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สัมผัสบรรยากาศสุ ดแสนโรแมนติค ที่ หมู่บ้านฝรั่งเศส และ เกาะนามิ
พาท่านคล้องกุญแจคู่รัก ที่ โซลทาวเวอร์ ชมวิว กรุ งโซลแบบ 360 องศา (รวมค่าขึ้นลิฟท์)
ชม Trick Eye Museum พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ สัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่ของการถ่ายรู ป
ช้อปปิ้ งสุ ดมันส์...เมียงดง, ทงแดมุน
ชม Drawing Show หรื อ Drumcat Showชื่อดัง
เมนูพิเศษ....บุฟเฟ่ ต์ ขาปูยกั ษ์ !!!
สุ ดคุม้ ..... พักโรงแรมระดับ 4 ดาวเมืองโซล 2 คืน
** ราคานีช้ ัวร์ รวม ภาษีสนามบินไทย-เกาหลีและค่ าธรรมเนียมเชื้อเพลิงแล้ ว **
** ราคานีไ้ ม่ แจกกระเป๋ า ไม่ รวมทิปไกด์ และทิปคนขับรถ **
กําหนดการเดินทาง
วันที่ : 16 – 20/17 – 21/23 -27/24-28 มี.ค.58

27,900.-

วันแรก

กรุงเทพฯ

20.00 น.

23.40 น.

พร้อมกัน ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกชั้ น 4 ประตู 5 เคาน์ เตอร์ K (เช็ คอินกรุ๊ ปของสายการบิน
เอเชี ยน่ าแอร์ ไลน์ ) โดยมีเจ้ าหน้ าที่ให้ การต้ อนรั บ และอํานวยความสะดวกตรวจเช็ คสั มภาระและเอกสารการ
เดินทางให้ กบั ทุกท่ าน
เหิ รฟ้ าสู่ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยสายการบินเอเชียน่ าแอร์ ไลน์ เทีย่ วบินที่ OZ742

วันทีส่ อง

อินชอน – หมู่บ้านฝรั่งเศส -เกาะนามิ – ซูวอน – ป้ อมฮวาซอง

06.35 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอนิ ชอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่ วโมง
(เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย กรุ ณาปรับนาฬิกาของท่านเป็ นเวลาท้องถิ่น) นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้า
เมืองและศุลกากรแล้ว

(GH) เกาหลี Shock Price –B 5 วัน 3 คืน (OZ) มี.ค.58 27,900.-
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วันทีส่ าม

