
#11282 ทัวรเกาหลี กรุงโซล 5 วัน 3 คืน สวนสนุกลอตเต
เวิลด หมูบานเทพนิยาย ชมซากุระ ที่ทะเลสาบซอกซน บิน LJ
ทัวรเกาหลี กรุงโซล ไชนาทาวน สวนจายู Incheon Grand Park ปนเรียวไบท
ทงแดมุน หอคอยโซลทาวเวอร(ไม่รวมคาขึ้น) พระราชวังด็อกซูกุง ดิวตี้ฟรี
คลองชองเกชอน ชอปปงเมียงดง ชอปปงยานฮงแด ถายภาพ 3 มิติ
พิพิธภัณฑนํ้าแข็ง รานละลายเงินวอน



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

2 ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน - หมูบานเทพนิยาย - ยานไชนาทาวน อินซอน - ซายุพาร
ค / สวนชายุ หรือ สวนอิสระ - อนุสาวรียนายพลแมคอาเธอร - อินชอนแกรนดพารค - ป่ัน
จักรยานบนรางรถไฟ

  

L’ART
GIMPO
HOTEL,
BENIKEA
HOTELหรือ
เทียบเทา

3 COSMETIC OUTLET Korea - สวนสนุกล็อตเตเวิรด - ทะเลสาบซอกชน - หอคอย
กรุงโซล - ยานทงแดมุน   

L’ART
GIMPO
HOTEL,
BENIKEA
HOTELหรือ
เทียบเทา

4 ศูนยโสม - น้ํามันสนเข็มแดง - พิพิธภัณฑสาหรายเกาหลี - เรียนทําขาวหอสาหราย คิมบับ
- ฮันบก - พระราชวังถ็อกซูคุง - ดิวตีฟ้รี - คลองชองเกชอน - เมียงดง   

L’ART
GIMPO
HOTEL,
BENIKEA
HOTELหรือ
เทียบเทา

5 ซากุระ ถนนยออิโด - ศูนยสมุนไพรฮอกเกตนามู - ถนนฮงอิก หรือ ยานฮงแด - พิพิธภัณฑ
ภาพลวงตา 3 มิติ - พิพิธภัณฑน้ําแข็ง - ซุปเปอรมารเก็ตเกาหลี - ทาอากาศยานนานาชาติ
อินชอน - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

   -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

26 เม.ย. 62 - 30 เม.ย.
62

฿16,900 ฿16,900 ฿16,900 ฿6,000



วันท่ี 1 ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน - หมูบานเทพนิยาย - ยานไชนา
ทาวน อินซอน - ซายุพารค / สวนชายุ หรือ สวนอิสระ -
อนุสาวรียนายพลแมคอาเธอร - อินชอนแกรนดพารค - ปน
จักรยานบนรางรถไฟ

กําหนดการทั้งหมด

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทัวร , ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครัง้กอนทําการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทัง้น้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

 กิจกรรม ค่ํา

21.30 น. คณะพรอมกันท่ี ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกประตู 4เคานเตอร D สายการบินจินแอร (LJ)
มีเจาหนาท่ีของบริษัทฯคอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวก

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ คํ่า

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตัง้แตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

 กิจกรรม เชา

01.05 น. เหินฟาสู กรุงโซล โดยสายการบิน JIN AIR เท่ียวบินท่ี LJ 002 (บินประมาณ 4.30 – 05.00 ชัว่โมง)

08.25 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต (เวลาทองถิ่นเร็วกวาไทย 2ช.ม.)

นําทานเดินทางสู หมูบานเทพนิยาย หรือ DONGHWA MAEUL ไดถูกเนรมิตร และตกแตงใหหมูบานท่ีแสนธรรมดาให
กลายเป็นหมูบานแหงเทพนิยาย โดยนํานิยายท่ีทุกทานคุนเคยหลายเรื่องมาวาดภาพตกแตงรอบๆหมูบานแหงน้ี เชน ปีเตอรแพน
สโนวไวทกับคนแคระทัง้ 7 อะลาดินกับตะเกียงวิเศษ หนูนอยหมวกแดง ฯลฯ ใหทานไดถายภาพไดเกือบทุกมุม

นําทานเดินทางสู ไชนาทาวน เป็นชุมชนของชาวจีนท่ีถือกําเนิดจากการเปิดทาเรืออินชอนในปี ค.ศ. 1883 ในอดีตนับเป็น
พ้ืนท่ีสําคัญในการขนสงและคาขายสินคาจากประเทศจีน สําหรับปัจจุบันน้ีชาวจีนท่ียังคงอาศัยอยูเป็นรุนท่ี 2 หรือรุนท่ี 3 นับจาก
ท่ีมีการบุกเบิก แตกล่ินไอและการดํารงไวซ่ึงวัฒนธรรมของคนรุนกอนยังคงมีใหเห็น รวมไปถึงการไดมีโอกาสไดลิม้ลองรสชาติ
อาหารจีนท่ีมีใหเลือกสรรหลายรานท่ีอินชอนไชนาทาวนแหงน้ี

บาย

้ ้



รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย เมนู OSAM หรือหมูและปลาหมึก ผัดน้ําคลุกคลิกเน้ือหมูและ
ปลาหมึกยางบารบีคิวหมักสไตลสมัยใหมเกาหลีคนตางประเทศนิยมรับประทานเพราะมีรสชาติออกหวานเผ็ดเล็กนอย โดย
การนําบารบีคิวหมูปลาหมึกลงในกระทะครึ่งวงกลมพรอมน้ําซุปปรุงรส

นําทาน สวนจายู แหงเมืองอินชอน เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญใจกลางเมืองอินชอนอยูท่ีบริเวณภูเขาอุงบองซาน มีชื่อท่ีมี
ความหมายวา สวนแหงอิสระภาพ ตัง้แตปี 1957 ในชวงสิน้สุดสงครามเกาหลี โดยมีรูปป้ันของ นายพล McArthur ท่ีมารวมรบ
ในสงคราม ภายในสวนมีบรรยากาศรมรื่น และมีจุดชมวิวเมืองอินชอนท่ีสวยงาม มองเห็นทัง้ตัวเมือง ทาเรือ และทะเล ชวง
เมษายนสวนแหงน้ีมีตนซากุระท่ีแขงกันผลิบานทําใหสวนแหงน้ีสวยงาม

นําทานสู Incheon Grand Park เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญท่ีสุดของเมืองอินชอน(Incheon) ท่ีลอมรอบไปดวยภูเขา
Gwanmosan และภูเขา Sangasan มีพ้ืนท่ีกวางถึง 1800 ไร สําหรับประชาชนชาวอินชอน ใหมาพักผอนหรือออกกําลังกาย
ภายในแบงเป็นหลายๆโซน มีสระน้ําขนาดใหญหลายสระ มีสวนดอกไม สวนสัตว และสิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืนๆอีกมากมาย
พิเศษ...ป่ันเรียวไบท ชมซากุระสองขางทาง

ค่ํา

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย เมนูเซ็ทปลายาง เป็นเซ็ทปลายางทานกับขาวเกาหลีรอนๆ พรอมเครื่อง
เคียงตางๆ

พักท่ี L’ART GIMPO HOTEL, BENIKEA HOTELหรือเทียบเทา (โรงแรมคอนเฟิรมจะแจงในใบนัดหมายการเดินทาง
อีกครัง้ โดยทางบริษัทจะสงใหกอน 5-7 วันกอนเดินทาง)

ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน

หมูบานเทพนิยาย

ยานไชนาทาวน อินซอน

 เชา

ปัจจุบันทาอากาศยานอินชอนมีเท่ียวบินกวา 410,000 เท่ียวรองรับผูโดยสารกวา 44 ลาน
คนและสินคากวา4.5ลานตันตอปี และยังไดรับรางวัลดีเดนดานการบริการระดับโลกถึง6ปี
ซอน มีรานคาปลอดภาษีกวา70รานของแบรนดดังกวา 400 แบรนด เชน
CHANEL,GUCCI, HERMES,CARTIER โดยจําหนายในราคาถูกท่ีราน Shilla และ
Lotte เป็นduty free shopขนาดใหญ

หมูบานเทพนิยาย หรือ DONGWHA MAEUNL ไดถูกเนรมิตร และตกแตงใหหมูบาน
ท่ีแสนธรรมดาใหกลายเป็นหมูบานแหงเทพนิยาย โดยนํานิยายท่ีทุกทานคุนเคยหลายเรื่อง
มาวาดภาพตกแตงรอบๆหมูบานแหงน้ี เชน ปีเตอรแพน สโนวไวทกับคนแคระทัง้ 7 อะลา
ดินกับตะเกียงวิเศษ หนูนอยหมวกแดง ฯลฯ ใหทานไดถายภาพไดเกือบทุกมุม หันไปทาง
ไหนก็ตองถายภาพเก็บไวเป็นท่ีระลึก

ยานไชนาทาวน CHINA TOWN จริงอยูท่ีไชนาทาวนเป็นยานดังท่ีแทบจะมีในทุกเมือง
ใหญ ซ่ึงก็รวมถึงประเทศไทยเราดวย แตตองบอกวายานไชนาทาวนของอินชอนน้ันเต็ม
ไปดวยความเป็นจีนแทราวกับเมืองจีนมาตัง้อยูเลย ทัง้อาหาร ภาษา และวัฒนธรรม น่ันก็
เป็นเพราะยานไชนาทาวนเกิดมาจากการสรางทาเรือในอินชอนเพ่ือทําการคาขายกับชาว
จีน กระท่ังมากขึน้เรื่อย ๆ จนเกิดเป็นรานรวงมากมายและกลายเป็นยานไชนาทาวนใน
ท่ีสุด นอกจากน้ีมันยังเคยเป็นยานไชนาทาวนท่ีใหญท่ีสุดในเกาหลีใตดวย เพราะเหตุน้ี
เองคุณจึงไมควรพลาดท่ีจะมาสัมผัสกับวัฒนธรรมของจีนแผนดินใหญในประเทศ
เกาหลีใต

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู OSAM หรือหมูและปลาหมึก

 บาย



 หมายเหตุ

วันท่ี 3 COSMETIC OUTLET Korea - สวนสนุกล็อตเตเวิรด -
ทะเลสาบซอกชน - หอคอยกรุงโซล - ยานทงแดมุน

เวลาทองถิ่นเกาหลีเร็วกวาไทย 2 ช.ม.

โรงแรมคอนเฟิรมจะแจงในใบนัดหมายการเดินทางอีกครัง้ โดยทางบริษัทจะสงใหกอน 5-7 วันกอนเดินทาง

ซายุพารค / สวนชายุ หรือ สวนอิสระ

อนุสาวรียนายพลแมคอาเธอร

อินชอนแกรนดพารค

ปนจักรยานบนรางรถไฟ

เป็นสวนสไตลยุโรปแหงแรกของเกาหลี ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงชื่อมาหลายครัง้ กวาจะถึง
ทุกวันน้ี ชื่อเดิม มีชื่อวา มันกุก พารค หรือ สวนของทุกชนชาติ มีทัง้ ชาวอเมริกัน, ชาว
อังกฤษ และชาวจีน ท่ีอาศัยอยูในบริเวณอินชอน รวมกันสรางขึน้มาในปลายสมัยรา
ชวงศโชซอน มีสวนสัตวขนาดเล็ก หรือสวรรคขนาดยอมของนกกวา 10 ชนิด และเป็น
สถานท่ีใหเด็กๆ ไดเรียนรูธรรมชาติอีกดวย

ตัง้เป็นจุดเดนอยูในสวนจายุ เป็นอนุเสาวรียท่ีสรางใหเป็นเกียรติแกนายพลดักลาส แม
คอาเธอร (Douglas MacArthur) บุคคลสําคัญของอเมริกาผูนําการรบในชวงสงคราม
เกาหลี ซ่ึงเป็นการสื่อถึงความสัมพันธท่ีอันดีของเกาหลีใตกับอเมริกาไดเป็นอยางดี

ท่ีน่ีเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญท่ีสุดของเมืองอินชอน ท่ีลอมรอบไปดวยภูเขา
Gwanmosan และภูเขา Sangasan มีพ้ืนท่ีกวางถึง 1800 ไร สําหรับประชาชนชาวอิน
ชอนใหมาพักผอนหรือออกกําลังกาย ภายในแบงเป็นหลายๆ โซน มีสระน้ําขนาดใหญ
หลายสระ มีสวนดอกไม สวนสัตว และสิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ มากมาย

Rail Bike คือการไปป่ันรถรางบนทางรถไฟสายเกาท่ีปัจจุบันไมมีรถไฟว่ิงแลว โดยรถท่ีใช
ป่ันคือรถรางท่ีมีการดัดแปลงใหใชแรงขาป่ันฟันเฟืองใหลอหมุนคลายๆจักรยานแบบน่ัง

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู เซ็ทปลายาง

 L’ART GIMPO HOTEL, BENIKEA HOTELหรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานสู COSMETIC SHOP เป็นศูนยรวมของเครื่องสําอางของเกาหลี อาทิเชน ROJUKISS, LOTREE, ETUDE
และอีกมากมายหลากหลายแบรนดเนมท่ีนําเขามาจากท่ัวโลกอิสระทานเลือกซ้ือไดตามอัธยาศัย นํา

นําทานเดินทางสู สวนสนุกลอตเตเวิลด รวมบัตรเครื่องเลนไมจํากัดจํานวนรอบ เป็นหน่ึงในสวนสนุกท่ีดังท่ีสุดของเกาหลี
ซ่ึงมีอาคารสวนสนุกในรมท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดในโลกอยูดวย ตัง้อยูใจกลางเมืองท่ีรวบรวมความบันเทิงและการชมวิวทิวทัศน แบง
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ออกเป็นโซนใหญๆได 2 โซน ไดแก “ธีมผจญภัย(Adventure)”ท่ีเป็นสวนสนุกในรมท่ีใหญท่ีสุดในโลก และ “เกาะเวท
มนต(Magic Island)”เป็นสวนสนุกกลางแจง ตัง้อยูดานนอกติดกับทะเลสาบซกชอนโฮซู (Seokchonhosu Lake) อีกทัง้ยังมี
รานจําหนายของท่ีระลึก รานอาหารนานาชาติ และสิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืนๆอีกมากมาย

อิสระเขาชม ลอตเตเวิลด ทาวเวอร ไมรวมคาขึน้ลิฟต เป็นสถาปัตยกรรมอาคารท่ีโดดเดน มีแรงบันดาลใจจากภาพวาดเซรามิก
เกาหลี และพูกันเขียน เป็นตึกท่ีสูงเป็นลําดับท่ี 6 ของโลก(556 เมตร) มีทัง้หมด 123 ชัน้ ดานบนทาวเวอรประกอบดวยแกล
เลอรี่ คาเฟ โรงแรมหรู และหอชมวิว Skywalk ท่ีสามารถชื่นชมทัศนียภาพอันงดงามของไฟในตัวเมืองกรุงโซลไดอยางท่ัวถึง ซ่ึง
ไดรับการบันทึกในสถิติโลกกินเนสส (Guinness World Records) 3 อยางคือ Sky deck ชัน้ 118 เป็นหอชมวิวท่ีมีพ้ืน
เป็นกระจกท่ีสูงท่ีสุดในโลก ลิฟต Sky Shuttle เป็นลิฟตโดยสารคูท่ีเร็วท่ีสุด ดวยความเร็ว 10 เมตร / วินาที และ Sky
Shuttle ยังเป็นลิฟทท่ีใชงานในระยะทางท่ียาวนานท่ีสุด*** ราคาน้ีไมรวมคาลิฟต ทานใดสนใจโปรดสอบถามราคา กับ หัวหนา
ทัวร (คาลิฟต 27,000 วอน ) หากทานใดท่ีไมสนใจ สามารถเดินช็อปป้ิงตามอธัยาศัย ท่ี ลอตเตเวิลดมอลล เป็นแหลงชอปป้ิงชัน้
นําท่ีมีชีวิตชีวาแหงหน่ึงของกรุงโซล ตัง้อยูติดกับทาวเวอร เต็มไปดวยรานหรูหรา และรานจําหนายสินคาปลอดภาษีจากหลาก
หลายแบรนดทัง้ในประเทศและตางประเทศ ***

