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TRENDY SPRING 

 (พักซูวอน 1 คืน +  โซล 2 คืน) 

ไฟท์สวย  ไม่เสียเวลาเที่ยวกันแบบเต็มวัน  ไม่ต้องรีบ  

 เดินทางโดยสายการบิน JIN AIR 

สายการบินในเครือของ KOREAN AIR 

 

ไฮไลท์โปรแกรม 

● บินตรงกรุงเทพฯ – อินชอน โดยสายการบิน JIN AIR สายการบินในเครือ KOREAN AIR 

พร้อมบริการอาหารบนเครื่อง และ ฟรีน้ําหนักกระเป๋าขาไป – กลับ 15 กิโลกรัม/ ถือ

ขึ้นเครื่อง 12 กิโลกรัม 

● พักโรงแรมระดับ 3 ดาว ระดับมาตรฐานของประเทศเกาหลี พร้อมอาหารเช้า 

พักซูวอน 1 คืน และ โซล 2 คืน 

● เท่ียวครบทุกไฮไลท์ หมู่บ้านเทพนิยาย ไชน่าทาวน์ ถ้ําควังเมียง โซยางคัง
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สกายวอร์ค YEOJU OUTLET  

ป้อมฮวาซอง(1ในสถานที่ท่ีได้รับเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก) เอเวอร์แลนด์ 

โซลทาวเวอร์ ทงแดมุนดีไซด์พลาซ่า  พระราชวังถ็อกซูกุง   หมู่บ้านบุก

ชนฮันอก วัดโชเกซา 

● ช็อปปิ้งกันแบบจุใจที่ย่านทงแดมุน  อินซาดง DUTYFREE เมียงดง   

● เรียนทําคิมบับ พร้อมถ่ายภาพชุดประจําชาติเกาหลี  
 

กําหนดการเดินทาง        

ตลอดเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2560 

วันแรก     กรุงเทพ ( สนามบินสุวรรณภูมิ ) -  เกาหลีใต้ ( สนามบินอินชอน ) 

19.30 คณะพร้อมกันที่จุดนัดหมาย สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่าง

ประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D สายการบิน JIN AIR (LJ) (ลงประตูทางเข้า

หมายเลข 2) โดยมีหัวหน้าทัวร์และเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ รอต้อนรับและ

อํานวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่อง  
22.40 บินลัดฟ้าสู่ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน JIN AIR (LJ) เท่ียวบินที่ LJ 004 

บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง**เท่ียวบินอาจมีการเปลี่ยนแปลง จะแจ้งให้

ทราบอีกครั้ง** 

  

วันที่ 2 หมู่บ้านเทพนิยาย  - ไชน่าทาวน์ – ถ้ําควางเมียง – โซยางคัง 

SKY WALK – YEOJU OUTLET   
 

05.40 เดินทางถึง สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ หมายเหตุ: เวลาท้องถิ่นเร็ว

กว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง  

(กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น เพื่อความสะดวกในการนัด

หมาย) หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเกาหลี  

นําท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านเทพนิยาย หรือ DONGWHA MAEUNL ได้ถูก

เนรมิตร และตกแต่งให้หมู่บ้านที่แสนธรรมดาให้กลายเป็นหมู่บ้านแห่งเทพ

นิยาย โดยนํานิยายท่ีทุกท่านคุ้นเคยหลายเรื่องมาวาดภาพตกแต่งรอบๆ

หมู่บ้านแห่งนี้ เช่น ปีเตอร์แพน สโนว์ไวท์กับคนแคระท้ัง 7 อะลาดินกับ

ตะเกียงวิเศษ  หนูน้อยหมวกแดง ฯลฯ ให้ท่านได้ถ่ายภาพได้เกือบทุกมุม หัน

ไปทางไหนก็ต้องถ่ายภาพเก็บไว้เป็นท่ีระลึก จากนั้นนําท่านเดินทางสู่   

อินชอนไชน่าทาวน ์ เป็นชุมชนของชาวจีนที่ถือกําเนิดจากการเปิดท่าเรืออิน
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ชอนในปี ค .ศ. 1883 ในอดีตนับเป็นพื้นที่สําคัญในการขนส่งและค้าขาย

