ราคาเริม
่ ต้น

16,900 บาท

โรแมนติกส ุดๆที่เกาะนามิ - ชมหมู่บา้ นฝรัง่ เศส
ปั่นจักรยานเรียลไบท์–อิ่มอร่อยกับบาร์บีคิวบ ุฟเฟต์
ช๊อปป้ ิ งเมียนดง,ทงแดมนุ ,ตลาดฮงแด – ชิมสตอเบอรีล่ ูกใหญ่สดๆจากไร่
ส ุดมันกับสวนสน ุกเอเวอร์แลนด์ – คล้องก ุญแจครู่ กั ที่โซลทาวเวอร์
ถ่ายภาพสามมิติ Trick Eyes Museum + Ice Museum

ช่วงเทศกาลพิเศษ.. บ ุฟเฟ่ห์ขาปูยกั ษ์ บ ุฟเฟ่ห์นานาชาติ เบียร์ ไวน์ ไม่อนั้
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วันแรก กรุ งเทพฯ (สุวรรณภูม)ิ
.......... น.
คณะพร้ อมกันที่ทา่ อากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 พบกับเจ้ าหน้ าที่คอยอํานวยความสะดวก
.......... น.
เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอนิ ชอน ประเทศเกาหลีใต้ (ใช้ เวลาบินประมาณ 4.30-05.00 ชัว่ โมง)
สายการบิน
จุดนัดพบ
เที่ยวบินที่
เวลา
เวลา
เวลา
นัดพบ
ออกเดินทาง
ถึงเกาหลี
T’WAY (TW)
ประตู 6 เคาน์เตอร์ L
TW102
22.30 น.
01.20 น.
06.20 น.
EASTAR JET (ZE)
ZE512
20.00 น.
22.55 น.
06.20 น.
ประตู 6 เคาน์เตอร์ L
JEJU AIR (7C)
ประตู 8 เคาน์เตอร์ S
7C2202
21.30 น.
00.40 น.
08.05 น.
ASIANA AIRLINES (OZ)
ประตู 6 เคาน์เตอร์ L
OZ742
20.30 น.
23.40 น.
06.50 น.
วันที่สอง อินชอน – หมู่บ้านลูกกวาด (La Provence) - เกาะนามิ (Winter Love song) – ปั่ นจักรยานเรียลไบต์
…….. น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ (เวลาท้องถิ่ นเร็ วกว่าไทย 2 ช.ม.)
(สําหรับเดินทางด้ วยสายการบิน 7C/ ZE /TW ** เพิ่มอาหารเช้ า*** เมนู อุด้ง สไตล์ เกาหลี )

เที่ยง

บ่าย

จากนั ้นนําท่านเดินทางสู่ La Provence Village พาท่านชมบรรยากาศหมูบ่ ้ านสไตล์ ฝรั่งเศส ชมสีสนั บ้ านเรื อนที่เป็ น
เอกลักษณ์ของเมืองโพรวองซ์ในฝรั่งเศส หมูบ่ ้ านที่เต็ม สีสนั ระบายด้ วยสีลกู กวาดหวานๆ สีสนั สดใส ทําให้ ท่านรู้สกึ
เหมือนได้ สมั ผัสประเทศ ฝรั่งเศสจริ งๆ
บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (มือ้ ที่ 2) บริการ ทัคคาลบี หรือไก่ บาร์ บีควิ ผัด ซอสเกาหลี อาหารเลือ่ งชื่อ
ของเมืองชุนชอน โดยนําไก่บาร์ บีคิว มันหวาน ผัดกะหลํ่า ต้ นหอม กระเทียม ต๊ อกหรื อข้ าวปั น้ และซอสมาผัดรวมบน
กระทะแบนดํา คลุกเคล้ าทุกอย่างให้ เข้ าที่ รับประทานกับผัดกาดเกาหลีและเครื่ องเคียง
จากนันนํ
้ าท่านลงเรื อ เดินทางสู่ เกาะนามิ โดยใช้ เวลาประมาณ 10 นาที ชมวิว ทิวทัศน์ของสถานที่เคยใช้ เป็ นสถานที
ถ่ายทําละครทีวี Winter Love Song อันโด่งดังไปทัว่ เอเชีย พร้ อมมีเวลาให้ ท่านได้ เก็บ
ภาพอันสวยงามน่าประทับใจ สุดแสนโรแมนติค เปรี ยบประหนี่งดุจท่านเป็ นพระ-นาง ใน
ละครเลยทีเดียว อิสระตามอัธยาศัย
จากนั ้นนําท่านเดินทางไปสู่ RAIL BIKE ท่านจะได้ สนุกสนานกับการปั่ นจักรยาน 4 ล้ อ
แบบพิเศษ Rail Bike ไปตามรางรถไฟ ตลอดเส้ นทางท่านจะได้ พบกับธรรมชาติอนั แสน
บริ สทุ ธิ์ ที่ปกคลุมไปด้ วยป่ าเขา ด้ านซ้ ายจะเป็ นแม่นํ ้า ส่วนด้ านขวาจะเป็ นขุนเขาสลับซับซ้ อน ก่อนจะเปลีย่ นเป็ นทุง่
นา เขียวขจี และแปลงผักของเกษตรกรชาวเกาหลีที่ขนาบอยูร่ ิ มสองฝั่ งแม่นํ ้าท่านจะได้ ปั่นจักรยานไปตามรางรถไฟที่
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สามารถลอดอุโมงค์ซงึ่ เจาะทะลุภเู ขาท่ามกลางอากาศเย็นสบายและเส้ นทางที่คอ่ ย ๆ ลาดเอียงลงไปตามไหล่เขา
จากนั ้นนําท่านเดินทางสูเ่ มือง ซูวอน
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มือ้ ที่ 3) บริการท่ าน BBQ BUFFET หมู ไก่ เนือ้ ซีฟ๊ ดู
นําท่ านสู่ WINSOR CASTLE HOTEL / PACIFIC HOTEL หรื อระดับเทียบเท่ า

