รหัสโปรแกรม : 23183 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม)

วันที่

โปรแกรมทัวร์

อาหาร
เช้า เที่ยง เย็น

1

ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ 21.00 น.

2

ท่าอากาศยานอินชอน เกาหลีใต้ – ล่องเรื อเกาะนามิ – เปิ ดประสบการณ์ ปั่นจักรยานบน
รางรถไฟ( Rail Bike )
ชมมรดกโลกป้อมปราการฮวาซอง -ขึ้นบอลลูนชมเมืองโบราณ - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ย่านฮงแด - คาเฟ่ แฮรี่ พอตเตอร์
ศูนย์เวชสาอางเกาหลี - หมู่บา้ นโบราณฮุกชอน - ชมมรดกโลกพระราชวังชางด็อกกุง ศูนย์สมุนไพรโสมเกาหลี- พิพิธภัณฑ์สาหร่ าย - เรี ยนรู ้การทากิมจิ ใส่ชุดฮันบก -ทงแดมุน คลองชองเกชอน – ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้ ง เมียงดง
ศูนย์สุภาพน้ ามันสนเข็มแดง – ศูนย์สมุนไพรฮ้อกเก็คนามู -โซลทาวเวอร์ คล้องกุญแจคู่รักอินชอนไชน่าทาวน์ – หมู่บา้ นเทพนิยายซงโวลดง – ร้านละลายเงินวอน – ท่าอากาศยาน
อินชอน – ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ

3
4.

5.

โรงแรม

Hotel Vella Suite หรื อ
เทียบเท่า
Holiday Inn Hongdae
Holiday Inn Hongdae

Day 1 ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ
21.30 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ อาคาร
ผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศชั้น … เคาน์เตอร์ …
ประตูทางเข้าเบอร์ … สายการบินสายการบินทีเวย์
โดยมีเจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ คอยให้การต้อนรับ และอานวยความ
สะดวกด้านเอกสารต่างๆ สัมภาระถือขึ้นเครื่ อง … กก. สัมภาระ
โหลดใต้เครื่ อง … กก.
ขาไป BKK – ICN TW 102 เวลา 01.30น. – 08.55น.
ขากลับ ICN – BKK TW 101 เวลา 20.25น. – 00.25น.

Day 2 ท่าอากาศยานอินชอน เกาหลีใต้ - ล่องเรื อเกาะนา
มิ - ปั่นจักรยานบนรางรถไฟ( Rail Bike )
01.30น. บินลัดฟ้าสู่ กรุ งโซล โดยสายการบินทีเวย์ เที่ยวบินที่ TW
102
08.55น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐ
เกาหลีใต้ (เวลาท้องถิ่นเร็ วกว่าไทย 2 ช.ม.)
นาท่านสู่ เกาะนามิ ตั้งอยูก่ ลางทะเลสาปชองเพียง
เกาะแห่งนี้มีชื่อเสี ยงในด้านทัศนียภาพทางธรรมชาติที่สวยงาม
และได้รับความนิยมมากจากกระแสความโด่งดังของภาพยนตร์ซีรีย ์
เรื่ อง “เพลงรักในสายลมหนาว” อีกทั้งยังถูกกาหนดให้เป็ น
UNICEF Child Friendly Park แห่งแรกของเกาหลี
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน เมนูทัคคาบิหรื อไก่บาร์ บีคิวผัด
ซอสเกาหลี (อาหารเลื่องชื่อโดยการนาไก่บาร์ บีคิว มันหวาน
กะหล่าปลี ต้ นกระเทียม ซอส และข้ าว มาผัดรวมกันบนกระทะ
แบนสีดาคลุกเคล้าทุกอย่างให้ เข้ าที่ รับประทานคู่กับผักกาดเกาหลี
และเครื่ องเคียงต่ างๆ)

นาทุกท่ านสัมผัสธรรมชาติและเปิ ดประสบการณ์
ปั่นจักรยานบนรางรถไฟคังชอนเรลไบท์ (Gangchon Rail Bike)
การปั่นเรลไบค์คือการปั่นรถบนรางรถไฟที่หน้ าตาคล้ายรถไฟ
เหาะในสวนสนุกการปั่นเรลไบค์จะให้ ประสบการณ์ ที่ได้
สนุกสนานพร้ อมทั้งได้ สัมผัสบรรยากาศที่สวยงามได้ สูด
อากาศบริสุทธิ์ ชมธรรมชาติและความงดงามของแม่น้าบุคฮัน
ที่มีความยาวกว่า 318 กิโลเมตร แถมยังได้ ออกกาลังกายอีกด้ วย
ค่า บริการอาหารค่า เมนูหมูย่างเกาหลี
พักที่ Hotel Vella Suite หรื อเทียบเท่ า

