
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       โปรแกรมเดนิทางระหว่างวนัที ่17 - 21 เมษายน 2563 
 

 

22.00 น.          บริการรถรับท่านท่ีบา้น (เฉพาะพ้ืนท่ีใน จ.ภูเกต็) 

23.00 น.  คณะมาพร้อมกนัท่ีสนามบินภูเกต็  อาคารผูโ้ดยสารขาออก เคาทเ์ตอร์เช็ค

อินทส์ายการบินโคเรียนแอร์ไลน์ โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯคอยใหก้าร

ตอ้นรับแนะน าเอกสารและอ านวยความสะดวกก่อนข้ึนเคร่ือง 
 

 

01.00 น. น าท่านบินลัดฟ้าสู่สาธารณรัฐเกาหลี โดยสายการบินโคเรียน แอร์ไลน์ 

เที่ยวบิน KE638 

08.45 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติ อินชอน สาธารณรัฐเกาหลี หลงัผ่านพิธี

การตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว  ท่านจะพบมัคคุเทศก์ท้องถ่ินรอ

วนัแรก (17เม.ย63)          ภูเกต็ 

วนัที่สอง (18เม.ย63) ภูเกต็ - สนามบินอนิชอน – สะพานแขวนมาจงั – หมู่บ้านโพรวองซ์ 



ตอ้นรับคณะ อิสระให้ทุกท่านไดแ้ลกสกุลเงินวอน ณ เคาน์เตอร์ธนาคาร และ

ท าธุระส่วนตวัให้เรียบร้อย (ขั้นตอนพิธีการต่างๆ หัวหน้าทวัร์จะแนะน าทุก

ท่านท่ีสนามบินภูเก็ตหรือบนเคร่ือง หากมีขอ้สงสัยประการใด กรุณาติดต่อ

สอบถามท่ีเจา้หน้าท่ีหรือบริษทัล่วงหน้าและกรุณาปรับนาฬิกาของ ท่านให้

เป็นเวลาทอ้งถ่ิน เพ่ือสะดวกในการนดัหมาย เวลาในประเทศเกาหลีจะเร็วกวา่

ประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 

น าท่านเดินทางสู่ สะพานแขวนมาจังโฮซู (SUSPENSION BRIDGE OF 

MAJANGHOSU) สะพานแขวนแห่งน้ีเพ่ิงเปิดใหม่ไดไ้ม่นาน ยงัไม่เป็นท่ีรู้จกั

ในหมู่นกัท่องเท่ียวต่างชาติ ตอ้งเดินเทา้เขา้ไปประมาณ 500 เมตร จะพบกบั

หอคอยตั้งตระหง่านอยูเ่บ้ืองหนา้ ก่อนจะถึงตวัสะพานจะมีร้านกาแฟไวค้อย

บริการส าหรับนักท่องเท่ียวท่ีอยากนั่งจิบกาแฟรับลมเย็นๆท่ีโชยมาจาก

ทะเลสาบ ขวามือของร้านกาแฟจะเป็นทางเดินลงไปยงัตวัสะพาน ตรงคอ

สะพานทั้งสองฝ่ังดา้นซ้ายขวาจะมีจุด ให้ยืนถ่ายรูปวิวสวยๆ คนเกาหลีมา

เท่ียวพกัผ่อนในวนัหยุด ตวัสะพานมีความยาวถึง 220 เมตร พ้ืนตรงกลาง

สะพานฝ่ังหน่ึงจะเป็นพ้ืนกระจกใสยาวประมาณ 100 เมตร สามารถมองเห็น 

ผนืน ้ าสีครามดา้นล่างไดน้อกจากชมวิวทะเลสาบมุมกวา้งจากบนสะพานแลว้ 

ด้านล่างยงัมีสะพานไมเ้ป็นทางยาวให้ชมธรรมชาติและเดินลดัเลาะริมฝ่ัง

ทะเลสาบไดอี้กดว้ย 

 

 



ได้เวลาอันสมควร น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโพรวองซ์  (PROVENCE 

VIILGE) แห่งเกาหลี สมัผสับรรยากาศหมู่บา้นสไตลฝ์ร่ังเศส สีสนับา้นเรือน

ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของเมืองโพรวองซ์ในฝร่ังเศสหมู่บา้นท่ีเตม็ไปดว้ยบา้นเรือน