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย เมนู บีบิมบับ และ ชาบูชาบู สุกีส้ไตลเกาหลีบนหมอไฟรอนๆ
ประกอบดวยหมูสไลด และผักสดนานาชนิด เสิรฟพรอมน้ําซุปรอนๆ และเสนอูดงซ่ึงขาดไมไดในการทาน ชาบูชาบู พรอมขาว
สวยเสริฟ์ พรอม ขาวสูตรด่ังเดิมของเกาหลีซ่ึงนําเอาขาวสวย ผักตางๆ เชน ถัว่งอก ผักกาดเห็ดหอม สาหราย และซอสสีแดงมา
ผัดรวมกัน ซ่ึงก็จะไดรสชาติแบบเกาหลีจริงๆ

นําทานชม ทะเลสาบซอกชนโฮซุ เป็นทะเลสาบขนาดใหญของกรุงโซลท่ีถูกแบงเป็น 2 ฝ่ังดวยถนนคนเดินตรงกลาง มีสวน
สาธารณะลอมรอบทะเลสาบสําหรับชาวเมืองไดมาพักผอนและออกกําลังกาย และเป็นท่ีตัง้ของสวนสนุกลอตเต เวิลด สวนสนุก
ท่ีมีชื่อเสียงของโซล รวมทัง้เป็นจุดชมดอกพอทกวกหรือดอกซากุระเกาหลี และใบไมเปล่ียนสีท่ีมีชื่อเสียงของเมืองดวย

เทศกาลชมดอกพดกด หรือดอกซากุระเกาหลี ท่ีจะจัดขึน้เป็นประจําทุกปีท่ีบริเวณสวนสาธารณะริมทะเลสาบซอกชน โฮซุ
ชวงประมาณ ตนเดือนถึงกลางเดือนเมษายน แตจะไมเทากันในแตละปีขึน้อยูกับชวงเวลาท่ีดอกซากุระจะบานดวย อิสระใหทาน
ชมทะเลสาบและเพลิดเพลินกับซากุระสองขางทาง

นําทานสู โซล ทาวเวอร (ไมรวมคาลิฟต) ซ่ึงอยูบริเวณเนินเขานัมซานซ่ึงเป็น 1 ใน 18 หอคอยท่ีสูงท่ีสุดในโลก เป็นสถานท่ี
ถายทําละครเกาหลีแนวนารักๆเรื่อง“กับดักหัวใจยัยแมมด” อิสระใหทุกทานไดเดินเลนและถายรูปคูหอคอยตามอัธยาศัยหรือ
คลองกุญแจคูรัก

นําทานเดินทางสูยานศูนยการคาแหลงชอปป้ิงท่ีชื่อไดวาใหญท่ีสุดในเอเชีย ทงแดมุน ซ่ึงตัง้อยูบริเวณประตูเมืองโบราณทาง
ทิศตะวันออกทานสามารถซ้ือสินคาหลากหลายประเภทไดท่ีน้ี และยังเป็นสถานท่ีถายทําซีรียสุดฮิตอยาง "You Who Came
From The Stars" และมิวสิควิดีโอของ 2NE1 เพลง "Come Back Home"

อีกหน่ึงไฮไลทของท่ีน่ีคือ LED ROSE GARDEN ใหไดชมกันดวย กับดอกกุหลาบท่ีติดไฟ LED มาประดับกวา 25,550
ดวง

ค่ํา

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย เมนู หมูยางเกาหลี หรือ คาลบี ้เป็นอาหารพ้ืนเมืองเกาหลีท่ีเล่ืองชื่อและ
รูจักกันดีท่ัวโลก มีรสชาติกลมกลอม โดยนําหมูสวนท่ีติดกับกระดูกไปยางบนเตาถานแบบดัง้เดิม เสิรฟพรอมขาวสวยรอนๆ
เครื่องเคียงหลากชนิด น้ําจิม้เตาเจีย้ว และน้ําซุปสาหราย รับประทานคลายกับเมี่ยงคําของไทย

พักท่ี L’ART GIMPO HOTEL, BENIKEA HOTELหรือเทียบเทา (โรงแรมคอนเฟิรมจะแจงในใบนัดหมายการเดินทาง
อีกครัง้ โดยทางบริษัทจะสงใหกอน 5-7 วันกอนเดินทาง)

COSMETIC OUTLET Korea
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

แวะชอปท่ีรานเครื่องสําอางยอดนิยม COSMETIC OUTLET สวรรคของนักชอปชาว
ไทย เพ่ือเลือกซ้ือกลับไปเป็นของท่ีระลึก อาทิเชน ผลิตภัณฑ ROJUKISS มีราคาถูก
กวาท่ีเมืองไทยเกือบเทาตัว และบางผลิตภัณฑยังไมมีขายในไทย เป็นแหลงรวมเครื่อง
สําอางขนาดใหญท่ีมีเครื่องสําอางใหลูกคาไดเลือกสรรอยางจุใจทุกชนิด และทุกแบรนด



 หมายเหตุ

วันท่ี 4

สวนสนุกลอตเตเวิลด รวมบัตรเครื่องเลนไมจํากัดจํานวนรอบ
ราคาน้ีไมรวมคาลิฟตของลอตเตเวิลด ทาวเวอร ทานใดสนใจโปรดสอบถามราคา กับ หัวหนาทัวร (คาลิฟต 27,000 วอน )

หากทานใดท่ีไมสนใจ สามารถเดินช็อปป้ิงตามอธัยาศัย ท่ี ลอตเตเวิลดมอลล เป็นแหลงชอปป้ิงชัน้นําท่ีมีชีวิตชีวาแหงหน่ึงของ
กรุงโซล ตัง้อยูติดกับทาวเวอร เต็มไปดวยรานหรูหรา และรานจําหนายสินคาปลอดภาษีจากหลากหลายแบรนดทัง้ในประเทศและ
ตางประเทศ

โซล ทาวเวอร (ไมรวมคาลิฟต)

เทศกาลชมดอกพดกด หรือดอกซากุระเกาหลี ริมทะเลสาบซอกชน โฮซุ ชวงประมาณ ตนเดือนถึงกลางเดือนเมษายน แตจะ
ไมเทากันในแตละปีขึน้อยูกับชวงเวลาท่ีดอกซากุระจะบานดวย

โรงแรมคอนเฟิรมจะแจงในใบนัดหมายการเดินทางอีกครัง้ โดยทางบริษัทจะสงใหกอน 5-7 วันกอนเดินทาง

