TRENDY SPRING
(พักซูวอน 1 คืน + โซล 2 คืน)
ไฟท์ สวย ไม่ เสี ยเวลาเที่ยวกันแบบเต็มวัน ไม่ ต้องรีบ
เดินทางโดยสายการบิน JIN AIR
สายการบินในเครือของ KOREAN AIR

ไฮไลท์ โปรแกรม

 บินตรงกรุ งเทพฯ – อินชอน โดยสายการบิน JIN AIR สายการบินในเครื อ KOREAN AIR






พร้อมบริ การอาหารบนเครื่ อง และ ฟรี น้ าํ หนักกระเป๋ าขาไป – กลับ 15 กิโลกรัม/ ถือขึ้นเครื่ อง 12 กิโลกรัม
พักโรงแรมระดับ 3 ดาว ระดับมาตรฐานของประเทศเกาหลี พร้อมอาหารเช้า พักซู วอน 1 คืน และ โซล 2 คืน
เที่ยวครบทุกไฮไลท์ หมู่บา้ นเทพนิ ยาย ไชน่ าทาวน์ ถํ้าควังเมียง โซยางคังสกายวอร์ค SAMSUNG OUTLET
ป้ อมฮวาซอง(1ในสถานที่ที่ได้รับเป็ นมรดกโลกจากยูเนสโก) เอเวอร์แลนด์ โซลทาวเวอร์ ทงแดมุนดีไซด์พลาซ่า
พระราชวังถ็อกซูกุง หมู่บา้ นบุกชนฮันอก วัดโชเกซา
ช็อปปิ้ งกันแบบจุใจที่ยา่ นทงแดมุน อินซาดง DUTYFREE เมียงดง
เรี ยนทําคิมบับ พร้อมถ่ายภาพชุดประจําชาติเกาหลี

กําหนดการเดินทาง
ตลอดเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2560
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วันแรก กรุงเทพ ( สนามบินสุ วรรณภูมิ ) - เกาหลีใต้ ( สนามบินอินชอน )
19.30 คณะพร้อมกันที่จุดนัดหมาย สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D สายการ
บิน JIN AIR (LJ) (ลงประตูทางเข้าหมายเลข 2) โดยมีหวั หน้าทัวร์และเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ รอต้อนรับและ
อํานวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่ อง
22.40 บินลัดฟ้ าสู่ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน JIN AIR (LJ) เที่ยวบินที่ LJ 004
บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง
วันที่ 2 หมู่บ้านเทพนิยาย - ไชน่ าทาวน์ – ถํา้ ควางเมียง – โซยางคัง SKY WALK – YEOJU OUTLET
05.40 เดินทางถึง สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ หมายเหตุ: เวลาท้องถิ่นเร็ วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่ โมง
(กรุณาปรับนาฬิ กาของท่ านเป็ นเวลาท้ องถิ่น เพือ่ ความสะดวกในการนัดหมาย) หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมือง
และศุลกากรเกาหลี
นําท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านเทพนิยาย หรื อ DONGWHA MAEUNL ได้ถกู เนรมิตร และตกแต่ง ให้หมู่บา้ น ที่แสน
ธรรมดาให้กลายเป็ นหมู่บา้ นแห่ งเทพนิ ยาย โดยนํานิยายที่ทุกท่านคุน้ เคยหลายเรื่ องมาวาดภาพตกแต่งรอบๆหมู่บา้ น
แห่ งนี้ เช่น ปี เตอร์ แพน สโนว์ไวท์กบั คนแคระทั้ง 7 อะลาดินกับตะเกียงวิเศษ หนูนอ้ ยหมวกแดง ฯลฯ ให้ท่านได้
ถ่ายภาพได้เกือบทุกมุม หันไปทางไหนก็ตอ้ งถ่ายภาพเ
ก็บไว้เป็ นที่ระลึก จากนั้น นําท่านเดินทางสู่
อินชอนไชน่ าทาวน์ เป็ นชุมชนของชาวจีนที่ถือกําเนิ ดจากการเปิ ดท่าเรื ออินชอนในปี ค .ศ. 1883 ในอดีตนับเป็ น
พื้นที่สาํ คัญในการขนส่ งและค้าขายสิ นค้าจากประเทศจีน สําหรับปัจจุบนั นี้ชาวจีนที่ยงั คงอาศัยอยูเ่ ป็ นรุ่ นที่ 2 หรื อ
รุ่ นที่ 3 นับจากที่มีการบุกเบิก แต่กลิ่นไอและการดํารงไว้ซ่ึงวัฒนธรรมของคนรุ่ นก่อนยังคงมีให้เห็น รวมไปถึงการ
ได้มีโอกาสได้ลิ้มลองรสชาติอาหารจีนที่มีให้เลือกสรรหลายร้านที่อินขอนไชน่าทาวน์แห่งนี้
จากนั้น นําท่า น
เดินทางสู่ พิพธิ ภัณท์ ถํา้ ควังเมียง เป็ นเหมืองถ่านหินเก่าในสมัยที่เกาหลีอยูใ่ ต้อาณานิคมของญี่ปุ่น ซึ่งถูกนํามารี โน
เวทใหม่เมื่อปี 2011 ให้เป็ นพิพิธภัณท์ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม โดยมีการสร้างทางเดินในถํ้าใหม่โดย
ประดับประดาไปด้วยแสงไฟ หลากหลายสี สวยงาม มีน้ าํ ตกภายในถํ้า รวมทั้งห้องโถงสําหรับการแสดงดนตรี
ที่พิเศษกว่าที่อื่นๆ เพราะนัง่ ชมกันในถํ้าด้วย ทําให้ที่นี่กลายเป็ นหนึ่ งในแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ และอยูไ่ ม่ไกล
จากตัวเมืองด้วย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน
นําท่านเดินทางสู่เมืองชุนชอน นําท่านชม โซยังกัง สกายวอล์ ค สร้างขึ้นที่แม่น้ าํ ยูเอียมโฮ เป็ นเส้นทางเดินที่สรรค์
สร้างขึ้นโดยการใช้แก้ว มีความยาวประมาณ 156 กิโลเมตร เพื่อให้นกั ท่องเที่ยวตื่นเต้นเสมือนเดินอยูบ่ นแม่น้ าํ
ท่านสามารถมองเห็นวิวด้านล่างผ่านทางเดินกระจกใสของทางเดิน
นําท่านเดินทางสู่ YEOJU OUTLET Outlet Mall ซึ่งมีร้านค้าหลากหลายกว่า 165 ร้านค้า และมีสินค้า Brand ดัง
มากมายหลายยีห่ อ้ เช่น Armani, Calvin Klein, Diesel, DKNY, Guess, Escada โดยสิ นค้าจะมีการจัดลดราคา 3080% อีกด้วย
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คํา่

