วันแรกของการเดิ นทาง สนามบิ นสุวรรณภูมิ
20.00 น.
คณะพร้อมกัน ณ สนามบิ นสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ผูโ้ ดยสารขาออก หน้าเคาน์เตอร์เช็คอิน
D สายการบินไทย Thai Airways ใกล้ประตูทางเข้าหมายเลข 2 เจ้าหน้ าที่เวิ ลด์ไวด์
บาย บิ๊ ก คอยอํานวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ
23.10 น.

วันที่สอง
06.35 น.

ออกเดินทางสู่ เมืองอิ นชอน ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบินไทย Thai Airways ( ใช้เวลาเดินทาง 5.05 ชัวโมง...
่
อิสระให้ท่านพักผ่อนบนเครื่อง ) เวลาทีเ่ กาหลีใต้เร็วกว่าไทย 2 ชัวโมง
่
อิ นชอน - Winter Love Song เกาะนามิ – วนอุทยานแห่งชาติ โซรัคซาน
ถึงสนามบินนานาชาติอนิ ชอน หลังผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว
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เช้า

 นําท่านเดินทางสู่ ห้องอาหารเช้าของโรงแรม ใกล้สนามบิน เพื่อรับประทานอาหารเช้า
นํ าท่านเดินทาง โดย รถโค้ช พาท่านข้ามทะเลตะวันตกด้วยสะพานแขวนยองจองหรือ
สะพานเพื่อความหวังในการรวมชาติท่ยี าวกว่า 4.42 กม. มียอดโดมสูง 107 เมตร
ออกเดินทางไปท่าเรือเฟอร์ร่ี เพื่อข้ามฟากไปยัง เกาะนามิ หนึ่งในสถานที่ถ่ายทําละคร
เกาหลี Winter Love Song หรือ เพลงรักในสายลมหนาว สถานทีโ่ รแมนติกอีกแห่งหนึ่ง
สําหรับคู่รกั คู่หนุ่ มสาว ครอบครัว เพื่อนๆ เกาะนามิมรี ูปร่างเหมือนใบไม้ทล่ี อยอยู่ ณ ที่
แห่งนี้

เทีย่ ง

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู “ ทัคคาลบี ”

บ่าย

พาท่านเดินทางไปพักผ่อนแบบธรรมชาติอย่างแท้จริง เพลิดเพลินกับดินแดนที่ปกคลุม
ด้วยปา่ ทึบซึง่ มีความงดงามของทิวทัศน์ ไม่ว่าจะเป็ นความงามอย่างมหัศจรรย์ของภูเขาที่
ปกคลุมด้วยปา่ ไม้สดุ ลูกหูลูกตา หุบเขาและเมืองเล็กๆ ชายฝงั ่ เดินทางเข้าสู่ วนอุทยาน
แห่งชาติ โซรัคซาน ถ่ายรูปคู่กบั อนุ สาวรียห์ มีเสีย้ วพระจันทร์ เดินชมความงามของวน
อุทยานแห่งชาติภูเขาโซรัคทีไ่ ด้ขน้ึ ชื่อว่าเป็ นภูเขาสีฤ่ ดู ภูเขาโซรัคหรือภูเขาหิมะตัง้ อยู่ใจ
กลางภูเขาแทแบคซึง่ ทอดยาวไปถึงเขาคึมคังของประเทศเกาหลีเหนือมีเทือกเขา ป่าไม้
หุบเขา สายนํ้า ทะเลสาบ หินรูปร่างต่างๆ ทีส่ วยงามซึง่ เกิดขึน้ เองตามธรรมชาติทห่ี าดูได้ยากยิง่
นําท่านเดินทางสู่ วัดชิ นฮันซา วัดเก่าแก่กว่าพันปี สร้างในสมัยอาณาจักรชิลล่า และยังมีระฆัง อันเก่าแก่ 1400 ปี ตัง้ อยู่
ภายใน พร้อมนมัสการพระพุทธรูปปางสมาธิองค์มหึมาตัง้ อยู่กลางแจ้งสร้างขึน้ เพื่อสวดอ้อนวอนให้คาบสมุทรเกาหลีได้รวม
เป็ นหนึ่งเดียวกัน

