FTT2290 ทัวร์เกาหลี ใบไม้เปลี่ยนสี GRAND NEW NORMAL 5D3N

เมนู Michelin Guide | Premium SHABU SHABU | Rooftop Ocean View | BBQ Buffet
สายการบิน : ASIANA AIRLINE

่ วเกาหลี 5 วัน 3 คืน
ตารางสรุปโปรแกรมท่องเทีย
วัน
1

โปรแกรมการเดินทาง

อาหาร

โรงแรม/ที่พัก

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ I ท่าอากาศยานนานาชาติอนิ ชอน

-

-

2

ท่าอากาศยานนานาชาติอนิ ชอน I ทะเลสาบมาจัง I มัลดงโดนัททาวน์
โกยางสตาร์ฟิล | ฮานึลปาร์ค | เกาะวอลมิ (ถนนสายวัฒนธรรม)

B:L : อาหารเกาหลีฮนั ชิก
D : Rooftop BBQ
(Ocean View)

BENIKEA THE BLISS
หรือเทียบเท่า โรงแรม
มาตรฐาน

3

ไชน่าทาวน์ + หมู่บา้ นเทพนิยาย | ชมบรรยากาศทะเลสาบชุนชอน
เกาะ LEGOLAND | เวนิสเกาหลี | เรียนรูว้ ฒ
ั นธรรมการชงชาเกาหลี
พร้อมเครื่องดื่มฟรี ณ Rooftop Bar

B : โรงแรม
L : อิสระตามอัธยาศัย
(LEGO LAND)
D : พรีเมียม ชาบู ชาบู

BENIKEA THE BLISS
หรือเทียบเท่า โรงแรม
มาตรฐาน

4

พิพธิ ภัณฑ์สาหร่าย + เรียนทาข้าวห่อสาหร่าย + ชุดฮันบก
พระราชวังเคียงบก+พิพธิ ภัณฑ์พน้ื บ้าน | โซชอนคาเฟ่ +หมู่บา้ น
วัฒนธรรม ศูนย์เวชสาอาง | ศูนย์น้ามันสนแดง
Duty Free | ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง

B : โรงแรม
L : พุลโกกิ
D : ไก่ตุ๋นโสม (มิชลิน
ไกด์)

5

ศูนย์โสม | ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู | ฮงแดช้อปปิ้ งสตรีท
KOREAN SUPERMARKET

B : โรงแรม
L : จิมดักชื่อดัง
D:-

HOLIDAY INN
HONGDAE หรือ
เทียบเท่า โรงแรม
มาตรฐาน
-

โปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลี 5 วัน 3 คืน

GRAND NEW NORMAL
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ I ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน

คณะเดินทางพร้อมกันทีจ่ ุดหมาย สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ณ
เคาน์เตอร์สายการบิน ASIANA AIRLINE โดยมีเจ้าหน้าทีจ่ ากบริษทั ฯ คอยให้การต้อนรับ และ
อานวยความสะดวกในเรือ่ งของเอกสาร ตลอดจนสัมภาระของท่าน (**โปรดแสดงใบนัดหมายและ
พาสปอร์ตให้แก่เจ้าหน้ าที่ในวันเดิ นทาง) หลังจากเช็คอินและโหลดสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นา
ท่านออกเดินทางสูป่ ระเทศเกาหลีใต้
ออกเดิ นทางจาก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ อินชอน
สายการบิน
ASIANA AIRLINES

รหัสเที่ยวบิน

BKK >> ICN

รหัสเที่ยวบิน

ICN>> BKK

OZ742

01.10 – 09.15

OZ741

19.30 – 23.10

ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน I ทะเลสาบมาจัง
มัลดงโดนัททาวน์ I โกยังสตาร์ฟล
ิ ด์ | ฮานึลปาร์ค | เกาะวอลมิ
(ถนนสายวัฒนธรรม)

นาท่านสู่ ทะเลสาบมาจัง ซึง่ เป็ น Landmark ใหม่ของเมือง Paju เหมาะแก่การชมใบไม้เปลีย่ นสี
เดินรับลม และชมบรรยากาศอันงดงามของทะเลสาบ โดยมีไฮไลท์เป็ นสะพานแขวนมาจัง ทีท่ อดยาว
ข้ามไปมีความยาวถึง 220 เมตร และกว้าง 1.5 เมตร ถือเป็ นสะพานแขวนทีย่ าวทีส่ ุด ในเกาหลี
สามารถรองรับคนได้ถงึ 1,280 คน และทนต่อแผ่นดินไหวขนาด 7 ริคเตอร์ ความพีคอยูต่ รงทีก่ ลาง
สะพานมีพน้ื กระจกใส สามารถมองเห็นทะเลสาบด้านล่างได้อย่างชัดเจน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย อาหารเกาหลีฮนั ชิ ก
เมนูอาหารสูตรต้นตารับเมืองช็อลลาโดซัม (ผัดเผ็ดหมู + สตูวก์ มิ จิ + ข้าวหม้อหินพร้อม
เครื่องเคียงนานาชนิด) ทีค่ ดั สรรเป็ นพิเศษ

