
 

 

 

รหสัโปรแกรม : 11778 (กรุณาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ท ีส่อบถาม) 
KOREA STRAWBERRY 5D3N  

โซล เกาะนามิ เอเวอรแ์ลนด ์ 

(THAI AIRWAYS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 
 
หมูบ่า้นสลีกูกวาด-เกาะนาม-ิป้อมปราการฮวาซอง-ไรส่ตอเบอรร์ี-่โรงเรยีนสอนท าขา้วห่อสาหร่าย+ใสช่ดุฮัน

บก-COSMETIC-สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด-์COMMONGROUND-ศูนยโ์สมเกาหล-ีน ้ามันสนเข็มแดง-บลูเฮาส+์
พระราชวังชางด๊อก-หอคอเอ็นโซล-ดวิตีฟ้ร-ีเมยีงดง-ศูนยส์มุนไพรเกาหลี-โรงงานพลอยอเมทสิ-สวนยออี
โด-ยา่นฮงแด-ฮนุไดเอา้ทเ์ลท-ซปุเปอรม์ารเ์ก็ต 

 

วนัที1่ กรงุเทพฯ 
20.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ช ัน้4ประตู2 สนามบนิ

สุวรรณภูม ิเคานเ์ตอรส์ายการบนิไทยแอรเ์วย ์(TG) พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยให ้
การตอ้นรับและอ านวยความสะดวก (*บรกิารอาหาร และเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

 

 
 
23.30 น. ออกเดนิทางสูป่ระเทศเกาหลใีต ้โดยสายการบนิไทยแอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่TG656 

(ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 5.25 ชัว่โมง) 
                    

 

 

 

 

 

 

 

วนัที2่ เกาหลใีต-้หมูบ่า้นสลีกูกวาด-เกาะนาม-ิป้อมปราการฮวาซอง 
06.55 น. เดนิทางถงึสนามบนินานชาตอินิชอน ประเทศเกาหลใีต(้เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ไทย 2 ช.

ม.)หลังผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืงแลว้  

 **บรกิารขนมปังและนมกลว้ย ทา่นละ 1 ขวด** 
น าท่านชม หมู่บา้นสลูีกกวาดหรอืหมู่บา้นโพรวองซ ์ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทีเ่หมาะ
ส าหรับนักท่องเที่ยวที่รักการถ่ายรูปเป็นอย่างยิง่ รับรองว่าท่านจะตอ้งประทับใจ และได ้

ภาพสวยๆกลับบา้นติดไมต้ดิมือไปคนละไม่นอ้ยทีเดียว นักท่องเที่ยวจะไดส้ัมผัสกับ
บรรยากาศสไตลฝ์ร่ังเศส ท าใหเ้ป็นที่มาของชือ่หมู่บา้นที่คนเรยีกกัน เรยีกไดว้่ามาเทีย่ว

เกาหล ีและยังไดบ้รรยากาศแบบยโุรปดว้ย ภายในหมู่บา้นถกูเตมิแต่งความสดใสไวอ้ย่าง



 

งดงาม บา้นเรอืนทีถู่กระบายสสีันตา่งๆ มองดหูวานๆ ใหส้สีด เหมอืนลูกกวาดหลากส ีจงึ
ท าใหห้มู่บา้นนี้ถูกเรยีกอีกชือ่หนึ่งว่า หมู่บา้นสลีูกกวาด บางที่ก็เรยีกว่า หมูบ้า้นฝร่ังเศส 
นัน้เอง ภายในอาคารบา้นเรอืนเป็นสถาปัตยกรรมแบบพืน้เมอืงฝร่ังเศส เนน้สสีันสดใสและ

สรา้งเรยีงรายลดหลั่นกัน อย่างสวยงามบา้นหลายๆหลังถูกแบ่งออกเป็นรา้นอาหาร รา้น
กาแฟ และรา้นน ้าหอมขนาดเล็กตา่งๆ มสีวนดอกไมน้านาชนดิทีอ่อกดอกตามฤดูกาลตา่งๆ 
และถูกลอ้มไวด้ว้ยภูเขาโฮมซีันและทะเลสาบซอนเพยีงโฮ ท าใหช้ว่ยเพิม่บรรยากาศและ

ความโรแมนตกิเขา้ไปอกี เหมาะแก่การพักผ่อนส าหรับคูรั่ก ครอบครัว อสิระใหท้า่นได ้เดนิ
ชมและถา่ยรปูเก็บภาพประทับใจ  

