รหัสโปรแกรม : 24459 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม(

พิเศษ! บาร์บคี วิ บุฟเฟต์ และ ฟรี! เบียร์ไม่อนั้ บน Rooftop ณ โรมแรมวิวทะเล
สายการบิน : JEJU AIR

ตารางสรุปโปรแกรมท่องเทีย่ วเกาหลี 5 วัน 3 คืน
วัน

โปรแกรมการเดินทาง

1

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | ท่าอากาศยานนานาชาติอนิ ชอน
ท่าอากาศยานนานาชาติอนิ ชอน | ไชน่าทาวน์ + หมูบ่ า้ นเทพ
นิยาย
FOREST OUTING SONGDO CAFE
เกาะวอลมิ (ถนนสายวัฒนธรรม)
พิเศษ! บาร์บคี วิ บุฟเฟต์ และ ฟรี! เบียร์ไม่อนั้ บน Rooftop
ณ โรมแรมวิวทะเล
อิสระเล่นสกี (ไม่รวมค่าเข้าลานสกี ค่าอุปกรณ์และชุดสาหรับเล่น
สกี)
สตรอว์เบอร์รฟ
ี าร์ม | EVERLAND (รวมบัตรเข้าและเครือ่ งเล่น
ไม่จากัด)
พิพธิ ภัณฑ์สาหร่าย + เรียนทาข้าวห่อสาหร่าย + ชุดฮันบก
ซองโดเซ็นทรัลปาร์ค

2

3
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อาหาร
-

โรงแรม/ทีพ
่ กั
-

B:BENIKEA THE
L : อาหารเกาหลีฮนั
BLISS
ชิก
หรือเทียบเท่า โรงแรม
D : Rooftop BBQ
มาตรฐาน
(Ocean View)
B : โรงแรม
L : อิสระ(คูปอง)
D : หมูผดั ซอสเกาหลี

BENIKEA THE
BLISS หรือเทียบเท่า
โรงแรมมาตรฐาน
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4

ศูนย์เวชสาอาง | หมูบ่ า้ นวัฒนธรรมบุกชอน
B : โรงแรม
พระราชวังชางด๊อกกุง
L : จิมดักชือ่ ดัง
ศูนย์นามั
้ นสนแดง | ศูนย์โสม | ศูนย์รวมของวัยรุน่ เกาหลีเมียงดง D : อิสระ

5

ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู | DUTY FREE | ฮงแดช้อปปิ้งสตรีท
KOREAN SUPERMARKET

BENIKEA SEOUL
หรือเทียบเท่า โรงแรม
มาตรฐาน

B : โรงแรม
L : พุลโกกิ
D:-

-

โปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลี 5 วัน 3 คืน

SNOW NEW NORMAL
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ I ท่าอากาศยานนานาชาติอนิ ชอน
คณะเดินทางพร้อมกันที่จุดหมาย สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 ณ เคาน์เตอร์สายการ
บิน JEJU AIR โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอานวยความสะดวกในเรื่องของเอกสาร ตลอดจน
สัมภาระของท่าน (**โปรดแสดงเอกสารสาคัญตามมาตรการการเดินทางเข้าประเทศเกาหลีใต้ ณ วันเดินทาง และ
พาสปอร์ตให้แก่เจ้าหน้าทีใ่ นวันเดินทาง) หลังจากเช็คอินและโหลดสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นาท่านออกเดินทางสู่
ประเทศเกาหลีใต้
ออกเดินทางจาก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอนิ ชอน
สายการบิน
JEJU AIR

รหัสเทีย่ วบิน

BKK >> ICN

รหัสเทีย่ วบิน

ICN>> BKK

7C2204

01:00 - 08:40

7C2203

20:05 - 00:00
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ท่าอากาศยานนานาชาติอนิ ชอน | ไชน่าทาวน์ + หมูบ่ า้ นเทพนิยายFOREST OUTING SONGDO
CAFÉ
เกาะวอลมิ (ถนนสายวัฒนธรรม)
พิเศษ! บาร์บคี วิ บุฟเฟต์ และฟรี! เบียร์ไม่อนั้ บน Rooftop วิวทะเล

