ศึกษาดูงานประเทศเกาหลี

เกาหลี 5 วัน พักเมืองตากอากาศเกาหลี 1 คืน
เทศกาลสกีสโนว์ ภูเขาจูบกัน ฟรี ! บัตรนัง่ เคเบิ้ลคาร์ขน้ ึ สู่จุดชมวิวบนเขาแด
ดึงซาน สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ เปิ ดโลกสวนสัตว์เปิ ดที่ Lost Valley กับรถบัสสะเทิ้นน้า
สะเทิ้นบก เทศกาลสโนสเลด เปิ ดเมืองแปลกเกาหลี “ ฮั นสไตล์ ฮั นจี ฮั นบก

ฮั นชิ ดังสุด” พิพธิ ภัณฑ์ภาพวาดลวงตาสามมิติ และ
Ice Museum
วันเดินทาง :
เที่ยวบิน

เอาใจนักช้อปทีแ่ หล่งเทรนด์ฮปิ ฮิปสไตล์คงั บุก เมียงดอง

5 วัน 3 คืน (พักที่ละ 1 คืน@ชอลบุก + เคียงกี + กรุงโซล ระดับ First Class)
: Jin Air (LJ)
BKK-ICN/LJ002 2235-0550+1 + ICN-BKK/LJ001
(ที่นั่งจำกัด จองและจ่ำยก่อนได้ สิทธิก่อน จองหลัง อำจต้องเพิม่ ค่ำตัว๋ )

1725-2135

วันแรก 27 ก.พ. 2558 กรุงเทพฯ – สุวรรณภูมิ
วันแรก 27 ก.พ. 2558
20.00 น.
พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมื ชั้น 4 ผูโ้ ดยสารขาออก หน้าเคาน์เตอร์เช็คอินหมายเลข M สายการบิน Jin
Air ใกล้ประตูทางเข้าหมายเลข 5-6
22.35 น.
เดินทางสู่กรุ งโซล โดยสายการบิน Jin Air เที่ยวบินที่ LJ 002
วันที่สอง 28 กพ.2558

กรุงเทพฯ – โซล

05.50น.  เดินทางถึงสนามบินนานาชาติอินชอน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้วรถโคชพาท่านข้ามทะเล
ตะวันตก ด้วยสะพานแขวนยองจองหรื อสะพานเพื่อความหวังในการรวมชาติที่ยาวกว่า 4.42 กม. มียอดโดมสูง 107 เมตร
ออกเดินทางสู่วนอุทยานจังหวัดแดดึงซาน มีความสูงกว่า 878 เมตร เป็ น
ภูเขา 2 ลูกที่เอนเข้าหากัน จึงเรี ยกภูเขาแห่งนี้ว่า “ ภูเขาจูบกัน “ และมีสิ่งที่น่าสนใจ
มากมาย เหมาะแก่การเดินชมธรรมชาติ โดยเฉพาะการมาเป็ นคู่คู่ เพราะตลอดเส้นทาง
การเดินข้ามสะพานความรัก เราจะได้ชมความงามของหินที่มีรูปร่ างและชื่อเรี ยกต่างๆ
กันไป ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี ชาวเกาหลีนิยมมาเที่ยวกันไม่แพ้ภูเขาสี่ฤดูโซรัคซาค อีกทั้ง
ทุกเดือนสี่ ยังเป็ นจุดที่นกั ท่องเที่ยวนิยมมาเดินชมซากุระกัน (ฟรี ! รวมค่ าขึน้ เคเบิล้
คาร์ ขึน้ สู่จุดชมวิวของภูเขาแห่ งนี ้ สงวนสิทธิไม่ทอนเงินคืนค่ าบัตร กรณี หากสภาพอากาศไม่เอือ้ อานวย หรื อ ปิ ดงดให้ บริ การ
จากสถานที่ )

