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TRENDY SPRING 
 (พกัซูวอน 1 คนื +  โซล 2 คนื) 
ไฟท์สวย  ไม่เสียเวลาเที่ยวกนัแบบเตม็วนั  ไม่ต้องรีบ  

 เดินทางโดยสายการบิน JIN AIR 
สายการบินในเครือของ KOREAN AIR 

ไฮไลท์โปรแกรม 
 บินตรงกรุงเทพฯ – อินชอน โดยสายการบิน JIN AIR สายการบินในเครือ KOREAN AIR 

พร้อมบริการอาหารบนเคร่ือง และ ฟรีนํ้าหนกักระเป๋าขาไป – กลบั 15 กิโลกรัม/ ถือข้ึนเคร่ือง 12 กิโลกรัม 
 พกัโรงแรมระดบั 3 ดาว ระดบัมาตรฐานของประเทศเกาหลี พร้อมอาหารเชา้ พกัซูวอน 1 คืน และ โซล 2 คืน 
 เท่ียวครบทุกไฮไลท ์หมู่บา้นเทพนิยาย ไชน่าทาวน์ ถํ้าควงัเมียง โซยางคงัสกายวอร์ค YEOJU OUTLET  

ป้อมฮวาซอง(1ในสถานท่ีท่ีไดรั้บเป็นมรดกโลกจากยเูนสโก) เอเวอร์แลนด ์โซลทาวเวอร์ ทงแดมุนดีไซดพ์ลาซ่า  
พระราชวงัถ็อกซูกุง   หมู่บา้นบุกชนฮนัอก วดัโชเกซา 

 ช็อปป้ิงกนัแบบจุใจท่ียา่นทงแดมุน  อินซาดง DUTYFREE เมียงดง   
 เรียนทาํคิมบบั พร้อมถ่ายภาพชุดประจาํชาติเกาหลี 

 

ก าหนดการเดินทาง       ตลอดเดือนมนีาคม – พฤษภาคม 2560 

วนัแรก     กรุงเทพ ( สนามบินสุวรรณภูมิ ) -  เกาหลใีต้ ( สนามบินอนิชอน ) 
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19.30 คณะพร้อมกนัท่ีจุดนดัหมาย สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D สายการ
บิน JIN AIR (LJ) (ลงประตูทางเขา้หมายเลข 2) โดยมีหวัหนา้ทวัร์และเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ รอตอ้นรับและ
อาํนวยความสะดวกก่อนข้ึนเคร่ือง 

22.40 บินลดัฟ้าสู่ประเทศเกาหลีใต ้โดยสายการบิน JIN AIR (LJ) เท่ียวบินท่ี LJ 004 
บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง  

วนัที ่2 หมู่บ้านเทพนิยาย  - ไชน่าทาวน์ – ถ า้ควางเมียง – โซยางคัง SKY WALK – YEOJU OUTLET   

