TRENDY SUMMER
เดินทางโดยสายการบิน JIN AIR
พิเศษ!!พร้ อมอิม่ อร่ อยกับวาไรตีบ้ ุฟเฟ่ ต์ บาร์ บีคิว
พิเศษ!!ชม THE DRAWING SHOW การแสดงศิลปะการวาดภาพสด โดยใช้ เทคนิค 3D และANIMATION










เยือนหมู่บ้านสี ลูกกวาด โพรวองซ์ (La Provence) / ช้ อปปิ้ งสิ นค้ าแบนด์ ดังที่ Paju Premium Outlet
สู่ ท่ามกลางบรรยากาศโรแมนติกของเกาะนามิ / ไหว้ พระเพือ่ เป็ นสิ ริมงคลทีว่ ดั วาวูจองซา
เรียนทา กิมจิ พร้ อมใส่ ชุดประจาชาติเกาหลี “ฮันบก” ฟรี
สนุกเต็มทีก่ บั เครื่องเล่ น แบบ FREE PASS เล่ นได้ ไม่ จากัด ทีส่ วนสนุก Ever Land
พิชิต โซลทาวเวอร์ (ไม่ รวมขึน้ ลิฟท์ ) / ชมความมหัศจรรย์คลองชองเกชอน
ผ่านชมทาเนียบประธานาธิบดี / ชมสถาปัตยกรรมอันงดงามทีพ่ ระราชวังเคียงบ็อค / พิพธิ ภัณฑ์ คติชน
ชมภาพ 3 มิติ เหมือนจริง TRICK EYE MUSEUM พร้ อมแอ็คชั่นท่าทางต่ างๆ
COSMETIC SHOP / ศูนย์ โสมรัฐบาล / ศูนย์ สมุนไพรฮ๊ อกเกตนามู /ศู นย์ พลอยอเมทิส /พิพธิ ภัณฑ์ สาหร่ าย

พร้ อมช้ อปปิ้ งอินเทรนด์ แฟชั่นเกาหลีล่าสุ ดทีท่ งแดมุน เมียงดง DUTY FREE
กาหนดการเดินทาง

7-11 / 14-18 / 21-25 / 28 มิ.ย. – 2 ก.ค. 2557 (วันเสาร์ กลับ พุธ)
1-5 / 8-12 / 15-19 /22-26 /29 มิ.ย. – 3 กค. 2557 (วันอาทิตย์ กลับ พฤหัสบดี)
4-8 / 11-15 / 18-22 / 25-29 มิถุนายน 2557 (วันพุธ กลับ อาทิตย์ )
5-9 / 12-16 / 19-23 / 26-30 มิถุนายน 2557 (วันพฤหัสบดี กลับ จันทร์ )

ราคาท่ านละ 17,900 บาท
ราคาท่ านละ 17,900 บาท
ราคาท่ านละ 19,900 บาท
ราคาท่ านละ 18,900 บาท