วันที่สาม ไร่ สตอเบอร์ ร่ ี - กิมจิแลนด์ + ชุดฮันบก – สวนสนุกเอเวอร์ แลนด์ - ตลาดทงแดมุน
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (มือ้ ที่ 4)
จากนั ้นนําท่านเยี่ยมชมไร่ผลไม้ สง่ ออกที่สาํ คัญในฤดูหนาวที่ “ไร่ สตรอเบอร์ ร่ ี ” เชิญท่านลิ ้มรสสตรอเบอร์ รี่เกาหลีสดๆ
ในบรรยากาศภายในไร่ สตรอเบอร์ รี่อย่างแท้ จริ ง ท่านจะได้ พบกับวิถีชีวิตชาวไร่ สตรอ
เบอร์ รี่ของเกาหลีว่ามีวิธีการปลูกอย่างไรจึงได้ ผลสตรอเบอร์ รี่ที่ขนาดใหญ่เป็ นพิเศษและ
หวานหอมชวนน่ารับประทานเป็ นที่ชื่นชอบของชาวเกาหลีเองและชาวต่างชาติ และยัง
เป็ นผลไม้ สง่ ออกของประเทศอีกด้ วย ชมวิธีการปลูก การดูแลรักษาผลสตรอเบอร์ รี่ และ
ท่านยังสามารถเลือกเก็บสตรอเบอร์ รี่ และเลือกชิมได้ จากภายในไร่ พร้ อมทั ้งยังสามารถ
ซื ้อกลับไปฝากคนทางบ้ านได้ ด้วย จากนันนํ
้ าท่านสู่ KIMCHI SCHOOL หรื อ สถาบันสอนทํากิมจิ ชมวิธีการทํากิมจิ
ผักดองที่สามารถเก็บไว้ ได้ นานและเป็ นอาหารที่ขึน้ โต๊ ะชาวเกาหลีทุกมือ้ ปั จจุบนั กิมจิเป็ นที่นิยมแพร่ หลาย เพราะ
ประกอบด้ วยแบคทีเรียที่เป็ นประโยชน์ในการย่อยอาหารและป้องกันโรคให้
ท่านได้ ทดลองทํากิมจิด้วยตัวท่านเอง
และสามารถนํากลับมาเป็ นของฝาก พิเศษ!! เก็บภาพความประทับใจด้ วยการ ใส่ ชุดประจําชาติของเกาหลีใต้
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มือ้ ที่ 5) หมูย่างเกาหลี หรือคาลบี ้ เป็ นอาหารพื ้นเมืองเกาหลีที่เลื่อง
ชื่อและรู้จกั กันดีทวั่ โลก มีรสชาติกลมกล่อม โดยนําหมูสว่ นที่ติดกับกระดูกไปย่างบนเตาถ่านแบบดังเดิ
้ ม เสิร์ฟพร้ อม
ข้ า วสวยร้ อนๆ เครื่ องเคี ยงหลากชนิ ด นํ า้ จิ ม้ เต้ า เจี ย้ ว และนํ า้ ซุปสาหร่ า ย รั บ ประทานคล้ า ยกับเมี่ ย งคํา ของไทย
พื ้นเมืองเกาหลีที่เลื่องชื่อและรู้ จักกันดีทวั่ โลก มีรสชาติกลมกล่อม โดยนําหมูส่วนที่ติดกับกระดูกไปย่างบนเตาถ่าน
แบบดั ้งเดิม เสิร์ฟพร้ อมข้ าวสวยร้ อนๆ เครื่ องเคียงหลากชนิด นํ ้าจิ ้มเต้ าเจี ้ยว และนํ ้าซุปสาหร่าย รับประทานคล้ ายกับ
เมี่ยงคําของไทย) จากนันท่
้ านเดินทางสู่ เอเวอร์ แลนด์ สวนสนุกกลางแจ้ งที่ใหญ่ที่สดุ ของประเทศเกาหลีใต้ ซงึ่ ตังอยู
้ ่
ท่ามกลางหุบเขาขอเชิญท่านท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี ท่านจะได้ พบกับ ไลเกอร์ ซึง่ เป็ นลูกแฝดผสมที่เกิดขึ ้น
จากความรักระหว่างสิงโตผู้เป็ นพ่อและเสือผู้เป็ นแม่นบั เป็ นแฝดผสมเสือ-สิงโตคู่แรกในโลก ชมความน่ารักของหมี
ต่างๆซึ่งพนักงานขับรถซาฟารี จะเป็ นผู้ทกั ทายและเล่นกับพวกเขา เติมเต็มความสุขของท่านสนุกสนานกับเครื่ องเล่น
ต่างๆ ไม่จํากัดชนิด พร้ อมทั ้งบรรยากาศหนาวๆ โรแมนติคๆ
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วันที่ส่ ี
เช้ า

