HAPPY TOGETHER IN KOREA
LIKE... CHERRY BLOSSOM FESTIVAL 5วัน 3คืน
โดยสายการบินเกาหลี จิ นแอร์ (LJ)

กาหนดการเดินทาง : ตั้งแต่วนั ที่ 25 มีนาคม – 30 เมษายน 2561
สายการบินจิ นแอร์ แอร์ไลน์ (LJ) <ขึ้ นเครื่องสุวรรณภูม>ิ
ขาไป
ขากลับ

LJ 002
LJ 001

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

01.00 - 08.00
19.35 - 23.40

ตัว๋ เครือ่ งบิน Low Cost จิ นแอร์ (Jin Air) บริการยอดเยีย่ มราคาสุดคุม้
- ตัว๋ เครื่องบินเกาหลีจินแอร์ สายการบินโลคอส แต่มาตราฐานระดับสากล ตัว๋ เครื่องบินเกาหลี ราคาถูก บินตรง โซล ทุกวัน
- กระเป๋ าได้ 15 กก. ถือขึ้นเครื่องได้ สงู สุด 12 กก.ฟรีบริการอาหารว่างเครื่องดื่มทั้งไปและกลับ (ตามเงื่อนไขสายการบิน)

ราคานี้ เป็ นราคาโปรโมชัน่ ทาง บริษทั ฯ เก็บมัดจาค่าทัวร์ ท่านล่ะ 10,000 บาท/ท่าน
** หากท่านต้ องซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศเพื่อไปและกลับกรุงเทพฯ กรุณาเลือกซื้ อบัตรโดยสารภายในประเทศ
ประเภททีส่ ามารถเลือ่ นวันและเวลาในการเดินทางได้ ทั้งนี้ เพือ่ ป้องกันปัญหาเทีย่ วบินล่าช้าหรือการเปลีย่ นแปลงเวลา
-1รายการท่องเทีย่ วและเมนูอาหารทีร่ ะบุไว้ อาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสมของโรงแรมทีไ่ ด้รบั การยืนยันบริษทั ฯขอสงวนสิทธ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ของเทีย่ วบินหรือการเปลีย่ นแปลงวันเดินทางกรณีเกิดความผิดพลาดจากบริการจากสายการบิน (ความล่าช้ าของเที่ยวบิน
การยกเลิกเที่ยวบิน มีการยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากสายการบินพิจารณา
สถานการณ์แล้ วว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย์ หรือเหตุผลทางด้ านความปลอดภัยเป็ นต้ น) โปรด
เข้ าใจและรับทราบว่า ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้ จ่ายต่างๆ ได้ ในทุกกรณี
ทัวร์ทวั ร์น้ ีจัดให้ เฉพาะลูกค้ าที่ประสงค์จะไปท่องเที่ยวตามรายการของทัวร์ทุกวันเท่านั้น หากท่านไม่สามารถร่วมทัวร์ทุกวัน
แค่สมัครมาร่วมทัวร์เพียงเพือ่ การใช้ตวั๋ เครือ่ งบินและทีพ่ กั ในราคาพิเศษ หากท่านไม่แจ้ง และปรากฏว่าท่านไม่ร่วมทัวร์
ในบางวัน ทางบริษทั ฯ จะคิดค่าดาเนินการในการแยกท่องเทีย่ วเอง 300 USD (ก่อนซื้ อทัวร์ จะต้องแจ้งความประสงค์ที่
เป็ นจริง เพือ่ ทางผูจ้ ดั จะได้คิดค่าบริการทีเ่ หมาะสม) **
*** หมายเหตุ : โปรดตรวจสอบ อายุ ของหนังสือเดินทาง (Passport) ของผูโ้ ดยสาร ว่าจะต้องคงมีอายุเหลือ ณ
วันเดินทาง มากกว่า 6 เดือนขึ้ นไป ***
พิเศษ!! ฟรี..นําท่านชมซากุระแห่งเกาหลี ณ ถนนยูอิโดะ (Yeouido’s Streets) ถนนซากุระแห่งกรุงโซล มีต้นซากุระกว่า
1,400 ต้ นในบริเวณนี้ ซึง่ ในเดือนเมษายนในแต่ละปี จะมีการ จัดเทศกาลดอกซากุระ ณ ถนนสายนี้ ท่านจะได้ สมั ผัสสีสนั แห่ง
ดอกซากุระ พร้ อมถ่ายรูปเป็ นที่ระลึกในบรรยากาศสุดโรแมนติค ทั้งนี้ข้ นึ อยู่กบั สภาพอากาศทางบริษัทมิอาจกําหนดได้ )

รายการโปรแกรมทัวร์
วันแรก
21.00 น.

กรุงเทพฯ - สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ
คณะพร้ อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชัน้ 4 เคาน์เตอร์ D ประตูทางเข้า 2
สายการบิน จินแอร์ (LJ) กรุณาสังเกตป้ายรับคณะเดินทาง === HAPPY TOGETHER โดยมี
เจ้ าหน้ าที่ของบริษัทฯ คอยให้ การต้ อนรับ และ อํานวยความสะดวกด้ านสัมภาระเช็คอินท์แด่ทุกท่าน…..
หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิ ดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้ อย 60 นาที ผู้โดยสารพร้ อม ณ
ประตูข้ ึนเครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 30 นาที

วันสอง

อินชอน (ประเทศเกาหลีใต้) - สวนจายู - ถนนเทพนิยาย ซองวุลดง - ช็อปปิ้ งย่านอินชอนไชน่าทาวน์
ถ่ายรูปกับต้นซากุระสวยๆ ที่ เกาะนามิ ( เกาะชื่อดังทีน่ กั ท่องเทีย่ วนิยมไปมากทีส่ ุด )

01.00 น.
08.00 น.

