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รายการท่องเที่ยว จานวน 5 วัน 3 คืน
วันแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
22.00 น.

คณะเดินทางพร้อมกันทีจ่ ดุ หมาย สนามบินสุวรรณภูม ิ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ณ
เคาน์เตอร์สายการบิน Jinair / Tway โดยมีเจ้าหน้าทีจ่ ากบริษทั ฯ คอยให้การต้อนรับ และ
อานวยความสะดวก

วันที่สอง อิ นชอน – หมู่บา้ นจอนจู ฮันอก – โบสถ์คริ สจอนดง – พิ พิธภัณฑ์เหล้าพืน้ เมือง –
เมืองจอนจู
xx.xx น.

xx.xx น.

กลางวัน

ออกเดินทางจาก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ อินชอน
เที่ยวบินที่ LJ002
เวลา 01.05 เดินทางถึงประเทศเกาหลีใต้ เวลา 08.25
เที่ยวบินที่ TW102 เวลา 01.25 เดินทางถึงประเทศเกาหลีใต้ เวลา 08.35
เดินทางถึงสนามบินนานาชาติอนิ ชอนประเทศเกาหลีใต้ (กรุณาปรับเวลาของท่านให้เร็วขึ้น 2
ชัวโมงเพื
่
่อให้ ตรงกับเวลาท้องถิ่ นของประเทศเกาหลี) หลังจากผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองและ
ศุลกากรแล้ว…นาท่านเดินทางสู่ เมืองจอนจู จอนจูเมืองแห่งกลิน่ อายวัฒนธรรมโบราณ อดีตเคยเป็น
เมืองหลวงในยุคหลังแพ็คเจ (Post - Baekje) ปจั จุบนั เป็ นแหล่งท่องเทีย่ วทางวัฒนธรรมทีส่ าคัญของ
เกาหลีใต้ มีช่อื เสียงในเรือ่ งของ วังโบราณ ข้าวยาเกาหลี (Bibimbap) และงานหัตถกรรมท้องถิน่ จอน
จูเป็นอีกหนึ่งเมืองทีไ่ ม่ควรพลาดทีจ่ ะเช็คอินซักครัง้
เพราะทีน่ ่เี ป็ นทีถ่ ่ายทาซีรสี พ์ เี รียดของเกาหลี
หลายเรือ่ งเลย เช่น Moon Embraces the Sun, Sungkyunkwan Scandal (บัณฑิตหน้าใส หัวใจ
ว้าวุ่น) รวมถึงซีรสี น์ ่ารักทีเ่ พิง่ ฉายเมือ่ ปีทแ่ี ล้วอย่าง Just an ordinary love story ด้วย และ ยังเป็น
เมืองทีใ่ ช้ถ่ายทาละครเรือ่ ง “ใต้ฟ้าตะวันเดียว” นาแสดงโดย มาริโอ้เมาเรอ
รับประทานอาหารกลางวัน บริ การท่านด้วย เมนู ชาบูชาบู ( SHABU SHABU) สุกี้สไตล์เกาหลี
ประกอบไปด้วยผักสดหลากหลายชนิ ด เห็ดตามฤดูกาลโอเด้ง เต้าหู้ เบคอน หมูสไลด์ ต้มในน้ าซุป
ปรุงรสกลมกล่อม ทานพร้อมเครื่องเคียงและข้าวสวย เกาหลีที่รสชาติถูกปากคนไทย
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บ่าย

นาท่านชม หมู่บ้านโบราณจอนจู (Jeonju Hanok Village) บ้านเรือนอาคารเก่าแก่ของเกาหลีหรือ
เรียกทีเ่ รียกกันว่า “ฮันอก” ซึง่ มีอายุมากกว่า800 ปี ยังคงมีการอนุรกั ษ์ไว้และจะได้บรรยากาศบ้าน
แบบเกาหลีดงั ้ เดิม มีเวลาให้ท่านได้ เช่ าชุดฮันบก บันทึกภาพเป็ นทีร่ ะลึก เดินชมบรรยากาศรอบๆ
หมูบ่ า้ น จิปกาแฟ นังชิ
่ ลล์ (ค่าเช่าชุดฮันบกรวมอยูใ่ นโปรแกรม)