วันแรก กรุงเทพ (สนามบินสุ วรรณภูม)ิ - เกาหลีใต้ (สนามบินอินชอน)
19.00
22.30

คณะพร้อมกันที่จุดนัดหมาย สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ M1-M5 สายการบิน JIN AIR (LJ)
(ลงประตูทางเข้าหมายเลข 6 ) โดยมีหวั หน้าทัวร์และเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ รอต้อนรับและอานวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่ อง
บินลัดฟ้ าสู่ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน JIN AIR (LJ) เที่ยวบินที่ LJ 002 บริการอาหารและเครื่องดืม่ บนเครื่อง
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วันทีส่ อง หมู่บ้านโพรวองซ์ (La Provence) – Paju Outlet – เกาะนามิ – วัดวาวูจองซา
06.00 เดินทางถึง สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ หมายเหตุ: เวลาท้องถิ่นเร็ วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่ โมง (กรุณาปรับนาฬิ กาของท่ านเป็ น
เวลาท้ องถิ่น เพือ่ ความสะดวกในการนัดหมาย) หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเกาหลี
นาท่านเดินทางสู่เมือง หมู่บ้านโพรวองซ์ (La Provence) ตั้งอยูใ่ นเมืองพาจู จังหวัดคังวอน เมืองเล็กๆที่อยูใ่ กล้กรุ งโซล สัมผัส
บรรยากาศหมู่บา้ นสไตล์ฝรั่งเศสสี สนั บ้านเรื อนที่เป็ นเอกลักษณ์ของเมืองโพรวองซ์ในฝรั่งเศสหมูบ่ า้ นที่เต็มไปด้วยบ้านเรื อนน่ารัก
ระบายด้วยสี ลูกกวาดหวาน ๆ ให้สีสนั สดใสที่ทาให้รู้สึกเหมือนกับอยูใ่ นประเทศฝรั่งเศสจริ ง ๆ อิสระท่านเลือกซื้อสิ นค้าพื้นเมือง
จากนั้นนาท่านช๊อปปิ้ งที่ Paju Premium Outlet เป็ น Outlet Mall แห่งใหม่และใหญ่ที่สุดในเกาหลีใต้ ซึ่งมีร้านค้าหลากหลายกว่า 165
ร้านค้า และมีสินค้า Brand ดังมากมายหลายยีห่ อ้ เช่น Armani, Calvin Klein, Diesel, DKNY, Guess, Escada โดยสิ นค้าจะมีการจัดลด
ราคา 30-80% อีกด้วย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน
นาท่าเดินทางสู่ เกาะนามิ เมืองชุนชอน จังหวัด คังวอน ลงเรื อเฟอร์รีขา้ มไปยังเกาะ (ใช้เวลาประมาณ 10 นาที) ให้ท่านได้ดื่มด่ากับ
ธรรมชาติ แมกไม้ ทิวสนบนเกาะนามิ ซึ่งถือเป็ นช่วงเวลาที่ดีที่สุดท่ามกลางบรรยากาศโรแมนติก ภาพแห่งสี สนั ความงดงามของใบไม้
ให้ท่านได้ยอ้ นรอยละครรักแนว DRAMA ซีรียเ์ กาหลีที่โด่งดังไปทัว่ เอเชีย WINTER LOVE SONG หรื อ เพลงรักในสายลมหนาว
พร้อมเก็บภาพความประทับใจ ถ่ายรู ป กับดาราแสดงนา BAE YONG JOON และ CHOI JI WOO รู ปปั้ นที่สร้างขึ้นเพื่อไว้เก็บเป็ นภาพ
ความประทับใจ กับฉากและเนื้อเรื่ องที่เรี ยกเสี ยงสะอื้นและน้ าตาของผูช้ มนอกจออย่างท่วมท้น นอกจากนี้ยงั มีกิจกรรมอื่นๆให้ท่านได้
ปั่ นจักรยานชมวิวเหมือนในละครหรื อชมฟาร์มเลี้ยงนกกระจอกเทศ นาท่านไหว้พระ ณ วัดวาวูจองซา (Waujeongsa Temple) ซึ่ง
ตั้งอยูใ่ นเมืองยงอิน จังหวัดเคียงคีโด วัดนี้สร้างขึ้นในปี 1970 โดยนักบวชแฮด๊อกเพื่อแสดงการตอบแทนความเมตตากรุ ณาของ
พระพุทธเจ้าในการรวมประเทศภายในมีรูปสลักสะสมจากพุทธศาสนิกชนทัว่ โลกมากกว่า 3,000 ชิ้น โดยหนึ่งในรู ปสลักที่มีชื่อเสียง
มากที่สุด คือ พระเศียรของพระพุทธเจ้ามีความสูง 8 เมตรตั้งอยูท่ ี่หน้าประตูทางเข้าวัดและได้รับการบันทึกลงกินเนสบุค๊ ให้เป็ นรู ปสลัก
ที่ทาจากไม้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก นอกจากนั้นภายในวัดยังมีพระพุทธรู ปนอนขนาดใหญ่ที่สร้างจากไม้สนจีนที่นามาจากอินเดีย
คา่
รับประทานอาหารคา่
จากนั้นนาท่านเข้าสู่ที่พกั AMORE&SYMPHONEY HOTEL หรือ YOUNGCHON HOTEL หรื อเทียบเท่า
วันทีส่ าม กิมจิแลนด์ – สวนสนุกเอเวอร์ แลนด์ – SEOUL TOWER (ไม่รวมขึน้ ลิฟต์) - ช้ อปปิ้ งทงแดมุน
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาเดินทางสู่ กิมจิแลนด์ เล่ากันว่ากิมจิเกิดขึ้นสมัยโชชอนโดยชาวบ้านจะเก็บผักสดหมักไว้ในไหเพื่อไว้กินได้ในทุกฤดูกาล ชาวเกาหลี
จะนากิมจิใส่ลงในอาหารแทบทุกชนิด ตั้งแต่ ข้าวสวย ซุป ข้าวผัด สตู บะหมี่ จนกระทั้งพิซซ่า และเบอร์เกอร์ ”กิมจิ” จึงถือเป็ นอาหาร
ประจาชาติของคนเกาหลี ที่ไม่วา่ มื้อไหนจะต้องมีกิมจิเป็ นเครื่ องเคียงประจาโต๊ะอาหารในทุกมื้อ คนเกาหลีในสมัยก่อนนิยมทากิมจิไว้
กินเองที่บา้ น ซึ่งกิมจิน้ นั มีมากกว่า 100 ชนิด ดังนั้นสูตรต้นตาหรับของแต่ละบ้านจึงไม่เหมือนกัน ให้ท่านได้เรี ยนรู ้ส่วนผสมของการทา
กิมจิและได้ฝึกลองทาด้วยฝี มือของตัวเอง พร้อมนาทุกท่านได้ใส่ชุดประจาชาติเกาหลี “ฮันบก” และถ่ายรู ปภาพความประทับใจ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน
เดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอร์ แลนด์ สวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศซึ่งตั้งอยูท่ ่ามกลางหุบเขา พบกับ “FESTIVALWORLD”
การแสดงขบวนพาเหรดอันตระการตา สนุกสุดมันกับบัตรFREE PASS ที่ท่านสามารถเลือกเล่นเครื่ องเล่นได้ทุกชนิดไม่จากัดจานวน
ครั้ง พบกับเครื่ องเล่นใหม่ที่ทุกท่านไม่ควรพลาด T-EXPRESS พร้อมเก็บภาพความประทับใจกับสวนดอกไม้ ซึ่งเต็มสะพรั่งกลางลาน
โดยถูกจัดไว้ เป็ น THEME ตามฤดูกาล (มีนาคม-เมษายน:สวนดอกทิวลิป / พฤษภาคม-มิถุนายน:สวนดอกกุหลาบ / สิงหาคมPage 2 of 7

