


1 สนามบินสุวรรณภูมิ

2 สนามบินอินชอน	-	หมูบานเทพนิยาย	-	ยานไชนาทาวน	อินซอน	-
One	Mount	-	เกาะนามิ

AMOUR
SYMPHONY
HOTEL,	HERB
HOTEL,
ATHEANE
HOTEL	หรือ
เทียบเทา

3 เมืองยงอิน	-	วัดวาอูจองซา	-	สวนสนุกเอเวอรแลนด	-	กรุงโซล	-
หอคอยกรุงโซล	-	ทงแดมุน	ดีไซ

GOLDEN
FORESTHOTEL,
LEXVILL
HOTEL,
BENIKEA
HOTELหรือ
เทียบเทา

4 ศูนยโสม	-	บลูเฮาส	-	พระราชวังเคียงบ็อค	-	สินคาปลอดภาษี	-
DOOTA	DUTY	FREE	-	คลองชองเกชอน	-	เมียงดง

GOLDEN
FORESTHOTEL,
LEXVILL
HOTEL,
BENIKEAHOTEL
หรือ	เทียบเทา

5
ศูนยสมุนไพรฮอกเกตนามู	-	น้ํามันสนเข็มแดง	-	เรียนทําขาวหอ
สาหราย	คิมบับ	-	ฮันบก	-	ถนนฮงอิก	หรือ	ยานฮงแด	หรือ	ยานฮงอิก	-
พิพิธภัณฑสามมิติ	-	Ice	museum	-	ถนนฮงอิก	หรือ	ยานฮงแด	หรือ
ยานฮงอิก	-	สนามบินอินชอน	-	สนามบินสุวรรณภูมิ

20	ส.ค.	60	-	24	ส.ค.	60 13,900	บาท 13,900	บาท 13,900	บาท 4,500	บาท

22	ส.ค.	60	-	26	ส.ค.	60 13,900	บาท 13,900	บาท 13,900	บาท 4,500	บาท

24	ส.ค.	60	-	28	ส.ค.	60 13,900	บาท 13,900	บาท 13,900	บาท 4,500	บาท

26	ส.ค.	60	-	30	ส.ค.	60 13,900	บาท 13,900	บาท 13,900	บาท 4,500	บาท

28	ส.ค.	60	-	1	ก.ย.	60 13,900	บาท 13,900	บาท 13,900	บาท 4,500	บาท

30	ส.ค.	60	-	3	ก.ย.	60 13,900	บาท 13,900	บาท 13,900	บาท 4,500	บาท



สําหรับเทีย่วบิน	LJ002	01.00	–	08.00
21.30	น.	คณะพรอมกันที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	อาคารผูโดยสารขาออกประตู	4เคานเตอร	Dสายการบิน

จินแอร	(LJ)	มีเจาหนาที่ของบริษทัฯคอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวก

สําหรับเทีย่วบิน	LJ004	03.15	–	10.45
23.00	น.	คณะพรอมกันที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	อาคารผูโดยสารขาออกประตู	4เคานเตอร	Dสายการบิน

จินแอร	(LJ)	มีเจาหนาที่ของบริษทัฯคอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวก

ชวงดึก
21.30	น.	คณะพรอมกันที่	ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	อาคารผูโดยสารขาออกประตู	4เคานเตอร	Dสายการ

บินจินแอร	(LJ)	มีเจาหนาที่ของบริษทัฯคอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวก	

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ชวงเชา
01.00	น.	เหิน	ฟาสู	กรุงโซล	โดยสายการบิน	JIN	AIR	เที่ยวบินที่	LJ	002	(บินประมาณ	4.30	–	05.00	ชั่วโมง)

บริการ	SNACK	BOX	บนเครื่อง	
03.15	น.	เหิน	ฟาสูกรุงโซล	โดยสายการบิน	JIN	AIRเที่ยวบินที่	LJ	004	(บินประมาณ	4.30	–	05.00	ชั่วโมง)
08.00	น.	เดินทางถึง	ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน	ประเทศเกาหลีใต	(เวลาทองถิ่นเร็วกวาไทย	2

ช.ม.)
10.45	น.	เที่ยวบินLJ004เดินทางถึงทาอากาศยานนานาชาติอินชอนประเทศเกาหลีใต	(เวลาทองถิ่นเร็วกวา

ไทย	2	ช.ม.)
นําทานเดินทางสู	หมูบานเทพนิยาย	หรือ	DONGHWA	MAEUL	ไดถูกเนรมิตร	และตกแตงใหหมูบานที่

แสนธรรมดาใหกลายเป็นหมูบานแหงเทพนิยาย	โดยนํานิยายที่ทุกทานคุนเคยหลายเรื่องมาวาดภาพตกแตง
รอบๆหมูบานแหงน้ี	เชน	ปีเตอรแพน	สโนวไวทกับคนแคระทั้ง	7	อะลาดินกับตะเกียงวิเศษ	หนูนอยหมวกแดง
ฯลฯ	ใหทานไดถายภาพไดเกือบทุกมุม	หันไปทางไหนก็ตองถายภาพเก็บไวเป็นที่ระลึก
นําทานเดินทางสู	ไชนาทาวน	เป็นชุมชนของชาวจีนที่ถือกําเนิดจากการเปิดทาเรืออินชอนในปี	ค.ศ.	1883	ใน

อดีตนับเป็นพื้นที่สําคัญในการขนสงและคาขายสินคาจากประเทศจีน	สําหรับปัจจุบันน้ีชาวจีนที่ยังคงอาศัยอยู
เป็นรุนที่	2	หรือรุนที่	3	นับจากที่มีการบุกเบิก	แตกลิ่นไอและการดํารงไวซึ่งวัฒนธรรมของคนรุนกอนยังคงมีให
เห็น	รวมไปถึงการไดมีโอกาสไดลิ้มลองรสชาติอาหารจีนที่มีใหเลือกสรรหลายรานที่อินชอนไชนาทาวนแหงน้ี

ชวงเทีย่ง	
รับประทานอาหารเทีย่ง	ณ	ภัตตาคาร	บริการ	OSAM	หรือหมูและปลาหมึกผัดน้ําคลุกคลิกเน้ือหมู

