


1 สนามบินสุวรรณภูมิ

2 สนามบินอินชอน	-	ปาจู	/	พาจู	-	Paju	Premium
Outlet	-	เกาะนามิ	-	OAK	VALLEY	SKI	RESORT
หรือ	โอควัลเลย	สกีรีสอรท

YANGJI	PINE	RESORT	SKI
VALLEY	/	JISAN	FOREST	SKI
RESORT	/	AOK	VALLEY	SKI
RESORT	/	WELLI	HILLI	SKI
RESORT		หรือ		ระดับเทียบเทา

3
โรงเรียนสอนทํากิมจิ	/	ทํากิมจิ	-	ไรสตรอเบอรรี่	-
เมืองยงอิน	-	สวนสนุกเอเวอรแลนด	-	พิพิธภัณฑ
น้ําแข็ง	-	ถนนฮงอิก	หรือ	ยานฮงแด	หรือ	ยานฮงอิก
-	พิพิธภัณฑสามมิติ

BENIKEA	SEOUL	HOTEL/	INTER
CITY	หรือ	ระดับเทียบเทา

4 ศูนยสมุนไพรฮอกเกตนามู	-	พระราชวังชางดอกกุง
-	สินคาปลอดภาษี	-	คลองชองเกชอน	-	จัตุรัสควางฮ
วามุน	-	เมียงดง

BENIKEA	SEOUL	HOTEL/	INTER
CITY	หรือ	ระดับเทียบเทา

5 หอคอยกรุงโซล	-	การคลองกุญแจคูรัก	-	โรงงาน
พลอยอเมทิส	-	สนามบินสุวรรณภูมิ

4	เม.ย.	61	-	8	เม.ย.	61 ฿40,900 ฿40,900 ฿40,900 ฿8,000



เคานเตอรเช็คอินปิดบริการกอนเวลาเครื่องออกอยางนอย	60	นาที	ผูโดยสารพรอม	ณ	ประตูขึน้เครื่องกอน
เวลาเครื่องออก	30	นาที

คํ่า
22.00	น.	คณะพรอมกันที่	ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ	ผูโดยสารขาออกชั้น	4	ประตู	2	เคานเตอร

D	เคานเตอรสายการบิน	JIN	AIR	(LJ)	กรุณาสังเกตปายรับที่สนามบิน	HAPPY	TOGETHER

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

เชา
01.00	น.	เหิรฟาสูประเทศเกาหลีใต	โดยสายการบิน	JIN	AIR	เทีย่วบิน	LJ	002

08.00	น.	ถึงสนามบินนานาชาติ	อินชอน	ประเทศเกาหลีใต
จากน้ันนําทานเดินทางสู	เมือง	พาจู	นําทานสู	La	Provence	แหงเกาหลีสัมผัสบรรยากาศหมูบานสไตล

ฝรั่งเศส	มีตึกเป็นสีตางๆ	สดใสมากๆ	สีสรรบานเรือนที่เป็นเอกลักษณของเมืองโพรวองซ	ดานในก็จะมีของขาย
หลากหลายแบบ
จากน้ันนําทานชอปป้ิงอยางจุใจที่	PAJU	PREMIUM	OUTLET	เป็น	Outlet	Mall	แหงใหม	และใหญที่สุดใน

เกาหลีใตซึ่งมีรานคาหลากหลายกวา	165	รานคา
บาย
นําทานจากน้ันนําทานถายภาพยามเย็นของ	เกาะนามิ	เดินทางไปทาเรือเฟอรรี่ขามฟากไปยังเกาะนามิ	หน่ึง

ในสถานที่ถายทําละครเกาหลี	เพลงรักในสายลมหนาว	ในฤดูหนาวทานไดสัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติก
ทามกลางหิมะขาวปกคลุมตนไม	และ	ระหวาง	2	ขางทาง	และถายรูปสวยๆกับหิมะขาวโพลนรอบๆเกาะทาน
สามารถเดินเลนรอบเกาะนามิชมทิวตนสนที่เป็นไฮไลทของเกาะนามิ
คํ่า
จากน้ันนําทานเขาสู	สกีรีสอรท	หลังจากทําการเช็คอินที่พักเรียบรอยแลว	นําทานไปสนุกกับการเลนสกีบน

ลานสกีขนาดใหญ	ประกอบไปดวยเนินสกีถึง	2	เนินดวยกัน	แบงเป็นเนินสกีสําหรับผูฝึกหัดเลน	1	เนิน,	และเนิน
สําหรับผูที่เลนชํานาญแลว	1	เนิน



ปัจจุบันทาอากาศยานอินชอนมีเที่ยวบินกวา	410,000	เที่ยวรองรับผูโดยสาร
กวา	44	ลานคนและสินคากวา4.5ลานตันตอปี	และยังไดรับรางวัลดีเดนดาน
การบริการระดับโลกถึง6ปีซอน	มีรานคาปลอดภาษีกวา70รานของแบรนดดัง
กวา	400	แบรนด	เชน	CHANEL,GUCCI,	HERMES,CARTIER	โดยจําหนาย
ในราคาถูกที่ราน	Shilla	และ	Lotte	เป็นduty	free	shopขนาดใหญ

