SNOW 3
เกาะนามิ WINTER LOVE SONG – อุทยานแหงชาติซอรัคซาน
เคเบิ้ลคาร – พระใหญวัดชินฮึงซา - เลนสกีบนลานหิมะขาวโพลน
ไรสตรอเบอรรี่ – สวนสนุกเอเวอรแลนด – กรุงโซล
พระราชวังเคียงบอก – พิพิธภัณฑสาหรายใสชุดฮันบก – ภูเขานัมซาน
ชอปปงเมียงดง – โชวสุดพิเศษ - บุฟเฟต BBQ KOREA

กําหนดการเดินทาง (ปลายเดือนพฤศจิกายน 2560 – กลางเดือนมีนาคม 2561)
เดินทางคืนวันพุธ
(กลับคืนวันอาทิตย)
และ
ชวงวันหยุดพิเศษ
ตอเนื่อง

29 พ.ย.-3 ธ.ค. 60
(วันพอแหงชาติ)1-5, 2-6 ธ.ค. 60, (วันรัฐธรรมนูญ)7-11, 8-12 ธ.ค. 60
13-17, 20-24 ธ.ค. 60, (วันคริสตมาส) 21-25, 22-26 ธ.ค. 60
(วันขึ้นปใหม) 27-31 ธ.ค. 60, 28 ธ.ค.-1 ม.ค. 61, 29 ธ.ค.-2 ม.ค. 61,
30 ธ.ค.-3 ม.ค. 61, 31 ธ.ค.-4 ม.ค. 61
1-5, 3-7, 10-14, 17-21, 24-28 ม.ค. 61, 31 ม.ค.-4 ก.พ. 61
7-11 ก.พ. 61, (วันตรุษจีน) 14-18, 15-19, 16-20 ก.พ. 61
21-25 ก.พ. 61, (วันมาฆบูชา) 28 ก.พ.-4 มี.ค. 61, 7-11 มี.ค. 61

วันแรก

สนามบินสุวรรณภูมิ

ค่ํา

อันยองฮาเซโย (แปลวา “สวัสดี” ในภาษาเกาหลี) ยินดีตอนรับสูการบริการอันเปนมาตรฐานของเราทางบริษัทฯ ใคร
ขอขอบพระคุณทานเปนอยางยิ่งที่ใหความไววางใจเลือกเดินทางกับมืออาชีพอยางเรา
ซึ่งเราเต็มใจอยางยิ่งในการ
ใหบริการพรอมอํานวยความสะดวกแกทานตลอดการเดินทาง คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ผูโดยสารขาออก
ระหวางประเทศ ชั้น 4 ใหทานรับเอกสารพรอมฟงคําชี้แจงตางๆ และฝากกระเปาใหกับทางเจาหนาที่สายการบินดวยตัว
ทานเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการบิน

19.30/21.30 น. เวลานัดหมายสําหรับ สายการบินจินแอร (JIN AIR) เที่ยวบิน LJ 004 / LJ 002 เคานเตอร D ใกลประตู 2-3
21.30/22.00 น. เวลานัดหมายสําหรับ สายการบินเจจูแอร (JEJU AIR) เที่ยวบิน 7C2204/7C2206 เคานเตอร F ใกลประตู 3
22.00 น.
เวลานัดหมายสําหรับ สายการบินทีเวยแอร (T’WAY AIR) เที่ยวบิน TW 102 เคานเตอร L ใกลประตูหมายเลข 6
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วันที่สอง

สนามบินอินชอน – เกาะนามิ WINTER LOVE SONG – อุทยานแหงชาติซอรัคซาน
วัดชินฮึงซา – ขึ้นเคเบิ้ลคารชมวิว

ออกเดินทางสู กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี โดย สายการบินจินแอร เที่ยวบิน LJ 004 / LJ002
(ถึงเกาหลีเวลา 06.00/08.15 น.)
00.45/01.50 น. ออกเดินทางสู กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี โดย สายการบินเจจูแอร เที่ยวบิน 7C2204 / 7C2206
(ถึงเกาหลีเวลา 08.05/09.10 น.)
01.25 น.
ออกเดินทางสู กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี โดย สายการบินทีเวยแอร เที่ยวบิน TW102 (ถึงเกาหลีเวลา 08.35 น.)
22.40/01.00 น.

