เดินทางโดยสายการบินจินแอร์ โหลดกระเป๋าได้ 15 กิโลกร ัม
พ ักซูวอน 1 คืน / โซล 2 คืน
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

หมูบ
่ า้ นฝรง่ ั เศส Petite France สถานทีถ
่ า่ ยทา You Who Came from the Star
ปั่นจ ักรยานเรียลไบต์ ชมธรรมชาติอ ันแสนบริสท
ุ ธิ์
สนุกเต็มทีก
่ ับเครือ
่ งเล่นที่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (รวมค่าบ ัตรเครือ
่ งเล่น)
ี รของพระพุธรเจ้ามีความสูงถึง 8 เมตร
ทาบุญที่ ว ัดวาวูจองซา ว ัดทีม
่ เี ศย
ิ สตอเบอร์รเี่ กาหลี แบบสดๆจากไร่
แวะชม
พระราชว ังเคียงบ็ อค พระราชว ังไม้ทเี่ ก่าแก่ทส
ี่ ด
ุ
ชมทีม
่ าของสาหร่ายทีน
่ ย
ิ มในเกาหลี ณ โรงงานสาหร่าย ให ้ท่านได ้ชิมสาหร่ายเกาหลีแท ้ๆ
ั
ให ้ท่านลอง ทาคิมบ ับ พิเศษ!!! พร ้อมทัง้ สวมชุดประจาชาติเกาหลีใต ้ ชุดฮนบก
สายการบินจินแอร์ บริการอาหารแบบ SNACK BOX บนเครือ
่ ง
้
รวมอาหารทงหมด
ั้
10 มือ
พิเศษ!!! Free Wi-Fi ตลอดการเดินทาง
สายการบินจินแอร์ JIN AIR (LJ)

ขาไป
ขากล ับ

LJ004
LJ003

BKK - ICN
ICN - BKK

22.40 – 05.55+1
17.25 – 21.25

้ บัตรโดยสารภายในประเทศเพือ
หากท่านต ้องซือ
่ ไปและกลับกรุงเทพฯ แต่ละกรุ๊ปนั น
้ จะคอนเฟิ รม
์ ก่อนประมาณ 10 วันก่อนเดินทาง หาก
ท่ า นต อ้ งการจองตั๋ ว เครื่อ งบิน ภายในประเทศ กรุ ณ าสอบถามเที่ ย วบิน คอนเฟิ ร์ ม กั บ เจ า้ หน า้ ที่ ก่ อ น กรุ ณ าเลือ กซื้ อ บั ต รโดยสาร
ภายในประเทศประเภททีส
่ ามารถเลือ
่ นวันและเวลาในการเดินทางได ้และหากกรณีเกิดความผิดพลาดจากสายการบิน เช่นความล่าช ้าของ
เทีย
่ วบิน การยกเลิกเทีย
่ วบิน มีการยุบเทีย
่ วบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการเปลีย
่ นแปลง เนื่องจากสายการบินพิจารณาสถานการณ์
แล ้วว่า อยู่น อกเหนือ ความควบคุม หรือ เหตุผ ลเชิง พาณิ ช ย์ หรือ เหตุผ ลทางด ้านความปลอดภั ยเป็ นต ้น เหตุผ ลต่างๆที่อยู่เหนือ ความ
ควบคุมของบริษัท ผู ้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช ้จ่ายต่างๆได ้ในทุกกรณี

อ ัตราค่าบริการ
กาหนดว ันเดินทาง
01 - 05 มีนาคม 2561 ว ันมาฆบูชา
06 - 10 มีนาคม 2561
10 - 14 มีนาคม 2561
11 - 15 มีนาคม 2561
12 - 16 มีนาคม 2561
19 - 23 มีนาคม 2561
20 - 24 มีนาคม 2561
22 - 26 มีนาคม 2561

ผูใ้ หญ่ 1 ท่าน
พ ักห้องละ 2 ท่าน

พ ักเดีย
่ ว

17,900.15,900.16,900.15,900.15,900.15,900.15,900.16,900.-

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

่ ั !!!ไม่มรี าคาเด็ก ***
*** ราคาโปรโมชน
ราคาอืน
่ ๆ
1. เด็กทารก INFANT (อายุตา
่ กว่า 2 ปี ) ราคา 7,900 บาท
้ ว๋ ั เครือ
2. จอยแลนด์ไม่ใชต
่ งบิน ราคา 7,900 บาท

วันแรก
19.30 น.

22.40 น.
วันที่สอง
06.00 น.