พาจู'	เป็นเมืองในจังหวัดคย็องกี	,ประเทศเกาหลีใต	ตั้งอยูทางทิศตะวันตกเฉียง
เหนือของจังหวัดคยองกี	มีบริเวณทาเรือที่ติดกับเขตแดนทางทหารระหวาง
เกาหลีเหนือและเกาหลีใต	,พาจูถูกแตงตั้งขึน้ใหเป็นเมืองในปี	พ.ศ.	2540	เมือง
น้ีอยูไมไกลจากเมืองหลวงกรุงโซลขึน้ไปทางเหนือซักเทาไหร	เมืองน้ีมี
ประวัติศาสตรความหลังมากมาย	เพราะเป็นเขตแดนจุดเชื่อมตอระหวาง
เกาหลีเหนือและเกาหลีใต	นักทองเที่ยวที่จะเขาไปที่น่ัน	จึงตองแตงกาย
เรียบรอย

แหลงชอปป้ิงแหงใหมและใหญที่สุดในเกาหลี	ซึ่งมีรานคาหลากหลายกวา	165
รานคาและมีสินคาแบรนดดังมากมายอาทิเชน	Armani,	Calvin	Klein,	Diesel,
DKNY,	Guess,	Escada	ฯลฯ

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	(เมนู...“ทัคคาลบี“หรือไกบารบีคิวผัดซอสเกาหลี)

หน่ึงสถานที่ทองเที่ยวของประเทศเกาหลีใต	ที่เป็นจุดหมายในฝันสุดฮิตของนัก
ทองเที่ยวทั้งชาวเกาหลี	ชาวไทยและชาวตางชาติ	เกาะนามิหรือที่เรียกวา	"นา
มีซ็อม"	(Namiseom)	เป็นเกาะขนาดเล็กเพียง	460,000	ตารางเมตรตั้งอยู
กลางทะเลสาบชองเพียง	(Cheongpyeong	Lake)	มีชื่อเสียงในดานทัศนียภาพ
ทางธรรมชาติที่สวยงาม	และไดรับความนิยมมากขึน้จากกระแสความโดงดัง
ของภาพยนตซีรียเรื่อง	"เพลงรักในสายลมหนาว"	(Winter	Sonata)	ที่ใชเกาะ
แหงน้ีเป็นสถานที่ถายทํา

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	(เมนูชาบูไรตี้	SHABU	SHABU)
	YANGJI	PINE	RESORT	SKI	VALLEY	/	JISAN	FOREST	SKI	RESORT	/	AOK	VALLEY	SKI	RESORT	/

WELLI	HILLI	SKI	RESORT		หรือ		ระดับเทียบเทา

เป็นสกีรีสอรทแบบหรูขนาดใหญ	มีเสนทางสกี	9	เสนทาง	คือสําหรับมือใหม	2
เสนทาง,	สําหรับผูเลนแบบ	intermediate	5	เสนทาง	และสําหรับผูเลนแบบ
advance	2	เสน	ซึ่งแตละเสนทางจะมีรูปแบบการที่แตกตางกัน	สกีรีสอรทที่
Oak	Valley	Snow	Park	มีสิ่งอํานวยความสะดวกอีกหลายแบบ	ตั้งแตโรงแรม
ที่พักตากอากาศ	สนามกอลฟ,	สปา	สนามเด็กเลน,	หองฟิตเนส	และโซนราน
คา	รานอาหาร	สกีรีสอรทเป็นรีสอรทที่มีความเงียบสงบ	และเต็มไปดวย
ทัศนียภาพที่งดงามและบริสุทธิข์องหุบเขาและป าโอคที่เรียงรายเป็นทิวแถวใน
บริเวณรอบๆ	สกีรีสอรทแหงน้ี	อีกทั้งยังเป็นสกีรีสอรทที่เคยไดรับรางวัล	The
Best	AAA+Service	เป็นเวลาถึง	10	ปีซอน	น่ันจึงเป็นสิ่งการันตีถึงความยอด
เยี่ยมและความเป็นสุดยอดของที่น่ี	และในเรื่องของการตกแตงน้ันโอควัลเลยมี
รูปแบบในสไตลยุโรป	มีเนินสกีอยูทั้งหมด	9	เนิน	ซึ่งมีความลาดชันตางกัน
นอกจากน้ันที่น่ียังมาพรอมกับสนามกอลฟ	สระวายน้ํา	สนามเทนนิส	เป็นตน



ราคาทัวรยังไมรวมคาอุปกรณการเลนสกี,	สกีลิฟท,	สโนวสเลด	สกีคาเลนรวมชุดประมาณ50,000
วอน	กอนโดลาประมาณ	15,000	วอน

เชา

นําทานเดินทางสู	“โรงเรียนสอนทํากิมจิ”เพื่อใหทานเรียนรูเกี่ยวกับวัฒนธรรมการทํากิมจิ	ใหทานได
สนุกสนานกับการทํากิมจิ	โดยจะมีวิทยากรอธิบายขั้นตอนการทํากิมจิ	ทานสามารถซื้อกิมจิกลับไปเป็นของฝาก
คนที่บานไดดวย	หลังจากน้ันพาทานไปสวยหลอแบบหนุมสาวเกาหลี	กับการสวมชุดประจําชาติเกาหลี	“	ชุดฮัน
บก”	ใหทานไดถายรูปตามอัธยาศัยและเก็บภาพความประทับใจ
นําทานสู	ไรสตอเบอรี	่เพราะผลสตอเบอรี่ลูกโตมากๆ	บางลูกโตเทาลูกละมุดบานเราเลยคะ	ใหทานไดเห็น