Day 3 ชมมรดกโลกป้อมปราการฮวาซอง ขึน้ บอลลูนชมเมืองโบราณ - สวนสนุกเอเวอร์
แลนด์ -ย่านฮงแด – คาเฟ่ แฮรี่พอตเตอร์
เช้ า บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเยี่ยมชม ป้อมฮวาซอง (ถ่ ายภาพด้ านนอก) ตั้งอยูท่ ี่เมืองซู
วอน ประเทศเกาหลีใต้สร้างขึ้นในช่วง ค.ศ. 1794 - 1796 โดยพระ
เจ้าจองโจแห่งราชวงศ์โชซอน เพือ่ ใช้เป็ นที่ประทับและเป็ นที่ฝัง
พระศพขององค์ชายรัชทายาทจังฮอน (องค์ชายซาโด) ตัวป้อมทอด
ยาวโอบล้อมตอนล่างของเมืองซูวอนเป็ นวงรู ปไข่มหึมา ป้อม
ปราการฮวาซองแห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกทาง
วัฒนธรรมจาก UNESCO อีกด้วย นอกจากความสวยงามของตัว
ป้อมแล้วบริ เวณลานกว้างจะเป็ นสนามยิงธนู นักท่องเที่ยวสามารถ
ลองยิงธนูได้ ด้านหน้าพระราชวังจะมีการแสดงโชว์ เป็ นการแสดง
การใช้อาวุธต่าง ๆ นักแสดงจะแต่งกายเป็ นนักรบเกาหลีโบราณ
ออกมาวาดลวดลายในการต่อสู ้ในรู ปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ นการ
ใช้ดาบ หอก และการยิงธนู
ขึน้ บอลลูนชมเมืองโบราณสัมผัสการชมวิวที่ความสู ง 150 เมตร
บนบอลลูนฮีเลียมที่จะพาท่านชมเมืองแหล่งมรดกโลกจากมุมได้
แบบ 360 องศา ดื่มด่าไปกับความงดงามของเมืองซูวอน (ไม่รวม
ตั๋ว18,000วอน)

เที่ยง เพื่อไม่ เป็ นการรบกวนช่ วงเวลาอันแสนสนุก อิสระ
รับประทานอาหารตามอัธยาศัย ณ สวนสนุกเอเวอร์ แลนด์
ตะลุยสวนสนุกเอเวอร์ แลนด์ ดินแดนมหัศจรรย์
สวนสนุกขนาดใหญ่และดีที่สุดของเกาหลีใต้ ถูกขนานนามว่า...
ดิสนีย์แลนด์ เกาหลี ตั้งอยูท่ ่ามกลางหุบเขา ครบครันด้วยโซนเครื่ อง
เล่นนานาชนิด อาทิเช่น สเปสวร์ รถไฟเหาะ หนอนสะบัด ชมสวน
ดอกไม้ซ่ ึงกาลังบานสะพรั่งอวดสี สันเต็มสวน กิจกรรมแสนสนุก
มากมาย และสวนสัตว์ซาฟารี ที่พร้อมให้บริ การ การันตีดว้ ยยอดผู ้
เข้าชมมากกว่า 7 ล้านคนต่อปี ชมกิจกรรมและการแสดงต่ างๆ ด้ วย
บัตรเข้ าชมแบบไม่ จากัดจานวนรอบ ช้ อปปิ้ งย่านฮงแด เป็ นย่านที่
อยูใ่ กล้ๆกับมหาวิทยาลัยฮงอิก มีผบั บาร์ คาเฟ่ ร้านอาหารมากมาย
ตามตรอกซอกซอยแทบทุกแห่ง จึงทาให้ที่นี่เป็ นสี สันของกรุ งโซล
ที่นกั ท่องเที่ยวนิยมมาท่องเที่ยวไม่ขาดสายทั้งกลางวันและกลางคืน
พิเศษ!!! สาหรับสาวก HARRY POTTER ต้องห้ ามพลาดดด!! คา
เฟ่ '943 King’s Cross เอาใจแฟนคลับแฮรี่ พอตเตอร์ถึงย่านฮงแด
เลยค่าเฟ่ ใหม่กลางใจกรุ งโซลแห่งนี้ มีท้งั หมด 4 ชั้นเลย แถมยังมีมมุ
ถ่ายรู ปเก๋ ๆและพร็ อพต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็ นชุดคลุมหรื อ
ผ้าพันคอของทั้ง 4 บ้านพร้อมไม้กายสิ ทธิ์
ค่า เพื่อไม่ เป็ นการรบกวนช่ วงเวลาช้ อปปิ้ ง อิสระรับประทาน
อาหารตามอัธยาศัย ณ ย่านฮงแด
พักที่ Holiday Inn Hongdae

