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ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (บริ การอาหารบนเครื่ อง)

2

ท่าอากาศยานอินชอน เกาหลีใต้ - สวนศิลปะ อันยางปาร์ค – ล่องเรื อเกาะนามิ - สะพาน
กระจก
ชมมรดกโลกป้ อมปราการฮวาซอง – ฟาร์มสตรอเบอร์รี่ ออรแกนิก - สวนสนุกเอเวอร์
แลนด์ – ย่านอีแทวอน – กาแพงเมืองโซล – ช้อปปิ้ งฮงแด – คาเฟ่ แฮรี่ พอตเตอร์
ศูนย์เวชชสาอางเกาหลี – หมู่บา้ นโบราณฮุกชอน – พระราชวงเคียงบอค – พิพิธภัณฑ์
สาหร่ าย – เรี ยนรู ้การทากิมจิ ใส่ชุดฮันบก - โซลทาวเวอร์ คล้องกุญแจคู่รัก – ดิวตี้ฟรี – ช้
อปปิ้ งเมียงดง
ศูนย์สมุนไพรโสมเกาหลี – ศูนย์สุขภาพน้ ามันสนเข็มแดง - ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเก็ตนามู อินชอนไชน่าทาวน์ - หมู่บา้ นเทพนยายซงโวลดง – ร้านละลายเงินวอน – ท่าอากาศยานอิน
ชอน (บริ การอาหารบนเครื่ อง) – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

3
4.

5.

โรงแรม

Hotel Vella Suite หรื อ
เทียบเท่า
Holiday Inn Hongdae
หรื อเทียบเท่า
Holiday Inn Hongdae
หรื อเทียบเท่า

Day 1 ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ (บริการอาหารบนเครื่ อง)
21.00 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคาร
ผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศชั้น … เคาน์เตอร์ …
ประตูทางเข้าเบอร์ … สายการบินเอเชียนาแอร์ไลน์
โดยมีเจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ คอยให้การต้อนรับ และอานวยความ
สะดวกด้านเอกสารต่างๆ สัมภาระถือขึ้นเครื่ อง … กก. สัมภาระ
โหลดใต้เครื่ อง … กก.
ขาไป BKK – INC OZ 742 เวลา 01.10น. – 09.00น.
ขากลับ INC – BKK OZ 741 เวลา 19.50น. – 23.10น.

Day 2 ท่าอากาศยานอินชอน เกาหลีใต้ - สวนศิลปะ
อันยางปาร์ ค – ล่ องเรื อเกาะนามิ - สะพานกระจก
01.10น. บินลัดฟ้าสู่ กรุ งโซล โดยสายการบินเอเชียนาแอร์ไลน์
เที่ยวบินที่ OZ 742
09.00น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐ
เกาหลีใต้ (เวลาท้องถิ่นเร็ วกว่าไทย 2 ช.ม.
นาท่านเดินทางสู่ สวนศิลปะอันยาง (Anyang Art Park) ในปี ค.ศ
2005 ทางเมืองอันยางได้มีการจัดโครงการสาหรับศิลปะสาธารณะ
เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในเมืองซึ่งปั จจุบนั จะได้พบกับ
ผลงานจินตนาการของศิลปิ นมากมายทัว่ เมืองโดยจุดเด่นที่สุดใน
เมืองคือสวนศิลปะอันยาง ที่มีศิลปะโดดเด่นผสมผสานเข้ากับ
ธรรมชาติที่สวยงามได้อย่างลงตัว มีศิลปะกว่า 20 จุด ให้เได้ชื่นชม
และสนุกสนานไปกับการถ่ายรู ป