คา่

กันยายน:สวนดอกลิลลี่ / ตุลาคม-พฤศจิกายน:สวนดอกเบญจมาศ) นอกจากนี้ยงั สามารถท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี พบกับ
ไลเกอร์ ลูกแฝดผสมระหว่างพ่อสิ งโตและแม่เสื อ นับเป็ นแฝดผสมเสื อ-สิ งโตคู่แรกในโลกนอกจากนั้นให้ท่านได้ตื่นตาในสวนสัตว์
ซาฟารี ชมความน่ารักของสัตว์ต่างๆ และได้เพลิดเพลินกับการให้อาหารหมีที่ทุกท่านไม่ควรพลาด จากนั้นนาท่านย้อนรอยละครซีรีย ์
เกาหลีดงั MY NAME IS KIM SAM SOON และ BOY OVER FLOWER ที่ “นัมซาน” ภูเขาแห่งเดียวที่ต้ งั อยูใ่ จกลางกรุ งโซล บน
ยอดเขามีหอ SEOUL TOWER 1 ใน 18 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลกมีความสูงถึง 480 เมตร เหนือระดับน้ าทะเล นาท่านสู่
NAMSAN VIEW POINT ให้ท่านได้ถ่ายรู ปและสัมผัสความน่ารักของวัยรุ่ นเกาหลี นิยมมาคล้องกุญแจไว้ดว้ ยกันระเบียงทุกด้านของ
SEOUL TOWER จึงเต็มไปด้วยกุญแจหลากหลาย
ถึงเวลาพาทุกท่านตะลุยสู่แหล่งช้อปปิ้ งที่ได้ชื่อว่าใหญ่ที่สุดในเอเชีย ตลาดทงแดมุน ห้างสรรพสิ นค้ากว่า 10 แห่ง ที่บางห้างเปิ ดตลอด
24 ชัว่ โมง เช่น MIGLIORE, DOOTA TOWER, HELLO AM, DESIGNER CLUB ท่านสามารถเลือกซื้อสิ นค้าหลากหลายประเภทได้
ที่นี่ อาทิเช่น เสื้ อผ้าบุรุษ-สตรี รองเท้าบุรุษ-สตรี รองเท้าผ้าใบ เข็มขัด ของที่ระลึก ชุดเครื่ องครัว ถุงเท้า ผ้าพันคอ ในราคาเกาหลีอย่าง
แท้จริ ง
รับประทานอาหารคา่
นาท่านเข้าสู่ที่พกั SKY CITY RESIDENT หรือ GOLDEN FOREST HOTEL หรื อเทียบเท่า

