(DKC)

PHENOMINAL CHERRY BLOSSOM
(พักซูวอน 1 คืน + โซล 2 คืน)
ไฟล์ สวย ไม่ เสียเวลาเที่ยวกันแบบเต็มวัน ไม่ ต้องรีบ
เดินทางโดยสายการบิน KOREAN AIR(KE)

ไฮไลท์ โปรแกรม
 บินตรงกรุงเทพฯ – อินชอน โดยสายการบิน KOREAN AIR (KE)
พร้ อมบริ การอาหารบนเครื่ อง และ ฟรีนา้ หนักกระเป๋าขาไป – กลับ 23 กิโลกรัม/ ถือขึน้ เครื่อง 7 กิโลกรัม
 สัมผัสกับการพักผ่อนแบบเต็มรูปแบบในโรงแรมระดับ 3 ดาว ของประเทศเกาหลีใต้ พร้ อมอาหารเช้ า

พักซูวอน 1คืน และ โซล 2 คืน
 เที่ยวครบทุกไฮไลท์ สะพานแขวน(GAMAKSAN) เกาะนามิ ป้อมฮวาซอง สัมผัสบรรยากาศสุดแสนโรแมน
ติกที่สวนสนุก EVERLAND(รวมค่าเข้ าสวนสนุก) โซลทาวเวอร์ (ไม่รวมค่าขึ ้นลิฟท์)
พระราชวังชางด็อกกุง หมู่บ้านบุกชอนฮันอก ช็อปปิ ง้ กันแบบจุใจที่ยา่ นเมียงดง DUTYFREE และ ถนนฮงแด
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วัน
โปรแกรมการเดินทาง
1 กรุงเทพฯ – อินชอน
2
3

4

5

เช้ า

กลางวัน

เย็น

X

X

X

สะพานแขวน GAMAKSAN - เกาะนามิ - ป้อมฮวา
ทัคคัลบี ้
X
ซอง
สวนสนุก EVERLAND – ทาคิมบับ พร้ อมใส่ชดุ ประจา
โรงแรม
คาลบี ้
ชาติเกาหลี “ฮันบก” – COSMETIC CENTER – ช้ อป
ปิ ง้ ทงแดมุน – SEOULLO7017
ศูนย์โสมรัฐบาล – RED PINE – พระราชวังเคียงบก –
โรงแรม ฮันชิกบุฟเฟ่ ต์
หมู่บ้านบุกชอนฮันอก – โซลทาวเวอร์ – DUTY FREE –
เทดดี ้แบร์ มิวเซี่ยม – ช้ อปปิ ง้ เมียงดง
ฮอกเก็ตนามู - ศูนย์พลอยอเมทิส – ช้ อปปิ ง้ ที่ฮงแด – ไชน่า
โรงแรม
จิมทัก
ทาวน์(อึนชอน) – SUPER MARKET – กรุงเทพฯ

ชาบู ชาบู

โรงแรมที่พัก
SUWON
3 STAR HOTEL

ไก่ตมุ๋ โสม

SEOUL
3 STAR HOTEL

บาบีควิ
บุฟเฟ่

SEOUL
3 STAR HOTEL

X

(รายการอาหารอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม)
ราคานีไ้ ม่ รวม
1. ค่ าทิปไกด์ +คนขับรถ 1,500 บาทต่ อท่ านต่อทริป หรือ 50,000 วอน

วันแรก

กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูม)ิ - เกาหลีใต้ (สนามบินอินชอน)

18.30 คณะพร้ อมกันที่จุดนัดหมาย สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชัน้ 4 เคาน์เตอร์ M สายการ
บิน KOREAN AIR (KE) (ลงประตูทางเข้ าหมายเลข 6) โดยมีหวั หน้ าทัวร์ และเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯรอต้ อนรับ
และอานวยความสะดวกก่อนขึ ้นเครื่ อง
เวลานัดหมาย
18.30 น.

FLIGHT
KE658

BANGKOK
21.45 น.
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INCHOEN
05.00 + 1 น.

(DKC)

