


1 สนามบินสุวรรณภูมิ

2 สนามบินอินชอน	-	หมูบานฝรั่งเศส	หรือ	La	Pettie	Frace	-	เกาะนามิ

พักที่	M
Hotel
หรือ
เทียบ
เทา

3 โรงเรียนสอนทํากิมจิ	/	ทํากิมจิ	-	ฮันบก	-	สวนสนุกเอเวอรแลนด	-	เขานัมซัน	-
หอคอยกรุงโซล	-	การคลองกุญแจคูรัก

พักที่
Lart
Hotel
หรือ
เทียบ
เทา

4 ศูนยโสม	-	ศูนยสมุนไพร	(Korea	Herb	Shop)	-	พระราชวงถ็อกซูคุง	-	วัดโซเกซา
-	สินคาปลอดภาษี	-	ยานอินซาดอง	หรือ	ตลาดอินซาดง	-	เมียงดง

พักที่
Lart
Hotel
หรือ
เทียบ
เทา

5 น้ํามันสนเข็มแดง	-	ถนนกาโรซู	-	โรงงานพลอยอเมทิส	-	สนามบินอินชอน	-
สนามบินสุวรรณภูมิ

17	พ.ย.	60	-	21	พ.ย.	60 ฿15,900 ฿15,900 ฿15,900 ฿5,900

18	พ.ย.	60	-	22	พ.ย.	60 ฿15,900 ฿15,900 ฿15,900 ฿5,900

22	พ.ย.	60	-	26	พ.ย.	60 ฿16,900 ฿16,900 ฿16,900 ฿5,900

24	พ.ย.	60	-	28	พ.ย.	60 ฿15,900 ฿15,900 ฿15,900 ฿5,900

29	พ.ย.	60	-	3	ธ.ค.	60 ฿16,900 ฿16,900 ฿16,900 ฿5,900



21.00	น.	คณะพรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ	อาคารผูโดยสารขาออก	ชัน้	4	สายการบินจินแอร	LJ
ทางเขาที2่	แถว	D	เจาหนาที่จากบริษทัฯคอยตอนรับและอํานวยความสะดวกใหทานกอนขึน้เครื่อง

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ชวงเชา
01.05	น.	ออกเดินทางสูประเทศเกาหลีใต	โดยสายการบินจินแอร	เทีย่วบินที	่LJ002
08.25	น.	ถึง	สนามบินอินชอนกรุงโซลประเทศเกาหลีใต(เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย	2	ชั่วโมง)

หลังผานพิธีการทางตรวจคนเขาเมืองเรียบรอย
นําทานสู	หมูบานลูกกวาด	หมูบานเล็กๆ	ที่สรางเรียบแบบเมืองโพรวองซ	ประเทศฝรั่งเศส	บานเรือนรานคา

แตละหลัง	จะทาสีสันสดใสเหมือนลูกกวาดหลากหลายสีอยูปะปนกัน	ใหทานไดเพลินเพลินกับการถายรูปแวะชม
และแวะจับจายซื้อของ	ตามรานคาที่ตางก็นําเสนอการขาย	ไดอยางนารักและนาสนใจ
รับประทานอาหารกลางวัน	ทัคคัลบี	(ไกผัดซอส)

ชวงบาย
แลวนําทานเดินทางสู	เกาะนามิ	โดยเรือเฟอรรี่	เพื่อขามฝากไปยังเกาะ	ซึ่งเป็นสถานที่โรแมนติกอีกแหงหน่ึง

สําหรับคูรักคูหนุมสาว	ครอบครัว	เพื่อนๆ	หน่ึงในสถานที่ถายทําละครเรื่องดัง	เพลงรักในสายลมหนาว	เกาะนามิ
มีรูปรางเหมือนใบไมที่ลอยอยูทางตอนเหนือของแมน้ําฮันและหางจากกรุงโซลไปเพียง	63	กิโลเมตร	ณ	ที่แหงน้ี
ทานสามารถเชาจักรยานเที่ยวรอบเกาะ	(แนะนําวาหามพลาดเด็ดขาด)
เดินเลนชมสวนเกาหลี	เคารพสุสานนายพลนามิ	เดินผานกลางแมกไมแหงสวนสนที่สูงเสียดฟา	ดงตนสน

