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ทัวร์เกาหลี Love Love Ski 5 วัน 3 คืน เดือนมกราคม - มีนาคม 62
โดยTway Air

 ไฮไลท์ทริป

เดินทางด้วยสายการบิน T’way (TW) - Jin Air (LJ) - Jeju Air
(7C)......การอนญุาตให้ท่านผ่านด่านตรวจคนออกนอกประเทศไทย และ
ผ่านด่านตรวจคนเข้าประเทศเกาหลีเพื่อการท่องเท่ียว
เป็นอำนาจของเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าออกเมืองของประเทศไทยหรอืประเทศเกาหลีในการพิจารณาและอนญุาตให้เดินทางออกจากประเทศไทย
หรอื ให้พำนักอยู่ในประเทศกาหลีใต้เพื่อการท่องเท่ียว ทางผู้ จัดไม่มีอำนาจและไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้

ย้อนอดีตชมเมืองโบราณ

พระราชวังมรดกโลกชังดก  

สนุกสนานและเพลิดเพลิน

 หมู่บ้านเทพนยิาย
เกาะนามิ เกาะส่วนตัว
ทางเดินลอยฟ้าเหนอืทะเลสาบเอียมโฮ
โรงเรยีนสอนทำกิมจิ  
สวนสนกุเอเวอร์แลนด์ 
หอคอย โซลทาวเวอร์ 
TRICK EYE MUSEUM แกลอรี่



รวมโลกสวนสัตว์เปิดท่ี Lost Valley 
Ice Museum  
Love Museum 

อาหารหลากหลายเมนู

 ANDONG JIMDAK
บาร์บีคิวบุฟเฟ่ต์
ชาบูชาบู เหด็หม้อไฟ

เพลินกับการช้อปท่ี

 ตลาดเมียงดง แหล่งช้อปป้ิงข้ึนชื่อ
ตลาดพื้ นเมืองใหญ่สุดทงแดมุน
โรแมนติกค่ำคืนท่ีคลองชงแกชอน 

 ราคา

วันเดินทางเดือนมกราคม 62 ราคา / คน

วันท่ี  22 - 26 , 26 - 30 , 29 - 02 มีค. 18,900.-

พักเดี่ยวเพิ่ม 6,900.-

วันเดินทางเดือนกุมภาพันธ์ 62 ราคา / คน

วันท่ี  02 - 06 , 05 - 09 , 16 - 20 19,900.-

วันท่ี  09 - 13 , 12 - 16 , 19 - 23 , 
23 - 27 , 29 - 02 มีค.

18,900.-

พักเดี่ยวเพิ่ม 6,900.-

วันเดินทางเดือนมีนาคม 62 ราคา / คน

วันท่ี  02 - 06 , 05 - 09 17,900.-

พักเดี่ยวเพิ่ม 6,900.-

 

 รายละเอียด

 



วันท่ี 1
  กรงุเทพฯ (สนามบินสวุรรณภูมิ) 

การเดินทาง ช่วงดึก  
00.00     เจ้าหน้าท่ีรอต้อนรับดูแล มอบเอกสาร และอธบิายเพิ่มเติม
 (นัดหมายแต่ละคณะก่อนออกเดินทาง 3 ชั่วโมงล่วงหน้าก่อนเครือ่งออก)  หน้าเคาน์เตอร์
สายการบิน ใกล้ประตูทางเข้าพร้อมกันท่ีช้ัน 4 ผู้ โดยสารขาออก
              เช็คอินหมายเลข  F  Jeju Air (7C)  หมายเลข   3-4
              เช็คอินหมายเลข  D  Jin Air   (LJ)   หมายเลข   4-5
              เช็คอินหมายเลข  L  T’way   (TW)  หมายเลข  5-6

02.05      เหริฟ้าสู่ เกาหลี โดยสายการบิน    Jeju Air  
22.40      เหริฟ้าสู่ เกาหลี โดยสายการบิน    Jin Air 
01.20      เหริฟ้าสู่ เกาหลี โดยสายการบิน    T'way

วันท่ี 2
สนามบินนานาชาติอนิชอน ประเทศเกาหลีใต้  - เคียงกีโด – สกีรสีอร์ท

การเดินทาง ช่วงช้า    
09.25/07.00/08.35     ถึง สนามบินอินชอน
ประเทศเกาหลีใต้ผ่านพิธกีารตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
 กรณุาปรับนาฬกิาของท่านให้เป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อ สะดวกในการนัดหมายเวลา
ประเทศเกาหลีจะเรว็กว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง

บางสายการบินมีชุดกล่องสแนค็บล็อกให้ผู้ โดยสารบนเครือ่งบิน และมีบรกิาร Air Cafe จำหนา่ย
 อาหาร เครือ่งดื่ม และขนมคบเคี้ ยว

หลังจากผ่านพิธกีารตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว  พร้อมเดินทางสู่สถานท่ีท่องเท่ียว
รถโค๊ชพาท่านข้ามทะเลตะวันตกด้วยสะพานแขวนยองจองหรอืสะพานเพื่อความหวังในการรวม
ชาติท่ียาวกว่า 4.42 กม.  มียอดโดมสูง 107 เมตร
 ไปยังจุดการท่องเท่ียวของวันนี้  ชมสวนกรนีเฮาส์สตรอว์เบอร์รี ่