21.45 บินลัดฟ้าสู่ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน KOREAN AIR (KE) เที่ยวบินที่ KE658 (ไฟล์ทบินอาจมีการ
เปลีย่ นแปลง) บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง
วันที่2 สะพานแขวน GAMAKSAN - เกาะนามิ - ป้อมฮวาซอง
05.00+1 เดินทางถึง สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ หมายเหตุ: เวลาท้ องถิ่นเร็ วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่ โมง
(กรุณาปรับนาฬิกาของท่ านเป็ นเวลาท้ องถิ่น เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย)
หลังจากผ่านการตรวจคนเข้ าเมืองและศุลกากรเกาหลี
สะพานแขวน Gamaksan ทอดยาว 150 เมตรข้ ามหุบเขา Silmari และเป็ นสะพานแขวนที่ยาวที่สดุ ใน
ประเทศเกาหลีใต้ ดาเนินการสร้ างในฤดูใบไม้ ร่วงปี พ.ศ. 2559 และสะพานแขวน Gamaksan จะเสร็ จ
สิ ้นในต้ นปี พ. ศ. 2561 แม้ จะไม่ใช่สะพานแขวนที่ยาวที่สดุ แต่สะพานแขวน Gamaksan ได้ แรงบันดาลใจ
จากการสร้ าง โดยใช้ ชื่ออย่างเป็ นทางการของสะพานคือ "Gloucester Heroes Bridge" ซึง่ กองพันที่ 1 แห่ง
กองทหารรักษาการณ์ Gloucester แห่งกองทัพอังกฤษที่ต่อสู้ในสงครามเกาหลี พร้ อมด้ วยกลุม่ Mortar
Platoon ที่ 170 กองพันที่ 1 ต่อสู้กับฝ่ ายของกองทัพคอมมิ วนิ สประเทศจี น สะพานนี ้ระลึกถึงความ
เสียสละของพวกเขาซึง่ ทางประเทศเกาหลีใต้ จะไม่มีวนั ลืม จากนันน
้ ำท่ำนเดินทำงสู่ เกาะนามิ เมืองชุน
ชอน จังหวัด คังวอน ลงเรื อเฟอร์ รีข้ามไปยังเกาะ (ใช้ เวลาประมาณ 10 นาที) ให้ ท่านได้ ดื่มด่ากับ
ธรรมชาติ แมกไม้ ทิวสนบนเกาะนามิ และไส้ กรอกนามิแสนอร่อยท่ามกลางอากาศอันหนาวเหน็บ ซึ่งถือ
เป็ นช่ ว งเวลาที่ดี ที่สุด ท่า มกลางบรรยากาศโรแมนติ กของฤดูห นาวให้ ท่า นได้ ย้ อ นรอยละครรั กแนว
DRAMA ซีรีย์เกาหลีที่โด่งดังไปทัว่ เอเชีย WINTER LOVE SONG หรื อ เพลงรั กในสายลมหนาว
พร้ อมเก็บภาพความประทับใจ ถ่ายรู ป กับดาราแสดงนา BAE YONG JOON และ CHOI JI WOO รู ป
ปั น้ ที่สร้ างขึ ้นเพื่อไว้ เก็บเป็ นภาพความประทับใจ กับฉากและเนื ้อเรื่ องที่เรี ยกเสียงสะอื ้นและน ้าตาของ
ผู้ชมนอกจออย่างท่วมท้ น
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน
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นาท่านเดินทางสู่ ป้อมฮวาซอง เมืองซูวอน นาเดินทางท่องเที่ยวระหว่างภูเขาพัลดาซานและยงมุลแด
บริ เวณป้อมฮวาซองที่ได้ ขึ ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกจากยูเนสโก พร้ อมตื่นตาตื่นใจกับดอกซากุระทางสอง
ฝากฝั่ ง (เฉพาะช่ วงซากุระบาน ช่ วงต้ นเดือนเมษายน )
ค่า

รับประทานอาหารค่า
จากนันน
้ าท่านเข้ าสูท่ ี่พกั CENTRALPLAZA HOTEL OR PACIFIC HOTEL หรื อเทียบเท่า

วันที่3

สวนสนุก EVERLAND – ทาคิมบับ พร้ อมใส่ชุดประจาชาติเกาหลี “ฮันบก” – COSMETIC CENTER
– ช้ อปปิ ง้ ทงแดมุน – SEOULLO7017

