รายการท่ องเทีย่ ว
วันที่ 1 พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ – ออกเดินทางจากสนามบิน
สุ วรรณภูมิ
วันที่ 2 เดินทางถึงสนามบินอินชอน – ARA WATERFALL &
MARU SKY WALK – ล่องเรื อสาราญ ARA CRUISE –
สะพานแขวนคัมอักซาน (PAJU GAMAKSAN BRIDGE)
วันที่ 3 หมูบ่ า้ นเทพนิยาย – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – วัดวาวูจองซา

วันที่ 4 ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล – COSMETIC OUTLET – บลูเฮ้าส์ –
พระราชวังถ็อกซูกงุ – ถนนเลียบกาแพงหิ น – หมู่บา้ นบุก
ชอนฮันอก – RUNNING MAN THEME PARK – ดิวตี้ฟรี –
N SEOUL TOWER (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์ และคล้องกุญแจ) –
ตลาดเมียงดง
วันที่ 5 ศูนย์สมุนไพรโบกานยอง – ศูนย์สมุนไพรน้ ามันสนเข็มแดง
– ทาคิมบับ(ใส่ชุดฮันบก) – ตลาดมังวอน – พิพิธภัณฑ์ภาพ 3
มิติ+พิพิธภัณฑ์น้ าแข็ง

อาหาร
XXX

โรงแรม
XXX

เช้ า โรงแรม
เทีย่ ง เมนู บุฟเฟ่ ต์สไตล์เกาหลี)
เย็น เมนูชาบูชาบูสไตล์เกาหลี
เช้ า โรงแรม
เทีย่ ง เมนู CALBI หมูยา่ งเกาหลี
เย็น BIBIBAP ข้าวยาและซุป
เกาหลี
เช้ า โรงแรม
เทีย่ ง เมนูไก่ต๋ นุ โสม
เย็น เมนูโอซัมบุลโกกี (หมู
ปลาหมึกผัดซอสบุลโกกี)

INCHEON HOTEL ระดับ
3 ดาวหรื อเทียบเท่า

เช้ า โรงแรม
เทีย่ ง เมนูพลู โกกิ หมูผดั ซอส
สไตล์เกาหลี

HAEDAMCHAE ระดับ 3
ดาวหรื อเทียบเท่า

HAEDAMCHAE ระดับ 3
ดาวหรื อเทียบเท่า

HAEDAMCHAE ระดับ 3
ดาวหรื อเทียบเท่า
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วันที่ 6 ซุปเปอร์มาร์เก็ต – ออกเดินทางจากสนามบินอินชอน –
กรุ งเทพฯ

เย็น เมนูจิมดัก ไก่พะโล้เกาหลี
เช้า อูดง้

วันที่ 1 พบกันทีส่ นามบินสุ วรรณภูมิ – ออกเดินทางจากสนามบินสุ วรรณภูมิ
19.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์ ... สายการบินไทย
เจ้าหน้าที่จากบริ ษทั ฯคอยต้อนรับและอานวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่ อง
22.40 น. ออกเดินทางสู่ ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG8078
(บริ ษทั จะแจ้งไฟลท์และเวลาที่แน่นอนอีกครั้งก่อนเดินทาง
หากลูกค้าเดินทางมาจากต่างจังหวัดด้วยเครื่ องบินภายในประเทศ กรุ ณาแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนทาการจองค่ะ)

วันที่ 2

เดินทางถึงสนามบินอินชอน – ARA WATERFALL & MARU SKY WALK – ล่องเรื อสาราญ ARA
CRUISE – สะพานแขวนคัมอักซาน (PAJU GAMAKSAN BRIDGE)
06.20 น. เดินทางถึงสนามบินอินชอน กรุ งโซลประเทศเกาหลีใต้ (เวลาท้ องถิ่นเร็ วกว่ าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) กรุ ณาปรับ
นาฬิ กาของท่านเป็ นเวลาท้องถิ่ นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง นาท่านเดิ นทางสู่
ARA WATERFALL & MARU SKY WALK ชมความสวยงามของน้ าตกจาลอง นอกจากนี้ ท่านยังสามารถ
เดินเล่นบนสกายวอร์ คกระจกเหมือนท่านเดินอยูบ่ นน้ า พร้อมถ่ายรู ปชมวิวตามอัธยาศัย จากนั้นได้เวลานาท่าน
ล่องเรื อสาราญ ชมคลองแห่งแรกของเกาหลี ที่เรี ยกว่า GYEONGIN ARA WATERWAY บนเรื อสาราญสุ ดหรู ที่
น่ าตื่ นตาตื่ นใจ ล่ องเรื อไปตามทางน้ าที่เชื่ อมต่อแม่น้ าฮันและทะเลตะวันตก **พิเศษอิ่มไม่ อ้ ันบุฟเฟ่ ต์ สไตล์
เกาหลีบนเรื อ**
เทีย่ ง บริการอาหารกลางวัน ณ บนเรื อ (เมนู บุฟเฟ่ ต์ สไตล์ เกาหลี)
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บ่ าย

