
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   กาํหนดวนัเดนิทาง 12-16 มนีาคม2563   (5 วนั 3 คนื) 

 
21.40น. บรกิารรถรับทา่นที�บา้น (เฉพาะพื�นที�ใน จ.ภเูก็ต) 
23.00 น. คณะมาพรอ้มกันที�สนามบนิภเูก็ต  อาคารผูโ้ดยสารขาออก เคาทเ์ตอรเ์ชค็อนิทส์ายการบนิ

โคเรยีนแอรไ์ลนโ์ดยมเีจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับแนะนําเอกสารและอํานวย
ความสะดวกกอ่นขึ�นเครื�อง 

 
 
 
 
 
 
00.01น. นําทา่นบนิลดัฟ้าสูส่าธารณรฐัเกาหล ีโดยสารการบนิโคเรยีนแอร ์เที�ยวบนิ KE638 
08.45น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานนานาชาต ิอนิชอน สาธารณรัฐเกาหล ีหลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้

เมอืงและศลุกากรแลว้ท่านจะพบมัคคเุทศกท์อ้งถิ�นรอตอ้นรับคณะ อสิระใหทุ้กท่านไดแ้ลก
สกุลเงนิวอน ณ เคาน์เตอร์ธนาคาร และทําธุระส่วนตัวใหเ้รยีบรอ้ย (ขั �นตอนพธิกีารต่างๆ 
หัวหนา้ทัวร์จะแนะนําทุกท่านที�สนามบนิภูเก็ตหรือบนเครื�อง หากมีขอ้สงสัยประการใด 
กรณุาตดิตอ่สอบถามที�เจา้หนา้ที�หรอืบรษัิทลว่งหนา้และกรุณาปรับนาฬกิาของ ท่านใหเ้ป็น
เวลาทอ้งถิ�น เพื�อสะดวกในการนัดหมายเวลาในประเทศเกาหลจีะเร็วกวา่ประเทศไทย 2 
ชั�วโมง)  

 

วนัแรก(12 ม.ีค.63) สนามบนิภเูก็ต 
 

วนัที�สอง(13 ม.ีค.63) สนามบนิอนิชอน – เกาะนาม ิ– สกรีสีอรท์ 
 



 หลังจากนั�นนําท่านนั�งเรอืเฟอรี�ไปยัง เกาะนาม ิ(NAMI ISLAND) เป็นเกาะขนาดเล็กมี
พื�นที�แค4่60,000 ตารางเมตรตัวเกาะเป็นรูปเหมอืนใบไมล้อยนํ�าตั �งอยูก่ลางทะเลสาบชอง
เพยีง (Cheongpyeong Lake) หา่งจากกรุงโซลไป63 กโิลเมตรใชเ้วลาเดนิทางเพยีง1 
ชั�วโมงเกาะนามนัิ�นเรยีกตัวเองอย่างเก๋ไก๋วา่Naminara Republicและเรยีกตั�วเรอืขา้ม
ฟากและตั�วเขา้ชมเกาะวา่Visa ทําใหนั้กท่องเที�ยวรูส้กึเสมอืนขา้มมาเที�ยวรัฐๆหนึ�งที�เป็น
เอกเทศออกมาจากเกาหล ี

 
บนเกาะจะมบีรรยากาศรม่รื�นเต็มไปดว้ยตน้สนตน้เกาลัดตน้แปะก๊วยตน้ซากรุะตน้เมเปิ�ลและ
ตน้ไมด้อกไมอ้ื�นๆที�พลัดกันออกดอกเปลี�ยนสใีหช้มกันทุกฤดูกาลทั�งเกาะไม่มเีสาไฟหรือ
สายไฟใหเ้ห็นเลยซกัตน้เพราะมันถกูฝั�งลงใตด้นิทั�งหมดเพื�อใหไ้มบ่ดบังทัศนยีภาพ 
 
เกาะนามกิลายเป็นที�เที�ยวยอดฮติของทั�งชาวเกาหลีชาวต่างชาตแิละชาวไทยหลังจาก
ความโดง่ดังของซรียี ์Winter Love Song หรอื Winter Sonata หรอืชื�อไทยวา่“เพลง
รักในสายลมหนาว”ที�ใชโ้ลเกชั�นของเกาะนามถิ่ายทําทําใหม้นัีกท่องเที�ยวหลั�งไหลเขา้มา

ถา่ยรปูณจดุที�ใชถ้า่ยทําละคะเรื�องนี�แทบทกุวนั 
 

 
 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณภัตตาคารบรกิารท่านดว้ยเมนู TAKKALBI หรอืทัคคาลบี�เป็น

เนื�อไกท่ี�หั�นออกมาเป็นชิ�นพอคําคลกุเคลา้ดว้ยเครื�องปรงุและหมักไวจ้นไดท้ี�เมื�อรับประทาน
จะนํามาผัดบนกระทะยักษ์พรอ้มดว้ยเคก้ขา้วหรอืเสน้กว๋ยเตี�ยวแบบหนานุ่มของเกาหลมีาผัด
ใหเ้ขา้กันและสุดทา้ยเอาขา้วมาผัดทานเป็นขา้วผัดไดอ้ีกดว้ยแกลม้ดว้ยสาหร่ายโอเดง้ 
(เนื�อปลาผสมแป้ง) กมิจพิรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ 

 

 
 
บา่ย หลังอาหารนําท่านสนุกที� สกรีสีอรท์ ชว่งหนา้หนาวของเกาหลคีอืชว่งเดอืนพฤศจกิายน – 