อินชอนไชน่าทาวน์ (Incheon China Town) เป็นย่านชุมชนของชาวจีน ซึ่งถือกาเนิดจากการเปิดท่าเรืออินชอน ในปี
ค.ศ. 1883 เพื่อเป็นพื้นที่สาคัญในการขนส่ง และค้าขายสินค้าจากประเทศจีน ประเทศเกาหลีใต้ ในปัจจุบันนี้ ยังมีชาว
จีนที่อาศัยอยู่ เป็นรุ่นที่ 2 หรือรุ่นที่ 3 นับจากที่มีการบุกเบิกเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศเกาหลี ทุกท่านจะได้สัมผัส
ถึงศิลปะ วัฒนธรรม และสถาปัตยกรรมแบบจีน ที่ทาให้ประหนึ่งว่าเดินอยู่ในประเทศจีน นอกจากนี้ทั่วทุกหัวมุมในย่าน
นี้ มีอาหารจีนหลากหลายเลิศรสไว้บริการ โดยภาพผู้คนที่สัญจรไปมาอย่างคึกคัก โคมไฟ แผ่นป้ายร้านค้าที่ย้อมท้อง
ถนนให้เป็นสีแดงซึ่งเป็นสีมงคลตามความเชื่อของชาวจีนนั้นเป็นเสน่ห์ที่หาดูได้ที่อินชอนไชน่าทาวน์เพียงแห่งเดียว

หมูบ่ า้ นเทพนิยาย การเปิดท่าเรืออินชอนในปี ค.ศ. 1883 นาไปสู่หลั่งไหลเข้ามาของชาวต่างชาติจานวนมาก ที่เข้ามา
ในพื้นที่เพื่อการตั้งรกรากถิ่นฐาน และในไม่ช้าก็กลายเป็นหมู่บ้านที่ร่ารวย และคนในชุมชนได้ปลูกสร้างอาคารที่พัก
ตามรูปแบบของแต่ละประเทศแผ่นดินเกิดของตน ทาให้เกิดความหลากหลายและงดงามที่ผสมผสานกันอย่างลงตัว
ต่อมาคนรุ่นใหม่จานวนมากได้ค่อยๆ ย้ายออก และปล่อยให้หมู่บ้านอยู่ในสภาพที่ซบเซา ด้วยเหตุนี้คนในชุมชนจึงได้
ร่วมกันชุบชีวิต และพัฒนาย่านนี้อีกครั้ง โดยการวาดภาพ ทาสี ตลอดจนตกแต่งมุมต่าง ๆ ให้ราวอยู่ในเทพนิยาย
คลาสสิก
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รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย เมนูจาจังเมียน หรือเมนูบะหมีด่ าเกาหลี
(JAJANGMYEON) ประกอบด้วยบะหมี่จากวัตถุดิบชั้นดี คลุกกับซอสที่ทาจากเต้าเจี้ยวดา เป็นอีกหนึ่ง
เมนูยอดฮิตของคนเกาหลี

เกาะวอลมิ แหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมสมัยใหม่ของเกาหลี ที่ตั้งอยู่ริมฝั่งทะเล นอกจากนี้ยังมี
ร้านอาหารที่มีชื่อเสียงมากมาย รวมถึงสวนสนุกขนาดใหญ่ที่มีเครื่องเล่นมากมายเพื่อความสนุกสุดเหวี่ยงอย่างเต็ม
พิกัด หรือจะเลือกนั่งโมโนเรลชมความงามของชายฝั่งเกาหลีในมุมที่พิเศษกว่าใคร และที่นี่เองที่คุณสามารถสัมผัสกับ
สนามยิงปืนที่ Yoo Si-jin และ Seo Dae-young เคยมาในซีรีส์เรื่อง Descendants of the Sun

FOREST OUTING SONGDO CAFÉ คาเฟ่สุดอลังการด้วยการออกแบบสไตล์โมเดิร์น ตกแต่งด้วยดวงไฟกลม
ขนาด และรูปแบบต่าง ๆ สว่างกระจ่างเหนือบริเวณส่วนกลาง ด้านล่างเป็นสวนพันธุ์ไม้เมืองร้อน โดยรอบออกแบบไว้
สาหรับเป็นที่นั่งสาหรับผู้มาใช้บริการ เอกลักษณ์ที่โดดเด่นอีกอย่างของที่แห่งนี้ คือที่นั่งที่ถูกออกแบบเป็นชั้น ๆ ลดลัน่
ลงมาสู่พื้นล่าง และที่ดึงดูดใจไปยิ่งกว่าคือ เมนูกาแฟ หรือเครื่องดื่มสูตรพิเศษที่มีไว้บริการ พร้อมด้วยเมนูของหวาน
มากมาย ที่ต้องไปลิ้มลองรสชาติ และสัมผัสความงามของคาเฟ่แห่งนี้สักครั้ง
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย Rooftop BBQ อาหารปิ้งย่างสไตล์เกาหลีมี
เนื้อสัตว์หลากหลายให้เลือกรับประทาน เสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียง
หลังจากนั้นนาท่านเข้าสู่ที่พกั Incheon: Benikea The Bliss Hotel หรือเทียบเท่า โรงแรมมาตรฐาน
เกาหลีใต้