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนัน้ นำท่ำนเดินทำงสู่ สวนสนุ กเอเวอร์ แลนด์ สวนสนุ กกลำงแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศซึ่ งตั้งอยู่
ท่ำมกลำงหุ บเขำท่ำมกลำงธรรมชำติอ ันสุ ดแสนโรแมนติก พบกับ “FESTIVALWORLD” กำรแสดง
ขบวนพำเหรดอันตระกำรตำ สนุกสุดมันส์กบั บัตร FREE PASS ที่ท่ำนสำมำรถเลือกเล่นเครื่ องเล่นได้ทุก
ชนิดไม่จำกัดจำนวนครั้ง พบกับเครื่ องที่ทุกท่ำนไม่ควรพลำด T-EXPRESS ซึ่ งเป็ นรถไฟเหำะที่เร็ วที่สุด
และใช้เวลำวิ่งนำนที่สุดในเอเชี ย(T-EXPRESS จะไม่เปิ ดให้บริ กำรในวันฝนตกหรื อ หิ มะหนำเกินไป)
พร้อมเก็บภำพควำมประทับใจกับสวนดอกไม้ซ่ ึ งเต็มสะพรั่งกลำงลำนโดยถู กจัดไว้เป็ น THEME ตำม
ฤดูกำล (มีนำคม-เมษำยน:สวนดอกทิวลิป / พฤษภำคม-มิถุนำยน:สวนดอกกุหลำบ / สิ งหำคม-กันยำยน:
สวนดอกลิลลี่ / ตุลำคม-พฤศจิกำยน:สวนดอกเบญจมำศ) นอกจำกนี้ยงั สำมำรถท่องไปกับโลกของสัตว์ป่ำ
ซำฟำรี พบกับ ไลเกอร์ ลูกแฝดผสมระหว่ำงพ่อสิ งโตและแม่เสื อ นับเป็ นแฝดผสมเสื อ-สิ งโตคู่แรกใน
โลกนอกจำกนั้นให้ท่ำนได้ตื่นตำในสวนสัตว์ซำฟำรี ชมควำมน่ ำรักของสัตว์ต่ำงๆ และได้เพลิดเพลินกับ
กำรให้อำหำรหมีที่ทุกท่ำนไม่ควรพลำด
นาท่านเดินทางสู่ คิมบับ คิมบับ เป็ นอาหารเกาหลีชนิดหนึ่ง ทาจากข้ าวสุกและเครื่ องปรุ งอื่น ๆ หลาก
ชนิด เช่น แตงกวา แคร์ รอต ผักโขม ไข่เจียว ปูอดั แฮม เป็ นต้ น วางแผ่บนแผ่นสาหร่ ายแล้ วม้ วน จากนัน้
หัน่ เป็ นชิ ้นพอดีคาชาวเกาหลีนิยมรับประทานคิมบับระหว่างการปิ กนิกหรื องานกิจกรรมกลางแจ้ ง หรื อ
รับประทานเป็ นอาหารกลางวันเบาๆโดยเสิร์ฟกับหัวไชเท้ าดองและกิมจิ นอกจากนี ้คิมบับยังเป็ นอาหาร
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นากลับบ้ านที่เป็ นที่นิยมทังในเกาหลี
้
และต่างประเทศ ให้ ทา่ นได้ เรี ยนรู้ สว่ นผสมของการทาคิมบับและได้
ฝึ กลองทาด้ วยฝี มือของตัวเองพร้ อมนาทุกท่านได้ ใส่ชุดประจาชาติเกาหลี “ฮันบก” และถ่ายรู ปภาพ
ความประทับใจ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน
นาท่านเดินทางสู่ ศูนย์ รวมเครื่ องส าอางแบรนด์ ดังเกาหลี เช่น ROJUKISS, LOTREE, LANEIGN,
SULWASOO ให้ ท่านได้ เลือกซื ้อในราคาพิเศษ ถึงเวลาพาทุกท่านตะลุยสูแ่ หล่งช้ อปปิ ้งที่ได้ ชื่อว่าใหญ่ที่สดุ ใน
เอเชีย จากนันน
้ าท่านเพลิดเพลินกับสินค้ าที่หลากหลายจาก ตลาดทงแดมุน ห้ างสรรพสินค้ ากว่า 10 แห่ง ที่
บางห้ างเปิ ดตลอด 24 ชั่วโมง เช่น MIGLIORE, DOOTA TOWER, HELLO AM, DESIGNER CLUB ท่าน
สามารถเลือกซื ้อสินค้ าหลากหลายประเภทได้ ที่นี่ อาทิเช่น เสื ้อผ้ าบุรุษ -สตรี รองเท้ าบุรุษ-สตรี รองเท้ าผ้ าใบ เข็ม
ขัด ของที่ระลึก ชุดเครื่ องครัว ถุงเท้ า ผ้ าพันคอ ในราคาเกาหลีอ ย่างแท้ จริ ง หลังจากนันน
้ าทุกท่านเดินทางสู่
SEOULLO 7017 ซึง่ ในยุค 70 ได้ มีการสร้ างถนนยกระดับขึ ้นเพื่อเชื่อมต่อฝั่ งตะวันออกและตะวันตกรอบสถานี
โซล อย่างไรก็ตามได้ มีการปิ ดการจราจรบนท้ องถนนเนื่องจากปั ญหาด้ านความปลอดภัย หลังจากนี ้แทนที่จะ
ทาลายโครงสร้ างที่มีอยู่อ อกทางรั ฐบาลประเทศเกาหลีใต้ จึงท าการปรั บปรุ งเป็ นตึก Seoullo 7017 ซึ่งเป็ น
ประสบการณ์การเดินเท้ าแบบใหม่
Seoullo 7017 ได้ชื่อมำจำกปี ใหม่ของชีวติ จำกกำรเป็ นถนนที่มีกำรจรำจรในยุค 70 ไปยังสวนลอยฟ้ ำในปี พ.
ศ. 2560 ทั้งยังมีควำมหมำยลึกซึ้งยิง่ ขึ้น โดยตึกโซลโล 7017 ถูกแบ่งออกเป็ น 17 ส่วนที่ไม่ซ้ ำกันและถนน อยู่
ห่ ำงจำกพื้นดิน 17 เมตรมีสิ่งอำนวยควำมสะดวกมำกมำยตำมเส้นทำง Seoullo 7017 รวมถึง ศูนย์ให้ขอ้ มู ล
นักท่องเที่ยว,คำเฟ่ ,สวน และ สนำมกีฬำ Seoullo 7017
ค่า รับประทานอาหารค่า
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั GALAXY HOTEL OR BLVD HOTELหรื อเทียบเท่า
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วันที่ส่ ี ศูนย์ โสมรัฐบาล – RED PINE – (ผ่ าน)บลูเฮาส์ – พระราชวังเคียงบก – หมู่บ้านบุกชอนฮันอก –
โซลทาวเวอร์ – DUTY FREE – เทดดีแ้ บร์ มิวเซี่ยม – ช้ อปปิ ้ งเมียงดง
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นำท่ำนเดินทำงสู่ ศูนย์ โสมรัฐบาล ซึ่งรับรองคุณภำพจำกรัฐบำล เป็ นโสมที่อำยุ 6 ปี ซึ่ งถือว่ำมีคุณภำพดีที่สุด
ให้ท่ำนได้เลือกซื้อโสมคุณภำพและรำคำถูกกว่ำไทย 2 เท่ำ โสมเกำหลีถือเป็ นยำบำรุ งร่ ำงกำย หรื อสำมำรถ
ซื้อเป็ นของฝำกจำกประเทศเกำหลี จากนันน
้ าท่าน RED PINE เป็ นผลิตภัณฑ์ ที่สกัดจากน ้ามันสน ที่มีสรร
คุณช่วยบารุงร่างกาย ลดไขมัน ช่วยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในร่างกาย
จากนันน
้ าท่านเที่ยวชม พระราชวังเคียงบกกุง พระราชวังแห่งนี ้เป็ นทังสั
้ ญญลักษณ์ และแหล่งท่องเที่ยว
ยอดฮิตของกรุงโซล พระราชวังที่มีขนาดใหญ่และเก่าแก่ที่สดุ ในกรุงโซล สร้ างขึ ้นในปี 1394 ในสมัยพระเจ้ า
แทโจ ราชวงศ์โชซอน เดิมทีนนภายในพระราชวั
ั้
งมีอาคารและตาหนักต่างๆมากกว่า 200 หลัง แต่เมื่อมีการ
รุกรานของญี่ปนุ่ อาคารส่วนใหญ่ก็ได้ ถูกทาลายลงเหลืออยู่เพียงแค่ 10 หลังเท่านัน้ คาว่า “เคียงบกกุง”
หมายถึง พระราชวังแห่งพรที่มีแสงสว่าง ภายในบริ เวณของพระราชวังแห่งนี ้มี สถาปั ตยกรรมที่น่าสนใจ
ดังนีค้ ือ “พระที่ นั่งคึนจองวอง (Geunjeongjeon)”และ “ศาลาเคียงฮวยรู (Hyangwonjeong)” ซึ่งตังอยู
้ ่
ภายในบริ เวณสระน า้ มี ทัศนียภาพที่ สวยงามมาก และรอบๆ บริ เวณตรงประตูจอนชุลมุน พิพิ ธภัณ ฑ์
พืน้ บ้ านแห่ งชาติเกาหลี ที่นี่เป็ นพิพิธภัณฑ์ที่แสดงถึงประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมพื ้นบ้ านของคนเกาหลี
ตังแต่
้ สมัยก่อนประวัติศาสตร์ จนถึงจุดสิ ้นสุดของราชวงศ์โชซอน พิพิธ ภัณฑ์แห่งนี ้สร้ างขึ ้นในปี 1945 แต่เดิม
เป็ นพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ช าติ พัน ธุ์ วิ ท ยาแห่ง ชาติ ก่ อ นจะได้ รั บ การออกแบบอาคารใหม่ แ ละถูก เปลี่ ย นมาเป็ น
พิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ านแห่งชาติเกาหลี ในปี 1993 นับตังแต่
้ การก่อ ตังพิ
้ พิธภัณฑ์ ก็ได้ มีการศึกษาและการวิจัย
ประวัติศาสตร์ พื ้นบ้ านของเกาหลี และเก็บรวบรวมสิ่งประดิษฐ์ จากภูมิภาคต่างๆ ในเกาหลี เพื่อนาเสนอให้
ประชาชนเข้ าใจในวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวเกาหลี ดังนันการเยี
้
่ยมชมพิพิธภัณฑ์แห่งนี ้จะเป็ นประตูสู่
ความเข้ าใจอย่างลึกซึ ้งของชีวิตและวัฒนธรรมของคนเกาหลีได้ เป็ นอย่างดี (มีบริ การเช่าชุดฮันบกสาหรับผู้ที่
สนใจถ่ายรูปซึมซับบรรยากาศภายในพระราชวัง และ พิพิธภัณฑ์ เพื่อความทรงจาดีๆ กรุ ณาติดต่อเซลล์ที่
จองทัวร์ ก่อนล่วงหน้ า)
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กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน

นาท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านบุกชอนฮันอก Bukchon Hanok Village เป็ นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ ของเกาหลี
ท่ามกลางตึกรามบ้ านช่องที่ทันสมัยของกรุ งโซลนัน้ หมู่บ้านแห่งนี ้ก็ยังคงรักษาอาคารบ้ านเรื อ นในสมัย
โบราณ มีกลิ่นอายของเกาหลีในยุคเก่าแก่ เหมาะสาหรับคนที่ชอบสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ใน
ปั จจุบนั นี ้บ้ านฮันอกหลายหลังในหมู่บ้านถูกดัดแปลงให้ เป็ นศูนย์วฒ
ั นธรรม เกสต์เฮ้ าส์ ร้ านอาหาร และโรง
น ้าชา เปิ ดให้ บริ การแก่นกั ท่องเที่ยวที่เข้ ามาเพื่อสัมผัสและเรี ยนรู้ วฒ
ั นธรรมเกาหลีแบบดังเดิ
้ ม และอีกหนึ่ง
สิ่งที่สาคัญก็คือหมู่บ้านนีเ้ ป็ นย่านที่มีคนเกาหลีอยู่อ าศัยกันจริ งๆภายในบ้ าน นาท่านย้ อนรอยละครซีรีย์
เกาหลีดงั ที่ “นัมซาน” ภูเขาแห่งเดียวที่ตงอยู
ั ้ ่ใจกลางกรุ งโซล บนยอดเขามีหอคอย N SEOUL TOWER
(ไม่รวมค่าขึ ้นลิฟท์)1 ใน 18 หอคอยเมืองที่สงู ที่สดุ ในโลกมีความสูงถึง 480 เมตร เหนือระดับน ้าทะเล นาท่าน
สู่ NAMSAN VIEW POINT ให้ ท่านได้ ถ่ายรู ปและสัมผัสความน่ารักของวัยรุ่ นเกาหลี ซึ่งนิยมมาคล้ อ ง
กุญแจคูร่ ักไว้ บนระเบียงแทบจะทุกด้ าน SEOUL TOWER จึงเต็มไปด้ วยกุญแจหลากหลายสี
จากนัน้ นาท่านชมแหล่งช้ อปปิ ้งปลอดภาษี DUTY FREE ช้ อ ปปิ ้งสินค้ าแบรนด์เนม มากมาย อาทิ
นาฬิกา,แว่นตา,เครื่ องสาอางค์,กระเป๋ า,กล้ อ งถ่ายรู ป หรื อจะเป็ นโทรศัพท์ มือถือ ให้ ท่านอิสระได้ เลือกซื ้อ
อย่า งเต็ มที่ จากนัน้ ให้ ทุกท่า นได้ เลือกซื อ้ ตุ๊ก ตาหมี ที่ แต่งตัว ในหลากหลาย COLLECTION ที่ TEDDY
BEAR MUSUEM ขนาดย่อม ที่ยอ่ มากจาก เกาะเชจู ทุกท่านจะได้ เห็นได้ สมั ผัสหมีเท็คดี ้แบร์ ที่นา่ รั กจากทัว่
โลกที่มีมากว่า 100 ปี โดยจัดทาเป็ นเรื่ องราวและฉากที่แสดงเรื่ องราวและจาลองวิถีชีวิตของคนเกาหลี โดย
ใช้ ตุ๊กตาหมี แต่งตัวตามสไตล์น่ารั กๆมี ทงแบบแสดงโชว์
ั้
และเป็ นแบบเคลื่อ นไหวได้ ท่านยังสามารถซื ้อ
ตุ๊กตาหมีได้ ที่ TEDDY BEAR SHOP จากนันน
้ าท่านเดินทางสู่ ช้ อ ปปิ ้งที่ เมียงดง หรื อ สยามสแควร์
เกาหลี ท่า นสามารถเลือกสิน ค้ าเทรนด์ แฟชั่นล่าสุด ของเกาหลีได้ ที่นี่โ ดยเฉพาะสินค้ าวัย รุ่ นเช่นเสื ้อผ้ า
รองเท้ า กระเป๋ า เครื่ องประดับ ทังแบรนด์
้
เนม เช่น EVISU, GAP, ONISUKA TIGER และสินค้ าจากแบรนด์
เกาหลีโดยเฉพาะ เครื่ องสาอางเช่น ETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA,
ROJUKISS, LANEIGE อีกทังยั
้ งมีร้านกาแฟ ร้ านอาหารต่างๆ ท่านสามารถลิ ้มลองไอศกรี ม 2,000 วอน ที่สงู
เกื อบฟุตได้ ที่นี ้ และ STREET FOOD อี กหลากหลายรายการให้ ทุกท่านได้ เพลิดเพลินกับอาหารฟิ วชั่น
หลากหลายประเภท
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ค่า

