HOTLINE: 086-3054939

โรแมนติกสุดๆที่เกาะนามิ-สถานที่ถ่ายทาซีรย
ี ์ดงั “You Who Came From The Star” เจ้าชายน้อย
ปั่น จักรยานเรียลไบต์ – อิ่มอร่อยกับบาร์บค
ี ว
ิ บุฟเฟต์
ช๊อปปิ้งเมียนดง,ทงแดมุน,ตลาดอีวาแด – ชิมสตอเบอรี่สดๆจากไร่
สุดมันกับสวนสนุกเอเวอร์แลนด์ตั๋วแบบไม่จากัด – คล้องกุญแจคู่รักทีโ่ ซลทาวเวอร์
ชมที่มาของสาหร่ายที่นิยมในเกาหลี ณ โรงงานสาหร่ายให้ท่านลองทาทาคิมบับพร้อมทั้งสวมชุดประจา
ชาติเกาหลีใต้ ชุดฮันบกถ่ายภาพกับบรรยายกาศจาลองแบบภาพถ่ายสามมิติ

พิเศษ +++ เมนูขาปูยก
ั ษ์ บริการเสริฟท์เบียร์ ไวน์ แบบไม่อน
ั้ ...

เดินทาง : เมษายน 2558

วันที่

ราคาเริ่มต้นเพียง

24,900 บาท/ท่าน

โปรแกรม EASY KOREA : ซูวอน - โซล - โซล

D1.

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

D2.

อินชอน –หมู่บ้านฝรัง่ เศส Petite France-เกาะนามิ –ปั่นจักรยานเรียลไบต์
วัดวาวูซองซาน-ไร่สตอเบอรี่ -สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ –
โซล ทาวเวอร์(ไม่รวมค่าลิฟท์) - ตลาดทงแดมุน
ศูนย์โสม – บลูเฮาส์ – พระราชวังเคียงบ๊อค– ศูนย์เครื่องสาอาง -คลองชองเกซอน –
DUTY FREE – ช้อปปิ้งเมียงดง ** บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
ศูนย์สมุนไพรฮอกเก -ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง – โรงงานสาหร่าย –
ทาคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) + ชุดฮันบก –ถ่ายภาพ 3 มิติ – ช้อปปิ้งย่านอีวาแดซุปเปอร์มาเก๊ตละลายเงินวอน– สนามบินอินชอน-กรุงเทพฯ

D3.
D4.
D5.
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มื้ออาหาร

โรงแรม

-/ L /D

ซูวอน

BF / L / D

กรุงโซล

BF / L / D

กรุงโซล

BF / L / -

HOTLINE: 086-3054939

วันแรก
....... น.
....... น.

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ประตู ... เคาน์เตอร์ ...
สายการบิน... มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับ และอานวยความสะดวก
เหิรฟ้า สู่กรุงโซล โดยสายการบิน ... เที่ยวบินที่ ... (บินประมาณ 4.30 – 05.00 ชั่วโมง)

สายการบิน
KOREAN AIR

เวลานัดพบ
ประตู 7 เคาน์เตอร์ M //20.00 น.

KE652
KE651
ASIANA AIRLINES
ประตู 7 เคาน์เตอร์ M //20.30 น.
OZ742
OZ741
**หมายเหตุ: เวลาเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยสายการบินเป็นผู้กาหนด
วันที่สอง
06.20น.