สวนสนุกล็อตเตเวิรด
เป็นสวนสนุกในรมขนาดใหญท่ีตัง้อยูท่ีเขตชัมซิล ในเมืองโซล ท่ีน่ีมีทัง้สวนสนุกในรม
ซ่ึงจัดไดวาเป็นสวนสนุกในรมท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดแหงหน่ึงในโลกเลยก็วาได และมีโซนสวน
สนุกกลางแจง ท่ีสรางเป็นเกาะอยูกลางทะเลสาบซอกชน รายลอมไปดวยหางสรรพสินคา
ชอปปิงมอลล ซุปเปอรมาเก็ต โรงแรมหรู รวมไปถึงดานในยังเป็นท่ีตัง้ของพิพิธภัณฑพ้ืน
บานเกาหลี หรือ Korean Folk Museum อีกดวย ล็อตเตเวิลดเปิดใหบริการตลอดทัง้ปี
ไมมีวันหยุด

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู บีบิมบับ และ ชาบูชาบู

ทะเลสาบซอกชน

หอคอยกรุงโซล

ยานทงแดมุน

 บาย

ทะเลสาบซอกชน กับงานเทศกาลชมดอกซากุระ Seokchon Lake Cherry Blossom
Festival ทะเลสาบซอกชน (Seokchon Lake) ตัง้อยูในเขตซงพา ใกลกันกับสวนสนุก
LOTTE WORLD ท่ีน่ีมีตนซากุระปลูกเรียงรายอยูริมทะเลสาบดูสวยงาม และนาเดิน
เลนเป็นอยางมาก

ถือไดวาเป็นสัญลักษณของกรุงโซล ตัวหอคอยมีความสูงเกือบ 240 เมตร ซ่ึงบางครัง้ก็ถูก
เรียกวา “นัมซันทาวเวอร” เพราะหอคอยตัง้อยูบนภูเขานัมซาน ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่ีเหมาะ
สําหรับชมวิวทิวทัศนของกรุงโซล โดยเฉพาะในชวงเวลาค่ําคืนน้ัน จะเห็นสภาพบานเมือง
ของ กรุงโซลดานลางเต็มไปดวยแสงสีตางๆ ท่ีทําใหรูสึกเพลิดเพลิน

ตลาดดงแดมุน เป็นตลาดท่ีเต็มไปดวยรานคามากมาย และหางสรรพสินคาท่ีทันสมัยกวา
10 แหง ตัง้อยูทามกลางบรรยากาศแบบดัง้เดิมของบริเวณฮึนอินจิมุน หรือประตูตะวัน
ออก เป็นแหลงคาของสินคาประเภทผา เครื่องแตงกาย เครื่องหนัง เครื่องนอน เครื่องใช
ภายในบาน อุปกรณกีฬา เครื่องกีฬา รองเทา และอ่ืนๆ สินคามีความหลากหลายและทัน
สมัยในราคาท่ีไมแพง

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู หมูยางเกาหลี หรือ คาลบี้

 L’ART GIMPO HOTEL, BENIKEA HOTELหรือเทียบเทา



ศูนยโสม - น้ํามันสนเข็มแดง - พิพิธภัณฑสาหรายหมีเทเทรุ -
เรียนทําขาวหอสาหราย คิมบับ - ฮันบก - พระราชวังถ็อกซูคุง
- ดิวตี้ฟรี - คลองชองเกชอน - เมียงดง

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู ศูนยโสมรัฐบาล ซ่ึงรัฐบาลรับรองคุณภาพวาผลิตจากโสมท่ีมีอายุ 6 ปีซ่ึงถือวาเป็นโสมท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุดชม
วงจรชีวิตของโสมพรอมใหทานไดเลือกซ้ือโสมท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุดและราคาถูกกวาไทยถึง 2 เทากลับไปบํารุงรางกายหรือฝากญาติ
ผูใหญท่ีทานรักและนับถืออีกไมไกลจากกันมากนัก

นําทานสู ศูนยสมุนไพรสนเข็มแดง ซ่ึงผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลีซ่ึงจะใชตนสนเข็มแดงจากยอดเขาท่ีประเทศ
เกาหลีเหนือมาผลิตโดยใชเทคโนโลยีพรอมกับการวิจัยท่ีประเทศเกาหลีใตออกมาเป็นน้ํามันสนเข็มแดง น้ํามันสนน้ีสามารถชวย
ในการลดระดับไขมันในเสนเลือดไดเป็นอยางดี

นําทานเขาชม โรงงานสาหราย ของฝากท่ีมีชื่อเสียงของเกาหลี ผลิตสาหรายใหม สด ทุกวันมีหลายรสชาติใหทานไดเลือกซ้ือ
ไปเป็นของฝาก

จากน้ันเรียนรูวิธีการทํา คิมบับ (ขาวหอสาหราย) อาหารงายๆ ท่ีคนเกาหลีนิยมรับประทาน คิม แปลวา สาหราย บับ แปลวา
ขาว จะเป็นแทงยาวๆ แลวเคาก็จะห่ันเป็นชิน้ๆพอดีคํา จิม้กะโชยุญ่ีป ุนหรือวาซาบิก็ได ตามรานอาหารก็จะมีทําเป็นพิเศษ คือมีผัด
ซอสมาใหจิม้ราดดวย

พิเศษ!!! ฟรีใสชุดประจําชาติเกาหลี ฮันบก มีหลากหลายชุดใหทานไดเลือกใสพรอมเก็บภาพประทับใจ

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย เมนู Samgyetang หรือเมนูไกตุนโสม อาหารในวังในสมัยกอน
ปัจจุบันเป็นอาหารเล่ืองชื่อของเมืองหลวง เชื่อกันวาบํารุงและเสริมสุขภาพ ภายในตัวไกจะมีขาวเหนียว รากโสม พุทราแดงและ
เคล็ดลับในการตุนเสิรฟพรอมเครื่องเคียงท่ีเรียกวา กักตุกี เสนขนมจีน เหลาโสม พริกไทยดํา และเกลือ)

นําทานเดินทางสู พระราชวังถอกซูกุง เป็นพระราชวังเกามาเเตครัง้โบราณ เป็น 1 ใน 5 พระราชวังท่ีมีความสําคัญอยางมาก
สําหรับ กรุงโซล โดยชื่อ ถอกซูกุง น้ันเเปลวา อายุยืนยาวและความมัน่คง พระราชวังถอกซูกุง มีชื่อเสียงโดงดังจากการเป็นท่ีชม
ใบไมเปล่ียนสี โดยบริเวณของพระราชวัง

นําทาน ชอปป้ิงสินคาปลอดภาษีท่ี ดิวตีฟ้รี ท่ีน่ีมีสินคาชัน้นําใหทานเลือกซ้ือมากมายกวา 500 ชนิด อาทิ น้ําหอม เสื้อผา
เครื่องสําอาง กระเปา นาฬิกา เครื่องประดับ ฯลฯ

หากพอมีเวลาพาทานเดินชม คลองชองเกชอน ซ่ึงเดิมเป็นคลองเกาแกในอดีตมีอายุกวา 600 ปี ท่ีทอดผานใจกลางเมือง
หลวง แตในปัจจุบันไดมีการพัฒนา และบูรณะคลองแหงน้ีขึน้มาใหม ทําใหกรุงโซลมีคลองท่ียาวกวา 6 กิโลเมตร ท่ีมีแตน้ําใส จน
สามารถมองเห็นตัวปลาหลากพันธท่ีกําลังแหวกวายไปมา ปัจจุบันโครงการชองเกชองไดกลายเป็นสถานท่ีจัดกิจกรรมตางๆ อาทิ
งานแสดงศิลปะตางๆ งานดนตรี นิทรรศการดอกไม ฯลฯ และยังมีสวนสาธารณะทัง้สองฝ่ังคลอง