กลางวนั รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู ทคัคาลบ ีไกผ่ัดเผ็ดบารบ์คีวิเกาหล ี

จากนั้นน าท่านสู่ เกาะนาม(ิNAMI ISLAND) ตัง้อยู่กลางทะเลสาบซองเพยีง ชือ่ “นาม”ิ 
ตัง้ข ึน้เพื่อเป็นเกยีรตแิก่นายพลนามิ เกาะนามนัิ้นเรยีกตัวเองว่า NAMINARA REPUBLIC 

และเรยีกตั๋วเรอืขา้มฟากและตั๋ว เขา้ชมเกาะว่าวซีา่ ท าใหรู้ส้กึเสมอืนขา้มมาเทีย่วรัฐๆ หนึ่ง
ที่เป็นเอกเทศออกมาจาก เกาหลี บนเกาะจะมีบรรยากาศร่มรืน่ เต็มไปดว้ย ตน้สน ตน้
เกาลัด ตน้แปะก๊วย ตน้ซากรุะ ตน้เมเป้ิล และตน้ไมด้อกไมอ้ืน่ๆทีพ่ลัดกันออกดอกเปลีย่นสี

ใหช้มกันทุก ฤดูกาล เป็นสถานที่โรแมนตกิ ส าหรับคู่รักหนุ่มสาว และทีพั่กผ่อนหย่อนใจ
ของครอบครัวทีน่ี่เคยเป็นหนึง่ในสถานทีถ่า่ยท าละครเกาหล ีใครทีอ่ยากแชะรปูคูก่ับเบยอง
จุน และทวิสนทีเ่รยีงตัวสวยงามทอดยาวไปจนสดุลกูหูลกูตา ตอ้งไมพ่ลาดทีจ่ะมาเยอืนทีน่ี่

สักครัง้ อสิระใหท้่านถ่ายรูปไดต้ามอัธยาศัย  จากนั้นน าท่านชม ป้อมปราการฮวาซอง 
ตัง้อยูใ่จกลางเมอืงซวูอน โดยสรา้งขึน้จากพระบัญชาของพระเจา้ซองโจ กษัตรยิอ์งคท์ี ่22 
แห่งอาณาจักรโชซอน แฟนซีร่ยีเ์กาหลน่ีาจะรูจั้กกันดจีากซรียีเ์รือ่ง ลซีาน ซึง่ก็คอืพระเจา้

ซองโจน่ันเอง เพือ่เป็นเกยีรตติอ่บดิาคอื ซาโดเซจา องครั์ชทายาทของอาณาจักรทีล่ว่งลับ
กอ่นจะไดข้ ึน้ครองราชย ์เป็นอนุสรณ์แสดงความเคารพบชูานอกเหนือไปจากการเสรมิสรา้ง
ความแข็งแกรง่ใหแ้กร่าชวงศ ์

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น เมนู ชาบู ชาบู สกุีส้ไตลเ์กาหล ีอาหารพืน้เมืองเกาหล ีลกัษณะคลา้ย
สกุีห้มอ้ไฟ 

  พกัที ่SUWON CENTER HOTEL, DONO HOTEL, SUWON PACIFIC  

  หรอืเทยีบเทา่ 
   

 
   
 

 
 
 

 
 
 

วนัที3่ ไรส่ตอเบอรร์ี-่โรงเรยีนสอนท าขา้วหอ่สาหรา่ย+ใสชุ่ดฮนับก-COSMETIC-สวน
สนุกเอเวอรแ์ลนด-์COMMON GROUND 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
  น าทา่นออกเดนิทางเขา้สู ่ไรส่ตอเบอรร์ี ่เชญิทา่นลิม้รสสตรอเบอรร์ีเ่กาหลสีดๆ หวานฉ ่าๆ 

ในบรรยากาศภายในไร่สตรอเบอรร์ี ่ทา่นจะพบกับวถิชีวีติชาวไร่สตรอเบอรร์ีข่องเกาหล ีชม

วธิกีารปลูก การดแูลรักษาผลสตรอเบอรร์ี ่และทา่นยังสามารถเลอืกเก็บสตรอเบอรร์ี ่เลอืก
ชมิไดจ้ากภายในไร ่พรอ้มทัง้ยังสามารถซือ้กลับไปฝากคนทางบา้นไดด้ว้ย(ชว่งสตอเบอรร์ี่
จะสิน้สดุชว่งเดอืนมนีาคม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นเปลีย่นรายการน าทา่นไปวัดวาวจูอง

