HOTLINE: 086-3054939

ราคาเริ่มต้นเพียง 19,900 บาท/ท่าน

***เดือนมีนาคม เพียง 14,900 บาท/ ท่าน***
โรแมนติกสุดๆที่เกาะนามิ - ชมวิวบนเทือกเขา ซอรัคซาน (รวมค่าขึน
้ กระเช้า)
วัดชินฮันซา วัดเก่าแก่กว่าพันปี- สัมผัสบรรยากาศน่ารักของหมีที่เท็ดดีแ
้ บร์ ฟาร์ม
สุดมันกับสวนสนุกเอเวอร์แลนด์ตั๋วแบบไม่จากัด – คล้องกุญแจคู่รักทีโ่ ซลทาวเวอร์
ชมที่มาของสาหร่ายที่นิยมในเกาหลี ณ โรงงานสาหร่ายให้ท่านลองทาทาคิมบับพร้อมทั้งสวมชุดประจา
ชาติเกาหลีใต้ ชุดฮันบกถ่ายภาพกับบรรยายกาศจาลองแบบภาพถ่ายสามมิติ

เดินทาง : มีนาคม-เมษายน 2558
วันที่

โปรแกรม EASY KOREA ICEFISHING

มื้ออาหาร

โรงแรม

D1.

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

D2.

อินชอน – เกาะนามิ – อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน (เคเบิ้ล) – วัดซินอึนซา

L /D

D3.

เท็ดดี้แบร์ฟาร์ม -สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - โซล ทาวเวอร์ (ไม่รวมค่าลิฟท์) - ตลาดทงแดมุน

BF / L / D

กรุงโซล

BF / L / D

กรุงโซล

D4.
D5.

ศูนย์โสม – บลูเฮาส์ – พระราชวังเคียงบ๊อค – ศูนย์เครือ
่ งสาอาง คลองชองเกซอน – DUTY
FREE – ช้อปปิ้งเมียงดง
ศูนย์สมุนไพร -ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง – โรงงานสาหร่าย - ทาคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) +
ชุดฮันบก –พิพิธภัณฑ์ 3 มิติ – ช้อปปิง้ ย่านอีวาแด-ซุปเปอร์มาเก๊ตละลายเงินวอน
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BF / L / -

ซอรัคซาน

HOTLINE: 086-3054939

วันแรก
21.30 น.

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ประตู 7 เคาน์เตอร์ D
สายการบิน JETASIA (JF) เที่ยวบินที่ JF มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับ และอานวยความสะดวก
(พร้อมให้บริการด้วยเครื่องบิน โบอิ้ง 767 (รองรับผู้โดยสารได้ถึง 235 คน) และบริการเต็มรูปแบบทุกเที่ยวบิน)

วันที่สอง
01.10 น.
08.30 น.