และปลาหมึกยางบารบีคิวหมักสไตลสมัยใหมเกาหลีคนตางประเทศนิยมรับประทานเพราะมี



รสชาติออกหวานเผ็ดเล็กนอย	โดยการนําบารบีคิวหมูปลาหมึกลงในกระทะครึง่วงกลมพรอมน้ําซุป
ปรุงรส
นําทานOne	Mount	Snow	Park	(ราคาน้ีไมรวมคาเขา	SNOW	PARK	)	นําทานเดินทางสู	One	Mount	ตั้ง

อยูที่เมือง	Goyang	แหลงทองเที่ยวใหมลาสุดใกลกรุงโซล	ภายในแบงพื้นที่เป็นหลายสวนพรอมดวยสิ่งอํานวย
ความสะดวกมากมาย	เชน	Fitness	&	Golf,	Club,	Water	Park,	Shopping	Mall,	Roof	Garden,	Snow	Park
เป็นตน	นอกจากน้ี	หน่ึงในสถานที่ถายทําฉากในเรื่อง	Full	House	(Thai)	**	ราคาน้ีไมรวมคาเขา	SNOW
PARK	ทานใดสนใจโปรดสอบถามราคา	กับ	หัวหนาทัวร	ทานใดทีไ่มสนใจเลน	SNOW	PARK
สามารถเดินช็อปป้ิงตามอธัยาศัย	มีทัง้	H&M	ADIDAS	และมีอีกหลากหลาย	แบรนด	ชัน้นํา	คาเขา
SNOW	PARK	25000	วอน	สามารถเลนเครื่องเลนไดหลายชนิด	ทัง้	ปันจี้จัมฟ 	ไมลากเลื่อน	มาหมุน
สไลเดอร	***	
เย็น	รับประทานอาหารเย็น	ณ	ภัตตาคาร	บริการ	ทัคคาลบี	หรือไกบารบีคิวผัดซอสเกาหลีอาหาร

เลื่องชื่อของเมืองชุนชอน
นําทานสู	เมืองชุนชอน	ลงเรือเดินทางสู	เกาะนามิ	โดยใชเวลาประมาณ	10	นาที	ชมวิว	ทิวทัศนของสถาน

ที่เคยใชเป็นสถานที่ถายทําละครทีวี	Winter	Love	Song	อันโดงดังไปทั่วเอเชีย	พรอมมีเวลาใหทานไดเก็บภาพ
อันสวยงามนาประทับใจ	สุดแสนโรแมนติค	เปรียบประหน่ีงดุจทานเป็นพระ-นาง	ในละครเลยทีเดียว	อิสระตาม
อัธยาศัย
ชวงคํ่า	
นําทานสู	AMOUR	SYMPHONY	HOTEL,	HERB	HOTEL,	ATHEANE	HOTEL	หรือ	เทียบเทาโรงแรม

คอนเฟิรมจะแจงในใบนัดหมายการเดินทางอีกครัง้	โดยทางบริษทัจะสงใหกอน	5-7	วันกอนเดินทาง

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

หมูบานเทพนิยาย	หรือ	DONGWHA	MAEUNL	ไดถูกเนรมิตร	และตกแตงให
หมูบานที่แสนธรรมดาใหกลายเป็นหมูบานแหงเทพนิยาย	โดยนํานิยายที่ทุก
ทานคุนเคยหลายเรื่องมาวาดภาพตกแตงรอบๆหมูบานแหงน้ี	เชน	ปีเตอรแพน
สโนวไวทกับคนแคระทั้ง	7	อะลาดินกับตะเกียงวิเศษ	หนูนอยหมวกแดง	ฯลฯ
ใหทานไดถายภาพไดเกือบทุกมุม	หันไปทางไหนก็ตองถายภาพเก็บไวเป็นที่
ระลึก

ยานไชนาทาวน	CHINA	TOWN	จริงอยูที่ไชนาทาวนเป็นยานดังที่แทบจะมีใน
ทุกเมืองใหญ	ซึ่งก็รวมถึงประเทศไทยเราดวย	แตตองบอกวายานไชนาทาวน
ของอินชอนน้ันเต็มไปดวยความเป็นจีนแทราวกับเมืองจีนมาตั้งอยูเลย	ทั้ง
อาหาร	ภาษา	และวัฒนธรรม	น่ันก็เป็นเพราะยานไชนาทาวนเกิดมาจากการ
สรางทาเรือในอินชอนเพื่อทําการคาขายกับชาวจีน	กระทั่งมากขึน้เรื่อย	ๆ	จน
เกิดเป็นรานรวงมากมายและกลายเป็นยานไชนาทาวนในที่สุด	นอกจากน้ีมัน
ยังเคยเป็นยานไชนาทาวนที่ใหญที่สุดในเกาหลีใตดวย	เพราะเหตุน้ีเองคุณจึง
ไมควรพลาดที่จะมาสัมผัสกับวัฒนธรรมของจีนแผนดินใหญในประเทศ
เกาหลีใต

	รับประทานอาหารเที่ยง	ณ	ภัตตาคาร



บริการ	SNACK	BOX	บนเครื่อง
ราคาน้ีไมรวมคาเขา	SNOW	PARK	ทานใดสนใจโปรดสอบถามราคา	กับ	หัวหนาทัวร	ทานใดที่ไมสนใจเลน

SNOW	PARK	สามารถเดินช็อปป้ิงตามอธัยาศัย	มีทั้ง	H&M	ADIDAS	และมีอีกหลากหลาย	แบรนด	ชั้นนํา	คา
เขา	SNOW	PARK	25000	วอน	สามารถเลนเครื่องเลนไดหลายชนิด	ทั้ง	ปันจี้จัมฟ	ไมลากเลื่อน	มาหมุน	สไลเด
อร	***

