วันแรก

กรุงเทพฯ - สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ - อินชอน (ประเทศเกาหลีใต้ )

20.00 น.

พร้อมกันที่ ท่ าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 5 เคาน์ เตอร์
สายการบินจินแอร์ JIN AIR (LJ) สังเกตป้ ายรับที่สนามบิน --HAPPY TOGETHER

22.25 น.

เดินทางสู่ ประเทศ เกาหลีใต้ โดยสายการบิน JIN AIR เที่ยวบิน LJ 004 (บริการ SNACK BOX บนเครื่อง

วันทีส่ อง

สนามบินอินชอน - เกาหลีใต้ – ชมความงดงามของ “เกาะนามิชื่อดัง”
อุทยานแห่ งชาติซอรัคซาน – สั กการะขอพร ณ วัดชินฮึงซา

05.40+1 น. (ไฟล์ ทบิน LJ 004 ) ถึงสนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และรั บ
สัมภาระเรี ยบร้อยแล้ว... (เวลาท้องถิ่นประเทศเกาหลีใต้ เร็ วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่ โมง)
จากนั้น นาท่านเดินทางสู่ เกาะนามิ เกาะชื่อดังหนึ่งในสถานที่ถ่ายทาซี รียเ์ กาหลี “เพลงรั กในสายลมหนาว” พาท่ านขึน้
เรื อเฟอร์ รี่ ข้ามไปยังเกาะนามิ เมื่อท่านเข้าไปในเกาะนามิ ท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติก และที่พลาด
ไม่ได้ แลนด์มาร์ ค ที่ตอ้ งเช็ คอิน คือ ทิวต้ นสน ที่เป็ นไฮไลท์ ของเกาะนามิในช่ วงใบไม้ เปลี่ยนสี อิ สระให้ท่านได้
ถ่ายรู ปเก็บภาพความประทับใจ เมื่อถึงเวลานัดหมาย นาท่านนัง่ เรื อประมาณ 5 นาที กลับไปยังจุดขึ้นรถ

เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่ าย

นาท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่ งชาติซอรัคซาน ด้านหน้าอุทยานจะมีรูปปั้ นหมีดาเป็ นสัญลักษณ์ของอุทยาน
เมื่อเข้าไปด้านในอุทยาน และภายในอุทยานแห่ งนี้ ยังมีวดั ศักดิ์สิทธิ์ ที่คนไทย และคนเกาหลีเอง นิ ยมมาขอพรเป็ น
อย่างมาก นัน่ ก็คือ วัดชิ นฮึงซา ซึ่ งจะมีพระพุทธรู ปปางสมาธิ องค์ใหญ่ต้ งั อยูก่ ลางแจ้ง เป็ นวัดเก่าแก่ในนิ กายเซน
นักท่องเที่ยวส่ วนใหญ่จะนิ ยมมาทาบุ ญถวายข้าวสาร ถวายเทียน เพื่อเป็ นศิริมงคลของชี วิต อีกทั้งมีความเชื่ อว่า
“หากมาขอพรที่วดั แห่งนี้ จะสมหวังดัง่ คาอธิ ษฐานเกือบทุกราย”

ค่า
วันทีส่ าม

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเข้ าสู่ ทพี่ กั SORAK KIMHO หรือ SORAK PINE หรือ ระดับเทียบเท่ า 3 ดาว
สวนผลไม้ ตามฤดูกาล – ให้ ท่านได้ สนุกสนานกับเครื่องเล่ นนานาชนิด
ช้ อปปิ้ งเครื่องสาอางปลอดภาษี Cosmetic Outlet - ช้ อปปิ้ งสิ นค้ าแฟชั่นมากมาย

