ทัวร์ เกาหลี : TOUR17092

SEORAK VACATION
โรงแรม/ทีพ่ กั ซอรัค 1 คืน และ โซล 2 คืน

สายการบิน

•
•
•
•
•
•
•
•

EASTAR JET / JEJU AIR / JIN AIR / T’WAY

On The Beach

กิ นลมชมวิ วทะเล ณ หาดยองจิ น และหาดเคียงโป
ปัน่ RAIL BIKE เลียบทะเล
ชมธรรมชาติ อนั สวยงามบนเขา ซอรัคซาน
สนุกกับเครื่องเล่นมากมายที่ EVERLAND
ช้อปปิ้ งกระจาย ย่านดัง เมียงดง ทงแดมุน
ช้อปของฝากสุดน่ ารักที่ LINE FRIENDS STORE
เดิ นเล่นที่อาคาร DDP ทงแดมุนดีไซน์ พลาซ่า
ชมหมูบ่ ้านโบราณ บุกชอนฮันอก

#ตารางสรุปโปรแกรมท่องเทีย่ วเกาหลี 5 วัน 3 คืน
วัน
1
2

3

4
5

โปรแกรมการเดินทาง
ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ - ท่าอากาศยานนานาชาติอนิ ชอน

อาหาร
-

B. –
ท่าอากาศยานนานาชาติอนิ ชอน – หาดยองจิน - วัดฮูฮวม – หาดเคียงโป - ซอรัคซาน – วัดชินฮึนซา –
L. ชาบู ชาบู
RAIL BIKE เลียบทะเล
D. แฮมุลทัง
สวนสนุก EVERLAND (รวมบัตรเข้าและเครือ่ งเล่นไม่จากัด) – ศูนย์เวชสาอาง - พิพธิ ภัณฑ์สาหร่าย - ทา B. โรงแรม
ข้าวห่อสาหร่าย+ชุดฮันบก+TRICK ART – ศูนย์การค้าแฟชันทงแดมุ
่
น -DONGDAEMUN DESIGN
L. BBQ
PLAZA (DDP)
D. บิบมิ บับ
B. โรงแรม
ศูนย์โสม – ศูนย์สมุนไพร - N SEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท์) – หมูบ่ า้ นบุกชอนฮันอก – ศูนย์รวมของ
L. ซัมเกทัง
วัยรุ่นเกาหลีเมียงดง - LINE FRIENDS STORE
D. พุลโกกิ
B. โรงแรม
ศูนย์น้ามันสนเข็มแดง – ศูนย์พลอยอเมทิส – DUTY FREE - SUPERMARKET
L. จิมดัก

โรงแรม/ทีพ่ กั
SEORAK
หรือเทียบเท่า
BENIKEA SEOUL
หรือเทียบเท่า
BENIKEA SEOUL
หรือเทียบเท่า
-

On The Beach
\

SEORAK VACATION
โปรแกรมท่องเทีย่ วเกาหลี 5 วัน 3 คืน
DAY 1

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติอนิ ชอน
คณะเดินทางพร้อมกันทีจ่ ุดหมาย สนามบินสุวรรณภูม ิ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ ชัน้ 4
ณ เคาน์เตอร์สายการบิน EASTAR
JET / JEJU AIR / JIN AIR / T’WAY โดยมีเจ้าหน้าทีจ่ ากบริษทั ฯ คอยให้การต้อนรับ และอานวยความสะดวกในเรือ่ งของเอกสารตลอดจน
สัมภาระของท่าน (**โปรดแสดงใบนัดหมายและพาสปอร์ตให้แก่เจ้าหน้าทีใ่ นวันเดินทาง) หลังจากเช็คอิน และโหลดสัมภาระเรียบร้อยแล้ว
นาท่านออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต้

ออกเดินทางจาก ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ สู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอนิ ชอน

ข้อแนะนาเพือ่ ความสะดวกในการเข้ารับการตรวจค้นก่อนขึน้ เครือ่ งบิน ของเหลว เจล และสเปรย์ทุกชนิด ต้องบรรจุในภาชนะทีม่ ขี นาดความจุไม่เกิน 100
มิลลิลติ ร สาหรับภาชนะทีเ่ กิน 100 มิลลิลติ ร แม้จะบรรจุของเหลว เจล และสเปรย์ เพียงเล็กน้อยก็ไม่สามารถนาติดตัวขึน้ เครือ่ งบินได้ ภาชนะทัง้ หมดต้องใส่
รวมกันไว้ในถุงพลาสติกใส ซึง่ เปิ ด - ปิ ด ผนึกได้ และมีความจุรวมกันไม่เกิน1 ลิตร (1,000 มิลลิลติ ร) ของเหลวทีไ่ ด้รบั การยกเว้น ได้แก่ นม และอาหารสาหรับ
เด็กทารกในปริมาณทีเ่ หมาะสม รวมถึงยาทีม่ เี อกสารกากับชัดเจน ของเหลว เจล และสเปรย์ ทีซ่ ้อื จากร้านค้าปลอดอากร (DUTY FREE SHOPS) ทีท่ ่าอากาศ
ยานต้องบรรจุในถุงพลาสติกใสปิ ดผนึกปากถุงไม่มรี ่องรอย การเปิ ดปากถุง และมีหลักฐานแสดงว่าได้ซ้อื ณ วันทีเ่ ดินทาง เพือ่ นาไปแสดงต่อ เจ้าหน้าที่ ณ จุด
ตรวจค้น อย่างไรก็ตามแต่ละประเทศจะมีกฎ การนาของเหลว ขึน้ เครือ่ งแตกต่างกัน การนาผลิตภัณฑ์ของสดทีท่ าจากสัตว์ไม่ว่าเนื้อหมู เนื้อวัว ผัก ผลไม้สด ไม่
อนุญาตให้นาเข้าประเทศเพือ่ ป้ องกันโรคต่างๆเพราะหากศุลกากรตรวจพบจะต้องเสียค่าปรับ

