รราคาเริริม
่ ต้น

244,9900 บบาท

โรแมนนติกที่เกาาะนามิ - อ ุทยานแห่งชาาติซอรัคซาน
ค
(รววมเคเบิ้ลลคาร์) –
วัดชินอึ
น นซา – Teddyy Bear Farm (รวมค่าาเข้าชม)
ปั่นนจักรยาานเรียลไบท์– บฟเฟ
ุฟ ่ ห์ขาปูยกั ษ์ เบีบียร์ ไวน์
น์ เติมไม่ออัน้ - บฟเฟ
ุฟ ่ ห์ป้ ิ งยย่าง
ช๊อปป้ ิ งเเมียงดง,,ทงแดมุนุ ,ตลาด
ดฮงแด – ชิมสตออเบอรีล่ กใหญ่
ูก สดๆจากไ
ด
ไร่
สดมั
ุด นกับสสวนสนกเอเวอร์
ุก
แ
แลนด์
– คล้องก ุญแจค
ุ
รรัู่ กั ที่โซลท
ทาวเวอร์ร์ (รวมลิฟท์
ฟ )
ถ่าายภาพสสามมิติ Trick
T
Ey
yes Mu
useum
m + Ice
e Museum

เดินททาง : 04 – 08 เม.ย.***วันจักรี **
11 – 15 เม.ย.,12 – 16 เมม.ย.**วันสงงกรานต์ **บุบุฟเฟ่ ต์ ขาปูปูยักษ์
24 – 28, 26 - 330 เม.ย.
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ราคา 26,900 บาท
ราคา 32,900 บาท
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วันนแรก กรรุ งเทพฯ (สุววรรณภูม)ิ
200.00 น. คณ
ณะพร้ อมกันที่ทา่ อากาศยาานสุวรรณภูมมิิ อาคารผู้โดยยสารขาออก ปประตู 6 เคาน์น์เตอร์ L
สาายการบินอีสตตาร์ เจ็ท (ZE)) มีเจ้ าหน้ าทีท่่ของบริ ษัทฯคคอยให้ การต้ ออนรับ และอํานวยความสะ
น
ดวก
222.55 น. เหิรฟ้า สูก่ รุงโซลล โดยสายกาารบิน EASTAAR JET เที่ยวบิบินที่ ZE512 (บินประมาณ
ณ 4.30 – 05.000 ชัว่ โมง)

วันนที่สอง อินนชอน – เกาาะนามิ - เท็ท็ดดีแ้ บร์ ฟาาร์ ม - ซอรัคคซาน (รวมค่คาเคเบิล้ คาร์ร์ ) – วัดชินฮึนซา
06.20 น.
เดินนทางถึงท่าอาากาศยานนานนาชาติอินชอนน ประเทศเกกาหลีใต้ (เวลลาท้องถิ่ นเร็ ววกว่าไทย 2 ช.ม.)
ช
นําาท่ าน รั บประะทานอาหารร เช้ า ณ ภัตตตาคาร (มือ้ 1) เมนู อุดด้้ ง สไตล์ เกาหลี *** เพิ่มอาหารเช้ าา***
จาากนันนํ
้ าท่านลลงเรื อ เดินทางสู่ เกาะนาามิ โดยใช้ เวลาประมาณ 10 นาที ชมมวิว ทิวทัศน์ของสถานที
ข
่เคยใช้
ค เป็ น
สถถานที่ถา่ ยทําลละครทีวี Winnter Love Song
S อันโด่งดดังไปทัว่ เอเชีย พร้ อมมีเวลลาให้ ทา่ นได้ เก็บภาพอันสววยงามน่า
ปรระทับใจ สุดแสนโรแมนติค เปรี ยบประหหนี่งดุจท่านเป็ปนพระ-นาง ใในละครเลยทีเดียว อิสระตาามอัธยาศัย
บริริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตตาคาร (มือ้ ที่ 2) บริการ ทัคคาลบี หรือไก่ บาร์ร์ บีควิ ผัด ซอสเกาหลี อาหหารเลือ่ ง
เทีที่ยง
ชื่อ ของเมืองชชุนชอน โดยนนําไก่บาร์ บีคิว มันหวาน ผัผดกะหลํ่า ต้ตน กระเทียยม ตกหรื อข้ าวปั
า น้ และซออสมาผัด
รวมกันบนกระททะแบนดํา คลลุกเคล้ าทุกอยย่างให้ เข้ าที่ รัับประทานกับบผัดกาดเกาหหลีและเครื่ องเเคียง