ดอกสน	ตนเกาลัด	เลือกน่ังที่มาน่ังขางชายฝ่ัง	เพื่อชมยรรยากาศอันโรแมนติกใตเงาไม	มองดูพันธุสัตวตางๆ
เชน	นกกระจอกเทศ	กระตาย	กระรอก	เป็ด	กวาง	ฯลฯ

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ชาบูชาบู
จากนัน้นําทานเขาสูทีพ่ัก	เมืองซูวอน	M	Hotel	หรือเทียบเทา

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



หมูบานฝรั่งเศส	Petite	France	เป็นหมูบานสีสันนารักสดใสสไตลฝรั่งเศษ	โดย
ใชคอนเซ็ปในการออกแบบมาจาก	"ดวงดาว,	ดอกไม	และ	เจาชายนอย"	ถา
ใครเป็นแฟนคลับตัวจริงของเจาชายนอยและไดมีโอกาสมาเที่ยวที่เกาหลี	หาม
พลาดที่จะมาที่หมูบานฝรั่งเศสน้ี	เพราะไมวาจะไปมุมไหน	ก็จะไดเจอเจาชาย
นอยที่เป็นทั้งรูปป้ัน	และรูปวาดเจาชาย	สุดนารักมายืนรอใหแฟนคลับมาขอ
ถายรูปดวยเต็มไปหมด

	รับประทานอาหารกลางวัน	ทัคคัลบี	(ไกผัดซอส)

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	ชาบูชาบู
	พักที่	M	Hotel	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานสู	โรงเรียนกิมจิ	กิมจิเกิดขึน้ในสมัยราชวงศโชซอน	โดยชาวบานเก็บผักสดมาหมักไวในไหและ

สามารถเก็บไวกินไดทุกฤดูกาลของชาวเกาหลี	ซึ่งสามารถทําเป็นอาหารแทบทุกชนิด	เชน	ขาวตม	ขาวสวย	ซุป
ขาวผัด	สตู	บะหมี่จนถึงพิซซา	และเบอรเกอร	ชาวเกาหลีนิยมทํากิมจิกินเองที่บาน	ตําหรับกิมจิแตละบานจึงไม
เหมือนกันและตกทอดเป็นมรดกปลายจวักของสตรีเกาหลีอีกดวย	
นําทานแตงกายดวยชุดประจําชาติเกาหลี	ฮันบก	(ฟรี)	ถายรูปเก็บไวเป็นที่ระลึก
รับประทานอาหารกลางวัน	หมูยางเกาหลี

ชวงบาย	
จากน้ันทานเดินทางสูเอเวอรแลนด	สวนสนุกน้ีถูกขนานนามวา	ดิสนียแลนดเกาหลี	เป็นสวนสนุกกลางแจง

ที่ใหญที่สุดของประเทศ	ทานจะไดน่ังกระเชาลิฟท	และทองไปกับโลกของสัตวป าซาฟารี	ชมไลเกอร	(สิงโตผสม
กับเสือ)	แฝดคูแรกของโลก	เขาสูดินแดนแหงเทพนิยาย	สวนสี่ฤดู	ซึ่งจะปลูกดอกไมเปลี่ยนไปตามฤดูกาลและ
สนุกกับเครื่องเลนนานาชนิด	อาทิเชน	สเปสทัวร	รถไฟเหาะ	หนอนสะบัด	ชมกิจกรรมและการแสดงตาง	ๆ	ที่จัด
ตามตารางประจําวัน
อิสระใหทานไดเลือกซื้อเครื่องสําอางคแบรนดดังของเกาหลี	ณ	คอสเมติค	มีใหเลือกมากมายหลายยี่หอ	อาทิ

เชน	ครีมน้ําแตกที่โดงดัง	ครีมหอยทาก	แปงโรตี	โลจูคิส	ฯลฯ
พาทานชม	ภูเขานัมซานภูเขา	แหงเดียวที่ตั้งอยูใจกลางเมืองโซล	สูง	274	เมตร	บนยอดเขามีหอ	Seoul