เหิรฟ้ าสู่ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน JIN AIR LJ 002 (บริการ SNACK BOX บนเครือ่ ง)
ถึงสนามบินนานาชาติ อินชอน ประเทศเกาหลีใต้ หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้ าเมือง และรับสัมภาระ
เรียบร้ อยแล้ ว... (เวลาท้องถิ่นประเทศเกาหลีใต้ เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)
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จากนั้นนําท่านชม สวนจายู (Jayu Park, 자유공원
(인천) แห่งเมืองอินชอน( Incheon) เป็ นสวนสาธารณะ
ขนาดใหญ่ใจกลางเมืองอินชอนอยู่ท่บี ริเวณภูเขาอุงบองซาน
(Eungbongsan) มีช่ ือที่มีความหมายว่า สวนแห่งอิสระภาพ
ตั้งแต่ปี 1957 ในช่วงสิ้นสุดสงครามเกาหลี โดยมีรูปปั้น
ของ นายพล McArthur ที่มาร่วมรบในสงคราม ภายในสวน
มีบรรยากาศร่มรื่น และมีจุดชมวิวเมืองอินชอนที่สวยงาม
มองเห็นทั้งตัวเมือง ท่าเรือ และทะเล ในช่วงเมษายนสวน
แห่งนี้มีต้นซากุระที่แข่งกันผลิบานทําให้ สวนแห่งนี้สวยงาม
อย่างมากเลยที่เดียว จากนั้นนําท่านชม ถนนเทพนิยาย
ซองวุลดง (Songwol-dong Fairy Tale Village,) เป็ น
ถนนเล็กๆในเมืองย่าน Jung-gu ของจังหวัดอินชอน
(Incheon) ใกล้ ๆกับท่าเรืออินชอน( Incheon) ออกแบบ
และตกแต่งตามผนังบ้ าน กําแพงต่างๆ รวมทั้งทางเดิน
ต่างๆให้ เป็ นไปตามเทพนิยายหรือการ์ตูนของดิสนีย์ เช่น
เรื่อง อลาดิน สโนไวท์ หรือปี เตอร์แพน เพื่อดึงดูด
นักท่องเที่ยวให้ เดินทางมาเยี่ยมชมและสร้ างความคึกคัก
ให้ กบั หมู่บ้าน เพราะในอดีตผู้คนย้ ายออกจากเมืองนี้ไป
ทํางานในเมืองใหญ่กนั มากจนหมู่บ้านเงียบเหงาลงไป
จากนั้นนําท่านชมความงามของย่าน อินชอนไชน่าทาวน์
(Incheon China Town) เกิดขึ้นช่วงปี เดียวกับก ารเปิ ด
ท่าเรืออินชอนเมื่อปี ค.ศ. 1883 โดยมอบเป็ นพื้นที่พิเศษ
ให้ กบั ชาวจีน ในยุคนั้นคือราชวงศ์ฉิง (ChingDynasty)
ในอดีตเคยมีร้านขายของประเภทต่างๆ ที่มาจากเมืองจีน
แต่ในปัจจุบันร้ านส่วนใหญ่จะเป็ นร้ านอาหาร ถึงแม้ ว่าคน
รุ่นปัจจุบันในไชน่าทาวน์แห่งนี้จะเป็ นรุ่นที่ 2 หรือ 3 แล้ ว
แต่กย็ ังเป็ นย่านที่มีร้านอาหารที่มีกลิ่นอายความเป็ นจีนอยู่
มากที่สดุ แล้ วย่านนี้ยังเป็ นไชน่าทาวน์เพียงแห่งเดียวใน
เกาหลีด้วย
เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนู ...ทัคคาลบี หรือ ไก่บาร์บคี ิวผัดซอสเกาหลี) (1)
จากนั้นนําท่าน เดินทางไปท่าเรือเฟอร์ร่ีข้ามฟาก
ไปยัง เกาะนามิ หนึ่งในสถานที่ถ่ายทําละคร
เกาหลี Winter Love Song หรือ เพลงรักใน
สายลมหนาว ในช่วงฤดูใบไม้ ผลิ ท่านได้ สมั ผัส
กับอากาศที่เย็นสบาย ดอกไม้ ใบใม้ เริ่มผลิบาน
ระหว่าง 2 ข้ างทางที่เดิน ท่านจะได้ เห็นความ
งดงามของดอกไม้ หลากหลายพันธุท์ ่แี ข่งกันผลิ
ดอกสีสนั งดงาม และ ในช่วงเมษายน ดอก
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ซากุระเกาหลีจะผลิบานสวยงามทั่วทั้งเกาะนามิ ท่านสามารถ เดินเล่น รอบเกาะนามิชมทิวต้ นสนที่เป็ นไฮไลท์
ของเกาะนามิ และถ่ายรูปเก็บภาพความประทับใจ ระหว่างทางกลับมีร้านค้ า 2 ข้ างทาง อาทิ ร้ านซาลาเปา ร้ าน
ไส้ กรอก ขนมแพนเค้ ก แสนอร่อย ให้ ทา่ นเลือกซื้อทานได้ ตามอัธยาศัย หรือจะเลือกนั่งจิบกาแฟร้ อนๆ ในร้ าน
coffee shop ในเกาะนามิ ได้ เวลาสมควรนั่งเรือประมาณ 5 นาที กลับมายังฝั่ง
คา่ รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
(เมนู ...ชาบูชาบู SHABU SHABU) (2)
ทีพ่ กั
วันสาม