น่ารักๆ ท่านสามารถสัมผสับรรยากาศแบบนั้นไดแ้ละท่านสามารถเลือกซ้ือ

สินคา้พ้ืนเมืองสไตล์โพรวองซ์ หรือเพลิดเพลินกบัการถ่ายรูปกบับา้นเรือน

หลากสี 
 

 

 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการ BULKOKI บลูโกกหิมู เป็น

เน้ือหมูสไลด์หมกักบัซอสและเคร่ืองเคียงต่าง ๆ ให้ออกรสหวานนุ่ม เวลา

ทานน ามาผดัขลุกขลิกกบัซุปบนกระทะแบนหรือทรงคร่ึงวงกลมพร้อมผกั

กะหล ่าและเส้นจนัทน์ โดยจะมีลกัษณะออกเป็นแบบน ้ าขน้ เสิร์ฟพร้อมขา้ว

สวยร้อนๆ และเคร่ืองเคียงต่าง ๆ   
                   

 

 

 

 

บ่าย หลงัรับประทานอาหารกลางวนั น าท่านชม อนัยาง อาร์ต ปาร์ค (ANYANG 

ART PARK) ตั้งอยูท่ี่เมืองอนัยาง ใกล้ๆ  กรุงโซล เป็นสวนศิลปะขนาดใหญ่ท่ี

ซ่อนตวัอยู่กลางหุบเขา ให้ฟีลเหมือนมาด่ืมด ่างานศิลป์ท่ามกลางธรรมชาติ 



แถมได้รูปสวยๆ ท่ีแม้แต่ดารา เซเลบริต้ี ทั้ งไทยและเกาหลีก็ยงัช่ืนชอบ 

ส าหรับจุดถ่ายรูปท่ีสวนศิลปะ Anyang Art Park จุดถ่ายรูปไฮไลท์ท่ีเราขอ

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

 
 

 

 

 

ได้เวลาอันสมควร เ ดินทางสู่  เ มืองซูวอน น าท่านชม ป้อมฮวาซอง 

(HAWASONG FORTRESS) มีอายรุาวสองร้อยกว่าปีแลว้ ป้อมน้ีมีลกัษณะ

เป็นเหมือนก าแพงเมืองถูกสร้างรายรอบตวัเมืองซูวอน ระยะทางยาว 5,500 

เมตร ประกอบไปดว้ยเชิงเทิน 48 หลงั แต่บางส่วนก็ถูกท าลายไปบา้งในสมยั

สงครามเกาหลี ป้อมน้ีสร้างข้ึนโดยกษตัริยซ์อนโจ กษตัริยอ์งค์ท่ี 22 แห่ง

ราชวงศ์โชซอนเพื่อเป็นท่ีระลึกแด่พระราชบิดา ซ่ึงถูกใส่ร้ายป้ายสีจากราช

ส านกัและถูกขงัจนส้ินพระชนม ์ป้อมน้ีถือเป็นส่ิงก่อสร้างในการป้องกนัท่ีดี

เยี่ยมท่ีสร้างข้ึนดว้ยความตั้งใจท่ีจะเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ราชวงศ์ 

ปัจจุบนัป้อมน้ีไดรั้บการสถาปนาโดยองคก์าร UNESCO ข้ึนทะเบียนให้เป็น

มรดกโลก เม่ือเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2540 
 

 

 

 

 



เยน็ อาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร บริการ SHABU ชาบูเป็นอาหารเกาหลีแบบดั้งเดิม 

ลกัษณะคลา้ยสุก้ีหมอ้ไฟของญ่ีปุ่น แต่จะมีรสชาติต่างกนัเลก็นอ้ย จะเป็นการ

น าผกัหลากหลายชนิด เห็ดต่างๆ โอเดง้ เบคอนหมู รวมกนัไวใ้นหมอ้ และจะ

เติมดว้ยน ้ าซุปร้อนๆ แลว้ตม้จนเดือด เม่ือจะรับประทานก็จะน าอุดง้ลงตม้อีก

คร้ัง เป็นเมนูอุดง้ร้อนหรือจะรับประทานพร้อมกบัขา้วสวยกไ็ด ้
 

 

 

 

 

หลงัอาหารเช็คอินเขา้สู่ท่ีพกั ณ Golden Tulip Suwon หรือ Ramada Yongin 

หรือในระดบัเดียววนั 
 

 

เชา้ อรุณสวสัด์ิยามเชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม และเช็ค

