HOTLINE: 086-3054939

ราคาเพียง

23,900 บาท/ทาน

เดินทาง : ธันวาคม 2557
**จุดเดนทัวรทน
ี่ าสนใจ**
โรแมนติกสุดๆ ที่เกาะนามิ
โรแมนติกสุดๆที่เกาะนามิ - อุทยานแหงชาติซอรัคซาน
ชมความนารักของตุกตาหมีที่ TEDDY BEAR FARM เลนสกีแบบจุใจที่สกีรีสอรท
ชอปปงเมียนดง,ทงแดมุน,ตลาดอีวาแด – ชิมสตอเบอรี่สดๆจากไร
สุดมันกับสวนสนุกเอเวอรแลนดตั๋วแบบไมจํากัด – คลองกุญแจคูรักที่โซลทาวเวอร
ชมที่มาของสาหรายที่นิยมในเกาหลี ณ โรงงานสาหรายใหทานลองทําทําคิมบับพรอม
ทั้งสวมชุดประจําชาติเกาหลีใต ชุดฮันบกถายภาพกับบรรยายกาศจําลองแบบภาพถาย
สามมิติ
**เดินทางชวงปใหม เมนูพิเศษ !! บุฟเฟตขาปูยักษ
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วันที่

โปรแกรม EASY KOREA WINTER

D1.

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

D2.

อินชอน – เกาะนามิ – ซอรัคซาน(รวมเคเบิล) - วัดซินอึนซา- เท็ดดีแ
้ บรฟารม

D3.

ลานสกี (ไมรวมอุปกรณ) -ไรสตอเบอรี่ -สวนสนุกเอเวอรแลนด - ตลาดทงแดมุน
ศูนยโสม – บลูเฮาส – พระราชวังเคียงบอค – ศูนยเครื่องสําอาง -คลองชองเกซอน –
DUTY FREE – โซล ทาวเวอร (ไมรวมคาลิฟท)-ชอปปงเมียงดง-บุฟเฟตขาปูยักษ
ศูนยสมุนไพร -ศูนยสมุนไพรสนเข็มแดง – โรงงานสาหราย - ทําคิมบับ (ขาวหอ
สาหราย) + ชุดฮันบก –ถายภาพ 3 มิติ – ชอปปงยานอีวาแด-ซุปเปอรมาเกตละลาย
เงินวอน -สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ

D4.
D5.

วันแรก
20.00 น.
22.20 น.
วันที่สอง
06.00 น.