จากนั้นนําท่านชม หมู่บ้านฝรั่งเศส La Provence สัมผัสบรรยากาศหมู่บา้ นสไตล์ฝรั่งเศส มีตึกเป็ นสี ต่างๆ สี สัน
สดใสบ้านเรื อนที่เป็ นเอกลักษณ์ ของเมืองโพรวองซ์ ในฝรั่งเศส ตกแต่งไว้อย่างสวยงาม ด้านหน้าจะมี ร้านค้า
ต่างๆสไตล์ฝรั่งเศส เช่น ร้ านขายเบเกอรี่ ร้านขายเครื่ องครัว ร้านขายต้นไม้และดอกไม้ ร้านขายไอศกรี ม ไว้ให้
ท่านได้ชมและเลื อกซื้ อได้ ให้ท่านได้อิสระเก็บภาพความประทับใจ และหมู่บา้ นแห่ งนี้ ยงั เป็ นสถานที่ ถ่ายทํา
ภาพยนตร์ เกาหลีที่โด่งดังมาหลายเรื่ องอีกด้วย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่ านด้ วย “ทักคาลบี”้ ไก่ บาบีคิวผัดซอสเกาหลี เป็ นอาหารเลื่อง
ชื่ อของเมืองชุ นชอน โดยนําไก่ บาบีคิว ต้ อก (ข้ าวเหนียวปั้ นเกาหลี) มันหวาน ผักต่ างๆ ลงผัดกับซอสพริ กเกาหลี
ในกระทะแบน วิธีการทานแบบเมี่ยงคําไทย โดยห่ อกับผักกาดแก้ วเมื่อทานไประยะหนึ่งจะนํ าข้ าวสวย และ
สาหร่ ายแห้ งมาผัดรวมกับทักคาลบี เพื่อให้ เกิดอาหารชนิ ดใหม่ คือ ทักคาลบีบกคึม หรือข้ าวผัดพริกไก่ ที่ท้งั หอม
น่ ารับประทาน เสิ ร์ฟพร้ อมเครื่องเคียง ไก่บาบีคิวผัดซอสเกาหลี
นําท่านชม เกาะนามิ (NAMISEOM ISLAND) ชมทิวทัศน์ซ่ ึ งเคยใช้เป็ นสถานที่ถ่ายทําละครทีวี “WINTER
LOVE SONG” อันโด่งดังไปทัว่ ทั้งเกาหลีและเอเชี ย เกาะนามิน้ ี มีรูปร่ างคล้ายใบไม้ ที่ลอยอยูท่ างตอนเหนื อของ
แม่น้ าํ ฮัน ท่านสามารถชมบรรยากาศรอบเกาะ เช่น การเดิ นเล่นเที่ยวชมสวนเกาหลี คาราวะสุ สานนายพลนามิ
เดิ นผ่านกลางแมกไม้แห่ งสวนสนที่สูงเสี ยดฟ้ า ผ่านดงต้นสน ดอกสน ต้นเกาลัด เลื อกนัง่ ที่มา้ นัง่ ริ มฝั่ งเพื่อชม
บรรยากาศโรแมนติคใต้เงาไม้ พร้อมมีเวลาให้ท่านได้เก็บโลเคชัน่ ประทับใจ ให้ท่านได้อิสระเลือกชมฟาร์ มเลีย้ ง
นกกระจอกเทศซึ่ งตั้งอยูบ่ นเกาะ หรื อจะเลือกขี่จักรยานชมวิวเหมือนฉากในละครตามอัธยาศัยจนได้เวลาสมควร
อําลาเกาะนามิ นําท่านเดินทางสู่ เมืองซู วอน จากนั้นนําท่านชม ป้อมฮวาซอง ซึ่ งมีอายุมากกว่า 200 ปี สร้างขึ้น
ในสมัยพระเจ้าชองโจ กษัตริ ยอ์ งค์ที่ 22 แห่ งราชวงศ์โชซอน พระองค์ทรงต้องการสร้ างป้ อมแห่ งนี้ ข้ ึนมาเพื่อ
ต้องการย้ายหลุมศพของพระบิดา SADO SEJA จากภูเขา BEABONGSON มาที่ HWASEONG และต้องการ
สร้างเมืองหลวงขึ้นมาใหม่ เพื่อเสริ มความยิง่ ใหญ่ของความเป็ นกษัตริ ย ์ ตัวป้ อมฮวาซองนี้ ถูกสร้างทอดตัวยาวไป
ตามแนวไหล่เขาและที่ราบ โอบล้อมเมืองซู วอนไว้เป็ นรู ปวงไข่ขนาดใหญ่ มีความยาวถึง 5.5 กิ โลเมตร และมี
ป้ อมต่างๆ ตั้งเรี ยงรายอยู่ตามแนวกําแพงอยู่กว่า 50 ป้ อม แต่ปัจจุบนั เหลื ออยู่เพียง 48 ป้ อม เพราะบางส่ วนถูก
ทําลายไปเมื่อสมัยญี่ปุ่นเข้ามาครอบครอง และสมัยเกิดสงครามเกาหลี ด้วยความยิ่งใหญ่และสวยงามของป้ อม
แห่งนี้ จึงได้รับการจดขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลก จากองค์การยูเนสโกขึ้นทะเบียนเมื่อปี ค.ศ.1997
บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร บริการท่ านด้ วย “ชาบูชาบู” อาหารพืน้ เมืองของคาบสมุทรเกาหลี ลักษณะ
คล้ ายสุ กหี้ ม้ อไฟของญี่ปุ่น โดยนําเครื่ องเคียงต่ าง ๆ เช่ นผักหลากชนิด เห็ดตามฤดู โอเด้ ง เบคอนหมูที่จัดเตรี ยม
ไว้ มาจั ด เรี ยงให้ ส วยงามในหม้ อ เวลาทาน เติ ม นํ้า ซุ ปชาบู ปรุ งรสแล้ ว ต้ ม ให้ เดื อ ด แล้ ว จึ งนํ า อุ ด้ งสดลงต้ ม
สามารถรั บประทานเป็ นอุด้งร้ อนและทานพร้ อมข้ าวสวยร้ อน นํ้าจิ้มซี อวิ้ เกาหลี และเครื่ องเคียงนานาชนิด สุ กี้
หม้ อไฟ
พักที่ โรงแรม M Hotel ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า, เมืองซู วอน

วัดวาวูจองซา – โรงเรียนกิมจิ - สวนสนุกเอเวอร์ แลนด์ – ช้ อปปิ้ งทงแดมุน

(GH) เกาหลี Shock Price –B 5 วัน 3 คืน (OZ) มี.ค.58 27,900.-

2

ใบอนุญาตเลขที่ 11/06010

168/19 ถ.นาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุ งเทพฯ 10230
168/19 Naknivas Rd., Ladprao, Bangkok. 10230 Web:www.countertour.com
02-539-5558/081-350-9245/ 086-355-1914 Fax:02-538-6100 E-mail: info@countertour.com
เช้ า