เที่ยง
เมนูบาร์บีคิวไฟหรื อบลูโกกิ เป็ นอาหารดั้งเดิมของคาบสมุทรเกาหลี ก่อนเมนูคาลบี เสริ ฟพร้อมข้าวสวยร้อน
และเครื่ องเคียงต่าง ๆ ประจาวันคู่โต๊ะ
บ่ ำย
พาท่านออกเดินทางสู่ เมืองจอนจู (Jeonju) เมืองที่เต็มไปด้วยศิลปิ นระดับชั้นครู ของเกาหลี และยังคงรักษาวิถี
ชีวิตความเป็ นอยู่ วัฒนธรรมอันเป็ นเอกลักษณ์ของเกาหลีได้อย่างดีเยีย่ ม อีกทั้งยังเป็ นเมืองที่มีชื่อเสียงด้านอาหารพื้นบ้านที่เป็ น
ข้าวกับผักเรี ยกว่าบิบิมบับ และฮันจิ ซึ่งเป็ นกระดาษสาโบราณ
สารวจมนต์เสน่ห์ของผูค้ น วิถีชีวิตความเป็ นอยู่ ประวัติศาตร์และ
วัฒนธรรมอันเป็ นเอกลักษณ์ของประเทศเกาหลีใต้
กับเมือง
เอกลักษณ์ “ จอนจู (Jeonju) “ อิสระให้ท่านได้เดินย้อนเวลา
กลับไปในอดีตกว่า 100 ปี สถานที่ที่มีจริ งและสัมผัสได้จริ ง กับหมู่บา้ นพื้นเมืองเกาหลีโบราณ Hanok กว่า 800 หลังเรื อน โดย
ผูค้ นยังคงอนุรักษ์ประเพณีวฒั นธรรมผ่านศูนย์ต่างๆ เช่น ศูนย์
วัฒนธรรมพื้นเมือง สวนประสบการณ์ชีวิต พิพิธภัณฑ์เหล้าพื้นเมือง
หอการแสดงงานศิลปะหัตกรรม ศูนย์สมบัติเจินจู เคียงกีจอน และ
โอมกแด และยังเป็ นสถานที่ถ่ายหนังมากมาย
และยังเต็มไปด้วยต้นแปะก๊วยที่ปลูกเป็ นแถวตามทางเดินและริ มถนนว่า
เกี่ยวข้องกับความเคารพที่ชาวเมืองมีต่อท่านขงจื้อ เพราะว่าขงจื้อมักจะสัมผัสต้นแปะก๊วยด้วยความรักและหวังว่าลูกศิษย์ของ
เขาจะมีความซื่อตรงเหมือนลาต้นของต้นแปะก๊วยและทาประโยชน์ให้แผ่นดินเหมือนเม็ดแปะก๊วยที่นาไปทาสมุนไพรได้ ยิง่
ช่วงฤดูใบไม้ร่วง สีเหลืองทองสดใสของใบไม้จะสวยงามยิง่
หลังจากท่องเที่ยวกันด้วยความประทับใจแล้ว ไม่ใช่แค่รูปภาพและความทรงจาเท่านั้นที่ท่านสามารถเก็บกลับมาได้
ของฝากและของที่ระลึกก็ยงั เป็ นอีกสิ่งหนึ่งที่เป็ นเครื่ องเตือนความทรงจาดีๆ ที่ท่านมีให้กบั Jeonju ซึ่งมีสิ่งของที่ระลึกมากมาย
หลายประเภทให้ท่านได้เลือกซื้อ
เย็น
ลิ้มลองเมนูตอ้ นรับแขกบ้านแบบพื้นเมือง “ ฮันชิ ” อาหารชุดโต๊ะโบราณเกาหลีสาหรับต้อนรับแขกบ้านใน
สมัยโบราณของชนชั้นสูงยางบาง เป็ นตารับอาหารที่ให้คุณค่าทางสารอาหารมีรสชาติและกลิ่นที่เป็ นเอกลักษณ์ มีเคลลอรี่ ต่า
โดยใช้คุณสมบัติของอาหารจานเดี่ยวอย่างเป็ นประโยชน์ที่สุดตามฤดูกาลและท้องที่ จึงให้คุณค่าความลงตัวในรสชาติ มีกบั ข้าว
ถ้วยเล็กๆ หลากหลายชนิดและประเภทที่จดั เตรี ยมให้ได้เลือกชิมและทานคู่กบั ข้าวสวยหุง ถือเป็ นอาหารเพื่อสุขภาพและอายุที่
ยืนยาวเพราะครบคุณค่าทางโภชนาการ
คำ่
พาท่านเดินทางเข้าเช็คอินโรงแรมที่พกั .......... Jeonllabuk-do : Gunsan Lake & Hill หรื อเทียบเท่า
วันที่สำม 1 มี.ค.2558 สกีรีสอร์ ท – สวนกรีนเฮำส์ สตอรเบอร์ รี่ -สวนสนุกเอเวอร์ แลนด์ - เคียงกีโด
เช้ ำ
อาหารเช้าแบบอเมริ กนั ชุดหรื อเซมิบุฟเฟ่ ต์ ที่ ห้องอาหารของโรงแรม ออกเดินทางไปยังสกีรีสอร์ทท่านสามารถ
เพลิดเพลินกับลานหิมะที่กว้างใหญ่ และเนินเล่นสกีระดับต่างๆ กระเช้าลิฟท์ ทางรี สอร์ท ยังมีบริ การกีฬาในในร่ มชนิดอื่น
ร้านอาหาร คอฟฟี่ ช้อป ซุปเปอร์มาเก็ดไว้คอยบริ การ ท่านจะประทับใจกับประสบการณ์แปลกใหม่ที่นี่
(ราคาอุปกรณ์การเช่าโดยประมาณ)
1) อุปกรณ์การเล่นสกี ประมาณ 40-45,000 วอนต่อเช็ต (รวมค่าไม้สกี กระดานเลื่อน และรองเท้าสกี)
2) กระเช้าลิฟสาหรับท่านที่เล่นสกี ครึ่ งวัน ประมาณ 50-55,000 วอนต่อท่าน