บ่าย
า

จาากนันนํ
้ าท่านเดินทางสู่ ซอรัคซาน นําท่าานชม เท็ดดีแ้ บร์ ฟาร์ ม ((รวมค่ าเข้ าชชม) อิสระตาามอัธยาศัย
นําท่
า านเข้ าเที่ยววชม อุทยานแห่ งชาติโซรัรัคซาน (รววมค่ าเคเบิล้ คคาร์ ) ชมคววามงามของเขขาโซรัคซานคความงาม
ขอองวนอุทยานแแห่งชาติที่ได้ ขขึึ ้นชื่อว่าเป็ นภูเขาสีฤ่ ดูสมญ
ญานามสวิสเซซอร์ แลนด์แห่งเกาหลี
ง
เขาโซซรัคหรื อภูเขาหหิมะ
ตังอยู
้ง ใ่ จกลางภูเู ขาแทแบคซึงงทอดยาวไปถึ
่
ถึงเขาคึมคังขของประเทศเกกาหลีเหนือ มีเทือกเขา ปป่ าไม้ หุบเขา สายนํ ้า
ทะะเลสาบ หิน รูปร่างต่าง ๆ ที่สวยงามซึงเกิ
่ ดขึ ้นเองตตามธรรมชาติทที่ที่หาดูได้ ยากยิ่ง จากนันนนํ
้ าท่านชม วัดชินฮัน
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เย็น

คํ่า

ซาา ภายในวิหาารของวัดยังเก็ก็บรักษาพระพพุทธรูป ภาพววาดเกี่ยวกับศศาสนาพุทธ และระฆั
แ
งอันเก่าแก่อายุ กวว่า 1,400
ปี ตั ้งอยูภ่ ายใน
รับบประทานอาาหารเย็น ณ ภัตตาคาร ((มือ้ ที่ 3) บริ กการ OSAM หหรื อ หมูและะปลาหมึกผัดดนํา้ คลุกคลิก เนื ้อ
หมูมูและ ปลาหมึมึกย่างบาร์ บีคิคิวหมักสไตล์สสมัยใหม่เกาหหลีคนต่างประะเทศนิยมรับปประทานเพราาะมีรสชาติอออกหวาน
เผ็ดเล็กน้ อย โดดยการนําบาร์ บบีคิวหมูปลาหหมึกลงในกระะทะครึÉ งวงกกลมพร้ อมนํ ้าซุปปรุงรส
นําาท่ านสู่ I PAARK HOTEL / DAEMYUNG RESORRT HOTEL หหรื อระดับเทีทียบเท่ า

วันนที่สาม จัักรยานเรียลลไบต์ - ไร่ สตตอเบอร์ ร่ ี - กิมจิแลนด์ + ชุดฮันบก – เอเวอร์ แลนด์
แ
- ตลลาดทงแดมุน
เช้ช้ า
รับบประทานอาาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารขของโรงแรม (มือ้ ที่ 4)
จากนันั ้้นนําท่านเดินนทางไปสู่ RAAIL BIKE ท่าานจะได้ สนุกสสนานกับการปั่ นจักรยาน 4 ล้ อ แบบพิเเศษ Rail Bikee ไปตาม
รางรถถไฟ ตลอดเส้ นทางท่
น
านจะะได้ พบกับธรรรมชาติอนั แสนนบริ สทุ ธิ์ ที่ปกคลุ
ก มไปด้ วยป่
ย าเขา ด้ านซ้ซ้ ายจะเป็ นแมม่นํ ้า ส่วน
ด้ านขขวาจะเป็ นขุนเขาสลับซับซ้ ออน ก่อนจะเปปลี่ยนเป็ นทุ่งนนา เขียวขจี แและแปลงผักของเกษตรกร
ข
ชาวเกาหลีที่ขนาบอยู
ข
่

ริ มสองฝั่ งแม่นํ ้าท่าานจะได้ ปั่นจักกรยานไปตามมรางรถไฟที่สสามารถลอดออุโมงค์ ซึ่งเจาาะทะลุภเู ขา ท่ามกลางอาากาศเย็น
สบายยและเส้ นทางที่คอ่ ย ๆ ลาดดเอียงลงไปตามไหล่เขา จจากนันนํ
้ าท่านเยี่ยมชมไร่ ผลไม้
ผ สง่ ออกทที่สําคัญในฤดดูหนาวที่
“ไร่ สตตรอเบอร์ ร่ ี ” เชิญท่านลิมรสสตรอเบอ
้ม
ร์ รี่เกาหลีสดๆๆ ในบรรยากาศภายในไร่สสตรอเบอร์ รี่อย่างแท้ จริ ง ทท่านจะได้
พบกับบวิถีชีวิตชาวไไร่ สตรอเบอร์ร์ รี่ของเกาหลีว่ามีวิธีการปปลูกอย่างไรจึงได้ ผลสตรออเบอร์ รี่ที่ขนาดใหญ่เป็ นพิเศษและ
หวานนหอมชวนน่ารรับประทานเป็ป็ นที่ชื่นชอบขของชาวเกาหหลีเองและชาววต่างชาติ แลละยังเป็ นผลไไม้ ส่งออกของงประเทศ
อีกด้ ววย ชมวิธีการปปลูก การดูแลลรักษาผลสตตรอเบอร์ รี่ แลละท่านยังสามมารถเลือกเก็บสตรอเบอร์ รรีี่ และเลือกชิชมได้ จาก
ภายในนไร่ พร้ อมทังงยั
้ งสามารถซื ้อ้อกลับไปฝากกคนทางบ้ านไได้ ด้วย
จากนันั ้้นนําท่านสู่ KKIMCHI SCHHOOL หรื อ สสถาบันสอนทํทํากิมจิ ชมวิธีกการทํากิมจิ ผักดองที่สามาารถเก็บไว้ ได้ นนานและ
เป็ นอาาหารที่ขึ ้นโต๊ ะะชาวเกาหลีทุทกุ มื ้อปั จจุบนนกิ
ั มจิเป็ นที่นิยยมแพร่หลาย เพราะประกออบด้ วยแบคทีทีเรี ยที่เป็ นประะโยชน์ใน
การย่อยอาหารและ
อ
ะป้องกันโรคใให้ ท่านได้ด้ ทดลองทํากิ มจิด้วยตัวท่านเอง
า
แลละสามารถนําากลับมาเป็ นนของฝาก
พิเศษษ เก็บภาพความประทับใจด้ วยการ ใส่ ชุชดประจําชาาติของเกาหลีลีใต้
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เที่ยง

