ชมบรรยากาศหมู่บ้านสไตล์ฝรั่งเศส ชมสีสันบ้านเรือนที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองโพรวองซ์
ช้อปปิง้ Paju Premium Outletแห่งใหม่และใหญ่ที่สุดในเกาหลี
One Mount Snow Parkตามรอยซีรีย์ดงั Full House (Thai)-โรแมนติกสุดๆทีเ่ กาะนามิ
ช๊อปปิง้ เมียนดง,ทงแดมุน,ตลาดฮงแด
สุดมันกับสวนสนุกเอเวอร์แลนด์ตั๋วแบบไม่จากัด – คล้องกุญแจคู่รก
ั ที่โซลทาวเวอร์
ชมที่มาของสาหร่ายที่นย
ิ มในเกาหลี ณ โรงงานสาหร่ายให้ท่านได้ชิมสาหร่ายเกาหลีแท้ๆ
ท่านลองทาทากิมจิพร้อมทั้งสวมชุดประจาชาติเกาหลีใต้ ชุดฮันบก

กาหนดเดินทาง เดือน กรกฎาคม – กันยายน 2558
วันที่

เริ่มต้นท่านละ

โปรแกรม EASY KOREA WINTERSKI

D1.

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

D2.

อินชอน –หมู่บ้านฝรั่งเศส-Paju Outlet-OnemountSnowpark-เกาะนามิ

D3.
D4.
D5.

วัดวาวูจองซา –โรงเรียนกิมจิ +ชุดฮันบก -สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ –N tower(ไม่รวม
ค่าลิฟท์)-ตลาดทงแดมุน
ศูนย์โสม – บลูเฮาส์ – พระราชวังเคียงบ๊อค– ศูนย์เครื่องสาอาง -คลองชองเกชอน –
DUTY FREE –โรงงานสาหร่าย-ช้อปปิ้งเมียงดง
ศูนย์สมุนไพร -ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง –Trick eyes Nuseum+Ice Museum– ช้
อปปิ้งย่านฮงแด-ซุปเปอร์มาเก๊ตละลายเงินวอน-สนามบินอินชอน -กรุงเทพฯ
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20,900.-

มื้ออาหาร
L /D

โรงแรม
ซูวอน

BF / L / D

กรุงโซล

BF / L / D

กรุงโซล

BF / L / -

วันแรก

19.00น.
22.40. น.

วันที่สอง
06.20น.

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกประตู 6 เคาน์เตอร์ N
สายการบิน KOREAN AIR (KE) มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับ และอานวยความสะดวก
เหิรฟ้า สู่กรุงโซล โดยสายการบินKOREAN AIR เที่ยวบินที่ KE652 (บินประมาณ 4.30 – 05.00 ชั่วโมง)
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

อินชอน –La Provence Village – Paju Outlet –One Mount Snowpark-เกาะนามิ
เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอนประเทศเกาหลีใต้ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม.)

