
 

 

 
บินดว้ยสายการบิน(TW):ข้ึนเครื่องท่ีสนามบินสุวรรณภมิู 

TW102 BKK(กรุงเทพ) –ICN(อินชอน) 01.20-08.55 

TW101 ICN(อินชอน) –BKK(กรุงเทพ) 20.25-00.25 

**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยน้ําหนักไม่เกิน20ก.ก.และถือข้ึนเคร่ืองบินไดน้ํ้าหนักไม่เกิน7ก.ก. 



  

**พาสปอรต์ตอ้งมีอายุใชง้านไดค้งเหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน ณ วนักลบั** 

เกาหลี – เกาะนามิ – สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์

5วนั3คืน โดยสายการบินทีเวย ์TW 

 
วนัแรก     กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)     

21.00 น.  พรอ้มกันท่ีสนามบิน สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศขาออกชั้น 4 

 ประตู 6 เคาน์เตอร์ P สายการบินทีเวย ์(TW) มีเจา้หน้าท่ีของบริษัทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอาํนวย

ความสะดวกในเร่ืองเอกสาร ติดแท็กกระเป๋าและการเช็คอินแก่ท่าน  

วนัที่สอง    กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - ท่าอากาศยานนานาชาตอิินชอน – เมืองชุนชอน-เกาะนามิ -   

               เมืองคยองกีโด  - ลานสกีรีสอรท์                                                            (- /เท่ียง/เย็น) 

01.55 น. เหิรฟ้าสู่กรุงโซล โดยสายการบินTWAY เท่ียวบินท่ี TW102 (บินประมาณ 05 – 05.30ชัว่โมง) 

           
 

         ***ไม่มีบริการอาหารบนเครือ่งทั้งขาไปและขากลบั*** 

            (รวมน ้าหนกักระเป๋าโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 20 กก. และถือข้ึนเครือ่งไดไ้ม่เกิน 7 กก./ท่าน) 

                                   ***หากท่านตอ้งการซ้ือน ้าหนกัเพ่ิม ตอ้งเสยีค่าใชจ้า่ยเพ่ิม*** 

วนัท่ี โปรแกรมทวัร ์
อาหาร 

โรงแรม 
เชา้ เที่ยง เยน็ 

1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)                                                                      

2 

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ท่าอากาศยานนานาชาติอิน 

ชอน– เมืองชุนชอน- เกาะนามิ – เมืองคยองกีโด  - ลานสกีรี 

สอรท์                

      
SAMWON HOTEL 

หรือเทียบเท่า 

3 
เมืองยงอิน - สวนสตรอเบอร่ี –วดัวาวูจองซา- สวนสนุกเอเวอร์

แลนด ์– N SEOUL TOWER -  ชอ้ปป้ิงเมียงดง 
   

L ART HOTEL  

หรือเทียบเท่า 

4 
ศูนยโ์สมรฐับาล-ผ่านชมบลูเฮาส์-ใส่ชุดฮนับกถ่ายรูปท่ีพระราชวงั

เคียงบอ๊ค - DUTY FREE-COSMETIC SHOP - ชอ้ปป้ิงตลาดฮงแด          
   

L ART HOTEL  

หรือเทียบเท่า 

5 

ทําคิมบบั–ฮอกเกตนามู สมุนไพรบาํรุงตับ-RED PINE สนเข็ม

แดง- THE HYUNDAI MALL - ซุปเปอรล์ะลายเงินวอน - สนามบิน

อินชอน              

 COUPON   



  

 

09.55น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอนประเทศเกาหลีใต ้(เวลาทอ้งถิ่ นเรว็กวา่ไทย 2 ช.ม.) 

จากน้ันออกเดินทางสู ่ เมืองชุนชอน ตั้งอยูใ่นจงัหวดัคงัวอนโด ผูค้นยงัคงวถีิชีวติแบบบา้นๆซ่ึงจะแตกต่างจากกรุงโซล      

เมืองหลวงของเกาหลีท่ีเต็มไปดว้ยแสงสีเสียงหลายคนถา้ไดย้นิชื่อเมืองชุนชอนคงไม่รูจ้กัและไม่รูว้า่อยู่ส่วนไหนของ

เกาหลีแต่ถา้บอกวา่เกาะนามิทุกคนก็คงรอ้งออกมาวา่อ๋ออยา่งแน่นอน 

เท่ียง    บริการอาหารเท่ียง ณ รา้นอาหาร (ม้ือท่ี 1) บริการ ทคัคาลบี หรือไก่บารบี์คิวผดัซอสเกาหลีอาหารเล่ืองช่ือของเมือง 

           ชุนชอน โดยนําไก่บารบี์คิว มนัหวาน ผดักะหลํา่ปลี ตน้กระเทียม ต๊อกหรือขา้วป้ัน และซอสมาผดัรวมกนับนกระทะ 

