กำหนดกำรเดินทำง : พ.ย. – ธ.ค. 62

(พัก ซอรัคซำน 1 คืน / พักโซล 2 คืน)
สำยกำรบินจิ นแอร์ แอร์ไลน์ (LJ) <ขึ้ นเครื่องสุวรรณภูมิ>
ขำไป
ขำกลับ
วันแรก

LJ 004
LJ 003

กรุงเทพ (BKK) - อินชอน (ICN)
อินชอน (ICN) - กรุงเทพ (BKK)
รำยกำรโปรแกรมทัวร์

22.25 – 05.40+1
17.10 – 21.10

กรุงเทพฯ - สนำมบินนำนำชำติสุวรรณภูมิ - อินชอน (ประเทศเกำหลีใต้)

19.00 น.

คณะพร้ อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ผูโ้ ดยสารขาออกชัน้ 4 ประตู….. เคาน์เตอร์……
เคาน์เตอร์สายการบิน JIN AIR (LJ) กรุณาสังเกตป้ ายรับที่สนามบิน โดยมีเจ้ าหน้ าที่คอยอานวยความ
สะดวกเช็คอินท์ตวั๋ เครื่องบินและสัมภาระให้ แก่ทา่ น….

หมายเหตุ

เคาน์เตอร์เช็คอินปิ ดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาที ผูโ้ ดยสารพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 30 นาที

22.25 น.

เดินทางสู่ เกาหลีใต้ โดยสายการบิน JIN AIR เที่ยวบิน LJ 004 (บริกำร SNACK BOX บนเครือ่ ง)

วันทีส่ อง

อินชอน - เกำหลีใต้ – เช็คอินเกำะยอดฮิต “เกำะนำมิ” แลนด์มำร์คของเกำหลีทีพ่ ลำดไม่ได้
อุทยำนแห่งชำติซอรัคซำน (ไม่รวมค่ำขึ้ นเคเบิ้ ลคำร์) – วัดชินฮึงซำ – พักซอรัคซำน 1 คืน

05.40+1 น. ถึงสนามบิ น นำนำชำติ อิน ชอน ประเทศเกาหลี ใต้ หลังผ่ านขั้นตอนการตรวจคนเข้ า เมื อ ง และรั บ
สัมภาระเรียบร้ อยแล้ ว(เวลาท้องถิ่นประเทศเกาหลีใต้ เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)
จากนั้น นาท่านชมความงดงามของเกาะชื่อดัง เกำะนำมิ เกาะยอดฮิตที่ ถือว่าเป็ นแลนด์มาร์คของ
เกาหลีทีพ่ ลาดไม่ได้ อีกทั้งเป็ นเกาะชื่อดังที่ใช้ เป็ นสถานที่ถ่ายทาซีรีย์เกาหลีช่ ือดัง เพลงรักในสายลม
หนาว หรือ “Winter Love Song” นาท่านขึ้นเรือเฟอร์ร่ีข้ามฟากไปยังเกาะนามิใช้ เวลาเพียง 5 นาที ให้
ท่านได้ ชมวิวรอบๆแม่น้าที่งดงาม ตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายน จะเข้ าสู่ช่วงฤดูหนาว หากว่าหิมะตก
“ ท่านได้สัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติก ท่ามกลางหิมะขาวปกคลุมต้นไม้ระหว่าง 2 ข้างทาง”
นาท่านไปถ่ ายรูปกับจุ ดไฮไลท์ของเกาะ นั่ นก็คือ “ชมทิวต้นสน” ใครที่มายังเกาะนามิแล้วไม่ได้
เช็คอินทีน่ ถี่ อื ว่ามาไม่ถงึ อิสระให้ ทา่ นถ่ายรูปตามอัธยาศัย...

นอกจากนี้..ภายในเกาะนามิยังมีของอร่ อยๆ ให้ ท่านเลือกทานคลายความหนาว อาทิ ร้ านซาลาเปาถั่ว

แดง ร้ านแพนเค้ ก ร้ านไส้ กรอก ร้ านมันเผาร้ อนๆ หรือจะเลือกนั่งจิบกาแฟร้ อนๆ ในร้ าน Coffee Shop
จากนั้นได้ เวลานัดหมาย นาท่านขึ้นเรือเฟอร์ร่ี กลับมายังจุดขึ้นรถ

เทีย่ ง

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (เมนู ทคั คำลบี ไก่บำร์บคี ิวผัดซอสเกำหลี) (1)

บ่ำย

น าท่า นเดิ น ทางสู่ อุ ท ยานแห่ ง ชาติ ซ อรั ค ซาน (ไม่ ร วมค่ ำ ขึ้ นเคเบิ้ ลคำร์) เรี ย กอีก อย่ า งหนึ่ ง ว่ า
สวิสเซอร์แลนด์ของเกาหลี ด้ านหน้ าอุทยานจะมีรูปปั้นหมีดาเป็ นสัญลักษณ์ของอุทยาน เมื่อเข้ าไปด้ าน
ในอุทยานท่านได้ เห็น วิวธรรมชาติท่สี วยงามของเทือ กเขาซอรั คซาน ในช่ วงฤดูหนาวหากว่ าหิ มะตก

