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วันที่ 1

โปรแกรมการท่องเที่ยว
พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ – ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ

วันที่ 2

เดินทางถึงสนามบินอินชอน – ไชน่าทาวน์ – หมูบ่ ้ านเทพนิยาย – เกาะวอลมิโด – ป้อมฮวาซอง

วันที่ 3

วัดวาวูจองซา – กิมจิ+ฮันบก – นัมฮันซันซ็อง – สวนสนุกโซลแลนด์ – ตลาดดงแดมุน

วันที่ 4

ศูนย์โสม - ศูนย์เครื่ องสาอาง - น ้ามันสนเข็มแดง – พระราชวังชางด็อกกุง - SM Duty Free
โซลทาวเวอร์ - ตลาดเมียงดง
ศูนย์สมุนไพรบารุงตับ – พลอยสีมว่ ง – ชินเซเกดิวตี ้ฟรี – ตลาดฮงอิก – ซุปเปอร์ มาร์ เก็ต
กรุงเทพฯ

วันที่ 5

วันที่ 1

พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ - ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ

........ น

คณะพร้ อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชัน้ 4 เคาน์เตอร์ ... สายการบินจินแอร์
เจ้ าหน้ าที่จากบริษัทฯคอยต้ อนรับและอานวยความสะดวกให้ ทา่ นก่อนขึ ้นเครื่ อง
ออกเดินทางสูป่ ระเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบินจินแอร์ เที่ยวบินที่ LJ004

........ น

(บริ ษัทจะแจ้ งไฟล์ทและเวลาที่แน่นอนอีกครัง้ ก่อนเดินทาง
หากลูกค้ าเดินทางมาจากต่างจังหวัดด้ วยเครื่ องบินภายในประเทศ กรุณาแจ้ งเจ้ าหน้ าที่ก่อนทาการจองค่ะ)

วันที่ 2

เดินทางถึงสนามบินอินชอน – ไชน่าทาวน์ – หมูบ่ ้ านเทพนิยาย – เกาะวอลมิโด – ป้อมฮวาซอง

........ น ถึง สนามบินอินชอน กรุงโซลประเทศเกาหลีใต้ (เวลาท้ องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่ โมง)
เช้ า
จากนันน
้ าท่านเดินทางสู่ ไชน่ าทาวน์ (CHINA TOWN) เป็ นชุมชนของชาวจีนที่ถือกาเนิดจากการเปิ ดท่าเรื อ
อินชอนในปี ค.ศ. 1883 ในอดีตนับเป็ นพื ้นที่สาคัญในการขนส่งและค้ าขายสินค้ าจากประเทศจีน สาหรับ
ปั จจุบนั นี ้ชาวจีนที่ยงั คงอาศัยอยู่เป็ นรุ่นที่ 2 หรื อรุ่นที่ 3 นับจากที่มีการบุกเบิก แต่กลิ่นไอและการดารงไว้ ซึ่ง
วัฒนธรรมของคนรุ่ นก่อนยังคงมีให้ เห็น รวมไปถึงการได้ มีโอกาสได้ ลิ ้มลองรสชาติอาหารจีนที่มีให้ เลือกสรร
หลายร้ านที่อินชอนไชน่าทาวน์แห่งนี ้

นาท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านเทพนิยาย ( DONGWHA MAEUNL) ได้ ถกู เนรมิตร และตกแต่งให้ หมู่บ้านที่แสน
ธรรมดาให้ กลายเป็ นหมูบ่ ้ านแห่งเทพนิยาย โดยนานิยายที่ทกุ ท่านคุ้นเคยหลายเรื่ องมาวาดภาพตกแต่งรอบๆ
หมู่บ้านแห่งนี ้ เช่น ปี เตอร์ แพน สโนว์ไวท์กบั คนแคระทัง้ 7 อะลาดินกับตะเกียงวิเศษ หนูน้อยหมวกแดง ฯลฯ
ให้ ทา่ นได้ ถ่ายภาพได้ เกือบทุกมุม หันไปทางไหนก็ต้องถ่ายภาพเก็บไว้ เป็ นที่ระลึก
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เที่ยง
บ่าย

