รหัสโปรแกรม : 23368

(กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม)

เ ม น ู Michelin Guide | Premium SHABU SHABU |
สายการบิน : JEJU AIR

Rooftop Ocean View | BBQ Buffet

ตารางสรุปโปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลี 5 วัน 3 คืน
วัน

โปรแกรมการเดินทาง

1

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ I ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน

2

3

อาหาร

B:ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน I ทะเลสาบมาจัง I มัลดงโดนัท L : อาหารเกาหลีฮัน
ทาวน์
ชิก
โกยางสตาร์ฟิล | ฮานึลปาร์ค | เกาะวอลมิ (ถนนสายวัฒนธรรม)
D : Rooftop BBQ
(Ocean View)
ไชน่าทาวน์ + หมู่บ้านเทพนิยาย | ชมบรรยากาศทะเลสาบชุนชอน
B : โรงแรม
เกาะ LEGOLAND | เวนิสเกาหลี | เรียนรู้วัฒนธรรมการชงชา
L : อิสระตามอัธยาศัย
เกาหลี
(LEGO LAND)
พร้อมเครื่องดื่มฟรี ณ Rooftop Bar
D : พรีเมียม ชาบู ชาบู
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โรงแรม/ที่พัก
BENIKEA THE BLISS
หรือเทียบเท่า โรงแรม
มาตรฐาน
BENIKEA THE BLISS
หรือเทียบเท่า โรงแรม
มาตรฐาน
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4

พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + เรียนทาข้าวห่อสาหร่าย + ชุดฮันบก
พระราชวังเคียงบก+พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน | โซชอนคาเฟ่+หมู่บ้าน
วัฒนธรรม ศูนย์เวชสาอาง | ศูนย์น้ามันสนแดง
Duty Free | ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง

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

HOLIDAY INN
HONGDAE หรือ
เทียบเท่า โรงแรม
มาตรฐาน

5

ศูนย์โสม | ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู | ฮงแดช้อปปิ้งสตรีท
KOREAN SUPERMARKET

B : โรงแรม
L : จิมดักชื่อดัง
D:-

-

โปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลี 5 วัน 3 คืน

KOREA NEW NORMAL
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ I ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน

คณะเดินทางพร้อมกันที่จุดหมาย สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 ณ เคาน์เตอร์สายการบิน JEJU
AIR โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอานวยความสะดวกในเรื่องของเอกสาร ตลอดจนสัมภาระของท่าน (**
โปรดแสดงเอกสารสาคัญตามมาตรการการเดินทางเข้าประเทศเกาหลีใต้ ณ วันเดินทาง และพาสปอร์ตให้แก่เจ้าหน้าที่ใน
วันเดินทาง) หลังจากเช็คอินและโหลดสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นาท่านออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต้
ออกเดินทางจาก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน
สายการบิน

รหัสเที่ยวบิน

BKK >> ICN

รหัสเที่ยวบิน

ICN>> BKK

JEJU AIR

7C2204

01:00 - 08:40

7C2203

20:05 - 00:00
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ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน I ทะเลสาบมาจังมัลดงโดนัททาวน์ I โกยังสตาร์ฟิลด์ | ฮานึลปาร์ค | เกาะ
วอลมิ (ถนนสายวัฒนธรรม)

นาท่านสู่ ทะเลสาบมาจัง ซึ่งเป็น Landmark ใหม่ของเมือง Paju เหมาะแก่การชมใบไม้เปลี่ยนสี เดินรับลม และชมบรรยากาศ
อันงดงามของทะเลสาบ โดยมีไฮไลท์เป็นสะพานแขวนมาจัง ที่ทอดยาวข้ามไปมีความยาวถึง 220 เมตร และกว้าง 1.5 เมตร ถือ
เป็นสะพานแขวนที่ยาวที่สุด ในเกาหลีสามารถรองรับคนได้ถึง 1,280 คน และทนต่อแผ่นดินไหวขนาด 7 ริคเตอร์ ความพีคอยู่
ตรงที่กลางสะพานมีพื้นกระจกใส สามารถมองเห็นทะเลสาบด้านล่างได้อย่างชัดเจน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย อาหารเกาหลีฮันชิก เมนูอาหารสูตรต้นตารับเมือง
ช็อลลาโดซัม (ผัดเผ็ดหมู + สตูว์กิมจิ + ข้าวหม้อหินพร้อมเครื่องเคียงนานาชนิด) ที่คัดสรรเป็นพิเศษ

