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KP87 ทัวร์เกาหลี เกาะนามิ ซอรัคซาน วัดชินฮึงซา สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
พระราชวังถ็อกซูกุง โซลเทาวน์เวอร์ ICE MUSEUM 6 วัน 3 คืน โดยสายการบิน Thai Air
Asia X (XJ)
ชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://chill.co.th/korea/tour.php?pid=2408

นำท่านเดินทางสู่ เกาะนามิ ให้ท่านได้ดื่มด่ำกับธรรมชาติ แมกไม้ ทิวสนบนเกาะนามิ เยือน อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน แดนมหัศจรรย์แห่งขุนเขา
ขึ้นกระเช้า SAMCHOK MARINE CABLE CAR ชมและเก็บสตอบอรี ที่สวนสตรอว์เบอร์รี่ สุดมันส์ !! สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ชม
พระราชวังถ็อกซูกุง1ใน 5พระราชวังเก่าแก่ของราชวงศ์โชซอน ช้อปปิ้งเมียงดง ถ่ายรูป ณ TRICK EYE MUSEUM พิพิธภัณฑ์ภาพศิลปะ 3มิติ
และเมืองน้ำแข็ง ICE MUSEUM ชมดอกซากุระ ณ สวนยออิโด ชม หมู่บ้านฝรั่งเศส(LaProvence Village) 6 วัน 3 คืน โดยสายการบิน Thai
Air Asia X (XJ)

วันเดินทาง :

12 เมษายน - 17 เมษายน 2019 (เต็ม)XJ ราคา : 25,900 บาท
13 เมษายน - 18 เมษายน 2019 (เหลือ 1 ที่นั่ง)XJ ราคา : 25,900 บาท
14 เมษายน - 19 เมษายน 2019 (เหลือ 1 ที่นั่ง)XJ ราคา : 22,900 บาท
15 เมษายน - 20 เมษายน 2019 (เต็ม)XJ ราคา : 19,900 บาท
AirAsia X (XJ)

เวลาบินขาไป

21:05-04:35

DMK - ICN

XJ704

เวลาบินขากลับ

05:50 - 10:38

ICN - DMK

XJ705

รายละเอียด :
นำท่านเดินทางสู่ เกาะนามิ ให้ท่านได้ดื่มด่ำกับธรรมชาติ แมกไม้ ทิวสนบนเกาะนามิ เยือน อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน แดนมหัศจรรย์แห่งขุนเขา
ขึ้นกระเช้า SAMCHOK MARINE CABLE CAR ชมและเก็บสตอบอรี ที่สวนสตรอว์เบอร์รี่ สุดมันส์ !! สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ชม
พระราชวังถ็อกซูกุง1ใน 5พระราชวังเก่าแก่ของราชวงศ์โชซอน ช้อปปิ้งเมียงดง ถ่ายรูป ณ TRICK EYE MUSEUM พิพิธภัณฑ์ภาพศิลปะ 3มิติ
และเมืองน้ำแข็ง ICE MUSEUM ชมดอกซากุระ ณ สวนยออิโด ชม หมู่บ้านฝรั่งเศส(LaProvence Village) 6 วัน 3 คืน โดยสายการบิน Thai
Air Asia X (XJ)
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สถานที่ท่องเที่ยว:
วันที่ 1: ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง (Don Mueang International Airport)
วันที่ 2: ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน (Incheon International Airport) / เกาะนามิ (Nami Island) - ฤดูใบไม้ผลิ / ทัคคาลบี้ (Dak Galbi) /
อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน (Seoraksan National Park) - ฤดูใบไม้ผลิ / วัดชินฮึงซา (Sinheungsa Temple) / บุลโกกิ หรือ เนื้อหมักย่าง
(Bulgogi) / SEORAK PINE RESORT
วันที่ 3: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม / กระเช้าลอยฟ้าซัมชอค (Samcheok Marine Cable Car) / ไร่สตรอว์เบอร์รี
(Strawberry Farm) / คาลบิ หรือ หมูย่างเกาหลี (Kalbi) / สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (Everland) / กรุงโซล (Seoul) / ศูนย์ผลิตภัณฑ์ความงาม
เครื่องสำอาง เวชสำอาง (Cosmetic Center) / ซัมกเยทัง หรือ ไก่ตุ๋นโสม (Samgyetang) / Galaxy Hotel
วันที่ 4: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม / ศูนย์โสมรัฐบาล (Korean Ginseng Center) / ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง (Red Pine
Center) / พิพิธภัณฑ์สาหร่าย (Seaweed Museum) / ใส่ชุดประจำชาติเกาหลี ชุดฮันบก (Hanbok) / พระราชวังถ็อกซูกุง (Deoksugung Palace)
/ โซลทาวเวอร์ (N-Seoul Tower) / บิบิมบัพ (Bibimbap) / สินค้าปลอดภาษี (Duty Free Shop) / ตลาดเมียงดง (Myeong-dong) /
อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย / Galaxy Hotel
วันที่ 5: ศูนย์สมุนไพรบำรุงตับ ฮอกเก็ตนามู (Raisin Tree Center) / พิพิธภัณฑ์ภาพลวงตา 3 มิติ (Trick Eye Museum) / พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง
(Ice Museum) / จิมดัก หรือ ไก่ตุ๋นซีอิ๊วเกาหลี (Jimdak) / ย่านฮงแด (Hongdae) / ถนนซากุระแห่งกรุงโซล หรือ สวนยออิโด (Yeouido’s
Streets) / โรงงานพลอยสีม่วง (Amethyst Facory) / หมู่บ้านฝรั่งเศส ลา โพรวองซ์ (La Provence) / พาจู พรีเมียม เอาท์เล็ท (Paju Premium
Outlets) / ร้านละลายเงินวอน (Super Market) / ชาบู ชาบู (Korean Shabu Shabu) / ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน (Incheon International
Airport)
วันที่ 6: ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง (Don Mueang International Airport)
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โปรแกรมการท่องเที่ยว
วันที่ 1 : ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง (Don Mueang International Airport)
ช่วงบ่าย
ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง (Don Mueang International Airport) (17:30) ทุกท่านพร้อมกัน ณ
ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง (Don Mueang International Airport) ที่จุดนัดหมายก่อนเวลาเดินทาง (ตามตารางบิน)
โดยมีเจ้าหน้าที่อยู่ให้การต้อนรับ และอํานวยความสะดวกตรวจเซ็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน (ซึ่งก่อนการเดินทาง 3-5 วัน
บริษัทจะแจ้งเป็นเอกสารทาง E-mail ให้ทราบว่านัดพบที่เค้าเตอร์ใด เวลาใด)
* 21.05 น. ✈นำท่านเดินทางสู่ ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน THAI AIR ASIA X เที่ยวบินที่ XJ704
(มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

