
 
ใบอนุญาตเลขที่ 11/07676 

• ป่าเปลี่ยนสีทั้งหุบเขาท่ีแนจงัซาน 

• นอนพกั และเดินเล่นในเขตมรดกโลก หมู่บา้น
วฒันธรรมเจินจู 

• ช็อปป้ิงในแหล่งช็อปป้ิงช่ือดงั ตลาดเมียงดง 
• ไม่เขา้ร้านร้านโสม ร้านสมุนไพร ร้านน ้ามนัสน
ให้เสียอารมณ์ 

 

เกาหลีใต้ ป่าเปลี่ยนสีทีแ่นจังซาน 5 วัน 3 คืน 
ชอลลาบุกโด - แนจังซาน - โซล 

บีเจอรน์ีไลฟ์ กลา้ กลา้ เที่ยว ขอน าเสนอเสน้ทางการท่องเที่ยวที่สามารถเดินทางไดทุ้กเพศ ทกุวัย เที่ยวแบบชิลๆ ไม่เรง่รีบ เต็มอิ่ม
กบัธรรมชาติป่าเปล่ียนสีที่อุทยานแห่งชาติแนจังซาน ใหท้่านไดห้ามุมถ่ายรูป นั่งพักผ่อนชมความงามใตต้น้เมเป้ิลที่เปล่ียนเป็นสีเหลื อง สม้ 
แดง หามมุพกัผ่อนส่วนตวัไดอ้ย่างอิสระ ไดย้อ้นเวลากลับไปสมัผสับรรยากาศเก่าๆ เช่า
ชุดฮนับกสวยๆ เดินท่ามกลางบ้านโบราณที่ถกูสรา้งขึน้ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโชซอน
กว่า 800 หลงัที่มรดกโลกหมู่บา้นวัฒนธรรมเจินจู ที่ปรบัเปล่ียนประยุกตใ์หเ้ขา้กับไลฟ์

สไตลค์นรุ่นใหม่ได้อย่างกลมกลืน ไม่
เสียเวลาเขา้รา้นรฐับาลต่างๆ ในกรุง
โซล ให้ท่านได้ช็อปป้ิง เดินเล่นใน
ย่านช็อปป้ิงสุดฮิต หรือย่านชิคๆ ฮง
แด ปิดทา้ยดว้ยการละลายเงินวอน ซือ้ขนม ขา้วของเครื่องใชต้่างๆ ไปฝากคนทางบา้น 

   
 
ก าหนดการเดินทาง 5 - 9 พฤศจิกายน 2566 

วันแรก กรุงเทพฯ          (-/-/-)  

21.00 น. คณะพรอ้มกัน สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผูโ้ดยสารขาออก เคาน์เตอร ์สายการบินเอเชียน่าแอร์ไลน์ เจา้หน้าที่ของ
บริษัทฯ คอยตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกในการเช็คอินและโหลดกระเป๋า 

23.55 น. เหินฟ้าสู่ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต ้โดยเอเชียน่าแอรไ์ลน ์เที่ยวบิน OZ 742 (ใชเ้วลาบินประมาณ 5 ชั่วโมง 25 นาที) 

 

วันที่สอง อินชอน – ชอลลาบุกโด               (-/L/D) 

07.30 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต ้(เวลาทีป่ระเทศเกาหลีเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) หลังการ
ตรวจคนเข้าเมือง รบักระเป๋าเดินทางและผ่านพิธีทางศุลกากรเรียบรอ้ยแล้ว น าท่านเดินทางสู่ จังหวัดชอลลาบุก เป็น
จงัหวดัท่ีเป็นอู่ขา้วอู่น า้ที่ส  าคัญของประเทศ ผูค้นมีวิถีชีวิตเรียบง่ายเปิดรบัความทนัสมยัใหม่บา้ง แต่ไม่มากเหมือนจงัหวัด



 
อื่นๆ เพราะวิถีชีวิตของผูค้นที่นี่ไม่ตอ้งเรง่รีบ เขา้สู่เขตอทุยานมาอิซาน ท่านจะไดเ้ห็นภูเขาหิแฝดตัง้อยู่ติดกนั ที่ชาวทอ้งถิ่น
เรียกว่า ภูเขาหูม้า เพราะหากมองจากระยะไกลแลว้จะเห็นเป็นรูปทรงคลา้ยกบัหมูา้ 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 จากนั้น น าท่านเดินเท้าขึ ้นสู่วัดแท๊ปซา (Tapsa Temple) วัด
เก่าแก่อายุกว่ารอ้ยปี ถูกสรา้งขึน้ในช่วงต้น ค.ศ.1900 โดยราช
บัณฑิตยเ์กษียณนามว่า ลี แกบ ยัง ที่ได้มาที่นี่เพ่ือฝึกฝนและนั่ง
สมาธิเม่ือครัง้ยังหนุ่ม และได้กลับมาสรา้งสรา้งเจดีย์หินจ านวน
มากถึง 120 เจดียใ์นที่แห่งนี ้ โดยใช้เทคนิคการซอ้นหินโดยไม่ใช้
ซีเมนตใ์ดๆ แต่ส่ิงที่น่าอศัจรรยค์ือ ถึงแมว่้ากาลเวลาจะผ่านมากว่า
รอ้ยปีแลว้ เจดียเ์หล่านีย้งัสามาถผ่านทัง้พายุและแผ่นดินไหวมาได้ ระหว่างทางเดินไปวัด 
ชมธรรมชาติบรรยากาศของใบไมเ้ปล่ียนสีเรียกน า้ย่อยก่อนจะได้ชมป่าเปล่ียนสีทั้งภูเขา 
ใหเ้วลาท่านไดช้มอีกหนึ่งความมหัศจรรยท์ี่มนุษยไ์ดส้รา้งขึน้และถ่ายรูปเต็มที่จนไดเ้วลา
สมควร น าท่านเดินทางสู่เมืองเจินจู 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  
เขา้สู่ที่พกั เมืองเจินจู  Hanok story Guesthouse / Jeonju Hotel หรือระดบัเทียบเท่า 
 