รับรองท่านจะได้ ชมภาพบรรยากาศความงดงามของหิมะที่ขาวโพลนปกคลุมทั่วทั้งอุทยาน และอีกหนึ่ง
ไฮไลท์!! ภายในอุทยานแห่งนี้ ยังมีวัดศักดิ์สทิ ธิ์ท่คี นไทย และคนเกาหลีเอง นิยมมาขอพรเป็ นอย่างมาก
นั่นก็คือ วัดชินฮึงซา ซึ่งจะมีพระพุทธรูปปางสมาธิองค์ใหญ่ต้ังอยู่กลางแจ้ ง เป็ นวัดเก่าแก่ในนิกายเซน
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ จะนิยมมาทาบุญถวายข้ าวสาร ถวายเทียน เพื่อเป็ นศิริมงคลของชีวิต อีกทั้งมี
ความเชื่อว่า “หากมาขอพรที่วัดแห่งนี้ จะสมหวังดั่งคาอธิษฐานเกือบทุกราย”

คำ่

รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร (เมนู ชำบู ชำบู SHABU SHABU) (2)
ทีพ่ กั SEORAK PINE หรือ SEORAK KUMHO RESORT ระดับเทียบเท่ำ 3 ดำว

วันทีส่ ำม

สกีรีสอร์ท ฟิ นสุดๆกับการเล่นสกี – ชิมสตอเบอรีส่ ดๆจำกไร่ - ให้ท่ำนได้สนุกกับ
เครือ่ งเล่นนำนำชนิด ณ สวนสนุ ก EVERLAND (เล่นไม่จำกัดรอบ) – ช้อปปิ้ งเครื่องสำอำง
Cosmetic Outlet – ช้อปปิ้ งตลำดฮงแด แหล่งรวมสินค้ำแฟชัน่

เช้ำ

รับประทำนอำหำรเช้ำในโรงแรม (3)
จากนั้น...นาท่านสู่ สกีรีสอร์ท Oak Valley Ski Resort หรือ Yangji Pine Resort Ski Valley หรือ
ระดับเทียบเท่า นาท่านไปสนุ กกับการเล่นสกีบนลานสกีขนาดใหญ่ ประกอบไปด้ วย เนินสกีสาหรับผู้
ฝึ กหัดเล่น 1 เนิน และ เนินสาหรับผู้ท่เี ล่นชานาญแล้ ว 1 เนิน (รำคำทัวร์ยงั ไม่รวมค่ำอุปกรณ์กำรเล่น
อำทิ ชุดสกี รองเท้ำสกี ไม้โพล รำคำประมำณ 50,000 วอน) สาหรับท่านที่เล่นสกีเป็ นสามารถนั่ง
กระเช้ าลิฟต์ข้ นึ ไปเล่นบนยอดเขาได้ เลย ให้ ทา่ นได้ สนุกกับการเล่นสกีอย่างเต็มที่ สาหรับท่านที่ไม่เล่น
สกี หรือ สโนว์สเลด ก็สามารถถ่ายรูปรอบๆ ลานสกี หรือ หาเครื่องดื่ มร้ อนๆ ของว่าง ทานตามร้ านค้ า
ในรีสอร์ทตามอัยธยาศัย..

หมำยเหตุ : ลำนสกีจะเปิ ดให้บริกำร ทั้งนี้ ขึ้ นอยู่กบั สภำพอำกำศ ทำงบริษทั ฯไม่สำมำรถกำหนดได้
กรณีลำนสกียงั ไม่เปิ ด บริษทั ฯขอนำท่ ำนไป ชมสะพำนกระจกแก้วใส (Soyanggang Sky Walk) ที่ต้ังอยู่ ริม
ทะเลสาบเอียมโฮแห่งนี้ ท่านจะได้ สัมผัสความตื่นเต้ นจากการเดินบนสะพานกระจกแก้ ว ที่มีความยาวกว่า 156 เมตร
ตอนกลางวันเราก็จะเห็นทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบเอียมโฮแบบ 360 องศา ส่วนในตอนกลางคืนเราก็จะเห็น
แสงไฟสปอร์ตไลท์ท่สี าดส่องไปยังบนตัวสะพาน ซึ่งมีความสวยงามไปอีกแบบ

จากนั้นนาท่านสู่ ไร่สตอเบอรี่ นักท่องเที่ยวมักจะเรียกว่า สตอเบอเร้อ เพราะผลสตอเบอรี่ลูกโตมากๆ บาง
ลูกโตเท่าลูกละมุดบ้ านเราเลย ให้ ท่านได้ เห็นแปลงปลู กสตอเบอรี่ ของคนเกาหลี ที่ปลู กสตอเบอรี่ แบบไร้
สารพิษ ปลูกด้ วยวิธธี รรมชาติ ผลผลิตที่อร่อยปราศจากสารพิษ ให้ ทา่ นสามารถชิมสตอเบอรี่ตามอัธยาศัย....

