เดินทางโดยสายการบินจินแอร์ โหลดกระเป๋าได้ 15 กิโลกรัม พักซูวอน 1 คืน / โซล 2 คืน








เกาะวอมิโด ล่องเรือให้อาหาร นกนางนวล
ทาบุญ วัดโบมุนซา วัดเก่าแก่สมัยชิลลา มีพระพุทธรูปในถ้า
หมู่บ้านที่ตกแต่ง และวาดสีสันให้หมู่บ้านแสนจะธรรมดากลายเป็น หมู่บ้านแห่งเทพนิยาย
สนุกเต็มที่กับเครื่องเล่นที่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (รวมค่าบัตรเครื่องเล่น)
พระราชวังชางด๊อกคุง เป็นที่พานักของพระมหากษัตริย์หลายพระองค์ในสมัยราชวงศ์โชซอน
รวมอาหารทั้งหมด 11 มื้อ
พิเศษ!!! Free Wi-Fi ตลอดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ
กาหนดวันเดินทาง

ผู้ใหญ่ 1 ท่าน
พักห้องละ 2 ท่าน

พักเดี่ยว

::ราคาโปรโมชั่น!!!ไม่มีราคาเด็ก::
22 – 26 มี.ค. 2560
26 – 30 มี.ค. 2560
29 มี.ค. – 02 เม.ย 2560
ราคาอืน
่ ๆ
1. เด็กทารก INFANT (อายุต่ากว่า 2 ปี) ราคา 3,900 บาท
2. จอยแลนด์ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน ราคา 6,900 บาท

17,900.16,900.16,900.-

4,500.4,500.4,500.-

สายการบินจินแอร์ JIN AIR (LJ)

ขาไป
ขากลับ

LJ004
LJ003

BKK - ICN
ICN - BKK

22.40 – 05.40+1
17.25 – 21.25

สายการบินจินแอร์ JIN AIR (LJ)

ขาไป
ขากลับ

LJ002
LJ001

BKK - ICN
ICN - BKK

01.00 – 08.00
19.35 – 23.40

เนื่องจากสายการบินจินแอร์มบ
ี น
ิ ไปประเทศเกาหลีวน
ั ละ 2 เทีย
่ วบิน / วัน เทีย
่ วบินของแต่ละกรุ๊ปนั น
้ จะคอนเฟิ รม
์ ก่อนประมาณ 10 วัน
ก่อนเดินทาง หากท่านต ้องการจองตั๋วเครือ
่ งบินภายในประเทศ กรุณาสอบถามเทีย
่ วบินคอนเฟิ รม
์ กับเจ ้าหน ้าทีก
่ อ
่ น และหากกรณีเกิด
ความผิดพลาดจากสายการบิน เช่นความล่าช ้าของเทีย
่ วบิน การยกเลิกเทีย
่ วบิน หรือตารางการเดินทางมีการเปลีย
่ นแปลงเนือ
่ งจากสาย
การบิน หรือเหตุผลต่างๆทีอ
่ ยูเ่ หนือความควบคุมของบริษัท ทางผู ้จัดไม่สามารถรับผิดชอบและคืนค่าใช ้จ่ายต่างๆได ้

วันแรก

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

สาหรับเที่ยวบิน LJ004 22.40 – 05.40+1
19.30 น.
คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกประตู 4เคาน์เตอร์ K
สายการบินจินแอร์ (LJ) มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวก
22.40 น.
เหิรฟ้าสู่กรุงโซล โดยสายการบิน JIN AIR เที่ยวบินที่ LJ 004 (บินประมาณ 4.30 – 05.00 ชั่วโมง)
สาหรับเที่ยวบิน LJ002 01.00 – 08.00
21.30 น.
คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกประตู 4เคาน์เตอร์ D
สายการบินจินแอร์ (LJ) มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวก
วันที่สอง
01.00 น.

อินชอน – เกาะวอมิโด – ล่องเรือให้อาหารนกนางนวล – วัดโบมุนซา – หมู่บ้านเทพนิยาย +
ไชน่าทาวน์
่ รุงโซล โดยสายการบิน JIN AIRเทีย
เหิรฟ้ าสูก
่ วบินที่ LJ 002 (บินประมาณ 4.30 – 05.00 ชัว่ โมง)

05.40 น.
08.00 น.

