HOTLINE: 086-3054939

เดินทาง : ธันวาคม 2557 – มกราคม 2558
**จุดเด่นทัวร์ทน
ี่ ่าสนใจ**
ชมบรรยากาศแบบฝรั่งเศส ที่ La Provence โรแมนติกสุดๆที่เกาะนามิ-เล่นสกีแบบจุใจที่สกีรีสอร์ท
ช๊อปปิ้งเมียนดง,ทงแดมุน,ตลาดอีวาแด – ชิมสตอเบอรี่สดๆจากไร่
สุดมันกับสวนสนุกเอเวอร์แลนด์ตั๋วแบบไม่จากัด – คล้องกุญแจคู่รักที่โซลทาวเวอร์
ชมที่มาของสาหร่ายที่นิยมในเกาหลี ณ โรงงานสาหร่ายให้ท่านลองทาทาคิมบับพร้อมทั้งสวมชุด
ประจาชาติเกาหลีใต้ ชุดฮันบกถ่ายภาพกับบรรยายกาศจาลองแบบภาพถ่ายสามมิติ

เมนู บุฟเฟต์ขาปูยก
ั ษ์ พร้อมบริการเครื่องดื่มแบบไม่อั้น !!!

วันที่

โปรแกรม EASY KOREA WINTER

D1.

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

D2.

อินชอน –หมู่บ้านฝรั่งเศสLa Provence -PAJU OUTLET-เกาะนามิ

D3.
D4.

ลานสกี (ไม่รวมอุปกรณ์)-ไร่สตอเบอรี่ -สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ –
ตลาดทงแดมุน
ศูนย์โสม – บลูเฮาส์ – พระราชวังเคียงบ๊อค– ศูนย์เครื่องสาอาง -คลองชองเกซอน –
DUTY FREE – โซล ทาวเวอร์(ไม่รวมค่าลิฟท์) -ช้อปปิง้ เมียงดง

มื้ออาหาร
L /D

ทาคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) + ชุดฮันบก –ถ่ายภาพ 3 มิติ – ช้อปปิง้ ย่านอีวาแด–
ซุปเปอร์มาเก๊ตละลายเงินวอน-สนามบินอินชอน -กรุงเทพฯ
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ซูวอน

BF / L / D

กรุงโซล

BF / L / D

กรุงโซล

ศูนย์สมุนไพรฮอกเก -ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง – โรงงานสาหร่าย –
D5.

โรงแรม

BF / L / -

HOTLINE: 086-3054939

วันแรก
23.00น.
02.35น.

วันที่สอง
09.45น.

เที่ยง

เย็น
ค่า
วันที่สาม
เช้า

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกประตู 6 เคาน์เตอร์K
สายการบินASIANA AIRLINE (OZ)มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับ และอานวยความสะดวก
เหิรฟ้า สู่กรุงโซล โดยสายการบิน ASIANA AIRLINEเที่ยวบินที่ OZ7443 (บินประมาณ 4.30 – 05.00
ชั่วโมง)(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