เติมเต็มวันแห่งความสุขสุดพิเศษ! ในบรรยากาศที่ผอ่ นคลายของ 8 BAR... บาร์ของโรงแรม .... กับ
เบียร์เกาหลีทมี่ ไี ว้บริการแบบไม่อนั้ !
SNOW NEW NORMAL
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อิสระเล่นสกี (ไม่รวมค่าเข้าลานสกี ค่าอุปกรณ์และชุดสาหรับเล่นสกี)
สตรอว์เบอร์รฟ
ี าร์ม | EVERLAND (รวมบัตรเข้าและเครือ่ งเล่นไม่จากัด)พิพธิ ภัณฑ์สาหร่าย +
เรียนทาข้าวห่อสาหร่าย + ชุดฮันบก
ซองโดเซ็นทรัลปาร์ค
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นาทุกท่านสู่ ลานสกีรสี อร์ท ทุกท่านจะได้สัมผัสกับหิมะ และบรรยากาศที่ตรงหน้าเต็มไปด้วยหิมะข้างหน้าอย่างอิสระ
และหากต้องการเปิดประสบการณ์ใหม่ที่ใกล้ชิดหิมะมากยิ่งขึ้น ทุกท่านสามารถเล่นสกี ซึ่งลานสกีจะมีการแบ่งพื้นที่
สาหรับผู้เล่นสกีในหลายระดับด้วยกัน โดยผู้ที่ยังไม่เคยเล่นจะมีพื้นที่สาหรับการฝึกโดยเฉพาะ และที่นี่ความตื่นตาตื่น
ใจ จะทาให้หิมะอันหนาวเหน็บเป็นเพียงปุยนุ่นที่แสนงดงามและประทับใจไม่รู้เลื่อน (**ไม่รวมค่าเข้าลานสกี ค่าเช่าชุด+
ค่าอุปกรณ์และครูฝกึ **) การเตรียมก่อนเล่นสกี ควรเตรียมเสือ้ แจ็คเก็ตกันน้าหรือ ผ้าร่ม กางเกงรัดรูป ถุงมือสกี
ผ้าพันคอ แว่นกันแด เป็นต้น ขอคาแนะนาและฝึกวิธกี ารเล่นจากไกด์ทอ้ งถิน่ ก่อนลงสนามจริง เพือ่ ความปลอดภัย ตัว
ท่านเอง***

สตรอว์เบอร์รีของเกาหลีใต้ ขึ้นชื่อว่าเป็นสตรอว์เบอร์รีที่มีผลใหญ่ในอันดับต้น ๆ ของโลก และที่ไม่เป็นรองใครนั่นคือ
ความหอมหวานละมุนลิ้น ที่ถูกปลูกในฟาร์มสตรอว์เบอร์รีแบบปิด ที่ได้รับการบารุง และดูแลอย่างดี ที่นี่ท่านจะได้
เรียนรู้วิธีการปลูก การเก็บ และขั้นตอนต่าง ๆ กว่าจะเป็นสตรอว์เบอร์รีผลยักษ์ และเพื่อการันตีถึงความหอมหวาน
ท่านจะได้ชิมสตรอว์เบอร์รีสดที่ท่านเก็บด้วยตัวท่านเอง (จานวนขึ้นอยู่กับผลผลิต และการกาหนดของเจ้าของฟาร์ม
ในช่วงเวลานั้น)
SNOW NEW NORMAL

Page |5

จากนั้นให้เวลาทุกท่านจุใจกับสวนสนุกที่ดีที่สุดของเกาหลี สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ด้วยบัตร SPECIAL PASS
TICKET ที่สามารถเล่นเครื่องเล่นต่างๆ ได้ทุกชนิดและไม่จากัดรอบ สวนสนุกที่นี่ถูกขนานนามว่า “ดิสนียแ์ ลนด์
เกาหลี” มีชื่อเสียงมากที่สุดของประเทศ ให้ท่านสนุกกับเครื่องเล่นหลากหลายชนิด อาทิเช่น ทีเอ็กซ์เพรส รถไฟเหาะ
หนอนสะบัด ชาร์ป โรงหนังสามมิติ บ้านผีสิงหมุน ท่านไหนที่ไม่ชอบการเล่นเครื่องเล่น สามารถเข้าซาฟารี ชมไลเกอร์
แฝดคู่แรกของโลกได้ที่นี่ และชมความน่ารักของหมีที่สามารถสื่อสารกับคนได้เดินชมและถ่ายรูปกับสวนดอกไม้ซึ่ง
ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนตามฤดูกาล (มีนาคม-เมษายน : สวนทิวลิป / พฤษภาคม-มิถุนายน : สวนดอกกุหลาบ /
กรกฎาคม : สวนดอกทานตะวันหรือดอกกุหลาบ/ สิงหาคม-กันยายน : สวนดอกลิลลี่/ ตุลาคม-พฤศจิกายน : สวน
ดอกเบญจมาศ)
อิสระตามอัธยาศัย ที่ Everland โดยภายในสวนสนุกมีโซนอาหารที่หลากหลาย ทั้งแบบตะวันตก และ
ตะวันออก หรือเป็นแบบเกาหลีต้นตารับก็มีไว้สาหรับบริการด้วย