เช้า

นาท่านเข้าสู่ โรงแรม CENTRAL PLAZA HOTEL หรือ ระดับเทียบเท่า 3*
วัดวาวูจองซา – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (เล่นได้ไม่จากัด) – คอสเมติค Outlet – ช้อปปิ้ งจุใจที
ตลาดฮงแด ตลาดช้อปปิ้ งชื่อดัง ย่านมหาลัยฮงอิก
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม (3)
จากนั้นนําท่านชม วัดวาวูจองซา (Waujeongsa Temple) ตั้งอยู่ท่เี มือง ยงอิน จังหวัด เคียงคิโด สร้ างเมื่อปี
ค.ศ. 1970 โดยนักบวชแฮต๊อก เป็ น วัดนิกายหินยาน
เป็ นวัดเก่าแก่ ที่ต้งั อยู่กลางภูเขา ทําให้ ได้ เห็นวิว
ธรรมชาติท่ลี ้ อมรอบได้ อย่างสวยงาม เมื่อเข้ าไปยังไม่ทนั
ถึงตัววัดก็จะเห็นเศียรพระพุทธรูปไม้ สลักขนาดใหญ่
มากสีทองอร่าม ซึ่งเป็ นสัญลักษณ์ท่สี าํ คัญของวัดนี้ เศียร
พระพุทธรูปนี้มีความสูงถึง 8 เมตร วางตั้งอยู่บนกองหิน
ขนาดใหญ่ ถ้ ามองจากระยะไกลกองหินนี้จะดูเหมือน
ลําตัวของพระพุทธรูป แต่ความจริงแล้ วมีแค่เศียรพระ
เท่านั้นที่ทาํ มาจากไม้ โดยเศียรพระพุทธรูปที่น่ีได้ รับการ
บันทึกลง กินเนสบุค๊ ให้ เป็ น “รูปสลักจากไม้ ท่มี ีขนาดใหญ่ท่สี ดุ ในโลก ” ด้ วยน้ า และในโบสถ์กย็ ังมี
พระพุทธรูปปางไสยาสน์แกะด้ วยไม้ สนที่นาํ มาจากประเทศอินโดนีเซียสูง 3 เมตรยาว 12 เมตร ให้ ทุกคนได้
ไปสักการะอีกด้ วยครับ เมื่อเดินต่อไปก็จะพบกับรูปปั้นหินสลักดูเหมือนจะเป็ นนกฮูกแม่กบั ลูก มีเจดีย์ทาํ ด้ วย
ก้ อนหินดูแปลกตาไปอีก และ ในช่วงเมษายนนี้
ดอกซากุระ ในวัดวาวูจงซาก็เบิ่งบานทัว่ ทัง้ วัด ให้
ท่านได้ถ่ายรูปฟิ นกับบรรยากาศของดอกซากุระแบบ
เต็มอิ่ม เมื่อเดินเข้ าสู่อุโบสถซึ่งอยู่บนเนินเขา ก็ จะ
พบกับที่ประดิษฐานพระนอนขนาดใหญ่ท่แี กะสลัก
มาจากไม้ ซ่ึงนํามาจากอินเดีย และมีความเก่าแก่
และสักสิทธิ์มากทีเดียว ส่วนบนสุดมีพระพุทธรูปปาง
สมาธิสที ององค์ใหญ่ประดิษฐานอยู่ และยังมีให้
ทําบุญซื้อหลังคาวัด แล้ วให้ เขียนชื่อไว้ บนหลังคา
เหมือนของไทยเราเลยครับ นอกจากนี้ท่วี ัดแห่งนี้ยังเป็ นที่เก็บรั กษาระฆังที่ใช้ ตีในพิธเี ปิ ดกีฬา โอลิมปิ ค ในปี
ค.ศ. 1987 อีกด้ วย ก็เพราะอย่างนี้น่ีเองที่น่ีถึงติดอันดับแหล่งท่องเที่ยวในเกาหลี ธรรมชาติท่ี วัดวาวูจอง
ซา ก็มีความสวยงามไปตามฤดูกาล รอบๆตัววัดมีต้นซากุระที่จะออกดอกสีชมพูเต็มต้ นในช่วงเดือนเมษายน มี
ต้ นเมเปิ้ ลที่ใบจะเปลี่ยนสีสวยๆ เป็ นสีแดงสด ด้ านหน้ าของ เศียรพระพุทธรูปจะเป็ นสระนํา้ ซึ่งมีพระองค์
เล็กๆวางอยู่รอบๆสระ ยาวไปจนถึงกองหินที่เป็ นฐานของเศียรพระพุทธรูป บริเวณรอบๆวัดก็มีรูปปั้นหินสลัก
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เทีย่ ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

(เมนู ...บีบคี ิวปิ้ งย่างสไตล์เกาหลี หมู ไก่) (4)