           แบนดาํคลุกเคลา้ทุกอยา่งใหเ้ขา้ท่ี รบัประทานกบัผกักาดเกาหลีและเคร่ืองเคียง 

 
นําท่านเดินทางสู่ เกาะนามิ นัง่เรือเฟอรร่ี์ขา้มไปโดยใชเ้วลาประมาณ 10 นาที เกาะนามิแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง

ของเกาหลีใตท่ี้สามารถท่องเท่ียวไดท้ั้งปี ตั้งอยูก่ลางทะเลสาปชองเพียง บนเกาะจะมีบรรยากาศร่มร่ืนเต็มไปดว้ยตน้สน 

ตน้เกาลัด ตน้แปะก๊วย ตน้ซากุระ ตน้เมเป้ิล และตน้ไมด้อกไมอ่ื้นๆ ท่ีพลัดกันออกดอกเปล่ียนสีใหช้มกันทุกฤดูกาล 

บรรยากาศหนาวๆ มีหิมะปกคลุมก็จะอยู่ในช่วงเดือนธันวาคม-มกราคม เกาะนามิโด่งดังจากซีรี่ยเ์รื่อง Winter Love 

song โดยใชเ้กาะนามิเป็นสถานท่ีถ่ายทํา มีคู่รกัมากมายมกัไม่พลาดท่ีจะมาถ่ายรูปกบัจุดไฮไลท์บนเกาะสุดโรแมนติก 

“Winter Sonata’s First Kiss” รูปป้ันคู่พระ-นาง จากซีรี่ยเ์รื่องดงั ใกลก้นัน้ันยงัมีโซนอาหารทั้งรา้นอาหารแบบนัง่

ทาน รา้นป้ิงยา่ง และซาลาเปาน่ึงเตาถ่านแบบโบราณ  

 
น าท่านสู่ลานสกีขนาดใหญ่  YANGJI SKI RESORT หรือเทียบเท่าประกอบไปดว้ยเนินสกีถึง 2 เนินดว้ยกนัแบ่งเป็น

เนินสกีสาํหรบัผูฝึ้กหดัเล่น 1 เนิน,  และเนินสาํหรบัผูท่ี้เล่นชาํนาญแลว้ 1 เนิน (ราคาทัวรย์งัไม่รวมค่าอุปกรณ์การเล่น

สกี, สกีลิฟท,์ สโนวส์เลด กอนโดล่า หรือ เคเบิล **ขึ้ นอยูก่บัสถานท่ีวา่มีใหบ้ริการหรือไม่**) มีเวลาใหท่้านไดส้นุกกบั

การเล่นสกีอยา่งเต็มท่ี ซ่ึงปลอดภยัไม่มีอนัตราย เตรียมตวัก่อนเล่นสกี ควรเตรียม ถุงมือสกี ผา้พนัคอ แวน่กนัแดด เส้ือ



  

แจค๊เก็ตกนัน้ํา หรือผา้รม่ และกางเกงรดัรูป ขอคาํแนะนําและฝึกวธีิการเล่นจากไกดท์อ้งถ่ินก่อนลงสนามจริง เพ่ือความ

ปลอดภัยของท่านเองเป็นสําคัญ **ปริมาณของหิมะและการเปิดใหบ้ริการของลานสกีขึ้ นอยู่กับความเอ้ืออํานวยของ

อากาศ หากไม่มีหิมะเพียงพอ ลานสกีอาจจะปิดใหบ้ริการ ในกรณีท่ีลานสกีไม่สามารถเปิดบริการ ทางบริษัทขอสงวน

สิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรม ปรบัเปล่ียนเป็น ONE MOUNT SNOW PARK (ไม่รวมค่าเขา้ SNOW PARK) 

     
เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร (ม้ือท่ี 2) ชาบูชาบู สุก้ีสไตลเ์กาหลีบนหมอ้ไฟรอ้นๆ ประกอบดว้ย หมูสไลด์

และผกัสดนานาชนิด เสิรฟ์พรอ้มน้ําซุปรอ้นๆ 

  
  

 

 

 

 

ที่พกั L’ART HOTEL หรอืเทียบเท่า 

วนัที่สาม    เมืองยงอิน - สวนสตรอวเ์บอรร์ี่ – วดัวาวูจองซา - สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์– N SEOUL TOWER -   

                ชอ้ปป้ิงเมียงดง                                                                                  (เชา้ /เท่ียง/เย็น) 

เชา้       บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของท่ีพกั (ม้ือท่ี3)  

นําท่านไป วดัวาวูจองซา (Waujeongsa Temple) ตั้งอยูใ่นเมืองยงอิน จงัหวดัคยองกีโด เป็นวดัเก่าแก่ท่ีตั้งอยูก่ลางภูเขา 