วันที่ 2 : ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน (Incheon International Airport) / เกาะนามิ (Nami Island) - ฤดูใบไม้ผลิ / ทัคคาลบี้ (Dak
Galbi) / อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน (Seoraksan National Park) - ฤดูใบไม้ผลิ / วัดชินฮึงซา (Sinheungsa Temple) / บุลโกกิ หรือ
เนื้อหมักย่าง (Bulgogi) / SEORAK PINE RESORT

ช่วงเช้า
ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน (Incheon International Airport) (04:35) เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน (Incheon
International Airport) ตั้งอยู่ที่เกาะยางจอง เมืองอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งอยู่ทางตะวันตกของกรุงโซล
โดยรองรับการเป็นท่าอากาศยานหลักของเกาหลีใต้
เกาะนามิ (Nami Island) - ฤดูใบไม้ผลิ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เกาะนามิ เกาะนามิ (Nami Island) ในฤดูใบไม้ผลิ
พาทุกท่านเพลิดเพลินกับการชมดอกซากุระที่กำลังเบ่งบานบนเกาะนามิ ท่ามกลางอุณหภูมิประมาณ 5-15 องศาเซลเซียส
สถานที่พักผ่อนอีกแห่งหนึ่งสำหรับคู่รักคู่หนุ่มสาว ครอบครัว เพื่อนๆ หนึ่งในสถานที่ถ่ายทำละครเกาหลี Winter love Song
หรือเพลงรักในสายลมหนาว เกาะนามิมีรูปร่างเหมือนใบไม้ที่ลอยอยู่ทางตอนเหนือของแม่น้ำฮัน และห่างจากกรุงโซลไปเพียง 63 กิโลเมตร ณ
ที่แห่งนี้ท่านสามารถเช่าจักรยานเที่ยวชมรอบเกาะ (แนะนำว่าห้ามพลาดเด็ดขาด) เดินเล่นชมแม่น้ำรอบเกาะ หรือนั่งเรือชมความงามโดยรอบเกาะ
คาราวะสุสานนายพลนามิ เดินผ่านกลางแมกไม้แห่งสวนสนที่สูงเสียดฟ้า ผ่านดงต้นสน ดอกสน ต้นเกาลัด
เลือกนั่งที่ม้านั่งข้างชายฝั่งเพื่อชมบรรยากาศโรแมนติกใต้เงาไม้ มองดูพันธุ์สัตว์ต่างๆ เช่น นกกระจอกเทศ กระต่าย กระรอก เป็ด กวาง

ช่วงบ่าย
ทัคคาลบี้ (Dak Galbi) ทัคคาลบี้ (Dak Galbi) อาหารขึ้นชื่อของเมืองชุนชอน
เนื้อไก่ที่หั่นออกมาเป็นชิ้นพอคำคลุกเคล้าด้วยเครื่องปรุงและหมักไว้จนได้ที่ เมื่อรับประทานจะนำมาผัดบนกระทะยักษ์ พร้อมด้วย Rice Cake
หรือเส้นก๋วยเตี๋ยวแบบหนานุ่มของเกาหลีมาผัดให้เข้ากัน และสุดท้ายเอาข้าวมาผัดทานเป็นข้าวผัดได้อีกด้วย แกล้มด้วยสาหร่าย โอเด้ง
(เนื้อปลาผสมแป้ง) กิมจิ พร้อมข้าวสวยร้อนๆ
อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน (Seoraksan National Park) - ฤดูใบไม้ผลิ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน (Seoraksan
National Park) อุทยานแห่งชาติที่ได้ชื่อว่าเป็น สวิตเซอร์แลนด์ของเกาหลี เป็นหุบเขาที่มีดอกไม้บานสพรั่งในฤดูใบไม้ผลิ
นักท่องเที่ยวสามารถขึ้นรถกระเช้าเพื่อขึ้นสู่จุดชมวิวบนยอดเขาที่จะสามารถ มองเห็นขุนเขาน้อยใหญ่ในเขตอุทยาน
และสามารถมองเห็นพระพุทธรูปองค์โตภายในเขตอุทยานที่อยู่ไม่ไกลกัน
* ไม่รวม Cable Car
วัดชินฮึงซา (Sinheungsa Temple) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดชินฮึงซา (Sinheungsa Temple) นำท่านเดินผ่านสะพานชำระล้างจิตใจ
ซึ่งตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติซอรัคซาน เป็นวัดที่เก่าแก่สร้างในสมัยอาณาจักรชิลล่า นมัสการพระพุทธรูปสัมฤทธิ์ปางสมาธิขนาดใหญ่
เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวท่านเองและครอบครัว สถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติโซรัคซาน เป็นวัดเก่าแก่สร้างในสมัยอาณาจักรชิลล่า
พระพุทธรูปปางสมาธิขนาดใหญ่ อายุกว่า 1000 ปี ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยต้นไม้สวยงาม

ช่วงค่ำ
บุลโกกิ หรือ เนื้อหมักย่าง (Bulgogi) บุลโกกิ หรือ หมูหมักย่าง (Bulgogi) เป็นอาหารดั้งเดิมที่ขึ้นชื่อของเกาหลี โดยส่วนผสมจะมี
เนื้อวัวหรือเนื้อหมู น้ำลูกแพหรือน้ำตาล ซอสถั่วเหลือง กระเทียมสับ หัวหอมหั่น น้ำมันงา วิธีทำคือสไลด์เนื้อหรือหมูเป็นชิ้นบางๆ
นำไปหมักด้วยซอสคันจังและเครื่องปรุงรสต่างๆ ก่อนนำไปย่าง บุลโกกินั้นจะทานได้สองแบบคือแบบย่างและต้ม เสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ
และเครื่องเคียงต่างๆ ประจำวันคู่โต๊ะ
SEORAK PINE RESORT นำท่านเข้าสู่ที่พัก ที่พัก SEORAK PINE RESORT หรือระดับใกล้เคียงกัน

วันที่ 3 : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม / กระเช้าลอยฟ้าซัมชอค (Samcheok Marine Cable Car) / ไร่สตรอว์เบอร์รี

