SNOW SOUL SAVE (5D3N)
สายการบิน ZE / 7C / TW / LJ







เต็มอิม่ กับเล่นสกีสุดมันส์
เดินเล่นในเมืองสีลกู กวาด LA PROVENCE
ช้อปปิ้ งจุใจ PAJU OUTLET / เมียงดง / ทงแดมุน
สักการะขอพรสิง่ ศักดิ ์สิทธิ ์ ณ วัดโชเกซา
สนุกกับเครือ่ งเล่นมากมายที่ EVERLAND
 ชิมสตรอว์เบอร์ร่ี ลูกใหญ่สดๆ จากไร่

เดินทางวันที่ 07-11 ธันวาคม 2018
ราคาเพียง 15,900.- / ท่าน

วันที่
1
2
3

4

โปรแกรม
โรงแรม
LA PROVENCE - PAJU OUTLET SUWON
FREE TIME SKI (ไม่รวมอุปกรณ์)
หรือเทียบเท่า
EVERLAND (รวมบัตรเครือ่ งเล่นไม่จากัด) - STRAWBERRY FARM –
SEOUL
FANTA STICK SHOW - KIMBAP+HANBOK - TRICK ART MUSEUM
หรือเทียบเท่า
GINSENG CENTER - AMETHYST SHOP - COSMETIC SHOP SEOUL
GYEONGBOKGUNG PALACE - N SEOUL TOWER - MYEONGDONG หรือเทียบเท่า
DONGDAEMUN - DONGDAEMUN PLAZA
JOGYESA - BUKCHIN HANOK VILLAGE - DUTY FREE CHEONGGYECHEON STREAM - HERB SHOP - RED PINE SHOP SUPERMARKET

วันที่ 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติ อินชอน
คณะเดินทางพร้อมกันทีจ่ ดุ หมาย สนามบินสุวรรณภูม ิ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ณ เคาน์เตอร์
สายการบิน EASTAR JET / JEJU AIR / JIN AIR / T’WAY โดยมีเจ้าหน้าทีจ่ ากบริษทั ฯ คอยให้การต้อนรับ
และอานวยความสะดวกในเรือ่ งของเอกสารตลอดจนสัมภาระของท่าน (**โปรดแสดงใบนัดหมาย และ
พาสปอร์ตให้แก่เจ้าหน้าทีใ่ นวันเดินทาง) หลังจากเช็คอิน และโหลดสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นาท่านออก
เดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต้ ออกเดินทางจาก ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ สู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอนิ ชอน

ข้ อแนะนำ เพื่อความสะดวกในการเข้ ารับการตรวจค้ นก่อนขึ ้นเครื่องบิน ของเหลว เจล และสเปรย์ทกุ ชนิด ต้ องบรรจุใน
ภาชนะที่มีขนาดความจุไม่เกิน 100 มิลลิลติ ร สาหรับภาชนะที่เกิน 100 มิลลิลติ ร แม้ จะบรรจุของเหลว เจล และสเปรย์ เพียง
เล็กน้ อยก็ไม่สามารถนาติดตัวขึ ้นเครื่ องบินได้ ภาชนะทังหมดต้
้
องใส่รวมกันไว้ ในถุงพลาสติกใส ซึง่ เปิ ด - ปิ ด ผนึกได้ และมี
ความจุรวมกันไม่เกิน1 ลิตร (1,000 มิลลิลติ ร) ของเหลวที่ได้ รับการยกเว้ น ได้ แก่ นม และอาหารสาหรับเด็กทารกในปริมาณที่
เหมาะสม รวมถึงยาที่มเี อกสารกากับชัดเจน ของเหลว เจล และสเปรย์ ที่ซื ้อจากร้ านค้ าปลอดอากร (DUTY FREE SHOPS) ที่
ท่าอากาศยานต้ องบรรจุในถุงพลาสติกใสปิ ดผนึกปากถุงไม่มีร่องรอย การเปิ ดปากถุง และมีหลักฐานแสดงว่าได้ ซื ้อ ณ วันที่
เดินทาง เพื่อนาไปแสดงต่อเจ้ าหน้ าที่ ณ จุดตรวจค้ น อย่างไรก็ตามแต่ละประเทศจะมีกฎ การนาของเหลว ขึ ้นเครื่ องแตกต่างกัน
การนาผลิตภัณฑ์ของสดที่ทาจากสัตว์ไม่วา่ เนื ้อหมู เนื ้อวัว ผัก ผลไม้ สด ไม่อนุญาตให้ นาเข้ าประเทศเพื่อป้องกันโรคต่างๆเพราะ
หากศุลกากรตรวจพบจะต้ องเสียค่าปรับ

วันที่ 2 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – LA PROVENCE – เล่นสกีสดุ มันส์ (ไม่รวมค่าอุปกรณ์ )
เดินทางถึงสนามบินนานาชาติอนิ ชอนประเทศเกาหลีใต้ (กรุณาปรับเวลาของท่าน
ให้เร็วขึน้ 2 ชัวโมงเพื
่
่อให้ตรงกับเวลาท้องถิน่ ของประเทศเกาหลี) หลังจากผ่านพิธ ี
การตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรแล้ว พาท่านเดินทางสู่ หมูบ่ า้ นลาโพรวองซ์ (LA