หมำยเหตุ : ไร่สตอเบอรีจ่ ะเปิ ดให้เข้ำชม ตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวำคม 62 เป็ นต้นไปเท่ำนั้น
เทีย่ ง

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (เมนู Pork Calbi หมูย่ำงเกำหลีตน้ ตำรับ) (4)

บ่ำย

จากนั้นนาท่านไปสนุกสนานเต็มที่กบั เครื่องเล่นที่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (เล่นไม่จำกัดรอบ)
“สวนสนุกเอเวอร์แลนด์” เป็ นสวนสนุกกลางแจ้ งที่ใหญ่ท่สี ดุ ของประเทศ ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา ท่านจะได้
นั่งกระเช้ าลิฟท์ เพื่อลงไปยังหุบเขาด้ านล่างเพื่อสนุกกับเครื่องเล่น อาทิ T-Express (รถไฟรางไม้ ) เครือ่ ง
เล่นทีเ่ ป็ นไฮไลท์ของสวนสนุ กแห่งนี้ พลาดไม่ได้เลยทีเ่ ดียว!! รถไฟเหาะ หนอนสะบัด ล่องแก่ง การ์ตูน 4
มิติ บ้ านหมุน บ้ านผีสงิ และ ในสวนสนุกยังมีรอบการแสดงขบวนพาเหรดให้ ท่านได้ ชมความน่ารักของตัว
การ์ตูนต่ างๆไฮไลท์ที่หา้ มพลาด!! ท่ านจะได้ชมความน่ารักของ หมีสีน้าตาล ที่แสนรู้สามารถทาตาม
คาสัง่ ของเจ้าหน้าที่ที่ให้ขนม ทัง้ เดิน เต้น และโยนลูกบอล รับรองว่าท่านจะอดหลงรักไม่ได้เลยทีเดียว
อีกทั้งท่านจะได้ พบ แม่เสือ พ่อเสือ สิงโตเจ้ าป่ า หมีดา ไฮยีน่า ฯลฯ

นอกจากนี้ภายในสวนสนุ กยังมีร้านค้ า อาทิ ร้ านกาแฟ ร้ านอาหาร ร้ านพิซซ่า ร้ านเสื้อผ้ า และร้ านขายของ
ฝากที่ระลึกจากสวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ให้ ท่านได้ เลือกซื้อ สาหรับแฟนคลับ Line ในสวนสนุ กแห่งนี้ ยังมี
LINE FRIEND STORE มีสนิ ค้ าน่ารักๆในรูปแบบตัวการ์ตูน Line ให้ ท่านเลือกซื้อมากมาย จากนั้นนา
ท่านไปช้ อปปิ้ ง เครือ่ งสาอางปลอดภาษี COSMETIC OUTLET เครื่องสาอางยอดนิยม เช่น หน้ ากาก LED
ลด กระ ฝ้ า จุดด่างดา , โบท็อกเกาหลี , ครีมหอยทาก , WATER DROP (ครีมนา้ แตก) , BUBBLE
CLEANSING , CC ครีม ซึ่งราคาถูกกว่าที่เมืองไทยเกือบเท่าตัว และบางผลิตภัณฑ์ยังไม่มีขายในไทย

คำ่

รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร เมนู จิ มดัก ไก่พะโล้แสนอร่อย (5)
จากนั้น นาท่านไป ช้ อปปิ้ งต่อที่ ตลำดฮงแด แหล่งรวมสินค้ าแฟชั่นสาหรับวัยรุ่น อยู่ใกล้ กับมหาวิทยาลัยฮงอิก
หนึ่งในมหาวิทยาลัยชื่อดังของประเทศเกาหลี ภายในถนนเส้ นนี้เ ต็มไปด้ วยสินค้ าแฟชั่น ทั้งร้ านค้ า 2 ข้ างทาง แผง
ลอย เสื้อผ้ าแฟชั่น รองเท้ า แว่นตา กระเป๋ าราคาถูกๆ รวมไปถึงร้ านแบรนด์เนมอย่าง H&M และ 3CE รวมถึง
อาหาร เครื่องดื่ม ร้ านกาแฟ ร้ านเครื่องประดับ ให้ ทา่ นเลือกซื้อมากมาย

นำท่ำนเข้ำสู่ทีพ่ กั โรงแรม GALAXY HOTEL / HOTEL BRIDGE หรือ ระดับเทียบเท่ำ 3 ดำว
วันทีส่ ี่

น้ ำมันสน - พระรำชวังเคียงบกกุง - ฮ็อกเกตนำมู - โรงงำนสำหร่ำย + ใส่ชุดฮันบก
ช้อปปิ้ งสินค้ำแบรนเนมชื่อดัง ณ ดิวตี้ ฟรี – ช้อปปิ้

งเสื้ อผ้ำ รองเท้ำแฟชัน่ ณ
ตลำดเมียงดงชื่อดัง ( สยำมสแควร์เกำหลี )

