พิ เศษ! บาร์บีคิวบุฟเฟต์ และ ฟรี! เบียร์ไม่อั้น บน Rooftop ณ โรมแรมวิวทะเล
สายการบิน : JEJU AIR | AIR BUSAN หรือเทียบเท่า

ตารางสรุปโปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลี 5 วัน 3 คืน
วัน
1

โปรแกรมการเดินทาง
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน
ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน | ไชน่าทาวน์ + หมูบ
่ ้านเทพนิยาย

2

FOREST OUTING SONGDO CAFE
พิ เศษ! บาร์บีคว
ิ บุฟเฟต์ และ ฟรี! เบียร์ไม่อน
ั้ บน Rooftop
ณ โรมแรมวิวทะเล

3

(ไม่รวมค่าเข้าลานสกี ค่าอุปกรณ์และชุดสําหรับเล่นสกี)

สตรอว์เบอร์รฟ
ี าร์ม | EVERLAND

(รวมบัตรเข้าและเครื่องเล่นไม่จํากัด)

พิ พิ ธภัณฑ์สาหร่าย + เรียนทําข้าวห่อสาหร่าย + ชุดฮันบก
ซองโดเซ็นทรัลปาร์ค

4

5

B:L : อาหารเกาหลีฮันชิก

เกาะวอลมิ (ถนนสายวัฒนธรรม)

อิสระเล่นสกี

อาหาร

D : Rooftop BBQ
(Ocean View)

D : หมูผัดซอสเกาหลี

ศูนย์นํ้ามันสนแดง | ศูนย์โสม | ศูนย์รวมของวัยรุน
่ เกาหลีเมียงดง

D : อิสระ

NEW

NORMAL

มาตรฐาน

หรือเทียบเท่า โรงแรม

L : จิมดักชื่อดัง

SNOW

หรือเทียบเท่า โรงแรม

L : อิสระ(คูปอง)

พระราชวังชางด๊อกกุง

KOREAN SUPERMARKET

BENIKEA THE BLISS

BENIKEA THE BLISS

B : โรงแรม

| ฮงแดช้อปปิ้งสตรีท

-

B : โรงแรม

ศูนย์เวชสําอาง | หมูบ
่ ้านวัฒนธรรมบุกชอน

ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู | DUTY FREE

โรงแรม/ที่พัก

B : โรงแรม
L : พุ ลโกกิ

มาตรฐาน

BENIKEA SEOUL
หรือเทียบเท่า โรงแรม
มาตรฐาน

-

D:-
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โปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลี 5 วัน 3 คืน

SNOW NEW NORMAL
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ I ท่าอากาศยานนานาชาติอน
ิ ชอน

คณะเดินทางพรอมกันที่จุดหมาย สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ชั้น 4 ณ
เคานเตอรสายการบิน JEJU AIR | AIR BUSAN โดยมีเจาหนาที่จากบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ และ
อํานวยความสะดวกในเรือ่ งของเอกสาร ตลอดจนสัมภาระของทาน (**โปรดแสดงเอกสารสําคัญตาม
มาตรการการเดินทางเขาประเทศเกาหลีใต ณ วันเดินทาง และพาสปอรตใหแกเจาหนาที่ในวัน
เดินทาง) หลังจากเช็คอินและโหลดสัมภาระเรียบรอยแลว นําทานออกเดินทางสูประเทศเกาหลีใต
ออกเดินทางจาก ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ สู ทาอากาศยานนานาชาติอนิ ชอน
สายการบิน

รหัสเที่ยวบิน

BKK >> ICN

รหัสเที่ยวบิน

ICN >> BKK

7C2204

01:00 - 08:25

7C2203

19:30 – 23:45

BX 748

22:25 - 06:20

BX 747

17:05 - 21:25

JEJU AIR

AIR BUSAN
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ท่าอากาศยานนานาชาติอน
ิ ชอน | ไชน่าทาวน์ + หมู่บ้านเทพนิยาย
FOREST OUTING SONGDO CAFÉ
เกาะวอลมิ (ถนนสายวัฒนธรรม)
พิ เศษ! บาร์บีคิวบุฟเฟต์ และฟรี! เบียร์ไม่อั้น บน Rooftop วิวทะเล

อินชอนไชน่าทาวน์ (Incheon China Town)