PROVENCE) หมูบ่ า้ นสุดชิค สไตล์ยโุ รปแห่งเกาหลี สัมผัสบรรยากาศบ้านเรือนสุดน่ารัก และร้านค้าระบายสี
ลูกกวาดหวานๆ อิสระให้ท่านถ่ายรูปเก็บไว้เป็ นทีร่ ะลึกได้ตามอัธยาศัย
จากนัน้ นาท่านช้อปปิ้ ง PAJU OUTLET แห่งใหม่และใหญ่ทส่ี ุดในเกาหลี ซึง่ มีรา้ นค้า
หลากหลายกว่า 165 ร้านค้าและมีสนิ ค้า BRAND NAME ดังๆมากมาย อาทิเช่น
ARMANI, CALVIN KLEIN, DIESEL, DKNY, GUESS, ESCADA ฯลฯ ลดราคา
มากมายหลายร้านและมีราคาถูกกว่าประเทศไทยให้ท่านได้ช้อปกันอย่างจุใจ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนู ดักคาลบี้ (DAKGALBI) ไก่ผดั เผ็ด บาร์บคี วิ
เกาหลี อาหารยอดนิยม อีกชนิดหนึ่ง ของคนเกาหลี โดยวิธกี ารนาเนื้อไก่ทห่ี นเป็
ั ่ นชิน้ ๆ และผักต่างๆ มาผัด
รวมกันกับซอสบาร์บคี วิ ในกระทะแบนเหล็กขนาดใหญ่
จากนัน้ พาท่านเดินทางสู่ ลานสกีรสี อร์ท ระหว่างทางท่านจะได้ช่นื ชมบรรยากาศสอง
ข้างทางในช่วงฤดูหนาวอันแสนงดงามของประเทศเกาหลีทส่ี วยทีส่ ุด ถึงสกีรสี อร์ท
อิสระให้ทุกท่านได้สมั ผัสหิมะและสถานทีท่ ง่ี ดงาม พร้อมถ่ายรูปเป็ น ทีร่ ะลึกและเล่น
สกีซง่ึ ลานสกีแห่งนี้มคี วามท้าทายให้ท่านได้สมั ผัสด้วยเนินหิมะทีม่ คี วามสูงไม่ต่ ากว่า
1 กิโลเมตรขึน้ ไป และเป็ นทีก่ ล่าวขวัญถึงว่าเป็ นสวรรค์ของนักสกีมอื ใหม่ แต่กม็ ที าง
วิง่ สาหรับมืออาชีพเช่นกัน
มีเนินรูปตัวเอสเป็ นตัวเชื่อมระหว่างยอดเนินและพืน้
ด้านล่างมาท้าทายความสามารถของท่านตามอัธยาศัยพร้อมเพลิดเพลินกับบรรยากาศของสายลมเย็นในฤดู
หนาวและทากิจกรรมสนุกๆ บนลานหิมะกว้าง (** ไม่รวมค่าเข้าลานสกี ค่าเช่าชุด+อุปกรณ์สกีและครูฝึก **)
**การเตรียมตัวก่อนเล่นสกี ควรเตรียม ถุงมือสกี ผ้าพันคอ แว่นกันแดด เสือ้ แจ๊คเก๊ตกันน้าหรือผ้าร่ม และ
กางเกงรัดรูป เป็ นต้น ขอคาแนะนาและฝึกวิธกี ารเล่นจากไกด์ทอ้ งถิน่ ก่อนลงสนามจริง เพื่อความปลอดภัย
ของท่านเอง** **ในกรณีทล่ี านสกีกลางแจ้งปิ ด เราจะพาท่านสู่ลานสกีในทีร่ ม่ ONEMOUNT SNOW PARK
แหล่งท่องเทีย่ วใหม่ล่าสุดใกล้กรุงโซล มีสงิ่ อานวยความสะดวกมากมาย เช่น FITNESS &GOLF, CLUB,
WATER PARK, SHOPPING MALL หากท่านใดทีไ่ ม่สนใจเล่น SNOW PARK สามารถเดินช้อปปิ้ งตาม
อัธยาศัย มีทงั ้ H&M,ADIDAS และมีแบรนด์ชนั ้ นาอีกมากมาย นอกจากนี้ยงั สามารถเล่นเครือ่ งเล่น
หลากหลายชนิดทัง้ บันจีจ้ มั พ์, ไม้ลากเลื่อน, ม้าหมุน ,สไลเดอร์ (ไม่รวมบัตรเข้า)
รับประทานอาหารเทีย่ ง ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย เมนู BBQ KOREA อาหารปิ้ งย่างสไตล์เกาหลี
รับประทานพร้อมเครือ่ งเคียงของเกาหลี ผักสด กิมจิ ซุป
หลังจากนัน้ นาท่านเข้าสู่ทพ่ี กั SUWON - SUWON JM หรือเทียบเท่า โรงแรมมาตรฐานเกาหลี