เดอืนมนีาคมเป็นชว่งที�ลานสกตีา่งๆ เปิดใหบ้รกิารใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับการเล่นสก(ีค่า
เลน่สกแีละคา่เชา่อปุกรณ์ตา่งๆ ไมร่วมในรายการทัวร ์คา่เชา่ชดุสก+ีอปุกรณ์ราคาประมาณ 
50,000 วอน, SKI LIFT 50,000 วอน, SNOW SLEDGE 22,000, คา่ขึ�นกระเชา้ประมาณ 
10,000 วอน) 

 
 
 
 
 
 



เย็น รับประทานอาหารเย็น ณภัตตาคารบรกิาร SHABU ชาบูเป็นอาหารเกาหลแีบบดั �งเดมิ
ลักษณะคลา้ยสุกี�หมอ้ไฟของญี�ปุ่ น แต่จะมีรสชาติต่างกันเล็กนอ้ย จะเป็นการนําผัก
หลากหลายชนดิเห็ดตา่งๆ โอเดง้ เบคอน หมรูวมกันไวใ้นหมอ้ และจะเตมิดว้ยนํ�าซปุรอ้นๆ
แลว้ตม้จนเดือดเมื�อจะรับประทานก็จะนําอุดง้ลงตม้อีกครั�ง เป็นเมนูอุดง้รอ้นหรือจะ
รับประทานพรอ้มกับขา้วสวยก็ได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 

นําทา่นเขา้สูท่ี�พัก ณโรงแรม YONGPYONG SKI RESORTหรอื ระดบั
เทยีบเทา่ 

 
 

 
 

 
 
 
เชา้ อรณุสวสัดิ�ยามเชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมและเช็คเอา้ทอ์อกจาก

ที�พัก หลังอาหารเชา้นําทกุทา่นเดนิทางสู ่ฟารม์แกะ (SHEEP FARM) ไปเลน่กับนอ้ง
แกะขนฟูๆ  น่ารักๆ กัน!!! ที�ฟารม์แกะแทกวานยอง (Daegwallyeong Sheep Farm) ตั �งอยู่
บนเทอืกเขาแทแบกวานที�ระดับความสงู 860 เมตรถงึ 950 เมตรทุง่เลี�ยงแกะอันกวา้งใหญ่
ถกูลอ้มรอบดว้ยเสน้ทางเดนิเป็นวงกลมยาวไปตามแนวเทอืกเขา ระหวา่งเดนิชมจะไดเ้ลน่
กับเหลา่แกะขนฟูๆ  ไดใ้หอ้าหาร (หญา้แหง้) แกะ พรอ้มชมบรรยากาศและธรรมชาตอิัน
สวยงามตลอดสองขา้งทาง 

 

 
หลังจากนั�นนําคณะเดนิทางสู่ สวนผลไมต้ามฤดูกาล เปิดประสบการณ์ท่องเที�ยวเชงิ
เกษตรที�สวนผลไมท้่านจะไดพ้บกับวถิชีาวไร่ชาวสวนผลไมเ้กาหลวีา่มวีธิกีารปลูกและจัด
สวนไรแบบไหนทําใหไ้ดผ้ลผลติดลีูกโตและรสชาตหิอมหวานอร่อยอกีทั�งยังไดเ้ห็นตน้
ผลไมจ้รงิๆวา่มหีนา้ตาเป็นอย่างไรก่อนที�ท่านไดเ้ลอืกเก็บผลไมอ้อกมาทานอกีดว้ยผลไม ้
ตามฤดกูาลมดีังนี� : ฤดหูนาว-ตน้ฤดใูบไมผ้ลเิก็บสตรอเบอรร์ ี� / ฤดรูอ้นเก็บแตงโม, เม
ลอ่น / ฤดใูบไมร่ว่งเก็บสาลี�,ลกูพลับ,แอปเปิ�ล 
 

วนัที�สาม(14 ม.ีค.63) ฟารม์แกะ – สวนผลไมต้ามฤดกูาล – เอเวอรแ์ลนด ์– 
DONGDAEMUN MARKET 



กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวันณภัตตาคาร
สไตลส์มัยใหมเ่กาหลคีนตา่งประเทศนยิมรับประทานเพราะมรีสชาตอิอกหวานเผ็ดเล็กนอ้ย
โดยนําบารบ์คีวิหมูปลาหมกึลงในกระทะครึ�งวงกลมพรอ้มนํ�าซุปปรุงรสเมื�อสุกรับประทาน
พรอ้มเครื�องเคยีงและขา้วสวยหากตอ้งการแบบรสชาตเิกาหลแีท ้ๆ ก็สามารถใสก่มิจิ
ตม้ดว้ยก็จะไดร้สชาตอิกีแบบหนึ�ง
 

 
 
 
 
 
 
 

 
บา่ย  หลังอาหารนําทา่นเดนิทางไปยังสวนสนุก 

กลางแจง้ของประเทศเกาหลใีต ้
สวนสนุกกลางแจง้ที�ใหญท่ี�สดุของประเทศ
เลน่, กจิกรรมแสนสนุกและสวนสตัวซ์าฟารทีี�พรอ้มใหบ้รกิารบอกเลยวา่สวนสนุกแหง่นี�เป็น
สถานที�ที�คณุไมค่วรพลาด

 

 
เย็น รับประทานอาหารเย็น

เลื�องชื�อและรูจั้กกันดทัี�วโลกมรีสชาตอิอกรสหวานนุ่มและกลมกลอ่มนําหมสูะเต๊กสว่นที�ตดิ
กับกระดกู (เชื�อวา่เป็นสว่นที�อรอ่ยที�สดุ
ทานแบบเมี�ยงคําโดยใสนํ่�าจิ�มเตา้เจี�ยวและเครื�องเคยีงที�ชอ
บรกิารเครื�องเคยีงตา่งๆและนํ�าซปุ