เที่ยง

มื้ออาหาร

โรงแรม

U-dong / L
/D
BF / L / D

ซอรัค
ซาน
กรุงโซล

BF / L / D

กรุงโซล

BF / L / -

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
คณะพรอมกันที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก ประตู 6 เคานเตอร L
สายการบินอีสตาร เจ็ท (ZE) มีเจาหนาที่ของบริษัทฯคอยใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวก
เหิรฟา สูกรุงโซล โดยสายการบิน EASTAR JET เที่ยวบินที่ ZE512 ( บินประมาณ 4.30 – 05.00 ชั่วโมง)
อินชอน - เกาะนามิ – อุทยานแหงชาติโซรัคซาน (รวมเคเบิ้ล) – วัดซินอึนซา- เท็ดดี้แบรฟารม
เดินทางถึงทาอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต (เวลาทองถิ่นเร็วกวาไทย 2 ช.ม.)
นําทาน รับประทานอาหาร เชา ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 1) เมนู อุดง สไตลเกาหลี *** เพิ่มอาหารเชา***
จากนั้ น นํ า ท า นสู เ มื อ งชุ น ชอน และลงเรื อ เดิ น ทางสู เกาะนามิ โดยใช เ วลาประมาณ 10 นาที ชมวิ ว
ทิวทัศนของสถานที่เคยใชเปนสถานที่ถายทําละครทีวี Winter Love Song อันโดงดังไปทั่วเอเชีย พรอมมี
เวลาใหทานไดเก็บภาพอันสวยงามนาประทับใจ สุดแสนโรแมนติค เปรียบประหนี่งดุจทานเปนพระ-นาง ใน
ละครเลยทีเดียว อิสระตามอัธยาศัย
บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 2) บริการ ทัคคาลบี หรือไก บารบีคิวผัด ซอสเกาหลีอาหารเลื่อง
ชื่อ ของเมืองชุนชอน โดยนําไกบารบีคิว มันหวาน ผัดกะหล่ํา ตน กระเทียม ตกหรือขาวปน และซอสมา
ผัดรวมกันบนกระทะแบนดํา คลุกเคลาทุกอยางใหเขาที่ รับประทานกับผัดกาดเกาหลีและเครื่องเคียง
นําทานเขาเที่ยวชม อุทยานแหงชาติโซรัคซาน ชมความงามของเขาโซรัคซานความงามของวนอุทยาน
แหงชาติที่ไดขึ้นชื่อวาเปนภูเขาสี่ฤดูสมญานามสวิสเซอรแลนดแหงเกาหลีเขาโซรัคหรือภู เขาหิม ะตั้งอยูใจ
กลางภูเขาแทแบคซึ่งทอดยาวไปถึงเขาคึมคังของประเทศเกาหลีเหนือ มี เทือกเขา ปาไม หุบเขา สายน้ํา
ทะเลสาบ หิน รูปรางตาง ๆ ที่สวยงามซึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติที่ที่หาดูไดยากยิ่ง โดยเฉพาะในฤดูหนาว
หิมะจะตกโปรยปรายลงมาบริเวณเทือกเขานี้กอนเปนที่แรกของเกาหลีทําใหทั้งเทือกเขาเปลี่ยนเปนสีขาว
ดวยปุย หิม ะ งดงามและแสนโรแมนติ กเกิน กวาคํ าบรรยายคุม คาแก การพั กผอนกับการชมความงามของ
ธรรมชาติอยางแทจริง(ในขณะที่ฤดูใบไมรวงของที่นี่ชวงปลายเดือน ก.ย.-พ.ย.ทั่วทั้งหุบเขาจะปกคลุม ไป
ดวยสีสันของใบไมตางๆ ที่เปลี่ยนจากสีเขียวไปเปนสีแดง สม เหลือง น้ําตาล ไม วาจะเปนใบเมเปลสีแดง
สด ใบไมแปะกวยสีเหลืองทองและใบไม อื่นๆ) ให ทานถายรูปคูกับอนุสาวรียหมี เสี้ยวพระจั นทร นมัสการ
พระพุทธรูปปรางสมาธิองคใหญตั้งอยูกลางแจง และเดินขามสะพานไปยัง วัดชินฮันซา วัดเกาแกกวาพั น
ปส ร า งในสมั ยอาณาจั ก รชิ ล ลา ภายในวิ ห ารของวั ด ยั ง เก็ บรั ก ษาพระพุ ท ธรู ป ภาพวาดเกี่ ย วกั บ ศาสนา
พุทธ และระฆังอันเกาแกอายุ กวา 1,400 ป ตั้งอยูภายใน นําทานแวะชมความ นารักของตุกตาหมี เท็ดดี้ ที่
TEDDY BEAR FARM ในอิริยาบถตางๆ
ตุกตาหมีถูกนํามาเปนตัวแทนในการถายทอดควาเปนมาของ
ชาวเกาหลีไดอยางนารัก

2 / SKY ZPICN_WINTER 2 5D3N

HOTLINE: 086-3054939

เย็น

ค่ํา

รับประทานอาหารเย็น ณ ภั ตตาคาร (มื้อที่ 3) บริการ OSAM หรือ หมู และปลาหมึ กผัดน้ําคลุกคลิก เนื้อ
หมูและ ปลาหมึกยางบารบีคิวหมักสไตลสมัยใหมเกาหลีคนตางประเทศนิยมรับประทานเพราะมีรสชาติออก
หวานเผ็ดเล็กนอย โดยการนําบารบีคิวหมูปลาหมึกลงในกระทะครึ่งวงกลมพรอมน้ําซุปปรุงรส
นําทานสู I-PARK HOTEL, SEORAK DAEMYUNG หรือ เทียบเทา ( ซอรัคซาน)