กลางวัน

บ่ าย

คํ่า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านชม วัดวาวูจองซา ซึ่ งตั้งอยูใ่ นเมืองยงอิน จังหวัดเคียงคีโด สร้างขึ้นในปี 1970 โดยนักบวชแฮด๊อก สร้าง
เพื่อแสดงการตอบแทนความเมตตากรุ ณาของพระพุทธเจ้าในการรวมประเทศ ภายในมี รู ปสลักสะสมจาก
พุ ท ธศาสนิ ก ชนทั่ว โลกมากกว่ า 3,000 ชิ้ น โดยหนึ่ งในรู ป สลัก ที่ มี ชื่ อ เสี ย งมากที่ สุ ด คื อ พระเศี ย รของ
พระพุทธเจ้ามีความสู ง 8 เมตรตั้งอยูท่ ี่หน้าประตูทางเข้าวัด และได้รับการบันทึกลงกินเนสบุ๊คให้เป็ นรู ปสลักที่
ทําจากไม้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก และภายในวัดยังมีพระพุทธรู ปนอนขนาดใหญ่ที่สร้างจากไม้สนจีนที่นาํ มา
จากอินเดีย นําท่านสู่ โรงเรียนกิมจิ เรี ยนรู ้วธิ ี การทํากิมจิ กิมจิเป็ นผักดองที่สามารถเก็บไว้ได้นาน และเป็ นอาหาร
ที่ข้ ึนโต๊ะชาวเกาหลี ทุกมื้อ ปั จจุบนั นี้ กิมจิเป็ นที่นิยมแพร่ หลายที่ไม่วา่ มื้อไหนก็จะต้องมีกิมจิเป็ นส่ วนประกอบ
อยูใ่ นอาหารมื้อนั้นๆ ด้วยทุกครั้งไป และกิมจิน้ ียงั มีมากกว่า 100 ชนิดให้เลือกรับประทาน ให้ท่านฝึ กลองทําและ
ได้ชิมกิมจิฝีมือของตัวท่านเองโดยมีวิทยากรสอนวิธีการทําและขั้นตอนการเตรี ยมวัตถุ ดิบให้ท่านทุกขั้นตอน
และสามารถนํากลับมาเป็ นของฝากได้ พิเศษ...ให้ท่านได้ทดลองสวมชุ ดฮันบก ชุ ดประจําชาติเกาหลี เพื่อเก็บ
ภาพแห่งความประทับใจ
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่ านด้ วย “คาลบี้” หมูย่างเกาหลี เป็ นอาหารพืน้ เมืองเกาหลีที่
เลื่องชื่ อและรู้ จักกันดีทั่วโลก มีรสชาติออกหวาน นุ่มและกลมกล่ อม นําหมูสเต็กส่ วนที่ติดกับกระดูก(เชื่ อว่ าเป็ น
ส่ วนทีอ่ ร่ อยทีส่ ุ ด) ย่ างบนเตาถ่ านแบบดั้งเดิมและตัดเป็ นชิ้นพอคํา ห่ อทานแบบเมี่ยงคําไทย โดยใส่ นํ้าจิ้มเต้ าเจียว
และเครื่องเคียงทีช่ อบหรือข้ าวสวยร้ อนตามทีช่ อบ บริการเครื่องเคียงต่ างๆ หมูย่างเกาหลี
นําท่านเดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอร์ แลนด์ ซึ่ งถูกขนานนามว่าดิ สนี ยแ์ ลนด์เกาหลี เป็ นสวนสนุ กกลางแจ้งที่ใหญ่
ที่สุดของประเทศ โดยมีบริ ษทั ซัมซุ งเป็ นเจ้าของ ตั้งอยูท่ ่ามกลางหุ บเขา ให้ท่านได้อิสระเที่ยวชมท่องไปกับโลก
ของสัตว์ป่าซาฟารี ชมไลเกอร์ แฝดคู่แรกของโลก ที่นี่ท่านจะพบเจ้าป่ าสิ งโต และเสื อสามารถอยูด่ ว้ ยกันได้อย่าง
เป็ นสุ ข ชมความน่ารักของหมีที่สามารถสื่ อสารกับคนขับรถได้เป็ นอย่างดี หรื อเข้าสู่ ดินแดนแห่ งเทพนิ ยาย สวน
สี่ ฤดู ซึ่ งจะปลูกดอกไม้เปลี่ยนไปตามฤดูกาล อีกทั้งยังสามารถสนุ กกับเครื่ องเล่นนานาชนิ ด อาทิเช่น สเปซทัวร์
รถไฟเหาะและหนอนสะบัด ชมสวนดอกไม้ซ่ ึ งกําลังบานสะพรั่งอวดสี สันเต็มสวน (ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั สภาพอากาศ
เดือนมีนาคม - เมษายน เป็ นสวนดอกทิวลิป, เดือนพฤษภาคม - เดือนมิถุนายน เป็ นดอกกุหลาบ, เดือนสิ งหาคม เดือนกันยายน เป็ นสวนดอกลิลลี่, เดือนตุลาคม - เดือนพฤศจิกายน เป็ นสวนดอกเบญจมาศ) ชมกิจกรรมและการ
แสดงต่างๆ ที่จดั ตามตารางประจําวันด้วยบัตรเข้าชมแบบ ONE DAY TICKET เล่นได้ทุกเครื่ องเล่นไม่จาํ กัด
รอบ เลือกชมและเลือกซื้ อช้อบปิ้ งในร้านค้าของที่ระลึกต่างๆอย่างมากมาย จากนั้นนําท่านเดินทางกลับเข้าสู่ กรุ ง
โซล
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่ านด้ วย “แฮมุลทัง” ซี ฟูดหม้ อไฟ ซึ่ งนําของทะเลต่ าง ๆ ไม่ ว่า
จะเป็ นกุ้ง หอย ปู ปลาหมึก ปูอดั พร้ อมเครื่องต่ าง ๆ เช่ น ต้ นกระเทียม ผักตามฤดู หัวหอม เป็ นต้ น ซีฟูดหม้ อไฟ
จากนั้นนําท่าน อิสระช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย ณ ตลาดทงแดมุน มีสินค้าต่างๆให้ท่านได้เลือกซื้ อ เช่น เสื้ อผ้าแฟชัน่
รองเท้า กระเป๋ า และอื่นๆอีกมากมาย
พักที่ โรงแรม Marigold Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า, เมืองโซล
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วันทีส่ ี่

