ขึ้นโซลทาวเวอร์ หอคอยสัญลักษณ์แห่งโซล
สนุกสนานกับชมโชว์ชื่อดัง Fantastic Show
ถ่ายภาพสวยๆ ที่ หมู่บ้านฟรั่งเศส
ตามรอยซีรี่ย์ ชมพิพิธภัณฑ์เท็ดดี้ แบร์

วันแรก เช็คอิน สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
23.00 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์ S ประตู 8 เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ
และอํานวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่องพร้อมเดินทางไปกับคณะทัวร์เพื่อให้บริการตลอดรายการ
วันที่สอง เกาหลี – เกาะนามิ-หมู่บ้านฝรั่งเศส- สกีรีสอร์ท ** พักสกี **
01.00 น. เหริฟ้าสู่ เกาหลี โดย ASIANA AIRLINE เที่ยวบินที่ OZ 744
08.35 น. ถึงสนามบินนานาชาติอินชอน หรืออีกชื่อเรียกหนึ่งคือ สนามบินสีเขียว
ตั้งอยู่บนเกาะยองจอง สนาม
นานาชาติแห่งนี้เริ่มเปิดเป็นทางการใช้เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2001 หลังจากใช้เวลาในการก่อสร้างร่วม 8 ปี
ตั้งแต่ปี 1992 โดยมีระยะทางห่างจากตัวกรุงโซลประมาณ 52 กม. โดยใช้พื้นที่ของเกาะยองจองและเกาะยอง

ยู และมีสะพานยองจอง ซึ่งมีความยาวกว่า 4.42 กม. และมียอดโดมสูง 107 เมตรหลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้า
เมืองและศุลกากรแล้ว... นาท่านสู่ เกาะนามิ ชมวิวทิวทัศน์ซึ่งเคยใช้เป็นสถานที่ถ่ายทา ซีรี่ย์ WINTER LOVE
SONG อันโด่งดังไปทั่วเอเชีย โดยมีเวลาให้ท่านได้เก็บภาพกับ โลเคชั่นประทับใจ และชมฟาร์มเลี้ยง
นกกระจอกเทศซึ่งตั้งอยู่บนเกาะหรือจะเลือกขี่จักรยานชมวิวเหมือนฉากในละครถ่ายรูปกับทิวทัศน์ที่ปก
คลุมไปด้วยหิมะตามอัธยาศัย จนได้เวลาสมควร
กลางวัน รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร ( 1) ทัคคาลบี (หรือไก่บาร์บีคิวผัดซอสเกาหลี อาหารเลื่องชื่อ ของเมือง
ชุนชอน โดยนาไก่บาร์บีคิว มันหวาน ผัดกระหล่า ต้นกระเทียม ตกหรือข้าวปั้น และซอสมาผัดรวมกันบน
กระทะแบนดา คลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้าที่ รับประทานกับผัดกาดเกาหลีและเครื่องเคียง เมื่อทานใกล้หมด จะ
นาข้าวสวยและสาหร่าย แห้งมาผัดรวมกันเป็นทัคคาลบีโพกึมที่แสนอร่อยและน้าซุป

