KOR SUM5D(LJ)JUN

 พักซูวอน 1 คืน โซล 2 คืน
 เที่ยวครบทุกไฮไลท์ ENGLISH VILLAGE PAJU OUTLET เกาะนามิ วัดวาอูจอง
ซา ทากิมจิพร้อมสวมชุดประจาชาติเกาหลี สวนสนุก LOTTE WORLD (รวม
บัตร) โซลทาวเวอร์ (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์) พระราชวังชางด็อกกุง
 ช้อปปิ้ งกันแบบจุใจที่ย่านทงแดมุน เมียงดง DUTY FREE ฮงอิ ค
 ชมโชว์ FANTA STICK สุดอลังการ ซึ่งเป็ นสุดยอดการแสดงที่ผสมผสาน
ศิลปะการแสดงและเครื่องสายเข้าด้วยกัน
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กาหนดวันเดิ นทาง
มิ ถนุ ายน 2560
วันแรก
กรุงเทพฯ (สนามบิ นสุวรรณภูมิ) – เกาหลีใต้ (สนามบิ นอิ นชอน)
21.30 น.
คณะพร้อมกันทีจ่ ดุ นัดหมาย สนามบินสุวรรณภูม ิ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ ชัน้ 4 เคาน์เตอร์
D สายการบิน JIN AIR (LJ) (ลงประตูทางเข้าหมายเลข 2) โดยมีหวั หน้าทัวร์และเจ้าหน้าทีข่ อง
บริษทั ฯ รอต้อนรับและอํานวยความสะดวกก่อนขึน้ เครื่อง
วันที่สอง
01.05 น.
08.25 น.

