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สนกุ กับการปั่น RAIL BIKE
ชมความน่ารักTEDDY BEAR FARM
เที่ยวชมอ ุทยานแห่งชาติซอรัคซาน
นมัสการพระวัดชินฮันซา
เพลินกับสวนสน ุกเอเวอร์แลนด์
แหล่งเที่ยวประวัติศาสตร์ป้อมฮวาซอง /
พระราชวังแฮก ุง
ตื่นตาตื่นใจ พิพิธภัณฑ์ 3 มิติ / ICE
GALLERY
คล้องก ุญแจ / ชมวิวกร ุงโซลที่ N TOWER
ชมโชว์ FANTA STICK SHOW / DRWING
HERO SHOW
ชมซาก ุระบาน (ขึ้นอยูก่ บั สภาวะอากาศใน
ขณะนัน้ )
ช็อปปิ้ งจุใจเมียงดง / ทงแดมุน /
เครือ่ งสาอางค์

กาหนดการเดินทาง มีนาคม – เมษายน 57
วันแรกของการเดินทาง
19.00 น.

21.20 น.
22.20 น.

ส ุวรรณภ ูมิ – เกาหลีใต้
คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณชัน้ 4 ชัน้ ผูโ้ ดยสารขาออก
เคาน์เตอร์สายการบิน EASTAR JET/ T’WAY/ JIN AIR/ JEJU AIR หน้าเคาน์เตอร์
เช็คอิน … ใกล้ประตูทางเข้าหมายเลข … โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษทั ฯคอยให้การต้อนรับ
และอํานวยความสะดวก ในเรื่องของเอกสารตลอดจนสัมภาระของท่าน
ออกเดินทางสูป่ ระเทศเกาหลี โดยเที่ยวบินที่ ZE514 พร้อมบริการอาหารและเครื่องดืม่
บนเครื่อง
ออกเดินทางสูป่ ระเทศเกาหลี โดยเที่ยวบินที่ ZE512 พร้อมบริการอาหารและเครื่องดืม่
บนเครื่อง

ข้อแนะนา
ถ้าต้องการนําของเหลวขึน้ เครื่องใส่กระเป๋ าถือติดตัวจะต้องบรรจุในบรรจุภณ
ั ฑ์ และมีปริมาณไม่เกิน 100 มิลลิลติ รต่อชิน้ (รวมกัน
ไม่เกิน 1 ลิตร) บรรจุภณ
ั ฑ์ดงั กล่าว ควรใส่ในถุงที่โปร่งใสและสามารถเปิ ด-ปิ ดได้ดว้ ย ให้นาํ ถุงขึน้ ไปเพียงใบเดียวเท่านัน้ การนํา
ผลิตภัณฑ์ของสดที่ทาํ จากสัตว์ไม่ว่าเนือ้ หมู เนือ้ วัว ผัก ผลไม้สด ไม่อนุญาต ให้นาํ เข้าประเทศเพื่อป้องกันโรคต่างๆ เพราะหาก
ศุลกากรตรวจพบจะต้องเสียค่าปรับ

วันสองของการเดินทาง

อินชอน – เกาะนามิ – ปั่นจักรยาน RAIL BIKE – อ ุทยานแห่งชาติซอรัค –
วัดชินฮันซา

23.05 น.
06.35 น.
00.50 น.
08.15น.
01.25 น.
08.45 น.

ออกเดินทางสูป่ ระเทศเกาหลี โดยเที่ยวบินที่ LJ002
เดินทางถึงสนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย ดักคาลบี้ (Dakkalbi) อาหาร
ยอดนิยมอีกชนิดหนึง่ ของคนเกาหลี นําไก่ บาร์บีคิว ผักต่างๆ ผัดร่วมกับซอสบาร์บีคิวเกาหลี
ในกระทะแบน วิธีการทานแบบเมียงคําไทยโดยห่อกับผักกาดแก้วเกาหลี เมือ่ ทานไประยะหนึง่ จะ
นําข้าวสวยและสาหร่ายแห้งมาผัดรวมกับทัคคาลบี้เพื่อให้เกิดอาหารชนิดใหม่ คือ ทัคคาลบี้โป
คีมหรือข้าวผัดทัคคาบบี้ที่ทงั้ หอม อร่อย เสิรฟ์ พร้อมเครื่องเคียง