อินชอน - เกาะนามิ – อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน (รวมเคเบิ้ล) – วัดซินอึนซา
เหิรฟ้า สู่กรุงโซล โดยสายการบิน JET ASIA เที่ยวบินที่ JF180 (บินประมาณ 4.30 – 05.00 ชั่วโมง)
เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม.)
จากนั้นนาท่านลงเรือ เดินทางสู่ เกาะนามิ โดยใช้เ วลาประมาณ 10 นาที ชมวิว ทิวทัศน์ของสถานที่
เคยใช้เป็นสถานที่ถ่ายทาละครทีวี Winter Love Song อันโด่งดังไปทั่วเอเชีย พร้อมมีเ วลา
ให้ท่านได้เก็บภาพอันสวยงามน่าประทับใจ สุดแสนโรแมนติค เปรียบประหนี่ง ดุจท่านเป็น
พระ-นาง ในละครเลยทีเดียว อิสระตามอัธยาศัย
บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 1) บริการ ทัคคาลบี หรือไก่ บาร์บีคิวผัด
ซอสเกาหลีอาหารเลื่องชื่อ ของเมืองชุนชอน โดยนาไก่บาร์บีคิว มันหวาน ผัดกะหล่า ต้น
กระเทียม ตกหรือข้าวปั้น และซอสมาผัดรวมกันบนกระทะแบนดา คลุกเคล้าทุกอย่างให้เ ข้า
ที่ รับประทานกับผัดกาดเกาหลีและเครื่องเคียง
นาท่า นเข้ าเที่ ยวชม อุท ยานแห่ง ชาติ โซรั คซาน ชมความงามของเขาโซรัคซานความงามของวนอุ ท ยาน
แห่งชาติที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นภูเขาสี่ฤดูสมญานามสวิสเซอร์แลนด์แห่งเกาหลีเขาโซรัคหรือภูเขาหิมะตั้งอยู่ใจกลาง
ภูเขาแทแบคซึ่งทอดยาวไปถึงเขาคึมคังของประเทศเกาหลีเหนือ มีเทือกเขา ป่าไม้ หุบเขา สายน้า ทะเลสาบ
หิน รูปร่างต่าง ๆ ที่สวยงามซึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติทท
ี่ ห
ี่ าดูได้ยากยิ่ง โดยเฉพาะในฤดูหนาวหิมะจะตกโปรย
ปรายลงมาบริเวณเทือกเขานี้ก่อนเป็นที่แรกของเกาหลีทาให้ทั้ง เทือกเขาเปลี่ยนเป็นสีขาวด้วยปุยหิมะ งดงาม
และแสนโรแมนติกเกินกว่าคาบรรยายคุ้มค่าแก่การ
พั ก ผ่ อ นกั บ การชมความงามของธรรมชาติ อ ย่ า ง
แท้ จ ริ ง (ในขณะที่ ฤ ดู ใ บไม้ ร่ ว งของที่ นี่ ช่ ว งปลาย
เดื อน ก.ย.-พ.ย.ทั่ว ทั้ง หุ บเขาจะปกคลุม ไปด้ ว ย
สีสันของใบไม้ต่างๆ ที่เ ปลี่ยนจากสีเ ขียวไปเป็นสี
แดง ส้ ม เหลื อ ง น้ าตาล ไม่ ว่ า จะเป็ น ใบเมเปิ ล สี
แดงสด ใบไม้ แ ปะก้ ว ยสี เ หลื อ งทองและใบไ ม้
อื่ น ๆ ) ใ ห้ ท่ าน ถ่ าย รู ป คู่ กั บ อ นุ ส า วรี ย์ ห มี เ สี้ ย ว
พระจันทร์ นมัสการพระพุทธรูปปรางสมาธิองค์ใหญ่
ตั้ ง อยู่ ก ลางแจ้ ง และเดิ น ข้ า มสะพานไปยั ง วั ด
ชิ น ฮั น ซา วั ด เก่ า แก่ ก ว่ า พั น ปี ส ร้ า งในสมั ย อาณาจั ก รชิ ล ล่ า ภายในวิ ห ารของวั ด ยั ง เก็ บ รั ก ษาพระพุ ท ธรู ป
ภาพวาดเกี่ยวกับศาสนาพุทธ และระฆังอันเก่าแก่อายุ กว่า 1,400 ปี ตั้งอยู่ภายใน
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่2) บริการ OSAM หรือ หมูและปลาหมึกผัดน้าคลุกคลิก เนื้อหมูและ
ปลาหมึกย่างบาร์บีคิวหมักสไตล์สมัยใหม่เ กาหลีคนต่างประเทศนิยมรับประทานเพราะมีรสชาติออกหวานเผ็ด
เล็กน้อย โดยการนาบาร์บีคิวหมูปลาหมึกลงในกระทะครึ่งวงกลมพร้อมน้าซุปปรุงรส
นาท่านสู่ I-PARK HOTEL, SEORAK DAEMYUNG หรือ เทียบเท่า