นาท่านชม LA PROVINCE หมู่บ้านฝรั่งเศส ( Petite France) เป็นหมู่บ้านสไตล์ฝรั่งเศสที่มีการตกแต่ง
อาคารเป็นสต่างๆ สดใสและงดงาม ด้านในจะมีร้านค้าหลากหลาย เช่น ร้านขายเบเกอรี่ , ร้านขายเครื่องครัว ,
ร้านขายต้นไม้ และดอกไม้ ร้านขายไอศครีม ไว้ให้ท่านได้ชมและเลือกซื้อได้ และยังสามารถหามุมถ่ายรูป
สวยได้ทุกมุม เพราะหมู่บ้านแห่งนี้เป็น สถานที่ถ่ายทาภาพยนตร์เกาหลีที่โด่งดังมาหลายเรื่อง จากนั้นนาท่าน
เดินทางสู่ สกีรีสอร์ท อันดับ TOP 10 ของเกาหลีใต้ ส่วนใหญ่จะตั้งอยู่บริเวณหุบเขา สถานที่ถ่ายทาละคร
เกาหลี เรื่อง รักนี้ชั่วนิรันดร์ “ Autumn in My Heart “ แหล่งสวรรค์สาหรับนักสกีมือใหม่และมืออาชีพ อิสระ
ให้ท่านได้มีโอกาส สัมผัสกับ ลานสกี เชิญท่านสนุกสนานกับการเล่นสกีหรือกระดานเลื่อนหิมะ สัมผัสหิมะ
และสถานที่อันงดงาม พร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกได้ (ใครสนใจจะเช่าอุปกรณ์เครื่องเล่นให้ติดต่อหัวหน้าทัวร์
เพราะราคานี้ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์เครื่องเล่น) (กรุณาเตรียมถุงมือสกี ผ้าพันคอ แว่นกันแดด เสื้อแจ๊กเก็ตกัน
น้าหรือผ้าร่ม และกางเกงรัดรูป) เพลิดเพลินกับลานหิมะที่กว้างใหญ่ และเนินเล่นสกีระดับต่าง ๆ กระเช้า
ลิฟท์ เนินเขาเล่นสโนสเลด ท่านที่สนใจจะเล่นสกีสามารถติดต่อหัวหน้าทัวร์เพื่อเช่าอุปกรณ์การเล่นสกีได้
หรือท่านใดต้องการถ่ายรูปกับหิมะที่ลานสกี ซึ่งมีนักสกีกาลังวาดลวดลายลงมาจากเขาอย่างสวยงาม... *
หมายเหตุ กิจกรรมต่าง ๆ ในลานสกีขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศในช่วงที่เดินทาง*
เย็น บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร (
2 ) บริการ ชาบูชาบู สุกี้หม้อไฟสไตล์เกาหลี อาหารพื้นเมืองของคาบสมุทร
เกาหลีตั้งแต่สมัยมองโกเลียบุกคาบสมุทรเกาหลี ลักษณะคล้ายสุกี้หม้อไฟของญี่ปุ่น โดยนาเครื่องเคียงต่าง ๆ
เช่นผักหลากชนิด เห็ดตามฤดู โอเด้ง เบคอนหมูที่จัดเตรียมไว้ มาจัดเรียงให้สวยงามในหม้อ เวลาทาน เติมน้า
ซุปชาบูปรุงรสแล้วต้มให้เดือด แล้วจึงนาอุด้งสดลงต้ม สามารถรับประทานเป็นอุด้งร้อน และ ทานพร้อมข้าว
สวยร้อน น้าจิ้มซีอิ้วเกาหลี และเครื่องเคียงนานาชนิด
บ่าย

