
#15093 ทัวรเกาหลี โซล 5 วัน 3 คืน สวนสนุกเอเวอรแลนด
เทศกาลหิมะยงเพียงสกีรีสอรท บิน LJ
ทัวรเกาหลี โซล ไรสตรอเบอรรี่ เทศกาลหิมะ(การแขงขันเลนเล่ือนหิมะ ขึ้นเคเบิล
คาร เลนสกี) พิพิธภัณฑสาหราย+ใสชุดฮันบก พระราชวังชางด็อก หอคอยโซล
ทาวเวอร ตลาดเมียงดง หมูบานบุกชอนฮันอก ตลาดฮงอิก



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

2 ทาอากาศยานอินชอน - ไรสตรอเบอรร่ีเกาหลี - ยงเพียง สกีรีสอรท - เทศกาลหิมะ
Asian Snow Week Festival   

Yongpyeong
Ski Resort
หรือเทียบเทา

3 เอเวอรแลนด - พิพิธภัณฑสาหรายเกาหลี - ฮันบก - เรียนทําขาวหอสาหราย คิมบับ -
รานเคร่ืองสําอางคเกาหลี   

Galaxy Hotel
, Western
River หรือ
เทียบเทา

4 ศูนยโสม - ศูนยสมุนไพรโบกานยอง - พระราชวังชางดอกกุง - หมูบานบุกชอนฮันอก -
เขานัมซัน - โซลทาวเวอร - การคลองกุญแจคูรักเกาหลี - ดิวต้ีฟรี - เมียงดง   

Galaxy Hotel
, Western
River หรือ
เทียบเทา

5 น้ํามันสนเข็มแดง - ถนนฮงอิก (ยานฮงแด) - ซุปเปอรมารเก็ตเกาหลี - ทาอากาศยาน
อินชอน - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

7 ธ.ค. 65 - 11 ธ.ค. 65
฿19,900 
฿17,888

฿19,900 
฿17,888

฿19,900 
฿17,888

฿6,900



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานอินชอน - ไรสตรอเบอรร่ีเกาหลี - ลานสกียง
เพียง - เทศกาลหิมะ Asian Snow Week Festival

กําหนดการทั้งหมด

***บริษัทจะแจงไฟลทและเวลาท่ีแนนอนอีกครั้งกอนเดินทาง หากลูกคาเดินทางมาจากตางจังหวัดดวยเครื่องบินภายใน
ประเทศ กรุณาแจงเจาหนาท่ีกอนทําการจอง***

มีอาหารบริการบนเครื่องเป็น BOX SET

** 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. คณะพรอมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกชั้น 4 เคานเตอร สายการบิน JIN AIR เจาหนาท่ีจา
กบริษัทฯคอยตอนรับและอํานวยความสะดวกใหทานกอนขึ้นเครื่อง

22.25 น. ออกเดินทางสูประเทศเกาหลีใต โดยสายการบิน JIN AIR เท่ียวบินท่ี LJ004 มีอาหารบริการบนเครื่องเป็น
BOX SET***บริษัทจะแจงไฟลทและเวลาท่ีแนนอนอีกครั้งกอนเดินทาง หากลูกคาเดินทางมาจากตางจังหวัดดวยเครื่องบิน
ภายในประเทศ กรุณาแจงเจาหนาท่ีกอนทําการจอง***

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ คํ่า

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

 กิจกรรม เชา

05.40 น. ถึงสนามบินอินชอน กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต (เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย 2 ชั่วโมง)

หลังผานพิธีการทางตรวจคนเขาเมืองเรียบรอย นําทานสู ไรสตรอเบอรรี่ เชิญทานล้ิมรสผลสดในบรรยากาศไรสตรอเบอรรี่
จริงๆ ไดเรียนรูวิถีชีวิตชาวไรสตรอเบอรี่ของเกาหลีวา มีวิธีการปลูกอยางไรจึงไดผลสตรอเบอรี่ท่ีขนาดใหญเป็นพิเศษ และหวาน
หอมชวนรับประทาน พรอมท้ังใหทานไดทดลอง

