HOTLINE: 086-3054939

ราคาเพียง

18,900 บาท/ท่าน

เดินทาง : มกราคม – มีนาคม 2558
**จุดเด่นทัวร์ทน
ี่ ่าสนใจ**

โรแมนติกสุดๆที่เกาะนามิ-เล่นสกีแบบจุใจที่สกีรีสอร์ท – อิ่มอร่อยกับบาร์บค
ี ว
ิ บุฟเฟต์
ช๊อปปิ้งเมียนดง,ทงแดมุน,ตลาดอีวาแด – ชิมสตอเบอรี่สดๆจากไร่
สุดมันกับสวนสนุกเอเวอร์แลนด์ตั๋วแบบไม่จากัด – คล้องกุญแจคู่รักทีโ่ ซลทาวเวอร์
ชมที่มาของสาหร่ายที่นิยมในเกาหลี ณ โรงงานสาหร่าย
ให้ท่านลองทาทาคิมบับพร้อมทั้งสวมชุดประจาชาติเกาหลีใต้ ชุดฮันบก
ถ่ายภาพกับบรรยายกาศจาลองแบบภาพถ่ายสามมิติ
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วันที่

โปรแกรม EASY KOREA SNOW 1.

D1.

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

D2.

อินชอน – เกาะนามิ –ลานสกี (ไม่รวมอุปกรณ์)

D3.
D4.
D5.

วัดวาวูซองซาน-ไร่สตอเบอรี่ -สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ –
โซล ทาวเวอร์(ไม่รวมค่าลิฟท์) - ตลาดทงแดมุน
ศูนย์โสม – บลูเฮาส์ – พระราชวังเคียงบ๊อค– ศูนย์เครือ
่ งสาอาง -คลองชองเกซอน –
DUTY FREE – ช้อปปิง
้ เมียงดง
ศูนย์สมุนไพรฮอกเก -ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง – โรงงานสาหร่าย –
ทาคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) + ชุดฮันบก –ถ่ายภาพ 3 มิติ – ช้อปปิง
้ ย่านอีวาแดซุปเปอร์มาเก๊ตละลายเงินวอน
สนามบินอินชอน -กรุงเทพฯ

มื้ออาหาร

โรงแร
ม

U-dong (ZE)
/ L /D

ซูวอน

BF / L / D
BF / L / D

กรุง
โซล
กรุง
โซล

BF / L / -

วันแรก
กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
……… น. คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ขั้น 4 ประตู … เคาน์เตอร์ ……
สายการบิน…… มีเจ้าหน้าที่ของบริษท
ั ฯคอยให้การต้อนรับ และอานวยความสะดวก
……… น. เหิรฟ้า สู่กรุงโซล โดยสายการบิน …… เที่ยวบินที่ ……… (บินประมาณ 4.30 – 05.00 ชั่วโมง)
สายการบิน
EASTAR JET (ZE)
BUSINESS AIR (8B)

วันที่สอง
…….. น.

เที่ยง

บ่าย

จุดนัดพบ

เที่ยวบินที่

เวลานัดพบ

ประตู 6 เคาน์เตอร์ K
เคาน์เตอร์ EASTAR JET
ประตู 7 เคาน์เตอร์ F
เคาน์เตอร์ BUSINESS AIR