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่La Provence Villageพาท่านชมบรรยากาศหมู่บ้านสไตล์ ฝรั่งเศส ชมสีสันบ้านเรือนที่
เป็นเอกลักษณ์ของเมืองโพรวองซ์ใน ฝรั่งเศส หมู่บ้านที่เต็ม สีสัน ระบายด้วยสีลูกกวาดหวานๆ สีสันสดใส ทาให้
ท่านรู้สึกเหมือนได้สัมผัสประเทศ ฝรั่งเศสจริงๆ นาท่านช้อปปิ้ง Paju Premium Outletแห่งใหม่และใหญ่ที่สุด
ในเกาหลี ซึ่งมีร้านค้าหลากหลายหว่า 165 ร้านค้าและมีสินค้า Brand ดังมากมายอาทิเช่น Armani, Calvin Klein,
Diesel, DKNY, Guess, Escada จากนั้น น าท่ า นสู่ ย้ อ นวั ย เด็ก กั บ One MountSnowParkตั้ ง อยู่ ที่เ มื อ ง
Goyangภายในฮอลล์แบ่งเป็น 2 โซนหลัก คือ Water Park และ Snow Park เปิดตัวต้นเดือนพฤษภาคม 2556 ที่
ผ่านภายในมาเนรมิตทุกพื้นที่ไปเต็มไปด้วยหิมะ ลานน้าแข็ง และ ความเย็นแบบติดลบ เป็นหนึ่งในสถานที่ถ่ายทา
ฉากในเรื่อง Full House (Thai)
เที่ยง
บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 1) บริการทัคคาลบี หรื อไก่ บาร์บีคิวผัดซอสเกาหลีอาหารเลื่องชื่ อ
ของเมืองชุนชอน โดยนาไก่บาร์บีคิว มันหวาน ผัดกะหล่าต้น กระเทียม ตกหรือข้าวปั้น และซอสมาผัดรวมกันบน
กระทะแบนดาคลุ กเคล้ าทุ ก อย่า งให้
เข้ า ที่ รั บ ประทานกั บ ผั ด กาดเกาหลี
และเครื่องเคียง
เดินทางสู่ เกาะนามิ โดยใช้เวลาประมาณ 10 นาที
ชมวิว ทิวทัศน์ของสถานที่เคยใช้เป็น
สถานที่ถ่ายทาละครทีวี Winter Love
Song อันโด่งดังไปทั่วเอเชีย พร้อมมีเวลาให้ท่านได้เก็บภาพอันสวยงามน่าประทับใจ สุดแสนโรแมนติค เปรียบประ
หนี่งดุจท่านเป็นพระ-นาง ในละครเลยทีเดียว อิสระตามอัธยาศัย
เย็น
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 2) บริการ OSAM หรือ หมูและปลาหมึกผัดน้าคลุกคลิก เนื้อหมู
และปลาหมึกย่างบาร์บีคิวหมักสไตล์สมัยใหม่เกาหลีคนต่างประเทศนิยมรับประทานเพราะมีรสชาติออกหวานเผ็ด
เล็กน้อย โดยการนาบาร์บีคิวหมูปลาหมึกลงในกระทะครึ่ งวงกลมพร้อมน้าซุปปรุงรส
ค่า

วันที่สาม
เช้า

นาท่านสู่ BENIKAE RIO HOTEL / RITZ HOTEL หรือเทียบเท่า (พักซูวอน 1คืน)

วัดวาวูจองซา –โรงเรียนสอนทากิมจิ + ใส่ชุดฮันบก- สวนสนุกเอเวอร์แลนด์–N TOWER
(ไม่รวมลิฟต์) - ตลาดทงแดมุน
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 3)
จากนั้ น น าท่ า นเดิ น ทางสู่ เ มื อ งยงอิ น จั ง หวั ด เคี ย งคี โ ด น าท่ า นไหว้ พ ระ ณ วั ด วาวู จ องซา (Waujeongsa
Temple)ซึ่งตั้งอยู่ใน วัดนี้สร้างขึ้นในปี 1970 โดยนักบวชแฮด๊ อกเพื่อแสดงการตอบแทนความเมตตากรุณาของ
พระพุทธเจ้าในการรวมประเทศภายในมีรูปสลักสะสมจากพุทธศาสนิกชนทั่วโลกมากกว่า 3,000 ชิ้น โดยหนึ่งในรูป
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เที่ยง

