กำหนดกำรเดินทำง
วันแรกของกำรเดินทำง

(1)

ท่ ำอำกำศยำนสุ วรรณภูมิ

........... น. คณะพร้ อมกัน ณ ท่ ำอำกำศยำนสุ วรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู..........เคำน์ เตอร์ ......สำยกำรบิน....................
พบเจ้าหน้าที่บริ ษทั เฟิ ร์ สท เวิล์ด ทัวร์ คอยต้อนรับและอานวยความสะดวกแก่ท่านในเรื่ องของเอกสารและ
สัมภาระการเดินทาง

วันทีส่ องของกำรเดินทำง

(2)

โซล – เกำะนำมิ – โซรัค

........... น. ออกเดินทำงสู่ กรุ งโซล ประเทศสำธำรณรัฐเกำหลีใต้ โดยเทีย่ วบินที่ ..............
........... น. คณะเดินทำงถึงสนำมบินอิน ชอน ณ กรุ งโซล) หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว นาท่าน
เปลี่ยนพาหนะเป็ นรถโค้ชปรับอากาศ นาท่านเดินทางสู่ เกำะนำมิ นาท่านชมวิวทิวทัศน์ซ่ ึ งเคยใช้เป็ นสถานที่
ถ่ายทาละครทีวี WINTER LOVE SONG อันโด่งดังไปทัว่ ทั้งเกาหลี
และเอเชีย พร้อมมีเวลาให้ท่านได้เก็บภาพกับโลเคชัน่ ประทับใจ และ
ชมฟาร์ มเลี้ยงนกกระจอกเทศซึ่ งตั้งอยูบ่ นเกาะ หรื อจะเลือกขี่จกั รยาน
ชมวิวเหมือนฉากในละคร และที่พลาดไม่ได้เพราะเป็ นไฮไลท์ของ
เกาะนามิ คือรู ปถ่ายขนาดตัวจริ งของ เบยองจุ น และแชงจีอู คู่พระ
นางในละคร winter love song หรื อเพลงรักในสายลมหนาว และทิวสนต้นใหญ่หลายต้นที่ยืนตั้งตระง่าน
เรี ยงรายคอยต้อนรับนักท่องเที่ยว พร้อมมีเวลาให้ท่านได้เก็บภาพกับโลเคชัน่ ประทับใจ และชมฟาร์ มเลี้ยง
นกกระจอกเทศซึ่ งตั้งอยูบ่ นเกาะ