Tower	**ไมรวมคาขึ้นลิฟท	**	ทานสามารถชมทัศนียภาพของกรุงโซล	ไดรอบทิศ	360	องศา	ที่คูรักทุกคูชาว
เกาหลีจะตองทําคือ	
การคลองกุญแจคูรัก	Love	Key	Ceremony	บนโซลทาวเวอร	โดยที่จะเขียนขอความ	หรือชื่อของคูรักไวบน

แมกุญแจและก็จะนําแมกุญแจน้ีไปคลองกับรั้วเหล็ก	สวนลูกกุญแจเคาจะทิ้งไปดวยความเชื่อที่วาหากคูรักคูใด
ไดมาเยือนและคลองกุญแจคูรักกันที่น่ีจะทําใหความรักของทั้งคูยืนยาวไมพรากจากกันไปตลอดกาล

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	พุลโกกี	(หมูผัดซอสสไตลเกาหลี)
จากนัน้นําทานเขาสูทีพ่ักโรงแรม	Lart	Hotel	หรือเทียบเทา



	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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

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”

	รับประทานอาหารกลางวัน	หมูยางเกาหลี

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

เป็นเนินเขาในกรุงโซล	ประเทศเกาหลี	เป็นจุดทองเที่ยวยิดนิยม	โดยเฉพาะ
สําหรับชมวิว	และการปิกนิค	ไดรับการโวตวาเป็นโลเคชั่นที่สวยที่สุดในกรุง
โซลโดยชาวเกาหลี

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



หอคอย	Seoul	Tower	ไมรวมคาขึ้นลิฟท

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

	รับประทานอาหารคํ่า	พุลโกกี	(หมูผัดซอสสไตลเกาหลี)
	พักที่	Lart	Hotel	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทาน	เขาชม	ศูนยโสม	ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพวาผลิตจากโสมที่มีอายุ	6	ปีซึ่งถือวา	เป็นโสมที่มีคุณภาพดี

ที่สุด	ชมวงจรชีวิตของโสม	พรอมใหทานไดเลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพดีที่สุดและราคาถูกกวาไทยถึง	2	เทา	กลับ
ไปบํารุงรางกายหรือฝากญาติผูใหญที่ทานรักและนับถือ
แลวนําทานสู	ศูนยสมุนไพรโบกานยอง	ตนไมชนิดน้ีเจริญเติบโตในป าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะและ

ระดับสูงเหนือน้ําทะเล	50-800เมตร	ชาวเกาหลีรุนใหมนิยมนํามารับประทานเพื่อชวยดูแลตับใหสะอาดแข็งแรง
ปองกันโรคตับแข็งไมถูกทําลายจาการดื่มแอลกอฮอล	กาแฟ	บุหรี่	สารตกคาง	จากอาหารและยา
พาทานชมความสวยงามของ	พระราชวังถอกซูกุง	(Deoksugung	Palace)	พระราชวังเกาแก	ขนาดไมเล็ก

ไมใหญ	แตสวยงามรมรื่นไปดวยตนไม	ยิ่งชวงใบไมแดงแลวยิ่งสวยงาม	พระราชวังแหงน้ีมีถนนกําแพงหินอัน
มีชื่อเสียงที่มักมีผูนิยมไปเดินเลนพักผอนชื่นชมกับงามงดงามของพระราชวัง	ซึ่งตั้งอยูอยางโดดเดนสงางาม
ทามกลางอาคารสไตลตะวันตกใจกลางกรุง
รับประทานอาหารกลางวัน	บิบิมบับ+ซุป	(ขาวยําเกาหลี)

ชวงบาย
ตอมาพาทานชมวัดโชเกซา	(Jogyesa	Temple)	เป็นศูนยกลางของพุทธศาสนานิกายเซนที่มีชื่อเสียงใน

ประเทศเกาหลี	ถึงแมจะเป็นวัดที่ตั้งอยูทามกลางความวุนวายของเมือง	แตภายในวัดมีความเงียบสงบและ
สวยงามไมตางไปจากวัดอื่นๆ	ของประเทศเกาหลีใต	ซึ่งมักจะตั้งอยูทามกลางหุบเขา	หรือริมชายทะเล	ภายในวัด
มีตนไมใหญที่มีความสูงกวา	26	เมตร,	อาคารเกาแก	และเจดียที่แกะสลักจากหินสูง	7	ชั้น
จากน้ันใหทานช็อปป้ิงสินคาปลอดภาษีที่	ดิวตี้ฟรีโดยที่น่ีมีสินคาชั้นนําใหทานเลือกซื้อมากมายกวา	500	ชนิด

