เที่ยวเกาหลี บินหรู หรู BY KE

โรแมนติกสุ ดๆที่เกาะนามิ
วัดวาวูจองซา-ป้ อมฮวาซอง –สุ ดมันส์ กับสวนสนุกเอเวอร์ แลนด์
สตรอเบอร์ รี่ฟาร์ ม,ช๊ อปปิ ้ งจุ ใจกับตลาดดัง เมียงดง,ทงแดมุน,ตลาดฮงอิ ก
คล้ องกุญแจคู่รักที่โซลทาวเวอร์ –สนุกสนานกับ Fanta stick show
สนุกสนานกับภาพ 3 มิติ TRICK EYE MUSEUM & ICE MUSEUM
กำหนดกำรเดินทำง
มีนำคม

05- 09 / 12 - 16 / 19 – 23 / 26 - 30

วันแรก

กรุ งเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
คณะเดินทางพร้ อมกันที่สนามบินสุ ว รรณภู มิ ชัน้ 4 ผู้ โดยสารขาออก เคาน์เตอร์ N ระหว่างประตู 7 สายการบิน
KOREAN AIR โดยมี เจ้ าหน้ าที่จ ากบริษัทฯคอยให้ การต้ อนรับและอานวยความสะดวก ในเรื่องของเอกสารตลอดจน
สัมภาระของท่าน
ข้ อแนะน ำถ้ ำต้ อ งกำรนำของเหลวขึน้ เครื่ องใส่ กระเป๋ ำถือ ติด ตัวจะต้ อ งบรรจุใ นบรรจุภั ณฑ์ และมีป ริมำณไม่ เกิ น
100 มิลลิลิ ตรต่ อชิน้ (รวมกันไม่ เ กิน 1 ลิตร) บรรจุภัณฑ์ ดังกล่ ำวควรใส่ ในถุ งที่โปร่ งใสและสำมำรถเปิ ด-ปิ ดได้ ด้วยให้ น ำ
ถุงขึน้ ไปเพียงใบเดียวเท่ ำนั น้ กำรน ำผลิตภัณฑ์ ของสดที่ทำจำกสัตว์ ไม่ ว่ำเนื อ้ หมูเนื อ้ วัวผักผลไม้ สดไม่ อนุ ญำตให้ นำเข้ ำ
ประเทศเพื่อป้องกันโรคต่ ำงๆเพรำะหำกศุลกำกรตรวจพบจะต้ องเสียค่ ำปรับ

19.00 น.

21.45 น.

ออกเดินทำงสู่ประเทศเกำหลีโดยเที่ยวบิ นที่ KE658

วันที่สอง

อินชอน – เกำะนำมิ – วัดวำวูจองซำ – ป้อมฮวำซอง

04.45 น.

(กรุณำปรับเวลำของท่ ำนให้ เร็วขึน้ 2 ชั่วโมงเพื่อให้ ตรงกับเวลำท้ องถิ่นของประเทศเกำหลี) หลัง จากผ่า นพิธี การ
ตรวจคนเข้ าเมืองและศุลกากรแล้ ว
บริ กำรอำหำรเที่ย ง ณ ภัต ตำคำร (มื อ้ ที่ 1) บริ กำร ทัคคำลบี หรื อไก่ บำร์ บี คิว ผัด ซอสเกำหลี อ าหารเลื่ อ งชื่ อ
ของเมือ งชุ นชอน โดยนาไก่บาร์บีคิว มัน หวาน ผั ดกะหล่ า ต้ นหอม กระเที ยม ต๊ อ กหรือข้ าวปั น้ และซอสมาผัด รวมบน
กระทะแบนดาคลุ กเคล้ าทุกอย่างให้ เข้ าที่ รับประทานกับผัดกาดเกาหลี และเครื่ องเคียง
นาท่านโดยสารเรือเฟอร์รี่ข้า มฟากไปยัง เกำะนำมิสถานที่โรแมนติคอีกแห่งหนึ่งสาหรับ
คู่รกั หนุ่มสาว ครอบครัวเพื่อนๆ หนึ่งในสถานที่ถ่ายทาละครเกาหลี “เพลงรักในสายลม
หนาว” เกาะนามิมีรูปร่างเหมือนใบไม้ ที่ลอยอยู่ท างตอนเหนื อของแม่น า้ ฮัน และห่างจาก
กรุ งโซลไปเพียง 63 กิโลเมตร ณ ที่แห่งนี ้ท่านสามารถเช่าจักรยานเที่ยวรอบเกาะเดินเล่ น
ชมสวนเกาหลี คารวะสุ สานนายพลนามิ เดินผ่ านกลางแมกไม้ แห่งสวนสนที่สูงเสี ยดฟ้า
เพื่อสุ ขภาพ ผ่ านดงต้ นสน ดอกสน ต้ นเกาลัด เลื อกนัง่ ที่ม้านัง่ ข้ างชายฝั่ งเพื่อชม
บรรยากาศโรแมนติคใต้ เงาไม้ ได้ เวลาสมควรพาท่านนัง่ เรือกลับมายังฝั่ ง