เชา

กลางวัน

บาย

ค่ํา

เดินทางถึง สนามบินอินชอน กรุงโซล หลังจากผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรแลว (กรุณาปรับนาฬิกาของทาน
ใหเปนเวลาทองถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย เวลาประเทศเกาหลีจะเร็วกวาประเทศไทย 2 ชั่วโมง) นําทานขึ้นรถโคช
ปรับอากาศสัมผัสภูมิประเทศริมทะเลของเกาะยองจอง ซึ่งเปนที่ตั้งของสนามบินนานาชาติอินชอน ซึ่งไดรับการยอมรับวา
เปนสนามบินที่ดีอันดับตนๆ ของโลก นําทานโดยสารเรือเฟอรรี่ขามฟากไปยัง เกาะนามิ สถานที่โรแมนติคอีกแหงหนึ่ง
สําหรับคูรักหนุมสาว ครอบครัวเพื่อนๆ หนึ่งในสถานที่ถายทําละครเกาหลี
“เพลงรักในสายลมหนาว”
เกาะนามิมีรูปรางเหมือนใบไมที่ลอยอยูทางตอน
เหนือของแมน้ําฮัน และหางจากกรุงโซลไปเพียง 63 กิโลเมตร ณ ที่แหงนี้ทาน
สามารถเชาจักรยานเที่ยวรอบเกาะเดินเลนชมสวนเกาหลี คารวะสุสานนายพล
นามิ เดินผานกลางแมกไมแหงสวนสนที่สูงเสียดฟาเพื่อสุขภาพ ผานดงตนสน
ดอกสน ตนเกาลัด เลือกนั่งที่มานั่งขางชายฝงเพื่อชมบรรยากาศโรแมนติคใต
เงาไม ไดเวลาสมควรพาทานนั่งเรือกลับมายังฝง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ทัคคาลบี - หรือไกบารบีคิวผัดซอสเกาหลี อาหารเลื่องชื่อของเมืองชุนชอน
โดยนําไกบารบีคิว มันหวาน ผักกะหล่ํา ตนกระเทียม ตอกหรือขาวปนและซอสมาผัดรวมกันบนกระทะแบนดํา คลุกเคลา
ทุกอยางใหเขาที่ รับประทานกับผัดกาดเกาหลีและเครื่องเคียง เมื่อทานใกลหมด จะนําขาวสวยและสาหรายแหงมาผัด
รวมกันเปนทัคคาลบีโพกึมที่แสนอรอย และน้ําซุป)
นําทานเดินทางไปยัง อุทยานแหงชาติซอรัคซาน ที่ไดขึ้นชื่อวาเปนภูเขาสี่ฤดูและสวิตเซอรแลนดของเกาหลี จัดไดวาเปน
แนวเขาที่สวยงามมากที่สุดแหงหนึ่งในเกาหลี ตั้งอยูใจกลางภูเขาแทแบคซึ่งทอดยาวไปถึงเขาคึมคัง ของประเทศเกาหลี
เหนือ มีเทือกเขา ปาไม หุบเขา สายน้ํา ทะเลสาบ หินรูปรางตางๆ ที่สวยงาม
ซึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติที่หาดูไดยากยิ่ง ตามรอยตํานานที่เลาขานของจุด
กําเนิดเพลงอารีรัง
กราบนมัสการพระพุทธรูปปางสมาธิองคมหึมาที่ตั้งอยู
กลางแจง เพื่อความเปนสิริมงคล และเดินขามสะพานเพื่อเปนการชําระลาง
จิตใจใหบริสุทธิ์ ภายในอุทยานทานจะพบ วัดซินฮึงซา วัดเกาแกกวาพันปสราง
ในสมัยซิลลา พรอมกับขึ้นกระเชา SEORAK CABLE CAR ความยาวกวา
1,100 เมตร ชมทิวทัศนความสวยงามทางดานบนของยอดเขา
บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร (โอซัมบุลโกกิ - หมูปลาหมึกยางบารบีคิวหมักสไตลสมัยใหมเกาหลี คนตางประเทศนิยม
รับประทานเพราะมีรสชาติออกหวานเผ็ดเล็กนอย โดยนําบารบีคิวหมูปลาหมึกลงในกระทะครึ่งวงกลมพรอมน้ําซุปปรุงรส
เมื่อสุกดีแลวรับประทานพรอมเครื่องเคียงและขาวสวย)
นําทานเขาสูที่พัก I PARK HOTEL/ KUMHO RESORT, SEORAKSAN หรือเทียบเทา