05.40 เดินทางถึง สนามบินอนิชอน ประเทศเกาหลีใต ้หมายเหตุ: เวลาทอ้งถ่ินเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง  
(กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น เพือ่ความสะดวกในการนัดหมาย) หลงัจากผา่นการตรวจคนเขา้เมือง
และศุลกากรเกาหลี  
นาํท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านเทพนิยาย  หรือ DONGWHA MAEUNL ได้ถูกเนรมิตร  และตกแต่ง ใหห้มู่บา้น ท่ีแสน
ธรรมดาใหก้ลายเป็นหมู่บา้นแห่งเทพนิยาย โดยนาํนิยายท่ีทุกท่านคุน้เคยหลายเร่ืองมาวาดภาพตกแต่งรอบๆหมู่บา้น
แห่งน้ี เช่น ปีเตอร์แพน สโนวไ์วทก์บัคนแคระทั้ง 7 อะลาดินกบัตะเกียงวเิศษ   หนูนอ้ยหมวกแดง ฯลฯ ใหท้่านได้
ถ่ายภาพไดเ้กือบทุกมุม หนัไปทางไหนก็ตอ้งถ่ายภาพเก็บไวเ้ป็นท่ีระลึก จากนั้น นาํท่านเดินทางสู่   
อนิชอนไชน่าทาวน์  เป็นชุมชนของชาวจีนท่ีถือกาํเนิดจากการเปิดท่าเรืออินชอนในปี ค.ศ. 1883 ในอดีตนบัเป็น
พื้นท่ีสาํคญัในการขนส่งและคา้ขายสินคา้จากประเทศจีน สาํหรับปัจจุบนัน้ีชาวจีนท่ียงัคงอาศยัอยูเ่ป็นรุ่นท่ี 2 หรือ
รุ่นท่ี 3 นบัจากท่ีมีการบุกเบิก แต่กล่ินไอและการดาํรงไวซ่ึ้งวฒันธรรมของคนรุ่นก่อนยงัคงมีใหเ้ห็น รวมไปถึงการ
ไดมี้โอกาสไดล้ิ้มลองรสชาติอาหารจีนท่ีมีใหเ้ลือกสรรหลายร้านท่ีอินขอนไชน่าทาวน์แห่งน้ี  จากนั้น นาํท่า น
เดินทางสู่ พพิธิภัณท์ถ า้ควงัเมียง  เป็นเหมืองถ่านหินเก่าในสมยัท่ีเกาหลีอยูใ่ตอ้าณานิคมของญ่ีปุ่น ซ่ึงถูกนาํมารีโน
เวทใหม่เม่ือปี 2011 ใหเ้ป็นพิพิธภณัทท์างประวติัศาสตร์และวฒันธรรม โดยมีการสร้างทางเดินในถํ้าใหม่โดย
ประดบัประดาไปดว้ยแสงไฟ หลากหลายสี สวยงาม มีนํ้าตกภายในถํ้า รวมทั้งหอ้งโถงสาํหรับการแสดงดนตรี  
ท่ีพิเศษกวา่ท่ีอ่ืนๆ เพราะนัง่ชมกนัในถํ้าดว้ย  ทาํใหท่ี้น่ีกลายเป็นหน่ึงในแหล่งท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ และอยูไ่ม่ไกล
จากตวัเมืองดว้ย 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั 
 นาํท่านเดินทางสู่เมืองชุนชอน นาํท่านชม โซยงักงั สกายวอล์ค สร้างข้ึนท่ีแม่นํ้ายเูอียมโฮ เป็นเส้นทางเดินท่ีสรรค์

สร้างข้ึนโดยการใชแ้กว้ มีความยาวประมาณ 156 กิโลเมตร เพื่อใหน้กัท่องเท่ียวต่ืนเตน้เสมือนเดินอยูบ่นแม่นํ้า  
ท่านสามารถมองเห็นววิดา้นล่างผา่นทางเดินกระจกใสของทางเดิน 
นาํท่านเดินทางสู่ YEOJU OUTLET Outlet Mall ซ่ึงมีร้านคา้หลากหลายกวา่ 165 ร้านคา้ และมีสินคา้ Brand ดงั
มากมายหลายยีห่อ้ เช่น Armani, Calvin Klein, Diesel, DKNY, Guess, Escada โดยสินคา้จะมีการจดัลดราคา 30-
80% อีกดว้ย 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า  
จากนั้นนาํท่านเขา้สู่ท่ีพกั  WESTVILLE OR CENTRAL PLAZA HOTEL  หรือเทียบเท่า 

วนัที ่3  ป้อมฮวาซอง – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - COSMETIC SHOP – โซลทาวเวอร์ – ทงแดมุนดีไซด์พลาซ่า –  
               ช็อปป้ิงทงแดมุน 

 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
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 นาํท่านเดินทางสู่ ป้อมฮวาซอง เมืองซูวอน นาํท่านนัง่ รถไฟมังกร เดินทางท่องเท่ียวระหวา่งภูเขาพลัดาซานและ
ยงมุลแด บริเวณป้อมฮวาซองท่ีไดข้ึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยเูนสโก พร้อมต่ืนตาต่ืนใจกบัดอกซากุระทาง
สองฝากฝ่ัง (เฉพาะช่วงซากุระบาน ช่วงต้นเดือนเมษายน ) จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ สวน
สนุกกลางแจง้ท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศซ่ึงตั้งอยูท่่ามกลางหุบเขา พบกบั “FESTIVALWORLD” การแสดงขบวน
พาเหรดอนัตระการตา สนุกสุดมนักบับตัร FREE PASS ท่ีท่านสามารถเลือกเล่นเคร่ืองเล่นไดทุ้กชนิดไม่จาํกดั
จาํนวนคร้ัง พบกบัเคร่ืองเล่นใหม่ท่ีทุกท่านไม่ควรพลาด T-EXPRESS พร้อมเก็บภาพความประทบัใจกบัสวน
ดอกไมซ่ึ้งเตม็สะพร่ังกลางลานโดยถูกจดัไวเ้ป็น THEME ตามฤดูกาล (มีนาคม-เมษายน:สวนดอกทิวลิป / 
พฤษภาคม-มิถุนายน:สวนดอกกุหลาบ / สิงหาคม-กนัยายน :สวนดอกลิลล่ี / ตุลาคม-พฤศจิกายน :สวนดอก
เบญจมาศ) นอกจากน้ียงัสามารถท่องไปกบัโลกของสัตวป่์าซาฟารี พบกบั      ไลเกอร์ ลูกแฝดผสมระหวา่งพอ่
สิงโตและแม่เสือ นบัเป็นแฝดผสมเสือ-สิงโตคู่แรกในโลกนอกจากนั้นใหท้่านไดต่ื้นตาในสวนสัตวซ์าฟารี ชม
ความน่ารักของสัตวต่์างๆ และไดเ้พลิดเพลินกบัการใหอ้าหารหมีท่ีทุกท่านไม่ควรพลาด  