เปนยานชุมชนของชาวจีน ซึ่งถือกําเนิดจากการ
เปดทาเรืออินชอน ในป ค.ศ. 1883 เพื่อเปนพืน้ ที่สําคัญในการขนสง และคาขายสินคาจากประเทศจีน
ประเทศเกาหลีใต ในปจจุบันนี้ ยังมีชาวจีนที่อาศัยอยู เปนรุนที่ 2 หรือรุนที่ 3 นับจากทีม่ ีการบุกเบิกเปน
สถานที่ทองเที่ยวในประเทศเกาหลี ทุกทานจะไดสัมผัสถึงศิลปะ วัฒนธรรม และสถาปตยกรรมแบบจีน ที่
ทําใหประหนึ่งวาเดินอยูในประเทศจีน นอกจากนีท้ ั่วทุกหัวมุมในยานนี้ มีอาหารจีนหลากหลายเลิศรสไว
บริการ โดยภาพผูคนที่สัญจรไปมาอยางคึกคัก โคมไฟ แผนปายรานคาที่ยอมทองถนนใหเปนสีแดงซึ่งเปนสี
มงคลตามความเชื่อของชาวจีนนั้นเปนเสนหที่หาดูไดที่อินชอนไชนาทาวนเพียงแหงเดียว

หมู่บ้านเทพนิยาย

การเปดทาเรืออินชอนในป ค.ศ. 1883 นําไปสูหลั่งไหลเขามาของชาวตางชาติ
จํานวนมาก ที่เขามาในพื้นที่เพื่อการตั้งรกรากถิ่นฐาน และในไมชาก็กลายเปนหมูบานที่รํ่ารวย และคนใน
ชุมชนไดปลูกสรางอาคารที่พักตามรูปแบบของแตละประเทศแผนดินเกิดของตน
ทําใหเกิดความ
หลากหลายและงดงามที่ผสมผสานกันอยางลงตัว ตอมาคนรุน ใหมจํานวนมากไดคอยๆ ยายออก และ
ปลอยใหหมูบานอยูในสภาพที่ซบเซา ดวยเหตุนี้คนในชุมชนจึงไดรวมกันชุบชีวิต และพัฒนายานนี้อกี ครั้ง
โดยการวาดภาพ ทาสี ตลอดจนตกแตงมุมตาง ๆ ใหราวอยูในเทพนิยายคลาสสิก
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รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย เมนูจาจังเมียน หรือเมนูบะหมี่ดําเกาหลี
(JAJANGMYEON) ประกอบดวยบะหมี่จากวัตถุดิบชั้นดี คลุกกับซอสที่ทําจากเตาเจีย้ ว
ดํา เปนอีกหนึ่งเมนูยอดฮิตของคนเกาหลี

เกาะวอลมิ

แหลงเรียนรูเกี่ยวกับประวัติศาสตร และวัฒนธรรมสมัยใหมของเกาหลี ที่ตั้งอยูริมฝงทะเล
นอกจากนี้ยังมีรานอาหารที่มีชื่อเสียงมากมาย รวมถึงสวนสนุกขนาดใหญที่มีเครื่องเลนมากมายเพื่อความ
สนุกสุดเหวี่ยงอยางเต็มพิกัด หรือจะเลือกนั่งโมโนเรลชมความงามของชายฝงเกาหลีในมุมที่พิเศษกวาใคร
และที่นี่เองที่คุณสามารถสัมผัสกับสนามยิงปนที่ Yoo Si-jin และ Seo Dae-young เคยมาในซีรีสเรือ่ ง
Descendants of the Sun

FOREST OUTING SONGDO CAFÉ

คาเฟสุดอลังการดวยการออกแบบสไตลโมเดิรน ตกแตง
ดวยดวงไฟกลมขนาด และรูปแบบตาง ๆ สวางกระจางเหนือบริเวณสวนกลาง ดานลางเปนสวนพันธุไม
เมืองรอน โดยรอบออกแบบไวสําหรับเปนที่นั่งสําหรับผูมาใชบริการ เอกลักษณที่โดดเดนอีกอยางของที่
แหงนี้ คือที่นั่งที่ถูกออกแบบเปนชั้น ๆ ลดลั่นลงมาสูพื้นลาง และที่ดึงดูดใจไปยิ่งกวาคือ เมนูกาแฟ หรือ
เครื่องดื่มสูตรพิเศษที่มีไวบริการ พรอมดวยเมนูของหวานมากมาย ที่ตองไปลิ้มลองรสชาติ และสัมผัส
ความงามของคาเฟแหงนี้สักครั้ง
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย Rooftop BBQ อาหารปงยางสไตล
เกาหลีมีเนื้อสัตวหลากหลายใหเลือกรับประทาน เสิรฟพรอมเครื่องเคียง
หลังจากนั้นนําทานเขาสูที่พัก Incheon: Benikea The Bliss Hotel หรือเทียบเทา โรงแรม
มาตรฐานเกาหลีใต
เติมเต็มวันแหงความสุขสุดพิเศษ! ในบรรยากาศที่ผอนคลายของ 8 BAR... บารของโรงแรม .... กับเบียรเกาหลีที่มี
ไวบริการแบบไมอั้น!
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อิสระเล่นสกี (ไม่รวมค่าเข้าลานสกี ค่าอุปกรณ์และชุดสําหรับเล่นสกี)
สตรอว์เบอร์รีฟาร์ม | EVERLAND (รวมบัตรเข้าและเครือ่ งเล่นไม่จํากัด)
พิ พิ ธภัณฑ์สาหร่าย + เรียนทําข้าวห่อสาหร่าย + ชุดฮันบก
ซองโดเซ็นทรัลปาร์ค