มีเศียรพระพุทธเจา้ขนาดใหญ่สีทองอรา่มดูโดดเด่น ซ่ึงเป็นสญัลกัษณ์ท่ีสาํคญัของวดัน้ี เศียรพระพุทธรูปน้ีมีความสูงถึง 

8 เมตร วางตั้งอยูบ่นกองหินขนาดใหญ่ วดัแหง่น้ีสรา้งขึ้ นในปี ค.ศ. 1970 โดยนักบวชแฮด๊อกเพ่ือแสดงการตอบแทน

ความเมตตากรุณาของพระพุทธเจา้ในการรวมประเทศเกาหลีเหนือและเกาหลีใต ้ 

 



  

นําท่านชิมสตรอเบอรร์ี่สดสดจากไร่ ท่ี ไรส่ตรอเบอรร่ี์เชิญท่านล้ิมรสสตรอเบอรร่ี์เกาหลีสดๆ ในบรรยากาศภายในไร่

สตรอเบอรร่ี์อยา่งแทจ้ริง ท่านจะไดพ้บกบัวิถีชีวิตชาวไร่สตรอเบอรร่ี์ของเกาหลี วา่มีวิธีการปลูกอยา่งไรจึงไดผ้ลสตรอ

เบอรร่ี์ท่ีขนาดใหญ่เป็นพิเศษและหวานหอมชวนน่ารบัประทานเป็นท่ีช่ืนชอบของชาวเกาหลีเองและชาวต่างชาติ และยงั

เป็นผลไมส้่งออกของประเทศอีกดว้ย ชมวธีิการปลูก การดูแลรกัษาผลสตรอเบอรร่ี์ และท่านยงัสามารถเลือกเก็บสตรอ

เบอรร่ี์ และเลือกชิมไดจ้ากภายในไร ่พรอ้มทั้งยงัสามารถซื้ อกลบัไปฝากคนทางบา้นไดด้ว้ย  

(หมายเหตุ: สามารถไปไรส่ตรอเบอรรร่ี์ไดต้ั้งแต่เดือน ธ.ค. – เม.ย.เท่าน้ัน) 

     
น าท่านไปสนุกสุดมนัสท่ี์ สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์ Everland เป็นสวนสนุกกลางแจง้ของประเทศเกาหลีใต ้สวนสนุกน้ี

ถูกขนานนามวา่ ดิสนียแ์ลนดเ์กาหลี เป็นสวนสนุกกลางแจง้ท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศ โดยมีบริษัทซมัซุงเป็นเจา้ของ 

ตั้งอยูท่่ามกลางหุบเขา ท่านจะไดนั้ง่กระเชา้ลิฟต ์และท่องไปกบัโลกของสตัวป่์าซาฟารี ชมไลเกอร ์(สิงโตผสมกบัเสือ) 

แฝดคู่แรกของโลก ท่ีน่ีท่านจะพบวา่เจา้ป่าสิงโต และเสือสามารถอยูด่ว้ยกนัไดอ้ยา่งเป็นสุข ชมความน่ารกัของหมีท่ี

สามารถส่ือสารกบัคนขบัรถไดเ้ป็นอยา่งดี เขา้สู่ดินแดนแห่งเทพนิยาย สวนส่ีฤดู ซ่ึงจะปลูกดอกไมเ้ปล่ียนไปตามฤดูกาล

และสนุกกบัเครื่องเล่นนานาชนิด อาทิเช่น สเปสทวัร ์รถไฟเหาะ หนอนสะบดั ชมกิจกรรมและการแสดงต่าง ๆ ท่ีจดั

ตามตารางประจาํวนั ดว้ยบตัรเขา้ชมแบบ Big 5 ชอบป้ิงในรา้นคา้ของท่ีระลึกและ Outlet 

  
 

 

 

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%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%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%8B%E0%B8%B8%E0%B8%87
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%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%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
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Outlet&action=edit&redlink=1


  

เท่ียง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (ม้ือท่ี 4) บริการ หมูยา่งเกาหลี หรือ คาลบ้ี เป็น อาหารพ้ืนเมือง 

          เกาหลีท่ีเล่ืองช่ือและรูจ้กักนัดีทัว่โลกมีรสชาติกลมกล่อมโดยนําหมูส่วนท่ีติดกบักระดูกไปยา่งบนเตาถ่านแบบ 

          ดั้งเดิม เสิรฟ์พรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ เคร่ืองเคียงหลากชนิด น้ําจิ้ มเตา้เจี้ ยว และน้ําซุปสาหรา่ย รบัประทานคลา้ย 

          กบัเม่ียงคาํของไทย 

   

 
 
 

 