รั บปรระทานอาหาารกลางวัน ณ ภัตตาคารร (มือ้ ที่ 5) หมูย่างเกาหลี หรือ คาาลบี ้ เป็ นอาหารพืน้ เมืองเกาหลี
ที่เลื่องงชื่อและรู้จกั กกันดีทวั่ โลก มีรสชาติกลมกล่อม โดยนําาหมูสว่ นที่ติดดกับกระดูกไปปย่างบนเตาถถ่านแบบดังเดิ
้ ดิม เสิร์ฟ
พร้ อมข้
ม าวสวยร้ อนนๆ เครื่ องเคียงหลากชนิด นนํ ้าจิ ้มเต้ าเจียว
้ย และนํ ้าซุปสาหร่
ป
าย รับปประทานคล้ าายกับเมี่ยงคําาของไทย
พื ้นเมืมองเกาหลีที่เลื่องชื่อและรู้ จจักกันดีทวั่ โลลก มีรสชาติกกลมกล่อม โดดยนําหมูส่วนนที่ติดกับกระดูกไปย่างบนนเตาถ่าน
แบบดัดังเดิ
้ ม เสิร์ฟพพร้ อมข้ าวสวยยร้ อนๆ เครื่ องเคี
ง ยงหลากชชนิด นํ ้าจิ ้มเต้ าเจี
า ้ยว และนํ ้้าซุปสาหร่าย รับประทานคคล้ ายกับ
เมี่ยงคคําของไทย) จากนันท่
้ านเเดินทางสู่ เอเเวอร์ แลนด์ สสวนสนุกกลาางแจ้ งที่ใหญ่ททีี่สดุ ของประเทศเกาหลีใต้ ซงึ่ ตั ้งอยู่
ท่ามกกลางหุบเขาขอเชิญท่านท่อองไปกับโลกขของสัตว์ป่าซาาฟารี ท่านจะะได้ พบกับ ไลลเกอร์ ซึง่ เป็ นนลูกแฝดผสมมที่เกิดขึ ้น
จากคความรักระหว่างสิงโตผู้เป็ นพ่
น อและเสือผผู้เป็ นแม่นบั เปป็ นแฝดผสมเสือ-สิงโตคู่แแรกในโลก ชชมความน่ารักกของหมี
ต่างๆซึซึ่งพนักงานขับั รถซาฟารี จะเป็ นผู้ทกั ทาายและเล่นกับบพวกเขา เติมมเต็มความสุขุ ของท่านสนนุกสนานกับเคครื่ องเล่น
ต่างๆ ไม่จํากัดชนิด พร้ อมทังบร
้ รรยากาศหนาวๆ โรแมนติคคๆ

เย็น

รั บปรระทานอาหาารเย็น ณ ภััตตาคาร (มืมือ้ ที่ 6) บริ การ บีบิมบับ และ ชาบู ชาบู สุกีส้ ไตตล์ เกาหลีบนนหม้ อไฟ
ร้ อนๆ ประกอบด้ วยหมูสไลด์ แลละผักสดนานนาชนิด เสิร์ฟพพร้ อมนํ ้าซุปร้ อนๆ และเส้ นนอูด้งซึง่ ขาดไไม่ได้ ในการททาน ชาบู
ชาบู พพร้ อมข้ าวสวยย เสริ ฟ พร้ อม ข้ าวสูตรดังงเดิ
่ มของเกาหหลี ซึง่ นําเอาาข้ าวสวย ผักต่ตางๆ เช่น ถัวงอก
ว่
ผักกาดเห็ดหอม
สาหร่ าย และซอสสีสีแดง มาผัดรวมกัน ซึง่ ก็จะะได้ รสชาตแบบบเกาหลีจริ งๆ
จากนันั ้้นนําท่านเดินทางสู
น ย่ า่ นศูนนย์การค้ าแหลล่งช้ อปปิ ง้ ที่ชื่ออได้ วา่ ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ททงแดมุน ซึง่ ตังอยู
ณประตู
้ บ่ ริ เวณ
เมืองโโบราณทางทิศศตะวันออกท่ท่านสามารถซื ้้อสินค้ าหลากกหลายประเภภทได้ ทนี่ ี ้อาทิ เสื ้อผ้ าบุรุษ-สสตรี รองเท้ าบุรุษ-สตรี
รองเท้ท้ าผ้ าใบ เข็มขัด ของที่ระลึก ชุดเครื่ องครัรัวถุงน่องถุงเทท้ าผ้ าพันคอโดยท่านจะได้ สัมผัส กับ บรรยากาศการรช้ อปปิ ง้
สินค้ าาในราคาเกาหหลีอย่างแท้ จริ ง
นําท่ านเข้
า าสู่ท่ พ
ี กั HOTEL YO
OIDO / HOTTEL TOGETHHER / GOLDDEN FORESST หรื อเทียยบเท่ า