เทีย่ ง

บ่ ำย

ค่ำ

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร บริกำร “ทักคำลบี”้ หรื อไก่บาบีคิว
ผัดซอสเกาหลี เป็ นอาหารเลื่องชื่ อของเมืองชุ นชอน โดยนาไก่บาบีคิว ต้อก
(ข้าวเหนี ยวปั้ นเกาหลี ) มันหวาน ผักต่างๆ ลงผัดกับซอสพริ ก เกาหลีใน
กระทะแบน วิธีการทานแบบเมี่ยงคาไทย โดยห่ อกับผักกาดแก้วเมื่อทานไป
ระยะหนึ่ งจะนาข้าวสวยและสาหร่ ายแห้งมาผัดรวมกับทักคาลบี้ เพื่อให้เกิ ด
อาหารชนิ ดใหม่ คื อ ทักคาลบี้ บกคึ ม หรื อข้าวผัดพริ กไก่ที่ท้ งั หอมและน่ า
รับประทาน เสิ ร์ฟพร้อมเครื่ องเคียงและซุปประจาวัน
นาท่านเดิ นทางสู่ อุทยำนแห่ งชำติเมำท์ โซรั ค เพลิ ดเพลิ นกับดิ นแดนที่ปกคลุ มด้วยป่ าทึบ ซึ่ งมีความงดงาม
ของทิวทัศน์ของบริ เวณที่มีผคู ้ นอาศัยอยูน่ อ้ ยกว่าจังหวัดอื่นๆ ชมความงดงามของภูเขาที่ปกคลุมด้วยป่ าไม้สุด
ลูกหู ลูกตา หุ บเขาและเมืองเล็กๆ ชายฝั่ ง นาท่านนัง่ CABLE
CAR ขึ้นไปจุดชมวิวที่สวยงาม ณ จุดชมวิวยอดเขา ควมคุมซอง
ซึ่ งอยู่สูงกว่าน้ าทะเลถึ ง 670 เมตร ที่ ได้ข้ ึ นชื่ อว่าเป็ นภูเขาสี่ ฤ ดู
และสวิตเซอร์ แลนด์ของเกาหลี เขำโซรั ค ตั้งอยู่ใจกลางภูเขาแท
แบค ซึ่ งทอดยาวไปถึงเขาคึงคัมหุ บเขาเขียวชอุ่ม น้ าตกลาธารใส
สะอาด ทะเลสาบหิ นรู ปร่ างต่างๆซึ่ งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ วัดชิ นฮึนซำ อายุกว่า
1,200 ปี สร้ า งในสมัย ราชิ นีชิ นดอคแห่ ง อาณาจัก รชิ ล ลา นับ แต่
สร้างมาได้ถูกเผาทาลายและบูรณะขึ้นมาใหม่ ถึง 3 ครั้งและเป็ นที่
ประดิ ษ ฐานพระพุ ท ธรู ป กลางแจ้ง ขนาดใหญ่ ป างสมาธิ แ ละชม
ทิวทัศน์อนั สวยงามนาท่านเข้าด้านในของวนอุทยานแห่ งชาติโซรัค
ซาน ถ่ายรู ปคู่กบั อนุ สำวรี ย์หมีต้นกำเนิ ดของคนเกาหลี ชมความ
งามของเขาโซรั ค ความงามของวนอุทยานแห่ งชาติที่ได้ข้ ึ นชื่ อว่าเป็ นภูเขาสี่ ฤดู หรื อสวิสเซอร์ แลนด์ของ
เกาหลี ภูเขาโซรัคตั้งอยู่ใจกลางภูเขาแทแบค ซึ่ งทอดยาวไปถึงเขาคึมคังของประเทศเกาหลีเหนื อมีเทือกเขา
ป่ าไม้ หุ บเขา สายน้ า ทะเลสาบ หิ นรู ปร่ างต่าง ๆ ที่สวยงามซึ่ งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติที่หาดูได้ยากยิ่ง นา
ท่านไหว้พระพุทธรู ปปางสมาธิ องค์มหึ มาตั้งอยูก่ ลางแจ้งสร้างขึ้นเพื่อสวดอ้อนวอนให้คาบสมุทรเกาหลีได้
รวมเป็ นหนึ่ งเดี ยวกันและเดิ นข้ามสะพานชาระจิตใจเพื่อไปยังวัดชิ นฮันซาวัดเก่าแก่กว่าพันปี สร้ างในสมัย
อาณาจักรชิลล่า และยังมีระฆังอันเก่าแก่ 1400 ปี ตั้งอยูภ่ ายใน
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร บริกำรท่ำนด้ วย “แฮมูลทัง” หรื อ ซีฟูดหม้อ ไฟ นาของทะเลต่าง ๆ ไม่วา่
จะเป็ นกุง้ หอย ปู ปลาหมึก ปูอดั พร้อมเครื่ องต่าง ๆ เช่น ต้นกระเทียม ผักตาม หัวหอม เป็ นต้นมาจัดเรี ยงให้
สวยงามภายในหม้อไฟ และเติมน้ าซุ ปซี้ ฟู้ดลงไป พอน้ าเดื อดให้นาอุดง้ หรื อเส้นก๋ วยเตี๋ยวลงไปต้ม เพื่อ
รับประทานเป็ นอุดง้ ซี้ ฟู้ดหรื อทาน คู่กบั ข้าวสวย น้ าจิ้มซี อิ๊วเกาหลี พริ กป่ นและเครื่ องเคียง
จำกนั้นนำท่ ำนเดินทำงสู่ ทพี่ ัก