สินค้าจากประเทศจีน สําหรับปัจจุบันนี้ชาวจีนที่ยังคงอาศัยอยู่เป็นรุ่นที่ 2 

หรือรุ่นที่ 3 นับจากท่ีมีการบุกเบิก แต่กลิ่นไอและการดํารงไว้ซึ่งวัฒนธรรม

ของคนรุ่นก่อนยังคงมีให้เห็น รวมไปถึงการได้มีโอกาสได้ลิ้มลองรสชาติ

อาหารจีนท่ีมีให้เลือกสรรหลายร้านที่อินขอนไชน่าทาวน์แห่งนี้ จากนั้นนํา

ท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณท์ถ้ําควังเมียง เป็นเหมืองถ่านหินเก่าในสมัยท่ีเกาหลี

อยู่ใต้อาณานิคมของญี่ปุ่น ซึ่งถูกนํามารีโนเวทใหม่เม่ือปี 2011 ให้เป็นพิพิธ

ภัณท์ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม โดยมีการสร้างทางเดินในถ้ําใหม่โดย

ประดับประดาไปด้วยแสงไฟ หลากหลายสี สวยงาม มีน้ําตกภายในถ้ํา 

รวมทั้งห้องโถงสําหรับการแสดงดนตรี  

ท่ีพิเศษกว่าท่ีอื่นๆ เพราะนั่งชมกันในถ้ําด้วย  ทําให้ท่ีนี่กลายเป็นหนึ่งใน

แหล่งท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ และอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองด้วย  

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน 

 นําท่านเดินทางสู่เมืองชุนชอน นําท่านชม โซยังกัง สกายวอล์ค  สร้างขึ้นที่

แม่น้ํายูเอียมโฮ เป็นเส้นทางเดินที่สรรค์สร้างขึ้นโดยการใช้แก้ว มีความยาว

ประมาณ 156 กิโลเมตร เพื่อให้นักท่องเที่ยวต่ืนเต้นเสมือนเดินอยู่บนแม่น้ํา 

ท่านสามารถมองเห็นวิวด้านล่างผ่านทางเดินกระจกใสของทางเดิน  

นําท่านเดินทางสู่ YEOJU OUTLET Outlet Mall ซึ่งมีร้านค้าหลากหลายกว่า 

165 ร้านค้า และมีสินค้า Brand ดังมากมายหลายยี่ห้อ เช่น Armani, Calvin Klein, Diesel, 

DKNY, Guess, Escada โดยสินค้าจะมีการจัดลดราคา 30-80% อีกด้วย 

 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา  

จากนั้นนําท่านเข้าสู่ท่ีพัก  WESTVILLE OR CENTRAL PLAZA HOTEL  หรือเทียบเท่า 

วันที่ 3  ป้อมฮวาซอง – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - COSMETIC SHOP – โซลทาวเวอร์ 

– ทงแดมุนดีไซด์พลาซ่า –  

               ช็อปปิ้งทงแดมุน 

 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 นําท่านเดินทางสู่ ป้อมฮวาซอง เมืองซูวอน นําท่านนั่ง รถไฟมังกร เดินทาง

ท่องเท่ียวระหว่างภูเขาพัลดาซานและยงมุลแด บริเวณป้อมฮวาซองที่ได้ขึ้น

ทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก พร้อมต่ืนตาต่ืนใจกับดอกซากุระทาง

สองฝากฝั่ง (เฉพาะช่วงซากุระบาน ช่วงต้นเดือนเมษายน ) จากนั้นนําท่าน

เดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ สวนสนุกกลางแจ้งท่ีใหญ่ที่สุดของประเทศ
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ซึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา พบกับ “FESTIVALWORLD” การแสดงขบวน