 
 
 
 
 

 
 
ห 
 
หลังอาหารนําท่านไปชอ้ป
ชื�อเสยีงในดา้นของการเป็นตลาดกลางคนืที�ดงึดูดนักช ้
ตลาดแหง่นี�จงึเป็นสถานที�ที�ดทีี�สดุซึ�งคณุสามารถเพลดิเพลนิไปกับการชอ้ปปิ�งเพื�อเลอืกซื�อ
เลือกหาสนิคา้แฟชั�นล่าสุดที�มีความหลากหลายเรียกว่าตกแต่งไดต้ั �งแต่หัวจรดเทา้ใน
รปูแบบที�ทันสมัยในราคาที�เหมาะสม
 
ตลาดทงแดมุน นั�นมคีวามหลากหลายในรูปแบบใหคุ้ณเลอืกไดต้ามความนยิมชมชอบไม่
วา่จะเป็นการเดนิเลอืกซื�อสนิคา้ตามแผงลอยไปกับอากาศเย็นสบายหรอืการเลอืกเดนิชอ้ป
ปิ�งในหา้งสรรพสนิคา้ที�มเีปิดใหบ้รกิารอกีหลายแหง่ในยามคํ�าคนืของยา่นทงแดมนุ
 

รับประทานอาหารกลางวันณภัตตาคารบรกิาร OSAM หรือหมูปลาหมกึย่างบาร์บคีวิหมัก
สไตลส์มัยใหมเ่กาหลคีนตา่งประเทศนยิมรับประทานเพราะมรีสชาตอิอกหวานเผ็ดเล็กนอ้ย
โดยนําบารบ์คีวิหมูปลาหมกึลงในกระทะครึ�งวงกลมพรอ้มนํ�าซุปปรุงรสเมื�อสุกรับประทาน
พรอ้มเครื�องเคยีงและขา้วสวยหากตอ้งการแบบรสชาตเิกาหลแีท ้ๆ ก็สามารถใสก่มิจิ
ตม้ดว้ยก็จะไดร้สชาตอิกีแบบหนึ�ง (บรกิารเพยีงบางเมอืงของประเทศ

หลังอาหารนําทา่นเดนิทางไปยังสวนสนุก เอเวอรแ์ลนด ์(EVERLAND) 
กลางแจง้ของประเทศเกาหลใีต ้สวนสนุกนี�ถกูขนานนามวา่เป็น ดสินยีแ์ลนดเ์กาหลี
สวนสนุกกลางแจง้ที�ใหญท่ี�สดุของประเทศและดทีี�สดุของเกาหลใีต ้

กจิกรรมแสนสนุกและสวนสตัวซ์าฟารทีี�พรอ้มใหบ้รกิารบอกเลยวา่สวนสนุกแหง่นี�เป็น
สถานที�ที�คณุไมค่วรพลาด 

เย็นณภัตตาคารบรกิารท่านดว้ยเมนู KALBI เป็นอาหารพื�นเมอืงเกาหลทีี�
เลื�องชื�อและรูจั้กกันดทัี�วโลกมรีสชาตอิอกรสหวานนุ่มและกลมกลอ่มนําหมสูะเต๊กสว่นที�ตดิ

เชื�อวา่เป็นสว่นที�อรอ่ยที�สดุ) ยา่งบนเตาถา่นแบบดั �งเดมิและตัดเป็นชิ�นพอคําหอ่
ทานแบบเมี�ยงคําโดยใสนํ่�าจิ�มเตา้เจี�ยวและเครื�องเคยีงที�ชอบหรอืขา้วสวยรอ้นๆตามที�ชอบ
บรกิารเครื�องเคยีงตา่งๆและนํ�าซปุ 

ลังอาหารนําท่านไปชอ้ปปิ�ง ตลาดทงแดมุน (Dongdaemun Market
ชื�อเสยีงในดา้นของการเป็นตลาดกลางคนืที�ดงึดูดนักชอ้ปและนักท่องเที�ยวจํานวนมาก
ตลาดแหง่นี�จงึเป็นสถานที�ที�ดทีี�สดุซึ�งคณุสามารถเพลดิเพลนิไปกับการชอ้ปปิ�งเพื�อเลอืกซื�อ
เลือกหาสนิคา้แฟชั�นล่าสุดที�มีความหลากหลายเรียกว่าตกแต่งไดต้ั �งแต่หัวจรดเทา้ใน
รปูแบบที�ทันสมัยในราคาที�เหมาะสม 

นั�นมคีวามหลากหลายในรูปแบบใหคุ้ณเลอืกไดต้ามความนยิมชมชอบไม่
วา่จะเป็นการเดนิเลอืกซื�อสนิคา้ตามแผงลอยไปกับอากาศเย็นสบายหรอืการเลอืกเดนิชอ้ป
ปิ�งในหา้งสรรพสนิคา้ที�มเีปิดใหบ้รกิารอกีหลายแหง่ในยามคํ�าคนืของยา่นทงแดมนุ

หรือหมูปลาหมกึย่างบาร์บคีวิหมัก
สไตลส์มัยใหมเ่กาหลคีนตา่งประเทศนยิมรับประทานเพราะมรีสชาตอิอกหวานเผ็ดเล็กนอ้ย
โดยนําบารบ์คีวิหมูปลาหมกึลงในกระทะครึ�งวงกลมพรอ้มนํ�าซุปปรุงรสเมื�อสุกรับประทาน
พรอ้มเครื�องเคยีงและขา้วสวยหากตอ้งการแบบรสชาตเิกาหลแีท ้ๆ ก็สามารถใสก่มิจหิมักลง

บรกิารเพยีงบางเมอืงของประเทศ)  