วันที่ 3 EVERLAND (รวมบัตรเข้า และบัตรเครื่องเล่นไม่จากัด) - สตรอว์เบอร์รี่ฟาร์ม – FANTA
STICK SHOW – กิ มบับ+ฮันบก – TRICK ART MUSEUM
ให้เวลาทุกท่านเต็มอิม่ กับสวนสนุกทีด่ ที ส่ี ุดของเกาหลี สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ด้วยบัตร SPECIAL PASS
TICKET ทีส่ ามารถเล่นเครื่องเล่นต่างๆ ได้ทุกชนิดและไม่จากัดรอบ สวนสนุกทีน่ ่ีถูกขนานนามว่า “ดิสนีย์
แลนด์เกาหลี” มีช่อื เสียงมากทีส่ ุดของประเทศ ให้ท่านสนุกกับเครือ่ งเล่นหลากหลายชนิด อาทิเช่น ทีเอ็กซ์
เพรส รถไฟเหาะ หนอนสะบัด ชาร์ป โรงหนังสามมิติ บ้านผีสงิ หมุน ท่านไหนทีไ่ ม่
ชอบการเล่นเครือ่ งเล่น สามารถเข้าซาฟารี ชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลกได้ทน่ี ่ี และ
ชมความน่ ารักของหมีทส่ี ามารถสื่อสารกับคนได้เดินชมและถ่ายรูปกับสวนดอกไม้ซง่ึ
ผลัดเปลีย่ นหมุนเวียนตามฤดูกาล (มีนาคม-เมษายน : สวนทิวลิป / พฤษภาคมมิถุนายน : สวนดอกกุหลาบ / กรกฎาคม : สวนดอกทานตะวันหรือดอกกุหลาบ/
สิงหาคม-กันยายน : สวนดอกลิลลี/่ ตุลาคม-พฤศจิกายน : สวนดอกเบญจมาศ)
นาท่านเข้าสู่ สตรอว์เบอร์รฟี าร์ม ให้ท่านได้ชมิ สตรอว์เบอร์รสี ดๆ และได้รวู้ ่าชาว
เกาหลีมวี ธิ กี ารปลูกสตรอว์เบอร์รอี ย่างไรจึงได้ผลผลิตดีและรสชาติหวานหอมชวนน่ า
รับประทาน..อิสระให้ทุกท่านอุดหนุนซือ้ ไปฝากคนทางบ้าน (**หมายเหตุ : การเก็บ
ขึน้ อยูก่ บั จานวนตามทีช่ าวเกษตรกาหนด และขึน้ อยูก่ บั ผลิตผลในแต่ละสัปดาห์)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย ชาบูชาบู (SHABU SHABU) สุกส้ี ไตล์เกาหลี
ประกอบไปด้วยผักสดหลากหลายชนิด ต้มในน้าซุปปรุงรสกลมกล่อม ทานพร้อมเครือ่ งเคียงและข้าวสวย
เกาหลีทร่ี สชาติถูกปากคนไทย
หลังจากนัน้ นาท่านชมโชว์ FANTA STICK SHOW เป็ นการแสดงละครเพลง THE
MUSICAL บอกเล่าเรือ่ งราวความรักอันอมตะ ระหว่างชายหนุ่มทีเ่ ชีย่ วชาญการตี
กลองกับวิญญาณของแฟนสาวทีเ่ ชีย่ วชาญดนตรีเครือ่ งสาย อาทิเช่น ฟลูต ไวโอลิน
ซอ และกายากึม ทีผ่ กู พันและตามหากันตัง้ แต่อดีตภพจนถึงปั จจุบนั สื่อสารผ่าน
ดนตรีโบราณและศิลปะร่วมสมัย อย่างบีบอย และแจ๊สแดนซ์ โดยแฝงมุกตลก ดึงให้
ผูช้ มได้เข้ามีส่วนร่วมในโชว์ได้อย่างน่ ารักตลอดการแสดง
ร่วมกันเรียนทาข้าวห่อสาหร่าย กิมบับ อาหารประจาชาติเกาหลี ซึง่ เป็ นส่วนหนึ่งใน
อาหารเกาหลียอดนิยมของคนไทยอีกเมนูหนึ่ง จากนัน้ เชิญท่านร่วมเป็ นส่วนหนึ่ง
ของชาวเกาหลีโดยการแต่งกายชุดประจาชาติต่างๆ ชุดฮันบก พร้อมถ่ายรูปเป็ นที่
ระลึก เพื่อไปอวดคนทางบ้าน

ต่อด้วยชม TRICK ART MUSEUM พิพธิ ภัณฑ์ศลิ ปะแรกในประเทศเกาหลีทจ่ี ดั แสดงศิลปะภาพลวงตา
นิทรรศการบนผนังแบบสามมิติ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย เมนู คาลบี้ (KALBI) อาหารเกาหลีแบบปิ้ งย่างทีม่ ี
ชื่อเสียงของเกาหลีเป็ นการนาเนื้อสัตว์มาหมักกับเครือ่ งปรุงจนเนื้อนุ่ม แล้วนาไปย่างบนแผ่นโลหะทีถ่ ูกเผา
จนร้อน พอใกล้สุกแล้วต้องใช้กรรไกรตัดเป็ นชิน้ พอดีคา ทานกับเครือ่ งเคียง
หลังจากนัน้ นาท่านเข้าสู่ทพ่ี กั SEOUL: BENIKEA SEOUL HOTEL หรือเทียบเท่า โรงแรมมาตรฐานเกาหลี