อินชอน –La Provence – Paju Outlets -เกาะนามิ –เมืองซูวอน
เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต้(เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม.)
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ La Provence Villageพาท่านชมบรรยากาศหมู่บ้านสไตล์ฝรั่งเศสชมสีสน
ั
บ้านเรือนที่เป็ นเอกลักษณ์ของเมืองโพรวองซ์ในฝรั่งเศสหมู่บ้านที่เต็ม สีสันระบายด้วยสีลูกกวาดหวานๆ
สี สั น สดใสท าให้ ท่ า นรู้ สึ กเหมื อ นได้ สั ม ผั ส ประเ ทศฝรั่ ง เศส จริ ง ๆ จากนั้ นน าท่ า นสู่ PajuPremium
Outlets สาขาเมือง พาจู อยู่ในจังหวัดคยองกีโด ถือเป็น outlet mall ที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลีในปัจจุบัน
ภายในมีร้านค้ามากกว่ า 200 ร้าน ตั้งแต่แบรนด์เนหรู Paul Smith, Mulberry, Tag Heuerและ Kate
Spade ไปจนถึงแบรนด์ขายปลีกยอดนิยม Bean Pole, Polo, MCM, Nike และ Adidas เป็นต้น นอกจากนี้
ยังมีโรงภาพยนตร์ขนาดใหญ่1,544 ที่นั่ง รวมไปถึงสวนสนุกสาหรับเด็กๆ ดังนั้นนอกจากสาวๆ จะนิยมมาช้
อปปิ้งแล้ว ที่นี่ยังเหมาะสาหรับครอบครัว มาใช้เวลาว่างในวันหยุดด้วยเช่นกัน
บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 2)บริการ ทัคคาลบี หรือไก่บาร์บีคิวผัดซอสเกาหลีอาหารเลื่องชื่อ
ของเมื องชุ นชอน โดยนาไก่ บาร์ บีคิ ว มันหวาน ผั ดกะหล่ าต้ นกระเทีย ม ตกหรือข้ าวปั้น และซอสมาผั ด
รวมกันบนกระทะแบนดาคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้าที่ รับประทานกับผัดกาดเกาหลีและเครื่องเคียง
จากนั้นนาท่านสู่เมืองชุนชอน ลงเรือเดินทางสู่ เกาะนามิ
โดยใช้เวลาประมาณ 10 นาที ชมวิว ทิวทัศน์ของสถานที่
เคยใช้เป็นสถานที่ถ่ายทาละครทีวี Winter Love Song
อันโด่งดั งไปทั่ว เอเชีย พร้อมมี เวลาให้ ท่านได้ เก็บภาพ
อันสวยงามน่ าประทั บใจ สุ ดแสนโรแมนติค เปรียบประ
หนี่งดุจท่านเป็นพระ-นาง ในละครเลยทีเดียว อิสระตาม
อัธยาศัย
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 3)บริการ OSAM หรือ หมูและปลาหมึกผัดน้าคลุกคลิก เนื้อหมู
และปลาหมึกย่างบาร์บีคิวหมักสไตล์สมัยใหม่เกาหลีคนต่างประเทศนิยมรับประทานเพราะมีรสชาติออก
หวานเผ็ดเล็กน้อย โดยการนาบาร์บีคิวหมูปลาหมึกลงในกระทะครึ่งวงกลมพร้อมน้าซุปปรุงรส
นาท่านสู่ AMOUR SYMPHONY HOTEL,JM HOTEL หรือ เทียบเท่า
เล่นสกีรีสอร์ท– ไร่สตรอเบอรี่- สวนสนุกเอเวอร์แลนด์–ตลาดทงแดมุน
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 4)
จากนั้นนาท่านเดินทางไปสัมผัสความสนุกสุดมันส์กับการเล่นสกีบนลานสกีขนาดใหญ่ณสกีรีสอร์ทที่ติด
อันดับ 1 ใน3 ของสกีรีสอร์ทในประเทศเกาหลีที่ YANGJI PINE SKI RESORTซึ่งลานสกีแห่งนี้จะมีความ
ท้าทายให้ท่านได้สัมผัสด้วยเนินหิมะที่มีขนาดความสูงตั้งแต่ 1 กิโลเมตรขึ้นไปเป็นที่กล่าวขวัญถึงว่าเป็น
สวรรค์ของนักสกีแต่ก็มีทางวิ่งสาหรับนักสกีมือใหม่เช่นกันมีเนินรูปตัวเอสที่เชื่อมระหว่างยอดเนินให้ท่าน
ได้หาประสบการณ์ด้วยการเล่นสกีบนลานหิมะขาวโพลนและนอกจากนี้ยังมีสิ่งอานวยความสะดวกอื่นๆอาทิ
ร้านกาแฟโบว์ลิ่ง, ซาวน่าฯลฯมีเวลาให้ท่านได้สนุกกับการเล่นสกีอย่างเต็มที่ซึ่งปลอดภัยไม่มีอันตรายใดๆ
ทั้งสิ้น(ไม่รวมค่าเช่าชุดและอุปกรณ์สกีประมาณ 50,000 วอน)
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่เมืองยงอิน นั้น
นาท่านเยี่ยมชมไร่ผลไม้ส่งออกที่สาคัญในฤดูหนาว ที่ “ไร่สตรอเบอร์รี่ ”เชิญท่านลิ้ม รสสตรอเบอร์รี่เกาหลี
สดๆ ในบรรยากาศภายในไร่ส ตรอเบอร์รี่ อย่ า งแท้ จ ริ ง ท่ านจะได้พ บกั บ วิถี ชี วิต ชาวไร่ สตรอเบอร์ รี่ข อง
เกาหลี ว่ า มี วิ ธี ก ารปลู ก อย่ า งไรจึ ง ได้ ผ ลสตรอเบอร์ รี่ ที่ ข นาดใหญ่ เ ป็ น พิ เ ศษและหวานหอมชวนน่ า
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เที่ยง