เย็น

วันที่สี่
เช้า

สลักที่มีชื่อเสียงมากที่สุด คือ พระเศียรของพระพุทธเจ้ามีความสูง 8 เมตรตั้งอยู่ที่หน้าประตูทางเข้าวัดและได้รับ
การบันทึกลงกินเนสบุ๊คให้เป็นรูปสลักที่ทาจากไม้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกนอกจากนั้นภายในวัดยังมีพระพุทธรูป
นอนขนาดใหญ่ที่สร้างจากไม้สนจีนที่นามาจากอินเดีย จากนั้นนาท่านสู่ KIMCHI SCHOOL หรือ สถาบันสอนทา
กิมจิชมวิธีการทากิมจิ ผักดองที่สามารถเก็บไว้ได้นานและเป็นอาหารที่ขึ้นโต๊ ะชาวเกาหลีทุกมื้อปัจจุบันกิมจิเป็นที่
นิยมแพร่หลาย เพราะประกอบด้วยแบคทีเรียที่เป็นประโยชน์ในการย่อยอาหารและป้องกันโรคให้
ท่ า น ไ ด้
ทดลองทากิมจิด้วยตัวท่านเองและสามารถนากลับมาเป็นของฝาก พิเศษ!! เก็บภาพความประทับใจด้วยการใส่ชุด
ประจาชาติของเกาหลีใต้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภั ตตาคาร (มื้อที่ 4) หมูย่า งเกาหลี หรือคาลบี้ เป็นอาหารพื้นเมื องเกาหลี ที่
เลื่องชื่อและรู้จักกันดีทั่วโลก มีรสชาติกลมกล่อม โดยนาหมูส่วนที่ติดกับกระดูกไปย่างบนเตาถ่านแบบดั้งเดิม เสิร์ฟ
พร้อมข้าวสวยร้อนๆ เครื่องเคียงหลากชนิด น้าจิ้มเต้า เจี้ยว และน้าซุปสาหร่าย รับประทานคล้ายกับเมี่ยงคาของไทย
พื้นเมืองเกาหลีที่เลื่องชื่อและรู้จักกันดีทั่วโลก มีรสชาติกลมกล่อม โดยนาหมูส่วนที่ติดกับกระดูกไปย่างบนเตาถ่าน
แบบดั้งเดิม เสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ เครื่องเคียงหลากชนิด น้าจิ้มเต้าเจี้ยว และน้าซุปสาหร่าย รับประทานคล้าย
กับเมี่ยงคาของไทย)จากนั้นท่านเดินทางสู่ เอเวอร์แลนด์ สวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเกาหลีใต้ซึ่ง
ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาขอเชิญท่านท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารีท่านจะได้พบกับ ไลเกอร์ซึ่งเป็นลูกแฝดผสม
ที่เกิดขึ้นจากความรักระหว่างสิงโตผู้เป็นพ่อและเสือผู้เป็นแม่นับเป็นแฝดผสมเสือ -สิงโตคู่แรกในโลกชมความน่ารัก
ของหมีต่างๆซึ่งพนักงานขับรถซาฟารีจะเป็นผู้ทักทายและเล่น
กับพวกเขาเติมเต็มความสุขของท่ านสนุกสนานกับเครื่อ งเล่ น
ต่ า งๆ ไม่ จ ากั ด ชนิ ด พร้ อ มทั้ ง บรรยากาศหนาวๆ โรแมนติ ค ๆ
จากนั้ น น าท่ า นสู่ ห อคอยกรุ ง โซล N Tower (ไม่ ร วมค่ า
ลิฟต์) ซึ่งอยู่บริเวณเนินเขานัมซานซึ่งเป็น 1 ใน 18 หอคอยที่
สูงที่สุดในโลกที่ฐานของหอคอยมีสิ่งที่น่าสนใจต่างๆเช่นศาลา
แปดเหลี่ ย มปาลกั๊ ก จอง, สวนสั ต ว์ เ ล็ ก ๆ, สวนพฤกษชาติ ,
อาคารอนุสรณ์ผู้รักชาติอันชุงกุนนอกจากนี้โซลทาวเวอร์ยังเป็นสถานที่ถ่ายทาละครเกาหลีแนวน่ารักๆเรื่อง “กับดัก
หัวใจยัยแม่มด” อิสระให้ทุกท่านได้เดินเล่นและถ่ายรูปคู่หอคอยตามอัธยาศัยหรือคล้องกุญแจคู่รัก
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 5) บริการ บีบิมบับ และ ชาบูชาบูสุกี้สไตล์เกาหลีบนหม้อไฟร้อนๆ
ประกอบด้วยหมูสไลด์ และผักสดนานาชนิด เสิร์ฟพร้อมน้าซุปร้อนๆ และเส้นอูด้งซึ่งขาดไม่ได้ในการทาน ชาบูชาบู
พร้อมข้าวสวยเสริ์ ฟ พร้ อม ข้าวสู ตรดั่ งเดิ มของเกาหลีซึ่ งนาเอาข้ าวสวย ผั กต่า งๆ เช่น ถั่วงอก ผักกาดเห็ ดหอม
สาหร่าย และซอสสีแดงมาผัดรวมกัน ซึ่งก็จะได้รสชาติแบบเกาหลีจริงๆ
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ย่านศูนย์การค้าแหล่งช้อปปิ้งที่ชื่อได้ว่าใหญ่ที่สุดในเอเชียทงแดมุนซึ่งตั้งอยู่บริเวณประตู
เมืองโบราณทางทิศตะวันออกท่านสามารถซื้อสินค้าหลากหลายประเภทได้ที่นี้อาทิ เสื้อผ้าบุรุษ -สตรี รองเท้าบุรุษสตรี รองเท้าผ้าใบ เข็มขัด ของที่ระลึก ชุดเครื่องครัวถุงน่องถุงเท้าผ้าพันคอโดยท่านจะได้ สัมผัส กับ บรรยากาศ
การช้อปปิ้งสินค้าในราคาเกาหลีอย่างแท้จริง
นาท่านเข้าสู่ที่พัก BENIKEA SEOUL HOTEL / BENIKEA CS HOTEL หรือเทียบเท่า