วันทีส่ ำมของกำรเดินทำง
เช้ ำ

เทีย่ ง

บ่ ำย

ค่ำ

รถไฟสำยโรแมนติก – เอเวอร์ แลนด์

รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองคังนึ ง จังหวัดคังวอน สถานี รถไฟ JEONGDONGJIN เพื่อขึ้นรถไฟสำยโรแมนติก (SEA
TRAIN) รถไฟแห่ งทะเลตะวันออก ที่ได้ลงบันทึกใน GUINNESS BOOK OF WORLD ว่าเป็ นรถไฟสายที่ติด
ทะเลมากที่สุดในโลกทั้งยังเป็ นสถานที่ถ่ายทาภาพยนตร์ ที่โด่งดังไปทัง่ เกาหลี เรื่ อง SAND GLASS เก็บภาพ
ความประทับใจในบรรยากาศแบบโรแมนติด สัมผัสวิวแห่งทะเลตะวันออก หาดทรายสี ขาว สุ ดพิเศษ
รับประทำนอำหำรกลำงวัน บริ การ “คำลบี”้ ต้นตาหรับอาหารเลื่องชื่ อของประเทศเกาหลี เป็ นหมูยา่ งที่ผา่ น
การหมักจนได้ที่นามาย่างบนเตาร้อนๆ สุ กกาลังดีแล้วตัดชิ้นพอคา รับประทานกับซอส, กระเทียม, กิมจิและ
ใช้ใบผักกาดหอมสดห่อเป็ นคาๆคล้ายเมี่ยงคา แกล้มด้วยพริ กเกาหลีเม็ดโตสี เขียวสด พร้อมข้าวสวยร้อนๆ
นาท่านเดิ นทางสู่ เอเวอร์ แลนด์ นาทุกท่านได้เพลิ นเพลิ นกับเครื่ องเล่นที่ สวนสนุกเอเวอร์ แลนด์ เป็ นสวน
สนุ กกลางแจ้งที่ใหญ่และดี ที่สุดในเกาหลี เป็ นของบริ ษทั ซัมซุ งเอ
เวอร์แลนด์ สร้างในปี ค.ศ. 1976 เอเวอร์ แลนด์ต้ งั อยูท่ ี่หุบเขาในเมือง
ยงอิน (Yongin) ทางตอนใต้ของกรุ งโซล ซึ่ งแบ่งออกเป็ น 3 โซน
ใหญ่ ๆ ให้เลือกเล่นได้ตามใจชอบทั้งเครื่ องเล่นที่หวาดเสี ยว สวนน้ า
สวนดอกไม้นานาชาติ เช่น ดอกกุหลาบ ดอกลิลลี่ ดอกทิวลิป เป็ นต้น
และสวนสั ตว์ซ าฟารี ภายในสวนสั ต ว์ จุ ด เด่ น อยู่ที่ ไ ลเกอร์ (Liger) สั ต ว์ลู ก ผสมระหว่า งสั ต ว์ก ับ เสื อ
(Lion+Tiger)ที่ หาดู ไ ด้ที่ นี่ที่ เดี ย วในโลก การเข้า ชมสวนสั ตว์แห่ ง นี้ ต้องนั่ง รถบัส ของทางสวนสนุ ก ซึ่ ง
บรรดาสัตว์ต่า ง ๆ จะออกมาให้ทุ ก ท่ า นได้เห็ นกันชัด ๆ เติ ม เต็ ม ควำมสุ ขของท่ ำ นด้ ว ยบั ต ร Unlimited
Ticket สนุกสนานกับเครื่ องเล่นต่างๆ
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร บริกำรท่ ำนด้ วยวำไรตีเ้ มนูบุฟเฟต์ นำนำชำติ อิ่มอร่ อยกับบุฟเฟ่ ต์ขาปูยกั ษ์
อลาสก้า ทานแบบไม่อ้ นั ให้ท่านได้ลิ้มรสอาหารหลากหลายเมนู อาทิ อาหารเกาหลีแบบดั้งเดิม อาหารทะเล
สดๆ และซูชิหน้าต่างๆ หรื อเลือกอาหารทะเลสดๆ ทั้งกุง้ หอย ปู ปลาหมึก ฯลฯ เสิ ร์ฟพร้อมชาบู ชาบู หม้อ
ไฟร้อนๆสไตล์เกาหลี
จำกนั้นนำท่ ำนเดินทำงสู่ ทพี่ ัก

วันทีส่ ี่ ของกำรเดินทำง
เช้ ำ

(3)

(4)