มัลดงโดนัททาวน์ ตัง้ อยูใ่ จกลางเมืองพาจู คาเฟ่ ทม่ี สี สี นั งดงามแปลกตา ด้วยสถาปั ตยกรรม การ
ตกแต่ง สีสนั จัดจ้านทัง้ ภายในและภายนอกทีเ่ ป็ นอัตลักษณ์เฉพาะตัว อีกทัง้ ยังเป็ นแหล่งรวมขนม
หวานนานาชนิด ไม่ว่าจะเป็ น เค้ก เบเกอรี่ ไอศกรีม โดนัท เครื่องดื่มหลายชนิด ฯลฯ หากจะเปรียบ
ทีน่ ่เี ป็ น “เมืองแห่งขนมหวาน” ก็ว่าได้

สวรรค์ของนักช้อป.... โกยังสตาร์ฟิลด์ ห้างสรรพสินค้าทีส่ ุดแห่งความครบครัน และอลังการด้วย
พืน้ ทีข่ นาดใหญ่ทว่ี ่ากันไม่สามารถเดินครบทุกโซนได้ภายในวันเดียว
ทีร่ วบรวมทุกแบรนด์เนม
สถานทีพ่ กั ผ่อน, สถานทีท่ ากิจกรรมยามว่าง , EATOPIA แหล่งรวมสุดยอดร้านอาหารทัวโลก
่
พร้อม
ดื่มด่าไปกับวิวแม่น้า นอกจากนี้ยงั มี Toy Kingdom อาณาจักรของเล่นเด็กขนาดใหญ่ ไปจนถึงทีอ่ อก
กาลังกาย สปา และทีจ่ ดั กิจกรรมต่าง ๆ ทีต่ อบโจทย์สาหรับทุกคนในครอบครัว... ทีซ่ ง่ึ นักช้อปตัวจริง

ห้ามพลาด
ฮานึ ลปาร์ค สถานทีท่ ่องเทีย่ วยอดฮิตในฤดูใบไม้เปลีย่ นสีของประเทศเกาหลี ทาเลทีต่ งั ้ อยูบ่ นเนิน
เขาริมแม่น้าฮันใจกลางกรุงโซล มีทอ้ งทุ่งหญ้าสีชมพูสุดโรแมนติก ทีต่ ดั กับสีน้าตาลทองสุดสายตา
กอปรกับลมเย็น ๆ ของต้นฤดูหนาวทีพ่ ดั พาละอองดอกหญ้าสีขาวลอยฟุ้งชวนฝั น....ให้ท่านได้สมั ผัส
ความงดงามเฉพาะช่วงฤดูใบไม้เปลีย่ นสี และฤดูหนาวเท่านัน้
เกาะวอลมิ แหล่งเรียนรูเ้ กีย่ วกับประวัตศิ าสตร์ และวัฒนธรรมสมัยใหม่ของเกาหลี ทีต่ งั ้ อยูร่ มิ ฝั ง่
ทะเล นอกจากนี้ยงั มีรา้ นอาหารทีม่ ชี ่อื เสียงมากมาย รวมถึงสวนสนุกขนาดใหญ่ทม่ี เี ครื่องเล่น
มากมายเพือ่ ความสนุกสุดเหวีย่ งอย่างเต็มพิกดั
หรือจะเลือกนังโมโนเรลชมความงามของชายฝั
่
ง่

เกาหลีในมุมทีพ่ เิ ศษกว่าใคร และทีน่ ่เี องทีค่ ุณสามารถสัมผัสกับสนามยิงปื นที่ Yoo Si-jin และ Seo
Dae-young เคยมาในซีรสี เ์ รื่อง Descendants of the Sun
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย Rooftop BBQ อาหารปิ้ งย่าง
สไตล์เกาหลีมเี นื้อสัตว์หลากหลายให้เลือกรับประทาน เสิรฟ์ พร้อมเครื่องเคียง
หลังจากนัน้ นาท่านเข้าสูท่ พ่ี กั Incheon: Benikea The Bliss Hotel หรือเทียบเท่า
โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต้
ไชน่าทาวน์ + หมู่บ้านเทพนิยาย | ชมบรรยากาศทะเลสาบและ
สะพานชุนชอน | เกาะ LEGOLAND | เวนิสเกาหลี | เรียนรู้
วัฒนธรรมการชงชาเกาหลี

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

อิ นชอนไชน่ าทาวน์ (Incheon China Town) เป็ นย่านชุมชนของชาวจีน ซึง่ ถือกาเนิดจากการเปิ ด
ท่าเรืออินชอน ในปี ค.ศ. 1883 เพือ่ เป็ นพืน้ ทีส่ าคัญในการขนส่ง และค้าขายสินค้าจากประเทศจีน
ประเทศเกาหลีใต้ ในปั จจุบนั นี้ ยังมีชาวจีนทีย่ งั คงอาศัยอยู่ เป็ นรุ่นที่ 2 หรือรุ่นที่ 3 นับจากทีม่ กี าร
บุกเบิกเป็ นสถานทีท่ ่องเทีย่ วในประเทศเกาหลี ทีค่ ุณจะได้สมั ผัสถึงศิลปะ วัฒนธรรม และ
สถาปั ตยกรรมแบบจีน ทีท่ าให้ประหนึ่งว่าเดินอยูใ่ นประเทศจีน นอกจากนี้ทวทุ
ั ่ กหัวมุมในย่านนี้ มี
อาหารจีนหลากหลายเลิศรสไว้บริการ โดยภาพผูค้ นทีส่ ญ
ั จรไปมาอย่างคึกคัก โคมไฟ แผ่นป้ าย
ร้านค้าทีย่ อ้ มท้องถนนให้เป็ นสีแดงซึง่ เป็ นสีมงคลตามความเชื่อของชาวจีนนัน้ เป็ นเสน่หท์ ห่ี าดูได้ท่ี
อินชอนไชน่าทาวน์เพียงแห่งเดียว นอกจากนี้อนิ ชอนไชน่าทาวน์ยงั มีประวัตศิ าสตร์ทน่ี ่าหลงใหล
และอาหารแสนอร่อยมากมายทาให้ทน่ี ่ไี ด้รบั ความนิยมเป็ นอย่างมากค่ะ อาหารส่วนใหญ่ทค่ี นนิยม
ทานกันทีน่ ่ีกค็ อื

