
 

 

 

 

 

เกาะนาม ิ– ซวูอน – ปอ้มฮวาซอง - พระราชวงัฮวาซองแฮงกงุ 

ท ากิมจ ิ– ใสช่ดุฮนับก - Strawberry Farm – สวนสนกุเอเวอร์

แลนด ์

พระราชวงัชางดอ๊กกงุ - N Seoul Tower – ถนนฮงแด - ตลาด

เมยีงดง - ชมซากุระทีย่ออโิด - ดงฮวา DUTY FREE – โรงงาน

สาหร่าย – ซปุเปอร์ละลายเงนิวอน 

 



 

วันท่ี 1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)    

.......... น. คณะพร้อมกนัท่ีทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ อาคารผู้ โดยสารขาออกประต ู….. 

เคาน์เตอร์…….. สายการบนิ (T way, Jin Air , Jeju Air) มีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับ และ

อ านวยความสะดวก 

……… น. เหิรฟ้า สูก่รุงโซล โดยสายการบนิ ............... เท่ียวบนิท่ี……………. 

เที่ยวบินท่ี LJ004 เวลา 22:40 น. เดนิทางถึงประเทศเกาหลีใต้ เวลา 05:40 น. 

เที่ยวบินท่ี 7C2204 เวลา 01:00 น. เดนิทางถงึประเทศเกาหลีใต้ เวลา 08:15 น. 

เที่ยวบินท่ี TW102 เวลา 01:20 น. เดนิทางถึงประเทศเกาหลีใต้ เวลา 08:35 น. 

  

วันท่ี 2 อินชอน เกาะนามิ – ซูวอน – ป้อมฮวาซอง – พระราชวังฮวาซองแฮงกุง    

เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต้ (เวลาท้องถ่ินเร็วกว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับ

นาฬิกาของทา่นเป็นเวลาท้องถ่ินเพ่ือสะดวกในการนดัหมาย) หลงัจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากรแล้ว ขอ

ต้อนรับทุกท่านสู่ สาธารณะรัฐเกาหลีใต้ รถโค้ชพาท่านข้ามทะเลตะวันตกด้วยสะพานแขวนยองจองหรือสะพานเพื่อ

ความหวงัในการรวมชาติที่ยาวกวา่ 4.42กม.  และมียอดโดมสงู 107 เมตร 

  เดินทางสู่ เกาะนามิ ตัง้อยู่ที่เมืองชุนชอน ห่างจากกรุงโซล

ไปทางตะวนัออก ประมาณ 63 กิโลเมตร เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียงของ

เกาหลใีต้ เกาะนามิมีรูปร่างเหมือนใบไม้ลอยน า้ เป็นเกาะกลางแมน่ า้ฮนั ซึง่เกิด

จากการสร้างเขื่อนชองพยอง โด่งดังจากซีร่ีย์ เพลงรักในสายลมหนาว ซึ่งใช้

เกาะนามิเป็นสถานท่ีถ่ายท า เกาะนามิได้ช่ือตามนายพลนามิ ท่ีรับราชการตัง้แตอ่าย ุ17 ปี บิดาอยู่ในตระกูลสงูศกัดิ์ สว่น

มารดาเป็นเจ้าฟา้หญิง เขาน าทพักวาดล้างจลาจลในพืน้ท่ีภาคเหนือและตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศได้ทัง้หมด และ

ได้รับต าแหนง่สงูเมื่อยงัมีอายเุพียง 26 ปี  



แตห่ลงัจากเปลีย่นรัชกาลใหม ่เขาก็ถกูใสร้่ายว่าเป็นกบฏ และถกูประหารชีวิตพร้อมกบัมารดาและพวกรวม 25 

คน ต่อมา หลงัผลดัเปลี่ยนรัชกาลใหม่อีกครัง้ ได้มีการพิสูจน์พบว่าข้อกล่าวหาทัง้หมดล้วนเป็นเท็จ เขาจึงได้รับคืน

ยศถาบรรดาศกัดิ์ดงัเดิม บนเกาะจะมีบรรยากาศร่มร่ืน เต็มไปด้วย ต้นสน ต้นเกาลดั ต้นแปะก๊วย ต้นซากุระ ต้นเมเปิล้ 

และต้นไม้ดอกไม้อื่นๆ ที่พลดักันออกดอกเปลี่ยนสีให้ชมกันทุกฤดูกาล ทัง้เกาะไม่มีเสาไฟหรือสายไฟให้เห็นเลยซกัต้น

เพราะมนัถกูฝ่ังลงใต้ดินทัง้หมดเพื่อให้ไมบ่ดบงัทศันียภาพ และมีสสุานของนายพลนามิ ซึง่ยงัคงตัง้อยู ่ณ เกาะแหง่นี ้

กลางวนั รับประทานอาหารด้วยเมน ูDAKGALBI (ทคัคาลบี ้หรือ ดักคาลบี)้ หรือไก่บาร์บีควิผดัซอส เป็นเมนอูาหารท่ี

สร้างช่ือให้กบัเมืองชนุซอน โดยเป็นการน าไก่บาร์บีคิว ข้าวเหนียว มนัหวาน ผกัตา่งๆ ลงผดัรวมกบัซอสพริกไทยแดงแบบ