จากนัน้ นาท่านชม โบสถ์คริ สต์ Jeondong เป็นโบสถ์แห่งแรกของเกาหลี และว่ากันว่าสวยทีส่ ุดใน
เกาหลี และยังสร้างขึน้ เพื่อเป็นเกียรติแก่ผสู้ ละชีพเพื่อศาสนาคนแรกทีเ่ สียชีวติ ในสมัยทีเ่ กาหลีใต้ยงั
ไม่อนุญาตให้มกี ารนับถือศาสนาคริสต์ได้
ในยุคราชวงศ์โซชอน
ซึง่ มี
Yun
Jichung(Paul) และ Kwun Sang-yon(James) เสียชีวติ ในปี 1791 และ Yu hanggeom(Augustine) และ Yun Ji-heon(Francis) เสียชีวติ ในปี 1801 เพราะนับถือศาสนาคริสต์ ต่อมา
ทีด่ นิ บริเวณนี้ถูกซือ้ โดย Baudenet พระคาทอลิกชาวฝรังเศส
่
ในปี ค.ศ.1891 แต่โบสถ์ยงั ไม่ถูกสร้าง
ขึน้ จนกระทังปี
่ ค.ศ.1908 คริสตจักรก็ได้รบั การออกแบบโดยพระคาทอลิก Poinel ซึง่ เป็ นคนเดียวกับ
ทีอ่ อกแบบ โบสถ์คาทอลิก Myeongdong ในกรุงโซล ก่อสร้างวิหารเสร็จในปี ค.ศ.1911 ในช่วงเวลาที่
เกาหลีอยูภ่ ายใต้การปกครองของญีป่ นุ่ และทีน่ ่ าสนใจมาก หินส่วนทีใ่ ช้ก่อสร้างรากฐานของวิหาร และ
บางส่วนของอาคาร สร้างขึน้ จากกาแพงของป้อมปราการ Jeonjueupseong ซึง่ เป็ นของพวกญีป่ นุ่
นามาสร้าง โบสถ์แห่งนี้จงึ กลายเป็ นสัญลักษณ์หรือความสามัคคีของวัฒนธรรมเกาหลีแบบดัง้ เดิม และ
วัฒนธรรมตะวันตก
จากนัน้ นาท่านชม พิ พิธภัณฑ์เหล้าพื้นเมืองจอนจู สร้างขึน้ เพื่อฟื้ นฟูเหล้าหมักพื้นเมืองคายางจูท่ี
ใช้ในการพิธเี ซ่นหวานหรือใช้ในการตอนรับแขก ให้เข้ากับยุคสมัยใหม่ นอกจากนี้ยงั มีการค้นคว้า
และวิจยั เกี่ยวกับเหล้าพื้นเมือง โดยเฉพาะวิธกี ารหมักเหล้าแบบง่ายๆ ทีใ่ ครๆ ก็สามารถทาเองได้
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เย็น

พักที่

ที่บ้าน และยังมีการเชิญผูม้ ชี ่ ือเสียงด้านเหล้าพื้นเมือง มาบรรยายเกี่ยวกับการหมักเหล้าอีกด้วย
และยังมีการให้ความรูเ้ กี่ยวกับ 'ฮยางอึมจูรเย' ซึ่งเป็ นการสืบทอดวัฒนธรรมการดื่มเหล้าของบรรพุ
บุรษ โดยมีวตั ถุประสงค์ในการสร้างวัฒนธรรมการดื่นเหล้าทีส่ วยงามและสืบทอดวิธกี ารดื่มเหล้า
แบบ 'ฮยางอึมจูรเย' ยังเป็ นผู้นาในการเผยแพร่เหล้าเกาหลีให้เป็ นที่รจู้ กั ไปทัว่ นักท่องเที่ยวที่มา
ที่น่ีจะสามารถลิ้มรสชาติและทากิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับเหล้าพื้นเมืองของเกาหลีได้
รับประทานอาหารเย็น บริ การท่านด้วย เมนู จอนจู บิ บิมบับ (Jeonju Bibimbap) สัญลักษณ์
สาคัญของเมืองจอนจูคอื ข้าวยา บิบมิ บับ ตามบันทึกทีม่ อี ายุกว่า 200 ปี ทีพ่ บในเมืองจอนจู ระบุว่า บิ
บิมบับทีเ่ สิรฟ์ ในราชสานักและถูกจัดให้เป็น 1 ใน 3 ของอาหารทีด่ ที ส่ี ุดในสมัยราชวงศ์โชซอน (13921910) จากนัน้ ความนิยมแพร่กระจายไปยังกลุ่มขุนนาง เรือ่ ยไปจนถึงชาวบ้านทัวไป
่ บีบมิ บับจะมีการ
จัดเรียกแยกตามสีต่างๆ อย่างสวยงาม ซึง่ เราแบ่งได้เป็ น 5 สี มีความหมายเชิงสัญลักษณ์เกีย่ วกับทิศ
และสุขภาพตามตาราการแพทย์แบบโบราณ
White Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