นําทานชอปป้ิงยาน เมียงดง หรือสยามสแควรเกาหลี พบกับสินคาวัยรุน อาทิ เสื้อผาแฟชัน่แบบอินเทรน เครื่องสําอางดังๆ
ของเกาหลี พบกับความแปลกใหมในการชอปป้ิงอีกรูปแบบหน่ึง ซ่ึงเมียงดงแหงน้ีจะมีวัยรุนหน ุมสาวชาวโสมไปรวมตัวกันท่ีน่ี
กวาลานคนในแตละวัน

ค่ํา

อิสระอาหารเย็น เพ่ือใหทานไดเต็มอ่ิมชอปป้ิงอยางจุใจ

พักท่ี L’ART GIMPO HOTEL, BENIKEA HOTELหรือเทียบเทา (โรงแรมคอนเฟิรมจะแจงในใบนัดหมายการเดินทาง
อีกครัง้ โดยทางบริษัทจะสงใหกอน 5-7 วันกอนเดินทาง)

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



ศูนยโสม

นํ้ามันสนเข็มแดง

พิพิธภัณฑสาหรายเกาหลี

เรียนทําขาวหอสาหราย คิมบับ

ฮันบก

สถานท่ีแหลงรวมศูนยสมุนไพรโสม เพ่ือฟังคําบรรยายถึงสรรพคุณตางๆ ของโสมแตละ
ชนิด โดยโสมท่ีดีมีคุณภาพ ตองมีอายุ 6 ปี รัฐบาลเกาหลีไดใสใจกับเรื่องน้ีอยางมากจึง
ตองเขามาควบคุมทุกขัน้ตอน ตัง้แต การเริ่มปลูกโสม จนกระทัง้การผลิตออกมาเป็นตัว
ยา “โสมเกาหลี” น้ันมีสารประกอบท่ีสําคัญอยูหลายอยางมีทัง้วิตามินและแรธาตุหลายชนิด

น้ํามันสนเข็มแดง เป็นการสกัดจากใบสนเข็มแดงบริสุทธิ ์100% ซ่ึงสรรพคุณของน้ํามัน
สนเข็มแดงน้ันมีประโยชนอยางมากมาย ทัง้ชวยละลายคลอเรสเตอรอล และไขมันท่ีอุด
ตันในเสนเลือด ลดระดับน้ําตาลในเลือด ชวยขับสารพิษออกจากรางกายในรูปแบบของ
เสีย เชน เหงื่อ ปัสสาวะ อุจจาระ ชวยลางสารพิษหรือดีท็อกซเลือดใหสะอาด เพ่ิมการไหล
เวียนของเลือดไดสะดวกขึน้ ชวยเพ่ิมภูมิตานทานใหกับรางกาย บํารุงผิวพรรณใหสดใส
จากภายใน และลดอัตราเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็ง

ท่ีพิพิธภัณฑสาหรายทานจะไดฟังเรืองราวการทําสาหรายจากใตทะเลลึก ใหทานทราบถึง
ประวัติศาสตร ความเป็นมา และกระบวนการผลิตสาหรายทะเลเกาหลีวามีวิวัฒนาการและ
วิธีการอยางไร

อาหารประจําชาติเกาหลี ซ่ึงเป็นสวนหน่ึงในอาหารเกาหลียอดนิยมของคนไทยอีกเมนู
หน่ึง

ฮันบกเป็นเครื่องแตงกายประจําชาติเกาหลีมาเป็นเวลาพัน ๆ ปีมาแลว ความงามและความ
ออนชอยของวัฒนธรรมเกาหลีจะถูกถายทอดออกมาผานทางภาพถายของสุภาพสตรีใน
เครื่องแตงกายฮันบกน้ี กอนท่ีวัฒนธรรมการแตงกายแบบตะวันตกจะไดเขามาในเกาหลี
เมื่อรอยปีมาแลวน้ัน หญิงชาวเกาหลีจะสวมชุดฮันบกเป็นปกติทุกวัน สวนสุภาพบุรุษจะ
สวมชอโกรี (เสื้อนอกแบบเกาหลี) และพาจิ (กางเกงขายาว) ในขณะท่ีสุภาพสตรีสวมชอก
อรีและชีมา (กระโปรง) ในปัจจุบันชุดประจําชาติฮันบก จะใชสวมเฉพาะในโอกาสพิเศษ
ตาง ๆ เชน งานมงคลสมรส วันซอลลัล (วันขึน้ปีใหมตามจันทรคติ) หรือวันชูซก (วัน
ขอบคุณพระเจา) ฮันบก ของผูหญิงประกอบดวย กระโปรงพันรอบตัว เรียกวา “ชิมา” และ
เสื้อ “ชอกอรี” ซ่ึงคลายเสื้อแจ็คเก็ตฮันบกของผูชายประกอบดวยชอกอริเชนกัน แตสัน้
กวาของผูหญิง และมีกางเกงเรียกวา “บาจิ” ทัง้ชุดของผูหญิงและผูชายสวมคลุมทับดวย
เสื้อคลุมยาวเรียกวา “ตุรุมากิ”

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู ไกตุนโสม

 บาย



 หมายเหตุ

วันท่ี 5 ซากุระ ถนนยออึยโด - ศูนยสมุนไพรฮอกเกตนามู - ถนนฮงอิก
หรือ ยานฮงแด - พิพิธภัณฑภาพลวงตา 3 มิติ - พิพิธภัณฑ
น้ําแข็ง - ซุปเปอรมารเก็ตเกาหลี - ทาอากาศยานนานาชาติอิน
ชอน - ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

โรงแรมคอนเฟิรมจะแจงในใบนัดหมายการเดินทางอีกครัง้ โดยทางบริษัทจะสงใหกอน 5-7 วันกอนเดินทาง

พระราชวังถ็อกซูคุง

ดิวต้ีฟรี

คลองชองเกชอน

เมียงดง

พระราชวังถ็อกซูคุง ซ่ึงมีสิ่งกอสรางท่ีนาชมเป็นอันมาก เชน ประตูหลักแทฮันมุน
(Daehangmun Gate) พระท่ีน่ังชุงวาจอนและทองพระโรง และซกโชจอน
(Soekjojeon) อันเป็นสิ่งกอสรางแบบตะวันตกแหงเดียวในบรรดาพระราชวังตางๆ ใน
เกาหลี ซกโชจอนแหงน้ีเป็นท่ีตัง้ของพิพิธภัณฑพระราชวัง ซ่ึงเป็นท่ีเก็บสิ่งของท่ีใชใน
พระราชวังในสมัยราชวงศโชซอน นอกจากน้ียังมีพิพิธภัณฑศิลปะถอกซูกุง ซ่ึงแสดงผล
งานทางศิลปะสมัยใหมมากมาย

ซ้ือสินคาปลอดภาษี DUTY FREE แหลงรวมสินคาแบรนดเนมมากมาย เชน นาฬิกา
แวนตา เครื่องสําอาง กระเปา กลองถายรูป และสินคาแบรนดอ่ืนๆ อีกมากมาย

สรางมาตัง้แตสมัยพระเจายองโจแหงราชวงศโชชอน อายุเกาแกกวา 600 ปี เดิมเป็นคลอง
น้ําเนา ชุมชนสลัมเยอะ รถติดมาก จนมีการสรางทางดวนทับคลอง ไมมีใครอยากจะเดิน
ผาน ตอมาปี 2003 รัฐบาลไดบูรณะคลองใหม ทุบทางดวนทิง้ แลวทุมงบกวา 386 พัน
ลานวอน พัฒนาจนน้ําใสสะอาด เป็นสถานท่ีพักผอนหยอนใจสุดฮิตของชาวกรุงโซลและ
นักทองเท่ียว