ค่า
วันที่ 3
เช้ า

รับประทานอาหารกลางวัน (1) เมนูพลุ โกกี
ต่อ มาน าท่ า นชมเกาะวอลมิ โ ด (Wolmido Island)
สถานที่ พัก ผ่ อ นริ ม ทะเล เกาะวอลมิ โ ดตัง้ อยู่ ห่ า งจาก
แผ่นดินใหญ่เมืองอินชอนเพียง 1 กิโลเมตร อดีตเคยจุด
ยุทธศาสตร์ ที่ทหารอเมริกนั และกองกาลังสหประชาชาติใช้
ยกพลขึ น้ บกเพื่ อ ช่ ว ยเกาหลี ใ ต้ ตอบโต้ การรุ ก รานของ
เกาหลีเหนือ ในสงครามเกาหลีเมื่อปี 1950 ปั จจุบนั เมือง
อินชอนได้ ส ร้ างถนนเชื่ อมต่อ เกาะนี ก้ ับ แผ่นดินใหญ่ วิ ว
ทิวทัศน์ของเกาะวอลมิโด มีความสวยงามถึงขันท
้ าให้ เมืองอินชอนพัฒนาเป็ นสถานที่ท่องเที่ยว และแหล่ง
พักผ่อนหย่อนใจหลักของเมือง โดยมีการก่อสร้ างร้ านค้ า และทางเดินขนาดใหญ่เรี ยบชายฝั่ ง นอกจากนี ้ยังมี
การจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้ างความประทับใจให้ กบั ผู้มาเยือน ทาให้ เกาะแห่งนี ้นอกจากจะเป็ นที่ชื่นชอบของ
เหล่าวัยรุ่ นแล้ ว ยังเปิ ดกว้ างส าหรับผู้คนทุกเพศทุกวัยด้ วยเช่นกัน พาท่านเดินทางไปชมป้ อมฮวาซอง
(Hwaseong Fortress) เป็ นสิ่งก่อสร้ างขนาดใหญ่ตงแต่
ั ้ ยคุ โจซอ(Joseon)สร้ างขึ ้นช่วงปี ค.ศ. 1794-1796
เป็ นป้อมปราการประจาเขต Suwon-si ของจังหวัดเคียงกีโด(Gyeonggi-do) เพื่อเป็ นรากฐานสาหรับการ
สร้ างเมืองใหม่ในบริ เวณนี ้ กาแพงของป้อมปราการมีความยาวถึง 5.5 กิโลเมตร มีประตู 4 ประตูในแต่ละทิศ
และมีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่และงดงาม ป้อมฮวาซอง ถูกสร้ างขึ ้นด้ วยอิฐโดยจะมีรูขนาดที่พอดี
สาหรับใช้ เป็ นจุดยิงปื น หรื อธนูได้ เชื่อกันว่าเป็ นการสร้ างที่มีการใช้ เทคโนโลยีที่ทนั สมัยมากที่สดุ แห่งหนึ่งของ
ยุคนัน้ และที่นี่ได้ ถกู ขึ ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกทางด้ านประวัติศาสตร์ เมื่อปี ค.ศ. 1997 ด้ วย ถึงแม้ ว่าจะเคย
ผ่านการสู้รบและถูกทาลายไปหลายส่วนแต่ก็มีการบรู ณะขึ ้นใหม่ตามรูปแบบดังเดิ
้ ม ปั จจุบนั จะมีการแสดง
หลายแบบที่บริเวณนี ้ เช่นการเดินสวนสนามของทหารสมัยโบราณ เป็ นต้ น
รับประทานอาหารค่า (2) เมนูชาบูชาบูสไตล์เกาหลี
จากนันน
้ าท่านเข้ าสู่ที่พกั SUWON PACIFIC หรื อเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
วัดวาวูจองซา – กิมจิ+ฮันบก – นัมฮันซันซ็อง – สวนสนุกโซลแลนด์ – ตลาดดงแดมุน
รับประทานอาหารเช้ า (3) ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนันน
้ าท่านสู่ วัดวาวูจองซา ตังอยู
้ ่ใน เมืองซูวอน ท่านจะได้ ชมความงาม ของ พระเศียรของพระพุทธรูป
ขนาดมหึมา ซึ่งประดิษฐานอยู่ด้านหลังสระน ้าขนาดย่อม โดยบริ เวณรอบสระจะมีพระพุทธรูปองค์เล็กๆ วาง
เรี ยงรายอยูโ่ ดยรอบ และเมื่อเดินขึ ้นสูเ่ นินเขา จะพบ อุโบสถ ซึ่งภายในเป็ นที่ประดิษฐานพระนอน ขนาดใหญ่
ที่แกะสลักมาจากไม้ ซึ่งนามาจาก อินเดีย นอกจากนี ้ที่วดั แห่งนี ้ยังเป็ นที่เก็บรักษาระฆัง ที่ใช้ ตีในพิธีเปิ ดกีฬา
โอลิมปิ คในปี ค.ศ.1988 อีกด้ วย
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เที่ยง