เตรี ยมตัวก่อนเล่นสกี ควรเตรี ยม ถุงมือสกี ผ้าพันคอ แว่นกันแดด เสื้อแจ๊คเก็ตกันน้ าหรื อผ้า
ร่ ม และกางเกงรัดรู ป ขอคาแนะนาและฝึ กวิธีการเล่นจากไกด์ทอ้ งถิ่นก่อนลงสนามจริ ง เพื่อ
ความปลอดภัยของท่านเองเป็ นสาคัญ (หมายเหตุ.... ปริ มาณของหิมะและการเปิ ดให้บริ การ
ชองลานสกี ขึ้นอยูก่ บั ความเอื้ออานวยของอากาศ หากไม่มีหิมะเพียงพอ ลานสกีอาจจะปิ ด
ให้บริ การ)
เที่ยง
เมนูหม้อไฟเห็ดโพซดชาบู อาหารพื้นเมืองของคาบสมุทรเกาหลีต้งั แต่สมัยมองโกเลียบุกคาบสมุทรเกาหลี คล้าย
สุก้ ีหม้อไฟ
บ่ายบ่าย พาไปชมสวนกรี นเฮาส์สตอรเบอร์รี่ ให้ท่านได้เก็บผลไม้สดๆ และยังได้ความรู ้ว่าชาวเกาหลีมีวิ ธีการปลูกอย่างไรจึงได้
ผลผลิต ดี และหวานหอมชวนน่ ารั บประทาน อิส ระถ่ายรู ป เก็บชิ มสตอร์ เบอร์ รี่ท านเป็ นที่ ระลึ ก
(จานวนเก็บขึ้นอยู่กบั ผลิตผลในแต่ละสัปดาห์ และนโยบายของเจ้าของสวน ไม่สามารถนาออกมา
รับประทานภายนอกไร่ ได้)
เที่ยวเอเวอร์ แลนด์ “ ดิสนี ยแ์ ลนด์เกาหลี ” สวนเปิ ดในหุ บเขาที่ มีชื่อเสี ยงมากที่ สุดของประเทศ มี
Festival World จะประกอบไปด้วย Global Fair, American Adventure, Magic Land, European Adventure และ Equatorial
Adventure ท่านสามารถปล่อยความแก่ และเติมเต็มความสุ ขของท่านด้วยบัตร Special Pass
Ticket สนุ กสนานกับเครื่ องเล่นต่างๆ ซึ่งท่านสามารถเลือกเล่นเครื่ องเล่นได้ไม่จากัดรอบ ไม่
ว่าจะเป็ นทีเอ็กเพรส รถไฟเหาะ หนอนสะบัด ชาร์ ป โรงหนังสามมิติ บ้านผีสิงหมุน ตีลงั กา
สองตลบ ป่ าซาฟารี ชมไลเกอร์ แฝดคู่ แรกของโลก ที่ นี่ ชมความน่ ารั ก ของหมีที่ สามารถ
สื่ อสารกับคนขับได้อย่างดี K-POP Hologram ครั้งแรกของโลก ! เปิ ดโลกสวนสัตว์เปิ ดที่
Lost Valley กับรถบัสสะเทิ้น น้ าสะเทิ้นบก และอื่นๆ นอกจากนี้ ท่านยังสามารถช้อปปิ้ งใน
ร้านค้าของที่ระลึก และสุดท้ายเดินชมและถ่ายรู ปกับสวนดอกไม้ซ่ึงผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนตาม
ฤดูกาล เช่นฤดูร้อนจะเป็ นดอกกุหลาบและดอกลิลลี่บาน ฤดูใบไม้ผลิจะเป็ นดอกทิวลิป บาน ฤดูใบไม้ร่วงจะเป็ นดอกเบญจมาศ
บาน ฤดูหนาวร่ วมฉลองเทศกาลหิมะสนุกแบบไม่รู้ลืมกับการเล่นสโนว์สเลดแบบไม่จากัดรอบหรื อท่านใดอยากประลองความ
ท้าทายกับการนัง่ สโนว์บสั เตอร์ก็ไม่ว่ากัน.....ขอบอกว่ามันส์มาก ขบวนพาเหรดตามวันเวลา
คำ่
บุฟเฟ่ ต์อร่ อยล้า !!! เมนูบาบีคิวปิ้ งย่างคาลบีสไตล์เกาหลี กับหลากหลายสไตล์ของเนื้อหมูและเนื้อวัว ไม่ว่าจะ
เป็ นแบบติดมัน แบบสันคอ แบบสามชั้น แบบหมักเผ็ด แบบหมักหวาน แบบสดไม่มกี ารหมัก แบบเบอร์เกอร์ เป็ นต้น มีบริ การ
ข้าวสวย และเครื่ องเคียงต่างๆ ให้ลิ้มลอง
หลังอาหารค่า พาท่านเดินทางเข้าเช็คอินที่พกั Gyeonggi-Do หรื อเทียบเท่า
วันที่สี่ 2 มี.ค.2558 กรุงโซล-ศูนย์โสมสมุนไพร-ศูนย์ฮ๊อกเก็ตนำมู- เรื อสำรำญ Han River Cruise พ- ศูนย์เวชสำอำง
เครื่ องสำอำง-คลองชองแกชอน-พิพธิ ภัณฑ์ภำพวำดลวงตำสำมมิต-ิ พิพธิ ภัณฑ์นำ้ แข็ง Ice Museum -เมียงดอง
เช้ ำ