แปลงปลูกสตอเบอรี่ของคนเกาหลี	ที่ปลูกสตอเบอรี่แบบไรสารพิษ	ปลูกดวยวิธีธรรมชาติ	และไดผลผลิตที่อรอย
และ	ปราศจากสารพิษ
บาย
เดินทางสู	เมืองยงอิน	ที่ตั้งของ	สวนสนุกเอเวอรแลนด	เป็นสวนสนุกกลางแจงที่ใหญที่สุดของประเทศ	ตั้ง

อยูทามกลางหุบเขา	ทานจะไดน่ังกระเชาลิฟท	ใหทานไดสนุกสนานกับเครื่องเลนนานาชนิด
คํ่า
จากน้ันนําทานอิสระชม	TRICK	EYE	MUSEUM	ผลงานการ	สรางสรรคศิลปะแนวใหมภาพวาดลวงตาสาม

มิติ	โดยทานจะไดสนุกสนานกับการถายรูปแอ็คชั่นทาทางตางๆ	ภาพทุกภาพจะออกมาดูประหน่ึงเหมือนจริงใน
เหตุการณ	และ	อีกน้ําแข็งแกะสลัก	ICE	MUSEUM	เป็นโซนน้ําแข็งแกะสลักรูปตางๆ	กอนเขาจะมีผาหมใหยืม
ฟรี	หยิบได	ทานละ	1	ผืน	อุณหภูมิขางในประมาณ-	4	องศา	ใหทานอิสระถายรูปดานในตามอัธยาศัย
ทานไปชอปป้ิงที่	ตลาดฮงแด	แหลงชอปป้ิงสินคาแฟชั่นสําหรับวัยรุนอยูใกลกลับมหาวิทยาฮงอิก	ภายใน

ถนนเสนน้ีเต็มไปดวยรานรวมแฟชั่นและเครื่องสําอางคสุดชิคอยาง	STYLE	NANDA	ฯลฯ	อีกทั้งยังมีรานอาหาร
และคาเฟมากมาย

	รับประทานอาหารเชาในโรงแรม	(

เป็นสถานที่ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่นาสนใจของเกาหลี	มีอยูมากมายหลาย
แหงทั้งในกรุงโซลและเขตหัวเมืองใหญอื่น	ๆ	ภายในจะมีกิจกรรมที่เป็นการ
เผยแพรวัฒนธรรมเกาหลีหลายอยาง	เชน	การสาธิตวิธีการทํากิมจิ	โดยจะให
ผูเขาชมลงมือทํากิมจิดวยตัวเอง	มีการใหชิมอาหารพื้นเมืองของเกาหลี	และให
สวมชุดประจําชาติของเกาหลี	(	ฮันบก	)	ถายภาพเป็นที่ระลึกดวย	ซึ่งเขาจะเตรี
ยมชุดฮันบกทั้งของผูชายและผูหญิงไวใหเลือกหลายแบบ

ไรสตรอเบอรรี่	เชิญลิ้มรสสตรอเบอรรี่ของเกาหลีสดๆ	ในบรรยากาศภายในไร
สตรอเบอรรี่อยางแทจริง	พบกับวิถีชีวิตชาวไรสตรอเบอรรี่ของเกาหลีวามีวิธี
การปลูกอยางไร	ใหไดผลสตรอเบอรรี่ที่ขนาดใหญเป็นพิเศษ	หวานหอม	และ
ชวนนารับประทาน	เป็นที่ชื่นชอบของชาวเกาหลีและชาวตางชาติ	และยังเป็น
ผลไมสงออกของประเทศดวย

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	(เมนู	หมูยางสไตลเกาหลี	PORK	GALBI)



เป็นเมืองในจังหวัดคย็องกี	ประเทศเกาหลีใต	เป็นเมืองสําคัญในเขตเมืองหลวง
โซล	มีประชากรเกือบ	1	ลานคน	เมืองยงอินมีการพัฒนาขึน้อยางรวดเร็วใน
ศตวรรษที่	21	วัดไดจากการที่เมืองน้ีมีประชากรเพิ่มขึน้มากที่สุดในเกาหลีใต
ทั้งยงอินยังเป็นที่ตั้งของเอเวอรแลนดและสวนน้ําแคริปเบี่ยนเบย	ซึ่งเป็นสวน
น้ําและสวนสนุกที่ไดรับความนิยมมากที่สุดในเกาหลีใต	และยังมีหมูบาน
เกาหลีโบราณที่ใหญที่สุดตั้งอยูดวย

เป็นสวนสนุกกลางแจงที่ใหญที่สุดของเกาหลี	ตั้งอยูที่เมืองยงอิน	(Yongin)	โดย
มีบริษทัซัมซุงเป็นเจาของ	เอเวอรแลนดน้ันถือวาเป็นเหมือน	“ดิสนียแลนด
เกาหลี”	เลยก็วาได	นิตยสาร	Forbes	ยังจัดอันดับใหเป็น	1	ใน	4	สวนสนุกยอด
นิยมของโลก	ที่ตั้งของสวนสนุกเอเวอรแลนดน้ันเหมือนสวนสนุกในฝันจริงๆ
เพราะอยูทามกลางหุบเขาและธรรมชาติ	สวยเหมือนในเทพนิยาย	ดานในถูก
แบงออกเป็น	5	โซนใหญๆ	และสัตวที่เป็นดาราดังของที่น้ีคือเจาตัว	Liger	(ไล
เกอร)	ลูกแฝดผสมระหวางสิงโตเพศผูและเสือเพศเมีย	ที่ถือวาเป็นลูกแฝดไล
เกอรคูแรกในโลกที่ตองมาดูที่เอเวอรแลนดที่เดียวเทาน้ัน