จากนั้นพาท่านสนุกสนานเต็มอิ่ม (เล่นได้ไม่จากัด ) ที่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ซึ่งถูกขนานนามว่า ดิสนีย ์
แลนด์เกาหลี เป็ นสวนสนุกกลางแจ้ งที่ใหญ่ท่สี ดุ ของประเทศ ตั้งอยู่ทา่ มกลางหุบเขา
ท่านจะได้ น่ังกระเช้ า
ลิฟท์ ให้ ทา่ นได้ สนุกสนานกับเครื่องเล่น
นานาชนิด อาทิ T-Express ( รถไฟราง
ไม้ ) รถไฟเหาะ หนอนสะบัด ล่องแก่ง
การ์ตูน 4 มิติ บ้ านหมุน บ้ านผีสงิ และ
ในสวนสนุกแห่งนี้ทา่ นยังสามารถ ท่อง
ไปกับโลกของสวนสัตว์ป่า ท่านจะได้ พบ
กับ ไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลก ( ลูก
ของพ่อสิงโตและแม่เสือ ) เสือขาว
สิงโตเจ้ าป่ า หมีแสนรู้ และสัตว์นานา
ชนิดๆ และในโซนสวนดอกไม้ ท่านจะ
ได้ พบกับ ดอกไม้ ซ่ึงกําลังบานสะพรั่ง
อวดสีสนั เต็มสวน ภายใน สวนสนุก ให้ ทา่ นได้ พบกับ LINE FRIEND STORE มีสนิ ค้ ามากมายหลาย
รูปแบบ ตัวการ์ตูนยอดนิยม แอปลิเคชั่น LINE อาทิ กระเป๋ า หมวก แว่นตา หรือหมอนรูปแบบต่างๆ ที่น่ารัก
จนคุณๆอดใจไม่ไหวที่จะต้ องซื้อกลับไปเป็ นของฝากอย่างแน่นอน จากนั้นนําท่าน สู่ COSMETIC OUTLET
ช้ อปปิ้ งเครื่องสําอางยอดนิยม เช่น Snail Cream (ครีมหอยทาก) , water drop (ครีมนํา้ แตก) , Bubble
Cleansing , CC ครีม , แป้ งม้ าโยก, เซรั่มโบท็อกเกาหลี ซึ่งราคาถูกกว่าที่เมืองไทยเกือบเท่าตัว และบาง
ผลิตภัณฑ์ยังไม่มีขายในไทย
เย็น รับประทานอาหาร
เย็น ณ ภัตตาคาร (เมนู โอซัม บุลโกกิ) ประกอบไปด้ วย ปลาหมึกสดหั่นชิ้นพอดีคาํ และ
เนื้อหมู สไลด์ท่ผี ่านการหมักด้ วยเครื่องปรุงสูตรต้ นตํารับจนเข้ ากัน ) (5)
จากนั้นนํา ท่านไปช้ อปปิ้ งที่ ตลาดฮงแด แหล่งช้ อปปิ้ งสินค้ าแฟชั่น สําหรับวัยรุ่น อยู่ใกล้ กลับมหาวิทยาฮงอิก
หนึ่งในมหาวิทยาลัยชื่อดังของประเทศเกาหลี ภายในถนนเส้ นนี้เต็มไปด้ วยสินค้ าแฟชั่น ทั้งร้ านริมข้ างทาง
แผงลอย รวมไปถึงร้ านแบรนอย่าง H&M หรือ Forever 21 ร้ านเครื่องสําอางชื่อดัง เช่น ETUDE,
SKINFOOD หรือจะร้ านรวมแฟชั่นและเครื่องสําอางค์สดุ ชิคอย่าง อีกทั้งยังมีร้านอาหารและคาเฟ่ มากมาย….

ทีพ่ กั

นาท่านเข้าสู่ โรงแรม BENIKIA BLISS HOTEL หรือ ระดับเทียบเท่า 3*
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วันทีส่ ี่

ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู - พระราชวังชางด๊อกกุง - น้ ามันสน (RED PINE) – สวมชุดประจาชาติ
เกาหลี “ชุดฮันบก”+ หัดทาคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) - ดิวตี้ ฟรี - อิระช็อปปิ้ งย่านเมียงดง หรือ

พิเศษ... !! อิ่มอร่อยกับบุฟเฟต์ขาปูยกั ษ์ และ อาหารนานาชาติ
เบียร์ ไวท์ เติมไม่อ้ นั
สยามสแควร์เกาหลี –

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม (6)
นําท่านรู้จักและเข้ าใจ “ศูนย์สมุนไพรฮ๊อกเก็ตน ามู ”
ฮ๊อกเก็ตนี้ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมรับประทําน เพื่อช่วย
ดูแลตับให้ สะอ าดแข็งแรงป้ องกันโรคตับแข็งไม่
ถูกทําล ายจ ากก ารดื่ มกาแฟ บุหรี่ แอลกอฮอล์
สารตกค้ างจากอาหารและยา นําท่านชม พระราชวัง
ชางด๊อกกุง (Changdeokgung) เป็ นพระราชวังที่
สวยงามและทรงคุณค่าที่สดุ ในประวัติศาสตร์เกาหลี ที่
เคยมีการปกครองด้ วยระบบกษัตริย์ จนได้ รับการขึ้น
ทะเบียนให้ เป็ นหนึ่งในมรดกโลกทางด้ านวัฒนธรรม
ขององค์การยูเนสโกการ จากนั้นพาท่านไปชม RED
PINE หรือ น้ ามันสนเข็มแดง ผลิตจากใบสนเข็ม
แดงในประเทศเกาหลี มีสรรพคุณช่วยขับสารพิษออก
จากร่างกายช่วยลดระดับนํา้ ตาลในเส้ นเลือด
ช่วย
ละลายไขมันในเส้ นเลือดช่วยล้ างสารพิษหรือดีทอ็ ก
เลือดให้ สะอาดและเพิ่มการไหลเวียนของเลือดได้
สะดวก

เทีย่ ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย

เมนู ...จิ มดัก ไก่ผดั วุน้ เส้นอร่อยน่าลอง (7)