เทีย่ ง บริการอาหารกลางวัน เมนูทคั คาบิหรื อไก่ บาบีควิ ผัดซอส
เกาหลี (อาหารเลื่องชื่ อโดยการนาไก่ บาร์ บีคิว มันหวาน กะหลา่ ปลี
ต้ น กระเทีย ม ซอส และข้ า ว มาผัด รวมกัน บนกระทะแบนสี ดา
คลุ ก เคล้ า ทุ ก อย่ า งให้ เ ข้ า ที่ รั บ ประทานคู่ กับ ผัก กาดเกาหลี แ ละ
เครื่ องเคียงต่ างๆ)
นาท่านสู่ เกาะนามิ ตั้งอยูก่ ลางทะเลสาปชองเพียง
เกาะแห่งนี้มีชื่อเสี ยงในด้านทัศนียภาพทางธรรมชาติที่สวยงาม
และได้รับความนิยมมากจากกระแสความโด่งดังของภาพยนตร์ซีรีย ์
เรื่ อง “เพลงรักในสายลมหนาว” อีกทั้งยังถูกกาหนดให้เป็ น
UNICEF Child Friendly Park แห่งแรกของเกาหลี
ชมทัศนียภาพที่สวยงามที่ Soyanggang Sky Walk (สะพานกระจก
ใส) สะพานกระจกใสที่อยูใ่ นเมืองชุนชอน จังหวัดคังวอน โดย
สะพานโซยังกังเป็ นสะพานกระจกใสที่มีความยาว 156 เมตร เหนือ
ทะเลสาบเอียมโฮ เวลาที่เดินอยูบ่ นสะพานแห่งนี้ สามารถมองเห็น
วิวด้านล่างใต้สะพานที่เป็ นทะเลสาบได้อย่างชัดเจน
คา่  บริการอาหารคา่ เมนูโอซัมพลูโกกิ (มีส่วนผสมของ
ปลาหมึกและหมูสามชั้น โดยนาลงไปผัดปรุ งรสให้หวานเล็กน้อย
มีน้ าขลุกขลิก รับประทานพร้อมข้าวสวยร้อนๆ เสริ ฟพร้อมเครื่ อง
เคียงและซุปร้อนๆ)
พักที่ Hotel Vella Suite หรื อเทียบเท่ า

Day 3 ชมมรดกโลกป้ อมปราการฮวาซอง – ฟาร์ มสตรอ
เบอร์ รี่ออรแกนิก - สวนสนุกเอเวอร์ แลนด์ – ย่าน
อีแทวอน – กาแพงเมืองโซล – ช้ อปปิ้ งฮงแด – คา
เฟ่ แฮรี่ พอตเตอร์
เช้ า บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเยีย่ มชม ป้อมฮวาซอง (HWASEONG FORTRESS)
ถ่ายภาพด้านนอก ตั้งอยูท่ ี่เมืองซูวอน ประเทศเกาหลีใต้สร้างขึ้น
ในช่วง ค.ศ. 1794 - 1796 โดยพระเจ้าจองโจแห่งราชวงศ์โชซอน
เพื่อใช้เป็ นที่ประทับและเป็ นที่ฝังพระศพขององค์ชายรัชทายาท
จังฮอน (องค์ชายซาโด) ตัวป้ อมทอดยาวโอบล้อมตอนล่างของ
เมืองซูวอนเป็ นวงรู ปไข่มหึ มา ป้อมปราการฮวาซองแห่งนี้ได้รับ
การขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกทางวัฒนธรรมจาก UNESCO อีก
ด้วย นอกจากความสวยงามของตัวป้ อมแล้วบริ เวณลานกว้างจะ
เป็ นสนามยิงธนู นักท่องเที่ยวสามารถลองยิงธนูได้ ด้านหน้า
พระราชวังจะมีการแสดงโชว์ เป็ นการแสดงการใช้อาวุธต่าง ๆ
นักแสดงจะแต่งกายเป็ นนักรบเกาหลีโบราณออกมาวาดลวดลาย
ในการต่อสูใ้ นรู ปแบบต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็ นการใช้ดาบ หอก และ
การยิงธนู
จากนั้นนาทุกท่านเดิ นทางสู่ ฟาร์ มสตรอว์ เบอร์ รี ออร์ แกนิก เชิ ญ
ลิ้มรสสตรอเบอร์ รี่ของเกาหลีสดๆในบรรยากาศภายในไร่ สตรอ
เบอร์รี่อย่างแท้จริ ง ความสนุกในการเก็บสตรอว์เบอรี่ น้ นั คือ การที่
ได้มีโอกาสเลือกและลิ้มรสลูกสตรอว์เบอร์ รี่อนั แสนหอมหวาน
จากต้นด้วยตัวเอง