เที่ยง

เย็น
ค่า
วันที่สาม
เช้า

เวลาเดินทาง
BKK-ICN
ICN-BKK
BKK-ICN
ICN-BKK

22.40-06.00
18.20-22.10
23.40-06.50
18.20-22.10

อินชอน –หมู่บ้านฝรั่งเศส Petite France- เกาะนามิ – ปั่นจักรยานเรียลไบต์
เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม.)
จากนั้นนาท่านสู่ หมู่บ้านฝรั่งเศส Petite France สถานที่ถ่ายทา You Who Came From The Starเป็น
หมู่บ้านสี สันน่ารัก สดใสสไตล์ฝรั่งเศษ โดยใช้คอนเซ็ปในการออกแบบมาจาก "ดวงดาว, ดอกไม้ และ
เจ้าชายน้อย" ถ้าใครเป็นแฟนคลับตัวจริงของเจ้าชายน้อยห้ามพลาด จากนั้นนาท่านสู่เมืองชุนชอน ลงเรือ
เดิ น ทางสู่ เกาะนามิ โดยใช้ เ วลาประมาณ 10 นาที ชมวิ ว
ทิ ว ทั ศ น์ ข องสถานที่ เ คยใช้ เ ป็ น สถานที่ ถ่ า ยท าละครที วี
Winter Love Song อันโด่งดังไปทั่วเอเชีย พร้อมมีเวลาให้
ท่านได้ เก็บ ภาพอัน สวยงามน่ าประทั บใจ สุ ดแสนโรแมนติ ค
เปรียบประหนี่งดุจท่านเป็นพระ-นาง ในละครเลยทีเดียว อิสระ
ตามอัธยาศัย
บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 1) บริการ ทัคคาลบี หรือไก่บาร์บีคิวผัดซอสเกาหลีอาหาร
เลื่องชื่อของเมืองชุนชอน โดยนาไก่บาร์บีคิว มันหวาน ผัดกะหล่าต้น กระเทียม ตกหรือข้าวปั้น และซอส
มาผัดรวมกันบนกระทะแบนดาคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้าที่ รับประทานกับผัดกาดเกาหลีและเครื่องเคียง
จากนั้นนาท่านเดินทางไปสู่ RAIL BIKE ท่านจะได้สนุกสนานกับการ
ปั่น จั ก รยาน 4 ล้ อ แบบพิ เ ศษ Rail Bike ไปตามรางรถไฟ ตลอด
เส้นทางท่านจะได้พบกับธรรมชาติอันแสนบริสุทธิ์ ที่ปกคลุม ไปด้วยป่า
เขา ด้านซ้ายจะเป็นแม่น้า ส่วนด้านขวาจะเป็นขุนเขาสลับซับซ้อน ก่อน
จะเปลี่ยนเป็นทุ่งนา เขียวขจี และแปลงผักของเกษตรกรชาวเกาหลี ที่
ขนาบอยู่ ริ ม สองฝั่ ง แม่ น้ าท่ า นจะได้ ปั่ น จั ก รยานไปตามรางรถไฟที่
สามารถลอดอุโมงค์ ซึ่งเจาะทะลุภูเขาท่ามกลางอากาศเย็นสบายและ
เส้นทางที่ค่อย ๆ ลาดเอียงลงไปตามไหล่เขาจากนั้นนาท่านเดินทางสู่เมือง ซูวอน
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 2) บริการ OSAM หรือ หมูและปลาหมึกผัดน้าคลุกคลิก เนื้อหมู
และปลาหมึกย่างบาร์บีคิวหมักสไตล์สมัยใหม่เกาหลีคนต่างประเทศนิยมรับประทานเพราะมีรสชาติออก
หวานเผ็ดเล็กน้อย โดยการนาบาร์บีคิวหมูปลาหมึกลงในกระทะครึ่งวงกลมพร้อมน้าซุปปรุงรส
นาท่านสู่ AMOUR SYMPHONY HOTEL,HERB HOTEL,ATHEANE HOTEL หรือ เทียบเท่า
วัดวาวูจองซา - ไร่สตอเบอรี่ – เอเวอร์แลนด์–กรุงโซล-ตลาดทงแดมุน
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 3)
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองยงอิน จังหวัดเคียงคีโด นาท่านไหว้พ ระ ณ วัดวาวูจ องซา (Waujeongsa
Temple)ซึ่งตั้งอยู่ใน วัดนี้สร้างขึ้นในปี 1970 โดยนักบวชแฮด๊อกเพื่อแสดง
การตอบแทนความเมตตากรุณาของพระพุทธเจ้าในการรวมประเทศภายในมี
รูปสลักสะสมจากพุทธศาสนิกชนทั่วโลกมากกว่า 3,000 ชิ้น โดยหนึ่งในรูป
สลักที่มีชื่อเสียงมากที่สุด คือ พระเศียรของพระพุทธเจ้ามีความสูง 8 เมตร
ตั้งอยู่ที่หน้าประตูทางเข้าวัดและได้รับการบันทึกลงกินเนสบุ๊คให้เป็นรูปสลัก
ที่ทาจากไม้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก นอกจากนั้นภายในวัดยังมีพ ระพุทธรูป
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เที่ยง