เช้ำ

รับประทำนอำหำรเช้ำในโรงแรม (6)
จากนั้นพาท่านไปชม RED PINE หรือ น้ ำมันสนเข็มแดง สมุนไพรชื่อดังที่ได้ รับความนิยมมากในตอนนี้
สรรพคุณช่วยลดระดับนา้ ตาลในเส้ นเลือด ช่วยละลายไขมันในเส้ นเลือด ช่วยล้ างสารพิษหรือดีทอ็ กเลือดให้
สะอาดและเพิ่มการไหลเวียนของเลือดได้ สะดวกขึ้น เหมาะกับผูป้ ่ วยโรคเบาหวาน ความดัน ไขมันอุดตันใน
เส้นเลือด คอเลสเตอรอลในเลือดสูง และ โรคไขข้อเสื่อม จากนั้นนาท่านชม พระรำชวังเคียงบกกุง เป็ น
ทั้งสัญ ลั ก ษณ์ แ ละแหล่ งท่ อ งเที่ย วยอดฮิ ต
ของกรุงโซล หน้ าพระราชวังจะมีทหารเวร
ยามผลั ด เปลี่ ย นยื น ประจ าการ ซึ่ ง เป็ นที่
น่ า สนใจของนั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ ไ ด้ ถ่ า ยรู ป
พระราชวังที่มีขนาดใหญ่และเก่าแก่ท่สี ุดใน
กรุ งโซล สร้ า งขึ้น ในปี 1394 ในสมัยพระ
เจ้ าแทโจ ราชวงศ์โชซอน ในช่ วงฤดูหนาว
พระราชวังแห่งนี้จะปกคลุมไปด้ วยหิมะขาว
โพลนสวยงาม จนต้ องเก็ บ ภาพ ความ
ประทับไว้ เลยทีเดียว จากนั้น นาท่านรู้จักและเข้ าใจ “ศู นย์สมุนไพรฮ๊อกเก็ตนำมู ” ชาวเกาหลีนิยมนามา
รับประทาน เพื่อช่วยป้ องกันโรคตับแข็งไม่ ให้ ถูกทาลายจากการดื่มกาแฟ บุหรี่ แอลกอฮอล์ สารตกค้ างจาก
อาหารและยา

เทีย่ ง

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร เมนู ไก่ตุน๋ โสม (7)

บ่าย

จากนั้น พาท่านไปชม โรงงำนสำหร่ำยเกำหลี ให้ ท่านได้ ชมกรรมวิธีในการผลิตสาหร่ ายเกาหลีแสน
อร่อย พร้ อมชิมสาหร่าย หรือจะเลือกซื้อเป็ นของฝากกลับบ้ านก็ได้ จากนั้นพาท่านไปสวยหล่อแบบ
หนุ่มสาวเกาหลี กับการสวมชุดประจาชาติเกาหลี “ ชุดฮันบก” ให้ ทา่ นได้ ถ่ายรูปตามอัธยาศัย จากนั้น
นาท่านไปเรียนรู้เกี่ยวกับการ ทำคิมบับ (ข้ำวห่ อสำหร่ำย) อาหารง่ายๆ ที่คนเกาหลีนิยมรับประทาน
“คิม” แปลว่า สาหร่าย “บับ” แปลว่า ข้ าว โดย วิธีกำรทำ จะห่อเป็ นแท่งยาวๆ แล้ วหั่นเป็ นชิ้นพอดีคา
จิ้มกับโชยุ ญี่ปุ่นหรือวาซาบิกไ็ ด้

จากนั้นนาท่าน ช้อปปิ้ งแหล่งสินค้ำปลอดภำษี (ดิวตี้ ฟรี) สินค้ าแบรนด์เนม อาทิ นาฬิกา,แว่นตา, กระเป๋ า,
นา้ หอม เครือ่ งสาอางแบรนด์ชนั้ ดัง อาทิ SULWHASOO , LANEIGE , SHISEIDO, SKII และ กระเป๋ าแบ
รนด์ดงั อาทิ MCM , LOUIS VUITTON, CHANEL ช้ อปปิ้ งตามอัธยาศัย จากนั้น ยังไม่พอนาท่านไปช้ อป
ปิ้ งต่อกันที่ “ ตลาดทีฮ่ อตทีส่ ุดของเกาหลี” ตลำดเมียงดง หรือ สยำม สแควร์เกำหลี ตลาดแห่งนี้ท่าน
จะพบกับสินค้ า อาทิ เสื้อผ้ าแฟชั่น แบรนด์ดังต่างๆ ZARA , SPAO , Uniqlo หรือ รองเท้ าแบรนด์ NIKE
Adidas และรองเท้าที่กาลังเป็ นที่นิยมในตอนนี้ fila หรือจะเลือกช้ อปปิ้ งเครื่องสาอาง ETUDE HOUSE
SKIN FOOD , THE FACE SHOP , MISSHA , IT’S SKIN ให้ ทา่ นได้ เลือกซื้อมากมาย ที่สาคัญตลาดแห่ง
นี้ยังโด่งดังเรื่อง Food Street อีกด้ วย เพราะนอกจากสินค้ าแฟชั่นต่างๆแล้ วยังมีร้านอาหาร ร้ านกาแฟ ร้ าน
เครื่องดื่ม ขนมหวาน ไอศกรี ม หลากหลายร้ านให้ ท่านเลือกทานมากมาย อาทิ เครปสตอเบอรี่ มันฝรั่งทอด
นา้ ผลไม้ กุ้งทอด ขาหมูทอด ไดฟุกุสตอเบอรี่ สายไหมสีร้ ุง และ อาหารอร่อยที่น่าสนใจอีกมากมาย

คำ่

*** อิสระอำหำรคำ่ เพือ่ ให้ท่ำนได้ชอ้ ปปิ้ งอย่ำงจุใจ***

ทีพ่ กั

นำท่ำนเข้ำสู่ โรงแรม GALAXY HOTEL หรือ VIP HOTEL หรือ ระดับเทียบเท่ำ 3 ดำว

วันทีห่ ำ้

ศูนย์โสมเกำหลี – พลอยอเมทีส - ชมหอคอยโซลทำวเวอร์ คล้องกุญแจคู่รกั
ซื้ อของฝำก ณ ร้ำนละลำยเงินวอน - สนำมบินอินชอน - กรุงเทพฯ