เทีย
่ วบินLJ004เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอน
ิ ชอนประเทศเกาหลีใต้ (เวลาท ้องถิน
่ เร็วกว่าไทย 2 ช.ม.)
เทีย
่ วบินLJ002เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอน
ิ ชอนประเทศเกาหลีใต้ (เวลาท ้องถิน
่ เร็วกว่าไทย 2 ช.ม.)
นาท่านรับประทานอาหาร เช้า ณ ภัตตาคาร(มื้อที่1)เมนูอูด้งก๋วยเตีย
๋ วสไตล์เกาหลี
หลังจากผ่าน พิธีการตรวจคนเข ้าเมืองและศุลกากรแล ้ว นํ าท่านเดินทางสู่ เกาะวอลมิโด โดยนั่ งเรือเฟอรี่ ซึง่
ระหว่างเรือแล่นไปท่านจะได ้ร่วมสัมผัสฝูงนกนางนวลโดยการให้อาหาร (ข ้าวเกรียบกุ ้ง) อย่างใกล ้ชิด เกาะ
วอลมิโ ด เป็ นเกาะที่ส วยงามแห่ ง หนึ่ง ของเกาหลี ตั ้ง ชื่อ ตามลัก ษณะรู ป ร่ า งที่ม ีข นาดยาวและเรีย บลัก ษณะ
คล ้ายคลึงกับส่วนปลายของพระจันทร์ครึง่ ดวง มีความยาวน ้อยกว่า 1 กิโลเมตรและกว ้างน ้อยกว่า 4 กิโลเมตร ใน
สมั ย ก่อ นเกาะนี้ จ ะมีส ภาพเป็ นเกาะที่โ ดดเดี่ย วคงไว ้ซึง่ ธรรมชาติที่แ ท ้จริง นํ า ท่ า นเดิน ทางสู่ ย่ า นวอลมิโ ด
(Wolmido) ได ้รับคํา กล่าวขาน ถึงความเลิศรสของอาหารทะเล รวมถึง สถานตากอากาศที่ชาวเกาหลีนิยมมา
พักผ่อน นํ าทุกท่านขึน
้ เรือเฟอร์รข
ี่ นาดใหญ่

เที่ยง

่
บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 2) บริการทัคคาลบี หรือไก่บาร์บีควิ ผัดซอสเกาหลีอาหารเลือ
่ งชือ
ของเมืองชุนชอน โดยนํ าไก่บาร์บีควิ มันหวาน ผัดกะหลํ่าปลี กระเทียม ต๊อกหรือข ้าวปั ้น และซอสมาผัดรวมกัน
บนกระทะแบนดําคลุกเคล ้าทุกอย่างให ้เข ้าที่ รับประทานกับผัดกาดเกาหลีและเครือ
่ งเคียง

นํ าท่าน วัดโบมุนซา(Bomunsa Temple) แห่งเขตคังฮวา(Ganghwa) อยู่ที่เกาะ Seongmodo เป็ นวัดเก่าแก่
ตัง้ แต่สมัยซิลล่า(Silla)ประมาณปี ค.ศ. 635 ภายในบริเวณวัดจึงมีต ้นไม ้เก่าแก่อายุหลายร ้อยปี อยู่หลายต ้น มีถํ้าที่
มีพระพุ ทธรู ปอยู่ภายใน มีที่ทํ าอาหารแบบโบราณของพระสงฆ์ ที่ไ ด ้รับการขึน
้ ทะเบียนเป็ นสมบัต ป
ิ ระจํ า ชาติ
เกาหลี ทีด
่ ้านหลังของวัดจะมีหน
ิ รูปทรงแปลกที่ว่ากันว่า คล ้ายกับคิว้ ของคนอยู่ สูง 10 เมตร เรียกว่า Nunseop
โดยจะมีรูปวาดพระพุทธรูปอยู่ด ้วย และยังมีจุดชมวิวทะเลตะวันตกทีส
่ วยงาม จนมีภาพยนตร์เกาหลีหลายเรื่องมา
ถ่ายทํากันทีน
่ ี่

เย็น
ค่า
วันที่สาม
เช้า

จากนัน
้ นํ าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านเทพนิยาย หรือ ดงฮวามาอึล (ภาษาเกาหลี แปลว่า หมู่บ ้านเทพนิยาย) ถูก
ตกแต่ง ประดับประดา และวาดสีสัน ให ้หมู่บ ้านแสนจะธรรมดากลายเป็ นหมู่บ ้านแห่งเทพนิยาย มีนิยายโด่งดัง
หลายเรือ
่ ง อาทิเช่น สโนว์ไวท์กบ
ั คนแคระทัง้ 7 หนูน ้อยหมวกแดง ปี เตอร์แพน หมู่บ ้านแห่งนี้ ทํ าให ้เป็ นเหมือน
สตูดโิ อถ่ายรูปขนาดใหญ่ ทีไ่ ม่วา่ จะเดินไปทางไหน ก ้อถ่ายรูปได ้เก๋สด
ุ ๆ
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 3) ชาบูชาบูสุกี้สไตล์เกาหลี บนหม ้อไฟร ้อนๆ ประกอบด ้วยหมู
สไลด์ และผักสดนานาชนิด เสิรฟ
์ พร ้อมนํ้ าซุปร ้อนๆ
นาท่านสู่ CHARIS HOTEL หรือเทียบเท่า
โรงแรมคอนเฟิ รม
์ จะแจ ้งในใบนัดหมายการเดินทางอีกครัง้ โดยทางบริษัทจะส่งให ้ก่อน 5-7 วันก่อนเดินทาง
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – เกาะนามิ – โซล ทาวเวอร์ (ไม่รวมค่าลิฟต์) – นัมซานฮันฮก – ตลาดเมียงดง
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 4)