ศูนย์โสม– บลูเฮาส์–พระราชวังเคียงบ๊อค – ศูนย์เครื่องสาอาง – DUTY FREE –
คลองชองเกชอน- โรงงานสาหร่าย - ช้อปปิ้งเมียนดง

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 6)
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ศูนย์โสมรัฐบาลซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่มีอายุ 6 ปีซึ่งถือ ว่ า เป็ น โสม
ที่มีคุณภาพดีที่สุดชมวงจรชีวิตของโสมพร้อมให้ท่านได้เลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพดีที่สุดและราคาถูกกว่าไทยถึง 2
เท่ากลับไปบารุงร่างกายหรือฝากญาติผู้ใหญ่ที่ท่านรักและนับถืออีกไม่ไกลจากกันมากนัก จากนั้นนาชม บลูเฮาส์
ทาเนียบของประธานาธิบดี(ระหว่างรถแล่นผ่านไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพหรือวีดีโอใดๆทั้งสิ้น) แวะถ่ายรูปเป็นที่ระลึก
กับอนุสาวรีย์ นกฟีนิกซ์ สัญลักษณ์ความเป็นอมตะ และชมทัศนียภาพอันสวยงามของภูเขารูปหัวมังกร และวงเวียน
น้าพุ ซึ่งนับเป็นจุดที่มีฮวงจุ้ยที่ดีที่สุดของกรุงโซล จากนั้นชม พระราชวังเคียงบ็อค ซึ่งเป็นพระราชวังไม้โบราณที่
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เก่าแก่ที่สุด สร้างขึ้นใน ค.ศ. 1394 หรือในอดีตกว่า 600 ปีก่อน ภายในพระราชวังแห่งนี้มีหมู่พระที่นั่งมากกว่า 200
หลัง แต่ได้ถูกทาลายไปมากในสมัยที่ญี่ปุ่นเข้ามาบุกยึดครอง ทั้งยังเคยเป็ นศูนย์บัญชาการทางการทหารและเป็นที่
ประทับของกษัตริย์ ปัจจุบันได้มีการก่อสร้างหมู่พระที่นั่งที่เคยถูกทาลายขึ้นมาใหม่ในตาแหน่งเดิม ถ่ายภาพคู่กับ
พลับพลากลางน้าเคียงเฮวรู ที่ซึ่งเคยเป็นท้องพระโรงออกงานสโมสรสันนิบาตต่างๆ สาหรับต้อนรับแขกบ้านแขก
เมือง