เช้ำ

รับประทำนอำหำรเช้ำในโรงแรม (8)
จากนั้นนาท่านรู้จักและเข้ าใจ สมุนไพรโสมเกำหลี ที่ช่วยเสริมความแข็งแรงให้ แก่ระบบย่อยอาหารและปอด
ช่วยทาให้ จิตใจสงบและเพิ่มพละกาลังโดยส่วนรวมสรรพคุณทางการแพทย์ ช่วยบารุงหัวใจ ป้ องกันโรคหัวใจ
ขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้ องกันมะเร็งและเร็วๆ นี้ โสมเกาหลีอาจจะได้ จดทะเบียนมรดก
โลกโดยองค์การยูเนสโก จากนั้น หำกมีเวลำ จะนาท่านชมโรงงานเจียระไน พลอย อเมทิส แดนเกาหลีเป็ น
แดนของพลอยสีม่วง พลอยแห่งสุขภาพและนาโชค โดยมีต้ังแต่สีม่วงอ่อนเย็นตาจนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่ห์เย้ า
ยวนใจ พลอยนี้ จะงามจั บ ตาเมื่อ มาทาเป็ นแหวน จี้ ต่ า งหู และสร้ อยข้ อมือ จากนั้ น น าท่า นสู่ หอคอย
N’SEOUL TOWER (ไม่รวมค่าขึ้ นลิฟท์) นาท่านย้ อนรอยซีรีย์ดัง “ You Who Came From The Stars”
(ยัยตัวร้ายกับนายต่างดาว) และ ซีรียเ์ รื่อง F4 เขานัมซาน ภูเขาเพียงลูกเดียวใจกลางกรุงโซล 1 ใน 17
หอคอยเมื องที่สูงที่สุดในโลก สูงถึง 480 เมตร เหนื อระดับ น้า ทะเล อิส ระให้ท่ านชมวิว บรรยากาศ
บ้านเมืองเกาหลี หรือ จะคล้องกุญแจคู่รัก เพราะคนเกาหลีมีความเชื่ อว่าถ้ ามาคล้ องกุญแจคู่รักที่น่ี “จะทา
ให้รักกันยืนยาวไม่พรากจากกัน”

เทีย่ ง

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร เมนู โอซัม บุลโกกิ ประกอบไปด้วย ปลำหมึกสดหัน่
ชิ้ นพอดีคำ และเนื้ อหมู สไลด์ทีผ่ ่ำนกำรหมักด้วยเครือ่ งปรุงสูตรต้นตำรับจนเข้ำกัน (9)
จากนั้นนาท่านเตรียมตัวกลับกรุงเทพ แวะซื้อของฝากที่ “ ร้ำนละลำยเงินวอน” สาหร่าย ขนมต่างๆ ข้ าวพอง
รสชาติต่างๆ เหล้ าโซจู หรือมาม่าเกาหลีท่มี ีให้ เลือกหลากหลายรสชาติ กิมจิ หรือเครื่องใช้ ไฟฟ้ า กระทะเกาหลี
ชื่อดัง ฯลฯ ให้ ทา่ นเลือกช้ อปปิ้ งอย่างจุใจ

ได้เวลำอันสมควรนำทุกท่ำนเดินทำงสู่สนำมบินอินชอน เพือ่ ทำกำรเช็คอินท์ตวั๋ เครือ่ งบิน และ สัมภำระ....
17.10 น.

เดินทางสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน JIN AIR เทีย่ วบิน LJ 003 (บริกำร SNACK BOX บนเครือ่ ง)

21.10 น.

คณะเดินทำงถึงสนำมบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภำพและควำมประทับใจจำกพวกเรำทุกคน…………

** หากท่านต้ องซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศเพื่อไปและกลับกรุงเทพฯ กรุณำเลือกซื้ อบัตรโดยสำรภำยในประเทศประเภทที่สำมำรถเลือ่ น
วันและเวลำในกำรเดินทำงได้ ทั้งนี้ เพือ่ ป้องกันปั ญหำเที่ยวบินล่ำช้ำหรือกำรเปลีย่ นแปลงเวลำของเที่ยวบินหรือกำรเปลีย่ นแปลงวันเดิน ทำง
กรณีเกิดควำมผิดพลำดจำกบริกำรจำกสำยกำรบิน (ความล่าช้ าของเที่ยวบิน การยกเลิกเที่ยวบิน มีการยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการการ
เดินทางมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากสายการบินพิจารณาสถานการณ์แล้ วว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย์ หรือเหตุผล
ทางด้ านความปลอดภัยเป็ นต้ น) โปรดเข้ าใจและรับทราบว่า ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้ จ่ายต่างๆ ได้ ในทุกกรณี



ไม่รวมทิปไกด์+คนขับรถตลอดการเดินทาง ท่านละ 50,000 วอน (ประมาณ 1,500 บาท)