วันทีส่ ี่ ศู นย์ โสมรัฐบาล - COSMETIC SHOP - บลูเฮาส์ -พระราชวังเคียงบ็อค – พิพธิ ภัณฑ์ พนื้ เมือง – DUTY FREE - -คลองชองเกชอน–
ช้ อปปิ้ งเมียงดง - THE DRAWING SHOW
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านสู่ ศู นย์ โสมรัฐบาล ซึ่งรับรองคุณภาพจากรัฐบาล เป็ นโสมที่อายุ 6 ปี ซึ่งถือว่ามีคุณภาพดีที่สุด ให้ท่านได้เลือกซื้อโสมคุณภาพ
และราคาถูกกว่าไทย 2 เท่า โสมเกาหลีถือเป็ นยาบารุ งร่ างกาย หรื อสามารถซื้อเป็ นของฝากจากประเทศเกาหลี นาท่านสู่ ศู นย์ รวม
เครื่องสาอางแบรนด์ ดงั เกาหลี เช่น ROJUKISS, LOTREE, LANEIGN, SULWASOO ให้ท่านได้เลือกซื้อในราคาพิเศษ จากนั้นนาท่าน
เดินทางผ่านชมทาเนียบประธานาธิบดี หรื อบลูเฮาส์ นาท่านย้อนรอยละคร “PRINCESS HOURS” หรื อ เจ้ าหญิงวุ่นวายกับเจ้ าชาย
เย็นชาที่ พระราชวังเคียงบ็อค พระราชวังเก่าแก่ที่สุดของราชวงศ์โชซอน สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1394 โดยใช้เป็ นศูนย์กลางการปกครองใน
สมัยโบราณโดยเป็ นทั้งที่ประทับและฐานอานาจของพระเจ้าแทโจและต่อเนื่องมาถึงกษัตริ ยใ์ นราชวงศ์โชซอลพระที่นงั่ คึนชองจอนถูก
สร้างขึ้นมาเพื่อเป็ นที่วา่ ราชการต่อมาคณะปกครองเกาหลีของญี่ปุ่นได้สร้างอาคารรัฐสภาขนาดยักษ์ข้ ึนคัน่ เพื่อต้องการแสดงนัยเด่นชัด
ว่าต้องการตัดความผูกพันระหว่างพระราชวงศ์กบั ราษฎร อาคารหลังนี้ได้ถูกรื้ อถอนไปในโอกาสครบรอบ 50 ปี การปลดออกจากญี่ปุ่น
ในเขตพระราชวัง ยังมีพระตาหนักเคียวฮเวรู เป็ นอาคารสองชั้น ตัวพระตาหนักถูกสร้างให้ยนื่ ออกไปกลางสระน้ าที่เต็มไปด้วยฝูงหงส์
สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็ นสถานที่สาหรับจัดงานเลี้ยงพระราชทาน จากนั้นนาท่านสู่ พิพธิ ภัณฑ์ คติชนพืน้ เมือง เพื่อให้ท่านได้ยอ้ นเรื่ องราว
และสัมผัสกับวิถีชีวติ ความเป็ นมาของชาวเกาหลีต้ งั แต่ยคุ โบราณโดยผ่านห้องแสดงหุ่นจาลองพร้อมภาพสามมิตินอกจากนั้นยังได้จดั
แสดงเครื่ องมือเครื่ องใช้ในชีวติ ประจาวันของคนเกาหลีในสมัยโบราณ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน
นาท่านสู่ แหล่งช้อปปิ้ งปลอดภาษี DUTY FREE ช้อปปิ้ งสิ นค้าแบรนด์เนม มากมาย อาทิ นาฬิกา,แว่นตา,เครื่ องสาอางค์,กระเป๋ า,
กล้องถ่ายรู ป หรื อจะเป็ นโทรศัพท์มือถือ ให้ท่านอิสระได้เลือกซื้ออย่างเต็มที่
นาท่านชม คลองชองเกชอน คลองเก่าแก่ในอดีตมีอายุกว่า 600 ปี ที่ทอดผ่านใจกลางเมืองหลวงในปั จจุบนั มีการพัฒนาและบูรณะคลอง
ขึ้นมาใหม่ มีความยาวกว่า 6 กม.เป็ นสถานให้คนได้เข้ามาพักผ่อน โดยจัดกิจกรรมต่างๆอาทิ งานแสดงศิลปะต่าง งานดนตรี นิทรรศการ
ดอกไม้ พบกับเรื่ องราวความมหัศจรรย์ของคลองชองเกชอนแห่งนี้
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คา่