เที่ยง

เย็น
ค่า
วันที่สาม
เช้า

เที่ยง

เท็ดดี้แบร์ฟาร์ม –ไร่สตอเบอร์รี่- เอเวอร์แลนด์ – N TOWER (ไม่รวมลิฟต์) - ตลาดทงแดมุน
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 3)
หลังรับประทานอาหาร นาท่านแวะชมความ น่ารักของตุ๊กตาหมีเ ท็ดดี้ ที่ TEDDY BEAR FARM ในอิริยาบถ
ต่างๆ ตุ๊กตาหมีถูกนามาเป็นตัวแทนในการถ่ายทอดความเป็นมาของชาวเกาหลีไ ด้อย่างน่ารัก จากนั้นนาท่าน
เยี่ยมชมไร่ผลไม้ส่ง ออกที่สาคัญ ในฤดูหนาว ที่ “ไร่สตรอเบอร์รี่ ” เชิญ ท่านลิ้มรสสตรอเบอร์รี่เ กาหลีสดๆ ใน
บรรยากาศภายในไร่สตรอเบอร์รี่อย่างแท้จริง ท่านจะได้พบกับวิถีชีวิตชาวไร่สตรอเบอร์รี่ของเกาหลี ว่ามีวิธีการ
ปลูกอย่างไรจึงได้ผลสตรอเบอร์รท
ี่ ี่ขนาดใหญ่เป็นพิเศษและหวานหอมชวนน่ารับประทานเป็ นที่ชื่นชอบของชาว
เกาหลีเองและชาวต่างชาติ และยังเป็นผลไม้ส่งออกของประเทศอีกด้วย ชมวิธีการปลูก การดูแลรักษาผลสตรอ
เบอร์รี่ และท่านยังสามารถเลือกเก็บสตรอเบอร์รี่ และเลือกชิมได้จากภายในไร่ พร้อมทั้ง ยัง สามารถซื้อกลับไป
ฝากคนทางบ้านได้ด้วย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้ อที่ 4) หมู ย่างเกาหลี หรื อ คาลบี้ เป็น อาหารพื้นเมือ ง
เกาหลีที่เลื่องชื่อและรู้จักกันดีทั่วโลก มีรสชาติกลมกล่อม โดยนาหมูส่วนที่ติดกับกระดูกไปย่างบนเตาถ่านแบบ
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ดั้งเดิม เสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ เครื่องเคียงหลากชนิด น้าจิ้มเต้าเจี้ยว และน้าซุปสาหร่าย รับประทานคล้ายกับ
เมี่ยงคาของไทย พื้นเมืองเกาหลีที่เ ลื่องชื่อและรู้จักกันดีทั่วโลก มีรสชาติกลมกล่อม โดยนาหมูส่วนที่ติดกับ
กระดูกไปย่างบนเตาถ่านแบบดั้งเดิม เสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ เครื่องเคียงหลากชนิด น้าจิ้มเต้าเจี้ยว และน้าซุป
สาหร่าย รับประทานคล้ายกับเมี่ยงคาของไทย)

