


1 สนามบินสุวรรณภูมิ

2 สนามบินอินชอน	-	เกาะนามิ	-	วัดนักซานซา	-	ซกโซ

นําทานสู
ILSUNG
RESORT
HOTEL,	I
PARK	RESORT
หรือเทียบเทา

3 สวนสนุกเอเวอรแลนด	-	COSMETIC	OUTLET	Korea	-	หอคอยกรุง
โซล	-	ทงแดมุน	-	LED	ROSE	GARDEN

ที่พัก	BENIKEA
HOTEL,	L’ART
HOTELหรือ
เทียบเทา

4 เกาะยออิโด	-	ศูนยโสม	-	ดิวตี้ฟรี	-	คลองชองเกชอน	-	บุฟเฟตปูยักษ	-
เมียงดง	-	บลูเฮาส	-	พระราชวังเคียงบ็อค

ที่พัก	BENIKEA
HOTEL,	L’ART
HOTELหรือ
เทียบเทา

5 ศูนยสมุนไพรฮอกเกตนามู	-	น้ํามันสนเข็มแดง	-	พิพิธภัณฑภาพลวงตา
3	มิติ	-	ถนนฮงอิก	หรือ	ยานฮงแด	หรือ	ยานฮงอิก	-	สนามบินอินชอน	-
สนามบินสุวรรณภูมิ	-	พิพิธภัณฑน้ําแข็ง

27	เม.ย.	61	-	1	พ.ค.	61 ฿19,900 ฿19,900 ฿19,900 ฿7,900



ชวงดึก	
21.30	น.	คณะพรอมกันที่	ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	อาคารผูโดยสารขาออกประตู	4เคานเตอร	D	สายการ

บินจินแอร	(LJ)	มีเจาหนาที่ของบริษทัฯคอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวก

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ชวงเชา	
01.00	น.	เหินฟา	สูกรุงโซล	โดยสายการบิน	JIN	AIR	เทีย่วบินที	่LJ	002	(บินประมาณ	4.30	–	05.00

ชัว่โมง)
08.00	น.	เที่ยวบิน	LJ002	เดินทางถึงทาอากาศยานนานาชาติอินชอนประเทศเกาหลีใต	(เวลาทองถิ่นเร็วกวา

ไทย	2	ช.ม.)	เดินทางถึงทาอากาศยานนานาชาติอินชอนประเทศเกาหลีใต
จากน้ันทานเดินทางสู	ทาเรือเฟอรรีข่ามฟาก	เพื่อขามไปยัง	เกาะนามิ	สถานที่แสนโรแมนติคอีกแหง

หน่ึงสําหรับคูรักคูหนุมสาว	ครอบครัว	เพื่อนๆหน่ึงในสถานที่ถายทําละครเกาหลี	WINTER	LOVE	SONG	หรือ
เพลงรักในสายลมหนาว	เกาะนามิมีรูปรางเหมือนใบไมที่ลอยอยูทางตอนเหนือของแมน้ําฮัน	ณ	ที่แหงน้ีอิสระ
ตามอัธยาศัย
ชวงบาย
นําทานเดินทางสู	ซกโซ	เมืองประมงชายฝ่ังทะเลตะวันออกที่เงียบสงบ	ฝ่ังหน่ึงของเมืองน้ีถูกขนาบเอาไวดวย

เทือกเขาซอรัคซานและอีกฝ่ังหน่ึงของเมืองก็ถูกขนาบเอาไวดวยทะเลตะวันออก	ที่น่ีจึงเป็นอีกเมืองที่ตกเป็นจุด
หมายปลายทางของนักเดินทางหลายคนเพราะสามารถทองเที่ยวไดทั้งแบบเดินป าขึน้เขาดูธรรมชาติหรือชมวิว
ดูคลื่นเลนน้ําทะเล
นําทานชม	วัดนักซานซา	ตั้งอยูใกลชายหาดนักซานซึ่งอยูทางตอนเหนือของเมืองคังนึง	ในชวงหนารอนเต็ม

