เกาะนามิ กลางทะเลสาบหุ บเขา กาแพงโบราณเมืองซูวอน สถาบันสอนกิมจิแต่งชุดฮันบกเกาหลี หล่อ/สวย
อนุสรณ์สถานนกฟิ นิกซ์ ทาเนียบสี ฟ้าประธานาธิบดี พระราชวังเคียงบ๊อก สวนสนุก EVERLANDแดนวิไล มีเวลามากช็
อปปิ้ งในสิ นค้าคุณภาพสู งราคาต่า และ ชม.. ดอกซากุระบานสดใส ในแดนโสมขาว
... เป็ นโปรแกรม ที่จดั ลงตัวกับเวลาของเที่ยวบิน เพื่อความสะดวก สบาย ไม่เร่ งรัด สนองตอบการเที่ยว/ช็อปปิ้ ง

วันศุกร์ 6 พฤษภา.54 สนามบินนานาชาติภูเก็ต
เทีย่ งคืน

พร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติภูเก็ต อาคาร 2 เช็คสัมภาระ/เอกสาร มีเจ้าหน้าที่บริ ษทั อานวยความสะดวก
ตลอด

02.30 น.

ออกเดินทางสู่ ประเทศเกาหลีใต้ โดยเที่ยวบินที่ OZ7483 ของ สายการบินเอเชียน่ าแอร์ ไลน์
บริ การอาหารว่าง/เครื่ องดื่ม บนเครื่ อง ใช้เวลาในการเดินทาง
ประมาณ 6 ชัว่ โมง 10 นาที คืนนี.้ ..พักผ่อนบนอากาศยานลาใหญ่ สบายอิริยาบถ
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วันเสาร์ 7 พฤษภา.54 กรุ งโซล-เกาะนามิ(WINTER LOVE SONG)-เมืองซู วอน
(กรุ ณา..ตื่นขึ้นมา รับประทานอาหารเช้า ที่จนท.ของสายการบิน เสิ ร์ฟให้ ก่อนเครื่ องลง)
10.40 น.

(08.40 น.ไทย) ของเวลาเกาหลีใต้ ที่เร็ วกว่าไทย 2 ชัว่ โมง เดินทางถึง สนามบินนานาชาติอนิ ชอน ผ่านการ
ตรวจคนเข้าเมือง (กรุ ณาปรับนาฬิกาของท่าน เพิ่มเป็ น 2 ชัว่ โมงตรงกับเวลาของเกาหลีใต้ เพื่อสะดวกในการ
นัดหมาย) จากนั้น..มัคคุเทศก์เกาหลี ที่พดู ไทยได้ รับด้วยรถทัวร์ เดินทางข้ามสะพานสวย ที่ทอดยาว จากเกาะ
ที่ต้ งั ของสนามบินอินชอน บรรจบแผ่นดินใหญ่ ออกจากเขตเมืองใหญ่..ไป..ชนบทพัฒนา

เทีย่ ง บริการอาหารเทีย่ ง
หลังอาหารเทีย่ ง

เมนูดงั ทัคคาลบี หรื อ ไก่บาร์ บีคิวผัดซอสเกาหลี
มุ่งหน้าสู่ ..ท่าเรื อเฟอร์ รี่.. ที่ใช้เวลาบนเรื อเพียง 10 นาที ก็ถึง..เกาะนามิ ตั้งอยูท่ ่ามกลาง

ทะเลสาบและหุ บเขา รู ปร่ างเหมือนใบไม้ลอยน้ า เป็ นสถานที่ท่องเที่ยว ที่มีชื่อเสี ยงมาก ตั้งอยูใ่ นเมืองชุนชอน
จังหวัดคังวอน เคยใช้เป็ นสถานที่ถ่ายทาละครทีวี WINTER LOVE SONG