รับประทานอาหารคํา่
จากนั้นนําท่านเข้าสู่ที่พกั WESTVILLE OR CENTRAL PLAZA HOTEL หรื อเทียบเท่า

วันที่ 3 ป้อมฮวาซอง – สวนสนุกเอเวอร์ แลนด์ - COSMETIC SHOP – โซลทาวเวอร์ – ทงแดมุนดีไซด์ พลาซ่ า –
ช็อปปิ้ งทงแดมุน
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ ป้อมฮวาซอง เมืองซูวอน นําท่านนัง่ รถไฟมังกร เดินทางท่องเที่ยวระหว่างภูเขาพัลดาซานและ
ยงมุลแด บริ เวณป้ อมฮวาซองที่ได้ข้ ึนทะเบียนเป็ นมรดกโลกจากยูเนสโก พร้อมตื่นตาตื่นใจกับดอกซากุระทาง
สองฝากฝั่ง (เฉพาะช่ วงซากุระบาน ช่ วงต้นเดือนเมษายน ) จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอร์ แลนด์ สวน
สนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศซึ่งตั้งอยูท่ ่ามกลางหุบเขา พบกับ “FESTIVALWORLD” การแสดงขบวน
พาเหรดอันตระการตา สนุ กสุ ดมันกับบัตร FREE PASS ที่ท่านสามารถเลือกเล่นเครื่ องเล่นได้ทุกชนิดไม่จาํ กัด
จํานวนครั้ง พบกับเครื่ องเล่นใหม่ที่ทุกท่านไม่ควรพลาด T-EXPRESS พร้อมเก็บภาพความประทับใจกับสวน
ดอกไม้ซ่ึงเต็มสะพรั่งกลางลานโดยถูกจัดไว้เป็ น THEME ตามฤดูกาล (มีนาคม-เมษายน:สวนดอกทิวลิป /
พฤษภาคม-มิถุนายน:สวนดอกกุหลาบ / สิงหาคม-กันยายน:สวนดอกลิลลี่ / ตุลาคม-พฤศจิกายน:สวนดอก
เบญจมาศ) นอกจากนี้ ยงั สามารถท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี พบกับ
ไลเกอร์ ลูกแฝดผสมระหว่างพ่อ
สิงโตและแม่เสือ นับเป็ นแฝดผสมเสือ- สิ งโตคู่แรกในโลกนอกจากนั้นให้ท่านได้ตื่นตาในสวนสัตว์ซาฟารี ชม
ความน่ารักของสัตว์ต่างๆ และได้เพลิดเพลินกับการให้อาหารหมีที่ทุกท่านไม่ควรพลาด

