 02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส.

Line ID: @atsiamtour
พิมพ์เ มื่อ : 8 ม.ค. 2019 11:54

ทั วร์เกาหลี Love Love Ski 5 วั น 3 คืน เดือนมกราคม - มีนาคม 62
โดยTway Air



ไฮไลท์ทริป

เดินทางด้วยสายการบิน T’way (TW) - Jin Air (LJ) - Jeju Air
(7C)......การอนญุ าตให้ท่านผ่านด่านตรวจคนออกนอกประเทศไทย และ
ผา่ นดา่ นตรวจคนเข้าประเทศเกาหลีเพื่อการทอ่ งเที่ยว
เป็นอำนาจของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าออกเมืองของประเทศไทยหรอื ประเทศเกาหลีในการพิจารณาและอนญุ าตให้เดินทางออกจากประเทศ
หรอื ให้พำนักอยู่ในประเทศกาหลีใต้เพื่อการท่องเที่ยว ทางผ้ จู ั ดไม่มีอำนาจและไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้
ย้ อนอดีตชมเม ืองโบราณ
พระราชวังมรดกโลกชังดก
สนุกสนานและเพลิดเพลิน
หมบู่ ้ านเทพนยิ าย
เกาะนามิ เกาะสว่ นตัว
ทางเดินลอยฟ้ าเหนอื ทะเลสาบเอียมโฮ
โรงเรยี นสอนทำกิมจิ
สวนสนกุ เอเวอร์แลนด์
หอคอย โซลทาวเวอร์
TRICK EYE MUSEUM แกลอรี่

รวมโลกสวนสัตว์เปิดที่ Lost Valley
Ice Museum
Love Museum
อาหารหลากหลายเมนู
ANDONG JIMDAK
บาร์บีคิวบฟุ เฟ่ต์
ชาบูชาบู เหด็ หม้อไฟ
เพลินกั บการช้อปที่
ตลาดเมยี งดง แหลง่ ช้อปป้ งขึิ ้ นชื่อ
ตลาดพื้นเมืองใหญ่สุดทงแดมุน
โรแมนติกค่ำคืนที่คลองชงแกชอน




ราคา

รายละเอียด

วันเดินทางเดือนมกราคม 62

ราคา / คน

วันที่ 22 - 26 , 26 - 30 , 29 - 02 มีค.
พักเดี่ยวเพิ่ม

18,900.6,900.-

วันเดินทางเดือนกุมภาพันธ์ 62

ราคา / คน

วันที่ 02 - 06 , 05 - 09 , 16 - 20
วันที่ 09 - 13 , 12 - 16 , 19 - 23 ,
23 - 27 , 29 - 02 มีค.
พักเดี่ยวเพิ่ม

19,900.18,900.-

วันเดินทางเดือนมีนาคม 62

ราคา / คน

วันที่ 02 - 06 , 05 - 09
พักเดี่ยวเพิ่ม

17,900.6,900.-

6,900.-

วันที่ 1

กรงุ เทพฯ (สนามบินสวุ รรณภูมิ)

การเดินทาง ช่วงดึก
00.00 เจ้าหน้าที่รอต้อนรับดูแล มอบเอกสาร และอธบิ ายเพิ่มเติม
(นัดหมายแต่ละคณะก่อนออกเดินทาง 3 ชั ่วโมงล่วงหน้าก่อนเครือ่ งออก) หน้าเคาน์เตอร์
สายการบิน ใกล้ประตูทางเข้าพร้อมกันที่ชั้น 4 ผ้ 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 เหริ ฟ้ าสู่ เกาหลี โดยสายการบิน Jeju Air
22.40 เหริ ฟ้ าสู่ เกาหลี โดยสายการบิน Jin Air
01.20 เหริ ฟ้ าสู่ เกาหลี โดยสายการบิน T'way

วันที่ 2

สนามบินนานาชาติอนิ ชอน ประเทศเกาหลีใต้ - เคียงกีโด – สกีรสี อร์ท
การเดินทาง ช่วงช้า
09.25/07.00/08.35 ถึง สนามบินอินชอน
ประเทศเกาหลีใต้ผา่ นพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองและศลุ กากร
กรณุ าปรับนาฬกิ าของทา่ นให้เป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อ สะดวกในการนัดหมายเวลา
ประเทศเกาหลีจะเรว็ กวา่ ประเทศไทย 2 ชั ่วโมง
บางสายการบนิ มีชุดกลอ่ งสแนค็ บล็อกให้ผ้ โู ดยสารบนเครือ่ งบิน และมีบรกิ าร Air Cafe จำหนา่ ย
อาหาร เครือ่ งดื่ม และขนมคบเคี้ยว
หลังจากผา่ นพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว พร้อมเดินทางสสู่ ถานที่ทอ่ งเที่ยว
รถโค๊ชพาทา่ นข้ามทะเลตะวันตกด้วยสะพานแขวนยองจองหรอื สะพานเพื่อความหวังในการรวม
ชาติที่ยาวกวา่ 4.42 กม. มียอดโดมสูง 107 เมตร
ไปยังจุดการทอ่ งเที่ยวของวันนี้ ชมสวนกรนี เฮาส์สตรอว์เบอร์รี่
ช่วงบ่าย
เดินทางสูม่สวนสนกุ เอเวอร์แลนด์ สนกุ สุดเหวี่ยงกับเครือ่ งเล่น ก่อนทานอาหารเย็น
แล้วพักผ่อน