จากนั น
้ นํ าท่า นเดินทางสู่ เมื องยงอิน จัง หวั ดเคี ย งคี โด นํ าท่ านเดิน ทางสู่ส วนสนุ กเอเวอร์แ ลนด์ สวนสนุ ก
กลางแจ ้งที่ใ หญ่ที่สุดของประเทศเกาหลีใ ต ้ซึง่ ตัง้ อยู่ท่ ามกลางหุบ เขาขอเชิญ ท่านท่ องไปกับโลกของสัตว์ป่ า
ซาฟารีท่านจะได ้พบกับไลเกอร์ซงึ่ เป็ นลูกแฝดผสมทีเ่ กิดขึน
้ จากความรักระหว่างสิงโตผู ้เป็ นพ่อและเสือผู ้เป็ นแม่
นับเป็ นแฝดผสมเสือ-สิงโตคูแ
่ รกในโลกชมความน่ารักของหมีตา่ งๆซึง่ พนักงานขับรถซาฟารีจ ะเป็ นผู ้ทักทายและ
เล่นกับพวกเขาเติมเต็มความสุขของท่านสนุกสนานกับเครือ
่ งเล่นต่างๆ ไม่จํากัดชนิด พร ้อมทัง้ บรรยากาศหนาวๆ
โรแมนติค

เที่ยง

เย็น

ค่า
วันที่สี่
เช้า

รั บ ประทานอาหารกลางวั น ณ ภั ต ตาคาร
(มื้ อ ที่ 5) หมู ย่ า งเก าหลี หรื อ ค าลบี้ เป็ น
อาหารพื้นเมือ งเกาหลีที่เ ลือ
่ งชื่อและรู ้จั กกัน ดี
ทั่ว โลก มีร สชาติกลมกล่อม โดยนํ า หมู ส่ว นที่
ติด กั บ กระดู ก ไปย่ า งบนเตาถ่ า นแบบดั ง้ เดิม
เสิร ์ฟ พร ้อมข ้าวสวยร ้อนๆ เครื่ อ งเคีย งหลาก
ช นิ ด นํ้ า จิ้ ม เ ต า้ เ จี้ ย ว แ ล ะ นํ้ า ซุ ป ส า ห ร่ า ย
รับประทานคล ้ายกับเมีย
่ งคําของไทย
จากนัน
้ นํ าท่านสูเ่ มืองชุนชอน ลงเรือเดินทางสู่ เกาะนามิ โดยใช ้เวลาประมาณ 10 นาที ชมวิว ทิวทัศน์ของ
สถานทีเ่ คยใช ้เป็ นสถานทีถ
่ ่ายทําละครทีว ี Winter Love Song อันโด่งดังไปทั่วเอเชีย พร ้อมมีเวลาให ้ท่านได ้เก็บ
ภาพอันสวยงามน่าประทับใจ สุดแสนโรแมนติค เปรียบประหนีง่ ดุจท่านเป็ นพระ-นาง ในละครเลยทีเดียว อิสระ
ตามอัธยาศัย
นํ าท่านสู่ หอคอยกรุงโซล N Tower (ไม่รวมค่าลิฟต์) ซึง่ อยู่บริเวณเนินเขานัมซานซึง่ เป็ น 1
ใน 18 หอคอยทีส
่ งู ทีส
่ ด
ุ ในโลกทีฐ
่ านของหอคอยมีสงิ่ ทีน
่ ่าสนใจต่างๆเช่นศาลาแปดเหลีย
่ มปาลกั๊กจอง, สวนสัตว์
เล็กๆ,
สวนพฤกษชาติ,
อาคารอนุสรณ์ผู ้รักชาติอน
ั ชุงกุนนอกจากนี้โซลทาวเวอร์ยังเป็ นสถานทีถ
่ ่ายทําละคร
เกาหลีแนวน่ารักๆเรือ
่ ง“กับดักหัวใจยัยแม่มด”
อิสระให ้ทุกท่านได ้เดินเล่นและถ่ายรูปคูห
่ อคอยตามอัธยาศัย
หรือคล ้องกุญแจคูร่ ัก