กลางวัน
บ่าย

คํ่า

ENGLISH VILLAGE ไม่รวม RAIL BIKE – PAJU OUTLET – เกาะนามิ
บินลัดฟ้ าสู่ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน JIN AIR (LJ) เทีย่ วบินที่ LJ 002 บริการอาหารและ
เครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง
เดินทางถึง สนามบิ นอิ นชอน ประเทศเกาหลีใต้ หมายเหตุ: เวลาท้องถิน่ เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัวโมง
่
(กรุณาปรับนาฬิ กาของท่ านเป็ นเวลาท้ องถิ่ น เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย) หลังจากผ่านการ
ตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเกาหลี นํ าท่านเดินทางสู่เมือง นํ าท่านเดินทางสู่ PAJU ENGLISH
VILLAGE
สถานที่ถ่ายทําซีร่สี ์เกาหลีท่โี ด่งดังต่างๆ สร้างตามแบบสถาปั ตยกรรมของเวอร์จเิ นีย
สหรัฐอเมริกา ทีใ่ ห้ความรูส้ กึ เหมือนอยู่ในสถานทีต่ ้นแบบมาก ให้ทุท่านได้เพลิดเพลินและ ชมความ
น่ ารักโดยรอบของ PAJU ENGLISH VILLAGE จากนัน้ นําท่านช๊อปปิ้ งที่ Paju Premium Outlet เป็ น
Outlet Mall แห่งใหม่และใหญ่ทส่ี ุดในเกาหลีใต้ ซึง่ มีรา้ นค้าหลากหลายกว่า 165 ร้านค้า และมีสนิ ค้า
Brand ดังมากมายหลายยีห่ อ้ เช่น Armani, Calvin Klein, Diesel, DKNY, Guess, Escada โดยสินค้าจะ
มีการจัดลดราคา 30-80% อีกด้วย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
นําท่าเดินทางสู่ เกาะนามิ เมืองชุนชอน จังหวัด คังวอน ลงเรือเฟอร์รขี า้ มไปยังเกาะ (ใช้เวลา
ประมาณ 10 นาที) ให้ท่านได้ด่มื ดํ่ากับธรรมชาติ แมกไม้ ทิวสนบนเกาะนามิ ซึง่ ถือเป็ นช่วงเวลาทีด่ ี
ทีส่ ุดท่ามกลางบรรยากาศโรแมนติกของใบไม้เปลีย่ นสี ภาพแห่งสีสนั ความงดงามของใบไม้ ให้ท่าน
ได้ยอ้ นรอยละครรักแนว DRAMA ซีรยี เ์ กาหลีทโ่ี ด่งดังไปทัวเอเชี
่ ย WINTER LOVE SONG หรือ
เพลงรักในสายลมหนาว พร้อมเก็บภาพความประทับใจ ถ่ายรูป กับดาราแสดงนํา BAE YONG
JOON และ CHOI JI WOO รูปปั ้นทีส่ ร้างขึน้ เพื่อไว้เก็บเป็ นภาพความประทับใจ กับฉากและเนื้อ
เรือ่ งทีเ่ รียกเสียงสะอืน้ และนํ้าตาของผูช้ มนอกจออย่างท่วมท้นนอกจากนี้ยงั มีกิจกรรมอื่นๆให้ท่านได้
ปั น่ จักรยานชมวิวเหมือนในละครหรือชมฟาร์มเลีย้ งนกกระจอกเทศ
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (2)
นําท่านเข้าทีพ่ กั WESTVILLE OR CENTRAL PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า
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วันที่สาม
วัดวาวูจองซา – กิ มจิ แลนด์ พร้อมใส่ชุดประจาชาติ เกาหลี “ฮันบก” – สวนสนุก LOTTE WORLD
(รวมบัตร) – COSMETIC SHOP – ช้อปปิ้ งทงแดมุน
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (3)
นําท่านไหว้พระ ณ วัดวาวูจองซา (Waujeongsa Temple) ซึง่ ตัง้ อยู่ในเมืองยงอิน จังหวัดเคียงคีโด วัด
นี้สร้างขึน้ ในปี 1970 โดยนักบวชแฮด๊อกเพื่อแสดงการตอบแทนความเมตตากรุณาของพระพุทธเจ้าใน
การรวมประเทศภายในมีรปู สลักสะสมจากพุทธศาสนิกชนทัวโลกมากกว่