หมู่บ้านเทพนิ ยาย การเปิ ดท่าเรืออินชอนในปี ค.ศ. 1883 นาไปสูห่ ลังไหลเข้
่
ามาของชาวต่างชาติ
จานวนมาก ทีเ่ ข้ามาในพืน้ ทีเ่ พือ่ การตัง้ รกรากถิน่ ฐาน และในไม่ชา้ ก็กลายเป็ นหมูบ่ า้ นทีร่ ่ารวย และ
คนในชุมชนได้ปลูกสร้างอาคารทีพ่ กั ตามรูปแบบของแต่ละประเทศแผ่นดินเกิดของตน ทาให้เกิด
ความหลากหลายและงดงามทีผ่ สมผสานกันอย่างลงตัว ต่อมาคนรุ่นใหม่จานวนมากได้ค่อยๆ ย้าย
ออก และปล่อยให้หมูบ่ า้ นอยูใ่ นสภาพทีซ่ บเซา ด้วยเหตุน้คี นในชุมชนจึงได้ร่วมกันชุบชีวติ และ
พัฒนาย่านนี้อกี ครัง้ โดยการวาดภาพ ทาสี ตลอดจนตกแต่งมุมต่าง ๆ ให้ราวอยูใ่ นเทพนิยาย
คลาสสิก

เพือ่ เดินทางเข้าสูด่ นิ แดนแห่งเลโก้ จาเป็ นต้องใช้ สะพานชุนชอน เพือ่ ข้ามไปยังเกาะกลาง
ทะเลสาบชุนชอน สะพานชุนชอนได้ออกแบบไว้อย่างเรียบง่าย ทันสมัย และลงตัวกับภูมทิ ศั น์
โดยรอบ ทีส่ องฟากฝั ง่ ท่านจะได้ด่มื ด่ากับความงามของทะเลสาบ ทีต่ ดั กับทิวเขาน้อยใหญ่ท่ี
สลับซับซ้อนดุจดังลวดลายทีธ่ รรมชาติแต่งแต้มเพือ่ ต้อนรับผูม้ าเยือน

เกาะ LEGOLAND หรือ LEGOLAND KOREA ด้วยทาเลทีต่ งั ้ ของสวนสนุกแห่งนี้ตงั ้ อยูบ่ นเกาะฮา
จังโด กลางทะเลสาบชุนชอน จึงถูกเรียกว่า “เกาะเลโก้” เปิ ดตัวเมือ่ วันที่ 5 พฤษภาคม ค.ศ. 20222
โดยออกแบบเป็ นรูปทรงตัวต่อเลโก้ (LEGO) และประดับด้วยมินิฟิกเกอร์ (Minifigures) ซึง่ เป็ น
สัญลักษณ์ทด่ี งึ ดูดผูค้ นให้เข้ามาเพลิดเพลินทีส่ วนสนุก แถมยังตื่นตาไปกับการตกแต่งของสวนสนุก
อีกด้วย เพราะเนรมิตให้ทงั ้ สวนสนุกเต็มไปด้วยเลโก้ ซึง่ ชื่อเต็มๆ ของสวนสนุก คือ LEGOLAND
Korea Resort นอกจากจะมีสวนสนุกทีม่ เี ครื่องเล่นมากกว่า 40 ชนิด นอกจากนี้ยงั มีโรงแรมเปิ ด
ให้บริการถึง 154 ห้องอีกด้วย เหมาะสาหรับการพักผ่อนของทุกคนในครอบครัว Legoland เกาหลี
เปิ ดเป็ นแห่งที่ 10 ของโลก และเป็ นแห่งแรกทีส่ ร้างอยูบ่ นเกาะ
อิสระตามอัธยาศัย ที่ LEGOLAND โดยภายในสวนสนุกมีโซนอาหารทีห่ ลากหลาย ทัง้
แบบตะวันตก และตะวันออก หรือเป็ นแบบเกาหลีตน้ ตารับก็มไี ว้สาหรับบริการด้วย

