กำหนดกำรเดินทำง
วันแรกของกำรเดินทำง
.......... น.

เทีย่ ง

ท่ ำอำกำศยำนสุ วรรณภูมิ

คณะพร้ อมกัน ณ ท่ ำอำกำศยำนสุ วรรณภูมิ ชั้ น 4 ประตูทำงเข้ ำที่ ....... เคำน์ เตอร์ ……. สำยกำรบิน.............
พบเจ้าหน้าที่บริ ษทั เฟิ ร์ สท เวิล์ด ทัวร์ คอยต้อนรับและอานวยควาสสะดวแแแทททานนนเร่่ อขออขเอแสารและ
สัสภาระแารเดินทาข

วันทีส่ องของกำรเดินทำง
…….. น.
……. น.

(1)

(2)

ท่ ำอำกำศยำนสุ วรรณภูมิ – โซล – เกำะนำมิ

ออแเดินทาขสูท กรุ งโซล ประเทศสำธำรณรัฐเกำหลีใต้ โดยเทีย่ วบิน ………..
คณะเดิ นทาขถึ ข สนำมบินนำนำชำติ อินชอน สำธำรณรั ฐเกำหลี ใต้ หลัขจาแผทานแารตรวจคนเอ้าเส่ อขและ
ศุ ล แาแรแล้ ว น าทท า นเปลี่ ย นพาหนะเป็ นรถโค้ ช ปรั บ อาแาศ น าทท า นเดิ น ทาขสูท ส ถานที่ แ ปลแนหสท
SANGBONG STATION นัข่ รถไฟโรแสนติค สัสผัสแับบรรยาแาศริ สแสทน้ าฮัน่ ที่ไหลวนบรรจบจาแทาข
เหน่ อ ซึ่ ขเต็สไปด้วยควาสทรขจาสีคุณคทาทาขประวัติศาสตร์ ออขคนเแาหลี ทานห้เรารู ้สึแ เพลิ ดเพลินแับแาร
นัข่ รถไฟพัแผทอน นนพ่้นที่ชนบทที่เขี ยบสขบเต็สไปด้วยวิวทิวทัศน์ที่สวยขาสออขทาขน้ าและภูเอา พิเศษ นห้
ททาน ได้อ้ ึนแระเช้าแอนโดลทาชสวิวทาขด้านบน พร้อสทั้ขถทายภาพเแ็บควาสประทับนจ
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร บริ กำร “ทักคำลบี”้ หร่ อไแทบาบีคิวผัดซอสเแาหลี เป็ นอาหารเล่่อข
ช่่ อออขเส่อขชุ นชอน โดยนาไแทบาบีคิว ต้อแ (อ้าวเหนี ยวปั้ นเแาหลี ) สันหวาน ผัแตทาขๆ ลขผัดแับซอสพริ แ
เแาหลีนนแระทะแบน วิธีแารทานแบบเสี่ยขคาไทย โดยหทอแับผัแแาดแแ้วเส่่อทานไประยะหนึ่ขจะนาอ้าวสวย
และสาหรท ายแห้ขสาผัดรวสแับทัแคาลบี้ เพ่่อนห้เแิดอาหารชนิดนหสท ค่อ ทัแคาลบี้บแคึส หร่ ออ้าวผัดพริ แไแทที่
ทั้ขหอสและนทารับประทาน เสิ ร์ฟพร้อสเคร่่ อขเคียขและซุปประจาวัน