เกาหล ี และวิธีการรับประทานแบบเกาหล ี จะน าผกักาดเขียว มาหอ่รับประทาน หลงัจากทานไปสกัพกัก็จะมาท าเป็นทคั

คาลบีโปคมึ หรือข้าวผดัทคัคาลบีโดยน าข้าวสวย และสาหร่ายแห้งมาผดัรวมกบัทคัคาลบี ท าให้ได้รสชาติที่นา่ทานไปอีก

แบบ เสริฟพร้อมกบัเคร่ืองเคียง เช่น โอเด้งปรุงรส กิมจิ หรือน า้ซปุเย็น รสออกเปรีย้วนดิๆ สว่นใหญ่แล้วรายการทวัร์จะพา

ทา่นไปทาน ทคัคาลบีก้นัแถวๆ เกาะนามิ ซึง่เป็นแหลง่รวมไก่บาร์บีคิวผดัซอสที่เลือ่งช่ือหลายร้าน หลายคนลองชิมแล้วติด

ใจไปตามๆกนั 

จากนัน้เดินทางตอ่สูเ่มืองซูวอน เมืองแหง่โบราณสถาน ซึง่มีความส าคญัทางด้าน

ประวตัิศาสตร์ แหง่ เกาหลใีต้ ทัง้ยงัปรากฏเป็นฉากใน ซีรีย์เกาหลช่ืีอดงั อยา่ง แดจงักึม จอม

นางแหง่วงัหลวง ปัจจบุนัถือเป็น สถานท่ีทอ่งเที่ยวยอดนิยมของ สาธารณรัฐเกาหล ี อยูท่าง

ตอนใต้ของ กรุงโซล หา่งจากโซลประมาณ 30 กิโลเมตร เป็นเมืองหลวงที่ใหญ่ที่สดุ และ

สวยงามด้วยความเก่าแก่ของหลายสถาน 

พาท่านเข้าชม ป้อมฮวาซอง ป้อมปราการ

และก าแพงโบราณที่ยงัคงสภาพสมบรูณ์ที่สดุ สร้างขึน้

ในสมยัพระเจ้าชองโจ กษัตริย์องค์ที่ 22 แห่งราชวงศ์โช

ซอน ปี ค.ศ.1794 จุดประสงค์เพื่อย้ายหลมุศพของพระ

บิดา ปอ้มฮวาซอง ทอดตวัยาว 5.5 กิโลเมตร ตามแนวไหลเ่ขาและที่ราบ โอบล้อม เมืองซูวอนไว้ 

  จากนัน้น าท่านเ ข้าชมอีก

หนึ่งสถานที่แห่งความงดงาม พระราชวังฮวา

ซองแฮงกุง ตัง้อยูใ่นเขต ป้อมฮวาซอง สร้างขึน้

เพื่อเป็นที่พกัผ่อนของกษัตริย์ชองโจ นอกจากนี ้

นกัทอ่งเที่ยวยงัได้สมัผสักบัการแสดงแหง่วิถีการ

ใช้อาวธุตา่งๆ ของนกัรบเกาหลสีมยัโบราณ 

น าท่านสู่  MAJOR HOTEL หรือเทียบเท่า 



 

  

วันท่ีสาม กิมจิ - ใส่ชุดฮันบก – Strawberry Farm – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์  

 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ โรงเรียนสอนท ากิมจิ เพื่อให้ท่านเรียนรู้วัฒนธรรมการท ากิมจิและสนุกสนาน

เพลดิเพลนิกบัการท ากิมจิ และให้ทา่นพร้อมถ่ายภาพเป็นท่ีระลกึ 

และให้ทา่นได้ใส่ชุดฮนับก ชดุประจ าชาติของประเทศเกาหลใีต้ เพื่อถ่ายรูปในสตดูิโอท่ีสวย และใหมท่ี่สดุใน

ประเทศเกาหลเีพื่อเป็นท่ีระลกึอีกด้วย  

 

 

 

 

 

    จากนัน้น าท่านเยี่ยมชมไร่ผลไม้ส่งออกที่ส าคญัในฤดูหนาวที่ ไร่สตรอ

เบอร์ร่ี เชิญท่านลิม้รสสตรอเบอร์ร่ีเกาหลีสดๆได้ไม่จ ากัดจ านวน ในบรรยากาศ

ภายในไร่แบบชาวไร่อยา่งแท้จริง ทา่นจะได้พบกบัวิถีชีวิตชาวไร่ของเกาหลวีา่มีวิธีการ

ปลกูสตรอเบอร์ร่ีอย่างไรจึงได้ผลผลิตที่ขนาดใหญ่เป็นพิเศษ และหอมหวานชวนน่า

รับประทานเป็นอยา่งมาก เป็นท่ีช่ืนชอบของชาวเกาหลีและชาวต่างชาติ และท่านยงั

สามารถเลอืกเก็บสตรอเบอร์ร่ี และเลอืกชิมได้จากภายในไร่ 

กลางวัน รับประทานอาหารเที่ยงด้วยเมน ูSHABU SHABU (ชาบูชาบู) เป็นอาหารเกาหลแีบบดัง้เดิม ท่ีมีมาช้านาน เมนู