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน

คํา่

นําท่านช็อปปิ้ ง ศูนย์ รวมเครื่องสํ าอางแบรนด์ ดังเกาหลี เช่น ROJUKISS, LOTREE, LANEIGN, SULWASOO
ให้ท่านได้เลือกซื้อในราคาพิเศษ จากนั้นนําท่านย้อนรอยละครซีรียเ์ กาหลีดงั ที่ “นัมซาน” ภูเขาแห่งเดียวที่ต้ งั อยูใ่ จ
กลางกรุ งโซล บนยอดเขามีหอ SEOUL TOWER 1 ใน 18 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลกมีความสูงถึง 480 เมตร
เหนือระดับนํ้าทะเล นําท่านสู่ NAMSAN VIEW POINT ให้ท่านได้ถ่ายรู ปและสัมผัสความน่ารักของวัยรุ่ น
เกาหลี นิยมมาคล้องกุญแจไว้ดว้ ยกันระเบียงทุกด้านของ SEOUL TOWER จึงเต็มไปด้วยกุญแจหลากหลายสี
ถึงเวลาพาทุกท่านตะลุยสู่แหล่งช้อปปิ้ งที่ได้ชื่อว่าใหญ่ที่สุดในเอเชีย ตลาดทงแดมุน ห้างสรรพสินค้ากว่า 10 แห่ง
ที่บางห้างเปิ ดตลอด 24 ชัว่ โมง เช่น MIGLIORE, DOOTA TOWER, HELLO AM, DESIGNER CLUB ท่าน
สามารถเลือกซื้อสิ นค้าหลากหลายประเภทได้ที่นี่ อาทิเช่น เสื้อผ้าบุรุษ-สตรี รองเท้าบุรุษ- สตรี รองเท้าผ้าใบ เข็ม
ขัด ของที่ระลึก ชุดเครื่ องครัว ถุงเท้า ผ้าพันคอ ในราคาเกาหลีอย่างแท้จริ ง
รับประทานอาหารคํา่
นําท่านเข้าสู่ที่พกั GALAXY HOTEL or HAEDAMCHE STAY or BENIKIA SEOUL หรื อเทียบเท่า
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วันที่ 4 ชมดอกซากุระ ณ สวนยออิโด (เฉพาะช่ วงซากุระบาน)-ศูนย์ โสมรัฐบาล – นํา้ มันสนเข็มแดง – พระราชวังถ็อกซูกุง –
หมู่บ้านบุกชนฮันอก – เรียนทําคิมบับ+พร้ อมใส่ ชุดฮันบก – วัดโชเกซา – DUTY FREE – ช็อปปิ้ งเมียงดง
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่าน ชมดอกซากุระ ณ สวนยออิโด (เฉพาะช่ วงซากุระบาน ) ชมดอกซากุระแห่งเกาหลี ณ ถนนยออิโด
ที่จะบานสะพรั่งไปทัว่ ไปถนนยูอิโดะ หรื อ ยออิโด มีต้นซากุระกว่า 1,400 ต้ นในบริเวณนี ้ ซึ่งในเดือนเมษายน
(สงกรานต์)ในแต่ละปี จะมีการจัดเทศกาลดอกซากุระ ณ ถนนสายนี ้ ท่านจะได้ สมั ผัสสีสนั แห่งดอกซากุระ พร้ อม
ถ่ายรูปเป็ นที่ระลึกในบรรยากาศสุดแสนโรแมนติค ในยามเย็นถนนสายนี ้ก็จะคึกคัก มีกิจกรรมรื่ นเริ งหลากหลาย
และมีดวงไฟประดับประตัดกับสีขามอมชมพูของดอกซากุระที่สวยงาม นําท่านเดินทางสู่ ศูนย์ โสมรัฐบาล ซึ่ง
รับรองคุณภาพจากรัฐบาล เป็ นโสมที่อายุ 6 ปี ซึ่งถือว่ามีคุณภาพดีที่สุด ให้ท่านได้เลือกซื้อโสมคุณภาพและราคาถูก
กว่าไทย 2 เท่า โสมเกาหลีถือเป็ นยาบํารุ งร่ างกาย หรื อสามารถซื้อเป็ นของฝากจากประเทศเกาหลี และนําท่าน