คํ่า
วันที่สสี่ ี
เช้ า

อุโมงงซากุระ “ เกาาะยออิโด” – ศูนย์ โสม – บลูเฮาส์ – พระราชวังเคี
เ ยงบ๊ อค – ศูนย์ เครื่องสสําอาง
คลองงชองเกซอนน – DUTY FRREE – โซล ทาวเวอร์ (รรวมค่ าลิฟท์ ) – ช้ อปปิ ้ งเมีมียนดง
รับปรระทานอาหาารเช้ า ณ ห้ อองอาหารของงโรงแรม (มือ้ ที่ 7)
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เที่ยง

คํ่า

จากนันั ้้น นําท่านชม ความงามขอองดอกซากุระ ที่บานสะพรัรัง้ ที่ “เกาะยอออิโด” เป็ นแแนวยาว เรี ยงรรายริ มถนน จจน
กลายเป็ น อุโมงค์ ดดอกซากุระ ที่สวยงามมากกๆ (หมายเหหตุ : การบานนของดอกซาากุระ ขึน้ อยู่กับสภาพอาากาศ
และอองค์ ประกอบบอื่นๆ ทางบบริษัทไม่ สามมารถกําหนดการบานของงดอกซากุระะที่แน่ นอนไดด้ ดังนัน้ ทางงบริษัท
จึงขอออภัย ถ้ าในววันที่ท่านเดินนทาง อาจจะะไม่ ได้ พบกาารบานของดดอกซากุระ ที่ สวยงามเต็ม็ ที่ได้ จึงแจ้จ้ งให้
ทราบบก่ อนล่ วงหน้น้ า)
จากนันั ้้นนําท่านเดินทางสู
น
่ ศูนย์ โสมรัฐบาล ซึง่ รัฐบาลรับรอองคุณภาพว่าาผลิตจากโสมมที่มีอายุ 6 ปี ซึง่ ถือ ว่าเเป็ นโสม
ที่มีคณ
ณภาพดี
ุ
ที่สดุ ชชมวงจรชีวิตขของโสม พร้ อมมให้ ทา่ นได้ เลือกซื ้อโสมทีม่มีีคณ
ุ ภาพดีที่สสุดและราคาถถูกกว่าไทยถึง 2 เท่า
กลับไไปบํารุงร่างกาายหรื อฝากญาติผ้ ใู หญ่ที่ทานรั
า่ กและนับถืออีกไม่ไกลจจากกันมากนันัก จากนันนํ
้ าชม บลูเฮาส์
ทําเนียยบของประธาานาธิบดี (ระหหว่างรถแล่นผ่ผานไม่อนุญาตให้ ถา่ ยภาพพหรื อวีดีโอใดๆๆทังสิ
้ ้น) แวะถ่ายรูปเป็ นที่ระลึกกับ
อนุสาาวรี ย์ นกฟี นิกกซ์ สัญลักษณ
ณ์ความเป็ นอมมตะ และชมททัศนียภาพอันสวยงามของ
น
งภูเขารูปหัวมังกร และวงเวีวียนนํ ้าพุ
ซึง่ นับบเป็ นจุดที่มีฮววงจุ้ยที่ดที ี่สดุ ขของกรุงโซล จากนั
จ นชม
้ พรระราชวังเคียยงบ็อค ซึง่ เป็ นพระราชวังไไม้ โบราณที่เกก่าแก่
ที่สดุ สร้
ส างขึ ้นใน ค.ศ. 1394 หรื ออในอดีตกว่า 600 ปี ก่อน ภายในพระรา
ภ
าชวังแห่งนี ้มีหมู
ห พ่ ระที่นงั่ มาากกว่า 200 หหลัง แต่
ได้ ถกู ททําลายไปมากในสมัยที่ญี่ปุ่ปนเข้ ามาบุกยึดครอง ทังยั
้ ยังเคยเป็ นศูนยย์บญ
ั ชาการททางการทหารและเป็ นที่ประทับของ
กษัตรย์
ริ ปั จจุบนั ได้ด้ มีการก่อสร้ าางหมูพ่ ระที่นงงที