เย็น

ค่า

รับประทานเป็นที่ชื่นชอบของชาวเกาหลีเองและชาวต่างชาติ และยังเป็นผลไม้ส่งออกของประเทศอีกด้วย
ชมวิธีการปลูก การดูแลรักษาผลสตรอเบอร์รี่ และท่านยังสามารถเลือกเก็บสตรอเบอร์รี่ และเลือกชิมได้
จากภายในไร่ พร้อมทั้งยังสามารถซื้อกลับไปฝากคนทางบ้านได้ด้วย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 5)หมูย่างเกาหลี หรือคาลบี้ เป็นอาหารพื้นเมือง
เกาหลีที่เลื่องชื่อและรู้จักกันดีทั่วโลก มีรสชาติกลมกล่อม โดยนาหมูส่วนที่ติดกับกระดูกไปย่างบนเตาถ่าน
แบบดั้ ง เดิ ม เสิ ร์ ฟ พร้ อ มข้ า วสวยร้ อ นๆ เครื่ อ งเคี ย งหลากชนิ ด น้ าจิ้ ม เต้ า เจี้ ย ว และน้ าซุ ป สาหร่ า ย
รับประทานคล้ายกับเมี่ยงคาของไทย พื้นเมืองเกาหลี ที่เลื่องชื่อและรู้จักกันดีทั่วโลก มีรสชาติกลมกล่อม
โดยนาหมูส่วนที่ติดกับกระดูกไปย่างบนเตาถ่านแบบดั้งเดิม เสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ เครื่องเคียงหลาก
ชนิด น้าจิ้มเต้าเจี้ยว และน้าซุปสาหร่าย รับประทานคล้ายกับเมี่ยงคาของไทย) จากนั้นท่านเดินทางสู่ เอ
เวอร์แลนด์สวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเกาหลีใต้ซึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาขอเชิญท่านท่อง
ไปกับโลกของสัตว์ ป่าซาฟารี ท่านจะได้พ บกับ ไลเกอร์ซึ่ง เป็นลูกแฝดผสมที่ เกิดขึ้นจากความรั กระหว่า ง
สิงโตผู้เป็นพ่อและเสือผู้เป็นแม่นั บเป็นแฝดผสมเสือ -สิงโตคู่แรกใน
โลกชมความน่ า รั ก ของหมี ต่ า งๆซึ่ ง พนั ก งานขั บ รถซาฟารี จ ะเป็ น ผู้
ทักทายและเล่นกับพวกเขาเติมเต็ม ความสุขของท่า นสนุกสนานกั บ
เครื่องเล่นต่างๆ ไม่จากัดชนิด พร้อมทั้งบรรยากาศหนาวๆ โรแมนติคๆ
(Everland Winter Festival 5 Nov-26 Dec)
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 6)บริการ บีบิม บับ
และ ชาบูชาบูสุกี้สไตล์เกาหลีบนหม้อไฟร้อนๆ ประกอบด้วยหมูสไลด์
และผักสดนานาชนิด เสิร์ฟพร้อมน้าซุป ร้อนๆ และเส้นอูด้งซึ่งขาดไม่ไ ด้ในการทาน ชาบูชาบู พร้อมข้าว
สวยเสริ์ฟ พร้ อม ข้า วสูต รดั่ ง เดิ ม ของเกาหลี ซึ่ง น าเอาข้ าวสวย ผั ก ต่า งๆ เช่น ถั่ ว งอก ผั กกาดเห็ ดหอม
สาหร่าย และซอสสีแดงมาผัดรวมกัน ซึ่งก็จะได้รสชาติแบบเกาหลีจริงๆ
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ย่านศูนย์การค้าแหล่งช้อปปิ้งที่ชื่อได้ว่าใหญ่ที่สุดในเอเชีย ทงแดมุน ซึ่ง
ตั้งอยู่ บริเ วณประตูเ มืองโบราณทางทิศตะวันออกท่ านสามารถซื้อ สินค้า หลากหลายประเภทได้ที่ นี้อาทิ
เสื้อผ้าบุรุษ-สตรี รองเท้าบุรุษ-สตรี รองเท้าผ้าใบ เข็มขัด ของที่ระลึก ชุดเครื่องครัวถุงน่องถุงเท้าผ้าพันคอ
โดยท่านจะได้ สัมผัส กับ บรรยากาศการช้อปปิ้งสินค้าในราคาเกาหลีอย่างแท้จริง
น าท่ า นเข้ า สู่ ที่ พั ก GOLDEN FORESTHOTEL, LEXVILL HOTEL,BENIKEA HOTELหรื อ
เทียบเท่า