เที่ยง

บ่ ำย

เย็น

ค่ ำ

รั บประทำนอำหำรเย็น ณ ภัตตำคำร (มือ้ ที่ 2)บริ กำรท่ ำนชำบู ชำบูสุกสี ้ ไตล์ เกำหลี บนหม้ อไฟร้ อนๆ
ประกอบด้ วยหมูสไลด์ และผักสดนานาชนิด เสิ ร์ฟพร้ อมน ้าซุปร้ อนๆ และเส้ นอูด้งซึ่งขาดไม่ได้ ในการทาน ชาบู ชาบู
พร้ อมข้ าวสวยเสริฟ พร้ อม ข้ าวสู ตรดัง่ เดิมของเกาหลี ซึ่งนาเอาข้ าวสวย ผักต่างๆ เช่น ถัว่ งอก ผักกาดเห็ดหอม สาหร่าย
และซอสสี แดงมาผัดรวมกัน ซึ่งก็จะได้ รสชาตแบบเกาหลี จริงๆ
ป้อมฮวำซอง ถือเป็ นโบราณสถานเก่ าแก่ สร้ างประมาณ 200 กว่าปี
มาแล้ ว ในสมัยโชซอน ช่วงของพระเจ้ าจองโจ เข้ าไปภายในวงล้ อม
กาแพง บรรยากาศโดยรอบก็จะเป็ นแนวกาแพงยาวๆ มองดูแข็งแรง
มัน่ คง สมกับที่เป็ นป้อมปรการที่ยิ่งใหญ่ ในอดีต สร้ างด้ วยหินกับอิฐเผา มี
ป้อมอยู่รอบๆ เป็ นช่วงๆ ตลอดแนวกาแพง หากใช้ เวลาเดินให้ รอบจริงๆ
อาจต้ องใช้ เวลาเป็ นวัน และคงเดินกันเมื่อยเลยทีเดียว เนื่องจากป้อมนี ้มี
ขนาดกว้ างใหญ่ และยาวถึง 5.5 กิโลเมตรโอบล้ อมรอบเมืองซูวอน ผู้ คนส่ วนใหญ่ มกั เห็นว่าป้อมมีรูปร่ างเหมื อนดอกไม้
บางคนจึงเรียกว่า ป้อมดอกไม้ จากนันน
้ าท่านสู่ วัดวำวูจองซำ
(waujeongsa temple)
วัดวาวูจองซาเป็ นวัดในนิกายหิ นยาน ตังอยู
้ ่ในเมืองยงอิน จังหวัดเคียงคิ โด
สร้ างขึ ้นเมื่อปี ค.ศ. 1970 โดยนักบวชแฮต๊ อก ซึ่งจุดเด่นที่ทาให้ นกั ท่องเที่ยว
มากมายหลั่งไหลไปที่วดั แห่งนี ้ก็คือ พระเศียรของพระพุทธรู ปขนาดใหญ่ ที่
ประดิษฐานอยู่ด้านหลังสระน ้าขนาดย่อม รวมทังมี
้ พระพุทธรู ปองค์เล็ ก
ประดิษฐานเรียงรายรอบๆ สระ ส่ วนบริเวณเนินเขาจะมีอุโบสถ ภายในเป็ นที่ประดิษฐานพระนอนขนาดใหญ่ ที่
แกะสลักจากไม้ ซึ่งนามาจากประเทศอิ นเดีย นอกจากนี ้ยังเป็ นที่เก็บรักษาระฆังที่ใช้ ตีในพิธีเ ปิ ดกีฬาโอลิ มปิ ค เมื่อ ปี
ค.ศ.1988 ด้ วย
(3 ดำว) นำท่ ำนเข้ ำที่พักที่ WINSOR CASTLE HOTELหรื อเทียบเท่ ำ