เดินทางสู่ RED PINE เป็ นผลิตภัณฑ์ ที่สกัดจากนํ้ามันสน ที่มีสรรคุณช่วยบํารุ งร่ างกาย ลดไขมัน ช่วยควบคุม
อาหารและรักษาสมดุลในร่ างกาย จากนั้นนําท่านชม พระราชวังถ็อกซู กุง ตั้งอยูท่ ี่หวั มุมสี่แยกใจกลางเมืองของกรุ ง
โซล เป็ นพระราชวังที่เล็กที่สุดในบรรดา 5 พระราชวังของเกาหลี ซึ่งเป็ นเพียงพระราชวังแห่งเดียวที่ลอ้ มรอบด้วย
อาคารสไตล์ตะวันตกที่เพิม่ ความเป็ นเอกลักษณ์ของทิวทัศน์ได้ มีจุดเด่นคืออาคารภายในพระราชวังนั้น เป็ นการ
ผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมเกาหลีและวัฒนธรรมตะวันตก และให้ท่านสัมผัสกับบรรยากาศของ
หมู่บ้านบุกชนฮันอก เป็ นอีกหนึ่ งสัญลักษณ์ของเกาหลี หมู่บา้ นแห่งนี้ก็ยงั คงรักษาอาคารบ้านเรื อนในสมัยโบราณ มี
กลิ่นอายของเกาหลีในยุคเก่าแก่ เหมาะสําหรับคนที่ชอบสถานที่ท่องเที่ย วเชิงประวัติศาสตร์ หมู่บา้ นบุกช นฮันอก
ถือเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่ งหนึ่ งที่เมื่อนักท่องเที่ยวได้ไปเยือนแล้ว จะได้พบกับบ้านของขุนนางระดับสูงของ
เกาหลีในสมัยก่อน ภายในหมู่บา้ นมีอาคารแบบดั้งเดิมของเกาหลีกว่า 100 หลัง (รู ปแบบบ้านแบบดั้งเดิมของเกาหลี
เรี ยกว่า ฮันอก(hanok)) ซึ่งเก่าแก่มาตั้งแต่สมัยโชซอน ส่วนชื่อ บุคชอน (Bukchon) แปลว่าหมู่บา้ นทางตอนเหนื อ
นําท่านเรี ยนรู ้ ขั้นตอนการทํา คิมบับ (ข้าวห่อสาหร่ าย เกาหลี ) คําว่า คิม แปลว่า สาหร่ าย คําว่า บับ แปลว่า ข้าว
ลักษณะคล้ายๆกับข้าวปั้ นของญี่ปุ่น แต่จะเป็ นแท่งยาวๆ แล้วจะหัน่ เป็ นชิ้นพอดีคาํ พร้ อมนําทุกท่านได้ ใส่ชดุ ประจํา
ชาติเกาหลี “ฮันบก” และถ่ายรูปภาพความประทับใจ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ วัดโชกเยซา เป็ นศูนย์กลางของพุทธศาสนานิกายเซนในประเทศเกาหลีที่มีชื่อเสียง ตั้งอยู่
ใจกลางเมืองโซล ที่บริ เวณถนนจงโน ใกล้กบั อินซาดง ถนนช้อปปิ้ งยอดฮิตอีกหนึ่ งแห่ง ถูกสร้างขึ้นในปี 1910 เป็ น
วัดแรกที่ ตั้งอยูใ่ กล้กบั ประตูเมืองทั้ง 4 ของกรุ งโซล เดิมชื่อว่า Gakhwangsa ก่อนจะถูกเปลี่ยนเป็ น Taegosa ในปี
1938 และได้เปลี่ยนชื่ออีกครั้งเป็ น Jogyesa ในปี 1954 มาจนถึงปั จจุบนั นําท่านชมแหล่งช้อปปิ้ งปลอดภาษี DUTY
FREE ช้อปปิ้ งสิ นค้าแบรนด์เนม มากมาย อาทิ นาฬิกา,แว่นตา,เครื่ องสําอางค์ ,กระเป๋ า,กล้องถ่ายรู ป หรื อจะเป็ น
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คํา่

