


1 สนามบินสุวรรณภูมิ

2 สนามบินอินชอน	-	หมูบานอังกฤษ	/	Paju	English	Village	-	RAIL
BIKE	-	เกาะนามิ	-	ลานสกี

พักที่	WESTVILL
OR	CENTRAL
PLAZA	หรือเทียบ
เทา

3 ไรสตรอเบอรรี่	-	โรงเรียนสอนทํากิมจิ	/	ทํากิมจิ	-	ฮันบก	-	สวนสนุก
ล็อตเตเวิรด	-	หอคอยกรุงโซล	-	ทงแดมุน

พักที่	BENIKEA
SEOUL	OR
GALAXY		HOTEL
หรือเทียบเทา

4 ศูนยโสม	-	น้ํามันสนเข็มแดง	-	พระราชวังชางดอกกุง	-	คลองชองเก
ชอน	-	DOOTA	DUTY	FREE	-	เมียงดง

พักที่	BENIKEA
SEOUL	OR
GALAXY	HOTEL
หรือเทียบเทา

5 ศูนยสมุนไพรฮอกเกตนามู	-	พิพิธภัณฑสามมิติ	-	Ice	museum	-	ถนน
ฮงอิก	หรือ	ยานฮงแด	หรือ	ยานฮงอิก	-	สนามบินอินชอน	-	สนามบิน
สุวรรณภูมิ

27	ก.พ.	61	-	3	มี.ค.	61 ฿18,555 ฿18,555 ฿18,555 ฿7,900

27	ก.พ.	61	-	3	มี.ค.	61 ฿18,555 ฿18,555 ฿18,555 ฿7,900



21.30	คณะพรอมกันที่จุดนัดหมาย	สนามบินสุวรรณภูมิ	อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ	ชัน้	4
เคานเตอร	D	สายการบิน	JIN	AIR	(LJ)	(ลงประตูทางเขาหมายเลข	2)	โดยมีหัวหนาทัวรและเจาหนาที่ขอ
งบริษทัฯ	รอตอนรับและอํานวยความสะดวกกอนขึน้เครื่อง

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ชวงเชา
01.05	บินลัดฟาสูประเทศเกาหลีใต	โดยสายการบิน	JIN	AIR	(LJ)	เทีย่วบินที	่LJ	002	บริการอาหารและ

เครื่องดื่มบนเครื่อง	**เทีย่วบินอาจมีการเปลีย่นแปลง	จะแจงใหทราบอีกครัง้**
08.25	เดินทางถึง	สนามบินอินชอน	ประเทศเกาหลีใต	หมายเหตุ:	เวลาทองถิน่เร็วกวาประเทศไทย

2	ชัว่โมง	(กรุณาปรับนาฬิกาของทานเป็นเวลาทองถิน่	เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย)
หลังจากผานการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรเกาหลี
นําทานเดินทางสูเมือง	นําทานเดินทางสู	PAJU	ENGLISH	VILLAGE	สถานที่ถายทําซีรี่สเกาหลีที่โดงดัง

ตางๆ	สรางตามแบบสถาปัตยกรรมของเวอรจิเนียสหรัฐอเมริกา	ที่ใหความรูสึกเหมือนอยูในสถานที่ตนแบบมาก
ใหทุกทานไดเพลิดเพลินและสนุกสนานกับการ	ป่ันจักรยาน	RAIL	BIKE	ชมความนารักโดยรอบของ	PAJU
ENGLISH	VILLAGE

จากน้ันนําทานชอปป้ิงที่	Paju	Premium	Outlet	เป็น	Outlet	Mall	แหงใหมและใหญที่สุดในเกาหลีใต	ซึ่งมี
รานคาหลากหลายกวา	165	รานคา	และมีสินคา	Brand	ดังมากมายหลายยี่หอ	เชน	Armani,	Calvin	Klein,
Diesel,	DKNY,	Guess,	Escada	โดยสินคาจะมีการจัดลดราคา	30-80%	อีกดวย
รับประทานอาหารกลางวัน

ชวงบาย
นําทานเดินทางสู	เกาะนามิ	เมืองชุนชอน	จังหวัด	คังวอน	ลงเรือเฟอรรีขามไปยังเกาะ	(ใชเวลาประมาณ	10

นาที)	ใหทานไดดื่มดํ่ ากับธรรมชาติ	แมกไม	ทิวสนบนเกาะนามิ	ซึ่งถือเป็นชวงเวลาที่ดีที่สุดทามกลางบรรยากาศ
โรแมนติกของใบไมเปลี่ยนสี	ภาพแหงสีสันความงดงามของใบไม	ใหทานไดยอนรอยละครรักแนว	DRAMA	ซีรีย
เกาหลีที่โดงดังไปทั่วเอเชีย	WINTER	LOVE	SONG	หรือ	เพลงรักในสายลมหนาว	พรอมเก็บภาพความประทับ
ใจ	ถายรูป	กับดาราแสดงนํา	BAE	YONG	JOON	และ	CHOI	JI	WOO	รูปป้ันที่สรางขึน้เพื่อไวเก็บเป็นภาพความ
ประทับใจ	กับฉากและเน้ือเรื่องที่เรียกเสียงสะอื้นและน้ําตาของผูชมนอกจออยางทวมทนนอกจากน้ียังมีกิจกรรม
อื่นๆใหทานไดป่ันจักรยานชมวิวเหมือนในละครหรือชมฟารมเลี้ยงนกกระจอกเทศ

จากน้ันนําทาน	ลานสกี	เพื่อใหทุกทานสนุกสนานกับการเลนสกี	ประเทศเกาหลี	มีสถานที่เลนสกีที่ไดรับ
ความนิยมอยูหลายแหง	ลานสกีของเกาหลีจึงเป็นที่รูจักกันดีในทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต	จีนและญี่ป ุน	ตลอด
จนนักสกีระดับอาชีพจากยุโรปและอเมริกา	จึงไดออกแบบลานสกีที่ไดระดับมาตรฐานมากที่สุด	โดยทุกที่แบง
พื้นที่สําหรับผูที่เริ่มเลนเลื่อนตําแหนงไปจนถึงระดับ	ADVANCE	ทั้งยังมีสิ่งอํานวยความสะดวกไวมากมาย	ไมวา
จะเป็น	ที่พักโรงแรม	รานอาหาร	มินิมารท	ใหทานที่หลงใหลในการเลนสกีหรือ	จะสนุกตื่นเตนกับความเร็วของส



บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

โนวบอรดที่ไหลเลื่อนลงมาจากเนินสกีบนภูเขาไดอยางเต็มที่	(ชุดสกีและอุปกรณสกีไมรวมในคาทัวร)