วันที่ 4 ศูนย์โสม - ศูนย์พลอยอเมทิ ส – ศูนย์เครื่องสาอาง - พระราชวังเคียงบ็อกกุง – N SEOUL
TOWER (ไม่รวมลิ ฟท์) – ศูนย์รวมวัยรุ่นเกาหลี เมียงดง – ศูนย์การค้าแฟชัน่ ทงแดมุน –
DONGDAEMUN DESIGN PLAZA
พาท่านรูจ้ กั และเข้าใจสมุนไพรโสมเกาหลี หรือราชาแห่งมวลสมุนไพร ที่ ศูนย์โสม
เพราะเกาหลีใต้เป็ นประเทศทีม่ กี ารผลิตโสมเกาหลีทม่ี คี ุณภาพเป็ นอันดับ 1 ของโลก
มีสรรพคุณทางการแพทย์ ช่วยบารุงหัวใจ ป้ องกันโรคหัวใจขาดเลือด และเสริม
ประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้ องกันมะเร็ง ท่านไหนทีต่ อ้ งทางานดึก นอนดึก หรือพักผ่อนไม่เพียงพอ
สามารถทานเพื่อลดความอ่อนล้า ทาให้รสู้ กึ กระปรีก้ ระเปร่า ร่างกายรูส้ กึ สดชื่น..
อิสระให้ท่านได้ซอ้ื กลับไปบารุงร่างกายหรือฝากญาติผใู้ หญ่ทท่ี ่านรักและนับถือ
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ ศูนย์พลอยอเมทิส หรือพลอยสีมว่ งทีม่ ชี ่อื เสียงของประเทศ
เกาหลีซง่ึ ชาวเกาหลีเชื่อว่าถ้าได้มพี ลอยชนิดนี้ตดิ ตัวไว้จะทาให้มโี ชคลาภและสิง่ ดีๆ
เกิดขึน้ ในชีวติ พาทุกท่านสู่ ศูนย์เวชสาอาง ให้ท่านได้เลือกซือ้ เครือ่ งสาอางคุณภาพ
ดีในราคาย่อมเยา อาทิเช่น ครีมน้ าแตก, ครีมโบท็อกซ์, ครีมหอยทาก ฯลฯ
นาท่านเข้าสู่ พระราชวังเคียงบ๊อก พระราชวังโบราณใหญ่ทส่ี ุดในประวัตศิ าสตร์
เกาหลีมอี ายุกว่า 600 ปี พระราชวังแห่งนี้มหี มูพ่ ระทีน่ งมากกว่
ั่
า 200 หลัง และได้ถูก
ทาลายไปในสมัยทีญ
่ ป่ี ่ นุ เข้ามายึดครอง
และทัง้ ยังเคยเป็ นศูนย์บญ
ั ชาการทาง
การทหาร และเป็ นทีป่ ระทับของกษัตริย์ สร้างขึน้ ในสมัยราชวงศ์โชซอนซึง่ เป็ นราชวงศ์สุดท้ายภายใต้การ
ปกครองของระบอบกษัตริยเ์ กาหลี ปั จจุบนั ได้รบั การบูรณะให้ใกล้เคียงกับพระราชวังเดิมมากทีส่ ุด