เมืองน้ําแข็งที่มีผลงานศิลปะแกะสลักน้ําแข็งกวา	50	ชิ้น	รวมอยูในที่เดียว
พรอมจัดแสดงในแบบที่ไมธรรมดา	แตจําลองเป็นเมืองที่ทุกอยางกลายเป็น
น้ําแข็ง	และเอาใจเด็กๆ	ดวยสไลเดอรน้ําแข็ง	และกิจกรรมอื่นๆ	อีกมากมาย	ให
คุณไดเดินเที่ยวอยางไมรูสึกเบื่อ	อาทิ	สัมผัสประสบการณน่ังรถลากกวางรูด
อรฟ	ทักทายลุงซานตา	โพสทาคูกับนกเพนกวินขั้วโลก	สํารวจบานน้ําแข็งเอ
สกิโม	เยี่ยมชมปราสาทน้ําแข็ง	ชมวิวจากบนกําแพงเมือง	และลองเขาพัก
โรงแรมที่ทุกอยางทําจากน้ําแข็ง

ยานดังสําหรับวัยรุน	เป็นแหลงรวม	รานคา	รานอาหาร	คลับ	บาร	รวมทั้งเป็น
ถนนแสดงงานศิลปอารตๆ	ของเหลาศิลปินอารมรติสตแตกทั้งหลาย	ถนนสา
ยอารทยานมหาวิทยาลัย	ฮงอิก	ยานน้ีมีทั้งรานอาหาร	คอฟฟ่ีช็อป	ผับ	บาร
รานขายเสื้อผา	รานขายเครื่องสําอางค	และเกสเฮาส	ราคายอมเยาว	(ถูกบาง
ไมถูกบาง	ถาถูกมากๆก็เดินไกลจากรถไฟฟานิดนึง	)	ยานน้ีถือเป็นศูนยรวมวัย
รุนเด็กแนวชาวเกาหลี	และเป็นสถานที่โชวของ	ของนักรองใตดิน	อินดี้	มารอง
เพลง	โชวผลงานของตัวเองใหผูคนที่เดินผานไปมาแถวน้ันไดดูกัน	ปกติโดย
สวนตัวชอบไปเดินเลนแถวฮงแดเพราะวามีรานคาเสื้อผานารักๆ	ดีไซนแนวๆ
ใหเลือกหลากหลาย	และรานอาหารอรอยๆ	หลายราน	ออ	จุดเดนอีกอยางหน่ึง
ของยานน้ีคือมีรานหมูยางอรอยๆ	ใหเลือกกินหลายราน

	รับประทานอาหารเย็น	ณ	ภัตตาคาร	(เมนูจิมดัก	ไกผัดวุนเสนอรอยนาลอง)
	BENIKEA	SEOUL	HOTEL/	INTER	CITY	หรือ	ระดับเทียบเทา

เป็นสถานที่ทองเที่ยวแหงใหมของกรุงโซล	มีเอกลักษณที่แปลกแหวกแนวจาก
พิพิธภัณฑที่เราเคยรูจักอยางสิ้นเชิง	จุดเดนก็คือ	ภาพบริเวณฝาผนังและพื้น
จะถูกสรางสรรค	โดยใชเทคนิคพิเศษในการสรางภาพสามมิติ	รวมถึงทฤษฎี
ทางวิทยาศาสตรเชนการหักเหของแสงเงา	และการซอนภาพโดยกระตุนการ
เคลื่อนไหวของภาพใหมีมิติเหมือนจริง	ซึ่งศิลปะแบบน้ีเรียกวา	ทรอมพลุยล
(trompe	l’oeil)	มาจากภาษาฝรั่งเศสที่แปลวาลวงตาและที่สําคัญ	ภาพลวงตา
เหลาน้ียังสามารถทําใหผูชมเขาไปมีสวนรวมกับภาพได	โดยแตละภาพจะมีคํา
แนะนําเรื่องตําแหนงการยืน	เพื่อจัดวางทาตางๆ



เชา
นําทานรูจักและเขาใจ	“ศูนยสมุนไพรฮอกเก็ตนามู”	”	ฮอกเก็ตน้ีชาวเกาหลีรุนใหมนิยมนามารับประทําน

เพื่อชวยดูแลตับใหสะอาดแข็งแรงปองกันโรคตับแข็งไมถูกทําลายจากการดื่มกาแฟ	บุหรี่	แอลกอฮอล	สาร
ตกคางจากอาหารและยา
นําทานชม	พระราชวังชางดอกกุง	เป็นพระราชวังที่สวยงามและทรงคุณคาที่สุดในประวัติศาสตรเกาหลี	ที่

