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TRENDY SUMMER 

(พกัซูวอน 1 คนื +  โซล 2 คนื) 
ไฟล์สวย  ไม่เสียเวลาเที่ยวกนัแบบเตม็วนั  ไม่ต้องรีบ 

 เดินทางโดยสายการบิน JIN AIR 

 

 
 
 
 

ไฮไลท์โปรแกรม 
 บินตรงกรุงเทพฯ – อินชอน โดยสายการบิน JIN AIR สายการบินในเครือของ KOREAN AIR  

พร้อมบริการอาหารแบบ COLD MEAL และ ฟรีนํ้าหนกักระเป๋าขาไป – กลบั 15 กิโลกรัม/ ถือข้ึนเคร่ือง 12 กิโลกรัม 

 พกัโรงแรมระดบั 3 ดาว ระดบัมาตรฐานของประเทศเกาหลี พร้อมอาหารเชา้ พกัซูวอน 1 คนื และ โซล 2 คนื 
 ชมโชว ์FANTA STICK สุดอลงัการ ซ่ึงเป็นสุดยอดการแสดงท่ีผสมผสานศิลปะการแสดงและเคร่ืองสายเขา้ดว้ยกนั 
 เท่ียวครบทุกไฮไลท ์ENGLISH VILLAGE PAJU OUTLET เกาะนามิ วดัวาอูจองซา  ทาํกิมจิพร้อมสวมชุดประจาํ

ชาติเกาหลี สวนสนุก LOTTE WORLD (รวมบตัร) โซลทาวเวอร์ (ไม่รวมค่าข้ึนลิฟท)์  พระราชวงัชางด็อกกุง  
 ช็อปป้ิงกนัแบบจุใจท่ียา่นทงแดมุน  เมียงดง  DUTYFREE และฮงอิค 

ก าหนดการเดินทาง       ตลอดเดือน– เดือนกนัยายน 2560 
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วนัแรก     กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) -  เกาหลใีต้ (สนามบินอนิชอน)  

21.30 คณะพร้อมกนัท่ี จุดนดัหมาย สนามบิน สุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D  
สายการบิน JIN AIR (LJ) (ลงประตูทางเขา้หมายเลข 2) โดย มีหวัหนา้ทวัร์และเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯรอตอ้นรับ
และอาํนวยความสะดวกก่อนข้ึนเคร่ือง  

วนัที่ 2    ENGLISH VILLAGE ไม่รวม RAIL BIKE –  PAJU OUTLET   –  เกาะนามิ   

01.05 บินลดัฟ้าสู่ประเทศเกาหลีใต ้โดยสายการบิน JIN AIR (LJ) เท่ียวบินท่ี LJ 002  
บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง  