 

เดินทางกลับไปท่ีเมืองโซล (SEOUL)ข้ึนภูเขานัมซาน เป็นท่ีตั้งของหอคอยเอ็น โซลล ์ทาวเวอร ์(N SEOUL 

TOWER)1 ใน 18 หอคอยเมืองท่ีสูงท่ีสุดในโลก มีความสูงถึง 480 เมตร เหนือระดับน้ําทะเล ท่านสามารถชม

ทศันียภาพของกรุงโซลจากยอดโซลทาวเวอรไ์ดร้อบทิศ 360 องศา โดยสามารถมองไดถึ้งเขาพูกกัซนั และถา้หนัไปยงั

ทิศตรงขา้ม ก็จะเห็นไกลไปถึงแม่น้ําฮันกัง เป็นอีกหน่ึงสถานท่ี ท่ีสุดแสนจะโรแมนติก ไม่ว่าจะเป็นยามกลางวนัหรือ

กลางคืน และไม่ว่าจะฤดูไหนๆ ท่ีน่ียงัคงไดร้บัความนิยมเสมอมา เพราะเป็นสถานท่ีคลอ้งกุญแจคู่รกัท่ียอดนิยมของ

นักท่องเท่ียว และชาวเกาหลี โดยมีความเช่ือวา่หากไดม้าคลอ้งกุญแจดว้ยกนัท่ีน่ี และโยนลูกกุญแจลงไปจะทําใหร้กักนั

มัน่คง ยนืยาว ตราบนานเท่านาน ** ยงัไม่รวมค่าขึ้ นลิฟต์ และ ค่าแม่กุญแจ ลูกกุญแจคู่รกัสาํหรบัคลอ้ง ท่านสามารถ

เตรียมจากประเทศไทยไปได ้**  

 

ค า่        รบัประทานอาหารค า่ ณ รา้นอาหาร (ม้ือที่ 5) เมนูบูลโกกิ เมนูอาหารดั้งเดิมของเกาหลีท่ีขึ้ นช่ือ เป็นเน้ือผัด 

            ซอสบารบี์คิวเกาหลีนํามาขลุกขลิกกบัซุปบุลโกกิกะทะรอ้น พรอ้มผกัและเคร่ืองเคียงต่างๆ เวลากินใหกิ้นกบัผกั 

            กระเทียม และพริก ห่อเป็นคาํแลว้จ้ิมน้ําจ้ิม 

  
 

 



  

จากน้ันนําท่านชอ้ปป้ิงยา่น เมียงดงหรือสยามสแควรเ์กาหลี หากท่านตอ้งการทราบว่าแฟชัน่ของเกาหลีเป็นอย่างไร 

กา้วลํ้านําสมยัเพียงใดท่านจะตอ้งมาท่ีเมียงดงแห่งน้ี พบกบัสินคา้วยัรุ่น อาทิ เส้ือผา้แฟชัน่แบบอินเทรน เคร่ืองสาํอาง

ดังๆ ของเกาหลี พบกับความแปลกใหม่ในการชอ้ปป้ิงอีกรูปแบบหน่ึง ซ่ึงเมียงดงแห่งน้ีจะมีวยัรุ่นหนุ่มสาวชาวโสมไป

รวมตวักนัท่ีน่ีกวา่ลา้นคนในแต่ละวนั  

ท่ีพกั SKYPARK HOTEL MYEOUNGDONG หรือเทียบเท่า 

 

 

วนัที่สี่    ศูนยโ์สมรฐับาล-ผ่านชมบลเูฮาส-์ใส่ชุดฮนับกถ่ายรูปที่พระราชวงัเคียงบอ๊ค - DUTY FREE-COSMETIC  

            SHOP - ชอ้ปป้ิงตลาดฮงแด                                                                      (เชา้ /เท่ียง/-) 

เชา้      บริการอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี 6) 

นําท่านเดินทางสู่ ศูนยโ์สมรฐับาล ซ่ึงรฐับาลรบัรองคุณภาพวา่ผลิตจากโสมท่ีมีอายุ 6 ปีซ่ึงถือวา่เป็นโสมท่ีมีคุณภาพดี

ท่ีสุดชมวงจรชีวิตของโสมพรอ้มใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือโสมท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุดและราคาถูกกว่าไทยถึง 2 เท่ากลบัไปบาํรุง

ร่างกายหรือฝากญาติผูใ้หญ่ท่ีท่านรักและนับถืออีกไม่ไกลจากกันมากนัก จากน้ันชมพระราชวังเคียงบ็อค ซ่ึงเป็น

พระราชวงัไมโ้บราณท่ีเก่าแก่ท่ีสุด กวา่ 600 ปีก่อน ภายในพระราชวงัแห่งน้ีมีหมู่พระท่ีนัง่มากกวา่ 200 หลงั แต่ไดถู้ก

