
 

สรปุการเดินทาง 
วนัท่ี ก าหนดการ เช้า เท่ียง  เยน็ 

1 เกาะนามิ – สะพานกระจกใส - ถนนเมียงดง    

2 โซลทาวเวอร ์– ลอตเต้เวิลด ์- สวนยออิโด ฮนักงั 
   

3 วดัโชเกซา – หมู่บ้านบุกชอนฮนัอก - ตลาดดงแดมุน 
   

4 พระราชวงัเคียงบก - คลองชองเกชอน 
   

 

 

 

 

 



ก าหนดการทัง้หมด 
วนัท่ี 1  เกาะนามิ – สะพานกระจกใส - ถนนเมยีงดง 
  
เช้า รถพรอ้มคนขบั รบัท่านจากสนามบนิ 

 • น าท่านสู่ เกาะนามิ (Nami Island) เป็นสถานทีเ่ทีย่วยอดฮติตลอดกาลของประเทศ
เกาหลใีต ้ดว้ยความอุดมสมบูรณ์งดงามของธรรมชาต ิและบรรยากาศสุดโรแมนตกิ ท าให้
หลายๆ คนต่างอยากใชเ้วลาไปพกัผ่อน
หย่อนใจและท า  กจิกรรมสนุกๆ ใน
วนัหยุด เกาะแห่งนี้ยงัเป็นทีรู่จ้กักนัดวี่าใช้
ถ่ายท าซรีสีห์ลายเรื่อง โดยเฉพาะซรีสีช์ื่อ
ดงัเรื่อง Winter Love Song หรอื 

เพลงรกัในสายลมหนาว ถอืเป็นเรื่องทีท่ า
ใหช้าวเกาหลแีละชาวต่างชาตริูจ้กัเกาะนามมิากขึ้น 

กลางวนั 
รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 

 • น าท่านสู่ สะพานกระจกใส (Soyanggang Sky Walk) เป็นสถานทีท่่องเทีย่วอกี
หนึ่งแห่งทีห่ลาย ๆ คนเลอืกมาเยีย่มชมกนัเป็นจ านวนมาก ใครทีม่าเทีย่วเกาะนาม ิตอ้งขอ
แวะมาพสิูจน์ความหวาดเสยีวกนัสกัหน่อย 

โดย  สะพานโซยงักงัเป็นสะพานกระจกใสที่
มคีวามยาว 156 เมตร เหนือทะเลสาบ
เอยีมโฮ เวลาทีเ่ดนิอยู่บนสะพานแห่งนี้จะ
สามารถมองเหน็ววิดา้นล่างใตส้ะพานทีเ่ป็น
ทะเลสาบไดอ้ย่างชดัเจน 

• น าท่านชอ้ปป้ิง ถนนเมียงดงแห่งเมืองชุนชอน (Chuncheon Myeongdong 

Street) เป็นถนนชอ้ปป้ิงยอดฮติใจกลางเมอืงชุนชอน(Chuncheon) จงัหวดัคงัวอนโด
(Gangwon-do) จนไดร้บัฉายาว่าเป็นเมยีงดง(Myeong-dong)แห่งชุนชอน มี
รา้นคา้และสิง่อ านวยความสะดวก  มากมาย 

มชีื่อถนนจรงิๆคอื โจยงัดง(Joyang-

dong) ดา้นหลงัของถนนเสน้น้ีจะเป็นตรอก
ทีเ่ตม็ไปดว้ยรา้นอาหาร โดยเฉพาะรา้นดกั



กาลบ(ิDakgalbi) ทีเ่ป็นอาหารขึน้ชื่อของเกาหล ี

เยน็ ** อสิระอาหารเยน็เพือ่ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงอย่างอสิระ ** 

 น าท่านกลบัสู่โรงแรม เพือ่พกัผ่อนตามอธัยาศยั 

 

วนัท่ี 2 โซลทาวเวอร ์– ลอตเต้เวิลด ์- สวนยออิโด ฮนักงั 
  
เช้า 

รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารในโรงแรม 

 รถพรอ้มคนขบั รบัท่านจากโรงแรม 

 • น าท่านสู่ โซลทาวเวอร ์(N Seoul Tower) เป็นหน่ึงในแหล่งท่องเทีย่วส าคญัของเมอืง
โซล เปิดใหบ้รกิารมาตัง้แต่ปี 1980 ตัง้อยู่
บนยอดเขานัมซงั สงู 236 เมตร ใหว้วิเมอืง
โซลและบรเิวณรอบๆแบบ พาโนราม่า นบัว่า
เป็นหน่ึงในทาวเวอรท์ีใ่หว้วิสวยทีสุ่ดในเอเชยี 

• น าท่านสู่ ลอตเต้เวิลด ์(Lotte World) 