วันที่สี่

ศูนย์โสม– บลูเฮาส์–พระราชวังเคียงบ๊อค – ศูนย์เครื่องสาอาง – DUTY FREE
คลองชองเกชอน- โซล ทาวเวอร์(ไม่รวมค่าลิฟท์)– ช้อปปิ้งเมียนดง
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 7)
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ศูนย์โสมรัฐบาลซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสม
ที่มีอายุ 6 ปีซึ่งถือ
ว่ า เป็ น โสมที่ มี คุ ณ ภาพดี ที่ สุ ด ชมวงจร
ชีวิตของโสมพร้อมให้ท่านได้เลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพดีที่สุดและ
ราคาถู กกว่า ไทยถึ ง 2 เท่ ากลับ ไปบารุง ร่า งกายหรื อฝากญาติ
ผู้ใหญ่ที่ท่านรักและนับถืออีกไม่ไกลจากกันมากนัก จากนั้นนาชม
บลู เ ฮาส์ ท าเนี ย บของประธานาธิ บ ดี ( ระหว่ า งรถแล่ น ผ่ า นไม่
อนุญาตให้ถ่ายภาพหรือวีดีโอใดๆทั้งสิ้น) แวะถ่ายรูปเป็นที่ระลึก
กับอนุสาวรีย์ นกฟีนิกซ์ สัญลักษณ์ความเป็นอมตะ และชมทัศนียภาพอันสวยงามของภูเขารูปหัวมังกร และ
วงเวี ย นน้ าพุ ซึ่ ง นั บ เป็ น จุ ด ที่ มี ฮ วงจุ้ ย ที่ ดี ที่ สุ ด ของกรุ ง โซล จากนั้ น ชม พระราชวั ง เคี ย งบ็ อ ค ซึ่ ง เป็ น
พระราชวังไม้โบราณที่เก่าแก่ที่สุด สร้างขึ้นใน ค.ศ. 1394 หรือในอดีตกว่า 600 ปีก่อน ภายในพระราชวัง
แห่งนี้มีหมู่พระที่นั่งมากกว่า 200 หลัง แต่ได้ถูกทาลายไปมากในสมัยที่ญี่ปุ่นเข้ามาบุกยึดครอง ทั้งยังเคย
เป็นศูนย์บัญชาการทางการทหารและเป็นที่ประทับของกษัตริย์ ปัจจุบันได้มีการก่อสร้างหมู่พ ระที่นั่งที่เคย
ถูกทาลายขึ้นมาใหม่ในตาแหน่งเดิม ถ่ายภาพคู่กับพลับพลากลางน้าเคียงเฮวรู ที่ซึ่งเคยเป็นท้องพระโรง
ออกงานสโมสรสันนิบาตต่างๆ สาหรับต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(มื้อที่ 8) บริการท่านด้วย เมนู Samgyetang หรือเมนูไ ก่ ตุ๋นโสม
อาหารวังในสมัยก่อน ปัจจุบันเป็นอาหารเลื่องชื่อของเมืองหลวง เชื่อกันว่าบารุงและเสริม สุขภาพ ภายใน
ตัวไก่จะมีข้าวเหนียว รากโสม พุทราแดงและเคล็ดลับในการตุ๋ นเสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียงที่เรียกว่า 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
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เครื่ อ งส าอางของเกาหลี อาทิ เ ช่ น ROJUKISS, LOTREE,
ETUDE และอี กมากมายหลากหลายแบรนด์ เนมที่น าเข้ ามา