วันที่สำม สตรอเบอร์ ร่ ี สด - สวนสนุกเอเวอร์ แลนด์ - ศูนย์ รวมเครื่ องสำอำงค์ ของเกำหลี - โซล ทำวเวอร์ (ไม่ รวมค่ ำ
ลิฟท์ ) ตลำดทงแดมุน
เช้ ำ
รั บประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม (มือ้ ที่ 3)
ให้ ท่านเพลิ ดเพลิ นและได้ สัมผัสกับบรรยากาศของไร่ สตรอเบอร์ ร่ ี สดสามารถที่
จะเลื อกเก็บและชิมสตรอเบอร์รี่ผลยักษ์ รสชาติห วานกรอบตามอัธ ยาศัย จากนัน้
นาท่านเดินทางเข้ าสู่ สวนสนุกเอเวอร์ แลนด์ ถูกขนานนามว่า “ ดิสนีย์แลนด์
เกาหลี ” สวนเปิ ดที่มีชื่อเสี ยงมากที่สุดของประเทศตังอยู
้ ่ในหุ บเขา พาท่านนัง่
กระเช้ าลิ ฟต์ ขึ ้นรถบัสท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี ชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของ
โลก ที่นี่ ! ท่านจะพบว่าเจ้ าป่ าสิ งห์โตและเสื อสามารถอยู่ด้ วยกันได้ อย่ างเป็ นสุ ข
ชมความน่ารักของหมีที่สามารถสื่ อสารกับคนขับได้ อ ย่างดีไม่ว่า จะตัวใหญ่ มากถึง
ใหญ่ น้อย เข้ าสู่ ดินแดนแห่งเทพนิยายและสนุกกับเครื่องเล่ นนานาชนิด อาทิเช่น
สเปซทัวร์ เฮอลิ แคน รถไฟเหาะ (รวมบัตรเข้ าชมและเครื่องเล่ นแบบพิเศษ) และชมขบวนพาเหรดและ
การแสดงต่างๆ
เที่ยง
รั บ ประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภั ต ตำคำร (มือ้ ที่ 4)บริ กำรท่ ำนหมู ย่ ำงเกำหลี หรื อคำลบี เ้ ป็ น อาหารพื น้ เมือ ง
เกาหลี ที่เลื่ อ งชื่อและรู้ จกั กัน ดีทวั่ โลก มี รสชาติกลมกล่ อ ม โดยนาหมูส่วนที่ติด กับกระดูกไปย่างบนเตาถ่านแบบดังเดิ
้ ม
เสิ ร์ฟ พร้ อ มข้ าวสวยร้ อนๆ เครื่ องเคี ยงหลากชนิด น ้าจิ ม้ เต้ า เจี ้ยว และน ้าซุ ปสาหร่าย รับประทานคล้ ายกับเมี่ ยงค าของ
ไทย พื น้ เมื องเกาหลี ที่เ ลื่ อ งชื่อ และรู้ จกั กัน ดีท ั่วโลก มีรสชาติกลมกล่ อม โดยน าหมูส่ วนที่ติ ดกับกระดูกไปย่ างบนเตา
ถ่านแบบดังเดิ
้ ม เสิ ร์ฟ พร้ อมข้ าวสวยร้ อนๆ เครื่องเคี ยงหลากชนิด น ้าจิ ้มเต้ าเจี ้ยว และน ้าซุปสาหร่าย รับประทานคล้ า ย
กับเมี่ยงคาของไทย)
บ่ ำย
น าท่ า นเลื อ กซื อ้ เครื่อ งส าอางค์ แบรนด์ ด ัง ณ ศู น ย์ รวมเครื่ องส ำอำงค์ ข องเกำหลี เช่ น ROJUKISS, LOTREE,
ETUDE, SULWASOO และอี กหลายแบรนด์ใ ห้ ท่ านได้ เ ลื อ กซื อ้
ตามอัธ ยาศัย จากนัน้ น าท่ านย้ อนรอยละครซี รีย์เกาหลี ชื่อ ดัง
วุ่น นักรักเต็ มบ้ า น หรื อ Full House เวอร์ ชนั่ ไทยที่ภู เขานัมซาน
ภูเขาแห่ งเดี ยวที่ ตงอยู
ั ้ ่ใ จกลางเมือ งโซล สู ง 274 เมตร บนยอด
เขามีหอ Seoul Tower *.*.*. ไม่ รวมค่ ำขึน้ ลิฟ ท์ *.*.*.ซึ่ งเป็ น 1
ใน 18 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลกมีความสู งถึง 480 เมตร