่
า 3,000 ชิน้ โดยหนึ่งในรูปสลัก
ทีม่ ชี ่อื เสียงมากทีส่ ุด คือ พระเศียรของพระพุทธเจ้ามีความสูง 8 เมตรตัง้ อยู่ท่หี น้าประตูทางเข้าวัดและ
ได้รบั การบันทึกลงกินเนสบุ๊คให้เป็ นรูปสลักที่ทําจากไม้ทม่ี ขี นาดใหญ่ทส่ี ุดในโลก นอกจากนัน้ ภายในวัด
ยังมีพระพุทธรูปนอนขนาดใหญ่ทส่ี ร้างจากไม้สนจีนทีน่ ํามาจากอินเดีย
จากนัน้ นําเดินทางสู่ กิ มจิ แลนด์ เล่ากันว่ากิมจิเกิดขึน้ สมัยโชชอนโดยชาวบ้านจะเก็บผักสดหมักไว้ในไห
เพื่อไว้กนิ ได้ในทุกฤดูกาล ชาวเกาหลีจะนํากิมจิใ ส่ลงในอาหารแทบทุกชนิด ตัง้ แต่ ข้าวสวย ซุป ข้าวผัด
สตู บะหมี่ จนกระทัง้ พิซซ่า และเบอร์เกอร์ ”กิมจิ” จึงถือเป็ นอาหารประจําชาติของคนเกาหลี ทีไ่ ม่ว่ามือ้
ไหนจะต้องมีกมิ จิเป็ นเครื่องเคียงประจําโต๊ะอาหารในทุกมือ้ คนเกาหลีในสมัยก่อนนิยมทํากิมจิไว้กนิ เอง
ที่บ้าน ซึ่งกิมจินัน้ มีมากกว่า 100 ชนิด ดังนัน้ สูตรต้นตําหรับของแต่ละบ้านจึงไม่เหมือนกัน ให้ท่านได้
เรียนรูส้ ่วนผสมของการทํากิมจิและได้ฝึกลองทําด้วยฝีมอื ของตัวเองพร้อมนําทุกท่านได้ใส่ชุดประจําชาติ
เกาหลี “ฮันบก” และถ่ายรูปภาพความประทับใจ
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
บ่าย
เดินทางสู่ สวนสนุก LOTTE WORLD สวนสนุ กในร่มทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในเกาหลี เริม่ ต้นด้วยความสนุ ก
สุดยอดกับ 5 สิง่ ทีไ่ ม่ควรพลาดเริม่ ด้วย PHARAOH’S FURY ตื่นเต้นเล้าใจกับการล่องแก่งพิชติ
ฟาร์โร แห่งอียปิ ต์, ADLANTIC ADVENTURE นัง่ รถไฟเหาะพิชติ แอตแลนติก , GYRO DROP
เก้าอี้หมุนเหาะด้วยความเร็ว 100 กิโลเมตรต่อชัวโมง
่
ด้วยความสูงกว่า 70 เมตร เพลิดเพลิน
มหกรรมขบวนพาเหรดทีเ่ ฉลิมฉลองใน WORLD CANIVAL PARADE พร้อม พบความอัศจรรย์ใจ
และตื่นตากับเลเซอร์โชว์ การแสดงทีน่ ําทุกท่านไปสู่ดนิ แดนแห่งกาแล็กซี ให้ท่านได้เต็มอิม่ กับ บัตร
FREE PASSเล่นเครื่องเล่นได้ทุกชนิดไม่จํากัดจํานวนครัง้ ที่ MAGIC LAND ที่มเี ครื่องเล่น
หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็ น WAIKIKI WAVE, SWING TREE, BUNGEE DROP และอื่นๆ อีก
มากมาย จากนัน้ นําท่าน ศูนย์รวมเครื่องสาอางแบรนด์ดงั เกาหลี เช่น ROJUKISS, LOTREE,
LANEIGN, SULWASOO ให้ท่านได้เลือกซือ้ ในราคาพิเศษ ถึงเวลาพาทุกท่านตะลุยสู่แหล่งช้อป
ปิ้ งทีไ่ ด้ช่อื ว่าใหญ่ทส่ี ุดในเอเชีย ตลาดทงแดมุน ห้างสรรพสินค้ากว่า 10 แห่ง ทีบ่ างห้างเปิ ดตลอด
24 ชัวโมง
่
เช่น MIGLIORE, DOOTA TOWER, HELLO AM, DESIGNER CLUB ท่านสามารถ
เลือกซือ้ สินค้าหลากหลายประเภทได้ทน่ี ่ี อาทิเช่น เสือ้ ผ้าบุรุษ -สตรี รองเท้าบุรุษ-สตรี รองเท้าผ้าใบ
เข็มขัด ของทีร่ ะลึก ชุดเครือ่ งครัว ถุงเท้า ผ้าพันคอ ในราคาเกาหลีอย่างแท้จริง
คํ่า
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (5)
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นําท่านเข้าทีพ่ กั GALAXY HOTEL or HAEDAMCHE STAY or BENIKIA SEOUL หรือเทียบเท่า
วันที่สี่
เช้า