สถานท่ีชอปป้ิงยอดฮิตในเกาหลี ใครท่ีมาเกาหลีตองมาชอปป้ิงท่ีน่ี เพราะเป็นศูนยรวม
ของสินคายอดฮิตหลากหลายชนิด ไมวาจะเป็น เครื่องสําอางค มีทุกย่ีหอยอดฮิตในเกาหลี
มีทุกซอยทุกหลืบในเมียงดง , เสื้อผาแฟชัน่ ทัง้หญิงและชาย เสื้อผาท่ีน่ีจะมีทัง้รานท่ีเป็น
แบรนดยอดฮิตในเกาหลี และแบรนดสุดฮิตจากตางประเทศ ,รองเทา มีทัง้รองเทาแฟชัน่
รองเทากีฬา ทัง้มีย่ีหอ และไมมีย่ีหอ ,รานกระเปา ดีไซนสวยเกไมเหมือนใคร, รานขาย
เครื่องประดับ รวมถึงรานอาหาร รานฟาสฟูด รานหมูยาง และ รานกาแฟ สรุปวาท่ีน่ีมีทุก
อยางท่ีสาวๆ นักชอปตองการ

 คํ่า  L’ART GIMPO HOTEL, BENIKEA HOTELหรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

่



ซากุระ ถนนยออึยโด (หมายเหตุ : โปรแกรมชมซากุระจะเดินทางไปชมเฉพาะชวงเดือนเมษายนซ่ึงเป็นชวงการบานของ
ซากุระเทาน้ัน ทัง้น้ีการบานของดอกซากุระ ขึน้อยูกับสภาพอากาศและองคประกอบอ่ืนๆ ทางบริษัทไมสามารถกําหนดการบาน
ของดอกซากุระท่ีแนนอนได ดังน้ันทางบริษัทจึงขออภัย ถาในวันท่ีทานเดินทาง อาจจะไมไดพบการบานของดอกซากุระ ท่ี
สวยงามเต็มท่ีได จึงเรียนแจงใหทราบกอนลวงหนา)

นําทานเดินทางไปดูแลสุขภาพกันท่ี ศูนยสมุนไพรฮอกเกนามู ซ่ึงเป็นสมุนไพรท่ีท่ัวโลกยอมรับ รวมถึงสถาบันตางๆ วาเป็น
สมุนไพรท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุดในการบํารุงตับและดูและตับของเรา ซ่ึงจะเป็นสมุนไพรท่ีหาไดยากในปัจจุบัน ชาวเกาหลีรุนใหมนิยม
นํามารับประทานเพ่ือชวยดูแลตับใหสะอาดแข็งแรง ปองกันโรคตับแข็ง ไมถูกทําลายจาการด่ืมแอลกอฮอล กาแฟ บุหรี่ สาร
ตกคางจากอาหารและยา

นําทานชอปป้ิง ยานฮงแด อยูใกลกับมหาวิทยาลัยศิลปะฮงอิก ท่ีมีชื่อเสียงมากของเกาหลีบรรยากาศจึงสดใสเต็มไปดวยหน ุม
สาวชาวโซลในตอนกลางวันฮงแดเป็นถนนท่ีสามารถเดินชอปป้ิงในรานเสื้อสวยสุดอารตแบบราคานักศึกษา และอัพเดตสตรีท
สไตล จากแฟชัน่นิสตาตัวจริงสวนกลางคืนเป็นแหลงปารตีท่ี้ chic สุดในโซล

นําทานชม ถายภาพ 3 มิติ เคล็ดลับงานศิลปะแหงภาพ” ท่ีทําใหทานไดตื่นตาตื่นใจกับศิลปะแนวใหมเป็นภาพวาดในลักษณะ
3 มิติเหมือนภาพวาดมีชีวิตและหลุดออกมาจากแผนเฟรมภาพแนวคิดรูปแบบใหมเป็นความคิดสรางสันและจินตนาการของการ
สรางภาพโดยใชเทคนิคพิเศษจากภาพสามมิติท่ีรวมทฤษฎีทางวิทยาศาสตรและการซอนภาพโดยกระตุนความเคล่ือนไหวของภาพ
ใหมีมิติเหมือนจริง

จากน้ันชม พิพิธภัณฑน้ําแข็ง ปะติมากรรมน้ําแข็งตัง้อยูในกรุงโซลเป็นสถานท่ีจัดโชวน้ําแข็งแกะสลักนักทองเท่ียวสามารถ
สัมผัสอากาศท่ีหนาวเย็นติดลบกวาสิบองศาและชมน้ําแข็งท่ีถูกแกะสลักออกมาเป็นรูปรางตางๆ ไดอยางนาอัศจรรย

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย เมนู จิมดัก เป็นไกพะโลผัดกับวุนเสนและผักอรอยมากมายเสริฟ
พรอมขาวสวยรอนๆ พรอมเครื่องเคียงตางๆ

จากน้ันแวะซ้ือของ รานละลายเงินวอน อาทิเชน สาหราย ขนมตาง ๆ ช็อกโกแลตหินซีเรียลช็อกโก ผลิตภัณฑของใบและ
รากฝอยของโสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหนาโสม ครีมลางหนาโสม เครื่องสําอางโสม เป็นตน และยังมีหมอนสุขภาพ
กิมจิ เป็บเปโร (ปอกกีเ้กาหลี) ชินราเมง( มามาเกาหลี)

ค่ํา

สมควรเวลานําทานเดินทางสูสนามบิน

19.55 น. ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี LJ 001

23.35 น. ถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

ซากุระ ถนนยออิโด

ศูนยสมุนไพรฮอกเกตนามู

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ซากุระ ณ ถนนยออีโด บานอยูท่ัวเกาหลี ไมตองไปถึงญ่ีป ุนก็ไดก็สามารถชมซากุระได
สองขางทางจะเต็มไปดวยงามของดอกซากุระสีชมพูออนละลานตา ใหทานไดหยิบกลอง
ขึน้มาถายภาพดอกซากุระเก็บไวเป็นท่ีระลึก (ดอกซากุระจะเริ่มบานประมาณชวงเดือน
เมษายน )

ฮอกเก็ตนามู เป็นสมุนไพรท่ีขึน้เฉพาะประเทศเกาหลี 10 ปีจะออกดอกหน่ึงครัง้ปลูกบน
ยอดเขาสูง เมื่อนําดอกมาสกัด มีสรรพคุณ ชวยขับสารพิษตกคางตางๆออกจากตับอยาง
ปลอดภัยเน่ืองจากเป็นสมุนไพรเกรดเอ มีขายเฉพาะในประเทศเกาหลีเทาน้ัน เกรดสง
ออกท่ีขายตามหามสรรพสินคาบานเรา จะเป็นเกรดบีเทาน้ัน ไมมีเกรดเอ



ถนนฮงอิก หรือ ยานฮงแด

พิพิธภัณฑภาพลวงตา 3 มิติ

พิพิธภัณฑนํ้าแข็ง

ยานดังสําหรับวัยรุน เป็นแหลงรวม รานคา รานอาหาร คลับ บาร รวมทัง้เป็นถนนแสดง
งานศิลปอารตๆ ของเหลาศิลปินอารมรติสตแตกทัง้หลาย ถนนสายอารทยาน
มหาวิทยาลัย ฮงอิก ยานน้ีมีทัง้รานอาหาร คอฟฟ่ีช็อป ผับ บาร รานขายเสื้อผา รานขาย
เครื่องสําอางค และเกสเฮาส ราคายอมเยาว (ถูกบางไมถูกบาง ถาถูกมากๆก็เดินไกลจาก
รถไฟฟานิดนึง ) ยานน้ีถือเป็นศูนยรวมวัยรุนเด็กแนวชาวเกาหลี และเป็นสถานท่ีโชวของ
ของนักรองใตดิน อินด้ี มารองเพลง โชวผลงานของตัวเองใหผูคนท่ีเดินผานไปมาแถวน้ัน
ไดดูกัน ปกติโดยสวนตัวชอบไปเดินเลนแถวฮงแดเพราะวามีรานคาเสื้อผานารักๆ ดีไซน
แนวๆ ใหเลือกหลากหลาย และรานอาหารอรอยๆ หลายราน ออ จุดเดนอีกอยางหน่ึงของ
ยานน้ีคือมีรานหมูยางอรอยๆ ใหเลือกกินหลายราน