08.25 เดินทางถึง สนามบินอนิชอน ประเทศเกาหลีใต ้หมายเหตุ: เวลาทอ้งถ่ินเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง (กรุณาปรับ
นาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น เพือ่ความสะดวกในการนัดหมาย) หลงัจากผา่นการตรวจคนเขา้เมืองและ
ศุลกากรเกาหลี นาํท่านเดินทางสู่เมือง นาํท่านเดินทางสู่  PAJU ENGLISH VILLAGE  สถานท่ีถ่ายทาํซีร่ีส์
เกาหลีท่ีโด่งดงัต่างๆ สร้างตามแบบสถาปัตยกรรมของเวอร์จิเนียสหรัฐอเมริกา ท่ีใหค้วามรู้สึกเหมือนอยูใ่น
สถานท่ีตน้แบบมาก ใหทุ้ท่านไดเ้พลิดเพลินและ   ชมความน่ารักโดยรอบของ PAJU ENGLISH VILLAGE   
จากนั้นนาํท่านช๊อปป้ิงท่ี Paju Premium Outlet เป็น Outlet Mall แห่งใหม่และใหญ่ท่ีสุดในเกาหลีใต ้ซ่ึงมีร้านคา้
หลากหลายกวา่ 165 ร้านคา้ และมีสินคา้ Brand ดงัมากมายหลายยีห่อ้ เช่น Armani, Calvin Klein, Diesel, DKNY, 
Guess, Escada โดยสินคา้จะมีการจดัลดราคา 30-80% อีกดว้ย 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั  
นาํท่าเดินทางสู่ เกาะนามิ เมืองชุนชอน จงัหวดั คงัวอน ลงเรือเฟอร์รีขา้มไปยงัเกาะ (ใชเ้วลาประมาณ  10 นาที) ให้
ท่านไดด่ื้มดํ่ากบัธรรมชาติ แมกไม ้ทิวสนบนเกาะนามิ ซ่ึงถือเป็นช่วงเวลาท่ีดีท่ีสุดท่ามกลางบรรยากาศโรแมนติ
กของใบไมเ้ปล่ียนสี ภาพแห่งสีสันความงดงามของใบไม ้ใหท้่านไดย้อ้นรอยละครรักแนว DRAMA ซีรียเ์กาหลีท่ี
โด่งดงัไปทัว่เอเชีย  WINTER LOVE SONG  หรือ เพลงรักในสายลมหนาว  พร้อมเก็บภาพความประทบัใจ 
ถ่ายรูป กบัดาราแสดงนาํ BAE YONG JOON และ CHOI JI WOO รูปป้ันท่ีสร้างข้ึนเพื่อไวเ้ก็บเป็นภาพความ
ประทบัใจ กบัฉากและเน้ือเร่ืองท่ีเรียกเสียงสะอ้ืนและนํ้าตาของผูช้มนอกจออยา่งท่วมทน้นอกจากน้ียงัมีกิจกรรม
อ่ืนๆใหท้่านไดป่ั้นจกัรยานชมววิเหมือนในละครหรือชมฟาร์มเล้ียงนกกระจอกเทศ  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า  
จากนั้นนาํท่านเขา้สู่ท่ีพกั  WESTVILLE OR CENTRAL PLAZA HOTEL  หรือเทียบเท่า 