ค่า

น าท่ า นเดิ น ทางสู่ ส ถานที่ ท่ อ งเที่ ย วสุ ด ท้า ทายแบบใหม่ สะพานแขวนคั ม อั ก ซาน (PAJU GAMAKSAN
BRIDGE) เป็ นสะพานแขวนที่ทาจากไม้ที่ยาวที่สุดในเกาหลี มีความยาวถึง 150 เมตร กว้าง 1.5 เมตร และสู ง 45
เมตร จากพื้นดิ น เป็ นสะพานที่มีความแข็งแรงสามารถรองรับคนได้มากถึ ง 900 คน ตั้งอยู่ในภูเขาคัมอักซาน
เมืองคยองกี สามารถชมวิวรอบๆ เมืองได้ และสัมผัสอากาศอันบริ สุทธ์บนภูเขาคัมอักซาน เหมาะสาหรับผูท้ ี่
ชอบความเสี ยวเป็ นอย่างยิง่ เนื่องจากเวลาเดินข้าม สะพานจะแกว่งเล็กน้อย สร้างความตื่นเต้นได้เป็ นอย่างดี
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (เมนูชาบูชาบูสไตล์ เกาหลี)
หลังอาหารนาท่ านเข้ าสู่ ทพี่ กั  โรงแรม INCHEON HOTEL ระดับ 3 ดาวหรื อเทียบเท่า

วันที่ 3 หมู่บ้านเทพนิยาย – สวนสนุกเอเวอร์ แลนด์ – วัดวาวูจองซา
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ าทีห่ ้ องอาหารของโรงแรม
หลังรับประทานอาหารเช้า นาท่านเดิ นทางสู่ หมู่บ้านเทพนิยายหรื อ DONGHWA MAEULซึ่ งได้ถูกเนรมิต
และตกแต่งให้หมู่บา้ นที่แสนธรรมดาให้กลายเป็ นหมู่บา้ นแห่งเทพนิยายโดยนานิยายที่ทุกท่านคุน้ เคยหลายเรื่ อง
มาวาดภาพตกแต่งรอบๆ หมู่บา้ นแห่ งนี้ เช่น ปี เตอร์ แพน สโนว์ไวท์กบั คนแคระทั้ง 7 อะลาดินกับตะเกี ยงวิเศษ หนู
น้อยหมวกแดง ฯลฯ ให้ท่านได้ถ่ายภาพได้เกือบทุกมุมหันไปทางไหนก็ตอ้ งถ่ายภาพเก็บไว้เป็ นที่ระลึก
เทีย่ ง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนู CALBI หมูย่างเกาหลี)
หลังอาหารเที่ยง นาท่านเดิ นทางสู่ สวนสนุ กเอเวอร์ แลนด์ ถู กขนานนามว่า ดิสนี ยแ์ ลนด์เกาหลีเป็ นสวนสนุ ก
กลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ โดยมีบริ ษทั ซัมซุ งเป็ นเจ้าของ ตั้งอยูท่ ่ามกลางหุ บเขา ให้ท่านได้อิสระเที่ยวชม
ท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี ชมไลเกอร์ แฝดคู่แรกของโลก ที่นี่ท่านจะพบเจ้าป่ าสิ งโตและเสื อสามารถอยู่
ด้วยกันได้อย่างเป็ นสุ ข ชมความน่ารักของหมีที่สามารถสื่ อสารกับคนขับรถได้เป็ นอย่างดี หรื อเข้าสู่ ดินแดนแห่ ง
เทพนิยาย สวนสี่ ฤดู ซึ่ งจะปลูกดอกไม้เปลี่ยนไปตามฤดูกาล อีกทั้งยังสามารถสนุกกับเครื่ องเล่นนานาชนิ ด อาทิ
เช่น สเปซทัวร์ รถไฟเหาะและหนอนสะบัด ชมสวนดอกไม้ซ่ ึ งกาลังบานสะพรั่งอวดสี สันเต็มสวน (ทั้งนี้ ข้ ึนอยู่
กับสภาพอากาศ เดือนมีนาคม – เมษายน เป็ นสวนดอกทิวลิป, เดือนพฤษภาคม – เดือนมิถุนายน เป็ นดอกกุหลาบ,
เดือนสิ งหาคม – เดื อนกันยายน เป็ นสวนดอกลิ ลลี่ , เดือนตุลาคม – เดือนพฤศจิกายน เป็ นสวนดอกเบญจมาศ)
ชมกิจกรรมและการแสดงต่างๆ ที่จดั ตามตารางประจาวันด้วยบัตรเข้าชมแบบ ONE DAY TICKET เล่นได้ทุก
เครื่ องเล่นไม่จากัดรอบ เลือกชมและเลือกซื้ อช้อบปิ้ งในร้านค้าของที่ระลึกต่างๆ อย่างมากมาย จากนั้นนาท่าน