ไปดวยผูคนมาตากอากาศและเลนน้ําทะเล	หนาหนาวทานอาจจะพบกับการตากปลาหิมะ	วัดแหงน้ีมีพระพุทธ
รูปอันเกาแกทางประวัติศาสตร	สรางขึน้ในสมัยชิลลาเมืองราวพันกวาปีที่แลวโดยพระอึยซัง	นมัสการเจาแม
กวนอิม	องคยืนที่สูงถึง	16	เมตร	ตั้งตระหงานอยูกลางแจงบนยอดเขาชินซองบอง	คอยปกปองชาวเมืองเกาหลี
และชาวประมง	โดยหันพระพักตรสูทะเลตะวันออก	–	ประเทศญี่ป ุน	และมีจุดชมวิวชื่อดังตามบทกวีเกาหลีเพื่อ
ชมพระอาทิตยขึน้ยามเชา	ที่ศาลาอุลซันแด

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



โรงแรมคอนเฟิรมจะแจงในใบนัดหมายการเดินทางอีกครั้ง	โดยทางบริษทัจะสงใหกอน	5-7	วันกอนเดินทาง

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

	รับประทานอาหารเที่ยง	ณ	ภัตตาคาร	ทัคคาลบี	หรือไกบารบีคิวผัดซอสเกาหลีอาหารเลื่องชื่อของเมืองชุน
ชอน

ซกโซ	เมืองประมงชายฝ่ังทะเลตะวันออกที่เงียบสงบ	ฝ่ังหน่ึงของเมืองน้ีถูก
ขนาบเอาไวดวยเทือกเขาซอรัคซานและอีกฝ่ังหน่ึงของเมืองก็ถูกขนาบเอาไว
ดวยทะเลตะวันออก	ที่น่ีจึงเป็นอีกเมืองที่ตกเป็นจุดหมายปลายทางของนักเดิน
ทางหลายคนเพราะสามารถทองเที่ยวไดทั้งแบบเดินป าขึน้เขาดูธรรมชาติหรือ
ชมวิวดูคลื่นเลนน้ําทะเล	ผูคนสวนใหญของที่น่ีประกอบอาชีพประมง	รานคา
ริมทางเต็มไปดวยรานขายอาหารทะเล	แถมยังเป็นอีกหน่ึงสถานที่ที่แฟนละคร
เกาหลีไมควรพลาด	เพราะที่น่ีเป็นหน่ึงในสถานที่ถายทําละครเกาหลีชื่อดัง
อยาง	รักน้ีชั่วนิรันดร	(Autumn	In	My	Heart)	ที่เคยทําเอาน้ําตาของหลายตอ
หลายคนไหลกันพรากๆ	ใหกับความรักสามเศราของพระนาง

เป็นศูนยรวมพุทธศาสนาของเกาหลี	ตั้งอยูบนผาริมทะเลของภูเขานักซาน
เป็นหน่ึงในสามวัดที่สามารถมองเห็นทะเลญี่ป ุนได	ตํานานเคยกลาววาพระ
โพธิสัตวเคยอยูบนเกาะน้ีโดยมีมังกรคอยปกปอง	วัดนักซานซาถือเป็นหน่ึงใน
แปดพื้นที่ที่สวยที่สุดทางภาคตะวันออกของเกาหลี

	รับประทานอาหารเย็น	ณ	ภัตตาคาร	บริการ	OSAM	หรือหมูและปลาหมึกผัดน้ําคลุกคลิกเน้ือหมูและ
ปลาหมึกยางบารบีคิวหมักสไตลสมัยใหมเกาหลี

	นําทานสู	ILSUNG	RESORT	HOTEL,	I	PARK	RESORT	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
จากน้ันทานเดินทางสู	เอเวอรแลนด	ที่ไดรับการขนานนามวาเป็น	ดิสนียแลนดเกาหลี	เป็นสวนสนุกกลาง

แจงที่ใหญและดีที่สุดในเกาหลี	ตั้งอยูในหุบเขาที่มีทัศนียภาพงดงาม	กอตั้งโดยเจาของบริษทัซัมซุง	ซึ่งมีลูกชาย
3	คน	เมื่อลูกชายคนโตมีหลานชายคนแรกคุณป ูก็เลยอยากสรางสวนสนุกใหเป็นของขวัญ
ชวงบาย	
นําทานสู	ศูนยเครื่องสําอาง	เป็นศูนยรวมของเครื่องสําอางของเกาหลี	อาทิเชน	ROJUKISS,	LOTREE,