มัลดงโดนัททาวน์ ตั้งอยู่ใจกลางเมืองพาจู คาเฟ่ที่มีสีสันงดงามแปลกตา ด้ วยสถาปัตยกรรม การตกแต่ง สีสันจัดจ้านทั้งภายใน
และภายนอกที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัว อีกทั้งยังเป็นแหล่งรวมขนมหวานนานาชนิด ไม่ว่าจะเป็น เค้ก เบเกอรี่ ไอศกรีม โดนัท
เครื่องดื่มหลายชนิด ฯลฯ หากจะเปรียบที่นี่เป็น “เมืองแห่งขนมหวาน” ก็ว่าได้

สวรรค์ของนักช้อป.... โกยังสตาร์ฟิลด์ ห้างสรรพสินค้าที่สุดแห่งความครบครัน และอลังการด้วยพื้นที่ขนาดใหญ่ที่ว่ากันไม่
สามารถเดินครบทุกโซนได้ภายในวันเดียว ที่รวบรวมทุกแบรนด์เนม สถานที่พักผ่อน, สถานที่ทากิจกรรมยามว่าง , EATOPIA
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แหล่งรวมสุดยอดร้านอาหารทั่วโลก พร้อมดื่มด่าไปกับวิวแม่น้า นอกจากนี้ยังมี Toy Kingdom อาณาจักรของเล่นเด็กขนาดใหญ่
ไปจนถึงที่ออกกาลังกาย สปา และที่จัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่ตอบโจทย์สาหรับทุกคนในครอบครัว... ที่ซึ่งนักช้อปตัวจริงห้ามพลาด

ฮานึลปาร์ค สถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตในฤดูใบไม้เปลี่ยนสีของประเทศเกาหลี ทาเลที่ตั้งอยู่บนเนินเขาริมแม่น้าฮันใจกลางกรุงโซล
มีท้องทุ่งหญ้าสีชมพูสุดโรแมนติก ที่ตัดกับสีน้าตาลทองสุดสายตา กอปรกับลมเย็น ๆ ของต้นฤดูหนาวที่พัดพาละอองดอกหญ้าสี
ขาวลอยฟุ้งชวนฝัน....ให้ท่านได้สัมผัสความงดงามเฉพาะช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสี และฤดูหนาวเท่านั้น

เกาะวอลมิ แหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมสมัยใหม่ของเกาหลี ที่ตั้งอยู่ริมฝั่งทะเล นอกจากนี้ยังมีร้านอาหาร
ที่มีชื่อเสียงมากมาย รวมถึงสวนสนุกขนาดใหญ่ที่มีเครื่องเล่นมากมายเพื่อความสนุกสุดเหวี่ยงอย่างเต็มพิกัด หรือจะเลือกนั่งโม
โนเรลชมความงามของชายฝั่งเกาหลีในมุมที่พิเศษกว่าใคร และที่นี่เองที่คุณสามารถสัมผัสกับสนามยิงปืนที่ Yoo Si-jin และ
Seo Dae-young เคยมาในซีรีส์เรื่อง Descendants of the Sun
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย Rooftop BBQ อาหารปิ้งย่างสไตล์เกาหลีมีเนื้อสัตว์
หลากหลายให้เลือกรับประทาน เสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียง
หลังจากนั้นนาท่านเข้าสู่ที่พัก Incheon: Benikea The Bliss Hotel หรือเทียบเท่า โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต้
ไชน่าทาวน์ + หมู่บ้านเทพนิยาย | ชมบรรยากาศทะเลสาบชุนชอน เกาะ LEGOLAND | เวนิสเกาหลี |
เรียนรู้วัฒนธรรมการชงชาเกาหลี พร้อมเครื่องดื่มฟรี ณ Rooftop Bar
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
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อินชอนไชน่าทาวน์ (Incheon China Town) เป็นย่านชุมชนของชาวจีน ซึ่งถือกาเนิดจากการเปิดท่าเรืออินชอน ในปี ค.ศ.
1883 เพื่อเป็นพื้นที่สาคัญในการขนส่ง และค้าขายสินค้าจากประเทศจีน ประเทศเกาหลีใต้ ในปัจจุบันนี้ ยังมีชาวจีนที่ยังคง
อาศัยอยู่ เป็นรุ่นที่ 2 หรือรุ่นที่ 3 นับจากที่มีการบุกเบิกเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศเกาหลี ที่คุณจะได้สัมผัสถึงศิลปะ
วัฒนธรรม และสถาปัตยกรรมแบบจีน ที่ทาให้ประหนึ่งว่าเดินอยู่ในประเทศจีน นอกจากนี้ทั่วทุกหัวมุมในย่านนี้ มีอาหารจีน
หลากหลายเลิศรสไว้บริการ โดยภาพผู้คนที่สัญจรไปมาอย่างคึกคัก โคมไฟ แผ่นป้ายร้านค้าที่ย้อมท้องถนนให้เป็นสีแดงซึ่งเป็นสี
มงคลตามความเชื่อของชาวจีนนั้นเป็นเสน่ห์ที่หาดูได้ที่อิ นชอนไชน่าทาวน์เพียงแห่งเดียว นอกจากนี้อินชอนไชน่าทาวน์ยังมี
ประวัติศาสตร์ที่น่าหลงใหล และอาหารแสนอร่อยมากมายทาให้ที่นี่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากค่ะ อาหารส่วนใหญ่ที่คนนิยม
ทานกันที่นี่ก็คือ

