COLORFULL SPECIAL KOREA

13 –17 พฤศจิกายน 2558
*ทีพ
่ ักระด ับมาตรฐาน ซูวอน 1 คืน/โซล 2 คืน

นาท่านบินลัดฟ้าโดยสายการบินระดับจินแอร์
อาหารทานครบทุกมื้อ
ราคานี้รวมตั ๋วเครื่องบินและภาษีสนามบินเรียบร้อยแล้ว
** พิเศษเมนู บาร์บีคิวบุฟเฟท์ ทานได้ไม่อ้นั

วันแรก

ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ

–

ท่ าอากาศยานนานาชาติอนิ ชอน

คณะเดินทางพร้อมกันที่เคาน์เตอร์สายการบินและเคาน์เตอร์เช็คอินตามใบนัดหมายที่ท่านได้รับซึ่ ง
จะมี เจ้าหน้า ที่ จากบริ ษทั ฯคอยให้การต้อนรั บและอานวยความสะดวกในเรื่ องของเอกสารตลอดจน
สัมภาระของท่าน หลังจากเช็คอินและโหลดสัมภาระเรี ยบร้อยแล้วนาท่านออกเดินทางสู่ ประเทศเกาหลี
วันที่สอง

PAJU ENGLISH VILLAGE – ปั ่น Rail Biike - เกาะนามิ (Winter Love Song)

เช้ า

เทีย่ ง
บ่ าย

นาทุกท่านนัง่ รถโค้ช เดินทางสู่ ENGLISH VILLAGE สถานที่ถ่ายทาซี รี่ส์ F4 ซึ่ งใช้เป็ น
โรงเรี ยนมัธยมชิ นฮวา ของเหล่าพระเอก F4 เรี ยนนั้นเอง โดยสร้างตามแบบสถาปั ตยกรรม
ของเวอร์จิเนี ยนอกนี้ยงั มีตึกสไตล์ยโุ รปซึ่ งติดอันดับมหาวิทยาลัยที่มีความสวยงามด้วย นา
ท่านพบกับความสนุ กในการ ปั่ นจักรยานบนรางรถไฟหรื อ "RAIL BIKE" ซึ่ งเป็ น
กิจกรรมที่ท่านจะอิ่มเอมกับธรรมชาติที่สวยงาม ได้ชมแม่น้ า และดอกไม้ที่บานสวยงามอยู่
ข้างทาง โดยรถ 1 คันปั่นได้ 4 ท่าน (ใช้เวลาประมาณ 30 นาที)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบริ การท่านด้วยเมนู ดักคาลบี้ (DAKKALBI)
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ท่าเรื อเฟอร์รี่ เพื่อข้ามฟากไปยัง เกาะนามิ
(WINTER LOVE
SONG) หนึ่งในสถานที่ที่ใช้ถ่ายทาละครเกาหลีและภาพยนตร์ไทยชื่อดัง กวน มึน โฮ และยัง
เป็ นสถานที่โรแมนติคอีกแห่งหนึ่งสาหรับคู่รัก ครอบครัวจากนั้นนาคณะเดินทางสู่ ลานสกีรี
สอร์ ท ให้ทุกท่านได้สัมผัสหิมะ พร้อมถ่ายรู ปเป็ นที่ระลึกและเล่นสกีซ่ ึงลานสกีแห่งนี้มีความ
ท้าทายให้ท่านสัมผัสด้วยเนินหิมะที่มีความสู งไม่ต่ากว่า 1 กิโลเมตรมีเนินรู ปตัวเอสเป็ น
ตัวเชื่อมระหว่างยอดเนินและพื้นด้านล่างพร้อมเพลิดเพลินกับสายลมเย็นในฤดูหนาวและทา
กิจกรรมสนุกๆ บนลานหิ มะกว้าง
(**ไม่ รวมค่ าเช่ าชอุปกรณ์ **) อาจงดเว้ นกรณีไม่ มหี ิมะ

เย็น
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารบริ การท่านด้วยชาบูชาบู (SHABU SHABU)
นาท่านเดินทางเข้าสู่ ที่พกั โรงแรมใน SUWON ได้ แก่ PACIFIC HOTEl
วันทีส่ าม
เช้ า