บ่าย

สนุกสนานกับการปั่นจักรยาน Rail Bike ตามรางรถไฟ ระยะทางประมาณ 7กิโลเมตร ตลอด
เส้นทางท่านจะได้พบกับธรรมชาติอนั แสนบริสทุ ธิ์ของเมืองจองซอนที่ปกคลุมไปด้วยป่ าเขา
ท่านไม่ตอ้ งเหน็ดเหนือ่ ยกับการปั น่ จักรยานมากนัก เพราะมีจดุ สําหรับให้พกั

ออกเดินทางสูป่ ระเทศเกาหลี โดยเที่ยวบินที่ 7C2202
เดินทางถึงสนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้
ออกเดินทางสูป่ ระเทศเกาหลี โดยเที่ยวบินที่ TW102
เดินทางถึงสนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้
(กรุณาปรับเวลาของท่านให้เร็วขึ้น 2 ชั่วโมง เพื่อให้ตรงกับเวลาท้องถิ่นของประเทศเกาหลี
) นําท่านเดินทางสูท่ ่าเรือเฟอร์รี่ ข้ามฟากไปยัง เกาะนามิ (Winter Love Song) ชมทิวทัศน์
ของธรรมชาติ ซึ่งเคยใช้เป็ นสถานที่ถ่ายทําละคร “เพลงรักในสายลมหนาว” หนึง่ ในสถานที่
ถ่ายทําละครเกาหลี เกาะนามิมรี ปู ร่างเหมือนใบไม้ที่ลอยอยูท่ างตอนเหนือของแม่นาํ้ ฮัน
อิสระให้ท่านได้เดินเล่นชมสวนเกาหลี และคาราวะสุสานนายพลนามิ เดินผ่านกลางแมกไม้แห่ง
สวนสนที่สงู เสียดฟ้าเพื่อสุขภาพ ผ่านดงต้นสน ดอกสน ต้นเกาลัด เลือกนัง่ ทีม่ า้ นัง่ ข้าง
ชายฝัง่ เพื่อชมบรรยากาศโรแมนติกใต้เงาไม้ มองดูพนั ธุส์ ตั ว์ตา่ ง ๆ เช่น นกกระจอกเทศ
กระต่าย กระรอก เป็ ด กวาง และให้ท่านได้เก็บภาพอันแสนประทับใจกลับไปฝากคนทางบ้าน
ได้เวลาสมควร

นําท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่ อ ุทยานแห่งชาติเมาท์โซรัค รถโค้ชลัดเลาะผ่านไปตามหน้าผา
,หุบเขาและลําธารผ่าน ชมธรรมชาติอนั สวยงามของจังหวัดคังวันโด สูอ่ ทุ ยานแห่งชาติโซรัค
ซาน หรือสวิสเซอร์แลนด์ของเกาหลีที่จดั ได้ว่าเป็ นแนวเขาที่สวยงามมากที่สดุ แห่งหนึง่ ในเกาหลี
ตัง้ อยู่ใจกลางหุบเขาแทแบคซึ่งทอดยาวไปถึง เขาคึมคังของประเทศเกาหลีเหนือ มีเทือกเขาป่ า
ไม้ หุบเขา สายนํา้ ทะเลสาบ หินรูปต่างๆ ที่สวยงามซึ่งเกิดจากธรรมชาติที่หาดูได้ยากยิ่ง
(ราคาทัวร์ยงั ไม่รวมค่าขึ้นกระเช้า) ท่านเดินทางสูเ่ ขต วัดชินฮันซา วัดเก่าแก่สร้างในสมัย
อาณาจักรชิลล่า ไหว้พระพุทธรูปสัมฤทธิ์ปางสมาธิขนาดใหญ่ ก่อนจะผ่านสะพานชําระล้าง
จิตใจเข้าสูเ่ ขตวัดเพื่อไหว้พระขอพรสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิใ์ ห้มาคุม้ ครอง

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย พุลโกกิ (Bulgogi) อาหารขึน้ ชือ่ ของ

เกาหลีเหมือนกัน ส่วนผสมจะมี เช่น เนือ้ วัว (หรือเนือ้ หมู) นํา้ ลูกแพหรือนํา้ ตาล ซอสถัว่ เหลือง
กระเทียมสับ หัวหอมหัน่ ลูกเต๋า นํา้ มันงา วิธีทาํ คือ หัน่ เนือ้ หรือหมูเป็ นชิน้ บางๆ แล้วหมักกับ
เครื่องปรุงต่างๆก่อนนําไปย่าง พุลโกกินนั้ จะทานได้สองแบบคือแบบย่างและต้ม
พาท่านเข้าสูท่ ี่พกั SEORAK DAEMYUNG / SEORAK I PARK HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สามของการเดินทาง