จากนัน
้ นํ าท่านสู่ หมู่บ้านนัมซานฮันอก (Namsangol Hanok Village) เป็ นหมู่บ ้านวัฒนธรรมจําลองเกาหลี
อีกแห่งหนึง่ ตัง้ อยู่ย่านเนินเขานัมซาน ใจกลางกรุงโซล ภายในหมู่บ ้านได ้จัดตกแต่งไสตล์เกาหลีโบราณ เรียกว่า
ฮันอก ตัง้ แต่สมัยโชซอน โดนนอกจากบ ้านเรือนโบราณแล ้ว ยังมีการจัดแสดงเครื่องใช ้ต่างๆ ศาลา การละเล่น
พืน
้ เมืองมาไว ้ที่นี่อก
ี ด ้วย นอกจากนี้ภ ายในหมู่บ ้านยังมีการจัดแสดงดนตรีเกาหลี และการแสดงทางวัฒนธรรม
อืน
่ ๆ เช่น การแสดงพิณเกาหลี ระบําหน ้ากาก
อิสระให้ท่านรั บประทานอาหารค่า ตามอัธ ยาศัย จากนั น
้ นํ าท่านช ้อปปิ้ งย่ าน เมี ย งดง หรือสยามสแควร์
เกาหลี หากท่านต ้องการทราบว่าแฟชั่นของเกาหลีเป็ นอย่างไร ก ้าวลํ้านํ าสมัยเพียงใดท่านจะต ้องมาที่เมียงดง
้ ผ ้าแฟชัน
่ แบบอินเทรน เครือ
แห่งนี้ พบกับสินค ้าวัยรุ่น อาทิ เสือ
่ งสําอางดังๆ ของเกาหลี พบกับความแปลกใหม่ใน
การช ้อปปิ้ งอีกรูปแบบหนึง่ ซึง่ เมียงดงแห่งนี้จะมีวย
ั รุ่นหนุ่มสาวชาวโสมไปรวมตัวกันทีน
่ ี่กว่าล ้านคนในแต่ละวัน
นาท่านเข้าสู่ที่พัก INTER CITY HOTEL, PRIME IN SEOUL HOTEL, L’ART HOTEL หรือเทียบเท่า
โรงแรมคอนเฟิ รม
์ จะแจ ้งในใบนัดหมายการเดินทางอีกครัง้ โดยทางบริษัทจะส่งให ้ก่อน 5-7 วันก่อนเดินทาง
ศูนย์โสม – พระราชวังชางด๊อกคุง – ศูนย์เครื่องสาอาง – DUTY FREE – คลองชองเกชอน
TRICK EYE MUSEUM + ICE MUSEUM- ช้อปปิ้งย่านฮงแด
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 6)
จากนัน
้ นํ าท่านเดินทางสู่ ศูนย์โสมรัฐบาล ซึง่ รัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมทีม
่ อ
ี ายุ 6 ปี ซึง่ ถือว่าเป็ นโสมทีม
่ ี
้ โสมทีม
คุณภาพดีทส
ี่ ด
ุ ชมวงจรชีวต
ิ ของโสมพร ้อมให ้ท่านได ้เลือกซือ
่ ค
ี ณ
ุ ภาพดีทส
ี่ ด
ุ และราคาถูกกว่าไทยถึง 2 เท่า
กลับไปบํารุงร่างกายหรือฝากญาติผู ้ใหญ่ทท
ี่ ่านรักและนับถืออีกไม่ไกลจากกันมากนัก

จากนัน
้ นํ าท่านชม พระราชวังชางด๊อกกุง (Changdeokgung Palace) เป็ นพระราชวังลําดับที่สองทึถ
่ ูกสร ้าง
ต่อจากพระราชวังเคียงบกกุง (Gyeongbukgung Palace) ในปี ค.ศ. 1405 และมีความสําคัญในการเป็ นที่พํ านั กของ
พระมหากษั ตริยห
์ ลายพระองค์ในสมัยราชวงศ์โชซอน (Joseon) และยังเป็ น 1 ใน 5 ของพระราชวังสําคัญที่ยังคง
้ นอก, เขตพระราชฐานชัน
้ ใน และสวนด ้านหลังสําหรับเป็ นที่พักผ่อน
รักษาไว ้ ประกอบไปด ้วย เขตพระราชฐานชัน
ของพระมหากษั ตรย์ ซึง่ มีต ้นไม ้ขนาดยักษ์ทม
ี่ ก
ี ว่า 300 ปี , บ่อนํ้ า และศาลาริม นํ้ า พระราชวังแห่งนี้เป็ นที่พํานั กของ
พระมหากษั ตริยถ
์ งึ 9 พระองค์ในสมัยราชวงค์โชซอน (Joseon) ในปี ค.ศ. 1592 พระราชวังถูกเผาทํ าลายโดย
ประชาชนทีโ่ กรธแค ้นต่อการหนีจากการพํานักในพระราชวังของพระบรมวงศ์ศานุ วงศ์ในระหว่างที่ถูกรุกรานโดยชาว
ญีป
่ ุ่ น และได ้รับการบูรณะอีกครัง้ ในปี ค.ศ. 1611 ทํ าให ้ในปั จ จุบันยังคงเหลือความงดงามบางส่วนของพระราชวัง
ได ้แก่ พระตํ า หนั ก Injeongjeon, พระตํ า หนั ก Daejojeon, พระตํ า หนั ก Seonjeongjeon, และพระตํ า หนั ก
Nakseonjae จากนั น
้ นํ าท่านสู่ Cosmetic Shop เป็ นศูนย์รวมของเครื่องสําอางของเกาหลี อาทิเช่นROJUKISS,
้ ได ้ตามอัธยาศัย
LOTREE, ETUDE และอีกมากมายหลากหลายแบรนด์เนมทีน
่ ํ าเข ้ามาจากทั่วโลกอิสระท่านเลือกซือ