(EVERLAND) เป็นสวนสนุก
ดสินยีแ์ลนดเ์กาหล ีเป็น

และดทีี�สดุของเกาหลใีต ้ครบครันดว้ยโซนเครื�อง
กจิกรรมแสนสนุกและสวนสตัวซ์าฟารทีี�พรอ้มใหบ้รกิารบอกเลยวา่สวนสนุกแหง่นี�เป็น

เป็นอาหารพื�นเมอืงเกาหลทีี�
เลื�องชื�อและรูจั้กกันดทัี�วโลกมรีสชาตอิอกรสหวานนุ่มและกลมกลอ่มนําหมสูะเต๊กสว่นที�ตดิ

ยา่งบนเตาถา่นแบบดั �งเดมิและตัดเป็นชิ�นพอคําหอ่
บหรอืขา้วสวยรอ้นๆตามที�ชอบ

Dongdaemun Market) เป็นยา่นที�มี
อปและนักท่องเที�ยวจํานวนมาก

ตลาดแหง่นี�จงึเป็นสถานที�ที�ดทีี�สดุซึ�งคณุสามารถเพลดิเพลนิไปกับการชอ้ปปิ�งเพื�อเลอืกซื�อ
เลือกหาสนิคา้แฟชั�นล่าสุดที�มีความหลากหลายเรียกว่าตกแต่งไดต้ั �งแต่หัวจรดเทา้ใน

นั�นมคีวามหลากหลายในรูปแบบใหคุ้ณเลอืกไดต้ามความนยิมชมชอบไม่
วา่จะเป็นการเดนิเลอืกซื�อสนิคา้ตามแผงลอยไปกับอากาศเย็นสบายหรอืการเลอืกเดนิชอ้ป
ปิ�งในหา้งสรรพสนิคา้ที�มเีปิดใหบ้รกิารอกีหลายแหง่ในยามคํ�าคนืของยา่นทงแดมนุ 



 

 
 
นําทา่นเขา้สูท่ี�พัก ณโรงแรม
 
 

 
 
 
 

 
เชา้ อรุณสวัสดิ�ยามเชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

อาหารเชา้ นําท่านเดนิทางเขา้ชม
เมอืงอันยางใกล ้ๆ กรุงโซลเป็นสวนศลิปะขนาดใหญท่ี�ซอ่นตัวอยูก่ลางหบุเขาใหฟี้ลเหมอืน
มาดื�มดํ�างานศลิป์ท่ามกลางธรรมชาตแิถมไดรู้ปสวยๆที�แมแ้ต่ดาราเซเลบรติี�
เกาหลกี็ยังชื�นชอบสําหรับจุดถ่ายรูปที�สวนศลิปะ
ขอแนะนําLinear Building up in the Trees, Anyang Crate House, Anyang Peak

 
 

 

 
 
 
 
 
เที�ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณภัตตาคาร บรกิาร

หมักกับซอสและเครื�องเคยีงต่าง ๆ ใหอ้อกรสหวานนุ่ม เวลาทานนํามาผัดขลกุขลกิกับซปุ
บนกระทะแบนหรอืทรงครึ�งวงกลมพรอ้มผักกะหลํ�าและเสน้จันทน์ โด
แบบนํ�าขน้ เสริฟ์พรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ และเครื�องเคยีงตา่ง ๆ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
บา่ย จากนั�นนําท่านชม ศูนยส์มุนไพรฮอกเกนามู

สมนุไพรที�ทั�วโลกยอมรับ รวมถงึสถาบันตา่งๆวา่เป็นสมนุไพรที�มคีณุภาพดทีี�สดุในการบํารุง
ตับและดูแลตับไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพชว่ยขับลา้งดที๊อกสารพษิ ออกจากร่างกาย เชน่แอ
ลกอฮอล สารกันบดู สผีสมอาหาร ฯลฯ ซึ�งจะเป็นสมนุไพรที�หาไดย้ากในปัจจุบัน สามารถ

วนัที�ส ี�(15 ม.ีค.63) อนัยางอารต์ปารค์
การทาํคมิบบั –

 

นําทา่นเขา้สูท่ี�พัก ณโรงแรม SOTETSU HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่

รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม
นําท่านเดนิทางเขา้ชม อนัยางอารต์ปารค์ (ANYANG ART PARK)

เมอืงอันยางใกล ้ๆ กรุงโซลเป็นสวนศลิปะขนาดใหญท่ี�ซอ่นตัวอยูก่ลางหบุเขาใหฟี้ลเหมอืน
มาดื�มดํ�างานศลิป์ท่ามกลางธรรมชาตแิถมไดรู้ปสวยๆที�แมแ้ต่ดาราเซเลบรติี�
เกาหลกี็ยังชื�นชอบสําหรับจุดถ่ายรูปที�สวนศลิปะ Anyang Art Park 

Linear Building up in the Trees, Anyang Crate House, Anyang Peak

รับประทานอาหารกลางวัน ณภัตตาคาร บรกิาร BULKOKI บลโูกกหิมู
หมักกับซอสและเครื�องเคยีงต่าง ๆ ใหอ้อกรสหวานนุ่ม เวลาทานนํามาผัดขลกุขลกิกับซปุ
บนกระทะแบนหรอืทรงครึ�งวงกลมพรอ้มผักกะหลํ�าและเสน้จันทน์ โด

ฟพรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ และเครื�องเคยีงตา่ง ๆ 

ศูนยส์มุนไพรฮอกเกนามู KOREAN HERB CENTER 
สมนุไพรที�ทั�วโลกยอมรับ รวมถงึสถาบันตา่งๆวา่เป็นสมนุไพรที�มคีณุภาพดทีี�สดุในการบํารุง
ตับและดูแลตับไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพชว่ยขับลา้งดที๊อกสารพษิ ออกจากร่างกาย เชน่แอ

