก(hanok)) ซึ่ งเก่ าแก่ มาตั้งแต่ สมัยโชซอน ส่ วนชื่ อ บุคชอน(Bukchon) แปลว่ า
หมู่บ้านทางตอนเหนือ นาท่านเรี ยนรู ้ข้ นั ตอนการทา คิมบับ (ข้าวห่ อสาหร่ ายเกาหลี) คาว่า คิม แปลว่า สาหร่ าย
คาว่า บับ แปลว่า ข้าว ลักษณะคล้ายๆกับข้าวปั้ นของญี่ปุ่น แต่จะเป็ นแท่งยาวๆ แล้วจะหัน่ เป็ นชิ้นพอดีคา พร้ อม
นาทุกท่านได้ ใส่ชดุ ประจาชาติเกาหลี “ฮันบก” และถ่ายรูปภาพความประทับใจ
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน
จากนันน
้ าท่านเดินทางสู่ วัดโชกเยซา เป็ นศู นย์ กลางของพุทธศาสนานิกายเซนในประเทศเกาหลีที่มีชื่อเสี ยง ตั้งอยู่ใจกลาง
เมืองโซล ทีบ่ ริเวณถนนจงโน ใกล้ กับอินซาดง ถนนช้ อปปิ้ งยอดฮิตอีกหนึ่งแห่ ง ถูกสร้ างขึน้ ในปี 1910 เป็ นวัดแรกทีต่ ้งั อยู่ใกล้ กับ
ประตู เมื องทั้ง 4 ของกรุ งโซล เดิม ชื่ อ ว่ า Gakhwangsa ก่ อ นจะถู กเปลี่ยนเป็ น Taegosa ในปี 1938 และได้ เปลี่ยนชื่ ออีก ครั้ ง
เป็ น Jogyesa ในปี 1954 มาจนถึงปั จจุบัน นาท่านชมแหล่งช้อปปิ้ งปลอดภาษี DUTY FREE ช้อปปิ้ งสิ นค้าแบรนด์

ค่า

เนม มากมาย อาทิ นาฬิ กา,แว่นตา,เครื่ องส าอางค์,กระเป๋ า,กล้องถ่ ายรู ป หรื อจะเป็ นโทรศัพ ท์มือถื อ ให้ท่าน
อิสระได้เลือกซื้ ออย่างเต็มที่ ถึงเวลาพาทุกท่านไปช้อปปิ้ งที่ เมียงดง หรื อ สยามสแควร์ เกาหลี ท่านสามารถเลือก
สิ นค้าเทรนด์แฟชัน่ ล่าสุ ดของเกาหลี ได้ที่นี่โดยเฉพาะสิ นค้าวัยรุ่ นเช่นเสื้ อผ้า รองเท้า กระเป๋ า เครื่ องประดับ ทั้ง
แบรนด์เนม เช่ น EVISU, GAP, ONISUKA TIGER และสิ นค้าจากแบรนด์เกาหลีโดยเฉพาะ เครื่ องสาอางเช่ น
ETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE อี ก ทั้ง ยัง มี ร้ า นกาแฟ
ร้ านอาหารต่ างๆ ท่ านสามารถลิ้ มลองไอศกรี ม 2,000 วอน ที่ สู งเกื อบฟุ ตได้ที่น้ ี และKRISPY KREMEโดนัท
ที่สดุ แสนอร่อย
รับประทานอาหารค่า
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั GALAXY HOTEL or HAEDAMCHE STAY or BENIKIA SEOUL หรื อเทียบเท่า

วันที่ 5 ศูนย์ สมุนไพรฮ็อกเก็ตนามู – พลอยอเมทิส – TRICK EYE MUSEUM (อินซาดง) – ช็อปปิ ้ งอินซา
ดง – SUPER MARKET
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม

นาท่านเดินทางสู่ ศูนย์ สมุนไพรฮ็อกเกตนามู ต้นไม้ชนิดนี้เจริ ญเติบโตในป่ าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะและ
ระดับสู งเหนื อน้ าทะเล 50-800 เมตร เมล็ดพันธุ์ของสมุนไพรอ๊อตเกตนามูน้ ี เป็ นที่นิยมของคนเกาหลี รุ่นใหม่
เพราะมีผลช่วยดูแลตับให้แข็งแรง ป้ องกันโรคตับแข็งไม่ถูกทาลายจาการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้าง
จากอาหาร และยา จากนั้นนาท่านเลือกซื้ อ อเมทิส เป็ นหิ นที่มีพลังในการบาบัดทั้งด้านร่ างกายและจิตใจของผู ้
สวมใส่ ขจัดความคิ ดแง่ลบ เป็ นพลอยแห่ งสุ ขภาพและนาโชค สามารถปกป้ องคุ ม้ ครองผูส้ วมใส่ ได้ โดยมี
ตั้งแต่สีม่วงอ่อนเย็นตาจนถึงสี ม่วงเข้ม มีเสน่ห์เย้ายวนใจ พลอยนี้ จะงามจับตาเมื่อมาทาเป็ นแหวน จี้ ต่างหู และ
สร้อย และนิยมใช้ในการแก้ไขฮวงจุย้ ที่ไม่ดีภายในบ้านด้วย
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน
นาท่านเดินทางสู่ TRICK EYE MUSEUM (อินซาดง ) แกลอรี่ “เคล็ดลับงานศิลปะแห่งภาพ” แนวคิด
รูปแบบใหม่ เพื่อต้ องการจะจุดประกายความคิ ดสร้ างสันและจินตนาการของการสร้ างภาพ โดยใช้ เทคนิค
พิเศษจากภาพสามมิติที่รวมทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ และการซ้ อนภาพกระตุ้นความเคลื่อนไหวของภาพให้ มี
มิติเหมือนจริง โดยให้ ความรู้สึกมีส่วนร่วมกับภาพถ่ายนันๆ
้ ในพิพิธภัณฑ์มีภาพงานชิ ้นโบว์แดง สนุกกันแบบ
เต็มๆ กับการแอ็คชัน่ ท่าทางต่างๆ ที่รูปถ่ายของท่านจะออกมาดูประหนึง่ เหมือนจริงในเหตุการณ์
และนาท่ านเดินทางช็อปปิ้ งย่ าน อินซาดง ตังอยู
้ ่ใจกลางเมืองที่เป็ นย่านเก่าแก่ที่สาคัญของเมืองโซล ประกอบด้ วย

ถนนหลักอินซาดงและมีตรอกซอกซอยแยกออกไปทังสองข้
้
างทาง ภายในตรอกเป็ นร้ านอาหารแบบดังเดิ
้ ม
โรงน ้าชา ร้ านกาแฟ และแกลเลอรี่ ในย่านแห่งนี ้เป็ นแหล่งรวมแกลเลอรี่ ตา่ งๆ กว่า 100 แห่ง คุณจะสามารถชม
งานศิลปะแบบดังเดิ
้ มของเกาหลี ภาพวาด และประติมากรรมอันสวยงามได้ ที่นี่ โดยแกลเลอรี่ ที่มีชื่อเสียงมาก
ที่สดุ ได้ แก่ Hakgojae Gallery ซึ่งเป็ นศูนย์กลางศิลปะพื ้นบ้ าน, Gana Art Gallery หอส่งเสริมศิลปิ น และ Gana
Art Center ได้ เวลานาท่านสู่สนามบินอินชอน นาท่านสู่สนามบินอินชอน ระหว่างทางพาท่านแวะละลายเงิน
วอนที่ร้านค้ าสนามบิน SUPER MARKET ซึง่ ท่านสามารถเลือกซื ้อสินค้ าเกาหลีได้ อีกรอบ โดยเฉพาะของกิน
เช่น บะหมี่ซินราเมียน (มาม่าสไตล์เกาหลี) อูด้ง กิมจิ ขนมช๊ อคโก้ พาย น ้าจิ ้มปรุงรสหมูย่างเกาหลี ไก่ตนุ๋ โสม
สาเร็จรูป ผลไม้ ตามฤดูกาล ในราคาพิเศษก่อนกลับเมืองไทย
17.25 เดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯโดยสายการบิน JIN AIR (LJ) เที่ยวบินที่ LJ003 บริการอาหารและเครื่ องดื่มบน
เครื่ อง
21.25 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจ

เมนูอาหาร
1. พุลโกกิ หมูสไลด์ที่ผา่ นการหมักด้ วยเครื่ องปรุงจนได้ ที่ นามาผัดรวมกับผักสดนานา ชนิดบนกระทะร้ อนๆ รับประทาน
พร้ อมเครื่ องเคียง และข้ าวสวยร้ อนๆ มีกลิน่ หอมน่าลิ ้มลอง
2. ชาบู ชาบู สุกี ้สไตล์เกาหลี บนหม้ อไฟร้ อนๆ ประกอบด้ วย ผักสดชนิดต่างๆ และเนื ้อหมูสไลด์น ้าซุปร้ อนๆ และเส้ นอูด้ง
ซึง่ ขาดไม่ได้ ในการทาน ชาบู ชาบู พร้ อมข้ าวสวย
3. คาลบี ้ หมูยา่ งเกาหลี เป็ นอาหารพื ้นเมืองเกาหลีเลือ่ งชื่อและเป็ นที่ร้ ูจกั กันดีทวั่ โลก มีรสชาติออกหวานกลมกล่อม โดย
นาหมูสว่ นที่ตดิ กับกระดูก นาไปย่างบนเตาถ่านแบบดังเดิ
้ ม เสิร์ฟพร้ อมข้ าวสวยร้ อนๆ และเครื่ องเคียงต่างๆ น ้าจิ ้ม
เต้ าเจี ้ยวและน ้าซุปสาหร่าย มีวธิ ีการรับประทานคล้ ายกับเมี่ยงคาของไทย
4. ซัมเคทัง หรื อ ไก่ ต๋ นุ โสม อาหารตาหรับชาววังบารุงสุขภาพ บริ การท่านละ 1 ตัว บรรจุอยูใ่ นหม้ อเหล็กร้ อนๆ ภายในตัวไก่
จะยัดไส้ ด้วยข้ าว และของบารุงต่างๆ อาทิ เม็ดพุทราแห้ ง รากโสม เก๋ากี ้ ปรุงรสด้ วยพริ กไทยดา และเกลือ รับประทานพร้ อม
เครื่ องเคียงที่เรี ยกว่า กักตุกี (ทาจากหัวไชเท้ าดอง) และเส้ นขนมจีนหนานุม่ แบบเกาหลีพร้ อมทังเสิ
้ ร์ฟ อินซัมจูหรื อเหล้ าดอง
โสม
5. ปลาสไตล์ เกาหลี เสริ ฟพร้ อมด้ วยน ้าซุปปรุงรส รับประทานพร้ อมกับผัก เครื่ องเคียง และข้ าวสวยร้ อนๆ
6. บุฟเฟ่ ต์ บาบีคิวปิ ้ งย่ าง สไตล์เกาหลี ให้ ทา่ นเลือกสรรทัง้ เนื ้อวัว หมูติดมันสไลด์ หมูหมัก ซีฟดู้ ตักรับประทานแบบไม่อนั ้
ทานได้ จนอิ่ม พร้ อมเครื่ องเคียงผักสด กิมจิ และอื่นๆอีกมากมาย
7. จิมดัก ไก่อบซีอิ๊ววุ้นเส้ น เป็ นเมนูอาหารเกาหลีพื ้นเมืองดังเดิ
้ ม เป็ นไก่ผดั รวมกับวุ้นเส้ น มันฝรั่ง แครอท พริ ก และซอส
ดา เนื ้อไก่ที่นิ่ม รสชาติคล้ ายกับไก่พะโล้ สตู รเกาหลี ทานกับข้ าว หอมอร่อย รสเผ็ดถึงเครื่ อง)

อัตราค่ าบริการ
วันเดินทาง

มีนาคม 2560

ท่ านละ

4-8 / 5-9 / 6-10 / 7-11 / 11-15 / 12-16 / 13-17 / 14-18 /
18-22 / 19-23 / 20-24 / 21-25 / 25-29 / 26-30 มีนาคม 60

15,900

1-5 / 2-6 / 3-7 / 8-12 / 9-13 / 10-14 / 15-19 / 16-20 / 17-21 /
22-26 / 23-27 / 24-28 มีนาคม 60

16,900

27-31 มีนาคม / 28 มีนาคม – 1 เมษายน
29 มีนาคม – 2 เมษายน / 30 มีนาคม – 3 เมษายน /
31 มีนาคม – 4 เมษายน 60