พิพธิ ภัณฑ์สาหร่าย ที่บอกเล่า และรวบรวมเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับสาหร่าย อาหารชั้นยอดของเกาหลีใต้ ที่กลายเป็น
ส่วนหนึ่งของ วัฒนธรรมการประกอบอาหารของชนชาติเกาหลี.... “ข้าวห่อสาหร่าย” อาหารประจาชาติเมนูขึ้นชื่อ ....
เมื่อไปถึงถิ่นกาเนิดของเมนู ขอเชิญชวนทุกท่านเรียนรูก้ ารทาข้าวห่อสาหร่ายด้วยตัวเอง พร้อมกับใช้โอกาสนี้ ร่วม
เป็นส่วนหนึ่งในวัฒนธรรมการแต่งกายชุดประจาชาติอันงดงามของแดนโสมขาว โดยใส่ชดุ ฮันบกหลากหลายแบบที่มี
ไว้ให้เลือก พร้อมถ่ายรูปกับฉากและพร็อพที่เตรียมไว้ เก็บเป็นที่ระลึกว่าครึ่งหนึ่ง ว่าเราได้เคยมาเยือนดินแดนที่มี
วัฒนธรรมอันงดงามหลากหลายเช่นนี้
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Songdo Central Park สวนสาธารณะขนาดใหญ่ ซึ่งได้ดึงน้าทะเลเข้ามายังทะเลสาบขนาดใหญ่ที่รายล้อมไปด้วยตึก
ระฟ้า ซึ่งออกแบบในสถาปัตยกรรมที่ทันสมัยในเอกลักษณ์เฉพาะของเกาหลีใต้ และด้วยความทันสมัยกับความงดงาม
ของธรรมชาติ และความปลอดโปร่งโล่งสบายของทิวทัศน์ริมทะเลสาบขนาดใหญ่ ที่นี่จึงเป็นสถานที่ที่เหมาะแก่พักผ่อน
หย่อนใจของทุกคนในครอบครัว ที่จะได้ใช้เวลาร่วมกัน และที่นี่ในยามค่าคืนสีสันของแสงไฟจากตึก สะท้อนกับผืนน้าที่
กาลังไหลเอื่อย เกิดเป็นความงดงามที่แปลกตา ที่ท่านสามารถตักตวงความประทับใจได้เท่าที่ต้องการ และที่นี่ยังมี
บริการเรือที่จะนาท่านล่องไปในทะสาบ และคลองขนาดใหญ่ ชมทิวทัศน์ยามค่าคืน หรือเลือกความโรแมนติกกับคู่รัก
บนเรือพระจันทร์เสี้ยวปั่น ที่นี่จึงเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คใหม่ของเกาหลีใต้ที่ดึงดูดผู้คนมาชม และสัมผัสกับความโร
แมนติกของที่แห่งนี้
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย หมูผดั ซอสพริกเกาหลี เป็นหนึ่งในเมนูที่รู้จักกันดี
ที่ใช้วัตถุดิบชั้นดี หมักในซอสพริกตารับแท้ของเกาหลี รสชาติเผ็ดนิด หวานหน่อย รับประทานคู่กับข้าว
สวยร้อนๆ หรือวางหมูลงบนผักสด พร้อมด้วยเครื่องเคียงต่าง ๆ ห่อเป็นคารับประทานได้ตามใจชอบ
หลังจากนั้นนาท่านเข้าสู่ที่พกั Incheon: Benikea The Bliss Hotel หรือเทียบเท่า โรงแรมมาตรฐาน
เกาหลีใต้
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ศูนย์เวชสาอาง | หมูบ่ า้ นวัฒนธรรมบุกชอน
พระราชวังชางด๊อกกุง | ศูนย์นามั
้ นสนแดง
ศูนย์โสม | ศูนย์รวมของวัยรุน่ เกาหลีเมียง
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นาทุกท่านสู่ ศูนย์เวชสาอาง ให้ท่านได้เลือกซื้อเครื่องสาอางคุณภาพดีในราคาลดพิเศษ อาทิครีมน้าแตก, ครีมโบท็
อกซ์, ครีมหอยทาก ฯลฯ....