ETUDE	และอีกมากมายหลากหลายแบรนดเนมที่นําเขามาจากทั่วโลกอิสระทานเลือกซื้อไดตามอัธยาศัย
นําทานสู	โซลทาวเวอร	(ไมรวมคาลิฟต)	ซึ่งอยูบริเวณเนินเขานัมซานซึ่งเป็น	1	ใน	18	หอคอยที่สูงที่สุดใน

โลกที่ฐานของหอคอยมีสิ่งที่นาสนใจตางๆเชนศาลาแปดเหลี่ยมปาลกัก๊จอง,	สวนสัตวเล็กๆ,	สวนพฤกษชาติ,
อาคารอนุสรณผูรักชาติอันชุงกุนนอกจากน้ีโซลทาวเวอรยังเป็นสถานที่ถายทําละครเกาหลีแนวนารักๆเรื่อง“กับ
ดักหัวใจยัยแมมด”	อิสระใหทุกทานไดเดินเลนและถายรูปคูหอคอยตามอัธยาศัยหรือคลองกุญแจคูรัก



นําทานเดินทาง	สูยานศูนยการคาแหลงชอปป้ิงที่ชื่อไดวาใหญที่สุดในเอเชีย	ทงแดมุน	ซึ่งตั้งอยูบริเวณประตู
เมืองโบราณทางทิศตะวันออกทานสามารถซื้อสินคาหลากหลายประเภทไดที่น้ี	อาทิ	เสื้อผาบุรุษ-สตรี	รองเทา
บุรุษ-สตรี	รองเทาผาใบ	เข็มขัด	ของที่ระลึก	ชุดเครื่องครัวถุงนองถุงเทาผาพันคอโดยทานจะได	สัมผัส	กับ
บรรยากาศการชอปป้ิงสินคาในราคาเกาหลีอยางแทจริง
อีกหน่ึงไฮไลทของที่น่ีคือ	LED	ROSE	GARDEN	ใหไดชมกันดวย	กับดอกกุหลาบที่ติดไฟ	LED	มาประดับกวา

25,550	ดวง	

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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	หมูยางเกาหลี	หรือคาลบี้	เป็นอาหารพื้นเมืองเกาหลีที่เลื่องชื่อและ
รูจักกันดีทั่วโลก

แวะชอปที่รานเครื่องสําอางยอดนิยม	COSMETIC	OUTLET	สวรรคของนัก
ชอปชาวไทย	เพื่อเลือกซื้อกลับไปเป็นของที่ระลึก	อาทิเชน	ผลิตภัณฑ
ROJUKISS	มีราคาถูกกวาที่เมืองไทยเกือบเทาตัว	และบางผลิตภัณฑยังไมมี
ขายในไทย	เป็นแหลงรวมเครื่องสําอางขนาดใหญที่มีเครื่องสําอางใหลูกคาได
เลือกสรรอยางจุใจทุกชนิด	และทุกแบรนด	ไมวาจะเป็นแบรนดยอดนิยมของ
เกาหลี	อยางเชน	Etude,Faceshop,Skinfood	Missh	เป็นตน	และแบรนดดัง
จากประเทศตางๆ	ทั่วทุกมุมโลกในราคาที่ไมแพง

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

สถานที่ที่นําเสนอนวัตกรรมการออกแบบที่ทันทันสมัยที่สุดสูสายตาชาวโลก
ตั้งอยูในยานยานธุรกิจการคาและแหลงช็อปป้ิง	“ทงแดมุน”	เริ่มเปิดตัวอาคาร
เป็นทางการเมื่อวันที่	21	มีนาคม	2557	ที่ผานมา	เพื่อสื่อถึงความทันสมัย	หนุน
ใหใจกลางกรุงโซลลํ้ายุคมากยิ่งขึน้	ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อกองโลก	ผูฝาก
ผลงานระดับบิก๊โปรเจคมากมาย	อยาง	Zaha	Hadid	ใชเวลากอสรางทั้งหมด	7
ปี