รับประทานอาหารค่า
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั GALAXY HOTEL OR CS AVENUE HOTEL หรื อเทียบเท่า

วันที่ห้า ฮอกเก็ตนามู - ศูนย์ พลอยอเมทิส – ช้ อปปิ ้ งที่ฮงแด – ไชน่ าทาวน์ (อึนชอน) – SUPER
MARKET – กรุงเทพฯ
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหาร ของโรงแรม
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ ฮอกเก็ตนามู จากนันน
้ าท่านเดินทางสู่ ศูนย์ สมุนไพรบารุ งตับ ฮอกเก็ ตนามู
(Raisin Tree Center) นาท่านชมศูนย์สมุนไพรที่ได้ รับการจดลิขสิทธิ์ เป็ นสมุนไพรที่ทวั่ โลกยอมรับ รวมถึง
สถาบันต่างๆ ว่าเป็ นสมุนไพรที่มีคณ
ุ ภาพดีที่สดุ ในการบารุง และดูแลตับได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยขับล้ าง
ดีท็อกสารพิษออกจากร่ างกาย เช่น แอลกอฮอล์ สารกันบูด สีผสมอาหาร ฯลฯ ซึ่งจัดเป็ นสมุนไพรที่หาได้
ยากในปั จจุบนั สามารถทานได้ ทงั ้ ผู้ใหญ่ เด็ก รวมไปถึงหญิงตังครรภ์
้
ท่านจะได้ ชมการสาธิ ตการทดลองว่า
สมุนไพรชนิดนี ้มีคุณค่าเพียงใด จากนัน้ นาท่าน อเมทิส เป็ นหินที่มีพลังในการบาบัดทังด้
้ านร่ างกายและ
จิ ตใจของผู้สวมใส่ ขจัดความคิด แง่ลบ เป็ นพลอยแห่งความเชื่ อ ที่ ว่าจะน าสุขภาพและโชคมาปกป้อง
คุ้มครองผู้สวมใส่ได้ โดยมีตงแต่
ั ้ สีม่วงอ่อนเย็นตาจนถึงสีม่วงเข้ ม มีเสน่ห์เย้ ายวนใจ พลอยนี ้จะงามจับตา
เมื่อ มาทาเป็ นแหวน จี ้ ต่างหูและสร้ อย และนิยมใช้ ในการแก้ ไขฮวงจุ้ยที่ไม่ดีภายในบ้ านด้ วย นาท่านชม
แหล่งช้ อปปิ ง้