พาเหรดอันตระการตา สนุกสุดมันกับบัตร FREE PASS ท่ีท่านสามารถ

เลือกเล่นเครื่องเล่นได้ทุกชนิดไม่จํากัดจํานวนครั้ง พบกับเครื่องเล่นใหม่ท่ี

ทุกท่านไม่ควรพลาด T-EXPRESS พร้อมเก็บภาพความประทับใจกับสวน

ดอกไม้ซึ่งเต็มสะพรั่งกลางลานโดยถูกจัดไว้เป็น THEME ตามฤดูกาล 

(มีนาคม-เมษายน:สวนดอกทิวลิป / พฤษภาคม-มิถุนายน:สวนดอกกุหลาบ / 

สิงหาคม-กันยายน:สวนดอกลิลลี่ / ตุลาคม-พฤศจิกายน:สวนดอก

เบญจมาศ) นอกจากนี้ยังสามารถท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี พบกับ     

ไลเกอร์ ลูกแฝดผสมระหว่างพ่อสิงโตและแม่เสือ นับเป็นแฝดผสมเสือ -สิงโต

คู่แรกในโลกนอกจากนั้นให้ท่านได้ต่ืนตาในสวนสัตว์ซาฟารี ชมความ

น่ารักของสัตว์ต่างๆ และได้เพลิดเพลินกับการให้อาหารหมีท่ีทุกท่านไม่ควร

พลาด  
 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน  
 

น าท่านช็อปป้ิง ศูนย์รวมเคร่ืองส าอางแบรนด์ดังเกาหลี เช่น ROJUKISS, LOTREE, LANEIGN, 

SULWASOO ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือในราคาพิเศษ จากนั้นน าท่านยอ้นรอยละครซีรียเ์กาหลีดงัท่ี “นมัซาน” 

ภูเขาแห่งเดียวท่ีตั้งอยูใ่จกลางกรุงโซล บนยอดเขามีหอ SEOUL TOWER 1 ใน 18 หอคอยเมืองท่ีสูงท่ีสุด
ในโลกมีความสูงถึง 480 เมตร เหนือระดบัน ้าทะเล น าท่านสู่ NAMSAN VIEW POINT ใหท้่านได้
ถ่ายรูปและสัมผสัความน่ารักของวยัรุ่นเกาหลี นิยมมาคลอ้งกุญแจไวด้ว้ยกนัระเบียงทุกดา้นของ SEOUL 

TOWER จึงเตม็ไปดว้ยกุญแจหลากหลายสี 

ถึงเวลาพาทุกท่านตะลุยสู่แหล่งช้อปปิ้งท่ีได้ชื่อว่าใหญ่ที่สุดในเอเชีย 

ตลาดทงแดมุน ห้างสรรพสินค้ากว่า 10 แห่ง ท่ีบางห้างเปิดตลอด 24 ชั่วโมง 

เช่น  MIGLIORE, DOOTA TOWER, HELLO AM, DESIGNER CLUB  

ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าหลากหลายประเภทได้ท่ีนี่ อาทิเช่น เส้ือผ้าบุรุษ -

สตรี รองเท้าบุรุษ -สตรี รองเท้าผ้าใบ เข็มขัด ของที่ระลึก ชุดเครื่องครัว ถุง

เท้า ผ้าพันคอ ในราคาเกาหลีอย่างแท้จริง 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา  

 นําท่านเข้าสู่ท่ีพัก  GALAXY HOTEL or HAEDAMCHE STAY or BENIKIA SEOUL   หรือ

เทียบเท่า 
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วันที่ 4 ชมดอกซากุระ ณ สวนยออิโด (เฉพาะช่วงซากุระบาน)-ศูนย์โสมรัฐบาล – 