อำหำรเช้ ำแบบอเมริกนั ชุดหรื อเซมิบุฟเฟ่ ต์ ที่ ห้ องอำหำรโรงแรม
พาท่านเดินทางเข้ากรุ งโซล ที่มีประชากรถึง 1 ใน 4 ของประเทศ มีตึก
63 ชั้น ตึก ที่สูงที่ สุด มีแม่น้ าฮัน ไหลผ่านใจกลางเมืองหลวงของกรุ งโซล พา
ท่านรู ้จกั และเข้าใจสมุนไพรโสมเกาหลีหรื อราชาแห่งมวลสมุนไพร เพราะ

เกาหลีใต้เป็ นประเทศที่มีการผลิตโสมเกาหลีที่มีคุณภาพเป็ นอันดับ 1 ของโลก ซึ่งใครที่ได้มา
เที่ยวก็จะชื่นชอบหาซื้อเป็ นของฝากเพราะราคาที่ถูกว่าเมืองไทยและคุณประโยชน์นานัปการ เช่น ช่วย
เสริ ม ความแข็งแรงให้แ ก่ ร ะบบย่อ ยอาหารและปอด ช่ ว ยท าให้จิ ต ใจสงบและเพิ่ มพละก าลังโดย
ส่วนรวม สรรพคุณทางการแพทย์ ช่วยบารุ งหัวใจ ป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด เสริ มประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้องกันมะเร็ ง
ใหม่สุด ! แนะนา...เพื่อนที่ดีในการดาเนินชีวิต! “ ฮ๊อกเก็ตนามู ” ต้นไม้ชนิดนี้เจริ ญเติบโตในป่ าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะ
และระดับสูงเหนือน้ าทะเล 50-800 เมตร เมล็ดของพันธุฮ์ ๊อกเก็ตนี้...ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนามารับประทานเพื่อช่วยดูแลตับให้
สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็งไม่ถูกทาลายจากการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจากอาหารและยา
เที่ยง
พิเศษสุด !! ให้ท่านได้ชมความงามสองฝากฝั่งแเม่น้ าในหลากหลายมุมแบบที่ท่านไม่เคยได้สมั ผัสกับทริ ปไหน
ไหนในกรุ งโซล พร้อมอิ่มอร่ อยกับบุฟเฟต์นานาชาติ ของเรื อสาราญ Han
River Cruise แม่น้ าฮันเปรี ยบเสมอเหมือนเส้นชิวิตของคนกรุ งโซล เป็ น
แม่น้ าที่ยาวเป็ นอันดับ 4 ของประเทศ ยาวถึง 514 กม. โดยไหลผ่านใจกลาง
เมืองหลวง รอบๆ ฝั่งแม่น้ ามักเป็ นแหล่งที่พกั อาศัยของเหล่านกที่อพยพมา
จากเมืองหนาว ทัศนียภาพรอบแม่น้ าที่ใสสะอาดนี้ยงั มีร้านคาเฟ่ สถานที่ปิคนิคแบบครอบครัว สถานที่เล่นกีฬาทางบกและทาง
น้ า สถานที่พกั ใจ สถานที่สงั สรรค์ เป็ นต้น (หากสภาพอากาศไม่เอือ้ อานวยหรื อมีนโยบายเรื่ องความปลอดภัยอาจมีการงด
เดินเรื อทางทัวร์ จาเป็ นต้ องปรั บเปลีย่ นไปทานร้ านอาหารเกาหลีแทน)
