
#14779 ทัวรเกาหลี โซล 5 วัน 3 คืน สะพานแขวนกามักซาน
สวนสนุกเอเวอรแลนด บิน TG
ทัวรเกาหลี โซล เกาะนามิ ปอมฮวาซอง เรียนทําคิมบับ สวมฮันบก ตลาดทงแด
มุน พระราชวังเคียงบก หมูบานบุกชอนฮันอก ยานเมียงดง ยานฮงแด ไชนา
ทาวน



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

2 ทาอากาศยานอินชอน - สะพานแขวนกามักซาน - เกาะนามิ - ปอมฮวาซอง   

Centralplaza
Hotel or
Pacific Hotel
หรือเทียบเทา

3 เอเวอรแลนด - เรียนทําขาวหอสาหราย คิมบับ - ฮันบก - รานเคร่ืองสําอางคเกาหลี - ยา
นทงแดมุน   

Galaxy
Hotel or
Blvd Hotel
หรือเทียบเทา

4 ศูนยโสม - น้ํามันสนเข็มแดง - พระราชวังเคียงบ็อค - พิพิธภัณฑพ้ืนบานเกาหลี - หมูบาน
บุกชอนฮันอก - สะพาน Seoullo7017 - ดิวต้ีฟรี   

Galaxy
Hotel or CS
Avenue
Hotel หรือ
เทียบเทา

5 โรงงานพลอยอเมทิส - ศูนยสมุนไพรฮอกเกตนามู - โซลทาวเวอร - การคลองกุญแจคูรัก
เกาหลี - ถนนฮงอิก (ยานฮงแด) - ยานไชนาทาวนอินซอน - ซุปเปอรมารเก็ตเกาหลี -
ทาอากาศยานอินชอน - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

   -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

30 ต.ค. 65 - 3 พ.ย. 65 ฿23,900 ฿23,900 ฿23,900 ฿6,900



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานอินชอน - สะพานแขวนกามักซาน - เกาะนามิ -
ปอมฮวาซอง

กําหนดการทั้งหมด

** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท
ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

 กิจกรรม ค่ํา

19.30 น. คณะพรอมกันท่ีจุดนัดหมาย สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ชั้น 4 เคานเตอร C สายการ
บิน THAI AIRWAYS (TG) (ลงประตูทางเขาหมายเลข 2) โดยมีหัวหนาทัวรและเจาหนาท่ีของบริษัทฯรอตอนรับและอํานวย
ความสะดวกกอนขึ้นเครื่อง

23.30 น. บินลัดฟาสูประเทศเกาหลีใต โดยสายการบิน THAI AIRWAYS (TG) เท่ียวบินท่ี TG656 (ไฟลทบินอาจมีการ
เปล่ียนแปลง) บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ คํ่า

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

 กิจกรรม เชา

6.35+1 น. เดินทางถึง สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต หมายเหตุ: เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย 2 ชั่วโมง (กรุณา
ปรับนาฬิกาของทานเป็นเวลาทองถิ่น เพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย) หลังจากผานการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรเกาหลี

สะพานแขวน Gamaksan ทอดยาว 150 เมตรขามหุบเขา Silmari และเป็นสะพานแขวนท่ียาวท่ีสุดในประเทศเกาหลีใต
สะพานน้ีระลึกถึงความเสียสละของพวกเขาซ่ึงทางประเทศเกาหลีใตจะไมมีวันลืม

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน

จากนั้นนําทานเดินทางสู เกาะนามิ ลงเรือเฟอรรีขามไปยังเกาะ (ใชเวลาประมาณ 10 นาที) ใหทานไดด่ืมด่ํากับธรรมชาติ
แมกไม ทิวสนบนเกาะนามิ และไสกรอกนามิแสนอรอยทามกลางอากาศอันหนาวเหน็บ ซ่ึงถือเป็นชวงเวลาท่ีดีท่ีสุดทามกลาง
บรรยากาศโรแมนติกของฤดูหนาวใหทานไดยอนรอยละครรักแนว DRAMA ซีรียเกาหลีท่ีโดงดังไปท่ัวเอเชีย WINTER LOVE
SONG

ค่ํา
่



วันท่ี 3 เอเวอรแลนด - เรียนทําขาวหอสาหราย คิมบับ - ฮันบก - ราน
เคร่ืองสําอางคเกาหลี - ยานทงแดมุน

รับประทานอาหารค่ํา

พักท่ี Centralplaza Hotel or Pacific Hotel หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานอินชอน

สะพานแขวนกามักซาน

 เชา

เป็นทาอากาศยานท่ีใหญท่ีสุดขอประเทศเกาหลีใต ปัจจุบันทาอากาศยานอินชอนมีเท่ียว
บินกวา 410,000 เท่ียวรองรับผูโดยสารกวา 44 ลานคนและสินคากวา 4.5 ลานตันตอปี
และยังไดรับรางวัลดีเดนดานการบริการระดับโลกถึง 6 ปีซอน ภายในมีรานคาปลอดภาษี
กวา 70 รานและรานของแบรนดดังกวา 400 แบรนด