เย็น

 รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนู Pork Bulkoki เมนูบาร์บีคิวเกาหลี เป็ นอาหารแบบดัง้ เดิ ม
หลังอาหารคํ่า พาท่านเดินทาง เช็คอินทีพ่ กั สกีรสี อร์ท
 โรงแรมทีพ่ กั Daemyung Resort

วันที่สาม
เช้า

ฟาร์มหมี Teddy Bear - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
 อาหารเช้าแบบอเมริกนั ชุดหรือเซมิบุฟเฟต่ ์ ที่ ห้องอาหารของรีสอร์ท
จากนัน้ ชมความน่ารักของหมีเท็ดดี ณ ฟาร์มพิพิธภัณฑ์หมีเท็ดดี้ แหล่งรวมเรื่องราวหมีเท็ดดี้
ของโลก และหมีเท็ดดีแ้ นะนําสถานทีท่ ่องเทีย่ วและกิจกรรมทีส่ าํ คัญของจังหวัดคังวังโด โดย
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จัดแบ่งเรื่องราวเป็ นทีมต่างๆ ในโซนนิ่งทีจ่ ดั ได้อย่างกิฟ๊ เก๋ ทุกท่านจะได้ทงั ้ การถ่ายรูปและได้ทงั ้ ความรูอ้ กี ด้วย
เทีย่ ง
บ่าย

คํ่า

วันที่สี่

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูโอซัมสไตล์คงั วอน เป็ นเมนูลกู ผสมระหว่างเนื้อหมูหมักกับปลาหมึกหมัก
ซอสบาร์บคี วิ ร้อนแรงแห่งสไตล์คงั วอน นํามาคลุกคลิกปิ้ งย่างบนกระทะ ทานคู่ กับเครื่องเคียงต่างๆ รวมทัง้ ข้าวสวย
นําท่านเดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ “ ดิ สนี ยแ์ ลนด์เกาหลี ” สวนเปิ ดในหุบเขาที่มี
ชื่อเสียงมากที่สุดของประเทศ ภายใน Festival World จะประกอบไปด้วย Global Fair,
American Adventure, Magic Land, European Adventure และ Equatorial Adventure ท่าน
สามารถปล่อยความแก่และเติมเต็มความสุขของท่านด้วย บัตร Special Pass Ticket สนุ กสนาน
กับเครื่องเล่นต่างๆ ซึง่ ท่านสามารถเลือกเล่นเครื่องเล่นได้ไม่จาํ กัดรอบ
 รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร อร่อยลํา้ !! เมนูบาบีคิวปิ้ งย่างเตาถ่านคาลบีสไตล์เกาหลี กับ
หลากหลายสไตล์ของเนื้ อหมูและเนื้ อวัว
 โรงแรมที่ พก
ั Courtyard by Marriott Seoul Time Squares Hotel
ศูนย์โสมเกาหลี - คอสเมติ กเวชสําอางเครือ่ งสําอาง – TRICK EYE ART MUSEUM – เมียงดง - โชว์
Wedding Show