ั่ ่เคยถูกทําลลายขึ ้นมาใหมม่ในตําแหน่งเเดิม ถ่ายภาพพคูก่ บั พลับพลลากลาง
นํ ้าเคียงเฮวรู ที่ซงึ่ เคยเป็ นท้ องพพระโรงออกงาานสโมสรสันนิบาตต่างๆ สําหรับต้ อนรับแขกบ้
บ
านแขกกเมือง
รับปรระทานอาหาารกลางวัน ณ ภัตตาคารร (มือ้ ที่ 8) บุฟ
ฟเฟต์ บาบีคคิิว เกาหลี หมู
ห เนือ้ ไก่ ซีฟ๊ ดู ไม่ อนั ้
จากนันัน้ นําท่ านสู่ Cosmetic SShop เป็ นศูนยย์รวมของเครื่อองสําอางของงเกาหลี อาทิเเช่น ROJUKISS, LOTREEE,
ETUDDE และอีกมาากมายหลากหหลายแบรนด์์เนมที่นําเข้ ามมาจากทัว่ โลกกอิสระท่านเลือกซื
อ ้อได้ ตามออัธยาศัยชม จจากนัน้
นําท่าน ช้ อปปิ ง้ สินนค้ าปลอดภาษีษีที่ ดิวตีฟ้ รี (Duty Free Shop) ที่นี่มสิสี นิ ค้ าชั ้นนําใหห้ ทา่ นเลือกซื ้อ้อมากมายกว่ว่า 500
ชนิด ออาทิ นํ ้าหอม เสื ้อผ้ า เครื่ องงสําอาง กระเเป๋ า นาฬิกา เครื่ องประดับ ฯลฯ มีเวลาพพาท่านเดินชมม คลองชองเกชอน
ซึง่ เดิมเป็
ม นคลองเก่าแก่ในอดีตมีอายุกว่า 6000 ปี ที่ทอดผ่านใจกลางเมืองหลวง
อ
แต่ในนปั จจุบนั ได้ มมการพั
ี
ฒนา แและ
บูรณะะคลองแห่งนีขึ้ขึ ้นมาใหม่ ทําให้
า กรุงโซลมีคคลองที่ยาวกวว่า 6 กิโลเมตตร ที่มีแต่นํ ้าใสส จนสามารถถมองเห็นตัวปปลา
หลากกพันธ์ที่กําลัง แหวกว่ายไไปมา ปั จจุบนโครงการชอง
นั
งเกชองได้ กลาายเป็ นสถานทีที่จดั กิจกรรมตต่างๆ อาทิ งาานแสดง
ศิลปะะต่างๆ งานดนนตรี นิทรรศการดอกไม้ ฯลลฯ และยังมีสววนสาธารณะะทังสองฝั
้
่ งคลอง
จากนันั ้้นนําท่านสู่ หหอคอยกรุ งโซซล N Towerr (รวมค่ าลิฟ
ฟท์ ) ซึง่ อยูบ่ ริ เเวณเนินเขานัมั ซาน ซึง่ เป็ น 1 ใน 18 หออคอยที่
สูงที่สดุ ในโลกที่ฐานนของหอคอยยมีสงิ่ ที่นา่ สนใใจต่างๆ เช่น ศาลาแปดเหลีลีย่ มปาลกัก๊ จจอง, สวนสัตว์เล็กๆ,สวน
พฤกษษชาติ , อาคารอนุสรณ์ผ้ รู ักกชาติอนั ชุง กกุน นอกจากนีนี ้โซลทาวเวอร์ร์ ยงั เป็ นสถานนที่ถ่ายทําละคครเกาหลีแนวน่ารักๆ
เรื่ อง ““กับดักหัวใจยยัยแม่มด” อิสสระให้ ทกุ ท่านได้
น เดินเล่นแลละถ่ายรูปคูห่ ออคอยตามอัธธยาศัยหรื อคล้ล้ องกุญแจคูร่ ัก
รับปรระทานอาหาารคํ่า ณ ภัตตตาคาร (มือ้ ที่ 9) ไก่ ต๋ นุ โสม
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คํ่า
วันที่หห้้ า
เช้ า

