สรุปการเดินทาง
วัน ที่

กํา หนดการ

1

เกาะนามิ – สะพานกระจกใส - ถนนเมียงดง

2

โซลทาวเวอร์ – ลอตเต้เวิลด์ - สวนยออิโด ฮัน กัง

3

วัด โชเกซา – หมู่บ ้านบุกชอนฮันอก - ตลาดดงแดมุน

4

พระราชวังเคียงบก - คลองชองเกชอน

เช้า เที่ย ง เย็น

กําหนดการทัง้ หมด
วัน ที่ 1 เกาะนามิ – สะพานกระจกใส - ถนนเมียงดง
เช้า

รถพร้อมคนขับ รับ ท่านจากสนามบิน
 นําท่านสู่ เกาะนามิ (Nami Island) เป็นสถานที่เที่ยวยอดฮิตตลอดกาลของ
ประเทศเกาหลีใต้ ด้วยความอุดมสมบูรณ์งดงามของธรรมชาติ และบรรยากาศ
สุดโรแมนติก ทําให้หลายๆ คนต่าง
อยากใช้เวลาไปพักผ่อนหย่อนใจ
และทํา กิจกรรมสนุกๆ ในวันหยุด
เกาะแห่งนี้ยังเป็นที่รู้จักกันดีว่าใช้
ถ่ายทําซีรีส์หลายเรื่อง โดยเฉพาะซีรีส์ชื่อดังเรื่อง Winter Love Song หรือ
เพลงรักในสายลมหนาว ถือเป็นเรื่องที่ทําให้ชาวเกาหลี และชาวต่างชาติรู้จัก
เกาะนามิมากขึ้น

กลางวัน

รับ ประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
 นําท่านสู่ สะพานกระจกใส (Soyanggang Sky Walk) เป็นสถานที่
ท่องเที่ยวอีกหนึ่งแห่งที่หลาย ๆ คน
เลือกมาเยี่ยมชมกันเป็นจํานวนมาก
ใครที่มาเที่ยวเกาะนามิ ต้องขอแวะ
มาพิสูจน์ความหวาดเสียวกันสัก
หน่อย โดย สะพานโซยังกังเป็น
สะพานกระจกใสที่มีความยาว 156 เมตร เหนือทะเลสาบเอียมโฮ เวลาที่เดิน

อยู่บ นสะพานแห่งนี้จะสามารถมองเห็นวิวด้านล่างใต้สะพานที่ เป็นทะเลสาบได้
อย่างชัดเจน
 นําท่านช้อปปิ้ง ถนนเมียงดงแห่งเมืองชุนชอน (Chuncheon
Myeongdong Street) เป็นถนนช้อปปิ้งยอดฮิตใจกลางเมืองชุนชอน
(Chuncheon) จังหวัดคังวอนโด(Gangwon-do) จนได้รับ ฉายาว่าเป็นเมียง
ดง(Myeong-dong)แห่งชุนชอน มี
ร้านค้าและสิ่งอํานวยความสะดวก
มากมาย มีชื่อถนนจริงๆคือ โจยังดง
(Joyang-dong) ด้านหลังของถนน
เส้นนี้จะเป็นตรอกที่เต็มไปด้วยร้านอาหาร โดยเฉพาะร้านดักกาลบิ(Dakgalbi)
ที่เป็นอาหารขึ้นชื่อของเกาหลี
เย็น

รับ ประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นําท่านกลับ สู่โรงแรม เพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย

วัน ที่ 2 โซลทาวเวอร์ – ลอตเต้เวิลด์ - สวนยออิโด ฮัน กัง
เช้า

รถพร้อมคนขับ รับ ท่านจากโรงแรม
 นําท่านสู่ โซลทาวเวอร์ (N Seoul Tower) เป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวสําคัญ
ของเมืองโซล เปิดให้บ ริการมาตั้งแต่ปี
1980 ตั้งอยู่บ นยอดเขานัมซัง สูง
236 เมตร ให้วิวเมืองโซลและบริเวณ
รอบๆแบบ พาโนราม่า นับ ว่าเป็นหนึ่ง
ในทาวเวอร์ที่ให้วิวสวยที่สุดในเอเชีย
 นําท่านสู่ ลอตเต้เวิลด์ (Lotte World) เป็นสวนสนุกแห่งหนึ่งตั้งอยู่ในโซล

