(DKC)

GO GO CHERRY BLOSSOM
(พักซู วอน 1 คืน + โซล 2 คืน)
ไฟล์สวย ไม่ เสียเวลาเที่ยวกันแบบเต็มวัน ไม่ต้องรีบ
เดินทางโดยสายการบิน THAI AIRWAYS (TG)

ไฮไลท์ โปรแกรม
 บินตรงกรุ งเทพฯ – อินชอน โดยสายการบิน THAI AIRWAYS (TG)
พร้อมบริ การอาหารบนเครื่ อง และ ฟรี น้ าหนักกระเป๋ าขาไป – กลับ 30 กิโลกรัม/ ถือขึ้นเครื่ อง 7 กิโลกรัม
 พักโรงแรม 3 ดาว พร้อมอาหารเช้า พักซู วอน 1คืน และ โซล 2 คืน
 เที่ยวครบทุกไฮไลท์ สะพานแขวน(GAMAKSAN) เกาะนามิ ป้ อมฮวาซอง สัมผัสบรรยากาศสุดแสนโรแมน
ติกที่สวนสนุก EVERLAND(รวมค่าเข้าสวนสนุก) โซลทาวเวอร์ (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์) พระราชวังเคียงบก
หมู่บา้ นบุกชอนฮันอก ช็อปปิ้ งกันแบบจุใจที่ยา่ นเมียงดง DUTYFREE และ ถนนฮงแด
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วัน
โปรแกรมการเดินทาง
1 กรุงเทพฯ – อินชอน
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สะพานแขวน GAMAKSAN - เกาะนามิ - ป้ อมฮวาซอง

สวนสนุก EVERLAND – ทาคิมบับ พร้ อมใส่ ชุดประจา
คาลบี้
ชาติเกาหลี “ฮันบก” – COSMETIC CENTER – เทดดี้ โรงแรม
แบร์ มิวเซี่ยม – ช้ อปปิ้ งทงแดมุน
ศูนย์ โสมรัฐบาล – RED PINE – พระราชวังเคียงบก –
หมู่บ้านบุกชอนฮันอก – ชมดอกซากุระ ณ สวนยออิโด – โรงแรม ฮันชิกบุฟเฟ่ ต์
SEOULLO7017 – ช้ อปปิ้ งเมียงดง – DUTY FREE
ศูนย์ พลอยอเมทิส – ฮอกเก็ตนามู – โซลทาวเวอร์ – ช้ อปปิ้ ง
ที่ฮงแด – ไชน่ าทาวน์ (อึนชอน) – SUPER MARKET –
โรงแรม
จิมทัก
กรุงเทพฯ

โรงแรมที่พัก
SUWON
3 STAR HOTEL

ไก่ต๋มุ โสม

SEOUL
3 STAR HOTEL

บาบีควิ
บุฟเฟ่

SEOUL
3 STAR HOTEL

X

(รายการอาหารอาจมีการปรับเปลีย่ นตามความเหมาะสม)
ราคานีไ้ ม่ รวม
1. ค่าทิปไกด์+คนขับรถ 1,500 บาทต่อท่านต่อทริ ป หรื อ 50,000 วอน

วันแรก กรุงเทพ (สนามบินสุ วรรณภูม)ิ - เกาหลีใต้ (สนามบินอินชอน)
19.30 คณะพร้อมกันที่จุดนัดหมาย สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ C สายการบิน
THAI AIRWAYS (TG) (ลงประตูทางเข้าหมายเลข 2) โดยมีหวั หน้าทัวร์และเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯรอต้อนรับ
และอานวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่ อง
เวลานัดหมาย

FLIGHT
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BANGKOK

INCHOEN

(DKC)

19.30 น.
TG658
23.10 น.
06.35 + 1 น.
23.10 บินลัดฟ้ าสู่ ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS (TG) เที่ยวบินที่ TG658 (ไฟล์ทบินอาจมีการ
เปลี่ยนแปลง) บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง
วันที2่ สะพานแขวน GAMAKSAN - เกาะนามิ - ป้ อมฮวาซอง