วนัที ่3  วดัวาวูจองซา  -กมิจิแลนด์ พร้อมใส่ชุดประจ าชาติเกาหล ี“ฮันบก” – สวนสนุก LOTTE WORLD (รวมบัตร) – 
COSMETIC  SHOP -    ช้อปป้ิงทงแดมุน 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
นาํท่านไหวพ้ระ ณ  วดัวาวูจองซา  (Waujeongsa Temple) ซ่ึงตั้งอยูใ่นเมืองยงอิน จงัหวดัเคียงคีโด  วดัน้ีสร้างข้ึน
ในปี 1970 โดยนกับวชแฮด๊อกเพื่อแสดงการตอบแทนความเมตตากรุณาของพระพุทธเจา้ในการรวมประเทศ
ภายในมีรูปสลกัสะสมจากพุทธศาสนิกชนทัว่โลกมากกวา่ 3,000 ช้ิน โดยหน่ึงในรูปสลกัท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุด คือ 
พระเศียรของพระพุทธเจา้มีความสูง 8 เมตรตั้งอยูท่ี่หนา้ประตูทางเขา้วดัและไดรั้บการบนัทึกลงกินเนสบุค๊ใหเ้ป็น
รูปสลกัท่ีทาํจากไมท่ี้มีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก  นอกจากนั้นภายในวดัยงัมีพระพุทธรูปนอนขนาดใหญ่ท่ีสร้างจาก
ไมส้นจีนท่ีนาํมาจากอินเดีย 
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จากนั้นนาํเดินทางสู่  กมิจิแลนด์  เล่ากนัวา่กิมจิเกิดข้ึนสมยัโชชอนโดยชาวบา้นจะเก็บผกัสดหมกัไวใ้นไหเพื่อไว้
กินไดใ้นทุกฤดูกาล ชาวเกาหลีจะนาํกิมจิใส่ลงในอาหารแทบทุกชนิด ตั้งแต่ ขา้วสวย ซุป ขา้วผดั สตู บะหม่ี จน
กระทั้งพิซซ่า และเบอร์เกอร์  ”กิมจิ” จึงถือเป็นอาหารประจาํชาติของคนเกาหลี ท่ีไม่วา่ม้ือไหนจะตอ้งมีกิมจิเป็น
เคร่ืองเคียงประจาํโตะ๊อาหารในทุกม้ือ คนเกาหลีในสมยัก่อนนิยมทาํกิมจิไวกิ้นเองท่ีบา้น ซ่ึงกิมจินั้นมีมากกวา่ 
100 ชนิด ดงันั้นสูตรตน้ตาํหรับของแต่ละบา้นจึงไม่เหมือนกนั ใหท้่านไดเ้รียนรู้ส่วนผสมของการทาํกิมจิและได้
ฝึกลองทาํดว้ยฝีมือของตวัเองพร้อมนาํทุกท่านไดใ้ส่ชุดประจาํชาติเกาหลี “ฮันบก ” และถ่ายรูปภาพความ
ประทบัใจ  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั  
เดินทางสู่ สวนสนุก LOTTE WORLD  สวนสนุกในร่มท่ีใหญ่ท่ีสุดในเกาหลี  เร่ิมตน้ดว้ยความสนุกสุดยอดกบั 5 
ส่ิงท่ีไม่ควรพลาดเร่ิมดว้ย PHARAOH’S FURY ต่ืนเตน้เลา้ใจกบัการล่องแก่งพิชิตฟาร์โร แห่งอียปิต์ , 
ADLANTIC ADVENTURE นัง่รถไฟเหาะพิชิตแอตแลนติก , GYRO DROP เกา้อ้ีหมุนเหาะดว้ยความเร็ว 100 
กิโลเมตรต่อชัว่โมง ดว้ยความสูงกวา่  70 เมตร เพลิดเพลินมหกรรมขบวนพาเหรดท่ีเฉลิมฉลองใน WORLD 
CANIVAL PARADE พร้อม พบความอศัจรรยใ์จและต่ืนตากบั เลเซอร์โชว์  การแสดงท่ีนาํทุกท่านไปสู่ดินแดน
แห่งกาแล็กซี ใหท้่านไดเ้ตม็อ่ิมกบั บตัรFREE PASSเล่นเคร่ืองเล่นไดทุ้กชนิดไม่จาํกดัจาํนวนคร้ัง  ท่ี MAGIC 
LAND ท่ีมีเคร่ืองเล่นหลากหลาย ไม่วา่จะเป็น WAIKIKI WAVE, SWING TREE, BUNGEE DROP และอ่ืนๆ  อีก

มากมาย    จากนั้นนาํท่าน  ศูนย์รวมเคร่ืองส าอางแบรนด์ดังเกาหลี  เช่น ROJUKISS, LOTREE, LANEIGN, 
SULWASOO ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือในราคาพิเศษ   ถึงเวลาพาทุกท่านตะลุยสู่แหล่งชอ้ปป้ิงท่ีไดช่ื้อวา่ใหญ่ท่ีสุดใน
เอเชีย ตลาดทงแดมุน  หา้งสรรพสินคา้กวา่ 10 แห่ง ท่ีบางหา้งเปิดตลอด 24 ชัว่โมง เช่น  MIGLIORE, DOOTA 
TOWER, HELLO AM, DESIGNER CLUB  ท่านสามารถเลือกซ้ือสินคา้หลากหลายประเภทไดท่ี้น่ี อาทิเช่น 
เส้ือผา้บุรุษ-สตรี รองเทา้บุรุษ-สตรี รองเทา้ผา้ใบ เขม็ขดั ของท่ีระลึก ชุดเคร่ืองครัว ถุงเทา้ ผา้พนัคอ ในราคา
เกาหลีอยา่งแทจ้ริง 

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

วนัที4่ ศูนย์โสมรัฐบาล - บลูเฮาส์  –พระราชวงัชางด๊อกกุง – SEOUL  TOWER (ไม่รวมขึน้ลฟิต์)  -คลองชองเกชอน – 