หมู่บ้านเทพนิยาย การเปิดท่าเรืออินชอนในปี ค.ศ. 1883 นาไปสู่หลั่งไหลเข้ามาของชาวต่างชาติจานวนมาก ที่เข้ามาในพื้นที่
เพื่อการตั้งรกรากถิ่นฐาน และในไม่ช้าก็กลายเป็นหมู่บ้านที่ร่ารวย และคนในชุมชนได้ปลูกสร้างอาคารที่พักตามรูปแบบของแต่
ละประเทศแผ่นดินเกิดของตน ทาให้เกิดความหลากหลายและงดงามที่ผสมผสานกันอย่างลงตัว ต่อมาคนรุ่นใหม่จานวนมากได้
ค่อยๆ ย้ายออก และปล่อยให้หมู่บ้านอยู่ในสภาพที่ซบเซา ด้วยเหตุนี้คนในชุมชนจึงได้ร่วมกันชุบชีวิต และพัฒนาย่านนี้อีกครั้ง
โดยการวาดภาพ ทาสี ตลอดจนตกแต่งมุมต่าง ๆ ให้ราวอยู่ในเทพนิยายคลาสสิก
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เพื่อเดินทางเข้าสู่ดินแดนแห่งเลโก้ จาเป็นต้องใช้ สะพานชุนชอน เพื่อข้ามไปยังเกาะกลาง ทะเลสาบชุนชอน สะพานชุนชอนได้
ออกแบบไว้อย่างเรียบง่าย ทันสมัย และลงตัวกับภูมิทัศน์โดยรอบ ที่สองฟากฝั่งท่านจะได้ดื่มด่ากับความงามของทะเลสาบ ที่ตัด
กับทิวเขาน้อยใหญ่ที่สลับซับซ้อนดุจดังลวดลายที่ธรรมชาติแต่งแต้มเพื่อต้อนรับผู้มาเยือน

เกาะ LEGOLAND หรือ LEGOLAND KOREA ด้วยทาเลที่ตั้งของสวนสนุกแห่งนี้ตั้งอยู่บนเกาะฮาจังโด กลางทะเลสาบชุนชอน
จึงถูกเรียกว่า “เกาะเลโก้” เปิดตัวเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม ค.ศ. 20222 โดยออกแบบเป็นรูปทรงตัวต่อเลโก้ (LEGO) และ
ประดับด้วยมินิฟิกเกอร์ (Minifigures) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่ดึงดูดผู้คนให้เข้ามาเพลิดเพลินที่สวนสนุก แถมยังตื่นตาไปกับการ
ตกแต่งของสวนสนุกอีกด้วย เพราะเนรมิตให้ทั้งสวนสนุกเต็มไปด้วยเลโก้ ซึ่งชื่อเต็มๆ ของสวนสนุก คือ LEGOLAND Korea
Resort นอกจากจะมีสวนสนุกที่มีเครื่องเล่นมากกว่า 40 ชนิด นอกจากนี้ยังมีโรงแรมเปิดให้บริการถึง 154 ห้องอีกด้วย เหมาะ
สาหรับการพักผ่อนของทุกคนในครอบครัว Legoland เกาหลี เปิดเป็นแห่งที่ 10 ของโลก และเป็นแห่งแรกที่สร้างอยู่บนเกาะ
อิ ส ระตามอั ธ ยาศั ย ที ่ LEGOLAND โดยภายในสวนสนุก มี โ ซนอาหารที่ ห ลากหลาย ทั ้ ง แบบตะวั นตก และ
ตะวันออก หรือเป็นแบบเกาหลีต้นตารับก็มีไว้สาหรับบริการด้วย