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวั น ณ ภั ตตาคาร(มื้อ ที่7 ) บริก ารท่ านด้วย เมนู Samgyetangหรื อเมนูไ ก่ตุ๋นโสม
อาหารวังในสมัยก่อน ปัจจุบันเป็นอาหารเลื่องชื่อของเมืองหลวง เชื่อกันว่าบารุงและเสริมสุขภาพ ภายในตัวไก่จะมี
ข้าวเหนียว รากโสม พุทราแดงและเคล็ดลับในการตุ๋นเสิ ร์ฟพร้อมเครื่องเคียงที่เรียกว่า กักตุกี เส้นขนมจีน เหล้ า
โสม พริกไทยดา และเกลือ)จากนั้นนาท่านสู่ Cosmetic Shopเป็นศูนย์รวมของเครื่องสาอางของเกาหลี อาทิเช่น
ROJUKISS, LOTREE, ETUDE และอีกมากมายหลากหลายแบรนด์เนมที่นาเข้ามาจากทั่วโลกอิสระท่านเลือกซื้อ
ได้ตามอัธยาศัยชม จากนั้นนาท่าน ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ ดิวตี้ฟรี (Duty Free Shop)ที่นี่มีสินค้าชั้นนาให้
ท่านเลือกซื้อมากมายกว่า 500 ชนิด อาทิ น้าหอม เสื้อผ้าเครื่องสาอาง กระเป๋า นาฬิกา เครื่องประดับ ฯลฯมีเวลา
พาท่านเดินชมคลองชองเกชอนซึ่งเดิมเป็นคลองเก่าแก่ในอดีตมีอายุกว่า 600 ปี ที่ทอดผ่านใจกลางเมืองหลวง
แต่ในปัจจุบันได้มีการพัฒนา และบูรณะคลองแห่งนี้ขึ้นมาใหม่ ทาให้กรุงโซลมีคลองที่ยาวกว่า 6 กิโลเมตร ที่มีแต่
น้าใส จนสามารถมองเห็ น ตั ว ปลาหลากพั น ธ์ ที่ก าลั ง แหวกว่ า ยไปมา ปั จ จุ บั น โครงการชองเกชองได้ ก ลายเป็ น
สถานที่จัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ งานแสดงศิลปะต่างๆ งานดนตรี นิทรรศการดอกไม้ ฯลฯ และยังมีสวนสาธารณะทั้ง
สองฝั่งคลอง
จากนั้นน าท่านเข้ าชมโรงงานสาหร่ายเป็น ของฝากที่มีชื่อเสี ยงของเกาหลี ผลิตสาหร่ ายใหม่ สด ทุกวั นมีหลาย
รสชาติให้ท่านได้เลือกซื้อไปเป็นของฝาก จากนั้น นาท่านช้อปปิ้ง ย่าน เมียงดงหรือสยามสแควร์เกาหลี หาก
ท่านต้องการทราบว่าแฟชั่นของเกาหลีเป็นอย่างไร ก้าวล้านาสมัยเพียงใดท่านจะต้องมาที่เมียงดงแห่งนี้ พบกั บ
สินค้าวัยรุ่น อาทิ เสื้อผ้าแฟชั่นแบบอินเทรน เครื่องสาอางดังๆ ของเกาหลี พบกับความแปลกใหม่ในการช้อปปิ้งอีก
รูปแบบหนึ่ง ซึ่งเมียงดงแห่งนี้จะมีวัยรุ่นหนุ่มสาวชาวโสมไปรวมตัวกันที่นี่กว่าล้านคนในแต่ละวัน