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทุกทานสู ลานสกีรีสอร์ท ทุกทานจะไดสัมผัสกับหิมะ และบรรยากาศที่ตรงหนาเต็มไปดวยหิมะ
ขางหนาอยางอิสระ และหากตองการเปดประสบการณใหมที่ใกลชิดหิมะมากยิ่งขึ้น ทุกทานสามารถเลนสกี
ซึ่งลานสกีจะมีการแบงพื้นที่สําหรับผูเลนสกีในหลายระดับดวยกัน โดยผูที่ยังไมเคยเลนจะมีพื้นที่สําหรับ
การฝกโดยเฉพาะ และที่นี่ความตื่นตาตื่นใจ จะทําใหหิมะอันหนาวเหน็บเปนเพียงปุยนุนที่แสนงดงามและ
ประทับใจไมรูเลื่อน (**ไมรวมคาเขาลานสกี คาเชาชุด+คาอุปกรณและครูฝก**) การเตรียมกอนเลนสกี ควร
เตรียมเสื้อแจ็คเก็ตกันนํ้าหรือผารม กางเกงรัดรูป ถุงมือสกี ผาพันคอ แวนกันแด เปนตน ขอคําแนะนําและฝกวิธกี าร
เลนจากไกดทอ งถิ่นกอนลงสนามจริง เพือ่ ความปลอดภัยตัวทานเอง***

**ในกรณีที่ลานสกีกลางแจงปด เราจะพาทานสูลานสกีในที่รม ONEMOUNTSNOW PARK แหลงทองเที่ยวใหมลาสุดใกลกรุงโซล
มีสิ่งอํานวยความสะดวกมากมาย เชน FITNESS &GOLF, CLUB, WATER PARK, SHOPPING MALL หากทานใดที่ไมสนใจเลน
SNOW PARK สามารถเดินชอปปงตามอัธยาศัยกับสินคาแบรนดเนมมากมาย และนอกจากนี้ยังสามารถเลนเครื่องเลนไดอีกหลาย
ชนิด ทั้งบันจีจ้ ัมพ, ไมลากเลื่อน, มาหมุน, สไลเดอร (ราคาไมรวมบัตรเขา)
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สตรอวเบอรรีของเกาหลีใต ขึ้นชื่อวาเปนสตรอวเบอรรีที่มีผลใหญในอันดับตน ๆ ของโลก และที่ไมเปนรอง
ใครนั่นคือความหอมหวานละมุนลิ้น ที่ถูกปลูกในฟาร์มสตรอว์เบอร์รีแบบปด ที่ไดรับการบํารุง และ
ดูแลอยางดี ที่นี่ทานจะไดเรียนรูว ิธกี ารปลูก การเก็บ และขั้นตอนตาง ๆ กวาจะเปนสตรอวเบอรรีผลยักษ
และเพื่อการันตีถึงความหอมหวาน ทานจะไดชิมสตรอวเบอรรีสดที่ทานเก็บดวยตัวทานเอง (จํานวนขึ้นอยู
กับผลผลิต และการกําหนดของเจาของฟารมในชวงเวลานั้น)

จากนั้นใหเวลาทุกทานจุใจกับสวนสนุกที่ดีที่สุดของเกาหลี สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ดวยบัตร SPECIAL
PASS TICKET ที่สามารถเลนเครื่องเลนตางๆ ไดทุกชนิดและไมจํากัดรอบ สวนสนุกที่นี่ถูกขนานนามวา
“ดิสนีย์แลนด์เกาหลี” มีชื่อเสียงมากที่สุดของประเทศ ใหทา นสนุกกับเครื่องเลนหลากหลายชนิด อาทิ
เชน ทีเอ็กซเพรส รถไฟเหาะ หนอนสะบัด ชารป โรงหนังสามมิติ บานผีสิงหมุน ทานไหนที่ไมชอบการเลน
เครื่องเลน สามารถเขาซาฟารี ชมไลเกอรแฝดคูแรกของโลกไดที่นี่ และชมความนารักของหมีที่สามารถ
สื่อสารกับคนไดเดินชมและถายรูปกับสวนดอกไมซึ่งผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนตามฤดูกาล (มีนาคม-เมษายน :
สวนทิวลิป / พฤษภาคม-มิถุนายน : สวนดอกกุหลาบ / กรกฎาคม : สวนดอกทานตะวันหรือดอกกุหลาบ/
สิงหาคม-กันยายน : สวนดอกลิลลี่/ ตุลาคม-พฤศจิกายน : สวนดอกเบญจมาศ)
อิสระตามอัธยาศัย ที่ Everland โดยภายในสวนสนุกมีโซนอาหารที่หลากหลาย ทั้งแบบ
ตะวันตก และตะวันออก หรือเปนแบบเกาหลีตนตํารับก็มีไวสําหรับบริการดวย
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พิ พิ ธภัณฑ์สาหร่าย