อาทิ	น้ําหอม	เสื้อผา	เครื่องสําอาง	กระเปา	นาฬิกา	ฯลฯ
ตอดวยตลาดอินซาดงเป็นถนนสายศิลปะที่อยูใจกลางกรุงโซล	ทัวรเกาหลี	ลักษณะจะเป็นถนนสายเล็ก	ๆ	ที่

เต็มไปดวยรานขายของที่ระลึกตามสไตลเกาหลี	รานขายของเกา	และแกลลอรี่โชวผลงานศิลปะของศิลปินพื้น
เมือง	ทัวรเกาหลี	หากใครตองการหาของ	ที่ระลึกที่มีเพียงไมกี่ชิ้นหรือ	อาจจะมีเพียงชิ้นเดียวโลกคุณจะหาพบได
ไมยาก	ไดเดินชมงานศิลปะและ	เลือกซื้อของที่ระลึกไดอยางสบายใจ

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	จิมดัก	(ไกพะโลเกาหลี)
จากน้ันเดินยอยตอกันที่	ตลาดเมียงดง	แหลงช็อปป้ิงขึน้ชื่อและสถานที่รวมแฟชั่นชั้นนําของกรุงโซลหรือที่

คนไทยรูจักกันในชื่อสยามแสควรเกาหลีทานจะพบกับสินคาวัยรุนมากมายหลากหลายยี่หอไมวาจะเป็นเครื่อง
สําอางยี่หอดังๆอยาง	THE	SKIN	FOOD,	THE	FACE	SHOP,	ETUDE	HOUSE,	MISSHA	ฯลฯเสื้อผาแฟชั่นมี
สไตล,	รองเทาสนสูงนารักๆ,	รองเทาผาใบเกๆ,	นอกจากน้ียังมีรานอาหารและรานคาเฟนารักๆซึ่งที่น่ีจะมีวัยรุน
หนุมสาวเกาหลีไปรวมตัวกันมากมายในแตละวัน
จากนัน้นําทานเขาสูทีพ่ักโรงแรม	Lart	Hotel	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม



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

สมุนไพรบํารุงตับเกาหลี	เป็นสมุนไพรที่มีคุณคาสูงและหายาก	ซึ่งผานการ
วิจัยมาเป็นเวลายาวนานกวา	20	ปี	สมุนไพรบํารุงตับเกาหลีสกัดมาจากเมล็ด
ตนฮ็อดเกและผสมสวนแกนกลางของโสมบริสุทธิ	์เมล็ดพันธุตนฮ็อดเก	เจริญ
เติบโตในป าลึกบนยอดเขาซึ่งปราศจากมลภาวะใด	ๆ	เมล็ดตนฮ็อดเก	ทางการ
แพทยเรียกวา	ผลไมสีทอง	มีรสชาติเปรี้ยว	ซึ่งบํารุงตับ	มาม	และปอด
สามารถรักษาอาการเมา	รอนใน	กระหายน้ํา	อาการอาเจียน	และทองผูก
ทางการแพทยแผนปัจจุบันยืนยันวา	เมล็ดตนฮ็อดเก	มีสารโพแทสเซียมไน
เนรต	ซึ่งสามารถลดระดับแอลกอฮอลลในเสนเลือด	ซึ่งลดความเสี่ยงที่แอลกอ
ฮอลลจะทําลายตับ	และ	ไตได	และชวยตอตานอนุมูลอิสระ	อีกทั้งยังขับไขมัน
สวนเกินและ	เอทานอลที่เป็นผลเสียกับตับ	ฉะน้ันเมล็ดตนฮ็อดเกจึงมีสรรพคุณ
ที่วิเศษกับชีวิตของเราทุกคน