06.35+1 เดินทางถึง สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ หมายเหตุ: เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่ โมง
(กรุณาปรับนาฬิ กาของท่ านเป็ นเวลาท้ องถิ่น เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย)
หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเกาหลี
สะพานแขวน Gamaksan ทอดยาว 150 เมตรข้ามหุ บเขา Silmari และเป็ นสะพานแขวนที่ยาวที่สุดใน
ประเทศเกาหลีใต้ ดาเนินการสร้างในฤดูใบไม้ร่วงปี พ.ศ. 2559 และสะพานแขวน Gamaksan จะเสร็ จสิ้ น
ในต้นปี พ. ศ. 2561 แม้จะไม่ใช่สะพานแขวนที่ยาวที่สุดแต่สะพานแขวน Gamaksan ได้แรงบันดาลใจจาก
การสร้าง โดยใช้ชื่ออย่างเป็ นทางการของสะพานคือ "Gloucester Heroes Bridge" ซึ่งกองพันที่ 1 แห่ งกอง
ทหารรักษาการณ์ Gloucester แห่งกองทัพอังกฤษที่ต่อสูใ้ นสงครามเกาหลี พร้อมด้วยกลุ่ม Mortar Platoon
ที่ 170 กองพันที่ 1 ต่อสู ้กบั ฝ่ ายของกองทัพคอมมิวนิ สประเทศจีน สะพานนี้ ระลึกถึงความเสี ยสละของ
พวกเขาซึ่งทางประเทศเกาหลีใต้จะไม่มีวนั ลืม จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เกาะนามิ เมืองชุนชอน จังหวัด
คังวอน ลงเรื อเฟอร์รีขา้ มไปยังเกาะ (ใช้เวลาประมาณ 10 นาที) ให้ท่านได้ดื่มด่ ากับธรรมชาติ แมกไม้ ทิว
สนบนเกาะนามิ และไส้กรอกนามิแสนอร่ อยท่ามกลางอากาศอันหนาวเหน็บ ซึ่ งถือเป็ นช่วงเวลาที่ดีที่สุด
ท่ามกลางบรรยากาศโรแมนติกของฤดูหนาวให้ท่านได้ยอ้ นรอยละครรักแนว DRAMA ซี รียเ์ กาหลีที่โด่ง
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ดังไปทัว่ เอเชีย WINTER LOVE SONG หรื อ เพลงรั กในสายลมหนาว พร้อมเก็บภาพความประทับใจ
ถ่ายรู ป กับดาราแสดงนา BAE YONG JOON และ CHOI JI WOO รู ปปั้ นที่สร้างขึ้นเพื่อไว้เก็บเป็ นภาพ
ความประทับใจ กับฉากและเนื้อเรื่ องที่เรี ยกเสียงสะอื้นและน้ าตาของผูช้ มนอกจออย่างท่วมท้น
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน
นาท่านเดินทางสู่ ป้ อมฮวาซอง เมื องซูวอน นาเดิ นทางท่องเที่ยวระหว่างภูเขาพัลดาซานและยงมุ ลแด
บริ เวณป้ อมฮวาซองที่ได้ข้ นึ ทะเบียนเป็ นมรดกโลกจากยูเนสโก พร้อมตื่นตาตื่นใจกับดอกซากุระทางสอง
ฝากฝั่ง (เฉพาะช่ วงซากุระบาน ช่ วงต้ นเดือนเมษายน )
คา่

รับประทานอาหารคา่
จากนั้นนาท่านเข้าสู่ที่พกั CENTRALPLAZA HOTEL OR PACIFIC HOTEL หรื อเทียบเท่า

วันที่3

เช้ า

สวนสนุ ก EVERLAND – ทาคิมบับ พร้ อมใส่ ชุดประจาชาติเกาหลี “ฮั นบก” – COSMETIC
CENTER – เทดดีแ้ บร์ มิวเซี่ยม – ช้ อปปิ้ งทงแดมุน