Day4 ศูนย์ เวชสาอางเกาหลี - หมู่บ้านโบราณฮุกชอน ชมมรดกโลกพระราชวังชางด็อกกุง - ศูนย์
สมุนไพรโสมเกาหลี- พิพธิ ภัณฑ์ สาหร่ าย - เรียนรู้
การทากิมจิ ใส่ ชุดฮันบก -ทงแดมุน คลองชองเกชอน – ดิวตีฟ้ รี – ช้ อปปิ้ ง เมียงดง
เช้ า บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
ให้ท่านเลือกซื้อคอสเมติกหลากยีห่ ้อคุณภาพที่ผหู ้ ญิงชาวเกาหลีท้งั
สาวทั้งไม่สาวแล้วให้ความสาคัญกับเรื่ องผิวหน้าค่อนข้างมาก
โดยเฉพาะในกลุ่มบารุ งผิวพื้นฐาน Skin Care และเครื่ องสาอางค์
ผสมสมุนไพรที่ ศูนย์เวชสาอางค์ จากนั้นนาท่านสู่ โบราณฮุกชอน
(Bukchon Hanok Village) คาว่า พุกชน (Bukchon) มีความหมาย
ว่า “หมู่บา้ นทางเหนือ” หมู่บา้ นแห่งนี้มีลกั ษณะเป็ นตรอกซอก
ซอย อันเป็ นที่ต้งั ของ บ้านแบบดั้งเดิมกว่าร้อยหลังและเป็ นที่เก็บ
รักษาสภาพแวดล้อมของเมืองไว้เพื่อเป็ นการบอกเล่า
ประวัติศาสตร์และเป็ นมรดกทางวัฒนธรรม ตั้งแต่สมัยราชวงศ์
โชซ็อน ที่มีอายุกว่า 600 ปี ถือเป็ นชุมชนเก่าซึ่งเคยเป็ นพื้นที่ ที่
บ้านส่วนใหญ่สร้างขึ้นในระหว่างปี ค.ศ. 1910 ถึงปี ค.ศ. 1920
รวมไปถึงบ้านที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมสไตล์เมือง ตั้งแต่ปี ค.ศ.
1930 วันนี้หลายหลังเปลี่ยนเป็ นศูนย์วฒั นธรรม เกสต์เฮาส์
ร้านอาหาร และร้านขายชา กาแฟ ให้แก่นกั ท่องเที่ยว เพื่อสัมผัส
เรี ยนรู ้ และดื่มด่ากับวัฒนธรรมเกาหลีแบบดั้งเดิม ชม
สถาปัตยกรรมแบบย้อนยุคของหมู่บา้ นแห่งนี้ที่ใครมาเยือนก็ตอ้ ง
เดินถ่ายรู ปทัว่ ทั้งตรอกซอกซอยอันคดเคี้ยวและมนต์เสน่ห์แห่งวิถี
ชีวิตที่ติดตาตรึ งใจ
ชมมรดกโลกพระราชวังชางด็อกกุง
ได้ชื่อว่า “พระราชวังอันเป็ นที่รักแห่ งราชวงศ์ โชซอน”สร้างขึ้นใน
ปี ค.ศ. 1405 แล้วเสร็ จในปี ค.ศ. 1412 พระราชวังนี้ได้รับการ
อนุรักษ์ไว้อย่างดีที่สุดในฐานะของ พระราชวังหลวงทั้งห้าแห่ง