DAY 2

ท่าอากาศยานนานาชาติอนิ ชอน – หาดยองจิน - วัดฮูฮวม – หาดเคียงโป - ซอรัคซาน – วัดชินฮึนซา – RAIL BIKE

เช้า

เดินทางถึงสนามบินนานาชาติอนิ ชอนประเทศเกาหลีใต้(กรุณาปรับเวลาของท่านให้เร็วขึน้ 2 ชัวโมงเพื
่
อ่ ให้ตรง
กับเวลาท้องถิน่ ของประเทศเกาหลี)หลังจากผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว
นาท่านเดินทางสู่
หาดยองจิน หาอันโรแมนติคทีด่ งั จากซีรยี ช์ อ่ื ดังอย่าง GOBLIN ในฉากทีพ่ ระเอกได้เจอกับนางเอก ในตอนนี้
กลายเป็ นสถานทีย่ อดฮิตสาหรับคู่รกั ไปเสียแล้ว วัยรุน่ หนุ่มสาว หรือคู่รกั ทัง้ หลายต่างพากันไปถ่ายรูปยืนถือ
ดอกไม้ให้กนั ตามฉากในละครกันเต็มไปหมด
ต่อด้วยชม วัดทีส่ วยงามวัดหนึ่งของเกาหลีใต้ วัดฮูฮวม รวมทัง้ มีหนิ รูปร่างแปลกตาให้ชมอีกหลายก้อน ตัง้ อยู่
บริเวณเชิงเขาริมทะเล บริเวณชายหาดและท่าเรือนาแม เพิง่ สร้างขึน้ มาได้ประมาณ 10 กว่าปี เท่านัน้ ทีด่ า้ นหลัง
วัดจะมีลานหินกว้างๆทีม่ รี ปู ร่างเหมือนเต่ากาลังจะออกสู่ทะเล รวมทัง้ หินทีม่ รี ปู ร่างเหมือนกับพระพุทธรูปซึ่ง
เกิดขึน้ เองตามธรรมชาติ และทางด้านหลังยังมีหนิ ก้อนใหญ่อกี 2 ก้อนทีม่ รี ปู ร่างคล้ายพระ ซึง่ ทัง้ เต่าและพระจะดูเหมือนกาลังทาท่าเคารพ
หินพระพุทธรูปอยู่ดว้ ย น่าอัศจรรย์อย่างมาก
ชายหาดเคียงโป ชายหาดทรายขาวน้าใส ตัง้ อยู่ทางฝั ง่ ทะเลตะวันออกของคังวอนโด เป็ นธารน้าจากทะเลสาปเคียงโปโฮ
เทีย่ ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย ชาบูชาบู (SHABU SHABU) หรือ สุกเ้ี กาหลี ประกอบไปด้วย ผักสด
หลายชนิด ต้มในน้าซุปปรุงรสกลมกล่อม ทานพร้อมเครือ่ งเคียงและข้าวสวยของเกาหลี ทีร่ สชาติถูกปากคนไทย

บ่าย

นาท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน ให้ท่านได้ชมธรรมชาติอนั สวยงามของจังหวัดคังวอนโด เส้นทาง
สู่อุทยานแห่งชาติเขาโซรัคซานหรือสวิสเซอร์แลนด์เกาหลี
ตัง้ อยู่ใจกลางหุบเขาแทแบคซึง่ ทอดยาวไปถึง
เขาคึมคังของประเทศเกาหลีเหนือ มีเทือกเขาป่ าไม้ หุบเขา สายน้า ทะเลสาบ หินรูปต่างๆทีส่ วยงามซึง่ เกิด
จากธรรมชาติทห่ี าดูได้ยากยิง่
หลังจากนัน้ พาท่านไปสักการะพระพุทธรูปสัมฤทธิขนาดใหญ่
ท่ี วัดชินฮันซา วัดเก่าแก่สร้างในสมัยอาณาจักร
์
ชิลล่า และนมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิม ซึง่ อยู่ทางใต้ฐานองค์พระทางด้านหลังเพือ่ เป็ นสิรมิ งคล ก่อนจะผ่าน
สะพานชาระล้างจิตใจเข้าสู่เขตวัดทางด้านใน (ไม่รวมค่าขึน้ กระเช้า)
ร่วมกันปั น่ จักรยานบนรางรถไฟเลียบทะเล RAIL BIKE ชมความงดงามของเกลียวคลืน่ ทะเลทงแฮ หรือทะเล
ตะวันออกของเกาหลีอย่างไกล้ชดิ สัมผัสธรรมชาติและรับอ๊อกซิเจนบริสุทธิ ์จากต้นไม้ ดอกไม้สองข้างทาง ตื่น
ตาตื่นใจกับอุโมงค์ทป่ี ระดับประดาไปด้วยหลอดไฟฟ้ าสีสรรต่างๆ คุณจะกลับมาพร้อมความประทับใจไม่รลู้ มื