หลังจากนั้นพาท่านไปชมหมูบ่ ้านดั้งเดิมของเกาหลี หมูบ่ า้ นบุกชอนฮันอก ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน ตั้งอยู่ระหว่าง
พระราชวังเคียงบกกุง, พระราชวังชางด๊อกกุง และอารามหลวงจองเมียว คาว่า บุกชอน มีความหมายแปลว่าหมู่บ้าน
ทางตอนเหนือ ตามตาแหน่งที่ตั้งของหมู่บ้านที่อยู่ทางทิศเหนือของคลองชองเกชอนและชงโน หมู่บ้านประกอบด้วย
ตรอกซอกซอยอันเป็นที่ตั้งของบ้านแบบดั้งเดิมกว่าร้อยหลังและเป็นที่เก็บรักษาสภาพแวดล้อมของเมืองไว้ เพื่อเป็น
การบอกเล่าประวัติศาสตร์ และเป็นมรดกทางวัฒนธรรมตั้งแต่สมัยราชวงศ์โชซอนที่มีอายุกว่า 600 ปี
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พระราชวังชางด็อกกุง พระราชวังหลวงแห่งที่สองที่สร้างต่อจากพระราชวังเคียงบก ในปี ค.ศ. 1405 เป็นพระราชวังที่
มีความสาคัญอย่างมากต่อกษัตริย์หลายพระองค์ของราชวงศ์โชซอน เป็นพระราชวังที่มีความสมบูรณ์ที่สุดจากทั้ง 5
แห่ง และยังได้รับการขึ้นทะเบียนจาก UNESCO ว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ในปี ค.ศ. 1997 อีกด้วย
รับประทานอาหารกลางวัน…. ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย เมนู จิมดัก (JIMDAK) เป็นเมนูไก่
ประกอบด้วยวุ้นเส้น เกาหลี คลุกด้วยน้าซุป รสชาติกลมกล่อม เสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ พร้อมเครื่อง
เคียงเกาหลี
จากนั้นพาท่านรู้จักและเข้าใจสมุนไพรโสมเกาหลี หรือราชาแห่งมวลสมุนไพร ที่ ศูนย์โสม เพราะเกาหลีใต้เป็นประเทศที่
มีการผลิตโสมเกาหลีที่มีคุณภาพเป็นอันดับ 1 ของโลก และมีคุณประโยชน์นานัปการ เช่น ช่วยเสริมความแข็งแรงให้แก่
ระบบย่อยอาหารและปอด ช่วยทาให้จิตใจสงบและเพิ่มพละกาลัง โดยมีสรรพคุณทางการแพทย์ ช่วยบารุงหัวใจของ
คุณได้เป็นอย่างดี ช่วยป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด ฯลฯ

นาท่านชม ศูนย์นามั
้ นสนเข็มแดง ผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลี ที่มีสรรพคุณ ช่วยชะล้างไขมันในเส้นเลือด
เพื่อป้องกันการอุดตันของเส้นเลือด พร้อมชมการสาธิต เพื่อให้ให้ท่านได้เห็นสรรพคุณอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น
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พาท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งที่ ศูนย์รวมของวัยรุน่ เกาหลีเมียงดง ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งรวมแฟชั่นแบรนด์เกาหลีชั้น
นา ซึ่งในแต่ละวันจะมีวัยรุ่นเกาหลีมาเดินช้อปปิ้งกันอย่างล้นหลาม ท่านสามารถหาซือ้ สินค้าได้อย่างหลากหลายทั้ง
เสื้อผ้า, รองเท้า, กระเป๋า, เครื่องสาอางซึ่งเป็นที่รู้จักอย่างดีของคนไทย อาทิ LANEIGE, ETUDE, IOPE,
CHARMZONE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP เป็นต้น ยังมี เสื้อผ้า เครื่องประดับ, ซีดีเพลง, วีซีดี-ดีวีดีหนังและ
ซีรีย์ยอดฮิต ตลอดจนของที่ระลึกที่มีรูปดาราคนโปรดของท่านอยู่ในสินค้าหลากหลายชนิดให้ได้เลือกซื้อกัน.... หรือ
จะเลือกเดินตรงขึ้นเนินไปไม่ไกลนัก จะพบกับโบสถ์คาทอลิกหลังใหญ่ ซึ่งเป็นโบสถ์ประจาเขตปกครองกรุงโซล ตั้ง
ตระหง่านอยู่บนเนิน หรือชื่ออย่างเป็นทางการคือ “อาสนวิหารพระนางมารียผ์ ปู้ ฏิสนธินริ มล” นอกจากจะได้ชมกับ
สถาปัตยกรรมที่สร้างมากว่า 130 ปี โดยรอบอาสนวิหารถูกตกแต่งด้วยศิลปะ แบบเกาหลีซึ่งที่นี่คุณอาจจะเห็นรูปปั้น
พระเยซู ที่แปลกออกไป และที่พลาดไม่ได้ ดารานักร้องเกาหลีจานวนไม่น้อยที่เป็นคาทอลิก เดินทางมาโบสถ์ที่แห่งนี้
เพื่อขอพรจากพระแม่มารีย์ โดยพระรูปของพระแม่ที่เป็นองค์อุปถัมภ์ประดิษฐานอยู่ในถ้าที่จาลองมาจากเมืองลูร์ด ใน
ประเทศฝรั่งเศส ที่ซึ่งเชื่อว่าพระแม่ประจักษ์มา
อิสระอาหารเย็น ณ ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง ท่านสามารถเลือกเมนูเด็ดทั้งจากในร้าน ที่มีนับ
ร้อยร้านในย่านดังกล่าว หรือจะเลือกสตรีทฟู้ดสไตล์เกาหลีที่มีอยู่ทุกตรอก ซอกซอยในย่านนี้อีกด้วย
เช่นกัน....
หลังจากนั้นนาท่านเข้าสู่ที่พกั SEOUL: Benikea Seoul Hotel หรือเทียบเท่า โรงแรมมาตรฐานเกาหลี
ใต้
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ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู | DUTY FREE | ฮงแดช้อปปิ้งสตรีทKOREAN SUPERMARKET
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนาท่านเข้าชม ศูนย์สมุนไพร หรือ ฮ๊อกเกตนามู ใหม่ล่าสุดของเกาหลี โดยมีการจดลิขสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว
สรรพคุณช่วยในการล้างสารพิษที่ตกค้างหรือไขมันที่สะสมอยู่ภายในผนังของตับ ไต ช่วยให้ตับหรือไตของท่าน
แข็งแรงขึ้น และยังส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายของท่านเองอีกด้วย
จากนั้นนาท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ DUTY FREE ที่นี่มีสินค้าชั้นนาให้ท่านได้เลือกซื้อมากมายกว่า 500 ชนิด
ทั้ง น้าหอม เสื้อผ้า เครื่องสาอาง กระเป๋า นาฬิกา เครื่องประดับ ฯลฯ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย เมนู พุลโกกิ (BULGOGI) เมนูที่มีส่วนผสม
หมูหมักชิ้นบางๆ ปลาหมึกสดๆ ผักต่างๆ นามาต้มรวมกัน โดยสามารถทานได้ทั้งแบบแห้งและน้า พร้อม
เครื่องเคียงต่างๆ ได้แก่ ถั่วงอกดอง วุ้นเส้นปรุงรสสาหร่าย กิมจิ