ช่วงบ่าย 
เดินทางสูม่สวนสนกุเอเวอร์แลนด์ สนกุสุดเหว่ียงกับเครือ่งเล่น ก่อนทานอาหารเย็น 
แล้วพักผ่อน 



สถานท่ีท่องเ
ท่ียว

ช่วงเช้า  
นำท่านข้ึนรถโค้ชพาท่านข้ามทะเลตะวันตกด้วยสะพานแขวนยองจองหรอืสะพานเพื่อความหวัง
ในการรวมชาติท่ียาวกว่า 4.42 กม.  มียอดโดมสูง 107 เมตร
 ไปยังจุดหมายปลายทางการท่องเท่ียวของวันนี้

ชมสวนกรีนเฮาส์สตรอว์เบอร์รี่ พาไปชมสวนกรนีเฮาส์สตรอว์เบอร์รี ่ให้ท่านได้เก็บผลไม้สดๆ
และยังได้ความรู้ ว่าชาวเกาหลีมีวิธกีารปลูกอย่างไรจึงได้ผลผลิตดีและหวาน
หอมชวนนา่รับประทาน อิสระถ่ายรปู เก็บชิมสตรอเบอร์รีท่านเป็นท่ีระลึก
(จำนวนเก็บข้ึนอยู่กับผลิตผลในแต่ละสัปดาห์ และนโยบายของเจ้าของสวน
ไม่สามารถนำออกมารับ
ประทานภายนอกไรไ่ด้

ช่วงบ่าย   
เดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์  เท่ียวเอเวอร์แลนด์  –  Everland ดิสนย์ีแลนด์เกาหลี 
สวนเปิดในหบุเขาท่ีมีชื่อเสียงมากท่ีสุดของประเทศ มี

Festival World จะประกอบไปด้วย Global Fair, American Adventure, Magic Land,
European Adventure และ Equatorial Adventure และ Zootopia
ท่านสามารถปล่อยความแก่และเติมเต็มความสุขของท่านด้วยบัตร Special Pass Ticket
สนกุสนานกับเครือ่งเล่นต่างๆ  ซึ่งท่านสามารถเลือกเล่นเครือ่งเล่นได้ไม่จำกัดรอบ
 ไม่ว่าจะเป็นทีเอ็กเพรส รถไฟเหาะ หนอนสะบัดชาร์ป โรงหนังสามมิติ บ้านผีสิงหมุน
ตีลังกาสองตลบ ป่าซาฟาร ีชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลก ท่ีนี ่ชมความนา่รัก
ของหมีท่ีสามารถสื่อสารกับคนขับได้อย่างดี

อีกท้ังยังมี LINE Store สำหรับ ชาวสาวก LINE ให้แช๊ะภาพ  คร้ังแรกของโลก !
 เปิดโลกสวนสัตว์เปิดท่ี Lost Valley กับรถบัสสะเท้ินน้ำสะเท้ินบก และอื่นๆ
 นอกจากนี้ ท่านยังสามารถช้อปป้ิงในร้านค้าของท่ีระลึก  ฤดูหนาว
ช่วงต้นเดือนธันวาคมถึงปลายกุมภาพันธ์ 
รว่มฉลองเทศกาลหมิะสนกุแบบไม่รู้ ลืมกับการเล่นสโนว์สเลดแบบไม่ จำกัดรอบหรอืท่านอยาก
ประลองความท้าทายกับการนัง่สโนว์บัสเตอร์ก็ไม่ว่ากัน.. ...ขอบอกว่ามันส์มาก  

อาหาร ช่วงเช้า
บนเครือ่งบิน

มื้ อเท่ียง
เมนหูมูย่างคาลบี #KALBI  อาหารพื้ นเมืองเกาหลีป้ิงย่างท่ีเลื่องชื่อ

มื้ อเย็น
เมนหูม้อไฟชาบูเหด็ คล้ายการต้มรวมมิตรสุกี้ หม้อไฟ  ประกอบไปด้วยเนื้ อหมูสไลด์
ผักและเหด็และวุ้นเส้นเกาหลี

ท่ีพัก พักสกีรสีอร์ท 1 คืน   #OAK VALLEY #BEAR TOWN #YANGJI  #WELLI HELLI  #PHOENIX
หรอืสกีรสีอร์ทอื่นๆ  

วันท่ี 2
สนามบินนานาชาติอนิชอน ประเทศเกาหลีใต้  - เคียงกีโด – สกีรสีอร์ท



วันท่ี 3
 สกีรสีอร์ท – กรงุโซล

การเดินทาง ช่วงเช้า  
หลังอาหารให้ท่านได้สนกุสนานกับประสพการณ์ กับลานหมิะ ตามอัธยาศัย

ช่วงบ่าย
เดินทางสู่ สวนสนกุเอเวอร์แลนด์ สวนสนกุกลางแจ้งท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศเกาหลี เดินทางต่อชม
หอคอย โซลทาวเวอร์ ก่อนท่ีจะช้อปท่ีตลาดทงแดมุน และเข้าท่ีพักในช่วงเย็น