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย แฮมูลทัง หรือ ซุปรวมมิตทะเล เมนูน้คี ล้ายต้มยาทะเล
ของเมืองไทย แต่ความเข้มข้นน้อยกว่ามาก เป็ นการนาอาหารทะเลสดๆ และผักชนิดต่างๆ มาต้มรวมกัน ทานกับน้าจิม้ แบบเกาหลี และ
เครือ่ งเคียง
หลังจากนัน้ นาท่านเข้าสู่ทพ่ี กั GANGNEUNG SEORAK หรือเทียบเท่า โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต้

DAY 3

สวนสนุก EVERLAND (รวมบัตรเข้าและเครื่องเล่นไม่จากัด) – ศูนย์เวชสาอาง – พิพธิ ภัณฑ์สาหร่าย - ทาข้าวห่อ
สาหร่าย+ชุดฮันบก+TRICK ART – ศูนย์การค้าแฟชันทงแดมุ
่
น - DONGDAEMUN DESIGN PLAZA (DDP)

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนัน้ ให้เวลาทุกท่านเต็มอิม่ กับสวนสนุกทีด่ ที ส่ี ุดของเกาหลี สวนสนุ กเอเวอร์แลนด์ ด้วยบัตร SPECIAL PASS TICKET ทีส่ ามารถเล่น
เครือ่ งเล่นต่างๆ ได้ทุกชนิดและไม่จากัดรอบ สวนสนุกทีน่ ่ถี ูกขนานนามว่า “ดิสนียแ์ ลนด์เกาหลี” มีชอ่ื เสียงมากทีส่ ุดของประเทศ ให้ท่าน
สนุกกับเครือ่ งเล่นหลากหลายชนิด อาทิเช่น ทีเอ็กซ์เพรส รถไฟเหาะ หนอนสะบัด ชาร์ป โรงหนังสามมิติ บ้านผีสงิ หมุน ท่านไหนทีไ่ ม่
ชอบการเล่นเครือ่ งเล่น สามารถเข้าซาฟารี ชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลกได้ทแ่ี ละชมความน่ารักของหมีทส่ี ามารถสือ่ สารกับคนได้เดินชม
และถ่ายรูปกับสวนดอกไม้ซง่ึ ผลัดเปลีย่ นหมุนเวียนตามฤดูกาล (มีนาคม-เมษายน : สวนทิวลิป / พฤษภาคม-มิถุนายน : สวนดอก

กุหลาบ / กรกฎาคม : สวนดอกทานตะวันหรือดอกกุหลาบ/ สิงหาคม-กันยายน : สวนดอกลิลลี/่ ตุลาคม-พฤศจิกายน : สวนดอกเบญจมาศ)
เทีย่ ง

รับประทานอาหารเทีย่ ง ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนู BBQ KOREA อาหารปิ้ งย่างสไตล์เกาหลี รับประทานพร้อมเครือ่ งเคียงของ
เกาหลี ผักสด กิมจิ ซุป

บ่าย

สุดท้ายก่อนรับประทานอาหารกลางวันพาทุกท่านสู่ ศูนย์เวชสาอาง ให้ท่านได้เลือกซือ้ เครือ่ งสาอางคุณภาพดี
ในราคาย่อมเยา อาทิเช่นครีมน้าแตก, ครีมโบท็อกซ์, ครีมหอยทาก ฯลฯ
นาท่านร่วมเรียนรูว้ ฒ
ั นธรรมกับการเรียนทาข้าวห่อสาหร่าย กิมบับ อาหารประจาชาติเกาหลี ซึง่ เป็ นส่วนหนึ่ง
ในอาหารเกาหลียอดนิยมของคนไทยอีกเมนูหนึ่ง
จากนัน้ เชิญท่านร่วมเป็ นส่วนหนึ่งของชาวเกาหลีโดยการแต่งกายชุดประจาชาติต่างๆ ชุดฮันบก พร้อมถ่ายรูป
เป็ นทีร่ ะลึก เพือ่ ไปอวดคนทางบ้าน พร้อมถ่ายภาพกับฉาก 3 มิติ
จากนัน้ นาท่านช็อปปิ้ งต่อที่ ศูนย์การค้าแฟชันแห่
่ งเกาหลี ทงแดมุน ให้ท่านได้เลือกซือ้ เสือ้ ผ้าเครือ่ งแต่งกาย
เครือ่ งหนังรองเท้า นอกจากนี้ยงั มีรา้ นเครือ่ งสาอางต่างๆ เรียงรายตามตึกริมสองข้างถนนให้ท่านได้เลือกชม นอกจากนี้ยงั มีเวทีการแสดง
ร้องเต้นเปิ ดหมวก ให้ผทู้ อ่ี ยากแสดงความสามารถ มาแสดงให้ชมกันอีกด้วย และฝั ง่ ตรงข้ามของ ทงแดมุน ท่านสามารถเดินข้ามไปชม
ตึก DDP หรือ DONGDAEMUN DESIGN PLAZA เป็ นสถานทีส่ าหรับจัดแสดงงานศิลปะ อีเวนท์ การประชุม รวมไปถึงนิทรรศการต่างๆ
นอกจากนี้ท่านยังสามารถชมบรรยากาศดอกไม้ไฟ LED ROSE GARDEN
เย็น
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย บิบมิ บับ หรือข้าวยาเกาหลี เสิรฟ์ มาเป็ นชามข้าวสวยร้อน โรยหน้าด้วย
ผักทีผ่ ดั และปรุงรสแล้ว, โคชูจงั (น้าพริก) หรือทเว็นจัง (เต้าเจีย้ ว) นอกจากนี้ยงั นิยมใส่ไข่ดบิ ไข่ดาว หรือไข่ลวก และเนื้อสัตว์ทห่ี นบางๆ
ั่
เช่นกัน จากนัน้ คลุกส่วนผสมต่างๆ ให้เข้ากันดีก่อนรับประทาน
หลังจากนัน้ นาท่านเข้าสู่ทพ่ี กั SEOUL: BENIKEA SEOUL HOTEL หรือเทียบเท่า โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต้