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน
จากนัน้ นาทุกท่านเดินทางสู่ ช้ อปปิ ้ งที่ฮงแด แหล่งช้ อ ปปิ ้งที่อ ยู่ล้อ มรอบไปด้ วยมหาวิทยาลัยชื่ อ ดังใน
เกาหลี สินค้ าในย่านนี ้ส่วนใหญ่เป็ นสินค้ าวัยรุ่ นที่ทนั สมัยและราคาไม่แพงเช่นเสื ้อผ้ าที่ออกแบบโดยดีไซด์
เนอร์ เกาหลีรองเท้ ากระเป๋ าเครื่ องประดับ เครื่ อ งสาอาง และยังมี ร้านแบรนด์ เนมอยู่ทั่วไปเช่น EVISU,
ZARA ทุ ก วัน เสาร์ ล านหน้ า ประตูข องมหาวิ ท ยาลัย ฮงอิ ค จะมี ผ ลงานศิ ล ปะในรู ป แบบต่ า งๆ เช่ น
เครื่ องประดับ ตุ๊กตา เสื ้อผ้ า และของแฮนด์เมด ที่น่ารักและใช้ ความคิดสร้ างสรรค์ ของบางอย่างทามาชิ ้น
เดียวเพื่อให้ ได้ เลือกซื ้อ บางทีอาจเป็ นสินค้ าที่มีชิ ้นเดียวในโลก ร้ านกาแฟขนาดย่อม ย่านฮงอิก จากนันน
้ า
ท่านช๊ อบต่อที่ จำกนั้นนำท่ำนเดินทำงสู่ อินชอนไชน่ าทาวน์ เป็ นชุมชนของชำวจีนที่ถือกำเนิ ดจำกกำรเปิ ด
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ท่ำเรื ออิ นชอนในปี ค.ศ. 1883 ในอดี ตนับเป็ นพื้นที่สำคัญในกำรขนส่ งและค้ำขำยสิ นค้ำจำกประเทศจีน
สำหรับปั จจุบนั นี้ ชำวจีนที่ยงั คงอำศัยอยูเ่ ป็ นรุ่ นที่ 2 หรื อรุ่ นที่ 3 นับจำกที่มีกำรบุกเบิก แต่กลิ่นไอและกำร
ดำรงไว้ซ่ ึงวัฒนธรรมของคนรุ่ นก่อนยังคงมีให้เห็น รวมไปถึงกำรได้มีโอกำสได้ลิ้มลองรสชำติอำหำรจีนที่มี
ให้เลือกสรรหลำยร้ำนที่อินขอนไชน่ำทำวน์แห่ งนี้ จากนันน
้ าทุกท่านเดินทางสู่ SUPER MARKET ซึ่งท่าน
สามารถเลือก ซื ้อสินค้ าเกาหลีได้ อีกรอบ โดยเฉพาะของกิน เช่น บะหมี่ซินราเมียน (มาม่าสไตล์เกาหลี) อูด้ง
กิมจิ ขนมช๊ อคโก้ พาย น ้าจิ ้มปรุงรสหมูยา่ งเกาหลี ไก่ตนุ๋ โสมสาเร็ จรู ป ผลไม้ ตามฤดูกาล ในราคาพิเศษก่อน
กลับเมืองไทยจากนันน
้ าท่านสูส่ นามบินอิน
20.10 เดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯโดยสายการบิน KOREAN AIR (KE) เที่ยวบินที่ KE 659
(ไฟล์ ทบินอาจมีการเปลี่ยนแปลง) บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง
00.20+1 (ตามเวลาท้ องถิ่น) ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจ
เมนูอาหาร
1. TAKKALBI ไก่ผดั เผ็ดบาร์ บีควิ เป็ นเนื ้อไก่ที่หนั่ ออกเป็ นชิ ้นพอคา คลุกเคล้ าด้ วยซีอิ๊วเครื่ องปรุง และหมักทิ ง้ ไว้ จนได้ ที่
จึงนาเนื ้อไก่และผักมาผัดบนกระทะยักษ์ รับประทานพร้ อม กิมจิ ซุปสาหร่าย และข้ าวสวย