วันที่สาม ไร่โสม – โรงเรียนสอนกิมจิ – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – โซล
เช้า

กลางวัน

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนัน้ นาพาท่านเดินทางสู่ ไร่โสม นาท่านชมการเก็บเกี่ยวในไร่ เพราะเกาหลีใต้เป็ นประเทศที่ม ี
การผลิตโสมเกาหลีทม่ี คี ุณภาพเป็ นอันดับ 1 ของโลก ซึง่ ใครๆทีไ่ ด้มาเทีย่ วก็จะชื่นชอบหาซือ้ เป็ นของ
ฝาก เพราะราคาจะถูกว่าเมืองไทยและมีคุณประโยชน์นานัปการ เช่น ช่วยเสริมความแข็งแรงให้แก่
ระบบย่อยอาหารและปอด ช่วยทาให้จติ ใจสงบและเพิม่ พละกาลัง โดยมีสรรพคุณทางการแพทย์ ช่วย
บารุงหัวใจ ป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด และเสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้องกันมะเร็ง สามารถ
ทานเพื่อลดความอ่อนล้า ทาให้รสู้ กึ กระปรีก้ ระเปร่า ร่างกายรูส้ กึ สดชื่น..
รับประทานอาหารกลางวัน บริ การท่ านด้วย เมนู BBQ KOREA อาหารปิ้งย่างสไตล์เกาหลี
ประกอบด้วย กุง้ ปลาหมึก หมู ไก่ เนื้อ ต่างๆ รับประทานพร้อมเครือ่ งเคียงของเกาหลี ผักสด กิมจิ
ซุป ผัดวุน้ เส้นเกาหลี สลัดผักสดๆ พร้อม ไอศกรีมทานได้ไม่อนั ้
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เย็น

พักที่

นาเดินทางสู่ กิ มจิ แลนด์ เล่ากันว่ากิมจิเกิดขึน้ สมัยโชชอนโดยชาวบ้านจะเก็บผักสดหมักไว้ในไหเพื่อ
ไว้กนิ ได้ในทุกฤดูกาล ชาวเกาหลีจะนากิมจิใส่ลงในอาหารแทบทุกชนิด ตัง้ แต่ ข้าวสวย ซุป ข้าวผัด
สตู บะหมี่ จนกระทัง้ พิซซ่า และเบอร์เกอร์ ”กิมจิ” จึงถือเป็นอาหารประจาชาติของคนเกาหลี ทีไ่ ม่ว่า
มือ้ ไหนจะต้องมีกมิ จิเป็ นเครื่องเคียงประจาโต๊ะอาหารในทุกมือ้ คนเกาหลีในสมัยก่อนนิยมทากิมจิไว้
กินเองทีบ่ า้ น ซึง่ กิมจินนั ้ มีมากกว่า 100 ชนิด ให้ท่านได้เรียนรูส้ ่วนผสมของการทากิมจิและได้ฝึกลอง
ทาด้วยฝีมอื ของตัวเอง จากนัน้ เต็มอิม่ กับสวนสนุกทีด่ ที ส่ี ุดของเกาหลี สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ด้วย
บัตร SPECIAL PASS TICKET ทีส่ ามารถเล่นเครือ่ งเล่นต่างๆ ได้ทุกชนิดและไม่จากัดรอบ สวนสนุก
ทีน่ ้ถี ูกขนานนามว่า“ดิสนียแ์ ลนด์เกาหลี”มีช่อื เสียงมากทีส่ ุดของประเทศ
ให้ท่านสนุกกับเครือ่ งเล่น
หลากหลายชนิด อาธิเช่น ทีเอ๊กเพรส รถไฟเหาะ หนอนสะบัด ชาร์ป โรงหนังสามมิติ บ้านผีสงิ หมุน
ท่านไหนทีไ่ ม่ชอบการเล่นเครือ่ งเล่น สามารถเข้าซาฟารี ชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลกได้ทน่ี ่ี และชม
ความน่ ารักของหมีทส่ี ามารถสื่อสารกับคนได้
เดินชมและถ่ายรูปกับสวนดอกไม้ซง่ึ ผลัดเปลีย่ น
หมุนเวียนตามฤดูกาล (มีนาคม-เมษายน : สวนทิวลิป / พฤษภาคม-มิถุนายน : สวนดอกกุหลาบ /
สิงหาคม-กันยายน : สวนดอกลิลลี่ / ตุลาคม-พฤศจิกายน : สวนดอกเบญจมาศ) ***(รวมบัตรเข้าและ
เครื่องเล่นไม่จากัด)***
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริ การท่านด้วย ซัมเกทัง หรือเมนู ไก่ต๋นุ โสม
(SAMGYETANG) อาหารวังในสมัยก่อน ปจั จุบนั เป็ นอาหารเลื่องชื่อมากของเมืองหลวง ภายในตัวไก่
จะมีขา้ ว รากโสม พุทราแดงและเคล็ดลับในการตุ๋นเสิรฟ์ พร้อมเครือ่ งเคียงทีเ่ รียกว่า กักตุกี เส้น
ขนมจีน เหล้าโสม พริกไทยดา และเกลือ เสริฟท่านละ 1 ตัว ในหม้อดินร้อน
The Recenze Dongdaemun หรือ Benikea CS Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