ZE 512
ZE 511
8B 868
8B 867

20.00
14.30
21.30
14.00

เวลาเดินทาง
22.55
17.40
00.10
17.00

–
–
–
–

06.20
21.55
07.30
21.00

อินชอน – หมู่บ้านลูกกวาด (La Provence) - เกาะนามิ– SNOWPARK ONE MOUNT
เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม.)
นาท่าน รับประทานอาหาร เช้า ณ ภัตตาคาร (มื้อ 1) เมนู อุด้ง สไตล์เกาหลี ***บิน ZE เพิ่ม
อาหารเช้า***
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ La Provence Village พาท่านชมบรรยากาศหมู่บ้านสไตล์ ฝรั่งเศส ชมสีสัน
บ้านเรือนที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองโพรวองซ์ในฝรั่งเศส หมู่บ้านที่เต็ม สีสัน ระบายด้วยสีลูกกวาดหวานๆ
สีสันสดใส ทาให้ท่านรู้สึกเหมือนได้สัมผัสประเทศ ฝรั่งเศสจริงๆ
บริก ารอาหารเที่ ยง ณ ภัต ตาคาร (มื้อ ที่ 2) บริก าร ทั คคาลบี หรือ ไก่ บาร์ บีคิว ผัด ซอสเกาหลี
อาหารเลื่ องชื่ อของเมือ งชุน ชอน โดยนาไก่บาร์บีคิ ว มั น
หวาน ผัดกะหล่า ต้นหอม กระเทียม ต๊อกหรือข้าวปั้น และ
ซอสมาผัดรวมบนกระทะแบนดา คลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้า
ที่ รับประทานกับผัดกาดเกาหลีและเครื่องเคียง
จากนั้นนาท่ านลงเรือ เดินทางสู่ เกาะนามิ โดยใช้เวลา
ประมาณ 10 นาที ชมวิว ทิวทัศน์ของสถานที่เคยใช้เป็น
สถานทีถ่ายทาละครทีวี Winter Love Song อันโด่งดัง
ไปทั่ ว เอเชี ย พร้ อ มมี เ วลาให้ ท่ า นได้ เ ก็ บ ภาพอั น สวยงามน่ า
ประทับใจ สุดแสนโรแมนติค เปรียบประหนี่งดุจ ท่านเป็นพระ-นาง
ในละครเลยทีเดียว อิสระตามอัธยาศัย
จากนั้นนาท่านเดินทางไปสัมผัสความสนุกสุดมันส์กับการเล่นสกีบน
ลานสกีขนาดใหญ่ ณ สกีรีสอร์ทที่ ติดอันดับ 1 ใน3 ของสกีรีสอร์ ท
ในประเทศเกาหลีที่ YANGJI PINE SKI RESORT ซึ่งลานสกี
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แห่ ง นี้ จะมี ค วามท้ า ทายให้ ท่ านได้ สั ม ผั ส ด้ว ยเนิ นหิ ม ะที่ มีข นาดความสู งตั้ ง แต่ 1 กิโ ลเมตรขึ้ น ไป เป็ น ที่
กล่าวขวัญถึงว่า เป็นสวรรค์ของนักสกี แต่ก็มีทางวิ่งสาหรับนักสกีมือใหม่เช่นกัน มีเนินรูปตัวเอสที่เชื่อมระหว่าง
ยอดเนิน ให้ท่านได้หาประสบการณ์ด้วยการเล่นสกีบนลานหิม ะขาวโพลน และนอกจากนี้ยังมีสิ่งอานวยความ
สะดวกอื่นๆ อาทิ ร้านกาแฟ โบว์ลิ่ง, ซาวน่า ฯลฯ มีเวลาให้ท่านได้สนุกกับการเล่นสกีอย่างเต็ม ที่ ซึ่งปลอดภัย
ไม่มีอันตรายใดๆทั้งสิ้น (ไม่รวมค่าเช่าชุดและอุปกรณ์สกีประมาณ 50,000 วอน)
เย็น