เช้ า

เทีย่ ง
บ่ าย

รับประทานอาหารเช้ าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ สวนผลไม้ ตามฤดูกาลของเกาหลี ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศสวนผลไม้ของชาวเกาหลี อาทิ
แอปเปิ้ ล สาลี่ ผลผลิ ตลูกโตๆ และให้ท่านได้เพลิ ดเพลิ นการชิ มผลไม้สดๆจากไร่ เลยที่เดี ยว ท่านจะได้เห็ นวิธีการ
ปลูกแบบปลอดสารพิษ จากนั้นให้ท่านได้อิสระถ่ายรู ปตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้ านอาหาร
จากนั้นพาท่านสนุกสนานเต็มที่กบั เครื่ องเล่นนานาชนิด ที่ สวนสนุกเอเวอร์ แลนด์ (เล่ นไม่ จากัดรอบ) เป็ นสวนสนุ ก
กลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ตั้งอยูท่ ่ามกลางหุ บเขา ท่านจะได้นงั่ กระเช้าลิฟท์ เพื่อลงไปยังหุ บเขาด้านล่างเพื่อ
สนุกกับเครื่ องเล่น อาทิ รถไฟเหาะ หนอนสะบัด ล่องแก่ง การ์ ตูน 4 มิติ บ้านผีสิง และ ช่ วงฤดูใบไม้ เปลี่ยนสี ภายใน
สวนสนุ กแห่ งนี้ ยงั มีสวนดอกไม้สวยๆให้ท่านได้ถ่ายรู ปอีกด้วย และ ท่ านจะได้ ชมความน่ ารักของ หมีสีน้าตาล ที่
แสนรู้ สามารถทาตามคาสั่ งของเจ้ าหน้ าที่ที่ให้ ขนม ทั้งเดิน เต้ น และโยนลูกบอล รั บรองว่ าท่ านจะอดหลงรั กไม่ ได้
เลยทีเดียว อีกทั้งท่านจะได้พบ แม่เสื อ พ่อเสื อ สิ งโตเจ้าป่ า หมีดา ไฮยีน่า ฯลฯ

นอกจากนี้ภายในสวนสนุกยังมีร้านค้า อาทิ ร้านกาแฟ ร้านอาหาร ร้านพิซซ่ า ร้านเสื้ อผ้า และร้านขายของฝากที่ระลึก
จากสวนสนุกเอเวอร์ แลนด์ ให้ท่านได้เลือกซื้ อ ในสวนสนุกแห่ งนีย้ งั มี มีสินค้าน่ารักๆในรู ปแบบตัวการ์ตูน ให้
ท่านเลือกซื้ อมากมาย จากนั้นนาท่านไปช้อปปิ้ ง เครื่ องสาอางปลอดภาษี เช่น หน้ากาก ลด กระ ฝ้ า จุดด่างดา,
โบท็อกเกาหลี,ครี มหอยทาก ,CC ครี ม ซึ่ งราคาถูกกว่าที่เมืองไทยเกือบเท่าตัว
ค่า
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร เมนู จิมดัก ไก่ พะโล้ แสนอร่ อย จากนั้น นาท่านไป ช้อปปิ้ งต่อที่ ตลาด ฮงแด
แหล่ง รวมสิ นค้าแฟชัน่ สาหรับวัยรุ่ น อยูใ่ กล้กบั มหาวิทยาลัยฮงอิก ภายใน ถนนเส้นนี้ เต็มไปด้วยสิ นค้าแฟชัน่
ทั้งร้านค้า 2 ข้างทาง แผงลอย เสื้ อผ้าแฟชัน่ รองเท้า แว่นตา กระเป๋ าราคาถูกๆ รวมไปถึงร้านแบรนด์เนมอย่าง H&M
และ 3CE รวมถึงอาหาร เครื่ องดื่ม ร้านกาแฟ ให้ท่านเลือกซื้ อ
นาท่ านเข้ าสู่ ทพี่ กั โรงแรม GALAXY HOTEL / HOTEL BRIDGE หรือ ระดับเทียบเท่า 3 ดาว
วันทีส่ ี่

สมุนไพร ฮ็อกเกตนามู ชื่อดัง – นา้ มันสนแดง ( RED PINE ) – ชมความงามพระราชวังด็อกซู กุง
โรงงานสาหร่ าย + ใส่ ชุดฮันบก - ดิวตีฟ้ รี – ช้ อปปิ้ งเสื้อผ้า “ ตลาดเมียงดง” ( สยามสแควร์ เกาหลี )