เป็นสะพานแขวนท่ีมีความยาว 150 เมตร ขามหุบเขา Silmari และเป็นสะพานแขวนท่ี
ยาวท่ีสุดในประเทศเกาหลีใต เปิดใหบริการในปี 2016 ชื่ออยางเป็นทางการของสะพานน้ี
คือ "Gloucester Heroes Bridge" ซ่ึงซ่ึงเป็นสะพานท่ีสรางเพ่ืออุทิศใหกับกองพันท่ี 1
ซ่ึงเป็นของกลูเซสเตอร ผูเป็นกองทหารของกองทัพอังกฤษท่ีตอสูในชวงสงครามเกาหลี

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

เกาะนามิ

ปอมฮวาซอง

 บาย

ท่ีน่ีเป็นหน่ึงสถานท่ีทองเท่ียวหามพลาดของประเทศเกาหลีใต ท่ีเป็นจุดหมายในฝันสุดฮิต
ของนักทองเท่ียวท้ังชาวเกาหลี ชาวไทยและชาวตางชาติ เกาะนามิหรือท่ีเรียกวา "นามีซ็
อม" (Namiseom) เป็นเกาะขนาดเล็กเพียง 460,000 ตารางเมตร ตั้งอยูกลางทะเลสาบ
ชองเพียง มีชื่อเสียงในดานทัศนียภาพทางธรรมชาติท่ีสวยงาม และไดรับความนิยมมาก
ขึ้นจากกระแสความโดงดังของภาพยนตซีรียเรื่อง "เพลงรักในสายลมหนาว" ท่ีใชเกาะแหง
น้ีเป็นสถานท่ีถายทํา

ปอมฮวาซองเป็นสถานท่ีทองเท่ียวท่ีสําคัญของเมืองซูวอนท่ีไดขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
เมื่อปี 1997 ดวยท่ีวามีอายุมากกวา 200 ปี บวกกับความย่ิงใหญและสวยงามของปอม
ปราการน้ี ความยาวของกําแพงโดยรอบยาวถึง 5.5 กิโลเมตร โดยภายในปอมปราการน้ีมี
พระราชวัง Hwaseong Haenggung Palace อยู

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Centralplaza Hotel or Pacific Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

จากนั้นนําทานเดินทางสู สวนสนุกเอเวอรแลนด สวนสนุกกลางแจงท่ีใหญท่ีสุดของประเทศ พบกับ
“FESTIVALWORLD” การแสดงขบวนพาเหรดอันตระการตา สนุกสุดมันสกับบัตร FREE PASS ท่ีทานสามารถเลือกเลน
เครื่องเลนไดทุกชนิดไมจํากัดจํานวนครั้ง พรอมเก็บภาพความประทับใจกับสวนดอกไมซ่ึงเต็มสะพรั่งกลางลานโดยถูกจัดไวเป็น



THEME ตามฤดูกาล (มีนาคม-เมษายน:สวนดอกทิวลิป / พฤษภาคม-มิถุนายน:สวนดอกกุหลาบ / สิงหาคม-กันยายน:สวน
ดอกลิลล่ี / ตุลาคม-พฤศจิกายน:สวนดอกเบญจมาศ) นอกจากน้ียังสามารถทองไปกับโลกของสัตวปาซาฟารี

นําทานเดินทางสู คิมบับ เป็นอาหารเกาหลีชนิดหน่ึง ทําจากขาวสุกและเครื่องปรุงอ่ืนๆ หลากชนิด ใหทานไดเรียนรูสวนผสม
ของการทําคิมบับและไดฝึกลองทําดวยฝีมือของตัวเองพรอมนําทุกทานไดใสชุดประจําชาติเกาหลี “ฮันบก” และถายรูปภาพความ
ประทับใจ

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน

นําทานเดินทางสู ศูนยรวมเครื่องสําอางแบรนดดังเกาหลี ใหทานไดเลือกซ้ือในราคาพิเศษ ถึงเวลาพาทุกทานตะลุยสูแหลง
ชอปป้ิงท่ีไดชื่อวาใหญท่ีสุดในเอเชีย

จากนั้นนําทานเพลิดเพลินกับสินคาท่ีหลากหลายจาก ตลาดทงแดมุน หางสรรพสินคากวา 10 แหง ท่ีบางหางเปิดตลอด 24
ชั่วโมง

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา

พักท่ี Galaxy Hotel or Blvd Hotel หรือเทียบเทา

เอเวอรแลนด

เรียนทําขาวหอสาหราย คิมบับ

ฮันบก

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นสวนสนุกกลางแจงท่ีใหญท่ีสุดของเกาหลี ตั้งอยูท่ีเมืองยงอิน โดยมีบริษัทซัมซุงเป็น
เจาของ เอเวอรแลนดนั้นถือวาเป็นเหมือน “ดิสนียแลนดเกาหลี” เลยก็วาได นิตยสาร
Forbes ยังจัดอันดับใหเป็น 1 ใน 4 สวนสนุกยอดนิยมของโลก ท่ีตั้งของสวนสนุกเอ
เวอรแลนดนั้นเหมือนสวนสนุกในฝันจริงๆ เพราะอยูทามกลางหุบเขาและธรรมชาติท่ีสวย
เหมือนในเทพนิยาย ดานในถูกแบงออกเป็น 5 โซนใหญๆ และสัตวท่ีเป็นดาราดังของท่ีน้ี
คือเจาตัว Liger (ไลเกอร) ลูกแฝดผสมระหวางสิงโตเพศผูและเสือเพศเมีย ท่ีถือวาเป็นลูก
แฝดไลเกอรคูแรกในโลกท่ีตองมาดูท่ีเอเวอรแลนดท่ีเดียวเทานั้น