ค่า
วันที่สาม
เช้า

เที่ยง

เย็น

ค่า

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 3) บริการ OSAM หรือ หมูและปลาหมึกผัดน้าคลุกคลิก
เนื้อหมูและ ปลาหมึกย่างบาร์บีคิวหมักสไตล์สมัยใหม่เกาหลีคนต่างประเทศนิยมรับประทานเพราะมีรสชาติ
ออกหวานเผ็ดเล็กน้อย โดยการนาบาร์บีคิวหมูปลาหมึกลงในกระทะครึง่ วงกลมพร้อมน้าซุปปรุงรส
นาท่านสู่ AMOUR SYMPHONY HOTEL,HERB HOTEL,ATHEANE HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
วัดวาวูจองซา - ไร่สตอเบอรี่ - กิมจิแลนด์ + ชุดฮันบก – เอเวอร์แลนด์ – ตลาดทงแดมุน
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 4)
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่เมืองยงอิน จังหวัดเคียงคีโด นาท่านไหว้
พระ ณ วัดวาวูจองซา (Waujeongsa Temple) ซึ่งตั้งอยู่ใน วัด
นี้สร้ างขึ้ นในปี 1970 โดยนัก บวชแฮด๊ อกเพื่อแสดงการตอบแทน
ความเมตตากรุณาของพระพุ ทธเจ้าในการรวมประเทศภายในมีรู ป
สลักสะสมจากพุทธศาสนิกชนทั่วโลกมากกว่า 3,000 ชิ้น โดยหนึ่ง
ในรู ป สลั ก ที่ มี ชื่ อ เสี ย งมากที่ สุ ด คื อ พระเศี ย รของพระพุ ท ธเจ้ า มี
ความสูง 8 เมตรตั้งอยู่ที่หน้าประตูทางเข้าวัดและได้รับการบันทึกลง
กินเนสบุ๊คให้เป็น รูปสลักที่ทาจากไม้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุ ดในโลก นอกจากนั้นภายในวัดยัง มีพ ระพุทธรูปนอน
ขนาดใหญ่ที่สร้างจากไม้สนจีนที่นามาจากอินเดีย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 5) หมูย่างเกาหลี หรือคาลบี้ เป็นอาหารพื้นเมืองเกาหลี
ที่เ ลื่อ งชื่อ และรู้จั กกั น ดีทั่ วโลก มีร สชาติก ลมกล่อ ม โดยน าหมู ส่ว นที่ ติ ดกั บกระดู กไปย่า งบนเตาถ่ า นแบบ
ดั้งเดิม เสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ เครื่องเคียงหลากชนิด น้าจิ้ม เต้าเจี้ยว และน้าซุปสาหร่าย รับประทานคล้าย
กับเมี่ยงคาของไทย พื้นเมืองเกาหลีที่เลื่องชื่อและรู้จักกันดีทั่วโลก มีรสชาติกลมกล่อม โดยนาหมูส่วนที่ติด
กับกระดูกไปย่างบนเตาถ่านแบบดั้งเดิม เสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ เครื่องเคียงหลากชนิด น้าจิ้ม เต้าเจี้ยว และ
น้าซุ ป สาหร่ า ย รั บ ประทานคล้ า ยกั บ เมี่ ย งค าของไทย) จากนั้ น ท่ า นเดิ น ทางสู่ เอเวอร์ แ ลนด์ สวนสนุ ก
กลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเกาหลีใต้ซึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางหุบ เขา
ขอเชิญท่านท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี ท่านจะได้พ บกับ ไล
เกอร์ ซึ่งเป็นลูกแฝดผสมที่เกิดขึ้นจากความรักระหว่างสิงโตผู้เป็นพ่อ
และเสื อผู้เป็น แม่นับเป็นแฝดผสมเสื อ -สิงโตคู่แรกในโลก ชมความ
น่ารักของหมีต่างๆซึ่งพนักงานขับรถซาฟารีจ ะเป็นผู้ทักทายและเล่น
กับพวกเขา เติมเต็มความสุขของท่านสนุกสนานกับเครื่องเล่นต่างๆ
ไม่ จ ากั ด ชนิ ด พร้ อ มทั้ ง บรรยากาศหนาวๆ โรแมนติ ก ๆ (Everland
Winter Festival 5 Nov-26 Dec)
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 6) บริการบีบิมบับ และชาบู ชาบู สุกี้ส ไตล์เกาหลี บนหม้อ
ไฟร้อนๆ ประกอบด้วยหมูสไลด์ และผักสดนานาชนิด เสิร์ฟพร้อมน้าซุปร้อนๆ และเส้นอูด้งซึ่งขาดไม่ไ ด้ในการ
ทาน ชาบู ชาบู พร้อ มข้ าวสวย เสริฟ พร้ อม ข้าวสูต รดั่ง เดิม ของเกาหลี ซึ่ งนาเอาข้า วสวย ผั กต่า งๆ เช่ น
ถั่วงอก ผักกาดเห็ดหอม สาหร่าย และซอสสีแดง มาผัดรวมกัน ซึ่งก็จะได้รสชาตแบบเกาหลีจริงๆ
จากนั้น น าท่า นเดิน ทางสู่ ย่ า นศู น ย์ การค้ าแหล่ งช้ อ ปปิ้ง ที่ ชื่อ ได้ ว่า ใหญ่ที่ สุ ด ในเอ เชี ย ทงแดมุน ซึ่ งตั้ ง อยู่
บริเวณประตูเมืองโบราณทางทิศตะวันออกท่านสามารถซื้อสินค้าหลากหลายประเภทได้ที่นี้อาทิ เสื้อผ้าบุรุษสตรี รองเท้าบุรุษ-สตรี รองเท้าผ้าใบ เข็มขัด ของที่ระลึก ชุดเครื่องครัวถุงน่องถุงเท้าผ้าพันคอโดยท่านจะได้
สัมผัส กับ บรรยากาศการช้อปปิ้งสินค้าในราคาเกาหลีอย่างแท้จริง
นาท่านสู่ที่พัก GOLDEN FOREST HOTEL, LEXVILL HOTEL,BENIKEA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
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ค่า