โปรแกรมทัวร์ เกาหลี ANNYEONG KOREA (TG) 6วัน 4คืน – รหัสทัวร์

K121879

ค่า

วันที่ 4

เช้ า

ไป วัดวาวูจองซา (WAUJEONGSA TEMPLE) ตั้งอยู่ในเมืองยงอิน จังหวัดคยองกี โด เป็ นวัดเก่าแก่ที่ ต้ งั อยู่
กลางภู เ ขา มี เ ศี ย รพระพุ ท ธเจ้า ขนาดใหญ่ สี ท องอร่ า มดู โ ดดเด่ น ซึ่ งเป็ นสั ญ ลัก ษณ์ ที่ ส าคัญ ของวัด นี้ เศี ย ร
พระพุทธรู ปนี้ มีความสู งถึ ง 8 เมตร วางตั้งอยู่บนกองหิ นขนาดใหญ่ วัดแห่ งนี้ สร้ างขึ้ นในปี ค.ศ. 1970 โดย
นักบวชแฮด๊อก เพื่อแสดงการตอบแทนความเมตตากรุ ณาของพระพุทธเจ้าในการรวมประเทศเกาหลีเหนือและ
เกาหลีใต้ ภายในมีรูปสลักสะสมจากพุทธศาสนิ กชนทัว่ โลกมากกว่า 3,000 องค์ ภายในวัดยังมีรูปปั้ นหิ นสลักดู
เหมือนจะเป็ นนกฮูกแม่กบั ลูก มีเจดียท์ าด้วยก้อนหิ นดู แปลกตาและเมื่อเดินเข้าสู่ อุโบสถซึ่ งอยู่บนเนิ นเขา ก็จะ
พบกับที่ประดิษฐานพระนอนขนาดใหญ่ที่แกะสลักมาจากไม้ซ่ ึ งนามาจากอินเดียมีความเก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์ เป็ น
อย่างมาก ส่ วนบนสุ ดมีพระพุทธรู ปปางสมาธิ สีทององค์ใหญ่ประดิษฐานอยู่ นอกจากนี้ ที่วดั แห่ งนี้ ยงั เป็ นที่เก็บ
รักษาระฆังที่ใช้ตีในพิธีเปิ ดกีฬา โอลิมปิ ค ในปี ค.ศ. 1987
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (BIBIBAP ข้ าวยาและซุ ปเกาหลี)
หลังอาหารนาท่ านเข้ าสู่ ทพี่ กั  โรงแรม HAEDAMCHAE ระดับ 3 ดาวหรื อเทียบเท่า

ศูนย์ โสมแห่ งรัฐบาล – COSMETIC OUTLET – บลูเฮ้ าส์ – พระราชวังถ็อกซู กุง – ถนนเลียบกาแพงหิน –
หมู่บ้านบุกชอนฮันอก – RUNNING MAN THEME PARK – ดิวตีฟ้ รี – N SEOUL TOWER (ไม่ รวมค่ า
ขึน้ ลิฟท์ และคล้ องกุญแจ) – ตลาดเมียงดง
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารนา นำท่ ำนเดิ นทำงสู่ ศู นย์ โสมแห่ งรั ฐบาล (GINSENG CENTER) เหตุ ผลที่ เรี ยกว่ำศู นย์โสมแห่ ง
รัฐบำล เพรำะโสมทุกชนิ ดที่นี่จะถูกควบคุมคุณภำพภำยใต้มำตรฐำนของรัฐบำล ซึ่ งแน่นอนว่ำได้รับกำรรับรอง
คุณภำพจำกรัฐบำล เป็ นโสมที่มีอำยุ 6 ปี ซึ่ งถือว่ำมีคุณภำพดีที่สุดในโลก มีชื่อเสี ยงที่สุด ให้ท่ำนได้เลือกซื้ อโสม
คุณภำพ ในรำคำถูกกว่ำประเทศไทยถึง 2 เท่ำ โสมเกำหลีถือเป็ นยำบำรุ งร่ ำงกำยหรื อสำมำรถซื้ อเป็ นของฝำกจำก
ประเทศเกำหลี ใต้ก็ได้ จำกนั้นนำท่ำนช้อปปิ้ งร้ ำนเครื่ องสำอำงยอดนิ ยม COSMETIC OUTLET ของนักช้อป
ชำวไทยให้ท่ำนได้เลื อกซื้ อกลับไปฝำกเป็ นของที่ระลึ ก อำทิเช่ น
ROJUKISS, ครี มน้ ำแตก ซึ่ งรำคำถู กกว่ำที่ เมื องไทยเกื อบเท่ ำ ตัว
และบำงผลิตภัณฑ์ยงั ไม่มีขำยในไทย
ท่านผ่านชม บลูเฮ้ าส์ ซึ่ งเป็ นสถานที่พานักของประธานาธิ บดี ตัว
อาคารต่างๆ เป็ นการตกแต่งแบบผสมผสาน ด้านหลังคาของตึกเป็ น
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เทีย่ ง
บ่ าย