กลางวัน
บ่าย

ศูนย์โสมรัฐบาล – บลูเฮาส์ – พระราชวังชางด๊อกกุง – SEOUL TOWER (ไม่รวมขึ้นลิ ฟต์) – คลอง
ชองเกชอน – DUTY FREE – ช้อปปิ้ งเมียงดง – FANTA STICK SHOW
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (6)
นําท่านสู่ ศูนย์โสมรัฐบาล ซึ่งรับรองคุณภาพจากรัฐบาล เป็ นโสมทีอ่ ายุ 6 ปี ซึง่ ถือว่ามีคุณภาพดีทส่ี ุด
ให้ท่านได้เ ลือกซื้อโสมคุณภาพและราคาถูกกว่าไทย 2 เท่า โสมเกาหลีถือ เป็ นยาบํารุงร่างกาย หรือ
สามารถซือ้ เป็ นของฝากจากประเทศเกาหลี จากนัน้ นําท่านเดินทางผ่านชมทําเนียบประธานาธิบดี หรือ
บลูเฮาส์ และนําท่านเข้าชม พระราชวังชางด๊อกกุง (Changdeokgung) เป็ นพระราชวังทีส่ วยงามและ
ทรงคุณค่าทีส่ ุดในประวัตศิ าสตร์เกาหลี ทีเ่ คยมีการปกครองด้วยระบบกษัตริย์ จนได้รบั การขึน้ ทะเบียน
ให้เป็ นหนึ่งในมรดกโลกทางด้านวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโก พระราชวังแห่งนี้มคี วามสําคัญมาก
เพราะเป็ นพระราชวังหลวง สร้างในปี ค.ศ.1405 ใช้เป็ นที่ประทับของกษัตริยใ์ นราชวงศ์โชชอนหลาย
พระองค์ จนถึงพระเจ้าชุนจง (Seonjeong) ซึง่ เป็ นกษัตริยอ์ งค์สุดท้ายของราชวงศ์ ทีส่ น้ิ พระชนม์ลงในปี
ค.ศ.1926 ดังนัน้ ทางรัฐบาลเกาหลีจงึ ได้อนุรกั ษ์พระราชวังแห่งนี้เอาไว้อย่างดีทส่ี ุด
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)
นําท่านย้อนรอยละครซีรยี เ์ กาหลีดงั ที่ “นัมซาน” ภูเขาแห่งเดียวทีต่ งั ้ อยู่ใจกลางกรุงโซล บนยอดเขามีหอ
SEOUL TOWER 1 ใน 18 หอคอยเมืองทีส่ งู ทีส่ ุดในโลกมีความสูงถึง 480 เมตร เหนือระดับนํ้าทะเล นํา
ท่านสู่ NAMSAN VIEW POINT ให้ท่านได้ถ่ายรูปและสัมผัสความน่ ารักของวัยรุ่นเกาหลี นิยมมาคล้อง
กุญแจไว้ดว้ ยกันระเบียงทุกด้านของ SEOUL TOWER จึงเต็มไปด้วยกุญแจหลากหลายสี นําท่านสู่
คลองชองเกชอน คลองเก่าแก่ในอดีตมีอายุกว่า 600 ปี ทีท่ อดผ่านใจกลางเมืองหลวงในปั จจุบนั มีการ
พัฒนาและบูร ณะคลองขึ้น มาใหม่ มีค วามยาวกว่า 6 กม.เป็ น สถานให้ค นได้เ ข้า มาพัก ผ่ อ น โดยจัด
กิจกรรมต่างๆอาทิ งานแสดงศิลปะต่าง งานดนตรี นิทรรศการดอกไม้ พบกับเรื่องราวความมหัศจรรย์
ของคลองชองเกชอนแห่งนี้ นําท่านชมแหล่งช้อปปิ้ งปลอดภาษี DUTY FREE ช้อปปิ้ งสินค้าแบรนด์เนม
มากมาย อาทิ นาฬิกา,แว่นตา,เครื่องสําอางค์,กระเป๋ า,กล้องถ่ายรูป หรือจะเป็ นโทรศัพท์มอื ถือ ให้ท่าน
อิสระได้เลือกซื้ออย่างเต็มที่ ถึงเวลาพาทุกท่านไปช้อปปิ้ งที่ เมียงดง หรือ สยามสแควร์เกาหลี ท่าน
สามารถเลือ กสินค้าเทรนด์แ ฟชัน่ ล่ าสุ ดของเกาหลีได้ท่นี ่ี โดยเฉพาะสินค้าวัยรุ่นเช่ นเสื้อ ผ้า รองเท้า
กระเป๋ า เครื่องประดับ ทัง้ แบรนด์เนม เช่น EVISU, GAP, ONISUKA TIGER และสินค้าจากแบรนด์
เกาหลีโดยเฉพาะ เครื่องสําอางเช่นETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA,
ROJUKISS, LANEIGE อีกทัง้ ยังมีรา้ นกาแฟ ร้านอาหารต่างๆ ท่านสามารถลิม้ ลองไอศกรีม 2,000 วอน
ที่สูงเกือบฟุตได้ท่นี ้ี และKRISPY KREMEโดนัท ที่สุดแสนอร่อย จากนัน้ นํ าท่านเข้าชม สุดยอดการ
แสดงทีผ่ สมผสานศิลปะการแสดงอันหลากหลาย ตลก มันส์ ฮาส์ FANTA STICK SHOW สุดยอดการ
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แสดงที่ผสมผสานศิลปะการแสดงอันหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็ นดนตรีเครื่องสาย อาทิ ฟรุ ต ไวโอลิน ซอ
และกายากึม หรือ สุดยอด
คํ่า
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (8)
นําท่านเข้าทีพ่ กั GALAXY HOTEL or HAEDAMCHE STAY or BENIKIA SEOUL หรือเทียบเท่า
วันที่ห้า
เช้า