โซล – ทงแดมุน – โซลทำวเวอร์ – เมียงดง

รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ กรุ งโซล นาท่านเดินทางสู่ ทงแดมุน ท่านสามารถ สรรหาสิ นค้าหลากหลาย ประเภทตั้งแต่
ศีรษะจรดปลายเท้าที่แนะนา อาทิ เสื้ อผ้าบุรุษ-สตรี รองเท้า บุรุษ-สตรี รองเท้าผ้าใบเข็มขัด ของที่ระลึ ก ชุ ด
เครื่ องครั ว ถุ งน่ อง ถุ งเท้า ผ้า พันคอ โดยท่านจะได้ สัมผัสกับ บรรยากาศ
การช้อปปิ้ งแบบเกาหลี อย่างแท้จริ ง ท่านจะเพลิ ดเพลิ นกับการช้อปปิ้ ง จน
อาจลืมเวลาไปเลย จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ หอคอยกรุ งโซล (Seoul Tower
) ขึน้ โดยรถโค้ ช อัธยาศัยหรื อบางครั้งเรี ยก นัมซันทาวเวอร์ เพราะตั้งอยูบ่ น
ภูเขานัมซาน มีทางขึ้นอยู่ตรงสวนนัมซาน ซึ่ งเป็ นหอคอยที่มีความสู งจาก
ฐานประมาณ 236.7 เมตร มีความสู งถึง 480 เมตร เหนื อระดับน้ าทะเล ถูก
สร้างขึ้นในปี 1969 และเปิ ดให้เข้าชมเมืองปี 1980 โดยจุดไฮไลท์ ของโซล

เทีย่ ง

บ่ ำย

ค่ำ

ทาวเวอร์ คือ คู่รักทุกคู่ชาวเกาหลี ต้องคล้องกุญแจคู่รัก Love Key Ceremony บนโซลทาวเวอร์ โดยจะเขียน
ข้อความ หรื อชื่ อของคู่รักไว้บนแม่กุญแจ และก็จะนาแม่กุญแจนี้ ไปคล้องกับรั้วเหล็ก ส่ วนลูกกุญแจก็จะทิ้ง
ไป ด้วยความเชื่ อที่วา่ หากคู่รักคู่ใด ได้มาเยือนและคล้องกุญแจคู่รักกันที่นี่จะทาให้ความรักของทั้งคู่ยืนยาว
ไม่พรากจากกันไปตลอดกาล
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร บริ กำรท่ ำนด้ วยอำหำรบำรุ งสุ ขภำพ “ไก่ ต๋ ุนโสม ซั มเคทัง” อาหาร
บารุ งสุ ขภาพต้นตารับจากในวัง ที่เราบรรจงคัดสรรไก่ที่มีอายุพอเหมาะกับ
การรับประทาน (อายุ 45 วัน) ท่าน ละ 1 ตัว ล้างเครื่ องในออก และยัดไส้
ด้วยของบารุ ง อาทิ เม็ดพุทราแห้ง , รากโสมเกาหลี , เก๋ ากี้, รับประทานพร้อม
กับข้าวซี่ ง บรรจุ อยู่ภายในตัวไก่ และเสริ มรสชาติดว้ ยเส้ นอุดง้ ขาวบริ สุทธิ์
(เพื่อเพิ่มรสชาติควรใส่ เส้นอุดง้ ลงไปในขณะที่น้ าซุ ปไก่กาลังเดื อด) ปรุ งรส
ด้วยพริ กไทยและเกลือป่ นของเกาหลี เสิ ร์ฟพร้อม “อินซัมจู” เหล้าดองโสมรสชาติกลมกล่อมไม่ฉุนแบบ
เกาหลีท่านละหนึ่งจอกหรื อมากกว่า
นาท่านเดินทางสู่ ศูนย์ โสมเกำหลี ฟังการบรรยายสรรพคุณ ของโสมเกาหลีที่มีอายุ 6 ปี ได้รับการรับรองจาก