จากนั้นพาท่านไปสวยหล่อแบบหนุ่มสาวเกาหลี กับการสวมชุดประจําชาติเกาหลี “ ชุดฮันบก” ให้ ทา่ นได้
ถ่ายรูปตามอัธยาศัยและเก็บภาพความประทับใจ จากนั้น นําท่านไปเรียนรู้เกี่ยวกับการ ทาคิมบับ (ข้าวห่อ
สาหร่าย) เรียนรู้วิธกี ารทํา คิมบับ (ข้ าวห่อสาหร่าย) อาหารง่ายๆๆ ที่คนเกาหลีนิยมรับประทาน คิม

แปลว่าสาหร่าย บับ แปลว่า ข้ าว จะเป็ นแท่งยาวๆ แล้ วเค้ าก็จะหั่นเป็ นชิ้นๆพอดีคาํ จิ้มกะโชยุ ญี่ปุ่นหรือวาซา
บิกไ็ ด้ พร้ อมให้ ท่านอิสระ ถ่ายรูป 3 มิติ สร้ างสรรค์ศิลปะแนวใหม่ภาพวาดลวงตาสามมิติ โดยท่านจะได้
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สนุกสนานกับการถ่ายรูปแอ็คชั่นท่าทางต่างๆภาพทุกภาพจะออกมาดูประหนึ่งเหมือนจริงในเหตุการณ์ จากนั้น
นําท่าน ช้อปปิ้ งแหล่งปลอดภาษี (ดิวตี้ ฟรี) สินค้ าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ นาฬิกา,แว่นตา,เครื่องสําอางค์
กระเป๋ า,กล้ องถ่ายรูป นํา้ หอม เครื่องสําอางแบรนด์ช้ันดัง อาทิ SULWHASOO , DKNY , SHISEIDO ,
DIOR และ กระเป๋ าแบรนด์เนม MCM , CUCCI ให้ ทา่ นอิสระได้ เลือกซื้ออย่างเต็ม นําท่านช้ อปปิ้ งตลาดดัง
ที่สดุ ของเกาหลี ตลาดเมียงดง หรือ สยามสแควร์เกาหลี ที่เมียงดงแห่งนี้พบกับสินค้ าวัยรุ่น อาทิ เสื้อผ้ า
บุรุษ-สตรี เครื่องสําอางดังๆ อาทิ ETUDE HOUSE , SKIN FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA,
ROJUKISS, LANEIGE หรือ อีกมายให้ ทา่ นได้ เลือกซื้อซึ่งราคาถูกกว่าที่เมืองไทย 2-3 เท่า
คา่ รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
พิเศษ... !! อิ่มอร่อยกับบุฟเฟต์ขาปูยกั ษ์ และ อาหารนานาชาติ
เบียร์ ไวท์ เติมไม่อ้ นั (8) เมนู อาหารบุฟเฟห์

ทีพ่ กั
วันทีห่ า้

เช้า

นาท่านเข้าสู่ โรงแรม BENIKIA BLISS HOTEL หรือ ระดับเทียบเท่า 3*
ศูนย์โสมเกาหลี - โซลทาวเวอร์ คล้องกุญแจคู่รกั - แถมฟรี !! พาชมซากุระ ณ ถนนยูอิโดะ
พลอยแอมมาทีส - ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาเก็ต - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม (9)
นําทานจากนั้นนําท่านรู้จักและเข้ าใจ สมุนไพรโสมเกาหลี ที่ช่วยเสริมความแข็งแรงให้ แก่ระบบย่อยอาหาร
และปอด ช่วยทําให้ จิตใจสงบและเพิ่มพละกําลังโดยส่วนรวมสรรพคุณทางการแพทย์ ช่วยบํารุงหัวใจ ป้ องกัน
โรคหัวใจขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพ
ทางเพศ ลดและป้ องกันมะเร็งและเร็วๆ
นี้ โสมเกาหลีอาจจะได้ จดทะเบียนมรดก
โลกโดยองค์การยูเนสโก ทุกวันนี้
ผลิตภัณฑ์โสมเป็ นสิ่งที่ขาดไม่ได้ สาํ หรับ
ผู้ท่คี าํ นึงถึงสุขภาพใน จากนั้นนําท่าน
ชมโรงงานเจียระไน พลอยอเมทิส แดน
เกาหลีเป็ นแดนของพลอยสีม่วง พลอย
แห่งสุขภาพและนําโชค โดยมีต้งั แต่สี
ม่วงอ่อนเย็นตาจนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่ห์
เย้ ายวนใจ พลอยนี้จะงามจับตาเมื่อมาทําเป็ นแหวน จี้ ต่างหู และสร้ อยข้ อมือ
จากนั้น นําท่าน สู่ หอคอย
N’SEOUL TOWER ย้ อนรอยซีรีย์ดัง “You Who Came From The Stars” (ยัยตัวร้ ายกับนายต่างดาว) และ
“ Kim Sang Soon” ณ เขานัมซาน ภูเขาเพียงลูกเดียวใจกลางเมืองหลวง กรุงโซล 1 ใน 17 หอคอยเมืองที่สงู
ที่สดุ ในโลก สูงถึง 480 เมตร เหนือระดับนํา้ ทะเล ชมทัศนียภาพกรุงโซลและชานเมืองแบบรอบทิศ 360
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องศา พาท่าน คล้องกุญแจคู่รกั เพราะมีความเชื่อว่าคู่รักที่ได้ มาคล้ องกุญแจที่น่ีจะรักกันยาวนานตลอดไป
(อิสระไม่รวมค่าขึ้ นลิฟท์)
เทีย่ ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เมนู ขา้ วยาเกาหลี + น้ าซุป (10)