กลางวัน

ศูนย์สมุนไพรฮ๊อกเกตนามู – RED PINE – ศูนย์พลอยอเมทิ ส – TRICK EYE MUSEUM + ICE
MUSEUM – ช้อปปิ้ งย่านฮงอิ ค – SUPER MARKET – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (9)
จากนัน้ นํ าท่านเดินทางสู่ ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู ต้นไม้ชนิดนี้เจริญเติบโตในป่ าลึกบนภูเขาที่
ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือนํ้าทะเล 50-800 เมตร เมล็ดพันธุข์ องสมุนไพรอ๊อตเกตนามูน้ี เป็ นที่
นิยมของคนเกาหลีรุ่นใหม่ เพราะมีผลช่วยดูแลตับให้แข็งแรง ป้ องกันโรคตับแข็งไม่ถูกทําลายจาการดื่ม
แอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจากอาหาร และยา จากนัน้ นําท่านสู่ RED PINE เป็ นผลิตภัณฑ์ ที่
สกัดจากนํ้ามันสน ทีม่ สี รรคุณช่วยบํารุงร่างกาย ลดไขมัน ช่วยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในร่างกาย
และนํ าท่านเลือกซือ้ อเมทิ ส เป็ นหินที่มพี ลังในการบําบัดทัง้ ด้านร่างกายและจิตใจของผู้สวมใส่ ขจัด
ความคิดแง่ลบ เป็ นพลอยแห่งสุขภาพและนําโชค สามารถปกป้ องคุม้ ครองผูส้ วมใส่ได้ โดยมีตงั ้ แต่สมี ่วง
อ่อนเย็นตาจนถึงสีมว่ งเข้ม มีเสน่หเ์ ย้ายวนใจ พลอยนี้จะงามจับตาเมือ่ มาทําเป็ นแหวน จี้ ต่างหูและสร้อย
และนิยมใช้ในการแก้ไขฮวงจุย้ ทีไ่ ม่ดภี ายในบ้านด้วย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (10)
จากนัน้ นําท่านสู่ TRICK EYE MUSEUM แกลอรี่ “เคล็ดลับงานศิลปะแห่งภาพ” แนวคิดรูปแบบ
ใหม่ เพื่อต้องการจะจุดประกายความคิดสร้างสันและจินตนาการของการสร้างภาพ โดยใช้เทคนิค
พิเศษจากภาพสามมิตทิ ร่ี วมทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และการซ้อนภาพกระตุ้นความเคลื่อนไหวของ
ภาพให้มมี ติ ิเหมือนจริง โดยให้ความรูส้ กึ มีส่วนร่วมกับภาพถ่ายนัน้ ๆ ในพิพธิ ภัณฑ์มภี าพงานชิ้น
โบว์แดง สนุ กกันแบบเต็มๆ กับการแอ็คชันท่
่ าทางต่างๆ ที่รูปถ่ายของท่านจะออกมาดูประหนึ่ง
เหมือนจริงในเหตุการณ์ พร้อมกับเข้าชม ICE MUSEUM เมืองนํ้าแข็งทีม่ ผี ลงานศิลปะแกะสลัก
นํ้าแข็งกว่า 50 ชิน้ รวมอยู่ในทีเ่ ดียว พร้อมจัดแสดงในแบบที่ไม่ธรรมดา แต่จาํ ลองเป็ นเมืองทีท่ ุก
อย่างกลายเป็ นนํ้าแข็ง! และเอาใจเด็กๆ ด้วยสไลเดอร์น้ําแข็ง และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย ให้คุณ
ได้เดินเที่ยวอย่างไม่รู้สกึ เบื่อ อาทิ สัมผัสประสบการณ์นัง่ รถลากกวางรูดอร์ฟ ทักทายลุงซานต้า
โพสท่าคู่กบั นกเพนกวินขัว้ โลก สํารวจบ้านนํ้ าแข็งเอสกิโม เยีย่ มชมปราสาทนํ้าแข็ง ชมวิวจากบน
กําแพงเมือง และลองเข้าพักโรงแรมทีท่ ุกอย่างทําจากนํ้าแข็ง! และต่อด้วย ช้ อปปิ้ งที่ ฮงอิ ก แหล่งช้
อปปิ้ งที่อยู่ลอ้ มรอบไปด้วยมหาวิทยาลัยชื่อดังในเกาหลี สินค้าในย่านนี้ส่วนใหญ่เป็ นสินค้าวัยรุ่นที่
ทันสมัยและราคาไม่แพงเช่นเสื้อผ้าทีอ่ อกแบบโดยดีไซด์เนอร์เกาหลีรองเท้ากระเป๋ าเครื่องประดับ
เครื่องสําอาง และยังมีรา้ นแบรนด์เนมอยู่ทวไปเช่
ั่
น EVISU, ZARA ทุกวันเสาร์ลานหน้าประตูของ
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มหาวิทยาลัยฮงอิค จะมีผลงานศิลปะในรูปแบบต่างๆ เช่น เครื่องประดับ ตุ๊กตา เสื้อผ้า และของ
แฮนด์เมด ที่น่ารักและใช้ความคิดสร้างสรรค์ ของบางอย่างทํามาชิ้นเดียวเพื่อให้ได้เลือกซือ้ บางที
อาจเป็ นสินค้าที่มชี น้ิ เดียวในโลก ร้านกาแฟขนาดย่อม ย่านฮงอิกซึง่ ภายในร้าน ได้เวลานําท่านสู่
สนามบินอินชอน นํ าท่านสู่สนามบินอินชอน ระหว่างทางพาท่านแวะละลายเงินวอนที่ร้านค้า
สนามบิน SUPER MARKET ซึง่ ท่านสามารถเลือกซือ้ สินค้าเกาหลีได้ อกี รอบ โดยเฉพาะของกิน
เช่น บะหมีซ่ นิ ราเมียน (มาม่าสไตล์เกาหลี) อูดง้ กิมจิ ขนมช๊อคโก้พาย นํ้าจิม้ ปรุงรสหมูย่างเกาหลี
ไก่ตุ๋นโสมสําเร็จรูป ผลไม้ตามฤดูกาล ในราคาพิเศษก่อนกลับเมืองไทย
19.55 น.
เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯโดยสายการบิน JIN AIR (LJ) เทีย่ วบินที่ LJ001 บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบน
เครือ่ ง
25.35 น.
ถึงสนามบินสุวรรณภูมโิ ดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
*******************************************************