DAY 4

ศูนย์โสม – ศูนย์สมุนไพร - N SEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท์) – หมู่บา้ นบุกชอนฮันอก – ศูนย์รวมของวัยรุ่นเมียงดง LINE FRIEND STORE

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนัน้ พาท่านรูจ้ กั และเข้าใจสมุนไพรโสมเกาหลี หรือราชาแห่งมวลสมุนไพร ที่ ศูนย์โสม เพราะเกาหลีใต้เป็ นประเทศทีม่ กี ารผลิตโสม
เกาหลีทม่ี คี ุณภาพเป็ นอันดับ 1 ของโลก และมีคุณประโยชน์นานัปการ เช่น ช่วยเสริมความแข็งแรงให้แก่ระบบย่อยอาหารและปอด ช่วย
ทาให้จติ ใจสงบและเพิม่ พละกาลัง โดยมีสรรพคุณทางการแพทย์ ช่วยบารุงหัวใจของคุณได้เป็ นอย่างดี ช่วยป้ องกัน โรคหัวใจขาดเลือด
ฯลฯ
จากนัน้ นาท่านเข้าชม ศูนย์สมุนไพร หรือ ฮ็อกเกตนามู ใหม่ล่าสุดของเกาหลี โดยมีการจดลิขสิทธิ ์เรียบร้อยแล้ว เป็ นสมุนไพรเมล็ดฮ็อก
เกต ทางการแพทย์เรียกว่า ผลไม้ทอง มีรสเปรีย้ ว ดีสาหรับบุคคลทีน่ ิยมดืม่ ชา กาแฟ น้าอัดลม ฯลฯ เมล็ดฮ็อกเกตจะช่วยในการล้าง
สารพิษทีต่ กค้างหรือไขมันทีส่ ะสมอยูภ่ ายในผนังของตับ ไต ช่วยให้ตบั หรือไตของท่านแข็งแรงขึน้ และยังส่งผลดีต่อสุ ขภาพร่างกายของ
ท่านเองอีกด้วย
บ่ายนี้นาท่านสู่ หอคอยกรุงโซล N SEOUL TOWER ซึง่ อยู่บนเขานัมซาน ซึง่ เป็ น 1 ใน 18 หอคอยทีส่ งู ทีส่ ุดในโลก ฐานของหอคอยมีสงิ่ ที่
น่าสนใจต่างๆ เช่น ศาลาแปดเหลีย่ มปาลกักจอง,
๊
สวนพฤกษชาติ, อาคารอนุสรณ์ผรู้ กั ชาติอนั ชุง กุน อิสระให้ทุกท่านได้เดินเล่นและ
ถ่ายรูปคู่หอคอยตามอัธยาศัยหรือคล้องกุญแจคู่รกั (ไม่รวมค่าขึน้ ลิฟท์)
เทีย่ ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบริการท่านด้วยเมนู ซัมเกทัง หรือเมนู ไก่ตุ๋นโสม (SAMGYETANG) อาหารวังใน
สมัยก่อน ปั จจุบนั เป็ นอาหารเลือ่ งชือ่ มากของเมืองหลวง ภายในตัวไก่จะมีขา้ ว รากโสม พุทราแดงและเคล็ดลับในการตุ๋นเสิรฟ์ พร้อมเครือ่ ง
เคียงทีเ่ รียกว่า กักตุกี เส้นขนมจีน เหล้าโสม พริกไทยดา และเกลือ เสิรฟ์ ท่านละ 1 ตัว ในหม้อดินร้อน