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย เมนู จิมดัก (JIMDAK) เป็ นเมนูไก่ประกอบด้วยวุน้
เส้น เกาหลี คลุกด้วยน้าซุป รสชาติกลมกล่อม เสิรฟ์ พร้อมข้าวสวยร้อนๆ พร้อมเครือ่ งเคียงเกาหลี
นาท่านสู่ หอคอยกรุงโซล N SEOUL TOWER ซึง่ อยูบ่ นเขานัมซาน ซึง่ เป็ น 1 ใน 18
หอคอยทีส่ งู ทีส่ ุดในโลก ฐานของหอคอยมีสงิ่ ทีน่ ่าสนใจต่างๆ เช่น ศาลาแปดเหลีย่ ม
ปาลกักจอง,
๊
สวนพฤกษชาติ, อาคารอนุสรณ์ผรู้ กั ชาติอนั ชุง กุน อิสระให้ทุกท่านได้
เดินเล่นและถ่ายรูปคู่หอคอยตามอัธยาศัยหรือคล้องกุญแจคู่รกั (ไม่รวมค่าขึน้ ลิฟท์)
พาท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ งที่ ศูนย์รวมของวัยรุน่ เกาหลี เมียงดง ได้ช่อื ว่าเป็ น
แหล่งรวมแฟชันแบรนด์
่
เกาหลีชนั ้ นา ซึง่ ในแต่ละวันจะมีวยั รุน่ เกาหลีมาเดินช้อปปิ้ ง
กันอย่างล้นหลาม ท่านสามารถหาซือ้ สินค้าได้อย่างหลากหลายทัง้ เสือ้ ผ้า, รองเท้า, กระเป๋ า, เครือ่ งสาอางซึง่
เป็ นทีร่ จู้ กั อย่างดีของคนไทย อาทิ LANEIGE, ETUDE, IOPE, CHARMZONE,
SKIN FOOD, THE FACE SHOP เป็ นต้น ยังมี เสือ้ ผ้า เครือ่ งประดับ, ซีดเี พลง, วี
ซีด-ี ดีวดี หี นังและซีรยี ย์ อดฮิต ตลอดจนของทีร่ ะลึกทีม่ รี ปู ดาราคนโปรดของท่านอยูใ่ น
สินค้าหลากหลายชนิดให้ได้เลือกซือ้ กัน
จากนัน้ นาท่านช็อปปิ้ งต่อที่ ศูนย์การค้าแฟชันแห่
่ งเกาหลี ทงแดมุน ให้ท่านได้เลือก
ซือ้ เสือ้ ผ้าเครือ่ งแต่งกาย เครือ่ งหนังรองเท้า นอกจากนี้ยงั มีรา้ นเครือ่ งสาอางต่างๆ
เรียงรายตามตึกริมสองข้างถนนให้ท่านได้เลือกชม นอกจากนี้ยงั มีเวทีการแสดงร้อง
เต้นเปิ ดหมวกให้ผทู้ อ่ี ยากแสดงความสามารถ มาแสดงให้ชมกันอีกด้วย และฝั ง่ ตรง
ข้ามของ ทงแดมุน ท่านสามารถเดินข้ามไปชม ตึก DDP หรือ DONGDAEMUN
DESIGN PLAZA เป็ นสถานทีส่ าหรับจัดแสดงงานศิลปะ อีเวนท์ การประชุม รวมไป
ถึงนิทรรศการต่างๆนอกจากนี้ท่านยังสามารถชมบรรยากาศดอกไม้ไฟ LED ROSE GARDEN
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย เมนูพุลโกกิ เมนูทม่ี สี ่วนผสมของเนื้อสัตว์ และผัก ทาน
คู่กบั เครือ่ งเคียงชื่อดังอย่าง กิมจิ
หลังจากนัน้ นาท่านเข้าสู่ทพ่ี กั SEOUL: BENIKEA SEOUL HOTEL หรือเทียบเท่า โรงแรมมาตรฐานเกาหลี

วันที่ 5 วัดโชเกซา - หมูบ่ ้านบุกชอนฮันอก – DUTY FREE – คลองเกชอน - ศูนย์สมุนไพร - ศูนย์
น้ามันสนเข็มแดง – SUPERMARKET

นาท่านสู่ วัดโชเกซา วัดศูนย์กลางของพุทธศาสนานิกายเซนทีม่ ชี ่อื เสียงของประเทศ
เกาหลี ถึงแม้จะเป็ นวัดทีต่ งั ้ อยูท่ ่ามกลางความวุ่นวายของเมืองแต่ภายในวัดมีความ
เงียบสงบและสวยงามมาก ภายในวัดมีต้นไม้ใหญ่ทม่ี คี วามสูงกว่า 26 เมตร อาคาร
เก่าแก่ และเจดียท์ แ่ี กะสลักจากหินสูง 7 ชัน้ นอกจากนี้ยงั มีความสาคัญในการจัดพิธ ี
การสาคัญ แห่โคมไฟรูปดอกบัว ในวันก่อนวันประสูตขิ องพระพุทธเจ้า โดยขบวนแห่
นี้จะเริม่ ต้นตัง้ แต่สนามกีฬาทงแดมุน เคลื่อนขบวนไปตามถนนชงโนและมาสิน้ สุดที่
วัดแห่งนี้
หลังจากนัน้ พาท่านไปชมหมูบ่ า้ นดัง้ เดิมของเกาหลี หมูบ่ า้ นบุกชอนฮันอก ทีม่ ี
ประวัตศิ าสตร์ยาวนาน ตัง้ อยูร่ ะหว่างพระราชวังเคียงบกกุง, พระราชวังชางด๊อกกุง
และอารามหลวงจองเมียว คาว่า บุกชอน มีความหมายแปลว่าหมูบ่ า้ นทางตอนเหนือ
ตามตาแหน่งทีต่ งั ้ ของหมูบ่ า้ นทีอ่ ยูท่ างทิศเหนือของคลองชองเกชอนและชงโน
หมูบ่ า้ นประกอบด้วย ตรอกซอกซอยอันเป็ นทีต่ งั ้ ของบ้านแบบดัง้ เดิมกว่าร้อยหลัง
และเป็ นทีเ่ ก็บรักษาสภาพแวดล้อมของเมืองไว้ เพื่อเป็ นการบอกเล่าประวัตศิ าสตร์ และ เป็ นมรดกทาง
วัฒนธรรมตัง้ แต่สมัยราชวงศ์โชซอนทีม่ อี ายุกว่า 600 ปี
นาท่านช็อปปิ้ งสินค้าปลอดภาษีท่ี ดิวตีฟ้ รี (DUTY FREE) ทีน่ ่ีมสี นิ ค้าชัน้ นาให้ท่าน
ได้เลือกซือ้ มากมายกว่า 500 ชนิด ทัง้ น้าหอม เสือ้ ผ้า เครือ่ งสาอาง กระเป๋ า นาฬิกา
เครือ่ งประดับ ฯลฯ ในบริเวณดิวตีฟ้ รีท่านสามารถเดินไปชม คลองชองเกชอน เป็ น
คลองโบราณในสมัยราชวงศ์โชซอน อายุกว่า 600 ปี โดยมีความยาวประมาณ 5.84
กิโลเมตร ไหลผ่านย่านใจกลางกรุงโซลแต่ในช่วง ค.ศ.1957- ค.ศ.1977 ได้มกี ารพัฒนาประเทศอย่างก้าว
กระโดด จนกระทังปี
่ ค.ศ.2002 นายลี มยองปาร์ค ผูไ้ ด้รบั ตาแหน่งเป็ นผูว้ ่าการกรุงโซล ได้เสนอโครงการ
ฟื้ นฟูคลองชองเกชอน เพื่อฟื้ นฟูธรรมชาติสองฝั ง่ คลอง จนปั จจุบนั คลองชองเกชอนได้กลายเป็ นแหล่ง
ท่องเทีย่ วทีส่ าคัญมากใน กรุงโซล
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย ซัมเกทัง หรือเมนู ไก่ตุ๋นโสม อาหารวังในสมัยก่อน
ปั จจุบนั เป็ นอาหารเลื่องชื่อมากของเมืองหลวง ภายในตัวไก่จะมีขา้ วเหนียว รากโสม พุทราแดง และเคล็ดลับ
ในการตุ๋นเสิรฟ์ พร้อมเครือ่ งเคียงทีเ่ รียกว่า กักตุกี เส้นขนมจีน เหล้าโสม พริกไทยดา และเกลือ