พระราชวังถ็อกซูคุง	ซึ่งมีสิ่งกอสรางที่นาชมเป็นอันมาก	เชน	ประตูหลักแทฮัน
มุน	(Daehangmun	Gate)	พระที่น่ังชุงวาจอนและทองพระโรง	และซกโชจอน
(Soekjojeon)	อันเป็นสิ่งกอสรางแบบตะวันตกแหงเดียวในบรรดาพระราชวัง
ตางๆ	ในเกาหลี	ซกโชจอนแหงน้ีเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑพระราชวัง	ซึ่งเป็นที่
เก็บสิ่งของที่ใชในพระราชวังในสมัยราชวงศโชซอน	นอกจากน้ียังมีพิพิธภัณฑ
ศิลปะถอกซูกุง	ซึ่งแสดงผลงานทางศิลปะสมัยใหมมากมาย

	รับประทานอาหารกลางวัน	บิบิมบับ+ซุป	(ขาวยําเกาหลี)

วัดที่เป็นศูนยกลางของพุทธศาสนานิกายเซนที่มีชื่อเสียงในประเทศเกาหลี	ถึง
แมจะเป็นวัดที่ตั้งอยูทามกลางความวุนวายของเมือง	แตภายในวัดมีความ
เงียบสงบและสวยงามไมตางไปจากวัดอื่นๆ	ของประเทศเกาหลีใต	ซึ่งมักจะตั้ง
อยูทามกลางหุบเขา	หรือริมชายทะเล	ภายในวัดมีตนไมใหญที่มีความสูงกวา
26	เมตร,	อาคารเกาแก	และเจดียที่แกะสลักจากหินสูง	7	ชั้น

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



ถนนอินซาดง	เป็นสถานที่ที่ตั้งอยูใจกลางเมือง	มีที่สินคาเกาและดั้งเดิม
จําหนาย	รวมทั้งเต็มไปดวยแกลลอรีมากมายถึง	100	แกลลอรี	ซึ่งมีทั้งศิลปะ
ภาพวาดแบบดั้งเดิม	และศิลปะแบบพื้นบาน	เรียกไดวาที่น่ีคือศูนยรวมของ
ศิลปะเลยก็วาได	หากมาในชวงเดือนพฤษภาคม	ชวงเทศกาลวันวิสาขบูชา	ก็
จะพบเห็นการประดับประดาดวยโคมดอกบัวเต็มไปหมดทั้งถนน	ดูสวยงาม
เต็มไปหมด

	รับประทานอาหารคํ่า	จิมดัก	(ไกพะโลเกาหลี)
	พักที่	Lart	Hotel	หรือเทียบเทา

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
นําทานเขาชม	น้ํามันสนเข็มแดง	(Red	Pine)	ปัจจุบันนิยมมารับประทานเพื่อลางพิษในรางกาย	ลางไขมัน

ในเสนเลือดทั่วทั้งรางกาย	ปองกันไขมันอุดตันในเสนเลือด	,	โรคหัวใจ	,	โรคภูมิแพ	เป็นตน
แลวนําทานสู	กาโรซูกิล	(Garosu-gil)	คือ	ถนนที่เต็มไปดวยตนไมสองขางทาง	ซึ่งก็คือเจาตนกิงโกะ

(Ginkgo)	หรือตนแปะกวยน่ันเอง	โดยมีความยาวของถนนประมาณ	700	เมตร	(แตแคน้ีก็เดินเพลินไดทั้งวันนะ)
ถนนเสนน้ีอาจจะยังไมคอยคุนหูมือใหมหัดเที่ยวเกาหลีซักเทาไหร	แตขอบอกวาหนุมสาวแดนโสมเขารูจักกัน
เป็นอยางดี	เพราะเป็นถนนที่มีครบทุกรส	ทั้งรานเสื้อผา	รองเทา	เครื่องประดับ	ในแบบที่เรียกวาฮิป	ยูนิคสุดๆ
ซึ่งสวนใหญจะเป็นรานของเหลานักออกแบบที่มีชื่อเสียงและนักออกแบบอิสระรุนใหมของเกาหลีไปจนถึงสินคา
แบรนดเนม
รับประทานอาหารกลางวัน	โอซัมพุลโกกี	(ปลาหมึกผัดซอส)

ชวงบาย	-	ชวงคํ่า
แลวนําทานชม	โรงงานพลอยสีมวง(Amethyst)	คนเกาหลีเชื่อวาเป็น	พลอยแหงสุขภาพและนําโชค	โดยมี