สถานท่ีท่องเ
ท่ียว

ช่วงเช้า 
ให้ท่านได้สนกุสนานกับการเล่นสกี กับลานหมิะอันกว้างใหญ่ ตามอัธยาศัย

เทศกาลเล่นสกีสโนว์  #SKI Resort  ท่านสามารถเพลิดเพลินกับลานหมิะท่ีกว้างใหญ่
และเนนิเล่นสกีระดับต่างๆ  กระเช้าลิฟท์ ทางรสีอร์ทยังมีบรกิารกีฬาในรม่ชนดิอื่น ร้านอาหาร
คอฟฟี่ช้อป ซุปเปอร์มาร์เก็ตไว้คอยบรกิาร ท่านจะประทับใจกับประสบการณ์แปลกใหม่ท่ีนี ่
 ราคาอุปกรณ์การเช่าโดยประมาณ 

อุปกรณ์การเล่นสกี ประมาณ 50-55,000 วอนต่อเช็ต รวมค่าไม้สกี  กระดานเลื่อน
และรองเท้าสกี 
กระเช้าลิฟสำหรับท่านท่ีเล่นสกี ครึง่วัน ประมาณ 50-55,000 วอนต่อท่าน  
นัง่กอนดอลล่าชมบรรยากาศสกีรสีอร์ท และ ข้ึนสู่จุดพักผ่อนบนยอดเขาสูง ประมาณ
15,000 วอนต่อท่าน บางสกีรสีอร์ทมีบรกิาร เตรยีมตัวก่อนเล่นสกี ควรเตรยีม ถุงมือสกี
ผ้าพันคอ แว่นกันแดด เสื้ อแจ๊คเก็ตกันน้ำหรอืผ้ารม่ และกางเกงรัดรปู
ขอคำแนะนำและฝึกวิธกีารเล่นจากไกด์ท้องถิ่นก่อนลงสนามจรงิ
เพื่อความปลอดภัยของท่านเองเป็นสำคัญ     หมายเหตุ....
ปรมิาณของหมิะและการเปิดให้บรกิารชองลานสกี ข้ึนอยู่กับความเอื้ ออำนวยของอากาศ
หากไม่มีหมิะเพียงพอ ลานสกีอาจจะปิดให้บรกิาร 

 ช่วงบ่าย
 เรียนรู้ วิธีการทำคิมบับ  ข้าวหอ่สาหรา่ย อาหารง่ายๆท่ีคนเกาหลีนยิมรับประทาน คิม แปลว่า
สาหรา่ย บับ แปลว่า ข้าว จะเป็นแท่งยาวๆ แล้วเค้าก็จะหัน่เป็นชิ้ นๆพอดีคำ
จิ้ มกะซีอิ้ วคังจังเกาหลีหรอืวาซาบิก็ได้

ขอเชิญชวนท่านแต่งชุดพื้ นเมืองเกาหลี  ฮันบก  พร้อมพร้อตต่างๆ เพื่อ
ถ่ายรปูเป็นท่ีระลึกกับฉากเกาหลีเก๋ไก๋กับท่าแอคติ้ งตามไอเดีย
 ให้ท่านได้ถ่ายทอดความงามและความอ่อนช้อยของวัฒนธรรมเกาหลี เพราะ ฮันบก
เป็นเครือ่งแต่งกายประจำชาติเกาหลีท่ีท่ีสวมใส่ในชีวิตประจำวันเป็นเวลาพันปีมาแล้ว  
ก่อนท่ีวัฒนธรรมการแต่งกายแบบตะวันตกจะได้เข้ามาในเกาหลี
 แต่ในปัจจุบันชุดประจำชาติฮันบก จะใช้สวมเฉพาะในโอกาสพิเศษต่าง ๆ เช่น
งานมงคลสมรส วันข้ึนปีใหม่ วันขอบคุณพระเจ้า

เดินทางเข้าเมืองหลวงกรุงโซล  ท่ีมีประชากรถึง 1 ใน 4 ของประเทศ  มีตึก 63 ช้ัน
ตึกท่ีสูงท่ีสุด  มีแม่น้ำฮันไหลผ่านใจกลางเมืองหลวงของกรงุโซล
  งานนวัตกรรมวิจัยชิ้ นใหม่ล่าสุดของเกาหลี  

#ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง ซึ่งผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลี
 เพื่อช่วยผู้ ท่ีมีปัญหาเรือ่งไขมันอุดตันในเส้นเลือด คลอเรสเตอรอลในเลือดสูง ไขข้อเสื่อม หรอื



การไหลหมุนเวียนของเลือด  เป็นต้น กว่าจะมาทำเป็นน้ำมันสนสกัดได้ 1 แคปซูล
ต้องใช้ใบสนเข็มแดงประมาณ 2.7 ก.ก.
 แนะนำให้ทุกท่านเลือกซื้ อเป็นของฝากสุขภาพเพื่อตัวท่านเองและคนท่ีท่านรักหรอืคนท่ีท่านเคา
รพ  เพราะเป็นสารอาหารธรรมชาติ ท่ีวิจัยจากโรงพยาบาลช้ันนำในเกาหลีแล้วว่า
ไม่มีผลข้างเคียง