บ่ ำย

ค่ำ

นาททานเดิ นทาขสูท เกำะนำมิ นาททานชสวิวทิวทัศน์ซ่ ึ ขเคยนช้เป็ นสถานที่ถทายทาละครทีวี WINTER LOVE
SONG อันโดทขดัขไปทัว่ ทั้ขเแาหลีและเอเชี ย พร้อสสีเวลานห้ททานได้เแ็บ
ภาพแับโลเคชัน่ ประทับนจ และชสฟาร์ สเลี้ยขนแแระจอแเทศซึ่ ขตั้ขอยูท
บนเแาะ หร่ อจะเล่อแอี่จแั รยานชสวิวเหส่อนฉาแนนละคร และที่พลาด
ไสทได้เพราะเป็ นไฮไลท์ออขเแาะนาสิค่อรู ปถทายอนาดตัวจริ ขออข เบยอข
จุน และแชขจีอู คูทพระนาขนนละคร winter love song หร่ อเพลขรัแนน
สายลสหนาว และทิวสนต้นนหญทหลายต้นที่ย่นตั้ขตระขทานเรี ยขรายคอยต้อนรับนัแททอขเที่ยว พร้อสสีเวลานห้
ททานได้เแ็บภาพแับโลเคชัน่ ประทับนจ และชสฟาร์ สเลี้ยขนแแระจอแเทศซึ่ ขตั้ขอยูบท นเแาะ
รั บ ประทำนอำหำรค่ ำ ณ ภัต ตำคำร บริ กำรท่ ำ นด้ วย “ชำบู ชำบู ” สุ แ้ ี สไตล์เ แาหลี บนหส้อไฟร้ อนๆ
ประแอบด้วยหสูสไลด์ ผัแบารุ ขสุ อภาพตทาขๆ น้ าซุ ปร้อนๆ และเส้นอุดข้ ซึ่ ขอาดไสทได้นนแารทานชาบู พร้อส
อ้าวสวยและเคร่่ อขเคียข
จำกนั้นนำท่ ำนเดินทำงสู่ ทพี่ ัก

วันทีส่ ำมของกำรเดินทำง
เช้ ำ

เทีย่ ง
บ่ ำย

(3)

โรงเรียนสอนทำกิมจิ – เอเวอร์ แลนด์

รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม…………………………………………………………….
นาททานไปสัสผัสแับแารทาแิสจิที่ โรงเรียนสอนทำกิมจิ เลทาแันวทา แิสจิเแิดอึ้นนนสสัยโซชอน (Choson) โดย
ชาวบ้านเแ็บผัแสดสาหสัแไว้นนไห แิ สจิทาเแ็บไว้แินได้ทุแฤดูแาล ชาว
เแาหลีนสท แิสจินนอาหารแทบทุแชนิ ดตั้ขแตท อ้าวต้ส อ้าวสวย ซุ ป อ้าวผัด สตู
บะหสี่ จนถึขพิซซท า และเบอร์ เแอร์ ชาว เแาหลีนิยสทาแิสจิแินเอขที่บา้ น ตา
หรับแิสจิ แตทละบ้านจึขไสทเหส่อนแัน และตแทอดเป็ นเหส่อนปลายจวัแออข
สตรี เแาหลีอีแด้วย ออเชิ ญททานรท วสหาประสบแารณ์ นน แารทาแิ สจิอาหาร
ประจาชาติเแาหลี ที่ไสทวาท ส่้อไหนแ็จะต้อขสีแิสจิเป็ น สท วนประแอบอยูนท นอาหารส่้อนั้นๆ ด้วยทุแครั้ขไป และ
แิสจิน้ ียขั สีสาแแวทา 100 ชนิดนห้เล่อแรับประทาน นห้ททานฝึ แลอขทาและได้ชิสแิสจิฝีส่อออขตัวททานเอข
รับประทำนอำหำรกลำงวัน แจกคูปองอำหำร เลือกทำนได้ ตำมอัธยำศัย
นาททานเดิ นทาขสูท เอเวอร์ แลนด์ นาทุแททานได้เพลิ นเพลิ นแับเคร่่ อขเลทนที่ สวนสนุกเอเวอร์ แลนด์ เป็ นสวน
สนุ แแลาขแจ้ขที่นหญทและดี ที่สุดนนเแาหลี เป็ นออขบริ ษทั ซัสซุ ขเอเวอร์ แลนด์ สร้ าขนนปี ค.ศ. 1976 เอเวอร์
แลนด์ต้ ขั อยูทที่หุบเอานนเส่อขยขอิน (Yongin) ทาขตอนนต้ออข
แรุ ขโซล ซึ่ ขแบทขออแเป็ น 3 โซนนหญท ๆ นห้ เล่อแเลทนได้ตาสนจ
ชอบทั้ขเคร่่ อขเลทนที่หวาดเสี ยว สวนน้ า สวนดอแไส้นานาชาติ
เชท น ดอแแุหลาบ ดอแลิ ลลี่ ดอแทิ วลิ ป เป็ นต้น และสวนสัตว์
ซาฟารี ภ ายนนสวนสั ต ว์ จุ ดเดท น อยูทที่ ไ ลเแอร์ (Liger) สั ต ว์
ลูแผสสระหวทาขสัตว์แบั เส่ อ (Lion+Tiger)ที่หาดูได้ที่นี่ที่เดียวนนโลแ แารเอ้าชสสวนสัตว์แหทขนี้ ต้อขนัข่ รถบัส
ออขทาขสวนสนุ แ ซึ่ ขบรรดาสัตว์ตทาข ๆ จะออแสานห้ทุแททานได้เห็นแันชัด ๆ เติมเต็มควำมสุ ขของท่ ำนด้ วย
บัตร Unlimited Ticket สนุแสนานแับเคร่่ อขเลทนตทาขๆ จาแนั้นนาททานเดินทาขสูท โชล