จากนัน้ พาท่านไปชมหมูบ่ า้ นดัง้ เดิมของเกาหลี หมูบ่ า้ นบุกชอนฮันอก ทีม่ ปี ระวัตศิ าสตร์ยาวนาน ตัง้ อยู่ระหว่างพระราชวังเคียงบกกุง,
พระราชวังชางด๊อกกุง และอารามหลวงจองเมียว คาว่า บุกชอน มีความหมายแปลว่าหมูบ่ า้ นทางตอนเหนือ ตามตาแหน่งทีต่ งั ้ ของ
หมูบ่ า้ นทีอ่ ยู่ทางทิศเหนือของคลองชองเกชอนและชงโน หมูบ่ า้ นประกอบด้วยตรอกซอกซอยอันเป็ นทีต่ งั ้ ของบ้านแบบดัง้ เดิมกว่าร้อยหลัง
และเป็ นทีเ่ ก็บรักษาสภาพแวดล้อมของเมืองไว้ เพือ่ เป็ นการบอกเล่าประวัตศิ าสตร์ และเป็ นมรดกทางวัฒนธรรมตัง้ แต่สมัยราชวงศ์โชซอน
ทีม่ อี ายุกว่า 600 ปี
พาท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ งที่ ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลี เมียงดง ได้ชอ่ื ว่าเป็ นแหล่งรวมแฟชันแบรนด์
่
เกาหลีชนั ้ นา ซึง่ ในแต่ละวัน
จะมีวยั รุ่นเกาหลีมาเดินช้อปปิ้ งกันอย่างล้นหลาม ท่านสามารถหาซื้อสินค้าได้อย่างหลากหลายทัง้ เสือ้ ผ้า, รองเท้า, กระเป๋ า, เครือ่ งสาอาง
ซึง่ เป็ นทีร่ จู้ กั อย่างดีของคนไทย อาทิ LANEIGE, ETUDE, IOPE, CHARMZONE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP เป็ นต้น ยังมี
เสือ้ ผ้า เครือ่ งประดับ, ซีดเี พลง, วีซดี -ี ดีวดี หี นังและซีรยี ย์ อดฮิต ตลอดจนของทีร่ ะลึกทีม่ รี ปู ดาราคนโปรดของท่านอยู่ในสินค้าหลากหลาย
ชนิดให้ได้เลือกซื้อกัน
นอกจากนี้ท่านสามารถพบกับร้าน LINE FRIENDS STORE ทีเ่ ต็มไปด้วยสินค้า LINE OFFICIAL ทีจ่ าหน่ายสินค้าของทีร่ ะลึกเกีย่ วกับ
ตัวการ์ตนู LINE ไม่ว่าจะเป็ น หมีบราวน์แซลลี่ เจมส์ หรือโคนี่ ซึง่ แต่ละตัวจะมีสนิ ค้าทีร่ ะลึกให้เลือกซือ้ เยอะแยะไปหมด เช่น สมุดโน้ต
ตุ๊กตา เคสโทรศัพท์ เสือ้ ผ้า กระเป๋ า เครือ่ งเขียน ฯลฯ ซึง่ ภายในร้านยังมีมมุ น่ารักๆ ให้ถ่ายรูปกันอย่า งจุใจอีกด้วย แต่ทเ่ี ป็ นไฮไลท์เด่น
ของร้านเลย คือ เจ้าหมีบราวน์ตวั ยักษ์ใหญ่ทต่ี งั ้ อยู่หน้าร้าน ทีใ่ ครไปใครมาก็ตอ้ งถ่ายภาพเป็ นทีร่ ะลึกแม้แต่คนเกาหลีเอง
เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย พุลโกกิ (BULGOGI) ส่วนผสมจะมีเนื้อสัตว์ วิธกี ารทาคือหันเนื
่ ้อสัตว์เป็ นชิน้ บางๆ
แล้วหมักกับเครือ่ งปรุงต่างๆ ก่อนนาไปปรุงอาหาร
หลังจากนัน้ นาท่านเข้าสู่ทพ่ี กั SEOUL: BENIKEA SEOUL HOTEL หรือเทียบเท่า โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต้

DAY 5 ศูนย์น้ามันสนเข็มแดง – ศูนย์พลอยอเมทิส – DUTY FREE - SUPERMARKET
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
พาท่านเดินทางสู่ ศูนย์น้ามันสนเข็มแดง ผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลีทม่ี สี รรพคุณ ช่วยชะล้าง
ไขมันในเส้นเลือด เพือ่ ป้ องกันการอุดตันของเส้นเลือด และชมการสาธิตให้ท่านได้เห็นภาพอย่างชัดเจนยิง่ ขึน้
ต่อด้วย ศูนย์พลอยอเมทิส หรือพลอยสีมว่ งทีม่ ชี อ่ื เสียงของประเทศเกาหลีซง่ึ ชาวเกาหลีเชือ่ ว่าถ้าได้มพี ลอย
ชนิดนี้ตดิ ตัวไว้จะทาให้มโี ชคลาภและสิง่ ดีๆเกิดขึน้ ในชีวติ
หลังจากนัน้ นาท่านช้อปปิ้ งสินค้าปลอดภาษีท่ี ดิวตีฟ้ รี (DUTY FREE) ทีน่ ่มี สี นิ ค้าชัน้ นาให้ท่านได้
ซื้อมากมายกว่า 500 ชนิด ทัง้ น้าหอม เสือ้ ผ้า เครือ่ งสาอาง กระเป๋ า นาฬิกา เครือ่ งประดับ ฯลฯ
เทีย่ ง