เย็น

และนาท่านสู่ กิมจิแลนด์ กิมจิเกิดขึ ้นในสมัยราชวงศ์โชซอน โดยชาวบ้ านเก็บ
ผักสดมาหมักไว้ ในไหและสามารถเก็บไว้ กิน ได้ ทุกฤดูกาลของชาวเกาหลี ซึ่ง
สามารถทาเป็ นอาหารแทบทุกชนิด เช่น ข้ าวต้ ม ข้ าวสวย ซุป
ข้ าวผัด สตู บะหมี่จนถึงพิซซ่า และเบอร์ เกอร์ ชาวเกาหลีนิยม
ทากิมจิกินเองที่บ้าน ตาหรับกิมจิแต่ละบ้ านจึงไม่เหมือนกันและตกทอดเป็ นมรดกปลายจวัก
ของสตรี เกาหลีอีกด้ วย พร้ อมเก็บภาพความประทับใจ กับการสวมชุดประจาชาติฮันบก
รับประทานอาหารกลางวัน (4) เมนูคลั บี (หมูยา่ งเกาหลี)
ต่อด้ วยการนาท่านชมสถานที่ทางประวัติศาสตร์ นั ม ฮันซันซ็อง
(Namhan Sansung) ป้อมปราการที่ตงอยู
ั ้ ่บนภูเขา Namhansan
Mountain ภูเขาที่มีชื่อเสียงในการเป็ นที่สวยงามมากตลอดทังปี
้ ใน
ฤดูใ บไม้ ผ ลิ ต้ น กระถิ น เทศเติ บ โตหนาในช่ ว งฤดูร้ อนป่ าสี เ ขี ย ว
ครอบคลุมทังภู
้ เขาและในฤดูใบไม้ ร่วงที่คนจานวนมาก เข้ าชมความ
สวยงามและสาหรับผู้ที่ชื่นชอบการปี นภูเขาที่ปกคลุมไปด้ วยด้ วยใบไม้ สีแดงทัว่ ทังภู
้ เขา นัมฮันซันซ็อง ได้ ถูก
บูรณะขึ ้นมาหลายต่อหลายครัง้ เพราะถูกทาลายจากสงครามแย่งชิงราชวงศ์ในสมัยก่อน แต่ก็ยงั คงรักษารู ป
แบบเดิมดังเดิ
้ มไว้ ให้ คงอยูจ่ นถึงปัจจุบนั นี ้ และนัมฮันซันซ็อง ได้ รับการขึ ้นทะเบียนมรดกโลก (UNESCO)เมื่อปี
2014 จากนัน้ พาท่านสู่ สวนสนุ ก โซลแลนด์ (Seoulland) เป็ น
สวนสนุกแห่งแรกของเกาหลีที่มีทิวทัศน์สวยงามล้ อมรอบด้ วยภูเขา
Cheonggyesan จัดรูปแบบเป็ น ‘World Square’ ที่สามารถชื่นชม
ไปกับสถาปั ตยกรรมแบบดังเดิ
้ ม ของเกาหลี และทั่วทุกมุมโลก มี
เครื่ องเล่นหลากหลายรู ปแบบ ได้ แก่ 40 rollercoasters, Black
Hole 2000, Galaxy Train, Rapid Current Ride, Magic Carpet, Movie Theater, Story Land และอื่นๆ
นอกจากนี ้ ยังมี การจัดแสดงงานเทศกาลที่มีความหลากหลายและเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาลที่ ไม่ซา้ กัน
ในช่วงเย็น
รับประทานอาหารเย็น (5) เมนูบีบมิ บับ+ ชาบู (ข้ าวยาเกาหลี)
จากนัน้ พาท่านเดินย่อยอาหารต่อที่ ตลาดทงแดมุน เป็ นตลาดที่
เต็มไปด้ วยร้ านค้ ามากมาย และห้ างสรรพสินค้ าที่ทันสมัยกว่า 10
แห่ง ตังอยู
้ ่ท่ามกลางบรรยากาศแบบดังเดิ
้ มของบริ เวณฮึนอินจิมุน
หรื อประตูตะวันออก เป็ นแหล่งค้ าของสินค้ าประเภทผ้ า เครื่ องแต่ง
กาย เครื่ อ งหนัง เครื่ อ งนอน เครื่ อ งใช้ ภ ายในบ้ า น อุป กรณ์ กี ฬ า
เครื่ องกีฬา รองเท้ า และอื่นๆ สินค้ ามีความหลากหลายและทันสมัย
ในราคาที่ไม่แพง โดยมีแหล่งสาหรับเลือกซื ้อสินค้ าที่สาคัญๆ ได้ แก่ มิกลิโอเร (Migliore), ดูซาน ทาวเวอร์
(Doosan Tower), เฮลโล เอพีเอ็ม (hello apM), บลูเกท (Blue Gate), ดีไซน์เนอร์ คลับ (Designer Club), ทง
แดมุน ช้ อปปิ ง้ ทาวน์ (Dongdaemun Shopping Town), ตลาดแชอิลเพียงฮวา (Jellpyeonghwa Market)
และเซรี สตาร์ (Cerestar)
และนาท่านเข้ า สูท่ ี่พกั โรงแรม GALAXY HOTEL หรื อเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
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วันที่4
เช้ า