#ศูนย์ผลิตภัณฑ์ความงาม เครือ่งสำอางเวชสำอาง
 ให้ท่านเลือกซื้ อคอสเมติกหลากย่ีห้อคุณภาพท่ีผู้ หญิงชาวเกาหลีท้ังสาวท้ังไม่สาว
ล้วนให้ความสำคัญกับเรือ่งผิวหน้าค่อนข้างมาก โดยเฉพาะในกลุ่มบำรงุผิวพื้ นฐาน Skin Care
และฟังคำแนะนำการดูแลผิวพรรณ จากผู้ ชำนาญการ  

พาท่านข้ึนภูเขานัมซาน #Namsan –
ภูเขาเพียงลูกเดียวใจกลางเมืองหลวงและอิสระถ่ายรปูคู่หอคอย N Tower เป็น 1 ใน 17
หอคอยเมืองท่ีสูงท่ีสุดในโลก  สูงถึง 480 เมตรเหนอืระดับน้ำทะเล
สถานท่ีละครหนังเกาหลีหรอืหนังไทยสไตล์เกาหลีมาถ่ายทำกัน ความเชื่อ: เตรยีมแม่กุญ
แจลูกกุญแจเพื่อไปล็อคกุญแจคู่รัก ณ Love Rock Cable  ซี่งเชื่อกันว่า
ถ้าใครข้ึนมาคล้องกุญแจและโยนลูกกุญแจท้ิงไป คู่รัก คู่ครอบครัว คู่เพื่อน คู่พี่น้อง
คู่มิตรน้ันจะมีความรักท่ีย่ังยืนหรอืไม่มีใครมาพรากจากกันได้ 

ค่าบัตรลิฟท์ข้ึนสู่จุดชมวิวบนหอคอย  ไม่รวมไว้ในค่าทัวร์  

หลังอาหารค่ำ    แวะแช๊ะรปูกันบรเิวณ คลองชองเกชอน เป็นคลองท่ีมีมาเม่ือราว 600
ปีก่อนในสมัยของกษัตรย์ิ YEONGJO กษัตรย์ิองค์ท่ี 21
แหง่ราชวงศ์โชซอน กาลเวลาทำให้น้ำในคลองเนา่เสีย คลองแหง่นี้ จึงได้รับการบูรณะข้ึนใหม่ในปี
2003 เพื่อสร้างภูมิทัศน์ท่ีสวยงาม แหล่งพักผ่อนหย่อนใจ อีกท้ังเป็นจุดเท่ียวใหม่
โดยมีการรื้ อทางยกระดับออก และเวนคืนท่ีดินแหล่งชุมชนท่ีอยู่ติดกับคลองแหง่นี้
 สองข้างทางรมิคลองยังมีร้านคาเฟ่เก๋ๆ  ในช่วงเวลาค่ำ จะมีไฟประดับตามทางเดินอย่างสวยงาม
บางคร้ังจะมีกิจกรรมพิเศษ จนได้รับคำชื่นชมว่า มีความกลมกลืนอย่างลงตัวของธรรมชาติ
ศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ 

อาหาร มื้ อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม

มื้ อเท่ียง
เมนหูมูไฟหรอืบลูโกกิ  เป็นเนื้ อหมูสไลด์หมักซอสคันจังและเครือ่งปรงุรส
ผัดย่างขลุกขลิกบนกะทะ 

มื้ อเย็น
เมนเูปิบพิสดาร-ไก่ตุ๋นโสม อาหารวังในสมัยก่อน เชื่อกันว่าบำรงุและเสรมิสุขภาพ เสิร์ฟท่านละ
1 ตัว ในหม้อดินร้อน  

ท่ีพัก ณ โรงแรม  Incheon Bliss, Suwon Korea, Suwon Pacific, Suwon Yongin Co.op, Seoul
VIP, Benekia,  Seoul Galaxy, Bridge, Co.op city  (3 ดาวเกาหลี) หรอืเทียบเท่า

วันท่ี 3
 สกีรสีอร์ท – กรงุโซล

วันท่ี 4
กรงุโซล -ศูนย์โสมเกาหลี  - พระราชวังชังดก - บลูเฮาท์ - หมู่บ้านวัฒนธรรมนัมซาน - ดิวตี้ ฟร ี



การเดินทาง ช่วงเช้า 
หลังอาหารเช้า เดินทางชมสถานท่ีท่องเท่ียวในกรงุโซล เช่น ศูนย์โสมรัฐบาล พระราชวังชังดก
บลูเฮ้าส์

ช่วงบ่าย
เดินทางชมสถานท่ีท่องเท่ียวต่อยัง หมู่บ้านนัมซาน ช้อปป้ิงสินค้าปลอดภาษ ีณ DUTY
FREE COSMETIC GALLERY  ตลาดเมียงดง ตลาดทงแดมุน สวนดอกกุหลาบไฟ LED 