อาหารประจําชาติเกาหลี ซ่ึงเป็นสวนหน่ึงในอาหารเกาหลียอดนิยมของคนไทยอีกเมนู
หน่ึง

ฮันบกเป็นเครื่องแตงกายประจําชาติเกาหลีมาเป็นเวลาพัน ๆ ปีมาแลว ความงามและความ
ออนชอยของวัฒนธรรมเกาหลีจะถูกถายทอดออกมาผานทางภาพถายของสุภาพสตรีใน
เครื่องแตงกายฮันบกน้ี กอนท่ีวัฒนธรรมการแตงกายแบบตะวันตกจะไดเขามาในเกาหลี
เมื่อรอยปีมาแลวนั้น หญิงชาวเกาหลีจะสวมชุดฮันบกเป็นปกติทุกวัน สวนสุภาพบุรุษจะ
สวมชอโกรี (เสื้อนอกแบบเกาหลี) และพาจิ (กางเกงขายาว) ในขณะท่ีสุภาพสตรีสวมชอก
อรีและชีมา (กระโปรง) ในปัจจุบันชุดประจําชาติฮันบก จะใชสวมเฉพาะในโอกาสพิเศษ
ตาง ๆ เชน งานมงคลสมรส วันซอลลัล (วันขึ้นปีใหมตามจันทรคติ) หรือวันชูซก (วัน
ขอบคุณพระเจา) ฮันบก ของผูหญิงประกอบดวย กระโปรงพันรอบตัว เรียกวา “ชิมา” และ
เสื้อ “ชอกอรี” ซ่ึงคลายเสื้อแจ็คเก็ตฮันบกของผูชายประกอบดวยชอกอริเชนกัน แตสั้น
กวาของผูหญิง และมีกางเกงเรียกวา “บาจิ” ท้ังชุดของผูหญิงและผูชายสวมคลุมทับดวย
เสื้อคลุมยาวเรียกวา “ตุรุมากิ”

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร



วันท่ี 4 ศูนยโสม - น้ํามันสนเข็มแดง - พระราชวังเคียงบ็อค -
พิพิธภัณฑพื้นบานเกาหลี - หมูบานบุกชอนฮันอก -
Seoullo7017 - ดิวตี้ฟรี

รานเครื่องสําอางคเกาหลี

ยานทงแดมุน

 บาย

แวะชอปท่ีรานเครื่องสําอางยอดนิยม COSMETIC OUTLET สวรรคของนักชอปชาว
ไทย เพ่ือเลือกซ้ือกลับไปเป็นของท่ีระลึก อาทิเชน ผลิตภัณฑ ROJUKISS มีราคาถูก
กวาท่ีเมืองไทยเกือบเทาตัว และบางผลิตภัณฑยังไมมีขายในไทย เป็นแหลงรวมเครื่อง
สําอางขนาดใหญท่ีมีเครื่องสําอางใหลูกคาไดเลือกสรรอยางจุใจทุกชนิด และทุกแบรนด

ยานทงแดมุน เป็นยานท่ีเต็มไปดวยรานคามากมาย และหางสรรพสินคาท่ีทันสมัยกวา 10
แหง ตั้งอยูทามกลางบรรยากาศแบบด้ังเดิมของบริเวณฮึนอินจิมุนหรือประตูตะวันออก ท่ี
น่ีเป็นแหลงคาของสินคาประเภทผา เครื่องแตงกาย เครื่องหนัง เครื่องนอน เครื่องใช
ภายในบาน อุปกรณกีฬา เครื่องกีฬา รองเทา และอ่ืนๆ สินคามีความหลากหลายและทัน
สมัยในราคาท่ีไมแพง

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Galaxy Hotel or Blvd Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู ศูนยโสมรัฐบาล ซ่ึงรับรองคุณภาพจากรัฐบาล เป็นโสมท่ีอายุ 6 ปี ซ่ึงถือวามีคุณภาพดีท่ีสุด ใหทานไดเลือก
ซ้ือโสมคุณภาพและราคาถูกกวาไทย 2 เทา

จากนั้นนําทาน RED PINE เป็นผลิตภัณฑ ท่ีสกัดจากน้ํามันสน ท่ีมีสรรคุณชวยบํารุงรางกาย ลดไขมัน ชวยควบคุมอาหาร
และรักษาสมดุลในรางกาย

จากนั้นนําทานเท่ียวชม พระราชวังเคียงบกกุง พระราชวังแหงน้ีเป็นท้ังสัญญลักษณและแหลงทองเท่ียวยอดฮิตของกรุงโซล
พระราชวังท่ีมีขนาดใหญและเกาแกท่ีสุดในกรุงโซล ภายในบริเวณของพระราชวังแหงน้ีมีสถาปัตยกรรมท่ีนาสนใจดังน้ีคือ “พระท่ี
น่ังคึนจองวอง (Geunjeongjeon)”และ “ศาลาเคียงฮวยรู (Hyangwonjeong)” ซ่ึงตั้งอยูภายในบริเวณสระน้ํามีทัศนียภาพท่ี
สวยงามมาก และรอบๆ บริเวณตรงประตูจอนชุลมุน