ที่พัก
OAK VALLEY SKI RESORT / YANGJI PINE SKI RESORT หรือเทียบเท่า
วันที่สาม สวนสตอเบอร์รี่ – กิจิแลนด์ - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – คลองชองแกชอน – ตลาดทงแดมุน
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(
3) จากนั้นนาท่านเยี่ยมชมไร่ผลไม้ส่งออกที่สาคัญในฤดู
หนาว ที่ “ไร่สตรอเบอร์รี่” เชิญท่านลิ้มรสสตรอเบอร์รี่เกาหลีสดๆ ในบรรยากาศภายในไร่สตรอเบอร์รี่อย่าง
แท้จริง ท่านจะได้พบกับวิถีชีวิตชาวไร่สตรอเบอร์รี่ของเกาหลี ว่ามีวิธีการปลูกอย่างไรจึงได้ผลสตรอเบอร์รี่ที่
ขนาดใหญ่เป็นพิเศษและหวานหอมชวนน่ารับประทานเป็นที่ชื่นชอบของชาวเกาหลีเองและชาวต่างชาติ
และยังเป็นผลไม้ส่งออกของประเทศอีกด้วย ชมวิธีการปลูก การดูแลรักษาผลสตรอเบอร์รี่ และท่านยัง
สามารถเลือกเก็บสตรอเบอร์รี่ และเลือกชิมได้จากภายในไร่ พร้อมทั้งยังสามารถซื้อกลับไปฝากคนทางบ้าน
ได้ด้วย จากนั้นนาท่านสู่ KIMCHI SCHOOL หรือ สถาบันสอนทากิมจิ ชมวิธีการทากิมจิ ผักดองที่
สามารถเก็บไว้ได้นานและเป็นอาหารที่ขึ้นโต๊ะชาวเกาหลีทุกมื้อปัจจุบันกิมจิเป็นที่นิยมแพร่หลาย เพราะ
ประกอบด้วยแบคทีเรียที่เป็นประโยชน์ในการย่อยอาหารและป้องกันโรคให้ ท่านได้ทดลองทากิมจิด้วยตัว
ท่านเอง และสามารถนากลับมาเป็นของฝาก พิเศษ เก็บภาพความ ประทับใจด้วยการใส่ชุดประจาชาติของ
เกาหลีใต้ (ฮันบก) พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ( 4) บริการท่านด้วยเมนู หมูย่างเกาหลี (PORK CALBI) ต้นตารับอาหารเลื่องชื่อ
ของประเทศเกาหลีใต้ เป็นหมูย่างที่ผ่านการหมักจนได้ที่ นามาย่างบนเตาถ่านร้อนๆ สุกกาลังดี แล้วตัดชิ้นพอ
คา รับประทานกับซอส, กระเทียม, กิมจิ และใช้ใบผักกาดหอมสดห่อเป็นคาๆ คล้ายเมี่ยงคา แกล้มด้วยพริก
เกาหลีเม็ดโตสีเขียวสด พร้อมข้าวสวยร้อนๆ และเครื่องเคียง

บ่าย

***จากนั้นเดินทางไปเที่ยว สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ถูกขนานนามว่า “ ดิสนีย์แลนด์เกาหลี ” สวนเปิด ในหุบ
เขาที่มีชื่อเสียงมากที่สุด สนุกสุดมันกับบัตร FREE PASS ที่ท่านสามารถเลือกเล่นเครื่องเล่นได้ทุกชนิดไม่
จากัดจานวนครั้ง พบกับเครื่องเล่นใหม่ที่ทุกท่านไม่ควรพลาด T-EXPRESS พร้อมเก็บภาพประทับใจกับ
สวนดอกไม้ซึ่งบานสะพรั่งกลางลานโดยถูกจัดไว้ใน THEME ตามฤดูกาล (ตุลาคม –พฤศจิกายน : สวน
เบญจมาศ) สาหรับฤดูหนาวท่านจะได้มีโอกาสสาหรับเครื่องเล่น SNOW หลากหลายแบบ อาทิเช่น สโนว์
สเลด (กะบะเลื่อนบนลาดหิมะ) การท่องเที่ยว ภายในสวนสนุกแห่งนี้ แนะนาว่าควรขึ้นรถบัสท่องไปกับโลก
ของสัตว์ป่าซาฟารี ชมไลเกอร์แฝดคู่แรก ของโลก ที่นี่ ท่านจะพบว่าเจ้าป่าสิงโตและเสือสามารถอยู่ด้วยกัน