ทาํลายไปมากในสมยัท่ีญ่ีปุ่นเขา้มาบุกยดึครอง ทั้งยงัเคยเป็นศูนยบ์ญัชาการทางการทหารและเป็นท่ีประทับของกษัตริย ์ 

ปัจจุบันไดมี้การก่อสรา้งหมู่พระท่ีนัง่ท่ีเคยถูกทําลายขึ้ นมาใหม่ในตําแหน่งเดิม ถ่ายภาพคู่กับพลับพลากลางน้ําเคียง

เฮวรู ท่ีซ่ึงเคยเป็นทอ้งพระโรงออกงานสโมสรสันนิบาตต่างๆ(ใหเ้วลาท่านเช่าชุดฮันบกสวยๆหนา้พระราชวังและ

ถ่ายรูปตามอธัยาศยั **ราคาเช่าชุดไม่รวมในค่าทวัร*์**)  

            
       จากน้ันนําท่าน ชอ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษีท่ี ดิวต้ีฟรี (Duty Free Shop)ท่ีน่ีมีสินคา้ชั้นนําใหท่้านเลือกซ้ือมากมาย 

        กวา่ 500 ชนิด อาทิ น้ําหอม เส้ือผา้เคร่ืองสาํอาง กระเป๋า นาฬิกา เคร่ืองประดบั ฯลฯ 

เที่ยง     รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (ม้ือที่ 7) เมนูจมิดกั เป็นไก่พะโลผ้ดักบัวุน้เสน้และผกัอร่อย 

            มากมายเสริฟ์พรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ พรอ้มเครื่องเคียงต่างๆ 

                  
     หลงัจากน้ัน น าท่านไปชอ้ปป้ิงท่ี ศูนยร์วมเครื่องส าอางแบรนดด์งัเกาหลี(COSMETIC SHOP)เช่น WATER 

      DROP (ครีมน้ําแตก), SNAIL CREAM (ครีมเมือกหอยทาก), BOTOX (โบท็อกซ)์, ALOE VERA PRODUCT 

      (ผลิตภณัฑจ์ากสมุนไพรวา่นหางจระเข)้ เป็นตน้ อิสระชอ้ปป้ิงยา่นฮงแด HONGDAE อยูใ่กลก้บัมหาวทิยาลยัศิลปะ 

      ฮงอิกท่ีมีช่ือเสียงมากของเกาหลีบรรยากาศจึงสดใสเต็มไปดว้ยหนุ่มสาวชาวโซลในตอนกลางวนัฮงแดเป็นถนนท่ี 



  

      สามารถเดินชอ้ปป้ิงในรา้นเส้ือสวยสุดอารต์แบบราคานักศึกษา และอพัเดตสตรีท สไตล ์จากแฟชัน่นิสตา้ตวั 

      จริงส่วนกลางคืนเป็นแหล่งปารต้ี์ท่ี chic   

       **อิสระทานอาหารค า่ที่ฮงแด มีอาหารหลากหลายใหท้า่นเลือกทาน*** 

              

ท่ีพกั  SKYPARK HOTEL MYEOUNGDONG หรือเทียบเท่า 

วนัที่หา้    ท าคิมบบั–ฮอกเกตนามู สมุนไพรบ ารุงตบั-RED PINE สนเข็มแดง- The Hyundai Mall 

             - ซุปเปอรล์ะลายเงินวอน - สนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ                                 (เชา้ /-/-) 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี 8) 

จากน้ันนําท่าน เรียนรูว้ิธีการทําคิมบบั(ขา้วห่อสาหร่าย) อาหารง่ายๆท่ีคนเกาหลีนิยมรบัประทานโดยการนําขา้วสุก

และส่วนผสมอ่ืนๆหลากชนิด เช่น แตงกวา แครอท ผกัโขม ไขเ่จียว ปูอดั แฮม เป็นตน้ แลว้แต่วตัถุดิบท่ีท่านสะดวก วาง

แผ่บนแผ่นสาหร่ายแลว้มว้นเป็นแท่งยาวๆ จากน้ันหัน่เป็นช้ินพอดีคํา ชาวเกาหลีนิยมรบัประทานคิมบับระหว่างการ

ปิกนิก หรืองานกิจกรรมกลางแจง้ หรือรับประทานเป็นอาหารกลางวันเบาๆ โดยเสิร์ฟกับหัวไชเทา้ดองและกิมจิ 

นอกจากน้ีคิมบบัยงัเป็นอาหารนํากลับบา้นท่ีเป็นท่ีนิยมทั้งในเกาหลีและต่างประเทศ นําท่านเลือกซ้ือ สมุนไพรฮอก