น้ํามันสนเข็มแดง – พระราชวังถ็อกซูกุง – หมู่บ้านบุกชนฮันอก – เรียนทํา

คิมบับ+พร้อมใส่ชุดฮันบก – วัดโชเกซา – DUTY FREE – ช็อปปิ้งเมียงดง 

เช้า         รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าท่าน ชมดอกซากุระ ณ สวนยออโิด (เฉพาะช่วงซากุระบาน) ชมดอกซากุระแห่งเกาหลี ณ ถนนยออิโด  
ท่ีจะบานสะพร่ังไปทัว่ไปถนนยอิูโดะ หรือ ยออิโด มีตน้ซากุระกวา่ 1,400 ตน้ในบริเวณน้ี ซ่ึงในเดือนเมษายน 
(สงกรานต)์ในแต่ละปี จะมีการจดัเทศกาลดอกซากุระ ณ ถนนสายน้ี ท่านจะไดส้ัมผสัสีสันแห่งดอกซากุระ พร้อม
ถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกในบรรยากาศสุดแสนโรแมนติค ในยามเยน็ถนนสายน้ีก็จะคึกคกั มีกิจกรรมร่ืนเริงหลากหลาย 
และมีดวงไฟประดบัประตดักบัสีขามอมชมพขูองดอกซากุระท่ีสวยงาม  น าท่านเดินทางสู่ ศูนย์โสมรัฐบาล ซ่ึง
รับรองคุณภาพจากรัฐบาล เป็นโสมท่ีอาย ุ 6 ปี ซ่ึงถือวา่มีคุณภาพดีท่ีสุด ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือโสมคุณภาพและราคา
ถูกกวา่ไทย 2 เท่า โสมเกาหลีถือเป็นยาบ ารุงร่างกาย หรือสามารถซ้ือเป็นของฝากจากประเทศเกาหลี  และน าท่าน
เดินทางสู่ RED PINE เป็นผลิตภณัฑ ์ท่ีสกดัจากน ้ามนัสน ท่ีมีสรรคุณช่วยบ ารุงร่างกาย ลดไขมนั ช่วยควบคุม
อาหารและรักษาสมดุลในร่างกาย จากนั้นน าท่านชม พระราชวงัถ็อกซูกุง ตั้งอยูท่ี่หวัมุมส่ีแยกใจกลางเมืองของกรุง
โซล เป็นพระราชวงัท่ีเล็กท่ีสุดในบรรดา 5 พระราชวงัของเกาหลี ซ่ึงเป็นเพียงพระราชวงัแห่งเดียวท่ีลอ้มรอบดว้ย
อาคารสไตลต์ะวนัตกท่ีเพิ่มความเป็นเอกลกัษณ์ของทิวทศัน์ได ้มีจุดเด่นคืออาคารภายในพระราชวงันั้นเป็นการ
ผสมผสานระหวา่งวฒันธรรมเกาหลีและวฒันธรรมตะวนัตก และใหท้่านสัมผสักบับรรยากาศของ  
หมู่บ้านบุกชนฮันอก เป็นอีกหน่ึงสัญลกัษณ์ของเกาหลี หมู่บา้นแห่งน้ีก็ยงัคงรักษาอาคารบา้นเรือนในสมยัโบราณ 
มีกล่ินอายของเกาหลีในยคุเก่าแก่ เหมาะส าหรับคนท่ีชอบสถานท่ีท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์ หมู่บา้นบุกชนฮนัอก
ถือเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวอีกแห่งหน่ึงท่ีเม่ือนกัท่องเท่ียวไดไ้ปเยอืนแลว้ จะไดพ้บกบับา้นของขนุนางระดบัสูงของ
เกาหลีในสมยัก่อน ภายในหมู่บา้นมีอาคารแบบดั้งเดิมของเกาหลีกวา่ 100 หลงั (รูปแบบบา้นแบบดั้งเดิมของ
เกาหลีเรียกวา่ ฮนัอก (hanok)) ซ่ึงเก่าแก่มาตั้งแต่สมยัโชซอน ส่วนช่ือ บุคชอน (Bukchon) แปลวา่หมู่บา้น
ทางตอนเหนือ  น าท่านเรียนรู้ขั้นตอนการท า คิมบับ (ขา้วห่อสาหร่ายเกาหลี)  ค าวา่ คิม แปลวา่ สาหร่าย ค าวา่ บบั 
แปลวา่ ขา้ว ลกัษณะคลา้ยๆกบัขา้วป้ันของญ่ีปุ่น แต่จะเป็นแท่งยาวๆ แลว้จะหัน่เป็นช้ินพอดีค า พร้อมน าทุกท่านได้
ใส่ชุดประจ าชาติเกาหลี “ฮันบก” และถ่ายรูปภาพความประทบัใจ 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ วดัโชกเยซา เป็นศูนยก์ลางของพุทธศาสนานิกายเซนในประเทศเกาหลีท่ีมีช่ือเสียง ตั้งอยู่
ใจกลางเมืองโซล ท่ีบริเวณถนนจงโน ใกลก้บัอินซาดง  ถนนชอ้ปป้ิงยอดฮิตอีกหน่ึงแห่ง ถูกสร้างข้ึนในปี 1910 