สารกันบดู สผีสมอาหาร ฯลฯ ซึ�งจะเป็นสมนุไพรที�หาไดย้ากในปัจจุบัน สามารถ

อนัยางอารต์ปารค์ – ศูนยส์มุนไพรฮอกเกนามู
– HANBOK STUDIO – ดวิตี�ฟร ี– ชอ้ปปิ� งยา่นเมยีงดง

ระดบัเทยีบเทา่ 

รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมหลังจากรับประทาน
ANYANG ART PARK)ตั �งอยูท่ี�

เมอืงอันยางใกล ้ๆ กรุงโซลเป็นสวนศลิปะขนาดใหญท่ี�ซอ่นตัวอยูก่ลางหบุเขาใหฟี้ลเหมอืน
มาดื�มดํ�างานศลิป์ท่ามกลางธรรมชาตแิถมไดรู้ปสวยๆที�แมแ้ต่ดาราเซเลบรติี�ทั �งไทยและ

Anyang Art Park จุดถ่ายรูปไฮไลทท์ี�เรา
Linear Building up in the Trees, Anyang Crate House, Anyang Peak 

บลโูกกหิมเูป็นเนื�อหมูสไลด์
หมักกับซอสและเครื�องเคยีงต่าง ๆ ใหอ้อกรสหวานนุ่ม เวลาทานนํามาผัดขลกุขลกิกับซปุ
บนกระทะแบนหรอืทรงครึ�งวงกลมพรอ้มผักกะหลํ�าและเสน้จันทน์ โดยจะมลีักษณะออกเป็น

KOREAN HERB CENTER ซึ�งเป็น
สมนุไพรที�ทั�วโลกยอมรับ รวมถงึสถาบันตา่งๆวา่เป็นสมนุไพรที�มคีณุภาพดทีี�สดุในการบํารุง
ตับและดูแลตับไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพชว่ยขับลา้งดที๊อกสารพษิ ออกจากร่างกาย เชน่แอ

สารกันบดู สผีสมอาหาร ฯลฯ ซึ�งจะเป็นสมนุไพรที�หาไดย้ากในปัจจุบัน สามารถ

ศูนยส์มุนไพรฮอกเกนามู – เรยีนรู ้
ชอ้ปปิ� งยา่นเมยีงดง 



ทานไดทั้�ง ผูใ้หญ่ เด็ก รวมไปถึงหญงิตั �งครรภ์ ท่านจะไดช้มการสาธติการทดลองว่า
สมนุไพรชนดินี�มคีณุคา่เพยีงใดตอ่โลกใบนี�  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากนั�นนําทา่นเรยีนรูว้ธิกีารทํา คมิบบั (KIMPUB MAKING) คมิบับนับเป็นหนึ�งในอาหาร
ขึ�นชื�อของเกาหลเีลยก็วา่ได ้เพราะเป็นไดทั้�งกนิเลน่หรอืเป็นอาหารมื�อหลักชว่ยใหอ้ ิ�มทอ้ง
ในวนัที�รบีเรง่เลยก็วา่ได ้ แตห่ลายคนคงสงสยัวา่ เอา้แลว้คมิบับกับซชูมิันตา่งกันยังไง สิ�งที�
ตา่งกันก็คอื ขา้วของซชูจิะใสนํ่�าสม้ แตข่องคมิบับไมใ่ส ่

 
 

หลังจากนั�นนําทา่นไปแตง่ชดุประจําชาตเิกาหลหีรอืที�เรยีกกันวา่ชดุฮันบก (Hanbok) และ
ถ่ายรูปชุดฮันบก (Hanbok ) เป็นเครื�องแต่งกายประจําชาตเิกาหลมีาเป็นเวลาพัน ๆ ปี
มาแลว้ ความงามและความอ่อนชอ้ยของวัฒนธรรมเกาหลจีะถูกถ่ายทอดออกมาผ่านทาง
ภาพถ่ายของสุภาพสตรีในเครื�องแต่งกายฮันบกนี� ก่อนที�วัฒนธรรมการแต่งกายแบบ
ตะวนัตกจะไดเ้ขา้มาในเกาหลเีมื�อรอ้ยปีมาแลว้นั�น หญงิชาวเกาหลจีะสวมชดุฮันบกเป็นปกติ
ทกุวนั สว่นสภุาพบรุษุจะสวมชอโกร ีเสื�อนอกแบบเกาหล ี และพาจกิางเกงขายาว ในขณะที�
สภุาพสตรสีวมชอกอร ีและชมีา (กระโปรง) เสื�อของผูช้ายจะสั �นกวา่ของผูห้ญงิ ชดุฮันบก
ทั�งชุดของผูห้ญงิและผูช้ายสวมคลุมทับดว้ยเสื�อคลุมยาวเรียกว่า ตุรุมาก ิในปัจจุบันชุด
ประจําชาตฮิันบก จะใชส้วมเฉพาะในโอกาสพเิศษต่าง ๆ เชน่ งานมงคลสมรส วันซอลลัล 
(วนัขึ�นปีใหมต่ามจันทรคต)ิ หรอืวนัชซูก (วนัขอบคณุพระเจา้) 

 

 
 