เช้า

เทีย่ ง
บ่าย

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าของโรงแรม
นําท่านเทีย่ วชม กรุงโซล ทีม่ ปี ระชากรถึง 1 ใน 4 ของประเทศ มีตกึ 63 ชัน้ ตึกทีส่ งู ทีส่ ุด มีแม่น้ําฮันไหลผ่านใจกลาง
เมืองหลวงของกรุงโซล พาท่านรู้จกั และเข้าใจสมุนไพรโสมเกาหลีหรือราชาแห่งมวลสมุนไพร เพราะเกาหลีใต้เป็ น
ประเทศทีม่ กี ารผลิตโสมเกาหลีทม่ี คี ุณภาพเป็ นอันดับ 1 ของโลก และให้ท่านเลือกซือ้ คอสเมติกหลากยีห่ อ้ คุณภาพทีผ่ หู้ ญิง
ชาวเกาหลีทงั ้ สาว ทัง้ ไม่สาวแล้วให้ความสําคัญกับเรื่องผิวหน้าค่อนข้างมาก โดยเฉพาะในกลุ่มบํารุงผิวพืน้ ฐาน Skin Care
และ เครือ่ งสําอางค์ผสมสมุนไพร @ศูนย์เวชสําอางค์เครื่องสําอางค์ แบรนด์ราคาปลอดภาษี ! ให้ท่านเพลิ ดเพลิ น
กับการช้อปปิ้ ง ณ ห้างปลอดภาษี ชิลล่าหรือดงฮวาดิ วตี้ฟรี ให้ท่านได้เลือกซือ้ สินค้าแบรนด์เนมนําเข้าจากต่างประเทศ
มากมายหลากหลายชนิด รวมทัง้ สินค้าแบรนด์เกาหลียอดนิยมทีช่ าวเกาหลีนิยมมาเลือกซือ้ หากันมากมาย
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู ชาบูเห็ด
นําท่านชม TRICK EYE ART MUSEUM ผลงานการสร้างสรรค์ศลิ ปะแนวใหม่ "ภาพวาด
ลวงตาสามมิต"ิ โดยท่านจะได้สนุกสนานกับการถ่ายรูปแอ็คชันท่
่ าทางต่างๆ กับภาพแนว
มิตทิ เ่ี กิดจากความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการของการสร้างภาพโดยใช้เทคนิคพิเศษจาก
ภาพสามมิตทิ ร่ี วมทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และการซ้อนภาพโดยกระตุน้ ความเคลื่อนไหวของ
ภาพให้มมี ติ เิ หมือนจริงโดยให้ผชู้ มเข้าไปมีสว่ นร่วมถ่ายภาพ เมือ่ ผ่านเข้าไปในภาพนัน้ ๆ
ภาพทุกภาพจะออกมาดูประหนึ่ง เหมือนจริงในเหตุการณ์
นําท่านสู่ย่าน เมียงดง ถูกขนานนามว่า " ถนนแฟชันของเกาหลี
่
" สินค้ามีราคาระดับกลางถึงสูงเมื่อเทียบกับตลาดทงแด
มุน ห้างบูตคิ หลากยี่หอ้ ตัง้ แต่แบรนด์เนมต่างชาติถึงเกาหลี ร้านเสือ้ ผ้ามีสไตล์ห้องเล็กๆ ร้าน Creative Lifestyle ร้าน
รองเท้า ร้านทําผม ร้านเครื่องประดับ ร้านคอสเมติก ร้านกาแฟ ร้านไอศครีม ร้านขนม และ ร้านอาหาร
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คํ่า

 รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร ซีฟดส์
ู้ เลิ ฟเวอร์ที่มีให้เลือกทัง้ ฝรัง่ ญี่ปุ่น เกาหลี จีน
เมนู อ าหาร ทั ้ง
สด ทัง้ ปิ้ ง ทัง้ ทอด ทัง้ ย่ า ง ทัง้ แบบซู ซิ แบบซาซิ มิ พร้ อ มของหวาน ของอร่อ ยประจํา วัน และเครื่อ งดื่ ม ไม่ มี
แอลกอฮอล์ ไอศกรีม เค้ก เป็ นต้น พิ เศษ ! บริการขาปูยกั ษ์ SnowCrab แบบไม่อนั ้

หลังอาหารคํ่า

นําท่านชมโชว์ใหม่ลา่ สุด Wedding Show โชว์สร้างสีสนั ความหัวเราะสนุกสนานให้กบั
ท่านก่อนพักผ่อน
หลังจบการแสดงพาท่านเดินทางกลับสู่ ทีพ่ กั

วันที่ห้า

พระราชวังเคียงบก – ย่านแอนติ กอิ นซาดอง – กรุงเทพฯ

เช้า

 รับประทานอาหารเช้า ที่ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ า ท่ า นเดิน ทางสู่ พระราชวัง เคี ย งบก ตัง้ อยู่ ท่ีต อนเหนื อ ของกรุ ง โซล สาธารณรัฐ
เกาหลี เป็ น หนึ่ งในห้า พระราชวัง ใหญ่ ท่ีสร้างขึ้นโดยราชวงศ์โชซอน สร้า งขึ้น ในปี พ.ศ.
1937 (ค.ศ. 1394) โดย ชองโดจอน และได้กลายเป็ นพระราชวังหลวงหรือวังหลักสําหรับ
ประทับว่าราชการของกษัตริยแ์ ละเหล่าเชือ้ พระวงศ์ของเกาหลีมาโดยตลอด

เทีย่ ง



รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ลิ้มลองเมนูไก่ต๋นุ โสม สูตรต้นตําหรับชาว

วังเป็ นเมนูอาหารตัง้ แต่สมัยราชวงศ์โซซอน เป็ นอาหารเลื่องชื่อของเมืองหลวง
บ่าย

เย็น
19.55 น.
23.40 น.