รั บประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มือ้ ที่ 6) บริ การบีบิมบับ และชาบู ชาบู สุกีส้ ไตล์ เกาหลี บนหม้ อไฟ
ร้ อนๆ ประกอบด้ วยหมูสไลด์ และผักสดนานาชนิด เสิร์ฟพร้ อมนํ ้าซุปร้ อนๆ และเส้ นอูด้งซึง่ ขาดไม่ได้ ในการทาน ชาบู
ชาบู พร้ อมข้ าวสวย เสริ ฟ พร้ อม ข้ าวสูตรดัง่ เดิมของเกาหลี ซึง่ นําเอาข้ าวสวย ผักต่างๆ เช่น ถัว่ งอก ผักกาดเห็ดหอม
สาหร่าย และซอสสีแดง มาผัดรวมกัน ซึง่ ก็จะได้ รสชาตแบบเกาหลีจริงๆ
จากนันนํ
้ าท่านเดินทางสูย่ า่ นศูนย์การค้ าแหล่งช้ อปปิ ง้ ที่ชื่อได้ วา่ ใหญ่ที่สดุ ในเอเชีย ทงแดมุน ซึง่ ตั ้งอยูบ่ ริ เวณประตู
เมืองโบราณทางทิศตะวันออกท่านสามารถซื ้อสินค้ าหลากหลายประเภทได้ ทนี่ ี ้อาทิ เสื ้อผ้ าบุรุษ-สตรี รองเท้ าบุรุษ-สตรี
รองเท้ าผ้ าใบ เข็มขัด ของที่ระลึก ชุดเครื่ องครัวถุงน่องถุงเท้ าผ้ าพันคอโดยท่านจะได้ สัมผัส กับ บรรยากาศการช้ อปปิ ง้
สินค้ าในราคาเกาหลีอย่างแท้ จริ ง
นําท่ านเข้ าสู่ท่ พ
ี กั HOTEL YOIDO / HOTEL TOGETHER / GOLDEN FOREST หรื อระดับเทียบเท่ า
อุโมงซากุระ “ ยออิโด” – ศูนย์ โสม – บลูเฮาส์ – พระราชวังเคียงบ๊ อค – ศูนย์ เครื่องสําอาง
คลองชองเกซอน - Duty Free – โซล ทาวเวอร์ (ไม่ รวมค่ าลิฟท์ ) – ช้ อปปิ ้ งเมียนดง
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (มือ้ ที่ 7)
จากนั ้น นําท่านชม ความงามของดอกซากุระ ที่บานสะพรัง้ ที่ “เกาะยออิโด” เป็ นแนวยาว เรี ยงรายริ มถนน จน
กลายเป็ น อุโมงค์ ดอกซากุระ ที่สวยงามมากๆ (หมายเหตุ : การบานของดอกซากุระ ขึน้ อยู่กบั สภาพอากาศ
และองค์ ประกอบอื่นๆ ทางบริษัทไม่ สามารถกําหนดการบานของดอกซากุระที่แน่ นอนได้ ดังนัน้ ทางบริษัท
จึงขออภัย ถ้ าในวันที่ท่านเดินทาง อาจจะไม่ ได้ พบการบานของดอกซากุระ ที่สวยงามเต็มที่ได้ จึงแจ้ งให้
ทราบก่ อนล่ วงหน้ า)
จากนั ้นนําท่านเดินทางสู่ ศูนย์ โสมรั ฐบาล ซึง่ รัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่มีอายุ 6 ปี ซึง่ ถือ ว่าเป็ นโสม
ที่มีคณ
ุ ภาพดีที่สดุ ชมวงจรชีวิตของโสม พร้ อมให้ ทา่ นได้ เลือกซื ้อโสมที่มีคณ
ุ ภาพดีที่สดุ และราคาถูกกว่าไทยถึง 2 เท่า
กลับไปบํารุงร่างกายหรื อฝากญาติผ้ ใู หญ่ที่ทา่ นรักและนับถืออีกไม่ไกลจากกันมากนัก จากนันนํ
้ าชม บลูเฮาส์
ทําเนียบของประธานาธิบดี (ระหว่างรถแล่นผ่านไม่อนุญาตให้ ถา่ ยภาพหรื อวีดีโอใดๆ
ทังสิ
้ ้น) แวะถ่ายรูปเป็ นที่ระลึกกับอนุสาวรีย์ นกฟี นิกซ์ สัญลักษณ์ความเป็ นอมตะ และ
ชมทัศนียภาพอันสวยงามของภูเขารูปหัวมังกร และวงเวียนนํ ้าพุ ซึง่ นับเป็ นจุดที่มีฮวงจุ้ยที่
ดีที่สดุ ของกรุงโซล จากนันชม
้ พระราชวังเคียงบ็อค ซึง่ เป็ นพระราชวังไม้ โบราณที่เก่าแก่
ที่สดุ สร้ างขึ ้นใน ค.ศ. 1394 หรื อในอดีตกว่า 600 ปี ก่อน ภายในพระราชวังแห่งนี ้มีหมูพ่ ระที่นงั่ มากกว่า 200 หลัง แต่
ได้ ถกู ทําลายไปมากในสมัยที่ญี่ปนเข้
ุ่ ามาบุกยึดครอง ทังยั
้ งเคยเป็ นศูนย์บญ
ั ชาการทางการทหารและเป็ นที่ประทับของ
กษัตริ ย์ ปั จจุบนั ได้ มีการก่อสร้ างหมูพ่ ระที่นงั่ ที่เคยถูกทําลายขึ ้นมาใหม่ในตําแหน่งเดิม ถ่ายภาพคูก่ บั พลับพลากลาง
นํ ้าเคียงเฮวรู ที่ซงึ่ เคยเป็ นท้ องพระโรงออกงานสโมสรสันนิบาตต่างๆ สําหรับต้ อนรับแขกบ้ านแขกเมือง
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เที่ยง