ศูนย์โสม – บลูเฮาส์ – พระราชวังเคียงบ๊อค – ศูนย์เครื่องสาอาง คลองชองเกซอน – DUTY FREE –
โซล ทาวเวอร์ (ไม่รวมค่าลิฟท์)-ช้อปปิ้งเมียงดง
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 7)
จากนั้ น น าท่ า นเดิ น ทางสู่ ศู น ย์ โ สมรั ฐ บาล ซึ่ ง รั ฐ บาลรั บ รอง
คุณภาพว่าผลิตจากโสมที่มีอายุ 6 ปี ซึ่งถือว่าเป็นโสมที่มีคุณภาพ
ดีที่ สุ ด ชมวงจรชี วิ ต ของโสม พร้ อ มให้ ท่ า นได้ เ ลื อ กซื้ อ โสมที่ มี
คุณภาพดีที่สุดและราคาถูกกว่าไทยถึง 2 เท่า กลับไปบารุงร่างกาย
หรือฝากญาติ ผู้ใหญ่ ที่ท่านรักและนับถือ อี กไม่ ไ กลจากกัน มากนั ก
จากนั้นนาท่านเดินทางไปดูแลสุขภาพกันที่ ศูนย์สมุนไพร ซึ่งเป็น
สมุนไพรที่ทั่วโลกยอมรับ รวมถึงสถาบันต่างๆ ว่าเป็นสมุนไพรที่มี
คุ ณ ภาพดี ที่ สุ ด ในการบ ารุ ง ตั บ และดู แ ละตั บ ของเรา ซึ่ ง จะเป็ น
สมุนไพรที่หาได้ยากในปัจจุบัน ท่านจะได้ชมการสาธิต การทดลองว่า สมุนไพรชนิดนี้มีคุณค่าเพียงใดต่อโลก
ใบนี้ แล้ว จากนั้นนาชม บลูเฮาส์ ทาเนียบของประธานาธิบดี (ระหว่างรถแล่นผ่านไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพหรือ
วี ดี โ อใดๆทั้ ง สิ้ น ) แวะถ่ า ยรู ป เป็ น ที่ ร ะลึ ก กั บ อนุ ส าวรี ย์ นกฟี นิ ก ซ์ สั ญ ลั ก ษณ์ ค วามเป็ น อมตะ และชม
ทัศนียภาพอันสวยงามของภูเขารูปหัวมั งกร และวงเวียนน้าพุ ซึ่งนับเป็นจุดที่มีฮวงจุ้ยที่ดีที่สุดของกรุงโซล
จากนั้นชม พระราชวังเคียงบ็อค ซึ่งเป็นพระราชวังไม้โบราณที่เก่าแก่ที่สุด สร้างขึ้นใน ค.ศ. 1394 หรือใน
อดีตกว่า 600 ปีก่อน ภายในพระราชวังแห่งนี้มีหมู่พระที่นั่งมากกว่า 200 หลัง แต่ไ ด้ถูกทาลายไปมากในสมัย
ที่ญี่ปุ่นเข้ามาบุกยึดครอง ทั้งยังเคยเป็นศูนย์บัญชาการทางการทหารและเป็นที่ประทับของกษัตริย์ ปัจจุบันได้
มีการก่อสร้างหมู่พระที่นั่งที่เคยถูกทาลายขึ้นมาใหม่ในตาแหน่งเดิม ถ่ายภาพคู่กับ พลับพลากลางน้าเคียง
เฮวรู ที่ซึ่งเคยเป็นท้องพระโรงออกงานสโมสรสันนิบาตต่างๆ สาหรับต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 8) Samgyetang หรือเมนูไ ก่ตุ๋นโสม อาหารวังใน