จากนัน้ นาท่านเข้าชม ศูนย์สมุนไพร หรือ ฮ๊อกเกตนามู ใหม่ล่าสุดของเกาหลี โดยมี
การจดลิขสิทธิ ์เรียบร้อยแล้ว สรรพคุณช่วยในการล้างสารพิษทีต่ กค้างหรือไขมันที่
สะสมอยู่ภายในผนังของตับ ไต ช่วยให้ตบั หรือไตของท่านแข็งแรงขึน้ และยังส่งผลดี
ต่อสุขภาพร่างกายของท่านเองอีกด้วย นาท่านชม ศูนย์น้ามันสนเข็มแดง ผลิตจาก
ใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลี ทีม่ สี รรพคุณ ช่วยชะล้างไขมันในเส้นเลือด เพื่อ
ป้ องกันการอุดตันของเส้นเลือด และชมการสาธิตให้ท่านได้เห็นภาพอย่างชัดเจน
ยิง่ ขึน้
หลังจากนัน้ ได้เวลานาท่านสู่ สนามบินอินชอน เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ ระหว่างทาง แวะช้อปปิ้ ง
ที่ SUPERMARKET เพื่อซือ้ ของฝากคนทางบ้าน ทีร่ า้ นแห่งนี้มขี นมพืน้ เมืองเกาหลีหลากชนิดรวมทัง้ กิมจิ
ไก่ตุ๋นโสมทีบ่ รรจุอยูใ่ นถุงสุญญากาศ ตะเกียบ ถ้วยใส่ขา้ วและของฝากของทีร่ ะลึก ได้เวลานาท่านออก
เดินทางสู่สนามบิน ออกเดินทางจาก ท่าอากาศยานนานาชาติอนิ ชอน สู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ

SNOW SOUL SAVE (5D3N)
ค่าบริการเดือน ธันวาคม 2018
วันทีเ่ ดินทาง
07-11 ธันวาคม 2018

สายการบิน
ZE / 7C / TW / LJ

ราคาผูใ้ หญ่
15,900.-

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง
15,900.-

หมำยเหตุ: อัตราค่าบริการ
+ หากท่านต้ องการห้ องสาหรับพักเดี่ยว สามารถจ่ายเพิ่มเติมอีก 4,900.-ท่านละ จากราคาผู้ใหญ่
+ หากท่านต้ องการเดินทางแบบไม่ใช้ ตวั๋ (JOIN LAND) คิดราคาท่านละ 6,900.-บาท/ท่าน