เที่ยง

ศูนย์โสม - ศูนย์เครื่ องสาอาง - น ้ามันสนเข็มแดง – พระราชวังชางด็อกกุง - SM Duty Free
โซลทาวเวอร์ - ตลาดเมียงดง
รับประทานอาหารเช้ า (6) ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
พาท่านเข้ าชมศูนย์ โสม ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่มีอายุ 6 ปี ซึ่งถือว่า เป็ นโสมที่มีคณ
ุ ภาพดี
ที่สุด ชมวงจรชีวิตของโสม พร้ อมให้ ท่านได้ เลือกซือ้ โสมที่มี คุณภาพดีที่สุดและราคาถู กกว่าไทยถึง 2 เท่า
กลับไปบารุงร่างกายหรื อฝากญาติผ้ ใู หญ่ที่ท่านรักและนับถือ ต่อมาอิสระให้ ท่านได้ เลือกซื ้อเครื่ องสาอางค์แบ
รนด์ดงั ของเกาหลี ณ ศูนย์ เครื่ องสาอาง มีให้ เลือกมากมายหลายยี่ห้อ อาทิเช่น ครี มน ้าแตกที่โด่งดัง ครี มหอย
ทาก แป้งโรตี โลจูคสิ ฯลฯ นาท่านเข้ าชม นา้ มันสนเข็มแดง (Red Pine) ปั จจุบนั นิยมมารับประทานเพื่อล้ าง
พิษในร่ างกาย ล้ างไขมันในเส้ นเลือดทัว่ ทังร่้ างกาย ป้องกันไขมันอุดตันในเส้ นเลือด , โรคหัวใจ , โรคภูมิแพ้
เป็ นต้ น
รับประทานอาหารกลางวัน (7) เมนูซมั เกทัง (ไก่ตนุ๋ โสม)
จากนันน
้ าท่านเข้ าชม พระราชวังชางด๊ อกกุง พระราชวังแห่งนี ้เป็ นพระราชวังที่เก่าแก่ สวยงามมากในช่วงที่มี
การปกครอง ด้ วยระบบกษัตริย์ของเกาหลี ถูกสร้ างขึ ้นในปี ค.ศ. 1405 และมีความสาคัญ ในการเป็ นที่พานัก
ของพระมหากษัตริย์หลายพระองค์ในสมัยราชวงศ์โชซอน (Joseon) และยังเป็ น 1 ใน 5 ของพระราชวังสาคัญ
ที่ยงั คงรักษาไว้ ประกอบไปด้ วย เขต พระราชฐานชันนอก,
้
เขตพระราชฐานชันใน
้ และสวนด้ านหลังสาหรับ
เป็ นที่พกั ผ่อน ของพระมหากษัตรย์ ซึง่ มีต้นไม้ ขนาดยักษ์ ที่มีกว่า 300 ปี , บ่อน ้า และศาลาริมน ้า