แบบเกาหลีด้ งั เดิม ส่ วนตัวอาคารเป็ นการสร้างแบบตึกสมัยใหม่ แต่สามารถดีไซน์ได้ออกมาอย่างลงตัวและยังคง
ความเป็ นเอกลักษณ์ของเกาหลีไว้ พาท่านเยีย่ มชม พระราชวังถ็อกซู กุง ซึ่ งแปลว่า พระราชวังแห่ งความอายุยืน
นาน และมั่งคง ที่ได้รับการพระราชทานชื่ อจากกษัตริ ยช์ ุ นจอง เป็ นที่ประทับของเจ้าชายวอนชาน ระหว่างปี
1454 – 1488 จนถึงกษัตริ ยโ์ กจอง กษัตริ ยก์ ่อนองค์สุดท้ายของราชวงศ์โชชอนก็ถูกบังคับให้สละราชสมบัติที่นี่
โดยญี่ปุ่น ในปี 1907 และพระองค์ก็ทรงประทับอยู่ที่นี่จนสิ้ นพระชนม์ ในปี ค.ศ.1919 พระราชวังนี้ ต้ งั อยู่ตรง
ข้ามกับ ศาลาว่าการเมืองแห่งกรุ งโซล (CITY HALL) มีประตูทางเข้าที่สวยงาม คือประตูแทฮันมุน (DAEHANMUN
GATE) ภายในมี พระที่ นั่งซุ งวาจอน(JUNGHWAJEON) หัน หน้า ไปทางทิ ศ ใต้ บริ เ วณรอบก าแพงด้า นหน้า
พระราชวัง มีช่างแกะสลักไม้เป็ นตัวอักษรฮันกึลและมีการแสดงพิธีเปลี่ยนเวรยามหน้าประตูพระราชวัง พาท่าน
เดินเลาะ ถนนเลียบกาแพงหิน สี น้ าตาลเทาสวยงาม (STONEWALL STREET) ข้างพระราชวัง ที่ข้ ึนชื่ อเรื่ อง
ความสวยงามและโรแมนติ กสายหนึ่ งในกรุ งโซล สองข้างทางของถนนแห่ งนี้ จะเรี ยงรายไปด้วยต้นกิ งโกะ
(แปะก๊วย) ที่ ปลู กไว้เลี ยบไปกับความโค้งของเส้ นถนน ภายในถนนแห่ งนี้ ยังเป็ นที่ ต้ งั ของโรงละคร โบสถ์
พิพิธภัณฑ์ศิลปะ และรู ปปั้ น 3 มิติ จางดอกแด (JANGDOCKDAE) อยูต่ รงบริ เวณลานน้ าพุหน้าพิพิธภัณฑ์ศิลปะ
แห่งกรุ งโซล ในช่วงใบไม้ร่วงถนนแห่งนี้จะเปลี่ยนเป็ นสี เหลืองสะพรั่ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนูไก่ ต๋ ุนโสม)
จากนั้นเดินทางไปยัง หมู่บ้านบุกชอนฮันอก (BUKCHON HANOK VILLAGE) เป็ นอีกหนึ่ง สัญลักษณ์ของ
เกาหลีท่ามกลางตึกรามบ้านช่องที่ทนั สมัยของกรุ งโซลนั้น หมู่บา้ นแห่ งนี้ ก็ยงั คงรักษาอาคารบ้านเรื อนในสมัย
โบราณ มี กลิ่ นอายของเกาหลี ในยุค เก่ า แก่ ท่านจะได้พบกับบ้า นของขุน นาง
ระดับสู งของเกาหลีในสมัยก่อน ภายในหมู่บา้ นมีอาคารแบบดั้งเดิมของเกาหลี
กว่า 100 หลัง (รู ปแบบบ้านแบบดั้งเดิ มของเกาหลี เรี ยกว่า ฮันอก ซึ่ งเก่าแก่ มา
ตั้งแต่สมัยโซซอน ในปั จจุบนั บ้านฮันอกหลายหลังในหมู่บา้ นถู กดัดแปลงให้
เป็ นศู น ย์ว ฒ
ั นธรรมเกสต์เ ฮ้า ส์ ร้ า นอาหาร และโรงน้ า ชา เปิ ดให้ บ ริ ก ารแก่
นักท่องเที่ยว ที่เข้ามาเพื่อสัมผัสและเรี ยนรู ้วฒั นธรรมเกาหลีแบบดั้งเดิม และอีก
หนึ่ งสิ่ งที่ สาคัญ ก็คือ หมู่บา้ นเป็ นย่านที่ มีคนเกาหลี อาศัยอยู่กนั จริ งๆ ภายใน
บ้าน พิเศษสุ ด!!! พาท่านพบกับ RUNNING MAN THEME PARK แหล่งเที่ยวแห่ งใหม่ในย่านอินซาดงที่มา
พร้อมกับธี มรันนิ่งแมน รายการวาไรตี้ยอดฮิตของเกาหลีที่มีแฟนคลับจากทัว่ โลก RUNNING MAN EP1 ‘FIND
THE TREASURE’ จะมีภารกิจต่างๆ กว่า 10 ภารกิจ ให้ได้ตามล่าสะสมคะแนน R – POINT ซึ่ งหากผูเ้ ล่นสะสม
คะแนนได้ม ากกว่า 80 คะแนน จะได้รับ ใบประกาศนี ย บัตรที่ ระบุ ว่า คุ ณคื อ
สมาชิ กคนใหม่ของ RUNNING MAN คนที่ 8 แล้วพาท่านช็อปปิ้ งสิ นค้าปลอด
ภาษีที่ ดิวตีฟ้ รี โดยที่นี่มีสินค้าชั้นนาให้ท่านเลือกซื้ อมากมายกว่า 500 ชนิ ด อาทิ
น้ าหอม เสื้ อผ้า เครื่ องสาอาง กระเป๋ า นาฬิกา ฯลฯ ต่อมาอิสระให้ท่านได้เลือกซื้ อ
เครื่ องสาอางค์แบรนด์ดงั ของเกาหลี ณ คอสเมติ ก มีให้เลือกมากมายหลายยี่ห้อ
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เย็น