TEDDY BEAR SHOP – ป้อมฮวาซอง – พระราชวังแฮก ุง - กิมจิแลนด์+ฮัน
บก – สวนสนกุ เอเวอร์แลนด์

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
พาท่านชมความน่ารักเหล่าตุก๊ ตาหมีที่ TEDDY BEAR FARM บ้านคอลเลกชันที่ใหญ่ที่สดุ ของ
ตุก๊ ตาหมีในประเทศเกาหลีในบ้านนีค้ ณ
ุ จะพบกับตุก๊ ตาหมีของทุกขนาดและลักษณะและที่สดุ ของ
หมีเหล่านีจ้ ะไม่ซาํ้ กันทํามือโดยเจ้าของ
พาท่านชม ป้อมฮวาซอง สถานที่ท่องเที่ยวที่สาํ คัญของเมืองซูวอนได้ขนึ้ ทะเบียนเป็ นมรดกโลก
เมือ่ ปี 1997 ด้วยที่ว่ามีอายุมากกว่า 200 ปี บวกกับความยิ่งใหญ่และสวยงามของป้อม
ปราการนี้ ความยาวของกําแพงโดยรอบยาวถึง 5.5 กิโลเมตร ครั้งแรกป้อมนีถ้ กู สร้าง
ล้อมรอบเมืองซูวอน โดยจะมีประตูประจําอยู่ทงั้ 4 ทิศ ทิศเหนือมีชอื่ ว่า จังอันมุน ( Janganmun
) ทิศใต้เรียกว่า พัลทัลมุน ( Pandalmun ) ทิศตะวันออกคือ ชางนยูงมูน ( Changryongmun) และ
ทิศใต้คือ ฮวาซอมุน ( Hwaseomun ) ภายในป้อมปราการนีม้ ี พระราชวัง Hwaseong Haenggung
Palace ใกล้ๆกันพาชม พระราชวังแฮก ุง (วังรอง) ของกษัตริยซ์ องโจ เนือ่ งจากพระองค์เสด็จ
มาพํานัก 13 ครั้ง ต่อปี เป็ นสถานที่จดั งานสําคัญ และพํานักเพื่อพักผ่อน อีกทัง้ ยังใช้สถานทีน่ ี้
เป็ นที่ว่าการทางทหาร พระองค์ทรงเป็ นพระราชาที่ได้รับการสรรเสริญว่าเป็ นพระราชาทีเ่ ป็ นที่
รักของราษฎร์มากที่สดุ พระองค์หนึ่งในประวัตศิ าสตร์เกาหลี

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย ชาบู ชาบู (Shabu Shabu) ผัก
สดหลายชนิด เห็ดตามฤดูกาลโอเด้ง เต้าหู้ เบคอน หมูสไลด์ ต้มในนํา้ ซุปปรุงรสกลมกล่อม
ทานพร้อมเครื่องเครียงและข้าวสวยเกาหลีที่รสชาติถกู ปากคนไทย

บ่าย

จากนัน้ นําท่านสู่ กิมจิแลนด์ การทํากิมจิที่เล่ากันว่ากิมจิเกิดขึน้ สมัยโชซอน (Choson) โดย
ชาวบ้านเก็บผักสดมาหมักไว้ในไห ชาวเกาหลีใส่กิมจิในอาหารแทบทุกชนิด ตัง้ แต่ขา้ วต้ม ข้าว
สวย ซุป ข้าวผัด สตู บะหมี่ จนถึงพิซซ่า และเบอร์เกอร์ ชาวเกาหลีนยิ มทํากิมจิกินเองที่บา้ น
ตํารับกิมจิแต่ละบ้านไม่เหมือนกัน และตกทอดเป็ นเหมือนมรดกปลายจวักของสตรีเกาหลีอกี
ด้วย ขอเชิญท่านร่วมประสบการณ์ในการทํากิมจิ อาหารประจําชาติเกาหลี ที่ไม่ว่ามือ้ ไหนก็
จะต้องมีกิมจิเป็ นส่วนประกอบอยู่ในอาหารมือ้ นัน้ ๆ ด้วยทุกครั้งไป และกิมจินยี้ งั มีมากกว่า
100 ชนิดให้เลือกรับประทาน ให้ท่านฝึ กลองทําและได้ชมิ กิมจิฝีมือของตัวท่านเอง หากติดใจ
ท่านสามารถบรรจุใส่ถงุ สุญญากาศ เพื่อนํากลับมารับประทานต่อที่ประเทศไทยได้อกี ด้วย
นําท่านเดินทางเข้าสู่ สวนสน ุกเอเวอร์แลนด์ ถูกขนานนามว่า “ดิสนียแ์ ลนด์เกาหลี” สวนเปิ ด
ที่มชี อื่ เสียงมากที่สดุ ของประเทศตัง้ อยู่ในหุบเขา พาท่านนัง่ กระเช้าลิฟต์ ขึน้ รถบัสท่องไปกับโลก
ของสัตว์ป่าซาฟารี ชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลก ทีน่ ี่ ! ท่านจะพบว่าเจ้าป่ าสิงห์โตและเสือ
สามารถอยู่ดว้ ยกันได้อย่างเป็ นสุข ชมความน่ารักของหมีที่สามารถสือ่ -สารกับคนขับได้อย่าง
ดีไม่ว่าจะตัวใหญ่มากถึงใหญ่นอ้ ย เข้าสูด่ นิ แดนแห่งเทพนิยายและสนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด

อาทิเช่น สเปสทัวร์ เฮอลิแคน รถไฟเหาะ หนอนสะบัด ชาร์ป (รวมบัตรเข้าชมและเครื่องเล่น
แบบพิเศษ) อีกทัง้ งานเทศกาลดอกไม้ประจําฤดู เช่น ดอกทิวลิป ดอกกุหลาบ ดอกลิลลี่ ดอก
เบญจมาศ เป็ นต้น และชมขบวนพาเหรดและการแสดงต่างๆ

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย เมนู คาลบิ ( Kalbi) อาหารเกาหลี
แบบปิ้ งย่างที่มชี อื่ เสียงของเกาหลี เป็ นการนําเนือ้ วัวหรือเนือ้ หมูมาหมักกับเครื่องปรุงจนเนือ้
นุม่ แล้วจึงนําไปย่างบนแผ่นโลหะที่ถกู เผาจนร้อน ตอนย่างเนือ้ นัน้ จะย่างเป็ นชิน้ โตพอสมควร
พอใกล้สกุ แล้วก็ตอ้ งใช้กรรไกรตัดเป็ นชิน้ พอดีคาํ ทานกับเครื่องเคียงจําพวกผัก กระเทียม
พาท่านเข้าสูท่ ี่พกั BENHUR / M / THREE STAY SEVEN HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ของการเดินทาง

N TOWER – ศูนย์โสม – ศนู ย์พลอยอเมทิส – ศนู ย์เครือ่ งสาอางค์ – TRICK
EYE MUSEUM – ICE GALLERY – ย่านฮงอิก - ตลาดเมียงดง – ชมโชว์
FANTA STICK SHOW - ตลาดทงแดมุน

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นําท่านเที่ยวชม หอคอยกร ุงโซล N Tower ซึ่งอยู่บริเวณเนินเขานัมซาน ซึ่งเป็ น 1 ใน 18
หอคอยที่สงู ที่สดุ ในโลกที่ฐานของหอคอยมีสงิ่ ที่นา่ สนใจต่างๆ เช่น ศาลาแปดเหลีย่ มปาลกัก๊
จอง, สวนสัตว์เล็กๆ, สวนพฤกษชาติ, อาคารอนุสรณ์ผรู้ ักชาติอนั ชุง กุน นอกจากนีโ้ ซลทาว
เวอร์ยงั เป็ นสถานที่ถ่ายทําละครเกาหลีแนวน่ารักๆ เรื่อง “กับดักหัวใจยัยแม่มด” อิสระให้ทกุ
ท่านได้เดินเล่นและถ่ายรูปคู่หอคอยตามอัธยาศัยหรือคล้องกุญแจคู่รัก (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์)

นําท่านสู่ ศ ูนย์โสม ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่อายุ 6 ปี ซึ่งถือว่าเป็ น
โสมที่มคี ณ
ุ ภาพดีที่สดุ ชมวงจรชีวิตของโสม พร้อมให้ทา่ นได้เลือกซื้อโสมที่มคี ณ
ุ ภาพดี
ที่สดุ และราคาถูกกว่าไทย 2 เท่า กลับไปบํารุงร่างกายหรือฝากญาติผใู้ หญ่ที่ทา่ นรักและ
นับถือ จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่ โรงงานอเมทิส หรือ พลอยสีมว่ ง ที่มชี อื่ เสียงของ
ประเทศเกาหลี ซึ่งชาวโสมเชือ่ ว่า ถ้าได้มพี ลอยชนิดนี้ ติดตัวไว้จะทําให้มีโชคลาภและสิ่ง
ดีๆเกิดขึน้ กับชีวิต จากนัน้ พาท่านช็อปปิ้ งเครือ่ งสาอางค์ หลากหลายแบรนด์