สมัยก่อน ปัจจุบันเป็นอาหารเลื่องชื่อของเมืองหลวง เชื่อกันว่าบารุงและเสริม สุขภาพ ภายในตัวไก่จะมีข้าว
เหนียว รากโสม พุทราแดงและเคล็ดลับในการตุ๋นเสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียงที่เรียกว่า กักตุกี เส้นขนมจีน เหล้า
โสม พริกไทยดา และเกลือ)
จากนั้ น น าท่ า นสู่ Cosmetic Shop เป็ น ศู น ย์ ร วมของเครื่ อ งส าอางของเกาหลี อาทิ เ ช่ น ROJUKISS,
LOTREE, ETUDE และอีกมากมายหลากหลายแบรนด์เนมที่นาเข้ามาจากทั่วโลกอิสระท่านเลือกซื้อได้ตาม
อัธยาศัยชม จากนั้นนาท่าน ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ ดิวตี้ฟรี (Duty Free Shop) ที่นี่มีสินค้าชั้นนาให้
ท่านเลือกซื้อมากมายกว่า 500 ชนิด อาทิ น้าหอม เสื้อผ้า เครื่องสาอาง กระเป๋า นาฬิกา เครื่องประดับ ฯลฯ มี
เวลาพาท่านเดินชม คลองชองเกชอน ซึ่งเดิม เป็นคลองเก่าแก่ใน
อดีตมีอายุกว่า 600 ปี ที่ทอดผ่านใจกลางเมืองหลวง แต่ในปัจ จุบัน
ได้มีการพัฒนา และบูรณะคลองแห่งนี้ขึ้นมาใหม่ ทาให้กรุงโซลมี
คลองที่ย าวกว่า 6 กิโลเมตร ที่มีแ ต่น้าใส จนสามารถมองเห็ นตั ว
ปลาหลากพันธ์ที่กาลัง
แหวกว่ายไปมา ปัจ จุบันโครงการชอง
เกชองได้กลายเป็นสถานที่จัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ งานแสดงศิลปะ
ต่างๆ งานดนตรี นิทรรศการดอกไม้ ฯลฯ และยังมีสวนสาธารณะทั้ง
สองฝั่งคลอง จากนั้นนาท่านสู่ หอคอยกรุงโซล N TOWER (ไม่
รวมลิฟท์) ซึ่งอยู่บริเวณเนินเขานัมซาน ซึ่งเป็น 1 ใน 18 หอคอยที่สูงที่สุดในโลกที่ฐ านของหอคอยมีสิ่งที่
น่าสนใจต่างๆ เช่น ศาลาแปดเหลี่ยมปาลกั๊กจองสวนสัตว์เล็กๆ, สวนพฤกษชาติ , อาคารอนุสรณ์ผู้รักชาติอัน
ชุง กุน นอกจากนี้โซลทาวเวอร์ยังเป็นสถานที่ถ่ายทาละครเกาหลี แนวน่ารักๆ เรื่อง “กับดักหั วใจยัยแม่มด”
อิสระให้ทุกท่านได้เดินเล่นและถ่ายรูปคู่หอคอยตามอัธยาศัยหรือคล้องกุญแจคู่รัก
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 9) บุฟเฟต์ บาบีคิว เกาหลี หมู เนื้อ ไก่ ซีฟู๊ด ไม่อั้น