ที่โด่งดังไปทัว่ ทั้งเกาหลี และ

เอเชีย มีเวลาเดินเที่ยว/บันทึกภาพ เพลินตามมุมสวย สู ดโอโซน ท่ามกลางอากาศเย็นสบาย และถ่ายรู ปกับ
ทิวทัศน์ที่สวยงามตามอัธยาศัย
***กระทัง่ ได้เวลาสมควร..ก็อาลา. เกาะนามิ WINTER LOVE SONG.. เพลงรักในสายลมหนาว***
แล้วก็..ใช้ทางด่วนโซนA .เดินทางไปเยีย่ มชม..ความอลังการของ ป้อมปราการฮวาซอง สถาปัตยกรรมอัน
ทรงคุณค่า ที่ได้รับการรับรอง ให้เป็ น..มรดกโลก จาก องค์ การยูเนสโก ให้ท่านได้
ร่ วมซึ มซับบรรยากาศของเมืองเก่าแก่ในประวัติศาสตร์ เกาหลี ป้ อมปราการแห่งนี้
สร้างขึ้นด้วยหิ นและอิฐเผา ในยุคของกษัตริ ยช์ องโจ เพื่อเป็ นเกียรติแด่พระบิดาผู ้
ล่วงลับของพระองค์ ใช้เวลาในการสร้าง 2 ปี กาแพงป้ อมปราการมีความยาว 5,500
เมตร โอบล้อมพื้นที่ของตัวเมืองซูวอนไว้ ในอดีต
ใช้เป็ นกาแพงเมืองป้ องกันข้าศึก และเสริ มความแข็งแกร่ งให้แก่พระราชวัง
ค่า

บริการอาหารค่า(2)ที่ภตั ตาคารเกา เมนู ชาบู ชาบู สุ ก้ ีสไตล์เกาหลี หม้อไฟร้อนๆ
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ประกอบด้วยหมูสไลด์ ผักบารุ งสุ ขภาพต่าง ๆ น้ าซุ ปร้อนๆและเส้ นอุด้ง ซึ่ง
ขาดไม่ได้ในการทานชาบู ชาบู พร้อมข้าวสวยและเครื่ องเคียงปลอดสาร
รสชาติยงั คงอร่ อย..ถูกปาก..อิ่ม..ยิม้ พิมพ์ใจ
เข้าที่พกั โรงแรมใหญ่ ใน..ตัวเมืองซู วอน
(คืนนี้..พักผ่อนให้เต็มที่ พรุ่ งนี้.. จะพาลุย..EVERLAND อุทยานไม้ดอกไม้ประดับกลางหุบเขา และเข้าเที่ยวในกรุงโซล)

วันอาทิตย์ 8 พฤษภา.54 สวนสนุกเอเวอร์ แลนด์ (ให้เล่นได้แบบไม่จากัดรอบ)–สถาบันกิมจิ-กรุ งโซล
07.00 น.

(ตี 5 หัวรุ่ งบ้านเรา) อาหารเช้า(3)ที่โรงแรม เช็คเอ๊าท์ เดินทางไปยัง สวนสนุกเอเวอร์ แลนด์ (พิเศษกับบัตร
UNLIMITTICKET เล่นแบบจุใจได้ไม่จากัดรอบ) สวนสนุกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเกาหลี ที่ถูก
ออกแบบสร้าง ให้สวยงาม ยิง่ ใหญ่ ..ดั่งเมืองเนรมิตท่ามกลางหุ บเขา เป็ นสถานที่ท่องเที่ยว ผสมกลมกลืน
กับธรรมชาติ เพื่อความสนุกสนาน แบบไม่จากัด..สาหรับทุกวัย ได้อย่างลงตัว
หุบเขาแห่ งมวลมาลา.. พฤกษานานาพรรณแปลกตา.. ซากุระสะพรั่งบาน..
อีกหนึ่งขนานนาม.. ดิสนีย์แลนด์ แดนเกาหลีใต้ พานัง่ ..ชิงช้ าเลือ่ น ลงจากเนินเขา ตื่นตาตื่นใจ
กับ..ทุ่งดอกไม้ เมืองหนาว นานาชนิด ซึ่ งกาลังบานสะพรั่งเต็มสวน สนุกสนานแบบจุใจกับ
เครื่ องเล่น..ที่มีให้เล่นได้อย่างสนุก เหมาะสมกับทุกวัยงาม ด้วยบัตรรวมเครื่ องเล่นไม่จากัดรอบ