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า
จากนัน้นําทานเขาสูทีพ่ัก	WESTVILL	OR	CENTRAL	PLAZA	หรือเทียบเทา

ปัจจุบันทาอากาศยานอินชอนมีเที่ยวบินกวา	410,000	เที่ยวรองรับผูโดยสาร
กวา	44	ลานคนและสินคากวา4.5ลานตันตอปี	และยังไดรับรางวัลดีเดนดาน
การบริการระดับโลกถึง6ปีซอน	มีรานคาปลอดภาษีกวา70รานของแบรนดดัง
กวา	400	แบรนด	เชน	CHANEL,GUCCI,	HERMES,CARTIER	โดยจําหนาย
ในราคาถูกที่ราน	Shilla	และ	Lotte	เป็นduty	free	shopขนาดใหญ

เป็นสถานที่ที่จําลองบรรยากาศเหมือนอยูในประเทศอังกฤษ	ไมวาจะเป็น
อาคาร	รานอาหารและสถาปัตยกรรมอื่นๆ	ภายในหมูบานน้ีจริงๆแลวสรางขึน้
เพื่อใชสําหรับเป็นคายฝึกภาษาอังกฤษใหกับผูที่สนใจ	โดยจะมีอาสาสมัครและ
คุณครูชาวตางชาติอาศัยอยูที่หมูบาน	มีกิจกรรมการเรียนรูภาษาอังกฤษในรูป
แบบตางๆ	เชน	การสนทนา	การแสดงทางวัฒนธรรม	และชั้นเรียนภาษา

Rail	Bike	คือการไปป่ันรถรางบนทางรถไฟสายเกาที่ปัจจุบันไมมีรถไฟวิ่งแลว
โดยรถที่ใชป่ันคือรถรางที่มีการดัดแปลงใหใชแรงขาป่ันฟันเฟืองใหลอหมุน
คลายๆจักรยานแบบน่ัง

	รับประทานอาหารกลางวัน

หน่ึงสถานที่ทองเที่ยวของประเทศเกาหลีใต	ที่เป็นจุดหมายในฝันสุดฮิตของนัก
ทองเที่ยวทั้งชาวเกาหลี	ชาวไทยและชาวตางชาติ	เกาะนามิหรือที่เรียกวา	"นา
มีซ็อม"	(Namiseom)	เป็นเกาะขนาดเล็กเพียง	460,000	ตารางเมตรตั้งอยู
กลางทะเลสาบชองเพียง	(Cheongpyeong	Lake)	มีชื่อเสียงในดานทัศนียภาพ
ทางธรรมชาติที่สวยงาม	และไดรับความนิยมมากขึน้จากกระแสความโดงดัง
ของภาพยนตซีรียเรื่อง	"เพลงรักในสายลมหนาว"	(Winter	Sonata)	ที่ใชเกาะ
แหงน้ีเป็นสถานที่ถายทํา

สกีรีสอรท	อิสระใหทานเพลิดเพลินกับกิจกรรมตาง	ๆ	บนลานสกี	เพลิดเพลิน
กับลานหิมะที่กวางใหญ	และเนินเลยสกีระดับตางๆ	และมีสิ่งอํานวยความ
สะดวกอื่นๆอีกมากมาย

	รับประทานอาหารคํ่า
	พักที่	WESTVILL	OR	CENTRAL	PLAZA	หรือเทียบเทา



ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทุกทานเดินทางสู	ไรสตรอเบอรรี	่เปิดประสบการณทองเที่ยวเชิงเกษตรเก็บและลิ้มรสสตรอเบอรรี่เกาหลี

สดๆ	ในบรรยากาศภายในไรสตรอเบอรรี่อยางแทจริงทานจะไดพบกับวิถีชีวิตชาวไรสตรอเบอรรี่ของเกาหลี	วามี
วิธีการปลูกอยางไรจึงไดผลสตรอเบอรรี่ที่ขนาดใหญเป็นพิเศษและหวานหอมชวนนารับประทานเป็นที่ชื่นชอบ
ของชาวเกาหลีเอง	และชาวตางชาติ	และยังเป็นผลไมสงออกของประเทศอีกดวยชมวิธีการปลูก	การดูแลรักษา
และทานยังสามารถเลือกชิมสตรอเบอรรี่ไดจากภายในไร

นําทานเดินทางสู	กิมจิแลนด	เลากันวากิมจิเกิดขึน้สมัยโชชอนโดยชาวบานจะเก็บผักสดหมักไวในไหเพื่อไว
กินไดในทุกฤดูกาล	ชาวเกาหลีจะนํากิมจิใสลงในอาหารแทบทุกชนิด	ตั้งแต	ขาวสวย	ซุป	ขาวผัด	สตู	บะหมี่	จน
กระทั้งพิซซา	และเบอรเกอร	”กิมจิ”	จึงถือเป็นอาหารประจําชาติของคนเกาหลี	ที่ไมวามื้อไหนจะตองมีกิมจิเป็น
เครื่องเคียงประจําโตะอาหารในทุกมื้อ	คนเกาหลีในสมัยกอนนิยมทํากิมจิไวกินเองที่บาน	ซึ่งกิมจิน้ันมีมากกวา
100	ชนิด	ดังน้ันสูตรตนตําหรับของแตละบานจึงไมเหมือนกัน	ใหทานไดเรียนรูสวนผสมของการทํากิมจิและได
ฝึกลองทําดวยฝีมือของตัวเอง

พรอมนําทุกทานไดใสชุดประจําชาติเกาหลี	“ฮันบก”	และถายรูปภาพความประทับใจ
เดินทางสู	สวนสนุก	LOTTE	WORLD	สวนสนุกในรมที่ใหญที่สุดในเกาหลี	เริ่มตนดวยความสนุกสุดยอดกับ	5

สิ่งที่ไมควรพลาดเริ่มดวย	PHARAOH’S	FURY	ตื่นเตนเลาใจกับการลองแกงพิชิตฟารโร	แหงอียิปต,
ADLANTIC	ADVENTURE	น่ังรถไฟเหาะพิชิตแอตแลนติก,	GYRO	DROP	เกาอี้หมุนเหาะดวยความเร็ว	100
กิโลเมตรตอชั่วโมง	ดวยความสูงกวา	70	เมตร	เพลิดเพลินมหกรรมขบวนพาเหรดที่เฉลิมฉลองใน	WORLD
CANIVAL	PARADE