เป็นสวนสนุกแห่งหนึ่งตัง้อยู่ในโซล ประเทศ
เกาหลใีต ้พืน้ทีป่ระกอบดว้ยสวนสนุกในร่ม
และกลางแจง้ และมสีิง่อ านวยความสะดวก
อื่นๆในบรเิวณสวนสนุก อาท ิการเชื่อมต่อ
กบัระบบ  รถไฟฟ้ารางเดีย่ว หา้งสรรพสนิคา้ 
โรงแรม และพพิธิภณัฑพ์ืน้บา้นของเกาหล ี
รวมทัง้โรงภาพยนตร ์พพิธิภณัฑส์ตัวน์ ้าและพืน้ทีส่ าหรบัการกฬีา สวนสนุกในร่มของลอตเต้
เวลิดเ์ป็นสวนสนุกในร่มทีม่ขีนาดใหญ่ตดิอนัดบัโลก 

กลางวนั ** อสิระอาหารกลางวนัเพื่อใหท้่านไดเ้ล่นสนุกในลอตเตเ้วลิด์ ** 

 • น าท่านสู่ สวนยออิโด ฮนักงั (Yeouido Hangang Park) เป็นสวนสาธารณะรมิ
แม่น ้าฮนักงัทีป่กตจิะเป็นสถานทีพ่กัผ่อนเดนิเล่น ชลิๆรมิแม่น ้า ซึง่จะมกีารจดักจิกรรม
มากมายในแต่ละปี เช่น เทศกาลดอกซากุระ
บานในฤดใูบไมผ้ล,ิ เทศกาลดอกไมไ้ฟระดบั
โลกในฤดใูบไมร้่วง, คอนเสริต์ และ  มาราธอน 
เป็นตน้ อกีทัง้ยงัเป็นพืน้ทีท่างธรรมชาตใิหผู้้
เขา้ชมไดม้โีอกาสเรยีนรูเ้กี่ยวกบัระบบนิเวศ 

และโครงการ Hangang Renaissance 

Project เพือ่ฟ้ืนฟูสวนสาธารณะใหเ้ป็นแหล่งท่องเทีย่วแห่งใหม่ เช่น จตุรสั Water 



Light Square, น ้าพุรมิน ้า, เวทรีมิน ้า และเรอืยอรช์ เป็นตน้ 

เยน็ 
รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านกลบัสู่โรงแรม เพือ่พกัผ่อนตามอธัยาศยั  

 

 

วนัท่ี 3 วดัโชเกซา – หมู่บา้นบุกชอนฮนัอก - ตลาดดงแดมุน 
  
เช้า 

รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารในโรงแรม 

 รถพรอ้มคนขบั รบัท่านจากโรงแรม 

 • น าท่านสู่ วดัโชเกซา (Jogyesa Temple) หรอืทีค่นไทยเรยีกว่า วดัพระย้ิม ในอดตี
นัน้วดัแห่งนี้เป็นเหมอืนศูนยก์ลางของศาสนาพุทธนิกายเซนในเกาหลี ซึง่เป็นวดัเก่าแก่และมี
ชื่อเสยีงเป็นอย่างยิง่ เมื่อเดนิเขา้มาในวดันี้สิง่แรกทีจ่ะสงัเกตุเหน็กค็อืตน้ไมใ้หญ่ทีด่า้นหน้า
ประตูทางเขา้ มคีวามสงูถงึ 26 เมตร  สว่น
อาคารหลกัของวดันัน้มอีายุมากกว่า 500 ปี 

และเป็นอาคารขนาดใหญ่ ชื่อว่า 
Daeungjeon สรา้งขึน้ในปี 1938 

ภายในมพีระประธานสทีองขนาดใหญ่ 3 องค ์

ซึง่ชาวเกาหลเีชื่อกนัว่ามคีวามศกัสทิธิ ์จงึนิยมไปนมสัการในวนัส าคญัต่างๆ 

•  น าท่านสู ่หมู่บ้านบุกชอนฮนัอก (Bukchon Hanok Village) เป็นอกีหนึ่ง
สญัลกัษณ์ของเกาหล ีท่ามกลางตกึรามบา้นช่องทีท่นัสมยัของกรุงโซลนัน้ หมู่บา้นแห่งนี้ก็
ยงัคงรกัษาอาคารบา้นเรอืนในสมยัโบราณ มี
กลิน่อายของ  เกาหลใีนยุคเก่าแก่ เหมาะ
ส าหรบัคนทีช่อบสถานทีท่่องเทีย่วเชงิ
ประวตัศิาสตร์ 

กลางวนั 
รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 

 • น าท่านสู่ ตลาดดงแดมุน (Dongdaemun Market) ตลาดคา้สง่ทีใ่หญ่ทีสุ่ดของ
เกาหลใีต ้มรีา้นคา้มากกว่า 10,000 รา้น ทัง้แบบรา้นคา้บนตกึ แผงลอย และแบกะดนิ 