เย็น

ค่า

วันที่สี่
เช้า

นอนขนาดใหญ่ที่สร้างจากไม้สนจีนที่นามาจากอินเดีย จากนั้นนาท่านเยี่ยมชมไร่ผลไม้ส่งออกที่สาคัญใน
ฤดูหนาว ที่ “ไร่สตรอเบอร์ รี่ ”เชิญท่านลิ้ม รสสตรอเบอร์รี่เกาหลีสดๆ ในบรรยากาศภายในไร่สตรอเบอร์ รี่
อย่างแท้จริง ท่านจะได้พบกับวิถีชีวิตชาวไร่สตรอเบอร์รี่ของเกาหลี ว่ามีวิธีการปลูกอย่างไรจึงได้ผลสตรอ
เบอร์ รี่ ที่ ข นาดใหญ่ เ ป็ น พิ เ ศษและหวานหอมชวนน่ า รั บ ประทานเป็ น ที่ ชื่ น ชอบของชาวเกาห ลี เ องและ
ชาวต่างชาติ และยังเป็นผลไม้ส่งออกของประเทศอีกด้วย ชมวิธีการปลูก การดูแลรักษาผลสตรอเบอร์รี่
และท่านยังสามารถเลือกเก็บสตรอเบอร์รี่ และเลือกชิม ได้จ ากภายในไร่ พร้อมทั้งยังสามารถซื้อกลับไป
ฝากคนทางบ้านได้ด้วย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อ ที่ 4)หมูย่างเกาหลี หรือคาลบี้ เป็นอาหารพื้นเมืองเกาหลีที่
เลื่องชื่อ และรู้จั กกันดีทั่ว โลก มี รสชาติ กลมกล่อ ม โดยนาหมูส่ว นที่ติดกั บกระดู กไปย่างบนเตาถ่านแบบ
ดั้งเดิม เสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ เครื่องเคียงหลากชนิด น้าจิ้ม เต้าเจี้ยว และน้าซุปสาหร่าย รับประทาน
คล้ายกับเมี่ยงคาของไทย พื้นเมืองเกาหลีที่เลื่องชื่อและรู้จักกันดีทั่วโลก มีรสชาติกลมกล่อม โดยนาหมู
ส่วนที่ติดกับกระดูกไปย่างบนเตาถ่านแบบดั้งเดิม เสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ เครื่องเคียงหลากชนิด น้าจิ้ม
เต้าเจี้ยว และน้าซุปสาหร่าย รับประทานคล้าย กับเมี่ยงคาของไทย) จากนั้นท่านเดินทางสู่ เอเวอร์แลนด์
สวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเกาหลีใต้ซึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาขอเชิญท่านท่องไปกับโลก
ของสัตว์ป่าซาฟารีท่านจะได้พบกับไลเกอร์ซึ่งเป็นลูกแฝดผสมที่เกิดขึ้นจากความรักระหว่างสิงโตผู้เป็นพ่อ
และเสือผู้ เป็น แม่นั บเป็ นแฝดผสมเสื อ -สิงโตคู่แ รกในโลกชมความน่ารั กของหมี ต่างๆซึ่ง พนัก งานขับรถ
ซาฟารีจ ะเป็ นผู้ ทักทายและเล่น กับพวกเขาเติม เต็ม ความสุ ขของท่า นสนุ กสนานกับเครื่อ งเล่นต่ างๆ ไม่
จากัดชนิด พร้อมทั้งบรรยากาศหนาวๆ โรแมนติคๆ
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 5) บริการ บีบิม บับ และ ชาบูชาบูสุกี้สไตล์เกาหลีบน
หม้อไฟร้อนๆ ประกอบด้ว ยหมูสไลด์ และผักสดนานาชนิด เสิร์ฟ พร้อมน้าซุปร้ อนๆ และเส้ นอูด้งซึ่งขาด
ไม่ไ ด้ในการทาน ชาบูชาบู พร้อมข้าวสวยเสริ์ฟ พร้ อม ข้าวสูตรดั่งเดิม ของเกาหลีซึ่งนาเอาข้าวสวย ผั ก
ต่างๆ เช่น ถั่วงอก ผักกาดเห็ดหอม สาหร่าย และซอสสีแดงมาผัดรวมกัน ซึ่ งก็จ ะได้รสชาติแบบเกาหลี
จริงๆ
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ย่านศูนย์การค้าแหล่งช้อปปิ้งที่ชื่อได้ว่าใหญ่ที่สุดในเอเชีย ทงแดมุน ซึ่ง
ตั้งอยู่ บริเ วณประตูเ มืองโบราณทางทิศตะวันออกท่ านสามารถซื้อ สินค้า หลากหลายประเภทได้ที่ นี้อาทิ
เสื้อผ้าบุรุษ-สตรี รองเท้าบุรุษ-สตรี รองเท้าผ้าใบ เข็มขัด ของที่ระลึก ชุดเครื่องครัวถุงน่องถุงเท้าผ้าพันคอ
โดยท่านจะได้ สัมผัส กับ บรรยากาศการช้อปปิ้งสินค้าในราคาเกาหลีอย่างแท้จริง
นาท่านเข้าสู่ที่พัก GOLDEN FORESTHOTEL, LEXVILL HOTEL,BENIKEA HOTELหรือ เทียบเท่า