นาทุกท่านสู่ ฮงแดวอร์คกิง้ สตรีท เป็นถนนย่านมหาวิทยาลัยฮงอิก ซึ่งมีชื่อเสียงด้านศิลปะ ที่นี่จะมีบรรดานักศึกษานา
ของประดิษฐ์จากแฮนด์เมดมาวางจาหน่ายและมีร้านค้าขายสินค้าวัยรุ่นต่าง ๆ รวมถึงเหล่าไอดอลนิยมมาแสดงดนตรี
เต้น หรือทากิจกรรมต่าง ๆ เพื่อแสดงความสมารถกันในย่านนี้ .... อิสระให้ท่านได้เดินเล่นและชมงานศิลปะตลอดทาง
หลังจากนั้นได้เวลานาท่านสู่ สนามบินอินชอน เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ ระหว่างทางแวะช้อปปิ้งที่
KOREAN SUPERMARKETเพื่อซื้อของฝากที่ระลึก มีร้านขนมพื้นเมืองเกาหลีหลากหลายชนิด กิมจิ ไก่ตุ๋นโสมที่
บรรจุอยู่ในถุงสุญญากาศ ตะเกียบ ถ้วยใส่ข้าว ฯลฯ
ได้เวลานาท่านออกเดินทางสูส่ นามบิน
SNOW NEW NORMAL
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ออกเดินทางจาก ท่าอากาศยานนานาชาติอนิ ชอน สู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
สายการบิน

รหัสเทีย่ วบิน

BKK >> ICN

รหัสเทีย่ วบิน

ICN>> BKK

7C2204

01:00 - 08:40

7C2203

20:05 - 00:00

JEJU AIR
อัตราค่าบริการ

เดือน พฤศจิกายน 2022
พีเรียดเดินทาง
23-27 | 24-28 | 25-29 | 26-30 | 27-01 | 28-02 | 29-03
30-04

ราคาผูใ้ หญ่
17,900.18,900.-

เดือน ธันวาคม 2022
พีเรียดเดินทาง
03-07 | 04-08 | 05-09 | 06-10 | 11-15 | 12-16 | 13-17
14-18 | 15-19 | 16-20 | 17-21 | 18-22 | 19-23 | 20-24
01-05 | 02-06 | 07-11 | 08-12 | 09-13 | 10-14 | 21-25
22-26 | 23-27 | 24-28 | 25-29 | 26-30
27-31 | 31-04
28-01 | 30-03
29-02