ถึงเวลาพาทุกท่านไปช้อปปิ้ งที่ เมียงดง หรื อ สยามสแควร์ เกาหลีท่านสามารถเลือกสิ นค้าเทรนด์แฟชัน่ ล่าสุดของเกาหลีได้ที่นี่
โดยเฉพาะสิ นค้าวัยรุ่ น เช่น เสื้ อผ้า รองเท้า กระเป๋ า เครื่ องประดับ ทั้งแบรนด์เนม เช่น EVISU, GAP, ONISUKA TIGER และสิ นค้าจาก
แบรนด์เกาหลีโดยเฉพาะ เครื่ องสาอาง เช่น ETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE
อีกทั้งยังมีร้านกาแฟ ร้านอาหารต่างๆ ท่านสามารถลิม้ ลองไอศกรี ม 2,000 วอน ที่สูงเกือบฟุตได้
จากนั้นชมการแสดง THE DRAWING SHOW พบความอัศจรรย์แห่งจินตนาการศิลปะการวาดภาพสด โดยใช้เทคนิค 3D
ANIMATION ที่ทาให้ท่านต้องทึ่งกับความพิศวงของ (4 นักแสดงเอก) ด้วยรอยยิม้ และเสี ยงหัวเราะ
รับประทานอาหารคา่
นาท่านเข้าสู่ที่พกั SKY CITY RESIDENT หรือ GOLDEN FOREST HOTEL หรื อเทียบเท่า