17,900

17-21 / 18-22 / 22-26 / 23-27 / 24-28 / 25-29 เมษายน

16,900

19-23 / 20-24 / 21-25 / 26-30 เมษายน 60

17,900

8-12 / 9-13 / 15-19 / 16-20 เมษายน 60 /
28 เมษายน – 2 พฤษภาคม 60

เมษายน
2560

19,900

1-5 / 2-6 / 3-7 / 4-8 / 5-9 / 6-10 / 7-11 เมษายน /
29 เมษายน – 3 พฤษภาคม /
30 เมษายน – 4 พฤษภาคม 60

18,900

10-14 / 14-18 เมษายน 60 / 27 เมษายน – 1 พฤษภาคม
60

20,900

11-15 เมษายน 60

23,900

12-16 / 13-17 เมษายน 60

25,900

1-5 / 2-6 / 6-10 / 7-11 / 8-12 / 9-13 / 13-17 / 14-18 / 1519 / 16-20 / 20-24 / 21-25 / 22-26 / 23-27 / 27-31

พฤษภาคม
2560

พฤษภาคม /

15,900

28 พฤษภาคม – 1 มิถนุ ายน / 29 พฤษภาคม - 2 มิถนุ ายน /
30 พฤษภาคม – 3 มิถนุ ายน 60
3-7 / 4-8 / 5-9 / 10-14 / 11-15 / 12-16 / 17-21 / 18-22 /
19-23 / 24-25 / 25-29 / 26-30 พฤษภาคม 60
พักเดี่ยวเพิ่ม

16,900
6,900 บาท

ราคาทัวร์ รวม
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับตามเส้ นทางที่ระบุใน
รายการชันทั
้ ศนาจรไป-กลับพร้ อมคณะ
กรณีอยูต่ อ่ ต้ องเสียค่าเปลีย่ นแปลงตัว๋
2. ค่าอาหารทุกมื ้อ ตามที่ระบุในรายการ
3. ค่าเข้ าชมสถานทีต่ า่ งๆ ตามรายการ
4. ค่าที่พกั ตามระบุในรายการ พักห้ องละ 2 ท่าน
ตามโรงแรมที่ระบุ หรื อเทียบเท่า
5. ค่ารถรับ-ส่ง และนาเทีย่ วตามรายการ
6. ค่าภาษี สนามบิน ทุกแห่งที่มี
7. ค่าน ้าหนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละ 15 กก.
8. ค่าหัวหน้ าทัวร์ นาท่านท่องเที่ยวตลอดรายการใน
ต่างประเทศ
9. ค่าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างเดินทาง
- การชดเชยอุบตั เิ หตุสว่ นบุคคลกรณี เสียชีวิต สูญเสีย
อวัยวะ สายตาหรื อ ทุพพลภาพถาวรสิ ้นเชิง 1,000,000
บาท
- การรักษาพยาบาลต่ออุบตั ิเหตุแต่ละครัง้ 500,000
บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

ราคาทัวร์ ไม่ รวม
1. ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัว อาทิ ค่าทาหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์
ส่วนตัว, ค่าซักรี ด, มินิบาร์ ในห้ อง, รวมถึงค่าอาหาร และ
เครื่ องดื่มที่สงั่ เพิม่ นอกเหนือรายการ (หากท่านต้ องการสัง่ เพิ่ม
กรุณาติดต่อหัวหน้ าทัวร์ แล้ วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
2.

ค่ าทิปคนขับรถ และไกด์ ท้องถิ่นท่ านละ 35 USD ต่ อคน
ต่ อทริป หรือ ท่ านละ 40,000 วอน หรือ 1,200 บาท ต่ อท่ านตลอด
ทัง้ ทริป

3. ค่ าภาษีมลู ค่ าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
(กรณีออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรือต้ องการ
ใบกากับภาษี)
4. ค่าน ้าหนักกระเป๋ าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกาหนด
(ปกติ 15 กก.)
5. ค่าวีซา่ สาหรับพาสปอร์ 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 นผู้ดาเนินการยื่นวีซา่ ให้ ทา่ น
โดยจ่ายค่าบริการต่างหาก(สาหรับหนังสือเดินทางต่างด้ าว
เจ้ าของหนังสือเดินทางต้ องทาเรื่องแจ้ งเข้ า-ออกด้ วยตนเองก่อน
จะยื่นวีซา่ )