วันที่สี่

กรุงโซล – ศูนย์เวชสาอางค์ – DUTY FREE – พระราชาวังชางด๊อกกุง – ตลาดอิ นซา
ดง – N Seoul Tower – ตลาดเมียงดง

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนัน้ เดินทางสู่ กรุงโซล นาท่านชม ศูนย์เวชสาอาง ให้ท่านได้เลือกซือ้ เครื่องสาอางคุณภาพดีใน
ราคาย่อมเยา อาทิเช่นครีมน้ าแตก, ครีมโบท็อกซ์, ครีมหอยทาก ฯลฯ เป็ นต้น หลังจากนัน้ นาท่าน ช้
อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีท่ี ดิ วตี้ฟรี (DUTY FREE) ที่น่ีมสี นิ ค้าชัน้ นาให้ท่านได้เลือกซือ้ มากมายกว่า
500 ชนิด ทัง้ น้ าหอม เสื้อผ้า เครื่องสาอาง กระเป๋า นาฬิกา เครื่องประดับ ฯลฯ ในบริเวณดิวตี้ฟรี
ท่านสามารถเดิ นไปชม คลองชองเกชอน เป็ นคลองโบราณในสมัยราชวงศ์โชซอน อายุ กว่า 600 ปี
โดยมีความยาวประมาณ 5.84 กิโลเมตร ไหลผ่านย่านใจกลางกรุงโซลแต่ในช่วง ค.ศ.1957- ค.ศ.1977
ได้มกี ารพัฒนาประเทศอย่างก้าวกระโดด จนกระทังปี
่ ค.ศ.2002 นายลี มยองปาคร์ ผูไ้ ด้รบั ตาแหน่ ง
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ั่
เป็ นผู้ว่าการกรุงโซล ได้เสนอโครงการฟื้ นฟูคลองชองเกชอน เพื่อฟื้ นฟูธรรมชาติสองฝงคลอง
จน
ปจั จุบนั คลองชองเกชอนได้กลายเป็ นแหล่งท่องเทีย่ วทีส่ าคัญมากในกรุงโซล จากนัน้ นาท่านเข้าชม
พระราชวังชางด๊อกกุง (Changdeokgung)
เป็ นพระราชวังที่สวยงามและทรงคุณค่าที่สุดใน
ประวัตศิ าสตร์เกาหลี ที่เคยมีการปกครองด้วยระบบกษัตริย์ จนได้รบั การขึน้ ทะเบียนให้เป็ นหนึ่งใน
มรดกโลกทางด้านวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโก พระราชวังแห่งนี้มคี วามสาคัญ มากเพราะเป็ น
พระราชวังหลวง สร้างในปี ค.ศ.1405 ใช้เป็ นที่ประทับของกษัตริยใ์ นราชวงศ์โชชอนหลายพระองค์
จนถึงพระเจ้าชุนจง (Seonjeong) ซึง่ เป็ นกษัตริยอ์ งค์สุดท้ายของราชวงศ์ ทีส่ น้ิ พระชนม์ลงในปี ค.ศ.
1926 ดังนัน้ ทางรัฐบาลเกาหลีจงึ ได้อนุรกั ษ์พระราชวังแห่งนี้เอาไว้อย่างดีทส่ี ุด