DUTY FREE –  ช้อปป้ิงเมียงดง - FANTA STICK SHOW 

เช้า         รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 นาํท่านสู่ ศูนย์โสมรัฐบาล  ซ่ึงรับรองคุณภาพจากรัฐบาล เป็นโสมท่ีอาย ุ6 ปี ซ่ึงถือวา่มีคุณภาพดีท่ีสุด ใหท้่านได้

เลือกซ้ือโสมคุณภาพและราคาถูกกวา่ไทย 2 เท่า โสมเกาหลีถือเป็นยาบาํรุงร่างกาย หรือสามารถซ้ือเป็นของฝาก
จากประเทศเกาหลี  จากนั้นนาํท่านเดินทางผา่นชมทาํเนียบประธานาธิบดี หรือ บลูเฮาส์  และนาํท่านเขา้ชม  
พระราชวงัชางด๊อกกุง (Changdeokgung)  เป็นพระราชวงัท่ีสวยงามและทรงคุณค่าท่ีสุดในประวติัศาสตร์เกาหลี  
ท่ีเคยมีการปกครองดว้ยระบบกษตัริย์  จนไดรั้บการข้ึนทะเบียนใหเ้ป็นหน่ึงในมรดกโลกทางดา้นวฒันธรรมของ
องคก์ารยเูนสโก  พระราชวงัแห่งน้ีมีความสาํคญัมากเพราะเป็นพระราชวงัหลวง  สร้างในปี  ค.ศ.1405 ใชเ้ป็นท่ี
ประทบัของกษตัริยใ์นราชวงศโ์ชชอนหลายพระองค์  จนถึงพระเจา้ชุนจง  (Seonjeong) ซ่ึงเป็นกษตัริยอ์งคสุ์ดทา้ย
ของราชวงศ ์ท่ีส้ินพระชนมล์งในปี ค.ศ.1926 ดงันั้น ทางรัฐบาลเกาหลีจึงไดอ้นุรักษพ์ระราชวงัแห่งน้ีเอาไวอ้ยา่งดี
ท่ีสุด   
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กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั 
 นาํท่านยอ้นรอยละครซีรียเ์กาหลีดงั ท่ี “นมัซาน ” ภูเขาแห่งเดียวท่ีตั้งอยูใ่จกลางกรุงโซล บนยอดเขามีหอ  

SEOUL TOWER 1 ใน 18 หอคอยเมืองท่ีสูงท่ีสุดในโลกมีความสูงถึง 480 เมตร เหนือระดบันํ้าทะเล นาํท่านสู่ 
NAMSAN VIEW POINT ใหท้่านไดถ่้ายรูปและสัมผสัความน่ารักของวยัรุ่นเกาหลี นิยมมาคลอ้งกุญแจไว้
ดว้ยกนัระเบียงทุกดา้นของ SEOUL TOWER จึงเตม็ไปดว้ยกุญแจหลากหลายสี  นาํท่านสู่ คลองชองเกชอน คลอง
เก่าแก่ในอดีตมีอายกุวา่ 600 ปี ท่ีทอดผา่นใจกลางเมืองหลวงในปัจจุบนัมีการพฒันาและบูรณะคลองข้ึนมาใหม่ มี
ความยาวกวา่ 6 กม.เป็นสถานใหค้นไดเ้ขา้มาพกัผอ่น โดยจดักิจกรรมต่างๆอาทิ งานแสดงศิลปะต่าง งานดนตรี 
นิทรรศการดอกไม ้  พบกบัเร่ืองราวความมหศัจรรยข์องคลองชองเกชอนแห่งน้ี   นาํท่านชมแหล่งชอ้ปป้ิงปลอด
ภาษี DUTY  FREE ชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นม  มากมาย อาทิ นาฬิกา,แวน่ตา,เคร่ืองสาํอางค,์กระเป๋า,กลอ้งถ่ายรูป 
หรือจะเป็นโทรศพัทมื์อถือ ใหท้่านอิสระไดเ้ลือกซ้ืออยา่งเตม็ท่ี  ถึงเวลาพาทุกท่านไปชอ้ปป้ิงท่ี เมียงดง  หรือ  
สยามสแควร์เกาหลที่านสามารถเลือกสินคา้เทรนดแ์ฟชัน่ล่าสุดของเกาหลีไดท่ี้น่ีโดยเฉพาะสินคา้วยัรุ่นเช่นเส้ือผา้ 
รองเทา้ กระเป๋า เคร่ืองประดบั ทั้งแบรนดเ์นม เช่น EVISU, GAP, ONISUKA TIGER และสินคา้จากแบรนด์
เกาหลีโดยเฉพาะ เคร่ืองสาํอางเช่น ETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS, 
LANEIGE อีกทั้งยงัมีร้านกาแฟ ร้านอาหารต่างๆ ท่านสามารถล้ิมลองไอศกรีม 2,000 วอน ท่ีสูงเกือบฟุตไดท่ี้น้ี  
และ KRISPY KREMEโดนทั ท่ีสุดแสนอร่อย จากนั้นนาํท่านเขา้ชม  สุดยอดการแสดงท่ีผสมผสาน
ศิลปะการแสดงอนัหลากหลาย  ตลก  มนัส์  ฮาส์  FANTA STICK SHOW สุดยอดการแสดงท่ีผสมผสาน
ศิลปะการแสดงอนัหลากหลาย ไม่วา่จะเป็นดนตรีเคร่ืองสาย อาทิ ฟรุต ไวโอลิน ซอ และกายากึม หรือ สุดยอด 