วันที่สาม

เลนสกีบนลานหิมะขาวโพลน – ไรสตรอเบอรรี่ – สวนสนุกเอเวอรแลนด – กรุงโซล

เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (บุฟเฟตหรือเซตเมนูอาหารเชาสไตลอเมริกันผสมผสานแบบเกาหลี)
นําทานสู ลานสกี ใหทานสนุกสนานเพลิดเพลินกับกีฬาฤดูหนาวสุดมันสชนิดตาง ๆ มากมาย เชน สกี สโนวบอรด สวน
กิจกรรมสําหรับนองๆ หนูๆ อาทิ สโนวสเลดจ ใหทานสนุกสนานกับกีฬามันสจนลืมวัยกันไดตามอัธยาศัย (ไมรวมคา
อุปกรณการเลนสกี สกีลิฟต สโนวสเลด กอนโดลาชมวิวและอุปกรณอื่นๆ) รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาสอบถามจาก
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หัวหนาทัวรหรือไกดทองถิ่นเพื่อทําการฝากซื้อตั๋วชนิดตางๆ ทั้งนี้ ทานควรเตรียมถุงมือ ผาพันคอ แวนกันแดด ชุดลอง
จอนสวมใสใหเรียบรอย และกอนลงสนามจริง กรุณาฟงคําแนะนําและฝกวิธีการเลนสกีจากเจาหนาที่อยางเครงครัด เพื่อ
ความปลอดภัยของตัวทานเองเปนสําคัญ

ราคาประมาณคาเชาอุปกรณสกีและอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
☺ อุปกรณเลนสกี

ประมาณ 50,000 วอน ตอเซต (รวมกระดานสกี, บูทสกี, โพล และชุดผารมใสเลนสกี)

☺ สโนวสเลดจ
ประมาณ 30,000 วอน ตอถาด (ลักษณะเปนถาดพลาสติกสําหรับนั่งพรอมเชือกบังคับทิศทาง)
☺ ตั๋วขึ้นสกีลิฟต
ประมาณ 40,000 วอน ตอทาน (ตั๋วใชขึ้นไมจํากัดรอบ เฉพาะผูเลนสกี สโนวบอรด เทานั้น)
☺ ตั๋วขึ้นกอนโดลาชมวิว ประมาณ 25,000 วอน ตอทาน (ตั๋วใชขึ้นลงครั้งเดียว)
กลางวัน

บาย

ค่ํา

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (ชาบู ชาบู เห็ดหมอไฟ - อาหารพื้นเมืองของคาบสมุทรเกาหลีตั้งแตสมัยมองโกเลียบุก
คาบสมุทรเกาหลี ลักษณะคลายสุกี้หมอไฟของญี่ปุน โดยนําเครื่องเคียงตางๆ เชน ผักหลากชนิด เห็ดตามฤดู หมูเบคอน
ที่จัดเตรียมไว มาจัดเรียงใหสวยงามในหมอ เวลาทาน เติมน้ําซุปชาบูปรุงรสแลวตมใหเดือด แลวจึงนําอุดงสดลงตม
สามารถรับประทานเปนอุดงรอน ทานพรอมขาวสวยรอนและเครื่องเคียง)
นําทานแวะชม ไรสตรอเบอรรี่ ใหทานเพลิดเพลินกับการชมและเลือกเก็บสรอเบอรรี่ผล
ใหญยักษรสชาติหวานกรอบละมุนของเกาหลี ซึ่งการปลูกผลไมของเกาหลีจะไมมีการ
ใชสารพิษยาฆาแมลง ใชกระบวนการทางธรรมชาติในการเพาะปลูก (จํานวนผลที่
สามารถเก็บไดขึ้นอยูกับผลผลิตในชวงนั้นเปนหลักวามีมากนอยอยางไร เฉลี่ยแลวเก็บ
ไดทานละ 1-5 ลูก) นําทานสู สวนสนุกเอเวอรแลนด ซึ่งถูกขนานนามวา “ดิสนีย
แลนดเกาหลี”
เปนสวนสนุกที่อยูทามกลางหุบเขาที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของประเทศ
ภายใน FESTIVAL WORLD ประกอบไปดวย GLOBAL FAIR, AMERICAN ADVENTURE, MAGIC LAND, EUROPEAN
ADVANTURE และ EQUATORIAL ADVENTURE การทองเที่ยวในสวนสนุกแหงนี้จะพาขึ้นรถบัสทองไปกับโลกของสัตวปา
ซาฟารี ชมไลเกอรแฝดคูแรกของโลก จะพบวาเจาปาสิงโตและเสือสามารถอยูดวยกันไดอยางเปนสุข ชมความนารักของ
หมีที่สามารถสื่อสารกับคนขับไดอยางดี จากนั้นเชิญทานสนุกสนานกับเครื่องเลน
นานาชนิด
ดวยบัตรเขาชมที่สามารถเลนเครื่องเลนฟรีไดทุกอยางไมจํากัดรอบ
(ONE DAY PASS TICKET) เชน T-Express เครื่องเลนใหมลาสุด รถไฟเหาะ
หนอนสะบัด ชารป โรงหนังสามมิติ บานผีสิง หมุนตีลังกาสองตลบ เปนตน พบกับ
ความนารักของหมีแพนดาคูลาสุดจากประเทศจีนที่ไดมาจัดแสดง ณ โซนแพนดา
เวิลด ชมสวนดอกไมสี่ฤดูที่อยูทามกลางหมูบานสไตลยุโรป อิสระชอปปงซื้อของ
ฝากของที่ระลึกที่เปนแบรดเฉพาะของสวนสนุก รวมถึง LINE STORE ที่มีสาขาอยูที่นี่
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (หมูยางคาลบี - อาหารพื้นเมืองเกาหลีที่เลื่องชื่อและรูจักกันดีทั่วโลก มีรสชาติออกหวาน
นุมและกลมกลอม นําหมูสเต็กสวนที่ติดกับกระดูกที่เชื่อวาเปนสวนที่เหมาะและอรอยที่สุด ยางบนเตาถานแบบดั้งเดิม
และตัดเปนชิ้นพอคํา หอทานแบบเมี่ยงคําไทยโดยใสน้ําจิ้มเตาเจี้ยวและเครื่องเคียงที่ขอบหรือขาวสวยรอนๆพรอมบริการ
เครื่องเคียงตาง ๆ และน้ําซุปสาหราย)
นําทานเขาสูกรุงโซลที่มีประชากรถึง 1 ใน 4 ของประเทศ ชมแมน้ําฮันใสสะอาดที่ไหลผานใจกลางกรุงโซล ผานตึกราม
บานชองอันทันสมัยผสมอารยธรรมอันเกาแกเมื่อ 5,000 ป
นําทานเขาสูที่พัก BENIKEA PREMIER DONGDAEMUN HOTEL, SEOUL หรือเทียบเทา