บรรยากาศประมาณส าเพง็ โบ๊เบ๊ บวกกบัประตูน ้า ตลาดแห่งนี้เปิด 24 ชัว่โมง สว่นใหญ่



จ าหน่ายสนิคา้แนวแฟชัน่ เสือ้ผา้ รองเทา้ ปะปนกนัไปใหเ้ลอืกตามงบประมาณ ตัง้แต่สนิคา้
ถูกทีสุ่ด หรอืราคากลาง ๆ  สบายกระเป๋า ไปจนถงึระดบัหรหูราราคากระเป๋าฉีก ส่วนในช่วง
กลางคนืจะมกีารเปิดแสงสปีระกอบดนตรี
ขบักล่อมกนัตลอด รบัรองว่าถงึแม้
ออกมาชอ้ปป้ิงคนเดยีวกไ็ม่รูส้กึเหงาอย่าง
แน่นอน 

เยน็ **อสิระอาหารเยน็เพือ่ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงอย่างอสิระ** 

 น าท่านกลบัสู่โรงแรม เพือ่พกัผ่อนตามอธัยาศยั 

 

 

 

 

 
 

 

 

วนัท่ี 4  พระราชวงัเคียงบก - คลองชองเกชอน 
  
เช้า 

รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารในโรงแรม 



 รถพรอ้มคนขบั รบัท่านจากโรงแรม 

 • น าท่านสู่ พระราชวงัเคียงบก 

(Gyeongbok Palace) เป็น
พระราชวงัเก่าแก่ทีสุ่ดและถอืเป็น
สญัลกัษณ์แห่งราชวงศโ์ชซอน สรา้งขึน้
ในปี ค.ศ. 1394  พระราชวงัเคยีงบก 

นบัว่าเป็นพระราชวงัทีส่วยงามและโดดเด่นเป็นสง่าทีสุ่ดกว็่าได้ 
• น าท่านสู่ คลองชองเกชอน (Cheonggyecheon) เป็นคลองทีม่มีาตัง้แต่สมยัโบราณ

ตัง้แต่ยุคของราชวงศโ์ชชอน มอีายุ
มากกว่า 600 ปี ความยาวประมาณ 11 

กโิลเมตร ไหลผ่านกลางกรุงโซล 

 
 

กลางวนั **อสิระอาหารกลางวนัเพื่อใหท้่านไดเ้ดนิเล่นคลองชองเกซอน** 

 น าท่านสูส่นามบนิอนิชอน หรอื กลบัทีพ่กัโรงแรม 
 

 

 

 

 

 

เงื่อนไข 
  

• ทวัรน์ี้เป็นทวัรแ์บบสว่นตวั ผูเ้ดนิทางจะเป็นกลุ่มสว่นตวัของท่านเท่านัน้ 

• ทวัรแ์บบสว่นตวัไม่มนีโยบายในการบงัคบัซือ้ของ ลงรา้นและบงัคบัทปิ 

• การมดัจ าเป็นการยนืยนัยานพาหนะทีใ่หบ้รกิาร ท่านจะไดร้บัใบยนืยนัและใบเสรจ็รบัเงนิ เป็น

เอกสารอา้งองิชื่อคนขบัและไกด์ จะไดร้บั 1-3 วนั ก่อนเดนิทาง 



• กรณียกเลกิ 30 วนัก่อนเดนิทาง หกั 30% ของค่าทวัร ์( ค่าตัว๋เครื่องบนิกบัโรงแรมขึน้อยู่กบั

นโยบายของสายการบนิและโรงแรมนัน้ๆ) 

• กรณียกเลกิ 15 วนัก่อนเดนิทาง หกั 50% ของค่าทวัร ์( ค่าตัว๋เครื่องบนิกบัโรงแรมขึน้อยู่กบั

นโยบายของสายการบนิและโรงแรมนัน้ๆ) 

• กรณียกเลกิ 3 วนัก่อนเดนิทาง หกั 100% ของค่าทวัร ์( ค่าตัว๋เครื่องบนิกบัโรงแรมขึน้อยู่กบั

นโยบายของสายการบนิและโรงแรมนัน้ๆ) 

 

 

 

 

 

 

การช าระเงิน 
 

อตัราน้ีรวม 

• ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการท่องเทีย่ว 

• ค่ารถเช่าแบบสว่นตวั 4 วนั เตม็ 

• ค่าโรงแรม 3 วนั (4 ดาว) 

• คนขบัแบบสว่นตวัตลอดทรปิ 

• ค่าน ้ามนั ค่าทางด่วน ค่าคนขบั และทีพ่กัคนขบั 

อตัราน้ีไม่รวม 

• ค่าตัว๋เครื่องบนิไป - กลบั 

• ค่าตัว๋เขา้ชมต่างๆ 



• ค่าใชจ่้ายสว่นตวั เช่น อาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการท่องเทีย่ว เช่น ค่าซกัรดี ค่า

โทรศพัท ์เป็นตน้ 

• ค่าธรรมเนียมในการท าหนงัสอืเดนิทาง 

 

 

 

 