ตะลุยสวนสนุกเอเวอร์ แลนด์ ดินแดนมหัศจรรย์ สวนสนุ กขนาด
ใหญ่และดี ที่สุดของเกาหลี ใต้ ซึ่ งถูกขนานนามว่า ดิ สนี ยแ์ ลนด์
เกาหลี ตั้งอยู่ท่ามกลางหุ บเขา ครบครันด้วยโซนเครื่ องเล่นนานา
ชนิ ด อาทิ เช่น สเปสวร์ รถไฟเหาะ หนอนสะบัด ชมสวนดอกไม้
ซึ่ งกาลังบานสะพรั่งอวดสี สันเต็มสวน กิจกรรมแสนสนุกมากมาย
และสวนสัตว์ซาฟารี ที่พร้อมให้บริ การ บอกเลยว่าสวนสนุกแห่งนี้

เป็ นสถานที่ที่คุณไม่ควรพลาด การันตีดว้ ยยอดผูเ้ ข้าชมมากกว่า 7
ล้านคนต่อปี ชมกิจกรรมและการแสดงต่างๆ ด้วยบัตรเข้าชมแบบ
ไม่จากัดจานวนรอบ ที่ สวนสนุ กเอเวอร์ แลนด์แห่ งนี้ ประกอบไป
ด้วยโซนต่าง ๆ 5 โซน ทั้งโซน American Adventure, Zoo Topia,
Global Fair, Magic Land และ European Adventure
1. โซน American Adventure รวบรวมเครื่ องเล่นต่ างๆเอาไว้
มากมาย และที่ ข าดไม่ ไ ด้เ ลยคื อ T-Express รถไฟเหาะสุ ด
ระทึกที่จะทาให้ตอ้ งหวาดเสี ยว

2. โซน Zootopia มีกิจกรรมต่างๆ มากมายให้คุณได้ทา ทั้ง
ใกล้ชิดกับเหล่าสัตว์ป่า, ชมการแสดงจากสัตว์ต่าง ๆ และนัง่
รถซาฟารี ชมรอบๆ
3. โซน Global Fair พบกับสถาปั ตยกรรมต่าง ๆ แบบวิกตอเรี ย,
ตะวันออก และอินเดียที่ผสมผสานจนเข้ากันลงตัว หยุดแวะที่
Magic Tree ต้นไม้ขนาดใหญ่ที่เป็ นเหมือนจุดแลนด์มาร์ค
สาหรับนักท่องเที่ยว พร้อมถ่ายรู ปสวยๆ กับต้นไม้ขนาดยักษ์
ที่จะทาให้ท่านดูเหมือนหลุดเข้าไปอยูใ่ นเทพนิยาย
4. โซน Magic Land เป็ นโซนที่เหมาะสาหรับครอบครัว หรื อมี
เด็ก ๆ เดินทางมาด้วย โซน Magic Land เป็ นโซนที่เพอร์เฟกต์
ที่สุดสาหรับคุณ! โซน Magic Land นี้ ตกแต่งในธีมแฟนตาซี
เหนือจินตนาการ ตามฉบับนิทานในวัยเด็ก
5. โซน European Adventure อยากไปเที่ยวยุโรป ถ่ายรู ปกับ
สวนสวนๆและสถาปั ตยกรรมสไตล์ฝรั่งเศส อย่ารอช้า มาที่
โซน European Adventure พร้อมสัมผัสถึงความสวยงามของ
ดอกไม้ที่บา นสะพรั่งตามฤดูกาลและอาคารต่างๆ ที่ได้รับแรง
บันดาลใจมาจากสถาปั ตยกรรมสไตล์ดตั ช์
เทีย่ ง เพื่อไม่ เป็ นการรบกวนช่ วงเวลาอันแสนสนุกอิสระ
รับประทานอาหารตามอัธยาศัย ณ สวนสนุกเอเวอร์ แลนด์