บ่ ำย ให้ท่านเลือกซื้อคอสเมติกหลากยีห่ ้อคุณภาพที่ผหู ้ ญิงชาวเกาหลีท้ งั สาวทั้งไม่สาวแล้วให้ความสาคัญกับเรื่ องผิวหน้า
ค่อนข้างมาก โดยเฉพาะในกลุ่มบารุ งผิวพื้นฐาน Skin Care และเครื่ องสาอางค์ผสมสมุนไพร @ศูนย์เวชสาอางเครื่ องสาอาง
ให้ท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ ง ณ ห้างปลอดภาษีลอ๊ ตเต้หรื อดงฮ
วาดิวตี้ฟรี ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมนาเข้าจากต่างประเทศมากมาย
หลากหลายชนิด รวมทั้งสินค้าแบรนด์เกาหลียอดนิยมที่ชาวเกาหลีและชาว
ญี่ปุ่น นิยมมาเลือกซื้อหากันมากมาย แวะแช๊ะรู ปกันบริ เวณชองเกชอนถูกขุด
ขึ้นเป็ นครั้งแรกเมื่อราว 600 ปี ก่อนในสมัยของกษัตริ ย ์ YEONGJO กษัตริ ยอ์ งค์ที่ 21 แห่งราชวงศ์โชซอน เป็ นสัญลักษณ์ของ
การผสมกลมกลืนกันอย่างลงตัวของธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ และใกล้กนั ยังเป็ นที่ต้งั ของคังฮวาพลาซ่า จุด
เที่ยวสุดชิลของชาวเมือง
นาท่านอิสระชม TRICK ART MUSEUM ผลงานการสร้างสรรค์ศิลปะแนวใหม่ "ภาพวาดลวงตาสามมิติ" โดยท่านจะ
ได้สนุกสนานกับการถ่ายรู ปแอ็คชัน่ ท่าทางต่างๆ กับภาพแนวมิติที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการของการสร้างภาพ
โดยใช้เทคนิคพิเศษจากภาพสามมิติที่รวมทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และการซ้อนภาพโดยกระตุน้ ความเคลื่อนไหวของภาพให้มีมิติ
เหมือนจริ งโดยให้ผชู ้ มเข้าไปมีส่วนร่ วมถ่ายภาพ เมื่อผ่านเข้าไปในภาพนั้นๆ ภาพทุกภาพจะออกมาดูประหนึ่ง เหมือนจริ งใน
เหตุการณ์ จนท่านจะอุทานว่ามันเหมือนจริ งมากจนแทบจะแยกไม่ออกเลยว่าอันไหนภาพวาดและของจริ ง โดยผลงานของ
ท่าน จะสวยงามและสามมิติสมคาร่ าลือหรื อไม่ก็ตอ้ งให้เพื่อนติดชมกันเอง
ใหม่สุด !!! "ICE MUSEUM" เมืองน้ าแข็งที่ไม่ใช่แค่น้ าแข็งธรรมดา แต่ตระการตาจนคุณอาจจะลืมหนาวไปเลยก็ ได้ !
ลองนึกถึงความรู ้สึกเมื่อคุณก้าวเข้าไปในเมืองที่ทุกอย่างทาจากน้ าแข็งภายใต้
อุณหภูมิ ลบ 4 องศา !
อุณหภูมิ ลบ 4 องศา ภายในมีกิจกรรมหลากหลายให้คุณได้สมั ผัส เช่นสไลเดอร์
น้ าแข็งที่ยาวกว่า 10 เมตร รถกลางรู ดอร์ฟทักทายลุงซานต้า โพสท่าคู่กบั นกเพนก
วิ้นขั้วโลก