อุโมงซากุระ “ ยออิโด” - ศูนย์โสม– บลูเฮาส์–พระราชวังเคียงบ๊อค – ศูนย์เครื่องสาอาง –
DUTY FREE –คลองชองเกชอน- โซล ทาวเวอร์(ไม่รวมค่าลิฟท์)– ช้อปปิ้งเมียนดง
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 6)
จากนั้น นาท่านชม ความงามของดอกซากุระ ที่บานสะพรั้ง ที่“เกาะยออิโด”เป็นแนวยาว เรียงรายริมถนน
จนกลายเป็ น อุโ มงค์ ดอกซากุ ระ ที่ สวยงามมากๆ (หมายเหตุ : โปรแกรมชมซากุ ระจะเดิ นทางไปชม
เฉพาะช่ วงเดือ นเมษายนซึ่งเป็นช่วงการบานของซากุระเท่ านั้น ทั้ งนี้การบานของดอกซากุระ ขึ้นอยู่กั บ
สภาพอากาศและองค์ป ระกอบอื่น ๆ ทางบริษั ทไม่ สามารถก าหนดการบานของดอกซากุระที่แ น่นอนได้
ดังนั้นทางบริษัทจึงขออภัย ถ้าในวันที่ท่านเดินทาง อาจจะไม่ไ ด้พ บการบานของดอกซากุระ ที่สวยงาม
เต็มที่ได้ จึงแจ้งให้ทราบก่อน
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ศูนย์โสมรัฐบาลซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่มีอายุ 6 ปีซึ่งถือ ว่
า
เป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุดชมวงจรชีวิตของโสมพร้อมให้ท่านได้เลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพดีที่สุดและราคา
ถูกกว่าไทยถึง 2 เท่ากลับไปบารุงร่างกายหรือฝากญาติผู้ใหญ่ที่ท่านรักและนับถืออีกไม่ไกลจากกันมากนั ก
จากนั้นนาชม บลูเฮาส์ ทาเนียบของประธานาธิบดี(ระหว่างรถแล่นผ่านไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพหรือวีดีโอใดๆ
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ค่า