เมนูอาหาร
1. DUKKALBI ไก่ผดั เผ็ดบาร์บคี วิ เป็ นเนื้อไก่ทห่ี นออกเป็
ั่
นชิน้ พอคํา คลุกเคล้าด้วยซีอวิ๊ เครือ่ งปรุ ง และ
หมักทิง้ ไว้จนได้ท่ี จึงนําเนื้อไก่และผักมาผัดบนกระทะยักษ์ รับประทานพร้อม กิมจิ ซุปสาหร่าย และ
ข้าวสวย
2. ชาบู ชาบู สุกส้ี ไตล์เกาหลี บนหม้อไฟร้อนๆ ประกอบด้วย ผักสดชนิดต่างๆ และเนื้อหมูสไลด์น้ําซุป
ร้อนๆ และเส้นอูดง้ ซึง่ ขาดไม่ได้ในการทาน ชาบู ชาบู พร้อมข้าวสวย
3. คาลบี้ หมูย่างเกาหลี เป็ นอาหารพืน้ เมืองเกาหลีเลื่องชื่อและเป็ นทีร่ จู้ กั กันดีทวโลก
ั่
มีรสชาติออกหวาน
กลมกล่อม โดยนําหมูส่วนทีต่ ดิ กับกระดูก นําไปย่างบนเตาถ่านแบบดัง้ เดิม เสิรฟ์ พร้อมข้าวสวยร้อนๆ
และเครือ่ งเคียงต่างๆ นํ้าจิม้ เต้าเจีย้ วและนํ้าซุปสาหร่าย มีวธิ กี ารรับประทานคล้ายกับเมีย่ งคําของไทย
4. พิ บิมพัพ พุลโกกิ ทําจากข้าวสวยผสมกับเนื้อหมูหนเป็
ั ่ นชิน้ เล็กๆ ผักปรุงรสและไข่ จะคลุกกับโคชูจงั
(ซอสพริกรสเผ็ด) ก็ได้ถา้ ต้องการ เสิรฟ์ พร้อมหมูผดั วุน้ เส้น และหอมใหญ่ มีน้ําขลุกขลิกออกรสหวาน
เล็กน้อย
5. ซัมเคทัง หรือ ไก่ต๋นุ โสม อาหารตําหรับชาววังบํารุงสุขภาพ บริการท่านละ 1 ตัว บรรจุอยูใ่ นหม้อเหล็ก
ร้อนๆ ภายในตัวไก่จะยัดไส้ดว้ ยข้าว และของบํารุงต่างๆ อาทิ เม็ดพุทราแห้ง รากโสม เก๋ากี้ ปรุงรสด้วย
พริกไทยดํา และเกลือ รับประทานพร้อมเครือ่ งเคียงทีเ่ รียกว่า กักตุกี (ทําจากหัวไชเท้าดอง) และเส้น
ขนมจีนหนานุ่ มแบบเกาหลีพร้อมทัง้ เสิรฟ์ อินซัมจูหรือเหล้าดองโสม
6. โอซัม พุลโกกิ ประกอบด้วยปลาหมึกสด และหมูสไลด์ทผ่ี ่านการหมักด้วยเครือ่ งปรุงจนได้ท่ี นํามาผัด
รวมกับผักสดนานา ชนิดบนกระทะร้อนๆ รับประทานพร้อมเครือ่ งเคียง และข้าวสวยร้อนๆ มีกลิน่ หอม
น่าลิม้ ลอง
7. บุฟเฟ่ ต์บาบีคิวปิ้ งย่าง สไตล์เกาหลี ให้ท่านเลือกสรรทัง้ เนื้อวัว หมูตดิ มันสไลด์ หมูหมัก ซีฟ้ ูดตัก
รับประทานแบบไม่อนั ้ ทานได้จนอิม่ พร้อมเครือ่ งเคียงผักสด กิมจิ และอื่นๆอีกมากมาย
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อัตราค่าบริ การ (บาทต่อท่าน) มิ ถนุ ายน 2560
วันเดิ นทาง