บลูเฮ้ าส์ – พระราชวังเคียงบ็อค – พิพธิ ภัณฑ์ พนื้ บ้ าน – ศู นย์ โสม - Cosmetic Shop – Duty Free –
ช้ อปปิ้ งเมียงดง – ชมโชว์

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนําท่านผ่ านชม บลูเฮ้ าท์ ทําเนี ยบของประธานาธิ บดี แวะถ่ายรู ปเป็ นที่ระลึ กที่ อนุ สาวรี ย์รูปนกฟี นิกซ์
สัญลักษณ์ความเป็ นอมตะ พร้อมชมทัศนี ยภาพอันสวยงามของภูเขารู ปหัวมังกร และวงเวียนนํ้าพุซ่ ึ งถือว่าเป็ น
จุดที่มีฮวงจุย้ ที่ดีที่สุดของกรุ งโซล จากนั้นนําท่านชม พิพธิ ภัณฑ์ พนื้ บ้ านแห่ งชาติเกาหลี ชมประวัติยอ้ นเรื่ องราว
และสัมผัสกับวิถีชีวิตความเป็ นมาของคนเกาหลี ต้ งั แต่ยุคโบราณจนถึงปั จจุบนั ผ่านทางห้องแสดงหุ่ นจําลองซึ่ ง
ท่านจะได้ซึมซับวิถีชีวิตที่แสดงวัฒนธรรมและธรรมเนี ยมประเพณี ต่างๆ ที่ผ่านมากว่า 5,000 ปี จากนั้นนําท่าน
ชม พระราชวังเคียงบ๊ อคคุ ง พระราชวังเก่ า แก่ ที่สุดของราชวงศ์โชซอน สร้ างขึ้ นในปี ค.ศ.1394 โดยใช้เป็ น
ศูนย์กลางการปกครองในสมัยโบราณ โดยเป็ นทั้งที่ประทับและฐานอํานาจของพระเจ้าแทโจและต่อเนื่ องมาถึ ง
กษัตริ ยใ์ นราชวงศ์โชซอล พระที่นงั่ คึนชองจอนถูกสร้ างขึ้นมาเพื่อเป็ นที่วา่ ราชการต่อมาคณะปกครองเกาหลี
ของญี่ปุ่นได้สร้างอาคารรัฐสภาขนาดยักษ์ข้ ึนคัน่ แสดงถึงความต้องการตัดความผูกพันระหว่างพระราชวงศ์กบั
ราษฎร อาคารหลังนี้ได้ถูกรื้ อถอนไปในโอกาสครบรอบ50ปี ของการปลดแอกจากญี่ปุ่น ภายในเขตพระราชวังยัง
มีพระตําหนักเคียวฮเวรู ลกั ษณะเป็ นอาคารสองชั้น โดยตัวพระตําหนักถูกสร้างให้ยื่นออกไปกลางสระนํ้า ที่เต็ม
ไปด้วยฝูงหงส์ สร้ างขึ้นเพื่อใช้เป็ นสถานที่สําหรับจัดงานเลี้ ยงพระราชทาน พระราชวังนี้ ถือเป็ นพระราชวังที่
ใหญ่ที่สุดของเกาหลี ประกอบด้วยหมู่อาคารต่างๆ มากมายอาทิ พลับพลากลางนํ้า, ท้องพระโรงที่ใช้ออกว่า
ราชการ ฯลฯ
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร บริ การท่ านด้ วย “ซั มเกทัง” อาหารชาววังในสมัยก่ อนปั จจุ บัน เป็ น
อาหารเลื่องชื่ อของเมืองหลวง เชื่ อกันว่ าบํารุ งและเสริ มสุ ขภาพ เสิ ร์ฟท่ านละ 1 ตัวในหม้ อดินร้ อน ภายในตัวไก่
จะมีข้าวเหนียว รากโสม พุทราแดง เกาลัด เสิ ร์ฟพร้ อมเครื่ องเคียง เส้ นขนมจีน เหล้ าโสม พริ กไทยดําและเกลือ
ไก่ ต๋ ุนโสมเกาหลี
นําท่านสู่ ศูนย์ โสม ซึ่ งรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่มีอายุ 6 ปี ซึ่ งถือว่าเป็ นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด ชม
วงจรชี วิตของโสมพร้ อมให้ท่านได้เลื อกซื้ อโสมที่มีคุณภาพดี ที่ที่สุดและราคาถู กกว่าไทยถึ ง 2 เท่า เพื่อนําไป
บํา รุ ง ร่ า งกาย หรื อฝากญาติ ผูใ้ หญ่ ที่ ท่ า นรั ก และนับ ถื อ จากนั้นนํา ท่ า นชม Cosmetic Shop ศู นย์รวม
เครื่ องสําอางค์ชื่อดังของเกาหลี มากมายหลายแบรนด์ดงั อาทิ เช่ น W.S.Nature,Rojukiss, Missha เป็ นต้น
จากนั้นนําท่าน ช้ อปปิ้ งสิ นค้ าปลอดภาษีที่ห้าง Duty Free จากนั้นให้ท่าน ช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย ณ ตลาดเมียงดง
แหล่งรวมวัยรุ่ นย่านสยามสแควร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็ นแหล่งรวมเครื่ องสําอางค์ชื่อดัง อาทิ Etude, Skinfood,
The Face Shop, Missha เป็ นต้น
บริ ก ารอาหารคํ่ า ณ ภั ต ตาคาร บริ ก ารท่ า นด้ ว ย เมนู พิ เ ศษ...บุ ฟ เฟ่ ต์ ข าปู ยั ก ษ์ (INTERNATIONAL
BUFFET KING CRAB) AT ELMARETA OR UNDER THE SEA ภัตตาคารบุฟเฟ่ ต์ พร้ อมขาปูยักษ์ อ
ลาสก้ าและ อาหารทะเลสดๆหลากหลายชนิดให้ เลือกรั บประทานได้ มากมายและเครื่ องดื่ม (ทั้งนี้รายการอาหาร