แต่ตอนนี้ใช้เป็ นสถานที่ที่เที่ยวชมเมืองที่สวยงาม กาแพงเมืองโซล
ถูกสร้างขึ้นในปี 1396 โดยรอบฮันยาง (ปัจจุบนั โซล) ในช่วง

ราชวงศ์โชซอน (1392-1987) ตัวกาแพงทอดยาว 18.6 กิโลเมตร
ตามแนวสันเขาของภูเขาBugaksan Naksan ภูเขาNamsan และ
ภูเขาInwangsan และระดับความสูงอยูท่ ี่ 7 ~ 8 เมตร
ย่ า นฮงแด เป็ นย่า นที่ อ ยู่ใ กล้ๆ กับ มหาวิท ยาลัย ฮงอิ ก มี ผ ลงาน
ศิ ลปะที่ ส่วนใหญ่เป็ นศิ ลปะแนวร่ วมสมัยจัดวางแสดงเต็มพื้นที่
ของถนนปิ กัสโซ่ ที่ข้ ึนชื่ อของย่านนี้ นอกจากนั้นที่ นี่ยงั มีผบั บาร์
คาเฟ่ ร้านอาหารมากมายตามตรอกซอกซอยแทบทุกแห่ง จึงทาให้
ที่ นี่เป็ นสี สันของกรุ งโซลที่ นกั ท่องเที่ยวนิ ยมมาท่องเที่ยวไม่ขาด

นาท่านสู่ ย่ านอีแทวอน บริ เวณนี้ มีความหลากหลายทางเชื้ อชาติ
มาก ถ้าอยากเน้นกิ น ที่ นี่ก็มีร้านอาหารให้เลือกหลากหลาย คาเฟ่
ฮิปๆ ก็มีหรื อถ้าชอบแนวเที่ยวกลางคืน ผับบาร์ คาราโอเกะต่างๆ ก็
มี ใ ห้ เ ลื อ กจนละลานตาเช่ น กัน หรื อ ถ้า จะเน้น ช้อ ปปิ้ ง ที่ นี่ ก็ มี
ตลาดอิแทวอน เป็ นแหล่งรวมสิ นค้าสารพัดชนิ ด ทั้งเสื้ อผ้า เครื่ อง
แต่งกาย ของที่ระลึกราคาไม่แพง รวมๆ แล้วมากกว่าสองพันร้ าน
และแผงลอยต่างๆ อีกห้าร้อยแผง
กาแพงเมืองโซล ครั้งหนึ่งเคยใช้เป็ นป้ อมปราการในอดีตที่ผา่ นมา

สายทั้งกลางวันและกลางคืน
พิเศษ!!! …. สาหรับสาวก HARRY POTTER ต้ องห้ ามพลาดดด!!
นาท่านเดินทางต่อไปยัง คาเฟ่ '943 King’s Cross ชานชาลา 9 เศษ

สามส่ วนสี่ 'คาเฟ่ สไตล์แฮรี่ ที่ ยกมาเอาใจแฟนคลับแฮรี่ พอตเตอร์
ถึงย่านฮงแดเลยค่าเฟ่ ใหม่กลางใจกรุ งโซลแห่งนี้ เพิ่งเปิ ดใหม่แบบ
สด ๆ ร้ อน ๆ เลยค่า ตัวร้ านจะมี ท้ งั หมด 4 ชั้นเลย แถมยังมี มุ ม
ถ่ า ยรู ป เก๋ ๆ และพร็ อ พต่ า งๆ มากมาย ไม่ ว่า จะเป็ นชุ ด คลุ ม หรื อ
ผ้าพันคอของทั้ง 4 บ้านพร้อมไม้กายสิ ทธิ์
ค่ า  เพื่ อ ไม่ เ ป็ นการรบกวนเวลาช้ อปปิ้ ง อิ ส ระรั บ ประทาน
อาหารคา่ ณ ฮงแด
พักที่ Holiday Inn Hongdae หรื อเทียบเท่ า