ค่ำ

รับประทำนอำหำรกลำงวัน บริกำร “คำลบี”้ ต้นตาหรับอาหารเล่่อขช่่ อออขประเทศเแาหลี เป็ นหสูยาท ขที่ผาท น
แารหสัแจนได้ที่นาสายทาขบนเตาร้อนๆ สุ แแาลัขดีแล้วตัดชิ้นพอคา รับประทานแับซอส, แระเทียส, แิสจิและ
นช้นบผัแแาดหอสสดหท อเป็ นคาๆคล้ายเสี่ยขคา แแล้สด้วยพริ แเแาหลีเส็ดโตสี เอียวสด พร้อสอ้าวสวยร้อนๆ
จำกนั้นนำท่ ำนเดินทำงสู่ ทพี่ กั

วันทีส่ ี่ ของกำรเดินทำง
เช้ ำ

เทีย่ ง

บ่ ำย

(4)

โซล – บลูเฮ้ ำส์

รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นาททานเดินทาขสูท กรุ งโซล นาททานชส บลูเฮ้ ำส์ ทาเนียบออขประธานาธิ บดีคนปั จจุบนั “ลี เสียข บัค” (ระหวทาข
รถแลท นผทา นไสท ส าสารถถท า ยภาพหร่ อวิดี โอนดๆ) จาแนั้นถท า ยรู ป เป็ นที่ ระลึ แ แับ
อนุสำวรีย์รูปนกฟิ นิกซ์ เหยียบโลก สวยขาสด้วยทัศนียภาพออขภูเอารู ปหัวสัขแรและ
วขเวียนน้ าพุ นับเป็ นจุดที่สีฮวขจุย้ ที่ดีที่สุดออขแรุ ขโซล นาททานเอ้าชส พิพิธภัณฑ์
คติชนพืน้ เมือง รับทราบประวัติควาสเป็ นสาออขคนเแาหลีสสัยโบราณเคร่่ อขนช้ไส้
สอยนนแารท าสาหาแิ น ตลอดจนราชวขศ์ตท า ขๆเคร่่ อ ขแตท ข แายอนบธรรสเนี ย ส
ประเพณี และวัฒนธรรสตทาขๆ จาแนั้นชส พระรำชวังเคียงบ็อค พระราชวัขโบราณที่
เแทาแแทที่สุด นนอดีตพระราชวัขแหทขนี้สีอาคารสาแแวทา 200 อาคารแตทได้ถูแทาลายไป
สาแนนสสัยที่ญี่ปุทนเอ้าสาบุแยึดครอข สร้าขอึ้นนนค.ศ. 1394 นนอดีตเคยเป็ นศูนย์บญั ชาแารทาขแารทหารและ
เป็ นที่ประทับออขแษัตริ ยแ์ วทา 600 ปี แทอน ชสพระที่นขั่ สาคัญ ๆ อาทิ ตาหนัแแษัตริ ย ์ ตาหนัแราชิ นี ตาหนัแ
ทรขพระอัแษร ท้อขพระโรขออแวทาราชแาร
รับประทำนอำหำรกลำงวัน บริ กำรท่ ำนด้ วยอำหำรบำรุ งสุ ขภำพ “ไก่ ต๋ ุนโสม ซั มเคทัง” อาหารบารุ ขสุ อภาพ
ต้ น ต ารั บ จาแนนวัข ที่ เ ราบรรจขคั ด สรรไแท ที่ สี อ ายุ พ อเหสาะแั บ แาร
รับประทาน (อายุ 45 วัน) ททานละ 1 ตัว ล้าขเคร่่ อขนนออแ และยัดไส้ดว้ ยออข
บารุ ข อาทิ เส็ดพุทราแห้ข , ราแโสสเแาหลี , เแ๋ าแี้, รับประทานพร้อสแับอ้าว
ซี่ ข บรรจุอยูภท ายนนตัวไแท และเสริ สรสชาติดว้ ยเส้นอุดข้ อาวบริ สุทธิ์ (เพ่่อเพิ่ส
รสชาติ ค วรนสท เส้ น อุ ด้ข ลขไปนนอณะที่ น้ า ซุ ป ไแท แ าลัข เด่ อด) ปรุ ขรสด้ว ย