หม้อไฟร้อนๆ นี ้หลายคนอาจจะคุ้นเคยกบัชาบไูต้หวนั หรือญ่ีปุ่ น ที่เปิดมากมายในเมืองไทย แต่ของเกาหลีจะมีรสชาติที่

ต่างกนัเล็กน้อย จะเป็นการน าผกัหลากหลายชนิด เห็ดต่างๆ โอเด้ง เบคอนหมูรวมกันไว้ในหม้อ และจะเติมด้วยน า้ ซุป

ร้อนๆ สตูรเฉพาะของแต่ละร้าน แล้วต้มจนเดือด ก่อนจะเร่ิมรับประทาน ก็จะน าอดุ้งลงต้มอีกครัง้ จะทานพร้อมกบัข้าว

สวย หรือทานเป็นอดุ้งก็ได้ เมนชูาบชูาบ ูถือได้วา่เป็นรายการอาหารที่ขาดไม่ได้ในโปรแกรมทวัร์เกาหลี เพราะรสชาติของ



น า้ซุป ผกัตา่งๆในหม้อ ท าให้เป็นท่ีช่ืนชอบของหลายท่าน และถ้าท่านใดทานรสจดัหน่อย ก็สามารถขอน า้จ่ิมเกาหลี หรือ

น า้จ่ิมสกีุ ้เติมเพิ่มรสชาติได้ 

จากนัน้น าท่านเดินทางสู่สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ เป็นสวนสนกุกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สดุของประเทศ โดยมีบริษัท

ซมัซุงเป็นเจ้าของ ตัง้อยู่ท่ามกลางหุบเขา ท่านจะได้น่ังกระเช้าลิฟท์ และท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี ชมไล

เกอร์  ที่น่ีทา่นจะพบเจ้าป่าสงิโต และเสอืดินแดนแหง่เทพนิยาย และสนกุกบัเคร่ืองเลน่นานาชนิด อาทิเช่น สเปสวร์ หนอน

สะบดั รถไฟเหาะรางไม้ ซึง่เป็นไฮไลค์ของสวนสนกุแหง่นี ้และชมสวนดอกไม้ซึง่ก าลงับานสะพร่ังอวดสสีนัเต็มสวน 

  

 

 

 

ค ่า บริการอาหารทา่นด้วย เมนู หมูย่างเกาหลี หรือ galbi เป็นอาหารพืน้เมืองเกาหลทีีเลือ่งช่ือและรู้จกักนัดีทัว่โลก 

มีรสชาติกลมกล่อม โดยน า้หมูสว่นทีติดกบักระดูกไปย่างบนเตาถ่านแบบดงัเดิม เสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ เคร่ืองเคียง

หลากชนิด น า้จิม้เต้าเจีย้ว และน า้ซุปสาหร่าย รับประทานคล้ายกบัเมียงค าของไทย 

น าท่านสู่  L’ART HOTEL  หรือเทียบเท่า 

 

วันท่ีส่ี ศูนย์โสมเกาหลี – พระราชวังชางด๊อกกุง - N Seoul Tower - Shin som mee – ถนนฮงแด – 

ตลาดเมียงดง 

เช้า บริการอาหารเช้าที่โรงแรม 

จากนัน้พาท่านรู้จกัและเข้าใจ สมุนไพรโสมเกาหลี หรือราชาแห่งมวลสมนุไพร โสมถกูน ามาใช้คแผนโบราณ

จีน ระบุว่า โสมเป็นสมุนไพรที่ช่วยเสริมความแข็งแรงให้แก่ระบบย่อยอาหารและปอด ช่วยท าให้จิตใจสงบและเพิ่ม

พละก าลงัโดยสว่นรวมสรรพคณุทางการแพทย์ ช่วยบ ารุงหวัใจ ปอ้งกนัโรคหวัใจขาดเลอืด เสริม  ประสทิธิภาพทางเพศ ลด

และปอ้งกนัมะเร็ง และเร็วๆ นี ้โสมเกาหลอีาจจะได้จดทะเบียนมรดกโลก  โดยองค์การยเูนสโก  ทกุวนันีผ้ลติภณัฑ์โสมเป็น

สิง่ที่ขาดไมไ่ด้ส าหรับผู้ที่ค านงึถึงสขุภาพในปัจจบุนั 



จากนัน้น าทา่นเดินทางสู้  พระราชวังชางด๊อกกุง ซึ่งเป็นหนึ่งในห้าพระราชวงัที่ส าคญัที่สดุของเกาหลี สร้างขึน้

ในรัชสมยัของพระเจ้าแทจงแหง่ราชวงศ์โชซ็อน และพระราชวงัชงัด็อกได้ขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยเูนสโกใน

การประชมุคณะกรรมการมรดกโลกสมยัสามญัครัง้ที่ 21 อีกด้วย 

พระราชวังชางด็อกได้ถูกใช้เป็นที่ประทับขององค์กษัตริย์ ที่ว่าราชการ 

และที่ท างานของขนุนางจนถงึปี พ.ศ. 2415 (ค.ศ. 1872) เมื่อพระราชวงัคย็องบกซึง่

อยู่ข้างเคียงได้รับการสร้างขึน้ใหม่

อีกครัง้โดยสมเด็จพระจักรพรรดิซุน

จง (จกัรพรรดิองค์สดุท้ายของจกัรวรรดิเกาหล)ี แตอ่ยา่งไรก็ตามสมเด็จพระ

จักรพรรดิซุนจงนีก็้ได้เสด็จมาประทบัที่พระราชวงัชังด็อกเร่ือยมากระทั่ง

เสด็จสวรรคตในปี พ.ศ. 2469 (ค.ศ. 1926) 