จากทั่วโลกอิสระท่านเลือกซื้อได้ ตามอัธยาศัยชม จากนั้นนา
ท่าน ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ ดิวตี้ฟรี (Duty Free Shop)
ที่นี่มีสินค้าชั้นนาให้ท่านเลือกซื้อมากมายกว่า 500 ชนิด อาทิ
น้าหอม เสื้ อผ้ า เครื่อ งส าอาง กระเป๋า นาฬิ ก า เครื่อ งประดั บ
ฯลฯหากพอมีเวลาพาท่านเดินชมคลองชองเกชอนซึ่งเดิม เป็น
คลองเก่าแก่ในอดีตมีอายุกว่า 600 ปี ที่ทอดผ่านใจกลางเมือง
หลวง แต่ ใ นปั จ จุ บั น ได้ มี ก ารพั ฒ นา และบู ร ณะคลองแห่ ง นี้
ขึ้นมาใหม่ ทาให้กรุงโซลมีคลองที่ยาวกว่า 6 กิโลเมตร ที่มีแต่น้าใส จนสามารถมองเห็นตัวปลาหลากพันธ์
ที่กาลังแหวกว่ายไปมา ปัจจุบันโครงการชองเกชองได้กลายเป็นสถานที่จั ดกิจ กรรมต่างๆ อาทิ งานแสดง
ศิลปะต่างๆ งานดนตรี นิทรรศการดอกไม้ ฯลฯ และยังมีส วนสาธารณะทั้ งสองฝั่งคลอง จากนั้นนาท่านสู่
หอคอยกรุงโซลN Tower (ไม่รวมค่าลิฟต์) ซึ่งอยู่บริเวณเนินเขานัม ซานซึ่งเป็น 1 ใน 18 หอคอยที่สูง
ที่สุดในโลกที่ฐานของหอคอยมีสิ่งที่น่าสนใจต่างๆเช่นศาลาแปดเหลี่ยมปาลกั๊กจอง,สวนสัตว์เล็กๆ,สวน
พฤกษชาติ , อาคารอนุสรณ์ผู้รักชาติอันชุงกุนนอกจากนี้โซลทาวเวอร์ยังเป็นสถานที่ถ่ายทาละครเกาหลี
แนวน่ารักๆเรื่อง“กับดักหัวใจยัยแม่มด” อิสระให้ทุกท่านได้เดินเล่นและถ่ายรูปคู่หอคอยตามอัธยาศัยหรือ
คล้องกุญแจคู่รัก
ค่า
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร(มื้อที่ 9)พิเศษ!! เมนูบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ )บุฟเฟต์และอาหาร นานาชาติ
พร้อมบริการเครื่องดื่ม ไวน์ เบียร์ แบบไม่อั้น
จากนั้นนาท่านช้อปปิ้งย่าน เมียงดงหรือสยามสแควร์เกาหลี หากท่านต้องการทราบว่าแฟชั่นของเกาหลีเป็นอย่างไร ก้าวล้า
น าสมั ย เพี ย งใดท่ า นจะต้ อ งมาที่ เ มี ย งดงแห่ ง นี้ พ บกั บ สิ น ค้ า วั ย รุ่ น อาทิ เสื้ อ ผ้ า แฟชั่ น แบบอิ น เทรน
เครื่องสาอางดังๆ ของเกาหลี พบกับความแปลกใหม่ในการช้อปปิ้งอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งเมียงดงแห่งนี้จะมี
วัยรุ่นหนุ่มสาวชาวโสมไปรวมตัวกันที่นี่กว่าล้านคนในแต่ละวัน
ค่า
นาท่ า นสู่ที่ พั ก GOLDEN FORESTHOTEL,CO-OP CITY HOUSE HOTEL,BENIKEA HOTEL หรื อ
เทียบเท่า
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