วันที่ 2

สนามบินนานาชาติอนิ ชอน ประเทศเกาหลีใต้ - เคียงกีโด – สกีรสี อร์ท
สถานที่ท่องเ ช่วงเช้า
ที่ย ว
นำทา่ นขึ้นรถโค้ชพาท่านข้ามทะเลตะวันตกด้วยสะพานแขวนยองจองหรอื สะพานเพื่อความหวัง
ในการรวมชาติที่ยาวกว่า 4.42 กม. มียอดโดมสูง 107 เมตร
ไปยังจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวของวันนี้
ชมสวนกรีนเฮาส์สตรอว์เบอร์ร่ี พาไปชมสวนกรนี เฮาส์สตรอว์เบอร์ร่ี ให้ท่านได้เก็บผลไม้สดๆ
และยังได้ความร้ วู ่าชาวเกาหลีมีวิธกี ารปลูกอย่างไรจึงได้ผลผลิตดีและหวาน
หอมชวนนา่ รับประทาน อิสระถ่ายรปู เก็บชิมสตรอเบอร์รท่ี านเป็นที่ระลึก
(จำนวนเก็บขึ้นอยู่กับผลิตผลในแต่ละสัปดาห์ และนโยบายของเจ้าของสวน
ไม่สามารถนำออกมารับ
ประทานภายนอกไรไ่ ด้
ช่วงบ่าย
เดินทางสู่ สวนสนกุ เอเวอร์แลนด์ เที่ยวเอเวอร์แลนด์ – Everland ดิสนยี ์ แลนด์เกาหลี
สวนเปิดในหบุ เขาที่มีชื่อเสียงมากที่สดุ ของประเทศ มี
Festival World จะประกอบไปด้วย Global Fair, American Adventure, Magic Land,
European Adventure และ Equatorial Adventure และ Zootopia
ทา่ นสามารถปลอ่ ยความแกแ่ ละเติมเต็มความสขุ ของทา่ นด้วยบัตร Special Pass Ticket
สนกุ สนานกับเครือ่ งเลน่ ตา่ งๆ ซึ่งทา่ นสามารถเลือกเลน่ เครือ่ งเลน่ ได้ไมจ่ ำกัดรอบ
ไมว่ า่ จะเป็นทีเอ็กเพรส รถไฟเหาะ หนอนสะบัดชาร์ป โรงหนังสามมิติ บ้านผีสิงหมุน
ตีลังกาสองตลบ ป่าซาฟารี ชมไลเกอร์แฝดคแู่ รกของโลก ที่นี่ ชมความนา่ รัก
ของหมีที่สามารถสื่อสารกับคนขับได้อยา่ งดี
อีกทั้ งยังมี LINE Store สำหรับ ชาวสาวก LINE ให้แช๊ะภาพ ครั้ งแรกของโลก !
เปิดโลกสวนสัตว์เปิดที่ Lost Valley กับรถบัสสะเทิ้ นน้ำสะเทิ้ นบก และอื่นๆ
ิ ้ านค้าของที่ระลึก ฤดูหนาว
นอกจากนี้ทา่ นยังสามารถช้อปป้ งในร
ชว่ งต้นเดือนธันวาคมถึงปลายกุมภาพันธ์
รว่ มฉลองเทศกาลหมิ ะสนกุ แบบไม่ร้ ลู ืมกับการเล่นสโนว์สเลดแบบไม่ จำกัดรอบหรอื ท่านอยาก
ประลองความท้าทายกับการนั ง่ สโนว์บัสเตอร์ก็ไม่ว่ากัน.. ...ขอบอกว่ามันส์มาก
อาหาร

ช่วงเช้า
บนเครือ่ งบิน
มื้อเที่ยง
ิ ่างที่เลื่องชื่อ
เมนหู มูย่างคาลบี #KALBI อาหารพื้ นเมืองเกาหลีป้ งย

ที่พัก

มื้อเย ็น
เมนหู ม้อไฟชาบูเหด็ คล้ายการต้มรวมมิตรสุก้ หี ม้อไฟ ประกอบไปด้วยเนื้ อหมูสไลด์
ผักและเหด็ และว้ นุ เส้นเกาหลี
พักสกีรสี อร์ท 1 คืน #OAK VALLEY #BEAR TOWN #YANGJI #WELLI HELLI #PHOENIX
หรอื สกีรสี อร์ทอื่นๆ