วันที่ 5
เช้ า

อาทิเช่น ครี มน้ าแตกที่โด่งดัง ครี มหอยทาก แป้ งโรตี โลจูคิส ฯลฯ ฟรี !! SM DUTY FREE GIFT CARD มูลค่า
10,000 วอน จากนั้นนาท่านย้อนรอยละครซี รียเ์ กาหลี ชื่อดัง MY NAME IS KIM SAM SOON ภูเขานัมซาน
ภูเขาแห่ งเดียวที่ต้ งั อยูใ่ จกลางเมืองโซล สู ง 274 เมตร บนยอดเขามี โซลทาวเวอร์ (N SEOUL TOWER) ซึ่ งเป็ น
1 ใน 18 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลกมีความสู งถึง 480 เมตร เหนื อระดับน้ าทะเล ท่านสามารถชมทัศนี ยภาพ
ของกรุ ง โซล ได้ร อบทิ ศ 360 องศา ที่ คู่ รั ก ทุ ก คู่ ช าวเกาหลี จ ะต้อ งท าคื อ การคล้อ งกุ ญ แจคู่ รั ก LOVE KEY
CEREMONY บนโซลทาวเวอร์ โดยที่จะเขียนข้อความ หรื อชื่ อของคู่รักไว้บนแม่กุญแจและก็จะนาแม่กุญแจนี้
ไปคล้องกับรั้วเหล็ก ส่ วนลูกกุญแจเค้าจะทิ้งไปด้วยความเชื่ อที่วา่ หากคู่รักคู่ใด ได้มาเยือนและคล้องกุญแจคู่รัก
กันที่นี่จะทาให้ความรักของทั้งคู่ยืนยาวไม่พรากจากกันไปตลอดกาล (อิสระตามอัธยาศัย ไม่ รวมค่ าขึน้ ลิฟท์ชม
วิวและกุญแจ)
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูโอซัมบุลโกกี (หมูปลาหมึกผัดซอสบุลโกกี)
จากนั้นเดินย่อยต่อกันที่ ตลาดเมียงดง แหล่งช็อปปิ้ งขึ้นชื่ อและสถานที่รวมแฟชัน่ ชั้นนาของกรุ งโซลหรื อที่คน
ไทยรู ้ จ ัก กับ ในชื่ อ สยามแสควร์ เ กาหลี ท่ า นจะพบกับ สิ น ค้า วัย รุ่ น มากมายหลากหลายยี่ ห้ อ ไม่ ว่ า จะเป็ น
เครื่ อ งส าอางยี่ ห้ อ ดัง ๆอย่า ง 3CE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, ETUDE HOUSE, MISSHA ฯลฯเสื้ อ ผ้า
แฟชั่น มี ส ไตล์ , รองเท้า ส้ น สู ง น่ า รั ก ๆ, รองเท้า ผ้า ใบเก๋ ๆ, นอกจากนี้ ยัง มี
ร้านอาหารและร้านคาเฟ่ น่ารักๆซึ่ งที่นี่จะมีวยั รุ่ น หนุ่มสาวเกาหลีไปรวมตัวกัน
มากมายในแต่ละวัน
นาท่ านเข้ าสู่ ทพี่ กั  โรงแรม HAEDAMCHAE ระดับ 3 ดาวหรื อเทียบเท่า

ศูนย์ สมุนไพรโบกานยอง – ศู นย์ สมุนไพรนา้ มันสนเข็มแดง – ทาคิมบับ(ใส่ ชุดฮันบก) – ตลาดมังวอน –
พิพธิ ภัณฑ์ ภาพ 3 มิติ+พิพธิ ภัณฑ์ นา้ แข็ง
รับประทานอาหารเช้ า (9) ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
หลัง อาหารเช้า นาท่ า นสู่ ศู นย์ ส มุ นไพรโบกานยอง ต้นไม้ช นิ ดนี้ เจริ ญเติ บ โตในป่ าลึ ก บนภู เขาที่ ป ราศจาก
มลภาวะและระดับสู งเหนือน้ าทะเล 50 – 800 เมตร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนามารับประทานเพื่อช่วยดูแลตับให้
สะอาดแข็งแรง ป้ องกันโรคตับแข็งไม่ถูกทาลายจาการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจากอาหารและยา
นำท่ำนเดิ นทำงสู่ ศู นย์ สมุนไพรน้ามันสนเข็มแดง (RED PIN CENTER) เป็ นผลิตภัณฑ์ ที่สกัดจำกน้ำมันสน มี
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เทีย่ ง
บ่ าย