(Strawberry Farm) / คาลบิ หรือ หมูย่างเกาหลี (Kalbi) / สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (Everland) / กรุงโซล (Seoul) / ศูนย์ผลิตภัณฑ์ความงาม
เครื่องสำอาง เวชสำอาง (Cosmetic Center) / ซัมกเยทัง หรือ ไก่ตุ๋นโสม (Samgyetang) / Galaxy Hotel
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ช่วงเช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม พาทุกท่านรับประทานอาหารเช้าเพิ่มพลังงานสุดแสนอร่อย ณ ห้องอาหารของโรงแรม
กระเช้าลอยฟ้าซัมชอค (Samcheok Marine Cable Car) นำท่านนั่ง กระเช้าลอยฟ้าซัมชอค (Samcheok Marine Cable Car)
กระเช้าลอยฟ้าเหนือมหาสมุทร ชมวิวจากมุมสูง มีความยาวถึง 874 เมตรและความสูง 21 เมตร รองรับผู้โดยสารได้สูงสุด 32 ท่าน
ให้ทุกท่านได้ขาสั่นหวาดเสียว ตื่นเต้นเสมือนลอยอยู่กลางทะเลตะวันออกของเกาหลี
จากมุมสูงนี้ทุกท่านจะสามารถมองเห็นท่าเรือจังโฮแฮงทีมีหาดทรายสีขาวนวล และน้ำทะเลสีน้ำเงินใส สะท้อนกระทบแสงแดดอ่อนๆ
เพลิดเพลินกับทัศนียภาพสวยงามเก็บภาพเป็นความประทับใจ
ไร่สตรอว์เบอร์รี (Strawberry Farm) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ไร่สตรอว์เบอร์รี (Strawberry Farm) เชิญท่านลิ้มรสสตรอเบอร์รี่เกาหลีสดๆ
พร้อมชมบรรยากาศภายในไร่
ซึ่งท่านจะได้พบกับวิถีชีวิตชาวไร่สตรอเบอร์รี่ของเกาหลีว่ามีวิธีการปลูกอย่างไรจึงได้ผลสตรอเบอร์รี่ที่ขนาดใหญ่เป็นพิเศษ
และหวานหอมชวนน่ารับประทานเป็นที่ชื่นชอบของชาวเกาหลีเองและชาวต่างชาติ และยังเป็นผลไม้ส่งออกของประเทศอีกด้วย
ชมวิธีการปลูกการดูแลรักษา และท่านยังสามารถเลือกซื้อสตรอเบอร์รี่ได้จากภายในไร่ได้อีกด้วย

ช่วงบ่าย
คาลบิ หรือ หมูย่างเกาหลี (Kalbi) คาลบิ หรือ หมูย่างเกาหลี (Kalbi) อาหารพื้นเมืองเกาหลีที่เลื่องชื่อและรู้จักกันดีทั่วโลก
ส่วนประกอบนำเนื้อวัวหรือเนื้อหมู มาหมักกับเครื่องปรุงจนเนื้อนุ่ม แล้วจึงนำไปย่างบนแผ่นโลหะที่ถูกเผาจนร้อน
ตอนย่างเนื้อนั้นจะย่างเป็นชิ้นโตพอสมควร พอใกล้สุกแล้วก็ต้องใช้กรรไกรตัดเป็นชิ้นพอดีคำ จิ้มกับน้ำจิ้มเต้าเจี้ยว
และน้ำพริกเกาหลีโคชูจังตามที่ชอบ ทานกับเครื่องเคียงจำพวกผัก กระเทียม ทำให้เข้ากันได้เป็นอย่างดี
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (Everland) นำทุกท่านดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (Everland) ที่ถูกขนานนาม ดิสนีย์แลนด์เกาหลี
สวนเปิดในหุบเขาที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของประเทศ มี Festival World จะประกอบไปด้วย Global Fair, American Adventure, Magic Land,
European Adventure และ Equatorial Adventure และ Zootopia (มาใหม่ PANDA World) ท่านสามารถปล่อยความแก่
และเติมเต็มความสุขของท่านด้วยบัตร Special Pass Ticket สนุกสนานกับเครื่องเล่นต่างๆ ซึ่งท่านสามารถเลือกเล่นเครื่องเล่นได้ไม่จำกัดรอบ
ไม่ว่าจะเป็นทีเอ็กเพรส รถไฟเหาะ หนอนสะบัด ชาร์ป โรงหนังสามมิติ บ้านผีสิงหมุน ตีลังกาสองตลบ ป่าซาฟารี ชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลก ที่นี่
ชมความน่ารักของหมีที่สามารถสื่อสารกับคนขับได้อย่างดี อีกทั้งยังมี LINE Store สำหรับ ชาวสาวก LINE ให้แช๊ะภาพ อีกทั้งให้สาวกชาว K-POP
ได้มีโอกาสชมคอนเสิร์ต K-POP ผ่านเทคนิคพิเศษเสมือนจริง HOLOGRAM ที่ทำให้ท่านรู้สึกว่ากำลังรับชมศิลปินทำการแสดงตัวเป็นๆ
ต่อหน้าเรากับศิลปินนักร้องจากค่ายดังในเกาหลี ครั้งแรกของโลก! เปิดโลกสวนสัตว์เปิดที่ Lost Valley กับรถบัสสะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบก และอื่นๆ
นอกจากนี้ท่านยังสามารถช้อปปิ้งในร้านค้าของที่ระลึก และสุดท้ายเดินชมและถ่ายรูปกับสวนดอกไม้ซึ่งผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนตามฤดูกาล เช่น
ฤดูร้อนจะเป็นดอกกุหลาบและดอกลิลลี่บาน ฤดูใบไม้ผลิจะเป็นดอกทิวลิปบาน ฤดูใบไม้ร่วงจะเป็นดอกเบญจมาศบาน ขบวนพาเหรดตามวันเวลา
* เดินทางช่วง 14มี.ค–4พ.ค ได้ชมเทศกาล Everland Tulip Festival
กรุงโซล (Seoul) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กรุงโซล (Seoul) เป็นมหานครและเมืองหลวงของเกาหลีใต้มานานกว่า 600 ปี
จึงทำให้เมืองนี้เป็นจุดศูนย์รวมด้านต่างๆ ของเกาหลีใต้ไม่ว่าจะเป็น วัฒนธรรม, การศึกษา, เศรษฐกิจ, การเมือง
และมีสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์หลายแห่งด้วยกัน เช่น พระราชวังเคียงบก, พระราชวังชางด๊อก, หมู่บ้านโบราณบุกชน, ถนนอินซาดง,
ตลาดนัมแดมุน นอกจากนี้กรุงโซลยังมีแหล่งช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียง อย่างเช่น ย่านเมียงดง, อัพกูจอง, และย่านช้อปปิ้ง COEX Mall
ซึ่งเป็นที่ช้อปปิ้งใต้ดินที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย จึงทำให้มีผู้คนจำนวนมากจากทั่วโลกเดินทางมาท่องเที่ยวที่เมืองแห่งนี้ทุกๆ ปี
ศูนย์ผลิตภัณฑ์ความงาม เครื่องสำอาง เวชสำอาง (Cosmetic Center) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ศูนย์ผลิตภัณฑ์ความงาม เครื่องสำอาง
เวชสำอาง (Cosmetic Center) ให้ท่านเลือกซื้อคอสเมติกหลากยี่ห้อคุณภาพที่ผู้หญิงชาวเกาหลีทั้งสาวทั้งไม่สาว
ล้วนให้ความสำคัญกับเรื่องผิวหน้าค่อนข้างมาก โดยเฉพาะในกลุ่มบำรุงผิวพื้นฐาน Skin Care
และฟังคำแนะนำการดูแลผิวพรรณจากผู้ชำนาญการ