เป็นสถานท่ีทองเท่ียวแหงใหมของกรุงโซล มีเอกลักษณท่ีแปลกแหวกแนวจากพิพิธภัณฑ
ท่ีเราเคยรูจักอยางสิน้เชิง จุดเดนก็คือ ภาพบริเวณฝาผนังและพ้ืน จะถูกสรางสรรค โดยใช
เทคนิคพิเศษในการสรางภาพ3มิติ รวมถึงทฤษฎีทางวิทยาศาสตรเชนการหักเหของแสง
เงา และการซอนภาพโดยกระตุนการเคล่ือนไหวของภาพใหมีมิติเหมือนจริง ซ่ึงศิลปะแบบ
น้ีเรียกวา ทรอมพลุยล (trompe l’oeil) มาจากภาษาฝรัง่เศสท่ีแปลวาลวงตาและท่ีสําคัญ
ภาพลวงตาเหลาน้ียังสามารถทําใหผูชมเขาไปมีสวนรวมกับภาพได โดยแตละภาพจะมีคํา
แนะนําเรื่องตําแหนงการยืน เพ่ือจัดวางทาตางๆ

เมืองน้ําแข็งท่ีมีผลงานศิลปะแกะสลักน้ําแข็งกวา 50 ชิน้ รวมอยูในท่ีเดียว พรอมจัดแสดง
ในแบบท่ีไมธรรมดา แตจําลองเป็นเมืองท่ีทุกอยางกลายเป็นน้ําแข็ง และเอาใจเด็กๆ ดวย
สไลเดอรน้ําแข็ง และกิจกรรมอ่ืนๆ อีกมากมาย ใหคุณไดเดินเท่ียวอยางไมรูสึกเบื่อ อาทิ
สัมผัสประสบการณน่ังรถลากกวางรูดอรฟ ทักทายลุงซานตา โพสทาคูกับนกเพนกวินขัว้
โลก สํารวจบานน้ําแข็งเอสกิโม เย่ียมชมปราสาทน้ําแข็ง ชมวิวจากบนกําแพงเมือง และ
ลองเขาพักโรงแรมท่ีทุกอยางทําจากน้ําแข็ง

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู จิมดัก (ไกพะโลเกาหลี)

ซุปเปอรมารเก็ตเกาหลี บาย

ซุปเปอรมารเก็ต (ละลายเงินวอน ซ้ือ 5 แถม 1) สาหราย ขนมตางๆ ช็อกโกแล็ตหิน ซีเรีย
ลช็อกโก ผลิตภัณฑของใบและรากฝอยของโสมในรูปแบบขนม ชาโสม โคลนพอกหนา
โสม ครีมลางหนาโสม เครื่องสําอางโสม และยังมีกิมจิ เปเปโร (ปอกกีเ้กาหลี) ชินราเมง
(มามาเกาหลี) นมกลวย เป็นตน

ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน คํ่า

ปัจจุบันทาอากาศยานอินชอนมีเท่ียวบินกวา 410,000 เท่ียวรองรับผูโดยสารกวา 44 ลาน
คนและสินคากวา4.5ลานตันตอปี และยังไดรับรางวัลดีเดนดานการบริการระดับโลกถึง6ปี
ซอน มีรานคาปลอดภาษีกวา70รานของแบรนดดังกวา 400 แบรนด เชน
CHANEL,GUCCI, HERMES,CARTIER โดยจําหนายในราคาถูกท่ีราน Shilla และ
Lotte เป็นduty free shopขนาดใหญ



 หมายเหตุ ซากุระ ถนนยออึยโด (หมายเหตุ : โปรแกรมชมซากุระจะเดินทางไปชมเฉพาะชวงเดือนเมษายนซ่ึงเป็นชวงการบานของ
ซากุระเทาน้ัน ทัง้น้ีการบานของดอกซากุระ ขึน้อยูกับสภาพอากาศและองคประกอบอ่ืนๆ ทางบริษัทไมสามารถกําหนดการบาน
ของดอกซากุระท่ีแนนอนได ดังน้ันทางบริษัทจึงขออภัย ถาในวันท่ีทานเดินทาง อาจจะไมไดพบการบานของดอกซากุระ ท่ี
สวยงามเต็มท่ีได จึงเรียนแจงใหทราบกอนลวงหนา)

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทัวร , ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครัง้กอนทําการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทัง้น้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตัง้แตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะเล่ือนการเดินทาง หรือ เปล่ียนแปลงราคา ในกรณีท่ีผูเดินทางไมถึง 20 คนขึน้ไป

ในกรณีท่ีสายการบินประการปรับขึน้ภาษีน้ํามัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาภาษีน้ํามันเพ่ิมตามความเป็นจริง

ตัว๋เครื่องบินท่ีออกเป็นกรุปไมสามารถเล่ือนวันเดินทางหรือขอคืนเงินได

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะเปล่ียนแปลง หรือสลับรายการทองเท่ียวตามความเหมาะสม ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย หรือเหตุการณท่ี
อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะคํานึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชนของคณะผูเดินทางเป็นหลัก

บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน หากเกิดเหตุการณสุดวิสัย เชน ความลาชาจากสายการบิน การยกเลิกเท่ียวบิน การเมือง การ
ประทวง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล ปัญหาจราจร อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ หรือทรัพยสินสูญหายอันเน่ืองมาจากความประมาทของ
ตัวทานเอง หรือจากการโจรกรรม และอุบัติเหตุจากความประมาทของตัวทานเอง

กรณีท่ีสถานท่ีทองเท่ียวใดๆ ท่ีไมสามารถเขาชมไดเน่ืองจากเหตุสุดวิสัย สภาพอากาศ เหตุการณท่ีอยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ
เป็นตน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาใชจายใดๆ ทัง้สิน้

กรณีท่ีทานสละสิทธิใ์นการใชบริการใดๆ หรือไมเขาชมสถานท่ีใดๆ ก็ตามท่ีระบุในรายการทองเท่ียว หรือไมเดินทางพรอมคณะ ทา
งบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาใชจายไมวากรณีใดๆ ทัง้สิน้

กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองทัง้ในประเทศไทย และในตางประเทศมีปฏิเสธมิใหเดินทางเขา-ออกตามประเทศท่ีระบุไว  เน่ืองจาก
การครองครองสิ่งผิดกฎหมาย สิ่งของตองหาม เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือไมวาดวยเหตุผลใดๆ ก็ตามบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะ
ไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดก็ตาม 

กรณีท่ีทานใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทางเพ่ือการทองเท่ียวกับคณะทัวร หากทานถูกปฏิเสธในการเขา-ออก
ประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาทัวรและรับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้

เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทัง้หมดแลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทัง้หมด

การชําระเงิน
ชําระคามัดจํา ทานละ 5,000 บาท หลังจากทําการจองภายใน 3 วัน ***ชวงเทศกาลวันหยุดยาว 10,000 บาท***

ชําระเงินคาทัวรสวนท่ีเหลือภายใน 21 วัน กอนออกเดินทาง (ในวันเวลาทําการ)