เวนิ สเกาหลี ดังยกเมื
่
องเวนิส มาไว้ใกล้ ๆ กรุงโซล ... Laveniche March Avenue กับสถานที่
ท่องเทีย่ วแห่งใหม่ล่าสุด ของเมืองคิมโป ทีน่ ่ถี ูกสร้างขึน้ ในรูปแบบสถาปั ตยกรรม และภูมทิ ศั น์ใน
แบบเวนิส เมืองแห่งสายน้า ทีท่ าให้บรรยากาศสองฝั ง่ น้าเป็ นอาณาจักรแห่งช้อปปิ้ ง ขนาดใหญ่ทข่ี น
สินค้าแบรนด์เนม เครื่องสาอาง และแฟชันสุ
่ ดล้า พร้อมด้วยร้านค้ามากมายมาไว้บริการอย่างครบ
ครัน นอกจากผูม้ าเยือนจะได้รบั ความสุขจากการจับจ่าย ทีน่ ่ยี งั มีบริการ "เรือปั น่ " ไว้ให้บริการ โดย
ค่าอัตราค่าบริการเริม่ ต้นที่ 15,000 วอน หรือเลือกทีจ่ ะนังรั
่ บลมทีค่ าเฟ่ รมิ น้า จิบเครื่องดื่มเย็น ๆ ชม
ท้องฟ้ าทีก่ าลังจะเปลีย่ นสี หรือเดินถ่ายรูปตามมุมต่าง ๆ ทีร่ บั รองว่าไม่แพ้กบั การได้ไปเยือนเมืองเว
นิสจริง ๆ
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย พรีเมียม ชาบู ชาบู (SHABU
SHABU) น้าซุปต้นตารับเกาหลี พร้อมด้วยวัตถุดบิ คัดสรรพิเศษ เสิรฟ์ พร้อมเครื่องเคียง
นานาชนิด (เติมเนื้อและปอเปี๊ ยะไม่จากัด)
หลังจากนัน้ นาท่านเข้าสูท่ พ่ี กั Incheon: Benikea The Bliss Hotel หรือเทียบเท่า
โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต้

ส่งท้ายวันแห่งความสุขสุดพิเศษ ด้วยการเรียนรูว้ ธิ กี ารชงชา และดื่มชาแบบดัง้ เดิมของเกาหลี ใน
บรรยากาศทีผ่ อ่ นคลายของ 8 BAR บาร์ของโรงแรม .... ตบท้ายด้วย “เครื่องดื่มสไตล์เกาหลี” ก่อน
พักผ่อนตามอัธยาศัย (เมนูเครื่องดื่มอาจมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม)

พิ พิ ธภัณฑ์สาหร่าย + เรียนทาข้าวห่อสาหร่าย + ชุดฮันบก
พระราชวังเคียงบก+พิ พิ ธภัณฑ์พื้นบ้าน
โซชอนคาเฟ่+หมู่บ้านวัฒนธรรม | ศูนย์เวชสาอาง
ศูนย์น้ามันสนแดง | Duty Free
ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

พิ พิธภัณฑ์สาหร่าย ทีบ่ อกเล่า และรวบรวมเรื่องต่าง ๆ เกีย่ วกับสาหร่าย อาหารชัน้ ยอดของเกาหลี
ใต้ ทีก่ ลายเป็ นส่วนหนึ่งของ วัฒนธรรมการประกอบอาหารของชนชาติเกาหลี.... “ข้าวห่อสาหร่าย”
อาหารประจาชาติเมนูขน้ึ ชื่อ .... เมือ่ ไปถึงถิน่ กาเนิดของเมนู ขอเชิญชวนทุกท่านเรียนรู้การทาข้าว
ห่อสาหร่ายด้วยตัวเอง พร้อมกับใช้โอกาสนี้ ร่วมเป็ นส่วนหนึ่งในวัฒนธรรมการแต่งกายชุดประจา
ชาติอนั งดงามของแดนโสมขาว โดยใส่ชุดฮันบกหลากหลายแบบทีม่ ไี ว้ให้เลือก พร้อมถ่ายรูปกับ
ฉากและพร็อพทีเ่ ตรียมไว้ เก็บเป็ นทีร่ ะลึกว่าครึง่ หนึ่ง ว่าเราได้เคยมาเยือนดินแดนทีม่ วี ฒ
ั นธรรมอัน
งดงามหลากหลายเช่นนี้

นาท่านเข้าสู่ พระราชวังเคียงบก พระราชวังโบราณใหญ่ทส่ี ุดในประวัตศิ าสตร์เกาหลีมอี ายุกว่า 600
ปี พระราชวังแห่งนี้มหี มูพ่ ระทีน่ งมากกว่
ั่
า 200 หลัง และได้ถูกทาลายไปในสมัยทีญ
่ ป่ี ่ นุ เข้ามายึด
ครอง และทัง้ ยังเคยเป็ นศูนย์บญ
ั ชาการทางการทหารและเป็ นทีป่ ระทับของกษัตริย์ สร้างขึน้ ในสมัย

ราชวงศ์โชซอนซึง่ เป็ นราชวงศ์สุดท้ายภายใต้การปกครองของระบอบกษัตริยเ์ กาหลี ปั จจุบนั ได้รบั
การบูรณะให้ใกล้เคียงกับพระราชวังเดิมมากทีส่ ุด และนาท่านชม พิ พิธภัณฑ์พื้นบ้าน เพือ่ ย้อนอดีต
สัมผัสชีวติ ความเป็ นอยู่ และเรื่องราวต่าง ๆ ในประวัตศิ าสตร์ วัฒนธรรม และศิลปะของเกาหลี