2. ชาบู ชาบู สุกี ้สไตล์เกาหลี บนหม้ อไฟร้ อนๆ ประกอบด้ วย ผักสดชนิดต่างๆ และเนื ้อหมูสไลด์น ้าซุป
ร้ อนๆ และเส้ นอูด้งซึง่ ขาดไม่ได้ ในการทาน ชาบู ชาบู พร้ อมข้ าวสวย
3. คาลบี ้ หมูยา่ งเกาหลี เป็ นอาหารพื ้นเมืองเกาหลีเลือ่ งชื่อและเป็ นที่ร้ ูจกั กันดีทวั่ โลก มีรสชาติออกหวาน
กลมกล่อม โดยนาหมูสว่ นที่ติดกับกระดูก นาไปย่างบนเตาถ่านแบบดังเดิ
้ ม เสิร์ฟพร้ อมข้ าวสวยร้ อนๆ
และเครื่ องเคียงต่างๆ น ้าจิ ้มเต้ าเจี ้ยวและน ้าซุปสาหร่าย มีวิธีการรับประทานคล้ ายกับเมี่ยงคาของไทย
4. ซัมเคทัง หรื อ ไก่ ต๋ นุ โสม อาหารตาหรับชาววังบารุงสุขภาพ บริ การท่านละ 1 ตัว บรรจุอยูใ่ นหม้ อเหล็ก
ร้ อนๆ ภายในตัวไก่จะยัดไส้ ด้วยข้ าว และของบารุงต่างๆ อาทิ เม็ดพุทราแห้ ง รากโสม เก๋ากี ้ ปรุงรสด้ วย
พริ กไทยดา และเกลือ รับประทานพร้ อมเครื่ องเคียงที่เรี ยกว่า กักตุกี (ทาจากหัวไชเท้ าดอง) และเส้ น
ขนมจีนหนานุม่ แบบเกาหลีพร้ อมทังเสิ
้ ร์ฟ อินซัมจูหรื อเหล้ าดองโสม
5. HANSIK BUFFET บุฟเฟ่ ต์สไตล์เกาหลี
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6. บุฟเฟ่ ต์ บาบีคิวปิ ้ งย่ าง สไตล์เกาหลีให้ ทา่ นเลือกสรรทัง้ เนื ้อวัว หมูติดมันสไลด์ หมูหมัก ซีฟ้ ดตั
ู ก
รับประทานแบบไม่อนั ้ ทานได้ จนอิ่ม พร้ อมเครื่ องเคียงผักสด กิมจิ และอื่นๆอีกมากมาย
7. จิมดัก ไก่อบซีอิ๊ววุ้นเส้ น เป็ นเมนูอาหารเกาหลีพื ้นเมืองดังเดิ
้ ม เป็ นไก่ผดั รวมกับวุ้นเส้ น มันฝรั่ง แค
รอท พริ ก และซอสดา เนื ้อไก่ที่นิ่ม รสชาติคล้ ายกับไก่พะโล้ สตู รเกาหลี ทานกับข้ าว หอมอร่อย รสเผ็ด
ถึงเครื่ อง)บุฟเฟ่ ต์
(รายการอาหารอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม)

วันเดินทาง

อัตราค่ าบริการ/
ท่ าน

เดือนกุมภาพันธ์

28กพ - 04มีค 2562

22,900

เดือน มีนาคม

14 – 18

22,900

พักเดี่ยวเพิ่ม
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8,900 บาท
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ราคาทัวร์ รวม
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับตามเส้ นทางที่ระบุใน
รายการชันทั
้ ศนาจรไป-กลับพร้ อมคณะ
กรณีอยู่ตอ่ ต้ องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตัว๋
2. ค่าอาหารทุกมื ้อ ตามที่ระบุในรายการ
3. ค่าเข้ าชมสถานที่ตา่ งๆ ตามรายการ
4. ค่าที่พกั ตามระบุในรายการ พักห้ องละ 2 ท่าน
ตามโรงแรมที่ระบุ หรื อเทียบเท่า
5. ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ
6. ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี
7.

ค่าน ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 23 กก. 1ใบ/ท่าน

8. ค่าหัวหน้ าทัวร์ นาท่านท่องเที่ยวตลอดรายการใน
ต่างประเทศ
9. ค่าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างเดินทาง
- การชดเชยอุบตั เิ หตุสว่ นบุคคลกรณี เสียชีวติ สูญเสีย
อวัยวะ สายตาหรื อ ทุพพลภาพถาวรสิ ้นเชิง 1,000,000
บาท
- การรักษาพยาบาลต่ออุบตั เิ หตุแต่ละครัง้ 500,000
บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