วันที่สาม
เชา

ลานสกีรีสอรท – ไรสตอเบอรี่ – สวนสนุกเอเวอรแลนด – ตลาดทงแดมุน
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 4)
นําทานเดินทางไปสัมผัสความสนุกสุดมันสกับการเลนสกีบนลานสกีขนาดใหญ ณ สกีรีสอรทที่ติดอันดับ 1
ใน3 ของสกีรีสอรทในประเทศเกาหลีที่ YANGJI PINE SKI RESORT ซึ่งลานสกีแหงนี้จ ะมี ความทาทาย
ใหทานไดสัมผัส ดวยเนินหิมะที่มีขนาดความสูงตั้งแต 1 กิโลเมตรขึ้นไป เปนที่กลาวขวัญถึงวา เปนสวรรค
ของนักสกี แตก็มีทางวิ่งสําหรับนักสกีมือใหมเชนกัน มีเนินรูปตัวเอสที่เชื่อมระหวางยอดเนิน ใหทานไดหา
ประสบการณดวยการเลนสกีบนลานหิมะขาวโพลน และนอกจากนี้ยังมีสิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ อาทิ ราน
กาแฟ โบวลิ่ง, ซาวนา ฯลฯ มีเวลาใหทานไดสนุกกับการเลนสกีอยางเต็ม ที่ ซึ่งปลอดภั ยไม มี อันตรายใดๆ
ทั้งสิ้น (ไมรวมคาเชาชุดและอุปกรณสกีประมาณ 50,000 วอน) จากนั้นนําทานเยี่ยมชมไรผลไม สงออกที่
สําคัญในฤดูหนาว ที่ “ไรสตรอเบอรรี่” เชิญทานลิ้มรสสตรอเบอรรี่เกาหลีสดๆ ในบรรยากาศภายในไรสตรอ
เบอรรี่อยางแทจริง ทานจะไดพบกับวิถีชีวิตชาวไรสตรอเบอรรี่ของเกาหลี วามีวิธีการปลูกอยางไรจึ งไดผล
สตรอเบอรรี่ที่ขนาดใหญเปนพิเศษและหวานหอมชวนนารับประทานเปนที่ชื่นชอบของชาวเกาหลีเองและ
ชาวตางชาติ และยังเปนผลไม สงออกของประเทศอีกดวย ชมวิธีการปลูก การดูแลรักษาผลสตรอเบอร รี่
และทานยังสามารถเลือกเก็บสตรอเบอรรี่ และเลือกชิม ไดจ ากภายในไร พรอมทั้งยังสามารถซื้อกลับไป
ฝากคนทางบานไดดวย

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 5) หมูยางเกาหลี หรือ คาลบี้ เปนอาหารพื้ นเมื องเกาหลีที่
เลื่องชื่อและรูจั ก กันดีทั่ วโลก มี รสชาติก ลมกล อม โดยนํ าหมู ส วนที่ติ ดกับกระดูก ไปยา งบนเตาถา นแบบ
ดั้งเดิม เสิรฟพรอ มขาวสวยรอนๆ เครื่องเคียงหลากชนิด น้ําจิ้ ม เตาเจี้ ยว และน้ําซุปสาหราย รับประทาน
คลายกับเมี่ยงคําของไทย พื้นเมื องเกาหลีที่เลื่องชื่อและรูจั กกันดีทั่วโลก มี รสชาติกลมกลอม โดยนําหมู
สวนที่ติดกับกระดูกไปยางบนเตาถานแบบดั้งเดิม เสิรฟพรอมขาวสวยรอนๆ เครื่องเคียงหลากชนิด น้ําจิ้ ม
เตาเจี้ยว และน้ําซุปสาหราย รับประทานคลายกับเมี่ยงคําของไทย) ) จากนั้นทานเดินทางสู เอเวอรแลนด
สวนสนุกกลางแจงที่ใหญที่สุดของประเทศเกาหลีใตซึ่งตั้งอยูทามกลางหุบเขาขอเชิญทานทองไปกับโลก
ของสัตวปาซาฟารี ทานจะไดพบกับ ไลเกอร ซึ่งเปนลูกแฝดผสมที่เกิดขึ้นจากความรักระหวางสิงโตผูเปน
พอและเสือผูเปนแมนับเปนแฝดผสมเสือ-สิงโตคูแรกในโลก ชมความนารักของหมี ตางๆซึ่งพนักงานขับรถ
ซาฟารีจ ะเปนผูทักทายและเลนกับพวกเขา เติม เต็ม ความสุขของทานสนุกสนานกับเครื่องเลนตางๆ ไม
จํากัดชนิด พรอมทั้งบรรยากาศหนาวๆ โรแมนติคๆ