วันที่สี่

ศูนยโสมเกาหลี – เอาทเลทเครือ่ งสําอาง - พระราชวังเคียงบอก – พิพิธภัณฑคติชน
พื้นเมือง – ทําเนียบบลูเฮาส – DUTY FREE - ภูเขานัมซาน คลองกุญแจคูร ัก
โชวสุดพิเศษ - สยามสแควรเกาหลีเมียงดง – บุฟเฟต BBQ KOREA

เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (บุฟเฟตหรือเซตเมนูอาหารเชาสไตลอเมริกันผสมผสานแบบเกาหลี)
นําทานชม ศูนยโสมเกาหลี เรียนรูวิธีการปลูกและดูแลโสมอยางไรใหไดคุณภาพดีจากเจาหนาที่ซึ่งผานการอบรมจาก
รัฐบาลเกาหลี พรอมเลือกซื้อหาผลิตภัณฑโสมรูปแบบตางๆ ในราคาถูกกวาเมืองไทย ไวบํารุงสุขภาพตัวทานเองหรือเปน
ของฝากสําหรับครอบครัว ซึ่งโสมที่นี่ไดรับการรับรองทั้งคุณภาพและราคาจากทางรัฐบาลเกาหลี จากนั้นนําทานไปยัง
เอาทเลทเครื่องสําอาง ใหทานเลือกซื้อแบรนดดังของเกาหลีมากมาย พรอมกับเซตครีมบํารุงที่ชวยขัดเซลลผิวและเติม
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ค่ํา