กลางวัน

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย เมนู Samgyetang หรือเมนูไก่ตน๋ ุ โสม
อาหารวังในสมัยก่อน ปั จจุบนั เป็ นอาหารเลือ่ งชือ่ ของเมืองหลวง เชือ่ กันว่าบํารุงและเสริม
สุขภาพ ภายในตัวไก่จะมีขา้ วเหนียว รากโสม พุทราแดงและเคล็ดลับในการตุน๋ เสิรฟ์ พร้อม
เครื่องเคียงที่เรียกว่า กักตุกี เส้นขนมจีน เหล้าโสม พริกไทยดํา และเกลือ)

บ่าย

พาท่านสู่ TRICK EYE MUSEUM พิพิธภัณฑ์ศิลปะสามมิติ ต้นฉบับของเกาหลี สถานที่
ท่องเที่ยวยอดนิยมที่ทงั้ คนเกาหลีและนักท่องเที่ยวต่างชาติ เดินทางมาเก็บรูปภาพพร้อมโพส
ท่าเก๋ๆ กับฉากสามมิติ ทําให้การเดินชมนิทรรศการศิลปะไม่ใช่สงิ่ ที่นา่ เบื่อและเข้าใจยากอีก
ต่อไป จากนัน้ พาท่านสู่ ICE MUSEUM" เมืองนํา้ แข็งที่มผี ลงานศิลปะแกะสลักนํา้ แข็งกว่า 50
ชิน้ รวมอยู่ในที่เดียว พร้อมจัดแสดงในแบบที่ไม่ธรรมดา แต่จาํ ลองเป็ นเมืองที่ทกุ อย่าง
กลายเป็ นนํา้ แข็ง! และเอาใจเด็กๆ ด้วยสไลเดอร์นาํ้ แข็ง และกิจกรรมอืน่ ๆ อีกมากมาย ให้คณ
ุ

ได้เดินเที่ยวอย่างไม่รสู้ กึ เบื่อ อาทิ สัมผัสประสบการณ์นงั ่ รถลากกวางรูดอร์ฟ ทักทายลุง
ซานต้า โพสท่าคู่กบั นกเพนกวินขัว้ โลก สํารวจบ้านนํา้ แข็งเอสกิโม เยี่ยมชมปราสาทนํา้ แข็ง ชม
วิวจากบนกําแพงเมือง และลองเข้าพักโรงแรมที่ทกุ อย่างทําจากนํา้ แข็ง!
จากนัน้ พาท่านสู่ ฮงอิก วอคกิ้งสตรีท เป็ นย่านที่อยู่ในแถบมหาวิทยาลัยฮงอิก ซึ่งเป็ นสถาบัน
ด้านศิลปะ ที่นมี่ บี รรดานักศึกษามานัง่ ประดิษฐ์นนู่ นีโ่ น่นแบบแฮนด์เมดที่ไม่เหมือนใคร มาวาง
จําหน่าย จากนัน้ นําท่านช้อปป้ ิ งที่ยา่ นเมียงดง ได้ชอื่ ว่าเป็ นแหล่งรวมแฟชัน่ แบรนด์เกาหลีชนั้
นํา ซึ่งในแต่ละวันจะมีวยั รุ่นเกาหลีมาเดินช้อปปิ้ งกันอย่างล้นหลาม ท่านสามารถหาซื้อสินค้าได้
อย่างหลากหลายทัง้ เสือ้ ผ้า,รองเท้า,กระเป๋ า,เครื่องสําอางซึ่งเป็ นที่รจู้ กั อย่างดีของคนไทย อาทิ
Laneige Etude, IIope, Charmzone, Skin food, Face Shop เครื่องประดับ, ซีดเี พลง, วีซีด-ี ดีวีดี
หนังและซีรียฮ์ ิตตลอดจนของที่ระลึกทีม่ รี ปู ดาราคนโปรดของท่านอยู่ในสินค้า
จากนัน้ พาท่านชมโชว์ FANTA STICK SHOW เป็ นการแสดงละครเพลง The Musical บอกเล่า
เรื่องราวความรักอันอมตะระหว่างชายหนุม่ ที่เชีย่ วชาญการตีกลองกับวิญาณของแฟนสาวที่
เชีย่ วชาญดนตรีเครื่องสาย อาทิ ฟรุต ไวโอลิน ซอ และกายากึม ที่ผกู พันและตามหากันตัง้ แต่
อดีตภพจนถึงปั จจุบนั สือ่ สารผ่านดนตรีโบราณและศิลปะร่วมสมัย อย่างบีบอย และแจสแดนซ์
โดยแฝงมุกตลก ดึงให้ผชู้ มได้เข้ามีสว่ นร่วมในโชว์ได้อย่างน่ารัก ตลอดการแสดง หรือ ชมโชว์
DRAWING HERO SHOW เป็ นการแสดงสด ถือเป็ นการสร้างปรากฏการณ์ใหม่ ด้านการ
แสดงบนที ที่แสดงออกทางศิลปะแบบไม่มบี ทพูด ซึ่งมีโชว์ที่สนุกสนานและน่าสนใจหลากหลาย
ชนิด โดยจะมีเทคนิคในการวาดภาพมากมาย อย่างที่คณ
ุ ต้องทึ่งเลยทีเดียว ซึ่งคุณจะได้
ปลดปล่อยจินตนาการไปพร้อมๆกับการชมการแสดงชุดนีอ้ ย่างแน่นอน
จากนัน้ นําท่านสูค่ วามสนุกสนานกับการช้อปปิ้ งที่ตลาดดัง ตลาดทงแดมุน (Dongdaemun
Market) ที่ตลาดนีเ้ ราสามารถซื้อข้าวของ และต่อราคาได้อย่างสนุกสนาน เพราะมีรา้ นค้าต่างๆ
มากมาย ตัง้ อยู่ท่ามกลางบรรยากาศแบบโบราณ และมีแสงสีและดนตรีตลอดคืน สินค้าที่มี
มากที่สดุ ในตลาดนี้ คือ เสือ้ ผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องหนัง ชุดสุภาพสตรีและเด็ก เครื่องนอน
รองเท้า เครื่องกีฬา ฯลฯ