ค่า
ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร(มื้อที่ 8)เมนูบุฟเฟต์ปง
ิ้ ย่างไม่อั้น
นาท่านเข้าสู่ที่พัก BENIKEA SEOUL HOTEL / BENIKEA CS HOTEL หรือเทียบเท่า

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 9)
จากนั้ นนาท่ านเดิ นทางไปดูแ ลสุขภาพกัน ที่ ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู ซึ่งเป็ นสมุน ไพรที่ ทั่วโลกยอมรับ รวมถึ ง
สถาบันต่างๆ ว่าเป็นสมุนไพรที่มีคุณภาพดีที่สุดในการบารุงตับและดูและตับของเรา ซึ่งจะเป็นสมุนไพรที่หาได้ยาก
ในปั จ จุ บั น ท่ า นจะได้ ช มการสาธิ ต การทดลองว่ า สมุ น ไพรชนิ ด นี้ มี คุ ณ ค่ า เพี ย งใดต่ อ โลกใบนี้ ต้ น ไม้ ช นิ ด นี้
เจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือน้าทะเล 50-800 เมตรชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยม
นามารับประทานเพื่อช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ไม่ถูกทาลายจาการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ
บุหรี่ สารตกค้างจากอาหารและยาแล้วนาท่านสู่ ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดงหรือ REDPINEซึ่งผลิตจากใบสนเข็ม
แดงในประเทศเกาหลีซึ่งจะใช้ต้นสนเข็มแดงจากยอดเขาที่ประเทศเกาหลีเหนือมาผลิตโดยใช้เทคโนโลยีพร้อมกับ
การวิ จั ยที่ ประเทศเกาหลีใ ต้ ออกมาเป็ น น้ามัน สนเข็ม แดง ภูมิ ประเทศของประเทศเกาหลี เ ป็น ภูเ ขาประมาณ 70
เปอร์เซ็นต์โดยกว่าจะมาเป็นน้ามันสนเข็มแดงได้ 1 แคปซูล ต้องใช้ใบสนเข็มแดงประมาณ 2.7 กิโลกรัมมาสกัดเอา
น้ามันมาผลิตและวิจัยออกมาเป็นน้ามันสนนี้สามารถช่วยในการลดระดับ ไขมันในเส้นเลือดได้เป็นอย่างดี จากนั้นนา
ท่านชม“พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ” เคล็ดลับงานศิลปะแห่งภาพ” ที่ทาให้ท่านได้ตื่นตาตื่นใจกับศิลปะแนวใหม่เป็น

วันที่ห้า

ศูนย์ สมุนไพร –RED PINE–พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ภาพ 3 มิ ติ (Trick Eye Museum + Ice Museum) –
ช้อปปิ้งถนนฮงอิก-ซุปเปอร์ละลายเงินวอน - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ
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เที่ยง

17.10น.
21.05น.