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่านเดิ นทางสู่ สวนสนุ กเอเวอร์ แลนด์ สวนสนุ กกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศซึ่ งตั้งอยู่
ท่ามกลางหุ บเขาท่ามกลางธรรมชาติอ ันสุ ดแสนโรแมนติก พบกับ “FESTIVALWORLD” การแสดง
ขบวนพาเหรดอันตระการตา สนุกสุดมันส์กบั บัตร FREE PASS ที่ท่านสามารถเลือกเล่นเครื่ องเล่นได้ทุก
ชนิดไม่จากัดจานวนครั้ง พบกับเครื่ องที่ทุกท่านไม่ควรพลาด T-EXPRESS ซึ่ งเป็ นรถไฟเหาะที่เร็ วที่สุด
และใช้เวลาวิ่งนานที่สุดในเอเชี ย(T-EXPRESS จะไม่เปิ ดให้บริ การในวันฝนตกหรื อ หิ มะหนาเกินไป)
พร้อมเก็บภาพความประทับใจกับสวนดอกไม้ซ่ ึ งเต็มสะพรั่งกลางลานโดยถู กจัดไว้เป็ น THEME ตาม
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ฤดูกาล (มีนาคม-เมษายน:สวนดอกทิวลิป / พฤษภาคม-มิถุนายน:สวนดอกกุหลาบ / สิ งหาคม-กันยายน:
สวนดอกลิลลี่ / ตุลาคม-พฤศจิกายน:สวนดอกเบญจมาศ) นอกจากนี้ยงั สามารถท่องไปกับโลกของสัตว์ป่า
ซาฟารี พบกับ ไลเกอร์ ลูกแฝดผสมระหว่างพ่อสิ งโตและแม่เสื อ นับเป็ นแฝดผสมเสื อ-สิ งโตคู่แรกใน
โลกนอกจากนั้นให้ท่านได้ตื่นตาในสวนสัตว์ซาฟารี ชมความน่ ารักของสัตว์ต่างๆ และได้เพลิดเพลินกับ
การให้อาหารหมีที่ทุกท่านไม่ควรพลาด
นาท่านเดินทางสู่ คิมบับ คิมบับ เป็ นอาหารเกาหลีชนิ ดหนึ่ ง ทาจากข้าวสุ กและเครื่ องปรุ งอื่น ๆ หลาก
ชนิด เช่น แตงกวา แคร์รอต ผักโขม ไข่เจียว ปูอดั แฮม เป็ นต้น วางแผ่บนแผ่นสาหร่ ายแล้วม้วน จากนั้น
หัน่ เป็ นชิ้นพอดีคาชาวเกาหลีนิยมรับประทานคิมบับระหว่างการปิ กนิ กหรื องานกิจกรรมกลางแจ้ง หรื อ
รับประทานเป็ นอาหารกลางวันเบาๆโดยเสิ ร์ฟกับหัวไชเท้าดองและกิมจิ นอกจากนี้ คิมบับยังเป็ นอาหาร
นากลับบ้านที่เป็ นที่นิยมทั้งในเกาหลีและต่างประเทศ ให้ท่านได้เรี ยนรู ้ส่วนผสมของการทาคิมบับและได้
ฝึ กลองทาด้วยฝี มือของตัวเองพร้อมนาทุกท่านได้ใส่ชุดประจาชาติเกาหลี “ฮันบก” และถ่ายรู ปภาพความ
ประทับใจ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน
นาท่านเดินทางสู่ ศูนย์ รวมเครื่องสาอางแบรนด์ ดังเกาหลี เช่น ROJUKISS, LOTREE, LANEIGN, SULWASOO
ให้ท่านได้เลือกซื้อในราคาพิเศษ ถึงเวลาพาทุกท่านตะลุยสู่แหล่งช้อปปิ้ งที่ได้ชื่อว่าใหญ่ที่สุดในเอเชีย จากนั้นให้
ทุกท่านได้เลือกซื้อตุก๊ ตาหมีที่แต่งตัวในหลากหลาย COLLECTION ที่ TEDDY BEAR MUSUEM ขนาดย่อม ที่
ย่อมากจาก เกาะเชจู ทุกท่านจะได้เห็นได้สัมผัสหมีเท็คดี้แบร์ที่น่ารักจากทัว่ โลกที่มีมากว่า 100 ปี โดยจัดทาเป็ น
เรื่ องราวและฉากที่แสดงเรื่ องราวและจาลองวิถีชีวติ ของคนเกาหลี โดยใช้ ตุ๊กตาหมี แต่งตัวตามสไตล์น่ารักๆมีท้ งั
แบบแสดงโชว์และเป็ นแบบเคลื่อนไหวได้ ท่านยังสามารถซื้ อ ตุ๊กตาหมีได้ที่ TEDDY BEAR SHOP จากนั้นนา
ท่านเดินทางสู่ จากนั้นนาท่านเพลิดเพลินกับสินค้าที่หลากหลายจาก ตลาดทงแดมุน ห้างสรรพสิ นค้ากว่า 10 แห่ ง
ที่บางห้างเปิ ดตลอด 24 ชัว่ โมง เช่น MIGLIORE, DOOTA TOWER, HELLO AM, DESIGNER CLUB ท่าน
สามารถเลือกซื้อสินค้าหลากหลายประเภทได้ที่นี่ อาทิเช่น เสื้ อผ้าบุรุษ-สตรี รองเท้าบุรุษ-สตรี รองเท้าผ้าใบ เข็ม
ขัด ของที่ระลึก ชุดเครื่ องครัว ถุงเท้า ผ้าพันคอ ในราคาเกาหลี อย่างแท้จริ ง
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คา่

รับประทานอาหารคา่
นาท่านเข้าสู่ที่พกั GALAXY HOTEL OR BLVD HOTELหรื อเทียบเท่า

วันที่สี่ ศูนย์ โสมรัฐบาล – RED PINE – พระราชวังเคียงบก – หมู่บ้านบุกชอนฮันอก – ชมดอกซากุระ ณ สวน
ยออิโด – SEOULLO7017 – ช้ อปปิ้ งเมียงดง – DUTY FREE