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ าในโรงแรม
นาท่านเข้าชม “ศูนย์ สมุนไพรฮ๊ อกเก็ตนามู” สมุนไพรที่คนเกาหลี
รุ่ นใหม่นิยมทานเพื่อป้ องกันโรคตับแข็ง จากการดื่มแอลกอฮอล์จดั
การสู บบุหรี่ จดั หรื อสารตกค้างจากอาหารและอาหารเสริ มที่ทานอยู่
เป็ นประจา จากนั้นพาท่านไปชมสมุนไพรชื่ อดังของเกาหลี อีกตัว
ที่กาลังได้รับความนิ ยมเป็ นอย่างมากทั้งในไทยและเกาหลี นัน่ ก็คือ
RED PINE หรื อ น้ามันสนเข็มแดง มีสรรพคุณช่วยขับสารพิษออก
จากร่ างกาย ช่วยลดระดับน้ าตาลในเส้นเลือด ช่วยละลายไขมันใน
เลื อ ด ดี ท็ อ กเลื อ ดให้ ส ะอาดและเพิ่ ม การไหลเวี ย นของเลื อ ดได้
สะดวกขึ้น จากนั้นนาท่านชม พระราชวัง “ด็อกซู กุง”
มีอายุกว่า 500 ปี เป็ นที่ประทับของเจ้าชายวอนซาน พระราชวังด็อกซูกุง เป็ น 1 ใน 5 พระราชวังของราชวงศ์โชซอน
(1392-1910) ในยุคของกษัตริ ย ์ โกจอง ซึ่ งเป็ นกษัตริ ยอ์ งค์ก่อนสุ ดท้ายของราชวงศ์ โชซอน ทรงประทับที่พระราชวัง
นี้ แม้แต่หลังจากที่ทรงถูกบังคับให้สละราชสมบัติโดยญี่ปุ่นในปี ค.ศ. 1907 พระองค์ทรงประทับอยูท่ ี่พระราชวังนี้จน
สิ้ นพระชนม์ ในปี ค.ศ. 1919 ภายในมีอาคารอยูไ่ ม่มากแต่ก็
มี ความสวยงามที่ต่างกับที่อื่นๆ
เทีย่ ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้ านอาหาร
บ่าย

จากนั้น พาท่านไปชม โรงงานสาหร่ ายเกาหลี
ให้ท่านได้ชมกรรมวิธีในการผลิตสาหร่ ายเกาหลีแสนอร่ อย
พร้อมชิมสาหร่ ายๆ หรื อจะเลือกซื้ อเป็ นของฝากกลับบ้านก็
ได้ จากนั้นพาท่านไปสวยหล่อแบบหนุ่มสาวเกาหลี กับการ
สวมชุดประจาชาติเกาหลี “ ชุ ดฮันบก” ให้ท่านได้ถ่ายรู ป
ตามอัธยาศัย

จากนั้นนาท่านไปเรี ยนรู ้เกี่ยวกับการ ทาคิมบับ (ข้ าวห่ อสาหร่ าย) อาหารง่ายๆ ที่คนเกาหลีนิยมรับประทาน “คิม”
แปลว่า สาหร่ าย “บับ” แปลว่า ข้าว จากนั้นนาท่าน ช้ อปปิ้ งแหล่ งสิ นค้ าปลอดภาษี สิ นค้าแบรนด์เนม อาทิ นาฬิกา,
แว่นตา, กระเป๋ า, น้ าหอม เครื่ องสาอางแบรนด์ ชั้นดัง อาทิ กระเป๋ าแบรนด์ ดัง อาทิ MCM , LOUIS VUITTON,
CHANEL ให้ท่านช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย ยังไม่พอนาท่านไปช้อปปิ้ งต่อกันที่ ” ตลาดเมียงดง หรือ สยาม สแควร์
เกาหลี ตลาดแห่งนี้ท่านจะพบกับสิ นค้า อาทิ เสื้ อผ้าแฟชัน่ แบรนด์ดงั ต่างๆ อาทิ ZARA , SPAO , UNIQLO หรื อ
รองเท้าแบรนด์ NIKE ADIDAS และรองเท้าทีก่ าลังเป็ นทีน่ ิยมในตอนนี้ FILA หรื อจะเลือกช้อปปิ้ งเครื่ องสาอาง
ETUDE HOUSE SKIN FOOD , THE FACE SHOP , MISSHA , IT’S SKIN ที่สาคัญตลาดแห่งนี้ยงั โด่งดังเรื่ อง
“FOOD STREET ” อีกด้วย แล้วยังมีร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านเครื่ องดื่ม ขนมหวาน ไอศกรี ม หลากหลายร้านให้
ท่านเลือกทานมากมาย
ค่า *** อิสระอาหารค่า เพือ่ ให้ ท่านได้ ช้อปปิ้ งอย่ างจุใจ***
นาท่ านเข้ าสู่ ทพี่ กั โรงแรม GALAXY HOTEL / HOTEL BRIDGE หรือ ระดับเทียบเท่า 3 ดาว