แล้ วพาท่านช็อปปิ ง้ สินค้ าปลอดภาษีที่ SM Duty Free โดยที่นี่มีสินค้ าชันน
้ าให้ ท่านเลือกซื ้อมากมายกว่า 500
ชนิด อาทิ น ้าหอม เสื ้อผ้ า เครื่ องสาอาง กระเป๋ า นาฬิกา ฯลฯ
จากนันน
้ าท่านย้ อนรอยละครซีรีย์เกาหลีชื่อดัง My name is Kim Sam Soon ที่ภูเขานัมซานภูเขาแห่งเดียวที่
ตังอยู
้ ใ่ จกลางเมืองโซล สูง 274 เมตร บนยอดเขามี โซลทาวเวอร์ Seoul Tower *.*ไม่รวมค่าขึ ้นลิฟท์ *.*. ซึ่ง
เป็ น 1 ใน 18 หอคอยเมืองที่สูง ที่สุดในโลกมีความสูงถึง 480 เมตร เหนือระดับนา้ ทะเล ท่านสามารถชม
ทัศนียภาพของกรุ งโซล ได้ รอบทิศ 360 องศา ที่ค่รู ักทุกคูช่ าวเกาหลีจะต้ องทาคือ การคล้ องกุญแจคู่รัก Love
Key Ceremonyบนโซลทาวเวอร์ โดยที่จะเขียนข้ อความ หรื อชื่อของคูร่ ักไว้ บนแม่กญ
ุ แจและก็จะนาแม่กญ
ุ แจนี ้
ไปคล้ องกับรัว้ เหล็ก ส่วนลูกกุญแจเค้ าจะทิ ้งไปด้ วยความเชื่อที่วา่ หากคูร่ ักคูใ่ ด ได้ มาเยือนและคล้ องกุญแจคูร่ ัก
กันที่นี่จะทาให้ ความรักของทังคู
้ ย่ ืนยาวไม่พรากจากกันไปตลอดกาล
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เย็น

วันที่5
เช้ า

เที่ยง

อิสระอาหารเย็น ณ เมียงดงเพื่อไม่รบกวนเวลาช้ อปปิ ง้ ของท่าน
จากนัน้ เดิ น ย่อ ยต่อ กั น ที่ ตลาดเมี ย งดง แหล่ง ช็ อ ปปิ ง้ ขึน้ ชื่ อ และ
สถานที่รวมแฟชัน่ ชันน
้ าของกรุ งโซลหรื อที่คนไทยรู้ จักกับในชื่อสยาม
แสควร์ เกาหลีทา่ นจะพบกับสินค้ าวัยรุ่นมากมายหลากหลายยี่ห้อไม่ว่า
จะเป็ นเครื่ องสาอางยี่ห้อดังๆอย่าง 3CE, SKIN FOOD, THE FACE
SHOP, ETUDE HOUSE, MISSHA ฯลฯเสื ้อผ้ าแฟชัน่ มีสไตล์, รองเท้ า
ส้ นสูงน่ารักๆ, รองเท้ าผ้ าใบเก๋ๆ, นอกจากนี ้ยังมีร้านอาหารและร้ านคาเฟ่ น่ารักๆซึ่งที่นี่จะมีวยั รุ่น หนุ่มสาว
เกาหลีไปรวมตัวกันมากมายในแต่ละวัน
และนาท่านเข้ า สู่ที่พักโรงแรม GALAXY HOTEL หรื อ
เทียบเท่าระดับ 3 ดาว
ศูนย์สมุนไพรบารุงตับ – พลอยสีมว่ ง – ชินเซเกดิวตี ้ฟรี – ตลาดฮงอิก – ซุปเปอร์ มาร์ เก็ต กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้ า (8) ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
แล้ วนาท่านสู่ศูนย์ สมุ นไพรโบกานยอง สมุนไพรบารุ งตับ ต้ นไม้ ชนิดนี เ้ จริ ญเติบโตในป่ าลึกบนภูเขาที่
ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือน ้าทะเล 50-800เมตร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนามารับประทานเพื่อช่วย
ดูแลตับให้ สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็งไม่ถกู ทาลายจาการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้ างจาก
อาหารและยา แล้ วนาท่านชม โรงงานพลอยสีม่วง(Amethyst) คนเกาหลีเชื่อว่าเป็ น พลอยแห่งสุขภาพและ
นาโชค โดยมีตงแต่
ั ้ สีม่วงอ่อนเย็นตาจนถึงสีม่วงไวน์ มีความงดงาม ทัง้ แหวน จี ้ ต่างหู และสร้ อยคอ สร้ อย
ข้ อมือ ให้ ท่านเลือกมากมาย ห้ างชินเซเกะ ดิวตีฟ้ รี (Shinsegae
Duty Free) เป็ นห้ างที่มีขนาดใหญ่มาก อยู่ใจกลางกรุงโซล โดยมี
โซนเครื่ องสาอางค์แบบ Duty Free ที่ใหญ่ที่สดุ ในเกาหลี มีทัง้ หมด
15 ชัน้ (โซน Duty Free จะอยู่ที่เฉพาะชัน้ 8-12 เท่านัน)
้ เน้ นสินค้ า
แฟชัน่ งานดีไซน์ ที่ผสมผสานกันระหว่างความเก่ากับความใหม่ ไป
จนถึงแบรนด์หรูระดับโลกอย่างครบครัน นอกจากห้ างชินเซเกะ สาขาเมียงดง นี ้จะใหญ่เป็ นอันดับต้ นๆของกรุง
โซลแล้ ว ยังเป็ นสถานที่จดั แสดงผลงานออกแบบและงานศิลปะจากนักออกแบบและศิลปิ นระดับประเทศไป
จนถึงระดับนานาชาติด้วย รวมทังที
้ ่ห้างนี ้ยังเป็ นจุดถ่าย รายการ, ละคร และซีรี่ย์ยอดฮิตมาแล้ วหลายเรื่ อง
ด้ วยกัน เช่น The legend of Blue Sea และ Goblin
รับประทานอาหารกลางวัน (9) เมนูจิมดัก (ไก่พะโล้ เกาหลี)
จากนัน้ พาท่าน ช็อปปิ ง้ ต่อที่ ตลาดฮงอิก แหล่งช้ อปปิ ง้ ที่อยู่ล้อมรอบไปด้ วยมหาวิทยาลัยชื่อดังในเกาหลี
สินค้ าในย่านนี ้ส่วนใหญ่เป็ นสินค้ าวัยรุ่นที่ทนั สมัยและราคาไม่แพงเช่นเสื ้อผ้ าที่ ออกแบบโดยดีไซด์เนอร์ เกาหลี
รองเท้ ากระเป๋ าเครื่ องประดับ เครื่ องสาอาง และยังมีร้านแบรนด์เนมอยู่ทวั่ ไปเช่น EVISU, ZARA ทุกวันเสาร์
ลานหน้ าประตูของมหาวิทยาลัยฮงอิค จะมีผลงานศิลปะในรูปแบบต่างๆ เช่น เครื่ องประดับ ตุ๊กตา เสื ้อผ้ า และ
ของแฮนด์เมด ที่นา่ รักและใช้ ความคิดสร้ างสรรค์ ของบางอย่างทามาชิ ้นเดียวเพื่อให้ ได้ เลือกซื ้อ บางที่อาจเป็ น
สินค้ าที่มีชิ ้นเดียวในโลก
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จากนันพาท่
้
านละลายเงินวอนที่ ร้ านค้ าสนามบิน หรื อซุปเปอร์ มาร์ เก็ต ซึ่งท่านสามารถเลือกซื ้อสินค้ า พื ้นเมือง
เป็ นการส่งท้ ายก่อนอาลาเกาหลี อาทิ บะหมี่ชินราเมียน อูด้ง กิมจิ ลูกอมแปลกๆ ช็อคโกแลต น ้าจิ ้มหมูย่าง
เกาหลี จากนันเดิ
้ นทางไปยังสนามบินอินชอน เพื่อเดินทางกลับสูป่ ระเทศไทย