พิพิธภัณฑพ้ืนบานแหงชาติเกาหลี ท่ีน่ีเป็นพิพิธภัณฑท่ีแสดงถึงประวัติศาสตรและวัฒนธรรมพ้ืนบานของคนเกาหลี ตั้งแต
สมัยกอนประวัติศาสตรจนถึงจุดสิ้นสุดของราชวงศโชซอน เพ่ือนําเสนอใหประชาชนเขาใจในวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาว
เกาหลี ดังนั้นการเย่ียมชมพิพิธภัณฑแหงน้ีจะเป็นประตูสูความเขาใจอยางลึกซ้ึงของชีวิตและวัฒนธรรมของคนเกาหลีไดเป็น
อยางดี (มีบริการเชาชุดฮันบกสําหรับผูท่ีสนใจถายรูปซึมซับบรรยากาศภายในพระราชวัง และ พิพิธภัณฑ เพ่ือความทรงจําดีๆ
กรุณาติดตอเซลลท่ีจองทัวรกอนลวงหนา)

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน

นําทานเดินทางสู หมูบานบุกชอนฮันอก Bukchon Hanok Village เป็นอีกหน่ึงสัญลักษณของเกาหลี ทามกลางตึกราม
บานชองท่ีทันสมัยของกรุงโซลนั้น หมูบานแหงน้ีก็ยังคงรักษาอาคารบานเรือนในสมัยโบราณ มีกล่ินอายของเกาหลีในยุคเกาแก
เหมาะสําหรับคนท่ีชอบสถานท่ีทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตร

หลังจากนั้นนําทุกทานเดินทางสู SEOULLO 7017 ซ่ึงในยุค 70 ไดมีการสรางถนนยกระดับขึ้นเพ่ือเชื่อมตอฝ่ังตะวันออก
และตะวันตกรอบสถานีโซล อยางไรก็ตามไดมีการปิดการจราจรบนทองถนนเน่ืองจากปัญหาดานความปลอดภัย

้ ่ ่ ่ ่ ้



ชอปป้ิงท่ี เมียงดง หรือ สยามสแควรเกาหลีทานสามารถเลือกสินคาเทรนดแฟชั่นลาสุดของเกาหลีไดท่ีน่ี อีกท้ังยังมีรานกาแฟ
รานอาหารตางๆ ทานสามารถล้ิมลองไอศกรีม 2,000 วอน ท่ีสูงเกือบฟุตไดท่ีน้ี และ STREET FOOD อีกหลากหลายรายการ
ใหทุกทานไดเพลิดเพลินกับอาหารฟิวชั่น หลากหลายประเภท

จากนั้นนําทานชมแหลงชอปป้ิงปลอดภาษี DUTY FREE ชอปป้ิงสินคาแบรนดเนมมากมาย

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา

พักท่ี Galaxy Hotel or CS Avenue Hotel หรือเทียบเทา

ศูนยโสม

นํ้ามันสนเข็มแดง

พระราชวังเคียงบ็อค

พิพิธภัณฑพื้นบานเกาหลี

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

สถานท่ีแหลงรวมศูนยสมุนไพรโสม เพ่ือฟังคําบรรยายถึงสรรพคุณตางๆ ของโสมแตละ
ชนิด โดยโสมท่ีดีมีคุณภาพ ตองมีอายุ 6 ปี รัฐบาลเกาหลีไดใสใจกับเรื่องน้ีอยางมากจึง
ตองเขามาควบคุมทุกขั้นตอน ตั้งแต การเริ่มปลูกโสม จนกระท้ังการผลิตออกมาเป็นตัว
ยา “โสมเกาหลี” นั้นมีสารประกอบท่ีสําคัญอยูหลายอยางมีท้ังวิตามินและแรธาตุหลายชนิด

น้ํามันสนเข็มแดง เป็นการสกัดจากใบสนเข็มแดงบริสุทธิ ์100% ซ่ึงสรรพคุณของน้ํามัน
สนเข็มแดงนั้นมีประโยชนอยางมากมาย ท้ังชวยละลายคลอเรสเตอรอล และไขมันท่ีอุด
ตันในเสนเลือด ลดระดับน้ําตาลในเลือด ชวยขับสารพิษออกจากรางกายในรูปแบบของ
เสีย เชน เหงื่อ ปัสสาวะ อุจจาระ ชวยลางสารพิษหรือดีท็อกซเลือดใหสะอาด เพ่ิมการไหล
เวียนของเลือดไดสะดวกขึ้น ชวยเพ่ิมภูมิตานทานใหกับรางกาย บํารุงผิวพรรณใหสดใส
จากภายใน และลดอัตราเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็ง