คํ่า

คํ่า
วันที่ห้า
เช้ า

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มือ้ ที่ 8) บริ การ OSAM หรื อ หมูและปลาหมึกผัดนํา้ คลุกคลิก เนื ้อ
หมูและ ปลาหมึกย่างบาร์ บีคิวหมักสไตล์สมัยใหม่เกาหลีคนต่างประเทศนิยมรับประทานเพราะมีรสชาติออกหวาน
เผ็ดเล็กน้ อย โดยการนําบาร์ บคี ิวหมูปลาหมึกลงในกระทะครึÉ งวงกลมพร้ อมนํ ้าซุปปรุงรส
จากนัน้ นําท่ านสู่ Cosmetic Shop เป็ นศูนย์รวมของเครื่ องสําอางของเกาหลี อาทิเช่น ROJUKISS, LOTREE,
ETUDE และอีกมากมายหลากหลายแบรนด์เนมที่นําเข้ ามาจากทัว่ โลกอิสระท่านเลือกซื ้อได้ ตามอัธยาศัยชม จากนัน้
นําท่าน ช้ อปปิ ง้ สินค้ าปลอดภาษีที่ ดิวตีฟ้ รี (Duty Free Shop) ที่นี่มีสินค้ าชันนํ
้ าให้ ทา่ นเลือกซื ้อมากมายกว่า 500
ชนิด อาทิ นํ ้าหอม เสื ้อผ้ า เครื่ องสําอาง กระเป๋ า นาฬิกา เครื่ องประดับ ฯลฯ มีเวลาพาท่านเดินชม คลองชองเกชอน
ซึง่ เดิมเป็ นคลองเก่าแก่ในอดีตมีอายุกว่า 600 ปี ที่ทอดผ่านใจกลางเมืองหลวง แต่ในปั จจุบนั ได้ มีการพัฒนา และ
บูรณะคลองแห่งนี ้ขึ ้นมาใหม่ ทําให้ กรุงโซลมีคลองที่ยาวกว่า 6 กิโลเมตร ที่มีแต่นํ ้าใส จนสามารถมองเห็นตัวปลา
หลากพันธ์ที่กําลัง แหวกว่ายไปมา ปั จจุบนั โครงการชองเกชองได้ กลายเป็ นสถานที่จดั กิจกรรมต่างๆ อาทิ งานแสดง
ศิลปะต่างๆ งานดนตรี นิทรรศการดอกไม้ ฯลฯ และยังมีสวนสาธารณะทั ้งสองฝั่ งคลอง
จากนั ้นนําท่านสู่ หอคอยกรุ งโซล N TOWER (ไม่ รวมลิฟท์ ) ซึง่ อยูบ่ ริ เวณเนินเขานัมซาน ซึง่ เป็ น 1 ใน 18 หอคอยที่
สูงที่สดุ ในโลกที่ฐานของหอคอยมีสงิ่ ที่นา่ สนใจต่างๆ เช่น ศาลาแปดเหลีย่ มปาลกัก๊ จองสวนสัตว์เล็กๆ,สวนพฤกษชาติ
, อาคารอนุสรณ์ผ้ รู ักชาติอนั ชุง กุน นอกจากนี ้โซลทาวเวอร์ ยงั เป็ นสถานที่ถา่ ยทําละครเกาหลีแนวน่ารักๆ เรื่อง “กับดัก
หัวใจยัยแม่มด” อิสระให้ ทกุ ท่านได้ เดินเล่นและถ่ายรูปคูห่ อคอยตาม อัธยาศัยหรื อคล้ องกุญแจคูร่ ัก
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (มือ้ ที่ 9) เมนูไก่ ต๋ นุ โสม
(หมายเหตุ: ในช่ วงวันจักรีและวันสงกรานต์ เปลี่ยนเป็ นเมนู บุฟเฟ่ ห์ ขาปูยกั ษ์ ไม่ อนั ้ และบุฟเฟ่ ห์ อนิ เตอร์ )
จากนั ้นนําท่านช้ อปปิ ง้ ย่าน เมียงดง หรื อสยามสแควร์ เกาหลี หากท่านต้ องการทราบว่าแฟชัน่ ของเกาหลีเป็ นอย่างไร