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 6) บุฟเฟต บาบีคิว เกาหลี หมู เนื้อ ไก ซีฟูด ไมอั้น
จากนั้นนําทานเดินทางสูยานศูนยการคาแหลงชอปปงที่ชื่อไดวาใหญที่สุดในเอเชีย ทงแดมุ น ซึ่งตั้งอยู
บริเวณประตูเมื องโบราณทางทิศตะวันออกทานสามารถซื้อสินคาหลากหลายประเภทไดที่นี้อาทิ เสื้อผา
บุรุษ-สตรี รองเทาบุรุษ-สตรี รองเทาผาใบ เข็ม ขัด ของที่ระลึก ชุดเครื่องครัวถุงนองถุงเทาผาพั นคอโดย
ทานจะได สัมผัส กับ บรรยากาศการชอปปงสินคาในราคาเกาหลีอยางแทจริง

3 / SKY ZPICN_WINTER 2 5D3N

HOTLINE: 086-3054939

ค่ํา
วันที่สี่
เชา

เที่ยง

ค่ํา

นําทานเขาสูที่พัก GOLDEN FOREST HOTEL, LEXVILL HOTEL,BENIKEA HOTEL หรือ เทียบเทา
ศูนยโสม – บลูเฮาส – พระราชวังเคียงบอค – ศูนยเครื่องสําอาง – DUTY FREE –
คลองชองเกชอน- โซล ทาวเวอร (รวมคาลิฟท) – ชอปปงเมียนดง
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 7)
จากนั้นนําทานเดินทางสู ศูนยโสมรัฐ บาล ซึ่งรัฐ บาลรับรองคุณภาพวา
ผลิตจากโสมที่มีอายุ 6 ปซึ่งถือ วา เป น โสมที่ มี คุ ณ ภาพดี ที่ สุ ด ชมวงจร
ชีวิตของโสม พรอมใหทานไดเลือกซื้อโสมที่มี คุณภาพดีที่สุดและราคา
ถูกกวาไทยถึง 2 เทา กลับไปบํารุงรางกายหรือฝากญาติผูใหญที่ทานรัก
และนับถืออีกไมไกลจากกันมากนัก จากนั้นนําชม บลูเฮาส ทําเนียบของ
ประธานาธิบดี (ระหวางรถแลนผานไม อนุญาตใหถายภาพหรือวีดีโอใดๆ
ทั้งสิ้น) แวะถายรูปเปนที่ระลึกกับ อนุสาวรีย นกฟ นิกซ สัญลักษณความเปนอมตะ และชมทัศนียภาพอั น
สวยงามของภู เขารูปหัวมั งกร และวงเวียนน้ําพุ ซึ่งนับเปนจุ ดที่มี ฮวงจุ ยที่ดีที่สุดของกรุงโซล จากนั้นชม
พระราชวังเคียงบ็อค ซึ่งเปนพระราชวังไม โบราณที่เกาแกที่สุด สรางขึ้นใน ค.ศ. 1394 หรือในอดีตกว า
600 ปกอน ภายในพระราชวังแหงนี้มีหมูพระที่นั่งมากกวา 200 หลัง แตไดถูกทําลายไปมากในสมั ยที่ญี่ปุน
เขามาบุกยึดครอง ทั้งยังเคยเปนศูนยบัญชาการทางการทหารและเปนที่ประทับของกษัตริย ปจ จุ บันไดมี
การกอสรางหมูพ ระที่นั่งที่เคยถูกทําลายขึ้นมาใหม ในตําแหนงเดิม ถายภาพคูกับพลับพลากลางน้ําเคียง
เฮวรู ที่ซึ่งเคยเปนทองพระโรงออกงานสโมสรสันนิบาตตางๆ สําหรับตอนรับแขกบานแขกเมือง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 8) บริการทานดวย เมนู Samgyetang หรือเมนูไ กตุนโสม
อาหาร วังในสมัยกอน ปจจุบันเปนอาหารเลื่องชื่อของเมืองหลวง เชื่อกันวาบํารุงและเสริม สุขภาพ ภายใน
ตัวไกจ ะมี ข าวเหนียว รากโสม พุ ทราแดงและเคล็ด ลับในการตุ นเสิรฟพร อมเครื่องเคียงที่เรีย กวา กักตุ กี