จากนัน้น าท่านเดินทางไป  โซลทาวเวอร์ (SEOUL 

TOWER)  หรือ หอคอยเอ็นโซล (N SEOUL TOWER) หรือ 

“นัมซันทาวเวอร์” (NAMSAN TOWER) ตัง้อยู่บนภูเขานมัซาน 

เป็นจุดท่องเที่ยวที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ส าคญัของกรุงโซล เพราะเป็นจุด

ชมวิวที่มองเห็นวิวทัว่ทัง้กรุงโซล มีความสงูจากฐานหอคอยประมาณ 

236.7 เมตร และมีความสงู 479 เมตรจากพืน้ดิน  

คนที่มาเที่ยวที่นี่ส่วนมากจะเป็นคู่ รัก ทัง้ชาวเกาหลีและ

นกัท่องเที่ยวต่างชาติ คู่รักส่วนมากจะเตรียมกุญแจมาคล้องตรงรัว้

ข้างบนโซลทาวเวอร์ เพราะมีความเช่ือวา่คูรั่กที่ได้มาคล้องกุญแจที่นี่

จะรักกนัยาวนานตลอดไป (สมยัแรกๆ นิยมใช้ลกูกุญแจเล็กๆ เขียน

ข้อความสญัญารัก และช่ือของคูรั่กลงไปในกญุแจ แตช่่วงปีหลงัๆ มา

นีเ้ร่ิมมีการพฒันาอปุกรณ์การคล้องเป็น เคสโทรศพัท์มือถือ, บตัร T-

MONEY, โซจ่กัรยาน, พลัว่ และอปุกรณ์แปลกๆ อีกหลายอยา่งที่คูรั่กรุ่นใหมส่ามารถคิดได้ และน ามาใช้แทนลกูกุญแจ) **

ราคาทัวร์นีไ้ม่รวมค่ากุญแจและค่าขึน้ลิฟท์** 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%88%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%8A%E0%B8%8B%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2415
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%8B%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%8B%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2469


เที่ยง บริการท่านด้วยเมนู “จิมดัก” ไก่อบซีอิ๊ว เป็นเมนูอาหารเกาหลีพืน้เมืองดัง้เดิม จิมดักจานใหญ่นี ้
ประกอบไปด้วย ไก่ชิน้โต มันฝร่ัง วุ้นเส้นเกาหลีนีท้ าจากมันฝร่ังท าให้เหนียวนุ่มเป็นพิเศษ ผัดคลุกเคล้ากับซอส
สูตร เฉพาะ เสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ  การรับประทานใช้กรรไกรตัดเส้นและไก่ให้เป็นชิน้เล็กพอดีค า รับรอง
ต้องติดใจ  

จากนัน้พาท่านสูศ่นุย์รวมเคร่ืองส าอางค์ Shin Som 

mee Cosmetic center ซึง่เป็นศนูย์เคร่ืองส าอางค์ที่ใหญ่ และ

ดีที่สุดในกรุงโซล เป็นแหล่งรวมเคร่ืองส าอางค์ของประเทศ

เกาหลหีลากหลายยี่ห้อไว้ในท่ีเดียว และยงัมีบริการให้ทดสอบ

ผลติภณัฑ์ ฟรี อีกด้วย (ทัง้นีก้ารให้ทดลองผลอตภณัฑ์อาจมี

ทัง้การนวดหน้า, สครับ หรือพอกแขน ขึน้อยูก่บัทางร้านเป็นผู้ก าหนด) 

จากนัน้ให้ทา่นอิสระ ช้อป ชิม ชิล ท่ี ตลาดฮงอิก ถนนฮงอิก เป็นย่าน

ที่มีความหลากหลายรวมอยูแ่หลง่รวมเสือ้ผ้าวยัรุ่น ที่ช้อป ที่กิน ที่ดื่ม และของใช้

สุดเก๋  เ ป็นตลาดที่ ไม่ เคยหลับใหล ตลาดแห่งนี ส้ามารถช้อปปิง้สินค้าที่

หลากหลาย สินค้าที่นิยมช้อปที่สดุในน่านนีค้ือ เสือ้ผ้า เคร่ืองหนงั รองเท้า และ

อปุกรกีฬาตา่งๆ เน้นตลาดไปที่ผู้บริโภคที่เป็นวยัรุ่น นอกจากนีย้งัมีขนมขบเคีย้ว

เคร่ืองส าอางต่างๆที่เรียงรายรายไว้อย่างมากมายตามตึก และริมสองฝ่ังข้างทางเดิน หรือท่านใดนิยมถ่ายรูปที่นี่เป็นอีก

สถานท่ีที่มีความชิคในตวัระหวางทางตามซอกซอยให้ทา่นได้ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นโลเคชัน่สวยๆแนน่อน  

  