เย็น

ค่า
วันที่สี่
เช้า

เที่ยง

จากนั้นท่านเดินทางสู่ เอเวอร์แลนด์ สวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเกาหลีใต้ซึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางหุบ
เขาขอเชิญท่านท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี ท่านจะได้พบกับ ไลเกอร์ ซึ่ง เป็นลูกแฝดผสมที่เ กิดขึ้นจาก
ความรักระหว่างสิงโตผู้เป็นพ่อและเสือผู้เป็นแม่นับเป็นแฝดผสมเสือ-สิงโตคู่แรกในโลก ชมความน่ารักของหมี
ต่างๆซึ่ง พนักงานขับรถซาฟารีจ ะเป็นผู้ทักทายและเล่นกับพวกเขา เติมเต็ มความสุขของท่านสนุกสนานกั บ
เครื่องเล่นต่างๆ ไม่จากัดชนิด ได้เ วลาอันสมควรนาท่านกลับสู่กรุง โซล เมืองหลวงของประเทศเกาหลีใต้
พร้อมทั้งบรรยากาศหนาวๆ โรแมนติคๆ จากนั้นนาท่านสู่ หอคอยกรุงโซล N Tower (ไม่รวมค่าลิฟต์) ซึ่งอยู่
บริเวณเนินเขานัมซาน ซึ่งเป็น 1 ใน 18 หอคอยที่สูง ที่สุดในโลกที่ฐานของหอคอยมีสิ่ง ที่น่าสนใจต่างๆ เช่น
ศาลาแปดเหลี่ยมปาลกั๊กจอง,สวนสัตว์เ ล็กๆ,สวนพฤกษชาติ , อาคารอนุสรณ์ผู้รักชาติอัน ชุง กุน นอกจากนี้
โซลทาวเวอร์ยังเป็นสถานทีถ
่ ่ายทาละครเกาหลีแนวน่ารักๆ เรื่อง “กับดักหัวใจยัยแม่มด” อิสระให้ทุกท่านได้เดิน
เล่นและถ่ายรูปคู่หอคอยตามอัธยาศัยหรือคล้องกุญแจคู่รัก
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 5) บริการ บีบิมบับ และ ชาบู ชาบู สุกี้สไตล์เ กาหลีบนหม้อ
ไฟร้อนๆ ประกอบด้วยหมูสไลด์ และผักสดนานาชนิด เสิร์ฟพร้อมน้าซุปร้อนๆ และเส้นอูด้ง ซึ่ง ขาดไม่ไ ด้ในการ
ทาน ชาบู ชาบู พร้อมข้าวสวย เสริ์ฟ พร้อม ข้าวสูตรดั่งเดิมของเกาหลี ซึ่งนาเอาข้าวสวย ผักต่างๆ เช่น ถั่วงอก
ผักกาดเห็ดหอม สาหร่าย และซอสสีแดง มาผัดรวมกัน ซึ่งก็จะได้รสชาติแบบเกาหลีจริงๆ
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ย่านศูนย์การค้าแหล่งช้อปปิ้งที่ชอ
ื่ ได้ว่าใหญ่ทส
ี่ ุดในเอเชีย ทงแดมุน ซึ่งตั้งอยู่
บริเวณประตูเมืองโบราณทางทิศตะวันออกท่านสามารถซื้อสินค้าหลากหลายประเภทได้ที่นี้อาทิ เสื้อผ้าบุรุษ สตรี รองเท้าบุรุษ-สตรี รองเท้าผ้าใบ เข็มขัด ของที่ระลึก ชุดเครื่องครัวถุง น่องถุง เท้าผ้าพันคอโดยท่านจะได้
สัมผัส กับ บรรยากาศการช้อปปิ้งสินค้าในราคาเกาหลีอย่างแท้จริง
นาท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL GOLDEN FOREST / HAEDAM SHEA HOTEL หรือ ระดับเทียบเท่า
ศูนย์โสม –บลูเฮาส์ – พระราชวังเคียงบ๊อค– ศูนย์เครื่องสาอาง – DUTY FREE –
คลองชองเกชอน - ช้อปปิ้งเมียนดง
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 7)
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ศูนย์โสมรัฐบาล ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณ ภาพว่าผลิตจากโสมที่มีอายุ 6 ปีซึ่งถือว่าเป็น
โสมที่มีคุณภาพดีที่สุดชมวงจรชีวิตของโสม พร้อมให้ท่านได้เ ลือกซื้อโสมที่มีคุณ ภาพดีที่สุดและราคาถูกกว่า
ไทยถึง 2 เท่า กลับไปบารุงร่างกายหรือฝากญาติผู้ใหญ่ที่ท่านรักและ
นับถืออีกไม่ไกลจากกันมากนัก จากนั้นนาชม บลูเฮาส์ ท าเนียบของ
ประธานาธิบดี (ระหว่างรถแล่นผ่านไม่อนุญ าตให้ถ่ายภาพหรือวีดีโ อ
ใดๆทั้งสิ้น) แวะถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับอนุสาวรีย์ นกฟีนิกซ์ สัญ ลักษณ์
ความเป็นอมตะ และชมทัศ นียภาพอันสวยงามของภูเ ขารูปหัวมัง กร
และวงเวี ย นน้ าพุ ซึ่ ง นั บ เป็ น จุ ด ที่ มี ฮ วงจุ้ ย ที่ ดี ที่ สุ ด ของกรุ ง โซล
จากนั้นชม พระราชวังเคียงบ็อค ซึ่ง เป็นพระราชวัง ไม้โ บราณที่เ ก่าแก่ที่สุด สร้างขึ้นใน ค.ศ. 1394 หรือใน
อดีตกว่า 600 ปีก่อน ภายในพระราชวังแห่งนี้มีหมู่พระที่นั่งมากกว่า 200 หลัง แต่ได้ถูกท าลายไปมากในสมัยที่
ญี่ปุ่นเข้ามาบุกยึดครอง ทั้งยังเคยเป็นศูนย์บัญชาการทางการทหารและเป็นที่ประทับของกษัตริย์ ปัจจุบันได้มี
การก่อสร้างหมู่พระที่นั่งที่เคยถูกทาลายขึ้นมาใหม่ในตาแหน่งเดิม ถ่ายภาพคู่กับพลับพลากลางน้าเคียงเฮวรู ที่
ซึ่งเคยเป็นท้องพระโรงออกงานสโมสรสันนิบาตต่างๆ สาหรับต้อนรับแขกบ้านแขกเมื อง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 8) บริการท่า นด้วย เมนู Samgyetang หรือเมนูไ ก่ตุ๋นโสม
อาหารวังในสมัยก่อน ปัจจุบันเป็นอาหารเลื่องชื่อของเมืองหลวง เชื่อกันว่าบารุง และเสริมสุขภาพ ภายในตัวไก่
จะมีข้าวเหนียว รากโสม พุทราแดงและเคล็ดลับในการตุ๋นเสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียงที่เ รียกว่า กักตุกี เส้นขนมจีน
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ค่า

เหล้าโสม พริกไทยดา และเกลือ) จากนั้นนาท่านสู่ Cosmetic Shop เป็นศูนย์รวมของเครื่องสาอางของ
เกาหลี อาทิเช่น ROJUKISS, LOTREE, ETUDE , DR.CLOSEE ครีมหอยทาก MR.MJ และสินค้าแบรนด์เกาหลี
อีกมากมายอิ สระท่ านเลื อกซื้อ ได้ ตามอั ธยาศั ยชม
จากนั้ นน าท่ าน ช้ อปปิ้ง สิน ค้า ปลอดภาษีที่ ดิว ตี้ฟ รี
(Duty Free Shop) ที่ นี่มี สิ น ค้ า ชั้ นน าให้ ท่ า นเลื อ กซื้ อ มากมายกว่า 500 ชนิ ด อาทิ น้ าหอม เสื้ อ ผ้ า
เครื่องสาอาง กระเป๋า นาฬิกา เครื่องประดับ ฯลฯ มีเวลาพาท่านเดินชม
คลองชองเกชอน ซึ่งเดิมเป็นคลอง
เก่าแก่ในอดีตมีอายุกว่า 600 ปี ที่ทอดผ่านใจกลางเมืองหลวง แต่ในปัจจุบันได้มีการพัฒนา และบูรณะคลอง
แห่งนี้ขึ้นมาใหม่ ท าให้กรุง โซลมีคลองที่ยาวกว่า 6 กิโ ลเมตร ที่มีแต่น้าใส จนสามารถมองเห็นตัวปลาหลาก
พันธ์ที่กาลังแหวกว่ายไปมา ปัจจุบันโครงการชองเกชองได้กลายเป็นสถานที่จัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ งานแสดง
ศิลปะต่างๆ งานดนตรี นิทรรศการดอกไม้ ฯลฯ และยังมีสวนสาธารณะทั้งสองฝั่งคลอง
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 9) บุฟเฟต์ บาบีคิว เกาหลี หมู เนื้อ ไก่ ซีฟู๊ด ไม่อั้น
จากนั้นนาท่านช้อปปิ้งย่าน เมียงดง หรือสยามสแควร์เ กาหลี หากท่านต้องการทราบว่าแฟชั่นของเกาหลีเ ป็น
อย่างไร ก้าวล้านาสมัยเพียงใดท่านจะต้องมาที่เมียงดงแห่งนี้ พบกับสินค้าวัยรุ่น อาทิ เสื้อผ้าแฟชั่นแบบอินเท
รน เครื่องสาอางดัง ๆ ของเกาหลี พบกับความแปลกใหม่ในการช้อปปิ้ง อีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่ง เมียงดงแห่งนี้จะมี
วัยรุ่นหนุ่มสาวชาวโสมไปรวมตัวกันที่นี่กว่าล้านคนในแต่ละวัน
นาท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL GOLDEN FOREST / HAEDAM SHEA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ห้า

ศู น ย์ ส มุ น ไพร – RED PINE –โรงงานสาหร่ า ย - ท าคิ ม บั บ (ข้ า วห่ อ สาหร่ า ย) + ชุ ด ฮั น บก –
พิพิธภัณฑ์ 3 มิติ - ช้อปปิ้งย่านอีวาแด - ซุปเปอร์ละลายเงินวอน - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 10)
จากนั้นนาท่านเดินทางไปดูแลสุขภาพกันที่ ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู ซึ่ง เป็นสมุนไพรที่ทั่ วโลกยอมรับ รวมถึง สถาบันต่างๆ ว่า
เป็นสมุนไพรที่มีคุณภาพดีที่สุดในการบารุง ตับและดูและตับของเรา ซึ่ง จะเป็นสมุนไพรที่หาได้ยากในปัจจุบัน
ท่านจะได้ชมการสาธิต การทดลองว่าสมุนไพรชนิดนี้มีคุณค่าเพียงใดต่อโลกใบนี้ ต้นไม้ช นิดนี้เ จริญ เติบโตใน
ป่าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือน้าทะเล 50-800 เมตร ชาวเกาหลี
รุ่นใหม่นิยมนามารับประทานเพื่อช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็ง แรง ป้องกันโรคตับแข็ง ไม่
ถูกทาลายจาการดื่ม แอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจากอาหารและยา แล้วนาท่าน
สู่ ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง หรือ RED PINE ซึ่ ง ผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศ
เกาหลี ซึ่ ง จะใช้ ต้ น สนเข็ ม แดงจากยอดเขาที่ ป ระเทศเกาหลี เ หนื อ มาผลิ ต โดยใช้
เทคโนโลยีพ ร้ อมกับ การวิ จัย ที่ป ระเทศเกาหลีใ ต้อ อกมาเป็ น น้ ามั นสนเข็ มแดง ภู มิ
ประเทศของประเทศเกาหลีเป็นภูเขาประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ โดยกว่าจะมาเป็นน้ามันสนเข็มแดงได้ 1 แคปซูล
ต้องใช้ใบสนเข็มแดงประมาณ 2.7 กิโ ลกรัม มาสกัดเอาน้ามันมาผลิตและวิจัยออกมาเป็นน้ามันสนนี้ สามารถ
ช่วยในการลดระดับไขมันในเส้นเลือดได้เป็นอย่างดี จากนั้นนาท่านเข้าชมโรงงานสาหร่าย ของฝากที่มีชื่อเสียง
ของเกาหลี ผลิต สาหร่ ายใหม่ สด ทุก วัน มีห ลายรสชาติใ ห้ท่า นได้เ ลือ กซื้ อไปเป็ นของฝาก จากนั้น นาท่า น
เรียนรู้วิธีการทา คิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) อาหารง่ายๆๆที่คนเกาหลีนิยมรับประทาน คิม แปลว่า สาหร่าย บับ
แปลว่า ข้าว จะเป็นแท่งยาวๆ แล้วเค้าก็จะหั่นเป็นชิ้นๆพอดีคา จิ้มกะโชยุญี่ปุ่นหรือวาซาบิก็ได้ ตามร้านอาหารก็
จะมีทาเป็นพิเศษ คือมีผัดซอสมาให้จิ้มราดด้วยพิเศษ!!! ฟรีใส่ชุดประจาชาติเกาหลี ฮันบก มีหลากหลายชุดให้
ท่านได้เลือกใส่พร้อมเก็บภาพประทับใจพร้อมทั้งชม “พิพิธภัณ ฑ์ภาพ 3 มิติ ” เคล็ดลับงานศิลปะแห่งภาพ” ที่
ทาให้ท่านได้ตื่นตาตื่นใจกับศิลปะแนวใหม่ เป็นภาพวาดในลักษณะ 3 มิติเหมือนภาพวาดมีชีวิตและหลุดออกมา
จากแผ่นเฟรมภาพแนวคิดรูปแบบใหม่ เป็นความคิดสร้างสันและจินตนาการของการสร้างภาพโดยใช้เ ทคนิค
พิเศษจากภาพสาม มิติที่รวมทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และการซ้อนภาพโดยกระตุ้นความเคลื่อนไหวของภาพ ให้
มีมิติเหมือนจริง
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 11) เมนูจิมดัก เป็นไก่ผัดกับวุ้นเส้นและผักอร่อยมากมาย เสริฟพร้อม
ข้าวสวยร้อนๆ
จากนั้นนาท่านช้อปปิ้ง ย่านอีวาแด อยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยอีวา มหาวิทยาลัยสตรีที่มีชื่อเสียงของเกาหลี เป็น
ถนนที่สามารถเดินช้อปปิ้ง ในร้านเสื้อสวยสุดอาร์ตแบบ ราคานักศึกษา และอัพเดตสตรีท สไตล์ จากแฟชั่น
นิสต้า ตัวจริง ส่ วนกลางคื นเป็น แหล่ ง ปาร์ตี้ที่ chic สุดในโซล จากนั้นเตรีย มตัว กลับกรุง เทพ แวะซื้ อของ
ซุปเปอร์มาเก๊ตละลายเงินวอน สาหร่าย ขนมต่าง ๆ ช็อกโกแล๊ตหิน ซีเ รียลช็อกโก ลิตภัณ ฑ์ของใบและราก
ฝอยของโสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหน้าโสม ครีมล้างหน้าโสม เครื่องสาอางโสม เป็นต้น และยัง
มีหมอนสุขภาพ กิมจิ เป็บโปโร้ (ป๊อกกี้เกาหลี) ชินราเมง ( มาม่าเกาหลี)
จากนั้นเดินทางสู่สนามบิน
15.30 น.
ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯมหานคร โดยเที่ยวบินที่ JF181(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
19.45 น.
ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ…
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ไม่รวมทิปไกด์+คนขับรถตลอดการเดินทาง ท่านละ 20,000 วอน (ประมาณ 650 บาท)
*** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้ จนเป็นที่พอใจ
แล้วจึงวางมัดจาเพื่อประโยชน์ของท่านเอง ***
อัตราค่าบริการ :
ผู้ใหญ่

เด็กใช้
เตียง

เด็กไม่ใช้
เตียง

พักเดี่ยว

14,900 20,900.14,900 19,900.22,900.25,900.28,900.22,900.20,900.21,900.-

20,900.19,900.22,900.25,900.28,900.22,900.20,900.21,900.-

20,900.19,900.22,900.25,900.28,900.22,900.20,900.21,900.-

4,500.4,500.4,500.4,500.4,500.4,500.4,500.4,500.-

กาหนดการเดินทาง
19-23,26-30 มี.ค.58
22-26.29มี.ค.-02 เม.ย.58
02-06 ,05-09 เม.ย.58
09-13 เม.ย.58
12-16 เม.ย.58*วันสงกรานต์
16-20 เม.ย.58
19-23,26-30 เม.ย.58
23-27เม.ย.58

**ราคาต่อท่าน / ไทยบาท ** ราคาพิเศษไม่มีราคาเด็ก

การเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เนื่องจากสภาพ ลม ฟ้า
อากาศ และสถานการณ์ในการเดินทางขณะนั้นแต่จะคานึงถึงความปลอดภัยในการเดินทาง และผลประโยชน์
ของหมู่คณะเป็นสาคัญ โดยไม่ทาให้มาตรฐานของการบริการลดน้อยลง
อัตราค่าบริการรวม
ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด ไปกลับพร้อมกรุ๊ป / น้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กิโลกรัมต่อท่าน
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
โรงแรมระดับ 3 ดาว พักห้องละ 2 – 3 ท่าน จานวน 3 คืน / อาหารตามรายการที่ระบุ / ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ
ค่ารถรับ-ส่งและนาเที่ยว พร้อมหัวหน้าทัวร์ชานาญงานและมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการไม่รวม
ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ ประมาณ 20,000 วอน หรือ 20 USD หรือ 650 บาท ต่อท่านตลอดทริป
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น หนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารเครื่องดื่มนอกเหนือรายการเป็นต้น
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ หัก ณ ที่จ่าย 3 %
ค่าน้าหนักกระเป๋าเกิน 20 กิโลกรัม / ค่าวีซ่าสาหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว
เงื่อนไขการสารองที่นั่ง
1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจานวน 15 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจานวน ดังกล่าว ทางบริษัท ฯ ขอสงวน
สิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
2. กรุณาชาระมัดจาท่านละ 5,000 บาท **สาหรับเทศกาลวันหยุดยาว 10,000 บาท
และชาระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 25 วันก่อนออกเดินทาง มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
3. กรุณาส่งสาเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง มาที่ tours@thaiskyticket.com (อายุใช้งานคงเหลือไม่น้อยกว่า 6เดือน)
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HOTLINE: 086-3054939

โอนเงินผ่านธนาคาร
ธนาคาร

ชื่อบัญชี

เลขทีบ
่ ัญชี

อี-สกายลิ้งค์ ทราเวล

200-303467-1

นางสาวนพรัตน์ มหาพีราภรณ์

095-275521-4

นายณพดล มหาพีราภรณ์

670-2-09125-8

ธนาคารกรุงเทพ (กระแสรายวัน) สาขา สวนพลู
ธนาคารไทยพาณิชย์ (ออมทรัพย์) สาขา บางโคล่
ธนาคารกสิกรไทย (ออมทรัพย์) สาขา ซอยเจริญราษฏร์

กรุณาแจ้งการชาระเงินที่ โทร.02-2945864 ส่งใบยืนยันการโอนเงินที่ แฟกซ์ 02-2945864 อีเมลล์ tours@thaiskyticket.com
การยกเลิก
การยกเลิกไม่น้อยกว่า 45 วัน คืนมัดจาทั้งหมด
ยกเลิกล่วงหน้า 30 – 44 วันก่อนเดินทาง หักมัดจาท่านละ 1,000 / 2,000 บาท
ยกเลิกล่วงหน้า 15 – 29 วันก่อนเดินทาง หักมัดจาท่านละ 3,000 / 6,000 บาท
ยกเลิกหลัง 14 วันก่อนเดินทาง หักค่าดาเนินการ 100 %
ยกเลิกจากกรณี อุบัติเหตุ หรือ เจ็บป่วย กรุณาส่งหลักฐานใบรับรองแพทย์ หรือ เหตุผลอื่นๆกระกอบการพิจารณา
***ยกเว้นช่วงเทศกาลไม่คืนมัดจาเนื่องจากทางเราได้วางมัดจากับทางสายการบินและโรงแรมไว้หมดแล้ว
หมายเหตุ
1. จานวนผู้เดินทางขั้นต่า 20 ท่านขึ้นไป
2. หนังสือเดินทางต้องมีอายุใช้งานนับจากวันเดินทางไม่น้อยกว่า 6 เดือนและรับเฉพาะผู้ประสงค์เดินทางท่องเที่ยว
3. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อ
จลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมื อง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้ง
จากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบ
4. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัท ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เ ที่ยวบางรายการ , ไม่ท าน
อาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัท ฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแล้ว
5. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
6. เมื่ อ ท่ านตกลงช าระเงิ น ไม่ว่ า ทั้ ง หมดหรือ บางส่ว นกั บทางบริษั ท ฯ ทางบริษั ท ฯ จะถื อ ว่า ท่ า นได้ ย อมรั บ ในเงื่ อ นไข
ข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด

ข้อแนะนาเพิ่มเติม สาหรับผู้เดินทางไปท่องเที่ยวประเทศเกาหลีใต้
1. ผู้ เ ดิ น ทางที่ ยั ง คงสภาพการเป็ น นั ก ศึ ก ษา กรุ ณ าเตรี ย มใบรั บ รองการเป็ น นั ก ศึ ก ษาจากสถาบั น การศึ ก ษาเป็ น

ภาษาอังกฤษติดตัวไปด้วยอาจจะต้องใช้ในบางกรณี

2. ผู้เ ดิ น ทางที่ เ ป็ น ข้ า ราชการ พนั ก งานรั ฐ วิ ส าหกิ จ และพนั ก งานบริ ษั ท เอกชนต่ า งๆ กรุ ณ าเตรี ย มบั ต รประจ าตั ว

ข้าราชการ หรือใบรับรองการทางานเป็นภาษาอังกฤษอาจจะต้องใช้ในบางกรณี
3. ผู้เดินทางที่ทาเล่มพาสปอร์ตใหม่เนื่องจากเล่มเก่าหมดอายุให้พกหนังสือเดินทางเล่ม เก่าติดตัว ไปด้วยอาจจะต้อง
ใช้ในบางกรณี
4. กรุณาพกบัตรเครดิต (ถ้ามี) และเงินสดติดตัว ทั้ง เงินวอนและเงินสกุล USD กองตรวจคนเข้าเมืองอาจจะขอดูใน
บางกรณี
กรณีผู้เดินทางไม่ผ่านการตรวจพิจารณาในการ เข้า-ออก ทั้งประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้
อันเนื่องมาจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง หรือการถูกปฏิเสธใน
กรณีอื่นๆทุกกรณี ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบและไม่คืนค่าใช้จ่ายต่างๆ เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับ
ตัวแทนบริษัท
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