ขออนุญาตเก็บค่าทิปทุกท่านที่สนามบินสุวรรณภูมิ

อัตรำค่ำบริกำร
กำหนดกำรเดินทำง
พฤศจิกำยน 2562

ผู้ใหญ่

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กมีเตียง
ห้ องละ 2-3 ท่ ำน

1 เด็ก 2
ผู้ใหญ่
เด็กไม่ มีเตียง

พักเดี่ยว
เพิ่ม

วันที่ 11 – 15 พฤศจิกายน 2562

14,999

14,999

14,999

5,000

วันที่ 12 – 16 พฤศจิกายน 2562

14,999

14,999

14,999

5,000

วันที่ 13 – 17 พฤศจิกายน 2562

15,999

15,999

15,999

5,000

วันที่ 14 – 18 พฤศจิกายน 2562

15,999

15,999

15,999

5,000

วันที่ 15 – 19 พฤศจิกายน 2562

15,999

15,999

15,999

5,000

วันที่ 16 – 20 พฤศจิกายน 2562

14,999

14,999

14,999

5,000

วันที่ 17 – 21 พฤศจิกายน 2562

14,999

14,999

14,999

5,000

วันที่ 18– 22 พฤศจิกายน 2562

14,999

14,999

14,999

5,000

วันที่ 19 – 23 พฤศจิกายน 2562

14,999

14,999

14,999

5,000

วันที่ 20 – 24 พฤศจิกายน 2562

15,999

15,999

15,999

5,000

วันที่ 21 – 25 พฤศจิกายน 2562

15,999

15,999

15,999

5,000

วันที่ 22 – 26 พฤศจิกายน 2562

15,999

15,999

15,999

5,000

วันที่ 23 – 27 พฤศจิกายน 2562

14,999

14,999

14,999

5,000

วันที่ 24 –28 พฤศจิกายน 2562

14,999

14,999

14,999

5,000

วันที่ 25 – 29 พฤศจิกายน 2562

14,999

14,999

14,999

5,000

วันที่ 26 – 30 พฤศจิกายน 2562

14,999

14,999

14,999

5,000

วันที่ 27 พ.ย. – 01 ธ.ค. 2562

15,999

15,999

15,999

5,000

วันที่ 28 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2562

15,999

15,999

15,999

5,000

วันที่ 29 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2562

15,999

15,999

15,999

5,000

อัตรำค่ำบริกำร
กาหนดการเดินทาง
ธันวาคม 2562

ผู้ใหญ่
1 เด็ก 2
ห้องละ 2-3 ผู้ใหญ่ เด็ก
มีเตียง
ท่าน

1 เด็ก 2
ผู้ใหญ่
เด็กไม่มี
เตียง

พักเดี่ยว
เพิ่ม

วันที่ 30 พ.ย. – 04 ธ.ค. 2562

16,999

16,999

16,999

5,000

วันที่ 01 – 05 ธันวาคม 2562

16,999

16,999

16,999

5,000

วันที่ 02 – 06 ธันวาคม 2562

16,999

16,999

16,999

5,000

วันที่ 03 - 07 ธันวาคม 2562

16,999

16,999

16,999

5,000

วันที่ 04 – 08 ธันวาคม 2562

18,999

18,999

18,999

5,000

วันที่ 05 – 09 ธันวาคม 2562

17,999

17,999

17,999

5,000

วันที่ 06 – 10 ธันวาคม 2562

18,999

18,999

18,999

5,000

วันที่ 07 – 11 ธันวาคม 2562

17,999

17,999

17,999

5,000

วันที่ 08 – 12 ธันวาคม 2562

16,999

16,999

16,999

5,000

วันที่ 09 – 13 ธันวาคม 2562

16,999

16,999

16,999

5,000

วันที่ 10 – 14 ธันวาคม 2562

16,999

16,999

16,999

5,000

วันที่ 11- 15 ธันวาคม 2562

17,999

17,999

17,999

5,000

วันที่ 12 – 16 ธันวาคม 2562

17,999

17,999

17,999

5,000

วันที่ 13 - 17 ธันวาคม 2562

17,999

17,999

17,999

5,000

วันที่ 14 – 18 ธันวาคม 2562

16,999

16,999

16,999

5,000

วันที่ 15 - 19 ธันวาคม 2562

16,999

16,999

16,999

5,000

วันที่ 16 – 20 ธันวาคม 2562

16,999

16,999

16,999

5,000

วันที่ 17 - 21 ธันวาคม 2562

16,999

16,999

16,999

5,000

วันที่ 18 – 22 ธันวาคม 2562

17,999

17,999

17,999

5,000

วันที่ 19 - 23 ธันวาคม 2562

17,999

17,999

17,999

5,000

วันที่ 20 – 24 ธันวาคม 2562

17,999

17,999

17,999

5,000

วันที่ 21 - 25 ธันวาคม 2562

17,999

17,999

17,999

5,000

วันที่ 22 – 26 ธันวาคม 2562

18,999

18,999

18,999

5,000

วันที่ 23 – 27 ธันวาคม 2562

18,999

18,999

18,999

5,000

วันที่ 24 – 28 ธันวาคม 2562

19,999

19,999

19,999

6,000

วันที่ 25 - 29 ธันวาคม 2562

20,999

20,999

20,999

6,000

วันที่ 26 – 30 ธันวาคม 2562

21,999

21,999

21,999

6,000

วันที่ 27 – 31 ธันวาคม 2562

23,999

23,999

23,999

6,000

วันที่ 28 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2563

25,999

25,999

25,999

6,000

วันที่ 29 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2563

24,999

24,999

24,999

6,000

วันที่ 30 ธ.ค. – 03 ม.ค. 2563