ราคาผูใ้ หญ่
18,900.19,900.20,900.21,900.22,900.-

เดือน มกราคม 2023
พีเรียดเดินทาง
07-11 | 08-12 | 09-13 | 10-14 | 14-18 | 15-19 | 16-20 | 17-21
21-25 | 22-26 | 23-27 | 24-28 | 28-01 | 29-02 | 30-03 | 31-04
01-05 | 02-06 | 03-07 | 04-08 | 05-09 | 06-10 | 11-15 | 12-16
13-17 | 18-22 | 19-23 | 20-24 | 25-29 | 26-30 | 27-31
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เดือน กุมภาพันธ์ 2023
พีเรียดเดินทาง
04-08 | 05-09 | 06-10 | 07-11 | 11-15 | 12-16 | 13-17 | 14-18
18-22 | 19-23 | 20-24 | 21-25 | 25-01 | 26-02 | 27-03 | 28-04
01-05 | 02-06 | 03-07 | 08-12 | 09-13 | 10-14 | 15-19 | 16-20
17-21 | 22-26 | 23-27 | 24-28

ราคาผูใ้ หญ่
18,900.19,900.-

เดือน มีนาคม 2023
พีเรียดเดินทาง
16-20
05-09 | 06-10 | 07-11 | 11-15 | 12-16 | 13-17 | 14-18 | 15-19
04-08 | 08-12 | 09-13 | 10-14
01-05 | 02-06 | 03-07