One	Mount	ตั้งอยูที่เมือง	Goyang	ไมไกลจากกรุงโซล	แบงเป็น	2	โซนหลัก	คือ
Water	Park	และ	Snow	Park	เปิดตัวตนเดือนพฤษภาคม	2556	ที่ผานมา	เป็น
หน่ึงในสถานที่ถายทําฉากคูรัก	ไมค	กับ	ออมแอม	ในเรื่อง	Full	House	Thai	อีก
ทั้งยังเคยเป็นสถานที่ถายทํามิวสิควีดีโอเพลง	เจนเทิลแมน	(GENTLEMAN)
ของ	ไซ	นักรองหนุมชาวเกาหลีใต	เจาของเพลง	กังนัม	สไตล	และสถานที่ถาย
ทํารายการยอดฮิต	RUNNING	MAN	แบงเป็น	2	โซนหลัก	คือ	Water	Park	และ
Snow	Park	เป็นหน่ึงในสถานที่ถายทําฉากคูรักในเรื่อง	Full	House	Thai

	รับประทานอาหารเย็น	ณ	ภัตตาคาร
	AMOUR	SYMPHONY	HOTEL,	HERB	HOTEL,	ATHEANE	HOTEL	หรือ	เทียบเทา

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

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม	
นําทานเดินทาง	สูเมืองยงอิน	จังหวัดคยองกีโด	นําทานไหวพระ	ณ	วัดวาวูจองซา	ซึ่งตั้งอยูใน	วัดน้ีสราง

ขึน้ในปี	1970	โดยนักบวชแฮดอกเพื่อแสดงการตอบแทนความเมตตากรุณาของพระพุทธเจาในการรวมประเทศ
ภายในมีรูปสลักสะสมจากพุทธศาสนิกชนทั่วโลกมากกวา	3,000	ชิ้น
ทานเดินทางสู	เอเวอรแลนด	สวนสนุกกลางแจงที่ใหญที่สุดของประเทศเกาหลีใตซึ่งตั้งอยูทามกลางหุบเขา

ขอเชิญทานทองไปกับโลกของสัตวป าซาฟารีทานจะไดพบกับไลเกอรซึ่งเป็นลูกแฝดผสมที่เกิดขึน้จากความรัก
ระหวางสิงโตผูเป็นพอและเสือผูเป็นแมนับเป็นแฝดผสมเสือ-สิงโตคูแรกในโลกชมความนารักของหมีตางๆซึ่ง
พนักงานขับรถซาฟารีจะเป็นผูทักทายและเลนกับพวกเขาเติมเต็มความสุขของทานสนุกสนานกับเครื่องเลน
ตางๆ	ไมจํากัดชนิด	พรอมทั้งบรรยากาศหนาวๆ	โรแมนติคๆ

ชวงเทีย่ง	
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	หมูยางเกาหลี	หรือคาลบี้	เป็นอาหารพื้นเมืองเกาหลีที่เลื่อง

ชื่อและรูจักกันดีทั่วโลก	มีรสชาติกลมกลอม	โดยนําหมูสวนที่ติดกับกระดูกไปยางบนเตาถานแบบดั้งเดิม	เสิรฟ
พรอมขาวสวยรอนๆ	เครื่องเคียงหลากชนิด	น้ําจิ้มเตาเจี้ยว	และน้ําซุปสาหราย	รับประทานคลายกับเมี่ยงคําของ
ไทย
นําทานสู	หอคอยกรุงโซล	N	Tower	(ไมรวมคาลิฟต)	ซึ่งอยูบริเวณเนินเขานัมซานซึ่งเป็น	1	ใน	18	หอคอย

ที่สูงที่สุดในโลกที่ฐานของหอคอยมีสิ่งที่นาสนใจตางๆเชนศาลาแปดเหลี่ยมปาลกัก๊จอง,	สวนสัตวเล็กๆ,	สวน
พฤกษชาติ,	อาคารอนุสรณผูรักชาติอันชุงกุนนอกจากน้ีโซลทาวเวอรยังเป็นสถานที่ถายทําละครเกาหลีแนวนา
รักๆเรื่อง“กับดักหัวใจยัยแมมด”	อิสระใหทุกทานไดเดินเลนและถายรูปคูหอคอยตามอัธยาศัยหรือคลอง
กุญแจคูรัก



เย็น	รับประทานอาหารเย็น	ณ	ภัตตาคาร	บริการ	บีบิมบับ	และ	ชาบูชาบูสุกี้สไตลเกาหลีบนหมอไฟ
รอนๆ
นําทานเดินทางสู	ยานศูนยการคาแหลงชอปป้ิงที่ชื่อไดวาใหญที่สุดในเอเชีย	ทงแดมุน	ซึ่งตั้งอยูบริเวณประตู

เมืองโบราณทางทิศตะวันออกทานสามารถซื้อสินคาหลากหลายประเภทไดที่น้ีอาทิ	เสื้อผาบุรุษ-สตรี	รองเทา
บุรุษ-สตรี	รองเทาผาใบ	เข็มขัด	ของที่ระลึก	ชุดเครื่องครัวถุงนองถุงเทาผาพันคอโดยทานจะได	สัมผัส	กับ
บรรยากาศการชอปป้ิงสินคาในราคาเกาหลีอยางแทจริง

ชวงคํ่า	
นําทานเขาสูที่พัก	GOLDEN	FORESTHOTEL,	LEXVILL	HOTEL,	BENIKEA	HOTELหรือ	เทียบเทา

โรงแรมคอนเฟิรมจะแจงในใบนัดหมายการเดินทางอีกครั้ง	โดยทางบริษทัจะสงใหกอน	5-7	วันกอน

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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

เป็นวัดเกาแกที่ตั้งอยูกลางภูเขา	ทําใหไดเห็นวิวธรรมชาติที่ลอมรอบอยาง
สวยงาม	จึงเป็นแหลงทองเที่ยวที่นิยมอีกที่หน่ึง	เมื่อเขาไปก็จะเห็นเศียร
พระพุทธรูปไมสลักขนาดใหญมากสีทองอราม	ซึ่งเป็นสัญลักษณที่สําคัญ
ของวัดน้ี	เศียรพระพุทธรูปน้ีมีความสูงถึง	8	เมตร	วางตั้งอยูบนกองหินขนาด
ใหญ	ถามองจากระยะไกลกองหินน้ีจะดูเหมือนลําตัวของพระพุทธรูป	แตความ
จริงแลวมีแคเศียรพระเทาน้ันที่ทํามาจากไม	โดยเศียรพระพุทธรูปที่น่ีไดรับ
การบันทึกลงกินเนสบุคใหเป็นรูปสลักจากไมที่มีขนาดใหญที่สุดในโลกดวย