เวนิสเกาหลี ดั่งยกเมืองเวนิส มาไว้ใกล้ ๆ กรุงโซล ... Laveniche March Avenue กับสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ล่าสุด ของ
เมืองคิมโป ที่นี่ถูกสร้างขึ้นในรูปแบบสถาปัตยกรรม และภูมิทัศน์ในแบบเวนิส เมืองแห่งสายน้า ที่ทาให้บรรยากาศสองฝั่งน้าเป็น
อาณาจักรแห่งช้อปปิ้ง ขนาดใหญ่ที่ขนสินค้าแบรนด์เนม เครื่องสาอาง และแฟชั่นสุดล้า พร้อมด้วยร้านค้ามากมายมาไว้บริการ
อย่างครบครัน นอกจากผู้มาเยือนจะได้รับความสุขจากการจับจ่าย ที่นี่ยังมีบริการ "เรือปั่น" ไว้ให้บริการ โดยค่าอั ตราค่าบริการ
เริ่มต้นที่ 15,000 วอน หรือเลือกที่จะนั่งรับลมที่คาเฟ่ริมน้า จิบเครื่องดื่มเย็น ๆ ชมท้องฟ้าที่กาลังจะเปลี่ยนสี หรือเดินถ่ายรูป
ตามมุมต่าง ๆ ที่รับรองว่าไม่แพ้กับการได้ไปเยือนเมืองเวนิสจริง ๆ
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย พรีเมียม ชาบู ชาบู (SHABU SHABU) น้าซุปต้นตารับ
เกาหลี พร้อมด้วยวัตถุดิบคัดสรรพิเศษ เสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียงนานาชนิด (เติมเนื้อและปอเปี๊ยะไม่จากัด)
KOREA NEW NORMAL
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หลังจากนั้นนาท่านเข้าสู่ที่พัก Incheon: Benikea The Bliss Hotel หรือเทียบเท่า โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต้
ส่งท้ายวันแห่งความสุขสุดพิเศษ ด้วยการเรียนรู้วิธีการชงชา และดื่มชาแบบดั้งเดิมของเกาหลี ในบรรยากาศที่ผ่อนคลายของ 8
BAR บาร์ของโรงแรม .... ตบท้ายด้วย “เครื่องดื่มสไตล์เกาหลี” ก่อนพักผ่อนตามอัธยาศัย (เมนูเครื่องดื่มอาจมีการเปลี่ยนแปลง
ตามความเหมาะสม)
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พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + เรียนทาข้าวห่อสาหร่าย + ชุดฮันบกพระราชวังเคียงบก+พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน
โซชอนคาเฟ่+หมู่บ้านวัฒนธรรม | ศูนย์เวชสาอาง ศูนย์น ้ามันสนแดง | Duty Free ศูนย์รวมของวัยรุ่น
เกาหลีเมียงดง
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

พิพิธภัณฑ์สาหร่าย ที่บอกเล่า และรวบรวมเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับสาหร่าย อาหารชั้นยอดของเกาหลีใต้ ที่กลายเป็นส่วนหนึ่งของ
วัฒนธรรมการประกอบอาหารของชนชาติเกาหลี.... “ข้าวห่อสาหร่าย” อาหารประจาชาติเมนูขึ้นชื่อ .... เมื่อไปถึงถิ่นกาเนิดของ
เมนู ขอเชิญชวนทุกท่านเรียนรู้การทาข้าวห่อสาหร่ายด้วยตัวเอง พร้อมกับใช้โอกาสนี้ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในวัฒนธรรมการแต่ง
กายชุดประจาชาติอันงดงามของแดนโสมขาว โดยใส่ชุดฮันบกหลากหลายแบบที่มีไว้ให้เลือก พร้อมถ่ายรูปกับฉากและพร็อพที่
เตรียมไว้ เก็บเป็นที่ระลึกว่าครึ่งหนึ่ง ว่าเราได้เคยมาเยือนดินแดนที่มีวัฒนธรรมอันงดงามหลากหลายเช่นนี้