เกตนามู เป็นผลิตภัณฑ์ผลของฮ๊อกเก็ตนามูท่ีเติบโตกลางป่าดงดิบกว่า 20 ปี มีสรรพคุณช่วยกรองสารพิษในตับ 

เหมาะสาํหรบัคนท่ีทํางานหนัก ด่ืมเหลา้ นอนดึก หรือเป็นไวรสัตับอกัเสบ ตับแข็ง ใหท่้านอิสระเลือกซ้ือใหต้ัวเองและ

ฝากครอบครวัหรือญาติผูใ้หญ่ท่ีท่านรกั จากน้ันพาท่านไปศูนยส์มุนไพรสนเข็มแดง (RED PINE)เป็นผลิตภณัฑ ์ท่ีสกดั

จากน้ํามนัสน มีสรรคุณช่วยบาํรุงรา่งกาย ลดไขมนั ช่วยควบคุมอาหารและรกัษาสมดุลในรา่งกายไดเ้ป็นอยา่งดี 

          พาท่านไปชอ้ปป้ิงท่ี The Hyundai Mall หา้งท่ีใหญ่มากท่ีสุดในกรุงโซล ตั้งอยูแ่ถวยออิโด ภายในหา้งมีทั้งสินคา้แบรนด์ 

          เนม แฟชัน่ คาเฟ่น่ารกัๆ และรา้นอาหารมากมาย อิสระใหท่้านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั  

        **อิสระอาหารกลางวนั ณ หา้งฮุนได เรามีคูปองใหท้่านละ 10,000วอน มีอาหารใหเ้ลือกทานมากมาย 

         เพ่ือไม่เป็นการเสียเวลาในการชอ๊ปป้ิงค่ะ *** 

         แวะซ้ือของท่ี ซุปเปอรม์าเก็ตละลายเงินวอนสาหรา่ย ขนมต่าง ๆ  ช็อกโกแล๊ตหินซีเรียลช็อกโก  ผลิตภณัฑข์องใบ 

         รากฝอยของโสม ในรูป ขนม โสม โสม โคลนพอกหน้าโสม ครีมลา้งหน้าโสม เคร่ืองสาํอางโสม เป็นตน้  และยังมีหมอน

สุขภาพ  กิมจิ  เป็บเปโร ้(ป๊อกก้ีเกาหลี) ชินราเมง( มาม่าเกาหลี) สมควรเวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 

20.25น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯมหานครโดยเท่ียวบินท่ีTW101 

00.25น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

                   
********************************************* 

 

 



  

**พาสปอรต์ควรมีอายไุม่ต  า่กว่า 6 เดือนนบัจากวนัเดินทาง ** 

ไม่รวมทิปไกด+์คนขบัรถตลอดการเดินทาง ท่านละ 60,000 วอน (ประมาณ 1,500 บาท) 

ขออนุญาตเก็บค่าทิปทุกท่านที่สนามบินไทย 

กรุณาช าระค่ามดัจ  าท่านละ 10,000 บาท (ช่วงเทศกาลวนัหยุดยาว 15,000 บาท) 

หลงัจากจองภายใน 3 วนั หากไม่ช าระภายในเวลาที่ก  าหนด ทางบรษิัทขออนุญาตตดัที่นัง่ตาม

เง่ือนไข 

ในกรณีที่ผูเ้ดินทางไม่ผ่านการตรวจพิจารณาจากด่านตรวจคนเขา้เมือง (ต.ม.)ในการ เขา้-ออกทั้ง

ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต ้อนัเน่ืองมาจากการกระท าที่สอ่ไปในทางผิดกฎหมาย การ

หลบหนีเขา้ออกเมือง หรอืการถูกปฎิเสธในกรณีอื่นๆทุกกรณี ทางบรษิทัจะไม่รบัผิดชอบและไม่คืน

ค่าใชจ้า่ยตา่งๆทั้งสิ้ น เน่ืองจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนบริษทัแลว้ 

 

 
 
 
 

วนัเดินทางและอตัราค่าบริการ 

กาํหนดวนัเดินทาง 
ผูใ้หญ่/ท่าน 

พกัเด่ียว 
พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 

07-10 ม.ค.2566 21,900.- 5,000.- 

10-14 ม.ค.2566 21,900.- 5,000.- 

11-15 ม.ค.2566 21,900.- 5,000.- 

14-18 ม.ค.2566 21,900.- 5,000.- 

                 18-22 ม.ค.2566 24,900.- 5,000.- 

27-31 ม.ค.2566 24,900.- 5,000.- 

28ม.ค.-01ก.พ.2566 21,900.- 5,000.- 

05-09 ก.พ.2566 24,900.- 5,000.- 

06-10 ก.พ.2566 23,900.- 5,000.- 

12-16 ก.พ.2566 21,900.- 5,000.- 

15-19 ก.พ.2566 24,900.- 5,000.- 

17-21 ก.พ.2566 24,900.- 5,000.- 

19-23 ก.พ.2566 24,900.- 5,000.- 

20-24 ก.พ.2566 23,900.- 5,000.- 

24-28 ก.พ.2566 21,900.- 5,000.- 



  