เอ้าท์ออกจากท่ีพัก หลังอาหารเช้าน าทุกท่านเดินทางสู่   วัดว๊าวจงซา 

(WAUJEONGSA TEMPLE) วดัน้ีเป็นวดัท่ีชาวพุทธทั้งเกาหลีและต่างชาติ

มานมสัการกนัตลอด ซ่ึงตั้งอยูใ่นยงอิน จงัหวดัคยองกีโด สร้างข้ึนในปี 1970 

(ประมาณ 35 ปี) โดย สงัฆราชแฮเยอุน (Patriarch Haegeun) ภายในมีรูปสลกั

สะสมจากพุทธศาสนิกชนทัว่โลกมากกว่า 3,000 ช้ินโดยหน่ึงในรูปสลกัท่ีมี

ช่ือเสียงมากท่ีสุด คือ พระเศียรของพระพุทธเจา้มีความสูง 8 เมตรตั้งอยูท่ี่หนา้

ประตูทางเขา้วดัและไดรั้บการบนัทึกลงกินเนสบุ๊คให้เป็นรูปสลกัท่ีท าจากไม้

วนัที่สาม (19เม.ย63)  วดัว๊าวจงซา – สวนผลไม้ – หมู่บ้านวฒันธรรมเกาหล ี– ย่านดงแดมุน  



ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก และภายในวดัยงัมีพระพุทธรูปนอนขนาดใหญ่ท่ี

ส ร้ างจากไม้สน จีน ท่ีน ามาจาก อิน เ ดี ย เ ม่ื อวัน ท่ี  9  กันยายน  2005 

พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัไดพ้ระราชทานพระพุทธรูปปางสมาธิน ้ าหนกั 7 

ตนั ความสูง 5.4 เมตร หน้าตกักวา้ง 2.85 เมตร เพื่อน าไปประดิษฐาน ณ วดั

แห่งน้ี 
 

 

 

 

 

น าคณะเดินทางสู่ สวนผลไม้ตามฤดูกาล เปิดประสบการณ์ท่องเท่ียวเชิง

เกษตรท่ีสวนผลไม้ ท่านจะได้พบกบัวิถีชาวไร่ชาวสวนผลไม้เกาหลี ว่ามี

วิธีการปลูก และจดัสวนไรแบบไหนท าให้ได้ผลผลิตดี ลูกโต และรสชาติ

หอมหวานอร่อย อีกทั้งยงัได้เห็นต้นผลไม้จริงๆ ว่ามีหน้าตาเป็นอย่างไร 

ก่อนท่ีท่านไดเ้ลือกเก็บผลไม ้ออกมาทานอีกดว้ย ผลไมต้ามฤดูกาล มีดงัน้ี : 

ฤดูหนาว-ต้นฤดูใบไม้ผล ิเกบ็สตรอเบอร์ร่ี / ฤดูร้อน เกบ็ แตงโม, เมล่อน / ฤดู

ใบไมร่้วง เกบ็สาล่ี ,ลูกพลบั ,แอปเป้ิล 
 

 

 

 

 



กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการ BBQ BUFFET ส าหรับท่าน

ท่ีช่ืนชอบทาน BUFFET ป้ิงย่างเป็นพิเศษ ให้ท่านได้เลือกสรรทั้ง หมู ไก่ 

อาหารทะเลมากมาย โดยน าเน้ือสัตวม์าหมกักบัซอสสูตรสไตลเ์กาหลี มาป้ิง

ยา่งใหสุ้ก พร้อมรับประทานกบัเคร่ืองเคียง แบบเกาหลี ต่าง ๆ ผกัสดมากมาย 

ใหท่้านไดเ้อร็ดอร่อย กบัรสหวานนุ่มของเน้ือหมู 

 

 

 