ที่บอกเลา และรวบรวมเรือ่ งตาง ๆ เกี่ยวกับสาหราย อาหารชั้นยอดของเกาหลีใต
ที่กลายเปนสวนหนึ่งของ วัฒนธรรมการประกอบอาหารของชนชาติเกาหลี.... “ขาวหอสาหราย” อาหาร
ประจําชาติเมนูขึ้นชื่อ .... เมื่อไปถึงถิ่นกําเนิดของเมนู ขอเชิญชวนทุกทานเรียนรู้การทําข้าวห่อ
สาหร่ายดวยตัวเอง พรอมกับใชโอกาสนี้ รวมเปนสวนหนึ่งในวัฒนธรรมการแตงกายชุดประจําชาติอัน
งดงามของแดนโสมขาว โดยใสชุดฮันบกหลากหลายแบบที่มีไวใหเลือก พรอมถายรูปกับฉากและพร็อพที่
เตรียมไว เก็บเปนที่ระลึกวาครึ่งหนึ่ง วาเราไดเคยมาเยือนดินแดนที่มีวัฒนธรรมอันงดงามหลากหลายเชนนี้

Songdo Central Park

สวนสาธารณะขนาดใหญ ซึ่งไดดึงนํ้าทะเลเขามายังทะเลสาบขนาดใหญที่
รายลอมไปดวยตึกระฟา ซึ่งออกแบบในสถาปตยกรรมที่ทันสมัยในเอกลักษณเฉพาะของเกาหลีใต และดวย
ความทันสมัยกับความงดงามของธรรมชาติ และความปลอดโปรงโลงสบายของทิวทัศนริมทะเลสาบขนาด
ใหญ ที่นี่จึงเปนสถานที่ที่เหมาะแกพักผอนหยอนใจของทุกคนในครอบครัว ทีจ่ ะไดใชเวลารวมกัน และที่นี่
ในยามคํ่าคืนสีสันของแสงไฟจากตึก สะทอนกับผืนนํ้าที่กําลังไหลเอื่อย เกิดเปนความงดงามที่แปลกตา ที่
ทานสามารถตักตวงความประทับใจไดเทาที่ตองการ และที่นยี่ ังมีบริการเรือที่จะนําทานลองไปในทะสาบ
และคลองขนาดใหญ ชมทิวทัศนยามคํา่ คืน หรือเลือกความโรแมนติกกับคูรักบนเรือพระจันทรเสี้ยวปน ที่นี่
จึงเปนอีกหนึ่งแลนดมารคใหมของเกาหลีใตที่ดึงดูดผูคนมาชม และสัมผัสกับความโรแมนติกของที่แหงนี้
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย หมูผัดซอสพริกเกาหลี เปนหนึ่งในเมนู
ที่รูจักกันดีที่ใชวัตถุดิบชั้นดี หมักในซอสพริกตํารับแทของเกาหลี รสชาติเผ็ดนิด หวานหนอย
รับประทานคูกับขาวสวยรอนๆ หรือวางหมูลงบนผักสด พรอมดวยเครื่องเคียงตาง ๆ หอเปน
คํารับประทานไดตามใจชอบ
หลังจากนั้นนําทานเขาสูที่พัก Incheon: Benikea The Bliss Hotel หรือเทียบเทา โรงแรม
มาตรฐานเกาหลีใต
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ศูนย์เวชสําอาง | หมู่บ้านวัฒนธรรมบุกชอน
พระราชวังชางด๊อกกุง | ศูนย์น้าํ มันสนแดง
ศูนย์โสม | ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลีเมียง

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทุกทานสู ศูนย์เวชสําอาง ใหทานไดเลือกซื้อเครื่องสําอางคุณภาพดีในราคาลดพิเศษ อาทิครีมนํ้า
แตก, ครีมโบท็อกซ, ครีมหอยทาก ฯลฯ....