หลังจากนั�นนําท่านชอ้ปปิ� งสนิคา้ปลอดภาษีที� ดวิตี�ฟร ีสนิคา้แบรนด์เนมชื�อดัง รา้นคา้
ปลอดภาษีของนักทอ่งเที�ยว ของกรงุโซล พบสนิคา้หลากหลายชนดิยี�หอ้ อาท ิหลยุสว์ติอง 
พราดา้เฟอรร์า กาโม ่กชุชี� ชาแนลเอสเตลอเดอรค์ลนีกิซ ์ลังโคม รวมทั�งสนิคา้แบรนดเ์นม
ทอ้งถิ�นยี�หอ้ดัง อาโมเร ่เครื�องสําอางดังของเกาหล ี

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
เย็น  รับประทานอาหารเย็นณภัตตาคารบรกิาร JIMDAK จมิดักเป็นเมนูไกห่มักซอส  
  สไตลเ์กาหลผีัดกับวุน้เสน้พรกิชี�ฟ้าและตน้หอมคลา้ยเป็ดพะโลแ้ตม่รีสเผ็ดนดิหน่อยและ 
  มนํี�าขลกุขลกิทําใหร้สชาตกิลมกลอ่มเขม้ขน้ยิ�งขึ�นเสริฟ์พรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ พรอ้ม  
  เครื�องเคยีงเกาหลหีลากหลาย 
 

 
 

หลังรับประทานอาหารเย็น นําท่านชอ้ปปิ�งที�ย่าน เมยีงดง ซึ�งไดช้ื�อวา่เป็นศนูยร์วมแฟชั�น
ชั �นนําของเกาหล ีที�นี�มทัี �งหา้งสรรพสนิคา้ล๊อตเต ้เมโทรมโิดป้า หา้งสรรพสนิคา้ชนิเซแก 
รา้นมกิลอิอร ์และรา้นเอา้ทเ์ลทตา่งๆอกีมาย ซึ�งตั �งอยูทั่ �งใตด้นิและบนดนิ มทีุกสิ�งทุกอยา่ง
ใหท้่านเลือกสรร ไม่ว่าจะเป็นเครื�องแต่งกายสําเร็จรูป รองเทา้ เครื�องใชเ้ครื�องประดับ 
เครื�องสําอาง และของที�ระลกึ ซึ�งเป็นที�พงึปรารถนาของนักซื�อนักแต่งตัวทั�งหลาย ตาม
ตรอกดา้นหลังจะมรีา้นกาแฟและรา้นอาหาร  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

นําทา่นเขา้สูท่ี�พัก ณโรงแรม SOTETSU HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 
 
 
 
 
 

 
เชา้ อรุณสวัสดิ�ยามเชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมและ CHK OUT ออก

จากที�พักนําท่านชม ศูนยโ์สม ซึ�งรัฐบาลรับรองคุณภาพ ในบรรดาสมุนไพร ทั�งหมดใน
เกาหล ีโสม จัดเป็นสมนุไพรที�คนนยิมใชก้ันมากที�สดุ เพราะเชื�อวา่โสมสามารถรักษาโรคได ้
สารพัดโรค วงจรการเก็บเกี�ยวโสมใชเ้วลาตั �งแต่ 1-6 ปีโสมอาย ุ6 ปี ถอืไดว้า่เป็นโสมที�มี
คุณภาพด ีที�สดุ ในสมัยโบราณโสมถือเป็นของลํ�าคา้ยิ�งกวา่ทอง โสมเกาหลจีงึจัดว่าเป็น 
สนิคา้ที�มคีณุภาพและไดม้าตรฐานสากล ชมวงจรชวีติของโสม พรอ้มเลอืกซื�อโสมคณุภาพ
ดซี ึ�งรัฐบาลรับรองใชบํ้ารงุรา่งกาย ซึ�งโสมที�นี�มรีาคาถกูกวา่เมอืงไทย 2 เทา่ และยังเหมาะที�
จะเป็นของฝากและของที�ระลกึแกค่นที�ทา่นรักอกีดว้ย 

วนัที�หา้(16 ม.ีค.63)  ศนูยโ์สม – พระราชวงัเคยีงบก – พพิธิภณัฑพ์ื�นบา้น
แหง่ชาตเิกาหล ี– KOREA SHOPPING CENTER – ภเูก็ต 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
นําทา่นเดนิทางสูพ่ระราชวงั
โดยกษัตรยิร์าชวงศโ์ชซอนหลายพระองคแ์ละเป็นพระราชวังที�ไดรั้บการทํานุบํารุงดูแลดี
ที�สุดในหมู่พระราชวังทั�ง
ยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกในปี
วุ่นวายกับเจา้ชายเย็นชา

ประทับใจกับทัศนยีภาพที�งดงามของพระราชวงั

 
หลังจากนั�นนําท่านไปยัง 
สถานที�จัดแสดงเกี�ยวกับศิลปวัฒนธรรมและสิ�งประดิษฐ์รวมถึงประวัต ิศาสตร์การใช ้

ชวีติประจําวนัของชาวเกาหลใีนอดตีผูเ้ขา้ชมจะไดเ้รยีนรูว้ถิชีวีติของคนพื�นเมอืงรวมไปถงึวถิี
เกษตรตลอดจนความเชื�อทางวัฒนธรรมของเกาหลแีละยังมรีายการวาไรตี�ดังของเกาหลี
Running Man ep.14

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เที�ยง รับประทานอาหารเที�ยง

ปัจจุบันเป็นอาหารเลื�องชื�อของเมืองหลวง เชื�อกันว่าบํารุงและเสริม 
คัดเลือกไก่ขนาดกําลังเหมาะผ่านการเลี�ยงจนอายุได ้
เกาลัด, เกา้กี�, พุทราจนี
การตุ๋นจนไดท้ี� เสริฟ์พรอ้มเครื�องเคยีง เสน้ขนมจนี เหลา้โสม พรกิไทยดํา และเกลอื
รสชาตดิว้ยเสน้ก๋วยเตี�ยว แบบเกาหล ีเกลอื และพรกิไทยป่น แถมทา้ยดว้ยเหลา้เกาหล ีที�
เรยีกวา่ “โซจ”ู ซึ�งทําใหร้สชาตเิขม้ขน้ยิ�งขึ�น 