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั  
นาํท่านช็อปป้ิง  ศูนย์รวมเคร่ืองส าอางแบรนด์ดังเกาหลี  เช่น ROJUKISS, LOTREE, LANEIGN, SULWASOO 
ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือในราคาพิเศษ จากนั้นนาํท่านยอ้นรอยละครซีรียเ์กาหลีดงัท่ี “นมัซาน” ภูเขาแห่งเดียวท่ีตั้งอยูใ่จ
กลางกรุงโซล บนยอดเขามีหอ SEOUL TOWER 1 ใน 18 หอคอยเมืองท่ีสูงท่ีสุดในโลกมีความสูงถึง 480 เมตร 
เหนือระดบันํ้าทะเล นาํท่านสู่ NAMSAN VIEW POINT ใหท้่านไดถ่้ายรูปและสัมผสัความน่ารักของวยัรุ่น
เกาหลี นิยมมาคลอ้งกุญแจไวด้ว้ยกนัระเบียงทุกดา้นของ SEOUL TOWER จึงเตม็ไปดว้ยกุญแจหลากหลายสี 
ถึงเวลาพาทุกท่านตะลุยสู่แหล่งชอ้ปป้ิงท่ีไดช่ื้อวา่ใหญ่ท่ีสุดในเอเชีย  ตลาดทงแดมุน  หา้งสรรพสินคา้กวา่ 10 แห่ง 
ท่ีบางหา้งเปิดตลอด 24 ชัว่โมง เช่น  MIGLIORE, DOOTA TOWER, HELLO AM, DESIGNER CLUB  ท่าน
สามารถเลือกซ้ือสินคา้หลากหลายประเภทไดท่ี้น่ี อาทิเช่น เส้ือผา้บุรุษ-สตรี รองเทา้บุรุษ-สตรี รองเทา้ผา้ใบ เขม็
ขดั ของท่ีระลึก ชุดเคร่ืองครัว ถุงเทา้ ผา้พนัคอ ในราคาเกาหลีอยา่งแทจ้ริง 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า  
 นาํท่านเขา้สู่ท่ีพกั  GALAXY HOTEL or HAEDAMCHE STAY or BENIKIA SEOUL   หรือเทียบเท่า 

วนัที ่4 ชมดอกซากุระ ณ สวนยออโิด (เฉพาะช่วงซากรุะบาน)-ศูนย์โสมรัฐบาล – น า้มันสนเข็มแดง – พระราชวงัถ็อกซูกุง – 
หมู่บ้านบุกชนฮันอก – เรียนท าคิมบับ+พร้อมใส่ชุดฮันบก – วดัโชเกซา – DUTY FREE – ช็อปป้ิงเมียงดง 

เช้า         รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
น าทา่น ชมดอกซากุระ ณ สวนยออโิด  (เฉพาะช่วงซากุระบาน)  ชมดอกซากรุะแหง่เกาหลี  ณ ถนนยออิโด   
ท่ีจะบานสะพร่ังไปทัว่ไปถนนยอิูโดะ  หรือ  ยออิโด  มีต้นซากรุะกวา่  1,400 ต้นในบริเวณนี ้  ซึง่ในเดือนเมษายน 
(สงกรานต์)ในแตล่ะปี  จะมีการจดัเทศกาลดอกซากรุะ  ณ ถนนสายนี  ้ทา่นจะได้สมัผสัสีสนัแหง่ดอกซากรุะ  พร้อม
ถ่ายรูปเป็นท่ีระลกึในบรรยากาศสดุแสนโรแมนตคิ  ในยามเย็นถนนสายนีก็้จะคกึคกั  มีกิจกรรมร่ืนเริงหลากหลาย  