เลือก

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย เมนู จมิ ดัก (JIMDAK) เป็ นเมนูไก่ประกอบด้วย
วุน้ เส้น เกาหลี คลุกด้วยน้าซุป รสชาติกลมกล่อม เสิรฟ์ พร้อมข้าวสวยร้อนๆ พร้อมเครือ่ งเคียงเกาหลี
หลังจากนัน้ ได้เวลานาท่านสู่ สนามบินอินชอน เพือ่ เตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ ระหว่างทางแวะช้อปปิ้ งที่ SUPERMARKET เพือ่ ซือ้
ของฝากคนทางบ้าน ทีร่ า้ นแห่งนี้มขี นมพืน้ เมืองเกาหลีหลากชนิดรวมทัง้ กิมจิ ไก่ตุ๋นโสมทีบ่ รรจุอยู่ในถุงสุญญากาศ ตะเกียบ ถ้วยใส่ขา้ ว
และของฝากของทีร่ ะลึก
ได้เวลานาท่านออกเดินทางสู่สนามบิน
ออกเดินทางจาก ท่าอากาศยานนานาชาติอนิ ชอน สู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ

SEORAK VACATION
อัตราค่าบริการ
เดือน มีนาคม 2019
พีเรียดเดินทาง
01 – 05 มีนาคม
02 – 06 มีนาคม
03 – 07 มีนาคม
04 – 08 มีนาคม
05 – 09 มีนาคม
06 – 10 มีนาคม
07 – 11 มีนาคม
08 – 12 มีนาคม
09 – 13 มีนาคม
10 – 14 มีนาคม
11 – 15 มีนาคม
12 – 16 มีนาคม
13 – 17 มีนาคม
14 – 18 มีนาคม
15 – 19 มีนาคม
16 – 20 มีนาคม
17 – 21 มีนาคม
18 – 22 มีนาคม
19 – 23 มีนาคม
20 – 24 มีนาคม
21 – 25 มีนาคม
22 – 26 มีนาคม
23 – 27 มีนาคม
24 – 28 มีนาคม
25 – 29 มีนาคม
26 – 30 มีนาคม
27 – 31 มีนาคม
28 – 01 เมษายน
29 – 02 เมษายน
30 – 03 เมษายน
31 – 04 เมษายน

สายการบิน

ราคาผูใ้ หญ่
16,900.16,900.15,900.15,900.16,900.16,900.16,900.16,900.16,900.15,900.15,900.16,900.16,900.16,900.16,900.15,900.15,900.15,900.15,900.16,900.16,900.16,900.15,900.15,900.15,900.15,900.16,900.16,900.16,900.15,900.15,900.-

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง
16,900.16,900.15,900.15,900.16,900.16,900.16,900.16,900.16,900.15,900.15,900.16,900.16,900.16,900.16,900.15,900.15,900.15,900.15,900.16,900.16,900.16,900.15,900.15,900.15,900.15,900.16,900.16,900.16,900.15,900.15,900.-

เดือน เมษายน 2019
พีเรียดเดินทาง
01 – 05 เมษายน
02 – 06 เมษายน
03 – 07 เมษายน
04 – 08 เมษายน
05 – 09 เมษายน
06 – 10 เมษายน
07 – 11 เมษายน
08 – 12 เมษายน
09 – 13 เมษายน
10 – 14 เมษายน
11 – 15 เมษายน
12 – 16 เมษายน
13 – 17 เมษายน
14 – 18 เมษายน
15 – 19 เมษายน
16 – 20 เมษายน
17 – 21 เมษายน
18 – 22 เมษายน
19 – 23 เมษายน
20 – 24 เมษายน
21 – 25 เมษายน
22 – 26 เมษายน
23 – 27 เมษายน
24 – 28 เมษายน
25 – 29 เมษายน
26 – 30 เมษายน
27 – 01 พฤษภาคม
28 – 02 พฤษภาคม
29 – 03 พฤษภาคม
30 – 04 พฤษภาคม

สายการบิน

ราคาผูใ้ หญ่
16,900.16,900.17,900.17,900.17,900.16,900.16,900.16,900.17,900.20,900.22,900.22,900.21,900.19,900.17,900.17,900.17,900.17,900.17,900.16,900.16,900.16,900.16,900.17,900.17,900.17,900.16,900.16,900.16,900.16,900.-

หมายเหตุ: อัตราค่าบริการ
+ หากท่านต้องการห้องสาหรับพักเดีย่ ว สามารถจ่ายเพิม่ เติมอีก 4,900.-ท่านละ จากราคาผูใ้ หญ่
+ หากท่านต้องการเดินทางแบบไม่ใช้ต ั ๋ว (JOIN LAND) คิดราคาท่านละ 7,900.-บาท/ท่าน

หมายเหตุ :
ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลงโปรแกรมราคาและเทีย่ วบินทัง้ ไปและกลับโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลงเทีย่ วบินทัง้ ไปและกลับโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลงโปรแกรมหรือรายการอาหารโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทัง้ นี้ขน้ึ อยูต่ ามความเหมาะสม
ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลงสายการบินในระดับเทียบเท่ากันและเปลีย่ นแปลงเทีย่ วบิน
โปรแกรมเปลีย่ นแปลงได้, ตารางทัวร์สลับโปรแกรมได้, ตามความเหมาะสม*
โปรดตรวจสอบข้อมูลให้มนใจก่
ั ่ อนทาการโอนเงินจองทุกครัง้
กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมและเงือ่ นไขต่างๆให้ละเอียดก่อนยืนยันการจอง*
เจ้าหน้าทีจ่ ะส่งใบนัดหมายการเดินทางให้ภายใน 5-7 วันก่อนเดินทางเท่านัน้ !!! และหากมีการเปลีย่ นแปลงจะรีบแจ้งให้ทราบ