 

การเดินทางไปเกาหลี ตอ้งลง K-ETA ก่อนนะคะ ขั้นตอนดงัน้ีค่ะ 

 

 

 



  

 



  

รายละเอียดในการกรอกขอ้มูล K-ETA 

1.หนา้พาสปอรต์ถ่ายแบบชดัเจน(ตวัอยา่ง) 

2.รูปถ่าย หนา้ตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่น พื้ นหลงัขาว 

 

3.เคยเดินทางไปเกาหลีหรอืไม่ =  

4.เคยเดินทางไปประเทศอ่ืนหรอืไม่ และ ก่ีครั้ง = 

5.อาชีพอะไร = 

6.เงินเดือน =  

7.เบอรโ์ทร + อีเมลล ์(ส าคญัมากทุกคนตอ้งมี) 

ส าคญัมาก!!! เอกสารทุกอยา่งตอ้งชดัเจน รบกวนถ่ายรูปใหช้ดัๆเพื่อ

แนบในระบบการลงทะเบียน เพราะอาจมีผลตอ่การพิจารณา 

การเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทั้งน้ีเน่ืองจาก

สภาพ ลม ฟ้า อากาศ และสถานการณใ์นการเดินทางขณะนั้นแตจ่ะค านึงถึงความปลอดภยัในการ

เดินทาง และผลประโยชนข์องหมู่คณะเป็นส าคญั โดยไม่ท าใหม้าตรฐานของการบรกิารลดนอ้ยลง 

***ทวัรน้ี์จดัใหเ้ฉพาะลูกคา้ที่ประสงคจ์ะไปท่องเที่ยวตามรายการของทวัรทุ์กวนัเท่านั้น  หากท่านไม่สามารถร่วม

ทวัรทุ์กวนั แค่สมัครมาร่วมทวัรเ์พียงเพื่อการใชต้ัว๋เครื่องบินและที่พกัในราคาพิเศษ  หากท่านไม่แจง้และปรากฏ

ว่าท่านไม่ร่วมทวัรใ์นบางวนั หรือ ลกูคา้ไม่ลงรา้นที่รฐับาลเกาหลีสนับสนุน ซ่ึงไดแ้ก่รา้นศูนยโ์สมรฐับาล, ศูนย์

สมุนไพรบ ารุงตบั, ศูนยส์มุนไพรสนเข็มแดง, ศูนยเ์ครื่องส าอาง, Duty free ทางบริษทัฯ จะคิดค่าด าเนินการใน

การแยกท่องเที่ยวเอง 300 USD (ก่อนซ้ือทวัร ์จะตอ้งแจง้ความประสงคท์ี่เป็นจริง เพ่ือทางผูจ้ดัจะไดคิ้ด

ค่าบริการที่เหมาะสม) *** 

 

 



  

*** ก่อนตดัสนิใจจองทวัร ์ควรอ่านเง่ือนไขการเดินทางอยา่งถ่องแท ้จนเป็นที่พอใจ 

แลว้จงึวางมดัจ  าเพื่อประโยชนข์องท่านเอง *** 

หมายเหต ุ

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทาง หรือ เปล่ียนแปลงราคา ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไมถึ่ง 20 คนข้ึนไป 

 ในกรณีท่ีสายการบินประการปรบัข้ึนภาษีน้ํามนั ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าภาษีน้ํามนัเพ่ิม

ตามความเป็นจริง 

 ตัว๋เคร่ืองบินท่ีออกเป็นกรุป๊ไมส่ามารถเล่ือนวนัเดินทางหรือขอคืนเงินได ้

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลง หรือสลบัรายการท่องเท่ียวตามความเหมาะสม ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสยั 

หรือเหตุการณท่ี์อยูเ่หนือการควบคุมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะคาํนึงถึงความปลอดภยัและผลประโยชน์ของ

คณะผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

 บริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทั้งสิน หากเกิดเหตุการณสุ์ดวิสยั เช่น ความล่าชา้จากสายการบิน การยกเลิก

เท่ียวบิน การเมือง การประทว้ง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล ปัญหาจราจร อุบติัเหตุ ภยัธรรมชาติ หรือ

ทรพัยสิ์นสูญหายอนัเน่ืองมาจากความประมาทของตวัท่านเอง หรือจากการโจรกรรม และอุบติัเหตุจากความ