เที่ยง

เย็น
ค่า
วันที่ห้า
เช้า

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(มื้อที่ 7) บริการ บีบม
ิ บับ และ ชาบูชาบูสุกส
ี้ ไตล์เ กาหลีบ นหม ้อไฟ
ร ้อนๆ ประกอบด ้วยหมูสไลด์ และผักสดนานาชนิด เสิรฟ
์ พร ้อมนํ้ าซุปร ้อนๆ และเส ้นอูด ้งซึง่ ขาดไม่ไ ด ้ในการทาน ชา
บู ช าบู พร ้อมข ้าวสวยเสริ์ฟ พร ้อม ข ้าวสูต รดั่ง เดิม ของเกาหลีซ งึ่ นํ า เอาข ้าวสวย ผั ก ต่า งๆ เช่น ถั่ ว งอก ผั ก กาด
เห็ดหอม สาหร่าย และซอสสีแดงมาผัดรวมกัน ซึง่ ก็จะได ้รสชาติแบบเกาหลีจริงๆ
ิ ค ้าชัน
้ นํ าให ้ท่านเลือกซือ
้ มากมาย
จากนัน
้ นํ าท่าน ช ้อปปิ้ งสินค ้าปลอดภาษี ที่ ดิวตี้ฟรี (Duty Free Shop)ที่นี่ม ีสน
ิ เครื่องประดับ ฯลฯหากพอมีเวลาพาท่านเดินชม
้ ผ ้าเครื่องสําอาง กระเป๋ า นาฬกา
กว่า 500 ชนิด อาทิ นํ้ าหอม เสือ
คลองชองเกชอน ซึง่ เดิมเป็ นคลองเก่าแก่ในอดีตมีอายุกว่า 600 ปี ทีท
่ อดผ่านใจกลางเมืองหลวง แต่ในปั จจุบันได ้
มีการพัฒนา และบูรณะคลองแห่งนี้ขน
ึ้ มาใหม่ ทําให ้กรุงโซลมีคลองทีย
่ าวกว่า 6 กิโลเมตร ที่ม ีแต่นํ้าใส จนสามารถ
มองเห็นตัวปลาหลากพันธ์ทก
ี่ ําลังแหวกว่ายไปมา ปั จจุบันโครงการชองเกชองได ้กลายเป็ นสถานที่จัดกิจกรรมต่างๆ
อาทิ งานแสดงศิลปะต่างๆ งานดนตรี นิทรรศการดอกไม ้ ฯลฯ และยังมีสวนสาธารณะทัง้ สองฝั่ งคลอง
จากนัน
้ นํ าท่านชม“พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ” เคล็ดลับงานศิลปะแห่งภาพ” ที่ทําให ้ท่านได ้ตืน
่ ตาตืน
่ ใจกับศิลปะแนว
ใหม่เป็ นภาพวาดในลักษณะ 3 มิตเิ หมือนภาพวาดมีชวี ต
ิ และหลุดออกมาจากแผ่นเฟรมภาพแนวคิดรูปแบบใหม่เป็ น
ความคิดสร ้างสันและจินตนาการของการสร ้างภาพโดยใช ้เทคนิคพิเศษจากภาพสามมิตท
ิ รี่ วมทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์
และการซ ้อนภาพโดยกระตุ ้นความเคลื่อนไหวของภาพให ้มีม ต
ิ เิ หมือ นจริง และชม ICE MUSEUMพิพิ ธภั ณ ฑ์
น้าแข็งปะติมากรรมนํ้ าแข็งตัง้ อยู่ในกรุงโซลเป็ นสถานทีจ
่ ัดโชว์นํ้าแข็งแกะสลัก นักท่องเทีย
่ วสามารถสัมผัสอากาศที่
หนาวเย็ น ติดลบกว่า สิบองศาและชมนํ้ าแข็งที่ถูกแกะสลักออกมาเป็ นรูป ร่างต่างๆ ได ้อย่ างน่ าอัศ จรรย์ จากนั น
้ นํ า
ื่ เสียงมากของเกาหลีบรรยากาศจึง
ท่านช ้อปปิ้ ง ย่านฮงแด HONGDAEอยู่ใกล ้กับมหาวิทยาลัยศิลปะฮงอิก ที่ม ีชอ
้ สวยสุดอาร์ตแบบ
สดใสเต็มไปด ้วยหนุ่มสาวชาวโซลในตอนกลางวันฮงแดเป็ นถนนทีส
่ ามารถเดิน ช ้อปปิ้ งในร ้านเสือ
่ นิสต ้าตัวจริงส่วนกลางคืนเป็ นแหล่งปาร์ตท
ราคานักศึกษา และอัพเดตสตรีท สไตล์ จากแฟชัน
ี้ ี่ chic สุดในโซล
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร(มื้อที่ 8)เมนูบุฟเฟต์บาร์บีคิวปิ้งย่าง หมู เนื้อ ไก่ ไม่อั้น
นาท่านเข้าสู่ที่พัก INTER CITY HOTEL, PRIME IN SEOUL HOTEL, L’ART HOTELหรือเทียบเท่
โรงแรมคอนเฟิ รม
์ จะแจ ้งในใบนัดหมายการเดินทางอีกครัง้ โดยทางบริษัทจะส่งให ้ก่อน 5-7 วันก่อนเดินทาง
ศูนย์สมุนไพร – RED PINE – โรงงานสาหร่าย – ทาคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) + ชุดฮันบก- ซุปเปอร์
ละลายเงินวอน – กรุงเทพฯ
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 9)
จากนัน
้ นํ าท่านเดินทางไปดูแลสุขภาพกันที่ ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู ซึง่ เป็ นสมุนไพรทีท
่ ั่วโลกยอมรับ รวมถึง
สถาบันต่างๆ ว่าเป็ นสมุนไพรทีม
่ ค
ี ณ
ุ ภาพดีทส
ี่ ด
ุ ในการบํารุงตับและดูและตับของเรา ซึง่ จะเป็ นสมุนไพรทีห
่ าได ้ยากใน
ปั จจุบัน ท่านจะได ้ชมการสาธิต การทดลองว่าสมุนไพรชนิดนี้มค
ี ณ
ุ ค่าเพียงใดต่อโลกใบนี้ ต ้นไม ้ชนิดนี้เจริญเติบโต
ในป่ าลึกบนภูเขาทีป
่ ราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือนํ้าทะเล
50-800
เมตรชาวเกาหลีรุ่นใหม่นย
ิ มนํามา
รับประทานเพือ
่ ช่วยดูแลตับให ้สะอาดแข็งแรง ป้ องกันโรคตับแข็ง ไม่ถูกทําลายจาการดืม
่ แอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่
สารตกค ้างจากอาหารและยาแล ้วนํ าท่านสู่ ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดงหรือREDPINE ซึง่ ผลิตจากใบสนเข็มแดงใน