ซา ในกรณีที่หมดชว่งฤดูสตอเบอรร์ี)่ จากนั้นน าท่านไปเรยีนรูวั้ฒนธรรมการท ากมิจขิอง
ชาวเกาหลทีี ่โรงเรยีนสอนท าขา้วห่อสาหรา่ย อาหารง่ายๆ ทีค่นเกาหลนียิมรับประทาน 
โดยการน าขา้วสกุ และสว่นผสมอืน่ๆ หลากชนิด เชน่ แตงกวา แครอท ผักโขม ไขเ่จียว ปู

อัด แฮม เป็นตน้ แลว้แต่วัตถุดบิทีท่่านสะดวก วางแผ่บนแผ่นสาหร่ายแลว้มว้นเป็นแท่ง



 

ยาวๆ จากนั้นหั่นเป็นชิน้พอดคี า ชาวเกาหลนีิยมรับประทานคมิบับระหว่างการปิกนกิ หรอื
งานกจิกรรมกลางแจง้ หรอืรับประทานเป็นอาหารกลางวันเบาๆ โดยเสริฟ์กับหัวไชเทา้ดอง
และกมิจิ นอกนั้นยังสามารถสวมใส่ ชุดประจ าชาตฮินับก ซึง่เป็นชุดประจ าชาตขิอง

เกาหล ีพรอ้มถ่ายภาพสวยๆเก็บไวเ้ป็นทีร่ะลกึ จากนั้นน าท่านแวะชอ้ปรา้นเครือ่งส าอางค์
ยอดนยิม COSMETIC OUTLET สวรรคข์องนักชอ้ป เพือ่เลอืกซือ้กลับไปเป็นของฝาก มี
ใหเ้ลอืกมากมายหลากหลายแบนด์ ไม่ว่าจะเป็นสกนิแครบ์ ารุงผวิ ครมีหอยทาก ครมีน ้ า

แตก ครมีขัดขีไ้คล สแตมเซลล์ โบท็อกซ ์และยังมีสนิคา้อกีมากมาย อาทเิช่น ครมีว่าน
หางจระเข ้ยายอ้มผม แฮนดค์รมี ยาสระผม เป็นตน้ 

 
 
 

 
  
 

 
 
 

 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู หมูคาลบ ี

จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด  ์เป็นสวนสนุกกลางแจง้ของประเทศ

เกาหลใีต ้สวนสนุกนี้ถูกขนานนามว่า ดสินียแ์ลนดเ์กาหล ีเป็นสวนสนุกกลางแจง้ที่ตัง้อยู่
ทา่มกลางหบุเขา ทา่นจะไดน่ั้งกระเชา้ลฟิท ์และทอ่งไปกับโลกของสตัวป่์าซาฟาร ีชมไล
เกอร์ (สงิโตผสมกับเสือ) แฝดคู่แรกของโลก ที่นี่ท่านจะพบว่าเจา้ป่าสงิโต และเสือ

สามารถอยู่ดว้ยกันไดอ้ย่างเป็นสขุ ชมความน่ารักของหมทีี่สามารถสือ่สารกับคนขับรถได ้
เป็นอยา่งด ีเขา้สูด่นิแดนแห่งเทพนยิาย สวนดอกไมส้ีฤ่ดู ซ ึง่จะปลูกดอกไมเ้ปลีย่นไปตาม

ฤดูกาลและสนุกกับเครือ่งเล่นนานาชนิด อาทิเช่น สเปสทัวร ์รถไฟเหาะ หนอนสะบัด 
และไฮไลคท์ีพ่ลาดไม่ไดข้องสวนสนุกแห่งนี้ รถไฟเหาะรางไม ้ชมกจิกรรมและการแสดง
ตา่ง ๆ มากมาย จากนั้นน าท่านสู ่COMMON GROUND แหล่งชอ้ปป้ิงในกรุงโซล สรา้ง

ดว้ยตูค้อนเทนเนอร์ มีส ินคา้แฟชั ้นมีดีไซน์  เช่น เสื้อผา้ รองเทา้ กระเป๋า หมวก 
เครือ่งประดับ เรือ่ยไปจนถงึของใชป้ระจ าวัน และยังสามารถเดนิชมถา่ยภาพตามอัธยาศัย 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร เมนูขา้วย าเกาหล ี 

 พกัที ่GALAXY HOTEL, RICHDIAMOND HOTEL, BLVD HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%9F%E0%B8%97%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%94&action=edit&redlink=1


 