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

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



เมืองหลวงของประเทศเกาหลีใต	โดยคําวาโซลในภาษาเกาหลีมีความหมาย
วา	“เมืองหลวง”	กรุงโซลในอดีตเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรโซซอนมีชื่อเดิม
วา	เมืองฮันยาง	สถาปนาพรอมกับการสรางอาณาจักรโซซอน	มีอายุประมาณ
600	ปี	กรุงโซลปัจจุบันกอตั้งในปี	พ.ศ.	2491	และไดถูกกําหนดเป็น	เมืองพิเศษ
โดยมีพื้นที่รวม	605	ตร.กม.	ประชากรราว	100	ลานคน	และถือเป็นหน่ึงใน
เมืองหลวงที่มีประชากรมากที่สุดในโลก	โซลตั้งอยูทางตะวันตกเฉียงเหนือของ
ประเทศ	โดยอยูบริเวณแมน้ําฮัน

	รับประทานอาหารเย็น	ณ	ภัตตาคาร
	GOLDEN	FORESTHOTEL,	LEXVILL	HOTEL,	BENIKEA	HOTELหรือ	เทียบเทา

หรือตลาดดงแดมุน	เป็นตลาดที่เต็มไปดวยรานคามากมาย	และหางสรรพ
สินคาที่ทันสมัยกวา	10	แหง	ตั้งอยูทามกลางบรรยากาศแบบดั้งเดิมของ
บริเวณฮึนอินจิมุน	หรือประตูตะวันออก	เป็นแหลงคาของสินคาประเภทผา
เครื่องแตงกาย	เครื่องหนัง	เครื่องนอน	เครื่องใชภายในบาน	อุปกรณกีฬา
เครื่องกีฬา	รองเทา	และอื่นๆ	สินคามีความหลากหลายและทันสมัยในราคาที่
ไมแพง

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู	ศูนยโสมรัฐบาล	ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพวาผลิตจากโสมที่มีอายุ	6	ปีซึ่งถือวาเป็นโสมที่มี

คุณภาพดีที่สุดชมวงจรชีวิตของโสมพรอมใหทานไดเลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพดีที่สุดและราคาถูกกวาไทยถึง	2
เทากลับไปบํารุงรางกายหรือฝากญาติผูใหญที่ทานรักและนับถืออีกไมไกลจากกันมากนัก
นําชม	บลูเฮาสทําเนียบของประธานาธิบดี	(ระหวางรถแลนผานไมอนุญาตใหถายภาพหรือวีดีโอ

ใดๆทัง้สิ้น)	แวะถายรูปเป็นที่ระลึกกับอนุสาวรีย	นกฟีนิกซ	สัญลักษณความเป็นอมตะ	และชมทัศนียภาพอัน
สวยงามของภูเขารูปหัวมังกร	และวงเวียนน้ําพุ	ซึ่งนับเป็นจุดที่มีฮวงจุยที่ดีที่สุดของกรุงโซล
ชม	พระราชวังเคียงบ็อค	ซึ่งเป็นพระราชวังไมโบราณที่เกาแกที่สุด	สรางขึน้ใน	ค.ศ.	1394	หรือในอดีตกวา

600	ปีกอน	ภายในพระราชวังแหงน้ีมีหมูพระที่น่ังมากกวา	200	หลัง	แตไดถูกทําลายไปมากในสมัยที่ญี่ป ุนเขา
มาบุกยึดครอง	ทั้งยังเคยเป็นศูนยบัญชาการทางการทหารและเป็นที่ประทับของกษตัริย	ปัจจุบันไดมีการ
กอสรางหมูพระที่น่ังที่เคยถูกทําลายขึน้มาใหมในตําแหนงเดิม
ถายภาพคูกับพลับพลากลางน้ําเคียงเฮวรู	ที่ซึ่งเคยเป็นทองพระโรงออกงานสโมสรสันนิบาตตางๆ	สําหรับ

ตอนรับแขกบานแขกเมือง

ชวงเทีย่ง	
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	บริการทานดวย	เมนู	Samgyetang	หรือเมนูไกตุนโสม

อาหารในวังในสมัยกอน
นําทานสู	Cosmetic	Shop	เป็นศูนยรวมของเครื่องสําอางของเกาหลี	อาทิเชนROJUKISS,	LOTREE,

ETUDE	และอีกมากมายหลากหลายแบรนดเนมที่นําเขามาจากทั่วโลกอิสระทานเลือกซื้อไดตามอัธยาศัยชม
จากน้ันนําทาน	ชอปป้ิงสินคาปลอดภาษีที่	ดิวตี้ฟรี	(Duty	Free	Shop)	ที่น่ีมีสินคาชั้นนําใหทานเลือกซื้อ
มากมายกวา	500	ชนิด	อาทิ	น้ําหอม	เสื้อผาเครื่องสําอาง	กระเปา	นาฬิกา	เครื่องประดับ	ฯลฯ
หากพอมีเวลาพาทานเดินชม	คลองชองเกชอน	ซึ่งเดิมเป็นคลองเกาแกในอดีตมีอายุกวา	600	ปี	ที่ทอดผาน

ใจกลางเมืองหลวง	แตในปัจจุบันไดมีการพัฒนา	และบูรณะคลองแหงน้ีขึน้มาใหม	ทําใหกรุงโซลมีคลองที่ยาว
กวา	6	กิโลเมตร	ที่มีแตน้ําใส	จนสามารถมองเห็นตัวปลาหลากพันธที่กําลังแหวกวายไปมา	ปัจจุบันโครงการ
ชองเกชองไดกลายเป็นสถานที่จัดกิจกรรมตางๆ	อาทิ	งานแสดงศิลปะตางๆ	งานดนตรี	นิทรรศการดอกไม	ฯลฯ