ประเทศเกาหลีซงึ่ จะใช ้ต ้นสนเข็มแดงจากยอดเขาทีป
่ ระเทศเกาหลีเหนือมาผลิตโดยใช ้เทคโนโลยีพร ้อมกับการวิจัย
ทีป
่ ระเทศเกาหลีใต ้ออกมาเป็ นนํ้ ามันสนเข็มแดง ภูมป
ิ ระเทศของประเทศเกาหลีเป็ นภูเขาประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์
โดยกว่าจะมาเป็ นนํ้ ามันสนเข็มแดงได ้ 1 แคปซูล ต ้องใช ้ใบสนเข็มแดงประมาณ 2.7 กิโลกรัมมาสกัดเอานํ้ ามันมา
ผลิตและวิจัยออกมาเป็ นนํ้ ามันสนนี้สามารถช่วยในการลดระดับไขมันในเส ้นเลือดได ้เป็ นอย่างดี

เที่ยง

17.25 น.
21.25 น.
19.55 น.
23.35 น.

ื่ เสียงของเกาหลี ผลิตสาหร่ายใหม่ สด ทุกวันมีหลายรสชาติ
จากนัน
้ นํ าท่านเข ้าชม โรงงานสาหร่าย ของฝากทีม
่ ช
ี อ
้ ไปเป็ นของฝากจากนัน
ให ้ท่านได ้เลือกซือ
้ นํ าท่านเรียนรู้วิธีการทาคิมบับ(ข้าวห่อสาหร่าย)
อาหารง่ายๆๆทีค
่ น
้
เกาหลีนย
ิ มรับประทานคิม แปลว่า สาหร่าย,บับ แปลว่า ข ้าว จะเป็ นแท่งยาวๆ แล ้วเค ้าก็จะหั่นเป็ นชินๆพอดีคําจิม
้ กับ
โชยุญป
ี่ ุ่ นหรือวาซาบิก็ได ้ ตามร ้านอาหารก็จะมีทําเป็ นพิเศษ คือมีผัดซอสมาให ้จิม
้ ราดด ้วยพิเศษ!!! ฟรีใส่ชุด
ประจาชาติเกาหลีฮันบก มีหลากหลายชุดให ้ท่านได ้เลือกใส่พร ้อมเก็บภาพประทับใจ
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 10) เมนูจิมดัก เป็นไก่ผัดกับวุ้นเส้นและผักอร่อยมากมายเสิร์ฟ
พร้อมข้าวสวยร้อนๆ
้ ของ (ละลายเงินวอน 5 แถม 1)สาหร่าย ขนมต่าง ๆ ช็อกโกแล๊ตหินซีเรียล
จากนัน
้ เตรียมตัวกลับกรุงเทพ แวะซือ
ช็อกโก ลิตภัณฑ์ของใบและรากฝอยของโสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหน ้าโสม ครีมล ้างหน ้าโสม
เครือ
่ งสําอางโสม เป็ นต ้น และยังมีหมอนสุขภาพ กิมจิ เป็ บโปโร (ป๊ อกกีเ้ กาหลี) ชินราเมง( มาม่าเกาหลี)
จากนั้นเดินทางสู่สนามบิน
ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯมหานคร โดยเทีย
่ วบินที่ LJ 003 
ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ โดยสวัสดิภาพ……..
ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯมหานคร โดยเทีย
่ วบินที่ LJ 001 
ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ โดยสวัสดิภาพ……..