เที่ยง

กรุ งเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
คณะพร้ อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกประตู 4เคาน์ เตอร์ P
สายการบิ น จิ น แอร์ (LJ) มี เจ้ า หน้ าที่ ข องบริ ษั ท ฯคอยให้ ก ารต้ อ นรั บ และอ านวยความ
สะดวก
เหินฟ้ าสู่กรุ งโซล โดยสายการบิน JIN AIR เที่ยวบินที่ LJ 004 (บินประมาณ 4.30 – 05.00
ชั่วโมง)
อินชอน – หมู่บ้านฝรั่ งเศส Petite France – เกาะนามิ – ปั่ นจักรยานเรียลไบต์
เที่ยวบิน LJ004 เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอนประเทศเกาหลีใต้ (เวลาท้ องถิ่นเร็ ว
กว่าไทย2ช.ม.)
จากนันน
้ าท่านสู่ หมู่บ้านฝรั่ งเศส Petite France สถานที่ถ่ายทา You Who Came from the Star
เป็ นหมู่บ้านสีสนั น่ารักสดใสสไตล์ฝรั่งเศสโดยใช้ คอนเซ็ป ในการออกแบบมาจาก "ดวงดาว, ดอกไม้
และ เจ้ าชายน้ อย" ถ้ าใครเป็ นแฟนคลับตัวจริงของเจ้ าชายน้ อยห้ ามพลาด
จากนัน้ นาท่านสู่เมื องชุนชอน ลงเรื อเดินทางสู่ เกาะนามิ โดยใช้ เวลาประมาณ 10 นาที ชมวิว
ทิวทัศน์ ของสถานที่ เคยใช้ เป็ นสถานที่ถ่ายทาละครที วี Winter Love Song อันโด่งดังไปทั่วเอเชี ย
พร้ อมมีเวลาให้ ท่านได้ เก็บภาพอันสวยงามน่าประทับใจ สุดแสนโรแมนติค เปรี ยบประหนี่งดุจท่าน
เป็ นพระ-นาง ในละครเลยทีเดียว อิสระตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (มือ้ ที่ 2)บริการ ทัคคาลบี หรื อไก่บาร์ บีควิ ผัดซอสเกาหลี
อาหารเลื่องชื่อของเมืองชุนชอน โดยนาไก่บาร์ บีคิว มันหวาน ผัดกะหล่าต้ น กระเทียม ตกหรื อข้ าว
ปั น้ และซอสมาผัดรวมกันบนกระทะแบนดาคลุกเคล้ าทุกอย่างให้ เข้ าที่ รับประทานกับ ผัดกาด
เกาหลีและเครื่ องเคียง

จากนันน
้ าท่านเดินทางไป ปั่ นจักรยานเรี ยลไบต์ ท่านจะได้ สนุกสนานกับการปั่ นจักรยาน 4 ล้ อ
แบบพิเศษ Rail Bike ไปตามรางรถไฟ ตลอดเส้ นทางท่านจะได้ พบกับธรรมชาติอนั แสนบริ สทุ ธิ์ ที่ปก
คลุมไปด้ วยป่ าเขา ด้ านซ้ ายจะเป็ นแม่น ้า ส่วนด้ านขวาจะเป็ นขุนเขาสลับซับซ้ อน ก่อนจะเปลี่ยนเป็ น
ทุ่ง นา เขี ยวขจี และแปลงผักของเกษตรกรชาวเกาหลี ที่ ขนาบอยู่ริม สองฝั่ ง แม่น า้ ท่านจะได้ ปั่ น
จักรยานไปตามรางรถไฟที่สามารถลอดอุโมงค์ซึ่งเจาะทะลุภูเขาท่ามกลางอากาศเย็นสบายและ
เส้ นทางที่คอ่ ย ๆ ลาดเอียงลงไปตามไหล่เขาจากนันน
้ าท่านเดินทางสูเ่ มือง ซูวอน
เย็น
รั บประทานอาหารเย็น ณ ภั ตตาคาร (มือ้ ที่ 3)บริ การ OSAM หรื อหมู และปลาหมึกผั ดนา้
คลุ ก คลิ ก เนื อ้ หมูแ ละปลาหมึ ก ย่ า งบาร์ บี คิ ว หมัก สไตล์ ส มัย ใหม่ เกาหลี ค นต่ า งประเทศนิ ย ม
รับประทานเพราะมีรสชาติออกหวานเผ็ดเล็กน้ อย โดยการนาบาร์ บีคิวหมูปลาหมึกลงในกระทะครึ่ง
วงกลมพร้ อมน ้าซุปปรุงรส
ค่า
นาท่ านสู่ AMOUR SYMPHONY HOTEL, HERB HOTEL, ATHEANE HOTEL หรือ เทียบเท่ า
โรงแรมคอนเฟิ ร์มจะแจ้ งในใบนัดหมายการเดินทางอีกครัง้ โดยทางบริ ษัทจะส่งให้ ก่อน 5-7 วันก่อน
เดินทาง
วันที่สาม วัดวาวูจองซา – ไร่ สตรอเบอร์ ร่ ี – เอเวอร์ แลนด์ – กรุงโซล – ตลาดทงแดมุน
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (มือ้ ที่ 4)
เช้ า
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เมืองยงอิน จั งหวัดคยองกี โด นาท่านไหว้ พ ระ ณ วั ด วาวู จ องซา ซึ่ง
ตังอยู
้ ่ใน วัดนี ้สร้ างขึ ้นในปี 1970 โดยนักบวชแฮด๊ อกเพื่อแสดงการตอบแทนความเมตตากรุณาของ
พระพุทธเจ้ าในการรวมประเทศภายในมีรูปสลักสะสมจากพุทธศาสนิกชนทัว่ โลกมากกว่า 3,000 ชิ ้น
โดยหนึ่งในรูปสลักที่มีชื่อเสียงมากที่สดุ คือ พระเศียรของพระพุทธเจ้ ามีความสูง 8 เมตรตังอยู
้ ท่ ี่หน้ า
ประตูทางเข้ าวัดและได้ รับการบันทึกลงกินเนสบุ๊คให้ เป็ นรู ปสลักที่ทาจากไม้ ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดใน
โลก นอกจากนันภายในวั
้
ดยังมีพระพุทธรูปนอนขนาดใหญ่ที่สร้ างจากไม้ สนจีนที่นามาจากอินเดีย
จากนันน
้ าท่านเยี่ยมชมไร่ผลไม้ สง่ ออกที่สาคัญในฤดูหนาว ที่ ไร่ สตรอเบอร์ ร่ ี เชิญท่านลิ ้มรสสตรอ
เบอร์ รี่เกาหลีสดๆ ในบรรยากาศภายในไร่สตรอเบอร์ รี่อย่างแท้ จริ ง ท่านจะได้ พบกับวิถีชีวิตชาวไร่สต