วันที่สาม เจินจู – อุทยานแห่งชาติแนจังซาน – เจินจ ู        (B/-/D) 

เช้าตรู่  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติแนจังซาน  มีพืน้ที่ทั้งหมดประมาณ 76,032 ตารางกิโลเมตร อุทยานแห่งชาติที่มี
ชื่อเสียงเรื่องใบไมเ้ปล่ียนสีในจงัหวดัชอลลาบุก เป็นอุทยานแห่งชาติที่ดีที่สดุกับการมาพักผ่อนและสัมผัสธรรมชาติอย่าง
แทจ้ริงในทกุช่วงฤดูกาล ฤดูรอ้นทั้งภูเขาจะเป็นสีเขียวดูแลว้สบายตา และสดชื่นยิ่งนัก ฤดูใบไมร้่วงใบไมก้็จะเปล่ียนเป็นสี
สม้ เหลือง แดง ฤดหูนาวก็จะถูกปกคลุมไปดว้ยหิมะ ดสูวยไปอีกแบบ พอฤดใูบไมผ้ลิ ดอกซากุระก็จะบานสะพรั่งสวยงาม
ยิ่งนกั นอกจากนัน้ยังมีวัดแนจงัซา ที่สรา้งขึน้ใน ค.ศ. 636 ในช่วงราชวงศแ์พกแจ ถูกท าลายลงในช่วงสงครามเกาหลี และ
ไดร้ับการบูรณะแลว้เสร็จในปี ค.ศ. 1970 น าท่านขึน้สู่อุทยาน อิสระให้ท่านได้หามุมถ่ ายรูป เดินเล่น ท่ามกลางใบไม้
เปล่ียนสี  

   
12.00 น.  อิสระรับประทานอาหารกลางวันแบบปิกนิกอย่างง่ายท่ามกลางธรรมชาติอันสวยงาม 
 กลบัสู่เมืองเจินจู น าท่านชม พิพิธภัณฑก์ระดาษเกาหลี เป็นพิพิธภณัฑแ์ห่งแรกที่รวบรวมส่ิงประดิษฐ์ที่เกี่ยวกบักระดาษ

ของเกาหลีมากกว่า 3,000 ชิน้ 



 
จากนัน้ เดินชมบรรยากาศ สนุกกับการหามมุถ่ายรูปตามใจชอบในเขตมรดกโลก หมู่บ้านวัฒนธรรมเจินจู มีบา้นเรือน
แบบเกาหลีที่เรียกกันว่า ฮันอกอยู่กว่า 800 หลัง ถึงแม้ว่าบริเวณเมืองโดยรอบจะเปล่ียนไปตามยุคสมัย  เป็นสังคม
อตุสาหกรรมแต่หมู่บา้นแห่งนีก้็ยงัคงสภาพเดิมไม่เปล่ียนแปลงและมีวิถีชีวิตโดยยึดถือประเพณีดงัเดิม ดว้ยความสวยงาม
ของสถานที่จึงมีละครหลายเร่ืองที่มาถ่ายท ามากมาย  
พิเศษ!!! สัมผัสประสพการณ์แบบฉบับของเกาหลีดว้ยการสวมใส่ชุดประจ าชาติเกาหลี (ฮันบก) และเพลิดเพลินเดินชม
เมืองเก่าหามมุถ่ายรูปอวดคนทางบา้น 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
เขา้สู่ที่พกั เมืองเจินจู  Hanok story Guesthouse / Jeonju Hotel หรือระดบัเทียบเท่า 

 

วันที่ส่ี  เจินจู – โซล                       (B/L/D) 

เช้าตรู่ รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

08.30 น. ท่านเดินทางเขา้ กรุงโซล เมืองหลวงและมหานครที่ใหญ่ที่สดุในประเทศเกาหลีใต ้มีประชากรถึง 1 ใน 4 ของประเทศ  ชม
ความสวยงามของแม่น า้ฮนัใสสะอาดท่ีไหลผ่านใจกลางกรุงโซล ผ่านตึกรามบา้นช่องอนัทันสมยัผสมอารยะธรรมอนัเก่าแก่
เม่ือ 5,000 ปี  