7-11, 11-15, 14-18, 18-22, 19-23, 25-29, 26-30
มิถุนายน 2560
30 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2560
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ผูใ้ หญ่

เด็กอายุ 2 -11 เด็กอายุ 2-11 พัก
ปี พักกับผู้ใหญ่ ปี พักกับผูใ้ หญ่ เดี่ยว
2ท่านเสริมเตียง 2ท่านไม่เสริม เพิ่ ม
เตียง

13,900

13,900

13,900

5,900

อัตราค่าบริ การรวม
1. ค่าตั ๋วเครือ่ งบินไป-กลับตามเส้นทางทีร่ ะบุในรายการชัน้ ทัศนาจรไป-กลับพร้อมคณะ กรณีอยูต่ ่อต้องเสียค่า
เปลีย่ นแปลงตั ๋ว
2. ค่าอาหารทุกมือ้ ตามทีร่ ะบุในรายการ
3. ค่าเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ ตามรายการ
4. ค่าทีพ่ กั ตามระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ ะบุ หรือเทียบเท่า
5. ค่ารถรับ-ส่ง และนําเทีย่ วตามรายการ
6. ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งทีม่ ี
7. ค่านํ้าหนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละ 15 กก.
8. ค่าหัวหน้าทัวร์นําท่านท่องเทีย่ วตลอดรายการในต่างประเทศ
9. ค่าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างเดินทาง
- การชดเชยอุบตั เิ หตุส่วนบุคคลกรณี เสียชีวติ สูญเสีย อวัยวะ สายตาหรือ ทุพพลภาพถาวรสิน้ เชิง
1,000,000 บาท
- การรักษาพยาบาลต่ออุบตั เิ หตุแต่ละครัง้ 500,000 บาท (เงือ่ นไขตามกรมธรรม์)
อัตรานี้ ไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทําหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร
และเครือ่ งดื่มทีส่ งเพิ
ั ่ ม่ นอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสังเพิ
่ ม่ กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิม่ เอง
ต่างหาก)
2. ค่าทิ ปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่ นท่านละ 40,000 วอน หรือ 1,200 บาท ต่ อท่านตลอดทัง้ ทริ ป
3. ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ ม 7% และภาษี หกั ณ ที่ จ่าย 3% (กรณี ออกใบเสร็จรับเงิ นในนามบริ ษทั หรือต้องการ
ใบกากับภาษี )