โทรศัพท์มือถือ ให้ท่านอิสระได้เลือกซื้ออย่างเต็มที่ ถึงเวลาพาทุกท่านไปช้อปปิ้ งที่ เมียงดง หรื อ สยามสแควร์
เกาหลี ท่านสามารถเลือกสิ นค้าเทรนด์แฟชัน่ ล่าสุดของเกาหลีได้ที่นี่โดยเฉพาะสินค้าวัยรุ่ นเช่นเ สื้ อผ้า รองเท้า
กระเป๋ า เครื่ องประดับ ทั้งแบรนด์เนม เช่น EVISU, GAP, ONISUKA TIGER และสินค้าจากแบรนด์เกาหลี
โดยเฉพาะ เครื่ องสําอางเช่น ETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS,
LANEIGE อีกทั้งยังมีร้านกาแฟ ร้านอาหารต่างๆ ท่านสามารถลิ้มลองไอศกรี ม 2,000 วอน ที่สูงเกือบฟุตได้ที่น้ ี และ
KRISPY KREMEโดนัท ที่สุดแสนอร่ อย
รับประทานอาหารคํา่
นําท่านเข้าสู่ที่พกั GALAXY HOTEL or HAEDAMCHE STAY or BENIKIA SEOUL หรื อเทียบเท่า

วันที่ 5 ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเก็ตนามู – พลอยอเมทิส – TRICK EYE MUSEUM (อินซาดง) – ช็อปปิ้ งอินซาดง –
SUPER MARKET
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม

นําท่านเดินทางสู่ ศู นย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู ต้นไม้ชนิ ดนี้เจริ ญเติบโตในป่ าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะและ
ระดับสูงเหนือนํ้าทะเล 50-800 เมตร เมล็ดพันธุข์ องสมุนไพรอ๊อตเกตนามูน้ ี เป็ นที่นิยมของคนเกาหลีรุ่นใหม่ เพราะ
มีผลช่วยดูแลตับให้แข็งแรง ป้ องกันโรคตับแข็งไม่ถกู ทําลายจาการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจาก
อาหาร และยา จากนั้นนําท่านเลือกซื้อ อเมทิส เป็ นหินที่มีพลังในการบําบัดทั้งด้านร่ างกายและ จิตใจของผูส้ วมใส่
ขจัดความคิดแง่ลบ เป็ นพลอยแห่ งสุ ขภาพและนําโชค สามารถปกป้ องคุม้ ครองผูส้ วมใส่ได้ โดยมีต้ งั แต่สีม่วงอ่อน
เย็นตาจนถึงสี ม่วงเข้ม มีเสน่ ห์เย้ายวนใจ พลอยนี้ จะงามจับตาเมื่อมาทําเป็ นแหวน จี้ ต่างหูและสร้อย และนิยมใช้ใน
การแก้ไขฮวงจุย้ ที่ไม่ดีภายในบ้านด้วย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน
นําท่านเดินทางสู่ TRICK EYE MUSEUM (อินซาดง ) แกลอรี่ “เคล็ดลับงานศิลปะแห่งภาพ ” แนวคิดรู ปแบบ
ใหม่ เพื่อต้องการจะจุดประกายความคิดสร้างสันและจินตนาการของการสร้างภาพ โดยใช้เทคนิคพิเศษจากภาพ
สามมิติที่รวมทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ และการซ้อนภาพกระตุน้ ความเคลื่อนไหวของภาพให้มีมิติเหมือนจริ ง โดย
ให้ความรู้สึกมีส่วนร่ วมกับภาพถ่ายนั้นๆ ในพิพิธภัณฑ์มีภาพงานชิ้นโบว์แดง สนุกกันแบบเต็มๆ กับการแอ็คชัน่
ท่าทางต่างๆ ที่รูปถ่ายของท่านจะออกมาดูประหนึ่งเหมือนจริ งในเหตุการณ์
และนําท่านเดินทางช็อปปิ้ งย่าน อินซาดง ตั้งอยูใ่ จกลางเมืองที่เป็ นย่านเก่าแก่ที่สาํ คัญของเมืองโซล ประกอบด้วย
ถนนหลักอินซาดงและมีตรอกซอกซอยแยกออกไปทั้งสองข้างทาง ภายในตรอกเป็ นร้านอาหารแบบดั้งเดิม โรง
นํ้าชา ร้านกาแฟ และแกลเลอรี่ ในย่านแห่ งนี้เป็ นแหล่งรวมแกลเลอรี่ ต่างๆ กว่า 100 แห่ง คุณจะสามารถชมงาน
ศิล ปะแบบดั้งเดิมของเกาหลี ภาพวาด และประติมากรรมอันสวยงามได้ที่นี่ โดยแกลเลอรี่ ที่มีชื่อเสียงมาก
ที่สุด ได้แก่ Hakgojae Gallery ซึ่งเป็ นศูนย์กลางศิลปะพื้นบ้าน , Gana Art Gallery หอส่ งเสริ มศิลปิ น และ Gana
Art Center ได้เวลานําท่านสู่สนามบินอินชอน นําท่านสู่สนามบินอินชอน ระหว่างทางพาท่านแวะละลายเงินวอน
ที่ร้านค้าสนามบิน SUPER MARKET ซึ่งท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าเกาหลีได้อีกรอบ โดยเฉพาะของกิน เช่น
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บะหมี่ซินราเมียน (มาม่าสไตล์เกาหลี) อูดง้ กิมจิ ขนมช๊อคโก้พาย นํ้าจิ้มปรุ งรสหมูยา่ งเกาหลี ไก่ต๋ ุนโสมสําเร็ จรู ป
ผลไม้ตามฤดูกาล ในราคาพิเศษก่อนกลับเมืองไทย
17.25 เดินทางกลับสู่กรุ งเทพฯโดยสายการบิน JIN AIR (LJ) เที่ยวบินที่ LJ003 บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง
21.25 ถึงสนามบินสุ วรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เมนูอาหาร
1. พุลโกกิ หมูสไลด์ที่ผ่านการหมักด้วยเครื่ องปรุ งจนได้ที่ นํามาผัดรวมกับผักสดนานา ชนิดบนกระทะร้อนๆ รับประทานพร้อม
เครื่ องเคียง และข้าวสวยร้อนๆ มีกลิ่นหอมน่าลิ้มลอง
2. ชาบู ชาบู สุ ก้ ีสไตล์เกาหลี บนหม้อไฟร้อนๆ ประกอบด้วย ผักสดชนิดต่างๆ และเนื้อหมูสไลด์น้ าํ ซุปร้อนๆ และเส้นอูด ้ งซึ่ ง
ขาดไม่ได้ในการทาน ชาบู ชาบู พร้อมข้าวสวย
3. คาลบี้ หมูยา่ งเกาหลี เป็ นอาหารพื้นเมืองเกาหลีเลื่องชื่อและเป็ นที่รู้จกั กันดีทวั่ โลก มีรสชาติออกหวานกลมกล่อม โดยนําหมู
ส่ วนที่ติดกับกระดูก นําไปย่างบนเตาถ่านแบบดั้งเดิม เสิ ร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ และเครื่ องเคียงต่างๆ นํ้าจิ้มเต้าเจี้ยวและนํ้า
ซุปสาหร่ าย มีวิธีการรับประทานคล้ายกับเมี่ยงคําของไทย
4. ซัมเคทัง หรื อ ไก่ ต๋ นุ โสม อาหารตําหรับชาววังบํารุ งสุ ขภาพ บริ การท่านละ 1 ตัว บรรจุอยูใ่ นหม้อเหล็กร้อนๆ ภายในตัวไก่จะยัด
ไส้ดว้ ยข้าว และของบํารุ งต่างๆ อาทิ เม็ดพุทราแห้ง รากโสม เก๋ ากี้ ปรุ งรสด้วยพริ กไทยดํา และเกลือ รับประทานพร้อมเครื่ อง
เคียงที่เรี ยกว่า กักตุกี (ทําจากหัวไชเท้าดอง) และเส้นขนมจีนหนานุ่มแบบเกาหลีพร้อมทั้งเสิ ร์ฟ อินซัมจูหรื อเหล้าดองโสม
5. ปลาสไตล์ เกาหลี เสริ ฟพร้อมด้วยนํ้าซุปปรุ งรส รับประทานพร้อมกับผัก เครื่ องเคียง และข้าวสวยร้อนๆ
6. บุฟเฟ่ ต์ บาบีควิ ปิ้ งย่าง สไตล์เกาหลี ให้ท่านเลือกสรรทั้ง เนื้อวัว หมูติดมันสไลด์ หมูหมัก ซี ฟดตั
ู้ กรับประทานแบบไม่อ้ นั
ทานได้จนอิ่ม พร้อมเครื่ องเคียงผักสด กิมจิ และอื่นๆอีกมากมาย
7. จิมดัก ไก่อบซี อิ๊ววุน้ เส้น เป็ นเมนูอาหารเกาหลีพ้ืนเมืองดั้งเดิม เป็ นไก่ผดั รวมกับวุน้ เส้น มันฝรั่ง แครอท พริ ก และซอสดํา
เนื้อไก่ที่นิ่ม รสชาติคล้ายกับไก่พะโล้สูตรเกาหลี ทานกับข้าว หอมอร่ อย รสเผ็ดถึงเครื่ อง)