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	บุฟเฟตบาบีคิวเกาหลี	หมู	เน้ือ	ไก	ซีฟ ูด	ไมอัน้



นําทานชอปป้ิงยาน	เมียงดง	หรือสยามสแควรเกาหลี	หากทานตองการทราบวาแฟชั่นของเกาหลีเป็น
อยางไร	กาวลํ้านําสมัยเพียงใดทานจะตองมาที่เมียงดงแหงน้ี	พบกับสินคาวัยรุน	อาทิ	เสื้อผาแฟชั่นแบบอินเทรน
เครื่องสําอางดังๆ	ของเกาหลี	พบกับความแปลกใหมในการชอปป้ิงอีกรูปแบบหน่ึง	ซึ่งเมียงดงแหงน้ีจะมีวัยรุน
หนุมสาวชาวโสมไปรวมตัวกันที่น่ีกวาลานคนในแตละวัน
นําทานเขาสูทีพ่ักGOLDEN	FORESTHOTEL,	LEXVILL	HOTEL,	BENIKEAHOTEL	หรือ	เทียบเทา

โรงแรมคอนเฟิรมจะแจงในใบนัดหมายการเดินทางอีกครัง้	โดยทางบริษทัจะสงใหกอน	5-7	วันกอน
เดินทาง

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

สถานที่แหลงรวมศูนยสมุนไพรโสม	เพื่อฟังคําบรรยายถึงสรรพคุณตางๆ	ของ
โสมแตละชนิด	โดยโสมที่ดีมีคุณภาพ	ตองมีอายุ	6	ปี	รัฐบาลเกาหลีไดใสใจกับ
เรื่องน้ีอยางมากจึงตองเขามาควบคุมทุกขั้นตอน	ตั้งแต	การเริ่มปลูกโสม	จน
กระทั้งการผลิตออกมาเป็นตัวยา	“โสมเกาหลี”	น้ันมีสารประกอบที่สําคัญอยู
หลายอยางมีทั้งวิตามินและแรธาตุหลายชนิด

หรือทําเนียบประธานาธิบดีของเกาหลีใตน้ัน	ไดชื่อบลูเฮาสเพราะวาเมื่อมอง
จากดานนอกเขาไปที่อาคารดังกลาวจะเห็นเป็นสีฟาออนทั้งหลัง	คนก็เลยเรียก
ตามสีของอาคารหลังน้ี	ทําเนียบประธานาธิบดีแหงน้ีไมเปิดใหบุคคลทั่วไปหรือ
นักทองเที่ยวเขาชมภายใน	แตสามารถชมจากดานนอกและถายภาพไกล	ๆได
อาคารบลูเฮาเป็นสถาปัตยกรรมเกาหลีผสมกับสถาปัตยกรรมรวมสมัยที่มี
ความโดดเดนเฉพาะตัว	ดานหลังของบลูเฮาสเป็นภูเขาที่เชื่อวาชวยเสริม	ฮวง
จุย	ดานหนาของบลูเฮาสมีลานกวางและมีอนุสาวรียรูปนกฟีนิกซ	อันหมายถึง
ความเป็นอมตะ	จุดน้ีจะเป็นที่ซึ่งนักทองเที่ยวนิยมมาถายภาพไวเป็นที่ระลึก

เป็นพระราชวังที่เกาแกที่สุดของราชวงศโชชอน	สรางขึน้ในปี	ค.ศ.	1394	ตน
พระราชวงศที่สถาปนาขึน้โดยกษตัริยแทโจ	ภายในมีการแสดงโชวการเปลี่ยน
เวรยามของทหารราชองครักษ	การโชวแตละครั้งใชเวลาประมาณ	30	นาที

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

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

หางสุดหรูยาน	ดงแดมุน	(Dongdaemun)	บรรดาเสื้อผาในหางก็มีแบรนดเป็น
ของตัวเอง	ดีไซนเฉพาะ	ราคาก็จะอัพขึน้มาจาก	หาง	Migliore	และ	Hello	apm
พอสมควร	หาง	Doota	(เขาบอกวาตอไมได)	สินคาของที่น่ีดูดี	มีระดับเป็น
สินคาที่กําลังอินแทรนดอยูในหมูวัยรุน	บางทีก็ทําเลียนแบบสินคาแบนดเนม
ชื่อดัง	คุณภาพคอนขางดี



	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	GOLDEN	FORESTHOTEL,	LEXVILL	HOTEL,	BENIKEAHOTEL	หรือ	เทียบเทา

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

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

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางไปดูแลสุขภาพกันที่	ศูนยสมุนไพรฮอกเกนามู	ซึ่งเป็นสมุนไพรที่ทั่วโลกยอมรับ	รวมถึง

สถาบันตางๆ	วาเป็นสมุนไพรที่มีคุณภาพดีที่สุดในการบํารุงตับและดูและตับของเรา	ซึ่งจะเป็นสมุนไพรที่หาได
ยากในปัจจุบัน	ทานจะไดชมการสาธิต	การทดลองวาสมุนไพรชนิดน้ีมีคุณคาเพียงใดตอโลกใบน้ี
นําทานสู	ศูนยสมุนไพรสนเข็มแดงหรือ	RED	PINE	ซึ่งผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลีซึ่งจะใช

ตนสนเข็มแดงจากยอดเขาที่ประเทศเกาหลีเหนือมาผลิตโดยใชเทคโนโลยีพรอมกับการวิจัยที่ประเทศเกาหลีใต
ออกมาเป็นน้ํามันสนเข็มแดงภูมิประเทศของประเทศเกาหลีเป็นภูเขาประมาณ	70	เปอรเซ็นตโดยกวาจะมาเป็น
น้ํามันสนเข็มแดงได	1	แคปซูล	ตองใชใบสนเข็มแดงประมาณ	2.7	กิโลกรัมมาสกัดเอาน้ํามันมาผลิตและวิจัยออก
มาเป็นน้ํามันสนน้ีสามารถชวยในการลดระดับไขมันในเสนเลือดไดเป็นอยางดี
นําทานเขา	ชมโรงงานสาหราย	ของฝากที่มีชื่อเสียงของเกาหลี	ผลิตสาหรายใหม	สด	ทุกวันมีหลายรสชาติ