รัฐบาล จัดว่าเป็ นโสมที่มีสรรพคุณดีที่สุด เนื่ องจากเกาหลีเป็ นประเทศที่มีศูนย์โสมโลกตั้งอยู่ โสมเกาหลีจึง
ได้รับ การพัฒนาทั้ง ในด้า นคุ ณภาพ และบรรจุ ภณ
ั ฑ์ อย่า งต่ อเนื่ อง ท่ า นสามารถเลื อกซื้ อผลิ ตภัณฑ์โสม
คุณภาพกลับไปบารุ งร่ างกายในราคาถูกกว่าเมืองไทยถึง 2 เท่า นาท่านเยือนแหล่งศูนย์กลางเครื่ องสาอาง
Cosmetic center ท่านจะพบกับเครื่ องสาอางหลากหลายแบรนด์ชื่อดัง อาทิ เช่น Coogi ,Beauty Credit ,The
Face Shop,Lady &Skin , Isa Knox ,Tony Moly เป็ นต้น ให้ท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย
จากนั้นนาท่านต่อด้วยการช้อปปิ้ งแบบสุ ดๆ ทั้งราคาและสิ นค้าที่ยา่ นเมียงดง หรื อ สยามสแควร์ เกาหลี หาก
ท่านต้องการทราบว่า แฟชัน่ ของเกาหลีเป็ นอย่างไร ก้าวล้ านาสมัย
เพียงใด ท่านจะต้องมาที่เมียงดงแห่ งนี้ พบกับสิ นค้า วัยรุ่ น อาทิ
เสื้ อผ้า บุ รุษ -สตรี รองเท้า บุรุษ -สตรี เครื่ องสาอาดังๆของเกาหลี
ACCESSORIES ต่างๆ พบกับความแปลกใหม่ของการช้อปปิ้ งใน
อีกรู ปแบบหนึ่ ง ซึ่ งเมียงดงแห่ งนี้ จะมีวยั รุ่ นหนุ่ มสาวชาวโสมไป
รวมตัวกันที่นี่กว่าล้านคนในแต่ละวัน นาท่านช้อปปิ้ งสิ นค้านานาชนิ ดที่ ดิวตีฟ้ รี (DUTY FREE SHOP) ที่นี่
มี สิ นค้า ชั้นนาให้ท่ า นเลื อกซื้ อมากมายกว่า 500 ชนิ ด ทั้ง น้ า หอม เสื้ อผ้า เครื่ องส าอาง กระเป๋ า นาฬิ ก า
เครื่ องประดับ ฯลฯ
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรบริกำรท่ ำนด้ วยเมนูข้ำวยำเกำหลีเพือ่ สุ ขภำพ “บีบีมพับ”
หลังรับประทานอาหารค่า นาท่านชม “COOKIN’ NANTA” นาท่านร่ วมชมการแสดงสด "นันทา" รู ปแบบ
NON-VERBALPERFORMANCE ที่จดั เพื่อชาวเอเชี ย นันทาหรื อแปลว่า “ครัวกระจุ ย เคาะ ตี หั่น สับ”
ปั จจุบนั มีชื่อเสี ยงโด่งดังเป็ นที่รู้จกั ไปทัว่ โลกการแสดง กึ่งละคร กึ่งดนตรี ประเภทเครื่ องเคาะที่ดดั แปลงเอา
การแสดงดนตรี พ้นื เมืองประเภทเครื่ องเคาะของเกาหลีมาสร้างจังหวะโดยผสมผสานกับการแสดงในรู ปแบบ
ตะวันตก จังหวะอันสนุกสนาน น่าทึ่ง และให้อารมณ์ขบขันแก่ผชู ้ มเป็ นที่ชื่นชอบของผูค้ นทุกเพศทุกวัย
จำกนั้นนำท่ ำนเดินทำงสู่ ทพี่ ัก