จุดน้ีถือเป็นอีกหน่ึงจุดที่ทั้งนักทองเที่ยวชาวเกาหลีและชาวตางชาติอยางพวก
เราแวะมาถายรูปกัน	ลานดอกกุหลาบไฟแอลอีดี	กวาสองหมื่นดอก	น้ี	จะอยู
ดานหลัง	Dongdaemun	Design	Plaza	(DDP)	ซึ่งก็อยูในยานทงแดมุน	ชวง
เวลาที่สวยสุดก็คงจะเป็นชวงแสงใกลๆ	จะหมด	ผูคนมากันเพียบเลย	ใครไป
เที่ยวเกาหลีตั้งแตชวงน้ีไปจนถึงสิ้นสุดเดือนกุมภาพันธ	ปี	58	ลองแวะไปเดิน



โรงแรมคอนเฟิรมจะแจงในใบนัดหมายการเดินทางอีกครั้ง	โดยทางบริษทัจะสงใหกอน	5-7	วันกอนเดินทาง

	รับประทานอาหารเย็น	ณ	ภัตตาคาร	บีบิมบับ	และ	ชาบูชาบูสุกี้สไตลเกาหลีบนหมอไฟรอนๆ	ประกอบดวยหมู
สไลด	และผักสดนานาชนิด	เสิรฟพรอมน้ําซุปรอนๆ

	ที่พัก	BENIKEA	HOTEL,	L’ART	HOTELหรือ	เทียบเทา

เลน	ถายรูปกันคะ

ชวงเชา	
นําทานชมความงามของดอกซากุระที่บานสะพรั่งที่“เกาะยออิโด”เป็นแนวยาวเรียงรายริมถนนจนกลายเป็น

อุโมงคดอกซากุระที่สวยงามมากๆ	(หมายเหตุ	:	โปรแกรมชมซากุระจะเดินทางไปชมเฉพาะชวงเดือน
เมษายนซึง่เป็นชวงการบานของซากุระเทานัน้	ทัง้น้ีการบานของดอกซากุระ	ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ
และองคประกอบอื่นๆ	ทางบริษทัไมสามารถกําหนดการบานของดอกซากุระทีแ่นนอนได	ดังนัน้ทาง
บริษทัจึงขออภัย	ถาในวันทีท่านเดินทาง	อาจจะไมไดพบการบานของดอกซากุระ	ทีส่วยงามเต็มที่
ได	จึงเรียนแจงใหทราบกอนลวงหนา)
นําทานเดินทางสู	ศูนยโสมรัฐบาล	ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพวาผลิตจากโสมที่มีอายุ	6	ปีซึ่งถือวาเป็นโสมที่มี

คุณภาพดีที่สุดชมวงจรชีวิตของโสมพรอมใหทานไดเลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพดีที่สุดและราคาถูกกวาไทยถึง	2
เทากลับไปบํารุงรางกายหรือฝากญาติผูใหญที่ทานรักและนับถืออีกไมไกลจากกันมากนัก
นําชม	บลูเฮาสทําเนียบของประธานาธิบดี	(ระหวางรถแลนผานไมอนุญาตใหถายภาพหรือวีดีโอใดๆทั้ง

สิ้น)	แวะถายรูปเป็นที่ระลึกกับ	อนุสาวรีย	นกฟีนิกซ	สัญลักษณความเป็นอมตะ	และชมทัศนียภาพอันสวยงาม
ของภูเขารูปหัวมังกร	และวงเวียนน้ําพุ	ซึ่งนับเป็นจุดที่มีฮวงจุยที่ดีที่สุดของกรุงโซล
ชม	พระราชวังเคียงบ็อค	ซึ่งเป็นพระราชวังไมโบราณที่เกาแกที่สุด	สรางขึน้ใน	ค.ศ.	1394	หรือในอดีตกวา

600	ปีกอน	ภายในพระราชวังแหงน้ีมีหมูพระที่น่ังมากกวา	200	หลัง
ชวงบาย	
นําทาน	ชอปป้ิงสินคาปลอดภาษีที	่ดิวตี้ฟรี	ที่น่ีมีสินคาชั้นนําใหทานเลือกซื้อมากมายกวา	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
และยังมีสวนสาธารณะทั้งสองฝ่ังคลอง
ชวงคํ่า	
นําทานชอปป้ิงยาน	เมียงดง	หรือ	สยามสแควรเกาหลี	หากทานตองการทราบวาแฟชั่นของเกาหลีเป็น