ถ่ายภาพ 3 มิติ - ช้อปปิ้งย่านอีวาแด - ซุปเปอร์ล ะลายเงินวอน - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 10)
จากนั้นน าท่ านเดินทางไปดู แลสุขภาพกั นที่ ศูน ย์ส มุนไพรฮอกเกนามู ซึ่ งเป็นสมุน ไพรที่ทั่ว โลกยอมรั บ
รวมถึง สถาบั นต่ า งๆ ว่า เป็น สมุน ไพรที่ มีคุ ณ ภาพดีที่ สุ ดในการบารุ งตั บ และดูแ ละตั บ ของเรา ซึ่ ง จะเป็ น
สมุนไพรที่หาได้ยากในปัจจุบัน ท่านจะได้ชมการสาธิต การทดลองว่าสมุนไพรชนิดนี้มีคุณค่าเพียงใดต่อ
โลกใบนี้ ต้นไม้ชนิดนี้เจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือน้าทะเล 50-800
เมตรชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนามารับประทานเพื่อช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ไม่ถูก
ทาลายจาการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจากอาหารและยาแล้วนาท่านสู่ ศูนย์สมุนไพรสนเข็ม
แดงหรื อ RED PINEซึ่งผลิ ตจากใบสนเข็ม แดงในประเทศเกาหลีซึ่ งจะใช้ ต้นสนเข็ม แดงจากยอดเขาที่
ประเทศเกาหลีเหนือมาผลิตโดยใช้เทคโนโลยีพ ร้อมกับการวิจัยที่ประเทศเกาหลีใต้ออกมาเป็นน้ามันสน
เข็มแดง ภูมิประเทศของประเทศเกาหลีเป็นภูเขาประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์โดยกว่าจะมาเป็นน้ามันสนเข็ม
แดงได้ 1 แคปซูล ต้องใช้ใบสนเข็ม แดงประมาณ 2.7 กิโลกรัม มาสกัดเอาน้ามันมาผลิตและวิจัยออกมา
เป็นน้ามันสนนี้สามารถช่วยในการลดระดับไขมันในเส้นเลือดได้เป็นอย่างดี จากนั้นนาท่านเข้าชมโรงงาน
สาหร่ายของฝากที่มีชื่อเสียงของเกาหลี ผลิตสาหร่ายใหม่ สด ทุกวันมีหลายรสชาติให้ท่านได้เลือกซื้อไป
เป็ น ของฝาก จากนั้ น นาท่ านเรีย นรู้ วิธี ก ารท า คิ ม บั บ (ข้ าวห่ อสาหร่ า ย) อาหารง่ า ยๆๆที่ค นเกาหลี นิ ย ม
รับประทาน คิม แปลว่า สาหร่าย บับ แปลว่า ข้าว จะเป็นแท่งยาวๆ แล้วเค้าก็จ ะหั่นเป็นชิ้นๆพอดีคา จิ้ ม
กะโชยุญี่ปุ่นหรือวาซาบิก็ได้ ตามร้านอาหารก็จะมีทาเป็นพิเศษ คือมีผัดซอสมาให้จิ้ม ราดด้วยพิเศษ!!! ฟรี
ใส่ชุดประจาชาติเกาหลี ฮันบกมีหลากหลายชุดให้ท่านได้เลือกใส่พ ร้อมเก็บภาพประทับใจพร้อมทั้ง ชม
“ถ่ายภาพ 3 มิติ”เคล็ดลับงานศิลปะแห่งภาพ” ที่ทาให้ท่านได้ตื่นตาตื่นใจกับศิลปะแนวใหม่เป็นภาพวาดใน
ลักษณะ 3 มิติเหมือนภาพวาดมีชีวิตและหลุดออกมาจากแผ่นเฟรมภาพแนวคิดรูปแบบใหม่เป็นความคิด
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เที่ยง