เสน ขนมจี น เหลา โสม พริก ไทยดํา และเกลื อ) จากนั้น นํา ทานสู Cosmetic Shop เป นศู นยร วมของ
เครื่องสําอางของเกาหลี อาทิเชน ROJUKISS, LOTREE, ETUDE และอีกมากมายหลากหลายแบรนดเนม
ที่นําเขามาจากทั่วโลกอิสระทานเลือกซื้อไดตามอัธยาศัยชม จากนั้นนําทาน ชอปปงสินคาปลอดภาษี ที่
ดิวตี้ฟรี (Duty Free Shop) ที่นี่มีสินคาชั้นนําใหทานเลือกซื้อมากมายกวา 500 ชนิด อาทิ น้ําหอม เสื้อผา
เครื่องสําอาง กระเปา นาฬิกา เครื่องประดับ ฯลฯ มี เวลาพาทานเดินชม
คลองชองเกชอน ซึ่งเดิม เปน
คลองเก าแกในอดีตมี อายุ กวา 600 ป ที่ท อดผานใจกลางเมื องหลวง แตในปจ จุ บันไดมี การพั ฒนา และ
บูรณะคลองแหงนี้ขึ้นมาใหม ทําใหกรุงโซลมีคลองที่ยาวกวา 6 กิโลเมตร ที่มีแตน้ําใส จนสามารถมองเห็น
ตัวปลาหลากพันธที่กําลังแหวกวายไปมา ปจจุบันโครงการชองเกชองไดกลายเปนสถานที่จัดกิจกรรมตางๆ
อาทิ งานแสดงศิล ปะตางๆ งานดนตรี นิท รรศการดอกไม ฯลฯ และยั งมี ส วนสาธารณะทั้ งสองฝ งคลอง
จากนั้นนําทานสู หอคอยกรุงโซล N Tower (ไมรวมคาลิฟต) ซึ่งอยูบริเวณเนินเขานัม ซาน ซึ่งเปน 1
ใน 18 หอคอยที่สูงที่สุดในโลกที่ฐานของหอคอยมี สิ่งที่นาสนใจตางๆ เช น ศาลาแปดเหลี่ยมปาลกั๊กจอง
,สวนสัตวเล็กๆ,สวนพฤกษชาติ , อาคารอนุสรณผูรักชาติอัน ชุง กุน นอกจากนี้โซลทาวเวอรยังเปนสถานที่
ถายทําละครเกาหลีแนวนา รักๆ เรื่อง “กั บดักหัวใจยัย แม ม ด” อิสระใหทุกท านไดเดินเล นและถายรูป คู
หอคอยตามอัธยาศัยหรือคลองกุญแจคูรัก มี เวลาอิสระใหทานเดินเลนหรือชอปปงตุกตา Teddy Bear
Shop ที่นารัก จากนั้นนํา ทานชอปปง ยาน เมี ยงดง หรือสยามสแควร เกาหลี หากทานตองการทราบว า
แฟชั่นของเกาหลีเปนอยางไร กาวล้ํานําสมัยเพียงใดทานจะตองมาที่เมียงดงแหงนี้ พบกับสินคาวัยรุน อาทิ
เสื้อผาแฟชั่นแบบอินเทรน เครื่องสําอางดังๆ ของเกาหลี พบกับความแปลกใหม ในการชอปปงอีกรูปแบบ
หนึ่ง ซึ่งเมียงดงแหงนี้จะมีวัยรุนหนุมสาวชาวโสมไปรวมตัวกันที่นี่กวาลานคนในแตละวัน
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 9) บุฟเฟต บาบีคิว เกาหลี หมู เนื้อ ไก ซีฟูด ไมอั้น
พิเศษ เดินทางชวงปใหม เมนูบุฟเฟตขาปูยั กษ นอกจากนี้ยังบริการอาหารนานาชาติม ากมาย บริการ
พรอมดวยเครื่องดื่มตางๆ ของหวาน,ขนม และผลไม

นําทานเขาสูที่พัก GOLDEN FOREST HOTEL, LEXVILL HOTEL,BENIKEA HOTEL หรือ เทียบเทา
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วันที่หา

ศู น ย ส มุ น ไพร – RED PINE –โรงงานสาหร า ย - ทํ า คิ ม บั บ (ข า วห อ สาหร า ย) + ชุ ด ฮั น บก
ถายภาพ 3 มิติ - ชอปปงย านอีวาแด - ซุปเปอรล ะลายเงินวอน - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ

เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 10)
จากนั้น นําทา นเดิน ทางไปดูแลสุ ขภาพกันที่ ศู นยสมุ นไพรฮอกเกนามู ซึ่งเป นสมุ นไพรที่ทั่ วโลกยอมรั บ
รวมถึง สถาบั น ต างๆ วา เป นสมุ น ไพรที่ มี คุ ณ ภาพดี ที่ สุด ในการบํา รุ ง ตับ และดู แ ละตั บ ของเรา ซึ่ ง จะเป น
สมุนไพรที่หาไดยากในปจจุบัน ทานจะไดชมการสาธิต การทดลองวาสมุ นไพรชนิดนี้มี คุณคาเพี ยงใดตอ
โลกใบนี้ ตนไมชนิดนี้เจริญเติบโตในปาลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือน้ําทะเล 50-800
เมตร ชาวเกาหลีรุนใหมนิยมนํามารับประทานเพื่อชวยดูแลตับใหสะอาดแข็งแรง ปองกันโรคตับแข็ง ไม ถูก
ทําลายจาการดื่ม แอลกอฮอล กาแฟ บุหรี่ สารตกคางจากอาหารและยา แลวนําทานสู ศูนยสมุ นไพรสน
เข็มแดง หรือ RED PINE ซึ่งผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลีซึ่งจะใชตนสนเข็มแดงจากยอดเขาที่
ประเทศเกาหลีเหนือมาผลิตโดยใชเทคโนโลยีพ รอมกับการวิจั ยที่ประเทศเกาหลีใตออกมาเปน น้ํามั นสน
เข็มแดง ภูมิประเทศของประเทศเกาหลีเปนภู เขาประมาณ 70 เปอรเซ็นต โดยกวาจะมาเปนน้ํามั นสนเข็ม
แดงได 1 แคปซูล ตองใชใบสนเข็ม แดงประมาณ 2.7 กิโลกรัม มาสกัดเอาน้ํามั นมาผลิตและวิจั ยออกมา
เปนน้ํามันสนนี้ สามารถชวยในการลดระดับไขมันในเสนเลือดไดเปนอยางดี จากนั้นนําทานเขาชมโรงงาน
สาหราย ของฝากที่มีชื่อเสียงของเกาหลี ผลิตสาหรายใหม สด ทุกวันมีหลายรสชาติใหทานไดเลือกซื้อไป
เป นของฝาก จากนั้ น นํา ทา น เรี ยนรูวิ ธีก ารทํ า คิม บับ (ขา วห อ สาหร าย) อาหารง า ยๆๆที่ คนเกาหลีนิ ย ม
รับประทาน คิม แปลวา สาหราย บับ แปลวา ขาว จะเป นแทงยาวๆ แลวเคาก็จ ะหั่น เปนชิ้นๆพอดีคํา จิ้ ม
กะโชยุญี่ปุนหรือวาซาบิก็ได ตามรานอาหารก็จะมีทําเปนพิเศษ คือมี ผัดซอสมาใหจิ้ ม ราดดวยพิ เศษ!!! ฟรี
ใสชุดประจําชาติเกาหลี ฮันบก มี หลากหลายชุดใหทานไดเลือกใสพ รอมเก็บภาพประทับใจพรอมทั้งชม
“ถายภาพ 3 มิติ” เคล็ดลับงานศิลปะแหงภาพ” ที่ทําใหทานไดตื่นตาตื่นใจกับศิลปะแนวใหม เปนภาพวาด
ในลักษณะ 3 มิติเหมือนภาพวาดมีชีวิตและหลุดออกมาจากแผนเฟรมภาพแนวคิดรูปแบบใหม เปนความคิด
สร า งสั น และจิ น ตนาการของการสร า งภาพโดยใช เ ทคนิ ค พิ เ ศษจากภาพสาม มิ ติ ที่ ร วมทฤษฎี ท าง
วิทยาศาสตรและการซอนภาพโดยกระตุนความเคลื่อนไหวของภาพ ใหมีมิติเหมือนจริง