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ ศู นย์ โสมรั ฐบาล ซึ่ งรับรองคุ ณภาพจากรัฐบาล เป็ นโสมที่อายุ 6 ปี ซึ่ งถือ ว่ามี คุณภาพดี
ที่สุด ให้ท่านได้เลือ กซื้ อ โสมคุณภาพและราคาถู กกว่าไทย 2 เท่า โสมเกาหลีถื อเป็ นยาบารุ งร่ างกาย หรื อ
สามารถซื้อเป็ นของฝากจากประเทศเกาหลี จากนั้นนาท่าน RED PINE เป็ นผลิตภัณฑ์ ที่สกัดจากน้ ามันสน
ที่มีสรรคุณช่วยบารุ งร่ างกาย ลดไขมัน ช่วยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในร่ างกาย
จากนั้นนาท่านเที่ยวชม พระราชวังเคียงบกกุง พระราชวังแห่ งนี้ เป็ นทั้งสัญญลักษณ์และแหล่งท่องเที่ยวยอด
ฮิตของกรุ งโซล พระราชวังที่มีขนาดใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในกรุ งโซล สร้างขึ้นในปี 1394 ในสมัยพระเจ้า
แทโจ ราชวงศ์โชซอน เดิมทีน้ นั ภายในพระราชวังมีอาคารและตาหนักต่างๆมากกว่า 200 หลัง แต่เมื่อมีการ
รุ กรานของญี่ ปุ่น อาคารส่ วนใหญ่ก็ไ ด้ถู กทาลายลงเหลื อ อยู่เพียงแค่ 10 หลังเท่ านั้น ค าว่า “เคียงบกกุง ”
หมายถึ ง พระราชวังแห่ งพรที่มีแสงสว่าง ภายในบริ เวณของพระราชวังแห่ งนี้ มี สถาปั ตยกรรมที่น่าสนใจ
ดังนี้ คือ “พระที่นั่งคึนจองวอง (Geunjeongjeon)”และ “ศาลาเคียงฮวยรู (Hyangwonjeong)” ซึ่ งตั้งอยูภ่ ายใน
บริ เวณสระน้ ามี ทศั นี ยภาพที่ สวยงามมาก และรอบๆ บริ เ วณตรงประตู จ อนชุ ล มุ น พิพิ ธภั ณ ฑ์ พื้นบ้ า น
แห่ งชาติเกาหลี ที่นี่เป็ นพิพิธภัณฑ์ที่แสดงถึ งประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมพื้นบ้านของคนเกาหลี ตั้งแต่
สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงจุดสิ้นสุดของราชวงศ์โชซอน พิพิธภัณฑ์แห่ งนี้ สร้างขึ้นในปี 1945 แต่เดิมเป็ น
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พิพิธภัณฑ์ชาติพนั ธุ์วิทยาแห่ งชาติ ก่ อนจะได้รับการออกแบบอาคารใหม่และถู กเปลี่ยนมาเป็ นพิพิธภัณฑ์
พื้นบ้านแห่งชาติเกาหลี ในปี 1993 นับตั้งแต่การก่อตั้งพิพธิ ภัณฑ์ ก็ได้มีการศึกษาและการวิจยั ประวัติศาสตร์
พื้นบ้านของเกาหลี และเก็บรวบรวมสิ่งประดิษฐ์จากภูมิภาคต่างๆ ในเกาหลี เพื่อนาเสนอให้ประชาชนเข้าใจ
ในวิถีชีวติ และวัฒนธรรมของชาวเกาหลี ดังนั้นการเยีย่ มชมพิพิธภัณฑ์แห่ งนี้ จะเป็ นประตูสู่ ความเข้าใจอย่าง
ลึกซึ้งของชีวติ และวัฒนธรรมของคนเกาหลีได้เป็ นอย่างดี (มีบริ การเช่าชุดฮันบกสาหรับผูท้ ี่สนใจถ่ายรู ปซึ ม
ซับบรรยากาศภายในพระราชวัง และ พิพิธภัณฑ์ เพื่อ ความทรงจ าดี ๆ กรุ ณาติ ดต่อ เซลล์ที่ จองทัวร์ ก่อ น
ล่วงหน้า)
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน
นาท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านบุกชอนฮันอก Bukchon Hanok Village เป็ นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของเกาหลี ท่ามกลางตึก