เคยมีการปกครองดวยระบบกษตัริย	จนไดรับการขึน้ทะเบียนใหเป็นหน่ึงในมรดกโลกทางดานวัฒนธรรมของ
องคการยูเนสโกการ
พาทานไปชม	RED	PINE	หรือ	น้ํามันสนเข็มแดง	ผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลี	มีสรรพคุณชวยขับ

สารพิษออกจากรางกายชวยลดระดับน้ําตาลในเสนเลือด	ชวยละลายไขมันในเสนเลือดชวยลางสารพิษหรือดีท็
อกเลือดใหสะอาดและเพิ่มการไหลเวียนของเลือดไดสะดวกขึน้
บาย

นําทาน	ชอปป้ิงแหลงปลอดภาษี	(ดิวตี้ฟรี)	สินคาแบรนดเนมมากมาย	อาทิ	นาฬิกา,แวนตา,เครื่องสํา
อางคกระเปา,	น้ําหอม	เครื่องสําอางแบรนดชั้นดัง	ตางๆ	อาทิ	SULWHASOO	,	DKNY	,	SHISEIDO	,	DIOR	และ
กระเปาแบรนดดังตางๆ
ไปยัง	คลองชองเกชอน	ตั้งอยูใจกลางกรุงโซลตั้งอยูใจกลางกรุงโซล	บริเวณสองฝ่ังคลองตลิ่งถูกตกแตง

ประดับประดาอยางสวยงามผลัดน้ําเสียออกใหกลายเป็นน้ําใสจนมองเห็นพื้นดานลางมีการสรางน้ําพุตลอดแนว
เขื่อนชะลอความเร็วน้ํา	ลานกิจกรรมที่พักผอน	และ	มีน้ําตกเป็นแนวกั้น	มีทางเดินเลียบคลองตลอด	2.9
กิโลเมตร	และ	สะพานกวา	22	แหง
นําทานสู	COSMETIC	OUTLET	ชอปป้ิงเครื่องสําอางยอดนิยม
นําทานไป	ตลาดเมียงดง	หรือ	สยามสแควรเกาหลี	ที่เมียงดงแหงน้ีพบกับสินคาวัยรุน	อาทิ	เสื้อผาบุรุษ-

สตรี	เครื่องสําอางดังๆ

	รับประทานอาหารเชาในโรงแรม

ฮอกเก็ตนามู	เป็นสมุนไพรที่ขึน้เฉพาะประเทศเกาหลี	10	ปีจะออกดอกหน่ึง
ครั้งปลูกบนยอดเขาสูง	เมื่อนําดอกมาสกัด	มีสรรพคุณ	ชวยขับสารพิษตกคาง
ตางๆออกจากตับอยางปลอดภัยเน่ืองจากเป็นสมุนไพรเกรดเอ	มีขายเฉพาะใน
ประเทศเกาหลีเทาน้ัน	เกรดสงออกที่ขายตามหามสรรพสินคาบานเรา	จะเป็น
เกรดบีเทาน้ัน	ไมมีเกรดเอ

เป็นพระราชวังลําดับที่สองทึ่ถูกสรางตอจากพระราชวังเคียงบกกุง
(Gyeongbukgung	Palace)	ในปี	ค.ศ.	1405	และมีความสําคัญในการเป็นที่
พํานักของพระมหากษตัริยหลายพระองคในสมัยราชวงศโชซอน	(Joseon)
และยังเป็น	1	ใน	5	ของพระราชวังสําคัญที่ยังคงรักษาไว	ประกอบไปดวย	เขต
พระราชฐานชั้นนอก,	เขตพระราชฐานชั้นใน	และสวนดานหลังสําหรับเป็น
ที่พักผอนของพระมหากษตัรย	ซึ่งมีตนไมขนาดยักษที่มีกวา	300	ปี,	บอน้ํา	และ
ศาลาริมน้ํา

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	(เมนูโอซัมบลูโกกิ	ปลาหมึกผัดซอสคลุกคลิก)



เป็นแหลงชอปป้ิงเกาหลีที่มีสินคาแบรนดเนมกวา	250	แบรนด	ราคาของ
สินคาแบรนดเนมที่น่ีถูกกวาที่เมืองไทย	และสินคาแบรนดเนมบางชนิด
ประเทศไทยไมไดนําเขา	นักทองเที่ยวที่ไปเที่ยวเกาหลีตองใชพาสปอรตและ
ตัว๋เครื่องบินในการซื้อสินคาทุกครั้งที่	ดงฮวา	ดิวตี้ฟรี	แหงน้ี

สรางมาตั้งแตสมัยพระเจายองโจแหงราชวงศโชชอน	อายุเกาแกกวา	600	ปี
เดิมเป็นคลองน้ําเนา	ชุมชนสลัมเยอะ	รถติดมาก	จนมีการสรางทางดวนทับ
คลอง	ไมมีใครอยากจะเดินผาน	ตอมาปี	2003	รัฐบาลไดบูรณะคลองใหม	ทุบ
ทางดวนทิ้ง	แลวทุมงบกวา	386	พันลานวอน	พัฒนาจนน้ําใสสะอาด	เป็นสถาน
ที่พักผอนหยอนใจสุดฮิตของชาวกรุงโซลและนักทองเที่ยว