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย เมนู บีบิมบับ (Bibimbap+Soup)
หรือข้าวยําเกาหลี ถือเป็ นอาหารที่มปี ระโยชน์ตอ่ ร่างกายเป็ นอย่างมาก เพราะประกอบไปด้วย
เครื่องปรุงที่เป็ นผักนานาชนิดถึง 18 อย่าง อุดมไปด้วยวิตามินหลากหลายชนิด โดยนําข้าวไป
ย่างบนชามหิน แล้วโรยผักต่างๆ อาทิ แครอท เห็ด หัวไชเท้า แตงกวา มันฝรัง่ ผัดผักกาดขาว
พร้อมไข่ดบิ ราดนํา้ ซอส แล้วนํามายํารวมกันในขณะที่ถว้ ยยังร้อนๆ ทานพร้อมซุปร้อนๆ
พาท่านเข้าสูท่ ี่พกั BENHUR / M / THREE STAY SEVEN HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่หา้ ของการเดินทาง

ชมซาก ุระบาน ที่ยออิโด (ขึ้นอยูก่ บั สภาพอากาศ) - Duty Free – ร้านค้า
สมุนไพร – Super Market - กร ุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นําท่านสู่ ถนนซาก ุระแห่งกร ุงโซล หรือ ถนนยออิโดะ (Yeouido’s Streets) ที่มตี น้ ซากุระกว่า
1,400 ต้นในบริเวณนี้ ซึ่งในเดือนเมษายนในแต่ละปี จะมีการจัดเทศกาลดอกซากุระ ณ ถนน
สายนี้ ท่านจะได้สมั ผัสสีสนั แห่งดอกซากุระ พร้อมถ่ายรูปเป็ นที่ระลึกในบรรยากาศสุดโรแมน

ติค ในยามเย็นถนนสายนีก้ ็จะยิง่ คึกคัก มีกจิ กรรมรื่นเริงหลากหลาย และมีดวงไฟประดับ
ประดาตัดกับสีขาวอมชมพูของดอกซากุระสวยงามยิ่งสินค้าพืน้ เมือง (ดอกซากุระบานขึน้ อยู่
กับสภาพอากาศ ณ ขณะนัน้ )
จากนัน้ นําท่านสัมผัส ร้านสม ุนไพร(Korea Herb) ใหม่ลา่ สุดของเกาหลี โดยมีการจดลิขสิทธิ์
เรียบร้อยแล้ว เป็ นสมุนไพรเมล็ดฮ๊อกเกต ทางการแพทย์เรียกว่า ผลไม้ทอง มีรสเปรี้ยว ดี
สําหรับบุคคลที่ นิยมดืม่ ชา กาแฟ นํา้ อัดลม ฯลฯ เมล็ดฮ๊อกเกต จะช่วยในการล้างสารพิษที่
ตกค้างหรือไขมันที่สะสมอยู่ภายในผนังของตับหรือไต ช่วยให้ตบั หรือไตของท่านแข็งแรงขึน้ ซึ่ง
ยังส่งผลดีตอ่ สุขภาพร่างกายของท่านเอง