เที่ยง

เย็น

รอเบอร์ รี่ของเกาหลี ว่ามีวิธีการปลูกอย่างไรจึงได้ ผลสตรอเบอร์ รี่ที่ขนาดใหญ่เป็ นพิเศษและหวาน
หอมชวนน่ารับประทานเป็ นที่ชื่นชอบของชาวเกาหลีเองและชาวต่างชาติ และยังเป็ นผลไม้ ส่งออก
ของประเทศอีกด้ วย ชมวิธีการปลูก การดูแลรักษาผลสตรอเบอร์ รี่ และท่านยังสามารถเลือกเก็บสต
รอเบอร์ รี่ และเลือกชิมได้ จากภายในไร่ พร้ อมทังยั
้ งสามารถซื ้อกลับไปฝากคนทางบ้ านได้ ด้วย
รั บ ประทานอาหารกลางวัน ณ ภั ตตาคาร (มื อ้ ที่ 5)หมู ย่างเกาหลี หรื อคาลบี ้ เป็ นอาหาร
พื ้นเมืองเกาหลีที่เลื่องชื่อและรู้จกั กันดีทวั่ โลก มีรสชาติกลมกล่อม โดยนาหมูส่วนที่ติดกับกระดูกไป
ย่างบนเตาถ่านแบบดังเดิ
้ ม เสิร์ฟพร้ อมข้ าวสวยร้ อนๆ เครื่ องเคียงหลากชนิด น ้าจิ ้มเต้ าเจี ้ยว และน ้า
ซุปสาหร่าย รับประทานคล้ ายกับเมี่ยงคาของไทย
จากนันท่
้ านเดินทางสู่ เอเวอร์ แลนด์ สวนสนุกกลางแจ้ งที่ใหญ่ที่สดุ ของประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งตังอยู
้ ่
ท่ามกลางหุบเขาขอเชิญท่านท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี ท่านจะได้ พบกับ ไลเกอร์ ซึ่งเป็ นลูก
แฝดผสมที่เกิดขึ ้นจากความรักระหว่างสิงโตผู้เป็ นพ่อและเสือผู้เป็ นแม่นบั เป็ นแฝดผสมเสือ -สิงโตคู่
แรกในโลกชมความน่ารักของหมีตา่ งๆซึ่งพนักงานขับรถซาฟารี จะเป็ นผู้ทกั ทายและเล่นกับพวกเขา
เติมเต็มความสุขของท่านสนุกสนานกับเครื่ องเล่นต่างๆ ไม่จากัดชนิด พร้ อมทังบรรยากาศหนาวๆ
้
โร
แมนติคๆ
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มือ้ ที่ 6)บริการ บีบิมบับ และ ชาบูชาบูสกุ ี ้สไตล์เกาหลีบน
หม้ อไฟร้ อนๆ ประกอบด้ วยหมูสไลด์ และผักสดนานาชนิด เสิร์ฟพร้ อมน ้าซุปร้ อนๆ และเส้ นอูด้งซึ่ง
ขาดไม่ได้ ในการทาน ชาบูชาบู พร้ อมข้ าวสวยเสริ์ ฟ พร้ อม ข้ าวสูตรดัง่ เดิมของเกาหลีซึ่งนาเอาข้ าว
สวย ผักต่างๆ เช่น ถั่วงอก ผักกาดเห็ดหอม สาหร่าย และซอสสีแดงมาผัดรวมกัน ซึ่งก็จะได้ รสชาติ
แบบเกาหลีจริงๆ
จากนันน
้ าท่านเดินทางสู่ย่านศูนย์การค้ าแหล่งช้ อปปิ ง้ ที่ชื่อได้ ว่าใหญ่ที่สุดในเอเชีย ทงแดมุน ซึ่ง
ตังอยู
้ ่บริ เวณประตูเมืองโบราณทางทิศตะวันออกท่านสามารถซื ้อสินค้ าหลากหลายประเภทได้ ที่นี ้
อาทิ เสื ้อผ้ าบุรุษ -สตรี รองเท้ าบุรุษ-สตรี รองเท้ าผ้ าใบ เข็มขัด ของที่ระลึก ชุดเครื่ องครัวถุงน่องถุง
เท้ าผ้ าพันคอโดยท่านจะได้ สัมผัส กับ บรรยากาศการช้ อปปิ ง้ สินค้ าในราคาเกาหลีอย่างแท้ จริง