บ่าย จากนั้นน าทุกท่านออกเดินทางสู่ หมู่บ้านวัฒนธรรมพื้นบ้านเกาหลี (Suwon 

Folk Village) เป็นหมู่บา้นแบบโบราณทีมีพ้ืนท่ีกวา้งมากๆ ตวัหมู่บา้นตั้งอยู่

ในเมืองยงอิน (Yongin) ใกลก้บัเมืองซูวอน สถานท่ีแห่งน้ียงัเป็นท่ีส าหรับถ่าย

ท าละครหลายๆ เร่ืองเช่น แดจงักึม ภายในหมู่บา้นมีส่ิงปลูกสร้างแบบโบราณ

ใหไ้ดช้มกวา่ 200 หลงั ทั้งบา้นเรือน ร้านคา้และส่ิงก่อสร้างอ่ืนๆ ท่ีจ าลองแบบ

มาจากหมู่บา้นทัว่ประเทศในสมยัโชซอน บา้นบางหลงัเป็นบา้นจริงท่ีท าการ

เคล่ือนยา้ยมาตั้งไวท่ี้น่ี นอกจากอาคารบา้นเรือนแบบโบราณและขา้วของ

เคร่ืองใชท่ี้น ามาจดัแสดงให้นกัท่องเท่ียวไดช้ม ในหมู่บา้นยงัมีสินคา้พ้ืนเมือง

ท่ีท าจากไมไ้ผ่และเคร่ืองกระเบ้ือง พร้อมกบัชมการสาธิตของช่างฝีมือผูสื้บ

ทอดวิชาแขนงต่างๆท่ีส่วนใหญ่สูญหายไปจากชนบทแลว้ ทั้งการทอผา้ไหม 

การสานตะกร้า การท ากระดาษจากใยหม่อนอีกดว้ย  

 

 



ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านสู่ DONGDAEMUN DESIGN PLAZA หรือ DDP 

อาคารดีไซน์สุดล ้าตั้งอยูใ่จกลางยา่นดงแดมุน แลนดม์าร์คดีไซน์สุดล ้า 

ของกรุงโซล อาคารน้ีสร้างเสร็จเม่ือปี 2014 เป็นสถานท่ีส าหรับจดัแสดงงาน

ศิลปะ อีเวน้ท์ต่างๆ การประชุม คอนเสิร์ต งานแสดงสินคา้หรือนิทรรศการ 

อาทิ SEOUL FASHION WEEK กจ็ดัข้ึนท่ีน่ี ส าหรับ LED Rose Garden น้ี จะ

จดัท่ีบริเวณ Oullim Square * ทั้งนี้การจัดแสดง ดอกไม้ไฟ DDP LED rose 

garden ขึน้อยู่กบัสภาพภูมิอากาศ  

 

 
 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร บริการ STEAMBOWL ซีฟู้ดหมอ้ไฟทะเล 

น าของทะเลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกุง้ หอย ปู ปลาหมึก ปูอดั พร้อมเคร่ืองต่างๆ เช่น 

ตน้กระเทียม ผกัตามฤดู หัวหอม เป็นตน้ มาจดัเรียงให้สวยงามภายในหมอ้ไฟ 

และเติมน ้ าซุปซีฟู้ดลงไป พอน ้ าเดือด ให้น าอุดง้หรือเส้นก๋วยเต๋ียวลงไปตม้ เพื่อ

รับประทานเป็นอุดง้ซีฟู้ด หรือทานคู่กบัขา้วสวย น ้ าจ้ิมซีอ้ิวเกาหลี พริกป่นและ

เคร่ืองเคียงต่างๆ 

 

 

 

 

       หลงัอาหารเช็คอินเขา้สู่ท่ีพกั ณ SHILLA STAY MAPO หรือในระดบัเดียววนั 



 

 

เชา้   อรุณสวสัด์ิยามเชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

หลงัจากรับประทานอาหารเชา้ น าท่านเดินทางเขา้ชม ศูนย์โสม ซ่ึงรัฐบาลรับรอง

คุณภาพ ในบรรดาสมุนไพร ทั้งหมดในเกาหลี โสม จดัเป็นสมุนไพรท่ีคนนิยมใช้

กนัมากท่ีสุด เพราะเช่ือวา่โสมสามารถรักษาโรคไดส้ารพดัโรค วงจรการเกบ็เก่ียว

โสมใชเ้วลาตั้งแต่ 1-6 ปีโสมอาย ุ6 ปี ถือไดว้า่เป็นโสมท่ีมีคุณภาพดี ท่ีสุด ในสมยั

โบราณโสมถือเป็นของล ้ าค้ายิ่งกว่าทอง โสมเกาหลีจึงจัดว่าเป็น สินค้าท่ีมี

คุณภาพและไดม้าตรฐานสากล ชมวงจรชีวิตของโสม พร้อมเลือกซ้ือโสมคุณภาพ

ดีซ่ึงรัฐบาลรับรองใชบ้ ารุงร่างกาย ซ่ึงโสมท่ีน้ีมีราคาถูกกวา่เมืองไทย 2 เท่า และ

ยงัเหมาะท่ีจะเป็นของฝากและของท่ีระลึกแก่คนท่ีท่านรักอีกดว้ย 

 