เป็นพระราชวังท่ีเกาแกท่ีสุดของราชวงศโชชอน สรางขึ้นในปี ค.ศ. 1394 ตนพระราชวงศ
ท่ีสถาปนาขึ้นโดยกษัตริยแทโจ ภายในมีการแสดงโชวการเปล่ียนเวรยามของทหารราช
องครักษ การโชวแตละครั้งใชเวลาประมาณ 30 นาที

เป็นท่ีแสดงความเป็นมาของวัฒนธรรมเกาหลีตั้งแตสมัยยุคโบราณ พิพิธภัณฑแหงตั้งอยู
ภายในพระราชวังเคียงบกกุง ตั้งอยูภายในพระราชวังเคียงบกกุง พิพิธภัณฑแหงน้ีมีการ
แสดงถึงการดําเนินชีวิตของชาวเกาหลี ตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตร จนถึงสมัยรา
ชวงศโชซอน จัดแบงเป็นโซนตางๆ ไมวาจะเป็นในเรื่องของเครื่องไมสอยในชีวิตประจําวัน
เครื่องใชในพิธีจัดศพงาน ศิลปะชิ้นสําคัญๆ และหุนจําลองตางๆ

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

 บาย



วันท่ี 5 โรงงานพลอยอเมทิส - ศูนยสมุนไพรฮอกเกตนามู - หอคอย
กรุงโซล - การคลองกุญแจคูรักเกาหลี - ถนนฮงอิก (ยานฮง
แด) - ยานไชนาทาวน อินซอน - ซุปเปอรมารเก็ตเกาหลี - ทา
อากาศยานอินชอน - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

หมูบานบุกชอนฮันอก

สะพาน Seoullo7017

ดิวต้ีฟรี

เป็นหมูบานด้ังเดิมของเกาหลีท่ีมีประวัติยาวนานท่ีเรียกวาฮันอก (Hanok) ตั้งอยูระหวาง
พระราชวังเคียงบกกุง, พระราชวังชางดอกกุง และอารามหลวงจองเมียว หมูบานประกอบ
ดวยตรอกซอกซอยอันเป็นท่ีตั้งของบานแบบด้ังเดิมกวารอยหลัง และเป็นท่ีเก็บรักษา
สภาพแวดลอมของเมืองไว เพ่ือเป็นการบอกเลาประวัติศาสตร และเป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมตั้งแตสมัยราชวงศโชซอนท่ีมีอายุกวา 600 ปี

เป็นสะพานลอยฟาท่ีเป็นแลนดมารกแหงใหมกรุงโซล ถือเป็นอีกหน่ึงสถานท่ีเท่ียวใหม
ของเกาหลีใต ท่ีเกิดจากการปรับปรุงทัศนียภาพ รื้อสะพานบางจุด แลวปรับใหเป็นถนน
ลอยฟา แถวบริเวณสถานีรถไฟโซล (Seoul Station) ใหกลายเป็นสถานท่ีพักผอน
สําหรับประชาชน และนักทองเท่ียว ซ่ึงสะพานน้ีจะเป็นพ้ืนท่ีสีเขียว ท่ีเต็มไปดวยตนไม
และดอกไมกวา 200 สายพันธุ ทุกคนสามารถมาพักผอนหยอนใจได

ซ้ือสินคาปลอดภาษี DUTY FREE แหลงรวมสินคาแบรนดเนมมากมาย เชน นาฬิกา
แวนตา เครื่องสําอาง กระเปา กลองถายรูป และสินคาแบรนดอ่ืนๆ อีกมากมาย

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Galaxy Hotel or CS Avenue Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหาร ของโรงแรม

นําทาน อเมทิส เป็นหินท่ีมีพลังในการบําบัดท้ังดานรางกายและจิตใจของผูสวมใส ขจัดความคิดแงลบ เป็นพลอยแหงความ
เชื่อท่ีวาจะนําสุขภาพและโชคมาปกปองคุมครองผูสวมใสได

จากนั้นนําทานเดินทางสู ศูนยสมุนไพรบํารุงตับ ฮอกเก็ตนามู (Raisin Tree Center) นําทานชมศูนยสมุนไพรท่ีไดรับ
การจดลิขสิทธิเ์ป็นสมุนไพรท่ีท่ัวโลกยอมรับ รวมถึงสถาบันตางๆ วาเป็นสมุนไพรท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุดในการบํารุง และดูแลตับได
อยางมีประสิทธิภาพ

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน

นําทานยอนรอยละครซีรียเกาหลีดัง ท่ี “นัมซาน” ภูเขาแหงเดียวท่ีตั้งอยูใจกลางกรุงโซล บนยอดเขามีหอคอย N SEOUL
TOWER (ไมรวมคาขึ้นลิฟท)1 ใน 18 หอคอยเมืองท่ีสูงท่ีสุดในโลก ทานสู NAMSAN VIEW POINT ใหทานไดถายรูปและ
สัมผัสความนารักของวัยรุนเกาหลี ซ่ึงนิยมมาคลองกุญแจคูรักไวบนระเบียงแทบจะทุกดาน SEOUL TOWER จึงเต็มไปดวย
กุญแจหลากหลายสี

้ ้ ่ ้ ่ ่ ้



จากนั้นนําทุกทานเดินทางสู ชอปป้ิงท่ีฮงแด แหลงชอปป้ิงท่ีอยูลอมรอบไปดวยมหาวิทยาลัยชื่อดังในเกาหลี สินคาในยานน้ี
สวนใหญเป็นสินคาวัยรุนท่ีทันสมัยและราคาไมแพง