เก็บสตรอเบอรรี่สดๆเพ่ือรับประทาน และซ้ือกลับไปรับประทานท่ีบานไดอีกดวย

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน เมนูชาบูชาบูสไตลเกาหลี

้ ่ ่



วันท่ี 3

จากนั้นพาทานเดินทางไปยังเมืองพยองชัง จังหวัดคังวอนโด ยงเพียงสกีรีสอรท อีกหน่ึงสุดยอดสถานท่ีพักผอนตากอากาศ
ของโลก เป็นลานสกีท่ีมีชื่อเสียงแหงหน่ึงของเกาหลี เคยใชเป็นสถานท่ีแขงขันกีฬาโอลิมปิคฤดูหนาวสําผัสบรรยากาศจําลอง
หิมะปกคลุมภูเขาอันแสนโรแมนติค ทางองคการทองเท่ียวเกาหลี รวมกับจังหวัดคังวอนโด และ ยงเพียงรีสอรทจัดงาน “2019
Thai Snow Week Festival” เป็นเทศกาลท่ีจัดขึ้น สําหรับนักทองเท่ียวไดสนุกสนานกับการแขงขันเลนเล่ือนหิมะ “SNOW
SLEDGE” (สามารถเลนไดท้ังเด็กและผูใหญ) จากนั้นพาทาน ขึ้นเคเบิ้ลคาร เพ่ือชมวิวบนยอดเขาพัลวัง อิสระใหทานเลนสกี
ตามอัธยาศัย นอกจากน้ียังมีกิจกรรม ใหทุกทานไดรวมสนุกและลุนรางวัลอีกมากมาย (รวมคาชุดและอุปกรณแลว)

ค่ํา

รับประทานอาหารเย็น GALA DINNER ณ ยงเพียงรีสอรท

พักท่ี Yongpyeong Ski Resort หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานอินชอน

ไรสตรอเบอรรี่เกาหลี

 เชา

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

ไรสตรอเบอรรี่ เชิญล้ิมรสสตรอเบอรรี่ของเกาหลีสดๆ ในบรรยากาศภายในไรสตรอเบอร
รี่อยางแทจริง พบกับวิถีชีวิตชาวไรสตรอเบอรรี่ของเกาหลีวามีวิธีการปลูกอยางไร ใหไดผล
สตรอเบอรรี่ท่ีขนาดใหญเป็นพิเศษ หวานหอม และชวนนารับประทาน เป็นท่ีชื่นชอบของ
ชาวเกาหลีและชาวตางชาติ และยังเป็นผลไมสงออกของประเทศดวย

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนูชาบูชาบูสไตลเกาหลี

ยงเพียง สกีรีสอรท

เทศกาลหิมะ Asian Snow Week Festival

 บาย

เป็นสกีรีสอรทในเกาหลีใตท่ีตั้งอยูในเขต Daegwallyeong-myeon ท่ีน่ีเป็นสกีรีสอรท
ท่ีใหญท่ีสุดในเกาหลี บริเวณฐานอยูท่ีประมาณ 770 เมตรเหนือระดับน้ําทะเล และยอด
เขาท่ีใหบริการลิฟตท่ี Dragon Zone สําหรับการเลนสกีอยูท่ี 1,458 เมตร

เป็นเทศกาลฤดูหนาวในยงเพียงสกีรีอรท ท่ีมีกิจกรรมการแขงขันตางๆ ซ่ึงมีไฮไลทหน่ึงท่ี
นักทองเท่ียวสามารถรวมสนุกสนานไดคือการแขงขันเลนเล่ือนหิมะ “SNOW
SLEDGE” ท่ีสามารถเลนไดท้ังเด็กและผูใหญ

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม GALA DINNER ณ ยงเพียงรีสอรท

 Yongpyeong Ski Resort หรือเทียบเทา



เอเวอรแลนด - พิพิธภัณฑสาหรายเกาหลี - ฮันบก - เรียนทํา
ขาวหอสาหราย คิมบับ - รานเคร่ืองสําอางคเกาหลี