วันที่ 3

สกีรสี อร์ท – กรงุ โซล

การเดินทาง ช่วงเช้า
หลังอาหารให้ท่านได้สนกุ สนานกับประสพการณ์ กับลานหมิ ะ ตามอัธยาศัย
ช่วงบ่าย
เดินทางสู่ สวนสนกุ เอเวอร์แลนด์ สวนสนกุ กลางแจ้งที่ใหญท่ ี่สดุ ในประเทศเกาหลี เดินทางตอ่ ชม
หอคอย โซลทาวเวอร์ กอ่ นที่จะช้อปที่ตลาดทงแดมนุ และเข้าที่พักในชว่ งเย็น
สถานที่ท่องเ ช่วงเช้า
ที่ย ว
ให้ทา่ นได้สนกุ สนานกับการเลน่ สกี กับลานหมิ ะอันกว้างใหญ่ ตามอัธยาศัย
เทศกาลเล่นสกีสโนว์ #SKI Resort ทา่ นสามารถเพลดิ เพลนิ กับลานหมิ ะทีก่ ว้างใหญ่
และเนนิ เลน่ สกีระดับตา่ งๆ กระเช้าลิฟท์ ทางรสี อร์ทยังมีบรกิ ารกีฬาในรม่ ชนดิ อื่น ร้านอาหาร
คอฟฟี่ช้อป ซุปเปอร์มาร์เก็ตไว้คอยบรกิ าร ทา่ นจะประทับใจกับประสบการณ์แปลกใหมท่ ี่นี่
ราคาอุปกรณ์การเช่าโดยประมาณ
อปุ กรณ์การเลน่ สกี ประมาณ 50-55,000 วอนตอ่ เช็ต รวมคา่ ไม้สกี กระดานเลื่อน
และรองเท้าสกี
กระเช้าลิฟสำหรับทา่ นที่เลน่ สกี ครึง่ วัน ประมาณ 50-55,000 วอนตอ่ ทา่ น
นั ง่ กอนดอลลา่ ชมบรรยากาศสกีรสี อร์ท และ ขึ้นสจู่ ดุ พักผอ่ นบนยอดเขาสูง ประมาณ
15,000 วอนตอ่ ทา่ น บางสกีรสี อร์ทมีบรกิ าร เตรยี มตัวกอ่ นเลน่ สกี ควรเตรยี ม ถงุ มือสกี
ผ้าพันคอ แวน่ กันแดด เสื้ อแจ๊คเก็ตกันน้ำหรอื ผ้ารม่ และกางเกงรัดรปู
ขอคำแนะนำและฝึกวิธกี ารเลน่ จากไกด์ท้องถิ่นกอ่ นลงสนามจรงิ
เพื่อความปลอดภัยของทา่ นเองเป็นสำคัญ หมายเหตุ....
ปรมิ าณของหมิ ะและการเปิดให้บรกิ ารชองลานสกี ขึ้นอยกู่ ั บความเอื้ออำนวยของอากาศ
หากไมม่ ีหมิ ะเพียงพอ ลานสกีอาจจะปิดให้บรกิ าร
ช่วงบ่าย
เรียนร้ วู ิธีการทำคิม บั บ ข้าวหอ่ สาหรา่ ย อาหารง่ายๆที่คนเกาหลีนยิ มรับประทาน คิม แปลว่า
สาหรา่ ย บับ แปลว่า ข้าว จะเป็นแท่งยาวๆ แล้วเค้าก็จะหั น่ เป็นชิ้ นๆพอดีคำ
จิ้มกะซีอิ้วคังจังเกาหลีหรอื วาซาบิก็ได้
ขอเชิญชวนทา่ นแตง่ ชดุ พื้นเมืองเกาหลี ฮั นบก พร้อมพร้อตตา่ งๆ เพื่อ
ถา่ ยรปู เป็นที่ระลึกกับฉากเกาหลีเก๋ไก๋กับทา่ แอคติ้ งตามไอเดีย
ให้ทา่ นได้ถา่ ยทอดความงามและความออ่ นช้อยของวัฒนธรรมเกาหลี เพราะ ฮันบก
เปน็ เครือ่ งแตง่ กายประจำชาติเกาหลีที่ที่สวมใสใ่ นชีวิตประจำวันเปน็ เวลาพันปีมาแล้ว
กอ่ นที่วัฒนธรรมการแตง่ กายแบบตะวันตกจะได้เข้ามาในเกาหลี
แตใ่ นปัจจบุ ั นชดุ ประจำชาติฮันบก จะใช้สวมเฉพาะในโอกาสพิเศษตา่ ง ๆ เชน่
งานมงคลสมรส วันขึ้นปใี หม่ วันขอบคุณพระเจ้า
เดินทางเข้าเม ืองหลวงกรุง โซล ทีม่ ีประชากรถึง 1 ใน 4 ของประเทศ มีตึก 63 ชั้ น
ตึกที่สูงที่สุด มีแมน่ ้ ำฮันไหลผา่ นใจกลางเมืองหลวงของกรงุ โซล
งานนวัตกรรมวิจัยชิ้ นใหมล่ า่ สุดของเกาหลี
#ศูนย์น้ำมั นสนเข็ม แดง ซึ่งผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลี
เพื่อชว่ ยผ้ ทีู ่มีปัญหาเรือ่ งไขมันอุดตันในเส้นเลือด คลอเรสเตอรอลในเลือดสูง ไขข้อเสื่อม หรอื

การไหลหมนุ เวียนของเลือด เป็นต้น กว่าจะมาทำเป็นน้ำมันสนสกัดได้ 1 แคปซูล
ต้องใช้ใบสนเข็มแดงประมาณ 2.7 ก.ก.
สกีรสี อร์ท – กรแนะนำให
งุ โซล ้ ทุกท่านเลือกซื้อเป็นของฝากสุขภาพเพื่อตัวท่านเองและคนที่ท่านรักหรอื คนที่ท่านเคา
รพ เพราะเป็นสารอาหารธรรมชาติ ที่วิจัยจากโรงพยาบาลชั้ นนำในเกาหลีแล้วว่า
ไม่มีผลข้างเคียง