วันทีห่ ้ า ศู นย์ สมุนไพรฮ๊ อกเกตนามู – ศู นย์ พลอยอเมทิส - TRICK EYE MUSEUM – พิพธิ ภัณฑ์ สาหร่ าย –SUPER MARKET - กรุงเทพฯ
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหาร ของโรงแรม
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ศู นย์ สมุนไพรฮ็อกเกตนามู ต้นไม้ชนิดนี้เจริ ญเติบโตในป่ าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะและระดับสู งเหนื อ
น้ าทะเล 50-800 เมตร เมล็ดพันธุ์ของสมุนไพรอ๊อตเกตนามูน้ ี เป็ นที่ นิยมของคนเกาหลีรุ่นใหม่ เพราะมีผลช่วยดูแลตับให้แข็งแรง
ป้ องกันโรคตับแข็งไม่ถูกทาลายจาการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจากอาหาร และยา นาท่านเลือกซื้ อ อเมทิส เป็ นหิ นที่มี
พลังในการบาบัดทั้งด้านร่ างกายและจิ ตใจของผูส้ วมใส่ สูงมาก สามารถปกป้ องคุ ม้ ครองผูส้ วมใส่ ได้ มีสีม่วงอ่อนไปจนถึงสี ม่วง
เข้ม คุณสมบัติที่สาคัญของอเมทิสคือเป็ นหิ นที่ก่อนให้เกิดความยุติธรรมขึ้นในจิตใจขจัดความคิดแง่ลบ จึงนิ ยมใช้ในการแก้ไขฮวงจุย้ ที่
ไม่ดีภายในบ้านด้วย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน
นำท่ำนสู่ TRICK EYE MUSEUM แกลอรี่ “เคล็ดลับงานศิลปะแห่ งภาพ” แนวคิดรู ปแบบใหม่ เพื่อต้องการจะจุดประกายความคิด
สร้างสันและจินตนาการของการสร้างภาพ โดยใช้เทคนิ คพิเ ศษจากภาพสามมิติที่รวมทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ และการซ้อนภาพกระตุน้
ความเคลื่อนไหวของภาพให้มีมิติเหมือนจริ ง โดยให้ความรู ้สึกมีส่วนร่ วมกับภาพถ่ายนั้นๆ ในพิพิธภัณฑ์มีภาพงานชิ้นโบว์แดง สนุกกัน
แบบเต็มๆ กับการแอ็คชัน่ ท่าทางต่างๆ ที่รูปถ่ายของท่านจะออกมาดูประหนึ่งเหมือนจริ งในเหตุการณ์
จากนั้นนาท่านชม พิพิธภัณฑ์ สาหร่ าย จัดแสดงเรื่ องราวต่างๆของการทาสาหร่ ายและประวัติความเป็ นมาต้นกาเนิ ดของการผลิ ต
สาหร่ ายและขั้นตอนการผลิตสาหร่ ายที่ ใหม่ทุกวันให้ท่านจะได้เลือกชิมผลิตภัณฑ์ที่ทาจากสาหร่ ายหลากหลายรสชาติให้ลิ้มลองและ
เลือกซื้อเพื่อนามาเป็ นของฝาก เช่น สาหร่ ายอบแห้ง, สาหร่ ายย่าง นาท่านสู่ สนามบินอินชอน ระหว่างทางพาท่านแวะละลายเงินวอนที่
ร้านค้าสนามบิน SUPER MARKET ซึ่งท่านสามารถเลือกซื้ อ สิ น ค้า เกาหลี ไ ด้อี ก รอบ โดยเฉพาะของกิ น เช่ น บะหมี่ ซิ น ราเมี ย น
(มาม่าสไตล์เกาหลี) อูดง้ กิมจิ ขนมช๊อคโก้พาย น้ าจิ้มปรุ งรสหมูย่างเกาหลี ไก่ต๋ ุนโสมสาเร็ จรู ป ผลไม้ตามฤดูกาล ในราคาพิเศษก่อน
กลับเมืองไทย
17.20 เดินทางกลับสู่กรุ งเทพฯโดยสายการบิน JIN AIR (LJ) เที่ยวบินที่ LJ001 บริการอาหารและเครื่องดืม่ บนเครื่อง
21.35 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เมนูอาหาร
1. DUKKALBI ไก่ผดั เผ็ดบาร์บีคิวเป็ นเนื้อไก่ที่หนั่ ออกเป็ นชิ้นพอคา คลุกเคล้าด้วยซีอิ๊วเครื่ องปรุ ง และหมักทิ้งไว้จนได้ที่ จึงนาเนื้อ
ไก่และผักมาผัดบนกระทะยักษ์ รับประทานพร้อม กิมจิ ซุปสาหร่ าย และข้าวสวย
2. ชาบู ชาบู สุ ก้ ีสไตล์เกาหลี บนหม้อไฟร้อนๆ ประกอบด้วย ผักสดชนิดต่างๆ และเนื้อหมูสไลด์น้ าซุปร้อนๆ และเส้นอูดง้ ซึ่ ง