เหนือระดับน ้าทะเล ท่านสามารถชมทัศนียภาพของกรุ งโซล ได้ รอบทิศ 360 องศา ที่คู่รกั ทุกคู่ชาวเกาหลี จะต้ องทาคือ การคล้ อง
กุญแจคู่รกั Love Key Ceremony บนโซลทาวเวอร์ โดยที่จะเขียนข้ อความ หรือชื่อของคู่รกั ไว้ บนแม่กุญแจและก็จะ
นาแม่กุญแจนี ้ไปคล้ องกับรัวเหล็
้ ก ส่ วนลู กกุญแจเค้ าจะทิ ้งไป ด้ วยความเชื่อที่ว่าหากคู่ร ักคู่ใ ด ได้ มาเยือนและคล้ อง
กุญแจคู่รกั กันที่นี่ จะทาให้ ความรักของทังคู
้ ่ยืนยาว ไม่พรากจากกันไปตลอดกาล
เย็น
รั บประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (มือ้ ที่ 5)บริ กำรท่ ำนด้ วยเมนู บิบิมบับ ข้ ำวยำเกำหลี
หลังอาหารนาท่า นช้ อปปิ ้งที่ย่านตลาดขายส่ งและปลี กที่ฮิ ตที่สุดในขณะนี ้ ทงแดมุนให้ ท่ านได้ เลื อกซื ้อสิ น ค้ าหลากหลายชนิด อาทิ
สู ท เนคไท เสื อ้ ผ้ าบุรุษ เสื อ้ ผ้ าสตรี เครื่องนอน เครื่องประดับ และของที่ระลึ กอีกมากมาย
ค่ ำ
(3 ดำว) นำท่ ำนเข้ ำที่พัก PRIME IN SEOUL / VICTORIA HOTEL หรื อเทียบเท่ ำ
วันที่ส่ ี นำ้ มันสนเข็มแดง – ศูนย์ โสมเกำหลี–มหำวิทยำลัยฮงอิก - TRICK EYE MUSEUM & ICE MUSEUM
เมียงดง - FANTA STICK SHOW – บุฟเฟ่ ต์ ขำปูยักษ์
เช้ ำ
รั บประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม (มือ้ ที่ 6)
นาท่านไปทาความรู้ จกั กับ นำ้ มันสนเข็มแดงผลิ ตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลี โดยใช้ เวลาค้ นคว้ าและวิจยั มา
อย่างยาวนาน จนออกมาเป็ นน ้ามันสนเข็มแดง ในการช่วยรักษาผู้ ที่มีปัญหาเช่น ผู้ ป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสู ง
ไขมัน และโรคไขข้ อเสื่ อม โรคไขมันอุดตันในเส้ นเลื อด และคลอเรสเตอรอลในเลื อดสู ง เป็ นต้ น
และนาท่านชม ศูนย์ โสมเกำหลีเรียนรู้ วิธีการปลู กและดูแลโสมอย่ างไรให้ ได้ คุณภาพดีจ ากเจ้ าหน้ าที่ ที่ผ่านการอบรบ
จากรัฐบาลเกาหลี พร้ อมเลื อกซื ้อหาผลิ ตภัณฑ์ โสมต่างๆที่ราคาถูกกว่า เมืองไทย ไว้ บารุ งสุ ขภาพตัวท่านเองหรือเป็ น
ของฝากสาหรับครอบครัว จากนันน
้ าท่านสู่ ย่าน มหำวิทยำลัยฮงอิกอิสระ
ชม TRICK EYE MUSEUM & ICE MUSEUM ผลงานการ สร้ างสรรค์
ศิลปะแนวใหม่ภาพวาดลวงตาสามมิติ โดยท่านจะได้ สนุกสนานกับการ
ถ่ายรู ปแอ็คชัน่ ท่าทางต่างๆ กับภาพแนวมิติที่เกิดจากความคิดสร้ างสรรค์
และจินตนาการของการสร้ างภาพโดยใช้ เทคนิคพิเศษจากภาพสามมิติ ที่รวม
ทฤษฎี