ช่วงค่ำ
ซัมกเยทัง หรือ ไก่ตุ๋นโสม (Samgyetang) ซัมกเยทัง หรือ ไก่ตุ๋นโสม (Samgyetang) เป็นอาหารชาววังเกาหลีสูตรดั้งเดิม
ปัจจุบันเป็นอาหารเลื่องชื่อ เชื่อกันว่าโสมช่วยบำรุงสุขภาพ โดยนำไก่ทั้งตัวขนาดกำลังเหมาะ ผ่านการเลี้ยงจนอายุได้ 45 วัน แล้วนำเครื่องยาจีน
อาทิ เกาลัด, เก๋ากี้, พุทราจีน, และรากโสมเล็กๆ พร้อมด้วยข้าวเหนียวใส่ลงไปในตัวไก่ แล้วนำไปตุ๋น
ซึ่งจะมีกลิ่นหอมของโสมเวลาทานมีรสชาดที่อร่อยกลมกล่อม สามารถใส่เส้นหมี่หรือเส้นขนมจีนเข้าไปในน้ำซุปก็อร่อยไปอีกแบบหนึ่ง
แถมท้ายด้วยเหล้าโสมเกาหลีที่เรียกว่าโซจู ซึ่งทำให้รสชาติเข้มข้นยิ่งขึ้นอีกด้วย
Galaxy Hotel นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ค่ำคืนนี้พักกันที่ Galaxy Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ 4 : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม / ศูนย์โสมรัฐบาล (Korean Ginseng Center) / ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง (Red Pine

Center) / พิพิธภัณฑ์สาหร่าย (Seaweed Museum) / ใส่ชุดประจำชาติเกาหลี ชุดฮันบก (Hanbok) / พระราชวังถ็อกซูกุง (Deoksugung Palace)
/ โซลทาวเวอร์ (N-Seoul Tower) / บิบิมบัพ (Bibimbap) / สินค้าปลอดภาษี (Duty Free Shop) / ตลาดเมียงดง (Myeong-dong) /
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อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย / Galaxy Hotel

ช่วงเช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม พาทุกท่านรับประทานอาหารเช้าเพิ่มพลังงานสุดแสนอร่อย ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ศูนย์โสมรัฐบาล (Korean Ginseng Center) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ศูนย์โสมรัฐบาล (Korean Ginseng Center)
สินค้ายอดนิยมอันดับหนึ่งที่รัฐบาลรับรองคุณภาพในบรรดาสมุนไพรทั้งหมดของเกาหลี โสม จัดเป็นสมุนไพรที่คนนิยมใช้กันมากที่สุด
เพราะเชื่อว่าโสมสามารถรักษาโรคได้สารพัดโรคและปรับสมดุลในร่างกาย โสมอายุ 6 ปี เป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุดไม่ทำให้ร้อนใน
สมัยโบราณโสมถือเป็นของล้ำค้ายิ่งกว่าทอง โสมเกาหลีจึงจัดว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ชมวงจรชีวิตของโสม
พร้อมเลือกซื้อโสมคุณภาพดีซึ่งรัฐบาลรับรอง ใช้บำรุงร่างกาย ราคาถูกกว่าเมืองไทย 2 เท่า และเหมาะที่จะเป็นของฝากของที่ระลึก
แก่คนที่ท่านรักอีกด้วย
ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง (Red Pine Center) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง (Red Pine Center) มหัศจรรย์แห่งธรรมชาติ
ผ่านผลงานการวิจัยมากมายจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติ ประเทศเกาหลีใต้ มีสรรพคุณช่วยลดไขมันและน้ำตาลในกระแสเลือด
ป้องกันการเกิดเส้นเลือด ตีบ แตก ตัน และสามารถล้างสารพิษในร่างกาย เพื่อเพิ่มภูมิต้านทานและทำให้อายุยืนแบบชาวเกาหลี
ซึ่งกำลังเป็นสิ่งที่ได้รับความนิยมจากคนในประเทศเกาหลีเป็นอย่างมาก
พิพิธภัณฑ์สาหร่าย (Seaweed Museum) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์สาหร่าย (Seaweed Museum)
เป็นสถานที่ผลิตและแสดงการเลี้ยงสาหร่ายครบวงจร ทุกท่านสามารถเลือกซื้อสาหร่าย พร้อมทั้งทดลองชิมได้ตามอัธยาศัย
และชมการแปรรูปสาหร่ายเป็นรสต่างๆ อย่างเช่น รถกุ้ง รสหมู รถกิมจิ รถวาซาบิ ฯลฯ ร่วมกันเรียนทำข้าวห่อสาหร่าย คิมบับ
อาหารประจำชาติเกาหลี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในอาหารเกาหลียอดนิยมประจำใจคนไทยอีกเมนูหนึ่ง
ใส่ชุดประจำชาติเกาหลี ชุดฮันบก (Hanbok) หลังจากทุกท่านได้ร่วมกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว เชิญท่านสวมชุดฮันบก (Hanbok)
ซึ่งเป็นชุดประจำชาติของประเทศเกาหลีใต้ ถ่ายรูปกับฉากจำลอง 4 มิติซึ่งมีความสวยงามและประทับใจ
พร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกเพื่อไปอวดคนทางบ้าน
พระราชวังถ็อกซูกุง (Deoksugung Palace) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พระราชวังถ็อกซูกุง (Deoksugung Palace)
เป็นพระราชวังแห่งเดียวที่ล้อมรอบด้วยอาคารสไตล์ตะวันตกที่เพิ่มความเป็นเอกลักษณ์ของทิวทัศน์ เป็นพระราชวังที่เล็กที่สุดในบรรดา 5
พระราชวังของเกาหลี มีจุดเด่นคืออาคารภายในพระราชวังนั้นเป็นการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมเกาหลีและวัฒนธรรมตะวันตก
พระราชวังถ็อกซูกุงซึ่งแปลว่าพระราชวังแห่งความอายุยืนนานและมั่งคง ได้รับการพระราชทานชื่อจากกษัตริย์ชุนจอง
เป็นที่ประทับของเจ้าชายวอนชาน ระหว่างปี 1454 – 1488 จนถึงกษัตริย์โกจองแห่งราชวงศ์โชชอนก็ถูกญี่ปุ่นบังคับให้สละราชสมบัติ
และพระองค์ก็ทรงประทับอยู่ที่นี่จนสิ้นพระชนม์ ไม่เพียงแต่อาคารรูปแบบเกาหลีเท่านั้น ภายในพระราชวังยังมีอาคารทรงยุโรปตะวันตกอีกด้วย
สร้างขึ้นภายในพื้นที่พระราชวังในปี 1900 เป็นอาคารแบบโรมันและด้านหน้าเป็นสวนสวยแบบสมมาตร
ซึ่งเป็นสวนแบบตะวันตกแห่งแรกในเกาหลี ด้านในตึกมีการจัดแสดงห้องต่างๆ และทุกๆ วันเวลา 11.00, 14.00 และ 15.00
จะมีการเดินผลัดเปลี่ยนเวรยามรักษาประตู แต่หากวันไหนสภาพอากาศไม่ดีก็จะไม่มีการเดินเปลี่ยนเวรยาม
โซลทาวเวอร์ (N-Seoul Tower) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โซลทาวเวอร์ (N-Seoul Tower) เป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของกรุงโซล
เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี 1980 ตั้งอยู่บนยอดเขานัมซาน มีความสูง 236 เมตร ท่านสามารถชมวิวกรุงโซล และบริเวณรอบๆ ได้แบบพาโนราม่า
นับว่าเป็นหนึ่งในทาวเวอร์ที่ให้วิวสวยที่สุดในเอเชียอีกด้วย จุดไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้เลยเมื่อมาเที่ยว Seoul Tower
นั่นก็คือสถานที่คล้องกุญแจชื่อดัง Love Key Ceremony ที่มีความเชื่อว่าคู่รักที่มาคล้องกุญแจที่จะมีความรักที่ยืนยาวไปตลอดกาล
โดยที่จะเขียนข้อความหรือชื่อของคู่รักไว้บนแม่กุญแจ แล้วนำไปคล้องไว้กับราวเหล็กบริเวณฐานของ N Seoul Tower นั่นเอง
* อัตราค่าบริการนี้ยังไม่รวมค่าลิฟต์ขึ้นสู่จุดชมวิวบนหอคอย หากท่านใดสนใจ กรุณาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ หัวหน้าทัวร์ หรือไกด์ท้องถิ่น