ภาพวาดในลักษณะ 3 มิติเหมือนภาพวาดมีชีวิตและหลุดออกมาจากแผ่นเฟรม
ภาพแนวคิดรูปแบบใหม่เป็นความคิดสร้างสันและจินตนาการของการสร้างภาพ
โดยใช้เทคนิคพิเศษจากภาพสามมิติที่รวมทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และการซ้อน
ภาพโดยกระตุ้ น ความเคลื่ อ นไหวของภาพให้ มี มิ ติ เ หมื อ นจริ ง และชมICE
MUSEUM พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ น้ าแข็ ง ปะติ ม ากรรมน้ าแข็ ง ตั้ ง อยู่ ใ นกรุ ง โซลเป็ น
สถานที่จัดโชว์น้าแข็งแกะสลัก นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสอากาศที่หนาวเย็นติด
ลบกว่าสิบองศาและชมน้าแข็งที่ถูกแกะสลักออกมาเป็นรูปร่างต่างๆ ได้อย่างน่า
อัศจรรย์
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 10) เมนูจิมดัก เป็นไก่ผัดกับวุ้นเส้นและผักอร่อยมากมาย
เสริฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ
จากนั้นนาท่านช้อปปิ้ง ย่านฮงแด HONGDAE อยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยศิลปะฮงอิก ที่มีชื่อเสียงมากของเกาหลี
บรรยากาศจึงสดใสเต็มไปด้วยหนุ่มสาวชาวโซลในตอนกลางวันฮงแดเป็นถนนที่สามารถเดินช้ อปปิ้งในร้านเสื้อสวย
สุดอาร์ตแบบราคานักศึกษา และอัพเดตสตรีท สไตล์ จากแฟชั่นนิสต้าตัวจริงส่วนกลางคืนเป็นแหล่งปาร์ตี้ที่ chic
สุดในโซลจากนั้นเตรียมตัวกลับกรุงเทพ แวะซื้อของ (ละลายเงินวอน 5 แถม 1)สาหร่าย ขนมต่าง ๆ ช็อกโกแล๊
ตหินซีเรียลช็อกโก ลิตภัณฑ์ของใบและรากฝอยของโสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหน้าโสม ครีมล้าง
หน้ าโสม เครื่ องสาอางโสม เป็ นต้ น และยั งมี หมอนสุข ภาพ กิม จิ เป็บ โปโร้ (ป๊ อกกี้เ กาหลี ) ชิ นราเมง( มาม่ า
เกาหลี)
จากนั้นเดินทางสู่สนามบิน
ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯมหานคร โดยเที่ยวบินที่ KE651 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ................................

 KOREA
ไม่รวมทิปไกด์+คนขับรถตลอดการเดินทาง ท่านละ 25,000 วอน/ท่านหรือ 800บาท/ท่าน

อัตราค่าบริการ
เดือน
ก.ค.58
ส.ค.58
ก.ย.58

วันเดินทาง
29 ก.ค.-02 ส.ค., 31 ก.ค.-04 ส.ค.58
*วันหยุดอาสาฬหบูชา*
07-11, 14-18, 19-23, 21-25,
28 ส.ค.- 01 ก.ย.58
12-16 ส.ค.58 *วันหยุดวันแม่*
02-06, 04-08, 09-13, 11-15, 16-20,
18-22, 23-27, 25-29 ก.ย.58

ผู้ใหญ่

เด็กใช้
เตียง

เด็กไม่ใช้
เตียง

พักเดี่ยว

21,900.-

21,900.-

21,900.-

4,500.-

20,900.-

20,900.-

20,900.-

4,500.-

21,900.-

21,900.-

21,900.-

4,500.-

20,900.-

20,900.-

20,900.-

4,500.-

**ราคาต่อท่าน ไทยบาท / ราคาทารก ท่านละ 4,900 บ./ จอยแลนด์ ท่านละ 6,900 บ.
*** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้ จนเป็นที่พอใจ
แล้วจึงวางมัดจาเพื่อประโยชน์ของท่านเอง ***
การเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เนื่องจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ
และสถานการณ์ในการเดินทางขณะนั้นแต่จะคานึงถึงความปลอดภัยในการเดินทาง และผลประโยชน์
ของหมู่คณะเป็นสาคัญ โดยไม่ทาให้มาตรฐานของการบริการลดน้อยลง
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ราคาทัวร์นี้รวม

ค่าตั๋วเครือ
่ งบินชั้นประหยัด ไปกลับพร้อมกรุ๊ป / น้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กิโลกรัมต่อท่าน (สัมภาระ 2 ชิ้น/ท่าน)
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
โรงแรมระดับ 3 ดาว พักห้องละ 2 – 3 ท่าน จานวน 3 คืน
บริการอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ
ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามรายการระบุ
ค่ารถรับ-ส่งและนาเที่ยว พร้อมหัวหน้าทัวร์ชานาญงานและมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