สถานท่ีท่องเ
ท่ียว

ช่วงเช้า 
ศูนย์โสมเกาหลี  ทุกท่านจะได้รู้ จักสมุนไพรโสมเกาหลีหรอืราชาแหง่มวลสมุนไพร
เพราะเกาหลีใต้เป็นประเทศท่ีมีการผลิตโสมเกาหลีท่ีมีคุณภาพเป็นอันดับ 1 ของโลก
 ซึ่งใครใครท่ีได้มาเท่ียวก็จะชื่นชอบหาซื้ อเป็นของฝากเพราะราคาท่ีถูกว่าเมืองไทยและคุณประโ
ยชน์นานัปการ เช่น ช่วยเสรมิความแข็งแรงให้แก่ระบบย่อยอาหารและปอด
ช่วยทำให้จิตใจสงบและเพิ่มพละกำลังโดยส่วนรวม  สรรพคุณทางการแพทย์ ช่วยบำรงุหัวใจ
ป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด เสรมิประสิทธภิาพทางเพศ ลดและป้องกันมะเรง็

เย่ียมชม #พระราชวังชังดก - สมบัติแหง่ชาติท่ีถูกจดทะเบียนเป็นมรดกทาวัฒนธรรมของโลก
ถูกกล่าวขานว่าเป็นพระราชวังแบบอย่างทางสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมทางภูมิประเทศท่ีสวย
งามไร้ท่ีติในช่วงเวลาหลายร้อยปีท่ีผ่านมา โดยเฉพาะกษัตรย์ิโกจอง
ซึ่งเป็นกษัตรย์ิองค์สุดท้ายของราชวงศ์โชซอน
ซึ่งต่อมาทรงถูกบังคับให้สละราชสมบัติโดยญี่ปุ่นในปี ค.ศ. 1907
แต่พระองค์เองก็ทรงประทับอยู่ท่ีพระราชวังแหง่นี้ จนสิ้ นพระชนม์ในปี ค.ศ. 1919

สวนลับบีวอน อุทยานพักผ่อนของเจ้าชายรัชทายาทในสมัยราชวงศ์โชซอน
ซึ่งไม่ได้รวมไว้ในค่าทัวร์ ด้วยข้อจำกัดของเวลาท่องเท่ียว และ การสำรองรอบเข้า  ในวันจันทร์
ซึ่งเป็นวันหยุดประจำสัปดาห์ของพระราชวัง ขอปรับเปลี่ยนไปเป็นพระราชวังเคียงบก หรอื
พระราชวังอื่นๆ  นัง่รถผ่านถนนสายสำคัญท่ีมีการเปิดปิดเป็นเวลา-
สถานท่ีต้ังทำเนยีบและบลูเฮาท์หรอืบ้านประจำตำแหนง่ประธานาธบิดี 

ช่วงบ่าย
หมู่บ้านวัฒนธรรมนัมซาน
พาท่านย้อนเวลาหาอดีตท่ีพิลดองซึ่งอยู่ทางตอนเหนอืของภูเขานัมซาน
มีสายน้ำใสไหลผ่านและมีศาลาชชอนนกัูก แหล่งอาศัยของนกระเรยีน
แหล่งพักผ่อนท่ีมีชื่อเสียงในฤดูร้อนของราชวงศ์โชซอน
แต่ในปัจจุบันเป็นท่ีต้ังของบ้านชนช้ันยางบางหรอืชนช้ันราชการหรอืช้ันสูงเกาหลีในสมัยเม่ือ
600 ปีท่ีแล้ว บ้านกว่าห้าหลังท่ีหมู่บ้านนัมซานฮันอก
จะทำให้เราได้เหน็ภาพการใช้ชีวิตประจำวัน เครือ่งใช้ไม้สอย การกิน การอยู่
 และการจัดแต่งบ้าน และหากเราเดินไปจนสุดปลายสวนเกาหลี
เราจะพบไทม์แคปซูลท่ีทำข้ึนเพื่อเฉลิมฉลองกรงุโซลครบ600 ร้อยปี ภายในบรรจุของจำนวน
600 ชิ้ นท่ีเป็นตัวแทนของเมืองและผู้ คนกรงุโซลในปี 1994 โดยจะรอเปิดในอีก 400 ปีข้างหน้า
(2394)  

#ดิวต้ีฟรี  ปัจจุบันเป็นท่ีนยิมมาก เพราะ ดิวตี้ ฟรปีระเทศนี้  มีถึง 5 บรษัิทแข่งขันกัน
เพลิดเพลินกับการช้อปป้ิง ณ  ห้างปลอดภาษล๊ีอตเต้หรอืชินเซเก
 ให้ท่านได้เลือกซื้ อสินค้าแบรนด์เนมนำเข้าจากต่างประเทศมากมายหลากหลายชนดิ

วันท่ี 4
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รวมท้ังสินค้าแบรนด์เกาหลียอดนยิมท่ีชาวเกาหลี ชาวจีน และชาวญี่ปุ่น  