หมู่บ้านวัฒนธรรมโซชอน เป็ นหมูบ่ า้ นเก่าแก่อยูใ่ นย่านเดียวกับพระราชวังเคียงบก เอกลักษณ์
เด่นของหมูบ่ า้ นี้คอื
บรรยากาศโดยรอบจะเป็ นบรรยากาศของสถาปั ตยกรรมในแบบโบราณของ
เกาหลี ทีไ่ ด้รบั การอนุรกั ษ์และดูแลเป็ นอย่างดี ซึง่ มิใช่เพียงเป็ นแค่หมูบ่ า้ นไว้สาหรับจัดแสดงเท่านัน้
แต่ปัจจุบนั ยังมีผูค้ นทีอ่ าศัยอยูใ่ นบ้านโบราณนัน้ จริง ๆ โดยในหมูบ่ า้ นนี้ มีทงั ้ พิพธิ ภัณฑ์ ร้านอาหาร
ร้านหนังสือ ร้านของฝากนานชนิด ทีเ่ รียกว่าเป็ นจุดเด่นของหมูบ่ า้ นโซชอนเลยก็คอื ตรอกคาเฟ่ โดย
ในตรอกมีรา้ นคาเฟ่ น้อยใหญ่ เรียงรายให้เลือกดื่มด่าได้ตามอัธยาศัย และทีท่ าให้หมูบ่ า้ นแห่งนี้
น่าสนใจมากขึน้ ไปอีก คือการตกแต่งแบบใหม่ทเ่ี ข้ากับบรรยากาศโดยรอบแบบเก่า เป็ นอีกหนึ่ง
ความลงตัวทีไ่ ม่ควรพลาด
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย เมนูพลุ โกกิ (BULGOGI) เมนู
ทีม่ สี ว่ นผสม หมูหมักชิน้ บางๆ ปลาหมึกสดๆ ผักต่างๆ นามาต้มรวมกัน โดยสามารถ
ทานได้ทงั ้ แบบแห้งและน้า พร้อมเครื่องเคียงต่างๆ ได้แก่ ถัวงอกดอง
่
วุน้ เส้นปรุงรส
สาหร่าย กิมจิ
นาทุกท่านสู่ ศูนย์เวชสาอาง ให้ท่านได้เลือกซือ้ เครื่องสาอางคุณภาพดีในราคาลดพิเศษ อาทิครีม
น้าแตก, ครีมโบท็อกซ์, ครีมหอยทาก ฯลฯ.... ตามด้วย ศูนย์น้ามันสนเข็มแดง ผลิตจากใบสนเข็ม
แดงในประเทศเกาหลี ทีม่ สี รรพคุณ ช่วยชะล้างไขมันในเส้นเลือด เพือ่ ป้ องกันการอุดตันของเส้น
เลือด พร้อมชมการสาธิต เพือ่ ให้ให้ท่านได้เห็นสรรพคุณอย่างชัดเจนมากยิง่ ขึน้ และนาทุกท่าน
เลือกช้อปปิ้ งสินค้าปลอดภาษีท่ี ดิวตีฟ้ รี (DUTY FREE) ทีน่ ่มี สี นิ ค้าชัน้ นาให้ท่านได้เลือกซือ้ มากมาย
กว่า 500 ชนิด ทัง้ น้าหอม เสือ้ ผ้า เครื่องสาอาง กระเป๋ า นาฬิกา เครื่องประดับ ฯลฯ
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร ระดับมิชลินไกด์ บริการท่านด้วย ซัมเกทัง หรือ
เมนูไก่ต๋นุ โสม อาหารตารับชาววังในสมัยก่อน ปั จจุบนั เป็ นอาหารเลื่องชื่อมากของเมือง

หลวง ภายในตัวไก่จะมีขา้ วเหนียว รากโสม พุทราแดงและเคล็ดลับในการตุ๋นเสิรฟ์ พร้อม
เครื่องเคียงทีเ่ รียกว่า กักตุกี เส้นขนมจีน เหล้าโสม พริกไทยดา และเกลือ

พาท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ งที่ ศูนย์รวมของวัยรุน่ เกาหลีเมียงดง ได้ช่อื ว่าเป็ นแหล่งรวม
แฟชันแบรนด์
่
เกาหลีชนั ้ นา ซึง่ ในแต่ละวันจะมีวยั รุ่นเกาหลีมาเดินช้อปปิ้ งกันอย่างล้นหลาม ท่าน
สามารถหาซือ้ สินค้าได้อย่างหลากหลายทัง้ เสือ้ ผ้า, รองเท้า, กระเป๋ า, เครื่องสาอางซึง่ เป็ นทีร่ จู้ กั อย่าง
ดีของคนไทย 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 ี
รูปดาราคนโปรดของท่านอยูใ่ นสินค้าหลากหลายชนิดให้ได้เลือกซือ้ กัน.... หรือจะเลือกเดินตรงขึน้
เนินไปไม่ไกลนัก จะพบกับโบสถ์คาทอลิกหลังใหญ่ ซึง่ เป็ นโบสถ์ประจาเขตปกครองกรุงโซล ตัง้
ตระหง่านอยูบ่ นเนิน หรือชื่ออย่างเป็ นทางการคือ “อาสนวิ หารพระนางมารียผ์ ้ปู ฏิ สนธิ นิรมล”
นอกจากจะได้ชมกับสถาปั ตยกรรมทีส่ ร้างมากว่า 130 ปี โดยรอบอาสนวิหารถูกตกแต่งด้วยศิลปะ
แบบเกาหลีซง่ึ ทีน่ ่คี ุณอาจจะเห็นรูปปั น้ พระเยซู ทีแ่ ปลกออกไป และทีพ่ ลาดไม่ได้ ดารานักร้องเกาหลี
จานวนไม่น้อยทีเ่ ป็ นคาทอลิก เดินทางมาโบสถ์ทแ่ี ห่งนี้ เพือ่ ขอพรจากพระแม่มารีย์ โดยพระรูปของ
พระแม่ทเ่ี ป็ นองค์อุปถัมภ์ประดิษฐานอยูใ่ นถ้าทีจ่ าลองมาจากเมืองลูรด์ ในประเทศฝรังเศส
่
ที่ซง่ึ เชื่อ
ว่าพระแม่ประจักษ์มา
หลังจากนัน้ นาท่านเข้าสูท่ พ่ี กั SEOUL: HOLIDAY INN EXPRESS HONGDAE HOTEL
หรือเทียบเท่า โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต้
ศูนย์โสม | ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู
SUPERMARKET