เงื่อนไขการจองและการให้ บริการ
1. ในการจองครัง้ แรก มัดจาท่านละ 5,000 บาท หรื อชาระทังหมด
้
2. ส่วนที่เหลือชาระก่อนเดินทาง 15 วัน ในกรณีที่ไม่ชาระเงินส่วนที่เหลือตามเวลาที่กาหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการบอกยกเลิกการ
เดินทาง
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ โดยจะต้ องส่งแฟกซ์ หรื อ อีเมล์ ใบจองทัวร์ ให้ เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายขาย พร้ อมกรอกรายชื่อของผู้เดินทางที่สะกด
ตรงตามหนังสือเดินทาง
4. บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ หากลูกค้ าต้ องการขอแยกออกจากกรุ๊ป หรื อไม่เที่ยวตามรายการที่บริ ษัทกาหนด 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. การขอยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เจ็บป่ วยหรื อมีเหตุจากร่างกายที่ไม่สามารถเดินทางในช่วงเวลาที่จองได้ การยกเลิกการเดินทา
จะต้ องแสดงใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลให้ กบั เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายขายทังนี
้ ้บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์พิจารณาในการคืนเงินให้ กบั ลูกค้ าเป็ น
กรณีไป
3. ในกรณีที่เจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองปฏิเสธการเข้ า-ออกนอกประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษัท บริ ษัทขอสงวน
สิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ ไม่วา่ กรณีใดๆทังสิ
้ ้น
4. ในกรณี กรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรื อ เทศกาล บริ ษัทฯได้ มีการการันตีมัดจา หรื อ ซือ้ ขายแบบมีเงื่อนไขกับสายการบิน
รวมถึ ง เที่ ย วบิ น พิ เศษ เช่ น CHARTER FLIGHT (เหมาลา), EXTRA FLIGHT (เที่ ย วบิ น พิ เศษที่ เพิ่ ม เข้ า มาช่ ว งวัน หยุด หรื อ
เทศกาลดังกล่าว) บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่ามัดจา หรื อ ค่าทัวร์ ทงหมด
ั้
หมายเหตุ
1.
2.

บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่จานวนผู้เดินทาง ต่ากว่า 15 ท่าน(ผู้ใหญ่) ขึ ้นไป โดยบริ ษัทฯ จะแจ้ งให้
ทราบล่วงหน้ าอย่างน้ อย 7 วัน ก่อนการเดินทาง
เที่ ย วบิ น ราคาและรายการท่ อ งเที่ ย ว สามารถเปลี่ ย นแปลงได้ ต ามความเหมาะสมโดยค านึ ง ถึ ง ผลประโยชน์ ข อง
ผู้เดินทางเป็ นสาคัญ
หนังสือเดินทาง ต้ องมีอายุเหลือใช้ งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริ ษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยว

3.
เท่านัน้
4.
ทางบริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆทังสิ
้ ้น อันเนื่องมาจากเกิดกรณี ความล่าช้ าจากสายการบิน, การ
ประท้ วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การเมือง, ภัยธรรมชาติ (โดยบริ ษัทฯจะดาเนินการประสานงานเพื่อให้ เกิ ด
ป
ร
ะ
โ
ย
ช
น์
สู
ง
สุ
ด
แก่ลกู ค้ า)
5.
ทางบริ ษัทฯสงวนสิทธิไม่คืนเงิน ในกรณีที่ ท่านใช้ บริ การของทางบริ ษัทฯไม่ครบ เช่น ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหาร
บางมื ้อ เพราะค่าใช้ จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษัทฯได้ ชาระค่าใช้ จ่ายให้ ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ ว
6.
ทางบริ ษัทฯสงวนสิทธิ ไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
7.
เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่วา่ ทังหมดหรื
้
อบางส่วนกับทางบริ ษัทฯจะถือว่าท่านได้ ยอมรับในเงื่อนไขข้ อตกลงต่างๆแล้ ว ตามที่
ได้ ระบุไว้ แล้ วทังหมด
้
8.
บริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้ าที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อการท่ องเที่ยวเท่ านัน้

เมื่อท่ านได้ ทาการจอง ทัวร์ เกาหลี กับ ไทยฟลาย ทราเวล จากัด จากนัน้ เจ้ าหน้ าที่จะติดต่ อกลับ เพื่อแจ้ ง
รายละเอียดการชาระเงินโทร 02-713-8992 ท่ านสามารถตรวจสอบสถานการณ์ จองได้ ตลอดเวลาทาการค่ ะ

เมื่อ