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน บริ การท่ านด้วยเมนู Hanjeongsik ลิม้ ลองเมนูต้อนรับแขกบ้านแบบ
พืน้ เมือง “ ฮันชิ ” อาหารชุดโต๊ะโบราณเกาหลีสาหรับต้อนรับแขกบ้านในสมัยโบราณของชนชัน้ สูง
เป็ นตารับอาหารที่ใ ห้คุณ ค่าทางสารอาหารมีรสชาติและกลิน่ ที่เป็ นเอกลักษณ์ มีเ คลลอรี่ต่ าโดยใช้
คุณสมบัตขิ องอาหารจานเดีย่ วอย่างเป็ นประโยชน์ทส่ี ุดตามฤดูกาลและท้องที่ จึงให้คุณค่าความลงตัว
ในรสชาติ มีกบั ข้าวถ้วยเล็กๆ หลากหลายชนิดและประเภททีจ่ ดั เตรียมให้ได้เลือกชิมและทานคู่กบั ข้าว
สวยหุง ถือเป็นอาหารเพื่อสุขภาพและอายุทย่ี นื ยาวเพราะครบคุณค่าทางโภชนาการ

บ่าย

อิ สระให้ท่านช้อปปิ้ ง ย่านอิ นซาดง ย่านอิ นซาดง(Insa-dong) ตัง้ อยู่ใจกลางเมืองทีเ่ ป็ นย่านเก่าแก่
ทีส่ าคัญของเมืองโซล ประกอบด้วยถนนหลักอินซาดงและมีตรอกซอกซอยแยกออกไปทัง้ สองข้างทาง
ภายในตรอกเป็ นร้านอาหารแบบดัง้ เดิม โรงน้ าชา ร้านกาแฟ และแกลเลอรี่ ในย่านแห่งนี้เป็ นแหล่ง
รวมแกลเลอรีต่ ่างๆ กว่า 100 แห่ง คุณจะสามารถชมงานศิลปะแบบดัง้ เดิมของเกาหลี ภาพวาด และ
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เย็น
พักที่