อัตรานี้รวม:
คาตัว๋เครื่องบินชัน้ประหยัดไปกลับพรอมกรุป

น้ําหนักกระเปาไมเกิน 15 กิโลกรัมตอทาน/หิว้ขึน้เครื่องได 12 กิโลกรัม

คาภาษีสนามบินทุกแหง

โรงแรมระดับ 3 ดาว พักหองละ 2 – 3 ทาน จํานวน 3 คืน 

บริการอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ

คาเขาชมสถานท่ีทองเท่ียวตางๆตามรายการระบุ

คารถรับ-สงและนําเท่ียว พรอมหัวหนาทัวรชํานาญงานและมัคคุเทศกทองถิ่น ตลอดการเดินทาง

คาประกันอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)

อัตรานี้ไมรวม:
คาทิปไกด และคนขับรถ ประมาณ  45,000 วอนหรือ 1,500 บาท ตอทานตลอดทริป สวนหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจ

คาใชจายสวนตัวอ่ืนๆ เชน หนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาซักรีด คาอาหารเครื่องด่ืมนอกเหนือรายการ 

คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % และ หัก ณ ท่ีจาย 3 %   

คาน้ําหนักกระเปาเกิน 15 กิโลกรัม  /  คาวีซาสําหรับหนังสือเดินทางตางดาว หรือชาวตางชาติ

วีซา
พาสปอรตควรมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือนนับจากวันเดินทาง

ขอแนะนําเพ่ิมเติม สําหรับผูเดินทางไปทองเท่ียวประเทศเกาหลีใต

่



1. ผูเดินทางท่ียังคงสภาพการเป็นนักศึกษา กรุณาเตรียมใบรับรองการเป็นนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ
ติดตัวไปดวยอาจจะตองใชในบางกรณี

2. ผูเดินทางท่ีเป็นขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานบริษัทเอกชนตางๆ กรุณาเตรียมบัตรประจําตัวขาราชการ หรือ
ใบรับรองการทํางานเป็นภาษาอังกฤษอาจจะตองใชในบางกรณี

3. ผูเดินทางท่ีทําเลมพาสปอรตใหมเน่ืองจากเลมเกาหมดอายุใหพกหนังสือเดินทางเลมเกาติดตัวไปดวยอาจจะตองใชในบางกรณี

4. กรุณาพกบัตรเครดิต (ถามี) และเงินสดติดตัว ทัง้เงินวอนและเงินสกุล USD กองตรวจคนเขาเมืองอาจจะขอดูในบางกรณี อาน
เอกสารโปรแกรมทัวรในละเอียดชัดเจน ทัง้สถานท่ีทองเท่ียว,เท่ียวบิน,วันเดินทาง เพ่ือประโยชนแกตัวทานเองในกรณีท่ีตองตอบ
คําถามท่ีดานตรวจคนเขาเมือง

หมายเหตุ
*** กอนตัดสินใจจองทัวร ควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแท จนเป็นท่ีพอใจ แลวจึงวางมัดจําเพ่ือประโยชนของทานเอง ***

ราคาโปรโมชัน่!!!ไมมีราคาเด็ก

เด็กทารก INFANT (อายุตํ่ากวา 2 ปี) ราคา 8,900 บาท

จอยแลนดไมใชตัว๋เครื่องบิน ราคา 8,900 บาท

ไมรวมทิปไกด+คนขับรถตลอดการเดินทาง ทานละ 45,000 วอน (ประมาณ 1,500 บาท) ขออนุญาตเก็บคาทิปทุกทานท่ีสนาม
บินไทย 

กรุณาชําระคามัดจําทานละ 5,000 บาท (ชวงเทศกาลวันหยุดยาว 10,000 บาท) หลังจากจองภายใน 3 วัน หากไมชําระภายในเวลา
ท่ีกําหนด ทางบริษัทขออนุญาตตัดท่ีน่ังตามเงื่อนไข

โรงแรมคอนเฟิรมจะแจงในใบนัดหมายการเดินทางอีกครัง้ โดยทางบริษัทจะสงใหกอน 5-7 วันกอนเดินทาง

หากทานตองซ้ือบัตรโดยสารภายในประเทศเพ่ือไปและกลับกรุงเทพฯ แตละกรุปน้ันจะคอนเฟิรมกอนประมาณ 10 วันกอนเดิน
ทาง

หากทานตองการจองตัว๋เครื่องบินภายในประเทศ กรุณาสอบถามเท่ียวบินคอนเฟิรมกับเจาหนาท่ีกอน กรุณาเลือกซ้ือบัตรโดยสาร
ภายในประเทศประเภทท่ีสามารถเล่ือนวันและเวลาในการเดินทางไดและหากกรณีเกิดความผิดพลาดจากสายการบิน เชน ความลาชา
ของเท่ียวบิน การยกเลิกเท่ียวบิน มีการยุบเท่ียวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการเปล่ียนแปลง เน่ืองจากสายการบินพิจารณา
สถานการณแลววา อยูนอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย หรือเหตุผลทางดานความปลอดภัยเป็นตน เหตุผลตางๆท่ี
อยู เหนือความควบคุมของบริษัท ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆไดในทุกกรณี

ในกรณีท่ีผูเดินทางไมผานการตรวจพิจารณาจากดานตรวจคนเขาเมือง (ต.ม.)ในการ เขา-ออกทัง้ประเทศไทยและประเทศ
เกาหลีใต อันเน่ืองมาจากการกระทําท่ีสอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนีเขาออกเมือง หรือการถูกปฎิเสธในกรณีอ่ืนๆทุกกรณี
ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบและไมคืนคาใชจายตางๆทัง้สิน้ เน่ืองจากเป็นการเหมาจายกับตัวแทนบริษัทแลว

การเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสมโดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทัง้น้ีเน่ืองจากสภาพ ลม ฟา อากาศ และ
สถานการณในการเดินทางขณะน้ันแตจะคํานึงถึงความปลอดภัยในการเดินทาง และผลประโยชนของหมูคณะเป็นสําคัญ โดยไมทําให
มาตรฐานของการบริการลดนอยลง

ทัวรน้ีจัดใหเฉพาะลูกคาท่ีประสงคจะไปทองเท่ียวตามรายการของทัวรทุกวันเทาน้ัน  หากทานไมสามารถรวมทัวร   ทุกวัน แค
สมัครมารวมทัวรเพียงเพ่ือการใชตัว๋เครื่องบินและท่ีพักในราคาพิเศษ  หากทานไมแจง และปรากฏวาทานไมรวมทัวรในบางวัน หรือ
ลูกคาไมลงรานท่ีรัฐบาลเกาหลีสนับสนุน ซ่ึงไดแกรานศูนยโสมรัฐบาล, ศูนยสมุนไพรบํารุงตับ, ศูนยสมุนไพรสนเข็มแดง, ศูนย
เครื่องสําอาง, Duty free ทางบริษัทฯ จะคิดคาดําเนินการในการแยกทองเท่ียวเอง 300 USD (กอนซ้ือทัวร จะตองแจงความประสงค
ท่ีเป็นจริง เพ่ือทางผูจัดจะไดคิดคาบริการท่ีเหมาะสม) 

การยกเลิก
ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการยึดมัดจําเต็มจํานวน

ยกเลิกกอนการเดินทาง 21 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเ์ก็บคาใชจาย 100% ของราคาทัวรทัง้หมด

กรณีกรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุด เทศกาลตางๆ เชน ปีใหม สงกรานต เป็นตน ทางบริษัทฯ ตองมีการการันตีมัดจําท่ีน่ังกับทางสาย
การบิน รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เชน Charter Flight และโรงแรมท่ีพักตางๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคามัดจํา หรือ คาทัวร
ทัง้หมด ไมวายกเลิกกรณีใดก็ตาม

เมื่อออกตัว๋แลว หากทานมีเหตุบางประการทําใหเดินทางไมได ไมสามารถขอคืนคาตัว๋ได เน่ืองจากเป็นนโยบายของสายการบิน