นาท่านเข้าสู่ พระราชวังเคียงบก พระราชวังโบราณใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์เกาหลีมีอายุกว่า 600 ปี พระราชวังแห่งนี้มีหมู่
พระที่นั่งมากกว่า 200 หลัง และได้ถูกทาลายไปในสมัยที่ญี่ปุ่นเข้ามายึดครอง และทั้งยังเคยเป็นศูนย์บัญชาการทางการทหาร
และเป็นที่ประทับของกษัตริย์ สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์โชซอนซึ่งเป็นราชวงศ์สุดท้ายภายใต้การปกครองของระบอบกษัตริย์
เกาหลี ปัจจุบันได้รับการบูรณะให้ใกล้เคียงกับพระราชวังเดิ มมากที่สุด และนาท่านชม พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน เพื่อย้อนอดีตสัมผัส
ชีวิตความเป็นอยู่ และเรื่องราวต่าง ๆ ในประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และศิลปะของเกาหลี
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หมู่บ้านวัฒนธรรมโซชอน เป็นหมู่บ้านเก่าแก่อยู่ในย่านเดียวกับพระราชวังเคียงบก เอกลักษณ์เด่นของหมู่บ้านี้คือ บรรยากาศ
โดยรอบจะเป็นบรรยากาศของสถาปัตยกรรมในแบบโบราณของเกาหลี ที่ได้รับการอนุรักษ์และดูแลเป็นอย่างดี ซึ่งมิใช่เพียงเป็น
แค่หมู่บ้านไว้สาหรับจัดแสดงเท่านั้น แต่ปัจจุบันยังมีผู้คนที่อาศัยอยู่ในบ้านโบราณนั้นจริง ๆ โดยในหมู่บ้านนี้ มีทั้งพิพิธภัณฑ์
ร้านอาหาร ร้านหนังสือ ร้านของฝากนานชนิด ที่เรียกว่าเป็นจุดเด่นของหมู่บ้านโซชอนเลยก็คือ ตรอกคาเฟ่ โดยในตรอกมีร้าน
คาเฟ่น้อยใหญ่ เรียงรายให้เลือกดื่มด่าได้ตามอัธยาศัย และที่ทาให้หมู่บ้านแห่งนี้น่าสนใจมากขึ้นไปอีก คือการตกแต่งแบบใหม่ที่
เข้ากับบรรยากาศโดยรอบแบบเก่า เป็นอีกหนึ่งความลงตัวที่ไม่ควรพลาด
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย เมนูพุลโกกิ (BULGOGI) เมนูที่มีส่วนผสม หมูหมักชิ้น
บางๆ ปลาหมึกสดๆ ผักต่างๆ น ามาต้มรวมกัน โดยสามารถทานได้ทั้งแบบแห้งและน้า พร้อมเครื่องเคียงต่างๆ
ได้แก่ ถั่วงอกดอง วุ้นเส้นปรุงรสสาหร่าย กิมจิ
นาทุกท่านสู่ ศูนย์เวชสาอาง ให้ท่านได้เลือกซื้อเครื่องสาอางคุณภาพดีในราคาลดพิเศษ อาทิครีมน้าแตก, ครีมโบท็อกซ์, ครีม
หอยทาก ฯลฯ.... ตามด้วย ศูนย์น้ามันสนเข็มแดง ผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลี ที่มีสรรพคุณ ช่วยชะล้างไขมันใน
เส้นเลือด เพื่อป้องกันการอุดตันของเส้นเลือด พร้อมชมการสาธิต เพื่อให้ให้ท่านได้เห็นสรรพคุณอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น และนา
ทุกท่านเลือกช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ ดิวตี้ฟรี (DUTY FREE) ที่นี่มีสินค้าชั้นนาให้ท่านได้เลือกซื้อมากมายกว่า 500 ชนิด ทั้ง
น้าหอม เสื้อผ้า เครื่องสาอาง กระเป๋า นาฬิกา เครื่องประดับ ฯลฯ
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร ระดับมิชลินไกด์ บริการท่านด้วย ซัมเกทัง หรือเมนูไก่ตุ๋นโสม อาหารตารับ
ชาววังในสมัยก่อน ปัจจุบันเป็นอาหารเลื่องชื่อมากของเมืองหลวง ภายในตัวไก่จะมีข้าวเหนียว รากโสม พุทราแดง
และเคล็ดลับในการตุ๋นเสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียงที่เรียกว่า กักตุกี เส้นขนมจีน เหล้าโสม พริกไทยดา และเกลือ