ช่วงบ่าย
บิบิมบัพ (Bibimbap) บิบิมบัพ (Bibimbap) อาหารครบคุณค่าโภชนาการ ที่คนเกาหลีนิยมทานกันมากที่สุด โดยนำข้าวสวยใส่ในหม้อดินร้อน
นำส่วนผสมต่างๆ จัดเรียงบนข้าวสวย เวลาทานนำไข่ไก่ และซอสบิมบัพ ผสมคลุกเคล้ากับข้าว และส่วนผสมต่างๆ
ให้เนียนจนเข้ากันเสริฟพร้อมซุปชาบู โอเด้ง และสาหร่าย ซึ่งนับเป็นเมนูที่ได้รับความนิยม และดีต่อสุขภาพของชาวเกาหลี
สินค้าปลอดภาษี (Duty Free Shop) จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง สินค้าปลอดภาษีที่ ดิวตี้ฟรี (Duty Free Shop)
ที่นี่มีสินค้าปลอดภาษีชั้นนำให้ท่านเลือกซื้อมากมายกว่า 500 ชนิด อาทิเช่น น้ำหอม เสื้อผ้า เครื่องสำอาง กระเป๋า นาฬิกา เครื่องประดับ หลากหลาย
แบรนด์ดัง อาทิเช่น Dior, Chanel, Prada, Louis Vuitton, MCM, Rolex ฯลฯ
ตลาดเมียงดง (Myeong-dong) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตลาดเมียงดง (Myeong-dong) หรือที่รู้จักในนามสยามสแควร์เกาหลี
แหล่งช้อปปิ้งใจกลางกรุงโซล ครบครันทั้งสินค้าแบรนด์เนม เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า ร้านอาหาร จุดช้อป เครื่องสำอางค์ดังๆ อาทิ Etude House,
Skin Food, The Face Shop, Missha, Rojukiss, LANEIGE หรือแบรนด์อื่นๆ อีกมากมาย
แม้กระทั่งร้านค้าแผงลอยที่ได้รสชาติแบบคนเกาหลีแท้ๆ 100% และย่านนี้ถือเป็นศูนย์รวมแฟชั่นชั้นนำของหนุ่มสาวชาวเกาหลี
ให้ท่านอิสระเดินเล่นเดินชม ช้อปปิ้งสินค้าตามอัธยาศัย ซึ่งราคาถูกกว่าที่เมืองไทย 2-3 เท่ากันเลยทีเดียว
ในสถานที่ไม่ไกลกันนั้นมีโบสถ์คริสต์ที่สวยที่สุดของเกาหลีที่เป็นสถานที่ถ่ายทำละครเรื่อง You Are Beautiful อีกด้วย
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ช่วงค่ำ
อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย ลิ้มรสอาหารเกาหลีในแบบที่ท่านพอใจ ลองชิมอาหารต่างๆ ตามร้านค้าในเกาหลีด้วยตนเอง
(ไม่รวมค่าอาหาร)
Galaxy Hotel นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ค่ำคืนนี้พักกันที่ Galaxy Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ 5 : ศูนย์สมุนไพรบำรุงตับ ฮอกเก็ตนามู (Raisin Tree Center) / พิพิธภัณฑ์ภาพลวงตา 3 มิติ (Trick Eye Museum) / พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง

(Ice Museum) / จิมดัก หรือ ไก่ตุ๋นซีอิ๊วเกาหลี (Jimdak) / ย่านฮงแด (Hongdae) / ถนนซากุระแห่งกรุงโซล หรือ สวนยออิโด (Yeouido’s
Streets) / โรงงานพลอยสีม่วง (Amethyst Facory) / หมู่บ้านฝรั่งเศส ลา โพรวองซ์ (La Provence) / พาจู พรีเมียม เอาท์เล็ท (Paju Premium
Outlets) / ร้านละลายเงินวอน (Super Market) / ชาบู ชาบู (Korean Shabu Shabu) / ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน (Incheon International
Airport)