เที่ยง
บ่ ำย

เย็น

ค่ ำ

ทางวิทยาศาสตร์และการซ้ อนภาพโดยกระตุ้นความเคลื่ อนไหวของภาพให้ มีมิติ เหมือ นจริงโดยให้ ผ้ ู ช มเข้ า ไปมีส่วนร่ วม
ถ่ายภาพ เมื่อผ่ านเข้ าไปในภาพนันๆ
้ ภาพทุกภาพจะออกมาดูประหนึ่งเหมื อนจริงในเหตุการณ์ จนท่านจะอุทานว่ามัน
เหมือนจริงมากจนแทบจะแยกไม่ ออกเลยว่า อันไหนภาพวาดและของจริง โดยผลงานของท่าน จะสวยงามและสามมิติ
สมคาร่าลื อหรือไม่ก็ต้องให้ เพื่อนติดชมกันเองโปรแกรมใหม่ ล่ าสุ ด !! ICE MUSEUM เป็ นโซนน ้าแข็งแกะสลักรู ป
ต่างๆ ก่อนเข้ าจะมีผ้าห่มให้ ยืมฟรี หยิบได้ ท่านละ 1 ผื น อุณหภูมิข้างในประมาณ - 4 องศา
รั บประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร(มือ้ ที่ 7)บริ กำรท่ ำนด้ วยเมนูจิมดัก เป็ นไก่ ผัดกับวุ้นเส้ นและผั ก
อร่ อยมำกมำยเสริ ฟพร้ อมข้ ำวสวยร้ อนๆ
นาท่านช้ อปปิ ง้ ต่อที่ย่าน เมียงดงแหล่ งช้ อปปิ ง้ ขึ ้นชื่อและสถานที่รวมแฟชัน่ ชันน
้ าของกรุ งโซล หรือที่คนไทยรู้ จกั ในชื่อ
ของ สยามแสควร์เกาหลี ท่านจะได้ พบกับสิ นค้ าวัยรุ ่น มากมายหลากหลายยี่ห้อ ไม่ว่าจะเป็ นเครื่องสาอางยี่ห้อดัง ๆ
อย่าง THE SKIN FOOD, THE FACE SHOP, ETUDE HOUSE, MISSHA ฯลฯ
เสื อ้ ผ้ าแฟชัน่ มีสไตล์ , รองเท้ าส้ นสู งน่ารักๆ, รองเท้ าผ้ าใบเก๋ๆ ร้ านกระเป๋ าแฟชัน่
รวมถึงเครื่องประดับต่างๆ นอกจากนี ้ยังมีร้านอาหารและร้ านคาเฟ่ น่ารักๆ ฯลฯ ซึ่ง
ที่นี่จะมีวยั รุ ่นหนุ่มสาวเกาหลี ไปรวมตัว กันมากมาย
จากนันชม
้ FANTA STICK SHOWสุ ดยอดการแสดงที่ผสมผสาน
ศิลปะการแสดงอันหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็ นดนตรีเครื่องสาย อาทิ ฟรุ ต ไวโอลิ น ซอ และกายากึม กับศิลปะร่วมสมัย
อย่างบีบอย และแจสแดนซ์ โดยแฝงมุกตลกสร้ างความสนุกสนานให้ ท่านที่เข้ าชม (หรืออาจมีการเปลี่ ยนแปลงโชว์
ตามความเหมาะสม)
เมนู “บุฟ เฟ่ ต์ UNDER THE SEA” บุฟเฟ่ ต์ SEA FOOD (มือ้ ที่ 8) สำหรั บท่ ำนที่ช่ นื ชอบอำหำรทะเลเป็ นพิเ ศษ
ให้ ท่ำนได้ เลื อกสรรอำหำรทะเลที่ สด ๆใหม่ และ เทมปุระบุฟเฟ่ ต์ และซูชิ หน้ ำต่ ำง ๆมำกมำย และ อำหำร
นำนำ
ชนิด พิเศษ!!
ขำปูยัก ษ์ อลำสก้ ำ พร้ อมเบียร์ สดและเครื่ องดื่มหลำกหลำยชนิดให้ ท่ำนได้ เลื อก
รั บประทำนได้ อย่ ำงไม่ อนั ้
(3 ดำว) นำท่ ำนเข้ ำที่พักSKY CITY / PRIME IN SEOUL / VICTORIA HOTEL หรื อเทียบเท่ ำ