ก้ าวลํ ้านําสมัยเพียงใดท่านจะต้ องมาที่เมียงดงแห่งนี ้ พบกับสินค้ าวัยรุ่น อาทิ เสื ้อผ้ าแฟชัน่ แบบอินเทร์ น เครื่ องสําอาง
ดังๆ ของเกาหลี พบกับความแปลกใหม่ในการช้ อปปิ ง้ อีกรูปแบบหนึง่ ซึง่ เมียงดงแห่งนี ้จะมีวยั รุ่นหนุ่มสาวชาวโสมไป
รวมตัวกันที่นี่กว่าล้ านคนในแต่ละวัน
นําท่ านเข้ าสู่ท่ พ
ี กั HOTEL YOIDO / HOTEL TOGETHER / GOLDEN FOREST หรื อระดับเทียบเท่ า
ศูนย์ สมุนไพร - พิพธิ ภัณฑ์ ภาพ 3 มิติ (Trick Eye Museum + Ice Museum) - ช้ อปปิ ้ งถนนฮงอิก
ซุปเปอร์ มาเก๊ ตละลายเงินวอน - สนามบินอินชอน - กรุ งเทพฯ
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (มือ้ ที่ 10)
จากนั ้นนําท่านเดินทางไปดูแลสุขภาพกันที่ ศูนย์ สมุนไพร ซึง่ เป็ นสมุนไพรที่ทวั่ โลกยอมรับ รวมถึงสถาบันต่างๆ ว่า
เป็ นสมุนไพรที่มีคณ
ุ ภาพดีที่สดุ ในการบํารุงตับและดูและตับของเรา ซึง่ จะเป็ นสมุนไพรที่หาได้ ยากในปั จจุบนั ท่านจะ
ได้ ชมการสาธิต การทดลองว่าสมุนไพรชนิดนี ้มีคณ
ุ ค่าเพียงใดต่อโลกใบนี ้ แล้ วนําท่านสู่ ศูนย์ สมุนไพรสนเข็มแดง
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หรื อ RED PINE ซึง่ ผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลีซงึ่ จะใช้ ต้นสนเข็มแดงจากยอดเขาที่ประเทศเกาหลีเหนือ
มาผลิตโดยใช้ เทคโนโลยีพร้ อมกับการวิจยั ที่ประเทศเกาหลีใต้ ออกมาเป็ น นํ ้ามันสนเข็มแดง
จากนั ้นนําท่าน ชม “พิพธิ ภัณฑ์ ภาพ 3 มิต”ิ เคล็ดลับงานศิลปะแห่งภาพ” ที่ทําให้ ทา่ นได้ ตนื่ ตาตื่นใจกับศิลปะแนว
ใหม่ เป็ นภาพวาดในลักษณะ 3 มิติเหมือนภาพวาดมีชีวติ และหลุดออกมาจากแผ่นเฟรมภาพแนวคิดรูปแบบใหม่ เป็ น
ความคิดสร้ างสันและจินตนาการของการสร้ างภาพโดยใช้ เทคนิคพิเศษจากภาพสาม มิติที่รวมทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์
และการซ้ อนภาพโดยกระตุ้นความเคลือ่ นไหวของภาพ ให้ มีมิติเหมือนจริ ง และชม ICE MUSEUM พิพธิ ภัณฑ์
นํา้ แข็ง ปะติมากรรมนํ ้าแข็ง ตังอยู
้ ใ่ นกรุงโซลเป็ นสถานที่จดั โชว์นํ ้าแข็งแกะสลัก นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสอากาศที่
หนาวเย็นติดลบกว่าสิบองศาและชมนํ ้าแข็งที่ถกู แกะสลักออกมาเป็ นรูปร่างต่างๆ ได้ อย่างน่าอัศจรรย์