หมำยเหตุ :
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงโปรแกรมราคาและเที่ยวบินทังไปและกลั
้
บโดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงเที่ยวบินทังไปและกลั
้
บโดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงโปรแกรมหรื อรายการอาหารโดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าทังนี
้ ้ขึ ้นอยูต่ ามความเหมาะสม
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงสายการบินในระดับเทียบเท่ากันและเปลีย่ นแปลงเที่ยวบิน
โปรแกรมเปลีย่ นแปลงได้ , ตารางทัวร์ สลับโปรแกรมได้ , ตามความเหมาะสม*
โปรดตรวจสอบข้ อมูลให้ มนั่ ใจก่อนทาการโอนเงินจองทุกครัง้
กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมและเงื่อนไขต่างๆให้ ละเอียดก่อนยืนยันการจอง*
เจ้ าหน้ าที่จะส่งใบนัดหมายการเดินทางให้ ภายใน 5-7 วันก่อนเดินทางเท่านัน!!!
้ และหากมีการเปลีย่ นแปลงจะรี บแจ้ งให้ ทราบ
หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามเจ้ าหน้ าที่
***ลูกค้ ามีความจาเป็ นต้ องเข้ าร้ านตามโปรแกรมทัวร์
อันได้ แก่ ศูนย์โสม, ศูนย์สมุนไพร, ศูนย์เวชสาอาง, ศูนย์น ้ามันสนแดง, ศูนย์พลอยอเมทิส หากท่านไม่ต้องการเข้ าร้ านดังกล่าว
บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าบริ การเพิ่มท่านละ 300 USD***
***กรณีที่กองตรวจคนเข้ าเมืองทังที
้ ่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้ เดินทางออกหรื อเข้ าประเทศที่ระบุในรายการ
เดินทาง ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทังสิ
้ ้นและขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัท***
กรุณาชาระมัดจาหลังจากวันจองภายใน 3 วัน และ ชาระส่วนทีเ่ หลือทัง้ หมดก่อนการเดินทางภายใน 14 วัน
********มัดจาขัน้ ต่า 5,000.- บาท/ท่าน/ทริป******

อัตราทัวร์รวม
 ค่าตั ๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามเส้นทางทีร่ ะบุในรายการชัน้ ทัศนาจร ไป-กลับพร้อมคณะ
 ค่าอาหารทุกมือ้ ตามทีร่ ะบุในรายการ
 ค่าเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ ตามรายการ









ค่าทีพ่ กั ตามระบุในรายการ พักห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ ะบุ หรือเทียบเท่า
ค่ารถรับ-ส่ง และนาเทีย่ วตามรายการ
ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งทีม่ ี
ค่าน้าหนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละ15 หรือ 20 กก.
ค่าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
ค่าบัตรเข้าสวนสนุกเอเวอร์แลนด์ เครื่องเล่นไม่จากัด
ปลักไฟ
๊ ADAPTER

อัตราทัวร์ไม่รวม
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทาหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์สว่ นตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และ
เครื่องดื่มทีส่ งเพิ
ั ่ ม่ นอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสังเพิ
่ ม่ กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิม่ เองต่างหาก)
 ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ทอ้ งถิน่ ท่านละ 1,500 บาท หรือ 50,000 วอน ต่อท่านตลอดทัง้ ทริป
 หากผูเ้ ดินทางไม่ได้ถอื หนังสือเดินทางประเทศไทย มีค่าใช้จ่ายเพิม่ เติม 5,000 บาท
 ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3%
 ค่าน้าหนักกระเป๋ าสัมภาระ ทีห่ นักเกินสายการบินกาหนด (ปกติ 15-20 กก.)
 ค่าวีซ่าสาหรับพาสปอร์ตต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1.พาสปอร์ต 2.ใบประจาตัวคนต่างด้าว 3.ใบสาคัญถิน่ ที่
อยู่ 4.สาเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) 5.สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี) 6.รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป แล้วทางบริษทั ฯจะเป็ น
ผูด้ าเนินการยื่นวีซ่าให้ท่านโดยจ่ายค่าบริการต่างหาก (สาหรับหนังสือเดินทางต่างด้าวเจ้าของหนังสือเดินทางต้อง
ทาเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า)
 ค่าลิฟท์ท่ี N SEOUL TOWER
 ค่ากระเช้าทีอ่ ุทยานแห่งชาติซอรัคซาน

หมายเหตุ
 จานวนผูเ้ ดินทาง ขัน้ ต่า ผูใ้ หญ่ 20 ท่าน ขึน้ ไป
 เทีย่ วบิน ราคาและรายการท่องเทีย่ ว สามารถเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผู้
เดินทางเป็ นสาคัญ
 ขอสงวนสิทธิในการเปลี
ย่ นแปลงเทีย่ วบินและตารางการบินทัง้ ไปและกลับโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
์
 ตั ๋วเครื่องบินเป็ นตั ๋วราคาพิเศษ ไป-กลับ แบบหมู่คณะ กรณีทท่ี ่านไม่เดินทางพร้อมคณะ เนื่องจากไม่ผ่านการ
พิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง กรมแรงงาน ทัง้ ไทยและต่างประเทศ เนื่องจากมีสงิ่ ผิดกฎหมาย หรือ
เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง การกระทาทีส่ อ่ ไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง หรือถูกปฎิเสธในกรณี
อื่นๆ**การพิจารณาเป็ นเอกสิทธิและวิ
์ จารณญาณของเจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าทีก่ รมแรงงานเท่านัน้
ซึง่ อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั ไม่สามารถทาการเลื่อนวันหรือคืนเงินได้
 กรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมือง,เจ้าหน้าทีก่ รมแรงงานทัง้ ทีไ่ ทย และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้ท่านเดินทางออกหรือ
เข้าประเทศ เนื่องจากมีสงิ่ ผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือในกรณีอ่นื ๆการพิจารณาเป็ นเอกสิทธิ ์
















และวิจารณญาณของเจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าเมือง และเจ้าหน้าทีก่ รมแรงงานเท่านัน้
ซึง่ อยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษทั ทัง้ นี้กรณีทท่ี ่านไม่ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิไม่
์ คนื ค่าทัวร์ใดๆ ทัง้ สิน้
หนังสือเดินทาง (Passport) ของท่าน นับจากวันทีเ่ ดินทางไปและกลับ ต้องมีอายุเหลือใช้งานมากกว่า 6 เดือนขึน้
ไป และต้องเหลือหน้ากระดาษพอให้เจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าเมืองสามารถประทับตราได้ และต้องอยู่ในสภาพที่
สมบูรณ์ ไม่ชารุด หรือฉีกขาด
ทางบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน,
การก่อจลาจล
หลังจากได้รบั เอกสารเรียกเก็บเงิน (Invoice) กรุณาชาระเงิดมัดจาภายใน 3 วัน และส่งหลักฐานการชาระเงินพร้อม
หน้าพาสปอร์ตของผูเ้ ดินทาง และชาระเงินทัง้ หมดก่อนการเดินทางภายใน 14 วัน
ทางบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หากท่านใช้บริการของทางบริษทั ฯ ไม่ครบ อาทิไม่เทีย่ วบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางมือ้ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษทั ฯ ได้ชาระค่าใช้จ่ายให้กบั ต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อน
ออกเดินทางแล้ว
ทางบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หากเกิดสิง่ ของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบตั เิ หตุทเ่ี กิดจาก
ความประมาทของตัวนักท่องเทีย่ วเอง
เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วนกับทางบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่ านได้ยอมรับในเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ทีไ่ ด้ระบุไว้แล้วทัง้ หมด
ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี
ย่ นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ไี ด้ตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่
์
กับเวลาการจราจร สภาพอากาศ และเหตุสดุ วิสยั อื่นๆทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้ ทัง้ นี้เพื่อความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้
เดินทางเป็ นสาคัญ
มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษทั ฯ ไม่มสี ทิ ธิในการให้
คาสัญญาใดๆ ทัง้ สิน้ แทน บริษทั ฯ นอกจากมี
์
เอกสาร ลงนามโดยผูม้ อี านาจของบริษทั ฯ กากับเท่านัน้
ในกรณีทล่ี กู ค้าตัง้ ครรภ์ ต้องมีใบรับรองจากแพทย์ว่าสามารถเดินทางท่องเทีย่ วได้ และมีอายุไม่เกิน 7 วัน นับจาก
วันทีเ่ ดินทาง และต้องแจ้งให้ทางบริษทั ทราบล่วงหน้า
กรณีกรุ๊ปส่วนตัว กรุ๊ปเหมา กรุป๊ นักเรียน กรุ๊ปดูงาน ไม่สามารถใช้ราคาดังกล่าวในโปรแกรมได้
กรณีทท่ี ่านซือ้ เฉพาะแพ็คเกจทัวร์ไม่รวมตั ๋วเครื่องบิน จะไม่รวมค่าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ
1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

การยกเลิ ก
- ต้องยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วันเท่านัน้ คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการทีช่ าระแล้ว
- หากยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 45 วัน ขอสงวนสิทธิไม่
์ คนื ค่าทัวร์ทุกกรณี
- ในกรณีกรุ๊ปส่วนตัว กรุ๊ปเหมา กรุ๊ปนักเรียน กรุ๊ปดูงาน เมื่อชาระแล้วไม่สามารถคืนเงินใดๆทัง้ สิน้

ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิกหรือเปลีย่ นชื่อผูเ้ ดินทางได
กรุ๊ปทีเ่ ดินทางต้องการันตีมดั จากับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ
รวมถึงเทีย่ วบินพิเศษเช่น CHARTER FLIGHT, EXTRA FLIGHT จะไม่มกี ารคืนเงินมัดจา หรือ ค่าทัวร์ทงั ้ หมด

พาสปอร์ตจะต้องมีอายุเหลือใช้งานมากกว่า 6 เดือนขึน้ ไป
ผูจ้ ดั จะไม่รบั ผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆได้เนื่องจากเป็ นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆเป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว
ในกรณีทผ่ี เู้ ดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็ นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรม
แรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ วอันเนื่องมาจากการกระทาทีส่ อ่ ไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออก
เมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่นื ๆ ซึง่ อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั บริษทั ฯ ขอ
สงวนสิทธิไม่
์ คนื ค่าทัวร์ใดๆ ทัง้ สิน้