วันที่ 3

#ศูนย์ผลิตภั ณฑ์ค วามงาม เครือ่ งสำอางเวชสำอาง
ให้ทา่ นเลือกซื้อคอสเมติกหลากยี่ห้อคณุ ภาพที่ผ้ หญ
ู ิงชาวเกาหลีทั้งสาวทั้ งไมส่ าว
ล้วนให้ความสำคัญกับเรือ่ งผิวหน้าคอ่ นข้างมาก โดยเฉพาะในกลมุ่ บำรงุ ผิวพื้ นฐาน Skin Care
และฟังคำแนะนำการดแู ลผิวพรรณ จากผ้ ชำนาญการ
ู
พาทา่ นขึ้นภูเขานั ม ซาน #Namsan –
ภูเขาเพียงลูกเดียวใจกลางเมืองหลวงและอิสระถา่ ยรปู คหู่ อคอย N Tower เป็น 1 ใน 17
หอคอยเมืองที่สูงที่สดุ ในโลก สูงถึง 480 เมตรเหนอื ระดับน้ำทะเล
สถานที่ละครหนังเกาหลีหรอื หนังไทยสไตล์เกาหลีมาถา่ ยทำกัน ความเชื่อ: เตรยี มแมก่ ุญ
แจลูกกุญแจเพื่อไปล็อคกุญแจครู่ ั ก ณ Love Rock Cable ซี่งเชื่อกันวา่
ถ้าใครขึ้นมาคล้องกุญแจและโยนลูกกุญแจทิ้ งไป ครู่ ั ก คคู่ รอบครัว คเู่ พื่อน คพู่ ี่น้อง
คมู่ ิตรนั้ นจะมีความรักที่ยั่งยืนหรอื ไมม่ ีใครมาพรากจากกันได้
คา่ บัตรลิฟท์ข้ ึนสู่จุดชมวิวบนหอคอย ไมร่ วมไว้ในคา่ ทัวร์

อาหาร

หลั ง อาหารค่ำ แวะแช๊ะรปู กันบรเิ วณ คลองชองเกชอน เป็นคลองที่มีมาเมื่อราว 600
ปีกอ่ นในสมัยของกษัตรยิ ์ YEONGJO กษัตรยิ ์ องค์ที่ 21
แหง่ ราชวงศ์โชซอน กาลเวลาทำให้น้ำในคลองเนา่ เสีย คลองแหง่ นี้ จึงได้รับการบูรณะขึ้นใหม่ในปี
2003 เพื่อสร้างภูมิทัศน์ที่สวยงาม แหล่งพักผ่อนหย่อนใจ อีกทั้ งเป็นจุดเที่ยวใหม่
โดยมีการรื้อทางยกระดับออก และเวนคืนที่ดินแหล่งชุมชนที่อยู่ติดกับคลองแหง่ นี้
สองข้างทางรมิ คลองยังมีร้านคาเฟ่เก๋ๆ ในช่วงเวลาค่ำ จะมีไฟประดับตามทางเดินอย่างสวยงาม
บางครั้ งจะมีกิจกรรมพิเศษ จนได้รับคำชื่นชมว่า มีความกลมกลืนอย่างลงตัวของธรรมชาติ
ศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์
มื้อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม
มื้อเที่ยง
เมนหู มูไฟหรอื บลูโกกิ เป็นเนื้อหมูสไลด์หมักซอสคันจังและเครือ่ งปรงุ รส
ผัดย่างขลุกขลิกบนกะทะ

ที่พัก

วันที่ 4

มื้อเย ็น
เมนเู ปิบพิสดาร-ไก่ต๋ นุ โสม อาหารวังในสมัยก่อน เชื่อกันว่าบำรงุ และเสรมิ สุขภาพ เสิร์ฟท่านละ
1 ตัว ในหม้อดินร้อน
ณ โรงแรม Incheon Bliss, Suwon Korea, Suwon Paciﬁc, Suwon Yongin Co.op, Seoul
VIP, Benekia, Seoul Galaxy, Bridge, Co.op city (3 ดาวเกาหลี) หรอื เทียบเทา่