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มือ้ ที่ 11) เมนูจมิ ดัก เป็ นไก่ ผัดกับวุ้นเส้ นและผักอร่ อยมากมาย
เสริฟพร้ อมข้ าวสวยร้ อนๆ
จากนัน้ นําท่ านช้ อปปิ ้ ง ย่ านฮงแด HONGDAE อยูใ่ กล้ กบั มหาวิทยาลัยศิลปะฮงอิก ที่มีชื่อเสียงมากของเกาหลี
บรรยากาศจึงสดใสเต็มไปด้ วยหนุม่ สาวชาวโซล ในตอนกลางวันฮงแดเป็ นถนนที่สามารถเดินช้ อปปิ ง้ ในร้ านเสื ้อสวย
สุดอาร์ ตแบบ ราคานักศึกษา และอัพเดตสตรี ท สไตล์ จากแฟชัน่ นิสต้ าตัวจริ ง ส่วนกลางคืนเป็ นแหล่งปาร์ ตี ้ที่ chic สุด
ในโซล จากนั ้นเตรี ยมตัวกลับกรุงเทพ แวะซื ้อของ (ละลายเงินวอน 5 แถม 1) สาหร่าย ขนมต่าง ๆ ช็อกโกแล๊ ตหิน
ซีเรี ยลช็อกโก ลิตภัณฑ์ของใบและรากฝอยของโสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหน้ าโสม ครี มล้ างหน้ าโสม
เครื่ องสําอางโสม เป็ นต้ น และยังมีหมอนสุขภาพ กิมจิ เป็ บโปโร้ (ป๊ อกกี ้เกาหลี) ชินราเมง ( มาม่าเกาหลี)
จากนัน้ เดินทางสู่สนามบิน
……. น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯมหานคร โดยสารการบิน …….. เที่ยวบินที่ …….
……. น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
สายการบิน
เที่ยวบินที่
ออกเดินทาง เวลา
ถึงกรุ งเทพฯ เวลา
T’WAY (TW)
TW101
20.25 น.
00.10 น.
EASTAR JET (ZE)
ZE511
17.40 น.
21.55 น.
JEJU AIR (7C)
19.30 น.
23.30 น.
7C2201
ASIANA AIRLINES (OZ)
OZ747
18.20 น.
22.10 น.
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 CU KOREA 
ไม่ รวมทิปไกด์ +คนขับรถตลอดการเดินทาง ท่ านละ 20,000 วอน (ประมาณ 600 บาท)