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง
16,900.16,900.17,900.17,900.17,900.16,900.16,900.16,900.17,900.20,900.22,900.22,900.21,900.19,900.17,900.17,900.17,900.17,900.17,900.16,900.16,900.16,900.16,900.17,900.17,900.17,900.16,900.16,900.16,900.16,900.-

หากมีขอ้ สงสัยกรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่
***ลูกค้ามีความจาเป็ นต้องเข้าร้านตามโปรแกรมทัวร์
อันได้แก่ ศูนย์โสม, ศูนย์สมุนไพร, ศูนย์เวชสาอาง, ศูนย์น้ามันสนแดง, ศูนย์พลอยอเมทิส หากท่านไม่ตอ้ งการเข้าร้านดังกล่าว
บริษทั ขอสงวนสิทธิในการเก็
บค่าบริการเพิม่ ท่านละ 300 USD***
์
***กรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองทัง้ ทีก่ รุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก
หรือเข้าประเทศทีร่ ะบุในรายการเดินทาง ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ และขอสงวนสิทธิที์ จ่ ะไม่คนื ค่าบริการ
ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน้ ซึง่ อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั ***
กรุณาชาระมัดจาหลังจากวันจองภายใน 3 วัน
และชาระส่วนทีเ่ หลือทัง้ หมดก่อนการเดินทางภายใน 14 วัน
********มัดจาขัน้ ต่า 5,000.- บาท/ท่าน/ทริป******

#อัตราทัวร์รวม











ค่าตั ๋วเครือ่ งบินไป-กลับ ตามเส้นทางทีร่ ะบุในรายการชัน้ ทัศนาจร ไป-กลับพร้อมคณะ
ค่าอาหารทุกมือ้ ตามทีร่ ะบุในรายการ
ค่าเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ ตามรายการ
ค่าทีพ่ กั ตามระบุในรายการ พักห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ ะบุ หรือเทียบเท่า
ค่ารถรับ-ส่ง และนาเทีย่ วตามรายการ
ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งทีม่ ี
ค่าน้าหนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละ15 หรือ 20 กก.
ค่าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่ นไขตามกรมธรรม์)
ค่าบัตรเข้าสวนสนุกเอเวอร์แลนด์ เครือ่ งเล่นไม่จากัด
ปลักไฟ
๊ ADAPTER

#อัตราทัวร์ไม่รวม
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทาหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และเครือ่ งดืม่ ทีส่ งเพิ
ั ่ ม่ นอกเหนือ
รายการ (หากท่านต้องการสังเพิ
่ ม่ กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิม่ เองต่างหาก)
 ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ทอ้ งถิน่ ท่านละ 1,200 บาท หรือ 40,000 วอน ต่อท่านตลอดทัง้ ทริป
 ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3%
 ค่าน้าหนักกระเป๋ าสัมภาระ ทีห่ นักเกินสายการบินกาหนด (ปกติ 15-20 กก.)
 ค่าวีซ่าสาหรับพาสปอร์ตต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1.พาสปอร์ต 2.ใบประจาตัวคนต่างด้าว 3.ใบสาคัญถิน่ ทีอ่ ยู่ 4.สาเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) 5.
สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี) 6.รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป แล้วทางบริษทั ฯจะเป็ นผูด้ าเนินการยืน่ วีซ่าให้ท่านโดยจ่ายค่าบริการต่างหาก (สาหรับหนังสือเดินทาง
ต่างด้าวเจ้าของหนังสือเดินทางต้องทาเรือ่ งแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยืน่ วีซ่า)
 ค่าลิฟท์ท่ี N SEOUL TOWER
 ค่ากระเช้าทีอ่ ุทยานแห่งชาติซอรัคซาน

#หมายเหตุ





จานวนผูเ้ ดินทาง ขัน้ ต่า ผูใ้ หญ่ 20 ท่าน ขึน้ ไป
เทีย่ วบิน ราคาและรายการท่องเทีย่ ว สามารถเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลงเทีย่ วบินและตารางการบินทัง้ ไปและกลับโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ตั ๋วเครือ่ งบินเป็ นตั ๋วราคาพิเศษ ไป-กลับ แบบหมูค่ ณะ กรณีทท่ี ่านไม่เดินทางพร้อมคณะ เนื่องจากไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออก
เมือง กรมแรงงาน ทัง้ ไทยและต่างประเทศ เนื่องจากมีสงิ่ ผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง การกระทาทีส่ ่อไปในทางผิดกฎหมาย การ