จากนัน้น าทา่นช้อปปิง้ที่ ตลาดเมียงดง หรือสยามสแควร์เกาหลี ที่ตลาดเมียงดงนีจ้ะมีเสือ้ผ้า กางเกง รองเท้า 

น า้หอม เคร่ืองส าอางค์ ทัง้แบบ แบรนด์เนมช่ือดงั และโลคอลแบรนด์ ซีดีเพลง รูปดารา หรืออะไรท่ีวยัรุ่นต้องการก็สามารถ

หาได้จากที่ตลาดนีเ้ลยทีเดียว อย่างร้านเคร่ืองส าอางที่คุ้นหคูนไทย เช่น ETUDE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP ร้าน



พวกนีห้าได้ไมย่ากในตลาดแหง่นี ้แถมไมไ่ด้มีแคอ่ยา่งละ่หนึง่ร้านอีกด้วย ประมาณวา่เพิ่งออกจากร้าน ETUDE มาเดินไป

อีกสกัพกัก็ เจอร้าน ETUDE  อีกและ SKIN FOOD, THE FACE SHOP ก็เช่นเดียวกนั ที่ส าคญัราคาเคร่ืองส าอางจะถกู

กวา่ประเทศไทยมาก ประมาณ 2 ถึง 3 เทา่ แถมบางรุ่นไมม่ีขายในประเทศไทยอีกด้วย อีกเร่ืองก็ของกินเลน่ จะมีไอติมโคน

เจ้าดงัอยู ่เพราะไอติมที่เค้ากดมาใสโ่คนนัน้ สงูถึง 2 ฟตุ 

 

 

 

 

 

ค ่า ฟรี!! อิสระอาหาร เพื่อเป็นการสะดวกตอ่การช้อปปิง้ของทา่นท่ีเมยีงดง 
 
น าท่านสู่ที่พกั L’Art Hotel หรือเทียบเท่า 

 

วันท่ีห้า ชมซากุระที่Yeouido - ศูนย์สมุนไพร - REDPINE - โรงงานเจียระไนพลอยเมทิส - ดงฮวา 

DUTY FREE – คลองชองเกชอน - ซุปเปอร์ละลายเงนิวอน - สนามบินอินชอน - กรุงเทพ 

 

 เช้ารับประทานอาหาร ณ โรงแรม 

จากนัน้พาท่านเดินทางไปชมดอกซากุระที่

เกาะยออิโดYeouido เกาะยออิโดตัง้อยู่ในกรุงโซล ริม

แม่น า้ฮัน โดยมีการพัฒนาเกาะแห่งนีใ้ห้เป็นเกาะที่มี

ความทันสมัยสองข้างทาง ก็ เต็ม ไปด้วยอาคาร

ส านักงานทรงแปลกๆ โดยมีการจัดการสถานที่เป็น

อย่างดีจนเป็นเกาะที่สวยงามและเงียบสงบ ขึน้ช่ือใน

สถานที่พกัผ่อนหย่อนใจโดยเฉพาะช่วงเดือนเมษายนจัดว่าเป็นช่วงที่สวยที่สดุ

เนื่องจากดอกซากุระนัน้ได้บานสะพร่ังเรียงรายอยู่ตามสองข้างทาง จัดได้ว่า

งดงามที่สดุในช่วงปี เท่านัน้ยงัไม่พอ ไม่เพียงแค่ดอกซากุระเท่านัน้ ดอกทิวลิปก็ยงัได้มีให้เห็น บอกได้เลยว่าใครที่ชอบ

ถ่ายรูปแล้วละ่ก็ ท่ีนี่จะท าให้แบตเตอร่ีหมดโดยไมรู้่ตวั 



 จากนัน้น าท่านเดินทางไปดแูลสขุภาพกนัที่ ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู 

ซึง่เป็นสมนุไพรที่ทัว่โลกยอมรับ รวมถึงสถาบนัตา่งๆ ว่าเป็นสมนุไพรที่มีคณุภาพดี

ที่สดุในการบ ารุงตบัและดแูละตบัของเรา ซึง่จะเป็นสมนุไพรที่หาได้ยากในปัจจุบนั 

ท่านจะได้ชมการสาธิต การทดลองว่าสมนุไพรชนิดนีม้ีคณุค่าเพียงใดต่อโลกใบนี ้

ต้นไม้ชนิดนีเ้จริญเติบโตในป่าลึกบนภเูขาที่ปราศจากมลภาวะและระดบัสงูเหนือ

น า้ทะเล 50-800 เมตรชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมน ามารับประทานเพื่อช่วย

ดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ไม่ถูกท าลายจาการดื่ ม

แอลกอฮอล์ กาแฟ บหุร่ี สารตกค้างจากอาหารและยาแล้วน าท่านสู่ ศูนย์

สมุนไพรสนเข็มแดงหรือ REDPINE ซึ่งผลิตจากใบสนเข็มแดงใน

ประเทศเกาหลซีึง่จะใช้ต้นสนเข็มแดงจากยอดเขาที่ประเทศเกาหลีเหนือมา

ผลิตโดยใช้เทคโนโลยีพร้อมกับการวิจัยที่ประเทศเกาหลีใต้ออกมาเป็น

น า้มันสนเข็มแดง ภูมิประเทศของประเทศเกาหลีเป็นภูเขาประมาณ 70 

เปอร์เซ็นต์โดยกวา่จะมาเป็นน า้มนัสนเข็มแดงได้ 1 แคปซูล ต้องใช้ใบสนเข็มแดงประมาณ 2.7 กิโลกรัมมาสกดัเอาน า้มนั