สวนสนุกเอเวอร์ แลนด์ – ชุดฮันบก & คิมจิ- ศู นย์ โสมรัฐบาล- แฟนต้ าสติ๊กโชว์
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม นาท่านเดินทางเข้าสู่ สวนสนุกเอเวอร์ แลนด์ ถูก
ขนานนามว่า “ดิสนียแ์ ลนด์เกาหลี” สวนเปิ ดที่มีชื่อเสี ยงที่สุดของประเทศ ตั้งอยูใ่ นหุบเขา
พาท่านนัง่ กระเช้าลิฟต์ข้ ึนท่านสามารถ ชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลก สนุกกับเครื่ องเล่น

นานาชนิด อาทิเช่น T-EXPRESS รถรางไม้ ทามุม 8องศา สเปส เฮอลิแคน (รวมบัตรเข้ าชม
เครื่องเล่นแบบพิเศษ)ชมขบวนพาเหรด และการ แสดงต่างๆ
เทีย่ ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู BBQอาหารเกาหลี
บ่ าย
นาท่ านสู่ ศู นย์โสม ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่อายุ 6 ปี ซึ่งถือว่าเป็ นโสมที่มี
คุณภาพดีที่สุด ชมวงจรชีวติ ของโสม พร้อมให้ท่านได้เลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพดีที่สุดและ
ราคาถูกกว่าไทย 2 เท่า กลับไปบารุ งร่ างกายหรื อฝากญาติผใู ้ หญ่ที่ท่านรัก
เย็น
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร บริ การท่านด้วยด้วยเมนูซัมเกทัง หรื อไก่ต๋ ุนโสม
นาท่านชมโชว์ FANTA STICK SHOW เป็ นการแสดงเล่าเรื่ องราวความรักอมตะของหนุ่ม
สาวที่เชี่ยวชาญดนตรี เครื่ องสาย อาทิ ฟรุ ต ไวโอลิน ซอ และกยากึม ที่ผกู พันและตามหากัน
ตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบนั สื่ อสารผ่านดนตรี โบราณและศิลปะร่ วมสมัย
นาท่านเข้าสู่ ที่พกั ใน SEOUL ได้ แก่ RICHDAIMAND HOTEL
วันที่สี่

น้ ามันสนแดง – พระราชวังคยองบก –บลูเฮ้าส์- ศูนย์เวชสาอาง –DUTY FREE- เมียงดง
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม จากนั้นนาท่านไปยัง Red Pineน้ ามันสน
แดงสมุนไพรที่ช่วยการดีทอ็ กซ์ท่อเลือด นาท่านสู่ Cosmetic center ช๊อปปิ้ งเครื่ องสาอาง
ให้ท่านได้เลือกกลับไปฝากเป็ นของที่ระลึก เช่น ครี มหอยทาก Water drop (ครี มน้ าแตก),
แป้ งม้าโยก, ครี มโบท็อกซึ่งราคาถูกกว่าที่เมืองไทยเกือบเท่าตัว และบางผลิตภัณฑ์ยงั ไม่มีขาย
ที่เมืองไทยจากนั้นนาท่านสู่ โรงงานสาหร่ าย ซึ่งท่านสามารถซื้อเป็ นของฝากถูกใจ รสชาติ
แสนอร่ อย และนาท่านเยีย่ มชมจุดชมฮวงจุย้ ที่ดีทีสุดในกรุ งโซล และผ่านบลูเฮาส์หรื อทา
เนียบประธานาธิบดีของเกาหลี แล้วนาท่านเยีย่ มชมพระราชวังคยองบก ซึ่งเป็ นพระราช
วังหลวงวังที่ใหญ่เป็ นอันดับ 1 ในเกาหลี ที่มีสภาพดีและสมบูรณ์ที่สุดใน5 พระราชวัง
หลวงทั้งหมดที่ยงั คงเก็บรักษาไว้
เทีย่ ง บริ การท่านด้วยเมนู(เมนู บุฟเฟต์บาบีคิว BBQ หมู ไก่ ปลาหมึก ไส้กรอก)
บ่ าย นาท่ านสู่ DUTY
FREE หลังจากนั้นน าท่ านช้อปปิ้ งสิ น ค้าปลอดภาษีที่ดิ วตี้ฟ รี
(DUTYFREESHOP)ให้ท่านเลื อกซื้ อมากมาย ทั้งน้ าหอม เสื้ อผ้า เครื่ องสาอาง กระเป๋ า
นาฬิกา และเดินไปชมความงานของคลองชองเกชอน ได้ไม่ไกลจากบริ เวณดิวตี้ฟรี อีกด้วย
จากนั้นนาท่านช้อปปิ้ งที่ เมียงดงได้ชื่อว่าเป็ นแหล่งรวมแฟชัน่ แบรนด์เกาหลีช้ นั นา ช้อปปิ้ ง
แฟชั่ น ที่ เ หล่ า วัย รุ่ นสวมใส่ เครื่ องส าอางค์ ซ่ ึ งเป็ นที่ รู้ จ ั ก อย่ า งดี ข องคนไทย เช่ น
LaneigeEtude,IIope,Skinfood, FaceShopเครื่ องประดับ ซีดีเพลง
เช้ า