| ฮงแดช้อปปิ้งสตรีท |

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านรูจ้ กั ต้นกาเนิด และคุณค่าของสมุนไพรโสมเกาหลี หรือราชาแห่งมวลสมุนไพร ที่ ศูนย์โสม
เพราะเกาหลีใต้เป็ นประเทศทีม่ กี ารผลิตโสมเกาหลีทม่ี คี ุณภาพเป็ นอันดับ 1 ของโลก และมี
คุณประโยชน์นานัปการ เช่น ช่วยเสริมความแข็งแรงให้แก่ระบบย่อยอาหารและปอด ช่วยทาให้จติ ใจ
สงบและเพิม่ พละกาลัง โดยมีสรรพคุณทางการแพทย์ ช่วยบารุงหัวใจของคุณได้เป็ นอย่างดี ช่วย
ป้ องกันโรคหัวใจขาดเลือด ฯลฯ จากนัน้ นาท่านเข้าชม ศูนย์สมุนไพร หรือ ฮ๊อกเกตนามู ใหม่ล่าสุด

ของเกาหลี โดยมีการจดลิขสิทธิ ์เรียบร้อยแล้ว สรรพคุณช่วยในการล้างสารพิษทีต่ กค้างหรือไขมันที่
สะสมอยูภ่ ายในผนังของตับ ไต ช่วยให้ตบั หรือไตของท่านแข็งแรงขึน้ และยังส่งผลดีต่อสุขภาพ
ร่างกายของท่านเองอีกด้วย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย จิมดัก (JIMDAK) เป็ นเมนูไก่
ประกอบด้วยวุน้ เส้น เกาหลี คลุกด้วยน้าซุป รสชาติกลมกล่อม เสิรฟ์ พร้อมข้าวสวยร้อนๆ
พร้อมเครื่องเคียงเกาหลี

นาทุกท่านสู่ ฮงแดวอร์คกิ้ งสตรีท เป็ นถนนย่านมหาวิทยาลัยฮงอิก ซึ่งมีช่อื เสียงด้านศิลปะ ทีน่ ่จี ะมี
บรรดานักศึกษานาของประดิษฐ์จากแฮนด์เมดมาวางจาหน่ายและมีรา้ นค้าขายสินค้าวัยรุ่นต่าง ๆ
รวมถึงเหล่าไอดอลนิยมมาแสดงดนตรี เต้น หรือทากิจกรรมต่าง ๆ เพือ่ แสดงความสมารถกันในย่าน
นี้ .... อิสระให้ท่านได้เดินเล่นและชมงานศิลปะตลอดทาง
หลังจากนัน้ ได้เวลานาท่านสู่ สนามบินอินชอน เพือ่ เตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ ระหว่างทาง
แวะช้อปปิ้ งที่ KOREAN SUPERMARKETเพือ่ ซือ้ ของฝากทีร่ ะลึก มีรา้ นขนมพืน้ เมืองเกาหลี
หลากหลายชนิด กิมจิ ไก่ตุ๋นโสมทีบ่ รรจุอยูใ่ นถุงสุญญากาศ ตะเกียบ ถ้วยใส่ขา้ ว ฯลฯ
ได้เวลานาท่านออกเดิ นทางสู่สนามบิน
ออกเดิ นทางจาก ท่าอากาศยานนานาชาติ อินชอน สู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
สายการบิน
ASIANA AIRLINES

รหัสเที่ยวบิน

BKK >> ICN

รหัสเที่ยวบิน

ICN>> BKK

OZ742

01.10 – 09.15

OZ741

19.30 – 23.10

อัตราค่าบริการ
เดือน กันยายน 2022
พี เรียดเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่

04-08 | 05-09 | 11-15 | 12-16 | 18-22 | 19-23 | 25-29 | 26-30

25,900.-

03-07 | 06-10 | 10-14 | 13 -17 | 17-21 | 20-24 | 24-28 | 27-01

26,900.-

01-05 | 02-06 | 07-11 | 08-12 | 09-13 | 14-18 | 15-19
16-20 | 21-25 | 22-26 | 23-27 | 28-02 | 29-03 | 30-04

27,900.-

เดือน ตุลาคม 2022
พี เรียดเดินทาง

ราคา

31-04

26,900.-

01-05 | 02-06 | 03-07 | 04-08 | 05-09 | 06-10 | 07-11
08-12 | 09-13 | 10-14 | 11-15 | 15-19 | 16-20 | 17-21 | 18-22

27,900.-

25-29 | 26-30 | 27-31 | 28-01 | 29-02 | 30-03
12-16 | 13-17 | 14-18 | 19-23 | 20-24 | 21-25 | 22-26
23-27 | 24-28