เป็นวดัแรกท่ีตั้งอยูใ่กลก้บัประตูเมืองทั้ง 4 ของกรุงโซล เดิมช่ือวา่  Gakhwangsa ก่อนจะถูก
เปล่ียนเป็น Taegosa ในปี 1938 และไดเ้ปล่ียนช่ืออีกคร้ังเป็น Jogyesa ในปี 1954 มาจนถึงปัจจุบนั 
น าท่านชมแหล่งชอ้ปป้ิงปลอดภาษี DUTY  FREE ชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นม  มากมาย อาทิ นาฬิกา ,แวน่ตา,
เคร่ืองส าอางค์,กระเป๋า,กลอ้งถ่ายรูป หรือจะเป็นโทรศพัทมื์อถือ ใหท้่านอิสระไดเ้ลือกซ้ืออยา่งเตม็ท่ี  ถึงเวลาพาทุก
ท่านไปชอ้ปป้ิงท่ี เมียงดง หรือ สยามสแควร์เกาหล ี ท่านสามารถเลือกสินคา้เทรนดแ์ฟชัน่ล่าสุดของเกาหลีไดท่ี้น่ี

http://www.jogyesa.kr/user/english/
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โดยเฉพาะสินคา้วยัรุ่นเช่นเส้ือผา้ รองเทา้ กระเป๋า เคร่ืองประดบั ทั้งแบรนดเ์นม เช่น EVISU, GAP, 

ONISUKA TIGER และสินคา้จากแบรนดเ์กาหลีโดยเฉพาะ เคร่ืองส าอางเช่นETUDE HOUSE, SKIN 

FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE อีกทั้งยงัมีร้านกาแฟ ร้านอาหาร
ต่างๆ ท่านสามารถล้ิมลองไอศกรีม 2,000 วอน ท่ีสูงเกือบฟุตไดท่ี้น้ี และKRISPY KREMEโดนทั ท่ีสุดแสน
อร่อย 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา  

  นําท่านเข้าสู่ท่ีพัก  GALAXY HOTEL or HAEDAMCHE STAY or BENIKIA SEOUL   หรือ

เทียบเท่า 

 

วันที่ 5  ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเก็ตนามู – พลอยอเมทิส – TRICK EYE MUSEUM (อินซา

ดง) – ช็อปปิ้งอินซาดง –  

SUPER MARKET 

 

เช้า         รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดินทางสู่ ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู ตน้ไมช้นิดน้ีเจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาท่ีปราศจากมลภาวะและ
ระดบัสูงเหนือน ้าทะเล 50-800 เมตร เมล็ดพนัธ์ุของสมุนไพรออ๊ตเกตนามูน้ี เป็นท่ีนิยมของคนเกาหลีรุ่นใหม่ 
เพราะมีผลช่วยดูแลตบัใหแ้ขง็แรง ป้องกนัโรคตบัแขง็ไม่ถูกท าลายจาการด่ืมแอลกอฮอล ์กาแฟ  บุหร่ี สารตกคา้ง
จากอาหาร และยา  จากนั้นน าท่านเลือกซ้ือ อเมทสิ เป็นหินท่ีมีพลงัในการบ าบดัทั้งดา้นร่างกายและจิตใจของผูส้วม
ใส่  ขจดัความคิดแง่ลบ เป็นพลอยแห่งสุขภาพและน าโชค  สามารถปกป้องคุม้ครองผูส้วมใส่ได ้โดยมีตั้งแต่สีม่วง
อ่อนเยน็ตาจนถึงสีม่วงเขม้ มีเสน่ห์เยา้ยวนใจ พลอยน้ีจะงามจบัตาเม่ือมาท าเป็นแหวน จ้ี ต่างหูและสร้อย และนิยม
ใชใ้นการแกไ้ขฮวงจุย้ท่ีไม่ดีภายในบา้นดว้ย 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน 