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

วนัที ่5   ศูนย์สมุนไพรฮ๊อกเกตนามู – RED PINE - ศูนย์พลอยอเมทสิ  –  TRICK   EYE  MUSEUM +  
               ICE MUSEUM –ช้อปป้ิงย่านฮงอคิ –SUPER MARKET - กรุงเทพฯ 

 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร ของโรงแรม  

จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่   ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู ตน้ไมช้นิดน้ีเจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาท่ีปราศจาก
มลภาวะและระดบัสูงเหนือนํ้าทะเล 50-800 เมตร เมล็ดพนัธ์ุของสมุนไพรออ๊ตเกตนามูน้ี เป็นท่ีนิยมของคนเกาหลี
รุ่นใหม่ เพราะมีผลช่วยดูแลตบัใหแ้ขง็แรง ป้องกนัโรคตบัแขง็ไม่ถูกทาํลายจาการด่ืมแอลกอฮอล ์กาแฟ บุหร่ี สาร
ตกคา้งจากอาหาร และยา  จากนั้นนาํท่านสู่ RED PINE เป็นผลิตภณัฑ์  ท่ีสกดัจากนํ้ามนัสน  ท่ีมีสรรคุณช่วยบาํรุง
ร่างกาย ลดไขมนั ช่วยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในร่างกาย และ นาํท่านเลือกซ้ือ อเมทสิ เป็นหินท่ีมีพลงัใน
การบาํบดัทั้งดา้นร่างกายและจิตใจของผูส้วมใส่  ขจดัความคิดแง่ลบ เป็นพลอยแห่งสุขภาพและนาํโชค   สามารถ
ปกป้องคุม้ครองผูส้วมใส่ได ้โดยมีตั้งแต่สีม่วงอ่อนเยน็ตาจนถึงสีม่วงเขม้  มีเสน่ห์เยา้ยวนใจ พลอยน้ีจะงามจบัตา
เม่ือมาทาํเป็นแหวน จ้ี ต่างหูและสร้อย และนิยมใชใ้นการแกไ้ขฮวงจุย้ท่ีไม่ดีภายในบา้นดว้ย 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั  
จากนั้นนาํท่านสู่ TRICK EYE  MUSEUM แกลอร่ี “เคล็ดลบังานศิลปะแห่งภาพ ” แนวคิดรูปแบบใหม่ เพื่อ
ตอ้งการจะจุดประกายความคิดสร้างสันและจินตนาการของการสร้างภาพ โดยใชเ้ทคนิคพิเศษจากภาพสามมิติท่ี
รวมทฤษฎีทางวทิยาศาสตร์และการซอ้นภาพกระตุน้ความเคล่ือนไหวของภาพใหมี้มิติเหมือนจริง โดยให้