รามบ้านช่องที่ทนั สมัยของกรุ งโซลนั้น หมู่บา้ นแห่งนี้ก็ยงั คงรักษาอาคารบ้านเรื อนในสมัยโบราณ มีกลิ่นอายของ
เกาหลีในยุคเก่าแก่ เหมาะสาหรับคนที่ชอบสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ในปั จจุบนั นี้ บา้ นฮันอกหลายหลัง
ในหมู่บา้ นถูกดัดแปลงให้เป็ นศูนย์วฒั นธรรม เกสต์เฮ้าส์ ร้านอาหาร และโรงน้ าชา เปิ ดให้บริ การแก่นักท่องเที่ยว
ที่เข้ามาเพื่อสัมผัสและเรี ยนรู ้วฒั นธรรมเกาหลีแบบดั้งเดิม และอีกหนึ่ งสิ่ งที่สาคัญก็คือหมู่บา้ นนี้ เป็ นย่านที่มีคน
เกาหลีอยูอ่ าศัยกันจริ งๆภายในบ้าน จากนั้นนาท่าน ชมดอกซากุระ ณ สวนยออิโด (เฉพาะช่วงซากุระบาน) ชม
ดอกซากุระแห่งเกาหลี ณ ถนนยออิโด ที่จะบานสะพรั่งไปทัว่ ไปถนนยูอิโดะ หรื อ ยออิโด มีตน้ ซากุระกว่า 1,400
ต้นในบริ เวณนี้ ซึ่งในเดือนเมษายน (สงกรานต์)ในแต่ละปี จะมีการจัดเทศกาลดอกซากุระ ณ ถนนสายนี้ ท่านจะ
ได้สมั ผัสสีสนั แห่งดอกซากุระ พร้อมถ่ายรู ปเป็ นที่ระลึกในบรรยากาศสุ ดแสนโรแมนติค ในยามเย็นถนนสายนี้ ก็
จะคึกคัก มีกิจกรรมรื่ นเริ งหลากหลาย และมีดวงไฟประดับประตัดกับสี ขามอมชมพูของดอกซากุระที่สวยงาม
หลังจากนั้นนาทุกท่านเดินทางสู่ SEOULLO 7017 ซึ่ งในยุค 70 ได้มีการสร้างถนนยกระดับขึ้นเพื่อเชื่อมต่อฝั่ง
ตะวันออกและตะวันตกรอบสถานีโซล อย่างไรก็ตามได้มีการปิ ดการจราจรบนท้องถนนเนื่องจากปั ญหาด้านความ
ปลอดภัย หลังจากนี้แทนที่จะทาลายโครงสร้างที่มีอยูอ่ อกทางรัฐบาลประเทศเกาหลีใต้จึงทาการปรับปรุ งเป็ นตึก
Seoullo 7017 ซึ่ งเป็ นประสบการณ์การเดินเท้าแบบใหม่ Seoullo 7017 ได้ชื่อ มาจากปี ใหม่ของชีวิตจากการเป็ น
ถนนที่มีการจราจรในยุค 70 ไปยังสวนลอยฟ้ าในปี พ. ศ. 2560 ทั้งยังมีความหมายลึกซึ้งยิง่ ขึ้น โดยตึกโซลโล 7017
ถูกแบ่งออกเป็ น 17 ส่ วนที่ไม่ซ้ ากันและถนน อยูห่ ่ างจากพื้นดิน 17 เมตรมีสิ่งอานวยความสะดวกมากมายตาม
เส้นทาง Seoullo 7017 รวมถึง ศูนย์ให้ขอ้ มูลนักท่องเที่ยว,คาเฟ่ ,สวน และ สนามกีฬา Seoullo ช้อปปิ้ งที่ เมียงดง
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หรื อ สยามสแควร์ เกาหลีท่านสามารถเลือกสินค้าเทรนด์แฟชัน่ ล่าสุ ดของเกาหลีได้ที่นี่โดยเฉพาะสิ นค้าวัยรุ่ นเช่น
เสื้ อผ้า รองเท้า กระเป๋ า เครื่ องประดับ ทั้งแบรนด์เนม เช่น EVISU, GAP, ONISUKA TIGER และสิ นค้าจากแบ
รนด์เกาหลี โดยเฉพาะ เครื่ องสาอางเช่ นETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA,
ROJUKISS, LANEIGE อีกทั้งยังมีร้านกาแฟ ร้านอาหารต่างๆ ท่านสามารถลิ้มลองไอศกรี ม 2,000 วอน ที่สูงเกือบ
ฟุตได้ที่น้ ี และ STREET FOOD อีกหลากหลายรายการให้ทุกท่านได้เพลิ ดเพลินกับอาหารฟิ วชัน่ หลากหลาย
ประเภท จากนั้นนาท่านชมแหล่งช้อปปิ้ งปลอดภาษี DUTY FREE ช้อปปิ้ งสิ นค้าแบรนด์เนม มากมาย อาทิ
นาฬิกา,แว่นตา,เครื่ องสาอางค์,กระเป๋ า,กล้องถ่ ายรู ป หรื อจะเป็ นโทรศัพท์มือถือ ให้ท่านอิสระได้เลือ กซื้ ออย่าง
เต็มที่
คา่