ค่า

วันที่ส่ ี
เช้ า

เที่ยง

น าท่ านเข้ าสู่ ที่ พั ก GOLDEN FORESTHOTEL, LEXVILL HOTEL, BENIKEA HOTELหรื อ
เทียบเท่ าโรงแรมคอนเฟิ ร์ มจะแจ้ งในใบนัดหมายการเดินทางอีกครัง้ โดยทางบริษัทจะส่งให้ ก่อน 5-7
วันก่อนเดินทาง
ศูนย์ โสม– บลูเฮาส์ –พระราชวังเคียงบ๊ อค – ศูนย์ เครื่ องสาอาง DUTY FREE –คลองชองเกชอน –
โซล ทาวเวอร์ (ไม่ รวมค่ าลิฟท์ ) – ช้ อปปิ ้ งเมียงดง
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (มือ้ ที่ 7)
นาท่านเดินทางสู่ ศูนย์ โสมรั ฐบาล ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่มีอายุ 6 ปี ซึ่งถือว่า
เป็ นโสมที่มีคณ
ุ ภาพดีที่สดุ ชมวงจรชีวิตของโสมพร้ อมให้ ท่านได้ เลือกซื ้อโสมที่มีคณ
ุ ภาพดีที่สดุ และ
ราคาถูกกว่าไทยถึง 2 เท่ากลับไปบารุ งร่ างกายหรื อฝากญาติผ้ ใู หญ่ที่ท่านรักและนับถืออีกไม่ไกล
จากกันมากนัก
จากนันน
้ าชม บลูเฮาส์ ทาเนียบของประธานาธิบดี (ระหว่างรถแล่นผ่านไม่อนุญาตให้ ถ่ายภาพหรื อ
วีดีโอใดๆทังสิ
้ ้น) แวะถ่ายรูปเป็ นที่ระลึกกับอนุสาวรี ย์ นกฟี นิกซ์ สัญลักษณ์ความเป็ นอมตะ และชม
ทัศนียภาพอันสวยงามของภูเขารู ปหัวมังกร และวงเวียนนา้ พุ ซึ่งนับเป็ นจุดที่มีฮวงจุ้ยที่ดีที่สุดของ
กรุงโซล
จากนันชม
้ พระราชวังเคียงบ็อค ซึ่งเป็ นพระราชวังไม้ โบราณที่เก่าแก่ที่สดุ สร้ างขึ ้นใน ค.ศ. 1394
หรื อในอดีตกว่า 600 ปี ก่อน ภายในพระราชวังแห่งนี ม้ ี หมู่พ ระที่ นั่งมากกว่า 200 หลัง แต่ได้ ถูก
ทาลายไปมากในสมัยที่ญี่ปนุ่ เข้ ามาบุกยึดครอง ทังยั
้ งเคยเป็ นศูนย์บญ
ั ชาการทางการทหารและเป็ น
ที่ประทับของกษัตริ ย์ ปั จจุบนั ได้ มีการก่อสร้ างหมู่พระที่นั่งที่เคยถูกทาลายขึ ้นมาใหม่ในตาแหน่ง
เดิม ถ่ายภาพคู่กับพลับพลากลางน ้าเคียงเฮวรู ที่ซึ่งเคยเป็ นท้ องพระโรงออกงานสโมสรสันนิบาต
ต่างๆ สาหรับต้ อนรับแขกบ้ านแขกเมือง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(มื อ้ ที่ 8)บริ การท่านด้ วย เมนูSamgyetangหรื อเมนูไก่
ตุน๋ โสมอาหารในวังในสมัยก่อน ปั จจุบนั เป็ นอาหารเลื่องชื่อของเมืองหลวง เชื่อกันว่าบารุงและเสริ ม
สุขภาพ ภายในตัวไก่จะมีข้าวเหนียว รากโสม พุทราแดงและเคล็ดลับในการตุ๋นเสิร์ฟพร้ อมเครื่ อง
เคียงที่เรี ยกว่า กักตุกี เส้ นขนมจีน เหล้ าโสม พริกไทยดา และเกลือ)

ค่า

จากนันน
้ าท่านสู่ Cosmetic Shop เป็ นศูนย์รวมของเครื่ องสาอางของเกาหลี อาทิเช่น ROJUKISS,
LOTREE, ETUDE และอีกมากมายหลากหลายแบรนด์เนมที่นาเข้ ามาจากทัว่ โลกอิสระท่านเลือกซื ้อ
ได้ ตามอัธยาศัยชม จากนัน้ นาท่าน ช้ อปปิ ง้ สินค้ าปลอดภาษี ที่ ดิวตีฟ้ รี (Duty Free Shop) ที่นี่มี
สิ น ค้ าชัน้ นาให้ ท่านเลื อกซื อ้ มากมายกว่า 500 ชนิ ด อาทิ น า้ หอม เสื อ้ ผ้ าเครื่ องส าอาง กระเป๋ า
นาฬิกา เครื่ องประดับ ฯลฯหากพอมีเวลาพาท่านเดินชมคลองชองเกชอน ซึ่งเดิมเป็ นคลองเก่าแก่
ในอดีตมีอายุกว่า 600 ปี ที่ ทอดผ่านใจกลางเมืองหลวง แต่ในปั จจุบนั ได้ มีการพัฒ นา และบูรณะ
คลองแห่งนี ้ขึ ้นมาใหม่ ทาให้ กรุงโซลมีคลองที่ยาวกว่า 6 กิโลเมตร ที่มีแต่น ้าใส จนสามารถมองเห็น
ตัว ปลาหลากพัน ธ์ ที่ กาลัง แหวกว่ายไปมา ปั จ จุบัน โครงการชองเกชองได้ ก ลายเป็ น สถานที่ จัด
กิ จ กรรมต่ า งๆ อาทิ งานแสดงศิ ล ปะต่ า งๆ งานดนตรี นิ ท รรศการดอกไม้ ฯลฯ และยั ง มี
สวนสาธารณะทังสองฝั
้
่งคลอง
จากนันน
้ าท่านสู่ หอคอยกรุ งโซลN Tower (ไม่ รวมค่ าลิฟต์ ) ซึ่งอยู่บริ เวณเนินเขานัมซานซึ่งเป็ น
1 ใน 18 หอคอยที่สงู ที่สดุ ในโลกที่ฐานของหอคอยมีสิ่งที่นา่ สนใจต่างๆเช่นศาลาแปดเหลี่ยมปาลกัก๊
จอง, สวนสัตว์เล็กๆ, สวนพฤกษชาติ, อาคารอนุสรณ์ ผ้ ูรักชาติอนั ชุงกุนนอกจากนี ้โซลทาวเวอร์ ยัง
เป็ นสถานที่ถ่ายทาละครเกาหลีแนวน่ารักๆเรื่ อง“กับดักหัวใจยัยแม่ มด” อิสระให้ ทกุ ท่านได้ เดินเล่น
และถ่ายรูปคูห่ อคอยตามอัธยาศัยหรื อคล้ องกุญแจคูร่ ัก
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร(มือ้ ที่ 9)บุฟเฟต์ บาบีคิวเกาหลี หมู เนือ้ ไก่ ซีฟู๊ด ไม่ อัน้
จากนันน
้ าท่านช้ อปปิ ง้ ย่าน เมียงดง หรื อสยามสแควร์ เกาหลี หากท่านต้ องการทราบว่าแฟชัน่ ของ
เกาหลีเป็ นอย่างไร ก้ าวลา้ นาสมัยเพียงใดท่านจะต้ องมาที่เมียงดงแห่งนี ้ พบกับสินค้ าวัยรุ่ น อาทิ
เสื ้อผ้ าแฟชัน่ แบบอินเทรน เครื่ องสาอางดังๆ ของเกาหลี พบกับความแปลกใหม่ในการช้ อปปิ ง้ อีก
รูปแบบหนึง่ ซึง่ เมียงดงแห่งนี ้จะมีวยั รุ่นหนุม่ สาวชาวโสมไปรวมตัวกันที่นี่กว่าล้ านคนในแต่ละวัน
น าท่ านเข้ าสู่ ที่ พั ก GOLDEN FORESTHOTEL, LEXVILL HOTEL, BENIKEAHOTEL หรื อ
เทียบเท่ าโรงแรมคอนเฟิ ร์มจะแจ้ งในใบนัดหมายการเดินทางอีกครัง้ โดยทางบริษัทจะส่งให้ ก่อน 57 วันก่อนเดินทาง