Day4 ศูนย์ เวชชสาอางเกาหลี – หมู่บ้านโบราณฮุกชอน
– พระราชวงเคียงบอค – พิพิธภัณฑ์ สาหร่ าย –
เรียนรู้ การทากิมจิ ใส่ ชุดฮันบก - โซลทาวเวอร์
คล้ องกุญแจคู่รัก – ดิวตีฟ้ รี – ช้ อปปิ้ งเมียงดง
เช้ า บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
ให้ท่านเลือกซื้อคอสเมติกหลากยีห่ อ้ คุณภาพที่ผหู ้ ญิงชาวเกาหลีท้ งั
สาวทั้ง ไม่ ส าวแล้ว ให้ความส าคัญกับ เรื่ อ งผิว หน้า ค่อ นข้างมาก
โดยเฉพาะในกลุ่มบารุ งผิวพื้นฐาน Skin Care และเครื่ องสาอางค์
ผสมสมุ น ไพรที่ ศู น ย์ เ วชส าอางค์ จากนั้ นน าท่ า นสู่ หมู่ บ้ า น
โบราณฮุกชอน (Bukchon Hanok Village) คาว่า พุกชน (Bukchon)
มีความหมายว่า “หมู่บา้ นทางเหนื อ” หมู่บา้ นแห่ งนี้ มีลกั ษณะเป็ น
ตรอกซอกซอย อันเป็ นที่ต้ งั ของ บ้านแบบดั้งเดิมกว่าร้อยหลังและ
เป็ นที่ เก็บรั กษาสภาพแวดล้อมของเมื องไว้เพื่อเป็ นการบอกเล่า
ประวัติศาสตร์ และเป็ นมรดกทางวัฒนธรรม ตั้งแต่สมัยราชวงศ์
โชซ็ อน ที่ มีอายุกว่า 600 ปี ถื อเป็ นชุ มชนเก่ าซึ่ งเคยเป็ นพื้นที่ ที่

บ้านส่วนใหญ่สร้างขึ้นในระหว่างปี ค.ศ. 1910 ถึงปี ค.ศ. 1920 รวม
ไปถึงบ้านที่มีรูปแบบสถาปั ตยกรรมสไตล์เมือง ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1930
วันนี้ หลายหลังเปลี่ยนเป็ นศูนย์วฒั นธรรม เกสต์เฮาส์ ร้านอาหาร
และร้านขายชา กาแฟ ให้แก่นักท่องเที่ยว เพื่อสัมผัส เรี ยนรู ้ และ
ดื่มด่ ากับวัฒนธรรมเกาหลีแบบดั้งเดิม ชมสถาปั ตยกรรมแบบย้อน
ยุคของหมู่บา้ นแห่ งนี้ ที่ใครมาเยือนก็ตอ้ งเดิ นถ่ายรู ปทัว่ ทั้งตรอก
ซอกซอยอันคดเคี้ยวและมนต์เสน่ห์แห่งวิถีชีวติ ที่ติดตาตรึ งใจ
พระราชวังคย็องบก ตั้งอยูท่ ี่ตอนเหนือของโซล ประเทศเกาหลี

ใต้ เป็ นหนึ่งในห้าพระราชวังใหญ่ที่สร้างขึ้นโดยราชวงศ์
โชซ็อน สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1394 โดยช็อง โด-จ็อน และได้
กลายเป็ นพระราชวังหลวงหรื อวังหลักสาหรับประทับว่าราชการ
ของกษัตริ ยแ์ ละเหล่าเชื้อพระวงศ์ของเกาหลีมาโดยตลอด และ
ได้รับการต่อเติมโดยพระเจ้าแทจงและพระเจ้าเซจงมหาราช แต่
บางส่วนของพระราชวังนั้นถูกเพลิงเผาวอดในช่วงที่ญี่ปนบุ
ุ่ ก
ประเทศเกาหลี
เทีย่ ง บริการอาหารกลางวัน เมนูชาบู ชาบู
พิพธิ ภัณฑ์ สาหร่ าย จัดแสดงเรื่ องราวต่างๆของการทาสาหร่ าย
และประวัติความเป็ นมาต้นกาเนิดของการผลิตสาหร่ าย ให้ท่าน
จะได้เลือกชิมผลิตภัณฑ์ที่ทาจากสาหร่ ายหลากหลายรสชาติให้
ลิ้มลองและเลือกซื้อ