กรุ งโซล และได้ถูกกาหนดให้เป็ นสมบัติของชาติมาหลายศตวรรษ
โดยพระราชวังแห่งนี้ยงั ได้รับการยกย่องให้เป็ นมรดกโลกทาง
วัฒนธรรมขององค์การยูเนสโก ค.ศ. 1997 และกลายเป็ นอีกหนึ่ง
สถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่สาคัญที่สุดที่แสดงถึงคุณค่า
ทางประวัติศาสตร์ศิลปะและสถาปัตยกรรมที่งดงาม
เที่ยงบริการอาหารกลางวัน เมนูชาบู ชาบู
นาท่านชม ศูนย์สมุนไพรโสมเกาหลี ผลิตภัณฑ์โสมเป็ นสิ่ งที่ขาด
ไม่ได้สาหรับผูท้ ี่คานึงถึงสุ ขภาพในปัจจุบนั
พิพธิ ภัณฑ์ สาหร่ าย จัดแสดงเรื่ องราวต่างๆของการทาสาหร่ ายและ
ประวัติความเป็ นมาต้นกาเนิดของการผลิตสาหร่ าย ให้ท่านจะได้
เลือกชิมผลิตภัณฑ์ที่ทาจากสาหร่ ายหลากหลายรสชาติให้ลิ้มลอง
และเลือกซื้อ
เรียนรู้ การทากิมจิ พร้อมทั้ง สวมชุ ดฮันบก เป็ นชุดประจาชาติของ
เกาหลีพร้อมถ่ายภาพเป็ นที่ระลึก

ย่านทงแดมุน เป็ นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังใน โซล ที่นี่เป็ นย่านการค้า
ที่สาคัญตั้งอยูใ่ น เขตจองโนกู ซึ่งเป็ นย่านใจกลางของเมือง
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่มาเที่ยวย่านทงแดมุนมักจะแวะมาเที่ยวที่
สวนประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมทงแดมุน
คลองชองกเยชอน หรื อเรี ยกอีกชื่อหนึ่งว่า คลองชองเกชอน หรื อ
ชองเคยอน เป็ นคลองที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณตั้งแต่ยคุ ของ
ราชวงศ์โชชอน มีอายุมากกว่า 600 ปี ความยาวประมาณ 11
กิโลเมตร ไหลผ่านกลางกรุ งโซล
อิสระช้อปปิ้ ง... ดิวตีฟ้ รี แหล่งช้อปปิ้ งแหล่งปลอดภาษี สิ นค้าแบ
รนด์เนม อาทิ นาฬิกา,แว่นตา,เครื่ องสาอางค์กระเป๋ า,กล้องถ่ายรู ป
หรื อจะเป็ นน้ าหอม ราคาถูกกว่าประเทศไทยประมาณ 2 ถึง 3 เท่า
และบางรุ่ นไม่มีขายในประเทศไทย และมีรองเท้าหลากหลายแบรนด์
ดังให้เลือกมากมาย อาทิเช่น ADIDAS, NIKE, NEW BALANCE,
VANS, CONVERSE, FILA เป็ นต้น
นาท่านช้อปปิ้ งตลาดดังที่สุดของเกาหลี ตลาดเมียงดง หรื อสยามสแควร์
เกาหลี หากท่านต้องการทราบว่าแฟชัน่ ของเกาหลีเป็ นอย่างไร ก้าวล้ านา
สมัยเพียงใดท่านจะต้องมาที่เมียงดงแห่งนี้พบกับสิ นค้าวัยรุ่ น อาทิ เสื้ อผ้า
บุรุษ-สตรี เครื่ องสาอางดังๆ อาทิ ETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THE
FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE หรื ออีกมากมายให้
ท่านได้เลือกซื้อซึ่งราคาถูกกว่าที่เมืองไทย 2-3 เท่า
ค่า อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย ณ ตลาดเมียงดง
พักที่ Holiday Inn Hongdae