 

 

 

จากนั้นน าท่านเรียนรู้วิธีการท า คมิบับ (SEAWEED MUSEUM) คิมบบันบัเป็น

หน่ึงในอาหารข้ึนช่ือของเกาหลีเลยก็ว่าได้ เพราะเป็นได้ทั้ งกินเล่นหรือเป็น

อาหารม้ือหลกัช่วยให้อ่ิมทอ้งในวนัท่ีรีบเร่งเลยก็ว่าได ้ แต่หลายคนคงสงสัยว่า 

เอา้ แลว้คิมบบักบัซูชิมนัต่างกนัยงัไง ส่ิงท่ีต่างกนักคื็อ ขา้วของซูชิจะใส่น ้ าสม้ แต่

ของคิมบบัไม่ใส่ 

 

วนัที่ส่ี (20เม.ย63)   ศูนย์โสม – เรียนรู้การท าคมิบับ - COSMETIC SHOP – ดิวตีฟ้รี – HANBOK    

           STUDIO – พระราชวงัเคยีงบก – ช้อปป้ิงย่านเมียงดง 



 จากนั้นน าท่านซ้ือเคร่ืองส าอางท่ี  COSMETIC SHOP ท่านสามารถเลือกซ้ือ

เคร่ืองส าอางของช่ือดงัของเกาหลีได้ในราคาทอ้งถ่ิน อาทิเช่น THE FACE 

SHOP, ETUDE, MISSHAและอ่ืนๆอีกมากมาย 

 

 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการ OSAM หรือหมูปลาหมึกยา่ง

บาร์บีคิวหมกัสไตลส์มยัใหม่เกาหลี คนต่างประเทศนิยมรับประทานเพราะมี

รสชาติออกหวานเผด็เลก็นอ้ย โดยน าบาร์บีคิวหมูปลาหมึกลงในกระทะคร่ึง

วงกลมพร้อมน ้ าซุปปรุงรส เม่ือสุกรับประทานพร้อมเคร่ืองเคียงและขา้วสวย 

หากตอ้งการแบบรสชาติเกาหลีแท้ๆ  ก็สามารถใส่กิมจิหมกัลงตม้ดว้ย ก็จะได้

รสชาติอีกแบบหน่ึง (บริการเพียงบางเมืองของประเทศ)   

 

 

 

บ่าย น าท่านช้อปป้ิงสินคา้ปลอดภาษีท่ี ดิวตี้ฟรี สินคา้แบรนด์เนมช่ือดงั ร้านค้

ปลอดภาษีของนกัท่องเท่ียว ของกรุงโซล พบสินคา้หลากหลายชนิดยีห่อ้ อาทิ 

หลุยส์วิตอง พราด้า เฟอร์รา กาโม่ กุชช่ี ชาแนล เอสเตลอเดอร์ คลีนิกซ์ 

  



 น าท่านไปแต่งชุดประจ าชาติเกาหลีหรือท่ีเรียกกนัวา่ชุดฮนับก (Hanbok )  ท่ี 

HANBOK STUDIO ชุดฮันบก (Hanbok ) เป็นเคร่ืองแต่งกายประจ าชาติ

เกาหลีมาเป็นเวลาพนั ๆ ปีมาแลว้ ความงามและความอ่อนชอ้ยของวฒันธรรม

เกาหลีจะถูกถ่ายทอดออกมาผ่านทางภาพถ่ายของสุภาพสตรีในเคร่ืองแต่ง

กายฮนับกน้ี ก่อนท่ีวฒันธรรมการแต่งกายแบบตะวนัตกจะไดเ้ขา้มาในเกาหลี

เม่ือร้อยปีมาแลว้นั้น หญิงชาวเกาหลีจะสวมชุดฮนับกเป็นปกติทุกวนั ส่วน

สุภาพบุรุษจะสวมชอโกรี เส้ือนอกแบบเกาหลี  และพาจิ กางเกงขายาว 

ในขณะท่ีสุภาพสตรีสวมชอกอรี และชีมา (กระโปรง) เส้ือของผูช้ายจะสั้น

กว่าของผูห้ญิง ชุดฮนับกทั้งชุดของผูห้ญิงและผูช้ายสวมคลุมทบัดว้ยเส้ือคลุม

ยาวเรียกว่า ตุรุมากิ ในปัจจุบันชุดประจ าชาติฮันบก จะใช้สวมเฉพาะใน

โอกาสพิเศษต่าง ๆ เช่น งานมงคลสมรส วนัซอลลัล (วนัข้ึนปีใหม่ตาม

จนัทรคติ) หรือวนัชูซก (วนัขอบคุณพระเจา้) 
 