อยางไร	กาวลํ้านําสมัยเพียงใดทานจะตองมาที่เมียงดงแหงน้ี	พบกับสินคาวัยรุน	อาทิ	เสื้อผาแฟชั่นแบบอินเทรน
เครื่องสําอางดังๆ	ของเกาหลี	พบกับความแปลกใหมในการชอปป้ิงอีกรูปแบบหน่ึง	ซึ่งเมียงดงแหงน้ีจะมีวัยรุน
หนุมสาวชาวโสมไปรวมตัวกันที่น่ีกวาลานคนในแตละวัน

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เป็นเกาะเล็กๆ	ที่ตั้งอยูในกรุงโซล	ริมเเมงน้ําฮัน	โดยมีการพัฒนาเกาะเเหงน้ี
ใหเป็นเกาะสมัยใหมที่มีสํานักงานเเละที่พักอยูหลายเเหง	โดยมีการจัดการ
สถานที่เป็นอยางดีจนเป็นเกาะที่สวยงามเงียบสงบเเละทันสมัย	คลายๆ	กับโอ
ไดบะ	ที่โตเกียว	เลยก็วาได	นอกจากน้ีเเลวก็ยังมีสถานที่ทองเที่ยวที่นาสนใจ
ตั้งอยูภายในเกาะน้ีอีกหลายที่ดวยกัน



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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร(มื้อที่	8)บริการทานดวย	เมนู	Samgyetang	หรือเมนูไกตุนโสม
อาหารในวังในสมัยกอน	ปัจจุบันเป็นอาหารเลื่องชื่อของเมืองหลวง	เชื่อกันวาบํารุงและเสริมสุขภาพ

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

ซื้อสินคาปลอดภาษี	DUTY	FREE	แหลงรวมสินคาแบรนดเนมมากมาย	เชน
นาฬิกา	แวนตา	เครื่องสําอาง	กระเปา	กลองถายรูป	และสินคาแบรนดอื่นๆ	อีก
มากมาย

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

เมนูพิเศษวาไรตี้บุฟเฟต	พรอมปูยักษ	ที่มีรสชาติอรอยที่สุดใหทุกทานไดอิ่ม
อรอยกันแบบไมอั้น



โรงแรมคอนเฟิรมจะแจงในใบนัดหมายการเดินทางอีกครั้ง	โดยทางบริษทัจะสงใหกอน	5-7	วันกอนเดินทาง

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	เมนูบุฟเฟตขาปูยักษ	นอกจากน้ียังบริการอาหารนานาชาติมากมาย
บริการพรอมดวยเครื่องดื่มตางๆ	ของหวาน,ขนม	และผลไม

	ที่พัก	BENIKEA	HOTEL,	L’ART	HOTELหรือ	เทียบเทา

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	
นําทานเดินทางไปดูแลสุขภาพกันที่	ศูนยสมุนไพรฮอกเกนามู	ซึ่งเป็นสมุนไพรที่ทั่วโลกยอมรับ	รวมถึง

สถาบันตางๆ	วาเป็นสมุนไพรที่มีคุณภาพดีที่สุดในการบํารุงตับและดูและตับของเรา	ซึ่งจะเป็นสมุนไพรที่หาได
ยากในปัจจุบัน	ทานจะไดชมการสาธิต	การทดลองวาสมุนไพรชนิดน้ีมีคุณคาเพียงใดตอโลกใบน้ี	ตนไมชนิดน้ี
เจริญเติบโตในป าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือน้ําทะเล	50-800	เมตรชาวเกาหลีรุนใหม
นิยมนํามารับประทานเพื่อชวยดูแลตับใหสะอาดแข็งแรง	ปองกันโรคตับแข็ง	ไมถูกทําลายจาการดื่มแอลกอฮอล
กาแฟ	บุหรี่	สารตกคางจากอาหารและยาแลว
นําทานสู	ศูนยสมุนไพรสนเข็มแดง	ซึ่งผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลีซึ่งจะใชตนสนเข็มแดงจาก