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ความรู้สึกมีส่วนร่วมกบัภาพถ่ายนั้นๆ ในพิพิธภณัฑมี์ภาพงานช้ินโบวแ์ดง สนุกกนัแบบเตม็ๆ กบัการแอค็ชัน่
ท่าทางต่างๆ ท่ีรูปถ่ายของท่านจะออกมาดูประหน่ึงเหมือนจริงในเหตุการณ์   พร้อมกบัเขา้ชม ICE 
MUSEUM เมืองนํ้าแขง็ท่ีมีผลงานศิลปะแกะสลกันํ้าแขง็กวา่ 50 ช้ิน  รวมอยูใ่นท่ีเดียว พร้อมจดัแสดงในแบบท่ี
ไม่ธรรมดา แต่จาํลองเป็นเมืองท่ีทุกอยา่งกลายเป็นนํ้าแขง็! และเอาใจเด็กๆ ดว้ยสไลเดอร์นํ้าแขง็ และกิจกรรม
อ่ืนๆ อีกมากมาย ใหคุ้ณไดเ้ดินเท่ียวอยา่งไม่รู้สึกเบ่ือ อาทิ สัมผสัประสบการณ์นัง่รถลากกวางรูดอร์ฟ ทกัทายลุง
ซานตา้ โพสท่าคู่กบันกเพนกวนิขั้วโลก สาํรวจบา้นนํ้าแขง็เอสกิโม เยีย่มชมปราสาทนํ้าแขง็ ชมววิจากบนกาํแพง
เมือง และลองเขา้พกัโรงแรมท่ีทุกอยา่งทาํจากนํ้าแขง็!  และต่อดว้ย ช้อปป้ิงทีฮ่งอกิ แหล่งชอ้ปป้ิงท่ีอยูล่อ้มรอบไป
ดว้ยมหาวทิยาลยัช่ือดงัในเกาหลี สินคา้ในยา่นน้ีส่วนใหญ่เป็นสินคา้วยัรุ่นท่ีทนัสมยัและราคาไม่แพงเช่นเส้ือผา้ท่ี
ออกแบบโดยดีไซดเ์นอร์เกาหลีรองเทา้กระเป๋าเคร่ืองประดบั เคร่ืองสาํอาง และยงัมีร้านแบรนดเ์นมอยูท่ ัว่ไปเช่น 
EVISU, ZARA ทุกวนัเสาร์ลานหนา้ประตูของมหาวทิยาลยัฮงอิค จะมีผลงานศิลปะในรูปแบบต่างๆ เช่น 
เคร่ืองประดบั ตุก๊ตา เส้ือผา้ และของแฮนดเ์มด ท่ีน่ารักและใชค้วามคิดสร้างสรรค ์ของบางอยา่งทาํมาช้ินเดียว
เพื่อใหไ้ดเ้ลือกซ้ือ บางทีอาจเป็นสินคา้ท่ีมีช้ินเดียวในโลก  ร้านกาแฟขนาดยอ่ม ยา่นฮงอิกซ่ึงภายในร้าน ไดเ้วลา
นาํท่านสู่สนามบินอินชอน  นาํท่านสู่สนามบินอินชอน ระหวา่งทางพาท่านแวะละลายเงินวอนท่ีร้านคา้สนามบิน  
SUPER MARKET ซ่ึงท่านสามารถเลือก ซ้ือสินคา้เกาหลีไดอี้กรอบ โดยเฉพาะของกิน เช่น บะหม่ีซินราเมียน 
(มาม่าสไตลเ์กาหลี) อูดง้ กิมจิ ขนมช๊อคโกพ้าย นํ้าจ้ิมปรุงรสหมูยา่งเกาหลี ไก่ตุ๋นโสมสาํเร็จรูป ผลไมต้ามฤดูกาล 
ในราคาพิเศษก่อนกลบัเมืองไทย 