วันที่ห้ำ ร้ ำนสมุนไพร (Korea Herb) - โรงงำนอเมทิส หรื อ พลอยสีม่วง - ดิวตีฟ้ รี (Duty Free Shop)
โรงงำนผลิตสำหร่ ำย – ชุดประจำชำติฮันบก- ซุปเปอร์ มำเก็ตละลำยเงินวอน– สนำมบินอินชอน –
กรุ งเทพฯ
เช้ ำ
รั บประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม (มือ้ ที่ 9)
นาท่านสู่ ใหม่ล่าสุ ดของเกาหลี ร้ ำนสมุนไพร (Korea Herb)โดยมีการจดลิ ขสิ ทธิ์ เรียบร้ อยแล้ ว เป็ นสมุนไพรเมล็ ดฮ๊
อกเกต ทางการแพทย์เรียกว่า ผลไม้ ทอง มีรสเปรี ้ยว ดีสาหรับบุคคลที่นิยมดื่มชา กาแฟ น ้าอัดลม ฯลฯ เมล็ ดฮ๊ อกเกต
จะช่วยในการล้ างสารพิษที่ตกค้ างหรือไขมันที่สะสมอยู่ ภายในผนังของตับหรื อไต ช่วยให้ ตบั หรือไตของท่านแข็งแรงขึ ้น
ซึ่งยังส่ งผลดีต่อสุ ขภาพร่างกายของท่านเองและนาท่านเดินทางสู่ โรงงำนอเมทิส หรื อ พลอยสีม่วงทีม่ ีชื่อเสี ยงของ
ประเทศเกาหลี ซึ่งชาวโสมเชื่อว่า ถ้ าได้ มีพลอยชนิดนี ้ ติดตัวไว้ จะทาให้ มีโชคลาภและสิ่ งดีๆเกิดขึ ้นกับชีวิต
ต่อด้ วยช้ อปปิ ง้ สิ นค้ าปลอดภาษี ที่ ดิวตีฟ้ รี (Duty Free Shop)ที่นี่มีสินค้ าชันน
้ าให้ ท่านเลื อกซื ้อมากมายกว่ า 500
ชนิด อาทิ น ้าหอม เสื อ้ ผ้ า เครื่องสาอางค์ กระเป๋ า นาฬิกา เครื่องประดับ ฯลฯ
เที่ยง
รั บประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร(มือ้ ที่ 10)บริ กำรท่ ำนด้ วยซัมเกทังหรื อไก่ ต๋ นุ โสม - อำหำรวังใน
สมัยก่ อน ปั จจุบันเป็ นอำหำรเลื่องชื่ อของเมื องหลวง เชื่อกันว่ ำบำรุ งและเสริ มสุขภำพ เสิร์ฟท่ ำนละ 1 ตัว
ในหม้ อดินร้ อน ภำยในตัวไก่ จมีข้ำวเหนียว รำกโสม พุทรำแดงและเคล็ดลับในกำรตุ๋น เสิร์ฟพร้ อมเครื่ อง
เคียงที่เรี ยกว่ ำกักตุกี เส้ นขนมจีน เหล้ ำโสม พริ กไทยดำ และเกลือ
บ่าย
นาท่านไปยังโรงงำนผลิตสำหร่ ำยพร้ อมกับชิมรสชาติต่างๆที่เป็ นผลิ ตภัณฑ์ ที่มีชื่อเสี ยงของเกาหลี พร้ อมกับใส่ ชุด
ประจำชำติฮันบก ถ่ายรู ปเป็ นที่ระลึ ก จากนันเตรี
้ ยมตัวกลับกรุ งเทพ แวะซื ้อของ (ซุปเปอร์ มำเก๊ ตละลำยเงินวอน)
สาหร่าย ขนมต่าง ๆ ช็อกโกแล๊ ตหิน ซีเรียลช็อกโกผลิ ตภัณฑ์ ของใบและรากฝอยของโสม ในรู ป ขนมโสม ชาโสม โคลน
พอกหน้ าโสม ครีมล้ างหน้ าโสม เครื่องสาอางโสม เป็ นต้ น และยังมีหมอนสุ ขภาพ กิมจิ เป็ บโปโร้ (ป๊ อกกี ้เกาหลี ) ชิน
ราเมง (มาม่าเกาหลี )
จำกนัน้ เดินทำงสู่สนำมบิน อินชอน
21.10 น.
เหินฟ้ำกลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน KOREAN AIR เที่ยวบินที่ KE659 (ถึงกรุงเทพฯ 01.15)
เดินทำงถึงท่ ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภำพ พร้ อมควำมประทับใจ