เรียนการทาคิมบับ พร้อมทั้ง สวมชุดฮันบก เป็ นชุดประจาชาติ
ของเกาหลีพร้อมถ่ายภาพเป็ นที่ระลึก

จากนั้นนาท่านสู่ หอคอย N’SEOUL TOWER ย้อนรอยซี รียด์ งั “
You Who Came From The Stars” (ยัย ตัว ร้ า ยกับ นายต่ า งดาว) “
Boys Over Flowers หรื อ F4 เกาหลี ” ณ เขานัม ซานภูเขาเพียงลูก
เดียวใจกลางเมืองหลวงกรุ งโซล 1 ใน 17 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดใน
โลก สู งถึง 480 เมตร เหนื อระดับน้ าทะเลชมทัศนี ยภาพกรุ งโซล
และชานเมืองแบบรอบทิศ360องศา ตื่นตาตื่นใจกับทัศนี ยภาพอัน
สวยงามรอบๆกรุ งโซล
มี จุดถ่ายภาพหลายมุมให้เลื อกเช่ น เก้าอี้ คู่รัก นี่ เป็ นอี กจุ ดที่ คู่รัก
นิ ย มมาถ่ า ยรู ปกั น หรื อที่ ล็ อ คกุ ญ แจรู ปหั ว ใจบางคนก็ เ ขี ย น
ข้อความไว้ด้วย อิ สระให้ท่านถ่ายภาพตามอัธยาศัยและให้ท่ า น
คล้ องกุญแจคู่รัก เพราะมีความเชื่อว่าคู่รักที่ได้มาคล้องกุญแจที่นี่จะ
รักกันยาวนานตลอดไป
จากนั้นแวะ ดิวตีฟ้ รี ช้อปปิ้ งแหล่งปลอดภาษี สิ นค้าแบรนด์เนม
อาทิ นาฬิกา,แว่นตา,เครื่ องสาอางค์กระเป๋ า,กล้องถ่ายรู ปหรื อจะ
เป็ นน้ าหอม เครื่ องสาอางแบรนด์ช้ นั ดัง ต่างๆ อาทิ Sulwhasoo ,
DKNY , Shiseido , Dior และนาท่านเดินทางสู่
นาท่านช้อปปิ้ งตลาดดังที่สุดของเกาหลี ตลาดเมียงดง หรื อสยามส
แควร์เกาหลี หากท่านต้องการทราบว่าแฟชัน่ ของเกาหลีเป็ น
อย่างไร ก้าวล้ านาสมัยเพียงใดท่านจะต้องมาที่เมียงดงแห่งนี้พบกับ
สิ นค้าวัยรุ่ น อาทิ เสื้ อผ้าบุรุษ-สตรี เครื่ องสาอางดังๆ อาทิ ETUDE
HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA,
ROJUKISS, LANEIGE หรื ออีกมายให้ท่านได้เลือกซื้อซึ่งราคาถูก
กว่าที่เมืองไทย 2-3 เท่า
คา่  อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย ณ ตลาดเมียงดง
พักที่ Holiday Inn Hongdae หรื อเทียบเท่ า