ยอดเขาที่ประเทศเกาหลีเหนือมาผลิตโดยใชเทคโนโลยีพรอมกับการวิจัยที่ประเทศเกาหลีใตออกมาเป็นน้ํามัน
สนเข็มแดงภูมิประเทศของประเทศเกาหลี
นําทานชม	พิพิธภัณฑภาพ	3	มิติ	เคล็ดลับงานศิลปะแหงภาพ”	ที่ทําใหทานไดตื่นตาตื่นใจกับศิลปะแนวใหม

เป็นภาพวาดในลักษณะ	3	มิติเหมือนภาพวาดมีชีวิตและหลุดออกมาจากแผนเฟรมภาพแนวคิดรูปแบบใหมเป็น
ความคิดสรางสันและจินตนาการของการสรางภาพโดยใชเทคนิคพิเศษจากภาพสามมิติที่รวมทฤษฎีทาง
วิทยาศาสตรและการซอนภาพโดยกระตุนความเคลื่อนไหวของภาพใหมีมิติเหมือนจริง
พิพิธภัณฑน้ําแข็ง	ปะติมากรรมน้ําแข็งตั้งอยูในกรุงโซลเป็นสถานที่จัดโชวน้ําแข็งแกะสลัก	นักทองเที่ยว

สามารถสัมผัสอากาศที่หนาวเย็นติดลบกวาสิบองศาและชมน้ําแข็งที่ถูกแกะสลักออกมาเป็นรูปรางตางๆ	ได
อยางนาอัศจรรย
ชวงบาย	
นําทานชอปป้ิง	ยานฮงแด	มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของเกาหลีเป็นถนนที่สามารถเดินชอปป้ิงในรานเสื้อสวย

สุดอารตแบบราคานักศึกษาและอัพเดตสตรีทสไตลจากแฟชั่นนิสตาตัวจริงสวนกลางคืนเป็นแหลงปารตี้ที่	chic
สุดในโซล
เตรียมตัวกลับกรุงเทพ	แวะซื้อของ	(ละลายเงินวอน	5	แถม	1)	สาหราย	ขนมตาง	ๆ	ช็อกโกแลตหินซีเรียล

ช็อกโก	ผลิตภัณฑของใบและรากฝอยของโสม	ในรูป	ขนมโสม	ชาโสม	โคลนพอกหนาโสม	ครีมลางหนาโสม
เครื่องสําอางโสม	เป็นตน	และยังมีหมอนสุขภาพ	กิมจิ	เป็บเปโร	(ปอกกี้เกาหลี)	ชินราเมง	(มามาเกาหลี)
จากน้ันเดินทางสู	สนามบินอินชอน
19.55	น.	ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯมหานคร	โดยเทีย่วบินที	่LJ	001
23.35	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

เป็นสถานที่ทองเที่ยวแหงใหมของกรุงโซล	มีเอกลักษณที่แปลกแหวกแนวจาก
พิพิธภัณฑที่เราเคยรูจักอยางสิ้นเชิง	จุดเดนก็คือ	ภาพบริเวณฝาผนังและพื้น
จะถูกสรางสรรค	โดยใชเทคนิคพิเศษในการสรางภาพ3มิติ	รวมถึงทฤษฎีทาง
วิทยาศาสตรเชนการหักเหของแสงเงา	และการซอนภาพโดยกระตุนการ
เคลื่อนไหวของภาพใหมีมิติเหมือนจริง	ซึ่งศิลปะแบบน้ีเรียกวา	ทรอมพลุยล
(trompe	l’oeil)	มาจากภาษาฝรั่งเศสที่แปลวาลวงตาและที่สําคัญ	ภาพลวงตา
เหลาน้ียังสามารถทําใหผูชมเขาไปมีสวนรวมกับภาพได	โดยแตละภาพจะมีคํา
แนะนําเรื่องตําแหนงการยืน	เพื่อจัดวางทาตางๆ

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	เมนูจิมดัก	เป็นไกพะโลผัดกับวุนเสนและผักอรอยมากมายเสริฟ์
พรอมขาวสวยรอนๆ	พรอมเครื่องเคียงตางๆ

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



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



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
ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการตรวจพิจารณาจากดานตรวจคนเขาเมือง	(ต.ม.)ในการ	เขา-ออกทั้งประเทศไทยและ