ค่า

จากนั้นนาท่านช้อปปิ้งย่าน เมียงดง หรือสยามสแควร์เกาหลี หากท่านต้องการทราบว่าแฟชั่นของเกาหลีเป็น
อย่างไร ก้าวล้านาสมัยเพียงใดท่านจะต้องมาที่เมียงดงแห่งนี้ พบกับสินค้าวัยรุ่น อาทิ เสื้อผ้าแฟชั่นแบบอิน
เทร์น เครื่องสาอางดังๆ ของเกาหลี พบกับความแปลกใหม่ในการช้อปปิ้งอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งเมียงดงแห่งนี้จะมี
วัยรุ่นหนุ่มสาวชาวโสมไปรวมตัวกันที่นี่กว่าล้านคนในแต่ละวัน
นาท่านสู่ที่พัก GOLDEN FOREST HOTEL, LEXVILL HOTEL,BENIKEA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

เช้า

เที่ย ง
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วันที่ห้า
เช้า

เที่ยง

...... น.
....... น.

ศูนย์สมุนไพร – RED PINE –โรงงานสาหร่าย - ทาคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) + ชุดฮันบก ถ่ายภาพ
3 มิติ - ช้อปปิ้งย่านอีวาแด - ซุปเปอร์ละลายเงินวอน - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 10)
จากนั้นนาท่านเดินทางไปดูแลสุขภาพกันที่ ศูนย์ส มุนไพรฮอกเกตนามู ซึ่งเป็นสมุนไพรที่ทั่วโลกยอมรับ
รวมถึงสถาบันต่างๆ ว่าเป็นสมุนไพรที่มีคุณภาพดีที่สุดในการบารุงตับและดูและตับของเรา ซึ่งจะเป็นสมุนไพร
ที่ห าได้ย ากในปั จ จุบั น ท่ านจะได้ช มการสาธิ ต การทดลองว่า สมุน ไพรชนิ ดนี้ มีคุ ณ ค่า เพี ย งใดต่ อ โลกใบนี้
จากนั้นนาท่านสู่ ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง หรือ RED PINE ซึ่งผลิตจากใบสนเข็ม แดงในประเทศเกาหลี
ซึ่ง จะใช้ ต้ น สนเข็ ม แดงจากยอดเขาที่ ประเทศเกาหลี เ หนื อ มาผลิต โดยใช้ เ ทคโนโลยี พ ร้ อ มกั บการวิ จั ย ที่
ประเทศเกาหลีใต้ออกมาเป็น น้ามันสนเข็มแดง จากนั้นนาท่านเข้าชมโรงงานสาหร่าย ของฝากที่มีชื่อเสียง
ของเกาหลี ผลิต สาหร่ ายใหม่ สด ทุก วันมีห ลายรสชาติ ให้ท่า นได้เ ลือกซื้อไปเป็นของฝาก จากนั้นน าท่า น
เรียนรู้วิธีการทา คิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) อาหารง่ายๆๆที่คนเกาหลีนิยมรับประทาน คิม แปลว่า สาหร่าย
บับ แปลว่ า ข้ า ว จะเป็ น แท่ ง ยาวๆ แล้ ว เค้ า ก็ จ ะหั่ น เป็ น ชิ้ น ๆพอดี ค า จิ้ม กะโชยุ ญี่ ปุ่ น หรื อวาซาบิ ก็ ไ ด้ ตาม
ร้านอาหารก็จะมีทาเป็นพิเศษ คือมีผัดซอสมาให้จิ้มราดด้วยพิเศษ!!! ฟรีใส่ชุดประจาชาติเกาหลี ฮันบก มี
หลากหลายชุดให้ท่านได้เลือกใส่พร้อมเก็บภาพประทับใจพร้อมทั้งชม “พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ ” เคล็ดลับ
งานศิลปะแห่งภาพ” ที่ทาให้ท่านได้ตื่นตาตื่ นใจกับศิ ลปะแนวใหม่ เป็นภาพวาดในลัก ษณะ 3 มิติเหมือ น
ภาพวาดมีชีวิตและหลุดออกมาจากแผ่นเฟรมภาพแนวคิดรูปแบบใหม่ เป็นความคิดสร้างสันและจินตนาการ
ของการสร้างภาพโดยใช้เทคนิคพิเศษจากภาพสาม มิติที่รวมทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และการซ้อนภาพโดย
กระตุ้นความเคลื่อนไหวของภาพ ให้มีมิติเหมือนจริง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 11) เมนูจิมดัก เป็นไก่ผัดกับวุ้นเส้นและผักอร่อยมากมาย
เสริฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ
จากนั้นนาท่านช้อปปิ้ง ย่านอีวาแด อยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยอีวา มหาวิทยาลัยสตรีที่มีชื่อเสียงของเกาหลี
เป็นถนนที่สามารถเดินช้อปปิ้งในร้านเสื้อสวยสุดอาร์ตแบบ ราคานักศึกษา และอัพเดตสตรีท สไตล์ จากแฟชั่น
นิสต้าตัว จริง ส่วนกลางคืน เป็นแหล่งปาร์ ตี้ที่ chic สุดในโซล จากนั้ นเตรีย มตัวกลั บกรุงเทพ แวะซื้อของ
(ซุปเปอร์มาเก๊ตละลายเงินวอน) สาหร่าย ขนมต่าง ๆ ช็อกโกแล๊ตหิน ซีเรียลช็อกโก ลิตภัณฑ์ของใบและ
รากฝอยของโสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหน้าโสม ครีม ล้างหน้าโสม เครื่องสาอางโสม เป็นต้ น
และยังมีหมอนสุขภาพ กิมจิ เป็บโปโร้ (ป๊อกกี้เกาหลี) ชินราเมง ( มาม่าเกาหลี)
จากนั้นเดินทางสู่สนามบิน
ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯมหานคร โดยเที่ยวบินที่.........
ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