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 11) เมนูจิมดัก เปนไกพะโลผัดกับวุนเสนและผักอรอยมากมาย
เสริฟพรอมขาวสวยรอนๆ พรอมเครื่องเคียงตางๆ
จากนั้นนําทานชอปปง ยานอีวาแด อยูใกลกับมหาวิทยาลัยอีวา มหาวิทยาลัยสตรีที่มี ชื่อเสียงของเกาหลี
เปนถนนที่สามารถเดินชอปปงในรานเสื้อสวยสุดอารตแบบ ราคานักศึกษา และอัพ เดตสตรีท สไตล จาก
แฟชั่นนิสตาตัวจริง สวนกลางคืนเปนแหลงปารตี้ที่ chic สุดในโซล จากนั้นเตรียมตัวกลับกรุงเทพ แวะซื้อ
ของ (ละลายเงินวอน 5 แถม 1) สาหราย ขนมตาง ๆ ช็อกโกแลตหิน ซีเรียลช็อกโก ลิตภั ณฑของใบและ
รากฝอยของโสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหนาโสม ครีมลางหนาโสม เครื่องสําอางโสม เปนตน
และยั ง มี ห มอนสุ ขภาพ กิม จิ เปบ เปโร (ปอ กกี้เ กาหลี ) ชิ นราเมง ( มาม าเกาหลี) จากนั้ น เดิ น ทางสู
สนามบิน
ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯมหานคร โดยเที่ยวบินที่ ZE 511
ถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ...

17.40 น.
21.55 น.

***********************@@@@@@@@@@@@************************

ไมรวมทิปไกด+คนขับรถตลอดการเดินทาง ทานละ 20,000 วอน (ประมาณ 650 บาท)
*** กอนตัดสินใจจองทัวร ควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแท จนเปนที่พอใจ
แลวจึงวางมัดจําเพื่อประโยชนของทานเอง ***
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อัตราคาบริการ : สายการบิน
วันเดินทาง

ผูใหญ

เด็กใชเตียง

เด็กไมใชเตียง

พักเดี่ยว

06-10 ธ.ค.57
03-07,05-09 ธ.ค.57
10-14 ธ.ค.57
28 ธค.57 – 01 ม.ค.58 *วันปใหม**

23,900.24,900.25,900.30,900.-

23,900.24,900.25,900.30,900.-

22,900.23,900.24,900.29,900.-

5,500.5,500.5,500.6,500.-

30 ธค.57 – 03 ม.ค.58 *วันปใหม**

30,900.-

30,900.-

29,900.-

6,500.-

**ราคาไทยบาท/ทาน

การเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทั้งนี้เนื่องจากสภาพ ลม ฟา อากาศ
และสถานการณในการเดินทางขณะนั้นแตจะคํานึงถึงความปลอดภัยในการเดินทาง และผลประโยชนของหมูคณะเปนสําคัญ โดย
ไมทําใหมาตรฐานของการบริการลดนอยลง
อัตราคาบริการรวม
คาตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด ไปกลับพรอมกรุป / น้ําหนักกระเปาไมเกิน 20 กิโลกรัมตอทาน
คาภาษีสนามบินทุกแหง
โรงแรมระดับ 3 ดาว พักหองละ 2 – 3 ทาน จํานวน 3 คืน / อาหารตามรายการที่ระบุ / คาเขาชมสถานที่ตางๆ
คารถรับ-สงและนําเที่ยว พรอมหัวหนาทัวรชํานาญงานและมัคคุเทศกทองถิ่น ตลอดการเดินทาง
คาประกันอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)
อัตราคาบริการไมรวม
คาทิปไกด และคนขับรถ ประมาณ 20,000 วอน หรือ 20 USD หรือ 650 บาท ตอทานตลอดทริป
คาใชจายสวนตัวอื่นๆ เชน หนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาซักรีด คาอาหารเครื่องดื่มนอกเหนือรายการเปนตน
คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % และ หัก ณ ที่จาย 3 %
คาน้ําหนักกระเปาเกิน 20 กิโลกรัม / คาวีซาสําหรับหนังสือเดินทางตางดาว
เงื่อนไขการสํารองที่นั่ง
1. การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 15 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไม ครบจํ านวน ดังกลาว ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
2. กรุณาชําระมัดจําทานละ 5,000 บาท ชวงเทศกาล 10,000 บาท
และชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 20 วันกอนออกเดินทาง มิฉะนั้นจะถือวาทานยกเลิกการเดินทาง
3. กรุณาสงสําเนาหนาพาสปอรตผูเดินทาง มาที่ tours@thaiskyticket.com (อายุใชงานคงเหลือไมนอยกวา 6เดือน)
โอนเงินผานธนาคาร
ธนาคาร
ธนาคารกรุงเทพ (กระแสรายวัน) สาขา สวนพลู
ธนาคารไทยพาณิชย (ออมทรัพย) สาขา บางโคล