 

 

พระราชวงัเคยีงบก (GYEONGBOK PALACE
โดยกษัตรยิร์าชวงศโ์ชซอนหลายพระองคแ์ละเป็นพระราชวังที�ไดรั้บการทํานุบํารุงดูแลดี
ที�สุดในหมู่พระราชวังทั�ง 5 แห่งพระราชวังชางด็อกกุงไดรั้บการประกาศจากองค์การ
ยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกในปี1997 พระราชวงัชางดอ๊กกงุเป็นฉากหนึ�งของซรีี�สด์ัง
วุ่นวายกับเจา้ชายเย็นชา”ใหท้่านไดร้่วมเป็นส่วนหนึ�งของซีรี�ส์ท่านสามารถเก็บภาพ

ประทับใจกับทัศนยีภาพที�งดงามของพระราชวงั 

หลังจากนั�นนําท่านไปยัง พพิธิภณัฑแ์หง่ชาตเิกาหล ี(National Folk Museum
สถานที�จัดแสดงเกี�ยวกับศิลปวัฒนธรรมและสิ�งประดิษฐ์รวมถึงประวัต ิศาสตร์การใช ้

ชวีติประจําวนัของชาวเกาหลใีนอดตีผูเ้ขา้ชมจะไดเ้รยีนรูว้ถิชีวีติของคนพื�นเมอืงรวมไปถงึวถิี
เกษตรตลอดจนความเชื�อทางวัฒนธรรมของเกาหลแีละยังมรีายการวาไรตี�ดังของเกาหลี
Running Man ep.149 ยังเคยมาถา่ยทํารายการในที�แหง่นี�อกีดว้ย 

เที�ยงณภัตตาคารบรกิาร ไกตุ่น๋โสมทรงเครื�อง เป็นอาหารวังในสมัยกอ่น 
ปัจจุบันเป็นอาหารเลื�องชื�อของเมืองหลวง เชื�อกันว่าบํารุงและเสริม 
คัดเลือกไก่ขนาดกําลังเหมาะผ่านการเลี�ยงจนอายุได ้45 วัน แลว้นําเครื�องยาจีน อาท ิ

พุทราจนี, และรากโสมเล็กๆพรอ้มดว้ยขา้วเหนียวใสล่งไปในตัวไกแ่ลว้ผา่น
การตุ๋นจนไดท้ี� เสริฟ์พรอ้มเครื�องเคยีง เสน้ขนมจนี เหลา้โสม พรกิไทยดํา และเกลอื
รสชาตดิว้ยเสน้ก๋วยเตี�ยว แบบเกาหล ีเกลอื และพรกิไทยป่น แถมทา้ยดว้ยเหลา้เกาหล ีที�

ซ ึ�งทําใหร้สชาตเิขม้ขน้ยิ�งขึ�น (สําหรับทา่นที�ชื�นชอบ

GYEONGBOK PALACE) ใชเ้ป็นพระราชวังหลัก
โดยกษัตรยิร์าชวงศโ์ชซอนหลายพระองคแ์ละเป็นพระราชวังที�ไดรั้บการทํานุบํารุงดูแลดี

แห่งพระราชวังชางด็อกกุงไดรั้บการประกาศจากองค์การ
หนึ�งของซรีี�สด์ัง“เจา้หญงิ

ใหท้่านไดร้่วมเป็นส่วนหนึ�งของซีรี�ส์ท่านสามารถเก็บภาพ

National Folk Museum) คอื
สถานที�จัดแสดงเกี�ยวกับศิลปวัฒนธรรมและสิ�งประดิษฐ์รวมถึงประวัต ิศาสตร์การใช ้

ชวีติประจําวนัของชาวเกาหลใีนอดตีผูเ้ขา้ชมจะไดเ้รยีนรูว้ถิชีวีติของคนพื�นเมอืงรวมไปถงึวถิี
เกษตรตลอดจนความเชื�อทางวัฒนธรรมของเกาหลแีละยังมรีายการวาไรตี�ดังของเกาหลี

 

เป็นอาหารวังในสมัยกอ่น 
ปัจจุบันเป็นอาหารเลื�องชื�อของเมืองหลวง เชื�อกันว่าบํารุงและเสริม พิถีพิถันดว้ยการ

วัน แลว้นําเครื�องยาจีน อาท ิ
และรากโสมเล็กๆพรอ้มดว้ยขา้วเหนียวใสล่งไปในตัวไกแ่ลว้ผา่น

การตุ๋นจนไดท้ี� เสริฟ์พรอ้มเครื�องเคยีง เสน้ขนมจนี เหลา้โสม พรกิไทยดํา และเกลอื เพิ�ม
รสชาตดิว้ยเสน้ก๋วยเตี�ยว แบบเกาหล ีเกลอื และพรกิไทยป่น แถมทา้ยดว้ยเหลา้เกาหล ีที�

สําหรับทา่นที�ชื�นชอบ) 

 



 
ไดเ้วลาอันสมควรนําท่านสู่

ที� KOREAN SHOPPING CENTER 
ตหนิ ซเีรียลช็อกโค
สขุภาพ กมิจ ิชนิราเมงหรือมาม่าเกาหลทีี�ชื�นชอบของชาวต่างประเทศเป็นตน้
เกาหล ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
19.00 น. ออกเดนิทางกลับสูส่นามบนิ
23.15น. ถงึสนามบนิภเูก็ต โดยสวสัดภิาพ
 