วนัที4่ ศนูยโ์สมเกาหล-ีน า้มนัสนเข็มแดง-บลเูฮาส+์พระราชวงัชางดอ๊ก-หอคอเอ็น
โซล-ดวิตีฟ้ร-ีเมยีงดง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
จากนั้นน าท่านออกเดินทางไปยัง ศูนย ์สมุนไพรโสมเกาหลี(GINSEN CENTER) 
สมุนไพรที่ชว่ยเสรมิความแข็งแรงใหแ้ก่ระบบทางเดนิอาหาร ปอด ท าใหร้่ายกายสดชืน่ 

และเพิม่พละก าลัง มสีรรพคณุทางการแพทยช์ว่ยบ ารงุหัวใจ โลหติจาง เบาหวาน ความดัน
โลหติสงู ความเครยีด เสรมิประสทิธภิาพทางเพศ ลดและป้องกันมะเร็ง  น าทา่นเรยีนรูก้าร
ท าผลติภัณฑท์ีส่กัดจาก น า้มนัสนเข็มแดง (RED PINE) มสีรรพคณุชว่ยบ ารงุรา่งกาย ลด

ไขมันที่อุดตันในเสน้เลอืด และรักษาสมดุลในร่างกาย จากนั้นน าท่านสู ่บลูเฮาส ์(Blue 
House) ท าเนียบประธานาธปิดเีกาหลใีต ้มีอกีชือ่หนึ่งว่า “ชองวาแด” ชือ่นี้ถูกตัง้มาจาก
หลังคาของอาคารซึง่มุงดว้ยกระเบื้องสีฟ้าอ่อนทั ้งหลัง ท าใหอ้าคารมีความโดดเด่น

เนื่องจากสฟ้ีาของหลังคา ตัดกับฉากหลังซือ้เป็นภเูขาพกูักซานสเีขยีวเขม้ เป็นทัศนียภาพ
ทีส่วยงามเป็นอยา่งยิง่  อาคารทีเ่ดน่ทีส่ดุก็คอื Main Ofiice ซึง่เป็นอาคารหลังของบลเูฮาส ์
หลังคาท าจากกระเบื้องมากถงึ 150,000 อัน ซึง่มอีายุมากกว่า 100 ปี จากนั้นน าท่านสู ่

พระราชวงัชางดอ๊ก(Changdeok Palace) หรอื ชางด๊อกกงุ ไดช้ือ่วา่ “พระราชวังอันเป็น
ทีรั่กแห่งราชวงศโ์ชซอน” สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1405 แลว้เสร็จในปี ค.ศ. 1412 ในสมัยของ
พระเจา้แทจง เป็นหนึ่งในหา้ของพระราชวังหลักแห่งราชวงศ์โชซอนทีส่ าคัญและมคีวาม

สวยงามดา้นสถาปัตยกรรม เป็นพระราชวังที่ไดรั้บการดูแลดีที่สุดในบรรดาพระราชวัง
ทัง้หมด อกีทัง้ยังทรงคณุค่าในแง่ประวัตศิาสตรม์าอย่างยาวนาน ใกล ้ๆ กันภายในพืน้ทีข่อง 

พระราชวังชางด๊อก ยังมี สวนลับฮูวอน เป็นสวนขนาดใหญ่ที่ถูกออกแบบและจัดแต่งไว ้
อยา่งสวยงามส าหรับทีพั่กผ่อน เดนิเลน่ ผ่อนคลายพระอริยิาบถของกษัตรยิแ์ละราขวงศ ์ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูบฟุเฟตบ์ารบ์คีวิป้ิงยา่งสไตลเ์กาหล ี

จากนั้นน าท่านสู่ หอคอยเอ็นโซล(N Seoul Tower)ไม่รวมค่าลฟิต์ เป็นหนึ่งในแหล่ง
ท่องเที่ยวส าคัญของโซล เปิดใหเ้ขา้ชมเมื่อ ปี ค.ศ. 1980 เป็นหอคอยส าหรับชมเมือง 
ตัง้อยูใ่นกรงุโซล หรอืบางครัง้เรยีก หอคอยนัมซนั (Namsan Tower) เพราะตัง้อยูบ่นภเูขา

นัมซัน เป็นหอคอยที่มีความสูงจากฐานประมาณ 236.7 เมตร และไดรั้บการ renovate 
ใหม่ปี 2005 จึงไดช้ือ่ใหม่เป็น N Seoul Tower โดย N ที่เพิ่มขึน้มานั้นย่อมาจาก new 
look หรอื รูปแบบใหม่ โดยมีการปรับเปลี่ยนและพัฒนาการต่างๆ ทั ้งการใหแ้สงไฟที่