พาท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งที่ ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งรวมแฟชั่นแบรนด์เกาหลีชั้นนา ซึ่งใน
แต่ละวันจะมีวัยรุ่นเกาหลีมาเดินช้อปปิ้งกันอย่างล้นหลาม ท่านสามารถหาซื้อสินค้าได้อย่างหลากหลายทั้งเสื้อผ้า , รองเท้า,
กระเป๋า, เครื่องส าอางซึ่งเป็น ที่รู้จักอย่างดีของคนไทย อาทิ LANEIGE, ETUDE, IOPE, CHARMZONE, SKIN FOOD, THE
FACE SHOP เป็นต้น ยังมี เสื้อผ้า เครื่องประดับ , ซีดีเพลง, วีซีดี-ดีวีดีหนังและซีรีย์ยอดฮิต ตลอดจนของที่ระลึกที่มีรูปดาราคน
โปรดของท่านอยู่ในสินค้าหลากหลายชนิดให้ได้เลือกซื้อกัน.... หรือจะเลือกเดินตรงขึ้นเนินไปไม่ไกลนัก จะพบกับโบสถ์คาทอลิก
หลังใหญ่ ซึ่งเป็นโบสถ์ประจาเขตปกครองกรุงโซล ตั้งตระหง่านอยู่บนเนิน หรือชื่ออย่ างเป็นทางการคือ “อาสนวิหารพระนาง
มารีย์ผู้ปฏิสนธินิรมล” นอกจากจะได้ชมกับสถาปัตยกรรมที่สร้างมากว่า 130 ปี โดยรอบอาสนวิหารถูกตกแต่งด้วยศิลปะ แบบ
เกาหลีซึ่งที่นี่คุณอาจจะเห็นรูปปั้นพระเยซู ที่แปลกออกไป และที่พลาดไม่ได้ ดารานักร้องเกาหลีจานวนไม่น้อยที่เป็นคาทอลิ ก
เดินทางมาโบสถ์ที่แห่งนี้ เพื่อขอพรจากพระแม่มารีย์ โดยพระรูปของพระแม่ที่เป็นองค์อุปถัมภ์ประดิษฐานอยู่ในถ้าที่จาลองมา
จากเมืองลูร์ด ในประเทศฝรั่งเศส ที่ซึ่งเชื่อว่าพระแม่ประจักษ์มา
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หลังจากนั้นน าท่านเข้าสู่ที่พัก SEOUL: HOLIDAY INN EXPRESS HONGDAE HOTEL หรือเทียบเท่า โรงแรม
มาตรฐานเกาหลีใต้
ศูนย์โสม | ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู | ฮงแดช้อปปิ้งสตรีท | SUPERMARKET

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านรู้จักต้นกาเนิด และคุณค่าของสมุนไพรโสมเกาหลี หรือราชาแห่งมวลสมุนไพร ที่ ศูนย์โสม เพราะเกาหลีใต้เป็นประเทศที่
มีการผลิตโสมเกาหลีที่มีคุณภาพเป็นอันดับ 1 ของโลก และมีคุณประโยชน์นานัปการ เช่น ช่วยเสริมความแข็งแรงให้แก่ระบบ
ย่อยอาหารและปอด ช่วยทาให้จิตใจสงบและเพิ่มพละกาลัง โดยมีสรรพคุณทางการแพทย์ ช่วยบารุงหัวใจของคุณได้เป็นอย่างดี
ช่วยป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด ฯลฯ จากนั้นนาท่านเข้าชม ศูนย์สมุนไพร หรือ ฮ๊อกเกตนามู ใหม่ล่าสุดของเกาหลี โดยมีการจด
ลิขสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว สรรพคุณช่วยในการล้างสารพิษที่ตกค้างหรือไขมันที่สะสมอยู่ภายในผนังของตับ ไต ช่วยให้ตับหรือไตของ
ท่านแข็งแรงขึ้น และยังส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายของท่านเองอีกด้วย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย จิมดัก (JIMDAK) เป็นเมนูไก่ประกอบด้วยวุ้นเส้น
เกาหลี คลุกด้วยน้าซุป รสชาติกลมกล่อม เสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ พร้อมเครื่องเคียงเกาหลี

นาทุกท่านสู่ ฮงแดวอร์คกิ้งสตรีท เป็นถนนย่านมหาวิทยาลัยฮงอิก ซึ่งมีชื่อเสียงด้านศิลปะ ที่นี่จะมีบรรดานักศึกษานาของ
ประดิษฐ์จากแฮนด์เมดมาวางจาหน่ายและมีร้านค้าขายสินค้าวัยรุ่นต่าง ๆ รวมถึงเหล่าไอดอลนิยมมาแสดงดนตรี เต้น หรือทา
กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อแสดงความสมารถกันในย่านนี้ .... อิสระให้ท่านได้เดินเล่นและชมงานศิลปะตลอดทาง
หลังจากนั้นได้เวลาน าท่านสู่ สนามบินอินชอน เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ ระหว่างทางแวะช้อปปิ้งที่ KOREAN
SUPERMARKETเพื่อซื้อของฝากที่ระลึก มีร้านขนมพื้นเมืองเกาหลีหลากหลายชนิด กิมจิ ไก่ตุ๋นโสมที่บรรจุอยู่ใ นถุงสุญญากาศ
ตะเกียบ ถ้วยใส่ข้าว ฯลฯ
ได้เวลานาท่านออกเดินทางสู่สนามบิน
ออกเดินทางจาก ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
KOREA NEW NORMAL
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สายการบิน