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย น าท่านสู่ พระราชวังชางด็อกกุง เป็นพระราชวังหลวงวงัที่สองที่สรา้งต่อจากพระราชวงัคยองบกกุง ในปี ค.ศ.1405 เป็น
พระราชวังที่มีความส าคัญอย่างมากต่อกษัตริยห์ลายๆ พระองค์ในราชวงศ์โชซอน ที่มีสภาพดีและสมบูรณ์ที่สุดใน 5 
พระราชวังหลวงทั้งหมดที่ยังคงเก็บรักษาไว้ และที่นี่ยังได้รับการขึ้นทะเบียนจาก UNESCO ว่าเป็น มรดกโลกทาง
วฒันธรรม ในปี 1997 น าท่านเดินชมความงามของใบไมเ้ปล่ียนสีในสวนลับฮูวอน ถกูสรา้งขึน้ในสมยักษัตริยแ์ทจง (King 
Taejong) เพ่ือเป็นสถานที่พกัผ่อนส าหรบัพระราชวงศ ์เป็นอีกจุดชมใบไมเ้ปล่ียนสีที่สวยอีกแห่งในกรุงโซล 
จากนั้นน าท่านช็อปป้ิงตามอัธยาศัยที่ ตลาดเมียงดง  แหล่งรวมวยัรุ่นย่านสยามสแควรเ์กาหลี  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็น
แหล่งรวมเครื่องส าอางคช์ื่อดัง อาทิ Etude House, Laneige, Skin Food  และ The Face Shop ฯลฯ ไดเ้วลาสมควรน า
ท่านรบัประทานอาหารเย็น 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (บุฟเฟ่ตน์านาชาติ – เมนพิูเศษ! ใหท้่านไดลิ้ม้ลองขาปยูกัษ์ บุปเฟต์
นานาชาติ และ อาหารทะเลสดๆหลากหลายชนิด ใหท้่านเลือกรบัประทานมากมาย พรอ้มเครื่องดื่มแบบไม่จ ากดั) 

เขา้สู่ที่พกั กรุงโซล Marigold / Loisir Myeongdong Hotel หรอืระดบัเทียบเท่า 
 

วันที่ห้า  โซล – อินชอน                (B/L/-) 

เช้าตรู่ รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเลือกซือ้เครื่องส าอางคแ์บรนด์ดังของเกาหลีที่  ศูนย์รวมเคร่ืองส าอางค์ เช่น WHITENING WATER DROP , 
ROJUKISS , LOTREE , ครีมหอยทาก  และอีกหลายแบรนดใ์หท้่านไดเ้ลือกซือ้ตามอธัยาศัย ชอ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษี ณ 



 
DUTYFREE มีสินคา้แบรนด์เนมชื่อดัง ให้ท่านไดเ้ลือกชมและเลือกซือ้อาทิ LOUIS VUITTON, FENDI, PRADA, หรือ
เครื่องส าอางค์ ผสมโสมคุณภาพดี  จากนั้นน าท่านไปยัง คลองชองเกชอน   สรา้งมาตั้งแต่สมัยพระเจ้ายองโจแห่ง
ราชวงศโ์ชชอน อายเุก่าแก่กว่า 600 ปี เดิมเป็นคลองน า้เน่า  มีชุมชนแออัด สภาพการจราจรคบัคั่ง จนมีการสรา้งทางด่วน
ทับคลอง  ต่อมาปี 2003 รัฐบาลได้บูรณะคลองใหม่ ทุบทางด่วนทิง้ แล้วทุ่มงบกว่า 386 พันล้านวอน พัฒนาจนน ้าใส
สะอาด เป็นสถานที่พกัผ่อนหย่อนใจสดุฮิตของชาวกรุงโซลและนกัท่องเที่ยว 

 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

   แวะ ร้านละลายเงินวอนที่ซุปเปอรม์าร์เก็ตใกล้สนามบิน ท่านสามารถเลือกซือ้สินคา้พืน้เมืองอีกรอบหนึ่งเป็นการส่ง
ทา้ยก่อนอ าลาเกาหลี อาทิ บะหม่ีซินราเมียน (มาม่าสไตลเ์กาหลี) อูดง้ กิมจิ ขนมช๊อคโก้พาย ลูกอมแปลกๆ ที่ประเทศไทย
อาจไม่มี ช็อกโกแลตสโตน น า้จิม้ปรุงรสหมยู่างเกาหลี ไก่ตุ๋นโสมส าเร็จรูป ในราคาพิเศษก่อนกลบัเมืองไทย ไดเ้วลาสมควร
ออกเดินทางสู่สนามบิน  

18.30 น. บินลดัฟ้ากลบัสู่กรุงเทพฯ โดยเอเชียน่าแอรไ์ลน ์เที่ยวบิน OZ 741 (ใชเ้วลาบินประมาณ 5.50 ชั่วโมง)  

22.05 น. ถึงสนามบินโดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 
 

**โปรดสอบถามราคาอีกครั้งเม่ือเข้าสูก่ลางปี 2566** 