สารวจบ้านน้ าแข็งแข็งเอสกิโม เยีย่ มชมปราสาทน้ าแข็ง ชมวิวจากบนกาแพงเมืองน้ าแข็ง ลองเข้าพักเช็คอินโรงแรมน้ าแข็ง
และผลงานศิลปะอื่นที่ทาจากน้ าแข็งอีกกว่า 50 ชิ้น เช็คอินโรงแรมน้ าแข็ง และผลงานศิลปะอื่นที่ทาจากน้ าแข็งอีกกว่า 50 ชิ้น
อิสระช้อปปิ้ งบริ เวณเมียงดอง ถูกขนานนามว่า " ถนนแฟชัน่ ของเกาหลี " แหล่งรวมความฮิปใหม่ ไม่ตกเทรน ! ราคา
ระดับกลางถึงสู งเมื่อเทียบกับตลาดทงแดมุน ห้างบูติกหลากยี่ห้อตั้งแต่แบรนด์เนมต่างชาติถึงเกาหลี ร้านเสื้ อผ้ามีสไตล์ห้อง
เล็กๆ ร้าน Creative Lifestyle ร้านรองเท้า ร้านทาผม ร้านเครื่ องประดับ ร้านคอสเมติก ร้านกาแฟ ร้านไอศครี ม ร้านขนม
คำ่
เมนูอนั ดงจิมทัค หรื อ ไก่ตม้ แห่งเมืองอันดอง อาหารจานนี้ถือเป็ นอาหารพิเศษเมนูหนึ่ง...บนโต๊ะอาหารของบ้าน
เศรษฐีในหมู่บา้ นอันดงในสมัยราชวงศ์โซซอน อุดมไปด้วยโปรตีนจากไก่ วิตามิน แร่ ธาตุต่างๆ จากสารพัดผัก และวุน้ เส้น
จันทร์เกาหลี อาหารมีรสจัดจ้านเผ็ดๆ ร้อนๆ เค็มๆ หอมๆ จากพริ กที่ได้ชื่อว่าเผ็ดที่สุดในเกาหลี Cheong Yang Gochu และ
ซอสแม๊กกี้ Ganjang รสชาติเผ็ดเล็กน้อย เนื่องจากว่าเป็ นการหมักซอสสูตรพิเศษของเกาหลี
หลังอาหารค่า พาท่านเดินทางเข้าเช็คอินที่พกั ณ โรงแรม Rich Diamond หรื อเทียบเท่า
วันที่ห้ำ 3 มีนำคม 2558 กรุ งโซล ศูนย์น้ ามันสนเข็มแดง ภูเขานัมซาน -หอคอย N Tower@ภูเขานัมซาน + Love Rock
Cable -สนามบินนานาชาติอินชอน กรุ งเทพฯ
อาหารเช้าแบบอเมริ กนั ชุดหรื อเซมิบุฟเฟ่ ต์ ที่ ห้องอาหารของโรงแรม
พาท่านเดินทางสู่ ศูนย์น้ ามันสนเข็มแดง ซึ่งผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลี เป็ น
งานนวัตกรรมวิจยั ชิ้นใหม่ล่าสุดของเกาหลี เพื่อช่วยผูท้ ี่มีปัญหาเรื่ องไขมันอุดตันในเส้นเลือด คลอ