มาผลติและวิจยัออกมาเป็นน า้มนัสนนีส้ามารถช่วยในการลดระดบัไขมนัในเส้นเลอืดได้เป็นอยา่งดี 

จากนัน้น าทา่นชม โรงงานเจียระไนพลอยเมทิส แดนเกาหลีเป็นแดนของพลอยสีม่วง พลอยแห่งสขุภาพและ

น าโชค โดยมีตัง้แตส่มีว่งออ่นเย็นตาจนถึงสมีว่งไวน์ มีเสน่ห์เย้ายวนใจ พลอยนีจ้ะงามจบัตาเมื่อมาท าเป็นแหวน จี ้ต่างห ู

และสร้อยข้อมือ  

 

 

 

จากนัน้น าท่านเข้าชมโรงงานสาหร่ายเกาหลี ของฝากที่มีช่ือเสียงและรสชาติที่อร่อยเหาะ นอกจากนีย้งัใช้

สาหร่ายสดๆจากทะเลในการผลิตของทกุๆวนั ในเร่ืองของรสชาติก็ยงัหลากหลายอีกด้วย สาหร่ายเกาหลีจึงเป็นอีกหนึ่ง

ตวัเลอืกที่จะท าให้ทา่นได้ซือ้กลบัไปเป็นของฝาก 

จากนัน้น าท่านช้อปปิง้สินค้าปลอดภาษี ดงฮวา DUTY FREE ช้อปปิง้สินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิเช่น 

นาฬิกา , แวน่ตา , เคร่ืองส าอาง , กระเป๋า , กล้องถ่ายรูป และสนิค้า  แบรนด์เนมอื่นๆอีกมากมาย 

 

 



พาท่านเดินชมคลองชองเกชอน ซึ่งเดิมเป็นคลอง

เก่าแก่ในอดีตมีอายกุว่า 600 ปี ที่ทอดผ่านใจกลางเมืองหลวง 

แต่ในปัจจุบนัได้มีการพฒันา และบรูณะคลองแห่งนีข้ึ น้มาใหม ่

ท าให้กรุงโซลมีคลองที่ยาวกว่า 6 กิโลเมตร ที่มีแต่น า้ใสจน

สามารถมองเห็นตัวปลาหลากพันธ์ที่ก าลังแหวกว่ายไปมา 

ปัจจบุนัโครงการชองเกชองได้กลายเป็นสถานท่ีจดักิจกรรมตา่งๆ อาทิ งานแสดงศิลปะตา่งๆ งานดนตรี นิทรรศการดอกไม้ 

ฯลฯ และยงัมีสวนสาธารณะทัง้สองฝ่ังคลอง 

เที่ยง  บริการท่านด้วย BULGOGI เนือ้หมูและปลาหมึกย่างบาร์บีคิวหมักสไตล์สมัยใหม่เกาหลี คน
ต่างประเทศนิยมรับประทานเพราะมีรสชาติออกหวานเผ็ดเล็กน้อย โดยการน าบาร์บีคิวหมูปลาหมึกลงใน
กระทะคร่ึงวงกลมพร้อมน า้ซุปปรุงรส เมื่อสุกรับประทานพร้อมเคร่ืองเคียงและข้าวสวย 

   แวะซือ้ของ (ละลายเงินวอน 5 แถม 1) 

สาหร่าย ขนมต่างๆ  ช็อกโกแลตหิน ซีเรียลช็อกโก 

ผลติภณัฑ์ของใบและรากฝอยของโสม ในรูป ขนมโสม 

ชา โสม  โคลนพอกหน้า โสม  ค รีม ล้า งห น้า โสม 

เคร่ืองส าอางโสม เป็นต้น  และยงัมีหมอนสขุภาพ กิมจิ 

เป็บโปโร้ (ป๊อกกีเ้กาหล)ี ชินราเมง (มามา่เกาหล)ี  

เมื่อถงึเวลาอนัควรพาทา่นเดินทางสูส่นามบินนานาชาติอินชอน 
 

…….. น. เดินทางกลบักรุงเทพฯโดย เที่ยวบินที่ …….. 

…….. น. ถึงประเทศไทย สนามบินนานาชาติสวุรรณภมูิ พร้อมด้วยความประทบัใจ 

 

เที่ยวบนิที่ LJ003 เวลา 17:25 น. เดนิทางถงึประเทศไทยเวลา 21:25 น. 

เที่ยวบนิที่ 7C2203 เวลา 20:05 น. เดนิทางถงึประเทศไทย เวลา 23:59 น. 

เที่ยวบนิที่ TW101 เวลา 20:25 น. เดนิทางถงึประเทศไทย เวลา 00:10 น. 