กลางวัน

บ่ าย

คํ่า
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อาจมีการปรับเปลีย่ น) บุฟเฟ่ ต์ ขาปูยกั ษ์
จากนั้นนําท่านชมโชว์ Drawing Show หรือ Drumcat Show โชว์ชื่อดังที่กาํ ลังได้รับความนิ ยมเป็ นอย่างมาก
และมีการเปิ ดการแสดงมาแล้วทัว่ เอเชียและเมืองไทยมาแล้วอีกด้วย
พักที่ โรงแรม Marigold Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า, เมืองโซล

วันทีห่ ้ า

ศู นย์ สมุนไพรเกาหลี –นํ้ามันสนเข็มแดงหรือพลอยอเมทิส – โซลทาวเวอร์ - Trick Eye Museum Ice Museum - ซุปเปอร์ มาร์ เก็ต – อินชอน – กรุงเทพฯ

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านชม ศูนย์ สมุนไพรเกาหลี ให้ท่านได้เลือกซื้ อเลือกชม สมุนไพรฮอตเกนามูของเกาหลี ที่นาํ มาแปรรู ปเป็ น
รู ปแบบต่างๆ ที่มีสรรพคุณรักษาโรค และบํารุ งร่ างกาย จากนั้น นําท่านสู่ นํ้ามันสนเข็มแดง เป็ นการสกัดจาก
ใบสนเข็มแดงบริ สุทธิ์ 100% ซึ่ งสรรพคุณของนํ้ามันสนเข็มแดงนั้นมีประโยชน์อย่างมากมาย ทั้งช่วยละลายคลอ
เรสเตอรอล และไขมันที่อุดตันในเส้นเลือด ลดระดับนํ้าตาลในเลือด ช่วยขับสารพิษออกจากร่ างกายในรู ปแบบ
ของเสี ย เช่น เหงื่อ ปั สสาวะ อุจจาระ ช่วยล้างสารพิษหรื อดีท็อกซ์เลือดให้สะอาด เพิ่มการไหลเวียนของเลือดได้
สะดวกขึ้น ช่วยเพิ่มภูมิตา้ นทานให้กบั ร่ างกาย บํารุ งผิวพรรณให้สดใสจากภายใน และลดอัตราเสี่ ยงในการเกิ ด
โรคมะเร็ ง หรื อนําท่านสู่ โรงงานพลอยอเมทิส หรือ พลอยสี ม่วง ที่มีชื่อเสี ยงของประเทศเกาหลี ซึ่ งชาวโสมเชื่อ
ว่าถ้าได้มีพลอยชนิดนี้ติดตัวไว้ จะทําให้มีโชคลาภและสิ่ งดีๆเกิดขึ้นกับชีวติ
จากนั้นนําท่านสัมผัสกับจุดชมวิวของกรุ งโซลที่ยอดเขาเขานัมซั น ภูเขาแห่ งเดียวที่ต้ งั อยู่ใจกลางเมืองโซล สู ง
274 เมตร นํา ท่ า นชม โซลทาวเวอร์ 1 ใน 18 หอคอยเมื องที่ สู ง ที่ สุ ดในโลกมี ความสู งถึ ง 480 เมตร เหนื อ
ระดับนํ้าทะเล ท่านสามารถชมทัศนี ยภาพของกรุ งโซลจากยอดโซลทาวเวอร์ ได้รอบทิศ 360 องศาโดยสามารถ
มองได้ถึงเขาพูกกั ซัน และถ้าหันไปยังทิศตรงข้าม ก็จะเห็นไกลไปถึงแม่น้ าํ ฮันกัง *** ราคารวมค่ าขึน้ ลิฟท์ ***
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้ วย “จาจังเมียน” บะหมี่ดําเกาหลี
บ่ าย
นําท่านชม Trick Eye Museum พิพธิ ภัณฑ์ ภาพวาด 3 มิติ ให้ท่านได้ตื่นตาตื่นใจกับศิลปะแนวใหม่ ชมภาพวาด
ในลักษณะ 3 มิติเสมือนภาพวาดมีชีวิต ให้ท่านได้สัมผัสการถ่ายรู ปแบบใหม่ เหมือนกับได้เข้าร่ วมเข้าไปอยูใ่ น
ส่ วนหนึ่ งของภาพเลยทีเดี ยว และนําท่านสู่ Ice Museum พิพิธภัณฑ์ นํ้าแข็ง จากนั้นนําท่านสู่ ท่ าอากาศยาน
นานาชาติอนิ ชอน เพื่อนําท่านเดินทางกลับสู่ กรุ งเทพฯ โดยระหว่างทางนําท่านช้อปปิ้ งที่ ซุ ปเปอร์ มาร์ เก็ต ซึ่ งมี
สิ นค้าต่างๆ มากมายให้เลือกซื้ อหาเป็ นของฝาก เช่น กิมจิ บะหมี่ก่ ึงสําเร็ จรู ป สาหร่ าย ขนมขบเคี้ยว ลูกอม ผลไม้
ตามฤดูกาลและของที่ระลึกต่างๆ
18.20น.
เหิ รฟ้ าสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบินเอเชียน่ าแอร์ ไลน์ เทีย่ วบินที่ OZ741
22.10 น.
เดินทางถึงท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจ
****************************************************
พาสปอร์ ตจะต้ องมีอายุก่อนการเดินทางไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน
ในกรณีทกี่ องตรวจคนเข้ าเมืองทั้งทีก่ รุ งเทพฯ และทีป่ ระเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ปฏิเสธมิให้ เดินทางออกหรือเข้ าประเทศ ทาง
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บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธ์ ไม่ คืนค่ าใช้ จ่ายไม่ ว่ากรณีใดๆ ทิง้ สิ้น
หมายเหตุ ** บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิในการเปลีย่ นแปลงเทีย่ วบิน ทั้งไปและกลับโดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ าทั้งนีข้ ึน้ อยู่กบั
สายการบิน บริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงรายการเพือ่ ความเหมาะสมไม่ ว่าจะเกิดจาก ความขัดข้ องของ ยานพาหนะ