ตั้งแตสีมวงออนเย็นตาจนถึงสีมวงไวน	มีความงดงาม	ทั้ง	แหวน	จี้	ตางหู	และสรอยคอ	สรอยขอมือ	ใหทานเลือก
มากมาย
จากน้ันพาทานละลายเงินวอนที่	รานคาสนามบิน	ซึ่งทานสามารถเลือกซื้อสินคา	พื้นเมืองเป็นการสงทาย

กอนอําลาเกาหลี	อาทิ	บะหมี่ชินราเมียน	อูดง	กิมจิ	ลูกอมแปลกๆ	ช็อคโกแลต	น้ําจิ้มหมูยางเกาหลี	ไกตุนโสม
สําเร็จรูป	ผลไม	ในราคาพิเศษ
19.55	น.	นําทานเดินทางสู	กรุงเทพฯโดย	สายการบินจินแอร	เทีย่วบินที	่LJ001
23.35	น.	ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ	กรุงเทพฯ	โดยสวัสดิภาพ..

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม



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

ถนนกาโรซู-กิล	(Garosu-Gil)	ยานชินซาดงขึน้ชื่อวาเป็น	"Europe	of	Seoul"
เป็นถนนชอปป้ิงสไตลยุโรปที่ตนไมทั้ง	2	ฝ่ังถนนเป็นตนแปะกวยยาวถึง	700
เมตร	พอถึงฤดูใบไมรวงใบไมจะเปลี่ยนสีทั้งสองขางทาง	สวยงามมาก
บรรยายยานน้ีจะเต็มไปดวยรานกาแฟนารักๆ	รานขายเสืิ้อผาของ	Young
Designer	และ	แกลลอรี่ตางๆ	จึงเป็นยานที่วัยรุนเกาหลีชอบมาเดินชอปป้ิง
สังสรรคกัน	รวมทั้งบรรดาคนดังหรือเหลาไอดอลก็นิยมไปชอปป้ิงที่น่ีดวยเชน
กัน	เชน	เจสสิกา	จากวง	Girls	Generation,	อีจุน	(MBLAQ)	เป็นตน

	รับประทานอาหารกลางวัน	โอซัมพุลโกกี	(ปลาหมึกผัดซอส)

โรงงานพลอยอเมทิส	หรือ	พลอยสีมวง	ที่มีชื่อเสียงของประเทศเกาหลี	ซึ่งชาว
โสมเชื่อวาถาไดมีพลอยชนิดน้ีติดตัวไว	จะทําใหมีโชคลาภและสิ่งดีๆเกิดขึน้กับ
ชีวิต

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



1.	รายการ	และราคาสําหรับผูรวมเดินทางผูใหญอยางนอย	20	ทาน	เดินทางไป	และกลับพรอมคณะ
2.	รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษทัฯ	อีกครั้งหน่ึง	หลังจากไดสํารองที่น่ังกับสายการบิน

และโรงแรมที่พักในตางประเทศเป็นที่เรียบรอย	อยางไรก็ตามรายการน้ีอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม
3.	ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เครื่องบินในปัจจุบัน	หากราคาตัว๋เครื่องบินปรับสูงขึน้	บริษทัฯ	สงวนสิทธิท์ี่จะปรับราคา

ตัว๋เครื่องบิน	ตามสถานการณดังกลาว
4.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ในกรณีเกิดความเสียหาย	หรือสูญหาย	สําหรับกระเปาเดินทาง	หรือของมีคาสวน

ตัวของทานระหวางการเดินทาง
5.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบ	และขอสงวนสิทธิใ์นการไมคืนเงินไมวาทัง้หมด	หรือบางสวน	ในกรณีทีผู่

เดินทางมิไดรับอนุญาตใหเดินทางเขา	หรือออกนอกประเทศ	อันเน่ืองมาจากการพิจารณาของเจาหนาที่
ตรวจคนเขาเมือง	หรือ	มีสิง่ผิดกฎหมาย	หรือ	เอกสารเดินทางไมถูกตอง	หรือ	การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น
6.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ีจ่ะไมคืนเงินไมวาทัง้หมดหรือบางสวน	ดวยเหตุอันเน่ืองมาจากความผิด