พรอม	พบความอัศจรรยใจและตื่นตากับ	เลเซอรโชว	การแสดงที่นําทุกทานไปสูดินแดนแหงกาแล็กซี	ใหทาน
ไดเต็มอิ่มกับบัตรFREE	PASSเลนเครื่องเลนไดทุกชนิดไมจํากัดจํานวนครั้ง	ที่	MAGIC	LAND	ที่มีเครื่องเลน
หลากหลาย	ไมวาจะเป็น	WAIKIKI	WAVE,	SWING	TREE,	BUNGEE	DROP	และอื่นๆ	อีกมากมาย	หรือทาน
สามารถสนุกสนานกับการเลน	ICE	SKATING	บนลานน้ําแข็งขนาดใหญ
รับประทานอาหารกลางวัน

ขวงบาย
จากน้ันนําทาน	ศูนยรวมเครื่องสําอางแบรนดดังเกาหลี	เชน	ROJUKISS,	LOTREE,	LANEIGN,

SULWASOO	ใหทานไดเลือกซื้อในราคาพิเศษ
นําทานยอนรอยละครซีรียเกาหลีดังที่	“นัมซาน”	ภูเขาแหงเดียวที่ตั้งอยูใจกลางกรุงโซล	บนยอดเขามีหอ

SEOUL	TOWER	1	ใน	18	หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลกมีความสูงถึง	480	เมตร	เหนือระดับน้ําทะเล
นําทานสู	NAMSAN	VIEW	POINT	ใหทานไดถายรูปและสัมผัสความนารักของวัยรุนเกาหลี	นิยมมาคลอง

กุญแจไวดวยกันระเบียงทุกดานของ	SEOUL	TOWER	จึงเต็มไปดวยกุญแจหลากหลายสี
ถึงเวลาพาทุกทานตะลุยสูแหลงชอปป้ิงที่ไดชื่อวาใหญที่สุดในเอเชีย	ตลาดทงแดมุน	หางสรรพสินคากวา	10

แหง	ที่บางหางเปิดตลอด	24	ชั่วโมง	เชน	MIGLIORE,	DOOTA	TOWER,	HELLO	AM,	DESIGNER	CLUB	ทาน
สามารถเลือกซื้อสินคาหลากหลายประเภทไดที่น่ี	อาทิเชน	เสื้อผาบุรุษ-สตรี	รองเทาบุรุษ-สตรี	รองเทาผาใบ
เข็มขัด	ของที่ระลึก	ชุดเครื่องครัว	ถุงเทา	ผาพันคอ	ในราคาเกาหลีอยางแทจริง

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า
นําทานเขาสูทีพ่ัก	BENIKEA	SEOUL	OR	GALAXY	HOTEL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม



ไรสตรอเบอรรี่	เชิญลิ้มรสสตรอเบอรรี่ของเกาหลีสดๆ	ในบรรยากาศภายในไร
สตรอเบอรรี่อยางแทจริง	พบกับวิถีชีวิตชาวไรสตรอเบอรรี่ของเกาหลีวามีวิธี
การปลูกอยางไร	ใหไดผลสตรอเบอรรี่ที่ขนาดใหญเป็นพิเศษ	หวานหอม	และ
ชวนนารับประทาน	เป็นที่ชื่นชอบของชาวเกาหลีและชาวตางชาติ	และยังเป็น
ผลไมสงออกของประเทศดวย

เป็นสถานที่ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่นาสนใจของเกาหลี	มีอยูมากมายหลาย
แหงทั้งในกรุงโซลและเขตหัวเมืองใหญอื่น	ๆ	ภายในจะมีกิจกรรมที่เป็นการ
เผยแพรวัฒนธรรมเกาหลีหลายอยาง	เชน	การสาธิตวิธีการทํากิมจิ	โดยจะให
ผูเขาชมลงมือทํากิมจิดวยตัวเอง	มีการใหชิมอาหารพื้นเมืองของเกาหลี	และให
สวมชุดประจําชาติของเกาหลี	(	ฮันบก	)	ถายภาพเป็นที่ระลึกดวย	ซึ่งเขาจะเตรี
ยมชุดฮันบกทั้งของผูชายและผูหญิงไวใหเลือกหลายแบบ

ฮันบกเป็นเครื่องแตงกายประจําชาติเกาหลีมาเป็นเวลาพัน	ๆ	ปีมาแลว	ความ
งามและความออนชอยของวัฒนธรรมเกาหลีจะถูกถายทอดออกมาผานทาง
ภาพถายของสุภาพสตรีในเครื่องแตงกายฮันบกน้ี	กอนที่วัฒนธรรมการแตง
กายแบบตะวันตกจะไดเขามาในเกาหลีเมื่อรอยปีมาแลวน้ัน	หญิงชาวเกาหลี
จะสวมชุดฮันบกเป็นปกติทุกวัน	สวนสุภาพบุรุษจะสวมชอโกรี	(เสื้อนอกแบบ
เกาหลี)	และพาจิ	(กางเกงขายาว)	ในขณะที่สุภาพสตรีสวมชอกอรีและชีมา
(กระโปรง)	ในปัจจุบันชุดประจําชาติฮันบก	จะใชสวมเฉพาะในโอกาสพิเศษตาง
ๆ	เชน	งานมงคลสมรส	วันซอลลัล	(วันขึน้ปีใหมตามจันทรคติ)	หรือวันชูซก
(วันขอบคุณพระเจา)	ฮันบก	ของผูหญิงประกอบดวย	กระโปรงพันรอบตัว	เรียก
วา	“ชิมา”	และเสื้อ	“ชอกอรี”	ซึ่งคลายเสื้อแจ็คเก็ตฮันบกของผูชายประกอบดวย
ชอกอริเชนกัน	แตสั้นกวาของผูหญิง	และมีกางเกงเรียกวา	“บาจิ”	ทั้งชุดของผู
หญิงและผูชายสวมคลุมทับดวยเสื้อคลุมยาวเรียกวา	“ตุรุมากิ”

เป็นสวนสนุกในรมขนาดใหญที่ตั้งอยูที่เขตชัมซิล	ในเมืองโซล	ที่น่ีมีทั้งสวน
สนุกในรม	ซึ่งจัดไดวาเป็นสวนสนุกในรมที่มีชื่อเสียงที่สุดแหงหน่ึงในโลกเลยก็
วาได	และมีโซนสวนสนุกกลางแจง	ที่สรางเป็นเกาะอยูกลางทะเลสาบซอกชน
รายลอมไปดวยหางสรรพสินคา	ชอปปิงมอลล	ซุปเปอรมาเก็ต	โรงแรมหรู
รวมไปถึงดานในยังเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑพื้นบานเกาหลี	หรือ	Korean	Folk
Museum	อีกดวย	ล็อตเตเวิลดเปิดใหบริการตลอดทั้งปีไมมีวันหยุด