อัตราค่ าบริการ
โดยสายการบิน T’WAY (TW)
วันเดินทาง
28 มี.ค. – 01 เม.ย. 57

ผู้ใหญ่
16,900

เด็กใช้ เตียง เด็กไม่ ใช้ เตียง พักเดี่ยว
16,900
15,900
5,000

ผู้ใหญ่
19,900
25,900
29,900

เด็กใช้ เตียง เด็กไม่ ใช้ เตียง พักเดี่ยว
19,900
18,900
5,000
25,900
24,900
6,000
29,900
28,900
6,000

โดยสายการบิน EASTAR JET (ZE)
วันเดินทาง
19 – 23,26 – 30 มี.ค.
09 – 13 เม.ย.**วันสงกรานต์ **+เมนูขาปูยักษ์
10 – 14 เม.ย.**วันสงกรานต์ **+เมนูขาปูยักษ์
11 – 15 เม.ย., **วันสงกรานต์ **+เมนูขาปูยักษ์
12 – 16 เม.ย.**วันสงกรานต์ **+เมนูขาปูยักษ์
14 – 18 เม.ย.**วันสงกรานต์ **+เมนูขาปูยักษ์

31,900

31,900

30,900

6,000

25,900

25,900

24,900

6,000

โดยสายการบิน JEJU AIR (7C)
วันเดินทาง
29 มี.ค. – 02 เม.ย. 57
04 – 08 เม.ย.**วันจักรี **/ เมนูขาปูยักษ์
17 – 21 เม.ย.
03-07 พ.ค. **วันฉัตรมงคล + เมนูขาปูยักษ์
13-17 พ.ค.
SKY EASY KOREA SPRING 1 BY TW‐ZE‐7C‐OZ

ผู้ใหญ่
19,900
25,900
23,900
24,900
23,900

เด็กใช้ เตียง เด็กไม่ ใช้ เตียง พักเดี่ยว
19,900
18,900
5,000
25,900
24,900
5,000
23,900
22,900
5,000
24,900
23,900
5,000
23,900
22,900
5,000
7

โดยสายการบิน ASIANA AIRLINES (OZ)
วันเดินทาง
24 – 28 เม.ย. + เมนูขาปูยักษ์
29 เม.ย.-03 พ.ค., *วันแรงงาน +เมนูขาปูยักษ์
30 เม.ย.-04 พ.ค. *วันแรงงาน +เมนูขาปูยักษ์
07 – 11 , 21 – 25 พ.ค. + เมนูขาปูยักษ์

ผู้ใหญ่
27,900

เด็กใช้ เตียง เด็กไม่ ใช้ เตียง พักเดี่ยว
27,900
26,900
5,000

28,900

28,900

27,900

5,000

27,900

27,900

26,900

5,000

การเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสมโดยไม่ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า ทัง้ นีเ้ นื่องจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ
และสถานการณ์ ในการเดินทางขณะนัน้ แต่ จะคํานึงถึงความปลอดภัยในการเดินทาง และผลประโยชน์ ของหมู่คณะเป็ น
สําคัญ โดยไม่ ทาํ ให้ มาตรฐานของการบริการลดน้ อยลง
*** ก่ อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่ านเงื่อนไขการเดินทางอย่ างถ่ องแท้ จนเป็ นที่พอใจ
แล้ วจึงวางมัดจําเพื่อประโยชน์ ของท่ านเอง ***

ราคาทัวร์ นีร้ วม
-

ค่าตัว๋ เครื่ องบินชันประหยั
้
ด ไปกลับพร้ อมกรุ๊ป / นํ ้าหนักกระเป๋ าไม่เกิน 20 กิโลกรัมต่อท่าน
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
โรงแรมระดับ 3 ดาว พักห้ องละ 2 – 3 ท่าน จํานวน 3 คืน / อาหารทุกมื ้อจํานวน 10 มื ้อ / ค่าเข้ าชมสถานที่ตา่ งๆ
ค่ารถรับ-ส่งและนําเที่ยว พร้ อมหัวหน้ าทัวร์ ชํานาญงานและมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

อัตรานีไ้ ม่ รวม
-

ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ ประมาณ 20,000 วอน หรื อ 20 USD หรื อ 600 บาท ต่อท่านตลอดทริ ป
ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัวอื่นๆ เช่น หนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ค่าอาหารเครื่ องดื่มนอกเหนือรายการ เป็ นต้ น
ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7 % และ หัก ณ ที่จ่าย 3 %
ค่านํ ้าหนักกระเป๋ าเกิน 20 กิโลกรัม / ค่าวีซา่ สําหรับหนังสือเดินทางต่างด้ าว