กลางวัน

รับประทาน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยบริการท่านด้วย จิมดัก JimDak เป็ นเมนูไก่ประกอบด้วยวุน้ เส้น เกาหลี ซึมซับด้วยนํา้ ซุป รสชาติกลมกล่อม ถูกปากคน
ไทย ยิ่งนัก เสิรฟ์ พร้อมข้าวสวยร้อนๆ เครื่องเคียงเกาหลี หลากหลาย

บ่าย

หลังจากนัน้ นําท่านช้อปปิ้ งสินค้าปลอดภาษีที่ ดิวตี้ฟรี (Duty Free Shop) ที่นมี่ สี ินค้าชัน้
นําให้ทา่ นเลือกซื้อมากมายกว่า 500 ชนิด ทัง้ นํา้ หอม เสื้อผ้า เครื่องสําอาง กระเป๋ า
นาฬิกา เครื่องประดับ ฯลฯ
ได้เวลาอันสมควรนําท่านสู่สนามบิ นอินชอนเพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ
ระหว่างทางแวะช้อปปิ้ งที่ Supermarket ที่รา้ นแห่งนีม้ ขี นมพื้นเมืองเกาหลีหลากชนิด
รวมทัง้ กิมจิ ไก่ตน๋ ุ โสมที่บรรจุอยู่ในถุงสุญญากาศ ตะเกียบ ถ้วยใส่ขา้ วและของฝากของ
ที่ระลึก ได้เวลานําท่านออกเดินทางสูส่ นามบิน

เหินฟ้ากลับสู่ประเทศไทย
17.15 น. เที่ยวบินที่ ZE511 (บริการอาหารพร้อมเครื่องดื่มบนเครื่อง)
21.20 น.เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
17.40 น. เที่ยวบินที่ LJ001 (บริการอาหารพร้อมเครื่องดื่มบนเครื่อง)
21.45 น.เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
20.05 น. เที่ยวบินที่ 7C2201 (บริการอาหารพร้อมเครื่องดื่มบนเครื่อง)
23.50 น.เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
20.30 น.เที่ยวบินที่ TW101 (บริการอาหารพร้อมเครื่องดื่มบนเครื่อง)
00.30 น.เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
*********************************************************************************

EASTAR JET
JIN AIR
JEJU AIR
T’WAY

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมราคาและเที่ยวบิ นทัง้ ไปและกลับโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิ นทัง้ ไปและกลับโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมหรือรายการอาหารโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทัง้ นี้ข้ ึนอยูต่ ามความเหมาะสม

หมายเหต ุ

***กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ ที่กร ุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก
หรือเข้าประเทศที่ระบ ุในรายการเดินทาง ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น
และขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิ้น ซึ่งอยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั ***

อัตราค่าบริการ
พีเรียตเดินทาง
มีนาคม 57 /1, 2, 3, 4, 8, 9, 10,
11, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24,
25, 29, 30, 31
มีนาคม 57 / 5, 6, 7, 12, 13, 14,
19, 20, 21, 26, 27, 28
เมษายน 57 / 1, 18, 19, 20, 21,
22, 25, 26, 27, 28, 29