ขาดไม่ได้ในการทาน ชาบู ชาบู พร้อมข้าวสวย
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3. พิบิมพัพ พุลโกกิ ทาจากข้าวสวยผสมกับเนื้อหมูหนั่ เป็ นชิ้นเล็กๆ ผักปรุ งรสและไข่ จะคลุกกับโคชูจงั (ซอสพริ กรสเผ็ด) ก็ได้ถา้
ต้องการ เสิ ร์ฟพร้อมหมูผดั วุน้ เส้น และหอมใหญ่ มีน้ าขลุกขลิกออกรสหวานเล็กน้อย
4. ซัมเคทัง หรื อ ไก่ ต๋ นุ โสม อาหารตาหรับชาววังบารุ งสุขภาพ บริ การท่านละ 1 ตัว บรรจุอยูใ่ นหม้อเหล็กร้อนๆ ภายในตัวไก่จะยัดไส้
ด้วยข้าว และของบารุ งต่างๆ อาทิ เม็ดพุทราแห้ง รากโสม เก๋ ากี้ ปรุ งรสด้วยพริ กไทยดา และเกลือ รับประทานพร้อมเครื่ องเคียงที่
เรี ยกว่า กักตุก(ี ทาจากหัวไชเท้าดอง) และเส้นขนมจีนหนานุ่มแบบเกาหลีพร้อมทั้งเสิ ร์ฟ อินซัมจู หรื อเหล้าดองโสม
5. คาลบี้ หมูยา่ งเกาหลี เป็ นอาหารพื้นเมืองเกาหลีเลื่องชื่อและเป็ นที่รู้จกั กันดีทวั่ โลก มีรสชาติออกหวานกลมกล่อม โดยนาหมูส่วนที่
ติดกับกระดูก นาไปย่างบนเตาถ่านแบบดั้งเดิม เสิ ร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ และเครื่ องเคียงต่างๆ น้ าจิ้มเต้าเจี้ยวและน้ าซุปสาหร่ าย มี
วิธีการรับประทานคล้ายกับเมี่ยงคาของไทย
6. โอซัม พุลโกกิ ประกอบด้วยปลาหมึกสด และหมูสไลด์ที่ผา่ นการหมักด้วยเครื่ องปรุ งจนได้ที่ นามาผัดรวมกับผักสดนานา ชนิดบน
กระทะร้อนๆ รับประทานพร้อมเครื่ องเคียง และข้าวสวยร้อนๆ มีกลิ่นหอมน่าลิ้มลอง
7. บุฟเฟ่ ต์บาบีควิ ปิ้ งย่ าง สไตล์เกาหลี ให้ท่านเลือกสรรทั้ง เนื้อวัว หมูติดมันสไลด์ หมูหมัก ซีฟดตั
ู้ กรับประทานแบบไม่อ้ นั ทานได้
จนอิ่ม พร้อมเครื่ องเคียงผักสด กิมจิ และอื่นๆอีกมากมาย

อัตราค่ าบริการ
ผู้ใหญ่ พกั ห้ องละ 2 หรือ 3 ท่ าน

พักเดี่ยวเพิม่
ท่านละ

1-5 / 8-12 / 15-19 / 22-26 มิ.ย. 2557
7-11 / 14-18 / 21-25 / 28 มิ.ย. – 2 ก.ค. /
29 มิ.ย. – 3 ก.ค. 2557

17,900

4,900

5-9 / 12-16 / 19-23 / 26-30 มิถุนายน 2557

18,900

4,900

4-8 / 11-15 / 18-22 / 25-29 มิถุนายน 2557

19,900

4,900

อัตราค่ าบริการ

เงือ่ นไขการจองและการให้ บริการ
1. ในการจองครั้งแรก มัดจาท่านละ 10,000 บาท หรื อชาระทั้งหมด
2. ส่วนที่เหลือชาระก่อนเดินทาง 15 วัน ในกรณี ที่ไม่ชาระเงินส่วนที่เหลือตามเวลาที่กาหนด ขอสงวนสิ ทธิ์ในการบอกยกเลิกการเดินทาง
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ โดยจะต้องส่งแฟกซ์ หรื อ อีเมล์ ใบจองทัวร์ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย พร้อมกรอกรายชื่อของผูเ้ ดินทางที่สะกดตรง
ตามหนังสื อเดินทาง
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ราคาทัวร์ รวม