พิเศษ!! ฟรี..นําท่านชมซากุระแห่งเกาหลี ณ ถนนยูอิโดะ (Yeouido’s Streets) ถนนซากุระแห่งกรุงโซล มี
ต้ นซากุระกว่า 1,400 ต้ นในบริเวณนี้ ซึง่ ในเดือนเมษายนในแต่ละปี จะมีการ จัดเทศกาลดอกซากุระ ณ
ถนนสายนี้ ท่านจะได้ สมั ผัสสีสนั แห่งดอกซากุระ พร้ อมถ่ายรูปเป็ นที่ระลึกในบรรยากาศสุดโรแมนติค
(บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์นาํ ลูกค้ าไปชม ดอกซากุระบาน ในการช่วงเทศกาลหรือช่วงที่ดอกซากุระบานเท่านั้น
เท่านั้น ซึ่งอาจเป็ นช่วงกลางเดือนเมษายน ค่ะ หากไม่ได้ อยู่ในช่วงเวลา ดอกซากุระอาจยังมิได้ ผลิบาน
หรือ อาจร่วงโรยหมดแล้ วหากเลยกําหนดค่ะ ซึ่งทั้งนี้ข้ นึ อยู่กบั สภาพอากาศทางบริษัทมิอาจกําหนดได้ )

จากนั้นนําท่าน นําท่านแวะซื้อของฝาก ร้านละลายเงินวอน เช่น สาหร่าย ขนมต่าง ๆ ช็อกโกแล๊ตหิน ซีเรียล
ช็อกโก ลิตภัณฑ์ของใบและรากฝอยของโสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหน้ าโสม ครีมล้ างหน้ าโสม
เครื่องสําอางโสม เป็ นต้ น และยังมีหมอนสุขภาพ กิมจิ เป็ บโปโร้ (ป๊ อกกี้เกาหลี) ชินราเมง (มาม่าเกาหลี)

ได้ เวลาอันสมควรนําทุกท่านเดินทางสู่สนามบินอินชอน เพื่อทําการเช็คอินท์ตวั๋ เครื่องบิน และ สัมภาระ.........
19.35 น. เหิรฟ้ าสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน
23.40 น.

JIN AIR LJ 001 (บริการ SNACK BOX บนเครือ่ ง)

คณะเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจจากพวกเราทุกคน…………
ขอขอบพระคุณทุกท่านค่ะ
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HAPPY TOGETHER 

ไม่รวมทิปไกด์+คนขับรถตลอดการเดินทาง ท่านละ 40,000 วอน (ประมาณ 1,300บาท)

ขออนุญาตเก็บค่าทิปทุกท่านที่สนามบิน สุวรรณภูมิ

อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง
ปลาย มีนาคม – เมษายน 2561
วันที่ 25 – 29 มีนาคม 2561
วันที่ 26 – 30 มีนาคม 2561
วันที่ 27 – 31 มีนาคม 2561
วันที่ 28 มี.ค. – 01 เม.ย. 2561
วันที่ 29 มี.ค. – 02 เม.ย. 2561
วันที่ 30 มี.ค. – 03 เม.ย. 2561
วันที่ 31 มี.ค. – 04 เม.ย. 2561
วันที่ 01 – 05 เมษายน 2561
วันที่ 02 – 06 เมษายน 2561
วันที่ 03 – 07 เมษายน 2561
วันที่ 04 – 08 เมษายน 2561
วันที่ 05 – 09 เมษายน 2561
วันที่ 06 – 10 เมษายน 2561
วันที่ 07 – 11 เมษายน 2561
วันที่ 08 – 12 เมษายน 2561
วันที่ 09 – 13 เมษายน 2561
วันที่ 10 – 14 เมษายน 2561
วันที่ 11 – 15 เมษายน 2561
วันที่ 12 – 16 เมษายน 2561
วันที่ 13 – 17 เมษายน 2561
วันที่ 14 – 18 เมษายน 2561
วันที่ 15 – 19 เมษายน 2561
วันที่ 16 – 20 เมษายน 2561

ผูใ้ หญ่
ห้องละ 2-3
ท่าน
16,900
16,900
16,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
18,900
19,900
20,900
20,900
20,900
21,900
21,900
22,900
23,900
26,900
28,900
27,900
24,900
20,900
19,900

1 เด็ก 2
ผูใ้ หญ่ เด็กมี
เตียง
16,900
16,900
16,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
18,900
19,900
20,900
20,900
20,900
21,900
21,900
22,900
23,900
26,900
28,900
27,900
24,900
20,900
19,900

1 เด็ก 2
ผูใ้ หญ่
เด็กไม่มีเตียง
16,900
16,900
16,900
17,900
17,900
17,900
17,900
17,900
18,900
19,900
20,900
20,900
20,900
21,900
21,900
22,900
23,900
26,900
28,900
27,900
24,900
20,900
19,900

พักเดีย่ ว
เพิม่
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900
7,900
7,900
7,900
5,900
5,900
5,900
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วันที่ 17 – 21 เมษายน 2561
วันที่ 18 – 22 เมษายน 2561
วันที่ 19 – 23 เมษายน 2561
วันที่ 20 – 24 เมษายน 2561
วันที่ 21 – 25 เมษายน 2561
วันที่ 22 – 26 เมษายน 2561
วันที่ 23 – 27 เมษายน 2561
วันที่ 24 – 28 เมษายน 2561
วันที่ 25 – 29 เมษายน 2561
วันที่ 26 – 30 เมษายน 2561
วันที่ 27 เม.ย. – 01 พ.ค. 2561
วันที่ 28 เม.ย. – 02 พ.ค. 2561
วันที่ 29 เม.ย. – 03 พ.ค. 2561
วันที่ 30 เม.ย. – 04 พ.ค. 2561