หรือมีเหตุหนึ่งเหตุใดจนทําให้ ไม่ สามารถดําเนินการตามหมายกําหนดการได้ โปรแกรมการเดินทางเปลีย่ นแปลงตามความ
เหมาะสม หรือเปลีย่ นแปลงรายการท่ องเที่ยวบางรายการหรือทดแทนรายการท่ องเทีย่ วบางรายการ และจะต้ องมีจํานวนผู้โดยสาร
จํานวน 15 ท่ านขึน้ ไปจึงออกเดินทาง ในกรณีทมี่ ีจํานวนผู้โดยสารไม่ ถึง 15 ท่ านไม่ มีหัวหน้ าทัวร์ ไทย อัตราค่ าบริการนี้ สํ าหรับ
เดินทางตั้งแต่ 20 ท่ านขึน้ ไป ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงราคาในกรณีทมี่ ีผ้ เู ดินทางไม่ ถึง 20 ท่ าน
** กรุ ณาส่ งมอบหนังสื อเดินทางให้ บริษัทฯ ก่ อนวันเดินทาง เพือ่ ประโยชน์ ของท่ านเอง **
เดินทางวันที่: 16 – 20/17 – 21/23 -27/24-28 มี.ค.58
อัตราค่ าบริการ
ราคาต่ อท่าน
ผู้ใหญ่ พักห้ องละ 2 ท่ าน
27,900.เด็กอายุตํ่ากว่ า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ าน
27,900.เด็กอายุตํ่ากว่ า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน มีเตียงเสริม
26,900.เด็กอายุตํ่ากว่ า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน ไม่ มีเตียงเสริม
25,900.พักเดี่ยว เพิม่ ท่านละ
5,900.อัตราค่ าบริการนี้รวม :
 ค่าบัตรโดยสารชั้นทัศนาจรไป – กลับ (ตัว๋ กรุ๊ ป) รวมภาษี สนามบินและภาษีน้ าํ มันไว้เรี ยบร้อยแล้ว
**ค่าภาษีน้ าํ มัน ที่สายการบินเรี ยกเก็บ ณ วันที่ 1 สิ งหาคม พ.ศ. 2556 และท่านต้องชําระเพิ่มเติม ในกรณี ที่ทางสายการบินมี
การเรี ยกเก็บเพิ่ม**
 ค่าที่พกั 3 คืน ห้องละ 2 - 3 ท่าน
 ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 หัวหน้าทัวร์ หรื อมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นผูช้ าํ นาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง
 ประกันอุบตั ิเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท เสี ยชีวติ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 สัมภาระนํ้าหนักไม่เกินท่านละ 20 กก.
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
 ค่าทําหนังสื อเดินทางไทย
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าอาหาร - เครื่ องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้น
 ค่านํ้าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณี ที่เกินกว่าสายการบินกําหนด 20 กิโลกรัม
(GH) เกาหลี Shock Price –B 5 วัน 3 คืน (OZ) มี.ค.58 27,900.-
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 Vat 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
 วีซ่าเข้าประเทศเกาหลี ในกรณี ที่ผเู ้ ดินทางถือหนังสื อเดินทางต่างด้าว หรื อ ประเทศที่ที่ตอ้ งทําวีซ่าเข้าประเทศสาธารณรัฐ
เกาหลีใต้ ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าท่านละ 1,320 บาท สําหรับผูท้ ี่ถือหนังสื อเดินทางต่างด้าว จะต้องทําเรื่ องแจ้ง เข้า-ออก
หรื อ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการส่ งเอกสารยืน่ วีซ่า
 ค่าทิปไกด์และคนขับรถ ประมาณ 20,000 วอน ต่อท่านต่อทริ ป
การเดินทางจากประเทศไทยเข้ าสู่ ประเทศเกาหลีและพิธีการเข้ าเมือง
เอกสารที่ควรเตรี ยมก่อนการเดินทาง เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศเกาหลีจะพิจารณาให้เฉพาะนักท่องเที่ยว
ที่มาท่องเที่ยวโดยสุ จริ ตเท่านั้นที่ผา่ นเข้าเมืองได้ และพิจารณาจาก
1.หลักฐานการทํางานประจําของนักท่องเที่ยว ซึ่ งสมควรที่นาํ ติดตัวไปแสดงด้วย เช่น บัตรพนักงาน นามบัตร จดหมาย
การทํางานภาษาอังกฤษ (กรณี เดินทางคนเดียว) จดหมายรับรองออกโดยบริ ษทั ผูจ้ ดั คณะ
2.หลักฐานการเงิน ในระหว่างการท่องเที่ยวประเทศเกาหลีสมควรที่จะนําเงินสดติดตัวไปด้วยประมาณ 300เหรี ยญ
สหรัฐ หรื อประมาณ 300,000 วอน สําหรับการเดินทาง 2 วัน (หากไม่มีบตั รเครดิตคาร์ ด) หากมีบตั รเครดิตต่างประเทศ
เช่น Visa Card, American Express, Dinners Club หรื อ Master Card ต้องนําติดตัวไปด้วยหรื อหลักฐานการเงินอื่นใดที่จะ
แสดงให้เจ้าหน้าที่ทราบว่าท่านคือนักท่องเที่ยว