ราคาทัวร์ ไม่ รวม
1. ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทาหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์
ส่วนตัว, ค่าซักรี ด, มินิบาร์ ในห้ อง, รวมถึงค่าอาหาร และ
เครื่ องดื่มที่สงั่ เพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้ องการสัง่ เพิม่
กรุณาติดต่อหัวหน้ าทัวร์ แล้ วจ่ายเพิม่ เองต่างหาก)
2. ค่ าทิปคนขับรถ และไกด์ ท้องถิ่นท่ านละ 50,000 วอน
หรือ 1,500 บาท ต่อท่ านตลอดทัง้ ทริป
3. ค่ าภาษีมูลค่ าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
(กรณีออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรือต้ องการ
ใบกากับภาษี)
4. ค่าน ้าหนักกระเป๋ าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกาหนด
(ปกติ 23 กก.) 1 ใบ/ท่าน
1. ค่าวีซ่าสาหรับพาสปอร์ ตต่างด้ าว กรุณาเตรี ยมเอกสารคือ
1)พาสปอร์ ต 2)ใบประจาตัวคนต่างด้ าว 3)ใบสาคัญถิ่นที่อ ยู่ 4)
สาเนาทะเบียนบ้ าน(ถ้ ามี) 5)สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ ามี) 6)รูปถ่าย
สี 2 นิ ้ว 2 รูป แล้ วทางบริษัทฯจะเป็ นผู้ดาเนินการยื่นวีซ่าให้ ท่าน
โดยจ่ายค่าบริการต่างหาก(สาหรับหนังสือเดินทางต่างด้ าว
เจ้ าของหนังสือเดินทางต้ องทาเรื่ องแจ้ งเข้ า-ออกด้ วยตนเองก่อน
จะยื่นวีซ่า)
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เงื่อนไขการจองและการให้ บริการ
1. ในการจองครัง้ แรก มัดจาท่านละ 10,000 บาท หรื อชาระทังหมด
้
2. ส่วนที่เหลือชาระก่อนเดินทาง 15 วัน ในกรณีที่ไม่ชาระเงินส่วนที่เหลือตามเวลาที่กาหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการบอกยกเลิกการ
เดินทาง
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ โดยจะต้ องส่งแฟกซ์ หรื อ อีเมล์ ใบจองทัวร์ ให้ เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายขาย พร้ อมกรอกรายชื่อของผู้เดินทางที่
สะกดตรงตามหนังสือเดินทาง
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ หากลูกค้ าต้ องการขอแยกออกจากกรุ๊ป หรื อไม่เที่ยวตามรายการที่บริษัทกาหนด บริษัทขอปรับท่านละ 300
USD
การยกเลิก
1. การยกเลิกการเดินทางจะมีผลสมบูรณ์ ก็ตอ่ เมื่อได้ แฟกซ์ หรื อ อีเมล์ การยกเลิกให้ กบั เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายขาย
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันทาการขึ ้นไป
คืนเงินทังหมด
้



ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันทาการขึ ้นไป เก็บค่าใช้ จ่าย 50% ของราคาทัวร์
ยกเลิกการเดินทางน้ อยกว่า 1 - 14 วันทาการ เก็บค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
100 % ของราคาทัวร์
** การยกเลิกไม่นบั วันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ **

2. การขอยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เจ็บป่ วยหรื อมีเหตุจากร่างกายที่ไม่สามารถเดินทางในช่วงเวลาที่จองได้ การยกเลิกการเดิน
ทาจะต้ องแสดงใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลให้ กบั เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายขายทั ้งนี ้บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์พิจารณาในการคืนเงินให้ กับลูกค้ า
เป็ นกรณีไป
3. ในกรณีที่เจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองปฏิเสธการเข้ า-ออกนอกประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษัท บริ ษัทขอสงวน
สิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ ไม่วา่ กรณีใดๆทั ้งสิ ้น
4. ในกรณี กรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรื อ เทศกาล บริ ษัทฯได้ มีการการั นตีมัดจา หรื อ ซือ้ ขายแบบมีเงื่อ นไขกับสายการบิน
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT (เหมาลา), EXTRA FLIGHT (เที่ยวบินพิเศษที่เพิ่มเข้ ามาช่วงวันหยุด หรื อ
เทศกาลดังกล่าว) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่ามัดจา หรื อ ค่าทัวร์ ทงหมด
ั้
หมายเหตุ
1.
2.
3.
เท่านัน้

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่จานวนผู้เดินทาง ต่ากว่า 15 ท่าน(ผู้ใหญ่ ) ขึ ้นไป โดยบริ ษัทฯ จะแจ้ ง
ให้ ทราบล่วงหน้ าอย่างน้ อย 7 วัน ก่อนการเดินทาง
เที่ ยวบิน ราคาและรายการท่ อ งเที่ ยว สามารถเปลี่ย นแปลงได้ ตามความเหมาะสมโดยคานึง ถึ งผลประโยชน์ ข อง
ผู้เดินทางเป็ นสาคัญ
หนังสือเดินทาง ต้ องมีอายุเหลือใช้ งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริ ษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยว
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4.

5.
6.
7.
8.

ทางบริ ษัทฯขอสงวนสิทธิไ ม่รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆทัง้ สิ ้น อันเนื่องมาจากเกิดกรณี ความล่าช้ าจากสายการบิน , การ
ประท้ วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การเมือง, ภัยธรรมชาติ (โดยบริ ษัทฯจะดาเนินการประสานงานเพื่อให้ เกิด
ประโยชน์สงู สุดแก่ลกู ค้ า)
ทางบริษัทฯสงวนสิทธิไม่คืนเงิน ในกรณี ที่ท่านใช้ บริ การของทางบริ ษัทฯไม่ครบ เช่น ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหาร
บางมื ้อ เพราะค่าใช้ จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ ชาระค่าใช้ จ่ายให้ ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ ว
ทางบริษัทฯสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดสิง่ ของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบั ติเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
เมื่อ ท่านตกลงชาระเงินไม่ว่าทังหมดหรื
้
อบางส่วนกับทางบริ ษัทฯจะถือว่าท่านได้ ยอมรับในเงื่อนไขข้ อตกลงต่างๆแล้ ว
ตามที่ได้ ระบุไว้ แล้ วทังหมด
้

บริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้ าที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อการท่ องเที่ยวเท่ านัน้
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