กำรเดินทำงอำจเปลี่ ยนแปลงได้ ตำมควำมเหมำะสมโดยไม่ แจ้ งให้ ทรำบล่ วงหน้ ำ ทัง้ นี เ้ นื่ องจำกสภำพ ลม
ฟ้ำ อำกำศ และสถำนกำรณ์ ในกำรเดินทำงขณะนั ้นแต่ จะคำนึ งถึ งควำมปลอดภั ยในกำรเดินทำง และ
ผลประโยชน์ ของหมู่คณะเป็ นสำคัญ โดยไม่ ทำให้ มำตรฐำนของกำรบริ กำรลดน้ อยลง

*** ก่ อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่ ำนเงื่อนไขกำรเดินทำงอย่ ำงถ่ องแท้ จนเป็ นที่พอใจ
แล้ วจึงวำงมั ดจำเพื่อประโยชน์ ของท่ ำนเอง ***

อัตรำค่ ำบริกำร
กำหนดกำร
เดินทำง
05- 09 มี นำคม
12 - 16 มี นำคม
19 - 23 มี นำคม
26 - 30 มี นำคม

ผูใ้ หญ่ 1 เด็ก 1 ผูใ้ หญ่
ห้องละ
เด็กมี เตียง
2-3 (เด็กอำยุไม่เกิน12
ปี )
ท่ ำน
24,900
24,900
24,900
24,900

24,900
24,900
24,900
24,900

1 เด็ก 2
ผูใ้ หญ่
เด็กมี เตียง
(เด็กอำยุไม่เกิน
12ปี )

23,900
23,900
23,900
23,900

1 เด็ก 2
พัก
ผูใ้ หญ่
เด็กไม่ มีเตียง เดี่ยว จำนวนที่ นงั ่
(เด็กอำยุไม่เกิน เพิ่ม
12ปี )

22,900
22,900
22,900
22,900

5,900
5,900
5,900
5,900

29
20
20
20

รำคำทัวร์ นีร้ วม
-

ค่าตัว๋ เครื่องบินชันประหยั
้
ด ไปกลับพร้ อมกรุ๊ ป / น ้าหนักกระเป๋ าไม่เกิน 20 กิโลกรัมต่อท่าน
ค่าภาษี สนามบินทุกแห่ง
โรงแรมระดับ 3 ดาว พักห้ องละ 2 – 3 ท่าน จานวน 3 คืน
บริการอาหารทุกมื ้อตามรายการระบุ
ค่าเข้ าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามรายการระบุ
ค่ารถรับ-ส่ งและนาเที่ยว พร้ อมหัวหน้ าทัวร์ชานาญงานและมัคคุเทศก์ท้ องถิ่น ตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงิ น 1,000,000 บาท (ตามเงื่ อนไขกรมธรรม์)

อัตรำนี ไ้ ม่ รวม
-

ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ ประมาณ 25,000 วอน หรือ 850 บาท ต่อท่านตลอดทริป
ค่าใช้ จ่ายส่ วนตัวอื่นๆ เช่น หนังสื อเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารเครื่องดื่มนอกเหนือรายการ เป็ นต้ น
ค่าภาษี มูลค่าเพิ่ม 7 % และ หัก ณ ที่จ่าย 3 %
ค่าน ้าหนักกระเป๋ าเกิน 20 กิโลกรัม / ค่าวีซ่าสาหรับหนังสื อเดินทางต่างด้ าว หรือชาวต่างชาติ
***เฉพำะสำยกำรบินเจจูแ อร์ ไลน์ ค่ ำนำ้ หนักกระเป๋ำเกิน 15 กิโลกรั ม***

หมำยเหตุ
- จานวนผู้ เดินทางขันต
้ ่า 15 ท่านขึ ้นไป
- หนังสื อเดินทางต้ องมีอายุใช้ งานนับจากวันเดินทางไม่น้ อยกว่ า 6 เดือนและรับเฉพาะผู้ ประสงค์เดินทางท่องเที่ยว
- ทางบริษัทฯจะไม่รบั ผิ ดชอบใดๆ ทังสิ
้ น้ หากเกิดกรณี ความล่ าช้ าจากสายการบิน , การประท้ วง, การนัดหยุดงาน, การก่อ
จลาจล หรือกรณี ที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้ าหรือออกเมื องจากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมื อง หรือเจ้ าหน้ าที่กรมแรงงานทังจาก
้
ไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิ ดชอบ
- ทางบริษัทฯจะไม่รบั ผิ ดชอบใดๆ ทังสิ
้ น้ หากเกิดกรณี ความล่ าช้ าจากสายการบิน , การประท้ วง, การนัดหยุดงาน, การก่อ
จลาจล หรือกรณี ที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้ าหรือออกเมื องจากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมื อง หรือเจ้ าหน้ าที่กรมแรงงานทังจาก
้
ไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิ ดชอบ
- ทางบริษัท ฯจะไม่ร ับผิ ด ชอบใดๆ ทังสิ
้ น้ หากท่า นใช้ บริการของทางบริษั ทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ , ไม่ท านอาหาร
บางมื ้อ เพราะค่าใช้ จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ ชาระค่าใช้ จ่ายให้ ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่ อ นออกเดินทางแล้ ว
- ทางบริษัทฯจะไม่รบั ผิ ดชอบใดๆ ทังสิ
้ น้ หากเกิดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
- เมื่อท่านตกลงชาระเงิ นไม่ว่าทังหมดหรื
้
อ บางส่ วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ ยอมรับในเงื่ อนไขข้ อตกลง
ต่างๆ ที่ได้ ระบุไว้ แล้ วทังหมด
้