 

 



อตัราคา่บรกิาร 

 

เดินทาง 

ราคาทวัร ์

ผูใ้หญ ่ เด็กมีเตยีง เด็กไม่มีเตยีง พกัเดี่ยว 

4-8 เม.ย. 2560  

14,999.- 

 

6,000 
8-12 เม.ย. 2560 

18-22 เม.ย. 2560 

22-26 เม.ย. 2560 

25-29 เม.ย. 2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หมายเหตุ 

1. ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงเท่ียวบินทัง้ไปและกลบัโดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
2. ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมหรือรายการอาหารโดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้าทัง้นีข้ึน้อยูต่ามความ

เหมาะสม 
3. **กรุณาช าระมัดจ า ภายใน 3 วันท าการ หลังได้รับ invoice พร้อมแจ้งชื่อตามหนังสอืเดนิทาง และช าระ

ทัง้หมดก่อนการเดินทาง 30 วนั** ( หากเป็นราคาโปรโมชั่น กรุณาช าระตามวนัเวลาที่ก าหนดบน  invoice 
หรือ 1 วนัหลังท าการจอง ) 

4. ถ้าลูกค้าเป็นชาวต่างชาติที่ต้องท าวีซ่าช าระเพิ่มท่านละ 3,000 บาท 
5. ถ้าลูกค้าไม่เข้าร้านค้าช้อปป้ิงตามที่โปรแกรมก าหนด ทางแลนด์ปรับเงนิค่าเข้าร้านชอ็ปร้านละ 

3,000  บาท 
6. ห้องพัก (Double Bed // Twin Bed) เป็น  ON REQUEST) ขึน้อยู่กบัห้องว่าง ณ วันเข้าพกั และโรงแรมที่

เข้าพกั ไม่สามารถ CONFIRM ให้ได้ 
7. ถ้าลูกค้ามีความประสงค์ขอแยกตัวจากทัวร์หรือการท่องเที่ยวกับคณะ ทางแลนด์ปรับเงนิวนัละ 5,000 

บาท/ท่าน 

8. ลูกค้ามีความประสงค์เปลี่ยนชื่อก่อนเดนิทางน้อยกว่า 25 วันมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 5,000 บาท/
ท่าน ทุกกรณี 

9. ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ที่กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบใุน
รายการ บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

10. **กรุณาช าระเต็มจ านวน ภายในวนัและเวลาที่ระบใุน  Invoice มิฉะนัน้จะยกเลกิการจอง โดยอตัโนมตั ิ
11. **ราคาข้างต้นไมส่ามารถใช้กบักรุ๊ปนกัเรียนทกุระดบัชัน้, ปริญญาตรี,โท,ขายตรงทกุชนิด** 

 
 

เงื่อนไขการให้บริการกรณีส ารองที่ น่ัง   
***ราคาปกตชิ าระเงนิมัดจ า***   ทา่นละ 10,000 บาท และ ช าระเต็มจ านวนก่อนวนัเดินทาง 25 วนั 
***ราคาโปรโมชั่นช าระเงนิเตม็จ านวนเท่านัน้***    

พร้อมแจ้งช่ือเป็นภาษาองักฤษตามหนงัสอืเดินทาง และแนบไฟล์พาสปอร์ตลงในระบบ Booking 
Online (หากมข้ีอสงสยักรุณาติดตอ่เจ้าหน้าที)่ 

 
ราคาทัวร์รวม  

1. คา่ตวัเคร่ืองบินไป-กลบั ตามเส้นทางที่ระบใุนรายการชัน้ทศันาจร ไป-กลบัพร้อมคณะ  
2. คา่อาหารทกุมือ้ ตามที่ระบใุนรายการ 
3. คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการ 
4. คา่ที่พกัตามระบใุนรายการ พกัห้องละ 2 หรือ 3 ทา่น ตามโรงแรมที่ระบ ุหรือเทียบเทา่ 
5. คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 
6. คา่ภาษีสนามบิน ทกุแหง่ที่มี 



7. คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระทา่นละ 20 กก. ขึน้อยูก่บัสายการบิน (JEJU AIR จ ากดัน า้หนกักระเป๋าที่ 15ก.ก. ตอ่ใบ) 
8. คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดินทาง วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 

 
  ราคาทัวร์ไม่รวม 

1. คา่ใช้จา่ยสว่นตวั อาทิ คา่ท าหนงัสอืเดินทาง, คา่โทรศพัท์สว่นตวั, คา่ซกัรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงคา่อาหาร และ
เคร่ืองดื่มที่สัง่เพิม่นอกเหนือรายการ (หากทา่นต้องการสัง่เพิ่ม กรุณาติดตอ่หวัหน้าทวัร์และช าระตรงตา่งหาก) 

2. ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น  ท่านละ 1,000 บาท (30,000 วอน) ต่อ ทริป 
3. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 
4. คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระ ที่หนกัเกินสายการบินก าหนด (ปกติ 15-20กก. ขึน้อยูก่บัสายการบิน) 
5. คา่วซีา่ส าหรับพาสปอร์ตตา่งด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ต 2)ใบประจ าตวัคนตา่งด้าว 3)ใบส าคญัถ่ิน

ที่อยู ่ 4)ส าเนาทะเบียนบ้าน(ถ้าม)ี 5)สมดุบญัชีเงินฝาก(ถ้าม)ี 6)รูปถ่ายส ี 2 นิว้ 2 รูป (ส าหรับหนงัสอืเดินทางตา่ง
ด้าว เจ้าของหนงัสอืเดินทางต้องท าเร่ืองแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองกอ่นจะยื่นวซีา่) 