ได้อย่างเป็นสุข และชมความน่ารักของ หมีที่สามารถสื่อสารกับคนขับได้อย่างดีไม่ว่าจะตัวใหญ่มากถึงใหญ่
น้อย จากนั้นทดลองสนุกกับเครื่อง เล่นนานาชนิด เช่น รถไฟเหาะ T-Express หนอนสะบัด ชาร์ป โรงหนัง
สามมิติ บ้านผีสิง หมุนตีลังกา สองตลบ เป็นต้น (พร้อมบัตร Special Pass เล่นไม่จากัดรอบ) ระหว่างเดือน
ธันวาคมถึงเดือน กุมภาพันธ์ สนุกแบบไม่รู้ลืมกับการเล่นสโนสเลดแบบไม่จากัดรอบ หรือท่านใดอยาก
ประลองความท้า ทายกับการนั่งสโนบัสเตอร์ก็ไม่ว่ากัน.... พร้อมเทศสกาลดอก นานาพรรณ สีสันดอกไม้อัน
สวยงาม ตัด กับหิมะอันขาวโพลนช่างสวยงามยิ่งนัก ชมความงดงามของ คลองชองเกชอน น้าในคลองใส
สะอาด ให้ท่านได้ลงไปเดินเล่นในคลองนี เพราะคลองชองเกชอนเป็นที่ยอมรับจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก
รวมถึงคนเกาหลีต่างๆ พากันมาพักผ่อนมากมาย มีแหล่งช็อปปิ้งที่บริเวณนี้มากมายด้วย ในช่วงเวลาเย็นหรือ
กลางคืนก็จะเป็นการแสดงของศิลปินอิสระ มีการตกแต่งแสงสีเสียง กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามน่า
ชม นาท่านไปช้อปปิ้งที่ย่านการค้า ตลาดทงแดมุน ซึ่งตั้งอยู่บริเวณประตูเมืองโบราณทางทิศตะวันออก ซึ่ง
ท่านสามารถสรรหาสินค้าหลากหลายประเภทตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า ที่แนะนา อาทิ เสื้อผ้าบุรุษ-สตรี
รองเท้าบุรุษ-สตรี รองเท้าผ้าใบ เข็มขัด ของที่ระลึก ชุดเครื่องครัว ถุงเท้า ผ้าพันคอ โดยท่านจะได้สัมผัสกับ
บรรยากาศการช้อปปิ้งสินค้าในราคาเกาหลีอย่างแท้จริง
เย็น รับประทานอาหารเย็น (
5) บริการท่านด้วยเมนู PORK BULGOGI หรือบาร์บีคิวเกาหลี เป็นอาหารแบบ
ดั้งเดิม โดยการนาหมูมาหมักกับซอสให้มีรสชาดหวานนุ่ม เวลาทานนามาขลุกขลิกกับซุปบลูโกกิบนกระทะ
พร้อมผักกระหล่าและเส้นจันทน์เสริฟพร้อมข้าวสวยและเครื่องเคียงต่างๆ

เดินทางสู่ที่พัก PRIME IN SOUL หรือเทียบเท่า
วันที่สี่ บลูเฮ้าส์-พิพิธภัณฑ์พึ้นบ้าน
–พระราชวังเคียงบ๊อก – ศูนย์โสม – ดิวตี้ฟรี – เมียงดง – Trick Eye Museum –
Fantastic Show
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(
6) จากนั้นนาท่านชมใจกลาง กรุงโซล เมืองหลวงอายุ
มากกว่า 600 ปี ที่อนุรักษ์ความเก่าแก่โบราณให้กลมกลืนกับความทันสมัย ศูนย์กลางเศรษฐกิจ การเมือง
วัฒนธรรม ถูกโอบร้อมด้วยภูเขา และมีแม่น้าฮันคัง – สายโลหิตของชาวเมืองไหลผ่านใจกลางเมืองและ
สวรรค์สาหรับนักช้อปปิ้ง มีประชากรประมาณ 14 ล้านคน ระหว่างการเดินทางจะผ่าน บลูเฮาส์ หรือทาเนียบ
ของประธานาธิบดีคนปัจจุบัน (ระหว่างรถแล่นผ่านไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพหรือวีดีโอใดๆทั้งสิ้น)แล้วไปแวะ
ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับอนุสาวรีย์รูปนกฟีนิกซ์ สัญลักษณ์ความเป็นอมตะ ที่อยู่ในบนทาเลและทัศนียภาพอัน
สวยงามของภูเขารูปหัวมังกรและวงเวียนน้าพุ นับเป็นจุดที่มีฮวงจุ้ยที่ดีที่สุดของกรุงโซลจากนั้นเข้าชม
พิพิธภัณฑ์คติชนพื้นเมือง รับทราบประวัติความเป็นมาของคนเกาหลีตั้งแต่ยุคโบราณผ่านทางห้องแสดง
หุ่นจาลอง ชม พระราชวังเคียงบ๊อก ซึ่งเป็นพระราชวังไม้โบราณที่เก่าแก่ที่สุด สร้างขึ้นใน ค.ศ. 1394 ในอดีต