ใหทานไดเลือกซื้อไปเป็นของฝาก
นําทานเรียนรูวิธีการทํา	คิมบับ	(ขาวหอสาหราย)	อาหารงายๆๆที่คนเกาหลีนิยมรับประทาน	คิม	แปลวา

สาหราย	บับ	แปลวา	ขาว	จะเป็นแทงยาวๆ	แลวเคาก็จะหั่นเป็นชิ้นๆพอดีคํา	จิ้มกะโชยุญี่ป ุนหรือวาซาบิก็ได	ตาม
รานอาหารก็จะมีทําเป็นพิเศษ	คือมีผัดซอสมาใหจิ้มราดดวย	พิเศษ!!!	ฟรีใสชุดประจําชาติเกาหลี	ฮันบกมี
หลากหลายชุดใหทานไดเลือกใสพรอมเก็บภาพประทับใจ
นําทานชอปป้ิง	ยานฮงแด	HONGDAE	อยูใกลกับมหาวิทยาลัยศิลปะฮงอิก	ที่มีชื่อเสียงมากของเกาหลี

บรรยากาศจึงสดใสเต็มไปดวยหนุมสาวชาวโซลในตอนกลางวันฮงแดเป็นถนนที่สามารถเดินชอปป้ิงในรานเสื้อ
สวยสุดอารตแบบราคานักศึกษา	และอัพเดตสตรีท	สไตล	จากแฟชั่นนิสตาตัวจริงสวนกลางคืนเป็นแหลงปารตี้ที่
chic	สุดในโซล	
นําทาทั้งชม	ถายภาพ	3	มิติ	Tricky	Museum	เคล็ดลับงานศิลปะแหงภาพ”	ที่ทําใหทานไดตื่นตาตื่นใจกับ

ศิลปะแนวใหมเป็นภาพวาดในลักษณะ	3	มิติเหมือนภาพวาดมีชีวิตและหลุดออกมาจากแผนเฟรมภาพแนวคิดรูป
แบบใหมเป็นความคิดสรางสันและจินตนาการของการสรางภาพโดยใชเทคนิคพิเศษจากภาพสามมิติที่รวม
ทฤษฎีทางวิทยาศาสตรและการซอนภาพโดยกระตุนความเคลื่อนไหวของภาพใหมีมิติเหมือนจริง
ชม	ICE	MUSEUM	พิพิธภัณฑน้ําแข็ง	ปะติมากรรมน้ําแข็งตั้งอยูในกรุงโซลเป็นสถานที่จัดโชวน้ําแข็งแกะ



สลักนักทองเที่ยวสามารถสัมผัสอากาศที่หนาวเย็นติดลบกวาสิบองศาและชมน้ําแข็งที่ถูกแกะสลักออกมาเป็น
รูปรางตางๆ	ไดอยางนาอัศจรรย

ชวงเทีย่ง	
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	เมนูจิมดัก	เป็นไกพะโลผัดกับวุนเสนและผักอรอย

มากมายเสริฟพรอมขาวสวยรอนๆ	พรอมเครื่องเคียงตางๆ

นําทานชอปป้ิง	ยานมหาวิทยาลัยฮงอิก	อยูใกลกับมหาวิทยาลัยอีฮวา	มหาวิทยาลัยสตรีที่มีชื่อเสียงของ
เกาหลี	เป็นถนนที่สามารถเดินชอปป้ิงในรานเสื้อสวยสุดอารตแบบราคานักศึกษา	และอัพเดตสตรีท	สไตล	จาก
แฟชั่นนิสตาตัวจริงสวนกลางคืนเป็นแหลงปารตี้ที่	chic	สุดในโซล	จากน้ันเตรียมตัวกลับกรุงเทพ	แวะซื้อของ
(ละลายเงินวอน	5	แถม	1)	สาหราย	ขนมตาง	ๆ	ช็อกโกแลตหินซีเรียลช็อกโก	ผลิตภัณฑของใบและรากฝอยของ
โสม	ในรูป	ขนมโสม	ชาโสม	โคลนพอกหนาโสม	ครีมลางหนาโสม	เครื่องสําอางโสม	เป็นตน
หมายเหตุ
19.55	น.	ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯมหานคร	โดยเทีย่วบินที	่LJ	001	บริการ	SNACK	BOX	บน

เครื่อง
23.35	น.	ถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	โดยสวัสดิภาพ……..

22.35	น.	ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯมหานคร	โดยเทีย่วบินที	่LJ	003	บริการ	SNACK	BOX	บน
เครื่อง
02.15+1	น.	ถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	โดยสวัสดิภาพ……..

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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

น้ํามันสนเข็มแดง	เป็นการสกัดจากใบสนเข็มแดงบริสุทธิ	์100%	ซึ่งสรรพคุณ
ของน้ํามันสนเข็มแดงน้ันมีประโยชนอยางมากมาย	ทั้งชวยละลายคลอเรสเต
อรอล	และไขมันที่อุดตันในเสนเลือด	ลดระดับน้ําตาลในเลือด	ชวยขับสารพิษ
ออกจากรางกายในรูปแบบของเสีย	เชน	เหงื่อ	ปัสสาวะ	อุจจาระ	ชวยลางสาร
พิษหรือดีท็อกซเลือดใหสะอาด	เพิ่มการไหลเวียนของเลือดไดสะดวกขึน้	ชวย
เพิ่มภูมิตานทานใหกับรางกาย	บํารุงผิวพรรณใหสดใสจากภายใน	และลด
อัตราเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็ง