22,999

22,999

22,999

6,000

วันที่ 31 ธ.ค. – 04 ม.ค. 2563

20,999

20,999

20,999

6,000

** รำคำเด็กอำยุไม่ เกิน 2 ขวบ (INFANT) รำคำ 5,900 บำท **
*** รำคำจอยแลนด์ ไม่ ใช้ ต๋ วั เครื่ องบิน รำคำ 8,900 บำท ***

** ข้อควรทรำบ **
1. กรุณำเตรียมเอกสำรกำรทำงำน เช่น หนังสือรับรองกำรทำงำน , นำมบัตร , บัตรพนักงำน
หรือหำกมีธุรกิจส่วนตัวต้องมีนำมบัตร หำกเปลีย่ นชื่อสกุลต้องนำเอกสำรมำยืนยัน
2. โปรแกรมทัวร์อำจมีกำรสลับปรับเปลีย่ นโปรแกรมตำมควำมเหมำะสมของหน้ำงำน อำทิ หำกมีฝน
ตก หรือ รถติด อำจปรับโปรแกรม (ทั้งนี้ ขึ้ นอยู่กบั สถำนกำรณ์หน้ำงำน ) ไกด์และหัวหน้ำทัวร์จะแจ้ง
ให้ทรำบในแต่ละวัน
3.

ร้ำนช้อปปิ้ งที่ทำงรัฐบำลให้ทวั ร์ลง ตำมทีร่ ะบุในโปรแกรมทัวร์ ขอควำมร่วมมือลูกทัวร์ลง
ทุกร้ำน ซื้ อไม่ซื้อไม่ว่ำกัน ทำงบริษทั ฯไม่มีนโนบำยบังคับซื้ อแต่อย่ำงใด ขึ้ นอยู่กบั ควำมพึงพอใจของลูกค้ำ

4. ประเทศเกำหลีใต้มีช่ำงภำพมำถ่ำยรูปแล้วมำจำหน่ำยวันสุดท้ำยลูกทัวร์ท่ำนใด
สนใจสำมำรถซื้ อได้....แต่ถำ้ ท่ำนใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้ งซื้ อ โดยไม่มีกำรบังคับลูกทัวร์
ทั้งสิ้ น แต่เป็ นกำรบอกกล่ำวล่วงหน้ำ
5. ทัวร์นจัี้ ดให้เฉพำะลูกค้ำทีป
่ ระสงค์จะไปท่องเทีย่ วตำมรำยกำรของทัวร์ทุกวันเท่ำนั้น หำกท่ำนไม่

สำมำรถร่วมทัวร์ทุกวัน แค่สมัครมำร่วมทัวร์เพียงเพือ่ กำรใช้ตวั๋ เครือ่ งบินและทีพ่ กั ในรำคำพิเศษ

ทำงบริษทั จะคิดค่ำ
ดำเนินกำรในกำรแยกท่องเทีย่ วเอง 300 USD***
หำกท่ำนไม่แจ้ง และปรำกฏว่ำท่ำนไม่รวมทัวร์ในบำงวัน

อัตรำนี้ รวม
ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ - อินชอน - กรุงเทพ (ตัว๋ กรุ๊ป) และ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
ค่าเข้ าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าที่พักตามระบุในรายการ พักห้ องละ 2-3 ท่าน
ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ

ค่ำน้ ำหนักกระเป๋ ำสัมภำระท่ำนละ 15 กก. / หิ้ วขึ้ นเครือ่ งได้ 10 กก.
มัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรำนี้ ไม่รวม
กรณีปรับเพิ่มอัตราค่าภาษีเชื้อเพลิงและประกันวินาศภัยทางอากาศสายการบิน
ค่าวีซ่าสาหรับพาสปอร์ตต่างด้ าว และ เก็บค่ำใช้จ่ำยเพิม่ อีก 3,000 บำท สำหรับพำสต่ำงชำติ
ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทาหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้ อง, รวมถึงค่าอาหาร
และเครื่องดื่มที่ส่งั เพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้ องการสัง่ เพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้ าทัวร์แล้ วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
ค่าทิ ปสาหรับคนขับรถ ไกด์ท้องถิ น่ หัวหน้ าทัวร์ (50,000 วอน หรือ 1,500 บาท)
ราคาตามโปรแกรมทัวร์ ยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงือ่ นไขกำรชำระเงิน
ทางบริษัทฯ ขอรับมัดจา 10,000 บาท สาหรับการจองนับตั้งแต่วันจองภายใน 2 วัน
และ ส่วนที่เหลือทั้งหมดชำระก่อนเดินทำงอย่ำงน้อย 20 วัน (การไม่ชาระเงินค่ามัดจา หรือ ชาระไม่
ครบ หรือ เช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้ วยสาเหตุใดๆ ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)

เงือ่ นไขกำรยกเลิก
1. สาหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ ถอื หนังสือเดินทางไทย เมื่อวีซ่าผ่านแล้ ว แต่จะมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจา
ทั้งหมด
2. ****รำคำดังกล่ำวเป็ นรำคำโปรโมชัน่ ไม่สำมำรถยกเลิกกำรจองได้ทุกกรณี ****

3. ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง,ถูกปฏิเสธการเข้ า-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ไม่มีการคืนเงิน
ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
4. ยกเว้ นกรุป๊ ที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมดั จากับสายการบินหรือค่ามัดจาที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนใน
ประเทศหรือต่างประเทศซึ่งไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มกี ารคืนเงินมัดจา
หรือค่าทัวร์ท้งั หมดเนื่องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