หลากหลายและสวยงามขึน้ รวมถงึภายในทีต่กแตง่ใหม่ โดยมรีา้นอาหารบนหอคอยทีจ่ะ
หมุนครบรอบทุกๆ 48 นาท ีจุดไฮไลท์ทีพ่ลาดไม่ไดเ้ลยเมือ่มาเทีย่ว Seoul Tower น่ันก็
คือ สถานที่คลอ้งกุญแจชื่อดัง  Love Key Ceremony ที่มีความเชื่อว่าคู่รักที่มาคลอ้ง

กญุแจทีจ่ะมคีวามรักทีย่นืยาวไปตลอดกาล โดยทีจ่ะเขยีนขอ้ความหรอืชือ่ของคู่รักไวบ้น
แม่กญุแจ แลว้น าไปคลอ้งไวก้ับราวเหล็กบรเิวณฐานของ N Seoul Tower ยังเป็นสถานที่
ถา่ยท าละครเกาหลแีนวน่ารักๆเรือ่ง“กับดักหัวใจยัยแมม่ด” อสิระใหทุ้กทา่นไดเ้ดนิเลน่และ

ถ่ายรปูคู่หอคอยตามอัธยาศัยหรอืคลอ้งกุญแจคู่รัก  จากนั้นน าท่านเลอืกซือ้สนิคา้ปลอด
ภาษี ดวิตีฟ้ร(ีDUTY FREE) ทีน่ี่มรีา้นคา้ปลอดภาษีชัน้น าทีใ่หญ่ทีส่ดุในโซล แหล่งรวม
สนิคา้ใหเ้ลือกซื้อมากมายกว่า 500 ชนิด อาทิ น ้ าหอม เสื้อผา้ เครื่องส าอาง กระเป๋า 

นาฬกิา เครือ่งประดับ ฯลฯ จากนั้นน าทา่นเพลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิง ยา่นเมยีงดง แหล่ง
ละลายทรัพยใ์นดวงใจของสาวๆหลายคน หรอื สยามสแควรเ์กาหล ีตลาดนี้กา้วล ้าน าสมัย

เพยีงใดทา่นจะตอ้งมาทีเ่มยีงดงแหง่นี้ พบกับสนิคา้วัยรุน่ อาท ิเสือ้ผา้แฟชัน่แบบอนิเทรน  
เครือ่งส าอางดังๆ ของเกาหล ีพบกับความแปลกใหมใ่นการชอ้ปป้ิงอกีรปูแบบหนึง่ ซึง่เมยีง
ดงแหง่นี้จะมวัียรุน่หนุ่มสาวชาวโสมไปรวมตัวกันทีน่ี่กวา่ลา้นคนในแตล่ะวัน 

เย็น  อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั เพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลาชอ้ปป้ิงของทา่น 
 พักที ่GALAXY HOTEL, RICHDIAMOND HOTEL, BLVD HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 

 
 
  

 



 

วนัที5่ ศนูยส์มุนไพรเกาหล-ีโรงงานพลอยอเมทสิ-สวนยออโีด-ยา่นฮงแด-ฮุนได เอา้ท์
เลท-ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต-กรงุเทพฯ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
 จากนั้นน าท่านเดนิทางสู ่ศูนยส์มุนไพรเกาหล(ีHERB SHOP) ใหท้่านไดรั้บชมสมนุไพรที่

คัดเลอืกและดูแลอย่างพถิพีถัิน อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกชมและ เลอืกซือ้สนิคา้กลับไปเป็น

ของฝาก จากนั้นน าท่านสู ่โรงงานพลอยอเมทสิ(AMETHYST) พลอยสมี่วงที่มชี ือ่เสยีง
ของประเทศเกาหล ี ซึง่ชาวโสมเชือ่วา่ถา้ไดม้พีลอยชนดินี้ตดิตัวไว ้จะท าใหม้โีชคลาภและ
สิง่ดีๆ เกดิขึน้กับชวีติ โดยมตีัง้แตส่มีว่งออ่น จนถงึสมีว่งไวน์ เมือ่น ามาท าเป็นแหวน จี ้ตา่งหู

และสรอ้ยขอ้มือ จะสวยงามจับตา เยา้ยวนใจ จากน่ันน าท่านสู่ สวนยออีโด(Yeouido 
Street) เป็นพืน้ทีพั่กผ่อนหย่อนใจขนาดใหญ่ตัง้อยูบ่นเกาะ Yeouido ในภาคกลางของกรุง
โซล  ซึง่มีตน้ซากุระ กว่า 1,400 ตน้ในบรเิวณนี้  ในเดือนเมษายนในแต่ละปี ประมาณ 