วันที่ห้า
เช้ า

ศูนย์ สมุนไพร –RED PINE–โรงงานสาหร่ าย - ทาคิมบับ (ข้ าวห่ อสาหร่ าย) + ชุดฮันบก ถ่ ายภาพ3 มิติ
ช้ อปปิ ้ งย่ านมหาวิทยาลัยฮงอิก - ซุปเปอร์ ละลายเงินวอน - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (มือ้ ที่ 10)
จากนัน้ นาท่านเดินทางไปดูแลสุขภาพกันที่ ศูนย์ สมุ นไพรฮอกเกนามู ซึ่งเป็ นสมุนไพรที่ ทั่วโลก
ยอมรับ รวมถึงสถาบันต่างๆ ว่าเป็ นสมุนไพรที่มีคณ
ุ ภาพดีที่สดุ ในการบารุงตับและดูและตับของเรา
ซึ่งจะเป็ นสมุนไพรที่หาได้ ยากในปั จจุบนั ท่านจะได้ ชมการสาธิ ต การทดลองว่าสมุนไพรชนิดนี ม้ ี
คุณ ค่าเพี ยงใดต่อโลกใบนี ้ ต้ นไม้ ช นิดนี เ้ จริ ญ เติบโตในป่ าลึกบนภูเขาที่ ปราศจากมลภาวะและ
ระดับสูงเหนือนา้ ทะเล 50-800 เมตรชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนามารับประทานเพื่อช่วยดูแลตับให้
สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ไม่ถกู ทาลายจาการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้ างจาก
อาหารและยา
นาท่านสู่ ศูนย์ สมุนไพรสนเข็มแดงหรื อ RED PINEซึ่งผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลี
ซึง่ จะใช้ ต้นสนเข็มแดงจากยอดเขาที่ประเทศเกาหลีเหนือมาผลิตโดยใช้ เทคโนโลยีพร้ อมกับการวิจยั
ที่ประเทศเกาหลีใต้ ออกมาเป็ นน ้ามันสนเข็มแดงภูมิประเทศของประเทศเกาหลีเป็ นภูเขาประมาณ
70 เปอร์ เซ็นต์โดยกว่าจะมาเป็ นน ้ามันสนเข็มแดงได้ 1 แคปซูล ต้ องใช้ ใบสนเข็มแดงประมาณ 2.7
กิโลกรัมมาสกัดเอาน ้ามันมาผลิตและวิจยั ออกมาเป็ นน ้ามันสนนี ้สามารถช่วยในการลดระดับไขมัน
ในเส้ นเลือดได้ เป็ นอย่างดี
จากนันน
้ าท่านเข้ าชมโรงงานสาหร่ ายของฝากที่มีชื่อเสียงของเกาหลี ผลิตสาหร่ายใหม่ สด ทุกวันมี
หลายรสชาติให้ ท่านได้ เลือกซื ้อไปเป็ นของฝาก จากนันน
้ าท่านเรี ยนรู้ วิธีการทา คิมบับ (ข้ าวห่ อ
สาหร่ าย) อาหารง่ายๆๆที่คนเกาหลีนิยมรับประทาน คิม แปลว่า สาหร่าย บับ แปลว่า ข้ าว จะเป็ น
แท่งยาวๆ แล้ วเค้ าก็จะหัน่ เป็ นชิ ้นๆพอดีคา จิ ้มกะโชยุญี่ปนหรื
ุ่ อวาซาบิก็ได้ ตามร้ านอาหารก็จะมีทา
เป็ นพิ เ ศษ คื อ มี ผัด ซอสมาให้ จิ ม้ ราดด้ วยพิ เ ศษ!!! ฟรี ใ ส่ ชุ ด ประจ าชาติ เกาหลี ฮั น บก มี
หลากหลายชุดให้ ทา่ นได้ เลือกใส่พร้ อมเก็บภาพประทับใจ
นาท่านช้ อปปิ ง้ ย่ านฮงแด HONGDAE อยู่ใกล้ กับมหาวิทยาลัยศิลปะฮงอิก ที่มีชื่อเสียงมากของ

เที่ยง

17.25 น.
21.25 น.