อย่างนี้จะไหวไหม? หากจะขอแนะนาเครื่ องเล่นใหม่ T-Express รถไฟเหาะทีใ่ หญ่ ทสี่ ุ ดในโลก และนาท่านได้ใกล้ชิด
และเพลิดเพลินกับสวนสัตว์ซาฟารี ที่มี..หมีแสนรู้ และ ไลเกอร์ แสนน่ ารัก ซึ่งเป็ นสัตว์ลูกผสมระหว่างสิ งโตและเสื อคู่
แรกของโลก พร้อมบันทึกภาพ..กับความงามของ..ทุ่งดอกไม้ ทสี่ ะพรั่งบาน ต้อนรับฤดูใบไม้ผลิ ที่อุณหภูมิเย็นสบายทัว่
ทั้งประเทศเกาหลีใต้ อาหารเที่ยง(4)ผ่านคอปองค์
ออกจาก..เอเวอร์ แลนด์ ตามเวลาที่นดั หมาย แวะเข้าเรี ยนลัด วิธีการทากิมจิ แบบคนไอคิวสู ง แต่ งชุ ดฮันบก
บันทึกภาพหล่อ/สวย
จากนั้น..เดินทางเพียง 1 ชัว่ โมงก็ถึงกรุ งโซล(SEOUL) อีกหนึ่งมหานคร ที่เจริ ญรุ่ งเรื องของโลก..
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นาท่านแวะช็อปปิ้ งสิ นค้าชั้นดีเป็ นของฝากแก่คนที่คุณรัก ณ “ศูนย์ โสมรัฐบาลเกาหลี” แหล่งช็อปปิ้ งที่ได้รับการ
การันตีจากรัฐบาลว่าเป็ นที่จาหน่ายสิ นค้าขึ้นชื่อและโสมที่มีคุณภาพดี รับฟังข้อมูลความรู ้จากผูเ้ ชี่ยวชาญซึ่ งจะ
เปิ ดเผยเคล็ดลับให้กบั ผูม้ าเยือนเท่านั้นปั จจุบนั โสมเป็ นสิ นค้าส่ งออกอันดับหนึ่งของประเทศเกาหลี ได้รับการ
ยอมรับและพิสูจน์แล้วว่ามีคุณค่าทางโภชนาการสู งอุดมไปด้วยสารอาหารทางธรรมชาติที่มีประโยชน์ต่อร่ างกาย
และที่สาคัญที่สุดราคาโสมที่ประเทศเกาหลีถูกกว่าประเทศไทยถึง 2 เท่า นาท่านผ่านชม..บลูเฮาส์ ทาเนียบ
ประธานาธิบดี ซึ่ งตั้งอยูใ่ นทาเลที่ดีที่สุดตามหลักโหราศาสตร์ มีทิวเขาน้อยใหญ่เรี ยงราย ซ่อนตัวอยูด่ า้ นหลัง
ด้านหน้าเป็ น..อนุสรณ์ สถานนกฟี นิกซ์ สัญลักษณ์แห่งสันติภาพที่ไม่มีวนั ตาย เข้าชม..ความยิง่ ใหญ่ของ
พระราชวังเคียงบ๊ อก พระราชวังโบราณที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ เกาหลี มีอายุกว่า 600 ปี สร้างขึ้นในสมัย..
ราชวงศ์ โชซอน ซึ่งเป็ นราชวงศ์สุดท้าย ภายใต้การปกครองของระบอบกษัตริ ย ์ ปัจจุบนั ได้รับการบูรณะให้
ใกล้เคียงกับพระราชวังเดิมมากที่สุด เยีย่ มชม พิพธิ ภัณฑ์ พนื้ บ้ าน ย้อนอดีตไปสัมผัสชีวติ ความเป็ นอยูแ่ ละ
เรื่ องราวในประวัติศาสตร์เกาหลี
บริการอาหารค่า(5) เมนูคาลบี้ หมูแผ่นโตที่หมักจนได้ที่ นามาย่างบนเตาถ่านจนสุ ก แล้วตัดเป็ นชิ้นพอคา รับประทาน
กับซอส กระเทียม กิมจิ และข้าวสวยโดยห่อเป็ นคา ๆ แกล้มด้วยพริ กเกาหลี เม็ดใหญ่สีเขียวสด
เข้าที่พกั โรงแรมใหญ่ ใน..กรุ งโซล
วันจันทร์ 9 พฤษภา.54 หอคอยโซลทาวเวอร์ -ช็อปปิ้ งแบบเต็มอิม่ -กลับภูเก็ต
07.00 น. อาหารเช้า(6)ที่โรงแรม เช็คเอ๊าท์ รถทัวร์ พาขึ้นเนินเขานัมซาน ส่ งที่ลานจอด เดินเท้าต่อ ตามเส้นทาง
เพื่อสุ ขภาพของสวนสาธารณะ กลางกรุ งโซล ใช้เวลาเดิน/บันทึกภาพ สบาย ๆ แบบหอบซี่โครง.. ไม่กี่หอบ
.. ก็ถึงที่หมาย.. หอคอยโซลทาวเวอร์ สามารถมองเบื้องล่าง เห็นเมืองหลวงของประเทศเกาหลีใต้ ได้อย่าง
รอบทิศทาง.. แล้วก็..เดินกลับไปที่รถทัวร์ ช็อปปิ้ งที่. ดิวตีฟ้ รี ศูนย์รวมสิ นค้าแบรนด์เนม จากทัว่ โลก ซึ่ ง
นามาจาหน่ายในราคาปลอดภาษี และมีสินค้าโปรโมชัน่ ต่าง ๆ มากมาย โดยเฉพาะกล้องถ่ายรู ปซัมซุ ง รุ่ น
ใหม่ ที่ยงั ไม่เข้าตลาดไทย ราคาถูกมาก
เทีย่ ง บริการ