กว่า 600 ปีก่อน ภายในพระราชวังแห่งนี้มีหมู่พระที่นั่งมากกว่า 200 หลัง แต่ได้ถูกทาลายไปมากในสมัยที่
ญี่ปุ่นเข้ามาบุกยึดครอง ทั้งยังเคยเป็นศูนย์บัญชาการทางการทหารและเป็นที่ประทับของกษัตริย์ ปัจจุบันได้มี
การก่อสร้างหมู่พระที่นั่งที่เคยถูกทาลายขึ้นมาใหม่ในตาแหน่งเดิม และพาท่านถ่ายภาพคู่ กับ พลับพลา กลาง
น้า“เคียงเฮวรู” ที่ซึ่งเคยเป็นท้องพระโรงออกงาน โมสรสันนิบาตต่างๆสาหรับต้อนรับ แขกบ้านแขกเมือง
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ( 7) เมนู ไก่ตุ๋นโสม เป็นอาหารบารุงสุขภาพ เสริฟในหม้อดินท่ามกลางน้าซุปที่
กาลังเดือดพล่าน คัดเลือกไก่ขนาดกาลังเหมาะ

บ่าย พาท่านรู้จักและเข้าใจ
สมุนไพรโสมเกาหลีหรือราชาแห่งมวลสมุนไพร โสมถูก นามาใช้เพื่อสุขภาพเป็นเวลา
นานากว่า 2,000 ปี ในตารายาแผนโบราณจีน ระบุว่า โสมเป็นสมุนไพรที่ช่วยเสริมความแข็งแรงให้แก่ระบบ
ย่อยอาหารและปอด ช่วยทาให้จิตใจสงบและเพิ่มพละกาลังโดยส่วนรวมสรรพคุณทางการแพทย์ ช่วยบารุง
หัวใจ ป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด เสริม ประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้องกันมะเร็ง และเร็วๆ นี้ โสมเกาหลี
อาจจะได้จดทะเบียนมรดกโลก โดยองค์การยูเนสโก ทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์โสมเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สาหรับผู้ที่
คานึงถึงสุขภาพในปัจจุบัน จากนั้นนาท่านสู่ แหล่งช้อปปิ้งปลอดภาษี ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม มากมาย
อาทิ นาฬิกา,แว่นตา,เครื่องสาอางค์,กระเป๋า,กล้องถ่ายรูป หรือจะเป็นโทรศัพท์มือถือ ให้ท่านอิสระได้เลือก
ซื้ออย่างเต็มที่นาท่านสู่ Cosmetic Outlet ช้อปปิ้งร้านเครื่องสาอางยอดนิยมของนักช้อปชาวไทยให้ท่านได้
เลือกซื้อกลับไปฝากเป็นของที่ระลึก อาทิเช่น Rojukiss ซึ่งราคาถูกกว่าที่เมืองไทยเกือบเท่าตัวและบาง
ผลิตภัณฑ์ยังไม่มีขายในไทยนาท่านช้อปปิ้งตลาดดังที่สุดของเกาหลี ตลาดเมียงดง หรือสยามสแควร์เกาหลี
หากท่านต้องการทราบว่าแฟชั่นของเกาหลีเป็นอย่างไร ก้าวล้านาสมัยเพียงใดท่านจะต้องมาที่เมียงดงแห่งนี้
พบกับสินค้าวัยรุ่น อาทิ เสื้อผ้าบุรุษ-สตรี เครื่องสาอางดังๆ อาทิ ETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THE
FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE หรืออีกมายให้ท่านได้เลือกซื้อซึ่งราคาถูกกว่าที่
เมืองไทย 2-3 จากนั้นนาท่านอิสระชม TRICK EYE MUSEUM ผลงานการ สร้างสรรค์ศิลปะแนวใหม่
"ภาพวาดลวงตาสามมิติ" โดยท่านจะได้สนุกสนานกับการถ่ายรูปแอ็คชั่นท่าทางต่างๆ กับภาพแนวมิติที่เกิด
จากความคิดสร้างสรรค์และจินตน าการของการสร้างภาพโดยใช้เทคนิคพิเศษจากภาพสามมิติที่รวมทฤษฎี
ทางวิทยาศาสตร์และการซ้อนภาพโดยกระตุ้นความเคลื่อนไหวของภาพให้มีมิติเหมือนจริงโดยให้ผู้ชมเข้า
ไปมีส่วนร่วมถ่ายภาพ เมื่อผ่านเข้าไปในภาพนั้นๆ ภาพทุกภาพจะออกมาดูประหนึ่งเหมือนจริงในเหตุการณ์
จนท่านจะอุทานว่ามันเหมือนจริงมากจนแทบจะแยกไม่ออกเลยว่าอันไหนภาพวาดและของจริง โดยผลงาน
ของท่าน จะสวยงามและสามมิติสมคาร่าลือหรือไม่ก็ต้องให้เพื่อนติดชมกันเอง
เย็น รับประทานอาหารเย็น (
8) บุฟเฟต์บาบีคิวปิ้งย่างสไตล์เกาหลี! เนื้อหมู เนื้อไก่ เนื้อวัว