เต็มอ่ิม  #เมียงดอง  ถนนแฟชั่นของเกาหลี   อิสระช้อปป้ิงบรเิวณเมียงดอง Myeongdong
ถูกขนานนามว่า ถนนแฟชั่นของเกาหลี   มีห้างบูติกหลากย่ีห้อต้ังแต่
แบรนด์เนมต่างชาติถึงเกาหลี ร้านเสื้ อผ้ามีสไตล์ห้องเล็กๆ  ร้าน Creative Lifestyle ร้านรองเท้า
ร้านทำผม ร้านเครือ่งประดับ ร้านคอสเมติก  ร้านกาแฟ ร้านไอศครมี
ร้านขนม ปัจจุบันยังเป็นแหล่งรวมร้านอาหารขายบนรถเข็น Food Truck
ท่ีกำลังเป็นท่ีนยิมสำหรับคนรุน่ใหม่  ไม่ว่าจะเป็นของคาว ของหวาน หลากรปูแบบ
ให้เราเลือกตัดสินเอง 
ว่าร้านไหนเด็ด ร้านไหนโดนใจ

ช่วงค่ำ
ตะลุยกันต่อท่ีตลาดเปิด 24 ชั่วโมง ย่านธรุกิจการค้าและแหล่งช็อปป้ิง ทงแดมุน
มีร้านค้ามากกว่า 10,000 ร้านค้า ท่ีจำหนา่ยผ้าไหม ผ้าชิ้ น เสื้ อผ้าสำเรจ็รปู เครือ่งประดับ
รองเท้า ตลอดจนอุปกรณ์เครือ่งใช้ในบ้านและครัวเรอืน และอื่นๆ อีกมากมาย
ในราคาท่ีต่อรองได้  อาทิเช่น ตึก Tongdaemun Market  ตึก Doota ตึก Freeya ตึก Migliore
 ตึก aPM ตึก Hyundai City เป็นต้น และ บรเิวณแหง่นี้  ยังเป็นท่ีต้ัง  

#ทงแดมุน ดีไซน์ พาร์ค (DDP)
 สถานท่ีท่ีนำเสนอนวัตกรรมการออกแบบท่ีทันทันสมัยท่ีสุดสู่สายตาชาวโลก
หนีง่ในเมกะโปรเจคของรัฐบาลกรงุโซล ภายใต้คอนเซ็ปต์ Dream Design Play
 ด้วยการใช้ความโค้งมน โดยไม่ต้องมีเสา รวมถึงมีการติดต้ังไฟให้สอดคล้องกับองค์ประกอบ
บรเิวณลาน DDP เป็นท่ีท่ีสามารถมาผ่อนคลาย และเพลิดเพลินได้ตลอด 24 ชั่วโมง
มีการจัดแสดงสวนดอกกุหลาบไฟ LED กว่าสองหม่ืนกว่าดวง ถ้าใครเป็นติ่งซีร ีย์่ละครเกาหลี
หรอื แฟนคลับนักร้องเกาหลี เราจะรู้ สึกคุ้ นเคยว่าเป็นฉากหลังของเรือ่ง

อาหาร มื้ อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม

มื้ อเท่ียง
บุฟเฟ่ต์อรอ่ยล้ำ !!!  เมนบูาร์บีคิวป้ิงย่างสไตล์เกาหลี  กับหลากหลายสไตล์ของเนื้ อหมูและเนื้ อวัว
บางร้านอาจมีบรกิารเนื้ อไก่ และปลาหมึก 

มื้ อเย็น
อิสระอาหารค่ำ ณ ย่านช้อปป้ิงเมียงดง เพื่อความคุ้ มค่าในการช้อปป้ิง

ท่ีพัก ณ โรงแรม  Incheon Bliss, Suwon Korea, Suwon Pacific, Suwon Yongin Co.op, Seoul
VIP, Benekia,  Seoul Galaxy, Bridge, Co.op city  (3 ดาวเกาหลี) หรอืเทียบเท่า
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วันท่ี 5
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การเดินทาง ช่วงเช้า 
เดินทางชมสถานท่ีท่องท่ียวในกรงุโซล นำท่านสู่ ศูนย์ฮ๊อกเก็ตนามู ห  ชม TRICK EYE
MUSEUM   ICE MUSEUM ถ้ำน้ำแข็ง   ตลาดงานศิลป์ หน้ามหวิทยาลัยฮงอิก

ช่วงบ่าย
แวะซื้ อของฝากเพื่อท่ีจะละลายเงินวอน ก่อนอำลาเกาหลี จนได้เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน

เดินทางกลับ   ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ โดยสวัสดิภาพ

วันท่ี 5
กรงุโซล  - ศูนย์ฮ๊อกเก็ตนามู - TRICK ART MUSEUM - ICE Museum -  LOVE Museum - 
สนามบินนานาชาติอนิชอน – กรงุเทพฯ



สถานท่ีท่องเ
ท่ียว

ช่วงเช้า
ศูนย์ฮ๊อกเก็ตนามู
ต้นไม้ฮ๊อกเก็ตนามูชนดินี้ เจรญิเติบโตในป่าลึกบนภูเขาท่ีปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนอืน้ำ
ทะเล 50-800
เมตรเมล็ดของพันธ ุ์ ฮ๊อกเก็ตนี้ ..ชาวเกาหลีรุน่ใหม่นยิมนำมารับประทานเพื่อช่วยดูแลตับให้สะอา
ดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็งไม่ถูกทำลายจากการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ
บุหรี ่สารตกค้างจากอาหารและยา     