วันทีห่ ้ า
เช้ า

ศูนย์ โสมเกาหลี – โรงงานพลอยอเมทิส- ชมหอคอยโซลทาวเวอร์ คล้องกุญแจคู่รัก
ซื้อของฝากละลายเงินวอน - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้ าในโรงแรม
จากนั้นนาท่านรู ้ จกั และเข้าใจ สมุนไพรโสมเกาหลี สมุนไพรที่คนเกาหลีนิยม
ทานเพื่อสุ ขภาพ ที่ช่วยสร้ างภูมิค้ ุมกันโรคต่ างๆ ช่วยเสริ มสร้างความแข็งแรง
ให้แก่ร่างกาย สรรพคุณทางการแพทย์ ช่วยบารุ งหัวใจ ป้ องกันโรคหัวใจขาด
เลื อด เสริ มประสิ ทธิ ภาพทางเพศ ป้ องกันมะเร็ ง จากนั้น นาท่านชมโรงงาน
เจียระไน พลอย อเมทิส พลอยสี ม่วง เป็ นพลอยแห่ งสุ ขภาพและนาโชค โดยมี
ตั้งแต่สีม่วงอ่อนเย็นตาจนถึงสี ม่วงไวน์ พลอยนี้จะงามจับตาเมื่อมทาเป็ นแหวน
จี้ ต่างหู และสร้อยข้อมือ จากนั้นนาท่านสู่ หอคอย N’SEOUL TOWER ย้อนรอยซี รียด์ งั “ You Who Came From
The Stars” (ยัยตัวร้ ายกับนายต่ างดาว) และ ซีรีย์เรื่ อง F4 ณ เขานัมซาน ภูเขาเพียงลูกเดียวใจกลางกรุ งโซล 1 ใน 17
หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลก สู งถึง 480 เมตร เหนื อระดับน้ าทะเล อิสระให้ ท่านชมวิวบรรยากาศบ้ านเมืองเกาหลี
หรือ จะคล้ องกุญแจคู่รัก เพราะคนเกาหลีมีความเชื่ อว่าถ้ามาคล้องกุญแจคู่รักที่น้ ี “จะทาให้ รักกันยืนยาวไม่ พรากจาก
กัน”

เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังจากทานอาหารแล้ว พาท่านแวะซื้ อของฝากที่ “ร้ านละลายเงินวอน” ให้ท่านเลือกซื้ อขนม ของฝาก อาทิ สาหร่ าย
นมกล้วย ขนมปั งปลาไส้ช็อกโกแลค ข้าวพอง มาม่าเกาหลี เหล้าโซจู กิ มจิ หรื อ กระทะเกาหลี หรื อ เครื่ องใช้ไฟฟ้ า
อื่นๆที่น่าสนใจ
ได้ เวลาอันสมควรนาทุกท่ านเดินทางสู่ สนามบินอินชอน เพือ่ ทาการเช็ คอินท์ ตั๋วเครื่องบิน และ สั มภาระ....

17.10 น. เดินทางกลับประเทศไทย โดยสายการบิน JIN AIR เทีย่ วบิน LJ 003 (บริการ SNACK BOX บนเครื่อง)
21.10 น. คณะเดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ…………



ติดต่ อสอบถามรายละเอียดวันเดินทางได้ ที่
คุณ ยิหวา 081 - 5771759