เป็นอีกหน่ึงที่ถายรูปที่นักทองเที่ยวในเกาหลีไมควรพลาดคือจัตุรัสควางฮวา
มุน	ที่ใจกลางกรุงโซล	เป็นจุดที่เดนในดานทัศนียภาพเพราะมีฉากหลังเป็น
พระราชวังคยองบก	ประตูควางฮวามุน	จัตุรัสชองกเย	และภูเขาบุกอัก	จัตุรัสค
วางฮวามุนเริ่มตนจากประตูควางฮวามุน	ที่เป็นประตูหลักขอพระราชวังคยอง
บก	มุงตรงไปยังสี่แยกเซจงโน	เป็นสถานที่ที่มีประวัติศาสตรยาวนานถึง	600
ปี

สถานที่ชอปป้ิงยอดฮิตในเกาหลี	ใครที่มาเกาหลีตองมาชอปป้ิงที่น่ี	เพราะเป็น
ศูนยรวมของสินคายอดฮิตหลากหลายชนิด	ไมวาจะเป็น	เครื่องสําอางค	มีทุก
ยี่หอยอดฮิตในเกาหลี	มีทุกซอยทุกหลืบในเมียงดง	,	เสื้อผาแฟชั่น	ทั้งหญิงและ
ชาย	เสื้อผาที่น่ีจะมีทั้งรานที่เป็นแบรนดยอดฮิตในเกาหลี	และแบรนดสุดฮิต
จากตางประเทศ	,รองเทา	มีทั้งรองเทาแฟชั่น	รองเทากีฬา	ทั้งมียี่หอ	และไมมี
ยี่หอ	,รานกระเปา	ดีไซนสวยเกไมเหมือนใคร,	รานขายเครื่องประดับ	รวมถึง
รานอาหาร	รานฟาสฟ ูด	รานหมูยาง	และ	รานกาแฟ	สรุปวาที่น่ีมีทุกอยางที่
สาวๆ	นักชอปตองการ

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	พิเศษ...	!!	อิ่มอรอยกับบุฟเฟตขาปูยักษ	และ	อาหารนานาชาติ	เบียร	ไวท
เติมไมอั้น
	BENIKEA	SEOUL	HOTEL/	INTER	CITY	หรือ	ระดับเทียบเทา

เชา
นําทานรูจักและเขาใจ	สมุนไพรโสมเกาหลีที่ชวยเสริมความแข็งแรงใหแกระบบยอยอาหารและปอด	ชวย

ทําใหจิตใจสงบและเพิ่มพละกําลังโดยสวนรวมสรรพคุณทางการแพทย	ชวยบํารุงหัวใจ	ปองกันโรคหัวใจขาด
เลือด	เสริมประสิทธิภาพทางเพศ	ลดและปองกันมะเร็งและเร็วๆ	น้ี	โสมเกาหลีอาจจะไดจดทะเบียนมรดกโลก
โดยองคการยูเนสโก
นําทานสู	หอคอย	N’SEOUL	TOWER	”	ณ	เขานัมซาน	ภูเขาเพียงลูกเดียวใจกลางเมืองหลวงกรุงโซล	1	ใน

17	หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลก	สูงถึง	480	เมตร	เหนือระดับน้ําทะเล	ชมทัศนียภาพกรุงโซลและชานเมืองแบบ
รอบทิศ	360	องศา	พาทาน	คลองกุญแจคูรัก	เพราะมีความเชื่อวาคูรักที่ไดมาคลองกุญแจที่น่ีจะรักกันยาวนาน
ตลอดไป	(อิสระไมรวมคาขึ้นลิฟท)



บาย
หากมีเวลา	จะนําทานชมโรงงานเจียระไน	พลอยอเมทิส	แดนเกาหลีเป็นแดนของพลอยสีมวง	พลอยแหง

สุขภาพและนําโชค	โดยมีตั้งแตสีมวงออนเย็นตาจนถึงสีมวงไวน	มีเสนหเยายวนใจ	พลอยน้ีจะงามจับตาเมื่อมา
ทําเป็นแหวน	จี้	ตางหู	และสรอยขอมือ
นําทานเตรียมตัวกลับกรุงเทพ	แวะซื้อของฝากที่	“	รานละลายเงินวอน”	สาหราย	ขนมตาง	ๆ	ช็อกโกแลตหิน

ซีเรียลช็อกโก	ลิตภัณฑของใบและรากฝอยของโสม	ในรูป	ขนมโสม	ชาโสม	โคลนพอกหนาโสม	ครีมลางหนา
โสม	เครื่องสําอางโสม	เป็นตน	และยังมีหมอนสุขภาพ	กิมจิ	เป็บโปโร	(ปอกกี้เกาหลี)	ชินราเมง(	มามาเกาหลี)
คํ่า
19.35	น.	เหิรฟาสูประเทศไทย	โดยสายการบิน	JIN	AIR	เทีย่วบิน	LJ	001	(บริการ	SNACK	BOX	บน

เครื่อง)
23.40	น.	คณะเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ	โดยสวัสดิภาพ

	รับประทานอาหารเชาในโรงแรม

ถือไดวาเป็นสัญลักษณของกรุงโซล	ตัวหอคอยมีความสูงเกือบ	240	เมตร	ซึ่ง
บางครั้งก็ถูกเรียกวา	“นัมซันทาวเวอร”	เพราะหอคอยตั้งอยูบนภูเขานัมซาน
ซึ่งเป็นสถานที่ที่เหมาะสําหรับชมวิวทิวทัศนของกรุงโซล	โดยเฉพาะในชวง
เวลาคํ่าคืนน้ัน	จะเห็นสภาพบานเมืองของ	กรุงโซลดานลางเต็มไปดวยแสงสี
ตางๆ	ที่ทําใหรูสึกเพลิดเพลิน