 
 
 
 

 
อตัราคา่บรกิาร   : สําหรบัคณะ
ผูใ้หญพ่กัหอ้งคู ่ ราคาทา่นละ
พกัหอ้งเดี�ยวจา่ยเพิ�มทา่นละ       
 

 
อตัราคา่บรกิารดงักลา่วรวม 
   คา่ต ั�วเครื�องบนิช ั�น Economy Class

   คา่โรงแรมระดบัมาตรฐาน

ไวใ้นรายการ 
   คา่ยานพาหนะและคา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานที�ตา่งๆ

   นํ �าหนกัสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ

เครื�องบนิตามเงื�อนไขของแตล่ะสายการบนิที�มกีารเรยีกเก็บ
   คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางทา่นละไมเ่ก ิ

รกัษาพยาบาล 500,000 บาท
ชวีติ 

   คา่ทปิไกดท์อ้งถ ิ�นและคา่ทปิคนขบัรถทอ้งถ ิ�นรวมตลอดท ั�งทรปิทา่นละ

(ประมาณ 600 บาท) 
 
 
อตัราคา่บรกิารดงักลา่วไมร่วม 
   คา่หนงัสอืเดนิทางและเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ

   คา่ใชจ้า่ยอื�นๆที�นอกเหนอืจากรายการระบอุาทเิชน่

ซกัรดีฯลฯ 
   คา่ภาษทีกุรายการคดิจากยอดบรกิาร

   คา่ทปิกระเป๋า 

   คา่VAT 7 %   หกัภาษณีที�จา่ย

   ชุดและอปุกรณ์เครื�องเลน่สกี

 

นําท่านสู ่KOREAN SHOPPING CENTER ใหท้่านไดล้ะลายเงนิวอน
KOREAN SHOPPING CENTER ศนูยร์วมของพื�นเมอืงขนมแบบตา่งๆ

ซเีรียลช็อกโค ผลติภัณฑโ์สมในรูปแบบของขนม ชาโคลนพอกหนา้
ชนิราเมงหรือมาม่าเกาหลทีี�ชื�นชอบของชาวต่างประเทศเป็นตน้

ออกเดนิทางกลับสูส่นามบนิภเูก็ตโดยสายการบนิโคเรยีน แอร ์เที�ยวบิ
โดยสวสัดภิาพ 

สําหรบัคณะเดนิทางตอ่กรุป๊อยา่งตํ�า 15 ทา่น 
ราคาทา่นละ 29,900   บาท 

       5,500   บาท 

Economy Classไป-กลบั (Low Cost Airline)

คา่โรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ทา่น) ,  อาหารและเครื�องดื�มทกุมื�อตามที�ระบุ

คา่ยานพาหนะและคา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามที�ระบไุวใ้นรายการ

นํ �าหนกัสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั (โหลดไดท้า่นละ 1 ใบ

เครื�องบนิตามเงื�อนไขของแตล่ะสายการบนิที�มกีารเรยีกเก็บ 
คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางทา่นละไมเ่กนิ 1,000,000 

บาท)  ท ั�งนี�ยอ่มอยูใ่นขอ้จํากดัที�มกีารตกลงไวก้บับรษิทัประกนั

คา่ทปิไกดท์อ้งถ ิ�นและคา่ทปิคนขบัรถทอ้งถ ิ�นรวมตลอดท ั�งทรปิทา่นละ

คา่หนงัสอืเดนิทางและเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

คา่ใชจ้า่ยอื�นๆที�นอกเหนอืจากรายการระบอุาทเิชน่ เครื�องดื�ม คา่อาหาร

คา่ภาษทีกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษเีดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ

หกัภาษณีที�จา่ย 3 % 

อปุกรณ์เครื�องเลน่สก ี

ใหท้่านไดล้ะลายเงนิวอน
ศนูยร์วมของพื�นเมอืงขนมแบบตา่งๆ เชน่ ช็อกโกแล๊

ชาโคลนพอกหนา้ ผลไม ้หมอน
ชนิราเมงหรือมาม่าเกาหลทีี�ชื�นชอบของชาวต่างประเทศเป็นตน้ ก่อนอําลา

เที�ยวบนิ KE637 

Low Cost Airline) 

อาหารและเครื�องดื�มทกุมื�อตามที�ระบุ

ตามที�ระบไุวใ้นรายการ 

ใบ) คา่ประกนัวนิาศภยั

000 บาท (คา่

ท ั�งนี�ยอ่มอยูใ่นขอ้จํากดัที�มกีารตกลงไวก้บับรษิทัประกนั

คา่ทปิไกดท์อ้งถ ิ�นและคา่ทปิคนขบัรถทอ้งถ ิ�นรวมตลอดท ั�งทรปิทา่นละ 20,000 วอน 

คา่อาหาร คา่โทรศพัท ์คา่

ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 



 

ขอ้หา้ม 

1.หา้มนําสารเสพตดิทกุชนดิออกกหรอืนําเขา้ประเทศ 
2.หา้มนําสิ�งของหรอืเครื�องประดบัทกุชนดิที�ทําจากชิ�น 
   สตัวส์งวน และสตัวท์ ี�ไดร้บัการคุม้ครองจากท ั�วโลก อาท ิ 
   งาชา้ง หนงัเสอื หรอืกลัปงัหา ฯลฯ 
3.หา้มนําสนิคา้ที�เป็นการละเมดิลขิสทิธิ�ทกุชนดิ อาท ิกระเป๋า
เลยีนแบบจากแบนดด์งั 
4.หา้มวตัถลุามก ทกุชนดิ 
5.หา้มนําธนบตัร หรอืเหรยีญกษาปณ์ ปลอม 