ช่วงเช้า
ศูนย์สมุนไพรบำรุงตับ ฮอกเก็ตนามู (Raisin Tree Center) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ศูนย์สมุนไพรบำรุงตับ ฮอกเก็ตนามู (Raisin Tree
Center) นำท่านชมศูนย์สมุนไพรที่ได้รับการจดลิขสิทธิ์เป็นสมุนไพรที่ทั่วโลกยอมรับ รวมถึงสถาบันต่างๆ
ว่าเป็นสมุนไพรที่มีคุณภาพดีที่สุดในการบำรุง และดูแลตับได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยขับล้างดีท็อกสารพิษออกจากร่างกาย เช่น แอลกอฮอล์
สารกันบูด สีผสมอาหาร ฯลฯ ซึ่งจัดเป็นสมุนไพรที่หาได้ยากในปัจจุบัน สามารถทานได้ทั้ง ผู้ใหญ่ เด็ก รวมไปถึงหญิงตั้งครรภ์
ท่านจะได้ชมการสาธิตการทดลองว่าสมุนไพรชนิดนี้มีคุณค่าเพียงใด
พิพิธภัณฑ์ภาพลวงตา 3 มิติ (Trick Eye Museum) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ภาพลวงตา 3 มิติ (Trick Eye Museum)
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งมีเอกลักษณ์ที่แปลกแหวกแนวจากพิพิธภัณฑ์ที่เราเคยรู้จักอย่างสิ้นเชิง
โดยจุดเด่นก็คือภาพบริเวณฝาผนังและพื้นจะถูกสร้างสรรค์โดยใช้เทคนิคพิเศษในการสร้างภาพสามมิติ รวมถึงทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ เช่น
การหักเหของแสงเงา และการซ้อนภาพโดยกระตุ้นความเคลื่อนไหวของภาพให้มีมิติเหมือนจริง โดยเรียกศิลปะแบบนี้ว่าทรอมพลุยล์
มาจากภาษาฝรั่งเศส ที่แปลว่าลวงตา และที่สำคัญภาพลวงตาเหล่านี้ยังสามารถทำให้ผู้ชมเข้าไปมีส่วนร่วมกับภาพนั้นๆ ได้เช่นกัน
โดยแต่ละภาพจะมีคำแนะนำเรื่องตำแหน่งการยืน เพื่อจัดวางท่าต่างๆ เสมือนเราอยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วย
พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง (Ice Museum) จากนั้นนำท่านเข้าสู่ พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง (Ice Museum) ที่มีผลงานศิลปะแกะสลักน้ำแข็งกว่า 50
ชิ้นจัดแสดงในแบบที่ไม่ธรรมดา แต่จำลองเป็นเมืองที่ทุกอย่างกลายเป็นน้ำแข็ง! และเอาใจเด็กๆ ด้วยสไลเดอร์น้ำแข็ง และกิจกรรมอื่นๆ
อีกมากมาย

ช่วงบ่าย
จิมดัก หรือ ไก่ตุ๋นซีอิ๊วเกาหลี (Jimdak) จิมดัก หรือ ไก่ตุ๋นซีอิ๊วเกาหลี (Jimdak) เมนูไก่ตุ๋นซีอิ๊วผัดกับวุ้นเส้นที่เหนียวนุ่ม หัวหอมใหญ่
รสชาติคล้ายไก่พะโล้ของไทยแต่จะเผ็ดกว่านิดหน่อย เป็นเมนูชื่อดังจากเมืองอันดง เสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ และเครื่องเคียงต่างๆ
ย่านฮงแด (Hongdae) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ย่านฮงแด (Hongdae) เป็นย่านช้อปปิ้งบริเวณด้านหน้าของมหาวิทยาลัยฮงอิก
ศูนย์รวมเด็กวัยรุ่น เด็กมหาวิทยาลัย และวัยทำงาน อีกทั้งได้ชื่อว่าเป็นถนนสายศิลปะอีกแห่งหนึ่งของกรุงโซล เป็นย่านที่มีบรรยากาศโรแมนติก
อีกทั้งยังมีร้านกาแฟที่เป็นเอกลักษณ์ แกลเลอรี่ ร้านค้าจำหน่ายสินค้าแฟชั่น คลับ ตลาดศิลปะ และร้านอาหารที่น่าสนใจในหมู่วัยรุ่นอายุ 20-30
ปีที่นิยมมาเดินเล่น ราคาของสินค้าและร้านอาหารต่างๆ ก็ไม่แพง ซึ่งจะคึกคักเป็นพิเศษตั้งแต่ช่วงบ่ายเป็นต้นไป
เพราะร้านค้าแต่ละร้านจะทยอยเปิดให้บริการ ของที่ขายกันเยอะส่วนใหญ่ก็จะเป็นสินค้าแฟชั่น เช่น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า ของกิ๊ฟช้อป เครื่องเขียน
และที่เยอะไม่แพ้กันก็คือขนมต่างๆ
ถนนซากุระแห่งกรุงโซล หรือ สวนยออิโด (Yeouido’s Streets) จากนั้นนำท่านร่วมฉลองเทศกาลดอกซากุระเกาหลี ณ
ถนนซากุระแห่งกรุงโซล หรือ สวนยออิโด (Yeouido’s Streets) ที่มีต้นซากุระกว่า 1,400 ต้นในบริเวณนี้
ซึ่งในเดือนเมษายนในแต่ละปีจะมีการจัดเทศกาลดอกซากุระ ณ ถนนสายนี้ ท่านจะได้สัมผัสสีสันแห่งดอกซากุระ
พร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกในบรรยากาศสุดโรแมนติก ในยามเย็นถนนสายนี้ก็จะยิ่งคึกคัก มีกิจกรรมรื่นเริงหลากหลาย
และมีดวงไฟประดับประดาตัดกับสีขาวอมชมพูของดอกซากุระสวยงามยิ่งสินค้าพื้นเมือง
โรงงานพลอยสีม่วง (Amethyst Facory) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โรงงานพลอยสีม่วง (Amethyst Facory) ศูนย์อัญมณีอเมทิส
ประเทศเกาหลีถือว่าเป็นดินแดนของพลอยเขี้ยวหนุมาน หรือพลอยสีม่วง หนึ่งในสินค้าส่งออกที่สำคัญของเกาหลี
ชาวเกาหลีเชื่อกันว่าอัญมณีสีม่วงเป็นอัญมณีนำโชคและมั่งคั่ง ซึ่งมีความงามไม่แพ้ที่ใดในโลก
หมู่บ้านฝรั่งเศส ลา โพรวองซ์ (La Provence) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านฝรั่งเศส ลา โพรวองซ์ (La Provence)
นำท่านสัมผัสบรรยากาศหมู่บ้านสไตล์ฝรั่งเศส มีตึกเป็นสีลูกกวาดต่างๆ สดใส สีสันบ้านเรือนที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองโพรวองซ์ ในฝรั่งเศส
พร้อมด้วยของตกแต่งประดับประดาได้อย่างลงตัว ด้านในมีสินค้าหลากหลายชนิดจำหน่าย เช่น ร้านกาแฟและเบเกอรี่ ร้านขายเครื่องครัว
ร้านขายต้นไม้ดอกไม้ ร้านขายไอศครีม ร้านกิฟท์ช้อป ร้านเสื้อผ้าน่ารักๆ ไว้ให้ท่านได้ชมและเลือกซื้อ อีกทั้งยังสามารถหามุมถ่ายรูปสวยได้ทุกมุม
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พาจู พรีเมียม เอาท์เล็ท (Paju Premium Outlets) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พาจู พรีเมียม เอาท์เล็ท (Paju Premium Outlets)
แหล่งช้อปปิ้งของแบรนด์เนมแบบลดล้างสต๊อก และเป็นเอาท์เล็ทใหญ่ที่สุดในเกาหลี
ถูกตกแกต่งด้วยสไตล์ตะวันตกราคาของที่นี่ถูกกว่าของที่ประเทศไทยอยู่มาก ซึ่งมีร้านค้าหลากหลายกว่า 165 ร้านค้าและมีสินค้า Brand Name
ดังมากมายอาทิเช่น Armani, Calvin Klein, Diesel, DKNY, Guess, Escada ฯลฯ อิสระให้ท่านเดินเล่น เลือกชม
เลือกซื้อสินค้าได้ตามอัธยาศัย
ร้านละลายเงินวอน (Super Market) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ร้านละลายเงินวอน (Super Market) ที่นี่มีขนมพื้นเมืองเกาหลีหลากชนิด
อาทิเช่น ขนมข้าวพอง ช็อคโกแลตส้ม กิมจิ ส้มอบแห้ง มาม่า วุ้นเส้น รวมไปถึงของใช้ในครัวเรือน เช่น ตะเกียบ ถ้วยใส่ข้าว กะทะ ลูกบอลซักผ้า
เครื่องสำอางชั้นนำ Etude, Skinfood และของฝากของที่ระลึกมีให้ท่านได้เลือกซื้อมากมาย พร้อมทั้งมีบริการบรรจุกล่องตามเงื่อนไขของร้าน