ค่า
วันที่ห้า
เช้า

ทั้งสิ้น) แวะถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับอนุสาวรีย์ นกฟีนิกซ์ สัญลักษณ์ความเป็นอมตะ และชมทัศนียภาพอั น
สวยงามของภูเขารูปหัวมังกร และวงเวียนน้าพุ ซึ่งนับเป็นจุดที่มีฮวงจุ้ ยที่ดีที่สุดของกรุงโซล จากนั้นชม
พระราชวังเคียงบ็อค ซึ่งเป็นพระราชวังไม้โบราณที่เก่าแก่ที่สุด สร้างขึ้นใน ค.ศ. 1394 หรือในอดีตกว่า
600 ปีก่อน ภายในพระราชวังแห่งนี้มีหมู่พระที่นั่งมากกว่า 200 หลัง แต่ได้ถูกทาลายไปมากในสมัยที่ญี่ปุ่น
เข้ามาบุกยึดครอง ทั้งยังเคยเป็นศูนย์บัญชาการทางการทหารและเป็นที่ประทับของกษัตริย์ ปัจจุบันได้มี
การก่อสร้างหมู่พระที่นั่งที่เคยถูกทาลายขึ้นมาใหม่ในตาแหน่งเดิม ถ่ายภาพคู่กับพลับพลากลางน้าเคียง
เฮวรู ที่ซึ่งเคยเป็นท้องพระโรงออกงานสโมสรสันนิบาตต่างๆ สาหรับต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร(มื้อ ที่ 7) บริการท่านด้วย เมนู Samgyetangหรือเมนูไ ก่ตุ๋นโสม
อาหารวังในสมัยก่อน ปัจจุบันเป็นอาหารเลื่องชื่อของเมืองหลวง เชื่อกันว่าบารุงและเสริม สุขภาพ ภายใน
ตัวไก่จะมีข้าวเหนียว รากโสม พุทราแดงและเคล็ดลับในการตุ๋ นเสิร์ฟพร้อ มเครื่องเคียงที่เรียกว่า กักตุ กี
เส้ น ขนมจี น เหล้ า โสม พริ ก ไทยด า และเกลื อ )จากนั้ น น าท่ า นสู่ Cosmetic Shopเป็ น ศู น ย์ ร วมของ
เครื่องสาอางของเกาหลี อาทิเช่นROJUKISS, LOTREE, ETUDE และอีกมากมายหลากหลายแบรนด์เนม
ที่นาเข้ามาจากทั่วโลกอิสระท่านเลือกซื้อได้ตามอัธยาศัยชม จากนั้นนาท่าน ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่
ดิวตี้ฟรี (Duty Free Shop)ที่นี่มีสินค้าชั้นนาให้ท่านเลือกซื้อมากมายกว่า 500 ชนิด อาทิ น้าหอม เสื้อผ้า
เครื่องสาอาง กระเป๋า นาฬิกา เครื่องประดับ ฯลฯหากพอมีเวลาพาท่านเดินชมคลองชองเกชอนซึ่งเดิมเป็น
คลองเก่าแก่ในอดีตมีอายุกว่า 600 ปี ที่ทอดผ่านใจกลางเมืองหลวง แต่ ในปัจ จุบันได้มี การพัฒนา และ
บูรณะคลองแห่งนี้ขึ้นมาใหม่ ทาให้กรุงโซลมีคลองที่ยาวกว่า 6 กิโลเมตร ที่มีแต่น้าใส จนสามารถมองเห็น
ตัวปลาหลากพันธ์ที่กาลังแหวกว่ายไปมา ปัจจุบันโครงการชองเกชองได้กลายเป็นสถานที่จัดกิจกรรมต่างๆ
อาทิ งานแสดงศิ ลปะต่างๆ งานดนตรี นิท รรศการดอกไม้ ฯลฯ และยัง มีสวนสาธารณะทั้ งสองฝั่ง คลอง
จากนั้นนาท่านสูห
่ อคอยกรุงโซลN Tower (ไม่รวมค่าลิฟต์ ซึ่งอยู่บริเวณเนินเขานัมซานซึ่งเป็น 1 ใน 18
หอคอยที่สูงที่สุดในโลกที่ฐานของหอคอยมีสิ่งที่น่าสนใจต่างๆเช่นศาลาแปดเหลี่ยมปาลกั๊กจอง,สวนสัตว์
เล็กๆ,สวนพฤกษชาติ , อาคารอนุส รณ์ผู้รักชาติอั นชุงกุนนอกจากนี้โซลทาวเวอร์ยังเป็น สถานที่ถ่ายท า
ละครเกาหลีแนวน่ารักๆเรื่อง“กับดักหัวใจยัยแม่ม ด” อิสระให้ทุกท่านได้เดินเล่นและถ่ายรูปคู่หอคอยตาม
อัธยาศัยหรือคล้องกุญแจคู่รัก
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร(มื้อที่ 8)