เกาหลีบรรยากาศจึงสดใสเต็มไปด้ วยหนุ่มสาวชาวโซลในตอนกลางวันฮงแดเป็ นถนนที่ สามารถ
เดินช้ อปปิ ง้ ในร้ านเสื ้อสวยสุดอาร์ ตแบบราคานักศึกษา และอัพเดตสตรี ท สไตล์ จากแฟชัน่ นิสต้ าตัว
จริงส่วนกลางคืนเป็ นแหล่งปาร์ ตี ้ที่ chic สุดในโซล
จากนันน
้ าท่าทังชม
้ ถ่ ายภาพ 3 มิติ Tricky Museum เคล็ดลับงานศิลปะแห่งภาพ” ที่ทาให้ ท่านได้
ตื่นตาตื่นใจกับศิลปะแนวใหม่เป็ นภาพวาดในลักษณะ 3 มิติเหมือนภาพวาดมีชีวิตและหลุดออกมา
จากแผ่นเฟรมภาพแนวคิดรูปแบบใหม่เป็ นความคิดสร้ างสันและจินตนาการของการสร้ างภาพโดย
ใช้ เทคนิคพิเศษจากภาพสามมิติที่รวมทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ และการซ้ อนภาพโดยกระตุ้นความ
เคลื่อนไหวของภาพให้ มีมิตเิ หมือนจริง
ชม ICE MUSEUMพิพธิ ภัณฑ์ นา้ แข็ง ปะติมากรรมน ้าแข็งตังอยู
้ ่ในกรุงโซลเป็ นสถานที่จดั โชว์
น ้าแข็งแกะสลักนักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสอากาศที่หนาวเย็นติดลบกว่าสิบองศาและชมน ้าแข็งที่
ถูกแกะสลักออกมาเป็ นรูปร่างต่างๆ ได้ อย่างน่าอัศจรรย์
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มือ้ ที่ 11) เมนู จิมดัก เป็ นไก่ พะโล้ ผัดกับวุ้นเส้ น
และผักอร่ อยมากมายเสริฟพร้ อมข้ าวสวยร้ อนๆ พร้ อมเครื่องเคียงต่ างๆ
จากนันน
้ าท่านช้ อปปิ ง้ ย่ านมหาวิทยาลัยฮงอิก อยู่ใกล้ กบั มหาวิทยาลัยอีฮวา มหาวิทยาลัยสตรี ที่
มีชื่อเสียงของเกาหลี เป็ นถนนที่สามารถเดินช้ อปปิ ง้ ในร้ านเสื ้อสวยสุดอาร์ ตแบบราคานักศึกษา และ
อัพเดตสตรี ท สไตล์ จากแฟชัน่ นิสต้ าตัวจริ งส่วนกลางคืนเป็ นแหล่งปาร์ ตี ้ที่ chic สุดในโซล จากนัน้
เตรี ยมตัวกลับกรุ งเทพ แวะซือ้ ของ (ละลายเงินวอน 5 แถม 1) สาหร่ าย ขนมต่าง ๆ ช็อกโกแล๊
ตหินซีเรี ยลช็อกโก ผลิตภัณฑ์ของใบและรากฝอยของโสม ในรู ป ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหน้ า
โสม ครี มล้ างหน้ าโสม เครื่ องสาอางโสม เป็ นต้ น และยังมีหมอนสุขภาพ กิมจิ เป็ บเปโร้ (ป๊ อกกี ้
เกาหลี) ชินราเมง( มาม่าเกาหลี)
สมควรเวลานาท่ านเดินทางสู่สนามบิน
ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯมหานคร โดยเที่ยวบินที่ LJ 003
ถึงท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