หลังจากนั้นพาทานไปชมหมูบานดั้งเดิมของเกาหลี หมู่บ้านบุกชอนฮันอก ที่มีประวัติศาสตรยาวนาน
ตั้งอยูระหวางพระราชวังเคียงบกกุง, พระราชวังชางดอกกุง และอารามหลวงจองเมียว คําวา บุกชอน มี
ความหมายแปลวาหมูบานทางตอนเหนือ ตามตําแหนงที่ตั้งของหมูบานที่อยูทางทิศเหนือของคลองชองเก
ชอนและชงโน หมูบานประกอบดวยตรอกซอกซอยอันเปนที่ตั้งของบานแบบดั้งเดิมกวารอยหลังและเปนที่
เก็บรักษาสภาพแวดลอมของเมืองไว เพื่อเปนการบอกเลาประวัติศาสตร และเปนมรดกทางวัฒนธรรม
ตั้งแตสมัยราชวงศโชซอนที่มีอายุกวา 600 ป
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พระราชวังชางด็อกกุง พระราชวังหลวงแหงที่สองที่สรางตอจากพระราชวังเคียงบก ในป ค.ศ. 1405

เปนพระราชวังที่มีความสําคัญอยางมากตอกษัตริยหลายพระองคของราชวงศโชซอน เปนพระราชวังที่มี
ความสมบูรณที่สุดจากทั้ง 5 แหง และยังไดรับการขึ้นทะเบียนจาก UNESCO วาเปนมรดกทางวัฒนธรรม
ในป ค.ศ. 1997 อีกดวย
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย เมนู จิมดัก (JIMDAK) เปนเมนูไก
ประกอบดวยวุนเสน เกาหลี คลุกดวยนํ้าซุป รสชาติกลมกลอม เสิรฟพรอมขาวสวยรอนๆ
พรอมเครื่องเคียงเกาหลี
จากนั้นพาทานรูจักและเขาใจสมุนไพรโสมเกาหลี หรือราชาแหงมวลสมุนไพร ที่ ศูนย์โสม เพราะเกาหลี
ใตเปนประเทศที่มีการผลิตโสมเกาหลีที่มีคุณภาพเปนอันดับ 1 ของโลก และมีคุณประโยชนนานัปการ เชน
ชวยเสริมความแข็งแรงใหแกระบบยอยอาหารและปอด ชวยทําใหจิตใจสงบและเพิ่มพละกําลัง โดยมี
สรรพคุณทางการแพทย ชวยบํารุงหัวใจของคุณไดเปนอยางดี ชวยปองกันโรคหัวใจขาดเลือด ฯลฯ

นําทานชม ศูนย์นํ้ามันสนเข็มแดง ผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลี ที่มีสรรพคุณ ชวยชะลาง
ไขมันในเสนเลือด เพื่อปองกันการอุดตันของเสนเลือด พรอมชมการสาธิต เพื่อใหใหทานไดเห็นสรรพคุณ
อยางชัดเจนมากยิ่งขึ้น
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พาทานเพลิดเพลินกับการชอปปงที่ ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง ไดชื่อวาเปนแหลงรวม
แฟชั่นแบรนดเกาหลีชั้นนํา ซึ่งในแตละวันจะมีวัยรุน เกาหลีมาเดินชอปปงกันอยางลนหลาม ทานสามารถ
หาซื้อสินคาไดอยางหลากหลายทั้งเสื้อผา, รองเทา, กระเปา, เครื่องสําอางซึ่งเปนที่รูจักอยางดีของคนไทย
อาทิ LANEIGE, ETUDE, IOPE, CHARMZONE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP เปนตน ยังมี เสื้อผา
เครื่องประดับ, ซีดีเพลง, วีซีดี-ดีวีดีหนังและซีรียยอดฮิต ตลอดจนของที่ระลึกที่มีรูปดาราคนโปรดของทาน
อยูในสินคาหลากหลายชนิดใหไดเลือกซื้อกัน.... หรือจะเลือกเดินตรงขึ้นเนินไปไมไกลนัก จะพบกับโบสถ
คาทอลิกหลังใหญ ซึ่งเปนโบสถประจําเขตปกครองกรุงโซล ตั้งตระหงานอยูบนเนิน หรือชื่ออยางเปน
ทางการคือ “อาสนวิหารพระนางมารีย์ผู้ปฏิสนธินิรมล” นอกจากจะไดชมกับสถาปตยกรรมที่
สรางมากวา 130 ป โดยรอบอาสนวิหารถูกตกแตงดวยศิลปะ แบบเกาหลีซึ่งที่นี่คุณอาจจะเห็นรูปปนพระ
เยซู ที่แปลกออกไป และที่พลาดไมได ดารานักรองเกาหลีจํานวนไมนอยที่เปนคาทอลิก เดินทางมาโบสถที่
แหงนี้ เพื่อขอพรจากพระแมมารีย โดยพระรูปของพระแมที่เปนองคอุปถัมภประดิษฐานอยูในถํ้าที่จําลอง
มาจากเมืองลูรด ในประเทศฝรั่งเศส ที่ซึ่งเชื่อวาพระแมประจักษมา
อิสระอาหารเย็น ณ ศูนยรวมของวัยรุน เกาหลีเมียงดง ทานสามารถเลือกเมนูเด็ดทั้งจากในราน
ที่มีนับรอยรานในยานดังกลาว หรือจะเลือกสตรีทฟูดสไตลเกาหลีที่มีอยูทุกตรอก ซอกซอยใน
ยานนี้อีกดวยเชนกัน....
หลังจากนั้นนําทานเขาสูที่พัก SEOUL: Benikea Seoul Hotel หรือเทียบเทา โรงแรม
มาตรฐานเกาหลีใต
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ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู | DUTY FREE | ฮงแดช้อปปิ้งสตรีท
KOREAN SUPERMARKET