เที่ยง

(หมายเหตุ: ในช่ ววงวันจักรีและวั
ล นสงกรานนต์ เปลี่ยนเป็ป็ นเมนู บุฟเฟ
ฟ่ ห์ ขาปูยกั ษ์ ไม่ อนั ้ และบบุฟเฟ่ ห์ อนิ เตอร์ )
จากนันั ้้นนําท่านช้ อปปปิ ง้ ย่าน เมียยงดง หรื อสยามสแควร์ เกาาหลี หากท่านนต้ องการทราบบว่าแฟชัน่ ขอองเกาหลีเป็ นออย่างไร
ก้ าวลํ ้้านําสมัยเพียงใดท่านจะต้ อองมาที่เมียงดดงแห่งนี ้ พบกักับสินค้ าวัยรุ่น อาทิ เสื ้อผ้ าแฟชั
า น่ แบบอิอินเทรนด์
เครื่ องสํ
ง าอางดังๆ ของเกาหลี
ข
พบบกับความแปปลกใหม่ในกาารช้ อปปิ ง้ อีกรูปแบบหนึง่ ซึง่ เมียงดงแห่งนี
ง ้จะมีวยั รุ่นหหนุ่มสาว
ชาวโสสมไปรวมตัวกันที่นี่กว่าล้ านนคนในแต่ละวั
ะน
นําท่ านเข้
า าสู่ท่ พ
ี กั HOTEL YO
OIDO / HOTTEL TOGETHHER / GOLDDEN FORESST หรื อเทียยบเท่ า
ศูนย์ สสมุนไพร - พิพธิ ภัณฑ์ ภาาพ 3 มิติ (Trrick Eye Museum + Ice Museum) - ช้ อปปิ ้ ง ถนนฮงอิก
ซุปเปปอร์ มาเก๊ ตละะลายเงินวอน - สนามบินอินชอน - กรุ งเทพฯ
บริการอาหารเช้้ า ณ ห้ องอาาหารของโรงแรม (มือ้ ที่ 10)
น
แลสุสุขภาพกันที่ ศูนย์ สมุนไพรร ซึง่ เป็ นสมุนนไพรที่ทวั่ โลกยอมรับ รวมถึถึงสถาบันต่างงๆ ว่า
จากนันั ้้นนําท่านเดินทางไปดู
เป็ นสมุนไพรที่มีคณ
ณภาพดี
ุ
ที่สดุ ใในการบํารุงตับั และดูและตัตับของเรา ซึง่ จะเป็ นสมุนไพพรที่หาได้ ยากกในปั จจุบนั ทท่านจะ
ได้ ชมการสาธิต กาารทดลองว่าสมุนไพรชนิดนี ้มีคณ
ุ ค่าเพียงใดต่อโลกใบบนี ้ แล้ วนําท่านสู
า ่ ศูนย์ สมุนไพรสนเข็มแดง
หรื อ RED PINE ซึง่ ผลิตจากใบบสนเข็มแดงใในประเทศเกาาหลีซงึ่ จะใช้ ตต้้ นสนเข็มแดงงจากยอดเขาทีที่ประเทศเกาหลีเหนือ
มาผลิลิตโดยใช้ เทคโโนโลยีพร้ อมกักับการวิจยั ที่ประเทศเกาหลี
ป
ลีใต้ ออกมาเป็ป็ น นํ ้ามันสนเเข็มแดง
จากนันั ้้นนําท่าน ชมม “พิพธิ ภัณฑ์ ภาพ 3 มิต”ิ เคล็ดลับงานนศิลปะแห่งภาพ” ที่ทําให้ ท่ทานได้ ตนื่ ตาตืตื่นใจกับศิลปปะแนว
ใหม่ เเป็ นภาพวาดใในลักษณะ 3 มิติเหมือนภาาพวาดมีชีวิตและหลุดออกกมาจากแผ่นเเฟรมภาพแนววคิดรูปแบบใหหม่ เป็ น
ความคิดสร้ างสันและจิ
แ นตนากาารของการสร้ าางภาพโดยใช้ช้ เทคนิคพิเศษษจากภาพสามม มิติที่รวมทฤฤษฎีทางวิทยาศาสตร์
และการซ้ อนภาพโดยกระตุ้นความเคลือ่ นไหววของภาพ ให้ห้ มีมิติเหมือนจจริ ง และชม ICCE MUSEUM พิพธิ ภัณฑ
ฑ์

นํา้ แข็ข็ง ปะติมากรรรมนํ ้าแข็ง ตังอยู
้ง ใ่ นกรุงโซลลเป็ นสถานที่จัจดโชว์นํ ้าแข็งแกะสลั
ง
ก นักท่
ก องเที่ยวสามมารถสัมผัสอากาศที่
หนาวเย็นติดลบกวว่าสิบองศาแลละชมนํ ้าแข็งที่ถกู แกะสลักอออกมาเป็ นรูปปร่างต่างๆ ได้ด้ อย่างน่าอัศจจรรย์
บริการอาหารกลา
า
างวัน ณ ภัตตตาคาร (มือ้ ที่ 11) เมนูจจิมิ ดัก เป็ นไกก่ ผัดกับวุ้นเส้ส้ นและผักอรร่ อยมากมายย
เสริฟพร้
ฟ อมข้ าวสสวยร้ อนๆ
จากนันัน้ นําท่ านช้ ออปปิ ้ ง ย่ านฮฮงแด HONG
GDAE อยูใ่ กล้ล้ กบั มหาวิทยาาลัยศิลปะฮงอิก ที่มีชื่อเสียยงมากของเกาหลี
บรรยาากาศจึงสดใสสเต็มไปด้ วยหหนุม่ สาวชาวโโซล ในตอนกลลางวันฮงแดเเป็ นถนนที่สามมารถเดินช้ อปปปิ ง้ ในร้ านเสื ้้อสวย
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17.40 น.
21.55 น.

สุดอาร์ ตแบบ ราคาานักศึกษา แลละอัพเดตสตรีรี ท สไตล์ จากกแฟชัน่ นิสต้ าตัวจริ ง ส่วนกกลางคืนเป็ นแแหล่งปาร์ ตี ้ที่ cchic สุด
้ ยยมตัวกลับกรุรงเทพ แวะซือของ
้อ (ละลายยเงินวอน 5 แถม 1) สาหหร่าย ขนมต่าง ๆ ช็อกโกแล๊ล๊ ตหิน
ในโซลล จากนันเตรี
ซีเรี ยลลช็อกโก ลิตภภัณฑ์ของใบแและรากฝอยขของโสม ในรูป ขนมโสม ชาาโสม โคลนพออกหน้ าโสม คครี มล้ างหน้ าโสม
เครื่ องสํ
ง าอางโสม เปป็ นต้ น และยัยังมีหมอนสุขภาพ กิมจิ เปป็ บโปโร้ (ป๊ อกกกี ้เกาหลี) ชินนราเมง ( มามม่าเกาหลี)
จากนันัน้ เดินทางสูสู่ สนามบิน
ออกเดิดินทางกลับกกรุงเทพฯมหานนคร โดยเที่ยยวบินที่ ZE 511
ถึงท่าอากาศยานสุสุวรรณภูมิ โดยยสวัสดิภาพ