 นําท่านเดินทางสู่ TRICK EYE  MUSEUM (อินซาดง ) แกลอรี่ “เคล็ดลับงานศิลปะ

แห่งภาพ” แนวคิดรูปแบบใหม่ เพ่ือต้องการจะจุดประกายความคิดสร้างสัน

และจินตนาการของการสร้างภาพ โดยใช้เทคนิคพิเศษจากภาพสามมิติท่ี

รวมทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และการซ้อนภาพกระตุ้นความเคลื่อนไหวของ

ภาพให้มีมิติเหมือนจริง โดยให้ความรู้สึกมีส่วนร่วมกับภาพถ่ายนั้นๆ ใน

พิพิธภัณฑ์มีภาพงานชิ้นโบว์แดง สนุกกันแบบเต็มๆ กับการแอ็คชั่นท่าทาง

ต่างๆ ที่รูปถ่ายของท่านจะออกมาดูประหนึ่งเหมือนจริงในเหตุการณ์  

และน าท่านเดินทางช็อปป้ิงยา่น อนิซาดง  ต้ังอยู่ใจกลางเมืองที่เป็นย่านเก่าแก่ท่ีสําคัญ

ของเมืองโซล ประกอบด้วยถนนหลักอินซาดงและมีตรอกซอกซอยแยก

ออกไปท้ังสองข้างทาง ภายในตรอกเป็นร้านอาหารแบบดั้งเดิม โรงน้ําชา 

ร้านกาแฟ และแกลเลอรี่ในย่านแห่งนี้เป็นแหล่งรวมแกลเลอรี่ต่างๆ กว่า 

100 แห่ง คุณจะสามารถชมงานศิลปะแบบดั้งเดิมของเกาหลี ภาพวาด และ

ประติมากรรมอันสวยงามได้ท่ีนี่ โดยแกลเลอรี่ที่มีชื่อเสียงมาก
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ท่ีสุด ได้แก่ Hakgojae Gallery ซึ่งเป็นศูนย์กลางศิลปะพ้ืนบ้าน, Gana Art 

Gallery หอส่งเสริมศิลปิน และ Gana Art Center ได้เวลานําท่านสู่

สนามบินอินชอน  นําท่านสู่สนามบินอินชอน  ระหว่างทางพาท่านแวะละลาย

เงินวอนท่ีร้านค้าสนามบิน SUPER MARKET ซึ่งท่านสามารถเลือกซื้อสินค้า

เกาหลีได้อีกรอบ โดยเฉพาะของกิน เช่น บะหมี่ซินราเมียน (มาม่าสไตล์

เกาหลี) อูด้ง กิมจิ ขนมช๊อคโก้พาย น้ําจิ้มปรุงรสหมูย่างเกาหลี ไก่ตุ๋นโสม

สําเร็จรูป ผลไม้ตามฤดูกาล ในราคาพิเศษก่อนกลับเมืองไทย  

17.25 เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯโดยสายการบิน JIN AIR (LJ) เท่ียวบินที่ LJ003 บริการ

อาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง 

21.25 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ  

 

 

 

เมนูอาหาร 

1. พุลโกก ิหมูสไลด์ที่ผ่านการหมักด้วยเครื่องปรุงจนได้ที่ นํามาผัดรวมกับผักสดนานา 

ชนิดบนกระทะร้อนๆ รับประทานพร้อมเครื่องเคียง และข้าวสวยร้อนๆ มีกลิ่นหอม

น่าลิ้มลอง 
2. ชาบู ชาบ ูสุกี้สไตล์เกาหลี บนหม้อไฟร้อนๆ ประกอบด้วย ผักสดชนิดต่างๆ และเน้ือ

หมูสไลด์น้ําซุปร้อนๆ และเส้นอูด้งซึ่งขาดไม่ได้ในการทาน ชาบู ชาบู พร้อมข้าว

สวย 
3. คาลบี ้หมูย่างเกาหลี เป็นอาหารพื้นเมืองเกาหลีเลื่องชื่อและเป็นที่รู้จักกันดีทั่วโลก มี

รสชาติออกหวานกลมกล่อม โดยนําหมูส่วนที่ติดกับกระดูก นําไปย่างบนเตาถ่าน

แบบดั้งเดิม เสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ และเครื่องเคียงต่างๆ  น้ําจ้ิมเต้าเจี้ยวและน้ํา