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

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

อัตราค่าบริการ : สายการบิน
วันเดินทาง

ผู้ใหญ่

เด็กใช้เตียง

เด็กไม่ใช้เตียง

พักเดี่ยว

28 ม.ค.-01 ก.พ.,31 ม.ค.-04 ก.พ. 58

19,900.-

19,900.-

18,900.-

4,500.-

03-07,14-18 วันวาเลนไทน์ ,17-21 ก.พ.58
04-08,06-10,11-15,13-17 วันวาเลนไทน์,
18-22 วันตรุษจีน, 20-24 ก.พ., 25ก.พ.-01มี.ค.,
26ก.พ.-02มี.ค.,28ก.พ.-04มี.ค.58
03-07,04-08 มี.ค.58 **วันหยุดวันมาฆะบูชา

19,900.-

19,900.-

18,900.-

4,500.-

20,900.-

20,900.-

19,900.-

4,500.-

21,900.-

21,900.-

20,900.-

4,500.-

**ราคาไทยบาท/ท่าน
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อัตราค่าบริการ : สายการบิน
วันเดินทาง

ผู้ใหญ่

เด็กใช้เตียง

เด็กไม่ใช้เตียง

พักเดี่ยว

08-12 ก.พ.58 วันวาเลนไทน์,
22-26 ก.พ.58

18,900.-

18,900.-

17,900.-

4,500.-

12-16 ก.พ.58 วันวาเลนไทน์

19,900.-

19,900.-

18,900.-

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 5,000 บาท ช่วงเทศกาล 10,000 บาท
และชาระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนออกเดินทาง มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
3. กรุณาส่งสาเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง มาที่ tours@thaiskyticket.com (อายุใช้งานคงเหลือไม่น้อยกว่า 6เดือน)
โอนเงินผ่านธนาคาร
ธนาคาร
ธนาคารกรุงเทพ (กระแสรายวัน) สาขา สวนพลู
ธนาคารไทยพาณิชย์ (ออมทรัพย์) สาขา บางโคล่

ชื่อบัญชี

เลขที่บัญชี

อี-สกายลิ้งค์ ทราเวล

200-303467-1

นางสาวนพรัตน์ มหาพีราภรณ์

095-275521-4

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)
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HOTLINE: 086-3054939

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 20 ท่านขึ้นไป
2. หนังสือเดินทางต้องมีอายุใช้งานนับจากวันเดินทางไม่น้อยกว่า 6 เดือนและรับเฉพาะผู้ประสงค์เดินทางท่องเที่ยว
3. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การประท้วง, การนัดหยุดงาน,
การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรม
แรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบ
4. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด
ก่อนออกเดินทางแล้ว
5. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจาก
ความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับ ทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข
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. ผู้เดินทางที่ทาเล่มพาสปอร์ตใหม่เนื่องจากเล่มเก่าหมดอายุให้พ กหนังสือเดินทางเล่ม เก่าติดตัวไปด้วยอาจจะต้อง
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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