จากนั้นนําทานเดินทางสู อินชอนไชนาทาวน เป็นชุมชนของชาวจีนท่ีถือกําเนิดจากการเปิดทาเรืออินชอนในปี ค.ศ. 1883
ในอดีตนับเป็นพ้ืนท่ีสําคัญในการขนสงและคาขายสินคาจากประเทศจีน สําหรับปัจจุบันน้ีชาวจีนท่ียังคงอาศัยอยูเป็นรุนท่ี 2 หรือ
รุนท่ี 3 นับจากท่ีมีการบุกเบิก แตกล่ินไอและการดํารงไวซ่ึงวัฒนธรรมของคนรุนกอนยังคงมีใหเห็น

จากนั้นนําทุกทานเดินทางสู SUPER MARKET ซ่ึงทานสามารถเลือก ซ้ือสินคาเกาหลีไดอีกรอบ โดยเฉพาะของกิน

จากนั้นนําทานสูสนามบินอินชอน

ค่ํา

21.25 น. เดินทางกลับสูกรุงเทพฯโดยสายการบิน THAI AIRWAYS (TG) เท่ียวบินท่ี TG 655 (ไฟลทบินอาจมีการ
เปล่ียนแปลง) บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง

01.20+1 น. (ตามเวลาทองถิ่น) ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ

โรงงานพลอยอเมทิส

ศูนยสมุนไพรฮอกเกตนามู

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

โรงงานพลอยอเมทิส หรือ พลอยสีมวง ท่ีมีชื่อเสียงของประเทศเกาหลี ซ่ึงชาวโสมเชื่อวา
ถาไดมีพลอยชนิดน้ีติดตัวไว จะทําใหมีโชคลาภและสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับชีวิต

ฮอกเก็ตนามู เป็นสมุนไพรท่ีขึ้นเฉพาะประเทศเกาหลี 10 ปีจะออกดอกหน่ึงครั้งปลูกบน
ยอดเขาสูง เมื่อนําดอกมาสกัด มีสรรพคุณ ชวยขับสารพิษตกคางตางๆออกจากตับอยาง
ปลอดภัยเน่ืองจากเป็นสมุนไพรเกรดเอ มีขายเฉพาะในประเทศเกาหลีเทานั้น เกรดสง
ออกท่ีขายตามหามสรรพสินคาบานเรา จะเป็นเกรดบีเทานั้น ไมมีเกรดเอ

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

โซลทาวเวอร

การคลองกุญแจคูรักเกาหลี

 บาย

ท่ีน่ีเป็นสัญลักษณของกรุงโซล ตัวหอคอยมีความสูงเกือบ 240 เมตร ซ่ึงบางครั้งก็ถูก
เรียกวา “นัมซันทาวเวอร” เพราะหอคอยตั้งอยูบนภูเขานัมซาน ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่ีเหมาะ
สําหรับชมวิวทิวทัศนของกรุงโซล โดยเฉพาะในชวงเวลาค่ําคืนนั้น จะเห็นสภาพบานเมือง
ของกรุงโซลดานลางเต็มไปดวยแสงสีตางๆ ท่ีทําใหรูสึกเพลิดเพลินกับวิวสุดโรแมนติก

จุดไฮไลทของหอคอยกรุงโซลท่ีคูรักทุกคูชาวเกาหลีจะตองทําอยางเสียไมไดคือ การคลอง
กุญแจคูรัก Love Key Ceremony บนโซลทาวเวอร โดยท่ีจะเขียนขอความหรือชื่อของ
คูรักไวบนแมกุญแจ และก็จะนําแมกุญแจน้ีไปคลองกับรั้วเหล็ก สวนลูกกุญแจเคาจะท้ิงไป
ดวยความเชื่อท่ีวาหากคูรักคูใด ไดมาเยือนและคลองกุญแจคูรักกันท่ีน่ี จะทําใหความรัก
ของท้ังคูยืนยาว ไมพรากจากกันไปตลอดกาล



 หมายเหตุ ** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท
ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

ถนนฮงอิก (ยานฮงแด)

ยานไชนาทาวนอินซอน

ซุปเปอรมารเก็ตเกาหลี

ยานดังสําหรับวัยรุน เป็นแหลงรวม รานคา รานอาหาร คลับ บาร รวมท้ังเป็นถนนแสดง
งานศิลปอารตๆ ของเหลาศิลปินอารมรติสตแตกท้ังหลาย ถนนสายอารทยาน
มหาวิทยาลัย ฮงอิก ยานน้ีมีท้ังรานอาหาร คอฟฟ่ีช็อป ผับ บาร รานขายเสื้อผา รานขาย
เครื่องสําอางค และเกสเฮาส ราคายอมเยาว (ถูกบางไมถูกบาง ถาถูกมากๆก็เดินไกลจาก
รถไฟฟานิดนึง ) ยานน้ีถือเป็นศูนยรวมวัยรุนเด็กแนวชาวเกาหลี และเป็นสถานท่ีโชวของ
ของนักรองใตดิน อินด้ี มารองเพลง โชวผลงานของตัวเองใหผูคนท่ีเดินผานไปมาแถวนั้น
ไดดูกัน ปกติโดยสวนตัวชอบไปเดินเลนแถวฮงแดเพราะวามีรานคาเสื้อผานารักๆ ดีไซน
แนวๆ ใหเลือกหลากหลาย และรานอาหารอรอยๆ หลายราน ออ จุดเดนอีกอยางหน่ึงของ
ยานน้ีคือมีรานหมูยางอรอยๆ ใหเลือกกินหลายราน