ประติมากรรมอันสวยงามได้ทน่ี ่ี โดยแกลเลอรีท่ ม่ี ชี ่อื เสียงมากทีส่ ุด ได้แก่ Hakgojae Gallery ซึง่ เป็ น
ศูนย์กลางศิลปะพืน้ บ้าน, Gana Art Gallery หอส่งเสริมศิลปิน และ Gana Art Center โรงน้ าชาและ
ร้านอาหารตามตรอกซอกซอยต่างจัดแต่งได้อย่างลงตัวกับแกลเลอรี่ และยังมีรา้ นค้าให้ได้เดินช้อปปิ้ง
กันอย่างสนุ กสนานเหมาะสาหรับคนทุกเพศทุกวัย จากนัน้ นาท่านสู่ หอคอยกรุงโซล N SEOUL
TOWER ซึ่งอยู่บนเขานัมซาน ซึ่งเป็ น 1 ใน 18 หอคอยที่สูงที่สุ ดในโลก ฐานของหอคอยมีส ิ่งที่
น่ าสนใจต่างๆ เช่น ศาลาแปดเหลีย่ มปาลกักจอง,
๊
สวนสัตว์เล็กๆสวนพฤกษชาติ, อาคารอนุ สรณ์ผรู้ กั
ชาติอนั ชุง กุน อิสระให้ทุกท่านได้เดินเล่นและถ่ายรูปคู่หอคอยตามอัธยาศัยหรือคล้องกุญแจคู่รกั (ไม่
รวมค่าขึ้นลิ ฟท์) จากนัน้ พาท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งที่ ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลี เมียงดง
ได้ช่อื ว่าเป็ นแหล่งรวมแฟชันแบรนด์
่
เกาหลีชนั ้ นา ซึ่งในแต่ละวันจะมีวยั รุ่นเกาหลีมาเดินช้อปปิ้ งกัน
อย่างล้นหลาม ท่านสามารถหาซือ้ สินค้าได้อย่างหลากหลายทัง้ เสือ้ ผ้า ,รองเท้า,กระเป๋า, เครื่องสาอาง
ซึง่ เป็ นที่รจู้ กั อย่างดีของคนไทย อาทิ Laneige, Etude, Iope, Charmzone, Skin food,The Face
Shop เสือ้ ผ้า เครือ่ งประดับ, ซีดเี พลง, วีซดี -ี ดีวดี หี นังและซีรยี ย์ อดฮิต ตลอดจนของทีร่ ะลึกทีม่ รี ปู ดารา
คนโปรดของท่านอยูใ่ นสินค้า... นอกจากนี้ท่านสามารถพบกับร้าน LINE FRIENDS STORE ทีเ่ ต็มไป
ด้วยสินค้า LINE OFFICIAL ทีจ่ าหน่ ายสินค้าของทีร่ ะลึกเกี่ยวกับตัวการ์ตูน LINE ไม่ว่าจะเป็ น หมีบ
ราวน์ แซลลี่ เจมส์ หรือโคนี่ ซึ่งแต่ละตัวจะมีสนิ ค้าที่ระลึกให้เลือกซือ้ เยอะแยะไปหมด เช่น สมุดโน้ต
ตุ๊กตา เคสโทรศัพท์ เสื้อผ้า กระเป๋า เครื่องเขียน ฯลฯ ซึ่งภายในร้านยังมีมุมน่ ารักๆ ให้ถ่ายรูปกัน
อย่างจุใจอีกด้วย แต่ท่เี ป็ นไฮไลท์เด่นของร้านเลย คือ เจ้าหมีบราวน์ตวั ยักษ์ใหญ่ท่ตี งั ้ อยู่หน้าร้าน ที่
ใครไปใครมาก็ตอ้ งถ่ายภาพเป็นทีร่ ะลึกแม้แต่คนเกาหลีเอง งานนี้สาวกไลน์ ห้ามพลาด!!
รับประทานอาหารเย็น บริ การท่ านด้วย เมนูจิมดัก เป็นเมนูไก่ประกอบด้วยวุน้ เส้น เกาหลี คลุก
ด้วยน้าซุป รสชาติกลมกล่อม เสิรฟ์ พร้อมข้าวสวยร้อนๆ พร้อมเครือ่ งเคียงเกาหลี
The Recenze Dongdaemun หรือ Benikea CS Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

วันที่ห้า ศูนย์สมุนไพรฮ๊อกเกตนามู – ศูนย์สมุนไพรน้ามันสน – พิ พิธภัณฑ์ 3 มิ ติ+พิ พิธภัณฑ์
น้าแข็ง – SUPERMARKET – สนามบินอิ นชอน – กรุงเทพฯ
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเข้าชม ศูนย์สมุนไพร ฮ๊อกเกตนามู ใหม่ล่าสุดของเกาหลี โดยมีการจดลิขสิทธิ ์เรียบร้อยแล้ว
เป็นสมุนไพรเมล็ดฮ๊อกเกต ทางการแพทย์เรียกว่า ผลไม้ทอง มีรสเปรีย้ ว ดีสาหรับบุคคลทีน่ ิยมดื่มชา
กาแฟ น้าอัดลม ฯลฯ เมล็ดฮ๊อกเกตจะช่วยในการล้างสารพิษทีต่ กค้างหรือไขมันทีส่ ะสมอยู่ภายในผนัง
ของตับ ไต ช่วยให้ตบั หรือไตของท่านแข็งแรงขึน้ และยังส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายของท่านเองอีก
ด้วย
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กลางวัน
บ่าย
xx.xx น.
xx.xx น.

จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ น้ามันสนเข็มแดง ปจั จุบนั ชาวเกาหลีนิยมรับประทานเพื่อล้างสารพิษใน
ร่างกาย ล้างไขมันในเส้นเลือด ป้องกันไขมันอุดตันในเส้นเลือด โรคหัวใจ โรคภูมแิ พ้
จากนัน้ นาท่านชม“พิ พิธภัณฑ์ภาพ 3 มิ ติ TRICK EYE” เคล็ดลับงานศิลปะแห่งภาพ” ทีท่ าให้ท่านได้
ตื่นตาตื่นใจกับศิลปะแนวใหม่เป็นภาพวาดในลักษณะ 3 มิตเิ หมือนภาพวาดมีชวี ติ และหลุดออกมาจาก
แผ่นเฟรมภาพแนวคิดรูปแบบใหม่เป็ นความคิดสร้างสันและจินตนาการของการสร้างภาพโดยใช้
เทคนิคพิเศษจากภาพสามมิตทิ ร่ี วมทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และการซ้อนภาพโดยกระตุน้ ความ
เคลื่อนไหวของภาพให้มมี ติ เิ หมือนจริงและชม ICE MUSEUM พิ พิธภัณฑ์น้าแข็งปะติมากรรมน้าแข็ง
ตัง้ อยูใ่ นกรุงโซลเป็นสถานทีจ่ ดั โชว์น้ าแข็งแกะสลักนักท่องเทีย่ วสามารถสัมผัสอากาศทีห่ นาวเย็นติด
ลบกว่าสิบองศาและชมน้ าแข็งทีถ่ ูกแกะสลักออกมาเป็ นรูปร่างต่างๆ ได้อย่างน่ าอัศจรรย์
รับประทานอาหารกลางวัน บริ การท่ านด้วย เมนูคมั จาทัง ซุ ป มัน ฝรัง่ ใส่ ซ่ีโ ครงหมู รสชาติจ ัด
จ้า นจากพริก แกง อาจใส่ บ ะหมี่ อุ ด้ง หรือ วุ้น เส้ น ลงไปด้ว ย
เดินทางสู่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งมีสนิ ค้าต่างๆ มากมายให้เลือกซือ้ หาเป็ นของฝาก เช่น กิมจิ บะหมี่
กึง่ สาเร็จรูป สาหร่าย ขนมขบเคีย้ ว ลูกอม ผลไม้ตามฤดูกาลและของทีร่ ะลึกต่างๆ
เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯโดยสายการบิน JinAir / Tway
ถึงสนามบินสุวรรณภูมโิ ดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
เที่ยวบินที่ LJ001
เวลา 19.55 เดินทางถึงประเทศไทย เวลา 23.35
เที่ยวบินที่ TW101 เวลา 20.05 เดินทางถึงประเทศไทย เวลา 00.10+1

<<<< "WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU" >>>>

อัตราค่าบริการ ** ตั ๋วโปรโมรชั ่น ไม่มีราคาเด็ก **
วันเดินทาง

สายการบิน

ผูใ้ หญ่ท่านละ

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

25-29 พฤษภาคม 2561

LJ/TW

17,900.-

6,000.-

ราคาทัวร์รวม
1. ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับตามเส้นทางที่ระบุใน
รายการชั้นทัศนาจรไป-กลับพร้อมคณะ กรณีอยูต่ ่อ
ต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตัว๋
2. ค่าอาหารทุกมื้ อ ตามที่ระบุในรายการ

ราคาทัวร์ไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทาหนังสือเดินทาง, ค่า
โทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึง
ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่สงั ่ เพิ่มนอกเหนื อรายการ
(หากท่านต้องการสัง่ เพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้ว
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3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
4. ค่าที่พกั ตามระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
ตามโรงแรมที่ระบุ หรือเทียบเท่า
5. ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ
6. ค่าภาษี สนามบิน ทุกแห่งที่มี
7. ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 15 กก.
8. ค่าหัวหน้าทัวร์นาท่านท่องเที่ยวตลอดรายการใน
ต่างประเทศ
9. ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง
- การชดเชยอุบตั ิเหตุส่วนบุคคลกรณี เสียชีวิต
สูญเสีย อวัยวะ สายตาหรือ ทุพพลภาพถาวร
สิ้ นเชิง 1,000,000 บาท
- การรักษาพยาบาลต่ออุบตั ิเหตุแต่ละครั้ง
500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