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

จากนั้นนําทานเขาชม ศูนย์สมุนไพร หรือ ฮ๊อกเกตนามู ใหมลาสุดของเกาหลี โดยมีการจดลิขสิทธิ์
เรียบรอยแลว สรรพคุณชวยในการลางสารพิษที่ตกคางหรือไขมันที่สะสมอยูภายในผนังของตับ ไต ชวยให
ตับหรือไตของทานแข็งแรงขึ้น และยังสงผลดีตอสุขภาพรางกายของทานเองอีกดวย
จากนั้นนําทานชอปปงสินคาปลอดภาษีที่ DUTY FREE ที่นี่มีสินคาชั้นนําใหทานไดเลือกซื้อมากมายกวา
500 ชนิด ทัง้ นํ้าหอม เสื้อผา เครื่องสําอาง กระเปา นาิกา เครื่องประดับ ฯลฯ
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย เมนู พุ ลโกกิ (BULGOGI) เมนูที่มี
สวนผสม หมูหมักชิ้นบางๆ ปลาหมึกสดๆ ผักตางๆ นํามาตมรวมกัน โดยสามารถทานไดทั้ง
แบบแหงและนํ้า พรอมเครื่องเคียงตางๆ ไดแก ถั่วงอกดอง วุนเสนปรุงรสสาหราย กิมจิ

นําทุกทานสู ฮงแดวอร์คกิ้งสตรีท เปนถนนยานมหาวิทยาลัยฮงอิก ซึ่งมีชื่อเสียงดานศิลปะ ที่นี่จะมี
บรรดานักศึกษานําของประดิษฐจากแฮนดเมดมาวางจําหนายและมีรานคาขายสินคาวัยรุนตาง ๆ รวมถึง
เหลาไอดอลนิยมมาแสดงดนตรี เตน หรือทํากิจกรรมตาง ๆ เพื่อแสดงความสมารถกันในยานนี้ .... อิสระให
ทานไดเดินเลนและชมงานศิลปะตลอดทาง
หลังจากนั้นไดเวลานําทานสู สนามบินอินชอน เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ ระหวางทางแวะชอป
ปงที่ KOREAN SUPERMARKETเพื่อซื้อของฝากที่ระลึก มีรานขนมพื้นเมืองเกาหลีหลากหลาย
ชนิด กิมจิ ไกตุนโสมที่บรรจุอยูในถุงสุญญากาศ ตะเกียบ ถวยใสขาว ฯลฯ
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ไดเวลานําทานออกเดินทางสูสนามบิน
ออกเดินทางจาก ทาอากาศยานนานาชาติอนิ ชอน สู ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
สายการบิน

รหัสเที่ยวบิน

BKK >> ICN

รหัสเที่ยวบิน

ICN >> BKK

7C2204

01:00 - 08:25

7C2203

19:30 – 23:45

BX 748

22:25 - 06:20

BX 747

17:05 - 21:25

JEJU AIR

AIR BUSAN

อัตราค่าบริการ
เดือน ธันวาคม 2022
พี เรียดเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่

03-07 | 04-08 | 05-09 | 06-10 | 11-15 | 12-16 | 13-17
14-18 | 15-19 | 16-20 | 17-21 | 18-22 | 19-23 | 20-24

18,900.-

01-05 | 02-06 | 07-11 | 08-12 | 09-13 | 10-14 | 21-25
22-26 | 23-27 | 24-28 | 25-29

19,900.-

26-30

20,900.-

27-31 | 31-04

21,900.-

28-01 | 30-03

22,900.-

29-02

23,900.-

พี เรียดเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่

07-11 | 08-12 | 09-13 | 10-14 | 14-18 | 15-19 | 16-20 | 17-21
21-25 | 22-26 | 23-27 | 24-28 | 28-01 | 29-02 | 30-03 | 31-04

18,900.-

01-05 | 02-06 | 03-07 | 04-08 | 05-09 | 06-10 | 11-15 | 12-16
13-17 | 18-22 | 19-23 | 20-24 | 25-29 | 26-30 | 27-31

19,900.-

เดือน มกราคม 2023
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เดือน กุมภาพั นธ์ 2023
พี เรียดเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่

04-08 | 05-09 | 06-10 | 07-11 | 11-15 | 12-16 | 13-17 | 14-18
18-22 | 19-23 | 20-24 | 21-25 | 25-01 | 26-02 | 27-03 | 28-04