ช่วงค่ำ
ชาบู ชาบู (Korean Shabu Shabu) ชาบู ชาบู (Korean Shabu Shabu) สุกี้สไตล์เกาหลีบนหม้อไฟร้อนๆ ประกอบด้วยหมูสไลด์
และผักสดนานาชนิด เสิร์ฟพร้อมน้ำซุปร้อนๆ และเส้นอูด้งซึ่งขาดไม่ได้ในการทานชาบู พร้อมข้าวสวย ข้าวสูตรดั้งเดิมของเกาหลี
ซึ่งนำเอาข้าวสวยและผักต่างๆ เช่น ถั่วงอก ผักกาดเห็ดหอม สาหร่าย และซอสสีแดงมาผัดรวมกัน ซึ่งก็จะได้รสชาติแบบเกาหลีจริง
ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน (Incheon International Airport) ได้เวลาอันสมควร จดจำและอำลาช่วงเวลาแห่งความสุข
นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน (Incheon International Airport) เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย
* 05.50 น. เดินทางกลับโดยสายการบิน THAI AIR ASIA X (XJ) เที่ยวบินที่ XJ705 (บริการอาหารเครื่องดื่มบนเครื่อง)

วันที่ 6 : ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง (Don Mueang International Airport)
ช่วงเช้า
ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง (Don Mueang International Airport) (10:38) เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง (Don
Mueang International Airport) โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
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รายละเอียดเพิ่มเติม
***หากท่านต้องซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศเพื่อไปและกลับกรุงเทพฯกรุณาแจ้งบริษัท ก่อนทำการจอง มิฉะนั้น บริษัทฯ
มิสามารถรับผิดชอบใดใด ทั้งสิ้น
ราคาทัวร์รวม

1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามที่ระบุในรายการ
(ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถเลื่อนวันกลับได้
ต้องไป-กลับพร้อมคณะเท่านั้น)ที่นั่งเป็นไปตามสายการบินจัดสรรตามกรุ๊ปทัวร์ ไม่สามารถระบุได้
2. ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
4. ค่าที่พักตามระบุในรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุหรือเทียบเท่า
5. ค่ายานพาหนะนำเที่ยวตามรายการ
6. ค่าน้ำหนักสัมภาระ สายการบิน THAI AIR ASIA X (XJ)กำหนดน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องไป-กลับ ท่านละ 20กก.
สัมภาระถือขึ้นเครื่อง(Carry on) 7กก.
7. ค่าหัวหน้าทัวร์นำท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ
8. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง การชดเชยอุบัติเหตุส่วนบุคคลกรณีเสียชีวิตสูญเสีย
อวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
1,000,000
บาท
การรักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง500,000บาท(เงื่อนไขตามกรมธรรม์)ไม่รวมประกันสุขภาพ
ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้
ราคาทัวร์ไม่รวม

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
อาทิ
ค่าทำหนังสือเดินทาง,
ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว,
ค่าซักรีด,
มินิบาร์ในห้อง,
และเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)

รวมถึงค่าอาหาร

2.ค่าทิปคนขับรถและไกด์ท้องถิ่นท่านละ 50,000 วอนหรือ 1,500 บาท ต่อท่านตลอดทั้งทริป (ชำระค่าทิปที่สนามบินวันเช็คอิน)

3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีที่ท่านต้องการใบเสร็จรับเงินในนามบริษัทหรือต้องการใบกำกับภาษี)
4. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่หนักเกินจากสายการบินกำหนด (ปกติ 20 กก.), ค่าประกันกระเป๋ากรณีเกิดการชำรุดเสียหาย
5. ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว
เงื่อนไขในการจอง

1. มัดจำท่านละ 8,000 บาทต่อท่าน

และ ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วันล่วงหน้า (การไม่ชำระเงินค่ามัดจำ หรือชำระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด

ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการเดินทาง)

2. สำเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (*จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับ*)
กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุและด่านตรวจปฏิเสธการออกและเข้าเมืองท่าน**
* กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจำ หรือส่งพร้อมยอดคงเหลือ**
เอกสารใช้ในการเดินทาง