ไม่รวมทิปไกด์+คนขับรถตลอดการเดินทาง ท่านละ 30,000 วอน (ประมาณ 1,000 บาท)
ขออนุญาตเก็บค่าทิปทุกท่านที่สนามบินไทย
กรุณาชาระค่ามัดจาท่านละ 5,000 บาท (ช่วงเทศกาลวันหยุดยาว 10,000 บาท)
หลังจากจองภายใน 3 วัน หากไม่ชาระภายในเวลาที่กาหนด ทางบริษัทขออนุญาตตัดที่นั่งตามเงื่อนไข
ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการตรวจพิจารณาจากด่านตรวจคนเข้าเมือง (ต.ม.)ในการ เข้า -ออกทั้งประเทศไทยและ
ประเทศเกาหลีใต้ อันเนื่องมาจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนีเข้าออกเมือง หรือการถูกปฎิเสธ
ในกรณีอื่นๆทุกกรณี ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบและไม่คืนค่าใช้จ่ายต่างๆทั้งสิ้น
เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนบริษัทแล้ว
*** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้ จนเป็นที่พอใจ
แล้วจึงวางมัดจาเพื่อประโยชน์ของท่านเอง ***
การเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เนื่องจากสภาพ ลม ฟ้า
อากาศ และสถานการณ์ในการเดินทางขณะนั้นแต่จะคานึงถึงความปลอดภัยในการเดินทาง และผลประโยชน์
ของหมู่คณะเป็นสาคัญ โดยไม่ทาให้มาตรฐานของการบริการลดน้อยลง
** พาสปอร์ตควรมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง **

ราคาทัวร์นี้รวม
้ ประหยัดไปกลับพร ้อมกรุ๊ป

ค่าตัว๋ เครือ
่ งบินชัน
น้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 15 กิโลกรัมต่อท่าน/หิ้วขึ้นเครื่องได้ 7กิโลกรัม

ค่าภาษี สนามบินทุกแห่ง

โรงแรมระดับ 3 ดาว พักห ้องละ 2 – 3 ท่าน จํานวน 3 คืน

บริการอาหารทุกมือ
้ ตามรายการระบุ

ค่าเข ้าชมสถานทีท
่ ่องเทีย
่ วต่างๆตามรายการระบุ

ค่ารถรับ-ส่งและนํ าเทีย
่ ว พร ้อมหัวหน ้าทัวร์ชํานาญงานและมัคคุเทศก์ท ้องถิน
่ ตลอดการเดินทาง

ค่าประกันอุบัตเิ หตุระหว่างการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท (ตามเงือ
่ นไขกรมธรรม์)
อัตรานี้ไม่รวม

ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ ประมาณ 30,000 วอนหรือ 1,000 บาท ต่อท่านตลอดทริป

ค่าใช ้จ่ายส่วนตัวอืน
่ ๆ เช่น หนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารเครือ
่ งดืม
่ นอกเหนือรายการ

ค่าภาษี มูลค่าเพิม
่ 7 % และ หัก ณ ทีจ
่ ่าย 3 %

ค่านํ้ าหนักกระเป๋ าเกิน 20 กิโลกรัม / ค่าวีซา่ สําหรับหนังสือเดินทางต่างด ้าว หรือชาวต่างชาติ
หมายเหตุ











บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท
์ จ
ี่ ะเลือ
่ นการเดินทาง หรือ เปลีย
่ นแปลงราคา ในกรณีทผ
ี่ ู ้เดินทางไม่ถงึ 20 คนขึน
้ ไป
ในกรณีทส
ี่ ายการบินประการปรับขึน
้ ภาษี นํ้ามัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเรียกเก็บค่าภาษี นํ้ามันเพิม
่ ตามความ
เป็ นจริง
ตัว๋ เครือ
่ งบินทีอ
่ อกเป็ นกรุ๊ปไม่สามารถเลือ
่ นวันเดินทางหรือขอคืนเงินได ้
ั หรือ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท
์ จ
ี่ ะเปลีย
่ นแปลง หรือสลับรายการท่องเทีย
่ วตามความเหมาะสม ในกรณีทเี่ กิดเหตุสด
ุ วิสย
เหตุการณ์ทอ
ี่ ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะคํานึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชน์ของคณะผู ้
เดินทางเป็ นหลัก
ั เช่น ความล่าช ้าจากสายการบิน การยกเลิกเทีย
บริษัทฯ จะไม่รบ
ั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน หากเกิดเหตุการณ์สด
ุ วิสย
่ วบิน
ิ สูญหายอัน
การเมือง การประท ้วง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล ปั ญหาจราจร อุบัตเิ หตุ ภัยธรรมชาติ หรือทรัพย์สน
เนื่องมาจากความประมาทของตัวท่านเอง หรือจากการโจรกรรม และอุบัตเิ หตุจากความประมาทของตัวท่านเอง
ั
กรณีทส
ี่ ถานทีท
่ ่องเทีย
่ วใดๆ ทีไ่ ม่สามารถเข ้าชมได ้เนือ
่ งจากเหตุสด
ุ วิสย
สภาพอากาศ เหตุการณ์ทอ
ี่ ยู่เหนือการ
้
ควบคุมของบริษัทฯ เป็ นต ้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์ ม่คน
ื ค่าใช ้จ่ายใดๆ ทัง้ สิน
กรณีทท
ี่ ่านสละสิทธิใ์ นการใช ้บริการใดๆ หรือไม่เข ้าชมสถานทีใ่ ดๆ ก็ตามทีร่ ะบุในรายการท่องเทีย
่ ว หรือไม่เดินทาง
้
พร ้อมคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์ ม่คน
ื ค่าใช ้จ่ายไม่วา่ กรณีใดๆ ทัง้ สิน
กรณีทก
ี่ องตรวจคนเข ้าเมืองทัง้ ในประเทศไทย และในต่างประเทศมีปฏิเสธมิให ้เดินทางเข ้า-ออกตามประเทศทีร่ ะบุ
ไว ้ เนื่องจากการครอครองสิง่ ผิดกฎหมาย สิง่ ของต ้องห ้าม เอกสารเดินทางไม่ถูกต ้อง หรือไม่วา่ ด ้วยเหตุผลใดๆ ก็
ตามบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท
์ จ
ี่ ะไม่คน
ื ค่าทัวร์ไม่วา่ กรณีใดก็ตาม
กรณีทท
ี่ ่านใช ้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีนํ้าเงิน) เดินทางเพือ
่ การท่องเทีย
่ วกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธใน
้
การเข ้า-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์ ม่คน
ื ค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน
เมือ
่ ท่านตกลงชําระเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทงั ้ หมดแล ้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได ้ยอมรับเงือ
่ นไขข ้อตกลงต่างๆ
ทัง้ หมด

เงื่อนไขการชาระเงิน



ชําระค่ามัดจํา ท่านละ 5,000 บาท หลังจากทําการจองภายใน 3 วัน ช่วงเทศกาบวันหยุดยาว 10,000 บาท
ชําระเงินค่าทัวร์สว่ นทีเ่ หลือภายใน 21 วัน ก่อนออกเดินทาง

เงื่อนไขการยกเลิก



ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการยึดมัดจําเต็มจํานวน
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเ์ ก็บค่าใช ้จ่าย 100% ของราคาทัวร์ทงั ้ หมด



กรณีกรุ๊ปทีเ่ ดินทางช่วงวันหยุด เทศกาลต่างๆ เช่น ปี ใหม่ สงกรานต์ เป็ นต ้น ทางบริษัทฯ ต ้องมีการการันตีมัดจําทีน
่ ั่ง
กับทางสายการบิน รวมถึงเทีย
่ วบินพิเศษ เช่น Charter Flight และโรงแรมทีพ
่ ักต่างๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์ ม่
คืนค่ามัดจํา หรือ ค่าทัวร์ทัง้ หมด ไม่วา่ ยกเลิกกรณีใดก็ตาม
 เมือ
่ ออกตัว๋ แล ้ว หากท่านมีเหตุบางประการทาให้เดินทางไม่ได้ ไม่สามารถขอคืนค่าตั๋วได้ เนื่องจากเป็ น
นโยบายของสายการบิน
ข้อแนะนาเพิ่มเติม สาหรับผู้เดินทางไปท่องเที่ยวประเทศเกาหลีใต้

1. ผู ้เดินทางทีย่ ังคงสภาพการเป็ นนักศึกษา กรุณาเตรียมใบรับรองการเป็ นนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาเป็ นภาษาอังกฤษ
ติดตัวไปด ้วยอาจจะต ้องใช ้ในบางกรณี

2. ผู ้เดินทางทีเ่ ป็ นข ้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานบริษัทเอกชนต่างๆ กรุณาเตรียมบัตรประจําตัวข ้าราชการ
หรือใบรับรองการทํางานเป็ นภาษาอังกฤษอาจจะต ้องใช ้ในบางกรณี

3. ผู ้เดินทางทีท่ ําเล่มพาสปอร์ตใหม่เนื่องจากเล่มเก่าหมดอายุให ้พกหนังสือเดินทางเล่มเก่าติดตัวไปด ้วยอาจจะต ้องใช ้ใน
บางกรณี

4. กรุณาพกบัตรเครดิต (ถ ้ามี) และเงินสดติดตัว ทัง้ เงินวอนและเงินสกุล USD กองตรวจคนเข ้าเมืองอาจจะขอดูในบางกรณี