19,900
18,900
18,900
18,900
17,900
17,900
17,900
17,900
18,900
18,900
20,900
18,900
17,900
17,900

19,900
19,900
19,900
19,900
18,900
17,900
17,900
17,900
19,900
19,900
20,900
19,900
18,900
18,900

19,900
19,900
19,900
19,900
18,900
17,900
17,900
17,900
19,900
19,900
20,900
19,900
18,900
18,900

5,900
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900

ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบ (INFANT) ราคา 5,900 บาท
ราคาจอยแลนด์ไม่ใช้ตวั๋ เครื่องบิน ราคา 8,900 บาท
ทางหัวหน้าทัวร์ ขออนุ ญาตเก็บ ค่าทริปไกค์ ที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ท่านละ 1,300 บาท

** ข้อควรทราบ **
1. ทัวร์นจัี้ ดให้เฉพาะลูกค้าทีป
่ ระสงค์จะไปท่องเทีย่ วตามรายการของทัวร์ทุกวันเท่านั้น หากท่านไม่

สามารถร่วมทัวร์ทุกวัน แค่สมัครมาร่วมทัวร์เพียงเพือ่ การใช้ตวั๋ เครือ่ งบินและทีพ่ กั ในราคาพิเศษ
หากท่านไม่แจ้ง และปรากฏว่าท่านไม่รวมทัวร์ในบางวัน ทางบริษท
ั จะคิดค่าดาเนินการใน

การแยกท่องเที่ยวเอง 300 USD***
2. โปรแกรมทัวร์อาจมีการสลับปรับเปลีย่ นโปรแกรมตามความเหมาะสมของหน้างาน อาทิ หากมีฝน
ตก หรือ รถติด อาจปรับโปรแกรม (ทั้งนี้ ขึ้ นอยู่กบั สถานการณ์หน้างาน ) ไกด์และหัวหน้าทัวร์จะแจ้ง
ให้ทราบในแต่ละวัน

ร้านช้อปปิ้ งที่ทางรัฐบาลให้ทวั ร์ลง ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์ ขอความร่วมมือลูกทัวร์ลง
ทุกร้าน ซื้ อไม่ซื้อไม่ว่ากัน ทางบริษทั ฯไม่มีนโนบายบังคับซื้ อแต่อย่างใด ขึ้ นอยู่กบั ความพึงพอใจของลูกค้า
4. ประเทศเกาหลีใต้มีช่างภาพมาถ่ายรูปแล้วมาจาหน่ายวันสุดท้ายลูกทัวร์ท่านใดสนใจ
สามารถซื้ อได้แต่ถา้ ท่านใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้ งซื้ อ โดยไม่มีการบังคับลูกทัวร์ท้ งั สิน แต่เป็ น
การบอกกล่าวล่วงหน้า
3.
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5. กรุณาเตรียมเอกสารการทางาน เช่น หนังสือรับรองการทางาน , นามบัตร , บัตรพนักงาน
หรือหากมีธุรกิจส่วนตัวต้องมีนามบัตร หากเปลีย่ นชื่อสกุลต้องนาเอกสารมายืนยัน
อัตรานี้ รวม
ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ - อินชอน - กรุงเทพ (ตัว๋ กรุ๊ป) และ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
ค่าเข้ าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าที่พักตามระบุในรายการ พักห้ องละ 2-3 ท่าน
ค่ารถรับ-ส่ง และนําเที่ยวตามรายการ

ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละ 15 กก. และนาขึ้ นเครือ่ งได้ 12 กก.
มัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์ หรรษา 25)
อัตรานี้ ไม่รวม
กรณีปรับเพิ่มอัตราค่าภาษีเชื้อเพลิงและประกันวินาศภัยทางอากาศสายการบิน
ค่าวีซ่าสําหรับพาสปอร์ตต่างด้ าว และ เก็บค่าใช้จ่ายเพิม
่ อีก 3,000 บาท สาหรับพาสต่างชาติ
ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทําหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้ อง, รวมถึงค่าอาหาร
และเครื่องดื่มที่ส่งั เพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้ องการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้ าทัวร์แล้ วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)

ค่าทิปคนขับรถ และ ไกด์ทอ้ งถิน่ และ หัวหน้าทัวร์ ท่านละ ( 40,000 วอน
หรือ 1,300 บาท /คน/ทริป)
ราคาตามโปรแกรมทัวร์ ยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
เงือ่ นไขการยกเลิก
1. สําหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็ นผู้ย่ นื วีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้ วมีการยกเลิกการ
เดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจําทั้งหมด