จุดไฮไลท	ของ	N	Seoul	Tower	ที่คูรักทุกคูชาวเกาหลี	จะตองทําอยางเสียไมได
คือ	การคลองกุญแจคูรัก	Love	Key	Ceremony	บนโซลทาวเวอร	โดยที่จะ
เขียนขอความ	หรือชื่อของคูรักไวบนแมกุญแจ	และก็จะนําแมกุญแจน้ีไปคลอง
กับรั้วเหล็ก	สวนลูกกุญแจเคาจะทิ้งไป	ดวยความเชื่อที่วาหากคูรักคูใด	ไดมา
เยือนและคลองกุญแจคูรักกันที่น่ี	จะทําใหความรักของทั้งคูยืนยาว	ไมพราก
จากกันไปตลอดกาล

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	(เมนู	ไกตุนโสม	SAMGYETANG)

โรงงานพลอยอเมทิส	หรือ	พลอยสีมวง	ที่มีชื่อเสียงของประเทศเกาหลี	ซึ่งชาว
โสมเชื่อวาถาไดมีพลอยชนิดน้ีติดตัวไว	จะทําใหมีโชคลาภและสิ่งดีๆเกิดขึน้กับ
ชีวิต

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



การเดินทางในคณะน้ีจะตองมีผูโดยสารจํานวน	30	ทานขึน้ไป	และในกรณีที่ผูโดยสารไมครบคณะ	ทางบริษทัฯ	ขอ
สงวนสิทธิใ์นการออกเดินทาง	หรือ	ปรับราคาขึน้ตามความเหมาะสม	หากลูกคาตองการเดินทาง
ในกรณีที่ทางสายการบินมีการเรียกเก็บคาภาษีเชื้อเพลิง	เพิ่มเติม	ราคาน้ีอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามประกาศ

สายการบิน...
รายการทองเที่ยวและรายการอาหารที่ระบุไว	อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามสถานการณ	โดยไมจําเป็นตองแจงให

ทราบลวงหนา
หนังสือเดินทาง	ตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา	6	เดือน	และ	ทางบริษทั	ขอสงวนสิทธิร์ับเฉพาะผูมีวัตถุประสงค

เพื่อการทองเที่ยว	คาทัวรที่จายใหกับผูจัด	เป็นการชําระแบบจายชําระขาด	และผูจัดไดชําระใหกับสายการบินและ
สถานที่ตาง	ๆ	แบบชําระขาดเชนกันกอนออกเดินทาง	ฉะน้ันหากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามรายการไม
ดวยสาเหตุใดหรือไดรับการปฏิเสธการเขาหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ	(ประเทศไทยและประเทศ
เกาหลีใต)	ทางผูจัด	ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดสวนใด	ๆ	รวมทั้งคาตัว๋เครื่องบินใหแกทาน)
หากมีเพื่อนหรือญาติของทานตองการรวมเดินทางทองเที่ยวระหวางทองเที่ยวในประเทศเกาหลีหรือปัญหาตาง	ๆ

ตลอดจนขอแนะนํากรุณาติดตอเจาหนาที่ที่รับผิดชอบ	หากทานมีความจําเป็นตองรับฝากของจากผูอื่นเพื่อที่จะนําไป
ยังประเทศ	น้ัน	ๆ	หรือนํากลับประเทศไทย	ควรตรวจสิ่งของน้ันวาตองไมเป็นสิ่งของผิดกฎหมาย	ซึ่งของผิดกฎหมาย
บางประเภท	อาจมีโทษถึงขั้นประหารชีวิต	เจาหนาที่จะไมรับฝากกระเปาหรือสิ่งของใดใด
หากยกเลิกกอนออกเดินทางนอยกวาวันดังกลาว	ทางผูจัดมีคาใชจายที่ไดชําระลวงหนาไปแลวจํานวนมาก	ขอ

สงวนสิทธิใ์นการหักเงินในสวนที่เกิดขึน้จริง
คณะเดินทางชวงวันหยุด	หรือ	เทศกาลที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไขหรือเที่ยวบินเหมาลํา	Charter

Flight	หรือ	Extra	Flight	กับสายการบิน	หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ	จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคา
ทัวรทั้งหมด	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะปรับราคาตามสถานการณที่มีการปรับขึน้จากภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจจะมี
การเรียกเก็บเพิ่มเติม	ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและตามตารางบินของสายการบิน
หากมีการถอนตัวหรือไมไดใชบริการตามที่จองระบุเอาไวหรือกอนรายการทองเที่ยวจะสิ้นสุดลง	ผูจัดถือวาผูทอง

เที่ยวสละสิทธิแ์ละจะไมรับผิดชอบคาบริการที่ไดชําระไว	ไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น	เน่ืองจากคาใชจายที่ทานไดจายใหกับ
ผูจัด	เป็นการชําระแบบยืนยันการใชบริการแบบผูจัดเป็นตัวแทนนายหนา	ผูจัดไดชําระคาใชจายทั้งหมดใหแกผูให
บริการในแตละแหงแบบชําระเต็มมีเงื่อนไข
กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ	จนมีการยกเลิก	ลาชา	เปลี่ยนแปลง	การบริการจาก