พริ แไทยและเแล่อปท นออขเแาหลี เสิ ร์ฟพร้อส “อินซัสจู” เหล้าดอขโสสรสชาติแลสแลทอสไสทฉุนแบบเแาหลี
ททานละหนึ่ขจอแหร่ อสาแแวทา
นาททานเดินทาขสูท ศูนย์ โสมเกำหลี ฟัขแารบรรยายสรรพคุณ ออขโสสเแาหลีที่สีอายุ 6 ปี ได้รับแารรับรอขจาแ
รัฐบาล จัดวทาเป็ นโสสที่สีสรรพคุณดีที่สุด เน่่ อขจาแเแาหลีเป็ น
ประเทศที่ สี ศูนย์โสสโลแตั้ข อยูท โสสเแาหลี จึข ได้รับแาร
พัฒนาทั้ขนนด้านคุ ณภาพ และบรรจุ ภณ
ั ฑ์อยทาขตทอเน่่ อข ททาน
สาสารถเล่ อแซ่้ อผลิ ตภัณฑ์โสสคุ ณภาพแลับไปบารุ ขรท าขแาย
นนราคาถูแแวทาเส่อขไทยถึข 2 เททา จาแนั้นนาทุแททานได้เพลิ น
เพลินแับเคร่่ อขเลทนที่ นาททานเย่อนแหลทขศูนย์แลาขเคร่่ อขสาอาข Cosmetic center ททานจะพบแับเคร่่ อขสาอาข
หลาแหลายแบรนด์ช่อดัข อาทิ เชทน Coogi ,Beauty Credit ,The Face Shop,Lady &Skin , Isa Knox ,Tony
Moly เป็ นต้น นห้ททานเพลิดเพลินแับแารช้อปปิ้ ขตาสอัธยาศัย จาแนั้นนาททานตทอด้วยแารช้อปปิ้ ขแบบสุ ดๆ ทั้ข
ราคาและสิ นค้าที่ ยทานเมียงดง หร่ อ สยาสสแควร์ เแาหลี หาแททานต้อขแารทราบวทา แฟชั่นออขเแาหลี เป็ น

ค่ำ

อยทาขไร แ้าวล้ านาสสัยเพียขนด ททานจะต้อขสาที่ เสียขดขแหท ขนี้ พบแับสิ นค้า วัยรุท น อาทิ เส่้ อผ้าบุรุษ-สตรี
รอขเท้าบุรุษ-สตรี เคร่่ อขสาอาดัขๆออขเแาหลี ACCESSORIES ตทาขๆ พบแับควาสแปลแนหสทออขแารช้อปปิ้ ข
นนอีแรู ปแบบหนึ่ข ซึ่ ขเสียขดขแหทขนี้จะสีวยั รุท นหนุทสสาวชาวโสสไปรวสตัวแันที่นี่แวทาล้านคนนนแตทละวัน นา
ททานช้อปปิ้ ขสิ นค้านานาชนิ ดที่ ดิวตีฟ้ รี (DUTY FREE SHOP) ที่นี่สีสินค้าชั้นนานห้ททานเล่อแซ่้ อสาแสาย
แวทา 500 ชนิด ทั้ขน้ าหอส เส่้ อผ้า เคร่่ อขสาอาข แระเป๋ า นาฬิแา เคร่่ อขประดับ ฯลฯ
รับประทำนอำหำรค่ำ บริกำรท่ำนด้ วย พุลโกกิ เป็ นหสูยาท ขเแาหลีอนั เล่่อขช่่ อ ลัแษณะเป็ นเน่้ อหสูซ่ ึ ขได้รับแาร
พิถีพิถนั เป็ นอยทาขดี นนแารหสัแซึ่ ขเวลารับประทานจะต้อขสีเคร่่ อขเคียขประแอบเชท น แิ สจิอยทาขน้อย 5 ชนิ ด
ผัแสด ซุ ปและอ้าวสวยร้อนๆไว้ทานคูทแนั
จำกนั้นนำท่ ำนเดินทำงสู่ ทพี่ กั

วันทีห่ ้ ำของกำรเดินทำ ง
เช้ ำ

เทีย่ ง
บ่ ำย

……. น.
……. น.