ไม่รวมทิปไกด์+คนข ับรถตลอดการเดินทาง ท่านละ 35,000 วอน (ประมาณ 1,200 บาท)
ขออนุญาตเก็บค่าทิปทุกท่านทีส
่ นามบินไทย
่ งเทศกาลว ันหยุดยาว 10,000 บาท)
กรุณาชาระค่าม ัดจาท่านละ 5,000 บาท (ชว
หล ังจากจองภายใน 3 ว ัน หากไม่ชาระภายในเวลาทีก
่ าหนด ทางบริษ ัทขออนุญาตต ัดทีน
่ ง่ ั ตามเงือ
่ นไข
ข้อควรทราบ :
1.ในกรณีทผ
ี่ ู ้เดินทางไม่ผา่ นการตรวจพิจารณาจากด่านตรวจคนเข ้าเมือง (ต.ม.)ในการ เข ้า-ออกทัง้ ประเทศไทย
่ ไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนีเข ้าออกเมือง หรือการถูกปฎิเสธในกรณี
และประเทศเกาหลีใต ้ อันเนือ
่ งมาจากการกระทาทีส
่ อ
้ เนือ
อืน
่ ๆทุกกรณี ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบและไม่คน
ื ค่าใช ้จ่ายต่างๆทัง้ สิน
่ งจากเป็ นการเหมาจ่ายกับตัวแทนบริษัทแล ้ว
2.การเดินทางอาจเปลีย
่ นแปลงได ้ตามความเหมาะสมโดยไม่แจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า ทัง้ นีเ้ นือ
่ งจากสภาพ ลม ฟ้ า
อากาศ และสถานการณ์ในการเดินทางขณะนัน
้ แต่จะคานึงถึงความปลอดภัยในการเดินทาง และผลประโยชน์ของหมูค
่ ณะเป็ น
สาคัญ โดยไม่ทาให ้มาตรฐานของการบริการลดน ้อยลง
3.ขอความร่วมมือในการลงร ้านรัฐบาลตามโปรแกรมกาหนด เช่น ร ้านศูนย์โสมรัฐบาล, ศูนย์สมุนไพรบารุงตับ, ศูนย์
้ แต่อย่างใด แต่ขอความกรุณาต ้องลงให ้ครบทุกร ้าน
สมุนไพรสนเข็มแดง, ศูนย์เครือ
่ งสาอาง, Duty free ไม่มก
ี ารบังคับซือ
4.ทัวร์นจ
ี้ ัดให ้เฉพาะลูกค ้าทีป
่ ระสงค์จะไปท่องเทีย
่ วตามรายการของทัวร์ทก
ุ วันเท่านัน
้ หากท่านไม่สามารถร่วมทัวร์
ทุกวัน แค่สมัครมาร่วมทัวร์เพียงเพือ
่ การใช ้ตัว๋ เครือ
่ งบินและทีพ
่ ักในราคาพิเศษ หากท่านไม่แจ ้ง และปรากฏว่าท่านไม่รวมทัวร์ใน
้ ทัวร์ จะต ้องแจ ้งความประสงค์ทเี่ ป็ นจริง เพือ
บางวัน ทางบริษัทจะคิดค่าดาเนินการในการแยกท่องเทีย
่ วเอง 300 USD (ก่อนซือ
่
ทางผู ้จัดจะได ้คิดค่าบริการทีเ่ หมาะสม)
ิ ใจจองท ัวร์ ควรอ่านเงือ
*** ก่อนต ัดสน
่ นไขการเดินทางอย่างถ่องแท้ จนเป็นทีพ
่ อใจ
แล้วจึงวางม ัดจาเพือ
่ ประโยชน์ของท่านเอง ***

** พาสปอร์ตควรมีอายุไม่ตา่ กว่า 6 เดือนน ับจากว ันเดินทาง **
ราคาท ัวร์นรี้ วม
้ ประหยัดไปกลับพร ้อมกรุ๊ป
• ค่าตั๋วเครือ
่ งบินชัน
้ เครือ
นา้ หน ักกระเป๋าไม่เกิน 15 กิโลกร ัมต่อท่าน/หิว้ ขึน
่ งได้ 12 กิโลกร ัม
• ค่าภาษี สนามบินทุกแห่ง
• โรงแรมระดับ 3 ดาว พักห ้องละ 2 – 3 ท่าน จานวน 3 คืน
• บริการอาหารทุกมือ
้ ตามรายการระบุ
• ค่าเข ้าชมสถานทีท
่ อ
่ งเทีย
่ วต่างๆตามรายการระบุ
• ค่ารถรับ-ส่งและนาเทีย
่ ว พร ้อมหัวหน ้าทัวร์ชานาญงานและมัคคุเทศก์ท ้องถิน
่ ตลอดการเดินทาง
• ค่าประกันอุบต
ั เิ หตุระหว่างการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท (ตามเงือ
่ นไขกรมธรรม์)
อ ัตรานีไ้ ม่รวม
• ค่าทิปไกด์ และคนข ับรถ ประมาณ 35,000 วอนหรือ 1,200 บาท ต่อท่านตลอดทริป
• ค่าใช ้จ่ายส่วนตัวอืน
่ ๆ เช่น หนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารเครือ
่ งดืม
่ นอกเหนือรายการ
• ค่าภาษี มล
ู ค่าเพิม
่ 7 % และ หัก ณ ทีจ
่ า่ ย 3 %
• ค่าน้ าหนักกระเป๋ าเกิน 15 กิโลกรัม / ค่าวีซา่ สาหรับหนังสือเดินทางต่างด ้าว หรือชาวต่างชาติ