พลาด	ความลาชา	การเปลีย่นแปลงบริการของสายการบิน	บริษทัขนสง	หรือหนวยงานทีเ่กีย่วของ
เหตุการณทางการเมือง	การจลาจล	ภัยธรรมชาติ	อันนอกเหนือจากความควบคุม
7.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ีจ่ะไมคืนเงินไมวาทัง้หมดหรือบางสวน	ในกรณีทีผู่เดินทางไมใชบริการบาง

สวนหรือทัง้หมด	โดยความสมัครใจของผูเดินทางเอง	และ/หรือไมเดินทางไปพรอมคณะ	และ/หรือไม
ปรากฏตัวในวันเดินทาง
8.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ีไดตามความเหมาะสม	ทั้งน้ีขึน้อยูกับ

เวลา	การจราจร	สภาพอากาศ	และเหตุสุดวิสัยอื่นๆ	ที่อาจเกิดขึน้ได	ทั้งน้ี	เพื่อความปลอดภัย	และประโยชนของผูเดิน
ทางเป็นสําคัญ
9.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบคาใชจายเพิ่มเติมที่เกิดขึน้ทางตรง	หรือทางออม	เชน	การเจ็บป วย	การถูกทําราย	การ

สูญหาย	หรือจากอุบัติเหตุตางๆ
10.	มัคคุเทศก	พนักงาน	และตัวแทนของบริษทัฯ	ไมมีสิทธิใ์นการใหคําสัญญาใดๆ	ทั้งสิ้นแทน	บริษทัฯ	นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษทัฯ	กํากับเทาน้ัน
11.	บริษทัฯ	จัดใหเฉพาะลูกคาที่ประสงคจะไปทองเที่ยวตามรายการของทัวรทุกวันเทาน้ัน	หากทานไมสามารถรวม

ทัวรทุกวัน	แคสมัครมารวมทัวรเพียงเพื่อการใชตัว๋เครื่องบินและที่พักในราคาพิเศษ	หากทานไมแจง	และปรากฏวา
ทานไมรวมทัวรในบางวัน	ทางบริษทัจะคิดคาดําเนินการในการแยกทองเทีย่วเอง	300	USD	(กอนซื้อทัวร	จะ
ตองแจงความประสงคที่เป็นจริง	เพื่อทางผูจัดจะไดคิดคาบริการที่เหมาะสม)

การจองครั้งแรก	มัดจําทานละ	10,000	บาทภายใน	2	วันหลังการจอง	และชําระทั้งหมดกอนเดินทางภายใน	20	วัน
หากเป็นชวงเทศกาลหรือวันหยุดยาวชําระทั้งหมดกอนเดินทางภายใน	30วัน	(การไมชําระเงินคามัดจํา	หรือชําระไม
ครบ	หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจายไมวาดวยสาเหตุใดใด	ผูจัดมีสิทธิยกเลิกการจัด	หรือยกเลิกการเดินทาง)

1.	คาตัว๋โดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัด(ตัว๋กรุป)	ตามเสนทางที่ระบุในรายการ
2.	คาโรงแรมที่พักตามรายการระบุ	(สองทานตอหน่ึงหอง)
3.	คาเขาชมสถานที่ตางๆ	ตามรายการระบุ
4.	คาอาหาร	และเครื่องดื่มตามรายการระบุ
5.	คารถรับสง	ตามรายการระบุ
6.	น้ําดื่มทานละ	1	ขวด	/	คน	/	วัน
7.	คาภาษีสนามบินทุกแหง(ขึ้นอยูกับการผันแปรของภาษีน้ํามัน	ณ	วันนัน้ๆ)
8.	คามัคคุเทศกของบริษทัจากกรุงเทพฯ	คอยอํานวยความสะดวกแกทานตลอดการเดินทางในตางประเทศ
9.	คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในวงเงินทานละ	1,000,000	บาท	(เงื่อนไขตามกรมธรรม)