กลางเดอืน จะมกีารจัดเทศกาลดอกซากรุะ ณ ถนนสายนี้ทกุทา่น จะไดส้มัผัสสสีนัแหง่ดอก
ซากรุะ พรอ้มถ่ายรปูเป็นทีร่ะลกึในบรรยากาศสดุโรแมนตคิกับสขีาวอมชมพขูองดอกซากรุะ
ที่สวยงาม (โดยปกตซิากุระจะบานช่วงประมาณปลายเดอืนมนีาคมถงึตน้เดอืน

เมษายน อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดข้ ึน้อยูก่บัสภาพอากาศ) 
  

 

 
 

 
 

 
 
 
กลางวนั        รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูจมิดกัไกตุ่น๋กบัซอสสไตลเ์กาหล ี
 จากนั้นน าท่านเดนิทางต่อไปยัง ยา่นฮงแด(Hongdae) เป็นย่านชอ้ปป้ิงบรเิวณดา้นหนา้

ของมหาวทิยาลัยฮงอกิ จงึเป็นศนูยร์วมเด็กวัยรุน่และเด็กมหาวทิยาลัย  เป็นอกีเสน้หนึง่ทีม่ ี

บรรยากาศโรแมนตกิ อีกทั ้งยังมรีา้นกาแฟที่เป็นเอกลักษณ์ แกลเลอรี่ รา้นคา้จ าหน่าย
สนิคา้แฟชัน่ คลับ ตลาดศลิปะ และรา้นอาหารทีน่่าสนใจในหมูวั่ยรุน่อายุ 20-30 ปีทีน่ยิมมา
เดนิเล่น ราคาของสนิคา้และรา้นอาหารต่างๆก็ยังไม่แพงอีกดว้ย ซึง่จะคกึคักเป็นพเิศษ

ตัง้แตช่ว่งบา่ยเป็นตน้ไป  เพราะรา้นคา้แต่ละรา้นจะทยอยเปิดใหบ้รกิาร  จากนัน้น าทา่นไป
ยัง ฮุนไดเอา้ทเ์ลท แหล่งชอ้ปป้ิงสนิคา้ทีร่วบรวมแบรนดด์ังตา่งๆ ทีเ่ต็มไปดว้ยรา้นแฟชั่น

กว่า 200 รา้น ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงอยา่งจุใจ  จากนั้นน าท่านเพลดิเพลนิกับการแวะซือ้ของ
ฝากที ่ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต ซือ้ของ(ละลายเงนิวอน 5 แถม 1) สาหรา่ย ขนมต่างๆ ช็อกโก
แล๊ตหนิ ซเีรยีลช็อกโก ผลติภัณฑข์องใบและรากฝอยของโสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม 

โคลนพอกหนา้โสม ครมีลา้งหนา้โสม เครือ่งส าอางโสม หมอนสขุภาพ กมิจ ิ 
 เป็บโปโร(้ป๊อกกีเ้กาหล)ี ชนิราเมง(มามา่เกาหล)ี เป็นตน้  

18.00 น. น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินานชาตอินิชอน  

21.25 น.  ออกเดนิทางจากประเทศเกาหลีใต ้กลับกรุงเทพฯ โดยสายบนิไทยแอรเ์วย ์เที่ยวบนิที ่
TG655 (ใชร้ะยะเวลาในการเดินทางประมาณ 5.55 ชั่วโมง) (*บรกิารอาหาร และ
เครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

01.20 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพ 
 
 

 
 



 

 
**โปรแกรมสามารถสลบัปรบัเปลีย่นไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้** 
ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถและไกดท์อ้งถิน่(ถา้ม)ี 

ทา่นละ  50,000 วอน(ประมาณ 1,750 บาท)/ทรปิ  
(ช าระทีส่นามบนิสวุรรณภมูใินวนัเช็คอนิ ) 

(คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 
ขอสงวนสทิธ ิใ์นการคนืคา่ทปิ ในกรณีไมผ่า่นการตรวจพจิารณาจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืง(ต.ม.) 