เย็น

สรรคุ ณช่ วยบำรุ งร่ ำงกำย ลดไขมัน ช่ วยควบคุ มอำหำรและรักษำสมดุ ลในร่ ำงกำยได้เป็ นอย่ำงดี นำท่ำนเรี ยนรู ้
วิธีกำรทาคิมบับ (ข้ำวห่ อสำหร่ ำย) อำหำรง่ำยๆที่คนเกำหลีนิยมรับประทำน คิม แปลว่ำ สำหร่ ำย บับแปลว่ำข้ำว
จะเป็ นแท่งยำวๆ แล้วเขำก็จะหัน่ เป็ นชิ้นๆ พอดีคำ จิ้มกะซี อิ้วคังจังเกำหลีหรื อวำซำบิก็ได้ จำกนั้นเชิ ญท่ำนร่ วม
เป็ นส่ วนหนึ่งของชำวเกำหลีโดยกำรแต่งกำยชุดประจำชำติ (ชุ ดฮันบก) พร้อมถ่ำยรู ปเป็ นที่ระลึก
 บริการอาหารเทีย่ ง ณ ภัตตาคาร (เมนูพูลโกกิ หมูผดั ซอสสไตล์ เกาหลี)
แวะเดินเล่นเดินกินที่ ตลาดมังวอน ตลาดเก่าแก่กว่า 50 ปี แหล่งรวบของกินที่อร่ อยที่นึงในโซล ของกินที่นี่ถูก
และสดใหม่ ขึ้นชื่ อถึงขนาดรายการทีวมี าถ่ายทาทุกเดือน อาหารที่แนะนาให้ลองทานกัน คือ ทักกังจอง(ไก่คลุก
ซอสเผ็ด หวาน) จากนั้น น าท่ า นเดิ น ทางสู่ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ภ าพ 3 มิ ติ (TRICK EYE MUSEUM) เป็ นสถานที่
ท่องเที่ยวชื่ อดังที่จดั ขึ้นแบบพิพิธภัณฑ์แกลเลอรี่ ศิลปะและภาพวาด ที่สร้างขึ้นโดย “ตร็ องป์ L’Oeil” คือเทคนิค
งานศิลปะแบบ 2D และลักษณะภาพวาดจะเป็ นแบบ 3D แทนที่จะเป็ นการดูภาพวาดธรรมดาๆเหมือนหอศิลป์
ทัว่ ไป นักท่องเที่ยวจะตื่นตาตื่นใจกับภาพวาดแนว 3D ที่เสมือนว่าได้เข้าไปเป็ นส่ วนหนึ่ งในรู ปภาพนั้นๆ ทาให้
นักท่องเที่ยวเพลินเพลินสนุ กสนาน ไม่มีเบื่อ ถือเป็ นพิพิธภัณฑ์ศิลปะยอดนิ ยมของชาวเกาหลีและนักท่องเที่ยว
เพราะไม่เพียงแต่เป็ นพิพิธภัณฑ์หอศิลปะภาพวาดสามมิติแล้ว ยังได้เปิ ดโซนใหม่ให้กบั นักท่องเที่ยวได้เข้าไป
เปิ ดประสบการณ์ใหม่ๆไม่ซ้ าใครกับ พิพิธภัณฑ์ น้าแข็ง (ICE MUSEUM) ซึ่ งเป็ นการจาลองเมืองน้ าแข็งขึ้นมา
เป็ นศิลปะการแกะสลักน้ าแข็งแบบไม่ธรรมดา หากแต่เป็ นการจาลองเป็ นเมืองน้ าแข็งเหมือนจริ งมากที่สุด และ
ยังเอาใจเด็กๆด้วยการสร้างสไลเดอร์ น้ าแข็งอีกทั้งยังมีกิจกรรมและโซนต่างๆ ให้นกั ท่องเที่ยวเข้าชมได้โดยไม่มี
เบื่ อ เช่ น นั่งรถลากกวางรู ดอร์ ฟ ถ่ ายรู ปคู่กบั คุ ณลุ งซานต้าน้ าแข็ง และถ่ ายรู ปกับบรรดานกแพนกวินน้ าแข็ง
ทั้งหลาย สารวจถ้ าน้ าแข็ง เอสกิ โม เยี่ยมชมปราสาทน้ าแข็ง มีจุดชมวิวบนกาแพงเมืองน้ าแข็ง โรงแรมที่สร้ าง
จาลองขึ้นจากการแกะสลักจากน้ าแข็งทั้งหมด ซึ่ งนักท่องเที่ยวสามารถตื่นตาตื่นใจและสัมผัสกับความหนาว
อุณหภูมิติดลบมากกว่า 5 องศา
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (เมนูจิมดัก ไก่พะโล้เกาหลี)
นาท่ านเข้ าสู่ ทพี่ กั  โรงแรม HAEDAMCHAE ระดับ 3 ดาวหรื อเทียบเท่า