กรงุ โซล -ศูนย์โสมเกาหลี - พระราชวังชังดก - บลูเฮาท์ - หมู่บ้านวัฒนธรรมนัมซาน - ดิวตี้ฟรี
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กรงุ โซล -ศูนย์โสมเกาหลี - พระราชวังชังดก - บลูเฮาท์ - หมบู่ ้ านวัฒนธรรมนัมซาน - ดิวตี้ฟรี
การเดินทาง ช่วงเช้า
หลังอาหารเช้า เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวในกรงุ โซล เช่น ศูนย์โสมรัฐบาล พระราชวังชังดก
บลูเฮ้าส์
ช่วงบ่าย
เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวต่อยัง หมู่บ้านนัมซาน ช้อปป้ ิงสินค้าปลอดภาษ ี ณ DUTY
FREE COSMETIC GALLERY ตลาดเมียงดง ตลาดทงแดมุน สวนดอกกุหลาบไฟ LED
สถานที่ท่องเ ช่วงเช้า
ที่ย ว
ศูนย์ โสมเกาหลี ทุกท่านจะได้ร้ จู ั กสมุนไพรโสมเกาหลีหรอื ราชาแหง่ มวลสมุนไพร
เพราะเกาหลีใต้เป็นประเทศที่มีการผลิตโสมเกาหลีท่มี ีคุณภาพเป็นอันดับ 1 ของโลก
ซึ่งใครใครที่ได้มาเที่ยวก็จะชื่นชอบหาซื้ อเป็นของฝากเพราะราคาที่ถูกว่าเมืองไทยและคุณประโ
ยชน์นานัปการ เช่น ช่วยเสรมิ ความแข็งแรงให้แก่ระบบย่อยอาหารและปอด
ช่วยทำให้จิตใจสงบและเพิ่มพละกำลังโดยส่วนรวม สรรพคุณทางการแพทย์ ช่วยบำรงุ หัวใจ
ป้ องกันโรคหัวใจขาดเลือด เสรมิ ประสิทธภิ าพทางเพศ ลดและป้ องกันมะเรง็
เยี่ยมชม #พระราชวั งชังดก - สมบัติแหง่ ชาติที่ถกู จดทะเบียนเป็นมรดกทาวัฒนธรรมของโลก
ถกู กลา่ วขานวา่ เป็นพระราชวังแบบอยา่ งทางสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมทางภมู ิประเทศที่สวย
งามไร้ที่ติในชว่ งเวลาหลายร้อยปีที่ผา่ นมา โดยเฉพาะกษัตรยิ ์ โกจอง
ซึ่งเป็นกษัตรยิ ์ องค์สดุ ท้ายของราชวงศ์โชซอน
ซึ่งตอ่ มาทรงถูกบังคับให้สละราชสมบัติโดยญปี่ ่นุ ในปี ค.ศ. 1907
แตพ่ ระองค์เองก็ทรงประทับอยทู่ ี่พระราชวังแหง่ นี้จนสิ้นพระชนม์ในปี ค.ศ. 1919
สวนลั บบีวอน อุทยานพักผอ่ นของเจ้าชายรัชทายาทในสมัยราชวงศ์โชซอน
ซึ่งไมไ่ ด้รวมไว้ในคา่ ทัวร์ ด้วยข้อจำกัดของเวลาทอ่ งเที่ยว และ การสำรองรอบเข้า ในวันจันทร์
ซึ่งเป็นวันหยุดประจำสัปดาห์ของพระราชวัง ขอปรับเปลี่ยนไปเป็นพระราชวังเคียงบก หรอื
พระราชวังอื่นๆ นั ง่ รถผา่ นถนนสายสำคัญที่มีการเปิดปิดเป็นเวลาสถานที่ตั้งทำเนยี บและบลูเฮาท์หรอื บ้านประจำตำแหนง่ ประธานาธบิ ดี
ช่วงบ่าย
หมู่บ้านวั ฒ นธรรมนั ม ซาน
พาทา่ นย้อนเวลาหาอดีตที่พิลดองซึ่งอยทู่ างตอนเหนอื ของภูเขานัมซาน
มีสายน้ำใสไหลผ่านและมีศาลาชชอนนกู ั ก แหล่งอาศัยของนกระเรยี น
แหล่งพักผ่อนที่มีชื่อเสียงในฤดูร้อนของราชวงศ์โชซอน
แต่ในปัจจุบันเป็นที่ตั้งของบ้านชนชั้ นยางบางหรอื ชนชั้ นราชการหรอื ชั้ นสูงเกาหลีในสมัยเมื่อ
600 ปีที่แล้ว บ้านกว่าห้าหลังที่หมู่บ้านนัมซานฮันอก
จะทำให้เราได้เหน็ ภาพการใช้ชีวิตประจำวัน เครือ่ งใช้ไม้สอย การกิน การอยู่
และการจัดแต่งบ้าน และหากเราเดินไปจนสุดปลายสวนเกาหลี
เราจะพบไทม์แคปซูลที่ทำขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองกรงุ โซลครบ600 ร้อยปี ภายในบรรจุของจำนวน
600 ชิ้ นที่เป็นตัวแทนของเมืองและผ้ คนกร
ู งุ โซลในปี 1994 โดยจะรอเปิดในอีก 400 ปีข้างหน้า
(2394)
#ดิวตี้ฟรี ปัจจุบันเป็นที่นยิ มมาก เพราะ ดิวตี้ ฟรปี ระเทศนี้ มีถึง 5 บรษิ ั ทแข่งขันกัน
เพลิดเพลินกับการช้อปป้ ิง ณ ห้างปลอดภาษลี ๊ อตเต้หรอื ชินเซเก
ให้ท่านได้เลือกซื้ อสินค้าแบรนด์เนมนำเข้าจากต่างประเทศมากมายหลากหลายชนดิ
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รวมทั้ งสินค้าแบรนด์เกาหลียอดนยิ มที่ชาวเกาหลี ชาวจีน และชาวญี่ปุ่น

ี - พระราชว
ั มซานียงดอง
กรงุ โซล -ศูนย์โสมเกาหล
งชังดก - ่นบลของเกาหล
นวัฒ้ อนธรรมน
- ดิวตีMyeongdong
้ ฟรี
ูเฮาท์ - หมี อบู่ ิ้สาระช
ียงดอง ั ถนนแฟชั
เต็ม อิ่ม #เม
ปป้ ิงบรเิ วณเม