3.ใบรับรองสถานศึกษาหากท่านยังอยูใ่ นระหว่างการศึกษาหรื อบัตรนักศึกษาและควรเดินทางกับผูป้ กครอง เช่น บิดา
มารดา ป้ า น้า อา ที่มีนามสกุลเดียวกัน
4. หากเป็ นพาสปอร์ ตใหม่ ควรนําพาสปอร์ ตเก่าเย็บเล่มคู่กบั พาสปอร์ ตใหม่หรื อนําติดตัวไปด้วย
5. การแต่งกายสุ ขภาพและแลดูเป็ นนักท่องเที่ยว ไม่ควรสวมใส่ รองเท้าแตะ
การสํ ารองทีน่ ั่ง
1. กรุ ณาสํารองที่นงั่ +ชําระเงินมัดจําท่านละ 10,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อ+สกุล เป็ นภาษาอังกฤษตามหนังสื อเดินทาง
2. ค่าทัวร์ ส่วนที่เหลือ ชําระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 15 วัน
3. เมื่อท่านตกลงชําระเงินค่าบริ การไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วนกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขและ
ข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ท้ งั หมดนี้แล้ว
เงื่อนไขการยกเลิก
1. สําหรับผูโ้ ดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสื อเดินทางไทย และทางบริ ษทั ฯเป็ นผูย้ นื่ วีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทาง
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนค่ามัดจําทั้งหมด
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8-14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 80% ของราคาทัวร์
5. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1-7 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
6.ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง,ถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ไม่ มีการคืน
เงินทั้งหมดไม่ ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ในกรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทาง
(GH) เกาหลี Shock Price –B 5 วัน 3 คืน (OZ) มี.ค.58 27,900.-
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บริ ษทั ฯ จะทําการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ท้ งั นี้ทา่ นจะต้องเสี ยค่าใช้จา่ ยที่ไม่สามารถเรี ยกคืนได้คือ
ค่าธรรมเนียมในการมัดจําตัว๋ ท่านละ 10,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
7. ยกเว้นกรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จํากับสายการบินหรื อค่ามัดจําที่พกั โดยตรงหรื อโดยการผ่าน
ตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มี
การคืนเงินมัดจํา หรื อค่าทัวร์ ท้ งั หมดเนื่ องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
เงื่อนไขการเดินทาง
1. บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
2. บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิและอื่นๆที่อยูน่ อกเหนือการควบคุม
ของทางบริ ษทั ฯหรื อค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทําร้าย, การสู ญหาย, ความล่าช้า
หรื อจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้ นสุ ดลง ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ และจะไม่รับผิดชอบคืนค่าบริ การที่ท่าน
ได้ชาํ ระไว้แล้วไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
4. บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรื อ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่ องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรื อเอกสาร
เดินทางไม่ถูกต้อง หรื อ การถูกปฏิเสธในกรณี อื่นๆ
5. รายการนี้ เป็ นเพียงข้อเสนอที่ตอ้ งได้รับการยืนยันจากบริ ษทั ฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สาํ รองที่นงั่ บนเครื่ อง และโรงแรมที่พกั
ในต่างประเทศเป็ นที่เรี ยบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
6. ราคานี้คิดตามราคาตัว๋ เครื่ องบินในปั จจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่ องบินปรับสู งขึ้น บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ที่จะปรับราคาตัว๋ เครื่ องบิน
ตามสถานการณ์ดงั กล่าว