และมีดวงไฟประดบัประตดักบัสีขามอมชมพขูองดอกซากรุะท่ีสวยงาม   นาํท่านเดินทางสู่  ศูนย์โสมรัฐบาล  ซ่ึง
รับรองคุณภาพจากรัฐบาล เป็นโสมท่ีอาย ุ6 ปี ซ่ึงถือวา่มีคุณภาพดีท่ีสุด ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือโสมคุณภาพและราคาถูก
กวา่ไทย 2 เท่า โสมเกาหลีถือเป็นยาบาํรุงร่างกาย หรือสามารถซ้ือเป็นของฝากจากประเทศเกาหลี  และนาํท่าน
เดินทาง สู่ RED PINE เป็นผลิตภณัฑ ์ท่ีสกดัจากนํ้ามนัสน ท่ีมีสรรคุณช่วยบาํรุงร่างกาย ลดไขมนั ช่วยควบคุม
อาหารและรักษาสมดุลในร่างกาย จากนั้นนาํท่านชม พระราชวงัถ็อกซูกุง  ตั้งอยูท่ี่หวัมุมส่ีแยกใจกลางเมืองของกรุง
โซล เป็นพระราชวงัท่ีเล็กท่ีสุดในบรรดา 5 พระราชวงัของเกาหลี ซ่ึงเป็นเพียงพระราชวงัแห่งเดียวท่ีลอ้มรอบดว้ย
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อาคารสไตลต์ะวนัตกท่ีเพิ่มความเป็นเอกลกัษณ์ของทิวทศัน์ได ้มีจุดเด่นคืออาคารภายในพระราชวงันั้นเป็นการ
ผสมผสานระหวา่งวฒันธรรมเกาหลีและวฒันธรรมตะวนัตก และใหท้่านสัมผสักบับรรยากาศของ  
หมู่บ้านบุกชนฮันอก เป็นอีกหน่ึงสัญลกัษณ์ของเกาหลี หมู่บา้นแห่งน้ีก็ยงัคงรักษาอาคารบา้นเรือนในสมยัโบราณ มี
กล่ินอายของเกาหลีในยคุเก่าแก่ เหมาะสาํหรับคนท่ีชอบสถานท่ีท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์ หมู่บา้นบุกชนฮนัอก
ถือเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวอีกแห่งหน่ึงท่ีเม่ือนกัท่องเท่ียวไดไ้ปเยอืนแลว้ จะไดพ้บกบับา้นของขนุนางระดบัสูงของ
เกาหลีในสมยัก่อน ภายในหมู่บา้นมีอาคารแบบดั้งเดิมของเกาหลีกวา่ 100 หลงั (รูปแบบบา้นแบบดั้งเดิมของเกาหลี
เรียกวา่ ฮนัอก( hanok)) ซ่ึงเก่าแก่มาตั้งแต่สมยัโชซอน ส่วนช่ือ บุคชอน( Bukchon) แปลวา่หมู่บา้นทางตอนเหนือ   
นาํท่านเรียนรู้ ขั้นตอน การทาํ  คิมบับ  (ขา้วห่อสาหร่าย เกาหลี)   คาํวา่ คิม แปลวา่ สาหร่าย คาํวา่ บบั แปลวา่ ขา้ว 
ลกัษณะคลา้ยๆกบัขา้วป้ันของญ่ีปุ่น แต่จะเป็นแท่งยาวๆ แลว้จะหัน่เป็นช้ินพอดีคาํ พร้อมน าทกุทา่นได้ใสช่ดุประจ า

ชาตเิกาหลี “ฮันบก” และถ่ายรูปภาพความประทบัใจ 
กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั 

จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ วดัโชกเยซา  เป็นศูนยก์ลางของพุทธศาสนานิกายเซนในประเทศเกาหลีท่ีมีช่ือเสียง ตั้งอยู่
ใจกลางเมืองโซล ท่ีบริเวณถนนจงโน ใกลก้บัอินซาดง ถนนชอ้ปป้ิงยอดฮิตอีกหน่ึงแห่ง ถูกสร้างข้ึนในปี 1910 เป็น
วดัแรกท่ีตั้งอยูใ่กลก้บัประตูเมืองทั้ง 4 ของกรุงโซล เดิมช่ือวา่  Gakhwangsa ก่อนจะถูกเปล่ียนเป็น  Taegosa ในปี 
1938 และไดเ้ปล่ียนช่ืออีกคร้ังเป็น  Jogyesa ในปี 1954 มาจนถึงปัจจุบนั นาํท่านชมแหล่งชอ้ปป้ิงปลอดภาษี  DUTY  
FREE ชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นม  มากมาย อาทิ นาฬิกา,แวน่ตา,เคร่ืองสาํอางค,์กระเป๋า,กลอ้งถ่ายรูป หรือจะเป็น
โทรศพัทมื์อถือ ใหท้่านอิสระไดเ้ลือกซ้ืออยา่งเตม็ท่ี   ถึงเวลาพาทุกท่านไปชอ้ปป้ิงท่ี เมียงดง  หรือ  สยามสแควร์
เกาหล ี ท่านสามารถเลือกสินคา้เทรนดแ์ฟชัน่ล่าสุดของเกาหลีไดท่ี้น่ีโดยเฉพาะสินคา้วยัรุ่นเช่นเส้ือผา้ รองเทา้ 
กระเป๋า เคร่ืองประดบั ทั้งแบรนดเ์นม เช่น EVISU, GAP, ONISUKA TIGER และสินคา้จากแบรนดเ์กาหลี
โดยเฉพาะ เคร่ืองสาํอางเช่น ETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS, 
LANEIGE อีกทั้งยงัมีร้านกาแฟ ร้านอาหารต่างๆ ท่านสามารถล้ิมลองไอศกรีม 2,000 วอน ท่ีสูงเกือบฟุตไดท่ี้น้ี และ
KRISPY KREMEโดนทั ท่ีสุดแสนอร่อย 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า  
  นาํท่านเขา้สู่ท่ีพกั  GALAXY HOTEL or HAEDAMCHE STAY or BENIKIA SEOUL   หรือเทียบเท่า 

วนัที ่5  ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกต็นามู – พลอยอเมทสิ – TRICK EYE MUSEUM (อนิซาดง) – ช็อปป้ิงอนิซาดง –  
SUPER MARKET 

เช้า         รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

นาํท่านเดินทางสู่  ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู  ตน้ไมช้นิดน้ีเจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาท่ีปราศจากมลภาวะและ
ระดบัสูงเหนือนํ้าทะเล 50-800 เมตร เมล็ดพนัธ์ุของสมุนไพรออ๊ตเกตนามูน้ี เป็นท่ีนิยมของคนเกาหลีรุ่นใหม่ เพราะ
มีผลช่วยดูแลตบัใหแ้ขง็แรง ป้องกนัโรคตบัแขง็ไม่ถูกทาํลายจาการด่ืมแอลกอฮอล ์กาแฟ บุหร่ี สารตกคา้งจาก
อาหาร และยา  จากนั้นนาํท่านเลือกซ้ือ อเมทสิ เป็นหินท่ีมีพลงัในการบาํบดัทั้งดา้นร่างกายและจิตใจของผูส้วมใส่  
ขจดัความคิดแง่ลบ เป็นพลอยแห่งสุขภาพและนาํโชค   สามารถปกป้องคุม้ครองผูส้วมใส่ได ้โดยมีตั้งแต่สีม่วงอ่อน
เยน็ตาจนถึงสีม่วงเขม้ มีเสน่ห์เยา้ยวนใจ พลอยน้ีจะงามจบัตาเม่ือมาทาํเป็นแหวน จ้ี ต่างหูและสร้อย และนิยมใชใ้น
การแกไ้ขฮวงจุย้ท่ีไม่ดีภายในบา้นดว้ย 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั 