19.55 เดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯโดยสายการบิน JIN AIR (LJ) เท่ียวบินท่ี LJ001 บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง  
23.35 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
เมนูอาหาร 

1. DUKKALBI ไก่ผดัเผด็บาร์บีคิวเป็นเน้ือไก่ท่ีหัน่ออกเป็นช้ินพอคาํ คลุกเคลา้ดว้ยซีอ๊ิวเคร่ืองปรุง และหมกัท้ิงไวจ้นไดท่ี้ จึง
นาํเน้ือไก่และผกัมาผดับนกระทะยกัษ ์รับประทานพร้อม กิมจิ ซุปสาหร่าย และขา้วสวย 

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. พบิิมพพั พุลโกก ิทาํจากขา้วสวยผสมกบัเน้ือหมูหัน่เป็นช้ินเลก็ๆ ผกัปรุงรสและไข่ จะคลุกกบัโคชูจงั (ซอสพริกรสเผด็) ก็ได้
ถา้ตอ้งการ เสิร์ฟพร้อมหมูผดัวุน้เสน้ และหอมใหญ่ มีนํ้ าขลุกขลิกออกรสหวานเลก็นอ้ย 

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

6. โอซัม พุลโกกิ  ประกอบดว้ยปลาหมึกสด และหมูสไลดท่ี์ผา่นการหมกัดว้ยเคร่ืองปรุงจนไดท่ี้ นาํมาผดัรวมกบัผกัสดนานา 
ชนิดบนกระทะร้อนๆ รับประทานพร้อมเคร่ืองเคียง และขา้วสวยร้อนๆ มีกล่ินหอมน่าล้ิมลอง 

7. บุฟเฟ่ต์บาบีควิป้ิงย่าง สไตลเ์กาหลี ใหท่้านเลือกสรรทั้ง เน้ือววั หมูติดมนัสไลด ์หมูหมกั ซีฟู้ ดตกัรับประทานแบบไม่อั้น 
ทานไดจ้นอ่ิม พร้อมเคร่ืองเคียงผกัสด กิมจิ และอ่ืนๆอีกมากมาย 

อตัราค่าบริการ ท่านละ 

2-6 / 3-7 / 9-13 / 10-14 / 16-20 / 17-21 กรกฎาคม 2560 12,900 บาท 
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25-29 / 26-30 มถุินายน /  
30 มถุินายน – 4 กรกฎาคม 2560 

1-5 / 4-8 / 5-9 / 8-12 / 11-15 / 12-16 /  
13-17 / 14-18/ 15-19 กรกฎาคม 2560 

19-23 / 20-24 / 21-25 / 22-26 / 26-30 / 27-31 สิงหาคม 2560 
28 สิงหาคม – 1 กนัยายน 2560 
29 สิงหาคม – 2 กนัยายน 2560 

2-6 / 3-7 / 4-8 / 5-9 / 9-13 / 10-14 / 11-15 / 12-16 / 16-20 
17-21 / 18-22 / 19-23 / 23-27 / 24-28 / 25-29 / 26-30 กนัยายน 2560 

30 กนัยายน – 4 ตุลาคม 2560 

13,900 บาท 

23-27 / 24-28 / 25-29 สิงหาคม 2560 
30 สิงหาคม – 3 กนัยายน 2560 
31 สิงหาคม – 4 กนัยายน 2560 

1-5 / 6-10 / 7-11 / 8-12 / 13-17 / 14-18 / 15-19 / 20-24 
21-25 / 22-26 กนัยายน 2560 
27 กนัยายน – 1 ตุลาคม 2560 
28 กนัยายน – 2 ตุลาคม 2560 
29 กนัยายน – 3 ตุลาคม 2560 

14,900 บาท 

พกัเดี่ยวเพิม่ 5,900 บาท 
 

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 และไกด์ท้องถิ่น 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) 
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 เงือ่นไขการจองและการให้บริการ 

1. ในการจองคร้ังแรก มดัจาํท่านละ 10,000 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  
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    
 
 
 
 