เดินทางสู่ ย่านอิ นซาดอง ได้ช่อื ว่า " ถนนแห่งแอนติค " ชาวต่างชาติท่พี ํานักในกรุงโซลให้
ฉายาว่า “ แมรี่แอลลี่ “ หรือ ตรอกแมรี่ ท่านจะค้นพบความเก่าแก่ท่ผี สมอารยธรรมสมัยใหม่ใน
เมืองหลวง ร้านแกลอรี่ ร้านศิลปะพืน้ เมือง ร้านขายวัตถุโบราณ ร้านอาหารพื้นเมืองที่เลื่องชื่อ
ร้านชาพืน้ เมือง โบราณทีม่ ชี ่อื เสียง ร้านสะสมแสตมป์ ร้านเซรามิค ร้านไอศครีม Red Mango
และโพจังมาซาเกาหลี
จากนัน้ นํ าท่านขึน้ ภูเขานัมซาน ภูเขาเพียงลูกเดียวใจกลางเมืองหลวงและขึน้ ลิฟท์สู่หอคอย
N TOWER เป็ น 1 ใน 17 หอคอยเมืองทีส่ งู ทีส่ ุดในโลก สูงถึง 480 เมตรเหนือระดับนํ้าทะเล ณ เขานัมซาน ใจกลางเมือง
หลวง ชมทัศนียภาพกรุงโซลและชานเมืองแบบรอบทิศ 360 องศา ก่อนอําลาเกาหลี แวะซือ้ ของฝากติดไม้ตดิ มือที่ ศูนย์
รวมของพื้นเมือง (ละลายเงิ นวอน) สาหร่าย ขนมต่างๆ ช็อกโกแล๊ตหิน ซีเรียลช็อกโก กระดูกม้าเจจูโด ผลิตภัณฑ์
ของใบและรากฝอยของโสม ในรูปขนมโสม หมอนสุขภาพ กิมจิ เป็ บโปโร้ (ป๊อกกีเ้ กาหลี) ชินราเมง (มาม่าเกาหลี) ตุ๊กตา
Ddung เป็ นต้น
 รับประทานอาหารเย็น แบบอูด้ง ณ ภัตตาคาร ก่อนเดินทางสูส่ นามบิน
เหิรฟ้ากลับสู่ กรุงเทพ โดยสายการบิ น ไทย เที่ยวบิ นที่ TG 693
คณะเดินทางกลับถึงกรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรลู้ มื
** รายการต่างๆ อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม โดยคํานึ งถึงผูเ้ ดิ นทางเป็ นหลัก **
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อัตราค่าบริการ
ผูใ้ หญ่ท่านละ
เด็ก (2 – 12 ปี ) พักร่วมกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม
เด็ก (2 – 12 ปี ) พักร่วมกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ไม่มเี ตียงเสริม
พักเดีย่ วชําระเพิม่

43,500 บาท
39,916 บาท
37,700 บาท
7,000 บาท

**** เอกสารทีใ่ ช้ในการเข้าประเทศ ****
หนังสือเดินทางทีม่ อี ายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนวันเดินทาง
อัตราค่าบริการนี้ รวม
 ค่าตั ๋วเครื่องบินชัน้ ประหยัดแบบหมู่คณะ สายการบินไทย ไปกลับ กรุงเทพ – โซล
 ค่ายานพาหนะรับส่งตามรายการ
 ค่าทีพ่ กั โรงแรมตามทีร่ ะบุในรายการ ( 2 ท่าน / ห้อง )
 ค่าบัตรเข้าชมสถานทีท่ ่องเทีย่ วตามทีร่ ะบุในรายการ
 ค่าอาหารครบทุกมือ้ ตามทีร่ ะบุในรายการ
 ค่าประกันอุบตั เิ หตุทุกทีน่ งๆ
ั ่ วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง ๆ อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกรายการ ฯลฯ
 ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7 % ภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3 % และ ภาษีนกั ท่องเทีย่ ว (ถ้ามี)
เงื่อนไขการจอง
1. ชําระค่ามัดจํา 50 เปอร์เซ็นร์ของค่าบริการทัง้ หมด ภายใน 2 วันจากหลังวันทีจ่ อง
2. ชําระค่าบริการส่วนทีเ่ หลือ ภายใน 30 วันก่อนเดินทาง
3. ถ้าจองก่อนเดินทาง 14 วัน ต้องชําระค่ามัดจําและค่าบริการส่วนทีเ่ หลือพร้อมกัน
เงื่อนไขการยกเลิ กการจอง
1.
2.
3.
4.