เรสเตอรอลในเลือดสูง ไขข้อเสื่อม หรื อ การไหลหมุนเวียนของเลือด เป็ นต้น กว่าจะมาทาเป็ น
น้ ามันสนสกัดได้ 1 แคปซูล ต้องใช้ใบสนเข็มแดงประมาณ 2.7 ก.ก. แนะนาให้ทุกท่านเลือกซื้อเป็ น
ของฝากสุขภาพเพื่อตัวท่านเองและคนที่ท่านรักหรื อคนที่ท่านเคารพ เพราะเป็ นสารอาหารธรรมชาติ ที่วิจยั จากโรงพยาบาลชั้น
นาในเกาหลีแล้วว่า ไม่มีผลข้างเคียง
พาท่านขึ้นภูเขานัมซาน-ภูเขาเพียงลูกเดียวใจกลางเมืองหลวงและอิสระถ่ายรู ปคู่หอคอย N
เป็ น 1 ใน 17 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลก สูงถึง 480 เมตรเหนือระดับน้ าทะเล ณ เขานัมซานใจ
กลางเมืองหลวง สถานที่ละครหนังเกาหลีหรื อหนังไทยสไตล์เกาหลีมาถ่ายทากัน (ความเชื่อ : ท่าน
สามารถเตรี ยมแม่กุญแจลูกกุญแจเพื่อไปล็อคกุญแจคู่รัก ณ Love Rock Cable ซี่งเชื่อกันว่า ถ้าใคร
ขึ้นมาคล้องกุญแจและโยนลูกกุญแจทิ้งไป คู่รัก คู่ครอบครัว คู่เพื่อน คู่พี่นอ้ ง คู่มิตรนั้นจะมีความรักที่ยงั่ ยืนหรื อไม่มีใครมา
พรากจากกันได้) (ค่ าบัตรลิฟท์ ขึน้ สู่จุดชมวิวบนหอคอย ไม่รวมไว้ ในค่ าทัวร์ )
เที่ยง
เมนูเปิ บพิสดาร-ไก่ต๋ ุนโสม อาหารวังในสมัยก่อน เชื่อกันว่าบารุ งและเสริ มสุขภาพ เสิร์ฟท่านละ 1 ตัว
บ่าย ก่อนอาลาเกาหลี แวะซื้อของฝากติดไม้ติดมือที่ศูนย์รวมของพื้นเมือง (ละลายเงินวอน) สาหร่ าย ขนมต่างๆ ช็อกโกแล๊
ตหิน ซีเรี ยลช็อกโก กระดูกม้าเจจูโด ผลิตภัณฑ์ของใบและรากฝอยของโสม ในรู ปขนมโสม ชาโสม เครื่ องสาอางค์โสม เป็ น
ต้น หมอนสุขภาพ กิมจิ
เป็ บโปโร้ (ป๊ อกกี้เกาหลี) ชินราเมง (มาม่าเกาหลี) ตุก๊ ตา Ddung เป็ นต้น
17.25 น.
เหินฟ้ากลับกรุ งเทพฯ โดยสายการบิน Jin Air เที่ยวบินที่ LJ 001
2135 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ
เช้ ำ