........ น นาท่านเดินทางสู่ กรุงเทพฯโดยสายการบินจินแอร์ เที่ยวบินที่ ……
........ น ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...

FLIGHT DETAILS

JINAIR

LJ004

BKK - ICN

22.25-05.40+1

LJ003

ICN - BKK

17.10-21.10

(บริษัทจะแจ้ งไฟล์ทและเวลาที่แน่นอนอีกครัง้ ก่อนเดินทาง หากลูกค้ าเดินทางมาจากต่างจังหวัดด้ วยเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาแจ้ งเจ้ าหน้ าที่ก่อนทาการจองค่ะ)

อัตราค่าบริการ
เดือน

พฤศจิกายน

วันเดินทาง

ผู้ใหญ่ พกั
2 ท่ าน

เด็กอายุตา่ กว่ า
12 ปี

04 – 08 , 11 – 15 , 12 – 16
18 – 22 , 25 – 29 , 26 – 30

13,900 -

03 – 07 , 10 – 14 , 13 – 17 , 17 – 21
20 – 24 , 24 – 28 , 27 - 01

14,900 -

01 – 05 , 02 – 06 , 09 – 13 , 14 – 18
15 – 19 , 16 – 20 , 21 – 25 , 22 – 26
23 – 27 , 28 – 02 , 29 – 03 , 30 – 04

15,900 -

พักเดีย่ ว

6,900 -
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อัตรานีร้ วม
 ค่าตัว๋ โดยสารเครื่ องบินไป-กลับชั้นประหยัด(ตัว๋ กรุ๊ ป) ตามเส้นทางที่ระบุในรายการ
 ค่าโรงแรมที่พกั ตามรายการระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ
 ค่าอาหาร และเครื่ องดื่มตามรายการระบุ
 ค่ารถรับส่ง ตามรายการระบุ
 นา้ ดื่มท่ านละ 1 ขวด / คน / วัน
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง(ขึน้ อยู่กบั การผันแปรของภาษีนา้ มัน ณ วันนั้นๆ)
 ค่ามัคคุเทศก์ของบริ ษทั จากกรุ งเทพฯ คอยอานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุคุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตรานีไ้ ม่รวม
 ค่าทาหนังสื อเดินทาง
 ค่าธรรมเนียมแจ้งเข้า - ออกของบุคคลต่างด้าวค่าวีซ่าเข้าประเทศของบุคคลต่างด้าว (ถ้ามี)
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าพิเศษสาหรับบุคคลต่างด้าว หรื อยืน่ วีซ่าเร่ งด่วน ซึ่งบริ ษทั ฯ จะเรี ยกเก็บเพิ่มเป็ นกรณี ตามจริ ง
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเช่น ค่าโทรศัพท์โทรสารโทรเลขค่าซักรี ดค่าอาหาร-เครื่ องดื่มนอกเหนือจากรายการ
 ค่ามินิบาร์ ค่าชมภาพยนตร์ช่องพิเศษภายในห้องพัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 ค่าน้ าหนักกระเป๋ าเกินพิกดั (สายการบินกาหนดให้ไม่เกินท่านละ 15 กก.)
 ค่ าทิปมัคคุเทศก์ ท้องถิ่น คนขับรถท่ านละ 45,000 วอน/คน/ทิป หรื อ 1,300 บาท / ทิป / ท่ าน
 ค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากความล่าช้าของสายการบิน, เหตุสุดวิสยั , การเมือง หรื อ ภัยธรรมชาติ ฯลฯ
 ค่ าภาษีมูลค่ าเพิม่ 7% และค่ าภาษีการบริการหักณ ทีจ่ ่ าย 3% (ในกรณีทตี่ ้ องการขอใบเสร็จมีภาษี)
หมายเหตุ
 รายการ และราคาสาหรับผูร้ ่ วมเดินทางผูใ้ หญ่อย่างน้อย 25 ท่าน เดินทางไป และกลับพร้อมคณะ
 รายการนี้ เป็ นเพียงข้อเสนอที่ตอ
้ งได้รับการยืนยันจากบริ ษทั ฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สารองที่นงั่ กับ
สายการบิน และโรงแรมที่พกั ในต่างประเทศเป็ นที่เรี ยบร้อย อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 ราคานี้ คิดตามราคาตัว๋ เครื่ องบินในปั จจุบน
ั หากราคาตัว๋ เครื่ องบินปรับสูงขึ้น บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ที่จะปรับราคาตัว๋ เครื่ องบิน ตาม
สถานการณ์ดงั กล่าว
 บริ ษท
ั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณี เกิดความเสี ยหาย หรื อสูญหาย สาหรับกระเป๋ าเดินทาง หรื อของมีค่าส่วนตัวของท่านระหว่างการ
เดินทาง
 บริษัทฯ จะไม่ รับผิดชอบ และขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่ คืนเงินไม่ ว่าทั้งหมด หรื อบางส่ วน ในกรณีทผ
ี่ ้เู ดินทางมิได้ รับอนุญาตให้ เดินทางเข้ า
หรื อออกนอกประเทศ อันเนื่องมาจากการพิจารณาของเจ้ าหน้ าทีต่ รวจคนเข้ าเมือง หรื อ มีสิ่งผิดกฎหมาย หรื อ เอกสารเดินทางไม่ ถูกต้ อง
หรื อ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น
 บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ทจ
ี่ ะไม่ คืนเงินไม่ ว่าทั้งหมดหรื อบางส่ วน ด้วยเหตุอนั เนื่องมาจากความผิดพลาด ความล่ าช้ า การเปลีย่ นแปลง
บริการของสายการบิน บริษัทขนส่ ง หรื อหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้ อง เหตุการณ์ ทางการเมือง การจลาจล ภัยธรรมชาติ อันนอกเหนือจากความ
ควบคุม
 บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ทจ
ี่ ะไม่ คืนเงินไม่ ว่าทั้งหมดหรื อบางส่ วน ในกรณีทผี่ ้เู ดินทางไม่ ใช้ บริการบางส่ วนหรื อทั้งหมด โดยความสมัครใจ
ของผู้เดินทางเอง และ/หรื อไม่ เดินทางไปพร้ อมคณะ และ/หรื อไม่ปรากฏตัวในวันเดินทาง
 บริ ษท
ั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ีได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั เวลา การจราจร สภาพ
อากาศ และเหตุสุดวิสยั อื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัย และประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
 บริ ษท
ั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทาร้าย การสูญหาย หรื อจากอุบตั ิเหตุ
ต่างๆ