วันที่ 6

ซุ ปเปอร์ มาร์ เก็ต – ออกเดินทางจากสนามบินอินชอน – กรุ งเทพฯ
เช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรมเวลาประมาณ 05.00 น.
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า (SET BOX บนรถ+เมนูอูด้ง)
จากนั้นพาท่านละลายเงินวอนที่ ร้านค้าสนามบิน หรื อ ซุ ปเปอร์ มาร์ เก็ต ซึ่ งท่านสามารถเลือกซื้ อสิ นค้า พื้นเมือง
เป็ นการส่ งท้ายก่อนอาลาเกาหลี อาทิ บะหมี่ชินราเมียน อูดง้ กิมจิ ลูกอมแปลกๆ ช็อคโกแลต น้ าจิ้มหมูยา่ งเกาหลี
จากนั้นเดินทางไปยังสนามบินอินชอน เพื่อเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย
08.20 น. นาท่านเดินทางสู่ กรุ งเทพฯโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG8081
12.10 น. ถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...
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GOODBYE KOREA

THAI AIRWAY

TG8078
TG8081

FLIGHT DETAILS
21 SEP
26 SEP

BKK - ICN
ICN - BKK

22:40-06:20
08:20 -12:10

อัตราค่าบริการ
วันเดินทาง

ผู้ใหญ่ พกั
2 ท่ าน

เด็กอายุตา่ กว่ า
12 ปี

INFANT

พักเดีย่ ว

21 – 26 กันยายน 2561
16,900 บาท
6,000 อัพเกรด Business Class (ไป - กลับ)
6,000 **หมายเหตุ หากต้ องการรีเควสทีน่ ั่งบนเครื่ องบิน กรุ ณาแจ้ ง ณ ตอนที่ทาการจอง

5,900 -

อัตรานีร้ วม
• ค่าตัว๋ โดยสารเครื่ องบินไป-กลับชั้นประหยัด (ตัว๋ กรุ๊ ป) ตามเส้นทางที่ระบุในรายการ
• ค่าโรงแรมที่พกั ตามรายการระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
• ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ
• ค่าอาหาร และเครื่ องดื่มตามรายการระบุ
• ค่ารถรับส่ ง ตามรายการระบุ
• นา้ ดื่มท่านละ 1 ขวด / คน / วัน
• ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง(ขึน้ อยู่กบั การผันแปรของภาษีนา้ มัน ณ วันนั้นๆ)
• ค่ามัคคุเทศก์ของบริ ษทั จากกรุ งเทพฯ คอยอานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
• ค่าประกันอุบตั ิเหตุคุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตรานีไ้ ม่ รวม
• ค่าทาหนังสื อเดินทาง
• ค่าธรรมเนียมแจ้งเข้า - ออกของบุคคลต่างด้าวค่าวีซ่าเข้าประเทศของบุคคลต่างด้าว (ถ้ามี)
• ค่าธรรมเนียมวีซ่าพิเศษสาหรับบุคคลต่างด้าว หรื อยืน่ วีซ่าเร่ งด่วน ซึ่ งบริ ษทั ฯ จะเรี ยกเก็บเพิ่มเป็ นกรณี ตามจริ ง
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•
•
•
•
•
•
หมายเหตุ



















ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวเช่น ค่าโทรศัพท์โทรสารโทรเลขค่าซักรี ดค่าอาหาร-เครื่ องดื่มนอกเหนือจากรายการ
ค่ามินิบาร์ ค่าชมภาพยนตร์ ช่องพิเศษภายในห้องพัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าน้ าหนักกระเป๋ าเกินพิกดั (สายการบินกาหนดให้ไม่เกินท่านละ 23 กก.)
ค่ าทิปมัคคุเทศก์ ท้องถิ่น คนขับรถท่ านละ 50,000 วอน/คน/ทิป หรื อ 1,500 บาท / ทิป / ท่าน
ค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากความล่าช้าของสายการบิน, เหตุสุดวิสัย, การเมือง หรื อ ภัยธรรมชาติ ฯลฯ
ค่ าภาษีมูลค่ าเพิม่ 7% และค่ าภาษีการบริการหักณ ทีจ่ ่ าย 3% (ในกรณีทตี่ ้ องการขอใบเสร็จมีภาษี)
รายการ และราคาสาหรับผูร้ ่ วมเดินทางผูใ้ หญ่อย่างน้อย 25 ท่าน เดินทางไป และกลับพร้อมคณะ
รายการนี้ เป็ นเพียงข้อเสนอที่ตอ้ งได้รับการยืนยันจากบริ ษทั ฯ อีกครั้งหนึ่ ง หลังจากได้สารองที่นงั่ กับสายการ
บิ น และโรงแรมที่ พกั ในต่างประเทศเป็ นที่ เรี ยบร้ อย อย่างไรก็ตามรายการนี้ อาจเปลี่ ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม
ราคานี้ คิดตามราคาตัว๋ เครื่ องบินในปั จจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่ องบินปรั บสู งขึ้ น บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ที่จะปรั บ
ราคาตัว๋ เครื่ องบิน ตามสถานการณ์ดงั กล่าว
บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณี เกิ ดความเสี ยหาย หรื อสู ญหาย สาหรับกระเป๋ าเดิ นทาง หรื อของมี ค่า
ส่ วนตัวของท่านระหว่างการเดินทาง
บริ ษัทฯ จะไม่ รับผิดชอบ และขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่ คืนเงินไม่ ว่าทั้งหมด หรื อบางส่ วน ในกรณีที่ผ้ ูเดินทาง
มิได้ รับอนุ ญาตให้ เดินทางเข้ า หรื อออกนอกประเทศ อันเนื่ องมาจากการพิจารณาของเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ า
เมือง หรื อ มีสิ่งผิดกฎหมาย หรื อ เอกสารเดินทางไม่ ถูกต้ อง หรื อ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น
บริ ษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่ คืนเงินไม่ ว่าทั้งหมดหรื อบางส่ วน ด้ วยเหตุอันเนื่ องมาจากความผิดพลาด ความ
ล่ าช้ า การเปลี่ยนแปลงบริ การของสายการบิน บริ ษัทขนส่ ง หรื อหน่ วยงานที่เกี่ยวข้ อง เหตุการณ์ ทางการเมือง
การจลาจล ภัยธรรมชาติ อันนอกเหนือจากความควบคุม
บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ทจี่ ะไม่ คืนเงินไม่ ว่าทั้งหมดหรื อบางส่ วน ในกรณีที่ผ้ เู ดินทางไม่ ใช้ บริการบางส่ วนหรื อ
ทั้งหมด โดยความสมัครใจของผู้เดินทางเอง และ/หรื อไม่ เดินทางไปพร้ อมคณะ และ/หรื อไม่ ปรากฏตัวในวัน
เดินทาง
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ีได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ข้ ึนอยู่
กับเวลา การจราจร สภาพอากาศ และเหตุสุดวิสัยอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัย และประโยชน์
ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทาร้าย การ
สู ญหาย หรื อจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริ ษทั ฯ ไม่มีสิทธิ์ ในการให้คาสัญญาใดๆ ทั้งสิ้ นแทน บริ ษทั ฯ นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้ ีอานาจของบริ ษทั ฯ กากับเท่านั้น
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บริ ษทั ฯ จัดให้เฉพาะลูกค้าที่ประสงค์จะไปท่องเที่ยวตามรายการของทัวร์ ทุกวันเท่านั้น หากท่านไม่สามารถ
ร่ วมทัวร์ ทุกวัน แค่สมัครมาร่ วมทัวร์ เพียงเพื่อการใช้ตวั๋ เครื่ องบินและที่พกั ในราคาพิเศษ หากท่านไม่แจ้ง และ
ปรากฏว่าท่านไม่รวมทัวร์ ในบางวัน ทางบริษัทจะคิดค่ าดาเนินการในการแยกท่ องเทีย่ วเอง 300 USD
(ก่อนซื้ อทัวร์ จะต้องแจ้งความประสงค์ที่เป็ นจริ ง เพื่อทางผูจ้ ดั จะได้คิดค่าบริ การที่เหมาะสม)
เด็ก หมายถึง ผูท้ ี่มีอายุนอ้ ยกว่า 12 ปี
หนังสื อเดินทางจะต้ องมีอายุเหลือมากกว่ า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
*.*.*. นา้ หนักกระเป๋าคนละ 30 กิโลกรัม*.*.*.

เงื่อนไขการให้ บริการ
1. การจองครั้งแรก มัดจาท่านละ 10,000 บาท ภายใน 1 วันหลังการจอง และชาระทั้งหมดก่อนเดินทางภายใน 25 วัน
หากเป็ นช่วงเทศกาลหรื อวันหยุดยาวชาระทั้งหมดก่อนเดินทางภายใน 30วัน
(การไม่ชาระเงินค่ามัดจา หรื อชาระไม่ครบ หรื อเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่วา่ ด้วยสาเหตุใดใด ผูจ้ ดั มีสิทธิ์
ยกเลิกการจัด หรื อยกเลิกการเดินทาง)
2. ในกรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรื อเข้าประเทศที่
ระบุในรายการ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
การยกเลิก
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21-29 วัน เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-20 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 80% ของราคาทัวร์
• ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 - 6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
**ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิก หรื อเปลี่ยนชื่ อผูเ้ ดินทางได้**
กรุ ้ ปที่ เดิ นทางช่ วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ ตอ้ งการั นตี มดั จากับสายการบิ นหรื อผ่านตัวแทนในประเทศหรื อ
ต่ า งประเทศ รวมถึ ง เที่ ย วบิ น พิ เ ศษเช่ น CHARTER FLIGHT, EXTRA FLIGHT จะไม่ มี ก ารคื น เงิ น มัด จ า หรื อ
ค่าทัวร์ ท้ งั หมด
หมายเหตุ : รายการทัวร์ สามารถเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม
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