TRENDY SPRING MAR - MAY 17 Page 6

อัตราค่าบริการ
วันเดินทาง

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

17-21 / 18-22 / 22-26 / 23-27 / 24-28 / 25-29 เมษายน
19-23 / 20-24 / 21-25 / 26-30 เมษายน 60
8-12 / 9-13 / 15-19 เมษายน 60 / 28 เมษายน – 2 พฤษภาคม 60

เมษายน 2560

ท่ านละ

1-5 / 2-6 / 3-7 / 4-8 เมษายน /
29 เมษายน – 3 พฤษภาคม /
30 เมษายน – 4 พฤษภาคม 60
10-14 / 14-18 เมษายน 60 / 27 เมษายน – 1 พฤษภาคม 60
11-15 / 13-17 เมษายน 60
12-16 เมษายน 60
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16,900
17,900
19,900
18,900
20,900
23,900
25,900

พฤษภาคม
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

พักเดี่ยวเพิม่

6,900 บาท

ราคาทัวร์ รวม

ราคาทัวร์ ไม่ รวม

1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับตามเส้นทางที่ระบุใน
รายการชั้นทัศนาจรไป-กลับพร้อมคณะ
กรณี อยูต่ ่อต้องเสี ยค่าเปลี่ยนแปลงตัว๋
2. ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
4. ค่าที่พกั ตามระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
ตามโรงแรมที่ระบุ หรื อเทียบเท่า
5. ค่ารถรับ-ส่ ง และนําเที่ยวตามรายการ
6. ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี
7. ค่านํ้าหนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละ 15 กก.
8. ค่าหัวหน้าทัวร์ นาํ ท่านท่องเที่ยวตลอดรายการใน
ต่างประเทศ
9. ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง
- การชดเชยอุบตั ิเหตุส่วนบุคคลกรณี เสี ยชีวิต สู ญเสี ย
อวัยวะ สายตาหรื อ ทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิง 1,000,000
บาท
- การรักษาพยาบาลต่ออุบตั ิเหตุแต่ละครั้ง 500,000 บาท
(เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

1. ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าทําหนังสื อเดินทาง, ค่าโทรศัพท์
ส่ วนตัว, ค่าซักรี ด, มินิบาร์ ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และ
เครื่ องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม
กรุ ณาติดต่อหัวหน้าทัวร์ แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
2. ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ ท้องถิ่นท่านละ 35 USD ต่ อคนต่ อทริป
หรือ ท่านละ 40,000 วอน หรือ 1,200 บาท ต่ อท่านตลอดทั้งทริป

3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีออก
ใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรือต้ องการใบกํากับภาษี )
4. ค่านํ้าหนักกระเป๋ าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกําหนด
(ปกติ 15 กก.)
5. ค่าวีซ่าสําหรับพาสปอร์ ตต่างด้าว กรุ ณาเตรี ยมเอกสารคือ
1)พาสปอร์ ต 2)ใบประจําตัวคนต่างด้าว 3)ใบสําคัญถิ่นที่อยู่ 4)
สําเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) 5)สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี) 6)รู ปถ่ายสี
2 นิ้ว 2 รู ป แล้วทางบริ ษทั ฯจะเป็ นผูด้ าํ เนินการยืน่ วีซ่าให้ท่าน
โดยจ่ายค่าบริ การต่างหาก(สําหรับหนังสื อเดินทางต่างด้าว
เจ้าของหนังสื อเดินทางต้องทําเรื่ องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อน
จะยืน่ วีซ่า)
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เงื่อนไขการจองและการให้ บริการ
1. ในการจองครั้งแรก มัดจําท่านละ 5,000 บาท หรื อชําระทั้งหมด
2. ส่ วนที่เหลือชําระก่อนเดินทาง 15 วัน ในกรณี ที่ไม่ชาํ ระเงินส่ วนที่เหลือตามเวลาที่กาํ หนด ขอสงวนสิ ทธิ์ในการบอกยกเลิกการเดินทาง
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ โดยจะต้องส่ งแฟกซ์ หรื อ อีเมล์ ใบจองทัวร์ ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย พร้อมกรอกรายชื่อของผูเ้ ดินทางที่สะกดตรง
ตามหนังสื อเดินทาง
4. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ หากลูกค้าต้องการขอแยกออกจากกรุ๊ ป หรื อไม่เที่ยวตามรายการที่บริ ษทั กําหนด บริ ษทั ขอปรับท่านละ 300 USD
การยกเลิก
1. การยกเลิกการเดินทางจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อได้แฟกซ์ หรื อ อีเมล์ การยกเลิกให้กบั เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันทําการขึ้นไป
คืนเงินทั้งหมด
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันทําการขึ้นไป
เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 5,000 บาท
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 - 14 วันทําการ
เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
• ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 - 6 วันทําการ
เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
2. การขอยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่เจ็บป่ วยหรื อมีเหตุจากร่ างกายที่ไม่สามารถเดินทางในช่วงเวลาที่จองได้ การยกเลิกการเดินทาจะต้อง
แสดงใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลให้กบั เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทั้งนี้บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์พิจารณาในการคืนเงินให้กบั ลูกค้าเป็ นกรณี ไป
3. ในกรณี ที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเข้า-ออกนอกประเทศซึ่ งอยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษทั บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์
ไม่คืนค่าทัวร์ ไม่ว่ากรณี ใดๆทั้งสิ้ น
4. ในกรณี กรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรื อ เทศกาล บริ ษทั ฯได้มีการการันตีมดั จํา หรื อ ซื้ อขายแบบมีเงื่อนไขกับสายการบิน รวมถึ ง
เที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT (เหมาลํา ), EXTRA FLIGHT (เที่ยวบินพิเศษที่เพิ่มเข้ามาช่วงวันหยุด หรื อ เทศกาลดังกล่าว )
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่คืนเงินค่ามัดจํา หรื อ ค่าทัวร์ ท้ งั หมด
หมายเหตุ
1.
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ยกเลิกการเดินทาง ในกรณี ที่ จํานวนผูเ้ ดินทาง ตํ่า กว่า 15 ท่าน(ผูใ้ หญ่ ) ขึ้นไป โดยบริ ษทั ฯ จะแจ้งให้
ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการเดินทาง
2.
เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สาม
ารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของ
ผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ
3.
หนังสื อเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน และบริ ษทั ฯ รับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
4.
ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายใดๆทั้งสิ้ น อันเนื่องมาจากเกิดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน , การประท้วง ,
การนัดหยุดงาน , การก่อจลาจล , การเมือง , ภัยธรรมชาติ (โดยบริ ษทั ฯจะดําเนิ นการประสานงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
แก่ลูกค้า)
5.
ทางบริ ษทั ฯสงวนสิ ทธิไม่คืนเงิน ในกรณี ที่ท่านใช้บริ การของทางบริ ษทั ฯไม่ครบ เช่น ไม่เที่ยวบางรายการ , ไม่ทานอาหารบาง
มื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษทั ฯได้ชาํ ระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
6.
ทางบริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ ไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรม และ /หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
7.
เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรื อบางส่ วนกับทางบริ ษทั ฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ แล้ว ตาม ที่ได้
ระบุไว้แล้วทั้งหมด
8.
บริษัทขอสงวนสิ ทธิ์เฉพาะลูกค้ าที่มวี ตั ถุประสงค์เพือ่ การท่ องเที่ยวเท่ านั้น
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