 

 

 

 

 

 

 หลงัจากแต่งตวัชุดฮนับกเสร็จน าทุกท่านมาถ่ายรูปพร้อมกนัท่ี พระราชวัง

เคียงบก(GYEONGBOK PALACE) หน่ึงในสถานท่ีท่องเท่ียวส าคญัท่ีเรียก

ได้ว่า ถา้มาเท่ียวถึงกรุงโซล เกาหลีใต ้แลว้ไม่ไดม้า พระราชวงัเคียงบก ก็

เหมือนกบัคุณไดพ้ลาดคร้ังใหญ่หลวงแลว้ เพราะพระราชวงัเคียงบกนั้นถือว่า



เป็นพระราชวงัท่ีใหญ่และเก่าแก่ท่ีสุดในบรรดา 5 พระราชวงัส าคญัของ

เกาหลีใต ้อีกทั้งยงัมีวิวต าหนกัริมน ้ าเป็นสถานท่ียอดฮิตท่ีนกัท่องเท่ียวนิยมมา

เกบ็ภาพกนัอีกดว้ย 
 

 

 

 

 

 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร บริการ JIMDAK จิมดกั เป็นเมนูไก่หมกั

ซอสสไตลเ์กาหลี ผดักบัวุน้เส้น พริกช้ีฟ้าและตน้หอม คลา้ยเป็ดพะโล ้แต่มี
รสเผด็นิดหน่อย และมีน ้ า คลุกคลิก ท าให้รสชาติกลมกล่อม เขม้ขน้ ยิ่งข้ึน 

เสิร์ฟพร้อม ขา้วสวยร้อนๆ พร้อม เคร่ืองเคียงเกาหลีหลากหลา 
 

 

 

 

 

หลงัรับประทานอาหารเยน็ น าท่านช้อปป้ิงท่ีย่าน เมียงดง ซ่ึงได้ช่ือว่าเป็น

ศูนยร์วมแฟชัน่ชั้นน าของเกาหลี ท่ีน่ีมีทั้งห้างสรรพสินคา้ล๊อตเต ้เมโทรมิโด

ป้า ห้างสรรพสินคา้ชินเซแก ร้านมิกลิออร์ และร้านเอา้ทเ์ลทต่างๆอีกมาย ซ่ึง

ตั้งอยู่ทั้ งใตดิ้นและบนดิน มีทุกส่ิงทุกอย่างให้ท่านเลือกสรร ไม่ว่าจะเป็น

เคร่ืองแต่งกายส าเร็จรูป รองเทา้ เคร่ืองใชเ้คร่ืองประดบั เคร่ืองส าอาง และของ



ท่ีระลึก ซ่ึงเป็นท่ีพึงปรารถนาของนักซ้ือนักแต่งตัวทั้ งหลาย ตามตรอก

ดา้นหลงัจะมีร้านกาแฟและร้านอาหาร  

 
 

 

 

น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั ณ โรงแรม SHILLA STAY MAPO หรือระดบัเทียบเท่า 

 

 

 