ความชุมชื้นเขาสูผิว เซตบํารุงโบท็อกหนาเขมขน สเตมเซลล ครีมเมือกหอยทาก ใหทานไดทดลองสินคาและเลือกซื้อ
ตามอัธยาศัย นําทานชม พระราชวังเคียงบอก พระราชวังที่ใหญที่สุดของเกาหลี ซึ่งสรางขึ้นในป ค.ศ.1394 สมัยราชวงศ
โซซอน เปนศูนยบัญชาการที่ประทับของกษัตริยสมัย 600 ป ชมพระที่นั่งตาง ๆ ที่
สําคัญประกอบดวยหมูอาคารตาง ๆ มากมาย อาทิ ทองพระโรงสรางดวยไมที่ใหญที่สุด
พลับพลากลางน้ํา ตําหนักที่บรรทมของกษัตริยและราชินีเกาหลี
ตําหนักทรงพระ
อักษร รวมถึงเขาชม พิพิธภัณฑคติชนพื้นเมือง ซึ่งรวบรวมเครื่องมือเครื่องใชในการ
ทํามาหากินของคนเกาหลี ตลอดจนการแตงกายขนบธรรมเนียมประเพณีตางๆ มาไว
ใหทานไดชมและรูจักชาวเกาหลีดียิ่งขึ้น ผานชม ทําเนียบบลูเฮาส บานประธานาธิบดี
คนปจจุบันของประเทศ
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (ซัมเกทังหรือไกตุนโสม - อาหารวังในสมัยกอน ปจจุบันเปนอาหารเลื่องชื่อของเมือง
หลวง เชื่อกันวาบํารุงและเสริมสุขภาพ เสิรฟใหทานละ 1 ตัวในหมอดินรอน ภายในตัวไกจะมีขาวเหนียว รากโสม พุทรา
แดงและเคล็ดลับในการตุน เสิรฟพรอมเครื่องเคียงที่เรียกวา กักตุกี เสนขนมจีน เหลาโสม พริกไทยดําและเกลือ)
นําทานทานชอปปง ณ หางสินคาปลอดภาษี DUTY FREE ใหทานไดเลือกซื้อสินคาแบรนดเนม
นําเขาจากตางประเทศและแบรนด เกาหลีชั้นนํามากมายหลากหลายชนิด อาทิเชน กระเปา
นาฬิกา เครื่องสําอาง น้ําหอม สินคาแฟชั่นหลากสไตล ในราคายอมเยา นําทานยอนรอยละคร
ดัง Witch You Hee, Kim Sang Soon ณ ภูเขานัมซาน ภูเขาเพียงลูกเดียวตั้งอยูใจกลางเมือง
หลวง ใหทานชมทัศนียภาพกรุงโซลและชานเมืองแบบรอบทิศ 360 องศา ที่ตั้งของ N TOWER
หรือหอคอยกรุงโซล หรือทานจะสัมผัสกลิ่นอายแหงรักแบบฉบับเกาหลี โดยการคลองกุญแจคูรัก
บนภูเขานัมซานอันสุดแสนโรแมนติกนี้ก็ไดตามอัธยาศัย (ไมรวม
คาลิฟทขึ้นลิฟต N TOWER) จากนั้นนําทานชมโชวสุดหรรษา FANTA STICK SHOW
การแสดงสุดเราใจในบรรยากาศของการเลาเรื่องราวความรักของคนและวิญญาณ
ผสมผสานดวยเครื่องดนตรีเกาหลีโบราณและสมัยใหม ประกอบเนื้อเรื่องดวยศิลปะเกาหลี
แขนงตาง ๆ อาทิ การเตนบีบอย สอดแทรกดวยมุกตลกมากมายตลอดระยะเวลา 1.30
ชั่วโมง อันสุดแสนตื่นเตนเราใจมิรูเบื่อเลยทีเดียว (ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนโชวเปน DRUM CAT SHOW / WEDDING
SHOW ในกรณีที่ FANTA STICK SHOW ที่นังเต็มหรืองดการแสดงในวันดังกลาว) นําทานชอปปงตอที่ยาน เมียงดง
แหลงชอปปงขึ้นชื่อและสถานที่รวมแฟชั่นชั้นนําของกรุงโซล หรือที่คนไทยรูจักในชื่อของ “สยามสแควรเกาหลี” ทานจะ
ไดพบกับสินคาวัยรุนมากมายหลากหลายยี่หอ ไมวาจะเปนเครื่องสําอางยี่หอดัง อยางเชน THE SKIN FOOD, THE FACE
SHOP, ETUDE HOUSE, MISSHA ฯลฯ เสื้อผาแฟชั่นมีสไตล, รองเทาสนสูงนารักๆ, รองเทาผาใบเกๆ รานกระเปาแฟชั่น
รวมถึงเครื่องประดับตางๆ นอกจากนี้ยังมีรานอาหารและรานคาเฟนารักๆ ฯลฯ ซึ่งที่นี่จะมีวัยรุนหนุมสาวเกาหลีไปรวมตัว
กันมากมาย
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (BBQ KOREA บุฟเฟตปงยางสไตลเกาหลี – ทานไมอั้น บารบีคิวบุฟเฟต พบกับความ
อรอยและความพิเศษ ใหทานเลือกสรรกับเมนูอันหลากหลาย อรอยนุมลิ้นดวยการหมักดวยบุลโกกิ ไมวาจะเปน ซีฟูด เนื้อ
หมู เนื้อไก หรือเนื้อวัว พรอมเลือกรับประทานผักนานาชนิด)
นําทานเขาสูที่พัก BENIKEA PREMIER DONGDAEMUN HOTEL, SEOUL หรือเทียบเทา