#TRICK ART MUSEUM  #ICE MUSEUM  #LOVE MUSEUM
 นำท่านอิสระชมผลงานการสร้างสรรค์ศิลปะแนวใหม่  ภาพวาดลวงตาสี่มิติ
โดยท่านจะได้สนกุสนานกับการถ่ายรปูแอ็คชั่นท่าทางต่างๆ
กับภาพแนวมิติท่ีเกิดจากความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการของการสร้างภาพโดยใช้เทคนคิพิเศ
ษจากภาพแนว AR
ท่ีรวมทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และการซ้อนภาพโดยกระตุ้ นความเคลื่อนไหวของภาพให้มีมิติเหมือ
นจรงิโดยให้ผู้ ชมเข้าไปมีส่วนรว่มถ่ายภาพ เม่ือผ่านเข้าไปในภาพน้ันๆ
 ภาพทุกภาพจะออกมาดูประหนึง่ เหมือนจรงิในเหตุการณ์  
จนท่านจะอุทานว่ามันเหมือนจรงิมากจนแทบจะแยกไม่ออกเลยว่าอันไหนภาพวาดและของจรงิ
โดยผลงานของท่าน จะสวยงามและสี่มิติสมคำรำ่ลือหรอืไม่ก็ต้องให้เพื่อนติดชมกันเอง   

ICE Museum   เมืองน้ำแข็งท่ีไม่ใช่แค่น้ำแข็งธรรมดา
แต่ตระการตาจนคุณอาจจะลืมหนาวไปเลยก็ ได้ !
 ลองนึกถึงความรู้ สึกเม่ือคุณก้าวเข้าไปในเมืองท่ีทุกอย่างทำจากน้ำแข็งภายใต้ อุณหภูมิ  ลบ 4
องศา ! ภายในมีกิจกรรมหลากหลายให้คุณได้สัมผัส เช่น สไลเดอร์น้ำข็งท่ียาวกว่า 10 เมตร
รถกลางรดูอร์ฟ ทักทายลุงซานต้า  โพสท่าคู่กับนกเพนกว้ินข้ัวโลก
 สำรวจบ้านน้ำแข็งแข็งเอสกิโม  เย่ียมชมปราสาทน้ำแข็ง
ชมวิวจากบนกำแพงเมืองน้ำแข็งลองเข้าพักเช็คอินโรงแรมน้ำแข็ง
และผลงานศิลปะอื่นท่ีทำจากน้ำแข็งอีกกว่า 50  ชิ้ น  แถมฟร!ี!! 

LOVE Museum   ผู้ ท่ีอายุต่ำกว่า 20 ปีไม่สามารถเข้าชมได้ 

#ย่านมหาลัยฮงแด แหล่งรวมตัววัยรุน่ชาวโสม
ท่ีกำลังศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยและวัยทำงาน
อีกท้ังได้ชื่อว่าเป็นถนนสายศิลปะอีกแหง่หนึง่ของกรงุโซล  มีสินค้ามากมายหลากหลายประเภท
ท้ังเสื้ อผ้าแฟชั่นแบรนด์เกาหลี, รองเท้า, กระเป๋า, เครือ่งสำอาง, เครือ่งประดับมากมาย,
งานศิลป์, ซีดีเพลง-หนัง และโปสเตอร์ดาราท่ีกำลังฮอตฮติหลากหลาย ฯลฯ
 บางคร้ังยังมีบรรดาศิลปินเพื่อชีวิตเปิดแสดงดนตรย่ีอยๆ ให้ฟังให้ชมอีกด้วย
 ร้านอาหารและร้านคาเฟ่ทีมนา่รักต่างๆ  

ช่วงบ่าย
แวะซื้ อของฝากติดไม้ติดมือท่ีศูนย์รวมของพื้ นเมือง ละลายเงินวอน ก่อนอำลาเกาหลี  
สาหรา่ยหลากรปูแบบ หลากรสชาติ ขนมอรอ่ยต่างๆ ซีเรยีลช็อคโก กาแฟ กระดูกม้าเจจูโด
 ขนมโสม ชาโสม เครือ่งสำอางโสม หมอนสุขภาพ  กิมจิ  เป็บโปโร้ ป๊อกกี้ เกาหลี
ชินราเมง มาม่าเกาหลี ของใช้ในบ้าน ลูกบอลซักผ้า  เครือ่งใช้ไฟฟ้า ของท่ีระลึก เป็นต้น 

วันท่ี 5
กรงุโซล  - ศูนย์ฮ๊อกเก็ตนามู - TRICK ART MUSEUM - ICE Museum -  LOVE Museum - 
สนามบินนานาชาติอนิชอน – กรงุเทพฯ