ประเทศเกาหลีใต้ พื้นที่ประกอบด้วยสวนสนุกในร่มและกลางแจ้ง และมีสิ่ง
อํานวยความสะดวกอื่นๆในบริเวณ
สวนสนุก อาทิ การเชื่อมต่อกับ ระบบ
รถไฟฟ้ารางเดี่ยว ห้างสรรพสินค้า
โรงแรม และพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านของ
เกาหลี รวมทั้งโรงภาพยนตร์ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ําและพื้นที่สําหรับ การกีฬา สวน
สนุกในร่มของลอตเต้เวิลด์เป็นสวนสนุกในร่ มที่มีขนาดใหญ่ติดอันดับ โลก
กลางวัน

รับ ประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
 นําท่านสู่ สวนยออิโด ฮัน กัง (Yeouido Hangang Park) เป็น
สวนสาธารณะริมแม่น้ําฮันกังที่ปกติจะเป็นสถานที่พั กผ่อนเดิน เล่น ชิลๆริม
แม่น้ํา ซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมมากมาย
ในแต่ละปี เช่น เทศกาลดอกซากุระ
บานในฤดูใบไม้ผลิ, เทศกาลดอกไม้ไฟ
ระดับ โลกในฤดูใบไม้ร่วง, คอนเสิร์ต
และ มาราธอน เป็นต้น อีกทั้งยังเป็นพื้นที่ทางธรรมชาติให้ผู้เข้าชมได้มีโอกาส
เรียนรู้เกี่ยวกับ ระบบนิเวศ และโครงการ Hangang Renaissance Project
เพื่อฟื้นฟูสวนสาธารณะให้เป็นแหล่ง ท่องเที่ยวแห่งใหม่ เช่น จตุรัส Water
Light Square, น้ําพุริมน้ํา, เวทีริมน้ํา และเรือยอร์ช เป็นต้น

เย็น

รับ ประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นําท่านกลับ สู่โรงแรม เพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย

วัน ที่ 3 วัด โชเกซา – หมู่บ้านบุกชอนฮันอก - ตลาดดงแดมุน
เช้า

รถพร้อมคนขับ รับ ท่านจากโรงแรม
 นําท่านสู่ วัด โชเกซา (Jogyesa Temple) หรือที่คนไทยเรียกว่า วัด พระยิ้ม ใน
อดีตนั้นวัดแห่งนี้เป็นเหมือนศูนย์กลางของศาสนาพุ ทธนิก ายเซนในเกาหลี
ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่และมีชื่อเสียงเป็น
อย่างยิ่ง เมื่อเดินเข้ามาในวัดนี้สิ่งแรกที่
จะสังเกตุเห็นก็คือต้นไม้ใหญ่ที่ด้านหน้า
ประตูทางเข้า มีความสูงถึง 26 เมตร
ส่วนอาคารหลักของวัดนั้นมีอายุมากกว่ า 500 ปี และเป็นอาคารขนาดใหญ่
ชื่อว่า Daeungjeon สร้างขึ้นในปี 1938 ภายในมีพระประธานสีทองขนาด
ใหญ่ 3 องค์ ซึ่งชาวเกาหลีเชื่อกันว่ามีความศั กสิท ธิ์ จึงนิยมไปนมัสการในวัน
สําคัญ ต่างๆ
 นําท่านสู่ หมู่บ ้า นบุก ชอนฮันอก (Bukchon Hanok Village) เป็นอีกหนึ่ง
สัญ ลักษณ์ของเกาหลี ท่ามกลางตึกรามบ้านช่องที่ทันสมัยของกรุงโซลนั้น
หมู่บ ้านแห่งนี้ก็ยังคงรักษาอาคาร
บ้านเรือนในสมัยโบราณ มีกลิ่นอาย
ของ เกาหลีในยุคเก่าแก่ เหมาะ
สําหรับ คนที่ชอบสถานที่ท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์