ถูกขนานนามว่า ถนนแฟชั ่นของเกาหลี มีห้างบูติกหลากยี่ห้อตั้ งแต่
แบรนด์เนมต่างชาติถึงเกาหลี ร้านเสื้อผ้ามีสไตล์ห้องเล็กๆ ร้าน Creative Lifestyle ร้านรองเท้า
ร้านทำผม ร้านเครือ่ งประดับ ร้านคอสเมติก ร้านกาแฟ ร้านไอศครมี
ร้านขนม ปัจจบุ ั นยังเปน็ แหลง่ รวมร้านอาหารขายบนรถเข็น Food Truck
ที่กำลังเป็นที่นยิ มสำหรับคนรนุ่ ใหม่ ไมว่ า่ จะเป็นของคาว ของหวาน หลากรปู แบบ
ให้เราเลือกตัดสินเอง
วา่ ร้านไหนเด็ด ร้านไหนโดนใจ
ชว่ งคำ่
ตะลยุ กันตอ่ ที่ตลาดเปิด 24 ชั ่วโมง ยา่ นธรุ กิจการค้าและแหลง่ ช็อปป้ งิ ทงแดมุน
มีร้านค้ามากกวา่ 10,000 ร้านค้า ที่จำหนา่ ยผ้าไหม ผ้าชิ้ น เสื้อผ้าสำเรจ็ รปู เครือ่ งประดับ
รองเท้า ตลอดจนอุปกรณ์เครือ่ งใช้ในบ้านและครัวเรอื น และอื่นๆ อีกมากมาย
ในราคาที่ตอ่ รองได้ อาทิเชน่ ตึก Tongdaemun Market ตึก Doota ตึก Freeya ตึก Migliore
ตึก aPM ตึก Hyundai City เป็นต้น และ บรเิ วณแหง่ นี้ ยังเป็นที่ตั้ง

อาหาร

#ทงแดมุน ดีไซน์ พาร์ค (DDP)
สถานที่ที่นำเสนอนวัตกรรมการออกแบบที่ทันทันสมัยที่สุดสู่สายตาชาวโลก
หนีง่ ในเมกะโปรเจคของรัฐบาลกรงุ โซล ภายใต้คอนเซ็ปต์ Dream Design Play
ด้วยการใช้ความโค้งมน โดยไมต่ ้ องมีเสา รวมถึงมีการติดตั้ งไฟให้สอดคล้องกับองค์ประกอบ
บรเิ วณลาน DDP เป็นที่ที่สามารถมาผอ่ นคลาย และเพลิดเพลินได้ตลอด 24 ชั ่วโมง
มีการจัดแสดงสวนดอกกุหลาบไฟ LED กว่าสองหมื่นกว่าดวง ถ้าใครเป็นติ่งซีรยี่ ์ ละครเกาหลี
หรอื แฟนคลับนักร้องเกาหลี เราจะร้ สู ึกค้ นุ เคยว่าเป็นฉากหลังของเรือ่ ง
มื้อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม
มื้อเที่ยง
บฟุ เฟ่ต์อรอ่ ยล้ำ ! ! เมนบู าร์บีคิวป้ งิ ยา่ งสไตล์เกาหลี กับหลากหลายสไตล์ของเนื้ อหมแู ละเนื้ อวัว
บางร้านอาจมีบรกิ ารเนื้ อไก่ และปลาหมึก
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มื้อเย ็น
ิ ียงดง เพื่อความค้ มุ คา่ ในการช้อปป้ งิ
อิสระอาหารคำ่ ณ ยา่ นช้อปป้ งเม
ณ โรงแรม Incheon Bliss, Suwon Korea, Suwon Paciﬁc, Suwon Yongin Co.op, Seoul
VIP, Benekia, Seoul Galaxy, Bridge, Co.op city (3 ดาวเกาหลี) หรอื เทียบเทา่

กรงุ โซล - ศนู ย์ฮ๊อกเก็ตนามู - TRICK ART MUSEUM - ICE Museum - LOVE Museum สนามบินนานาชาติอนิ ชอน – กรงุ เทพฯ
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กรงุ โซล - ศูนย์ฮ๊อกเก็ตนามู - TRICK ART MUSEUM - ICE Museum - LOVE Museum สนามบินนานาชาติอนิ ชอน – กรงุ เทพฯ
การเดินทาง ช่วงเช้า
เดินทางชมสถานที่ทอ่ งที่ยวในกรงุ โซล นำทา่ นสู่ ศนู ย์ฮ๊อกเก็ตนามู ห ชม TRICK EYE
MUSEUM ICE MUSEUM ถ้ำน้ำแข็ง ตลาดงานศิลป์ หน้ามหวิทยาลัยฮงอิก
ช่วงบ่าย
แวะซื้อของฝากเพื่อที่จะละลายเงินวอน กอ่ นอำลาเกาหลี จนได้เวลานำทา่ นเดินทางสสู่ นามบิน
เดินทางกลั บ ถึง สนามบินสวุ รรณภูมิ จ.สมทุ รปราการ โดยสวัสดิภาพ
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กรงุ โซล - ศูนย์ฮ๊อกเก็ตนามู - TRICK ART MUSEUM - ICE Museum - LOVE Museum สนามบินนานาชาติอนิ ชอน – กรงุ เทพฯ
สถานที่ท่องเ
ที่ย ว