หมายเหตุ
-

จํานวนผู้เดินทางขันตํ
้ ่า 15 ท่านขึ ้นไป
หนังสือเดินทางต้ องมีอายุใช้ งานนับจากวันเดินทางไม่น้อยกว่า 6 เดือนและรับเฉพาะผู้ประสงค์เดินทางท่องเที่ยว
ทางบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้นหากเกิดกรณีความล่าช้ าจากสายการบิน, การประท้ วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรื อกรณีที่
ท่านถูกปฏิเสธ การเข้ าหรื อออกเมืองจากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมือง หรื อเจ้ าหน้ าที่กรมแรงงานทั ้งจากไทย และต่างประเทศซึง่ อยู่นอกเหนือ
ความรับผิดชอบ
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-

-

ทางบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้นหากเกิดกรณีความล่าช้ าจากสายการบิน, การประท้ วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรื อกรณีที่
ท่านถูกปฏิเสธ การเข้ าหรื อออกเมืองจากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมือง หรื อเจ้ าหน้ าที่กรมแรงงานทั ้งจากไทย และต่างประเทศซึง่ อยู่นอกเหนือ
ความรับผิดชอบ
ทางบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากท่านใช้ บริ การของทางบริ ษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื ้อ เพราะ
ค่าใช้ จา่ ยทุกอย่าง ทางบริ ษัทฯได้ ชําระค่าใช้ จ่ายให้ ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ ว
้ ้น หากเกิดสิง่ ของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัว
ทางบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
นักท่องเที่ยวเอง
เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่วา่ ทังหมดหรื
้
อบางส่วนกับทางบริ ษัทฯ ทางบริ ษัทฯ จะถือว่าท่านได้ ยอมรับในเงื่อนไขข้ อตกลงต่างๆ ที่ได้ ระบุไว้ แล้ ว
ทังหมด
้

เงื่อนไขการสํารองที่น่ ัง
-

กรุณาจองล่วงหน้ าก่อนการเดินทาง พร้ อมชําระมัดจํา 5,000 บาท สําหรับเทศกาลวันหยุดยาว 10,000 บาท
ชําระค่าทัวร์ ทั ้งหมดก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน มิฉะนันจะถื
้ อว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
้
การยกเลิกไม่น้อยกว่า 45 วัน คือมัดจําทังหมด
ยกเลิกล่วงหน้ า 30 – 44 วันก่อนเดินทาง หักมัดจําท่านละ 1,000 / 2,000 บาท
ยกเลิกล่วงหน้ า 15 – 29 วันก่อนเดินทาง หักมัดจําท่านละ 3,000 / 6,000 บาท
ยกเลิกหลัง 14 วันก่อนเดินทาง หักค่าดําเนินการ 100 %
ยกเลิกจากกรณี อุบตั ิเหตุ หรื อ เจ็บป่ วย กรุณาส่งหลักฐานใบรับรองแพทย์ หรื อ เหตุผลอื่นๆกระกอบการพิจารณา

ข้ อแนะนําเพิ่มเติม สําหรับผู้เดินทางไปท่ องเที่ยวประเทศเกาหลีใต้
1.

2.

3.
4.

ผู้เดินทางที่ยงั คงสภาพการเป็ นนักศึกษา กรุณาเตรี ยมใบรับรองการเป็ นนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาเป็ นภาษาอังกฤษติดตัวไปด้ วย
อาจจะต้ องใช้ ในบางกรณี
ผู้เดินทางที่เป็ นข้ าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานบริ ษัทเอกชนต่างๆ กรุณาเตรี ยมบัตรประจําตัวข้ าราชการ หรื อใบรับรองการ
ทํางานเป็ นภาษาอังกฤษอาจจะต้ องใช้ ในบางกรณี
ผู้เดินทางที่ทําเล่มพาสปอร์ ตใหม่เนื่องจากเล่มเก่าหมดอายุให้ พกหนังสือเดินทางเล่มเก่าติดตัวไปด้ วยอาจจะต้ องใช้ ในบางกรณี
กรุณาพกบัตรเครดิต (ถ้ ามี) และเงินสดติดตัว ทังเงิ
้ นวอนและเงินสกุล USD กองตรวจคนเข้ าเมืองอาจจะขอดูในบางกรณี

กรณีผ้ ูเดินทางไม่ ผ่านการตรวจพิจารณาในการ เข้ า-ออก ทัง้ ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้
อันเนื่องมาจากการกระทําที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้ าออกเมือง หรือการถูกปฎิเสธในกรณี
อื่นๆทุกกรณี ทางบริษัทจะไม่ รับผิดชอบและไม่ คนื ค่ าใช้ จ่ายต่ างๆ เนื่องจากเป็ นการเหมาจ่ ายกับตัวแทนบริษัท
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