จ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
2. ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ทอ้ งถิ่นท่านละ 7 USD
ต่อคนต่อวัน หรือ ท่านละ 40,000 วอน หรือ
1,200 บาท ต่อท่านตลอดทั้งทริป
3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จา่ ย 3%
(กรณีออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษทั หรือต้องการ
ใบกากับภาษี)
4. ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบิน
กาหนด (ปกติ 15 กก.)
5. ค่าวีซ่าสาหรับพาสปอร์ตต่างด้าว กรุณาเตรียม
เอกสารคือ 1)พาสปอร์ต 2)ใบประจาตัวคนต่างด้าว
3)ใบสาคัญถิ่นที่อยู่ 4)สาเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) 5)
สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี) 6)รูปถ่ายสี 2 นิ้ ว 2 รูป แล้ว
ทางบริษัทฯจะเป็ นผูด้ าเนิ นการยื่นวีซ่าให้ท่านโดยจ่าย
ค่าบริการต่างหาก(สาหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว
เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทาเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วย
ตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า)

เงื่อนไขการจองและการให้บริการ
1. ในการจองครั้งแรก มัดจาท่านละ 5,000บาท ช่วงเทศกาล 10,000 บาท
2. ส่วนที่เหลือชาระก่อนเดินทาง 15 วัน ในกรณีที่ไม่ชาระเงินส่วนที่เหลือตามเวลาที่กาหนด ขอสงวนสิทธิ์ใน
การบอกยกเลิกการเดินทาง
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ โดยจะต้องส่งแฟกซ์ หรือ อีเมล์ ใบจองทัวร์ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย พร้อมกรอก
รายชื่อของผูเ้ ดินทางที่สะกดตรงตามหนังสือเดินทาง
4. บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ หากลูกค้าต้องการขอแยกออกจากกรุป๊ หรือไม่เที่ยวตามรายการที่บริษทั
กาหนด บริษทั ขอปรับท่านละ 300 USD
การยกเลิก
1. การยกเลิกการเดินทางจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อได้แฟกซ์ หรือ อีเมล์ การยกเลิกให้กบั เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันทาการขึ้ นไป คืนเงินทั้งหมด
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันทาการขึ้ นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 5,000 บาท
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 - 14 วันทาการ
เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
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 ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 - 6 วันทาการ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
2. การขอยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เจ็บป่ วยหรือมีเหตุจากร่างกายที่ไม่สามารถเดินทางในช่วงเวลาที่จอง
ได้ การยกเลิกการเดินทาจะต้องแสดงใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลให้กบั เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทั้งนี้ บริษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์พิจารณาในการคืนเงินให้กบั ลูกค้าเป็ นกรณีไป
3. ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเข้า-ออกนอกประเทศซึ่งอยู่นอกเหนื อความรับผิดชอบ
ของบริษัท บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ไม่วา่ กรณีใดๆทั้งสิ้ น
4. ในกรณีกรุป๊ ที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือ เทศกาล บริษัทฯได้มีการการันตีมดั จา หรือ ซื้ อขายแบบมี
เงื่อนไขกับสายการบิน รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT (เหมาลา), EXTRA FLIGHT (เที่ยวบิน
พิเศษที่เพิ่มเข้ามาช่วงวันหยุด หรือ เทศกาลดังกล่าว) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่ามัดจา หรือ ค่า
ทัวร์ท้งั หมด
หมายเหตุ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่จานวนผูเ้ ดินทาง ตา่ กว่า 15 ท่าน(ผูใ้ หญ่) ขึ้ นไป โดย
บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการเดินทาง
2. เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคานึ งถึงผลประโยชน์ของ
ผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
3. หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์เดินทางเพื่อ
ท่องเที่ยวเท่านั้น
4. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้ น อันเนื่ องมาจากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการ
บิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การเมือง, ภัยธรรมชาติ (โดยบริษัทฯจะดาเนิ นการ
ประสานงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สงู สุด
แก่ลกู ค้า)
5. ทางบริษัทฯสงวนสิทธิไม่คืนเงิน ในกรณีที่ท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ เช่น ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางมื้ อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาด
ก่อนออกเดินทางแล้ว
6. ทางบริษัทฯสงวนสิทธิไม่รบั ผิดชอบใดๆ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิด
จากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
7. เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลง
ต่างๆแล้ว ตามที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
8. บริษทั ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น