วันทีห่ ้ ำของกำรเดินทำง
เช้ ำ

(5)

บลูเฮ้ ำส์ – พระรำชวังเคียงบ็อด – โรงงำนพลอยสี ม่วง –
ท่ ำอำกำศยำนสุ วรรณภูมิ

รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นาท่านชม บลูเฮ้ ำส์ ทาเนี ยบของประธานาธิ บดีคนปั จจุบนั “ลี เมียง บัค” (ระหว่างรถแล่นผ่านไม่สามารถ
ถ่ายภาพหรื อวิดีโอใดๆ) จากนั้นถ่ ายรู ปเป็ นที่ ระลึ กกับอนุ สำวรี ย์รูปนก
ฟิ นิกซ์ เหยียบโลก สวยงามด้วยทัศนี ยภาพของภูเขารู ปหัวมังกรและวง
เวี ย นน้ า พุ นับ เป็ นจุ ด ที่ มี ฮ วงจุ ้ย ที่ ดี ที่ สุ ด ของกรุ ง โซล น าท่ า นเข้า ชม
พิพิธภัณฑ์ คติช นพื้นเมือง รับทราบประวัติความเป็ นมาของคนเกาหลี
สมัยโบราณเครื่ องใช้ไม้สอยในการทามาหากิ นตลอดจนราชวงศ์ต่างๆ
เครื่ องแต่งกายขนบธรรมเนี ยมประเพณี และวัฒนธรรมต่างๆ จากนั้นชม พระรำชวังเคียงบ็อค พระราชวัง
โบราณที่เก่าแก่ที่สุด ในอดี ตพระราชวังแห่ งนี้ มีอาคารมากกว่า 200 อาคารแต่ได้ถูกทาลายไปมากในสมัยที่
ญี่ปุ่นเข้ามาบุกยึดครอง สร้างขึ้นในค.ศ. 1394 ในอดีตเคยเป็ นศูนย์บญั ชาการทางการทหารและเป็ นที่ประทับ
ของกษัตริ ยก์ ว่า 600 ปี ก่อน ชมพระที่นงั่ สาคัญ ๆ อาทิ ตาหนักกษัตริ ย ์ ตาหนักราชินี ตาหนักทรงพระอักษร
ท้องพระโรงออกว่าราชการ
เทีย่ ง
รั บประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรจี นบริ ก ำรด้ ว ยเมนู อันดงจิมดัก ไก่ ผดั กับ เครื่ องปรุ งหลากชนิ ด
รสชาติกลมกล่อมออกเผ็ดเล็กน้อย รับประทานกับข้าวสวยร้อนๆ พร้อมเครื่ องเคียงบนโต๊ะอาหาร
บ่ ำย
นาท่านอิสระชม TRICK EYE MUSEMU ผลงานการสร้างสรรค์ศิลปะแนวใหม่ “ภาพวาดลวงตาสามมิติ”
โดยท่านจะได้สนุ กสนามกับการถ่ ายรู ป แอ็คชัน่ ท่าทางต่างๆ กับภาพ
แนวมิติที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการของการสร้างภาพ
โดยใช้เทคนิ คพิเศษจากภาพสามมิติที่รวมทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ และ
การซ้อนภาพโดยกระตุน้ ความเคลื่ อนไหวของภาพให้มีมิติเหมือนจริ ง
โดยใช้ผู้ช มเข้า ไปมี ส่ ว นร่ ว มถ่ า ยภาพ เมื่ อ ผ่ า นเข้า ไปในภาพนั้น ๆ
ภา พทุกภาพและออกมาดูประหนึ่ งเหมือนจริ งในเหตุการณ์ จนท่านจะอุทานว่ามันเหมือนจริ งมากจนแทบ
จะแยกไม่ออกเลยว่าอันไหนภาพวาดและของจริ ง โดยผลงานของท่านจะสวยงามและสามมิติสมคาร่ าลื อ
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ โรงงำนพลอยสี ม่วง ชมและเลือกซื้ อพลอยสี ม่วงอัญมณี ที่ข้ ึนชื่ อของเกาหลี ซึ่ งคน
เกาหลีเชื่ อว่าถ้าใส่ ติดตัวไว้จะมีแต่โชคดี ซึ่ งท่านสามารถเลือกซื้ อไปใส่ ติดตัวได้มีท้ งั แหวน,จี้ห้อยคอ,ต่างหู
หรื อจะเลือกซื้ อเฉพาะพลอยไปทาตัวเรื อนเองกับร้ านประจา (ระหว่ ำงทำงหำกเวลำอำนวย) จะแวะให้ท่าน
ละลายเงิ นวอนที่ร้านค้าสนามบิน ซึ่ งท่านสามารถเลือกซื้ อสิ นค้าพื้นเมืองอีกรอบหนึ่ งเป็ นการส่ งท้ายก่อน
อาลาเกาหลี อาทิ บะหมี่ซินราเมียน (มาม่าสไตล์เกาหลี) อูดง้ กิมจิ ขนมช็อคโก้พาย ลูกอมแปลกๆ ที่ประเทศ
ไทยอาจไม่มี ไม่ว่าจะเป็ น ช็ อคโกแลตสโตน น้ าจิ้มปรุ งรสหมูย่างเกาหลี ไก่ต๋ ุ นโสมสาเร็ จรู ป ผลไม้สาลี่
ฯลฯในราคาพิเศษก่อนกลับเมืองไทย สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ สนามบินอินชอน
............ น. ออกเดินทำงสู่ กรุ งเทพฯ โดยเทีย่ วบิน ..................
........... น. คณะเดินทำงถึงสนำมบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภำพพร้ อมควำมประทับใจจำกเรำ เฟิ ร์ สท เวิล์ด ทัวร์