รหัสเที่ยวบิน

BKK >> ICN

รหัสเที่ยวบิน

ICN>> BKK

JEJU AIR

7C2204

01:00 - 08:40

7C2203

20:05 - 00:00

อัตราค่าบริการ
เดือน กันยายน 2022
พีเรียดเดินทาง
04-08 | 05-09 | 11-15 | 12-16 | 18-22
19-23 | 25-29 | 26-30
03-07 | 06-10 | 10-14 | 13 -17 | 17-21
20-24 | 24-28 | 27-01
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

ราคาผู้ใหญ่
17,900.18,900.19,900.-

เดือน ตุลาคม 2022
พีเรียดเดินทาง
31-04
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 | 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

ราคาผู้ใหญ่
18,900.19,900.-

20,900.-

เดือน พฤศจิกายน 2022
พีเรียดเดินทาง
06-10 | 07-11 | 13-17 | 14-18 | 20-24
21-25 | 27-01 | 28-02
01-05 | 05-09 | 08-12 | 12-16 | 15-19
19-23 | 22-26 | 26-30 | 29-03
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
KOREA NEW NORMAL

ราคาผู้ใหญ่
17,900.18,900.19,900.-
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หมายเหตุ: อัตราค่าบริการ
+ หากท่านต้องการห้องสาหรับพักเดี่ยว สามารถจ่ายเพิ่มเติมอีก ท่านละ 5,900.- จากราคาผู้ใหญ่
+ หากท่านต้องการเดินทางแบบไม่ใช้ตั๋ว (JOIN LAND) คิดราคา ท่านละ 6,000.- บาท/ท่าน | ทารก 6,000.- (ไม่เกิน 2 ขวบ)
*กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมและเงือ
่ นไขต่างๆให้ละเอียดก่อนยืนยันการจอง*
เจ้าหน้าที่จะส่งใบนัดหมายการเดินทางให้ภายใน 5-7 วันก่อนเดินทางเท่านั้น!!!
หากมีการเปลี่ยนแปลงจะรีบแจ้งให้ทราบ หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ทันที
***ลูกค้ามีความจาเป็นต้องเข้าร้านตามโปรแกรมทัวร์ อันได้แก่ ศูนย์โสม, ศูนย์สมุนไพร, ศูนย์เวชสาอาง,
ศูนย์น้ามันสนแดง, ศูนย์พลอยอเมทิส หากท่านไม่ต้องการเข้าร้านดังกล่าว
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าบริการเพิ่มท่านละ 300 USD***
กรุณาชาระมัดจาหลังจากวันจองภายใน 3 วัน
และชาระส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนการเดินทางภายใน 14 วัน*มัดจาขั้นต่า 10,000.-บาท/ท่าน/ทริป*

เอกสารสาคัญตามเงื่อนไขการท่องเที่ยวเกาหลี
1. วัคซีน Passport (ใบยืนยันการฉีดวัคซีน)
2. ลงทะเบียน K-ETA โดยชาระค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเพิ่มท่านละ 990.- บาท(ต่อครั้ง)
3. ลงทะเบียน Q-CODE ทางบริษัทดาเนินการให้ ไม่มีค่าธรรมเนียม
4. ผลตรวจ Covid-19 ที่เป็นลบก่อน 48 ชั่วโมง ก่อนเดินทางเป็นภาษาอังกฤษ
5. ลงทะเบียน THAILAND PASS ลูกค้าลงทะเบียนเอง
**กรุณาส่งเอกสารทุกฉบับมาที่บริษัทก่อนบิน เพราะต้องแสดงหน้าเคาเตอร์ทุกฉบับ เนื่องจากไม่สามารถใช้เป็นรูปในมือ
ถือได้**
อัตราทัวร์รวม
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามเส้นทางที่ระบุในรายการชั้นทัศนาจร ไป-กลับพร้อมคณะ
ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าที่พักตามระบุในรายการ พักห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุ หรือเทียบเท่า
ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ
ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี
ค่าน้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 15 กก.
ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
ค่าบัตรเข้าสวนสนุกตามโปรแกรม
ปลั๊กไฟ ADAPTER