ซุปสาหร่าย มีวิธีการรับประทานคล้ายกับเมี่ยงคําของไทย 

4. ซัมเคทัง หรือ ไก่ตุ๋นโสม อาหารตําหรับชาววังบํารุงสุขภาพ บริการท่านละ 1 ตัว 

บรรจุอยู่ในหม้อเหล็กร้อนๆ ภายในตัวไก่จะยัดไส้ด้วยข้าว และของบํารุงต่างๆ อาทิ 

เม็ดพุทราแห้ง รากโสม เก๋ากี้ ปรุงรสด้วยพริกไทยดํา และเกลือ รับประทานพร้อม

เครื่องเคียงที่เรียกว่า กักตุกี (ทําจากหัวไชเท้าดอง) และเส้นขนมจีนหนานุ่มแบบ

เกาหลีพร้อมทั้งเสิร์ฟ อินซัมจูหรือเหล้าดองโสม 
5. ปลาสไตล์เกาหลี  เสริฟพร้อมด้วยน้ําซุปปรุงรส รับประทานพร้อมกับผัก เครื่องเคียง 

และข้าวสวยร้อน  ๆ
6. บุฟเฟ่ต์บาบีคิวปิ้งย่าง สไตล์เกาหลี ให้ท่านเลือกสรรทั้ง เนื้อวัว หมูติดมันสไลด์ หมู

หมัก ซีฟู้ดตักรับประทานแบบไม่อั้น ทานได้จนอิ่ม พร้อมเครื่องเคียงผักสด กิมจิ 

และอื่นๆอีกมากมาย 
7. จิมดัก  ไก่อบซีอิ๊ววุ้นเส้น เป็นเมนูอาหารเกาหลีพื้นเมืองดั้งเดิม เป็นไก่ผัดรวมกับวุ้น

เส้น มันฝรั่ง แครอท พริก และซอสดํา เน้ือไก่ที่นิ่ม รสชาติคล้ายกับไก่พะโล้สูตร

เกาหลี ทานกับข้าว หอมอร่อย รสเผ็ดถึงเครื่อง) 
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อัตราค่าบริการ 

วันเดินทาง 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 / 15-19 / 16-20 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 เมษายน 60 23,900 

12-16 / 13-17 เมษายน 60 25,900 
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พฤษภาค

ม 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 

พักเดี่ยวเพิ่ม 6,900 บาท 

 

ราคาทัวร์รวม ราคาทัวร์ไม่รวม 

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตาม

เส้นทางที่ระบุในรายการชั้นทัศนาจร

ไป-กลับพร้อมคณะ  

กรณีอยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว 

2. ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุใน

รายการ 
3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตาม

รายการ 
4. ค่าที่พักตามระบุในรายการ พัก

ห้องละ 2 ท่าน  

ตามโรงแรมที่ระบุ หรือเทียบเท่า 

5. ค่ารถรับ-ส่ง และนําเที่ยวตาม

รายการ 
6. ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่ม ี
7. ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 

15 กก. 

8. ค่าหัวหน้าทัวร์นําท่านท่องเที่ยว

ตลอดรายการในต่างประเทศ 
9. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่าง

เดินทาง 

-  การชดเชยอุบัติเหตุส่วนบุคคลกรณี 

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทําหนังสือ

เดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิ

บาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และเครื่องดื่ม

ที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่าน

ต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์

แล้วจ่ายเพ่ิมเองต่างหาก) 

2. ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่นท่านละ 35 

USD ต่อคนต่อทริป  หรือ ท่านละ 40,000 วอน หรือ 

1,200 บาท ต่อท่านตลอดทั้งทริป  

3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่

จ่าย 3% (กรณีออกใบเสร็จรับเงินในนาม

บริษัท หรือต้องการใบกํากับภาษ)ี 

4. ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกิน

สายการบินกําหนด  

(ปกติ 15 กก.) 