เย็น.....ข้ึนอยู่กับวันและเวลาท่ีเดินทาง
 เหนิฟ้ากลับกรงุเทพฯบางสายการบินมีชุดกล่องสแนค็บล็อกให้ผู้ โดยสารบนเครือ่งบิน
และมีบรกิาร Air Cafe จำหนา่ย  อาหาร เครือ่งดื่ม และขนมคบเคี้ ยว
ค่ำ.....เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ

อาหาร มื้ อเช้า
อาหารเช้า แบบอเมรกัินเกาหลีชุด หรอื เซมิ 

มื้ อเท่ียง
เมนอัูนดงจิมทัค หรอื ไก่ต้มแหง่เมืองอันดอ
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(เง ื่อนไข)

ราคาทัวร์รวม

1. ค่าต๋ัวเครือ่งบินไป-กลับ ตามเส้นทางท่ีระบุในรายการช้ันทัศนาจร ไป-กลับพร้อมคณะ
2. ค่าอาหารทุกม้ือ ตามท่ีระบุในรายการ
3. ค่าเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ
4. ค่าท่ีพักตามระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน หรอื 3 ท่านกรณไีม่พักเดี่ยว  ตามโรงแรมท่ีระบุ หรอืเทียบเท่า
5. ค่ารถรับ-ส่ง และนำเท่ียวตามรายการ
6. ค่าภาษสีนามบิน ทุกแหง่ท่ีมี
7. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 20 กก.
8. ค่าหัวหน้าทัวร์ผู้ ชำนาญเส้นทาง นำท่านท่องเท่ียวตลอดรายการในต่างประเทศ
9. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

ราคานี้ ไม่รวม  
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรดี, มินบิาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร
และเครือ่งดื่มท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนอืรายการ
 (หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรณุาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
2. ค่าทิปคนขับรถ ไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ รวมท้ังทรปิ 20,000 วอน ต่อท่าน (ประมาณ 720
บาท)ชำระก่อนเดินทางท่ีสนามบิน
3. ค่าภาษมูีลค่าเพิ่ม 7% และภาษหัีก ณ ท่ีจ่าย 3%
4. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ท่ีหนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 20 กก.)
5. ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว กรณุาเตรยีมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ต 2)ใบประจำตัวคนต่างด้าว
3)ใบสำคัญถิ่นท่ีอยู่ 4)สำเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) 5)
สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี) 6)รปูถ่ายสี 2 นิ้ ว 2 รปู แล้วทางบรษัิทฯจะเป็นผู้ ดำเนนิการย่ืนวีซ่าให้ท่าน
โดยจ่ายค่าบรกิารต่างหาก (สำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว
 เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทำเรือ่งแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะย่ืนวีซ่า)

ข้อแนะนำ
หากท่านมีปัญหาเรือ่งอาหารกรณุาแจ้งทางผู้ จัดทราบล่วงหน้า
ห้ามนำผลไม้และเนื้ อสัตว์ทุกชนดิเข้าประเทศเกาหลีใต้ หากพบจะต้องเสียค่าปรับ
เตรยีมสัมภาระขนาดกลาง เนือ่งจากโรงแรมท่ีพักในเกาหลีไม่มีบรกิรช่วย (แนะนำ
ตลอดทรปิจะต้องดูแลกระเป๋ายกข้ึนลงห้องด้วยตัวท่านเอง เพื่อป้องกันหลายกรณท่ีีอาจ
เกิดข้ึนได้)  



กระเป๋าทุกใบจะต้องฝากให้กับทางเจ้าหน้าท่ีสายการบินด้วยตัวท่านเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการบิน
ทรัพย์สินมีค่าและแตกหักง่าย  เช่น เงิน อัญมณ ี อุปกรณ์อิเล็กทรอนกิส์ คอมพิวเตอร์ กล้องถ่ายรปู อุปกรณ์วีดีโอ
เอกสารท่ีแลกเปลี่ยนเป็นเงินได้  เอกสารทางธรุกิจ
 หนังสือเดินทาง เก็บติดตัวเสมอ
สนามบินสุวรรณภูมิ  “ ไม่มีการประกาศเรยีกลูกค้าข้ึนเครือ่ง ”  กรณุารอท่ีประตูข้ึนเครือ่งอย่างน้อย 30 นาที
ก่อนเวลาเครือ่งออก
นำเสื้ อแจ็คแก็ตติดตัวข้ึนเครือ่งด้วย เพราะอากาศอาจจะเย็นและเพื่อการพักผ่อนท่ีอบอุ่น  (สำหรับ มือใหม่ หรอื
คนกลัววันแรกๆ จะ jetlag หรอือาการเมาเวลาจากการ
เปลี่ยนโซนเวลาของโลก แนะนำ :  นอนให้มากท่ีสุด หรอื ทานยาแก้เมา เพราะมีมีฤทธ ิ์ทำให้นอนหลับ
ไม่ดื่มสุราหรอืของมึนเมา และดื่มน้ำมากๆ)
หมายเหตุ:
บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ ิ์ ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมท้ังนี้ ยังคงจะรักษา
มาตรฐานการบรกิารและยึดถือผลประโยชน์ของผู้ เดินทางเป็นสำคัญ 

� รูปภาพ
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