6. คา่อาหารท่ีลกูค้ารับประทานทานนอกเหนือหรือเปลีย่นแปลงจากที่โปรแกรมก าหนด หากลกูค้าไมส่ามารถ
รับประทานอาหารที่ทางทวัร์จดัให้ กรุณาเตรียมอาหารส าเร็จรูปสว่นตวัส ารองมาด้วย 

 
 การยกเลิก 

 ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 50  วันขึน้ไปไม่คนืค่ามัดจ า 
 ยกเลิกการเดนิทางไม่ถงึ 50  วันไม่คืนเงนิค่าทวัร์ทัง้หมด 

(ราคาโปรโมชั่นไม่สามารถยกเลิกการเดนิทาง หรือเปลี่ยนแปลงวนัเดนิทางและผู้เดนิทางได้ในทุก
กรณี ) 

 กรุณาช าระยอดตามก าหนดช าระ ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลิกที่น่ังโดยไม่คืนค่ามัดจ าในกรณี
ช าระช้าเกนิกว่าก าหนด     

***ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิกการเดินทางหรือเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้*** 
กรุ๊ปท่ีเดินทางต้องการันตีมดัจ ากบัสายการบิน หรือผา่นตวัแทนในประเทศ หรือตา่งประเทศ รวมถงึเที่ยวบินพิเศษเช่น 
Charter Flight, Extra Flight  จะไมม่ีการคืนเงินมดัจ า หรือ คา่ทวัร์ทัง้หมด 
 

      หมายเหตุ 

1. จ านวนผู้เดินทาง ขัน้ต า่ ผู้ใหญ่  20  ทา่น ขึน้ไป 
2. เที่ยวบินราคาและรายการทอ่งเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านงึถึงผลประโยชน์ของผู้

เดินทางเป็นส าคญั 
3. หนงัสอืเดินทาง ต้องมีอายเุหลอืใช้งานไมน้่อยกวา่ 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มจีดุประสงค์เดนิทางเพื่อ

ทอ่งเที่ยวเทา่นัน้ หากลกูค้าไม่สามารถเดินทางได้เนื่องจากเหลอืพาสปอร์ตน้อยกวา่ 6 เดือน ทางบริษัทจะไม่
รับผิดชอบใดๆทัง้สิน้ 



4. ทางบริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบิน, การประท้วง,การนดัหยดุงาน, 
การก่อจลาจล หรือกรณีที่ทา่นถกูปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรม
แรงงานทัง้จากไทย และตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

5. ทางบริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากทา่นใช้บริการของทางบริษัทฯ ไมค่รบ อาทิไมเ่ที่ยวบางรายการ, ไมท่าน
อาหารบางมือ้  เพราะคา่ใช้จ่ายทกุอยา่ง ทางบริษัทฯ ได้ช าระคา่ใช้จ่ายให้กบัตา่งประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแล้ว 

6. ทางบริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอบุตัิเหตทุี่เกิดจาก
ความประมาทของตวันกัทอ่งเทีย่วเอง 

7. ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณีที่ทา่นไมเ่ดินทางพร้อมคณะไมส่ามารถน ามาเลือ่นวนัหรือคืนเงินได้  
8. เมื่อทา่นตกลงช าระเงินไมว่า่ทัง้หมดหรือบางสว่นกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นได้ยอมรับในเง่ือนไข

ข้อตกลงตา่งๆ ท่ีได้ระบไุว้แล้วทัง้หมด 
 

 

 

 

 

 

***เน่ืองจากทางแลนดเ์กาหลี ไดร้บัแจง้เตือนหลายครัง้จากกองตรวจคนเขา้เมืองประเทศเกาหลีใต ้ และจากสายการบิน 

เรือ่งผ ูแ้อบแฝงมาเป็นนกัท่องเท่ียว แต่ไปดว้ยวตัถปุระสงคอ่ื์น เช่น ไปท างาน แรงงานผิดกฎหมาย ดงันัน้ตัง้แต่วนัท่ี 1 

มีนาคม 2558 ทางแลนดเ์กาหลีจ าเป็นตอ้งเก็บค่าประกนัเพ่ือใหล้กูคา้ไป-กลบัพรอ้มกร ุป๊เท่านัน้ เป็นจ านวนเงิน (3,500 

บาท  หรอื 100,000 วอน) หากลกูคา้เป็นนกัท่องเท่ียวจรงิๆ เดินทางท่องเท่ียวพรอ้มกร ุป๊และกลบัพรอ้มกร ุป๊ตาม

โปรแกรมท่ีก าหนด สามารถขอรบัเงินประกนัน้ีคืนเต็มจ านวน ดงันัน้จึงใครข่อความรว่มมือจากลกูคา้ปฎิบติัตามเง่ือนไข

ดงักลา่ว  

 (ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินประกนักรณีลกุคา้ไม่ผ่านกองตรวจคนเขา้เมือง หรอื กรมแรงงาน 

ทัง้ท่ีประเทศไทยและประเทศเกาหลใีต)้*** 

 