KOR SUM5D(LJ)JUN
8
4. ค่านํ้าหนักกระเป๋ าสัมภาระ ทีห่ นักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ 15 กก.)
5. ค่าวีซ่าสําหรับพาสปอร์ตต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ต 2)ใบประจําตัวคนต่างด้าว 3)ใบสําคัญถิน่ ที่
อยู่ 4)สําเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) 5)สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี) 6)รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป แล้วทางบริษทั ฯจะเป็ น
ผูด้ าํ เนินการยืน่ วีซ่าให้ท่านโดยจ่ายค่าบริการต่างหาก(สําหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้อง
ทําเรือ่ งแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า)
เงื่อนไขการจอง
1.
กรุณาชําระเงินมัดจําท่านละ 10,000 บาท
โดยการโอนเข้าบัญชี ชื่อ บริษทั ฟอร์เรสทัวร์ จํากัด (บัญชีกระแสรายวัน)
ธนาคารกสิ กรไทย สาขาย่อยเทียมร่วมมิ ตร เลขที่ 733-1-01222-4
2.
หลังการโอนกรุณานําส่งเอกสารการโอนมาที่ 02 -514 9027
3.
ค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือชําระก่อนเดินทาง 30 วัน เพื่อดําเนินการออกบัตรโดยสารเครือ่ งบิน
4.
กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนเดินทาง
5.
การจองจะมีผลสมบูรณ์ โดยจะต้องส่งแฟกซ์ หรือ อีเมล์ ใบจองทัวร์ให้เจ้าหน้าทีฝ่ ่ ายขาย พร้อมกรอกรายชื่อของ
ผูเ้ ดินทางทีส่ ะกดตรงตามหนังสือเดินทาง
6.
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ หากลูกค้าต้องการขอแยกออกจากกรุป๊ หรือไม่เที่ยวตามรายการที่บริ ษทั กาหนด
บริ ษทั ขอปรับท่ านละ 300 USD
การยกเลิ กการเดิ นทาง
1.
สงวนสิทธิ ์ในการคืนมัดจําทุกกรณี
2.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 50 %ของราคาทัวร์ในทุกรณี
3.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 6 วัน ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงินทุกกรณี
4.
การขอยกเลิกการเดินทางในกรณีทเ่ี จ็บป่ วยหรือมีเหตุจากร่างกายทีไ่ ม่สามารถเดินทางในช่วงเวลาทีจ่ องได้ การ
ยกเลิกการเดินทาจะต้องแสดงใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลให้กบั เจ้าหน้าทีฝ่ ่ ายขาย......ทัง้ นี้บริษทั ฯขอสงวน
สิทธิ ์พิจารณาในการคืนเงินให้กบั ลูกค้าเป็ นกรณีไป
5.
ในกรณีทเ่ี จ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเข้า-ออกนอกประเทศซึง่ อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั
บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื ค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน้
6.
ในกรณีกรุ๊ปทีเ่ ดินทางช่วงวันหยุด หรือ เทศกาล บริษทั ฯได้มกี ารการันตีมดั จํา หรือ ซือ้ ขายแบบมีเงือ่ นไขกับสาย
การบิน รวมถึงเทีย่ วบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT (เหมาลํา), EXTRA FLIGHT (เทีย่ วบินพิเศษทีเ่ พิม่ เข้า
มาช่วงวันหยุด หรือ เทศกาลดังกล่าว) บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินค่ามัดจํา หรือ ค่าทัวร์ทงั ้ หมด
หมายเหตุ
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1.
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ ยกเลิกการเดินทาง ในกรณีทจ่ี ํานวนผูเ้ ดินทาง ตํ่ากว่า 15 ท่าน(ผูใ้ หญ่) ขึน้ ไป โดย
บริษทั ฯ จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการเดินทาง
2.
เทีย่ วบิน ราคาและรายการท่องเทีย่ ว สามารถเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชน์
ของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ
3.
หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษทั ฯ รับเฉพาะผู้มจี ุดประสงค์เดินทาง
เพื่อท่องเทีย่ วเท่านัน้
4.
ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายใดๆทัง้ สิ้น อันเนื่องมาจากเกิดกรณีความล่าช้าจากสาย
การบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การเมือง, ภัยธรรมชาติ (โดยบริษทั ฯจะดําเนินการ
ประสานงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลกู ค้า)
5.
ทางบริษทั ฯสงวนสิทธิไม่คนื เงิน ในกรณีทท่ี ่านใช้บริการของทางบริษทั ฯไม่ครบ เช่น ไม่เทีย่ วบางรายการ,
ไม่ทานอาหารบางมือ้ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษทั ฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบ
เหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
6.
ทางบริษทั ฯสงวนสิทธิไม่รบั ผิดชอบใดๆ หากเกิดสิง่ ของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบตั เิ หตุท่ี
เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเทีย่ วเอง
7.
เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วนกับทางบริษทั ฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลง
ต่างๆแล้ว ตามทีไ่ ด้ระบุไว้แล้วทัง้ หมด
8.
บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ เฉพาะลูกค้าที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านัน้
9.
สําหรับท่านทีจ่ ะออกบัตรโดยสารเครือ่ งบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หรือจังหวัดอื่นๆ กรุณาแจ้ง
บริษทั ก่อน เพื่อยืนยันว่าทัวร์คณะทีท่ ่านจองไว้สามารถออกเดินทางได้หรือไม่ หากท่านออกบัตรโดยสารโดย
ไม่ได้รบั การยืนยันจากบริษทั ฯ แล้วปรากฏว่าทัวร์คณะนัน้ ยกเลิก บริษทั ฯไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว

