KOR WIN5D(LJ)JAN-FEB

เที่ยวครบทุกไฮไลท์ สนุกสนานกับการเล่นสกี ENGLISH VILLAGE PAJU
OUTLET เกาะนามิ ทากิมจิพร้อมสวม ชุดประจาชาติเกาหลี สวนสนุก LOTTE
WORLD (รวมบัตร) เก็บสตอเบอร์รี่ โซลทาวเวอร์ (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์)
พระราชวังชางด็อกกุง
 ช็อปปิ้ งกันแบบจุใจที่ย่านทงแดมุน เมียงดง DUTYFREE และฮงอิ ค


กำหนดกกำเดกน ดาำ
มกเำคม – กุมภำพัดธ์ 2561
วันแรก กรุงเทพ (สนามบิ นสุวรรณภูมิ) - เกาหลีใต้ (สนามบิ นอิ นชอน)

1

KOR WIN5D(LJ)JAN-FEB
21.30 คณะพร้อมกันทีจ่ ดุ นัดหมาย สนามบินสุวรรณภูม ิ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ ชัน้ 4 เคาน์เตอร์ D
สายการบิน JIN AIR (LJ) (ลงประตูทางเข้าหมายเลข 2) โดยมีหวั หน้าทัวร์และเจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯ
รอต้อนรับและอํานวยความสะดวกก่อนขึน้ เครือ่ ง
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วันที่สอง ENGLISH VILLAGE ไม่รวม RAIL BIKE – PAJU OUTLET – เกาะนามิ – สนุกกับการเล่นสกี
01.05 บินลัดฟ้ าสู่ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน JIN AIR (LJ) เทีย่ วบินที่ LJ 002
บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง **เทีย่ วบินอาจมีการเปลีย่ นแปลง จะแจ้งให้ทราบอีกครัง้ **
08.25 เดินทางถึง สนามบิ นอิ นชอน ประเทศเกาหลีใต้ หมายเหตุ: เวลาท้องถิน่ เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัวโมง
่
(กรุณาปรับนาฬิ กาของท่านเป็ นเวลาท้องถิ่ น เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย)
หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเกาหลี นํ าท่านเดินทางสู่เมือง นํ าท่านเดินทางสู่ PAJU
ENGLISH VILLAGE สถานทีถ่ ่ายทําซีรส่ี เ์ กาหลีทโ่ี ด่งดังต่างๆ สร้างตามแบบสถาปั ตยกรรมของเวอร์จเิ นีย
สหรัฐอเมริกา ทีใ่ ห้ความรูส้ กึ เหมือนอยู่ในสถานทีต่ ้นแบบมาก ให้ทุกท่านได้เพลิดเพลินและสนุกสนานกับการ
ปั น่ จักรยาน RAIL BIKE ชมความน่ ารักโดยรอบของ PAJU ENGLISH VILLAGE จากนัน้ นํ าท่านช๊อปปิ้ 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 โดยสินค้าจะมีการจัดลดราคา 30-80% อีกด้วย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
นําท่านเดินทางสู่ เกาะนามิ เมืองชุนชอน จังหวัด คังวอน ลงเรือเฟอร์รขี า้ มไปยังเกาะ (ใช้เวลาประมาณ 10
นาที) ให้ท่ า นได้ด่มื ดํ่า กับ ธรรมชาติ แมกไม้ ทิว สนบนเกาะนามิ ซึ่งถือ เป็ น ช่ ว งเวลาที่ดีท่ีสุ ด ท่ า มกลาง
บรรยากาศโรแมนติกของใบไม้เปลีย่ นสี ภาพแห่งสีสนั ความงดงามของใบไม้ ให้ท่านได้ยอ้ นรอยละครรักแนว
DRAMA ซีรยี เ์ กาหลีทโ่ี ด่งดังไปทัวเอเชี
่
ย WINTER LOVE SONG หรือ เพลงรักในสายลมหนาว พร้อม
เก็บภาพความประทับใจ ถ่ายรูป กับดาราแสดงนํา BAE YONG JOON และ CHOI JI WOO รูปปั ้นทีส่ ร้างขึน้
เพื่อไว้เก็บเป็ นภาพความประทับใจ กับฉากและเนื้อเรื่องที่เรียกเสียงสะอื้นและนํ้ าตาของผู้ชมนอกจออย่าง
ท่ ว มท้ น นอกจากนี้ ย ัง มีกิจ กรรมอื่น ๆให้ ท่ า นได้ ปั น่ จัก รยานชมวิว เหมือ นในละครหรือ ชมฟาร์ม เลี้ย ง
นกกระจอกเทศ จากนัน้ นําท่าน ลานสกี เพื่อให้ ทุกท่ านสนุกสนานกับการเล่นสกี ประเทศเกาหลี มี
สถานที่เล่นสกีท่ไี ด้รบั ความนิยมอยู่หลายแห่ง ลานสกีของเกาหลีจงึ เป็ นที่รจู้ กั กันดีในทัวเอเชี
่
ยตะวันออก
เฉียงใต้ จีนและญี่ป่ ุน ตลอดจนนักสกีระดับอาชีพจากยุโรปและอเมริกา จึงได้ออกแบบลานสกีท่ไี ด้ระดับ
มาตรฐานมากทีส่ ุด โดยทุกทีแ่ บ่งพืน้ ทีส่ ําหรับผูท้ เ่ี ริม่ เล่นเลื่อนตําแหน่ งไปจนถึงระดับ ADVANCE ทัง้ ยังมีสงิ่
อํานวยความสะดวกไว้มากมาย ไม่ว่าจะเป็ น ทีพ่ กั โรงแรม ร้านอาหาร มินิมาร์ท ให้ท่านทีห่ ลงใหลในการเล่น
สกีหรือจะสนุ กตื่นเต้นกับความเร็วของสโนว์บอร์ดทีไ่ หลเลื่อนลงมาจากเนินสกีบนภูเขาได้อย่างเต็มที่ (ชุดสกี
และอุปกรณ์สกีไม่รวมในค่าทัวร์)
คํ่า
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (2)
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จากนัน้ นําท่านเข้าสู่ทพ่ี กั WESTVILL OR CENTRAL PLAZA หรือเทียบเท่า
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วันที่สาม เก็บสตอเบอร์รี่ - กิ มจิ แลนด์ พร้อมใส่ชุดประจาชาติ เกาหลี “ฮันบก” – สวนสนุก LOTTE WORLD
(รวมบัตร) – COSMETIC SHOP – SEOUL TOWER (ไม่รวมค่าขึ้นลิ ฟต์) – ช้อปปิ้ งทงแดมุน
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)
นําทุกท่านเดินทางสู่ ไร่สตรอเบอร์รี่ เปิ ดประสบการณ์ท่องเทีย่ วเชิงเกษตรเก็บและลิม้ รสสตรอเบอร์รเ่ี กาหลี
สดๆ ในบรรยากาศภายในไร่สตรอเบอร์รอ่ี ย่างแท้จริงท่านจะได้พบกับวิถชี วี ติ ชาวไร่สตรอเบอร์รข่ี องเกาหลี
ว่ามีวธิ กี ารปลูกอย่างไรจึงได้ผลสตรอเบอร์รท่ี ข่ี นาดใหญ่เป็ นพิเศษและหวานหอมชวนน่ ารับประทานเป็ นทีช่ ่นื
ชอบของชาวเกาหลีเอง และชาวต่างชาติ และยังเป็ นผลไม้ส่งออกของประเทศอีกด้วยชมวิธกี ารปลูก การดูแล
รักษา และท่านยังสามารถเลือกชิมสตรอเบอร์รไ่ี ด้จากภายในไร่ นําท่านเดินทางสู่ กิ มจิ แลนด์ เล่ากันว่ากิมจิ
เกิดขึน้ สมัยโชชอนโดยชาวบ้านจะเก็บผักสดหมักไว้ในไหเพื่อไว้กนิ ได้ในทุกฤดูกาล ชาวเกาหลีจะนํากิมจิใส่ลง
ในอาหารแทบทุกชนิด ตัง้ แต่ ข้าวสวย ซุป ข้าวผัด สตู บะหมี่ จนกระทัง้ พิซซ่า และเบอร์เกอร์ ”กิมจิ” จึงถือ
เป็ นอาหารประจําชาติของคนเกาหลี ที่ไม่ว่ามือ้ ไหนจะต้องมีกมิ จิเป็ นเครื่องเคียงประจําโต๊ะอาหารในทุกมือ้
คนเกาหลีในสมัยก่อนนิยมทํากิมจิไว้กนิ เองทีบ่ ้าน ซึง่ กิมจินนั ้ มีมากกว่า 100 ชนิด ดังนัน้ สูตรต้นตําหรับของ
แต่ละบ้านจึงไม่เหมือนกัน ให้ท่านได้เรียนรูส้ ่วนผสมของการทํากิมจิและได้ฝึกลองทําด้วยฝี มอื ของตัวเอง
พร้อมนําทุกท่านได้ใส่ชุดประจําชาติเกาหลี “ฮันบก” และถ่ายรูปภาพความประทับใจ เดินทางสู่ สวนสนุก
LOTTE WORLD สวนสนุกในร่มทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในเกาหลี เริม่ ต้นด้วยความสนุ กสุดยอดกับ 5 สิง่ ทีไ่ ม่ควรพลาด
เริม่ ด้ว ย PHARAOH’S FURY ตื่นเต้นเล้าใจกับการล่ อ งแก่ งพิชิต ฟาร์โร แห่งอียปิ ต์ , ADLANTIC
ADVENTURE นัง่ รถไฟเหาะพิชติ แอตแลนติก , GYRO DROP เก้าอี้หมุนเหาะด้วยความเร็ว 100 กิโลเมตร
ต่อชัวโมง
่ ด้วยความสูงกว่า 70 เมตร เพลิดเพลินมหกรรมขบวนพาเหรดทีเ่ ฉลิมฉลองใน WORLD CANIVAL
PARADE พร้อม พบความอัศจรรย์ใจและตื่นตากับ เลเซอร์โชว์ การแสดงที่นําทุกท่านไปสู่ดนิ แดนแห่ง
กาแล็กซี ให้ท่านได้เต็มอิม่ กับ บัตรFREE PASSเล่นเครื่องเล่นได้ทุกชนิดไม่จํากัดจํานวนครัง้ ที่ MAGIC
LAND ทีม่ เี ครือ่ งเล่นหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็ น WAIKIKI WAVE, SWING TREE, BUNGEE DROP และอื่นๆ
อีกมากมาย หรือท่านสามารถสนุกสนานกับการเล่น ICE SKATING บนลานนํ้าแข็งขนาดใหญ่
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
จากนัน้ นํ าท่าน ศูนย์รวมเครื่องสาอางแบรนด์ดงั เกาหลี เช่น ROJUKISS, LOTREE, LANEIGN,
SULWASOO ให้ท่านได้เลือกซือ้ ในราคาพิเศษ นําท่านย้อนรอยละครซีรยี เ์ กาหลีดงั ที่ “นัมซาน” ภูเขาแห่ง
เดียวที่ตงั ้ อยู่ใจกลางกรุงโซล บนยอดเขามีหอ SEOUL TOWER 1 ใน 18 หอคอยเมืองทีส่ ูงที่สุดในโลกมี
ความสูงถึง 480 เมตร เหนือระดับนํ้าทะเล นําท่านสู่ NAMSAN VIEW POINT ให้ท่านได้ถ่ายรูปและสัมผัส
ความน่ ารักของวัยรุ่นเกาหลี นิยมมาคล้องกุญแจไว้ดว้ ยกันระเบียงทุกด้านของ SEOUL TOWER จึงเต็มไป
ด้วยกุญแจหลากหลายสี ถึงเวลาพาทุกท่านตะลุยสู่แหล่งช้อปปิ้ งทีไ่ ด้ช่อื ว่าใหญ่ทส่ี ุดในเอเชีย ตลาดทงแด
มุน ห้างสรรพสินค้ากว่า 10 แห่ง ทีบ่ างห้างเปิ ดตลอด 24 ชัวโมง
่
เช่น MIGLIORE, DOOTA TOWER,

KOR WIN5D(LJ)JAN-FEB
4
HELLO AM, DESIGNER CLUB ท่านสามารถเลือกซือ้ สินค้าหลากหลายประเภทได้ทน่ี ่ี อาทิเช่น เสือ้ ผ้า
บุรษุ -สตรี รองเท้าบุรษุ -สตรี รองเท้าผ้าใบ เข็มขัด ของทีร่ ะลึก ชุดเครื่องครัว ถุงเท้า ผ้าพันคอ ในราคาเกาหลี
อย่างแท้จริง
คํ่า
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (5)
นําท่านเข้าสู่ทพ่ี กั BENIKEA SEOUL OR GALAXY HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สี่

ศูนย์โสมรัฐบาล – RED PINE – บลูเฮาส์ – พระราชวังชางด็อกกุง – คลองชองเกชอน – DUTY FREE –
ช้อปปิ้ งเมียงดง – ชมโชว์สดุ ประทับใจ PAINTERS DRAWING SHOW
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)
นํ าท่านสู่ ศูนย์โสมรัฐบาล ซึ่งรับรองคุณภาพจากรัฐบาล เป็ นโสมที่อายุ 6 ปี ซึ่งถือว่ามีคุณภาพดีท่สี ุด ให้
ท่านได้เลือกซือ้ โสมคุณภาพและราคาถูกกว่าไทย 2 เท่า โสมเกาหลีถอื เป็ นยาบํารุงร่างกาย หรือสามารถซื้อ
เป็ นของฝากจากประเทศเกาหลี จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่รา้ นสมุนไพร RED PINE เป็ นผลิตภัณฑ์ ทีส่ กัดจาก
นํ้ ามันสน ที่มสี รรคุณช่วยบํารุงร่างกาย ลดไขมัน ช่วยควบคุม อาหารและรักษาสมดุลในร่างกาย จากนัน้ นํ า
ท่านเดินทางผ่านชมทําเนียบประธานาธิบดี หรือ บลูเฮาส์ จากนัน้ นํ าท่านเที่ยวชม พระราชวังชางด๊อกกุง
(Changdeokgung)
เป็ นพระราชวังที่สวยงามและทรงคุณค่าที่สุดในประวัติศาสตร์เกาหลี ที่เคยมีการ
ปกครองด้วยระบบกษัตริย์ จนได้รบั การขึ้นทะเบียนให้เป็ นหนึ่งในมรดกโลกทางด้านวัฒนธรรมขององค์การ
ยูเนสโก พระราชวังแห่งนี้มคี วามสําคัญมากเพราะเป็ นพระราชวังหลวง สร้างในปี ค.ศ.1405 ใช้เป็ นทีป่ ระทับ
ของกษัตริยใ์ นราชวงศ์โชชอนหลายพระองค์ จนถึงพระเจ้าชุนจง (Seonjeong) ซึง่ เป็ นกษัตริยอ์ งค์สุดท้ายของ
ราชวงศ์ ทีส่ น้ิ พระชนม์ลงในปี ค.ศ.1926 ดังนัน้ ทางรัฐบาลเกาหลีจงึ ได้อนุ รกั ษ์พระราชวังแห่งนี้เอาไว้อย่างดี
ทีส่ ุด
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)
นําท่านสู่ คลองชองเกชอน คลองเก่าแก่ในอดีตมีอายุกว่า 600 ปี ทีท่ อดผ่านใจกลางเมืองหลวงในปั จจุบนั มี
การพัฒนาและบูรณะคลองขึน้ มาใหม่ มีความยาวกว่า 6 กม.เป็ นสถานให้คนได้เข้ามาพักผ่อน โดยจัดกิจกรรม
ต่างๆอาทิ งานแสดงศิลปะต่าง งานดนตรี นิทรรศการดอกไม้ พบกับเรือ่ งราวความมหัศจรรย์ของคลองชอง
เกชอนแห่งนี้ จากนัน้ นําท่านชมแหล่งช้อปปิ้ งปลอดภาษี DUTY FREE ช้อปปิ้ งสินค้าแบรนด์เนม มากมาย
อาทิ นาฬิกา,แว่นตา,เครือ่ งสําอางค์,กระเป๋ า,กล้องถ่ายรูป หรือจะเป็ นโทรศัพท์มอื ถือ ให้ท่านอิสระได้เลือกซือ้
อย่างเต็มที่ ถึงเวลาพาทุกท่านไปช้อปปิ้ งที่ เมียงดง หรือ สยามสแควร์เกาหลีท่านสามารถเลือกสินค้าเท
รนด์แฟชันล่
่ าสุดของเกาหลีได้ทน่ี ่โี ดยเฉพาะสินค้าวัยรุ่นเช่นเสือ้ ผ้า รองเท้า กระเป๋ า เครือ่ งประดับ ทัง้ แบรนด์
เนม เช่น EVISU, GAP, ONISUKA TIGER และสินค้าจากแบรนด์เกาหลีโดยเฉพาะ เครือ่ งสําอางเช่น
ETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE อีกทัง้ ยังมีรา้ น
กาแฟ ร้านอาหารต่างๆ ท่านสามารถลิม้ ลองไอศกรีม 2,000 วอน ทีส่ งู เกือบฟุตได้ทน่ี ้ี และKRISPY KREME
โดนัท ทีส่ ุดแสนอร่อย
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จากนัน้ ชมสุดยอดการแสดง THE PAINTERS : HERO เป็ นการแสดงทีไ่ ม่ใช้คาํ พูดแบบใหม่ ซึง่ ขัน้ ตอนการ
แสดงทัง้ หมดจะใช้การวาดภาพผสมผสานระหว่างการแสดงตลกการเต้นรําและเสียงดนตรี ผูช้ มจะเพลิดเพลิน
ไปกับการเล่นการแสดงศิลปะและดนตรีในผลงานเดีย่ วทีจ่ ะสร้างผลงานศิลปะกว่า 10 ชิน้ บนเวทีผ่านการ
แสดงทีเ่ ต็มไปด้วยความตื่นเต้นตลอด 80 นาที ผูช้ มจะประทับใจในฐานะสมาชิกในวงและร่วมกันสร้าง
ความสุขและการเดินทางอันน่าตื่นตาตื่นใจในการสร้างสรรค์งานศิลปะร่วมกับ นักแสดงบนเวที
คํ่า
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (8)
นําท่านเข้าสู่ทพ่ี กั BENIKEA SEOUL OR GALAXY HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ห้า ศูนย์สมุนไพรฮ๊อกเกตนามู –– TRICK EYE MUSEUM + ICE MUSEUM – ช้อปปิ้ งย่านฮงอิ ค –
SUPER MARKET – กรุงเทพฯ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร ของโรงแรม (9)
จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่ ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู ต้นไม้ชนิดนี้เจริญเติบโตในป่ าลึกบนภูเขาทีป่ ราศจาก
มลภาวะและระดับสูงเหนือนํ้าทะเล 50-800 เมตร เมล็ดพันธุข์ องสมุนไพรอ๊อตเกตนามูน้ี เป็ นทีน่ ิยมของคน
เกาหลีรนุ่ ใหม่ เพราะมีผลช่วยดูแลตับให้แข็งแรง ป้ องกันโรคตับแข็งไม่ถูกทําลายจาการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ
บุหรี่ สารตกค้างจากอาหาร และยา
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (10)
จากนัน้ นําท่านสู่ TRICK EYE MUSEUM แกลอรี่ “เคล็ดลับงานศิลปะแห่งภาพ” แนวคิดรูปแบบใหม่ เพื่อ
ต้องการจะจุดประกายความคิดสร้างสันและจินตนาการของการสร้างภาพ โดยใช้เทคนิคพิเศษจากภาพสาม
มิตทิ ร่ี วมทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และการซ้อนภาพกระตุน้ ความเคลื่อนไหวของภาพให้มมี ติ เิ หมือนจริง โดยให้
ความรูส้ กึ มีส่วนร่วมกับภาพถ่ายนัน้ ๆ ในพิพธิ ภัณฑ์มภี าพงานชิน้ โบว์แดง สนุ กกันแบบเต็ มๆ กับการแอ็คชัน่
ท่าทางต่ างๆ ที่รูปถ่ายของท่านจะออกมาดูประหนึ่งเหมือ นจริงในเหตุ การณ์
พร้อ มกับเข้าชม ICE
MUSEUM เมืองนํ้าแข็งทีม่ ผี ลงานศิลปะแกะสลักนํ้าแข็งกว่า 50 ชิน้ รวมอยู่ในทีเ่ ดียว พร้อมจัดแสดงในแบบ
ที่ไม่ธ รรมดา แต่จําลองเป็ นเมืองที่ทุกอย่างกลายเป็ นนํ้ าแข็ง! และเอาใจเด็กๆ ด้วยสไลเดอร์น้ํ าแข็ง และ
กิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย ให้คุณได้เดินเทีย่ วอย่างไม่รสู้ กึ เบื่อ อาทิ สัมผัสประสบการณ์นงั ่ รถลากกวางรูดอร์ฟ
ทักทายลุงซานต้า โพสท่าคู่กบั นกเพนกวินขัว้ โลก สํารวจบ้านนํ้าแข็งเอสกิโม เยีย่ มชมปราสาทนํ้าแข็ง ชมวิว
จากบนกําแพงเมือง และลองเข้าพักโรงแรมทีท่ ุกอย่างทําจากนํ้าแข็ง! และต่อด้วย ช้ อปปิ้ งที่ ฮงอิ ก แหล่งช้
อปปิ้ งทีอ่ ยูล่ อ้ มรอบไปด้วยมหาวิทยาลัยชื่อดังในเกาหลี สินค้าในย่านนี้ส่วนใหญ่เป็ นสินค้าวัยรุ่นทีท่ นั สมัยและ
ราคาไม่แพงเช่นเสือ้ ผ้าทีอ่ อกแบบโดยดีไซด์เนอร์เกาหลีรองเท้ากระเป๋ าเครื่องประดับ เครื่องสําอาง และยังมี
ร้านแบรนด์เนมอยู่ทวไปเช่
ั่
น EVISU, ZARA ทุกวันเสาร์ลานหน้าประตูของมหาวิทยาลัยฮงอิค จะมีผลงาน
ศิลปะในรูปแบบต่างๆ เช่น เครือ่ งประดับ ตุ๊กตา เสือ้ ผ้า และของแฮนด์เมด ทีน่ ่ ารักและใช้ความคิดสร้างสรรค์
ของบางอย่างทํามาชิ้นเดียวเพื่อให้ได้เ ลือกซื้อ บางทีอาจเป็ นสินค้าที่มชี ้นิ เดียวในโลก ได้เวลานํ าท่านสู่
สนามบินอินชอน นํ าท่านสู่สนามบินอินชอน ระหว่างทางพาท่านแวะละลายเงินวอนที่ร้านค้าสนามบิน
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SUPER MARKET ซึง่ ท่านสามารถเลือก
ซือ้ สินค้าเกาหลีได้อกี รอบ โดยเฉพาะของกิน เช่น บะหมีซ่ นิ รา
เมียน (มาม่าสไตล์เกาหลี) อูด้ง กิมจิ ขนมช๊อคโก้พาย นํ้าจิม้ ปรุงรสหมูย่างเกาหลี ไก่ตุ๋นโสมสําเร็จรูป ผลไม้
ตามฤดูกาล ในราคาพิเศษก่อนกลับเมืองไทย
19.55 เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯโดยสายการบิน JIN AIR (LJ) เทีย่ วบินที่ LJ001
บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง
23.35 ถึงสนามบินสุวรรณภูมโิ ดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
เมนูอาหาร
1. DUKKALBI ไก่ผดั เผ็ดบาร์บคี วิ เป็ นเนื้อไก่ทห่ี นออกเป็
ั่
นชิน้ พอคํา คลุกเคล้าด้วยซีอวิ๊ เครือ่ งปรุง และหมักทิง้
ไว้จนได้ท่ี จึงนําเนื้อไก่และผักมาผัดบนกระทะยักษ์ รับประทานพร้อม กิมจิ ซุปสาหร่าย และข้าวสวย
2. ชาบู ชาบู สุกส้ี ไตล์เกาหลี บนหม้อไฟร้อนๆ ประกอบด้วย ผักสดชนิดต่างๆ และเนื้อหมูสไลด์น้ําซุปร้อนๆ
และเส้นอูดง้ ซึง่ ขาดไม่ได้ในการทาน ชาบู ชาบู พร้อมข้าวสวย
3. คาลบี้ หมูยา่ งเกาหลี เป็ นอาหารพืน้ เมืองเกาหลีเลื่องชื่อและเป็ นทีร่ จู้ กั กันดีทวโลก
ั่
มีรสชาติออกหวานกลม
กล่อม โดยนําหมูส่วนทีต่ ดิ กับกระดูก นําไปย่างบนเตาถ่านแบบดัง้ เดิม เสิรฟ์ พร้อมข้าวสวยร้อนๆ และเครือ่ ง
เคียงต่างๆ นํ้าจิม้ เต้าเจีย้ วและนํ้าซุปสาหร่าย มีวธิ กี ารรับประทานคล้ายกับเมีย่ งคําของไทย
4. พิ บิมพัพ พุลโกกิ ทําจากข้าวสวยผสมกับเนื้อหมูหนเป็
ั ่ นชิน้ เล็กๆ ผักปรุงรสและไข่ จะคลุกกับโคชูจงั (ซอส
พริกรสเผ็ด) ก็ได้ถา้ ต้องการ เสิรฟ์ พร้อมหมูผดั วุน้ เส้น และหอมใหญ่ มีน้ําขลุกขลิกออกรสหวานเล็กน้อย
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) และเส้นขนมจีน
หนานุ่มแบบเกาหลีพร้อมทัง้ เสิรฟ์ อินซัมจูหรือเหล้าดองโสม
6. โอซัม พุลโกกิ ประกอบด้วยปลาหมึกสด และหมูสไลด์ทผ่ี ่านการหมักด้วยเครือ่ งปรุงจนได้ท่ี นํามาผัดรวม
กับผักสดนานา ชนิดบนกระทะร้อนๆ รับประทานพร้อมเครือ่ งเคียง และข้าวสวยร้อนๆ มีกลิน่ หอมน่ าลิม้ 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) มกราคม – กุมภาพันธ์ 2561
วันเดิ นทาง
ผูใ้ หญ่ เด็กอายุตงั ้ แต่ 2 -11 ปี เด็กอายุตงั ้ แต่ 2 -11 พัก
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2
เดี่ยว
มีเตียงเสริ ม
ท่าน ไม่มีเตียงเสริ ม เพิ่ ม
21-25, 22-26, 23-27, 27-31 มกราคม 2561
28 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2561
29 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2561
30 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2561
24-28 มกราคม 2561
31 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2561
4-8, 5-9, 6-10, 10-14, 11-15, 12-16, 13-17,
18-22, 19-23, 20-24, 24-28 กุมภาพันธ์
2561
26 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2561
27 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2561
2-6, 7-11, 8-12, 9-13, 14-18, 16-20, 21-25,
22-26 กุมภาพันธ์ 2561

18,555

18,555

18,555

7,900

19,555

19,555

19,555

7,900

18,555

18,555

18,555

7,900

19,555

19,555

19,555

7,900

อัตรานี้ รวม
1. ค่าตั ๋วเครือ่ งบินไป-กลับตามเส้นทางทีร่ ะบุในรายการชัน้ ทัศนาจรไป-กลับพร้อมคณะ
กรณีอยูต่ ่อต้องเสียค่าเปลีย่ 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
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- 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 )
4. ค่านํ้าหนักกระเป๋ าสัมภาระ ทีห่ นักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ 15 กก.)
5. ค่าวีซ่าสําหรับพาสปอร์ตต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ต 2)ใบประจําตัวคนต่างด้าว 3)ใบสําคัญถิน่
ทีอ่ ยู่ 4)สําเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) 5)สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี) 6)รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป แล้วทางบริษทั ฯจะเป็ น
ผูด้ าํ เนินการยืน่ วีซ่าให้ท่านโดยจ่ายค่าบริการต่างหาก(สําหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทาง
ต้องทําเรือ่ งแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยืน่ วีซ่า)
เงื่อนไขการจอง
1.
กรุณาวางเงิ นมัดจาท่ านละ 10,000 บาท โดยการโอนเข้าบัญชี
2.
หลังการโอนกรุณานําส่งเอกสารการโอนมาที่ 02-5149027
3.
ค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือชําระก่อนการเดินทาง 21 วัน
4.
กรุณาจองล่วงหน้ าอย่างน้ อย 4 สัปดาห์ก่อนเดิ นทาง
5.
หากจองก่อนวันเดิ นทางน้ อยกว่า 21 วัน ต้องชาระราคาทัวร์ทงั ้ หมด
6.
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ หากลูกค้าต้องการขอแยกออกจากกรุป๊ หรือไม่เทีย่ วตามรายการทีบ่ ริษทั กําหนด บริษทั
ขอปรับท่านละ 300 USD
การยกเลิ กการเดิ นทาง
1.
สงวนสิทธิ ์ในการคืนมัดจําทุกกรณี
2.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน คิดค่าใช้จ่าย 50 %ของราคาทัวร์ในทุกกรณี
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วัน ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงินทุกกรณี
** การยกเลิกไม่นบั วันเสาร์อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ **
3.
ในกรณีทเ่ี จ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเข้า-ออกนอกประเทศซึง่ อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั
บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื ค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน้
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4.
ในกรณีกรุป๊ ทีเ่ ดินทางช่วงวันหยุด หรือ เทศกาล บริษทั ฯได้มกี ารการันตีมดั จํา หรือ ซือ้ ขายแบบมีเงื่อนไขกับสาย
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
1. บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ ยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่จี ํานวนผู้เดินทาง ตํ่ากว่า 15 ท่าน(ผู้ใหญ่) ขึ้นไป โดย
บริษทั ฯ จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการเดินทาง
2. เทีย่ วบิน ราคาและรายการท่องเทีย่ ว สามารถเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของ
ผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ
3. หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษทั ฯ รับเฉพาะผู้มจี ุดประสงค์เดินทางเพื่อ
ท่องเทีย่ วเท่านัน้
4. ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายใดๆทัง้ สิ้น อันเนื่องมาจากเกิดกรณีความล่าช้ าจากสายการ
บิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การเมือง, ภัยธรรมชาติ (โดยบริษทั ฯจะดําเนินการ
ประสานงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลกู ค้า)
5. ทางบริษทั ฯสงวนสิทธิไม่คนื เงิน ในกรณีทท่ี ่านใช้บริการของทางบริษทั ฯไม่ครบ เช่น ไม่เทีย่ วบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางมือ้ เพราะค่าใช้จา่ ยทุกอย่าง ทางบริษทั ฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาด
ก่อนออกเดินทางแล้ว
6. ทางบริษทั ฯสงวนสิทธิไม่รบั ผิดชอบใดๆ หากเกิดสิง่ ของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบตั เิ หตุทเ่ี กิด
จากความประมาทของตัวนักท่องเทีย่ วเอง
7. เมื่อท่านตกลงชํา ระเงินไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลง
ต่างๆแล้ว ตามทีไ่ ด้ระบุไว้แล้วทัง้ หมด
8. บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ เฉพาะลูกค้าที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านัน้