7. กรณี เกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรื อ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริ การจากสายการบิน
บริ ษทั ฯขนส่ ง หรื อ หน่วยงานที่ให้บริ การ บริ ษทั ฯจะดําเนินโดยสุ ดความสามารถที่จะจัดบริ การทัวร์ อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืน
เงินให้สาํ หรับค่าบริ การนั้นๆ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริ ษทั ฯ ไม่มีสิทธิ์ ในการให้คาํ สัญญาใดๆ ทั้งสิ้ นแทนบริ ษทั ฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูม้ ีอาํ นาจของบริ ษทั ฯ กํากับเท่านั้น
9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสาย
การบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้ น แต่ท้ งั นี้ทางบริ ษทั ฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิ ทธิ์ การจัดหานี้
โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
10. กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่ประเทศไทย และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรื อเข้าประเทศที่
บริ ษทั ระบุในรายการเดินทาง บริ ษทั ของสงวนสิ ทธ์ไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณี ใด ๆทั้งสิ้ น
11. บริ ษทั ฯ รับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์การเดินทางเพื่อท่องเที่ยวเกาหลีเท่านั้น
12. เที่ยวบิน และรายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
13.เมื่อท่านตกลงชําระเงินค่าบริ การไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วนกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขและ
ข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ท้ งั หมดนี้แล้ว
(GH) เกาหลี Shock Price –B 5 วัน 3 คืน (OZ) มี.ค.58 27,900.-
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14.โรงแรมที่พกั ในประเทศเกาหลีมีมาตรฐานการกําหนดดาวและประเภทของที่พกั แตกต่างกับประเทศไทย โดยโรงแรมที่พกั
ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการจัดหาโรงแรมโดยอ้างอิงตามการจัดระดับดาวของประเทศเกาหลีตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยว
เท่านั้น โรงแรมที่ประเทศเกาหลีโดยส่ วนใหญ่จะเป็ นแบบห้องพักคู่ (Twin หรื อ Double) ในกรณี ที่ท่านมีความประสงค์จะพัก
แบบ 3 ท่าน ขึ้นอยูก่ บั ข้อจํากัดของห้องพักและการวางรู ปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่ งมีความแตกต่างกันอาจจะทําให้
ท่านไม่ได้หอ้ งพักติดกัน และไม่สามารถเสริ มเตียงได้ตามที่ตอ้ งการ โรงแรมหลายแห่งจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากประเทศ
เกาหลีอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภูมิต่าํ เครื่ องปรับอากาศที่มีจะให้บริ การในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
15.กระเป๋ าสัมภาระต่างๆถือเป็ นทรัพย์สินส่ วนตัวของท่าน ทางบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบต่อความเสี ยหาย สู ญหาย ล่าช้า หรื อ
อุบตั ิเหตุต่างๆ ใดๆทั้งสิ้ น
16.เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว หากท่านงดการใช้ บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่ เดินทางพร้ อมคณะถือว่าท่านสละ
สิ ทธิ์ ไม่ อาจเรียกร้ องค่ าบริการ และเงินมัดจําคืน ไม่ ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และทางบริษัทจะเรียกเก็บค่ าใช้ จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จากท่านเป็ น
จํานวนเงิน 100 USD ต่ อท่านต่ อวัน
17.ในกรณีทลี่ ูกค้ าต้ องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่ อเจ้ าหน้ าทีข่ องบริษัท ฯ ก่ อนทุก
ครั้ง มิเช่ นนั้นทางบริษัท ฯ จะไม่ รับผิดชอบค่ าใช้ จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
************************************

(GH) เกาหลี Shock Price –B 5 วัน 3 คืน (OZ) มี.ค.58 27,900.-
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