ในการเขา้-ออกท ัง้ประเทศไทยและประเทศเกาหลใีต ้
 

อตัราคา่บรกิาร 
วนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก พกัเดีย่ว 

14-18 มนีาคม 62 21,999 21,999 5,000 

21-25 มนีาคม 62 22,999 22,999 5,000 

24-28 มนีาคม 62 19,999 19,999 5,000 

18-22 เมษายน 62 21,999 21,999 5,000 

20-24 เมษายน 62 21,999 21,999 5,000 

23-27 เมษายน 62 21,999 21,999 5,000 

28เมษายน-2พฤษภาคม62 21,999 21,999 5,000 

 
 

 
**ขอ้ควรทราบ** 

 ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ผ่านการตรวจพจิารณาจากด่านตรวจคนเขา้เมอืง(ต.ม.)ในการเขา้-ออกทัง้

ประเทศไทยและประเทศเกาหลใีต ้อันเนื่องจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี
เขา้ออกเมือง หรือการถูกปฎิเสธในกรณีอื่นๆทุกกรณี  ทางบรษัิทจะไม่รับผิดชอบและไม่คืน

ค่าใชจ้่ายต่างๆทัง้ส ิน้ เนื่องจากทางบรษัิทไดท้ าการจองและถูกเก็บค่าใชจ้่ายแบบเหมาจ่ายไป
ลว่งหนา้ทัง้หมดแลว้ 

 ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ราคานี้เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านั้น ถา้หากเป็นชาวต่างชาต ิ

จะตอ้งแจง้กับทางเซลลท์ีจ่องมา และหากเป็นชาวต่างชาตชิาวเกาหลี จะตอ้งเพิม่จากราคาทัวร์
ปกตอิกี 300 USD 

 กรณีตัดกรุ๊ปเหมาที่เป็น เด็กนกัเรยีนระดบัอนุบาล, ประถม, มธัยมและโรงเรยีนกวดวชิา 

นกัศกึษาทกุระดบัช ัน้ ครูอาจารย ์ธุรกจิขายตรงเครือ่งส าอางและอาหารเสรมิ กลุม่ธุรกจิ
ขายของออนไลน ์หมอพยาบาล ชาวตา่งชาต ิหรอืกรุ๊ปทีม่กีารดูงานตอ้งสอบถามราคา
ใหมท่กุคร ัง้ 

 ทัวรน์ี้จัดใหเ้ฉพาะลูกคา้ทีป่ระสงคจ์ะไปท่องเทีย่วตามรายการของทัวรท์กุวันเทา่นัน้ หากทา่นไม่
สามารถร่วมทวัรท์ุกวนั หรอืแยกตวัออกจากกรุ๊ปทวัร ์โดยไม่ลงรา้นช้อปป้ิง เช่น คอส
เมทสิ, ดวิตีฟ้ร,ี อะเมทสิ, ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต, ศนูยส์มุนไพรโสมเกาหล,ี ศนูยส์มุนไพรเกาหลี

, น า้มนัสนเข็มแดง ทางบรษิทัจะคดิคา่ด าเนนิการในการแยกทอ่งเทีย่วเอง 350 USDตอ่
ทา่น 

 ทัวรน์ี้จัดใหเ้ฉพาะลูกคา้ทีป่ระสงคจ์ะไปท่องเทีย่วตามรายการของทัวรท์ุกวันเท่านั้น หากท่านได ้

ไมส่ามารถรว่มทัวรท์ุกวัน แค่สมัครมาร่วมทัวรเ์พยีงเพือ่การใชต้ั๋วเครือ่งบนิและทีพั่กในราคาพเิศษ 
หากท่านไมแ่จง้และปรากฏวา่ ทา่นไมร่่วมทัวรใ์นบางวัน ทางบรษัิทจะคดิคา่ด าเนนิการในการแยก

ทอ่งเทีย่วเอง 300 USD (ก่อนซือ้ทัวร ์จะตอ้งแจง้ความประสงคท์ีเ่ป็นจรงิ เพือ่งทางผูจั้ดจะไดค้ดิ
คา่บรกิารทีเ่หมาะสม) 

 

 
 



 

 
อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิโดยสารชัน้ประหยัด รวมภาษีสนามบนิและธรรมเนียมเชือ้เพลงิ 
 คา่ทีพั่กหอ้งคู ่ดังทีร่ะบใุนรายการหรอืระดับเดยีวกัน 
 คา่อาหาร ดังทีร่ะบใุนรายการ 

 คา่เขา้ชม ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่รถน าเทีย่ว ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่ประกันอบุัตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง 

 
อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัว เชน่ ค่าอาหาร-เครือ่งดืม่ นอกเหนือรายการทัวร ์คา่ซกัรดี คา่มนิบิาร ์คา่โทรศัพท ์