1. หนังสือเดินทางที่เหลืออายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือน **กรณีทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่กรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่าไปด้วย ณ
วันเดินทาง หนังสือรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ (ตำแหน่ง, เงินเดือน)
2. สำเนาบัตรพนักงาน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง
3. กรณีที่ท่านเป็นเจ้าของกิจการกรุณาเตรียมสำเนาหนังสือจดทะเบียนที่มีชื่อท่านพร้อมเซ็นรับรองสำเนา
4. กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษาเตรียมหนังสือรับรองจากทางสถาบันเป็นภาษาอังกฤษการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติมนี้เพื่อประโยชน์ในการเดินทางเ
ข้าประเทศเกาหลีของท่านที่ทางบริษัทจะได้ แจ้งให้หัวหน้าทัวร์ทราบเพื่อให้คำแนะนำท่านในการเข้าเมืองเกาหลีใต้
การยกเลิกการจอง
เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินเป็นราคาแบบซื้อขาด เมื่อท่านตกลงจองทัวร์โดยจ่ายเงินมัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ขอสงวนสิทธิในการยกเลิก การเดินทาง เลื่อนการเดินทาง
ขอคืนเงินไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น

ประกาศสำคัญ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว ค่าทัวร์ที่จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการชำระแบบจ่ายชำระขาด และผู้จัดได้ชำระให้กับสายการบินและสถานที่ต่างๆ แบบชำระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง
ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใด หรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้) ทางผู้จัด ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทั้งค่าตั๋วเครื่องบินให้แก่ท่าน

*ขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปลี่ยนราคาเพิ่ม หากมีการปรับขึ้นของภาษีน้ำมันหรือภาษีใดๆ จากสายการบิน *
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ราคาและค่าบริการเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อชำระเงินค่าจองทัวร์ ค่าทัวร์มิสามารถเปลี่ยนแปลง วันเดินทาง ชื่อผู้เดินทาง
และ/หรือ ยกเลิก เลื่อนวันเดินทาง ขอคืนเงินมัดจำ ค่าทัวร์ได้ทุกกรณี และ กรณีที่ท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด โดยเครื่องบินภายใน
กรุณาแจ้งบริษัทฯก่อนที่ทำการจองตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้น บริษัทฯไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
กรณีกรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางโดยจำนวนสมาชิกไม่ถึง 20 ท่าน บริษัทฯแจ้งท่านก่อนการเดินทาง 7 วัน โดยคืนเงินค่าทัวร์ให้กับท่านทั้งหมด
หรือเลื่อนการเดินทางในช่วงการเดินทางอื่น และค่าบริการนี้รับเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านั้น
และกรณีที่ท่านเมื่อเดินทางถึงแล้วไม่ท่องเที่ยวพร้อมคณะบริษัทฯขอเรียกชำระเงินเพิ่มท่านละ 300 USD
ประเทศเกาหลีใต้จะมีช่างภาพมาถ่ายรูป และช่วยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
และวันสุดท้ายช่างภาพจะนำภาพถ่ายมาจำหน่ายกับลูกทัวร์ หากว่าท่านใดสนใจสามารถซื้อได้ แต่ถ้าท่านใดไม่สนใจก็ไม่ต้องซื้อ
เพราะทางบริษัททัวร์ไม่มีการบังคับลูกทัวร์ซื้อแต่อย่างใด แต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหน้า
หมายเหตุสำคัญ

ข้อความสำคัญ โปรดอ่านอย่างละเอียด

ในกรณีที่ลูกค้าเดินทางไปประเทศเกาหลีใต้ แล้วไม่สามารถผ่าน เข้า-ออก นอกประเทศได้ ทำให้ลูกค้าต้องถูกส่งตัวกลับเข้าประเทศไทย
จึงมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการเปลี่ยนตั๋วขากลับ และรวมถึงค่าบริการอื่นๆที่เกิดขึ้นด้วย ฉะนั้น
ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นที่ทางประเทศนั้นๆเรียกเก็บ
ทางผู้จัดและทางสายการบินจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในทุกกรณี หรือต้องรอกลับประเทศไทยในเที่ยวบินถัดไปที่มีที่นั่งว่าง
หรือตามวันเดินทางของตั๋วเครื่องบิน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่ทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศเกาหลีใต้และสายการบินเป็นผู้พิจารณา
ทางผู้จัดไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ ** ตม. ตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลีใต้จะมีการสุ่มตรวจ และอาจมีการเรียกไปสัมภาษณ์
ในการที่ทางตรวจคนเข้าเมืองเรียกสัมภาษณ์นั้น ขึ้นอยู่กับทางตรวจคนเข้าเมืองเป็นผู้พิจารณา และอยู่ในดุลพินิจของทางเจ้าหน้าที่ ตม.
ทางบริษัททัวร์ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้
หมายเหตุกรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง

เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท ฯ
และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ
ทั้งหมด
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 25 ท่าน
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล,
ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ
อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว
โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้
โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้
9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น
บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ
ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง
ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย
การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ
12. กรณีต้องการพักแบบ 3ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ3เตียง TRIPLE กรณีโรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ
ขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2ห้อง คือ 1ห้องพักคู่ และ 1ห้องพักเดี่ยว โดยไม่ค่าใช้จ่ายเพิ่ม
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บจก. ชิล สแควร์ ทราเวล 22/7 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700 ใบอนุญาตประกอบนําเที่ยวเลขที่ 11/07092
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13. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของเกาหลี หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจทำให้เวลาในการท่องเที่ยวและ
ช้อปปิ้งแต่ละสถานที่น้อยลง โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขับรถในการบริหารเวลา
ซึ่งอาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครั้งที่ต้องเร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม
14. บริการน้ำดื่มวันละ1ขวดต่อคนต่อวัน เริ่มในวันที่2ของการเดินทางถึงวันที่5ของการเดินทางรวมจำนวน 4 ขวด
15. การบริการของรถบัสนำเที่ยวเกาหลี ตามกฎหมายของประเทศเกาหลี มัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง
16. การประกันภัย ที่บริษัทฯได้ทำไว้สำหรับความคุ้มครองผู้เดินทาง เป็นการการประกันอุบัติเหตุจากการเดินทางท่องเที่ยว ตาม พ.ร.บ
การท่องเที่ยว เท่านั้น ไม่ได้ครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย ท่านสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทฯได้
และทางบริษัทฯถือว่าท่านได้เข้าใจและยอมรับข้อตกลงแล้วเมื่อท่านชำระเงินค่าทัวร์
(ท่านสามารถซื้อประกันสุขภาพ ในระหว่างการเดินทางได้ จากบริษัท ประกันทั่วไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุ้มครองให้ละเอียด)17.
ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ
ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง
ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย
การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ
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