1.	คาทําหนังสือเดินทาง
2.	คาธรรมเนียมแจงเขา	-	ออกของบุคคลตางดาวคาวีซาเขาประเทศของบุคคลตางดาว	(ถามี)
3.	คาธรรมเนียมวีซาพิเศษสําหรับบุคคลตางดาว	หรือยื่นวีซาเรงดวน	ซึ่งบริษทัฯ	จะเรียกเก็บเพิ่มเป็นกรณีตามจริง



4.	คาใชจายสวนตัวเชน	คาโทรศัพทโทรสารโทรเลขคาซักรีดคาอาหาร-เครื่องดื่มนอกเหนือจากรายการ
5.	คามินิบาร	คาชมภาพยนตรชองพิเศษภายในหองพัก	และคาใชจายอื่นๆ	ที่ไมไดระบุไวในรายการ
6.	คาน้ําหนักกระเปาเกินพิกัด	(สายการบินกําหนดใหไมเกินทานละ	20	กก.)
7.	คาทิปมัคคุเทศกทองถิน่	คนขับรถทานละ	35,000	วอน/คน/ทิป	หรือ	1,100	บาท	/	ทิป	/	ทาน
8.	คาใชจายอันเน่ืองมาจากความลาชาของสายการบิน,	เหตุสุดวิสัย,	การเมือง	หรือ	ภัยธรรมชาติ	ฯลฯ
9.	คาภาษีมูลคาเพิม่	7%	และคาภาษีการบริการหักณ	ทีจ่าย	3%	(ในกรณีทีต่องการขอใบเสร็จมีภาษี)

**ตั้งแตวันที่	01	พฤษภาคม	2558	เป็นตนไป	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาประกันสําหรับทานที่ตอง
สงสัยวาแอบแฝงมาเป็นนักทองเที่ยว	เน่ืองจากทางแลนดเกาหลี	ไดรับการแจงเตือนมาจากกรมตรวจคนเขาเมือง
เกาหลี	และสายการบิน	เพราะมีลูกคาที่เดินทางไปเกาหลี	เพื่อจุดประสงคอื่น	เชน	ไปทํางานในประเทศเกาหลี	โดย
บริษทัฯ	จําเป็นตองเก็บคาประกันเพื่อใหลูกคาเดินทาง	ไป-กลับ	พรอมกรุป	เป็นจํานวนเงิน	100	ดอลลา
(3,300บาท)	และจะคืนใหเม่ือลูกคาเดินทางกลับถึงประเทศไทยพรอมกรุป	และผานการตรวจสอบของกรม
แรงงาน	และตรวจคนเขาเมืองประเทศเกาหลี	ดังน้ันทางบริษทัฯจึงใครขอความรวมมือมา	ณ	ที่น้ีดวยคะ

หนังสือเดินทางจะตองมีอายุเหลือมากกวา	6	เดือน	นับจากวันเดินทาง

เด็ก	หมายถึง	ผูทีมี่อายุนอยกวา	12	ปี
*.*.*.	น้ําหนักกระเป าคนละ	15กิโลกรัม*.*.*.
ผูรวมเดินทางตองไมนอยกวา	25	ทาน
รายการทัวรสามารถเปลีย่นแปลงไดตามความเหมาะสม
ในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ	และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออก	หรือเขาประเทศที่ระบุใน

รายการ	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น

1.	ยกเลิกกอนการเดินทาง	30	วันขึน้ไป	คืนเงินทั้งหมด
2.	ยกเลิกกอนการเดินทาง	21-29	วัน	เก็บคาใชจาย	ทานละ	10,000	บาท
3.	ยกเลิกกอนการเดินทาง	15-20	วัน	เก็บคาใชจาย	50%	ของราคาทัวร
4.	ยกเลิกกอนการเดินทาง	7-14	วัน	เก็บคาใชจาย	80%	ของราคาทัวร
5.	ยกเลิกการเดินทางนอยกวา	1	-	6	วัน	เก็บคาใชจายทั้งหมด	100	%	ของราคาทัวร		

**ชวงเทศกาลไมสามารถยกเลิก	หรือเปลีย่นชื่อผูเดินทางได**	กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตอง
การันตีมัดจํากับสายการบินหรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ	รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน	Charter	Flight,
Extra	Flight	จะไมมีการคืนเงินมัดจํา	หรือคาทัวรทั้งหมด