ราคาผูใ้ หญ่
15,900.16,900.17,900.18,900.-

หมายเหตุ: อัตราค่าบริการ
+ หากท่านต้องการห้องสาหรับพักเดีย่ ว สามารถจ่ายเพิม
่ เติมอีก ท่านละ 5,900.- จากราคา
ผูใ้ หญ่
+ หากท่านต้องการเดินทางแบบไม่ใช้ต๋วั (JOIN LAND) คิดราคา ท่านละ 6,900.- บาท/
ท่าน | ทารก 6,000.- (ไม่เกิน 2 ขวบ)
*กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมและเงือ
่ นไขต่างๆให้ละเอียดก่อนยืนยันการจอง*
เจ้าหน้าทีจ่ ะส่งใบนัดหมายการเดินทางให้ภายใน 5-7 วันก่อนเดินทางเท่านัน
้ !!!
หากมีการเปลีย่ นแปลงจะรีบแจ้งให้ทราบ หากมีขอ
้ สงสัยกรุณาสอบถามเจ้าหน้าทีท
่ ันที
***ลูกค้ามีความจาเป็ นต้องเข้าร้านตามโปรแกรมทัวร์ อันได้แก่ ศูนย์โสม, ศูนย์สมุนไพร,
ศูนย์เวชสาอาง,
ศูนย์น้ามันสนแดง, ศูนย์พลอยอเมทิส หากท่านไม่ตอ
้ งการเข้าร้านดังกล่าว
บริษท
ั ขอสงวนสิทธิใ์ นการเก็บค่าบริการเพิม
่ ท่านละ 300 USD***
กรุณาชาระมัดจาหลังจากวันจองภายใน 3 วัน
และชาระส่วนทีเ่ หลือทัง้ หมดก่อนการเดินทางภายใน 14 วัน*มัดจาขัน
้ ต่า 10,000.-บาท/ท่าน/ทริป*
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เอกสารสาคัญตามเงือ่ นไขการท่องเทีย่ วเกาหลี
1. ลงทะเบียน K-ETA โดยชาระค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเพิ่มท่านละ 990.- บาท(ต่อครั้ง)
2. ลงทะเบียน Q-CODE ทางบริษัทดาเนินการให้ ไม่มีค่าธรรมเนียม
3. ผลตรวจ Covid-19 ด้วยวิธี ATK ที่เป็นลบก่อน 24 ชั่วโมง หรือ RT-PCR 48 ชั่วโมง ก่อนเดินทาง เป็น
ภาษาอังกฤษ
4. ผลยืนยันการฉีดวัคซีน 2 เข็มขึ้นไป ใช้สาหรับการเดินทางกลับประเทศไทย (APPLICATION หมอพร้อม)
**กรุณาส่งเอกสารทุกฉบับมาทีบ่ ริษทั ก่อนบิน เพราะต้องแสดงหน้าเคาเตอร์ทกุ ฉบับ เนือ่ งจากไม่สามารถใช้เป็นรูป ใน
มือถือได้****
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 (กรณีให้ทางบริษทั จัดทาให้) รวมถึงค่าใช้จา่ ยต่าง ๆ ทีเ่ กี่ย วข้องทัง้ หมด
☒ ค่าตรวจ RT-PCR ตามมาตรการต่าง ๆ ของประเทศเกาหลีใต้ และของประเทศไทย รวมถึงค่าใช้จา่ ยต่า ง ๆ ที่
เกี่ยวข้องทัง้ หมด กับมาตรการทีท่ างภาครัฐทั้งสองประเทศกาหนดขึน้ ซึง่ อาจมีการเปลีย่ นแปลงได้อยู่
ตลอดเวลา
☒ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทาหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร
และเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่มกรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเอง
ต่างหาก)
☒ 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 แล้วทางบริษัทฯ
จะเป็นผู้ดาเนินการยื่นวีซ่าให้ท่านโดยจ่ายค่าบริการต่างหาก (สาหรับหนังสือเดินทางต่างด้าวเจ้าของหนังสือ
เดินทางต้องทาเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า)
SNOW NEW NORMAL
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หมายเหตุ
◆ กรุณาศึกษารายละเอียดต่าง ๆ เกีย่ วกับมาตรการใหม่ของประเทศเกาหลีใต้ในการเดินทางเข้าประเทศ และ
ปฏิบัตติ ามอย่างเคร่งครัด
◆ จานวนผู้เดินทาง ขั้นต่า ผู้ใหญ่ 25 ท่าน ขึ้นไป
◆ เที่ยวบิน ราคารายการท่องเที่ยว และอาหาร สามารถเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า(คานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสาคัญ)
◆ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและตารางการบินทั้งไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
◆ กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง,เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่ไทยและในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้ท่านเดินทางออกหรือ
เข้าประเทศ เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถูกต้องการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การ
หลบหนีเข้าออกเมือง หรือในกรณีอื่นๆการพิจารณาเป็นเอกสิทธิ์และวิจารณญาณของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า
เมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานเท่านั้น ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทไม่สามารถทาการเลื่อนวัน
หรือคืนเงินได้ (เนื่องจากตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ ไป-กลับ แบบหมู่คณะ) ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืน
ค่าทัวร์หรือค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
◆ หนังสือเดินทาง (Passport) ของท่าน นับจากวันที่เดินทางไปและกลับ ต้องมีอายุเหลือใช้งานมากกว่า 6 เดือนขึ้น
ไป และต้องเหลือหน้ากระดาษพอให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองสามารถประทับตราได้ และต้องอยู่ในสภาพที่
สมบูรณ์ ไม่ชารุด หรือฉีกขาด
◆ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัย
ธรรมชาติ, การจ่อการจลาจล, การปฏิวัตแิ ละอื่นๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม
◆ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิด
จากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง รวมถึงการเจ็บป่วย และการตาย
◆ หลังจากได้รับเอกสารเรียกเก็บเงิน (Invoice) กรุณาชาระเงิดมัดจาภายใน 3 วัน และส่งหลักฐานการชาระเงิน
พร้อมหน้าพาสปอร์ตของผู้เดินทาง และชาระเงินทั้งหมดก่อนการเดินทางภายใน 14 วัน
◆ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯ ได้ชาระค่าใช้จ่ายให้กับต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อน
ออกเดินทางแล้ว
◆ เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
◆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่
กับเวลาการจราจร สภาพอากาศ และเหตุสุดวิสัยอื่นๆที่อาจเกิดขึ้นได้ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและประโยชน์ของ
ผู้เดินทางเป็นสาคัญ
◆ มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คาสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯ นอกจากมี
เอกสาร ลงนามโดยผู้มีอานาจของบริษัทฯ กากับเท่านั้น
◆ ในกรณีที่ลูกค้าตั้งครรภ์ ต้องมีใบรับรองจากแพทย์ว่าสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ และมีอายุไม่เกิน 7 วัน นับ
จากวันที่เดินทาง และต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้า
◆ กรณีกรุ๊ปส่วนตัว กรุ๊ปเหมา กรุ๊ปนักเรียน กรุ๊ปดูงาน ไม่สามารถใช้ราคาดังกล่าวในโปรแกรมได้
◆ กรณีที่ท่านซื้อเฉพาะแพ็คเกจทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน จะไม่รวมค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ
1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
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การยกเลิก
- ต้องยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วันเท่านัน
้ คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของ
ค่าบริการทีช
่ าระแล้ว
- หากยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 45 วัน ขอสงวนสิทธิไ์ ม่คน
ื ค่าทัวร์ทก
ุ กรณี
- ในกรณี กรุป
๊ ส่วนตัว กรุป
๊ เหมา กรุป
๊ นักเรียน กรุป
๊ ดูงาน เมือ่ ชาระแล้วไม่สามารถคืนเงินใดๆ
ทัง้ สิน
้
ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิกหรือเปลีย่ นชือ
่ ผูเ้ ดินทางได้ กรุป
๊ ทีเ่ ดินทางต้องการันตีม ัดจากับ
สายการบิน
หรือผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ รวมถึงเทีย่ วบินพิเศษเช่น CHARTER
FLIGHT, EXTRA FLIGHT
จะไม่มก
ี ารคืนเงินมัดจา หรือ ค่าทัวร์ทง้ ั หมด
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หากสนจองกรุณาติดต่อ




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

SNOW NEW NORMAL

P a g e | 17