บุฟเฟต์ซีฟู๊ดพร้อมอาหารนานาชาติ เมนู..ขาปูยักษ์พร้อมทั้งเบียร์ ไวน์แบบไม่อั้น
จากนั้นนาท่านช้อปปิ้งย่าน เมียงดงหรือสยามสแควร์เกาหลี หากท่านต้องการทราบว่าแฟชั่นของเกาหลี
เป็นอย่างไร ก้าวล้านาสมั ยเพียงใดท่านจะต้องมาที่เมียงดงแห่งนี้ พบกับสินค้าวัยรุ่น อาทิ เสื้อผ้าแฟชั่น
แบบอินเทรน เครื่องสาอางดังๆ ของเกาหลี พบกับความแปลกใหม่ในการช้อปปิ้งอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งเมียง
ดงแห่งนี้จะมีวัยรุ่นหนุ่มสาวชาวโสมไปรวมตัวกันที่นี่กว่าล้านคนในแต่ละวัน
นาท่านเข้าสู่ที่พัก GOLDEN FORESTHOTEL, LEXVILL HOTEL, BENIKEA HOTEL หรือ เทียบเท่า
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
ถ่ายภาพ 3 มิติ - ช้อปปิ้งย่านอีวาแด - ซุปเปอร์ละลายเงินวอน - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 9)
จากนั้นนาท่านเดินทางไปดูแลสุขภาพกันที่ ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู ซึ่ง เป็นสมุนไพรที่ทั่วโลกยอมรับ รวมถึง
สถาบันต่างๆ ว่าเป็นสมุนไพรที่มีคุณภาพดีที่สุดในการบารุงตับและดูและตับของเรา ซึ่ง จะเป็นสมุนไพรที่หาได้
ยากในปัจจุบัน ท่านจะได้ชมการสาธิต การทดลองว่าสมุนไพรชนิดนี้มีคุณ ค่าเพียงใดต่อโลกใบนี้ ต้นไม้ช นิดนี้
เจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเ ขาที่ปราศจากมลภาวะและระดับสูง เหนือน้าทะเล 50-800 เมตรชาวเกาหลีรุ่นใหม่
นิยมนามารับประทานเพื่อช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ไม่ถูกทาลายจาการดื่มแอลกอฮอล์
กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจากอาหารและยาแล้วนาท่านสู่ ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดงหรือ RED PINEซึ่งผลิตจากใบ
สนเข็ ม แดงในประเทศเกาหลี ซึ่ ง จะใช้ ต้ น สนเข็ ม แดงจากยอดเขาที่ ป ระเทศเกาหลี เ หนื อ มาผลิ ต โดยใช้
เทคโนโลยีพร้อมกับการวิจัยที่ประเทศเกาหลีใต้ออกมาเป็นน้ามันสนเข็มแดง ภูมิประเทศของประเทศเกาหลี
เป็นภูเ ขาประมาณ 70 เปอร์เ ซ็นต์โ ดยกว่า จะมาเป็นน้ามั นสนเข็มแดงได้ 1 แคปซูล ต้องใช้ ใบสนเข็มแดง
ประมาณ 2.7 กิโลกรัมมาสกัดเอาน้ามันมาผลิตและวิจัยออกมาเป็นน้ามันสนนี้สามารถช่วยในการลดระดับไขมัน
ในเส้นเลือดได้เป็นอย่างดี จากนั้นนาท่านเข้าชมโรงงานสาหร่ายของฝากที่มีชื่อเสียงของเกาหลี ผลิตสาหร่าย
ใหม่ สด ทุกวันมีหลายรสชาติให้ท่านได้เลือกซื้อไปเป็นของฝาก จากนั้นนาท่านเรียนรู้วิธีการท า คิมบับ (ข้าว
ห่อสาหร่าย) อาหารง่ายๆๆที่คนเกาหลีนิยมรับประทาน คิม แปลว่า สาหร่าย บับ แปลว่า ข้ าว จะเป็นแท่งยาวๆ
แล้วเค้าก็จะหั่นเป็นชิ้นๆพอดีคา จิ้มกะโชยุญี่ปุ่นหรือวาซาบิก็ได้ ตามร้านอาหารก็จะมีท าเป็นพิเ ศษ คือมีผัดซอ
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....... น.
....... น.