ยานไชนาทาวนของอินชอนนั้นเต็มไปดวยความเป็นจีนแทราวกับเมืองจีนมาตั้งอยูเลย ท้ัง
อาหาร ภาษา และวัฒนธรรม น่ันก็เป็นเพราะยานไชนาทาวนเกิดมาจากการสรางทาเรือใน
อินชอนเพ่ือทําการคาขายกับชาวจีน กระท่ังมากขึ้นเรื่อย ๆ จนเกิดเป็นรานรวงมากมาย
และกลายเป็นยานไชนาทาวนในท่ีสุด นอกจากน้ีมันยังเคยเป็นยานไชนาทาวน ท่ีใหญ
ท่ีสุดในเกาหลีใตดวย เพราะเหตุน้ีเองคุณจึงไมควรพลาดท่ีจะมาสัมผัสกับวัฒนธรรมของ
จีนแผนดินใหญในประเทศเกาหลีใต

ซุปเปอรมารเก็ต (ละลายเงินวอน ซ้ือ 5 แถม 1) สาหราย ขนมตางๆ ช็อกโกแล็ตหิน ซีเรีย
ลช็อกโก ผลิตภัณฑของใบและรากฝอยของโสมในรูปแบบขนม ชาโสม โคลนพอกหนา
โสม ครีมลางหนาโสม เครื่องสําอางโสม และยังมีกิมจิ เปเปโร (ปอกกี้เกาหลี) ชินราเมง
(มามาเกาหลี) นมกลวย เป็นตน

ทาอากาศยานอินชอน

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 คํ่า

เป็นทาอากาศยานท่ีใหญท่ีสุดขอประเทศเกาหลีใต ปัจจุบันทาอากาศยานอินชอนมีเท่ียว
บินกวา 410,000 เท่ียวรองรับผูโดยสารกวา 44 ลานคนและสินคากวา 4.5 ลานตันตอปี
และยังไดรับรางวัลดีเดนดานการบริการระดับโลกถึง 6 ปีซอน ภายในมีรานคาปลอดภาษี
กวา 70 รานและรานของแบรนดดังกวา 400 แบรนด

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ์ยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีจํานวนผูเดินทาง ตํ่ากวา  15 ทาน(ผูใหญ) ขึ้นไป โดยบริษัทฯ จะแจงให

ทราบลวงหนาอยางนอย 7 วัน กอนการเดินทาง 

2. เท่ียวบิน ราคาและรายการทองเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเป็น
สําคัญ

3. หนังสือเดินทาง ตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเท่ียวเทานั้น

4. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิไมรับผิดชอบคาเสียหายใดๆท้ังสิ้น อันเน่ืองมาจากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การประทวง,
การนัดหยุดงาน, การกอจลาจล, การเมือง, ภัยธรรมชาติ (โดยบริษัทฯจะดําเนินการประสานงานเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด

แกลูกคา) 

5. ทางบริษัทฯสงวนสิทธิไมคืนเงิน ในกรณีท่ีทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ เชน ไมเท่ียวบางรายการ, ไมทานอาหารบาง
มื้อ เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาดกอนออกเดินทางแลว

6. ทางบริษัทฯสงวนสิทธิไมรับผิดชอบใดๆ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากความ
ประมาทของตัวนักทองเท่ียวเอง

7. เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาท้ังหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯจะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆแลว ตามท่ีได
ระบุไวแลวท้ังหมด

8. บริษัทขอสงวนสิทธิเ์ฉพาะลูกคาท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียวเทานั้น   
 

การชําระเงิน
1. ในการจองครั้งแรก มัดจําทานละ 10,000 บาท หรือชําระท้ังหมด 

2. สวนท่ีเหลือชําระกอนเดินทาง 15 วัน ในกรณีท่ีไมชําระเงินสวนท่ีเหลือตามเวลาท่ีกําหนด ขอสงวนสิทธิใ์นการบอกยกเลิกการ
เดินทาง

3. การจองจะมีผลสมบูรณ โดยจะตองสงแฟกซ หรือ อีเมล ใบจองทัวรใหเจาหนาท่ีฝายขาย พรอมกรอกรายชื่อของผูเดินทางท่ี
สะกดตรงตามหนังสือเดินทาง

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ์หากลูกคาตองการขอแยกออกจากกรุป หรือไมเท่ียวตามรายการท่ีบริษัทกําหนด บริษัทขอปรับทานละ
300 USD

5. ในกรณีท่ีลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯ กอนทุกครั้ง มิฉะนั้นทาง บริษัทจะไมรับ
ผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น

 