ประมาทของตวัท่านเอง 

 กรณีท่ีสถานท่ีท่องเท่ียวใดๆ ท่ีไมส่ามารถเขา้ชมไดเ้น่ืองจากเหตุสุดวิสยั สภาพอากาศ เหตุการณท่ี์อยูเ่หนือการ

ควบคุมของบริษัทฯ เป็นตน้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าใชจ้่ายใดๆ ทั้งส้ิน 

 กรณีท่ีท่านสละสิทธ์ิในการใชบ้ริการใดๆ หรือไมเ่ขา้ชมสถานท่ีใดๆ ก็ตามท่ีระบุในรายการท่องเท่ียว หรือไม่

เดินทางพรอ้มคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าใชจ้่ายไมว่า่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งในประเทศไทย และในต่างประเทศมีปฏิเสธมิใหเ้ดินทางเขา้-ออกตามประเทศท่ี

ระบุไว ้ เน่ืองจากการครองครองส่ิงผิดกฎหมาย ส่ิงของตอ้งหา้ม เอกสารเดินทางไมถู่กตอ้ง หรือไมว่า่ดว้ยเหตุผล

ใดๆ ก็ตามบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นค่าทวัรไ์มว่า่กรณีใดก็ตาม 

 กรณีท่ีท่านใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ําเงิน) เดินทางเพ่ือการท่องเท่ียวกบัคณะทวัร ์หากท่านถูกปฏิเสธ

ในการเขา้-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นค่าทวัรแ์ละรบัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน 

 เมื่อท่านตกลงชาํระเงินมดัจาํหรือค่าทวัรท์ั้งหมดแลว้ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรบัเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ 

ทั้งหมด 

เง่ือนไขการช าระเงิน 

 ชาํระค่ามดัจาํ ท่านละ 10,000 บาท หลงัจากทาํการจองภายใน 3 วนั 

 ชาํระเงินค่าทวัรส์่วนท่ีเหลือภายใน 21 วนั ก่อนออกเดินทาง 

เง่ือนไขการยกเลิก 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยึดมดัจาํเต็มจาํนวน 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วนั ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าใชจ้่าย 100% ของราคาทวัรท์ั้งหมด 

 กรณีกรุป๊ท่ีเดินทางช่วงวนัหยุด เทศกาลต่างๆ เช่น ปีใหม ่สงกรานต ์ เป็นตน้ ทางบริษัทฯ ตอ้งมีการการนัตีมดั

จาํท่ีนัง่กบัทางสายการบิน รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CharterFlight และโรงแรมท่ีพกัต่างๆ ทางบริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิไมคื่นค่ามดัจาํ หรือ ค่าทวัรท์ั้งหมด ไมว่่ายกเลิกกรณีใดก็ตาม 

 เมื่อออกตัว๋แลว้ หากท่านมีเหตุบางประการท าใหเ้ดินทางไม่ไดไ้ม่สามารถขอคืนค่าตัว๋ได ้ เน่ืองจากเป็น

นโยบายของสายการบิน 



  

 

 

ขอ้แนะน าเพ่ิมเติม ส าหรบัผูเ้ดินทางไปทอ่งเที่ยวประเทศเกาหลีใต ้

1. ผูเ้ดินทางท่ียงัคงสภาพการเป็นนักศึกษา กรุณาเตรียมใบรบัรองการเป็นนักศึกษาจากสถาบนัการศึกษาเป็น

ภาษาองักฤษติดตวัไปดว้ยอาจจะตอ้งใชใ้นบางกรณี 

2. ผูเ้ดินทางท่ีเป็นขา้ราชการ พนักงานรฐัวิสาหกิจ และพนักงานบริษัทเอกชนต่างๆ กรุณาเตรียมบตัรประจาํตัว

ขา้ราชการ หรือใบรบัรองการทาํงานเป็นภาษาองักฤษอาจจะตอ้งใชใ้นบางกรณี 

3. ผูเ้ดินทางท่ีทําเล่มพาสปอรต์ใหม่เน่ืองจากเล่มเก่าหมดอายุใหพ้กหนังสือเดินทางเล่มเก่าติดตัวไปดว้ยอาจจะ

ตอ้งใชใ้นบางกรณี 

4. กรุณาพกบตัรเครดิต (ถา้มี) และเงินสดติดตวั ทั้งเงินวอนและเงินสกุล USD กองตรวจคนเขา้เมืองอาจจะขอดูใน

บางกรณี อ่านเอกสารโปรแกรมทวัรใ์นละเอียดชดัเจน ทั้งสถานท่ีท่องเท่ียว,เท่ียวบิน,วนัเดินทาง เพ่ือประโยชน์

แก่ตวัท่านเองในกรณีท่ีตอ้งตอบคาํถามท่ีด่านตรวจคนเขา้เมือง 

 