 CCU KOREA 

ไม่ รรวมทิปไกกด์ +คนขัับรถตลออดการเดินทาง
น ท่ าานละ 20,,000 วอนน (ประมาาณ 600 บบาท)

อัตรราค่ าบริกการ
วันเดินทาง
ท
04 – 08 เม.ย.***วันจักรี **
11 – 15 เม.ย.,12 – 16 เม..ย.**วันสงกกรานต์ **
24 – 28,26-30 เเม.ย.

ผู้ใหญ่
ญ่
26,9000
32,9000
24,9000

เด็กใช้
ใ เตียง เด็กไม่ ใช้ เเตียง พักกเดี่ยว
266,900
25,900
55,000
322,900
31,900
66,000
244,900
23,900
55,000

การรเดินทางอาจจเปลี่ยนแปลลงได้ ตามความเหมาะสมมโดยไม่ แจ้ งใให้ ทราบล่ วงงหน้ า ทัง้ นีเ้ นื่ องจากสภาาพ ลม ฟ้า อากาศ
อ
และสสถานการณ์ ในการเดิ
ใ
นททางขณะนัน้ แต่
แ จะคํานึงถึงความปลออดภัยในการเดินทาง และผลประโยชชน์ ของหมู่คณะเป็
ณ น
สําคัญ โดดยไม่ ทาํ ให้ มมาตรฐานขอองการบริการรลดน้ อยลง
*** ก่ อนตัดสินใจจองทัวร์
ว ควรอ่ านเเงื่อื นไขการเเดินทางอย่ างงถ่ องแท้ จนนเป็ นที่พอใจจ
แล้ วจึงวางมัดจําเเพื่อประโยชชน์ ของท่ านเออง ***
ราคาททัวร์ นีร้ วม
-

ค่าตัว๋ เครื่ องบบินชันประหยั
้
ด ไปกลับพร้ อมมกรุ๊ป / นํ ้าหนักกระเป๋
ก าไม่เกิน 20 กิโลกรัมต่อท่าน
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
้อ านวน 10 มือ้อ / ค่าเข้ าชมสถถานที่ตา่ งๆ
โรงแรมระดับ 3 ดาว พักห้ อองละ 2 – 3 ท่าน จํานวน 3 คืน / อาหารทุกมือจํ
ค่ารถรับ-ส่งและนําเที่ยว พร้้ อมหัวหน้ าทัวร์ ชํานาญงานแลละมัคคุเทศก์ท้อองถิ่น ตลอดกาารเดินทาง
ค่าประกันอุบบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงงเงิน 1,000,0000 บาท (ตามเงื่ออนไขกรมธรรม์์)
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อัตรานีไ้ ม่ รวม
-

ค่าทิปไกด์ แและคนขับรถ ปรระมาณ 20,0000 วอน หรื อ 200 USD หรื อ 6000 บาท ต่อท่านตลอดทริ
น
ป
ค่าใช้ จา่ ยส่วนตั
ว วอื่นๆ เช่น หหนังสือเดินทางง ค่าโทรศัพท์ คค่าซักรี ด ค่าอาหหารเครื่องดื่มนออกเหนือรายการ เป็ นต้ น
ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7 % และะ หัก ณ ที่จ่าย 3 %
ค่านํ ้าหนักกระเป๋ าเกิน 20 กิโลกรัม / ค่าวีซา่ สําหรับหนังสื
ง อเดินทางต่างด้
ง าว