เช้า  อรุณสวสัด์ิยามเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  และ 

CHK OUT ออกจากท่ีพกัน าท่านชม คลองชองกเยชอน  (Cheonggyechon 

Canal) หรือเรียกอีกช่ือหน่ึงวา่ คลองชองเกชอน หรือ ชองเคยอน เป็นคลองท่ี

มีมาตั้งแต่สมยัโบราณตั้งแต่ยุคของราชวงศ์โชชอน มีอายุมากกว่า 600 ปี 

ความยาวประมาณ 11 กิโลเมตร ไหลผา่นกลางกรุงโซล เดิมท่ีนั้นน ้ าในคลอง

จะคลา้ยกบัคลองแสนแสบท่ีบา้นเรา คือมีน ้ าเสียและขยะถูกท้ิงลงคลองจาก

บา้นเรือนและชุมชนท่ีมาอาศยัอยูริ่มคลอง และยงัมีสะพานยกระดบัพาดผา่น

อยู่ด้านบนอีกด้วย ภายหลงัคลองแห่งน้ีได้รับการบูรณะข้ึนใหม่ในปี 2003 

ภายใตโ้ครงการพฒันาและบูรณะคลองชองกเยชอนให้มีภูมิทศัน์ท่ีสวยงาม 

โดยมีการร้ือทางยกระดบัออก และเวนคืนท่ีดินแหล่งชุมชนท่ีอยู่ติดกบัคลอง

แห่งน้ี จนท าให้กลายเป็นคลองท่ีมีภูมิทศัน์รอบๆท่ีร่มร่ืนและสวยงาม น ้ าท่ี

วันที่ ห้ า  (21เม .ย63)  คลองชองเกชอน - ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู–  หอคอยกรุงโซล –   

            ช้อปป้ิงย่านฮงแด -ร้านละลายเงนิวอน – ภูเกต็ 



เคยเน่าเสียก็กลับมาในสะอาด กลายเป็นแหล่งเดินเล่นพกัผ่อนหย่อนใจ

ท่ามกลางเมืองท่ีวุน่วาย 

 

 

 

 

 

จากนั้นน าท่านชม ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู KOREAN HERB CENTER 

ซ่ึงเป็นสมุนไพรท่ีทัว่โลกยอมรับ รวมถึงสถาบนัต่างๆ ว่าเป็นสมุนไพรท่ีมี

คุณภาพดีท่ีสุดในการบ ารุงตบัและดูแลตบัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ช่วยขบัลา้ง

ดีท๊อกสารพิษ ออกจากร่างกาย เช่นแอลกอฮอล สารกนับูด สีผสมอาหาร ฯลฯ 

ซ่ึงจะเป็นสมุนไพรท่ีหาไดย้ากในปัจจุบนั สามารถทานไดท้ั้ง ผูใ้หญ่ เดก็ รวม

ไปถึงหญิงตั้งครรภ ์ท่านจะไดช้มการสาธิต การทดลองว่าสมุนไพรชนิดน้ีมี

คุณค่าเพียงใดต่อโลกใบน้ี  

 

 

 

จากนั้นน าเดินทางสู่  หอคอยกรุงโซล เม่ือข้ึนไปบนหอคอยแห่งกรุงโซล เรา

จะเห็นทัศนียภาพทั้ งหมดของกรุงโซล จากนั้นน าท่านไปท่ี LOVE KEY 

CEREMONY เป็นสถานท่ีสุดโรแมนติกอยู่ในบริเวณหอคอยกรุงโซลท่ีคู่รัก

นิยมน าแม่กุญแจไปคลอ้งกนัในอีกความหมายว่าเราจะไม่พรากจากกนัจะรัก



กนัตลอดไป โดยนิยมเขียนช่ือตนเองและคู่รักลงบนแม่กุญแจพร้อมขอ้ความ

สุดซ้ึง จากนั้นจึงน าลูกกญุแจท้ิงโยนไป **ไม่รวมค่าขึน้ลฟิท์และเคเบิล้คาร์** 

 

 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ยเมนู KALBI เป็น

อาหารพ้ืนเมืองเกาหลีท่ีเล่ืองช่ือและรู้จกักนัดีทัว่โลก มีรสชาติออกรสหวาน

นุ่ม และกลมกล่อม น าหมูสะเต๊กส่วนท่ีติดกบักระดูก (เช่ือว่าเป็นส่วนท่ีอร่อย

ท่ีสุด) ย่างบนเตาถ่านแบบดั้งเดิม และตดัเป็นช้ินพอค า ห่อทานแบบเม่ียงค า 

โดยใส่น ้ าจ้ิมเตา้เจ้ียวและเคร่ืองเคียงท่ีชอบ หรือขา้วสวยร้อนๆตามท่ีชอบ 

บริการเคร่ืองเคียงต่างๆ และน ้ าซุป 

 

หลงัรับประทานอาหารกลางวนั น าท่านสู่ยา่นชอ้ปป้ิงยา่นฮงแด HONGDAE 

เป็นยา่นชอ้ปป้ิงบริเวณดา้นหนา้ของมหาวิทยาลยัฮงอิก (Hongik University) 