-

อัตรานี้ไม่รวม

ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ ประมาณ 25,000 วอน /ท่าน
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น หนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารเครื่องดื่มนอกเหนือรายการ เป็นต้น
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ หัก ณ ที่จ่าย 3 %
ค่าน้าหนักกระเป๋าเกิน 20 กิโลกรัม / ค่าวีซ่าสาหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว หรือชาวต่างชาติ

-

หมายเหตุ
-

จานวนผู้เดินทางขัน
้ ต่า 15 ท่านขึ้นไป
หนังสือเดินทางต้องมีอายุใช้งานนับจากวันเดินทางไม่น้อยกว่า 6 เดือนและรับเฉพาะผู้ประสงค์เดินทางท่องเที่ยว
ทางบริษัทฯจะไม่รบ
ั ผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การ
ก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้ง
จากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบ
ทางบริษัทฯจะไม่รบ
ั ผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การ
ก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้ง
จากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบ
ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ , ไม่
ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อน
ออกเดินทางแล้ว
ทางบริษัทฯจะไม่รบ
ั ผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจาก
ความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด

เงื่อนไขการสารองที่นั่ง

1. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนการเดินทาง พร้อมชาระมัดจา 5,000 บาท (ภายใน 3วัน หลังจากการสารองที่นั่ง)
สาหรับเทศกาลวันหยุดยาว 10,000 บาท
2. ชาระค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
3. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจานวน 15 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจานวน ดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
- ส่งสาเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (อายุใช้งานคงเหลือไม่น้อยกว่า 6เดือน)
โอนเงินผ่านธนาคาร
ธนาคาร
ชื่อบัญชี
เลขที่บญ
ั ชี
ธนาคารกรุงเทพ (กระแสรายวัน) สาขา สวนพลู
ธนาคารกสิกรไทย (ออมทรัพย์) สาขา ซอยเจริญราษฏร์

อี-สกายลิ้งค์ ทราเวล

200-303467-1

นายณพดล มหาพีราภรณ์

670-2-09125-8

กรุณาแจ้งการชาระเงินที่ โทร.02-2945864 ส่งใบยืนยันการโอนเงินที่ แฟกซ์ 02-2945864 อีเมลล์ tours@thaiskyticket.com
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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 เหตุผลอื่นๆกระกอบการพิจารณา
ข้อแนะนาเพิ่มเติม สาหรับผู้เดินทางไปท่องเที่ยวประเทศเกาหลีใต้

1. ผู้เดินทางที่ยังคงสภาพการเป็นนักศึกษา กรุณาเตรียมใบรับรองการเป็นนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ

ติดตัวไปด้วยอาจจะต้องใช้ในบางกรณี

2. ผู้เดินทางที่เป็นข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานบริษัทเอกชนต่างๆ กรุณาเตรียมบัตรประจาตัวข้าราชการ

หรือใบรับรองการทางานเป็นภาษาอังกฤษอาจจะต้องใช้ในบางกรณี
3. ผู้เดินทางที่ทาเล่มพาสปอร์ตใหม่เนื่องจากเล่มเก่าหมดอายุให้พกหนังสือเดินทางเล่มเก่าติดตัวไปด้วยอาจจะต้องใช้ใน
บางกรณี
4. กรุณาพกบัตรเครดิต (ถ้ามี) และเงินสดติดตัว ทั้งเงินวอนและเงินสกุล USD กองตรวจคนเข้าเมืองอาจจะขอดูในบางกรณี
กรณีผู้เดินทางไม่ผ่านการตรวจพิจารณาในการ เข้า-ออก ทั้งประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้
อันเนื่องมาจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง หรือการถูกปฎิเสธในกรณี
อื่นๆทุกกรณี ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบและไม่คืนค่าใช้จ่ายต่างๆ เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนบริษัท

** พาสปอร์ตควรมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง **
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