ช่วงเช้า
ศนู ย์ฮ๊อกเก็ตนามู
ต้นไม้ฮ๊อกเก็ตนามชู นดิ นี้ เจรญิ เติบโตในป่าลึกบนภเู ขาที่ปราศจากมลภาวะและระดับสงู เหนอื น้ำ
ทะเล 50-800
เมตรเมล็ดของพันธ์ ฮุ ๊ อกเก็ตนี้..ชาวเกาหลีรนุ่ ใหมน่ ยิ มนำมารับประทานเพื่อชว่ ยดแู ลตับให้สะอา
ดแข็งแรง ป้ องกันโรคตับแข็งไมถ่ ูกทำลายจากการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ
บหุ รี่ สารตกค้างจากอาหารและยา
#TRICK ART MUSEUM #ICE MUSEUM #LOVE MUSEUM
นำทา่ นอิสระชมผลงานการสร้างสรรค์ศิลปะแนวใหม่ ภาพวาดลวงตาสี่มิติ
โดยทา่ นจะได้สนกุ สนานกับการถา่ ยรปู แอ็คชั ่นทา่ ทางตา่ งๆ
กับภาพแนวมิติที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการของการสร้างภาพโดยใช้เทคนคิ พิเศ
ษจากภาพแนว AR
ที่รวมทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และการซ้อนภาพโดยกระต้ นุ ความเคลื่อนไหวของภาพให้มีมิติเหมือ
นจรงิ โดยให้ผ้ ชู มเข้าไปมีส่วนรว่ มถา่ ยภาพ เมื่อผา่ นเข้าไปในภาพนั้ นๆ
ภาพทุกภาพจะออกมาดูประหนึง่ เหมือนจรงิ ในเหตุการณ์
จนทา่ นจะอุทานวา่ มันเหมือนจรงิ มากจนแทบจะแยกไมอ่ อกเลยวา่ อันไหนภาพวาดและของจรงิ
โดยผลงานของทา่ น จะสวยงามและสี่มิติสมคำรำ่ ลือหรอื ไมก่ ็ต้องให้เพื่อนติดชมกันเอง
ICE Museum เมอื งน้ำแขง็ ทีไ่ ม่ใช่แค่น้ำแขง็ ธรรมดา
แต่ตระการตาจนคุณอาจจะลืมหนาวไปเลยก็ ได้ !
ลองนึกถึงความร้ สู ึกเมื่อคุณก้าวเข้าไปในเมืองที่ทุกอย่างทำจากน้ำแข็งภายใต้ อุณหภูมิ ลบ 4
องศา ! ภายในมีกิจกรรมหลากหลายให้คุณได้สัมผัส เช่น สไลเดอร์น้ำข็งที่ยาวกว่า 10 เมตร
รถกลางรดู อร์ฟ ทักทายลุงซานต้า โพสท่าคู่กับนกเพนกวิ้นขั้ วโลก
สำรวจบ้านน้ำแข็งแข็งเอสกิโม เยี่ยมชมปราสาทน้ำแข็ง
ชมวิวจากบนกำแพงเมืองน้ำแข็งลองเข้าพักเช็คอินโรงแรมน้ำแข็ง
และผลงานศิลปะอื่นที่ทำจากน้ำแข็งอีกกว่า 50 ชิ้ น แถมฟร!ี !
LOVE Museum ผ้ ทู ่อี ายุต่ำกว่า 20 ปีไม่สามารถเข้าชมได้
#ย่านมหาลั ย ฮงแด แหล่งรวมตัววัยรนุ่ ชาวโสม
ที่กำลังศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยและวัยทำงาน
อีกทั้ งได้ชื่อวา่ เป็นถนนสายศิลปะอีกแหง่ หนึง่ ของกรงุ โซล มีสินค้ามากมายหลากหลายประเภท
ทั้ งเสื้อผ้าแฟชั ่นแบรนด์เกาหลี, รองเท้า, กระเป๋า, เครือ่ งสำอาง, เครือ่ งประดับมากมาย,
งานศิลป์, ซีดีเพลง-หนัง และโปสเตอร์ดาราที่กำลังฮอตฮติ หลากหลาย ฯลฯ
บางครั้ งยังมีบรรดาศิลปนิ เพื่อชีวิตเปดิ แสดงดนตรยี อ่ ยๆ ให้ฟังให้ชมอีกด้วย
ร้านอาหารและร้านคาเฟ่ทีมนา่ รักตา่ งๆ
ช่วงบ่าย
แวะซื้อของฝากติดไม้ติดมือที่ศูนย์รวมของพื้ นเมือง ละลายเงินวอน กอ่ นอำลาเกาหลี
สาหรา่ ยหลากรปู แบบ หลากรสชาติ ขนมอรอ่ ยตา่ งๆ ซีเรยี ลช็อคโก กาแฟ กระดูกม้าเจจูโด
ขนมโสม ชาโสม เครือ่ งสำอางโสม หมอนสุขภาพ กิมจิ เป็บโปโร้ ป๊ อกกี้ เกาหลี
ชินราเมง มามา่ เกาหลี ของใช้ในบ้าน ลูกบอลซักผ้า เครือ่ งใช้ไฟฟ้ า ของที่ระลึก เป็นต้น
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วันที่ 5