รหัสทัวร์ : THH2-LJ-KR-1-30NOV18
มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริ ษทั ฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คาสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริ ษทั ฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ ี
อานาจของบริ ษทั ฯ กากับเท่านั้น
 บริ ษท
ั ฯ จัดให้เฉพาะลูกค้าที่ประสงค์จะไปท่องเที่ยวตามรายการของทัวร์ทุกวันเท่านั้น หากท่านไม่สามารถร่ วมทัวร์ทุกวัน แค่สมัคร
มาร่ วมทัวร์เพียงเพื่อการใช้ตวั๋ เครื่ องบินและที่พกั ในราคาพิเศษ หากท่านไม่แจ้ง และปรากฏว่าท่านไม่รวมทัวร์ในบางวัน ทางบริษัทจะ
คิดค่ าดาเนินการในการแยกท่ องเทีย่ วเอง 300 USD
(ก่อนซื้อทัวร์ จะต้องแจ้งความประสงค์ที่เป็ นจริ ง เพื่อทางผูจ้ ดั จะได้คิดค่าบริ การที่เหมาะสม)
 เด็ก หมายถึง ผูท
้ ี่มีอายุนอ้ ยกว่า 12 ปี
 หนังสื อเดินทางจะต้ องมีอายุเหลือมากกว่ า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
 *.*.*. นา้ หนักกระเป๋าคนละ 15 กิโลกรัม*.*.*.
เงื่อนไขการให้ บริการ
1. การจองครั้งแรก มัดจาท่านละ 10,000 บาทภายใน 2 วันหลังการจอง และชาระทั้งหมดก่อนเดินทางภายใน 20 วัน
หากเป็ นช่วงเทศกาลหรื อวันหยุดยาวชาระทั้งหมดก่อนเดินทางภายใน 30วัน
(การไม่ชาระเงินค่ามัดจา หรื อชาระไม่ครบ หรื อเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่วา่ ด้วยสาเหตุใดใด ผูจ้ ดั มีสิทธิยกเลิกการจัด หรื อ
ยกเลิกการเดินทาง)
2. ในกรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรื อเข้าประเทศที่ระบุในรายการ บริ ษทั ฯ
ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้น
การยกเลิก
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21-29 วัน เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-20 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 80% ของราคาทัวร์
 ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 - 6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
**ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิก หรื อเปลี่ยนชื่อผูเ้ ดินทางได้**
กรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จากับสายการบินหรื อผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบิน
พิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรื อค่าทัวร์ท้ งั หมด
หมายเหตุ : รายการทัวร์ สามารถเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม


**ตั้งแต่ วนั ที่ 01 พฤษภาคม 2558 เป็ นต้นไป ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเก็บค่ าประกันสาหรับท่ านทีต่ ้ องสงสัยว่ าแอบแฝงมา
เป็ นนักท่ องเทีย่ ว เนื่องจากทางแลนด์เกาหลี ได้รับการแจ้งเตือนมาจากกรมตรวจคนเข้าเมืองเกาหลี และสายการบิน เพราะมีลูกค้าที่
เดินทางไปเกาหลี เพื่อจุดประสงค์อื่น เช่น ไปทางานในประเทศเกาหลี โดยบริ ษทั ฯ จาเป็ นต้องเก็บค่าประกันเพื่อให้ลูกค้าเดินทาง ไปกลับ พร้อมกรุ๊ ป เป็ นจานวนเงิน 100 ดอลล่ า (3,300บาท) และจะคืนให้เมื่อลูกค้าเดินทางกลับถึงประเทศไทยพร้อมกรุ๊ ป และผ่านการ
ตรวจสอบของกรมแรงงาน และตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลี ดังนั้นทางบริ ษทั ฯจึงใคร่ ขอความร่ วมมือมา ณ ที่น้ ีดว้ ยค่ะ