	รับประทานอาหารกลางวัน

ถือไดวาเป็นสัญลักษณของกรุงโซล	ตัวหอคอยมีความสูงเกือบ	240	เมตร	ซึ่ง
บางครั้งก็ถูกเรียกวา	“นัมซันทาวเวอร”	เพราะหอคอยตั้งอยูบนภูเขานัมซาน
ซึ่งเป็นสถานที่ที่เหมาะสําหรับชมวิวทิวทัศนของกรุงโซล	โดยเฉพาะในชวง
เวลาคํ่าคืนน้ัน	จะเห็นสภาพบานเมืองของ	กรุงโซลดานลางเต็มไปดวยแสงสี
ตางๆ	ที่ทําใหรูสึกเพลิดเพลิน



สถานที่ที่นําเสนอนวัตกรรมการออกแบบที่ทันทันสมัยที่สุดสูสายตาชาวโลก
ตั้งอยูในยานยานธุรกิจการคาและแหลงช็อปป้ิง	“ทงแดมุน”	เริ่มเปิดตัวอาคาร
เป็นทางการเมื่อวันที่	21	มีนาคม	2557	ที่ผานมา	เพื่อสื่อถึงความทันสมัย	หนุน
ใหใจกลางกรุงโซลลํ้ายุคมากยิ่งขึน้	ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อกองโลก	ผูฝาก
ผลงานระดับบิก๊โปรเจคมากมาย	อยาง	Zaha	Hadid	ใชเวลากอสรางทั้งหมด	7
ปี

	รับประทานอาหารคํ่า
	พักที่	BENIKEA	SEOUL	OR	GALAXY		HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานสู	ศูนยโสมรัฐบาล	ซึ่งรับรองคุณภาพจากรัฐบาล	เป็นโสมที่อายุ	6	ปี	ซึ่งถือวามีคุณภาพดีที่สุด	ให

ทานไดเลือกซื้อโสมคุณภาพและราคาถูกกวาไทย	2	เทา	โสมเกาหลีถือเป็นยาบํารุงรางกาย	หรือสามารถซื้อ
เป็นของฝากจากประเทศเกาหลี

จากน้ันนําทานเดินทางสู	รานสมุนไพร	RED	PINE	เป็นผลิตภัณฑ	ที่สกัดจากน้ํามันสน	ที่มีสรรคุณชวยบํารุง
รางกาย	ลดไขมัน	ชวยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในรางกาย	จากน้ันนําทานเดินทางผานชมทําเนียบ
ประธานาธิบดี	หรือบลูเฮาส

จากน้ันนําทานเที่ยวชม	พระราชวังชางดอกกุง	(Changdeokgung)	เป็นพระราชวังที่สวยงามและทรง
คุณคาที่สุดในประวัติศาสตรเกาหลี	ที่เคยมีการปกครองดวยระบบกษตัริย	จนไดรับการขึน้ทะเบียนใหเป็นหน่ึง
ในมรดกโลกทางดานวัฒนธรรมขององคการยูเนสโก	พระราชวังแหงน้ีมีความสําคัญมากเพราะเป็นพระราชวัง
หลวง	สรางในปี	ค.ศ.1405	ใชเป็นที่ประทับของกษตัริยในราชวงศโชชอนหลายพระองค	จนถึงพระเจาชุนจง
(Seonjeong)	ซึ่งเป็นกษตัริยองคสุดทายของราชวงศ	ที่สิ้นพระชนมลงในปี	ค.ศ.1926	ดังน้ัน	ทางรัฐบาลเกาหลี
จึงไดอนุรักษพระราชวังแหงน้ีเอาไวอยางดีที่สุด
รับประทานอาหารกลางวัน

ชวงบาย
นําทานสู	คลองชองเกชอน	คลองเกาแกในอดีตมีอายุกวา	600	ปี	ที่ทอดผานใจกลางเมืองหลวงในปัจจุบันมี

การพัฒนาและบูรณะคลองขึน้มาใหม	มีความยาวกวา	6	กม.เป็นสถานใหคนไดเขามาพักผอน	โดยจัดกิจกรรม
ตางๆอาทิ	งานแสดงศิลปะตาง	งานดนตรี	นิทรรศการดอกไม	พบกับเรื่องราวความมหัศจรรยของคลองชองเก
ชอนแหงน้ี

จากน้ันนําทานชมแหลงชอปป้ิงปลอดภาษี	DUTY	FREE	ชอปป้ิงสินคาแบรนดเนม	มากมาย	อาทิ
นาฬิกา,แวนตา,เครื่องสําอางค,กระเปา,กลองถายรูป	หรือจะเป็นโทรศัพทมือถือ	ใหทานอิสระไดเลือกซื้ออยาง
เต็มที่

ถึงเวลาพาทุกทานไปชอปป้ิงที่	เมียงดง	หรือ	สยามสแควรเกาหลีทานสามารถเลือกสินคาเทรนดแฟชั่นลาสุด
ของเกาหลีไดที่น่ีโดยเฉพาะสินคาวัยรุนเชนเสื้อผา	รองเทา	กระเปา	เครื่องประดับ	ทั้งแบรนดเนม	เชน	EVISU,
GAP,	ONISUKA	TIGER	และสินคาจากแบรนดเกาหลีโดยเฉพาะ	เครื่องสําอางเชนETUDE	HOUSE,	SKIN
FOOD,	THE	FACE	SHOP,	MISSHA,	ROJUKISS,	LANEIGE	อีกทั้งยังมีรานกาแฟ	รานอาหารตางๆ	ทาน
สามารถลิ้มลองไอศกรีม	2,000	วอน	ที่สูงเกือบฟุตไดที่น้ี	และKRISPY	KREMEโดนัท	ที่สุดแสนอรอย

จากน้ันชมสุดยอดการแสดง	THE	PAINTERS	:	HERO	เป็นการแสดงที่ไมใชคําพูดแบบใหม	ซึ่งขั้นตอนการ
แสดงทั้งหมดจะใชการวาดภาพผสมผสานระหวางการแสดงตลกการเตนรําและเสียงดนตรี	ผูชมจะเพลิดเพลิน
ไปกับการเลนการแสดงศิลปะและดนตรีในผลงานเดี่ยวที่จะสรางผลงานศิลปะกวา	10	ชิ้นบนเวทีผานการแสดง
ที่เต็มไปดวยความตื่นเตนตลอด	80	นาที	ผูชมจะประทับใจในฐานะสมาชิกในวงและรวมกันสรางความสุขและ
การเดินทางอันนาตื่นตาตื่นใจในการสรางสรรคงานศิลปะรวมกับนักแสดงบนเวที

ชวงคํ่า	



รับประทานอาหารคํ่า
นําทานเขาสูทีพ่ัก	BENIKEA	SEOUL	OR	GALAXY	HOTEL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