Day 5 ศูนย์ สุภาพน้ามันสนเข็มแดง – ศูนย์ สมุนไพร
ฮ้ อกเก็คนามู -โซลทาวเวอร์ คล้ องกุญแจคู่รักอินชอนไชน่ าทาวน์ – หมู่บ้านเทพนิยายซงโวลดง
– ร้ านละลายเงินวอน – ท่าอากาศยานอินชอน–
ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ
เช้ า บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ ศูนย์สมุนไพรน้ามันสนเข็มแดง หรื อ RED
PINE มหัศจรรย์แห่งธรรมชาติ ผ่านผลงานการวิจยั มากมายจาก
มหาวิทยาลัยแห่งชาติ ประเทศเกาหลีใต้ มีสรรพคุณช่วยลดไขมัน
และน้ าตาลในกระแสเลือด ป้องกันการเกิดเส้นเลือด ตีบ แตก ตัน
และสามารถล้างสารพิษในร่ างกาย เพื่อเพิม่ ภูมิตา้ นทานและทาให้
อายุยืนแบบชาวเกาหลี ซึ่งกาลังเป็ นสิ่ งที่ได้รับความนิยมจากคนใน
ประเทศเกาหลีเป็ นอย่างมาก
ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเก็ตนามู สมุนไพรเกรด A ที่ทางรัฐบาลเกาหลี
สนับสนุนให้คนเกาหลีได้ทานแต่ของระดับพรี เมี่ยม ช่วยลดอาการ
เมาค้างได้ดี ด้วยการขับแอลกอฮอล์ออกจากร่ างกาย ลด-ต่อต้าน
อนุมูลอิสระ
จากนั้นนาท่านสู่ หอคอย N’SEOUL TOWER ย้อนรอยซีรียด์ งั “
You Who Came From The Stars” (ยัยตัวร้ายกับนายต่างดาว) “
Boys Over Flowers หรื อ F4 เกาหลี” ณ เขานัมซานภูเขาเพียงลูก
เดียวใจกลางเมืองหลวงกรุ งโซล 1 ใน 17 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดใน
โลก สู งถึง 480 เมตร เหนือระดับน้ าทะเลชมทัศนียภาพกรุ งโซล
และชานเมืองแบบรอบทิศ360องศา ตื่นตาตื่นใจกับทัศนียภาพอัน
สวยงามรอบๆกรุ งโซลมีจุดถ่ายภาพหลายมุมให้เลือกเช่น เก้าอี้
คู่รัก นี่เป็ นอีกจุดที่คู่รักนิยมมาถ่ายรู ปกัน หรื อที่ลอ็ คกุญแจรู ป

อินชอนไชน่ าทาวน์ เป็ นชุมชนของชาวจีน ซึ่งถือกาเนิดจาก การ
เปิ ดท่าเรื ออินชอน ในปี ค.ศ. 1883 เพื่อเป็ นพื้นที่สาคัญในการ
ขนส่ง และค้าขายสิ นค้าจากประเทศจีน ในเมืองอิน
ชอน (Incheon), จังหวัดคยองกี (คยองกีโด, Gyeonggido), ประเทศเกาหลีใต้ ในปัจจุบนั นี้ ยังมีชาวจีนที่ยงั คงอาศัยอยู่
เป็ นรุ่ นที่ 2 หรื อรุ่ นที่ 3 นับจากที่มีการบุกเบิก
หมู่บ้านเทพนิยายซงโวลดง เป็ นถนนเส้นเล็กๆในเมืองอินชอน
ใกล้ๆกับท่าเรื ออินชอนและย่านอินชอนไชน่าทาวน์ เป็ นหมู่บา้ น
หรื อย่านชุมชนที่ชาวเมืองร่ วมมือกันสร้างสรรค์ภาพวาดจากเทพ
นิยาย การ์ตูน และลายเส้นสดใสให้กบั ตัวอาคารที่พกั และกาแพง
บ้าน จนย่านนี้กลายเป็ นสตรี ทอาร์ตและแหล่งท่องเที่ยวแห่งหนึ่ง
ของเมืองอินชอน

อิสระช้อปปิ้ งละลายเงินวอนที่ซุปเปอร์ มาร์ เก็ต มีสินค้าต่างๆ
มากมายให้เลือกซื้อหาเป็ นของฝาก เช่น กิมจิ บะหมี่ก่ ึงสาเร็จรู ป
สาหร่ าย ขนมขบเคี้ยว ลูกอม ผลไม้ตามฤดูกาลและของที่ระลึก
ต่างๆ
นาท่ านเดินทางสู่ ... สนามบินอินชอน เพื่อเดินทางกลับสู่กรุ งเทพฯ
20.25น. เหินฟ้าสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบินทีเวย์ เที่ยวบินที่
TW101
00.25น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อม
ความประทับใจ

หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ โรงแรม ร้ านอาหารตามความเหมาะสมเพื่อให้ สอดคล้องกับสายการบิน สภาพ
อากาศ การจราจร ณ วันที่เดินทาง ทั้งนีเ้ ราจะคานึงถึงลูกค้าส่ วนใหญ่ เป็ นหลัก

หากลูกค้าท่ านใดที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่ องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้ าหน้ าที่การทาการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนไฟท์ หรื อ เวลาบิน

อัตราค่ าบริการ

กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่
เด็กอายุต่ากว่ า 12
พักเดี่ยวเพิม่
พัก2-3ท่ าน/
ปี
(ราคาต่ อ
ห้ อง
ไม่ มีเตียง
ท่ าน)
(ราคาต่ อท่ าน) (ราคาต่ อท่ าน)

05 - 10 มิถุนายน 65

19,777.-

17,777.-

4,777.-

12 - 17 มิถุนายน 65

19,777.-

17,777.-

4,777.-

19 - 24 มิถุนายน 65

19,777.-

17,777.-

4,777.-

26 มิถุนายน – 01 กรกฎาคม 65

19,777.-

17,777.-

4,777.-

03 - 08 กรกฎาคม 65

19,777.-

17,777.-

4,777.-

06 – 11 กรกฎาคม 65

19,777.-

17,777.-

4,777.-

20,777.-

18,777.-

4,777.-

17 - 22 กรกฎาคม 65

19,777.-

17,777.-

4,777.-

24 - 29 กรกฎาคม 65

21,777.-

19,777.-

4,777.-

07 – 12 สิ งหาคม 65
(วันแม่ แห่ งชาติ)

22,777.-

20,777.-

4,777.-

14 – 19 สิ งหาคม 65

19,777.-

17,777.-

4,777.-

10 -15 กรกฎาคม 65
(วันอาสาฬหบูชา/วันเข้ าพรรษา)

21 – 26 สิ งหาคม 65

19,777.-

17,777.-

4,777.-

28 สิ งหาคม – 02 กันยายน 65

19,777.-

17,777.-

4,777.-

04 – 09 กันยายน 65

19,777.-

17,777.-

4,777.-

11 – 16 กันยายน 65

19,777.-

17,777.-

4,777.-

18 – 23 กันยายน 65

19,777.-

17,777.-

4,777.-

25 – 30 กันยายน 65

19,777.-

17,777.-

4,777.-

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลเกาหลีใต้ร่วมกับการท่ องเที่ยวเกาหลีใต้ เพื่อโปรโมทสินค้าในนามของร้ านรัฐบาล คือ
ศูนย์ สมุนไพรโสม ศูนย์ สมุนไพรฮ็อตเก็ตนามู ศูนย์ สุขภาพน้ามันสนเข็มแดง ศู นย์ เวชสาอางค์ (คอสเมติค) พลอยอเมทิส
และร้ านค้ าปลอดภาษี (ดิวตีฟ้ รี) ซึ่งจาเป็ นต้ องระบุไว้ ในโปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์
ทางบริษัทฯ จึงขอเรียนว่ า ร้ านรัฐบาลทุกร้ านจาเป็ นต้ องรบกวนทุกท่ านแวะชม หากประสงค์ จะซื้อหรื อไม่ ซื้อขึน้ อยู่กบั ความพึง
พอใจของลูกค้ าเป็ นหลัก ไม่ มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น
- ทัวร์ ครั้งนีม้ ีวัตถุประสงค์ เพื่อการท่ องเที่ยวเป็ นหมู่คณะเท่ านั้น ถ้ าลูกค้ าท่ านใดต้ องการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร์ โดยไม่ ลงร้ านช็
อปปิ้ งตามที่ระบุไว้ ในโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จาเป็ นต้ องขอคิดค่ าใช้ จ่ายเพิม่ 100 USD/ต่อท่าน/ต่อร้ าน

หากสนจองกรุณาติดต่อ
➢
➢
➢

สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6
จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip
หรือโทร 02-234-5936