เงื่อนไขกำรสำรองที่น่ ั ง
- กรุ ณาจองล่ วงหน้ าก่อนการเดินทาง พร้ อมชำระมัดจำ 7,000 บำท (ภำยใน 3วัน หลังจำกกำรสำรองที่น่ งั )

สำหรั บเทศกำลวันหยุดยำว 12,000 บำท
-

ชำระค่ ำทัวร์ ทงั ้ หมดก่ อนเดินทำงไม่ น้อยกว่ ำ 20 วัน มิฉะนันจะถื
้ อว่าท่านยกเลิ กการเดินทาง
การยกเลิ กไม่น้อยกว่า 45 วัน คืนมัดจาทังหมด
้
ยกเลิ กล่ วงหน้ า 30 – 44 วันก่อนเดินทาง หักมัดจาท่านละ 1,000 / 2,000 บาท
ยกเลิ กล่ วงหน้ า 15 – 29 วันก่อนเดินทาง หักมัดจาท่านละ 3,000 / 6,000 บาท
ยกเลิ กหลัง 14 วันก่อนเดินทาง หักค่าดาเนินการ 100 %
ยกเลิ กจากกรณี อุบตั ิเหตุ หรือ เจ็บป่ วย กรุ ณาส่ งหลักฐานใบรับรองแพทย์ หรือ เหตุผลอื่นๆกระกอบการพิจารณา

ข้ อแนะนำเพิ่มเติม สำหรั บผู้ เดินทำงไปท่ องเที่ยวประเทศเกำหลีใต้
1.

2.

3.

4.

ผู้ เดินทางที่ยงั คงสภาพการเป็ นนักศึกษา กรุ ณาเตรี ยมใบรับรองการเป็ น นักศึ กษาจากสถาบัน การศึกษาเป็ นภาษาอังกฤษ
ติดตัวไปด้ วยอาจจะต้ องใช้ ในบางกรณี
ผู้ เดินทางที่เป็ นข้ าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานบริษัทเอกชนต่างๆ กรุ ณาเตรียมบัตรประจาตัวข้ าราชการ
หรือใบรับรองการทางานเป็ นภาษาอังกฤษอาจจะต้ องใช้ ในบางกรณี
ผู้ เดินทางที่ทาเล่ มพาสปอร์ตใหม่เนื่องจากเล่ มเก่ าหมดอายุให้ พกหนังสื อเดิน ทางเล่ มเก่าติดตัว ไปด้ วยอาจจะต้ องใช้ ในบาง
กรณี
กรุ ณาพกบัตรเครดิต (ถ้ ามี) และเงิ นสดติดตัว ทังเงิ
้ นวอนและเงิ นสกุล USD กองตรวจคนเข้ าเมืองอาจจะขอดูในบางกรณี
กรณีผ้ เู ดินทำงไม่ ผ่ำนกำรตรวจพิจำรณำในกำร เข้ ำ-ออก ทัง้ ประเทศไทยและประเทศเกำหลีใต้
อันเนื่องมำจำกกำรกระทำที่ ส่ อไปในทำงผิดกฎหมำย กำรหลบหนี เข้ ำออกเมือง หรื อกำรถูกปฎิเสธในกรณี
อื่นๆทุกกรณี ทำงบริ ษัทจะไม่ รับผิดชอบและไม่ คืน ค่ ำใช้ จ่ ำยต่ ำงๆ เนื่องจำกเป็ นกำรเหมำจ่ ำยกั บตัวแทนบริ ษัท