2. ****ราคาดังกล่าวเป็ นราคาโปรโมชัน่ ไม่สามารถยกเลิกการจองได้ทุกกรณี ****
3. ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง,ถูกปฏิเสธการเข้ า-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ไม่มี
การคืนเงินทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
4. กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือค่ามัดจําที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่าน
ตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight
จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรือค่าทัวร์ท้งั หมดเนื่องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
หมายเหตุ
 การเดินทางในคณะนี้จะต้ องมีผ้ โู ดยสารจํานวน 30 ท่านขึ้นไป และในกรณีท่ผี ้ โู ดยสารไม่ครบคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ในการออกเดินทาง หรือ ปรับราคาขึ้นตามความเหมาะสม หากลูกค้ าต้ องการเดินทาง
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 ในกรณีท่ที างสายการบินมีการเรียกเก็บค่าภาษีเชื้อเพลิง เพิ่มเติม ราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามประกาศสายการบิน...
 รายการท่องเที่ยวและรายการอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามสถานการณ์ โดยไม่จาํ เป็ นต้ องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
 หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน และ ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการ
ท่องเที่ยว ค่าทัวร์ท่จี ่ายให้ กบั ผู้จัด เป็ นการชําระแบบจ่ายชําระขาด และผู้จัดได้ ชาํ ระให้ กบั สายการบินและสถานที่ต่าง ๆ แบบ
ชําระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ ร่วมเดินทางหรือใช้ บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใดหรือได้ รับการ
ปฏิเสธการเข้ าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้ ) ทางผู้จัด ขอสงวนสิทธิการคืน
เงินสดส่วนใด ๆ รวมทั้งค่าตัว๋ เครื่องบินให้ แก่ท่าน)
 หากมีเพื่อนหรือญาติของท่านต้ องการร่วมเดินทางท่องเที่ยวระหว่างท่องเที่ยวในประเทศเกาหลีหรือปั ญหาต่าง ๆ ตลอดจน
ข้ อแนะนํากรุณาติดต่อเจ้ าหน้ าที่ท่รี ับผิดชอบ หากท่านมีความจําเป็ นต้ องรับฝากของจากผู้อ่นื เพื่อที่จะนําไปยังประเทศ
นั้น ๆ หรือนํากลับประเทศไทย ควรตรวจสิ่งของนั้นว่าต้ องไม่เป็ นสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งของผิดกฎหมายบางประเภท อาจมี
โทษถึงขั้นประหารชีวิต เจ้ าหน้ าที่จะไม่รับฝากกระเป๋ าหรือสิ่งของใดใด
 หากยกเลิกก่อนออกเดินทางน้ อยกว่าวันดังกล่าว ทางผู้จัดมีค่าใช้ จ่ายที่ได้ ชาํ ระล่วงหน้ าไปแล้ วจํานวนมาก ขอสงวนสิทธิ์ในการ
หักเงินในส่วนที่เกิดขึ้นจริง
 คณะเดินทางช่วงวันหยุด หรือ เทศกาลที่ต้องการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไขหรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ
Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ท้งั หมด ขอ
สงวนสิทธิ์ท่จี ะปรับราคาตามสถานการณ์ท่มี ีการปรับขึ้นจากภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจจะมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม
ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและตามตารางบินของสายการบิน
 หากมีการถอนตัวหรือไม่ได้ ใช้ บริการตามที่จองระบุเอาไว้ หรือก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ผู้จัดถือว่าผู้ท่องเที่ยวสละสิทธิ์
และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ได้ ชาํ ระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากค่าใช้ จ่ายที่ท่านได้ จ่ายให้ กบั ผู้จัด เป็ นการชําระแบบ
ยืนยันการใช้ บริการแบบผู้จัดเป็ นตัวแทนนายหน้ า ผู้จัดได้ ชาํ ระค่าใช้ จ่ายทั้งหมดให้ แก่ผ้ ใู ห้ บริการในแต่ละแห่ งแบบชําระเต็มมี
เงื่อนไข
 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง จนมีการยกเลิก ล่าช้ า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน
บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้ บริการ ผู้จัดจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะประสานงานให้ เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ลูกค้ า
แต่จะไม่คืนเงินให้ สาํ หรับค่าบริการนั้น ๆ
 มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสทิ ธิในการให้ คาํ สัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี
อํานาจของผู้จัดกํากับเท่านั้น
 ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้ จ่ายต่างๆ ได้ เนื่องจากเป็ นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีท่ผี ้ เู ดินทางไม่
ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้ าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็ นกองตรวจคนเข้ าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทําที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้ าออกเมือง และกรณีอ่นื ๆ
 เนื่องด้ วยมาตรการรักษาความปลอดภัยของสนามบินทั่วโลก ก่อนท่านขึ้นเครื่องบิน กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนําติด
ตัวขึ้นเครื่องบิน แยกใส่ถุงพลาสติกใสมีซิปล็อคปิ ดสนิท โดยที่ขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกันทุกชิ้น
ไม่เกิน 1 ลิตร และต้ องนําออกมาให้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจได้ อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ ถอื ได้ ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้ า
สิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่กาํ หนด รวมถึงสิ่งของที่มีลักษณะคล้ ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ
จะต้ องใส่กระเป๋ าใบใหญ่และฝากเจ้ าหน้ าที่โหลดใต้ ท้องเครื่องบินเท่านั้น และประเทศเกาหลี มีกฎหมายห้ ามนําเข้ าผลิตภัณฑ์ท่ี
ทํามาจากพืช และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้ าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้ สด ไข่ เนื้อสัตว์ ไส้ กรอก เพื่อเป็ นการป้ องกันโรคติดต่อที่จะมา
จากสิ่งเหล่านี้ หากเจ้ าหน้ าที่ตรวจพบ จะต้ องเสียค่าปรับในอัตราที่สงู มาก

“ขอขอบพระคุณทุกท่านทีไ่ ด้มอบความไว้วางใจ ให้ทางบริษทั เป็ นผูน้ าพาการเดินทางในครั้งนี้ ”
- 12 รายการท่องเทีย่ วและเมนูอาหารทีร่ ะบุไว้ อาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสมของโรงแรมทีไ่ ด้รบั การยืนยันบริษทั ฯขอสงวนสิทธ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