http://www.jogyesa.kr/user/english/
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 นาํท่านเดินทางสู่ TRICK EYE  MUSEUM (อนิซาดง ) แกลอร่ี “เคล็ดลบังานศิลปะแห่งภาพ ” แนวคิดรูปแบบ
ใหม่ เพื่อตอ้งการจะจุดประกายความคิดสร้างสันและจินตนาการของการสร้างภาพ โดยใชเ้ทคนิคพิเศษจากภาพ
สามมิติท่ีรวมทฤษฎีทางวทิยาศาสตร์และการซอ้นภาพกระตุน้ความเคล่ือนไหวของภาพใหมี้มิติเหมือนจริง โดย
ใหค้วามรู้สึกมีส่วนร่วมกบัภาพถ่ายนั้นๆ ในพิพิธภณัฑมี์ภาพงานช้ินโบวแ์ดง สนุกกนัแบบเตม็ๆ กบัการแอค็ชัน่
ท่าทางต่างๆ ท่ีรูปถ่ายของท่านจะออกมาดูประหน่ึงเหมือนจริงในเหตุการณ์ 
และนาํท่านเดินทางช็อปป้ิงยา่น อนิซาดง  ตั้งอยูใ่จกลางเมืองท่ีเป็นยา่นเก่าแก่ท่ีสาํคญัของเมืองโซล ประกอบดว้ย
ถนนหลกัอินซาดงและมีตรอกซอกซอยแยกออกไปทั้งสองขา้งทาง ภายในตรอกเป็นร้านอาหารแบบดั้งเดิม โรง
นํ้าชา ร้านกาแฟ และแกลเลอร่ีในยา่นแห่งน้ีเป็นแหล่งรวมแกลเลอร่ีต่างๆ กวา่ 100 แห่ง คุณจะสามารถชมงาน
ศิลปะแบบดั้งเดิมของเกาหลี ภาพวาด และประติมากรรมอนัสวยงามไดท่ี้น่ี โดยแกลเลอร่ีท่ีมีช่ือเสียงมาก
ท่ีสุด ไดแ้ก่ Hakgojae Gallery ซ่ึงเป็นศูนยก์ลางศิลปะพื้นบา้น , Gana Art Gallery หอส่งเสริมศิลปิน และ Gana 
Art Center ไดเ้วลานาํท่านสู่สนามบินอินชอน  นาํท่านสู่สนามบินอินชอน ระหวา่งทางพาท่านแวะละลายเงินวอน
ท่ีร้านคา้สนามบิน  SUPER MARKET ซ่ึงท่านสามารถเลือกซ้ือสินคา้เกาหลีไดอี้กรอบ โดยเฉพาะของกิน เช่น 
บะหม่ีซินราเมียน (มาม่าสไตลเ์กาหลี) อูดง้ กิมจิ ขนมช๊อคโกพ้าย นํ้าจ้ิมปรุงรสหมูยา่งเกาหลี ไก่ตุ๋นโสมสาํเร็จรูป 
ผลไมต้ามฤดูกาล ในราคาพิเศษก่อนกลบัเมืองไทย 

17.25 เดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯโดยสายการบิน JIN AIR (LJ) เท่ียวบินท่ี LJ003 บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง  
21.25 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
เมนูอาหาร 

1. พุลโกก ิหมูสไลดท่ี์ผา่นการหมกัดว้ยเคร่ืองปรุงจนไดท่ี้ นาํมาผดัรวมกบัผกัสดนานา ชนิดบนกระทะร้อนๆ รับประทานพร้อม
เคร่ืองเคียง และขา้วสวยร้อนๆ มีกล่ินหอมน่าล้ิมลอง 

2. ชาบู ชาบู  สุก้ีสไตลเ์กาหลี บนหมอ้ไฟร้อนๆ ประกอบดว้ย ผกัสดชนิดต่างๆ และเน้ือหมูสไลดน์ํ้ าซุปร้อนๆ และเสน้อูดง้ซ่ึง
ขาดไม่ไดใ้นการทาน ชาบู ชาบู พร้อมขา้วสวย 

3. คาลบี ้หมูยา่งเกาหลี เป็นอาหารพ้ืนเมืองเกาหลีเล่ืองช่ือและเป็นท่ีรู้จกักนัดีทัว่โลก มีรสชาติออกหวานกลมกล่อม โดยนาํหมู
ส่วนท่ีติดกบักระดูก นาํไปยา่งบนเตาถ่านแบบดั้งเดิม เสิร์ฟพร้อมขา้วสวยร้อนๆ และเคร่ืองเคียงต่างๆ นํ้ าจ้ิมเตา้เจ้ียวและนํ้ า
ซุปสาหร่าย มีวธีิการรับประทานคลา้ยกบัเม่ียงคาํของไทย 

4. ซัมเคทงั หรือ ไก่ตุ๋นโสม อาหารตาํหรับชาววงับาํรุงสุขภาพ บริการท่านละ 1 ตวั บรรจุอยูใ่นหมอ้เหลก็ร้อนๆ ภายในตวัไก่จะยดั
ไสด้ว้ยขา้ว และของบาํรุงต่างๆ อาทิ เมด็พทุราแหง้ รากโสม เก๋าก้ี ปรุงรสดว้ยพริกไทยดาํ และเกลือ รับประทานพร้อมเคร่ือง
เคียงท่ีเรียกวา่ กกัตุก ี(ทาํจากหวัไชเทา้ดอง) และเสน้ขนมจีนหนานุ่มแบบเกาหลีพร้อมทั้งเสิร์ฟ อินซมัจูหรือเหลา้ดองโสม 