หมายเหตุ
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท
์ จ
ี่ ะเลือ
่ นการเดินทาง หรือ เปลีย
่ นแปลงราคา ในกรณีทผ
ี่ ู ้เดินทางไม่ถงึ 20 คนขึน
้ ไป
• ในกรณีทส
ี่ ายการบินประการปรับขึน
้ ภาษี น้ ามัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเรียกเก็บค่าภาษี น้ ามันเพิม
่ ตามความเป็ น
จริง
• ตั๋วเครือ
่ งบินทีอ
่ อกเป็ นกรุ๊ปไม่สามารถเลือ
่ นวันเดินทางหรือขอคืนเงินได ้
ั หรือ
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท
์ จ
ี่ ะเปลีย
่ นแปลง หรือสลับรายการท่องเทีย
่ วตามความเหมาะสม ในกรณีทเี่ กิดเหตุสด
ุ วิสย
เหตุการณ์ทอ
ี่ ยูเ่ หนือการควบคุมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะคานึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชน์ของคณะผู ้เดินทาง
เป็ นหลัก
ั เช่น ความล่าช ้าจากสายการบิน การยกเลิกเทีย
• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน หากเกิดเหตุการณ์สด
ุ วิสย
่ วบิน
ิ สูญหายอัน
การเมือง การประท ้วง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล ปั ญหาจราจร อุบต
ั เิ หตุ ภัยธรรมชาติ หรือทรัพย์สน
เนือ
่ งมาจากความประมาทของตัวท่านเอง หรือจากการโจรกรรม และอุบต
ั เิ หตุจากความประมาทของตัวท่านเอง
ั สภาพอากาศ เหตุการณ์ทอ
• กรณีทส
ี่ ถานทีท
่ อ
่ งเทีย
่ วใดๆ ทีไ่ ม่สามารถเข ้าชมได ้เนือ
่ งจากเหตุสด
ุ วิสย
ี่ ยูเ่ หนือการควบคุม
้
ของบริษัทฯ เป็ นต ้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์ ม่คน
ื ค่าใช ้จ่ายใดๆ ทัง้ สิน
• กรณีทท
ี่ า่ นสละสิทธิใ์ นการใช ้บริการใดๆ หรือไม่เข ้าชมสถานทีใ่ ดๆ ก็ตามทีร่ ะบุในรายการท่องเทีย
่ ว หรือไม่เดินทาง
้
พร ้อมคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์ ม่คน
ื ค่าใช ้จ่ายไม่วา่ กรณีใดๆ ทัง้ สิน
• กรณีทก
ี่ องตรวจคนเข ้าเมืองทัง้ ในประเทศไทย
และในต่างประเทศมีปฏิเสธมิให ้เดินทางเข ้า-ออกตามประเทศทีร่ ะบุไว ้
เนือ
่ งจากการครองครองสิง่ ผิดกฎหมาย สิง่ ของต ้องห ้าม เอกสารเดินทางไม่ถก
ู ต ้อง หรือไม่วา่ ด ้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท
์ จ
ี่ ะไม่คน
ื ค่าทัวร์ไม่วา่ กรณีใดก็ตาม
• กรณีทท
ี่ า่ นใช ้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ าเงิน) เดินทางเพือ
่ การท่องเทีย
่ วกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการ
้
เข ้า-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์ ม่คน
ื ค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน
• เมือ
่ ท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทัง้ หมดแล ้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได ้ยอมรับเงือ
่ นไขข ้อตกลงต่างๆ ทัง้ หมด
เงือ
่ นไขการชาระเงิน
่ งเทศกาลว ันหยุดยาว 10,000 บาท***
• ชาระค่ามัดจา ท่านละ 5,000 บาท หลังจากทาการจองภายใน 3 วัน ***ชว
• ชาระเงินค่าทัวร์สว่ นทีเ่ หลือภายใน 21 วัน ก่อนออกเดินทาง
เงือ
่ นไขการยกเลิก
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการยึดมัดจาเต็มจานวน
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเ์ ก็บค่าใช ้จ่าย 100% ของราคาทัวร์ทงั ้ หมด
• กรณีกรุ๊ปทีเ่ ดินทางช่วงวันหยุด เทศกาลต่างๆ เช่น ปี ใหม่ สงกรานต์ เป็ นต ้น ทางบริษัทฯ ต ้องมีการการันตีมด
ั จาทีน
่ ั่งกับ
ทางสายการบิน รวมถึงเทีย
่ วบินพิเศษ เช่น Charter Flight และโรงแรมทีพ
่ ักต่างๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์ ม่คน
ื ค่า
มัดจา หรือ ค่าทัวร์ทัง้ หมด ไม่วา่ ยกเลิกกรณีใดก็ตาม
• เมือ
่ ออกตัว๋ แล ้ว หากท่านมีเหตุบางประการทาให้เดินทางไม่ได้ ไม่สามารถขอคืนค่าตว๋ ั ได้ เนือ
่ งจากเป็ นนโยบาย
ของสายการบิน

ข้อแนะนาเพิม
่ เติม สาหร ับผูเ้ ดินทางไปท่องเทีย
่ วประเทศเกาหลีใต้
1. ผู ้เดินทางทีย
่ งั คงสภาพการเป็ นนักศึกษา กรุณาเตรียมใบรับรองการเป็ นนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาเป็ นภาษาอังกฤษ
ติดตัวไปด ้วยอาจจะต ้องใช ้ในบางกรณี
2. ผู ้เดินทางทีเ่ ป็ นข ้าราชการ พนั กงานรัฐวิสาหกิจ และพนั กงานบริษัทเอกชนต่างๆ กรุณาเตรียมบัตรประจาตัวข ้าราชการ
หรือใบรับรองการทางานเป็ นภาษาอังกฤษอาจจะต ้องใช ้ในบางกรณี
3. ผู ้เดินทางทีท
่ าเล่มพาสปอร์ตใหม่เนือ
่ งจากเล่มเก่าหมดอายุให ้พกหนังสือเดินทางเล่มเก่าติดตัวไปด ้วยอาจจะต ้องใช ้ใน
บางกรณี
4. กรุณาพกบัตรเครดิต (ถ ้ามี) และเงินสดติดตัว ทัง้ เงินวอนและเงินสกุล USD กองตรวจคนเข ้าเมืองอาจจะขอดูในบางกรณี
อ่านเอกสารโปรแกรมทัวร์ในละเอียดชัดเจน ทัง้ สถานทีท
่ ่องเทีย
่ ว,เทีย
่ วบิน,วันเดินทาง เพือ
่ ประโยชน์แก่ตัวท่านเองใน
กรณีทต
ี่ ้องตอบคาถามทีด
่ า่ นตรวจคนเข ้าเมือง