วันที่หา

ศูนยสมุนไพรฮอทเกนามู – ศูนยสมุนไพรเรดไพน - พิพิธภัณฑสาหรายชุดฮันบกกับ
ภาพ 3 มิติ - ยานฮงแด - รานละลายเงินวอน - สนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ

เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (บุฟเฟตหรือเซตเมนูอาหารเชาสไตลอเมริกันผสมผสานแบบเกาหลี)
นําทานไปยัง ศูนยสมุนไพรฮอทเกนามู ซึ่งตนไมชนิดนี้เจริญเติบโตในปาลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะและระดับสูง
เหนือน้ําทะเล 50-800 เมตร เมล็ดของพันธุฮอตเกตนี้ชาวเกาหลีรุนใหมนิยมนํามารับประทานเพื่อชวยดูแลตับใหสะอาด
แข็งแรง ปองกันโรคตับแข็ง ไมถูกทําลายจากการดื่มแอลกอฮอล กาแฟ บุหรี่ สารตกคางจากอาหารและยา อิสระใหทาน
ไดเลือกชมและเลือกซื้อสินคากลับไปเปนของฝาก นําทานเยี่ยมชม ศูนยสมุนไพรเรดไพน
เปนผลิตภัณฑที่สกัดจากน้ํามันสนแดง มีสรรพคุณชวยบํารุงรางกาย ลดไขมัน ชวยควบคุม
อาหารและรักษาสมดุลในรางกาย ซึ่งเปนผลิตภัณทตัวใหมที่ทางประเทศเกาหลีกําลังเริ่มโป
รโมท จากนั้นนําทานไปยัง พิพิธภัณฑสาหรายเกาหลี ใหทราบถึงประวัติศาสตร ความเปนมา
และกระบวนการผลิตสาหรายทะเลเกาหลีวามีวิวัฒนาการและวิธีการอยางไร พรอมกับใหทาน
ลองชิมสาหรายรสชาติตางๆ และซื้อหาเปนของฝากของที่ระลึก ที่นี่ทานสามารถสวมใส ชุด
ประจําชาติเกาหลี (ฮันบก) ใหทานสนุกสนานกับการถายรูปกับภาพ 3 มิติ เคล็ดลับงาน
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ศิลปะแหงภาพที่ทําใหทานตื่นตาตื่นใจกับศิลปะแนวใหม ทานจะไดพบกับภาพวาดที่ดูเหมือนภาพตางๆ จะหลุดลอย
ออกมาเสมือนจับตองได ใหทานรวมถายรูปกับภาพตางๆ มากมาย เสมือนวาทานไดเขาไปหรือรวมแสดงกับผลงานชิ้น
ตางๆ ไดอยางลงตัว
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (จิมทัค – ไกพะโลเกาหลี อาหารแนวใหมรสชาติดี จัดจาน โดยการนําเนื้อไกสวนตางๆ
มาปรุงพะโลดวยเครื่องปรุงแบบเกาหลี ตุนพะโลกับมันฝรั่ง หัวหอม วุนเสนเกาหลี โรยพริกไทยเพิ่มความจัดจาน
รับประทานกับขาวสวยรอนๆ เครื่องเคียงเกาหลี)
อิสระใหทานไดเดินเพลิดเพลินและอัพเดตเทรนดแฟชั่นของวัยรุนเกาหลี ยานฮงแด หรือ ยานฮงอิก ซึ่งอยูใกลกับ
มหาวิทยาลัยศิลปะฮงอิก ที่มีชื่อเสียงและไดรับความนิยมมากที่สุดของเกาหลี จึงทําให
ยานนี้เปนศูนยรวมแฟชั่นลํ้าสมัยแหลงใหมของหนุมสาวชาวกรุงโซล
เต็มไปดวย
บรรยากาศทีมีสีสันของศิลปะแหงการชอปปงที่แปลกตา ทานสามารถเลือกซื้อ ของ
แฮนดเมด จากคนหนุมสาว เสื้อผา กระเปา รองเทา และ Accessories ตางๆ เดินชอป
ปงในรานเสื้อสวยสุดอารตแบบนักศึกษาและอัพเดตสตรีท สไตล จากแฟชั่นนิสตาตัว
จริง นอกจากนี้ยังมีรานกาแฟมากมาย สวนกลางคืนที่นี่ยังเปนแหลงปารตี้ที่ Chic ที่สุด
ในโซล สมควรแกเวลานําทานสู สนามบินอินชอน ระหวางทางพาทานแวะ รานละลายเงินวอน ที่ซุปเปอรมารเก็ตใกล
สนามบิน ทานสามารถเลือกซื้อสินคาพื้นเมืองอีกรอบหนึ่งเปนการสงทายกอนอําลาเกาหลี อาทิ บะหมี่ซินราเมียน
(มามาสไตลเกาหลี) อูดง กิมจิ ขนม ชอคโกพาย ลูกอมแปลกๆ ที่ประเทศไทยอาจไมมี ชอกโกแลตสโตน น้ําจิ้มปรุงรส
หมูยางเกาหลี ไกตุนโสมสําเร็จรูป ในราคาพิเศษกอนกลับเมืองไทย