หมายยเหตุ
-

-

-

จํานวนผู้เดินทางขั
น นตํ
้ ่า 15 ท่านขึ ้นไป
หนังสือเดินททางต้ องมีอายุใชช้ งานนับจากวันเดิ
น นทางไม่น้ออยกว่า 6 เดือนแและรับเฉพาะผู้ประสงค์เดินทาางท่องเที่ยว
ทางบริ ษัทฯจจะไม่รับผิดชอบบใดๆ ทั ้งสิ ้นหากกเกิดกรณีความมล่าช้ าจากสายยการบิน, การประท้ วง, การนัดดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรื ออกรณีที่
ท่านถูกปฏิเสสธ การเข้ าหรื อออกเมืองจากเเจ้ าหน้ าที่ตรวจคคนเข้ าเมือง หรืรอเจ้ าหน้ าที่กรมมแรงงานทังจาก
้ กไทย และต่างปประเทศซึง่ อยูนอกเหนื
น่
อ
ความรับผิดชอบ
ช
ทางบริ ษัทฯจจะไม่รับผิดชอบบใดๆ ทั ้งสิ ้นหากกเกิดกรณีความมล่าช้ าจากสายยการบิน, การประท้ วง, การนัดดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรื ออกรณีที่
ท่านถูกปฏิเสสธ การเข้ าหรื อออกเมืองจากเเจ้ าหน้ าที่ตรวจคคนเข้ าเมือง หรืรอเจ้ าหน้ าที่กรมมแรงงานทังจาก
้ กไทย และต่างปประเทศซึง่ อยูนอกเหนื
น่
อ
ความรับผิดชอบ
ช
ทางบริ ษัทฯจจะไม่รับผิดชอบบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากท่านใช้ บริ กาารของทางบริ ษษััทฯไม่ครบ อาทิทิ ไม่เที่ยวบางรรายการ, ไม่ทานอาหารบางมืมื ้อ เพราะ
ค่าใช้ จา่ ยทุกกอย่าง ทางบริ ษัษทฯได้ ชําระค่าใใช้ จ่ายให้ ตวั แททนต่างประเทศแแบบเหมาขาดกก่อนออกเดินทาางแล้ ว
ทางบริ ษัทฯจจะไม่รับผิดชอบบใดๆ ทั ้งสิ ้น หาากเกิดสิง่ ของสูญ
ญหายจากการโโจรกรรม และ/หหรื อ เกิดอุบตั ิเหหตุที่เกิดจากความประมาทของงตัว
นักท่องเที่ยววเอง
เมื่อท่านตกลลงชําระเงินไม่วาทั
่ ้งหมดหรื อบางส่
บ วนกับทางบบริ ษัทฯ ทางบริรษัทฯ จะถือว่าทท่านได้ ยอมรับใในเงื่อนไขข้ อตกกลงต่างๆ ที่ได้ รระบุไว้ แล้ ว
ทั ้งหมด

เงื่อนไไขการสํารองงที่น่ ัง
-

กรุณาจองล่ววงหน้ าก่อนการรเดินทาง พร้ อมชํ
ม าระมัดจํา 55,000 บาท สําาหรับเทศกาลวันนหยุดยาว 10,0000 บาท
ชําระค่าทัวร์ ทงหมดก่
ั้
อนเดินทางไม่น้อยกวว่า 20 วัน มิฉะนนันจะถื
้ อว่าท่านยกเลิ
น กการเดินทาง
น
การยกเลิกไมม่น้อยกว่า 45 ววัน คือมัดจําทัง้ หมด
ยกเลิกล่วงหหน้ า 30 – 44 วันนก่อนเดินทาง หหักมัดจําท่านละ 1,000 / 2,0000 บาท
ยกเลิกล่วงหหน้ า 15 – 29 วันนก่อนเดินทาง หหักมัดจําท่านละ 3,000 / 6,0000 บาท
ยกเลิกหลัง 14 วันก่อนเดินทาง หักค่าดําเนินินการ 100 %
ล ่นๆกระกอบกการพิจารณา
ยกเลิกจากกกรณี อุบตั ิเหตุ หหรื อ เจ็บป่ วย กรุณาส่งหลักฐาานใบรับรองแพททย์ หรื อ เหตุผลอื
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ข้ อแนะนํ
อ
าเพิ่มมเติม สําหรับบผู้เดินทางไปปท่ องเที่ยวปประเทศเกาหหลีใต้
1.

2.

3.
4.

ผู้เดินทางที่ยัยงั คงสภาพการรเป็ นนักศึกษา กกรุณาเตรี ยมใบบรับรองการเป็ นนั
น กศึกษาจากสสถาบันการศึกษาเป็
ษ นภาษาอังกฤษติ
ง
ดตัวไปด้ด้ วย
อาจจะต้ องใใช้ ในบางกรณี
ผู้เดินทางที่เปป็ นข้ าราชการ พนั
พ กงานรัฐวิสาาหกิจ และพนักกงานบริ ษัทเอกชชนต่างๆ กรุณาาเตรี ยมบัตรประะจําตัวข้ าราชการ หรื อใบรับรอองการ
ทํางานเป็ นภภาษาอังกฤษอาาจจะต้ องใช้ ในบบางกรณี
ผู้เดินทางที่ทํทําเล่มพาสปอร์ร์ ตใหม่เนื่องจากกเล่มเก่าหมดอาายุให้ พกหนังสือเดิ
อ นทางเล่มเกก่าติดตัวไปด้ วยยอาจจะต้ องใช้ ใในบางกรณี
กรุณาพกบัตรเครดิ
ต
ต (ถ้ ามี) และเงินสดติดดตัว ทังเงิ
้ นวอนนและเงินสกุล USD
U กองตรวจคคนเข้ าเมืองอาจจจะขอดูในบางกรณี

กรณีผ้ เู ดินนทางไม่ผา่ นกการตรวจพิจาารณาในการ เข้ า-ออก ทังป
้ ประเทศไทยและประเทศเกกาหลีใต้
อันเนื่องมมาจากการกรระทําที่สอ่ ไปใในทางผิดกฎหหมาย การหลลบหนี เข้ าออกกเมือง หรือกาารถูกปฎิเสธใในกรณีอื่นๆทุทุกกรณี
ทางบริ ษัทจะไม่รับผิดชอบและไม่คืนค่
น าใช้ จา่ ยต่างๆ เนื่องจากเป็ นการเหมาาจ่ายกับตัวแททนบริ ษัท
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