28,900.-

เดือน พฤศจิกายน 2022
พี เรียดเดินทาง

ราคา

06-10 | 07-11 | 13-17 | 14-18 | 20-24 | 21-25 | 27-01 | 28-02

25,900.-

01-05 | 05-09 | 08-12 | 12-16 | 15-19 | 19-23 | 22-26
26-30 | 29-03

26,900.-

02-06 | 03-07 | 04-08 | 09-13 | 10-14 | 11-15 | 16-20 | 17-21
18-22 | 23-27 | 24-28 | 25-29 | 30-04

27,900.-

หมายเหตุ: อัตราค่าบริการ
+ หากท่านต้องการห้องสาหรับพักเดีย่ ว สามารถจ่ายเพิม่ เติมอีก ท่านละ 5,900.- จากราคาผูใ้ หญ่
+ หากท่านต้องการเดินทางแบบไม่ใช้ตั ๋ว (JOIN LAND) คิดราคา ท่านละ 6,000.- บาท/ท่าน | ทารก 6,000.- (ไม่เกิน 2
ขวบ)
*กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมและเงื่อนไขต่างๆให้ละเอียดก่อนยืนยันการจอง*
เจ้าหน้าทีจ่ ะส่งใบนัดหมายการเดินทางให้ภายใน 5-7 วันก่อนเดินทางเท่านัน้ !!!
หากมีการเปลีย่ นแปลงจะรีบแจ้งให้ทราบ หากมีขอ้ สงสัยกรุณาสอบถามเจ้าหน้าทีท่ นั ที
***ลูกค้ามีความจาเป็ นต้องเข้าร้านตามโปรแกรมทัวร์ อันได้แก่ ศูนย์โสม, ศูนย์สมุนไพร, ศูนย์เวชสาอาง,
ศูนย์น้ามันสนแดง, ศูนย์พลอยอเมทิส หากท่านไม่ตอ้ งการเข้าร้านดังกล่าว
บริษทั ขอสงวนสิทธิในการเก็
์
บค่าบริการเพิม่ ท่านละ 300 USD***
กรุณาชาระมัดจาหลังจากวันจองภายใน 3 วัน
และชาระส่วนทีเ่ หลือทัง้ หมดก่อนการเดินทางภายใน 14 วัน*มัดจาขัน้ ตา่ 10,000.-บาท/ท่าน/ทริป*

เอกสารสาคัญตามเงื่อนไขการท่องเที่ยวเกาหลี
1. วัคซีน Passport (ใบยืนยันการฉีดวัคซีน)
2. ลงทะเบียน K-ETA โดยชาระค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเพิม่ ท่านละ 990.- บาท(ต่อครัง้ )
3. ลงทะเบียน Q-CODE ทางบริษทั ดาเนินการให้ ไม่มคี ่าธรรมเนียม
4. ผลตรวจ Covid-19 ทีเ่ ป็ นลบก่อน 48 ชัวโมง
่ ก่อนเดินทางเป็ นภาษาอังกฤษ
5. ลงทะเบียน RT-PCR ทางบริษทั ดาเนินการให้ โดยมีค่าธรรมเนียมเพิม่ 80,000.- วอน จ่ายทีเ่ กาหลี
6. ลงทะเบียน THAILAND PASS ลูกค้าลงทะเบียนเอง
**กรุณาส่งเอกสารทุกฉบับมาที่บริษทั ก่อนบิน เพราะต้องแสดงหน้ าเคาเตอร์ทุกฉบับ เนื่ องจากไม่สามารถใช้เป็ นรูปใน
มือถือได้**

อัตราทัวร์รวม
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑

ค่าตั ๋วเครื่องบินไป-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 าสัมภาระท่านละ23 กก.
ค่าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่ นไขตามกรมธรรม์)
ค่าบัตรเข้าสวนสนุกเอเวอร์แลนด์ เครื่องเล่นไม่จากัด
ปลักไฟ
๊ ADAPTER

อัตราทัวร์ไม่รวม
☒ ค่าดาเนิ นการลงทะเบียน K-ETA รวมถึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทัง้ หมด
☒ ค่าตรวจ RT-PCR ตามมาตรการต่าง ๆ ของประเทศเกาหลีใต้ และของประเทศไทย รวมถึงค่าใช้จา่ ยต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องทัง้ หมด กับมาตรการที่ทางภาครัฐทัง้ สองประเทศกาหนดขึ้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้อยู่ตลอดเวลา
☒ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทาหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และ
เครื่องดื่มทีส่ ั ่งเพิม่ นอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั ่งเพิม่ กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิม่ เองต่างหาก)
☒ ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ทอ้ งถิน่ ท่านละ 1,500 บาท
☒ หากผูเ้ ดินทางไม่ได้ถอื หนังสือเดินทางประเทศไทย มีค่าใช้จ่ายเพิม่ เติม 5,000 บาท
☒ ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3%
☒ ค่าน้าหนักกระเป๋ าสัมภาระ ทีห่ นักเกินสายการบินกาหนด (ปกติ 23 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 าเนินการยื่นวีซ่าให้

ท่านโดยจ่ายค่าบริการต่างหาก (สาหรับหนังสือเดินทางต่างด้าวเจ้าของหนังสือเดินทางต้องทาเรือ่ งแจ้งเข้า -ออกด้วยตนเอง
ก่อนจะยื่นวีซ่า)