อาหารเที่ยง(7) เมนูซัมแกทัง หรื อ ไก่ ต๋ ุนโสมเกาหลี อาหารยอดนิยมตาหรับชาววัง
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ช็อปปิ้ งที่. ศูนย์ อญ
ั มณีพลอยสี ม่วง ซึ่งเป็ นโรงงานผลิตอัญมณี ที่มีชื่อเสี ยงของประเทศเกาหลี ชาวเกาหลีเชื่อ
กันว่าอัญมณี สีม่วงเป็ นอัญมณี นาโชคและมีความงามไม่แพ้ที่ใดในโลก แล้วต่อด้วย..ตลาดเมียงดง แหล่ง
รวมเสื้ อผ้าทั้งของเด็ก, สตรี , บุรุษ, ชุดสู ท, เนคไท, ผ้าพันคอ ตลอดจน เครื่ องเรื อน เครื่ องประดับ
, ของเด็กเล่น, กระเป๋ า, รองเท้าและเครื่ องหนังต่าง ๆ หลากหลายสิ นค้าคุณภาพดี..ราคาถูกแบบถูกใจ..
โดยเฉพาะเครื่องสาอางค์ เกาหลี ทุกยีห่ ้ อของแท้ ถูกกว่าเมืองไทย มาก ๆ..มาก..มาก..และ มาก ๆ
ค่า

อาหารค่า(8)ที่ภตั ตาคาร
ระหว่างเดินทางสู่ สนามบิน ยังพาแวะช็อปปิ้ งที่ ซุ ปเปอร์ มาร์ เก็ต (เพื่อใช้เงินวอนส่ งท้าย) มีสินค้าต่างๆ
มากมายให้เลือกซื้ อหาเป็ นของฝาก เช่น กิมจิ บะหมี่ก่ ึงสาเร็ จรู ป สาหร่ าย ขนมขบเคี้ยว ลูกอม ผลไม้ตาม
ฤดูกาล และของที่ระลึกต่าง ๆ ในราคาพิเศษซื้อ 5 แถม 1 พร้อมบริ การแพ็คสัมภาระฟรี !!
ได้เวลาอันสมควร เดินทางสู่ สนามบินนานาชาติอินชอน ผ่านการตราจตราเอกสาร ออกนอกประเทศ

21.05 น. เดินทางกลับภูเก็ต โดย เทีย่ วบินที่ OZ 7473 บริ การอาหาร/เครื่ องดื่ม บนเครื่ อง ใช้เวลา~ 6 ชัว่ โมง 20 นาที
01.25 น. เวลาไทย ถึง สนามบินนานาชาติภูเก็ต ผ่านการตรวจคนเข้าเมือง รับสัมภาระ
กลับถึงบ้านโดยสวัสดิ ภาพและประทับใจ.
บริการของเทีย่ วสนุกทัวร์ กราบขอบพระคุณ อาลาท่ านทีน่ ี่
อัตราค่ าบริการ:

ผูใ้ หญ่ ท่านละ 23,900 บาท (พักห้องละ 2 )
เด็ก 2-11 ขวบ 21,900 บาท (พักรวมกับผูใ้ หญ่ 2+1)
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อัตราค่ าบริการนีร้ วม:
- ค่าบัตรโดยสารชั้นทัศนาจร ภูเก็ต-กรุ งโซล-ภูเก็ต ( ตัว๋ กรุ๊ ปที่ไป-กลับ พร้ อมกรุ๊ ป เท่านั้น),
ค่าภาษีสนามบินไทย และภาษีสนามบินเกาหลี ,รถทัวร์ ,ที่พกั ทุกคืน,อาหารทุกมื้อ,ค่าเข้าชมทุกสถานที่ตามโปรแกรม
สัมภาระน้ าหนักไม่เกินท่านละ 20 กิโลกรัม ประกันอุบตั ิเหตุวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ต่อท่าน ทั้งในไทยและเกาหลี
ใต้ (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม:
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่อยูใ่ นรายการ ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว (ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร+เครื่ องดื่มพิเศษ ฯลฯ
- ค่าทิปมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น และคนขับรถ (รวมประมาณ15,000 วอน/นักท่องเที่ยว 1 ท่าน)
- ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
เงื่อนไขเพิม่ เติม
- กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่ภูเก็ตและในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรื อเข้าประเทศที่บริ ษทั ระบุใน
รายการเดินทาง บริษัทของสงวนสิ ทธ์ ไม่ คืนค่ าบริการไม่ ว่ากรณีใด ๆ เพราะถือว่าเป็ นความผิดเฉพาะบุคคล
- บริ ษทั ฯ รับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์การเดินทาง เพื่อท่องเที่ยวเกาหลีเท่านั้น (ต้องไปและกลับพร้อมกรุ๊ ป สถานเดียว)
- โปรแกรมทัวร์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
- เมื่อตกลงชาระเงิน ไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วนกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขและ
ข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ท้ งั หมดนี้แล้ว
*** ข้อแนะนาเพิม่ เติม สาหรับผูท้ ี่ตอ้ งการเดินทาง ไปท่องเที่ยวประเทศเกาหลีใต้ ***
 ผูเ้ ดินทางที่ยงั คงสภาพการเป็ นนักศึกษากรุ ณาเตรี ยมใบรับรองการเป็ นนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาเป็ นภาษาอังกฤษ
ติดตัวไปด้วย อาจจะต้องใช้ในบางกรณี
 ผูเ้ ดินทางที่เป็ นข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานบริ ษทั เอกชนต่างๆ กรุ ณาเตรี ยมบัตร ประจาตัวข้าราชการ
หรื อใบรับรองการทางานเป็ นภาษาอังกฤษ อาจจะต้องใช้ในบางกรณี
 ผูเ้ ดินทางที่ทาเล่มพาสปอร์ ตใหม่เนื่องจากเล่มเก่าหมดอายุ ให้พกพาสปอร์ ตเล่มเก่าไปด้วย อาจจะต้องใช้ในบางกรณี
 กรุ ณาพกบัตรเครดิต (ถ้ามี) และเงินสดติดตัว ทั้งเงินวอนและเงินสกุล USD กองตรวจคนเข้าเมือง อาจจะขอดูในบางกรณี
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 การนาอาหาร(ผลิตภัณฑ์ จากเนื้อสัตว์) ถ้าศุลกากรเกาหลีจบั ได้ โทษปรับ 1,000,000 วอน(ประมาณ 30,000 บาท)
 การแลกเปลี่ยนเงินวอนเกาหลี แลกได้ที่ภูเก็ต หรื อจะแลกที่สนามบินอินชอน ก็ได้ 1 บาท = 30 วอน(โดยประมาณ)
สารองการเดินทาง ทางโทรศัพท์ ได้ทุกวัน ที่:เที่ยวสนุกทัวร์ 085 384 0228 (คุณนัท) / 081 415 5955 (คุณใหม่)

www.ทัวร์ เกาะลังกาวี.com
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