รับประทานอาหารคา่
นาท่านเข้าสู่ที่พกั GALAXY HOTEL OR CS AVENUE HOTEL หรื อเทียบเท่า

วันที่ห้า ศูนย์ พลอยอเมทิส – ฮอกเก็ตนามู – โซลทาวเวอร์ – ช้ อปปิ้ งที่ฮงแด – ไชน่ าทาวน์ (อึนชอน) – SUPER
MARKET – กรุงเทพฯ

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหาร ของโรงแรม
นาท่าน อเมทิส เป็ นหินที่มีพลังในการบาบัดทั้งด้านร่ างกายและจิตใจของผูส้ วมใส่ ขจัดความคิดแง่ลบ เป็ น
พลอยแห่งความเชื่อที่ว่าจะนาสุ ขภาพและโชคมาปกป้ องคุม้ ครองผูส้ วมใส่ ได้ โดยมีต้ งั แต่สีม่วงอ่อนเย็นตา
จนถึงสีม่วงเข้ม มีเสน่ห์เย้ายวนใจ พลอยนี้จะงามจับตาเมื่อมาทาเป็ นแหวน จี้ ต่างหู และสร้อย และนิ ยมใช้ใน
การแก้ไ ขฮวงจุย้ ที่ไม่ ดีภายในบ้านด้วย นาท่านชมแหล่งช้อปปิ้ ง นาท่านเดินจากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ศูนย์
สมุนไพร ฮอกเก็ตนามู จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ศูนย์สมุนไพรบารุ งตับ ฮอกเก็ตนามู (Raisin Tree Center)
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นาท่านชมศูนย์สมุ นไพรที่ได้รับการจดลิขสิ ทธิ์เป็ นสมุ นไพรที่ทวั่ โลกยอมรับ รวมถึงสถาบันต่างๆ ว่าเป็ น
สมุนไพรที่มีคุณภาพดีที่สุดในการบารุ ง และดูแลตับได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ ช่วยขับล้างดีท็อกสารพิษออก
จากร่ า งกาย เช่ น แอลกอฮอล์ สารกันบูด สี ผสมอาหาร ฯลฯ ซึ่ งจัดเป็ นสมุ นไพรที่ หาได้ยากในปั จจุบ ัน
สามารถทานได้ท้งั ผูใ้ หญ่ เด็ก รวมไปถึงหญิงตั้งครรภ์ ท่านจะได้ชมการสาธิตการทดลองว่าสมุนไพรชนิ ดนี้
มีคุณค่าเพียงใด
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน
นาท่านย้อนรอยละครซีรียเ์ กาหลีดงั ที่ “นัมซาน” ภูเขาแห่งเดียวที่ต้งั อยูใ่ จกลางกรุ งโซล บนยอดเขามีหอคอย
N SEOUL TOWER (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์)1 ใน 18 หอคอยเมือ งที่สูงที่สุดในโลกมีความสู งถึง 480 เมตร
เหนือระดับน้ าทะเล นาท่านสู่ NAMSAN VIEW POINT ให้ท่านได้ถ่ายรู ปและสัมผัสความน่ ารักของวัยรุ่ น
เกาหลี ซึ่ งนิ ยมมาคล้อ งกุญแจคู่รักไว้บนระเบียงแทบจะทุกด้าน SEOUL TOWER จึงเต็มไปด้วยกุญแจ
หลากหลายสี
จากนั้นนาทุกท่านเดินทางสู่ ช้ อปปิ้ งที่ฮงแด แหล่งช้อปปิ้ งที่อยูล่ อ้ มรอบไปด้วยมหาวิทยาลัยชื่อดังในเกาหลี
สิ นค้าในย่านนี้ ส่ วนใหญ่เป็ นสิ นค้าวัยรุ่ นที่ทนั สมัยและราคาไม่แพงเช่นเสื้ อผ้าที่อ อกแบบโดยดี ไซด์เนอร์
เกาหลีรองเท้ากระเป๋ าเครื่ องประดับ เครื่ องสาอาง และยังมีร้านแบรนด์เนมอยูท่ วั่ ไปเช่น EVISU, ZARA ทุก
วันเสาร์ลานหน้าประตูของมหาวิทยาลัยฮงอิค จะมีผลงานศิลปะในรู ปแบบต่างๆ เช่น เครื่ องประดับ ตุ๊กตา
เสื้อผ้า และของแฮนด์เมด ที่น่ารักและใช้ความคิดสร้างสรรค์ ของบางอย่างทามาชิ้นเดียวเพื่อให้ได้เลือกซื้ อ
บางทีอาจเป็ นสินค้าที่มีช้ินเดียวในโลก ร้านกาแฟขนาดย่อม ย่านฮงอิก จากนั้นนาท่านช๊อบต่อที่ จากนั้นนา
ท่านเดิ นทางสู่ อินชอนไชน่ าทาวน์ เป็ นชุ มชนของชาวจีนที่ถือกาเนิ ดจากการเปิ ดท่าเรื ออินชอนในปี ค.ศ.
1883 ในอดีตนับเป็ นพื้นที่สาคัญในการขนส่ งและค้าขายสิ นค้าจากประเทศจีน สาหรับปั จจุบนั นี้ ชาวจีนที่
ยังคงอาศัยอยูเ่ ป็ นรุ่ นที่ 2 หรื อรุ่ นที่ 3 นับจากที่มีการบุกเบิก แต่กลิ่นไอและการดารงไว้ซ่ ึ งวัฒนธรรมของคน
รุ่ นก่อนยังคงมีให้เห็น รวมไปถึงการได้มีโอกาสได้ลิ้มลองรสชาติอาหารจีนที่มีให้เลือกสรรหลายร้านที่อิน
ขอนไชน่ าทาวน์แห่ งนี้ จากนั้นนาทุกท่านเดินทางสู่ SUPER MARKET ซึ่ งท่านสามารถเลื อก ซื้ อสิ นค้า
เกาหลีได้อีกรอบ โดยเฉพาะของกิน เช่น บะหมี่ซินราเมียน (มาม่าสไตล์เกาหลี) อูดง้ กิมจิ ขนมช๊อคโก้พาย
น้ าจิ้มปรุ งรสหมูยา่ งเกาหลี ไก่ต๋ นุ โสมสาเร็จรู ป ผลไม้ตามฤดูกาล ในราคาพิเศษก่อนกลับเมืองไทยจากนั้นนา
ท่านสู่สนามบินอิน
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21.20 เดินทางกลับสู่ กรุ งเทพฯโดยสายการบิน THAI AIRWAYS (TG) เที่ยวบินที่ TG 655 (ไฟล์ ทบินอาจมีการ
เปลี่ยนแปลง) บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง
01.10+1 (ตามเวลาท้ องถิ่น) ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
เมนูอาหาร
1. TAKKALBI ไก่ผดั เผ็ดบาร์บีคิวเป็ นเนื้อไก่ที่หั่นออกเป็ นชิ้นพอคา คลุกเคล้าด้วยซีอิ๊วเครื่ องปรุ ง และหมักทิ้งไว้จนได้ที่
จึงนาเนื้อไก่และผักมาผัดบนกระทะยักษ์ รับประทานพร้อม กิมจิ ซุปสาหร่ าย และข้าวสวย