สถานที่แหลงรวมศูนยสมุนไพรโสม	เพื่อฟังคําบรรยายถึงสรรพคุณตางๆ	ของ
โสมแตละชนิด	โดยโสมที่ดีมีคุณภาพ	ตองมีอายุ	6	ปี	รัฐบาลเกาหลีไดใสใจกับ
เรื่องน้ีอยางมากจึงตองเขามาควบคุมทุกขั้นตอน	ตั้งแต	การเริ่มปลูกโสม	จน
กระทั้งการผลิตออกมาเป็นตัวยา	“โสมเกาหลี”	น้ันมีสารประกอบที่สําคัญอยู
หลายอยางมีทั้งวิตามินและแรธาตุหลายชนิด

น้ํามันสนเข็มแดง	เป็นการสกัดจากใบสนเข็มแดงบริสุทธิ	์100%	ซึ่งสรรพคุณ
ของน้ํามันสนเข็มแดงน้ันมีประโยชนอยางมากมาย	ทั้งชวยละลายคลอเรสเต
อรอล	และไขมันที่อุดตันในเสนเลือด	ลดระดับน้ําตาลในเลือด	ชวยขับสารพิษ
ออกจากรางกายในรูปแบบของเสีย	เชน	เหงื่อ	ปัสสาวะ	อุจจาระ	ชวยลางสาร
พิษหรือดีท็อกซเลือดใหสะอาด	เพิ่มการไหลเวียนของเลือดไดสะดวกขึน้	ชวย
เพิ่มภูมิตานทานใหกับรางกาย	บํารุงผิวพรรณใหสดใสจากภายใน	และลด
อัตราเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็ง

เป็นพระราชวังลําดับที่สองทึ่ถูกสรางตอจากพระราชวังเคียงบกกุง
(Gyeongbukgung	Palace)	ในปี	ค.ศ.	1405	และมีความสําคัญในการเป็นที่
พํานักของพระมหากษตัริยหลายพระองคในสมัยราชวงศโชซอน	(Joseon)
และยังเป็น	1	ใน	5	ของพระราชวังสําคัญที่ยังคงรักษาไว	ประกอบไปดวย	เขต
พระราชฐานชั้นนอก,	เขตพระราชฐานชั้นใน	และสวนดานหลังสําหรับเป็น
ที่พักผอนของพระมหากษตัรย	ซึ่งมีตนไมขนาดยักษที่มีกวา	300	ปี,	บอน้ํา	และ
ศาลาริมน้ํา

	รับประทานอาหารกลางวัน

สรางมาตั้งแตสมัยพระเจายองโจแหงราชวงศโชชอน	อายุเกาแกกวา	600	ปี
เดิมเป็นคลองน้ําเนา	ชุมชนสลัมเยอะ	รถติดมาก	จนมีการสรางทางดวนทับ
คลอง	ไมมีใครอยากจะเดินผาน	ตอมาปี	2003	รัฐบาลไดบูรณะคลองใหม	ทุบ
ทางดวนทิ้ง	แลวทุมงบกวา	386	พันลานวอน	พัฒนาจนน้ําใสสะอาด	เป็นสถาน
ที่พักผอนหยอนใจสุดฮิตของชาวกรุงโซลและนักทองเที่ยว

หางสุดหรูยาน	ดงแดมุน	(Dongdaemun)	บรรดาเสื้อผาในหางก็มีแบรนดเป็น
ของตัวเอง	ดีไซนเฉพาะ	ราคาก็จะอัพขึน้มาจาก	หาง	Migliore	และ	Hello	apm
พอสมควร	หาง	Doota	(เขาบอกวาตอไมได)	สินคาของที่น่ีดูดี	มีระดับเป็น
สินคาที่กําลังอินแทรนดอยูในหมูวัยรุน	บางทีก็ทําเลียนแบบสินคาแบนดเนม
ชื่อดัง	คุณภาพคอนขางดี



สถานที่ชอปป้ิงยอดฮิตในเกาหลี	ใครที่มาเกาหลีตองมาชอปป้ิงที่น่ี	เพราะเป็น
ศูนยรวมของสินคายอดฮิตหลากหลายชนิด	ไมวาจะเป็น	เครื่องสําอางค	มีทุก
ยี่หอยอดฮิตในเกาหลี	มีทุกซอยทุกหลืบในเมียงดง	,	เสื้อผาแฟชั่น	ทั้งหญิงและ
ชาย	เสื้อผาที่น่ีจะมีทั้งรานที่เป็นแบรนดยอดฮิตในเกาหลี	และแบรนดสุดฮิต
จากตางประเทศ	,รองเทา	มีทั้งรองเทาแฟชั่น	รองเทากีฬา	ทั้งมียี่หอ	และไมมี
ยี่หอ	,รานกระเปา	ดีไซนสวยเกไมเหมือนใคร,	รานขายเครื่องประดับ	รวมถึง
รานอาหาร	รานฟาสฟ ูด	รานหมูยาง	และ	รานกาแฟ	สรุปวาที่น่ีมีทุกอยางที่
สาวๆ	นักชอปตองการ

	รับประทานอาหารคํ่า
	พักที่	BENIKEA	SEOUL	OR	GALAXY	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหาร	ของโรงแรม
จากน้ันนําทานเดินทางสู	ศูนยสมุนไพรฮ็อกเกตนามู	ตนไมชนิดน้ีเจริญเติบโตในป าลึกบนภูเขาที่ปราศจาก

มลภาวะและระดับสูงเหนือน้ําทะเล	50-800	เมตร	เมล็ดพันธุของสมุนไพรออตเกตนามูน้ี	เป็นที่นิยมของคน
เกาหลีรุนใหม	เพราะมีผลชวยดูแลตับใหแข็งแรง	ปองกันโรคตับแข็งไมถูกทําลายจาการดื่มแอลกอฮอล	กาแฟ
บุหรี่	สารตกคางจากอาหาร	และยา
รับประทานอาหารกลางวัน

ชวงบาย
จากน้ันนําทานสู	TRICK	EYE	MUSEUM	แกลอรี่	“เคล็ดลับงานศิลปะแหงภาพ”	แนวคิดรูปแบบใหม	เพื่อ

ตองการจะจุดประกายความคิดสรางสันและจินตนาการของการสรางภาพ	โดยใชเทคนิคพิเศษจากภาพสามมิติ
ที่รวมทฤษฎีทางวิทยาศาสตรและการซอนภาพกระตุนความเคลื่อนไหวของภาพใหมีมิติเหมือนจริง	โดยใหความ
รูสึกมีสวนรวมกับภาพถายน้ันๆ	ในพิพิธภัณฑมีภาพงานชิ้นโบวแดง	สนุกกันแบบเต็มๆ	กับการแอ็คชั่นทาทาง
ตางๆ	ที่รูปถายของทานจะออกมาดูประหน่ึงเหมือนจริงในเหตุการณ

พรอมกับเขาชม	ICE	MUSEUM	เมืองน้ําแข็งที่มีผลงานศิลปะแกะสลักน้ําแข็งกวา	50	ชิ้น	รวมอยูในที่เดียว
พรอมจัดแสดงในแบบที่ไมธรรมดา	แตจําลองเป็นเมืองที่ทุกอยางกลายเป็นน้ําแข็ง!	และเอาใจเด็กๆ	ดวยสไลเด
อรน้ําแข็ง	และกิจกรรมอื่นๆ	อีกมากมาย	ใหคุณไดเดินเที่ยวอยางไมรูสึกเบื่อ	อาทิ	สัมผัสประสบการณน่ังรถลาก
กวางรูดอรฟ	ทักทายลุงซานตา	โพสทาคูกับนกเพนกวินขั้วโลก	สํารวจบานน้ําแข็งเอสกิโม	เยี่ยมชมปราสาท
น้ําแข็ง	ชมวิวจากบนกําแพงเมือง	และลองเขาพักโรงแรมที่ทุกอยางทําจากน้ําแข็ง!

และตอดวย	ชอปป้ิงทีฮ่งอิก	แหลงชอปป้ิงที่อยูลอมรอบไปดวยมหาวิทยาลัยชื่อดังในเกาหลี	สินคาในยานน้ี
สวนใหญเป็นสินคาวัยรุนที่ทันสมัยและราคาไมแพงเชนเสื้อผาที่ออกแบบโดยดีไซดเนอรเกาหลีรองเทากระเปา
เครื่องประดับ	เครื่องสําอาง	และยังมีรานแบรนดเนมอยูทั่วไปเชน	EVISU,	ZARA	ทุกวันเสารลานหนาประตูของ
มหาวิทยาลัยฮงอิค	จะมีผลงานศิลปะในรูปแบบตางๆ	เชน	เครื่องประดับ	ตุกตา	เสื้อผา	และของแฮนดเมด	ที่นา
รักและใชความคิดสรางสรรค	ของบางอยางทํามาชิ้นเดียวเพื่อใหไดเลือกซื้อ	บางทีอาจเป็นสินคาที่มีชิ้นเดียวใน
โลก

ไดเวลานําทานสู	สนามบินอินชอน	นําทานสูสนามบินอินชอน	ระหวางทางพาทานแวะละลายเงินวอนที่ราน
คาสนามบิน	SUPER	MARKET	ซึ่งทานสามารถเลือก	ซื้อสินคาเกาหลีไดอีกรอบ	โดยเฉพาะของกิน	เชน	บะหมี่
ซินราเมียน	(มามาสไตลเกาหลี)	อูดง	กิมจิ	ขนมชอคโกพาย	น้ําจิ้มปรุงรสหมูยางเกาหลี	ไกตุนโสมสําเร็จรูป	ผล
ไมตามฤดูกาล	ในราคาพิเศษกอนกลับเมืองไทย

ชวงคํ่า
19.55	เดินทางกลับสูกรุงเทพฯโดยสายการบิน	JIN	AIR	(LJ)	เทีย่วบินที	่LJ001	บริการอาหารและ

เครื่องดื่มบนเครื่อง
23.35	ถึง	สนามบินสุวรรณภูมิ	โดยสวัสดิภาพ	พรอมความประทับใจ



	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหาร	ของโรงแรม

ฮอกเก็ตนามู	เป็นสมุนไพรที่ขึน้เฉพาะประเทศเกาหลี	10	ปีจะออกดอกหน่ึง
ครั้งปลูกบนยอดเขาสูง	เมื่อนําดอกมาสกัด	มีสรรพคุณ	ชวยขับสารพิษตกคาง
ตางๆออกจากตับอยางปลอดภัยเน่ืองจากเป็นสมุนไพรเกรดเอ	มีขายเฉพาะใน
ประเทศเกาหลีเทาน้ัน	เกรดสงออกที่ขายตามหามสรรพสินคาบานเรา	จะเป็น
เกรดบีเทาน้ัน	ไมมีเกรดเอ

	รับประทานอาหารกลางวัน

เป็นสถานที่ทองเที่ยวแหงใหมของกรุงโซล	มีเอกลักษณที่แปลกแหวกแนวจาก
พิพิธภัณฑที่เราเคยรูจักอยางสิ้นเชิง	จุดเดนก็คือ	ภาพบริเวณฝาผนังและพื้น
จะถูกสรางสรรค	โดยใชเทคนิคพิเศษในการสรางภาพสามมิติ	รวมถึงทฤษฎี
ทางวิทยาศาสตรเชนการหักเหของแสงเงา	และการซอนภาพโดยกระตุนการ
เคลื่อนไหวของภาพใหมีมิติเหมือนจริง	ซึ่งศิลปะแบบน้ีเรียกวา	ทรอมพลุยล
(trompe	l’oeil)	มาจากภาษาฝรั่งเศสที่แปลวาลวงตาและที่สําคัญ	ภาพลวงตา
เหลาน้ียังสามารถทําใหผูชมเขาไปมีสวนรวมกับภาพได	โดยแตละภาพจะมีคํา
แนะนําเรื่องตําแหนงการยืน	เพื่อจัดวางทาตางๆ

เมืองน้ําแข็งที่มีผลงานศิลปะแกะสลักน้ําแข็งกวา	50	ชิ้น	รวมอยูในที่เดียว
พรอมจัดแสดงในแบบที่ไมธรรมดา	แตจําลองเป็นเมืองที่ทุกอยางกลายเป็น
น้ําแข็ง	และเอาใจเด็กๆ	ดวยสไลเดอรน้ําแข็ง	และกิจกรรมอื่นๆ	อีกมากมาย	ให
คุณไดเดินเที่ยวอยางไมรูสึกเบื่อ	อาทิ	สัมผัสประสบการณน่ังรถลากกวางรูด
อรฟ	ทักทายลุงซานตา	โพสทาคูกับนกเพนกวินขั้วโลก	สํารวจบานน้ําแข็งเอ
สกิโม	เยี่ยมชมปราสาทน้ําแข็ง	ชมวิวจากบนกําแพงเมือง	และลองเขาพัก
โรงแรมที่ทุกอยางทําจากน้ําแข็ง

ยานดังสําหรับวัยรุน	เป็นแหลงรวม	รานคา	รานอาหาร	คลับ	บาร	รวมทั้งเป็น
ถนนแสดงงานศิลปอารตๆ	ของเหลาศิลปินอารมรติสตแตกทั้งหลาย	ถนนสา
ยอารทยานมหาวิทยาลัย	ฮงอิก	ยานน้ีมีทั้งรานอาหาร	คอฟฟ่ีช็อป	ผับ	บาร
รานขายเสื้อผา	รานขายเครื่องสําอางค	และเกสเฮาส	ราคายอมเยาว	(ถูกบาง
ไมถูกบาง	ถาถูกมากๆก็เดินไกลจากรถไฟฟานิดนึง	)	ยานน้ีถือเป็นศูนยรวมวัย
รุนเด็กแนวชาวเกาหลี	และเป็นสถานที่โชวของ	ของนักรองใตดิน	อินดี้	มารอง
เพลง	โชวผลงานของตัวเองใหผูคนที่เดินผานไปมาแถวน้ันไดดูกัน	ปกติโดย
สวนตัวชอบไปเดินเลนแถวฮงแดเพราะวามีรานคาเสื้อผานารักๆ	ดีไซนแนวๆ
ใหเลือกหลากหลาย	และรานอาหารอรอยๆ	หลายราน	ออ	จุดเดนอีกอยางหน่ึง
ของยานน้ีคือมีรานหมูยางอรอยๆ	ใหเลือกกินหลายราน

ปัจจุบันทาอากาศยานอินชอนมีเที่ยวบินกวา	410,000	เที่ยวรองรับผูโดยสาร
กวา	44	ลานคนและสินคากวา4.5ลานตันตอปี	และยังไดรับรางวัลดีเดนดาน
การบริการระดับโลกถึง6ปีซอน	มีรานคาปลอดภาษีกวา70รานของแบรนดดัง
กวา	400	แบรนด	เชน	CHANEL,GUCCI,	HERMES,CARTIER	โดยจําหนาย
ในราคาถูกที่ราน	Shilla	และ	Lotte	เป็นduty	free	shopขนาดใหญ



บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิ	์ยกเลิกการเดินทาง	ในกรณีที่จํานวนผูเดินทาง	ตํ่ากวา	15	ทาน(ผูใหญ)	ขึน้ไป	โดยบริษทัฯ
จะแจงใหทราบลวงหนาอยางนอย	7	วัน	กอนการเดินทาง
2.	เที่ยวบิน	ราคาและรายการทองเที่ยว	สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชนของ

ผูเดินทางเป็นสําคัญ
3.	หนังสือเดินทาง	ตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา	6	เดือน	และบริษทัฯ	รับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพื่อทอง

เที่ยวเทาน้ัน
4.	ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิไมรับผิดชอบคาเสียหายใดๆทั้งสิ้น	อันเน่ืองมาจากเกิดกรณีความลาชาจากสาย

การบิน,	การประทวง,	การนัดหยุดงาน,	การกอจลาจล,	การเมือง,	ภัยธรรมชาติ	(โดยบริษทัฯจะดําเนินการประสาน
งานเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกลูกคา)	
5.	ทางบริษทัฯสงวนสิทธิไมคืนเงิน	ในกรณีที่ทานใชบริการของทางบริษทัฯไมครบ	เชน	ไมเที่ยวบางรายการ,	ไม

ทานอาหารบางมื้อ	เพราะคาใชจายทุกอยาง	ทางบริษทัฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาดกอน
ออกเดินทางแลว
6.	ทางบริษทัฯสงวนสิทธิไมรับผิดชอบใดๆ	หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม	และ/หรือ	เกิดอุบัติเหตุที่เกิด

จากความประมาทของตัวนักทองเที่ยวเอง
7.	เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษทัฯจะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆ

แลว	ตามที่ไดระบุไวแลวทั้งหมด
8.	บริษทัขอสงวนสิทธิเ์ฉพาะลูกคาทีมี่วัตถุประสงคเพื่อการทองเทีย่วเทานัน้	

1.	ในการจองครั้งแรก	มัดจําทานละ	5,000	บาท	หรือชําระทัง้หมด
2.	สวนที่เหลือชําระกอนเดินทาง	15	วัน	ในกรณีที่ไมชําระเงินสวนที่เหลือตามเวลาที่กําหนด	ขอสงวนสิทธิใ์นการ

บอกยกเลิกการเดินทาง
3.	การจองจะมีผลสมบูรณ	โดยจะตองสงแฟกซ	หรือ	อีเมล	ใบจองทัวรใหเจาหนาที่ฝ ายขาย	พรอมกรอกรายชื่อของ

ผูเดินทางที่สะกดตรงตามหนังสือเดินทาง
4.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิ	์หากลูกคาตองการขอแยกออกจากกรุป	หรือไมเทีย่วตามรายการทีบ่ริษทั

กําหนด	บริษทัขอปรับทานละ	300	USD

1.	คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับตามเสนทางที่ระบุในรายการชั้นทัศนาจรไป-กลับพรอมคณะ	กรณีอยูตอตองเสียคา
เปลี่ยนแปลงตัว๋
2.	คาอาหารทุกมื้อ	ตามที่ระบุในรายการ
3.	คาเขาชมสถานที่ตางๆ	ตามรายการ
4.	คาที่พักตามระบุในรายการ	พักหองละ	2	ทาน	ตามโรงแรมที่ระบุ	หรือเทียบเทา
5.	คารถรับ-สง	และนําเที่ยวตามรายการ
6.	คาภาษีสนามบิน	ทุกแหงที่มี
7.	คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละ	15	กก.
8.	คาหัวหนาทัวรนําทานทองเที่ยวตลอดรายการในตางประเทศ
9.	คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง

-	การชดเชยอุบัติเหตุสวนบุคคลกรณี	เสียชีวิต	สูญเสีย	อวัยวะ	สายตาหรือ	ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง	1,000,000	บาท
-	การรักษาพยาบาลตออุบัติเหตุแตละครั้ง	500,000	บาท	(เงื่อนไขตามกรมธรรม)

1.	คาใชจายสวนตัว	อาทิ	คาทําหนังสือเดินทาง,	คาโทรศัพทสวนตัว,	คาซักรีด,	มินิบารในหอง,	รวมถึงคาอาหาร
และเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ	(หากทานตองการสั่งเพิ่ม	กรุณาติดตอหัวหนาทัวรแลวจายเพิ่มเองตาง
หาก)
2.	คาทิปคนขับรถ	และไกดทองถิ่นทานละ	40,000	วอน	หรือ	1,200	บาท	ตอทานตลอดทั้งทริป
3.	คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7%	และภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%	(กรณีออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษทั	หรือตองการใบกํากับ

ภาษี)



4.	คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระ	ที่หนักเกินสายการบินกําหนด	(ปกติ	15	กก.)
5.	คาวีซาสําหรับพาสปอรตตางดาว	กรุณาเตรียมเอกสารคือ	1)พาสปอรต	2)ใบประจําตัวคนตางดาว	3)ใบสําคัญ

ถิ่นที่อยู	4)สําเนาทะเบียนบาน(ถามี)	5)สมุดบัญชีเงินฝาก(ถามี)	6)รูปถายสี	2	น้ิว	2	รูป	แลวทางบริษทัฯจะเป็นผู
ดําเนินการยื่นวีซาใหทานโดยจายคาบริการตางหาก(สําหรับหนังสือเดินทางตางดาว	เจาของหนังสือเดินทางตองทํา
เรื่องแจงเขา-ออกดวยตนเองกอนจะยื่นวีซา)

PASSPORT	:	ตองมีอายุการใชงานคงเหลือไมนอยกวา	6	เดือน	นับจากวันเดินทาง

คาชุดเลนสกีประมาณ	15,000	วอน	คาอุปกรณเลนสกีประมาณ	35,000	วอน
คาทริปไกด+คนขับรถ	1,200	บาทตอทานตอทริป	หรือ	40,000	วอน

เมนูอาหาร
1.	DUKKALBI	ไกผัดเผ็ดบารบีคิวเป็นเน้ือไกที่หั่นออกเป็นชิ้นพอคํา	คลุกเคลาดวยซีอิว๊เครื่องปรุง	และหมักทิ้งไว

จนไดที่	จึงนําเน้ือไกและผักมาผัดบนกระทะยักษ	รับประทานพรอม	กิมจิ	ซุปสาหราย	และขาวสวย
2.	ชาบู	ชาบู	สุกี้สไตลเกาหลี	บนหมอไฟรอนๆ	ประกอบดวย	ผักสดชนิดตางๆ	และเน้ือหมูสไลดน้ําซุปรอนๆ	และ

เสนอูดงซึ่งขาดไมไดในการทาน	ชาบู	ชาบู	พรอมขาวสวย
3.	คาลบี้	หมูยางเกาหลี	เป็นอาหารพื้นเมืองเกาหลีเลื่องชื่อและเป็นที่รูจักกันดีทั่วโลก	มีรสชาติออกหวาน

กลมกลอม	โดยนําหมูสวนที่ติดกับกระดูก	นําไปยางบนเตาถานแบบดั้งเดิม	เสิรฟพรอมขาวสวยรอนๆ	และเครื่อง
เคียงตางๆ	น้ําจิ้มเตาเจี้ยวและน้ําซุปสาหราย	มีวิธีการรับประทานคลายกับเมี่ยงคําของไทย
4.	พิบิมพัพ	พุลโกกิ	ทําจากขาวสวยผสมกับเน้ือหมูหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ	ผักปรุงรสและไข	จะคลุกกับโคชูจัง	(ซอสพริก

รสเผ็ด)	ก็ไดถาตองการ	เสิรฟพรอมหมูผัดวุนเสน	และหอมใหญ	มีน้ําขลุกขลิกออกรสหวานเล็กนอย
5.	ซัมเคทัง	หรือ	ไกตุนโสม	อาหารตําหรับชาววังบํารุงสุขภาพ	บริการทานละ	1	ตัว	บรรจุอยูในหมอเหล็กรอนๆ

ภายในตัวไกจะยัดไสดวยขาว	และของบํารุงตางๆ	อาทิ	เม็ดพุทราแหง	รากโสม	เกากี้	ปรุงรสดวยพริกไทยดํา	และ
เกลือ	รับประทานพรอมเครื่องเคียงที่เรียกวา	กักตุกี	(ทําจากหัวไชเทาดอง)	และเสนขนมจีนหนานุมแบบเกาหลีพรอม
ทั้งเสิรฟ	อินซัมจูหรือเหลาดองโสม
6.	โอซัม	พุลโกกิ	ประกอบดวยปลาหมึกสด	และหมูสไลดที่ผานการหมักดวยเครื่องปรุงจนไดที่	นํามาผัดรวมกับ

ผักสดนานา	ชนิดบนกระทะรอนๆ	รับประทานพรอมเครื่องเคียง	และขาวสวยรอนๆ	มีกลิ่นหอมนาลิ้มลอง
7.	บุฟเฟ ตบาบีคิวป้ิงยาง	สไตลเกาหลี	ใหทานเลือกสรรทั้ง	เน้ือวัว	หมูติดมันสไลด	หมูหมัก	ซีฟ ูดตักรับประทาน

แบบไมอั้น	ทานไดจนอิ่ม	พรอมเครื่องเคียงผักสด	กิมจิ	และอื่นๆอีกมากมาย

1.	การยกเลิกการเดินทางจะมีผลสมบูรณ	ก็ตอเมื่อไดแฟกซ	หรือ	อีเมล	การยกเลิกใหกับเจาหนาที่ฝ ายขาย
	-	ยกเลิกกอนการเดินทาง	30	วันทําการขึน้ไป					คืนเงินทั้งหมด
	-	ยกเลิกกอนการเดินทาง		15	วันทําการขึน้ไป				เก็บคาใชจาย	50%	ของราคาทัวร
-		ยกเลิกการเดินทางนอยกวา	1	-	14	วันทําการ					เก็บคาใชจายทั้งหมด	100	%	ของราคาทัวร
**	การยกเลิกไมนับวันเสารอาทิตย	และวันหยุดนักขัตฤกษ	**
2.	การขอยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เจ็บป วยหรือมีเหตุจากรางกายที่ไมสามารถเดินทางในชวงเวลาที่จองได

การยกเลิกการเดินทาจะตองแสดงใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลใหกับเจาหนาที่ฝ ายขายทั้งน้ีบริษทัฯขอสงวนสิทธิ ์
พิจารณาในการคืนเงินใหกับลูกคาเป็นกรณีไป
3.	ในกรณีทีเ่จาหนาทีต่รวจคนเขาเมืองปฏิเสธการเขา-ออกนอกประเทศซึง่อยูนอกเหนือความรับผิด

ชอบของบริษทั	บริษทัขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆทัง้สิ้น
4.	ในกรณีกรุปที่เดินทางชวงวันหยุด	หรือ	เทศกาล	บริษทัฯไดมีการการันตีมัดจํา	หรือ	ซื้อขายแบบมีเงื่อนไขกับสาย

การบิน	รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ	เชน	CHARTER	FLIGHT	(เหมาลํา),	EXTRA	FLIGHT	(เที่ยวบินพิเศษที่เพิ่มเขามาชวง
วันหยุด	หรือ	เทศกาลดังกลาว)	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินคามัดจํา	หรือ	คาทัวรทั้งหมด