ชื่อบัญชี

เลขที่บัญชี

อี-สกายลิ้งค ทราเวล

200-303467-1

นางสาวนพรัตน มหาพีราภรณ

095-275521-4

ธนาคารกสิกรไทย (ออมทรัพย) สาขา ซอยเจริญราษฏร
นายณพดล มหาพีราภรณ
670-2-09125-8
**เมื่อทานไดทําการชําระเงินแลว กรุณาแจงการชําระเงิน
1. แจงทางโทรศัพท ไดที่หมายเลข 02 294 5864
2. แจงทางแฟกซไดที่หมายเลข 02 294 5865 หรือทางอีเมลล tours@thaiskyticket.com (สงสําเนาใบโอนเงิน)
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HOTLINE: 086-3054939

การยกเลิก
-

การยกเลิกไมนอยกวา 45 วัน คือมัดจําทั้งหมด
ยกเลิกลวงหนา 30 – 44 วันกอนเดินทาง หักมัดจําทานละ 1,000 / 2,000 บาท
ยกเลิกลวงหนา 15 – 29 วันกอนเดินทาง หักมัดจําทานละ 3,000 / 6,000 บาท
ยกเลิกหลัง 14 วันกอนเดินทาง หักคาดําเนินการ 100 %
ยกเลิก จากกรณี อุ บัติ เหตุ หรื อ เจ็ บป วย กรุณ าส งหลักฐานใบรับ รองแพทย หรื อ เหตุผ ลอื่ นๆกระกอบการ
พิจารณา

หมายเหตุ
1. จํานวนผูเดินทางขั้นต่ํา 20 ทานขึ้นไป
2. หนังสือเดินทางตองมีอายุใชงานนับจากวันเดินทางไมนอยกวา 6 เดือนและรับเฉพาะผูประสงคเดินทางทองเที่ยว
3. ทางบริษัทฯจะไม รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน,
การกอจลาจล หรือกรณีที่ทานถูกปฏิเสธ การเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมื อง หรือเจ าหนาที่กรม
แรงงานทั้งจากไทย และตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบ
4. ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากทานใชบริ การของทางบริษัทฯไม ครบ อาทิ ไม เที่ยวบางรายการ, ไม
ทานอาหารบางมื้อ เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบริษัทฯไดชําระคาใชจ ายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาด
กอนออกเดินทางแลว
5. ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจาก
ความประมาทของตัวนักทองเที่ยวเอง
6. เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้ง หมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไข
ขอตกลงตางๆ ที่ไดระบุไวแลวทั้งหมด
ขอแนะนําเพิ่มเติม สําหรับผูเดินทางไปทองเที่ยวประเทศเกาหลีใต
1. ผู เ ดิ น ทางที่ ยั ง คงสภาพการเป น นั ก ศึ ก ษา กรุ ณ าเตรี ย มใบรั บ รองการเป น นั ก ศึ ก ษาจากสถาบั น การศึ ก ษาเป น

ภาษาอังกฤษติดตัวไปดวยอาจจะตองใชในบางกรณี
2. ผูเ ดิ น ทางที่ เ ป น ข า ราชการ พนั ก งานรั ฐ วิ ส าหกิ จ และพนั ก งานบริ ษั ท เอกชนต า งๆ กรุ ณ าเตรี ย มบั ต รประจํ า ตั ว
ขาราชการ หรือใบรับรองการทํางานเปนภาษาอังกฤษอาจจะตองใชในบางกรณี
3. ผูเดินทางที่ทําเลมพาสปอรตใหมเนื่องจากเลมเกาหมดอายุใหพกหนังสือเดินทางเลม เกาติดตัวไปดวยอาจจะตอง
ใชในบางกรณี
4. กรุณาพกบัตรเครดิต (ถามี ) และเงิ นสดติดตัว ทั้ง เงิ นวอนและเงิ นสกุล USD กองตรวจคนเขาเมื องอาจจะขอดูใน
บางกรณี
กรณีผูเดินทางไมผานการตรวจพิจารณาในการ เขา-ออก ทั้งประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต
อันเนื่องมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง หรือการถูกปฏิเสธใน
กรณีอื่นๆทุกกรณี ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบและไมคืนคาใชจายตางๆ เนื่องจากเปนการเหมาจายกับ
ตัวแทนบริษัท
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