สมาให้จิ้มราดด้วยพิเศษ!!! ฟรีใส่ชุดประจาชาติเกาหลี ฮันบกมีหลากหลายชุดให้ท่านได้เลือกใส่พร้อมเก็บภาพ
ประทับใจพร้อมทั้งชม“ถ่ายภาพ 3 มิติ”เคล็ดลับงานศิลปะแห่ง ภาพ” ที่ท าให้ท่านได้ตื่นตาตื่นใจกับศิลปะแนว
ใหม่เป็นภาพวาดในลักษณะ 3 มิติเหมือนภาพวาดมีชีวิตและหลุดออกมาจากแผ่นเฟรมภาพแนวคิดรูปแบบใหม่
เป็นความคิดสร้างสันและจินตนาการของการสร้างภาพโดยใช้เ ทคนิคพิเ ศษจากภาพสามมิติที่รวมทฤษฎีท าง
วิทยาศาสตร์และการซ้อนภาพโดยกระตุ้นความเคลื่อนไหวของภาพให้มีมิติเหมือนจริง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 10) เมนูจิมดัก เป็นไก่พะโล้ผัดกับวุ้นเส้นและผักอร่อยมากมาย
เสริฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ พร้อมเครื่องเคียงต่างๆ
จากนั้นนาท่านช้อปปิ้งย่านอีวาแดอยู่ใกล้กับมหาวิท ยาลัยอีวา มหาวิท ยาลัยสตรีที่มีชื่อเสียงของเกาหลี เป็น
ถนนที่สามารถเดินช้อปปิ้งในร้านเสือ
้ สวยสุดอาร์ตแบบราคานักศึกษา และอัพเดตสตรีท สไตล์ จากแฟชั่นนิสต้า
ตัวจริงส่วนกลางคืนเป็นแหล่ง ปาร์ตี้ที่ chic สุดในโซลจากนั้นเตรียมตัวกลับกรุง เทพ แวะซื้อของ (ละลายเงิน
วอน 5 แถม 1) สาหร่าย ขนมต่าง ๆ ช็อกโกแล๊ตหินซีเรียลช็อกโก ลิตภัณ ฑ์ของใบและรากฝอยของโสม ใน
รูป ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหน้าโสม ครีมล้างหน้าโสม เครื่องสาอางโสม เป็นต้น และยัง มีหมอนสุขภาพ
กิมจิ เป็บเปโร้ (ป๊อกกี้เกาหลี) ชินราเมง( มาม่าเกาหลี)จากนั้น เดินทางสู่สนามบิน
ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯมหานคร โดยเที่ยวบินที่ ......
ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