Day 5 ศูนย์ สมุนไพรโสมเกาหลี – ศู นย์ สุขภาพนา้ มันสน
เข็มแดง - ศูนย์ สมุนไพรฮ็อกเก็ตนามู - อินชอน
ไชน่ าทาวน์ - หมู่บ้านเทพนยายซงโวลดง – ร้ าน
ละลายเงินวอน – ท่าอากาศยานอินชอน (บริการ
อาหารบนเครื่ อง) – ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ
เช้ า บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านชม ศู นย์ สมุนไพรโสมเกาหลี หรื อราชาแห่ งมวสมุน ไพร
ในตารายาแผนโบราณจี นระบุ ว่าโสมเป็ นสมุนไพรที่ ช่ วยเสริ ม
ความแข็งแรงให้แก่ระบบย่อยอาหารและปอด ช่วยทาให้จิตใจสงบ
และเพิ่มพละกาลังโดยส่ วนรวมสรรพคุณทางการแพทย์ ช่วยบารุ ง
หัวใจ ป้ องกันโรคหัวใจขาดเลือด เสริ มประสิ ทธิ ภาพทางเพศ ลด
และป้ องกันมะเร็ ง และเร็ วๆนี้ โสมเกาหลี อาจจะได้จดทะเบี ยน
มรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก ทุ กวันนี้ ผลิ ตภัณฑ์โสมเป็ นสิ่ งที่
ขาดไม่ได้สาหรับผูท้ ี่คานึงถึงสุขภาพในปั จจุบนั นาท่านเดินทางสู่

ศู นย์ สมุนไพรน้ามันสนเข็มแดง หรื อ RED PINE มหัศจรรย์แห่ ง
ธรรมชาติ ผ่านผลงานการวิจยั มากมายจากมหาวิทยาลัยแห่ งชาติ
ประเทศเกาหลีใต้ มีสรรพคุณช่วยลดไขมันและน้ าตาลในกระแส
เลื อ ด ป้ อ งกัน การเกิ ด เส้น เลื อ ด ตี บ แตก ตัน และสามารถล้า ง
สารพิษในร่ างกาย เพื่อเพิ่มภูมิตา้ นทานและทาให้อายุยืนแบบชาว
เกาหลี ซึ่ งกาลังเป็ นสิ่ งที่ได้รับความนิ ยมจากคนในประเทศเกาหลี
เป็ นอย่างมาก
ศู นย์ สมุนไพรฮ็อกเก็ตนามู สมุนไพรเกรด A ที่ ทางรัฐบาลเกาหลี
สนับสนุนให้คนเกาหลีได้ทานแต่ของระดับพรี เมี่ยม ช่วยลดอาการ
เมาค้างได้ดี ด้วยการขับแอลกอฮอร์ ออกจากร่ างกาย ลด-ต่อต้าน
อนุมูลอิสระ
เทีย่ ง บริการอาหารกลางวัน เมนูจมิ ดัก (Jimdak) (น่ องไก่นึ่ง
ผัดซอสแดงกับวุ้นเส้ นเส้ นแบนสุดเหนียวนุ่ม)

อินชอนไชน่ าทาวน์ เป็ นชุมชนของชาวจีน ซึ่งถือกาเนิดจาก การ
เปิ ดท่าเรื ออินชอน ในปี ค.ศ. 1883 เพื่อเป็ นพื้นที่สาคัญในการ
ขนส่ง และค้าขายสิ นค้าจากประเทศจีน ในเมืองอิน
ชอน (Incheon), จังหวัดคยองกี (คยองกีโด, Gyeonggido), ประเทศเกาหลีใต้ ในปั จจุบนั นี้ ยังมีชาวจีนที่ยงั คงอาศัยอยู่
เป็ นรุ่ นที่ 2 หรื อรุ่ นที่ 3 นับจากที่มีการบุกเบิก

นาท่ านเดินทางสู่ ... สนามบินอินชอน เพื่อเดินทางกลับสู่กรุ งเทพฯ
19.50 น. เหิ นฟ้าสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบินเอเชียนาแอร์ไลน์
เที่ยวบินที่ OZ 741
23.10น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อม
ความประทับใจ