ฯลฯ 
 คา่ปรับ ส าหรับน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากสายการบนิก าหนด (30 กโิลกรัม) 
 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง  

 คา่ธรรมเนียมเชือ้เพลงิทีท่างสายการบนิอาจมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิในภายหลัง 
 คา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่(ถา้ม)ี ทา่นละ 50,000 วอน(ประมาณ 1,750 บาท)/ทรปิ 

ช าระทีส่นามบนิในวนัเช็คอนิ (คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 

   ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% และภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 
 

 
 
เงือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

 กรุณาจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วันก่อนการเดนิทาง และกรุณาเตรยีมเงินมัดจ า 15,000 บาท 
พรอ้มกับเตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วัน หลังจากท าการจองแลว้ 

 การช าระค่าทัวร์สว่นที่เหลือทางบรษัิทฯ จะเรยีกเก็บก่อนเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน ท่านควร

จัดเตรยีมคา่ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นก าหนด เนื่องจากทางบรษัิทตอ้งส ารองคา่ใชจ้่ายในสว่นของคา่ที่
พักและตั๋วเครือ่งบนิ มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

 หากท่านทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่่างจังหวัด) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที่ ก่อน

ออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที่ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผิดชอบ
คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ 



 

 หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair) เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจ าตัว หรอืไม่
สะดวกในการเดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ชัว่โมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแล
สมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแล

คณะทัวรท์ัง้หมด 
 
 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
 ไมส่ามารถยกเลกิได ้เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชัน่ และขอเก็บเงนิทัง้หมด (แตส่ามารถเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางได ้

15วัน กอ่นการเดนิทาง) 
 
 

หมายเหต ุ
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางก่อนล่วงหนา้ 5 วัน ในกรณีทีไ่ม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่ง

นอ้ย 20 ทา่น ในกรณีนี้บรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตุจ าเป็นสดุวสิัยจนไม่อาจ
แกไ้ขได ้และจะไมรั่บผดิชอบใด  ๆในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยี หรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบ
ของหัวหนา้ทัวรแ์ละอบุัตเิหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน, ภัยธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่ง  ๆเป็นตน้ 

 กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่ม่วา่เหตุผลใด  ๆ
ก็ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรท์ัง้หมด 

 

 
เอกสารทีลู่กคา้ตอ้งเตรยีมไปวนัเดนิทาง 

จากการทีรั่ฐบาลประเทศเกาหลใีต ้ประกาศยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศเกาหลใีตใ้หก้ับคนไทย ผูท้ีจ่ะ

เขา้ประเทศไดนั้้น จะตอ้งผ่านการพจิารณาจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงก่อนจงึจะสามารถเขา้
ประเทศได ้(เช่นเดียวกับผูท้ี่ยื่นขอวีซ่ากับทางสถานทูตฯ) ทางเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองจะ

สอบถามถงึวัตถุประสงคใ์นการเขา้ประเทศ หรอืขอตรวจเอกสารทีน่ ามา เชน่ ตั๋วเครือ่งบนิขากลับ 
หรอืเอกสารอืน่ๆ ส าหรับรายละเอยีดของเอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาไดแ้ก ่
(1)  ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศเกาหลใีต(้ทางบรษัิทฯเตรยีมให)้ 

(2)  ส ิง่ที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใชจ้่ายที่อาจเกดิขึน้ในระหว่างที่พ านักในประเทศ
เกาหลใีตไ้ด ้(เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ)  
(3)  ชือ่-ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศเกาหลใีต ้เชน่ โรงแรมทีพั่ก (ทาง

บรษัิทฯ เตรยีมให)้  
(4)  ก าหนดการเดนิทาง ในชว่งระยะเวลาทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯเตรยีมให)้ 

 

 
 
 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศเกาหลใีต ้(ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศดว้ยมาตรการยกเวน้วซี่า) 
(1)  หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยูอ่ยา่งนอ้ย 6 เดอืน 
(2)  กจิกรรมใด ๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ัดตอ่กฎหมาย แลเขา้ขา่ย

คณุสมบัตกิารพ านักระยะสัน้ 
(3)  ในขัน้ตอนของการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 90 วัน 
(4)  เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศเกาหลใีต ้มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกู

ปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ย คณุสมบตัทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

 
*** ขอความกรณุาทุกทา่นอา่นและศกึษาขอ้มลูท ัง้หมดกอ่นการจอง  
เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจทีต่รงกนัระหวา่งทา่นและบรษิทัฯ *** 

 