หลบหนี เข้าออกเมือง หรือถูกปฎิเสธในกรณีอ่นื ๆ**การพิจารณาเป็ นเอกสิทธิและวิ
์ จารณญาณของเจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าทีก่ รม
แรงงานเท่านัน้ ซึง่ อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั ไม่สามารถทาการเลือ่ นวันหรือคืนเงินได้
กรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมือง,เจ้าหน้าทีก่ รมแรงงานทัง้ ทีไ่ ทย และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้ท่านเดินทางออกหรือเข้าประเทศ เนื่ องจากมีสงิ่ ผิด
กฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือในกรณีอ่นื ๆการพิจารณาเป็ นเอกสิทธิและวิ
์ จารณญาณของเจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่
กรมแรงงานเท่านัน้ ซึง่ อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั ทัง้ นี้กรณีทท่ี ่านไม่ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิไม่
์ คนื ค่าทัวร์ใดๆ
ทัง้ สิน้
หนังสือเดินทาง (Passport) ของท่าน นับจากวันทีเ่ ดินทางไปและกลับ ต้องมีอายุเหลือใช้งานมากกว่า 6 เดือนขึน้ ไป และต้องเหลือหน้ากระดาษพอให้
เจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าเมืองสามารถประทับตราได้ และต้องอยู่ในสภาพทีส่ มบูรณ์ ไม่ชารุด หรือ ฉีกขาด
ทางบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล
หลังจากได้รบั เอกสารเรียกเก็บเงิน (Invoice) กรุณาชาระเงิดมัดจาภายใน 3 วัน และส่งหลักฐานการชาระเงินพร้อมหน้าพาสปอร์ตของผูเ้ ดินทาง และ
ชาระเงินทัง้ หมดก่อนการเดินทางภายใน 14 วัน
ทางบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หากท่านใช้บริการของทางบริษทั ฯ ไม่ครบ อาทิไม่เทีย่ วบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมือ้ เพราะค่าใช้จ่าย
ทุกอย่าง ทางบริษทั ฯ ได้ชาระค่าใช้จ่ายให้กบั ต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
ทางบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หากเกิดสิง่ ของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบตั เิ หตุทเ่ี กิดจากความประมาทของตัวนักท่องเทีย่ ว
เอง
เมือ่ ท่านตกลงชาระเงินไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วนกับทางบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงือ่ นไขข้อตกลงต่างๆ ทีไ่ ด้ร ะบุไว้แล้วทัง้ หมด
ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี
ย่ นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ไี ด้ตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั เวลาการจราจร สภาพอากาศ และ
์
เหตุสุดวิสยั อื่นๆทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้ ทัง้ นี้เพือ่ ความปลอดภัยและประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษทั ฯ ไม่มสี ทิ ธิในการให้
คาสัญญาใดๆ ทัง้ สิน้ แทน บริษทั ฯ นอกจากมีเอกสาร ลงนามโดยผูม้ อี านาจของ
์
บริษทั ฯ กากับเท่านัน้
ในกรณีทล่ี กู ค้าตัง้ ครรภ์ ต้องมีใบรับรองจากแพทย์ว่าสามารถเดินทางท่องเทีย่ วได้ และมีอายุไม่เกิน 7 วัน นับจากวันทีเ่ ดินทาง และต้องแจ้งให้ทาง
บริษทั ทราบล่วงหน้า
กรณีกรุ๊ปส่วนตัว กรุ๊ปเหมา กรุ๊ปนักเรียน กรุ๊ปดูงาน ไม่สามารถใช้ราคาดังกล่าวในโปรแกรมได้
กรณีทท่ี ่านซื้อเฉพาะแพ็คเกจทัวร์ไม่รวมตั ๋วเครือ่ งบิน จะไม่รวมค่าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่ นไขตาม
กรมธรรม์)

การยกเลิ ก
- ต้องยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วันเท่านัน้ คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการทีช่ าระแล้ว
- หากยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 45 วัน ขอสงวนสิทธิไม่
์ คนื ค่าทัวร์ทุกกรณี
- ในกรณีกรุ๊ปส่วนตัว กรุ๊ปเหมา กรุ๊ปนักเรียน กรุ๊ปดูงาน เมือ่ ชาระแล้วไม่สามารถคืนเงินใดๆทัง้ สิน้

ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิกหรือเปลีย่ นชือ่ ผูเ้ ดินทางได
กรุ๊ปทีเ่ ดินทางต้องการันตีมดั จากับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ
รวมถึงเทีย่ วบินพิเศษเช่น CHARTER FLIGHT, EXTRA FLIGHT จะไม่มกี ารคืนเงินมัดจา หรือ ค่าทัวร์ทงั ้ หมด

พาสปอร์ตจะต้องมีอายุเหลือใช้งานมากกว่า 6 เดือนขึน้ ไป
ผูจ้ ดั จะไม่รบั ผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆได้เนื่องจากเป็ นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆเป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว ในกรณีทผ่ี เู้ ดินทางไม่ผ่านการพิจารณา
ในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง
ไม่ว่าจะเป็ นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ วอันเนื่องมาจากการกระทาทีส่ อ่ ไป
ในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่นื ๆ ซึง่ อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั บริษทั ฯ
ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื ค่าทัวร์ใดๆ ทัง้ สิน้

เมื่อท่ านได้ ทาการจอง ทัวร์ เกาหลี กับ ไทยฟลาย ทราเวล จากัด จากนั้น เจ้ าหน้ าทีจ่ ะติดต่ อกลับ
เพื่อแจ้ งรายละเอียดการชาระเงินโทร 02-7138992 ท่ านสามารถตรวจสอบสถานการณ์ จองได้ ตลอดเวลาทาการค่ ะ