*************************************************************************************

ท่ ำนใดสนใจ สำมำรถติดต่ อได้ ที่สมำคมนักวิจัย
M.087-9315303 , T. 02-5790787
เจ้ำหน้ ำที่สมำคมนักวิจยั
อัตราค่ าบริการ
สมาชิกสมาคมนักวิจัย
บุคคลทั่วไป

ท่ านละ
ท่ านละ

เงื่อนไขในการจอง
1.ชำระงวดแรกในวันจอง จำนวน 5,000 บำท
2.ชำระส่วนที่เหลือทังหมดภำยใน
้
วันที่ 10 กุมภำพันธ์

19,400.00
19,900.00

บาท
บาท

อัตราค่ าบริการรวม
 ค่ำตัว๋ เครื่องบินชันทั
้ ศนำจรไป-กลับ
 ค่ำภำษี สนำมบิน
 ค่ำที่พกั (ห้ องละ 2 ท่ำน) ตำมที่ระบุในรำยกำร
 ค่ำรถปรับอำกำศ และบริกำรนำเที่ยวตำมที่ระบุในรำยกำร
 ค่ำเข้ ำชมสถำนที่ และค่ำธรรมเนียมตำมที่ระบุในรำยกำร
 ค่ำอำหำรตำมที่ระบุในรำยกำร
 ค่ำประกันภัยในกำรเดินทำง 1,000,000 บำท (เงื่อนไขตำมกรมธรรม์)
อัตรานีไ้ ม่ รวม
 ค่ าภาษีมูลค่ าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ
 ค่ำน ้ำหนักของกระเป๋ ำในกรณีเกินกว่ำสำยกำรบินกำหนดให้ 20 กิโลกรัมต่อหนึ่งคน
 ค่ำใช้ จ่ำยส่วนตัวต่ำง ๆ นอกรำยกำร อำทิ ค่ำโทรศัพท์ ค่ำซักรีด และค่ำเครื่องดื่มในห้ องพัก
 ค่ าทิปไกด์ และคนขับรถท้ องถิ่น 5 USD/วัน/คน
 หัวหน้ าทัวร์ ไทย ตามแต่ ท่านเห็นสมควร
หมายเหตุ
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลีย่ นแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทัวร์นี ้ เมื่อเกิดเหตุสดุ วิสยั จนไม่อำจแก้ ไขได้
2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่ำเสียหำยในเหตุกำรณ์ที่เกิดจำกสำยกำรบิน ภัยธรรมชำติ ปฏิวตั ิและอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือกำร
ควบคุมของทำงบริษัท
3. หำกท่ำนถอนตัวก่อนรำยกำรท่องเที่ยวจะสิ ้นสุดลง ทำงบริษัทฯ จะถือว่ำท่ำนสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่ำบริกำรที่
ท่ำนได้ ชำระไว้ แล้ วไม่วำ่ กรณีใดทังสิ
้ ้น
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกำรห้ ำมออกนอกประเทศ หรือห้ ำมเข้ ำประเทศ อันเนื่องมำกจำกมีสิ่งผิดกฎหมำย หรือ
เอกสำรเดินทำงไม่ถกู ต้ อง หรือถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5. รำยกำรนี ้เป็ นเพียงขอเสนอที่ต้องได้ รับกำรยืนยันจำกบริษัทฯ อีกครัง้ หนึ่ง หลังจำกได้ สำรองที่นงั่ บนเครื่อง และ
โรงแรมที่พกั ในต่ำงประเทศเป็ นที่เรียบร้ อย แต่อย่ำงไรก็ตำมรำยกำรนี ้ อำจเปลี่ยนแปลงได้ ตำมควำมเหมำะสม
6. หำกไม่สำมำรถไปเที่ยวในสถำนที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมำจำกภัยธรรมชำติ ควำมล่ำช้ ำ และควำมผิดพลำด
ทำงสำยกำรบิน จะไม่มีกรณีคืนเงินใดๆทังสิ
้ ้น แต่ทงนี
ั ้ ้บริษัทจะจัดหำรำยกำรเที่ยวสถำนที่อื่นๆมำให้ โดยสงวนสิทธิ์ไม่
แจ้ งให้ ทรำบล่วงหน้ ำ

7. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ ผี ้ เู ดินทางไม่ ครบตามจานวน 40 ท่ าน ซึ่งทางบริษัท
ยินดีคืนเงินให้ หรือเปลี่ยนวันเดินทาง