ราคาทัวร์ ไม่ รวม

1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับตามเส้นทางที่ระบุในรายการ
ชั้นทัศนาจรไป-กลับพร้อมคณะ
กรณี อยูต่ ่อต้องเสี ยค่าเปลี่ยนแปลงตัว๋
2. ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
4. ค่าที่พกั ตามระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
ตามโรงแรมที่ระบุ หรื อเทียบเท่า
5. ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ
6. ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี
7. ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละ 20 กก.
8. ค่าหัวหน้าทัวร์นาท่านท่องเที่ยวตลอดรายการใน
ต่างประเทศ
9. ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง
- การชดเชยอุบตั ิเหตุส่วนบุคคลกรณี เสี ยชีวติ สูญเสี ย อวัยวะ
สายตาหรื อ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 1,000,000 บาท
- การรักษาพยาบาลต่ออุบตั ิเหตุแต่ละครั้ง 500,000 บาท
(เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทาหนังสื อเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว
, ค่าซักรี ด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และเครื่ องดื่มที่สงั่
เพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสัง่ เพิ่ม กรุ ณาติดต่อ
หัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
2. ค่ าทิปคนขับรถ และไกด์ ท้องถิ่นท่ านละ 5 USD ต่ อคนต่อวัน
หรือ ท่ านละ 20,000 วอน ต่อท่ านตลอดทั้งทริป
3. ค่ าภาษีมูลค่ าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่ ่ าย 3% (กรณีออก
ใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรือต้ องการใบกากับภาษี)
4. ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกาหนด
(ปกติ 20 กก.)
5. ค่าวีซ่าสาหรับพาสปอร์ตต่างด้าว กรุ ณาเตรี ยมเอกสารคือ 1)
พาสปอร์ต 2)ใบประจาตัวคนต่างด้าว 3)ใบสาคัญถิ่นที่อยู่ 4)
สาเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) 5)สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี) 6)รู ปถ่ายสี
2 นิ้ว 2 รู ป แล้วทางบริ ษทั ฯจะเป็ นผูด้ าเนินการยืน่ วีซ่าให้ท่าน
โดยจ่ายค่าบริ การต่างหาก(สาหรับหนังสื อเดินทางต่างด้าว
เจ้าของหนังสื อเดินทางต้องทาเรื่ องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อน
จะยืน่ วีซ่า)

การยกเลิก
1. การยกเลิกการเดินทางจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อได้แฟกซ์ หรื อ อีเมล์ การยกเลิกให้กบั เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันทาการขึ้นไป
คืนเงินทั้งหมด
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันทาการขึ้นไป
เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 - 14 วันทาการ
เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
 ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 - 6 วันทาการ
เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
2. การขอยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เจ็บป่ วยหรื อมีเหตุจากร่ างกายที่ไม่สามารถเดินทางในช่วงเวลาที่จองได้ การยกเลิกการเดินทาจะต้อง
แสดงใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลให้กบั เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทั้งนี้บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์พิจารณาในการคืนเงินให้กบั ลูกค้าเป็ นกรณีไป
3. ในกรณี ที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเข้า-ออกนอกประเทศซึ่งอยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษทั บริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ไม่
คืนค่าทัวร์ไม่วา่ กรณี ใดๆทั้งสิ้น
4. ในกรณี กรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรื อ เทศกาล บริ ษทั ฯได้มีการการันตีมดั จา หรื อ ซื้อขายแบบมีเงื่อนไขกับสายการบิน รวมถึงเที่ยวบิน
พิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT (เหมาลา), EXTRA FLIGHT (เที่ยวบินพิเศษที่เพิ่มเข้ามาช่วงวันหยุด หรื อ เทศกาลดังกล่าว) บริ ษทั ฯ ขอ
สงวนสิ ทธิ์ไม่คืนเงินค่ามัดจา หรื อ ค่าทัวร์ท้ งั หมด

Page 6 of 7

หมายเหตุ
1. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ยกเลิกการเดินทาง ในกรณี ที่จานวนผูเ้ ดินทาง ต่ากว่า 20 ท่าน(ผูใ้ หญ่) ขึ้นไป โดยบริ ษทั ฯ จะแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการเดินทาง
2. เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
3. หนังสื อเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน และบริ ษทั ฯ รับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
4. ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายใดๆทั้งสิ้น อันเนื่องมาจากเกิดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัด
หยุดงาน, การก่อจลาจล, การเมือง, ภัยธรรมชาติ (โดยบริ ษทั ฯจะดาเนินการประสานงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า)
5. ทางบริ ษทั ฯสงวนสิ ทธิไม่คืนเงิน ในกรณี ที่ท่านใช้บริ การของทางบริ ษทั ฯไม่ครบ เช่น ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะ
ค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษทั ฯได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
6. ทางบริ ษทั ฯสงวนสิ ทธิไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดสิ่ งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจากความประมาทของ
ตัวนักท่องเที่ยวเอง
7. เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่วนกับทางบริ ษทั ฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆแล้ว ตามที่ได้ระบุไว้
แล้วทั้งหมด
8. บริษัทขอสงวนสิ ทธิ์เฉพาะลูกค้ าทีม่ ีวตั ถุประสงค์ เพือ่ การท่ องเทีย่ วเท่ านั้น
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