พิเศษ... นําทุกท่านชมโชว์ FANTA STICK SHOW สุดยอดการแสดงที่ผสมผสานศิลปะการแสดงอันหลากหลาย
ไม่ว่าจะเป็นดนตรีเครื่องสาย อาทิ ฟรุต ไวโอลิน ซอ และกายากึม กับศิลปะร่วมสมัย อย่างบีบอย และแจส
แดนซ์ โดยแฝงมุกตลก (รายการชมโชว์อาจมีเปลี่ยนแปลงได้
เดินทางสู่ที่พัก PRIME IN SOUL หรือเทียบเท่า
วันที่ห้า ขึ้นโซลทาวเวอร์
–เท็ดดี้แบร์- โรงงานพลอยแอมมาทีส – ซุปเปอร์มาร์เก็ต-กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม (
9) จากนั้นนาท่าน ย้อนรอยละครซีรีย์ชื่อดัง " MY NAME IS
KIM SAM SOON" หอ SEOUL TOWER 1 ใน 18 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลกมีความสูงถึง 480 เมตร
เหนือระดับน้าทะเล (รวมค่าลิฟท์)ท่านสามารถชมทัศนียภาพของกรุงโซล ได้รอบทิศ 360 องศาโดยสามารถ
มองได้ถึงเขาพูกักซัน และถ้าหันไปยังทิศตรงข้าม ก็จะเห็นไกลไปถึงแม่น้าฮันกัง จากนั้นนาท่านไปยัง
พิพิธภัณฑ์เท็ดดี้แบร์ ฉากในภาพยนตร์ เรื่อง Princess Hours หรือ เจ้าหญิงวุ่นวายกับเจ้าชายเย็นชา ตอนหนึ่ง
เป็นฉากใน พิพิธภัณฑ์ เท็ดดี้ แบร์ ของเกาหลี อันเป็นพิพิธภัณฑ์ ตุ๊กตาหมี ที่ใหญ่ที่สุดในโลก พิพิธภัณฑ์
เทดดี้แบร์ สร้างขึ้นในโอกาสครบรอบ 100 ปี เทดดี้ แบร์ ซึ่งถือกาเนิดขึ้นในปี 1902 มีการทาพิธีเปิดอย่างเป็น
ทางการเมื่อเดือนเมษายน ปี 2001 โดยมีการแสดงทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ตุ๊กตาหมี เทดดี้แบร์ สถานที่
แห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว ....แนะนา...เพื่อนที่ดีในการดาเนินชีวิต! “ ฮ็อกเกตนามู “ ต้นไม้ชนิดนี้
เจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือน้าทะเล 50-800 เมตร เมล็ดของพันธุ์
ฮ๊อตเกตนี้...ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนามารับประทานเพื่อช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง
ไม่ถูกทาลายจาการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจากอาหารและยา จากนั้นพา ชมโรงงานเจียระไน
พลอยแอมมาทีส แดนเกาหลีเป็นแดนของพลอยสีม่วง พลอยแห่งสุขภาพพลอยแห่งความมั่งคั่งหรือนาโชค
โดยมีตั้งแต่สีม่วงอ่อนเย็นตาจนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่ห์เย้ายวนใจ พลอยนี้จะงามจับตาเมื่อมาทาเป็นแหวน จึ้
ต่างหู และสร้อยข้อมือ ข้อมือ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( 10) เมนูใหม่ล่าสุด จิมดัก ( JIM DAK ) เป็นไก่ผัดกับวุ้นเส้นและ
ผักอร่อยมากมาย