อัตรานี้รวม:
1. คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามเสนทางท่ีระบุในรายการชั้นทัศนาจรไป-กลับพรอมคณะ กรณีอยูตอตองเสียคาเปล่ียนแปลงตั๋ว

2. คาอาหารทุกมื้อ ตามท่ีระบุในรายการ

3. คาเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการ

4. คาท่ีพักตามระบุในรายการ พักหองละ 2 ทาน ตามโรงแรมท่ีระบุ หรือเทียบเทา

5. คารถรับ-สง และนําเท่ียวตามรายการ

6. คาภาษีสนามบิน ทุกแหงท่ีมี

7. คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละ 30  กก. 1ใบ/ทาน

8. คาหัวหนาทัวรนําทานทองเท่ียวตลอดรายการในตางประเทศ

9. คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง
-  การชดเชยอุบัติเหตุสวนบุคคลกรณี เสียชีวิต สูญเสีย   อวัยวะ สายตาหรือ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 1,000,000 บาท

- การรักษาพยาบาลตออุบัติเหตุแตละครั้ง 500,000  บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)
 

อัตรานี้ไมรวม:

่ ่ ่ ่



1. คาใชจายสวนตัว อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง, คาโทรศัพทสวนตัว, คาซักรีด, มินิบารในหอง, รวมถึงคาอาหาร และเครื่องด่ืมท่ีสั่ง
เพ่ิมนอกเหนือรายการ (หากทานตองการสั่งเพ่ิม กรุณาติดตอหัวหนาทัวรแลวจายเพ่ิมเองตางหาก)

2. คาทิปคนขับรถ และไกดทองถิ่นทานละ 50,000 วอน หรือ 1,500 บาท ตอทานตลอดท้ังทริป 

3. คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% (กรณีออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรือตองการใบกํากับภาษี)

4. คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระ ท่ีหนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ 30 กก.) 1 ใบ/ทาน

5. คาวีซาสําหรับพาสปอรตตางดาว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอรต 2)ใบประจําตัวคนตางดาว 3)ใบสําคัญถิ่นท่ีอยู 4)สําเนา
ทะเบียนบาน(ถามี) 5)สมุดบัญชีเงินฝาก(ถามี) 6)รูปถายสี 2 น้ิว 2 รูป แลวทางบริษัทฯจะเป็นผูดําเนินการย่ืนวีซาใหทานโดยจายคา
บริการตางหาก(สําหรับหนังสือเดินทางตางดาว เจาของหนังสือเดินทางตองทําเรื่องแจงเขา-ออกดวยตนเองกอนจะย่ืนวีซา)
 

วีซา
Passport หรือหนังสือเดินทาง ตองมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือนนับจากวันเดินทาง

หมายเหตุ
- ในกรณีท่ีเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองปฏิเสธการเขา-ออกนอกประเทศซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท บริษัทขอสงวน

สิทธิไ์มคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น

- ในกรณีกรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุด หรือ เทศกาล บริษัทฯไดมีการการันตีมัดจํา หรือ ซ้ือขายแบบมีเงื่อนไขกับสายการบิน รวมถึง
เท่ียวบินพิเศษ เชน CHARTER FLIGHT (เหมาลํา), EXTRA FLIGHT (เท่ียวบินพิเศษท่ีเพ่ิมเขามาชวงวันหยุด หรือ เทศกาลดัง
กลาว) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินคามัดจํา หรือ คาทัวรท้ังหมด
 

การยกเลิก
1. การยกเลิกการเดินทางจะมีผลสมบูรณ ก็ตอเมื่อไดแฟกซ หรือ อีเมล การยกเลิกใหกับเจาหนาท่ีฝายขาย
ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วันทําการขึ้นไป   คืนเงินท้ังหมด

ยกเลิกกอนการเดินทาง  15 วันทําการขึ้นไป  เก็บคาใชจาย 50% ของราคาทัวร

ยกเลิกการเดินทางนอยกวา 1 - 14 วันทําการ  เก็บคาใชจายท้ังหมด 100 % ของราคาทัวร

** การยกเลิกไมนับวันเสารอาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษ **

2. การขอยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเจ็บปวยหรือมีเหตุจากรางกายท่ีไมสามารถเดินทางในชวงเวลาท่ีจองได การยกเลิกการเดิน
ทาจะตองแสดงใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลใหกับเจาหนาท่ีฝายขายท้ังน้ีบริษัทฯขอสงวนสิทธิพิ์จารณาในการคืนเงินใหกับลูกคา
เป็นกรณีไป

3. ในกรณีท่ีเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองปฏิเสธการเขา-ออกนอกประเทศซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท บริษัทขอ
สงวนสิทธิไ์มคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น

4. ในกรณีกรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุด หรือ เทศกาล บริษัทฯไดมีการการันตีมัดจํา หรือ ซ้ือขายแบบมีเงื่อนไขกับสายการบิน รวม
ถึงเท่ียวบินพิเศษ เชน CHARTER FLIGHT (เหมาลํา), EXTRA FLIGHT (เท่ียวบินพิเศษท่ีเพ่ิมเขามาชวงวันหยุด หรือ เทศกาล
ดังกลาว) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินคามัดจํา หรือ คาทัวรท้ังหมด

 