5. ปลาสไตล์เกาหล ี เสริฟพร้อมดว้ยนํ้ าซุปปรุงรส รับประทานพร้อมกบัผกั เคร่ืองเคียง และขา้วสวยร้อนๆ 
6. บุฟเฟ่ต์บาบีควิป้ิงย่าง สไตลเ์กาหลี ใหท่้านเลือกสรรทั้ง เน้ือววั หมูติดมนัสไลด ์หมูหมกั ซีฟู้ ดตกัรับประทานแบบไม่อั้น 

ทานไดจ้นอ่ิม พร้อมเคร่ืองเคียงผกัสด กิมจิ และอ่ืนๆอีกมากมาย 
7. จมิดกั  ไก่อบซีอ๊ิววุน้เสน้ เป็นเมนูอาหารเกาหลีพ้ืนเมืองดั้งเดิม เป็นไก่ผดัรวมกบัวุน้เสน้ มนัฝร่ัง แครอท พริก และซอสดาํ 

เน้ือไก่ท่ีน่ิม รสชาติคลา้ยกบัไก่พะโลสู้ตรเกาหลี ทานกบัขา้ว หอมอร่อย รสเผด็ถึงเคร่ือง) 

 
 
 
 



TRENDY SPRING MAR - MAY 17    Page   6 
 

อตัราค่าบริการ 
 

 
 
 
 
 

วนัเดินทาง ท่านละ 

มีนาคม 2560 

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 

เมษายน 2560 

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 /16-20 / 15-19 เมษายน 60 / 
 28 เมษายน – 2 พฤษภาคม 60 

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 / 13-17 เมษายน 60 23,900 

12-16 เมษายน 60 25,900 

พฤษภาคม 
2560 

1-5 / 2-6 / 6-10 / 7-11 / 8-12 / 9-13 / 13-17 / 14-18 / 15-19 / 
16-20 / 20-24 / 21-25 / 22-26 / 23-27 / 27-31 พฤษภาคม /  

28 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน  / 29 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน /   
30 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 60 

15,900 

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 

16,900 

พกัเดี่ยวเพิม่ 6,900 บาท 
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ราคาทวัร์รวม ราคาทวัร์ไม่รวม 

1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัตามเสน้ทางท่ีระบุใน
รายการชั้นทศันาจรไป-กลบัพร้อมคณะ  
กรณีอยูต่่อตอ้งเสียค่าเปล่ียนแปลงตัว๋ 
2. ค่าอาหารทุกม้ือ ตามท่ีระบุในรายการ 
3. ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ 
4. ค่าท่ีพกัตามระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน  
ตามโรงแรมท่ีระบุ หรือเทียบเท่า 
5. ค่ารถรับ-ส่ง และนาํเท่ียวตามรายการ 
6. ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งท่ีมี 
7. ค่านํ้ าหนกักระเป๋าสมัภาระท่านละ 15 กก. 
8. ค่าหวัหนา้ทวัร์นาํท่านท่องเท่ียวตลอดรายการใน
ต่างประเทศ 
9. ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง 
-  การชดเชยอุบติัเหตุส่วนบุคคลกรณี เสียชีวติ สูญเสีย   
อวยัวะ สายตาหรือ ทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง 1,000,000 
บาท 
- การรักษาพยาบาลต่ออุบติัเหตุแต่ละคร้ัง 500,000  บาท  
(เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 

1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าทาํหนงัสือเดินทาง, ค่าโทรศพัท์
ส่วนตวั, ค่าซกัรีด, มินิบาร์ในหอ้ง, รวมถึงค่าอาหาร และ
เคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ (หากท่านตอ้งการสัง่เพ่ิม 
กรุณาติดต่อหวัหนา้ทวัร์แลว้จ่ายเพ่ิมเองต่างหาก) 
2. ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่นท่านละ 35 USD ต่อคนต่อทริป  
หรือ ท่านละ 40,000 วอน หรือ 1,200 บาท ต่อท่านตลอดทั้งทริป  

3. ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% (กรณีออก
ใบเสร็จรับเงนิในนามบริษัท หรือต้องการใบก ากบัภาษี) 
4. ค่านํ้ าหนกักระเป๋าสมัภาระ ท่ีหนกัเกินสายการบินกาํหนด  
(ปกติ 15 กก.) 
5. ค่าวซ่ีาสาํหรับพาสปอร์ตต่างดา้ว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 
1)พาสปอร์ต 2)ใบประจาํตวัคนต่างดา้ว 3)ใบสาํคญัถ่ินท่ีอยู ่4)
สาํเนาทะเบียนบา้น(ถา้มี) 5)สมุดบญัชีเงินฝาก(ถา้มี) 6)รูปถ่ายสี 
2 น้ิว 2 รูป แลว้ทางบริษทัฯจะเป็นผูด้าํเนินการยืน่วซ่ีาใหท่้าน
โดยจ่ายค่าบริการต่างหาก(สาํหรับหนงัสือเดินทางต่างดา้ว 
เจา้ของหนงัสือเดินทางตอ้งทาํเร่ืองแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อน
จะยืน่วซ่ีา) 

เงือ่นไขการจองและการให้บริการ 
1. ในการจองคร้ังแรก มดัจาํท่านละ 5,000 บาท หรือชาํระทั้งหมด  
2. ส่วนท่ีเหลือชาํระก่อนเดินทาง 15 วนั ในกรณีท่ีไม่ชาํระเงินส่วนท่ีเหลือตามเวลาท่ีกาํหนด ขอสงวนสิทธ์ิในการบอกยกเลิกการเดินทาง 
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ โดยจะตอ้งส่งแฟกซ์ หรือ อีเมล ์ใบจองทวัร์ใหเ้จา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมกรอกรายช่ือของผูเ้ดินทางท่ีสะกดตรง

ตามหนงัสือเดินทาง 
4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ หากลูกคา้ตอ้งการขอแยกออกจากกรุ๊ป หรือไม่เท่ียวตามรายการท่ีบริษทักาํหนด บริษทัขอปรับท่านละ 300 USD 

 การยกเลกิ 
1. การยกเลิกการเดินทางจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเม่ือไดแ้ฟกซ์ หรือ อีเมล ์การยกเลิกใหก้บัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย  
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัทาํการข้ึนไป  คืนเงินทั้งหมด 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วนัทาํการข้ึนไป เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 5,000 บาท 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 - 14 วนัทาํการ เ ก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกวา่ 1 - 6 วนัทาํการ  เก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100 % ของราคาทวัร์ 
2. การขอยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเจ็บป่วยหรือมีเหตุจากร่างกายท่ีไม่สามารถเดินทางในช่วงเวลาท่ีจองได ้การยกเลิกการเดินทาจะตอ้ง
แสดงใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลใหก้บัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขายทั้งน้ีบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิพิจารณาในการคืนเงินใหก้บัลูกคา้เป็นกรณีไป  
3. ในกรณีท่ีเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองปฏิเสธการเขา้-ออกนอกประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ
ไม่คืนค่าทวัร์ไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน 
4. ในกรณีกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุ หรือ เทศกาล บริษทัฯไดมี้การการันตีมดัจาํ หรือ ซ้ือขายแบบมีเง่ือนไขกบัสายการบิน รวมถึง
เท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT (เหมาลาํ), EXTRA FLIGHT (เท่ียวบินพิเศษท่ีเพ่ิมเขา้มาช่วงวนัหยดุ หรือ เทศกาลดงักล่าว ) 
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่ามดัจาํ หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมด 
หมายเหตุ 
1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ี จาํนวนผูเ้ดินทาง ตํ่า กวา่  15 ท่าน(ผูใ้หญ่) ข้ึนไป โดยบริษทัฯ จะแจง้ให้

ทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนั ก่อนการเดินทาง  
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2. เท่ียวบิน ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของ  
ผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 

3. หนงัสือเดินทาง ตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพ่ือท่องเท่ียวเท่านั้น 
4. ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆทั้งส้ิน อนัเน่ืองมาจาก เกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, 

การนดัหยดุงาน, การก่อจลาจล , การเมือง , ภยัธรรมชาติ  (โดยบริษทัฯจะดาํเนินการประสานงานเพ่ือใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด  
แก่ลูกคา้)  

5. ทางบริษทัฯสงวนสิทธิไม่คืนเงิน ในกรณีท่ี ท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ  เช่น ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบาง
ม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้าํระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 

6. ทางบริษทัฯ สงวนสิทธิ ไม่รับผิดชอบใดๆ  หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความ
ประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 

7. เม่ือท่านตกลงชาํระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯจะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ แลว้ ตามท่ีได้
ระบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 

8. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะลูกค้าทีม่ีวตัถุประสงค์เพือ่การท่องเทีย่วเท่าน้ัน    
 
 

    