เย็น

รับประทานอาหารคา่ หลังอาหารนาท่านเข้าสู่ ที่พกั

วันที่หา้ ของการเดินทาง ศูนย์สมุนไพรฮอเก – ศูนย์พลอยอมาทิส - N SEOUL TOWER – ซุปเปอร์-สนามบิน
เช้ า

- ศูนย์สมุนไพรฮอเก - Supermarket

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
จากนั้นนาท่านชม ศู นย์ สมุนไพรฮอกเกนามู ที่ชาวเกาหลีนิยมเพื่อช่วยดูแลตัวให้แข็งแรง
ป้ องกันโรคตับแข็งไม่ถูกทาลายจากการดื่มกาแฟ บุหรี่ แอลกอฮอล์ สารตกค้างจากอาหาร
และชม โรงงานเจียระไนพลอยอะเมทิส พลอยแห่ งสุ ขภาพและนาโชค นาท่านเที่ยวชม
หอคอยกรุ งโซล N Seoul Tower ซึ่ งเป็ น 1 ใน 18 หอคอยที่สูงที่สุดในโลกที่ ฐานของ
หอคอย อิสระให้ทุกท่านได้เดินเล่นและถ่ายรู ปคู่หอคอยตามอัธยาศัยหรื อคล้องกุญแจคู่รัก
เทีย่ ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู JIMDAKเป็ นไก่ผดั กับวุ้นเส้ น
นาท่านแวะซื้อของฝากที่ ซุปเปอร์ มาร์ เก็ต (ละลายเงินวอน ซื้อ 5 แถม 1) สาหร่ าย
ขนมต่างๆ และ กิมจิ เปเปโร (ป๊ อกกี้เกาหลี) ชินราเมง (มาม่าเกาหลี) นมกล้วย
นาท่ านสู่ สนามบินสุ วรรณภูมโิ ดยเทีย่ วบินที่ LJ001 ออกเดินทางเวลา 19:45
23:30น คณะเดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

ภาษาเกาหลีที่เป็ นประโยชน์
คาทักทาย

ช็อปปิ้ ง

อัน –นยอง-ฮา-เซ-โย

สวัสดี

ออรมา –เยโย

เท่าไหร่

คัมซาฮัมมิดะ

ขอบคุณ

พิซาโย

แพง

พันกับซึมมิดะ

ยินดีที่ได้พบ

กัก๊ กัก๊ จูเซโย

ลดให้หน่อยค่ะ

มิอนั ฮัมมิดะ

ขอโทษ

อีกอ จูเซโย

เอาอันนี้ค่ะ

อันซาโย

ไม่ซ้ือค่ะ

ร้ านอาหาร
ผับ

ข้าว

ทั่วไป

มูร

น้ า

ฮวาจังชิร

ห้องน้ า