สายการบิน	บริษทัขนสง	หรือ	หนวยงานที่ใหบริการ	ผูจัดจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะประสานงานใหเกิด
ประโยชนสูงสุดแกลูกคา	แตจะไมคืนเงินใหสําหรับคาบริการน้ัน	ๆ
มัคคุเทศก	พนักงานและตัวแทนของผูจัด	ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด	ๆ	ทั้งสิ้นแทนผูจัด	นอกจากมีเอกสารลง

นามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน
ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ	ไดเน่ืองจากเป็นการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ	ในกรณีที่ผู

เดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง	ไมวาจะเป็นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว	อันเน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย	การหลบหนี	เขาออกเมือง
และกรณีอื่นๆ
เน่ืองดวยมาตรการรักษาความปลอดภัยของสนามบินทั่วโลก	กอนทานขึน้เครื่องบิน	กรุณาแยกของเหลว	เจล	ส

เปรย	ที่จะนําติดตัวขึน้เครื่องบิน	แยกใสถุงพลาสติกใสมีซิปล็อคปิดสนิท	โดยที่ขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน	100	มิลลิลิตร
ตอชิ้น	และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน	1	ลิตร	และตองนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก	ณ	จุดเอ็กซเรย	อนุญาต
ใหถือไดทานละ	1	ใบเทาน้ัน	ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาที่กําหนด	รวมถึงสิ่งของที่มีลักษณะคลาย
กับอาวุธ	เชน	กรรไกรตัดเล็บ	มีดพก	แหนบ	จะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน
และประเทศเกาหลี	มีกฎหมายหามนําเขาผลิตภัณฑที่ทํามาจากพืช	และเน้ือสัตวทุกชนิดเขาประเทศ	เชน	ผัก	ผลไม
สด	ไข	เน้ือสัตว	ไสกรอก	เพื่อเป็นการปองกันโรคติดตอที่จะมาจากสิ่งเหลาน้ี	หากเจาหนาที่ตรวจพบ	จะตองเสียคา
ปรับในอัตราที่สูงมาก

ทางบริษทัฯ	ขอรับมัดจํา	10,000	บาท	สําหรับการจองนับตั้งแตวันจองภายใน	2	วัน	และ	สวนที่เหลือทั้งหมดชําระ
กอนเดินทางอยางนอย	25	วัน	(การไมชําระเงินคามัดจํา	หรือ	ชําระไมครบ	หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจายไมวา
ดวยสาเหตุใดใด	ผูจัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)

คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับ	กรุงเทพ	-	อินชอน	-	กรุงเทพ	(ตัว๋กรุป)	และ	คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี
คาอาหารทุกมื้อ	ตามที่ระบุในรายการ



คาเขาชมสถานที่ตางๆ	ตามรายการ
คาที่พักตามระบุในรายการ	พักหองละ	2-3	ทาน
คารถรับ-สง	และนําเที่ยวตามรายการ
คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละ	15	กก.	และนําขึน้เครื่องได	12	กก.
มัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง
คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง	วงเงินทานละ	1,000,000	บาท	(เงื่อนไขตามกรมธรรม	หรรษา	25)

กรณีปรับเพิ่มอัตราคาภาษีเชื้อเพลิงและประกันวินาศภัยทางอากาศสายการบิน
คาวีซาสําหรับพาสปอรตตางดาว
คาใชจายสวนตัว	อาทิ	คาทําหนังสือเดินทาง,	คาโทรศัพทสวนตัว,	คาซักรีด,	มินิบารในหอง,	รวมถึงคาอาหาร
และเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ	(หากทานตองการสั่งเพิ่ม	กรุณาติดตอหัวหนาทัวรแลวจายเพิ่มเองตาง

หาก)
คาทิปคนขับรถ	และ	ไกดทองถิ่น	และ	หัวหนาทัวร	ทานละ	(30,000	วอน	หรือ	1,000	บาท	/คน/ทริป)
ราคาตามโปรแกรมทัวร	ยังไมรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม	7%	และ	ภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%

โปรดตรวจสอบ	อายุ	ของหนังสือเดินทาง	(Passport)	ของผูโดยสาร	วาจะตองคงมีอายุเหลือ	ณ
วันเดินทาง	มากกวา	6	เดือนขึน้ไป	

สําหรับผูโดยสารที่ไมไดถือหนังสือเดินทางไทย	และทางบริษทัฯเป็นผูยื่นวีซาให	เมื่อผลวีซาผานแลวมีการยกเลิก
การเดินทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนคามัดจําทั้งหมด
ราคาดังกลาวเป็นราคาโปรโมชั่น	ไมสามารถยกเลิกการจองไดทุกกรณี
ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง,ถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐ

เกาหลีใต	ไมมีการคืนเงินทั้งหมดไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น	
ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือคามัดจําที่พักโดยตรงหรือโดย

การผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศซึ่งไมอาจขอคืนเงินได	รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน	Extra	Flight	และ
Charter	Flightจะไมมีการคืนเงินมัดจํา	หรือคาทัวรทั้งหมดเน่ืองจากคาตัว๋เป็นการเหมาจายในเที่ยวบินน้ันๆ