5. ค่าวีซ่าสําหรับพาสปอร์ตต่างด้าว 

กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ต 2)ใบ

ประจําตัวคนต่างด้าว 3)ใบสําคัญถิ่นที่อยู่ 

4)สําเนาทะเบียนบ้าน(ถ้าม)ี 5)สมุดบัญชี
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เสียชีวิต สูญเสีย   อวัยวะ สายตาหรือ 

ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 1,000,000 บาท 

- การรักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละ

ครั้ง 500,000  บาท  (เง่ือนไขตาม

กรมธรรม)์ 

 

เงินฝาก(ถ้าม)ี 6)รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป แล้ว

ทางบริษัทฯจะเป็นผู้ดําเนินการยื่นวีซ่าให้

ท่านโดยจ่ายค่าบริการต่างหาก(สําหรับ

หนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือ

เดินทางต้องทําเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วย

ตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า) 

 

 เงื่อนไขการจองและการให้บริการ 

1. ในการจองครั้งแรก มัดจําท่านละ 5,000 บาท หรือชําระทั้งหมด  

2. ส่วนที่เหลือชําระก่อนเดินทาง 15 วัน ในกรณีที่ไม่ชําระเงินส่วนที่เหลือตามเวลาที่กําหนด 

ขอสงวนสิทธิ์ในการบอกยกเลิกการเดินทาง 
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ โดยจะต้องส่งแฟกซ์ หรือ อีเมล์ ใบจองทัวร์ให้เจ้าหน้าท่ีฝ่ายขาย 

พร้อมกรอกรายชื่อของผู้เดินทางที่สะกดตรงตามหนังสือเดินทาง 
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ หากลูกค้าต้องการขอแยกออกจากกรุ๊ป หรือไม่เที่ยวตามรายการที่

บริษัทกําหนด บริษัทขอปรับท่านละ 300 USD 

 การยกเลิก 

1. การยกเลิกการเดินทางจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อได้แฟกซ์ หรือ อีเมล์ การยกเลิกให้กับ

เจ้าหน้าท่ีฝ่ายขาย  
● ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันทําการขึ้นไป  คืนเงินทั้งหมด 

● ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันทําการขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 5,000 บาท 

● ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 - 14 วันทําการ เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร ์

● ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 - 6 วันทําการ  เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร ์

2. การขอยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เจ็บป่วยหรือมีเหตุจากร่างกายที่ไม่สามารถเดินทาง

ในช่วงเวลาที่จองได้ การยกเลิกการเดินทาจะต้องแสดงใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล

ให้กับเจ้าหน้าท่ีฝ่ายขายทั้งน้ีบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์พิจารณาในการคืนเงินให้กับลูกค้าเป็น

กรณีไป  

3. ในกรณีที่เจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเข้า-ออกนอกประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือ

ความรับผิดชอบของบริษัท บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 
4. ในกรณีกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือ เทศกาล บริษัทฯได้มีการการันตีมัดจํา หรือ 

ซื้อขายแบบมีเงื่อนไขกับสายการบิน รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT (เหมาลํา), 

EXTRA FLIGHT (เท่ียวบินพิเศษที่เพิ่มเข้ามาช่วงวันหยุด หรือ เทศกาลดังกล่าว ) บริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่ามัดจํา หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด 
 

หมายเหต ุ

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่จํานวนผู้เดินทาง ต่ํากว่า  15 ท่าน

(ผู้ใหญ)่ ขึ้นไป โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการเดินทาง  

2. เท่ียวบิน ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดย

คํานึงถึงผลประโยชน์ของ 
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ผู้เดินทางเป็นสําคัญ 

3. หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มี

จุดประสงค์เดินทางเพ่ือท่องเที่ยวเท่านั้น 
4. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้น อันเน่ืองมาจากเกิดกรณี

ความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การเมือง, 

ภัยธรรมชาติ (โดยบริษัทฯจะดําเนินการประสานงานเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

แก่ลูกค้า)  

5. ทางบริษัทฯสงวนสิทธิไม่คืนเงิน ในกรณีที่ท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ เช่น 

ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้

ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว 
6. ทางบริษัทฯสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม 

และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง 

7. เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับ

ในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆแล้ว ตามที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด 

8. บริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น    
 

 

    