อัตราทัวร์ไม่รวม
☒ ค่าดาเนินการลงทะเบียน K-ETA (กรณีให้ทางบริษัทจัดทาให้) รวมถึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
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☒ ค่า ตรวจ RT-PCR ตามมาตรการต่า ง ๆ ของประเทศเกาหลีใต้ และของประเทศไทย รวมถึงค่า ใช้จ่า ยต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องทั้งหมด กับมาตรการที่ทางภาครัฐทั้งสองประเทศกาหนดขึ้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้อยู่ตลอดเวลา
☒ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทาหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และเครื่องดื่ม
ที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่มกรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
☒ ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 บาท
☒ หากผู้เดินทางไม่ได้ถือหนังสือเดินทางประเทศไทย มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 5,000 บาท
☒ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
☒ ค่าน้าหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกาหนด (ปกติ 15 กก.)
☒ ค่าวีซ่าสาหรับพาสปอร์ตต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1.พาสปอร์ต 2.ใบประจาตัวคนต่างด้าว 3.ใบสาคัญถิ่นที่อยู่ 4.
สาเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) 5.สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี) 6.รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป แล้วทางบริษัทฯจะเป็นผู้ดาเนินการยื่นวีซ่าให้
ท่านโดยจ่ายค่าบริการต่างหาก (สาหรับหนังสือเดินทางต่างด้าวเจ้าของหนังสือเดินทางต้องทาเรื่องแจ้งเข้า -ออกด้วยตนเอง
ก่อนจะยื่นวีซ่า)
หมายเหตุ
◆ กรุณาศึกษารายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับมาตรการใหม่ของประเทศเกาหลีใต้ในการเดินทางเข้าประเทศ และปฏิบัติตาม
อย่างเคร่งครัด
◆ จานวนผู้เดินทาง ขั้นต่า ผู้ใหญ่ 25 ท่าน ขึ้นไป
◆ เที่ยวบิน ราคารายการท่องเที่ยว และอาหาร สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
(คานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสาคัญ)
◆ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและตารางการบินทั้งไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
◆ กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง,เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่ไทยและในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้ท่านเดินทางออกหรือเข้า
ประเทศ เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถูกต้องการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนีเข้าออก
เมือง หรือในกรณีอื่นๆการพิจารณาเป็นเอกสิทธิ์และวิจารณญาณของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงาน
เท่านั้น ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทไม่สามารถทาการเลื่อนวั นหรือคืนเงินได้ (เนื่องจากตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋ว
ราคาพิเศษ ไป-กลับ แบบหมู่คณะ) ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์หรือค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
◆ หนังสือเดินทาง (Passport) ของท่าน นับจากวันที่เดินทางไปและกลับ ต้องมีอายุเหลือใช้งานมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป และ
ต้องเหลือหน้ากระดาษพอให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองสามารถประทับตราได้ และต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ไม่ช ารุด
หรือฉีกขาด
◆ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจ่อ
การจลาจล, การปฏิวัติและอื่นๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม
◆ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง รวมถึงการเจ็บป่วย และการตาย
◆ หลังจากได้รับเอกสารเรียกเก็ บเงิน (Invoice) กรุณาชาระเงิดมัดจาภายใน 3 วัน และส่งหลักฐานการชาระเงินพร้อมหน้า
พาสปอร์ตของผู้เดินทาง และชาระเงินทั้งหมดก่อนการเดินทางภายใน 14 วัน
◆ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหาร
บางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯ ได้ชาระค่าใช้จ่ายให้กับต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
◆ เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลง
ต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
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◆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเวลา
การจราจร สภาพอากาศ และเหตุสุดวิสัยอื่นๆที่อาจเกิดขึ้นได้ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็น
สาคัญ
◆ มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษั ทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คาสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร ลง
นามโดยผู้มีอานาจของบริษัทฯ กากับเท่านั้น
◆ ในกรณีที่ลูกค้าตั้งครรภ์ ต้องมีใบรับรองจากแพทย์ว่าสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ และมีอายุไม่เกิน 7 วัน นับจากวันที่
เดินทาง และต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้า
◆ กรณีกรุ๊ปส่วนตัว กรุ๊ปเหมา กรุ๊ปนักเรียน กรุ๊ปดูงาน ไม่สามารถใช้ราคาดังกล่าวในโปรแกรมได้
◆ กรณีที่ท่านซื้อเฉพาะแพ็คเกจทัว ร์ไม่รวมตั๋ว เครื่องบิน จะไม่รวมค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ
1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
การยกเลิก
- ต้องยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วันเท่านั้น คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชาระแล้ว
- หากยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 45 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ทุกกรณี
- ในกรณีกรุ๊ปส่วนตัว กรุ๊ปเหมา กรุ๊ปนักเรียน กรุ๊ปดูงาน เมื่อชาระแล้วไม่สามารถคืนเงินใดๆทั้งสิ้น
ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้ กรุ๊ปที่เดินทางต้องการันตีมัดจากับสายการบิน
หรือผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น CHARTER FLIGHT, EXTRA FLIGHT
จะไม่มกี ารคืนเงินมัดจา หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด
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หากสนจองกรุณาติดต่อ
 สอบถามผ่าน Line กด -> https//:lin.ee/5nDHUO6
 จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http//:m.me/unithaitrip
 หรือโทร 02-234-5936
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