18,900.-

01-05 | 02-06 | 03-07 | 08-12 | 09-13 | 10-14 | 15-19 | 16-20
17-21 | 22-26 | 23-27 | 24-28

19,900.-

เดือน มีนาคม 2023
พี เรียดเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่

16-20

15,900.-

05-09 | 06-10 | 07-11 | 11-15 | 12-16 | 13-17 | 14-18 | 15-19

16,900.-

04-08 | 08-12 | 09-13 | 10-14

17,900.-

01-05 | 02-06 | 03-07

18,900.-

หมายเหตุ: อัตราคาบริการ
+ หากทานตองการหองสําหรับพักเดี่ยว สามารถจายเพิ่มเติมอีก ทานละ 5,900.- จากราคาผูใหญ
+ หากทานตองการเดินทางแบบไมใชตั๋ว (JOIN LAND) คิดราคา ทานละ 6,900.- บาท/ทาน | ทารก 6,000.- (ไมเกิน 2 ขวบ)
*กรุณาอานรายละเอียดโปรแกรมและเงื่อนไขตางๆใหละเอียดกอนยืนยันการจอง*
เจาหนาที่จะสงใบนัดหมายการเดินทางใหภายใน 5-7 วันกอนเดินทางเทานั้น!!!
หากมีการเปลี่ยนแปลงจะรีบแจงใหทราบ หากมีขอสงสัยกรุณาสอบถามเจาหนาที่ทันที
***ลูกคามีความจําเปนตองเขารานตามโปรแกรมทัวร อันไดแก ศูนยโสม, ศูนยสมุนไพร, ศูนยเวชสําอาง,
ศูนยนํ้ามันสนแดง, ศูนยพลอยอเมทิส หากทานไมตองการเขารานดังกลาว
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาบริการเพิ่มทานละ 300 USD***
กรุณาชําระมัดจําหลังจากวันจองภายใน 3 วัน
และชําระสวนที่เหลือทั้งหมดกอนการเดินทางภายใน 14 วัน*มัดจําขั้นตํ่า 10,000.-บาท/ทาน/ทริป*
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เอกสารสําคัญตามเงื่อนไขการท่องเที่ยวเกาหลี
1. ลงทะเบียน K-ETA โดยชําระคาธรรมเนียมการลงทะเบียนเพิ่มทานละ 990.- บาท(ตอครั้ง)
2. ลงทะเบียน Q-CODE ทางบริษัทดําเนินการให ไมมีคาธรรมเนียม

อัตราทัวร์รวม
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑

คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามเสนทางที่ระบุในรายการชั้นทัศนาจร ไป-กลับพรอมคณะ
คาอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ
คาที่พักตามระบุในรายการ พักหองละ 2 หรือ 3 ทาน ตามโรงแรมที่ระบุ หรือเทียบเทา
คารถรับ-สง และนําเที่ยวตามรายการ
คาภาษีสนามบิน ทุกแหงที่มี
คานํ้าหนักกระเปาสัมภาระทานละ 15 กก.
คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)
คาบัตรเขาสวนสนุกตามโปรแกรม
ปลั๊กไฟ ADAPTER

อัตราทัวร์ไม่รวม

☒ คาดําเนินการลงทะเบียน K-ETA (กรณีใหทางบริษัทจัดทําให) รวมถึงคาใชจายตาง ๆ ที่เกี่ยวของทั้งหมด
☒ คาตรวจ RT-PCR ตามมาตรการตาง ๆ ของประเทศเกาหลีใต และของประเทศไทย รวมถึงคาใชจายตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
ทั้งหมด กับมาตรการที่ทางภาครัฐทั้งสองประเทศกําหนดขึ้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดอยูตลอดเวลา
☒ คาใชจายสวนตัว อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง, คาโทรศัพทสวนตัว, คาซักรีด, มินิบารในหอง, รวมถึงคาอาหาร และเครื่องดื่มที่สั่ง
เพิ่มนอกเหนือรายการ (หากทานตองการสั่งเพิ่มกรุณาติดตอหัวหนาทัวรแลวจายเพิ่มเองตางหาก)
☒ คาทิปคนขับรถ และไกดทองถิ่น ทานละ 1,500 บาท
☒ หากผูเดินทางไมไดถือหนังสือเดินทางประเทศไทย มีคาใชจายเพิ่มเติม 5,000 บาท
☒ คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3%
☒ คานํ้าหนักกระเปาสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ 15 กก.)
☒ คาวีซาสําหรับพาสปอรตตางดาว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1.พาสปอรต 2.ใบประจําตัวคนตางดาว 3.ใบสําคัญถิ่นที่อยู 4.สําเนา
ทะเบียนบาน(ถามี) 5.สมุดบัญชีเงินฝาก(ถามี) 6.รูปถายสี 2 นิ้ว 2 รูป แลวทางบริษัทฯจะเปนผูดําเนินการยื่นวีซาใหทานโดยจาย
คาบริการตางหาก (สําหรับหนังสือเดินทางตางดาวเจาของหนังสือเดินทางตองทําเรื่องแจงเขา-ออกดวยตนเองกอนจะยื่นวีซา)
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หมายเหตุ
◆ กรุณาศึกษารายละเอียดตาง ๆ เกี่ยวกับมาตรการใหมของประเทศเกาหลีใตในการเดินทางเขาประเทศ และปฏิบัติตามอยาง
เครงครัด
◆ จํานวนผูเดินทาง ขั้นตํ่า ผูใหญ 25 ทาน ขึ้นไป
◆ เที่ยวบิน ราคารายการทองเที่ยว และอาหาร สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา(คํานึงถึง
ผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ)
◆ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและตารางการบินทั้งไปและกลับโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา
◆ กรณีที่กองตรวจคนเขาเมือง,เจาหนาที่กรมแรงงานทั้งที่ไทยและในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหทานเดินทางออกหรือเขาประเทศ
เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไมถูกตองการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนีเขาออกเมือง หรือในกรณี
อื่นๆการพิจารณาเปนเอกสิทธิ์และวิจารณญาณของเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองและเจาหนาที่กรมแรงงานเทานั้น ซึ่งอยูนอกเหนือ
ความรับผิดชอบของบริษัทไมสามารถทําการเลื่อนวันหรือคืนเงินได (เนื่องจากตั๋วเครื่องบินเปนตั๋วราคาพิเศษ ไป-กลับ แบบหมู
คณะ) ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทัวรหรือคาบริการไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
◆ หนังสือเดินทาง (Passport) ของทาน นับจากวันที่เดินทางไปและกลับ ตองมีอายุเหลือใชงานมากกวา 6 เดือนขึ้นไป และตอง
เหลือหนากระดาษพอใหเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองสามารถประทับตราได และตองอยูในสภาพที่สมบูรณ ไมชํารุด หรือฉีกขาด
◆ ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจอการ
จลาจล, การปฏิวัติและอื่นๆ ที่เกิดขึ้นไมวาจะเปนทางตรงหรือทางออม
◆ ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาท
ของตัวนักทองเที่ยวเอง รวมถึงการเจ็บปวย และการตาย
◆ หลังจากไดรับเอกสารเรียกเก็บเงิน (Invoice) กรุณาชําระเงิดมัดจําภายใน 3 วัน และสงหลักฐานการชําระเงินพรอมหนา
พาสปอรตของผูเดินทาง และชําระเงินทั้งหมดกอนการเดินทางภายใน 14 วัน
◆ ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากทานใชบริการของทางบริษัทฯ ไมครบ อาทิไมเที่ยวบางรายการ, ไมทานอาหารบางมื้อ
เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบริษัทฯ ไดชําระคาใชจายใหกับตางประเทศแบบเหมาขาดกอนออกเดินทางแลว
◆ เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ที่ได
ระบุไวแลวทั้งหมด
◆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ไดตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับเวลา
การจราจร สภาพอากาศ และเหตุสุดวิสัยอื่นๆที่อาจเกิดขึ้นได ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ
◆ มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธิ์ในการใหคําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร ลงนามโดย
ผูมีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเทานั้น
◆ ในกรณีที่ลูกคาตั้งครรภ ตองมีใบรับรองจากแพทยวาสามารถเดินทางทองเที่ยวได และมีอายุไมเกิน 7 วัน นับจากวันที่เดินทาง
และตองแจงใหทางบริษัททราบลวงหนา
◆ กรณีกรุปสวนตัว กรุปเหมา กรุปนักเรียน กรุปดูงาน ไมสามารถใชราคาดังกลาวในโปรแกรมได
◆ กรณีที่ทานซื้อเฉพาะแพ็คเกจทัวรไมรวมตั๋วเครื่องบิน จะไมรวมคาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท
(เงื่อนไขตามกรมธรรม)
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การยกเลิก
- ตองยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 45 วันเทานั้น คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการที่ชําระแลว
- หากยกเลิกการเดินทางนอยกวา 45 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทัวรทุกกรณี
- ในกรณีกรุปสวนตัว กรุปเหมา กรุปนักเรียน กรุปดูงาน เมื่อชําระแลวไมสามารถคืนเงินใดๆทั้งสิ้น
ชวงเทศกาลไมสามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนชื่อผูเดินทางได กรุปที่เดินทางตองการันตีมัดจํากับสายการบิน
หรือผานตัวแทนในประเทศ หรือตางประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน CHARTER FLIGHT, EXTRA FLIGHT
จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือ คาทัวรทั้งหมด
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