อาหารประจําชาติเกาหลี	ซึ่งเป็นสวนหน่ึงในอาหารเกาหลียอดนิยมของคน
ไทยอีกเมนูหน่ึง

ฮันบกเป็นเครื่องแตงกายประจําชาติเกาหลีมาเป็นเวลาพัน	ๆ	ปีมาแลว	ความ
งามและความออนชอยของวัฒนธรรมเกาหลีจะถูกถายทอดออกมาผานทาง
ภาพถายของสุภาพสตรีในเครื่องแตงกายฮันบกน้ี	กอนที่วัฒนธรรมการแตง
กายแบบตะวันตกจะไดเขามาในเกาหลีเมื่อรอยปีมาแลวน้ัน	หญิงชาวเกาหลี
จะสวมชุดฮันบกเป็นปกติทุกวัน	สวนสุภาพบุรุษจะสวมชอโกรี	(เสื้อนอกแบบ
เกาหลี)	และพาจิ	(กางเกงขายาว)	ในขณะที่สุภาพสตรีสวมชอกอรีและชีมา



(กระโปรง)	ในปัจจุบันชุดประจําชาติฮันบก	จะใชสวมเฉพาะในโอกาสพิเศษตาง
ๆ	เชน	งานมงคลสมรส	วันซอลลัล	(วันขึน้ปีใหมตามจันทรคติ)	หรือวันชูซก
(วันขอบคุณพระเจา)	ฮันบก	ของผูหญิงประกอบดวย	กระโปรงพันรอบตัว	เรียก
วา	“ชิมา”	และเสื้อ	“ชอกอรี”	ซึ่งคลายเสื้อแจ็คเก็ตฮันบกของผูชายประกอบดวย
ชอกอริเชนกัน	แตสั้นกวาของผูหญิง	และมีกางเกงเรียกวา	“บาจิ”	ทั้งชุดของผู
หญิงและผูชายสวมคลุมทับดวยเสื้อคลุมยาวเรียกวา	“ตุรุมากิ”

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

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

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

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



บริการ	SNACK	BOX	บนเครื่อง

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

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



หากทานตองซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศเพื่อไปและกลับกรุงเทพฯ	แตละกรุปน้ันจะคอนเฟิรมกอนประมาณ	10
วันกอนเดินทาง	หากทานตองการจองตัว๋เครื่องบินภายในประเทศ	กรุณาสอบถามเที่ยวบินคอนเฟิรมกับเจาหนาที่
กอน	กรุณาเลือกซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาในการเดินทางไดและหากกรณี
เกิดความผิดพลาดจากสายการบิน	เชนความลาชาของเที่ยวบิน	การยกเลิกเที่ยวบิน	มีการยุบเที่ยวบินรวมกัน
ตารางการการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง	เน่ืองจากสายการบินพิจารณาสถานการณแลววา	อยูนอกเหนือความ
ควบคุม	หรือเหตุผลเชิงพาณิชย	หรือเหตุผลทางดานความปลอดภัยเป็นตน	เหตุผลตางๆที่อยูเหนือความควบคุมของ
บริษทั	ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆไดในทุกกรณี
การเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดยไมแจงใหทราบลวงหนา	ทั้งน้ีเน่ืองจากสภาพ	ลม	ฟา

อากาศ	และสถานการณในการเดินทางขณะน้ันแตจะคํานึงถึงความปลอดภัยในการเดินทาง	และผลประโยชนของหมู
คณะเป็นสําคัญ	โดยไมทําใหมาตรฐานของการบริการลดนอยลง
ทัวรน้ีจัดใหเฉพาะลูกคาที่ประสงคจะไปทองเที่ยวตามรายการของทัวรทุกวันเทาน้ัน	หากทานไมสามารถรวมทัวร

ทุกวัน	แคสมัครมารวมทัวรเพียงเพื่อการใชตัว๋เครื่องบินและที่พักในราคาพิเศษ	หากทานไมแจง	และปรากฏวาทาน
ไมรวมทัวรในบางวัน	ทางบริษทัฯ	จะคิดคาดําเนินการในการแยกทองเที่ยวเอง	150	USD	
(กอนซื้อทัวร	จะตองแจงความประสงคที่เป็นจริง	เพื่อทางผูจัดจะไดคิดคาบริการที่เหมาะสม)
ในกรณีทีผู่เดินทางไมผานการตรวจพิจารณาจากดานตรวจคนเขาเมือง	(ต.ม.)ในการ	เขา-ออกทัง้

ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต	อันเน่ืองมาจากการกระทําทีส่อไปในทางผิดกฎหมาย	การหลบหนี
เขาออกเมือง	หรือการถูกปฎิเสธในกรณีอื่นๆทุกกรณี	ทางบริษทัจะไมรับผิดชอบและไมคืนคาใชจาย
ตางๆทัง้สิ้นเน่ืองจากเป็นการเหมาจายกับตัวแทนบริษทัแลว
กอนตัดสินใจจองทัวร	ควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแท	จนเป็นทีพ่อใจแลวจึงวางมัดจําเพื่อ

ประโยชนของทานเอง

ชําระคามัดจํา	ทานละ	5,000	บาท	หลังจากทําการจองภายใน	3	วัน	ชวงเทศกาบวันหยุดยาว	10,000	บาท
ชําระเงินคาทัวรสวนที่เหลือภายใน	21	วัน	กอนออกเดินทาง

คาตัว๋เครื่องบินชั้นประหยัดไปกลับพรอมกรุป
น้ําหนักกระเป าไมเกิน	15	กิโลกรัมตอทาน/หิ้วขึ้นเครื่องได	12	กิโลกรัม
คาภาษีสนามบินทุกแหง
โรงแรมระดับ	3	ดาว	พักหองละ	2	–	3	ทาน	จํานวน	3	คืน
บริการอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ
คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตางๆตามรายการระบุ
คารถรับ-สงและนําเที่ยว	พรอมหัวหนาทัวรชํานาญงานและมัคคุเทศกทองถิ่น	ตลอดการเดินทาง
คาประกันอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง	วงเงิน	1,000,000	บาท	(ตามเงื่อนไขกรมธรรม)