2. ชาบู ชาบู สุ ก้ ีสไตล์เกาหลี บนหม้อไฟร้อนๆ ประกอบด้วย ผักสดชนิ ดต่างๆ และเนื้ อหมูสไลด์น้ าซุ ป
ร้อนๆ และเส้นอูดง้ ซึ่งขาดไม่ได้ในการทาน ชาบู ชาบู พร้อมข้าวสวย
3. คาลบี้ หมูยา่ งเกาหลี เป็ นอาหารพื้นเมืองเกาหลีเลื่องชื่อและเป็ นที่รู้จกั กันดีทวั่ โลก มีรสชาติออกหวาน
กลมกล่อม โดยนาหมูส่วนที่ติดกับกระดูก นาไปย่างบนเตาถ่านแบบดั้งเดิม เสิ ร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ
และเครื่ องเคียงต่างๆ น้ าจิม้ เต้าเจี้ยวและน้ าซุปสาหร่ าย มีวธิ ีการรับประทานคล้ายกับเมี่ยงคาของไทย
4. ซั มเคทัง หรื อ ไก่ ต๋ ุนโสม อาหารตาหรับชาววังบารุ งสุ ขภาพ บริ การท่านละ 1 ตัว บรรจุอ ยูใ่ นหม้อ เหล็ก
ร้อนๆ ภายในตัวไก่จะยัดไส้ดว้ ยข้าว และของบารุ งต่างๆ อาทิ เม็ดพุทราแห้ง รากโสม เก๋ ากี้ ปรุ งรสด้วย
พริ กไทยดา และเกลือ รับประทานพร้อมเครื่ องเคียงที่เรี ยกว่า กักตุกี (ทาจากหัวไชเท้าดอง) และเส้นขนมจีน
หนานุ่มแบบเกาหลีพร้อมทั้งเสิร์ฟ อินซัมจูหรื อเหล้าดองโสม
5. HANSIK BUFFET บุฟเฟ่ ต์สไตล์เกาหลี
6. บุฟ เฟ่ ต์ บาบีคิว ปิ้ งย่ าง สไตล์เกาหลี ให้ท่ านเลื อ กสรรทั้ง เนื้ อ วัว หมู ติ ดมัน สไลด์ หมู หมัก ซี ฟู้ดตัก
รับประทานแบบไม่อ้ นั ทานได้จนอิ่ม พร้อมเครื่ องเคียงผักสด กิมจิ และอื่นๆอีกมากมาย
7. จิมดัก ไก่อบซีอิ๊ววุน้ เส้น เป็ นเมนูอาหารเกาหลีพ้นื เมืองดั้งเดิม เป็ นไก่ผดั รวมกับวุน้ เส้น มันฝรั่ง แครอท
พริ ก และซอสดา เนื้ อไก่ที่นิ่ม รสชาติคล้ายกับไก่พะโล้สูตรเกาหลี ทานกับข้าว หอมอร่ อย รสเผ็ดถึ ง
เครื่ อง)บุฟเฟ่ ต์
(รายการอาหารอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม)

(DKC) ทัวร์ เกาหลี GOGO CHERRYBLOSSOM 5 วัน 3 คืน (TG)

(DKC)

วันเดินทาง

เดือนเมษายน

อัตราค่าบริการ/ท่าน

29,999

11-15 เม.ย. 2562

8,900 บาท

พักเดี่ยวเพิ่ม

ราคาทัวร์ รวม
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับตามเส้นทางที่ระบุใน
รายการชั้นทัศนาจรไป-กลับพร้อมคณะ
กรณีอยูต่ ่อต้องเสี ยค่าเปลี่ยนแปลงตัว๋
2. ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
4. ค่าที่พกั ตามระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
ตามโรงแรมที่ระบุ หรื อเทียบเท่า
5. ค่ารถรับ-ส่ ง และนาเที่ยวตามรายการ
6. ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่ งที่มี
7.

ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละ 23 กก. 1ใบ/ท่าน

8. ค่าหัวหน้าทัวร์นาท่านท่องเที่ยวตลอดรายการใน
ต่างประเทศ
9. ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง
- การชดเชยอุบตั ิเหตุส่วนบุคคลกรณี เสี ยชีวิต สูญเสี ย
อวัยวะ สายตาหรื อ ทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิง 1,000,000
บาท
- การรักษาพยาบาลต่ออุบตั ิเหตุแต่ละครั้ง 500,000 บาท
(เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
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ราคาทัวร์ ไม่ รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าทาหนังสื อเดินทาง, ค่าโทรศัพท์
ส่ วนตัว, ค่าซักรี ด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และ
เครื่ องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม
กรุ ณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
2. ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ ท้องถิ่นท่านละ 50,000 วอน หรือ
1,500 บาท ต่อท่านตลอดทั้งทริป
3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่ ่ าย 3% (กรณีออก
ใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรือต้องการใบกากับภาษี)
4. ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกาหนด
(ปกติ 23 กก.) 1 ใบ/ท่าน
1. ค่าวีซ่าสาหรับพาสปอร์ตต่างด้าว กรุ ณาเตรี ยมเอกสารคือ
1)พาสปอร์ต 2)ใบประจาตัวคนต่างด้าว 3)ใบสาคัญถิ่นที่อยู่ 4)
สาเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) 5)สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี) 6)รู ปถ่ายสี
2 นิ้ว 2 รู ป แล้วทางบริ ษทั ฯจะเป็ นผูด้ าเนินการยืน่ วีซ่าให้ท่าน
โดยจ่ายค่าบริ การต่างหาก(สาหรับหนังสื อเดินทางต่างด้าว
เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทาเรื่ องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อน
จะยืน่ วีซ่า)
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เงื่อนไขการจองและการให้ บริการ
1. ในการจองครั้งแรก มัดจาท่านละ 10,000 บาท หรื อชาระทั้งหมด
2. ส่ วนที่เหลือชาระก่อนเดินทาง 15 วัน ในกรณีที่ไม่ชาระเงินส่ วนที่เหลือตามเวลาที่กาหนด ขอสงวนสิ ทธิ์ในการบอกยกเลิกการ
เดินทาง
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ โดยจะต้องส่ งแฟกซ์ หรื อ อีเมล์ ใบจองทัวร์ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย พร้อมกรอกรายชื่อของผูเ้ ดินทางที่สะกด
ตรงตามหนังสื อเดินทาง
4. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ หากลูกค้าต้องการขอแยกออกจากกรุ๊ ป หรื อไม่เที่ยวตามรายการที่บริ ษทั กาหนด บริ ษทั ขอปรับท่านละ 300
USD
5. ในกรณีที่ลูก ค้ า ต้ อ งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่ อเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ ก่ อ นทุก ครั้ ง มิฉ ะนั้นทาง บริษัทจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
การยกเลิก
1. การยกเลิกการเดินทางจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อได้แฟกซ์ หรื อ อีเมล์ การยกเลิ กให้กบั เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันทาการขึ้นไป
คืนเงินทั้งหมด
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันทาการขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
 ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 - 14 วันทาการ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
** การยกเลิกไม่นบั วันเสาร์อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ **
2. การขอยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เจ็บป่ วยหรื อมีเหตุจากร่ างกายที่ไม่สามารถเดินทางในช่วงเวลาที่จองได้ การยกเลิกการเดินทา
จะต้องแสดงใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลให้กบั เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทั้งนี้บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ พิจารณาในการคืนเงินให้กบั ลูกค้าเป็ น
กรณีไป
3. ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเข้า-ออกนอกประเทศซึ่งอยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษทั บริ ษทั ขอสงวน
สิ ทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้ น
4. ในกรณี กรุ๊ ปที่เดินทางช่ วงวันหยุด หรื อ เทศกาล บริ ษทั ฯได้มี ก ารการันตีมดั จา หรื อ ซื้ อขายแบบมีเงื่อ นไขกับสายการบิน
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT (เหมาลา), EXTRA FLIGHT (เที่ยวบินพิเศษที่เพิ่มเข้ามาช่วงวันหยุด หรื อ เทศกาล
ดังกล่าว) บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่คืนเงินค่ามัดจา หรื อ ค่าทัวร์ท้งั หมด
หมายเหตุ
1.
2.

บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่จานวนผูเ้ ดินทาง ต่ากว่า 15 ท่าน(ผูใ้ หญ่ ) ขึ้นไป โดยบริ ษทั ฯ จะแจ้ง
ให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการเดินทาง
เที่ ย วบิ น ราคาและรายการท่ อ งเที่ ย ว สามารถเปลี่ ย นแปลงได้ต ามความเหมาะสมโดยค านึ ง ถึ ง ผลประโยชน์ ข อง
ผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
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3.
หนังสื อเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริ ษทั ฯ รับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยว
เท่านั้น
4.
ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายใดๆทั้งสิ้ น อันเนื่องมาจากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การ
ประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การเมือง, ภัยธรรมชาติ (โดยบริ ษทั ฯจะดาเนินการประสานงานเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุ ดแก่ลูกค้า)
5.
ทางบริ ษทั ฯสงวนสิ ทธิไม่คืนเงิน ในกรณีที่ท่านใช้บริ การของทางบริ ษทั ฯไม่ครบ เช่น ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหาร
บางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษทั ฯได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
6.
ทางบริ ษทั ฯสงวนสิ ทธิไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดสิ่ งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
7.
เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรื อ บางส่ วนกับทางบริ ษทั ฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่ างๆแล้ว
ตามที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
8.

บริษัทขอสงวนสิ ทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่ องเที่ยวเท่ านั้น
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