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

ไม่รวมทิปไกด์+คนขับรถตลอดการเดินทาง ท่านละ 20,000 วอน (ประมาณ 650 บาท)
*** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้ จนเป็นที่พอใจ
แล้วจึงวางมัดจาเพื่อประโยชน์ของท่านเอง ***
การเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เนื่องจากสภาพ ลม ฟ้า
อากาศ และสถานการณ์ในการเดินทางขณะนั้นแต่จะคานึงถึงความปลอดภัยในการเดินทาง และผลประโยชน์
ของหมู่คณะเป็นสาคัญ โดยไม่ทาให้มาตรฐานของการบริการลดน้อยลง

อัตราค่าบริการ :
สายการบิน
KOREAN AIR (KE)
ASIANA AIRLINES (OZ)

วันเดินทาง
10-14 /11-15 เม.ย.
7-11 เม.ย.
11-15 เม.ย.
13-17/14-18 เม.ย.
21-25 เม.ย.

ผู้ใหญ่
32,900.24,900.29,900.27,900.26,900.-

เด็กใช้เตียง
32,900.24,900.29,900.27,900.26,900.-

เด็กไม่ใช้เตียง
31,900.24,900.29,900.26,900.25,900.-

พักเดี่ยว
5,500.5,500.5,500.5,500.5,500.-

**ราคาต่อท่าน/ไทยบาท // ทารก (0-2 ปี) 6,900 บาท/ท่าน

อัตราค่าบริการรวม
- ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด ไปกลับพร้อมกรุ๊ป / น้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก./ท่าน /1 ใบ
- 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 ตามที่สายการบินกาหนด / ค่าวีซ่าสาหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว
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HOTLINE: 086-3054939

เงื่อนไขการสารองที่นั่ง
1. กรุณาชาระมัดจาท่านละ 5,000 บาท **สาหรับเทศกาลวันหยุดยาว 10,000 บาท
และชาระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 25 วันก่อนออกเดินทาง มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
2. กรุณาส่งสาเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง มาที่ tours@thaiskyticket.com (อายุใช้งานคงเหลือไม่น้อยกว่า 6เดือน)
โอนเงินผ่านธนาคาร
ธนาคาร
ชื่อบัญชี
เลขที่บัญชี
ธนาคารกรุงเทพ (กระแสรายวัน) สาขา สวนพลู
ธนาคารไทยพาณิชย์ (ออมทรัพย์) สาขา บางโคล่

อี-สกายลิ้งค์ ทราเวล

200-303467-1

นางสาวนพรัตน์ มหาพีราภรณ์

095-275521-4

ธนาคารกสิกรไทย (ออมทรัพย์) สาขา ซอยเจริญราษฏร์
นายณพดล มหาพีราภรณ์
670-2-09125-8
**เมื่อท่านได้ทาการชาระเงินแล้ว กรุณาแจ้งการชาระเงิน แจ้งทางโทรศัพท์ ได้ที่หมายเลข 02 294 5864
แฟกซ์ได้ที่หมายเลข 02 294 5865 หรือทางอีเมลล์ tours@thaiskyticket.com (ส่งสาเนาใบโอนเงิน)
การยกเลิก
- การยกเลิกไม่น้อยกว่า 45 วัน คือมัดจาทั้งหมด
- 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 เหตุผลอื่นๆประกอบการพิจารณา
หมายเหตุ
1. จานวนผู้ เ ดิ น ทางขั้ นต่ า 15 ท่ านขึ้ นไป ถ้ า ผู้ โ ดยสารไม่ค รบจ านวน ดั ง กล่ าว ทางบริษั ท ฯ ขอสงวนสิท ธิ์ ในการ
เปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
2. หนังสือเดินทางต้องมีอายุใช้งานนับจากวันเดินทางไม่น้อยกว่า 6 เดือนและรับเฉพาะผู้ประสงค์เดินทางท่องเที่ยว
3. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อ
จลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง 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. ผู้เดินทางที่ยังคงสภาพการเป็นนักศึกษา กรุณาเตรียมใบรับรองการเป็นนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ
ติดตัวไปด้วยอาจจะต้องใช้ในบางกรณี
2. ผู้เดินทางที่เป็นข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานบริษัทเอกชนต่างๆ กรุณ าเตรี ยมบัตรประจาตัวข้าราชการ
หรือใบรับรองการทางานเป็นภาษาอังกฤษอาจจะต้องใช้ในบางกรณี
3. ผู้เดินทางที่ทาเล่มพาสปอร์ตใหม่เนื่องจากเล่มเก่าหมดอายุให้พกหนังสือเดินทางเล่มเก่าติดตัวไปด้วยอาจจะต้องใช้ใน
บางกรณี
4. กรุณาพกบัตรเครดิต (ถ้ามี) และเงินสดติดตัว ทั้งเงินวอนและเงินสกุล USD กองตรวจคนเข้าเมืองอาจจะขอดูในบางกรณี

กรณีผู้เดินทางไม่ผ่านการตรวจพิจารณาในการ เข้า-ออก ทั้งประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้
อันเนื่องมาจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง หรือการถูกปฏิเสธใน
กรณีอื่นๆทุกกรณี ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบและไม่คืนค่าใช้จ่ายต่างๆ เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับ
ตัวแทนบริษัท
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