มื้อเที่ยง
เมนอู ั นดงจิมทัค หรอื ไกต่ ้ มแหง่ เมืองอันดอ
(เงื่อนไข)
ราคาทัวร์รวม
1. ค่าตั ๋ วเครือ่ งบินไป-กลับ ตามเส้นทางที่ระบุในรายการชั้ นทัศนาจร ไป-กลับพร้อมคณะ
2. ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
3. คา่ เข้าชมสถานที่ตา่ งๆ ตามรายการ
4. คา่ ที่พักตามระบใุ นรายการ พักห้องละ 2 ทา่ น หรอื 3 ทา่ นกรณไี มพ่ ั กเดี่ยว ตามโรงแรมที่ระบุ หรอื เทียบเทา่
5. ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
6. คา่ ภาษสี นามบิน ทุกแหง่ ที่มี
7. คา่ น้ำหนักกระเป๋าสัมภาระทา่ นละ 20 กก.
8. ค่าหัวหน้าทัวร์ผ้ ชู ำนาญเส้นทาง นำท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ
9. คา่ ประกันอุบัติเหตุระหวา่ งเดินทาง วงเงินทา่ นละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
ราคานี้ไม่รวม
1. คา่ ใช้จา่ ยส่วนตัว อาทิ คา่ ทำหนังสือเดินทาง, คา่ โทรศัพท์ส่วนตัว, คา่ ซักรดี , มินบิ าร์ในห้อง, รวมถึงคา่ อาหาร
และเครือ่ งดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนอื รายการ
(หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรณุ าติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
2. คา่ ทิปคนขับรถ ไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ รวมทั้ งทรปิ 20,000 วอน ตอ่ ทา่ น (ประมาณ 720
บาท)ชำระกอ่ นเดินทางที่สนามบิน
3. ค่าภาษมี ูลค่าเพิ่ม 7% และภาษหี ั ก ณ ที่จ่าย 3%
4. คา่ น้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 20 กก.)
5. คา่ วีซา่ สำหรับพาสปอร์ตตา่ งด้าว กรณุ าเตรยี มเอกสารคือ 1)พาสปอร์ต 2)ใบประจำตัวคนตา่ งด้าว
3)ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ 4)สำเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) 5)
สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี) 6)รปู ถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รปู แล้วทางบรษิ ั ทฯจะเป็นผ้ ดำเน
ู นิ การยื่นวีซ่าให้ท่าน
โดยจา่ ยคา่ บรกิ ารตา่ งหาก (สำหรับหนังสือเดินทางตา่ งด้าว
เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทำเรือ่ งแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า)
ข้อแนะนำ
หากทา่ นมีปัญหาเรือ่ งอาหารกรณุ าแจ้งทางผ้ จู ั ดทราบลว่ งหน้า
ห้ามนำผลไม้และเนื้ อสัตว์ทุกชนดิ เข้าประเทศเกาหลีใต้ หากพบจะต้องเสียค่าปรับ
เตรยี มสัมภาระขนาดกลาง เนือ่ งจากโรงแรมที่พักในเกาหลีไมม่ ีบรกิ รชว่ ย (แนะนำ
ตลอดทรปิ จะต้องดแู ลกระเป๋ายกขึ้นลงห้องด้วยตัวทา่ นเอง เพื่อป้ องกันหลายกรณที ี่อาจ
เกิดขึ้นได้)

กระเป๋าทุกใบจะต้องฝากให้กับทางเจ้าหน้าที่สายการบินด้วยตัวท่านเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการบิน
ทรัพย์สินมีคา่ และแตกหักงา่ ย เชน่ เงิน อัญมณ ี อุปกรณ์อิเล็กทรอนกิ ส์ คอมพิวเตอร์ กล้องถา่ ยรปู อุปกรณ์วีดีโอ
เอกสารที่แลกเปลี่ยนเป็นเงินได้ เอกสารทางธรุ กิจ
หนังสือเดินทาง เก็บติดตัวเสมอ
สนามบินสุวรรณภูมิ “ ไม่มีการประกาศเรยี กลูกค้าขึ้นเครือ่ ง ” กรณุ ารอที่ประตูข้ ึนเครือ่ งอย่างน้อย 30 นาที
กอ่ นเวลาเครือ่ งออก
นำเสื้ อแจ็คแก็ตติดตัวขึ้นเครือ่ งด้วย เพราะอากาศอาจจะเย็นและเพื่อการพักผ่อนที่อบอุ่น (สำหรับ มือใหม่ หรอื
คนกลัววันแรกๆ จะ jetlag หรอื อาการเมาเวลาจากการ
เปลี่ยนโซนเวลาของโลก แนะนำ : นอนให้มากที่สุด หรอื ทานยาแก้เมา เพราะมีมีฤทธ์ ทิ ำให้นอนหลับ
ไม่ดื่มสุราหรอื ของมึนเมา และดื่มน้ำมากๆ)
หมายเหตุ:
บรษิ ั ทฯ ขอสงวนสิทธ์ ทิ ี่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้ งนี้ ยังคงจะรักษา
มาตรฐานการบรกิ ารและยึดถือผลประโยชน์ของผ้ เดู ินทางเป็นสำคัญ

รปู ภาพ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่

https://www.atsiamtour.com/south-korea/950