21.15 น.
01.05 น.

สร้ า งสั น และจิ น ตนาการของการสร้ า งภาพโดยใช้ เ ทคนิ ค พิ เ ศษจากภาพสามมิ ติ ที่ ร วมทฤษฎี ท าง
วิทยาศาสตร์และการซ้อนภาพโดยกระตุ้นความเคลื่อนไหวของภาพให้มีมิติเหมือนจริง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 11) เมนูจิมดัก เป็นไก่พะโล้ผัดกับวุ้นเส้นและผักอร่อยมากมาย
เสริฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ พร้อมเครื่องเคียงต่างๆ
จากนั้นนาท่านช้อปปิ้งย่านอีวาแดอยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัย อีวา มหาวิทยาลัยสตรีที่มีชื่อเสียงของเกาหลี
เป็นถนนที่สามารถเดินช้อปปิ้งในร้านเสื้อสวยสุดอาร์ตแบบราคานักศึกษา และอัพ เดตสตรีท สไตล์ จาก
แฟชั่นนิสต้าตัวจริงส่วนกลางคืนเป็นแหล่งปาร์ตี้ที่ chic สุดในโซลจากนั้นเตรียมตัวกลับกรุงเทพ แวะซื้อ
ของ (ละลายเงินวอน 5 แถม 1) สาหร่าย ขนมต่าง ๆ ช็อกโกแล๊ตหินซีเรียลช็อกโก ลิตภัณฑ์ของใบและ
รากฝอยของโสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหน้าโสม ครีมล้างหน้าโสม เครื่องสาอางโสม เป็นต้น
และยังมีหมอนสุขภาพ กิมจิ เป็บเปโร้ (ป๊อกกี้เกาหลี) ชินราเมง( มาม่าเกาหลี)จากนั้นเดินทางสู่สนามบิน
ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯมหานคร โดยเที่ยวบินที่ OZ7433 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ..................

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

ไม่รวมทิปไกด์+คนขับรถตลอดการเดินทาง ท่านละ 20,000 วอน (ประมาณ 650 บาท)
*** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้ จนเป็นที่พอใจ
แล้วจึงวางมัดจาเพื่อประโยชน์ของท่านเอง ***

อัตราค่าบริการ :
วันเดินทาง
06-10,07-11,14-18,21-25 ม.ค.2558
++วันที่ 28 ธ.ค. – 01 ม.ค. 58*วันปีใหม่**

ผู้ใหญ่
24,900.32,900.-

เด็กใช้เตียง
24,900.32,900.-

เด็กไม่ใช้เตียง
23,900.31,900.-

พักเดี่ยว
4,500.4,500.-

**ราคาไทยบาท/ท่าน

การเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เนื่องจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ
และสถานการณ์ในการเดินทางขณะนั้นแต่จะคานึงถึงความปลอดภัยในการเดินทาง และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสาคัญ โดย
ไม่ทาให้มาตรฐานของการบริการลดน้อยลง
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 ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
2. กรุณาชาระมัดจาท่านละ 10,000 บาท
และชาระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนออกเดินทาง มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
3. กรุณาส่งสาเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง มาที่ tours@thaiskyticket.com (อายุใช้งานคงเหลือไม่น้อยกว่า 6เดือน)
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HOTLINE: 086-3054939

โอนเงินผ่านธนาคาร
ธนาคาร

ชื่อบัญชี

เลขที่บัญชี

อี-สกายลิ้งค์ ทราเวล

200-303467-1

นางสาวนพรัตน์ มหาพีราภรณ์

095-275521-4

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

ธนาคารกสิกรไทย (ออมทรัพย์) สาขา ซอยเจริญราษฏร์
นายณพดล มหาพีราภรณ์
670-2-09125-8
**เมื่อท่านได้ทาการชาระเงินแล้ว กรุณาแจ้งการชาระเงิน
1. แจ้งทางโทรศัพท์ ได้ที่หมายเลข 02 294 5864
2. แจ้งทางแฟกซ์ได้ที่หมายเลข 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 %
ยกเลิก จากกรณี อุ บัติ เหตุ หรื อ เจ็ บป่ วย กรุณ าส่ งหลักฐานใบรับ รองแพทย์ หรื อ เหตุผ ลอื่ นๆกระกอบการ
พิจารณา

หมายเหตุ
1. จานวนผู้เดินทางขั้นต่า 15 ท่านขึ้นไป
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 าเตรียมบัตรประจาตัวข้าราชการ
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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