กลางวัน

รับ ประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
 นําท่านสู่ ตลาดดงแดมุน (Dongdaemun Market) ตลาดค้าส่งที่ใหญ่ที่สุด
ของเกาหลีใต้ มีร้านค้ามากกว่า 10,000 ร้าน ทั้งแบบร้านค้าบนตึก แผง
ลอย และแบกะดิน บรรยากาศประมาณสําเพ็ง โบ๊เบ๊ บวกกับ ประตูน้ํา ตลาด

แห่งนี้เปิด 24 ชั่วโมง ส่วนใหญ่จําหน่ายสินค้าแนวแฟชั่น เสื้อผ้า รองเท้า
ปะปนกันไปให้เลือกตามงบประมาณ ตั้งแต่สินค้าถูกที่สุด หรือราคากลาง ๆ
สบายกระเป๋า ไปจนถึงระดับ หรูหรา
ราคากระเป๋าฉีก ส่วนในช่วง
กลางคืนจะมีการเปิดแสงสี
ประกอบดนตรีขับ กล่อมกันตลอด
รับ รองว่าถึงแม้ออกมาช้อปปิ้งคนเดียวก็ไม่รู้สึก เหงาอย่างแน่นอน
เย็น

รับ ประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นําท่านกลับ สู่โรงแรม เพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย

วัน ที่ 4 พระราชวังเคียงบก - คลองชองเกชอน
เช้า

รถพร้อมคนขับ รับ ท่านจากโรงแรม
 นําท่านสู่ พระราชวังเคียงบก (Gyeongbok Palace) เป็นพระราชวังเก่าแก่
ที่สุดและถือเป็นสัญ ลักษณ์แห่ง
ราชวงศ์โชซอน สร้างขึ้นในปี ค.ศ.
1394 พระราชวังเคียงบก นับ ว่า
เป็นพระราชวังที่สวยงามและโดด
เด่นเป็นสง่าที่สุดก็ว่าได้
 นําท่านสู่ คลองชองเกชอน
(Cheonggyecheon) เป็นคลอง
ที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณตั้งแต่ยุค
ของราชวงศ์โชชอน มีอายุมากกว่า
600 ปี ความยาวประมาณ 11 กิโลเมตร ไหลผ่านกลางกรุงโซล

กลางวัน

รับ ประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
นําท่านสู่สนามบินอินชอน หรือ กลับ ที่พักโรงแรม

เงื่อ นไข
 ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบส่วนตัว ผู้เดินทางจะเป็นกลุ่มส่วนตัวของท่านเท่ านั้น
 ทัวร์แบบส่วนตัวไม่มีนโยบายในการบังคับ ซื้อของ ลงร้านและบังคับ ทิป
 การมัดจําเป็นการยืนยันยานพาหนะที่ให้บ ริการ ท่านจะได้รับ ใบยืนยันและ
ใบเสร็จรับ เงิน เป็นเอกสารอ้างอิงชื่อคนขับ และไกด์ จะได้รับ 1-3 วัน ก่อน
เดินทาง
 กรณียกเลิก 30 วันก่อนเดินทาง หัก 30% ของค่าทัวร์ ( ค่าตั๋วเครื่องบินกับ
โรงแรมขึ้นอยู่กับ นโยบายของสายการบินและโรงแรมนั้นๆ)
 กรณียกเลิก 15 วันก่อนเดินทาง หัก 50% ของค่าทัวร์ ( ค่าตั๋วเครื่องบินกับ
โรงแรมขึ้นอยู่กับ นโยบายของสายการบินและโรงแรมนั้นๆ)
 กรณียกเลิก 3 วันก่อนเดินทาง หัก 100% ของค่าทัวร์ ( ค่าตั๋วเครื่องบินกับ
โรงแรมขึ้นอยู่กับ นโยบายของสายการบินและโรงแรมนั้นๆ)

การชําระเงิน
อัตรานีร้ วม
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการท่ องเที่ ยว
 ค่ารถเช่าแบบส่วนตัว 4 วัน เต็ม
 คนขับ แบบส่วนตัวตลอดทริป
 ค่าน้ํามัน ค่าทางด่วน ค่าคนขับ และที่พักคนขับ
อัตรานีไ้ ม่รวม
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ
 ค่าห้องพักโรงแรม
 ค่าตั๋วเข้าชมต่างๆ
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการท่องเที่ยว เช่น
ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 ค่าธรรมเนียมในการทําหนังสือเดินทาง