หมู่บ้านเทพนยายซงโวลดง เป็ นถนนเส้นเล็กๆในเมืองอินชอน
ใกล้ๆกับท่าเรื ออินชอนและย่านอินชอนไชน่าทาวน์ เป็ นหมู่บา้ น
หรื อย่านชุมชนที่ชาวเมืองร่ วมมือกันสร้างสรรค์ภาพวาดจากเทพ
นิยาย การ์ตูน และลายเส้นสดใสให้กบั ตัวอาคารที่พกั และกาแพง
บ้าน จนย่านนี้กลายเป็ นสตรี ทอาร์ตและแหล่งท่องเที่ยวแห่งหนึ่ง
ของเมืองอินชอน
อิสระชิอปปิ้ งละลายเงินวอนทีซ่ ุปเปอร์ มาร์ เก็ต มีสินค้าต่างๆ
มากมายให้เลือกซื้อหาเป็ นของฝาก เช่น กิมจิ บะหมี่ก่ ึงสาเร็จรู ป
สาหร่ าย ขนมขบเคี้ยว ลูกอม ผลไม้ตามฤดูกาลและของที่ระลึก
ต่างๆ

หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงโปรแกรมทัวร์ โรงแรม ร้ านอาหารตามความเหมาะสมเพื่อให้ สอดคล้ องกับสายการบิน สภาพ
อากาศ การจราจร ณ วันทีเ่ ดินทาง ทั้งนีเ้ ราจะคานึงถึงลูกค้ าส่ วนใหญ่ เป็ นหลัก
หากลูกค้ าท่ านใดทีต่ ้ องออกตัว๋ ภายใน (เครื่ องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้ าหน้ าทีก่ ารทาการออกตัว๋ เนื่องจากสายการบินอาจมีการ
ปรับเปลีย่ นไฟท์ หรื อ เวลาบิน

อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่
พัก2-3ท่ าน/ห้ อง
(ราคาต่ อท่ าน)

เด็กอายุต่ากว่ า 12 ปี
ไม่ มเี ตียง
(ราคาต่ อท่ าน)

พักเดี่ยวเพิม่
(ราคาต่ อท่ าน)

4 – 8 พฤษภาคม 65
(วันฉัตรมงคล)
12 – 16 พฤษภาคม 65
(วันพืชมงคล,วันวิสาขบูชา)

29,777.-

27,777.-

4,777.-

29,777.-

27,777.-

4,777.-

18 – 22 พฤษภาคม 65

28,777.28,777.-

26,777.26,777.-

4,777.4,777.-

กาหนดการเดินทาง

25 - 29 พฤษภาคม 65

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลเกาหลีใต้ ร่วมกับการท่ องเทีย่ วเกาหลีใต้ เพื่อโปรโมทสิ นค้ าในนามของร้ านรั ฐบาล คือ
ศูนย์ สมุนไพรโสม ศูนย์ สมุนไพรฮ็อตเก็ตนามู ศูนย์ สุขภาพนา้ มันสนเข็มแดง ศู นย์ เวชสาอางค์ (คอสเมติค) พลอยอเมทิส
และร้ านค้ าปลอดภาษี (ดิวตีฟ้ รี) ซึ่งจาเป็ นต้ องระบุไว้ ในโปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์
ทางบริษัทฯ จึงขอเรี ยนว่ า ร้ านรัฐบาลทุกร้ านจาเป็ นต้ องรบกวนทุกท่ านแวะชม หากประสงค์ จะซื้อหรื อไม่ ซื้อขึน้ อยู่กบั ความพึง
พอใจของลูกค้ าเป็ นหลัก ไม่ มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น
- ทัวร์ ครั้งนีม้ ีวตั ถุประสงค์ เพื่อการท่ องเที่ยวเป็ นหมู่คณะเท่ านั้น ถ้ าลูกค้ าท่ านใดต้ องการแยกตัวออกจากกรุ๊ ปทัวร์ โดยไม่ ลงร้ านช็
อปปิ้ งตามทีร่ ะบุไว้ ในโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จาเป็ นต้ องขอคิดค่ าใช้ จ่ายเพิม่ 100 USD/ต่ อท่าน/ต่ อร้ าน