บ่าย นาท่านเดินทางสู่สนามบินอินชอน ระหว่างทางพาท่านแวะละลายเงินวอนที่
ร้านค้าสนามบิน ซึ่งท่าน
สามารถเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองเป็นการส่งท้ายก่อนอาลาเกาหลี อาทิ บะหมี่ซินราเมียน อูด้ง กิมจิ ลูกอม
แปลกๆ ช็อคโกแลต น้าจิ้มหมูย่างเกาหลี ไก่ตุ๋นโสมสาเร็จรูป ผลไม้ ในราคาพิเศษ
18.40 น. นําท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน ASIANA AIRLINE เที่ยวบินที่ OZ 741
22.05 น. กลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทําการ
ออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
******************ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการ******************
อัตราค่าบริการ
กําหนดการเดินทาง
23 – 27 ม.ค.
6 – 10 ก.พ. / 13 – 17 ก.พ.

ราคา

ราคาเด็ก(มีเตียง)

ราคาเด็ก(ไม่มีเตียง)

พักเดี่ยว

ผู้ใหญ่

นอนกับผู้ใหญ่2 ท่าน

นอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

เพิ่ม

29,900

28,900

27,900

6,000

อัตราค่าบริการรวม
ค่าตั๋วเครื่องบินกรุงเทพ-เกาหลี-กรุงเทพ, ภาษีสนามบินทุกแห่ง, ค่าธรรมเนียมภาษีน้ามัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ
/
ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีน, ค่าที่พักระดับมาตรฐานตามรายการ, ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวตามโปรแกรม, ค่ารถโค้ชปรับ
อากาศเดินทางตามรายการ, ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการ / ค่าน้าหนักสัมภาระตามที่สายการบินกาหนดท่านละ 20 กิโลกรัม
/ ทุกที่นั่งมีประกันอุบัติเหตุวงเงินหนึ่งล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) / มัคคุเทศก์บริการตลอดการเดินทาง