หมายเหตุ
◆ กรุณาศึกษารายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับมาตรการใหม่ของประเทศเกาหลีใต้ในการเดิ นทางเข้าประเทศ และ
ปฏิ บตั ิ ตามอย่างเคร่งครัด
◆ จานวนผูเ้ ดินทาง ขัน้ ต่า ผูใ้ หญ่ 25 ท่าน ขึน้ ไป
◆ เทีย่ วบิน ราคารายการท่องเทีย่ ว และอาหาร สามารถเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
(คานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ)
◆ ขอสงวนสิทธิในการเปลี
์
ย่ นแปลงเทีย่ วบินและตารางการบินทัง้ ไปและกลับโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
◆ กรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมือง,เจ้าหน้าทีก่ รมแรงงานทัง้ ทีไ่ ทยและในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้ท่านเดินทางออกหรือเข้า
ประเทศ เนื่องจากมีสงิ่ ผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถูกต้องการกระทาทีส่ ่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนีเข้าออก
เมือง หรือในกรณีอ่นื ๆการพิจารณาเป็ นเอกสิทธิและวิ
์ จารณญาณของเจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าทีก่ รมแรงงาน
เท่านัน้ ซึง่ อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั ไม่สามารถทาการเลื่อนวันหรือคืนเงินได้ (เนื่องจากตั ๋วเครื่องบินเป็ นตั ๋ว
ราคาพิเศษ ไป-กลับ แบบหมู่คณะ) ทัง้ นี้บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิไม่
์ คนื ค่าทัวร์หรือค่าบริการไม่วา่ กรณีใดๆ ทัง้ สิน้
◆ หนังสือเดินทาง (Passport) ของท่าน นับจากวันทีเ่ ดินทางไปและกลับ ต้องมีอายุเหลือใช้งานมากกว่า 6 เดือนขึน้ ไป และ
ต้องเหลือหน้ากระดาษพอให้เจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าเมืองสามารถประทับตราได้ และต้องอยูใ่ นสภาพทีส่ มบูรณ์ ไม่ชารุด
หรือฉีกขาด
◆ ทางบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจ่อ
การจลาจล, การปฏิวตั แิ ละอื่นๆ ทีเ่ กิดขึน้ ไม่ว่าจะเป็ นทางตรงหรือทางอ้อม
◆ ทางบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หากเกิดสิง่ ของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบตั เิ หตุทเ่ี กิดจากความ
ประมาทของตัวนักท่องเทีย่ วเอง รวมถึงการเจ็บป่ วย และการตาย
◆ หลังจากได้รบั เอกสารเรียกเก็บเงิน (Invoice) กรุณาชาระเงิดมัดจาภายใน 3 วัน และส่งหลักฐานการชาระเงินพร้อมหน้า
พาสปอร์ตของผูเ้ ดินทาง และชาระเงินทัง้ หมดก่อนการเดินทางภายใน 14 วัน
◆ ทางบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หากท่านใช้บริการของทางบริษทั ฯ ไม่ครบ อาทิไม่เทีย่ วบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมือ้ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษทั ฯ ได้ชาระค่าใช้จ่ายให้กบั ต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทาง
แล้ว
◆ เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วนกับทางบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงือ่ นไขข้อตกลง
ต่างๆ ทีไ่ ด้ระบุไว้แล้วทัง้ หมด
◆ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี
์
ย่ นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ไี ด้ตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั เวลา
การจราจร สภาพอากาศ และเหตุสุดวิสยั อื่นๆทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้ ทัง้ นี้เพื่อความปลอดภัยและประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ น
สาคัญ
◆ มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษทั ฯ ไม่มสี ทิ ธิในการให้
์
คาสัญญาใดๆ ทัง้ สิน้ แทน บริษทั ฯ นอกจากมีเอกสาร ลง
นามโดยผูม้ อี านาจของบริษทั ฯ กากับเท่านัน้
◆ ในกรณีทล่ี ูกค้าตัง้ ครรภ์ ต้องมีใบรับรองจากแพทย์ว่าสามารถเดินทางท่องเทีย่ วได้ และมีอายุไม่เกิน 7 วัน นับจากวันที่
เดินทาง และต้องแจ้งให้ทางบริษทั ทราบล่วงหน้า
◆ กรณีกรุ๊ปส่วนตัว กรุ๊ปเหมา กรุป๊ นักเรียน กรุ๊ปดูงาน ไม่สามารถใช้ราคาดังกล่าวในโปรแกรมได้
◆ กรณีทท่ี ่านซื้อเฉพาะแพ็คเกจทัวร์ไม่รวมตั ๋วเครื่องบิน จะไม่รวมค่าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ
1,000,000 บาท (เงือ่ นไขตามกรมธรรม์)

การยกเลิ ก
- ต้องยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วันเท่านัน้ คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการทีช่ าระแล้ว
- หากยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 45 วัน ขอสงวนสิทธิไม่
์ คนื ค่าทัวร์ทุกกรณี
- ในกรณีกรุ๊ปส่วนตัว กรุ๊ปเหมา กรุ๊ปนักเรียน กรุ๊ปดูงาน เมื่อชาระแล้วไม่สามารถคืนเงินใดๆทัง้ สิน้
ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิกหรือเปลีย่ นชื่อผูเ้ ดินทางได้ กรุ๊ปทีเ่ ดินทางต้องการันตีมดั จากับสายการบิน
หรือผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ รวมถึงเทีย่ วบินพิเศษเช่น CHARTER FLIGHT, EXTRA FLIGHT
จะไม่มีการคืนเงิ นมัดจา หรือ ค่าทัวร์ทงั ้ หมด