หมำยเหตุ
 ในกรณีท่ที างสายการบินมีการเรียกเก็บค่าภาษีเชื้อเพลิง เพิ่มเติม ราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามประกาศสายการบิน...
 รายการท่องเที่ยวและรายการอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามสถานการณ์ โดยไม่จาเป็ นต้ องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
 หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน และ ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว ค่า
ทัวร์ท่จี ่ายให้ กบั ผู้จัด เป็ นการชาระแบบจ่ายชาระขาด และผู้จัดได้ ชาระให้ กบั สายการบินและสถานที่ต่าง ๆ แบบชาระขาดเช่นกันก่อนออก
เดินทาง ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ ร่วมเดินทางหรือใช้ บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใดหรือได้ รับการปฏิเสธการเข้ าหรือออกนอกเมืองจาก
ประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้ ) ทางผู้จัด ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดส่วนใด ๆ รวมทั้งค่าตัว๋ เครื่องบินให้ แก่ท่าน)
 หากมีเพื่อนหรือญาติของท่านต้ องการร่วมเดินทางท่องเที่ยวระหว่างท่องเที่ยวในประเทศเกาหลีหรือปั ญหาต่าง ๆ ตลอดจนข้ อแนะนากรุณา
ติดต่อเจ้ าหน้ าที่ท่รี ับผิดชอบ หากท่านมีความจาเป็ นต้ องรับฝากของจากผู้อ่นื เพื่อที่จะนาไปยังประเทศ
นั้น ๆ หรือนากลับประเทศ
ไทย ควรตรวจสิ่งของนั้นว่าต้ องไม่เป็ นสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งของผิดกฎหมายบางประเภท อาจมีโทษถึงขั้นประหารชีวิต เจ้ าหน้ าที่จะไม่รับ
ฝากกระเป๋ าหรือสิ่งของใดใด
 คณะเดินทางช่วงวันหยุด หรือ เทศกาลที่ต้องการันตีมดั จาหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไขหรือเที่ยวบินเหมาลา Charter Flight หรือ Extra Flight
กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ท้งั หมด ขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะปรับราคาตาม
สถานการณ์ท่มี ีการปรับขึ้นจากภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจจะมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและตาม
ตารางบินของสายการบิน
 หากมีการถอนตัวหรือไม่ได้ ใช้ บริการตามที่จองระบุเอาไว้ หรือก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ผู้จัดถือว่าผู้ท่องเที่ยวสละสิทธิ์และจะไม่
รับผิดชอบค่าบริการที่ได้ ชาระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากค่าใช้ จ่ายที่ท่านได้ จ่ายให้ กบั ผู้จัด เป็ นการชาระแบบยืนยันการใช้ บริการแบบ
ผู้จัดเป็ นตัวแทนนายหน้ า ผู้จัดได้ ชาระค่าใช้ จ่ายทั้งหมดให้ แก่ผ้ ใู ห้ บริการในแต่ละแห่งแบบชาระเต็มมีเงื่อนไข
 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง จนมีการยกเลิก ล่าช้ า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง
หรือ หน่วยงานที่ให้ บริการ ผู้จัดจะดาเนินโดยสุดความสามารถที่จะประสานงานให้ เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ลูกค้ า แต่จะไม่คืนเงินให้ สาหรับ
ค่าบริการนั้น ๆ
 มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มสี ทิ ธิในการให้ คาสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอานาจของผู้
จัดกากับเท่านั้น
 ผู้จัดจะไม่ รับผิดชอบและไม่ สามารถคืนค่าใช้ จ่ายต่างๆ ได้ เนื่องจากเป็ นการเหมาจ่ ายกับตัวแทนต่ างๆ ในกรณีท่ีผ้ ูเดินทางไม่ ผ่านการ
พิจารณาในการตรวจคนเข้ าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็ นกองตรวจคนเข้ าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อัน
เนื่องมาจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้ าออกเมือง และกรณีอ่นื ๆ
 เนื่องด้ วยมาตรการรักษาความปลอดภัยของสนามบินทั่วโลก ก่อนท่านขึ้นเครื่องบิน กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนาติดตัวขึ้น
เครื่องบิน แยกใส่ถุงพลาสติกใสมีซิปล็อคปิ ดสนิท โดยที่ขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1 ลิตร และ
ต้ องนาออกมาให้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจได้ อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ ถือได้ ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้ าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์
มากกว่าที่กาหนด รวมถึงสิ่งของที่มีลักษณะคล้ ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ จะต้ องใส่กระเป๋ าใบใหญ่และฝากเจ้ าหน้ าที่
โหลดใต้ ท้องเครื่องบินเท่านั้น และประเทศเกาหลี มีกฎหมายห้ ามนาเข้ าผลิตภัณฑ์ท่ที ามาจากพืช และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้ าประเทศ เช่น ผัก
ผลไม้ สด ไข่ เนื้อสัตว์ ไส้ กรอก เพื่อเป็ นการป้ องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่านี้ หากเจ้ าหน้ าที่ตรวจพบ จะต้ องเสียค่าปรับในอัตราที่สงู
มาก

“ขอขอบพระคุณทุกท่ำนทีไ่ ด้มอบควำมไว้วำงใจ ให้ทำงบริษทั เป็ นผูน้ ำพำกำรเดินทำงในครั้งนี้ ”