อัตราค่าบริการไม่รวม
ค่าทิปกระเป๋าขึ้นห้องพัก / ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และค่าทิปหัวหน้าทัวร์ คนขับรถ ไกต์ท้องถิ่น คนละ 2 USD/วัน/คน / ค่าทา
หนังสือเดินทาง / ค่าธรรมเนียมวีซ่าที่ไม่ใช่พาสปอร์ตไทย / ค่าน้าหนักเกินพิกัดที่สายการบินกาหนด / ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหารที่สั่งนอกเหนือรายการ/ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
สํารองที่นั่ง * ชาระเงินมัดจา ท่านละ 10,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง * ส่วนที่เหลือ ชาระ
ทั้งหมดก่อนการเดินทาง 15 วัน
·** เอกสารที่ต้องใช้ : หนังสือเดินทางที่ยังมีอายุใช้ได้จนถึงวันเดินทางต้องไม่ต่ํากว่า 6 เดือน
>> การสํารองที่นั่งจะเกิดการยืนยันว่าเดินทาง เมื่อท่านแฟกซ์สําเนาการชําระค่าบริการและได้รับการยืนยันจากพนักงานขาย
เท่านั้น กรณีไม่ได้รับความสะดวก กรุณาติดต่อเบอร์ 02-3477580-40/ 081-3528261-2
>> บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงใดๆก่อนเดินทางอย่างน้อย 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่
สามารถทํากรุ๊ปได้อย่างน้อย 16 ท่าน หรือเกิดสถานการณ์บางอย่างที่ทําให้ไม่เกิดความสะดวกต่อการเดินทางทางบริษัทฯ
ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการหรือนําคณะเดินทางโดยไม่มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทยแต่มี
ผู้ดูแลเมื่อท่านเดินทางถึงแต่ละประเทศ

>> บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจําเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้
และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และ
เหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจลต่างๆ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือ
ทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทําร้าย การสูญหาย ความล่าช้าหรือจากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ ต่อการตอบปฏิเสธการเข้า
และออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง
หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่น
>> เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้า
ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
>> อาจมีการปรับเปลี่ยนราคาทัวร์ขึ้นโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีอัตราแลกเงินมีการเปลี่ยนแปลงจนกระทบกับ
ราคาทัวร์หรือสายการบินปรับขึ้นค่าธรรมเนียมต่าง ๆเช่นค่าภาษีน้ํามัน หรือภาษีสนามบินต่างๆ / หรือรัฐบาลของประเทศ
ต่างๆประกาศปรับราคาค่าบัตรผ่านประตูสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ
>> กรณีที่ท่านชําระมัดจําหรือชําระค่าทัวร์แล้วต้องการยกเลิกการเดินทาง ต้องทําก่อนการเดินทางอย่างน้อย 45 วัน โดยนับ
เฉพาะวันทําการ ทางบริษัทฯจะดําเนินการตรวจเช็คและคืนค่าใช้จ่ายให้ตามจริง(ยกเว้นค่าวีซ่า) ,กรณียกเลิกการเดินทาง
เนื่องจากป่วยต้องนําส่งใบรับรองแพทย์เพื่อทําเรื่องกับสายการบินและโรงแรมที่พัก และต้องรอฟังผลตอบรับว่าสามารถ
ทําเรื่องคืนได้หรือไม่/กรณีที่ชําระค่าใช้จ่ายเป็นบัตรเครดิต และต้องการยกเลิกท่านต้องยอมรับเงื่อนไขเกี่ยวกับดอกเบี้ย
และค่าดําเนินการจ่ายบัตรเครดิตที่ทางธนาคารทําการเรียกเก็บ / อนึ่งตั๋วเครื่องบินและโรงแรมที่พักเป็นราคาแบบหมู่คณะ
หากต้องการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ท่านอาจมีค่าใช้จ่าย กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่อีกครั้งก่อนยกเลิกหรือ
เปลี่ยนแปลง
>> การที่ท่านไม่เดินทางตามรายการ อาจทําให้ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม (กรณีไม่ลงร้านช้อปปิ้ง เพิ่มท่านละ 2000 บาท/ ท่าน)
>> เมื่อท่านทําการชําระค่ามัดทัวร์เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะถือว่าท่านได้ยอมรับในทุกกรณีข้างต้นทุกประการ