17.25/19.35 น. ออกเดินทางสู กรุงเทพ โดย สายการบินจินแอร เที่ยวบิน LJ003 / LJ001 (ถึงไทยเวลา 21.25/23.40 น.)
19.30/20.35 น. ออกเดินทางสู กรุงเทพ โดย สายการบินเจจูแอร เที่ยวบิน 7C2203/7C2205 (ถึงไทยเวลา 23.45/00.50 น.)
20.05 น.
ออกเดินทางสู กรุงเทพ ประเทศไทย โดย สายการบินทีเวยแอร เที่ยวบิน TW 101 (ถึงไทยเวลา 00.10 น.)
*** เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ ***


อัตราคาบริการ (บาท)
29 พ.ย. – 3 ธ.ค. 60
(วันพอแหงชาติ) 1-5, 2-6 ธ.ค. 60
(วันรัฐธรรมนูญ) 7-11, 8-12 ธ.ค. 60
13-17, 20-24 ธ.ค. 60
(วันคริสตมาส) 21-25, 22-26 ธ.ค. 60
(วันขึ้นปใหม) 27-31ธ.ค., 28 ธ.ค.-1 ม.ค., 29 ธ.ค.-2 ม.ค.
30 ธ.ค.-3 ม.ค., 31 ธ.ค.-4 ม.ค. 61
1-5, 3-7 ม.ค. 61
10-14,17-21,24-28 ม.ค.,31 ม.ค.-4 ก.พ.,7-11 ก.พ. 61
(วันตรุษจีน) 14-18, 15-19, 16-20 ก.พ. 61
21-25 ก.พ., 7-11 มี.ค. 61
(วันมาฆบูชา) 28 ก.พ.-4 มี.ค. 61
ทานที่ประสงคพักเดี่ยว เพิ่มราคาทานละ
Snow3_Seoraksan‐Seoul2Night_EndNov2017‐MidMar2018

ผูใหญ เขา
พัก
2-3 ทาน
ตอหอง

1 ทาน
มีเตียงปกติ

2 ทาน
เสริมเตียง

2 ทาน
ไมเสริม
เตียง

17,900
20,900
20,900
19,900
20,900

17,900
20,900
20,900
19,900
20,900

16,400
20,400
20,400
19,400
20,400

16,900
19,900
19,900
18,900
19,900

26,900

26,900

26,400

25,900

20,900
19,900
20,900
19,900
20,900

20,900
19,900
20,900
19,900
20,900

20,400
19,400
20,400
19,400
20,400

19,900
18,900
19,900
18,900
19,900

เด็กอายุต่ํากวา 12 ป พักกับผูใหญ

4,900
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ขอกําหนดและเงื่อนไขควรทราบ
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ทั้งเที่ยวไปและ / หรือเที่ยวกลับ โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา ทั้งนี้การจัดสรรที่
นั่งที่เหมาะสมที่สุดขึ้นอยูกับสายการบินที่ใหบริการเปนหลัก
 สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการทองเที่ยวบางรายการเพื่อความเหมาะสม ไมวาจะเกิดจากความขัดของของยานพาหนะหรือมี
เหตุหนึ่งเหตุใดจนทําใหไมสามารถดําเนินการทองเที่ยวตามกําหนดได
 อัตรานี้สําหรับการเดินทางเปนหมูคณะ คํานวณจากผูเดินทางซึ่งเปนผูใหญตั้งแต 20 ทานขึ้นไป กรณีที่มีผูเดินทางต่ํากวา
จํานวนดังกลาว ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเวนไมมีหัวหนาทัวรใหบริการอํานวยความสะดวกระหวางการเดินทาง ซึ่งทานสามารถ
เดินทางไปยังประเทศปลายทางดวยตัวทานเอง โดยที่มัคคุเทศกทองถิ่นจะคอยตอนรับทานหลังจากผานดานตรวจคนเขาเมือง รับ
กระเปาจากสายพาน ผานดานศุลกากรขาเขาเรียบรอยแลว และ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาเพิ่มขึ้น ตามความเหมาะสมและ
คาใชจายที่เพิ่มขึ้นของคณะเปนหลัก หรือ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนหรือยกเลิกการเดินทาง

อัตราคาบริการนี้รวม
 ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นทัศนาจร ตามเสนทางและสายการบินที่กําหนด รวมคาธรรมเนียมการใชสนามบิน (PASSENGER
SERVICE CHARGE) คาประกันภัยสายการบิน (INSURANCE TAX) และคาธรรมเนียมน้ํามัน (FUEL SURCHARGE) ขอสงวนสิทธิ์
ในการเรียกเก็บเพิ่ม หากมีการปรับเปลี่ยนจากทางสายการบินในภายหลัง
 หองพักทั้งหมด 3 คืน พักหองละ 2-3 ทาน
 บัตรเขาชมสถานที่ทองเที่ยว ตั๋วเขาชมการแสดง ตามที่ระบุในรายการอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
 รถนําเที่ยวตลอดรายการ
 ประกันภัยคุมครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000 บาทและคารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ วงเงิน 500,000 บาท
เงื่อนไขตามกรมธรรม
อัตราคาบริการไมรวม






คาทิปมัคคุเทศกทองถิ่น คนขับรถทองถิ่น ขอความกรุณาจากทาน 25,000 วอน ตอทาน หรือมากเทาที่ทานประทับใจ
คาธรรมเนียมในการทําหนังสือเดินทาง
คาวีซาเขาสาธารณรัฐเกาหลี สําหรับผูถือหนังสือเดินทางตางดาว และกลุมประเทศที่ตองขอวีซากอนเขาประเทศ
คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม โทรศัพท โทรสาร มินิบาร ทีวีชองพิเศษ
คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน, อุบัติภัยธรรมชาติ, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล หรือการ
ถูกปฏิเสธไมใหเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองหรือเจาหนาที่แรงงานทั้งไทย เกาหลี
 ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีการบริการ 3% (กรณีตองการใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี)

เงื่อนไขเพิ่มเติม
 กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งประเทศไทย และ/หรือ ประเทศปลายทางปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศตามที่ระบุใน
รายการเดินทาง บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆ
 บริษัทฯ รับเฉพาะผูมีจุดประสงคการเดินทางเพื่อทองเที่ยวเทานั้น
 เที่ยวบิน ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา
 เมื่อตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขและขอตกลงตาง ๆ ที่ได
ระบุไวทั้งหมดนี้แลว
การสํารองที่นั่ง
 กรุณาชําระเงินมัดจําทัวรทานละ 5,000 บาท (ชวงเทศกาลวันหยุดตอเนื่อง มัดจําทานละ 10,000 บาท) พรอมนําสงหนังสือ
เดินทางหรือสําเนาที่เห็นรายละเอียดผูเดินทางชัดเจนใหกับทางบริษัทฯ ทําการสํารองที่นั่ง
 ยอดเงินคาทัวรสวนที่เหลือทั้งหมด กรุณาชําระกอนการเดินทาง 15 วัน
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หมายเหตุ
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได
 บริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆ ที่อยูนอกเหนือการควบคุมของ
ทางบริษัทฯหรือคาใชจายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางออม เชน การเจ็บปวย การถูกทําราย การสูญหาย ความลาชา หรือจาก
อุบัติเหตุ
 หากทานถอนตัวกอนรายการทองเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือวาทานสละสิทธิ์และจะไมรับผิดชอบคาบริการที่ทานไดชําระไว
แลวไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศ หรือ หามเขาประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทาง
ไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
 รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากไดสํารองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักใน
ตางประเทศเปนที่เรียบรอย แตอยางไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม
 ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตาม
สถานการณดังกลาว
 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของ จนมีการยกเลิก ลาชา เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน
บริษัทฯ ขนสง หรือ หนวยงานที่ใหบริการ บริษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวรอื่นทดแทนให แตจะไมคืนเงินให
สําหรับคาบริการนั้นๆ
 มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธิ์ในการใหคําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลง นามโดยผูมี
อํานาจของบริษัทฯ กํากับเทานั้น
 หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความลาชา และความผิดพลาด จากทางสายการ
บินจะไมมีการคืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น แตทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆ มาให โดยขอสงวนสิทธิ์ การจัดหานี้โดยไม
แจงใหทราบลวงหนา

หนังสือเดินทางของทานควรมีอายุการใชงานเหลือเกิน 6 เดือน มิฉะนั้นทางบริษัทฯ
จะไมรับผิดชอบ กรณีดานตรวจคนเขาเมืองปฏิเสธการเดินทางของทาน
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