ยกเลิก 45 วันก่อนเดินทาง หักค่ามัดจํา 20 เปอร์เซ็น
ยกเลิก 20 - 30 วันก่อนเดินทาง หักค่ามัดจํา 50 เปอร์เซ็น
ยกเลิก 11 - 19 วันก่อนเดินทาง หักค่ามัดจํา 70 เปอร์เซ็น
ยกเลิก 1 - 10 วันก่อนเดินทาง หัก 100 เปอร์เซ็นของค่าบริการทัง้ หมด

หมายเหตุ
1. บริษทั ฯขอสงวนสิทธิในการยกเลิ
กการเดินทาง หรือเปลีย่ นแปลงอัตราค่าบริการ ในกรณีทม่ี จี าํ นวนผูร้ ่วมเดินทางน้อยกว่า 20
์
ท่าน (ผูใ้ หญ่)
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2. บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ ในการเปลีย่ นแปลงรายการนําเทีย่ ว สายการบิน โรมแรม ตามความเหมาะสม กรณีทเ่ี กิดเหตุจาํ เป็ น
สุดวิสยั อันเนื่องมาจากการล่าช้าของสายการบิน เหตุการณ์ประท้วงหยุดงาน เหตุจลาจล อุบตั เิ หตุ ภัยธรรมชาติ โดยทัง้ นี้จะ
รักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้มากทีส่ ดุ
3. บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ ไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ทเ่ี กิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ การประท้วง และอื่นๆทีอ่ ยู่
นอกเหนือการควบคุมของทางบริษทั ฯหรือค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมทีเ่ กิดขึน้ ทางตรงเนื่องจากการนําเทีย่ วนี้ เป็ นการชําระแบบเหมา
จ่ายให้แก่ตวั แทนในต่างประเทศ บริษทั ฯขอสงวนสิทธิที์ จ่ ะไม่คนื เงินทีท่ ่านชําระมาแล้ว กรณีทท่ี า่ นปฏิเสธ หรือสละสิทธิ ์ ใน
บริการทีท่ างทัวร์จดั ไว้ให้ เว้นแต่ได้ตกลงล่วงหน้าก่อนการเดินทางและได้รบั การยินยอมอย่างถูกต้องจากทางบริษทั ฯเสียก่อน
4. บริษทั ฯขอสงวนสิทธิที์ จ่ ะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่าย กรณีทท่ี า่ นถูกปฏิเสธวีซ่า หรือถูกปฏิเสธการเข้าออกประเทศอันเนื่องจากการ
กระทําผิดกฎหมาย หรือเอกสารไม่ถูกต้อง
5. บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ ในการพิจารณาผูร้ ่วมเดินทางเป็ นกรณีพเิ ศษดังนี้
- ท่านทีส่ งสัยว่าอาจจะลักลอบเข้าเมือง
- ท่านทีก่ าํ ลังตัง้ ครรภ์ อันเนื่องจากความปลอดภัยความตัวท่าน (โปรดแจ้งเจ้าหน้าทีก่ ่อนสมัครทัวร์)
- เด็กทารกทีอ่ ายุต่าํ กว่า 2 ขวบ เพราะอาจส่งเสียงรบกวนผูร้ ่วมเดินทางท่านอื่นๆ
(โปรดแจ้งเจ้าหน้าทีก่ ่อนสมัครทัวร์)
6. ท่านทีต่ อ้ งใช้รถเข็นในการท่องเทีย่ วเดินทาง (โปรดแจ้งเจ้าหน้าทีใ่ นใบจอง)
7. กรณีทท่ี ่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ บัตรเอเปค เพื่อยกเว้นการทําวีซ่านัน้ หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือ ออกนอก
ประเทศใดประเทศหนึ่ง บริษทั ฯขอสงวนสิทธิที์ จ่ ะไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายทีเ่ กิดขึน้
8. อัตราค่าบริการทัวร์อาจปรับเปลีย่ นขึน้ ได้ จากการปรับราคานํ้ามันของสายการบิน
9. รูปภาพในโปรแกรมทัวร์ใช้เพื่อการโฆษณาเท่านัน้
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