จึงเป็นศูนยร์วมเดก็วยัรุ่นและเดก็มหาวิทยาลยัมีทั้งร้านกาแฟ แกลเลอร่ี ร้านคา้

จ าหน่ายสินคา้แฟชัน่ ไนทค์ลบั ตลาดศิลปะ และร้านอาหารท่ีน่าสนใจ วยัรุ่น

นิยมมาเดินเล่น ราคาของสินคา้และร้านอาหารต่างๆกย็งัไม่แพงอีกดว้ยซ่ึงจะ

คึกคกัเป็นพิเศษตั้งแต่ช่วงบ่ายเป็นตน้ไป  



ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านสู่ KOREAN SHOPPING CENTER  ให้ท่านได้

ละลายเงินวอนท่ี KOREAN SHOPPING CENTER ศูนย์รวมของพ้ืนเมือง 

ขนมแบบต่าง ๆ ช็อกโกแล๊ตหิน ซีเรียลช็อกโค ผลิตภณัฑโ์สมในรูปแบบของ

ขนม ชา โคลนพอกหนา้ ผลไม ้หมอนสุขภาพ กิมจิ ชินราเมงหรือมาม่าเกาหลี

ท่ีช่ืนชอบของชาวต่างประเทศ เป็นตน้  ก่อนอ าลาเกาหลี  
 

 

 

 

 

18.40 น.   ออกเดินทางกลบัสู่สนามบินภูเก็ต  โดยสายการบินโคเรียน แอร์ไลน์ 

เท่ียวบิน KE637 

23.15 น.   ถึงสนามบินภูเก็ต โดยสวสัดิภาพ บริษทับริการรถส่งท่านถึงบา้น (เฉพาะ

พ้ืนท่ี จ.ภูเกต็) 

หมายเหตุ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัการเปล่ียนแปลงของสาย

การบิน สภาพทางการเมือง ภยัทางธรรมชาติ แต่ยงัคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยดึถืง

ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั (ราคาดงักล่าวขา้งตน้สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะค่าเงินบาทท่ีไม่คงท่ีและกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเก็บค่าน ้ามนัเพิ่มเติมจากราคาท่ี

ก าหนดไว)้ 

 

  



อตัราค่าบริการ   : ส าหรับคณะเดนิทางต่อกรุ๊ป 15 ท่าน 

ผู้ใหญ่พกัห้องคู่  ราคาท่านละ    28,900   บาท 

พกัห้องเดีย่ว  จ่ายเพิม่ท่านละ         5,500   บาท 

อตัราค่าบริการดงักล่าวรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้น Economy Classไป-กลบั (Low Cost Airline) 

 ค่าโรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) ,  อาหารและเคร่ืองด่ืมทุกม้ือตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 

 ค่ายานพาหนะและค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 

  น ้าหนกัสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม (โหลดไดท้่านละ 1 ใบ) ค่าประกนัวนิาศภยัเคร่ืองบินตาม

เง่ือนไขของแต่ละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ 

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทางท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท)  

ทั้งน้ียอ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวติ 

 ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ินและค่าทิปคนขบัรถทอ้งถ่ินรวมตลอดทั้งทริปท่านละ 20,000 วอน (ประมาณ 600 บาท) 

 

อตัราค่าบริการดงักล่าวไม่รวม 

 ค่าหนงัสือเดินทางและเอกสารต่างดา้วต่างๆ 

 ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีนอกเหนือจากรายการระบุอาทิเช่น เคร่ืองด่ืม ค่าอาหาร ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีดฯลฯ 

 ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถา้มีการเรียกเก็บ) 

 ค่าทิปกระเป๋า 

 ค่าVAT 7 %   หกัภาษีณท่ีจ่าย 3 % 

 

  



 

ข้อห้าม  

1.หา้มน าสารเสพติดทุกชนิดออกหรือน าเขา้ประเทศ 

2.ห้ามน าส่ิงของหรือเคร่ืองประดบัทุกชนิดท่ีท าจากช้ินส่วนของสัตวส์งวน และสัตวท่ี์

ไดรั้บการคุม้ครองจากทัว่โลก อาทิ งาชา้ง หนงัเสือ หรือกลัปังหา ฯลฯ 

3.หา้มน าสินคา้ท่ีเป็นการละเมิดลิขสิทธ์ิทุกชนิด อาทิ  กระเป๋าเลียนแบบจากแบรนดด์งั 

4.หา้มวตัถุลามก ทุกชนิด 

5.หา้มน าธนบตัร หรือเหรียญกษาปณ์ ปลอม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