(5)

โซลทำวเวอร์ – โรงงำนพลอยสี ม่วง – ท่ ำอำกำศยำนสุ วรรณภูมิ

รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นาททานเดินทาขสูท หอคอยกรุ งโซล (Seoul Tower ) ขึน้ โดยรถโค้ ช อัธยาศัยหร่ อบาขครั้ขเรี ยแ นัสซันทาวเวอร์
เพราะตั้ขอยูบท นภูเอานัสซาน สีทาขอึ้นอยูตท รขสวนนัสซาน ซึ่ ขเป็ นหอคอยที่สีควาสสู ขจาแฐานประสาณ 236.7
เสตร สี ควาสสู ข ถึ ข 480 เสตร เหน่ อระดับ น้ า ทะเล ถู แ สร้ า ขอึ้ นนนปี
1969 และเปิ ดนห้เอ้าชสเส่อขปี 1980 โดยจุดไฮไลท์ ออขโซลทาวเวอร์
ค่อ คูทรัแทุแคูทชาวเแาหลี ต้อขคล้อขกุญแจคู่รัก Love Key Ceremony
บนโซลทาวเวอร์ โดยจะเอียนอ้อควาส หร่ อช่่อออขคูทรัแไว้บนแสทแุญแจ
และแ็จะนาแสทแุญแจนี้ ไปคล้อขแับรั้ วเหล็แ สท วนลู แแุญแจแ็จะทิ้ขไป
ด้วยควาสเช่่ อที่วทาหาแคูทรัแคูทนด ได้สาเย่อนและคล้อขแุญแจคูทรัแแันที่นี่จะทานห้ควาสรัแออขทั้ขคูทย่นยาว ไสท
พราแจาแแันไปตลอดแาล
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรจีน
นาททานเดินทาขสูท โรงงำนพลอยสี ม่วง ชสและเล่อแซ่้ อพลอยสี สทวขอัญสณี ที่อ้ ึนช่่ อออขเแาหลี ซึ่ ขคนเแาหลี
เช่่อวทาถ้านสท ติดตัวไว้จะสีแตทโชคดี ซึ่ ขททานสาสารถเล่อแซ่้ อไปนสท ติดตัวได้สีท้ ขั
แหวน,จี้ห้อยคอ,ตทาขหู หร่ อจะเล่ อแซ่้ อเฉพาะพลอยไปทาตัวเร่ อนเอขแับร้าน
ประจา (ระหว่ ำงทำงหำกเวลำอำนวย) จะแวะนห้ททานละลายเขินวอนที่ร้านค้า
สนาสบิน ซึ่ ขททานสาสารถเล่อแซ่้ อสิ นค้าพ่้นเส่อขอีแรอบหนึ่ ขเป็ นแารสท ขท้าย
แท อ นอ าลาเแาหลี อาทิ บะหสี่ ซิ น ราเสี ย น (สาสท า สไตล์ เ แาหลี ) อู ด้ข แิ ส จิ
อนสช็อคโแ้พาย ลูแอสแปลแๆ ที่ประเทศไทยอาจไสทสี ไสทวาท จะเป็ น ช็อคโแ
แลตสโตน น้ าจิส้ ปรุ ขรสหสูยาท ขเแาหลี ไแทต๋ ุนโสสสาเร็ จรู ป ผลไส้สาลี่ ฯลฯนนราคาพิเศษแทอนแลับเส่อขไทย
สสควรแแทเวลานาททานเดินทาขสูท สนาสบินอินชอน
ออกเดินทำงสู่ กรุ งเทพฯ โดยเทีย่ วบิน………
คณะเดินทำงถึงสนำมบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภำพพร้ อมควำมประทับใจจำกเรำ เฟิ ร์ สท เวิล์ด ทัวร์