คาทิปไกด	และคนขับรถ	ประมาณ	30,000	วอนหรือ	1,000	บาท	ตอทานตลอดทริป
คาใชจายสวนตัวอื่นๆ	เชน	หนังสือเดินทาง	คาโทรศัพท	คาซักรีด	คาอาหารเครื่องดื่มนอกเหนือรายการ
คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7	%	และ	หัก	ณ	ที่จาย	3	%
คาน้ําหนักกระเปาเกิน	20	กิโลกรัม	/	คาวีซาสําหรับหนังสือเดินทางตางดาว	หรือชาวตางชาติ

PASSPORT	:	ตองมีอายุการใชงานคงเหลือไมนอย	6	เดือน	นับจากวันเดินทาง



บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเลื่อนการเดินทาง	หรือ	เปลี่ยนแปลงราคา	ในกรณีที่ผูเดินทางไมถึง	20	คนขึน้ไป
ในกรณีที่สายการบินประการปรับขึน้ภาษีน้ํามัน	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาภาษีน้ํามันเพิ่มตาม

ความเป็นจริง
ตัว๋เครื่องบินที่ออกเป็นกรุปไมสามารถเลื่อนวันเดินทางหรือขอคืนเงินได
บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลง	หรือสลับรายการทองเที่ยวตามความเหมาะสม	ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย

หรือเหตุการณที่อยูเหนือการควบคุมของบริษทัฯ	โดยบริษทัฯ	จะคํานึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชนของคณะผู
เดินทางเป็นหลัก
บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิน	หากเกิดเหตุการณสุดวิสัย	เชน	ความลาชาจากสายการบิน	การยกเลิกเที่ยวบิน

การเมือง	การประทวง	การนัดหยุดงาน	การกอจลาจล	ปัญหาจราจร	อุบัติเหตุ	ภัยธรรมชาติ	หรือทรัพยสินสูญหายอัน
เน่ืองมาจากความประมาทของตัวทานเอง	หรือจากการโจรกรรม	และอุบัติเหตุจากความประมาทของตัวทานเอง
กรณีที่สถานที่ทองเที่ยวใดๆ	ที่ไมสามารถเขาชมไดเน่ืองจากเหตุสุดวิสัย	สภาพอากาศ	เหตุการณที่อยูเหนือการ

ควบคุมของบริษทัฯ	เป็นตน	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาใชจายใดๆ	ทั้งสิ้น
กรณีที่ทานสละสิทธิใ์นการใชบริการใดๆ	หรือไมเขาชมสถานที่ใดๆ	ก็ตามที่ระบุในรายการทองเที่ยว	หรือไมเดิน

ทางพรอมคณะ	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาใชจายไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น
กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งในประเทศไทย	และในตางประเทศมีปฏิเสธมิใหเดินทางเขา-ออกตามประเทศที่ระบุ

ไว	เน่ืองจากการครอครองสิ่งผิดกฎหมาย	สิ่งของตองหาม	เอกสารเดินทางไมถูกตอง	หรือไมวาดวยเหตุผลใดๆ	ก็ตาม
บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดก็ตาม
กรณีที่ทานใชหนังสือเดินทางราชการ	(เลมสีน้ําเงิน)	เดินทางเพื่อการทองเที่ยวกับคณะทัวร	หากทานถูกปฏิเสธใน

การเขา-ออกประเทศใดๆ	ก็ตาม	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาทัวรและรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น
เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดแลว	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ

ทั้งหมด

ขอแนะนําเพิม่เติม	สําหรับผูเดินทางไปทองเทีย่วประเทศเกาหลีใต
1.	ผูเดินทางที่ยังคงสภาพการเป็นนักศึกษา	กรุณาเตรียมใบรับรองการเป็นนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาเป็น

ภาษาอังกฤษติดตัวไปดวยอาจจะตองใชในบางกรณี
2.	ผูเดินทางที่เป็นขาราชการ	พนักงานรัฐวิสาหกิจ	และพนักงานบริษทัเอกชนตางๆ	กรุณาเตรียมบัตรประจําตัว

ขาราชการ	หรือใบรับรองการทํางานเป็นภาษาอังกฤษอาจจะตองใชในบางกรณี
3.	ผูเดินทางที่ทําเลมพาสปอรตใหมเน่ืองจากเลมเกาหมดอายุใหพกหนังสือเดินทางเลมเกาติดตัวไปดวยอาจจะตอง

ใชในบางกรณี
4.	กรุณาพกบัตรเครดิต	(ถามี)	และเงินสดติดตัว	ทั้งเงินวอนและเงินสกุล	USD	กองตรวจคนเขาเมืองอาจจะขอดูใน

บางกรณี
-	ไมรวมทิปไกด+คนขับรถตลอดการเดินทาง	ทานละ	30,000	วอน	(ประมาณ	1,000	บาท)ขออนุญาตเก็บคาทิปทุก

ทานที่สนามบินไทย
-	กรุณาชําระคามัดจําทานละ	5,000	บาท	(ชวงเทศกาลวันหยุดยาว	10,000	บาท)หลังจากจองภายใน	3	วัน	หากไม

ชําระภายในเวลาที่กําหนด	ทางบริษทัขออนุญาตตัดที่น่ังตามเงื่อนไข

ยกเลิกกอนการเดินทาง	30	วัน	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการยึดมัดจําเต็มจํานวน
	ยกเลิกกอนการเดินทาง	21	วัน	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิเ์ก็บคาใชจาย	100%	ของราคาทัวรทั้งหมด
กรณีกรุปที่เดินทางชวงวันหยุด	เทศกาลตางๆ	เชน	ปีใหม	สงกรานต	เป็นตน	ทางบริษทัฯ	ตองมีการการันตีมัดจําที่

น่ังกับทางสายการบิน	รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ	เชน	Charter	Flight	และโรงแรมที่พักตางๆ	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิไ์ม
คืนคามัดจํา	หรือ	คาทัวรทั้งหมด	ไมวายกเลิกกรณีใดก็ตาม
เมื่อออกตัว๋แลว	หากทานมีเหตุบางประการทําใหเดินทางไมได	ไมสามารถขอคืนคาตัว๋ได	เน่ืองจากเป็น

นโยบายของสายการบิน