ประเทศเกาหลีใต	อันเน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย	การหลบหนีเขาออกเมือง	หรือการถูกปฎิเสธ
ในกรณีอื่นๆทุกกรณี	ทางบริษทัจะไมรับผิดชอบและไมคืนคาใชจายตางๆทั้งสิ้น	เน่ืองจากเป็นการเหมาจายกับตัวแทน
บริษทัแลว
การเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดยไมแจงใหทราบลวงหนา	ทั้งน้ีเน่ืองจากสภาพ	ลม	ฟา

อากาศ	และสถานการณในการเดินทางขณะน้ันแตจะคํานึงถึงความปลอดภัยในการเดินทาง	และผลประโยชนของหมู
คณะเป็นสําคัญ	โดยไมทําใหมาตรฐานของการบริการลดนอยลง

กรุณาชําระคามัดจําทานละ	5,000	บาท	(ชวงเทศกาลวันหยุดยาว	10,000	บาท)
หลังจากจองภายใน	3	วัน	หากไมชําระภายในเวลาที่กําหนด	ทางบริษทัขออนุญาตตัดที่น่ังตามเงื่อนไข

คาตัว๋เครื่องบินชั้นประหยัดไปกลับพรอมกรุป
น้ําหนักกระเปาไมเกิน	15	กิโลกรัมตอทาน/หิ้วขึน้เครื่องได	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	35,000	วอนหรือ	1,200	บาท	ตอทานตลอดทริป
คาใชจายสวนตัวอื่นๆ	เชน	หนังสือเดินทาง	คาโทรศัพท	คาซักรีด	คาอาหารเครื่องดื่มนอกเหนือรายการ
คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7	%	และ	หัก	ณ	ที่จาย	3	%



คาน้ําหนักกระเปาเกิน	15	กิโลกรัม	/	คาวีซาสําหรับหนังสือเดินทางตางดาว	หรือชาวตางชาติ

passport	:	ควรมีอายุการใชงานมากกวา	6	เดือน

ทัวรน้ีจัดใหเฉพาะลูกคาที่ประสงคจะไปทองเที่ยวตามรายการของทัวรทุกวันเทาน้ัน	หากทานไมสามารถรวมทัวร
ทุกวัน	แคสมัครมารวมทัวรเพียงเพื่อการใชตัว๋เครื่องบินและที่พักในราคาพิเศษ	หากทานไมแจง	และปรากฏวาทาน
ไมรวมทัวรในบางวัน	ทางบริษทัฯ	จะคิดคาดําเนินการในการแยกทองเที่ยวเอง	150	USD
กอนซื้อทัวร	จะตองแจงความประสงคที่เป็นจริง	เพื่อทางผูจัดจะไดคิดคาบริการที่เหมาะสม
กอนตัดสินใจจองทัวร	ควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแท	จนเป็นที่พอใจแลวจึงวางมัดจําเพื่อประโยชนของ

ทานเอง
ขอแนะนําเพิม่เติม	สําหรับผูเดินทางไปทองเทีย่วประเทศเกาหลีใต
1.	ผูเดินทางที่ยังคงสภาพการเป็นนักศึกษา	กรุณาเตรียมใบรับรองการเป็นนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาเป็น

ภาษาอังกฤษติดตัวไปดวยอาจจะตองใชในบางกรณี
2.	ผูเดินทางที่เป็นขาราชการ	พนักงานรัฐวิสาหกิจ	และพนักงานบริษทัเอกชนตางๆ	กรุณาเตรียมบัตรประจําตัว

ขาราชการ	หรือใบรับรองการทํางานเป็นภาษาอังกฤษอาจจะตองใชในบางกรณี
3.	ผูเดินทางที่ทําเลมพาสปอรตใหมเน่ืองจากเลมเกาหมดอายุใหพกหนังสือเดินทางเลมเกาติดตัวไปดวยอาจจะตอง

ใชในบางกรณี
4.	กรุณาพกบัตรเครดิต	(ถามี)	และเงินสดติดตัว	ทั้งเงินวอนและเงินสกุล	USD	กองตรวจคนเขาเมืองอาจจะขอดูใน

บางกรณี

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	เน่ืองจากเป็นนโยบาย

ของสายการบิน