ผูใ้ หญ่

เด็กไม่เสริมเตียง

พักเดี่ยวเพิ่ม

16,900.-/คน

17,900.-/คน

เมษายน 57 / 6, 7, 23, 24

18,900.-/คน

เมษายน 57 / 4, 5, 15, 16, 17

19,900.-/คน

เมษายน 57 / 2, 3, 8, 30

20,900.-/คน

เมษายน 57 / 9, 14

22,900.-/คน

เมษายน 57 / 10, 13

24,900.-/คน

เมษายน 57 / 11, 12

26,900.-/คน

4,900

หมายเหต ุ
1. ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย่ นแปลงเที่ยวบินทัง้ ไปและกลับโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2. ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย่ นแปลงโปรแกรมหรือรายการอาหารโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทัง้ นีข้ นึ้ อยู่ตามความ
เหมาะสม
3. **กร ุณาชาระมัดจาก่อนการเดินทางภายใน 1 วัน และชาระทัง้ หมดก่อนการเดินทางภายใน 20 วัน**
ราคาทัวร์รวม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ ตามเส้นทางที่ระบุในรายการชัน้ ทัศนาจร ไป-กลับพร้อมคณะ
ค่าอาหารทุกมือ้ ตามที่ระบุในรายการ
ค่าเข้าชมสถานที่ตา่ งๆ ตามรายการ
ค่าที่พกั ตามระบุในรายการ พักห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ ะบุ หรือเทียบเท่า
ค่ารถรับ-ส่ง และนําเที่ยวตามรายการ
ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี
ค่านํา้ หนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละ 20 กก.
ค่าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่ นไขตามกรมธรรม์)

ราคาทัวร์ไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทําหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์สว่ นตัว, ค่าซักรีด, มินบิ าร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และ
เครื่องดืม่ ที่สงั ่ เพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสัง่ เพิม่ กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
2. ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ทอ้ งถิ่น ท่านละ 600 บาท (20,000 วอน) ต่อ ทริป

3. ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
4. ค่านํา้ หนักกระเป๋ าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ 20 กก.)
5. ค่าวีซ่าสําหรับพาสปอร์ตต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ต 2)ใบประจําตัวคนต่างด้าว 3)ใบสําคัญถิ่นที่อยู่
4)สําเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) 5)สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี) 6)รูปถ่ายสี 2 นิว้ 2 รูป แล้วทางบริษทั ฯจะเป็ นผูด้ าํ เนินการยื่ นวี
ซ่าให้ท่าน โดยจ่ายค่าบริการต่างหาก (สําหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทําเรื่องแจ้งเข้า-ออก
ด้วยตนเองก่อนจะยืน่ วีซ่า)
หมายเหต ุ
1. จํานวนผูเ้ ดินทาง ขัน้ ตํา่ ผูใ้ หญ่ 20 ท่าน ขึน้ ไป
2. เทีย่ วบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทาง
เป็ นสําคัญ
3. หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน และบริษทั ฯ รับเฉพาะผูม้ จี ดุ ประสงค์เดินทางเพือ่ ท่องเที่ยว
เท่านัน้
4. ทางบริษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง,การนัดหยุดงาน, การก่อ
จลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้ จาก
ไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั ฯ
5. ทางบริษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หากท่านใช้บริการของทางบริษทั ฯ ไม่ครบ อาทิไม่เทีย่ วบางรายการ, ไม่ทานอาหาร
บางมือ้ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษทั ฯ ได้ชาํ ระค่าใช้จ่ายให้กบั ต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
6. ทางบริษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หากเกิดสิง่ ของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบตั เิ หตุทเี่ กิดจากความ
ประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
7. ตัว๋ เครื่องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนํามาเลือ่ นวันหรือคืนเงินได้
8. เมือ่ ท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วนกับทางบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงือ่ นไขข้อตกลง
ต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทัง้ หมด
เงื่อนไขการให้บริการกรณีสารองที่นงั่
***ชาระเงินมัดจา*** ท่านละ 5,000 บาท พร้อมแจ้งชือ่ เป็ นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง
แฟกซ์รายชือ่ ผูเ้ ดินทางเป็ นภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ พร้อมระบุหมายเลยโทรศัพท์ตดิ ต่อกลับ และ โปรแกรมวันที่เดินทางมายัง
เบอร์แฟกซ์ 02-678-9866 หรือ ทาง E-Mail: 0874124888@shanghaiexpress.co.th
1. ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ ที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการ
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิน้
2 การยกเลิก
- ยกเลิกการเดินทาง 30 วัน ไม่มีค่าใช้จ่าย
- ยกเลิกการเดินทาง 15 วันยึดมัดจา 50%
- ยกเลิกการเดินทางไม่ถึง 7 วันยึดเงินค่าทัวร์ทงั้ หมด
***ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนชื่อผูเ้ ดินทางได้***



กรุ๊ปที่เดินทางต้องการันตีมดั จํากับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ
เช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มกี ารคืนเงินมัดจํา หรือ ค่าทัวร์ทงั้ หมด

พาสปอร์ตจะต้องมีอาย ุก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน
ผูจ้ ดั จะไม่รบั ผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ

ในกรณีที่ผเ้ ู ดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็ นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรม
แรงงานของท ุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทาที่สอ่ ไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี
เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถกู ต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ