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู สวนสนุกเอเวอรแลนด สวนสนุกน้ีถูกขนานนามวา ดิสนียแลนดเกาหลี เป็นสวนสนุกกลางแจงท่ีใหญ
ท่ีสุดของประเทศ จะไดน่ังกระเชาลิฟท และทองไปกับโลกของสัตวปาซาฟารี เขาสูดินแดนแหงเทพนิยาย สวนสี่ฤดู ซ่ึงจะปลูก
ดอกไมเปล่ียนไปตามฤดูกาลและสนุกกับเครื่องเลนนานาชนิด อาทิเชน สเปสทัวร รถไฟเหาะ หนอนสะบัด ชมกิจกรรมและการ
แสดงตางๆ ท่ีจัดตามตารางประจําวัน

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน เมนูคัลบี (หมูยางเกาหลี)

จากนั้นนําทานเดินทางสู พิพิธภัณฑสาหราย (Seaweed Museum) เป็นสถานท่ีผลิตและแสดงการเล้ียงสาหรายครบวงจร
ทุกทานสามารถเลือกซ้ือสาหราย พรอมท้ังทดลองชิมไดตามอัธยาศัย และชมการแปรรูปสาหรายเป็นรสตางๆ เชิญทาน สวมชุด
ฮันบก (Hanbok) ซ่ึงเป็นชุดประจําชาติของประเทศเกาหลีใต ถายรูปกับฉากจําลอง 4 มิติซ่ึงมีความสวยงามและประทับใจ
พรอมถายรูปเป็นท่ีระลึก

ตอมาอิสระใหทานไดเลือกซ้ือเครื่องสําอางคแบรนดดังของเกาหลี ณ ศูนยเครื่องสําอาง มีใหเลือกมากมายหลายย่ีหอ

ค่ํา

รับประทานอาหารเย็น เมนูบุลโกกิ

พักท่ี Galaxy Hotel , Western River หรือเทียบเทา

เอเวอรแลนด
 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

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนูคัลบี (หมูยางเกาหลี)

พิพิธภัณฑสาหรายเกาหลี บาย

ท่ีพิพิธภัณฑสาหรายทานจะไดฟังเรืองราวการทําสาหรายจากใตทะเลลึก ใหทานทราบถึง
ประวัติศาสตร ความเป็นมา และกระบวนการผลิตสาหรายทะเลเกาหลีวามีวิวัฒนาการและ
วิธีการอยางไร



วันท่ี 4 ศูนยโสม - ศูนยสมุนไพรโบกานยอง - พระราชวังชางดอกกุง -
หมูบานบุกชอนฮันอก - เขานัมซัน - หอคอยกรุงโซล - การ
คลองกุญแจคูรักเกาหลี - ดิวตี้ฟรี - เมียงดง

ฮันบก

เรียนทําขาวหอสาหราย คิมบับ

รานเครื่องสําอางคเกาหลี

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”

อาหารประจําชาติเกาหลี ซ่ึงเป็นสวนหน่ึงในอาหารเกาหลียอดนิยมของคนไทยอีกเมนู
หน่ึง

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

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนูบุลโกกิ

 Galaxy Hotel , Western River หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

พาทานเขาชม ศูนยโสม ซ่ึงรัฐบาลรับรองคุณภาพวาผลิตจากโสมท่ีมีอายุ 6 ปี ซ่ึงถือวาเป็นโสมท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุด ชมวงจรชีวิต
ของโสม พรอมใหทานไดเลือกซ้ือโสมท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุด

นําทานสู ศูนยสมุนไพรโบกานยอง สมุนไพรบํารุงตับ ตนไมชนิดน้ีเจริญเติบโตในปาลึกบนภูเขาท่ีปราศจากมลภาวะและ
ระดับสูงเหนือน้ําทะเล 50-800 เมตร ชาวเกาหลีรุนใหมนิยมนํามรับประทานเพ่ือชวยดูแลตับใหสะอาดแข็งแรง

จากนั้นพาทานไปชม พระราชวังชางด็อกกุง (Changdeokgung Palace) เป็นพระราชวังท่ีสรางหลังจากพระราชวังเคียง
บกกุง และเคยเป็นพระราชวังหลักของกษัตริยหลายพระองคของราชวงศโชซอน ท่ีไดรับการดูแลรักษาไวอยางดี ภายในประกอบ
ดวยพ้ืนท่ีสาธารณะ อาคารพระราชวังสําหรับราชวงศ และสวนบีวอน หรือรูจักกันในนามสวนฮูวอน สวนหยอมดานหลังท่ีเต็มไป
ดวยตนไมยักษอายุกวา 300 ปี บอน้ํา และศาลาพักผอน มีความธรรมชาติมากท่ีสุด ไวเป็นท่ีพักผอน

บาย



รับประทานอาหารกลางวัน เมนูไกตุนโสม

จากนั้นเดินทางไปยัง หมูบานบุกชอนฮันอก (Bukchon Hanok Village) เป็นอีกหน่ึงสัญลักษณของเกาหลี ทามกลาง
ตึกรามบานชองท่ีทันสมัยของกรุงโซลนั้น หมูบานแหงน้ีก็ยังคงรักษาอาคารบานเรือนในสมัยโบราณ มีกล่ินอายของเกาหลีในยุค
เกาแก ทานจะไดพบกับบานของขุนนางระดับสูงของเกาหลีในสมัยกอน ภายในหมูบานมีอาคารแบบด้ังเดิมของเกาหลีกวา 100
หลัง (รูปแบบบานแบบด้ังเดิมของเกาหลีเรียกวา ฮันอก(hanok) ในปัจจุบันน้ีบานฮันอกหลายหลังในหมูบานถูกดัดแปลงใหเป็น
ศูนยวัฒนธรรม เกสตเฮาส รานอาหาร และโรงน้ําชา เปิดใหบริการแกนักทองเท่ียวท่ีเขามาเพ่ือสัมผัสและเรียนรูวัฒนธรรม
เกาหลีแบบด้ังเดิม

จากนั้นนําทานไปยัง ภูเขานัมซานภูเขาแหงเดียวท่ีตั้งอยูใจกลางเมืองโซล บนยอดเขามีหอ Seoul Tower **ไมรวมคาขึ้น
ลิฟท ** ซ่ึงเป็น 1 ใน 18 หอคอยเมืองท่ีสูงท่ีสุดในโลก ทานสามารถชมทัศนียภาพของกรุงโซล ไดรอบทิศ 360 องศา ท่ีคูรักทุก
คูชาวเกาหลีจะตองทําคือ การคลองกุญแจคูรัก Love Key Ceremonyบนโซลทาวเวอร โดยท่ีจะเขียนขอความ หรือชื่อของคูรักไว
บนแมกุญแจและก็จะนําแมกุญแจน้ีไปคลองกับรั้วเหล็ก

แลวพาทานช็อปป้ิงสินคาปลอดภาษีท่ี SM Duty Free โดยท่ีน่ีมีสินคาชั้นนําใหทานเลือกซ้ือมากมายกวา 500 ชนิด

ค่ํา

รับประทานอาหารเย็น เมนูBBQ Buffet

จากนั้นใหเวลาทานเดินช็อปป้ิง ณ ตลาดเมียงดง แหลงช็อปป้ิงขึ้นชื่อและ สถานท่ีรวมแฟชั่นชั้นนําของกรุงโซลหรือท่ีคนไทย
รูจักกันในชื่อสยามแสควรเกาหลี ทานจะพบกับสินคาวัยรุนมากมายหลากหลายย่ีหอไมวาจะเป็นเครื่องสําอางย่ีหอดังๆ

พักท่ี Galaxy Hotel , Western River หรือเทียบเทา

ศูนยโสม

ศูนยสมุนไพรโบกานยอง

พระราชวังชางดอกกุง

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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

ศูนยสมุนไพรโบกานยอง (Herb Center) ตนไมชนิดน้ีเจริญเติบโตในปาลึกบนภูเขาท่ี
ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือน้ําทะเล50-800เมตร ชาวเกาหลีรุนใหมนิยมนํามา
รับประทานเพ่ือชวยดูแลตับใหสะอาดแข็งแรง ปองกันโรคตับแข็งไมถูกทําลายจาการด่ืม
แอลกอฮอล กาแฟ บุหรี่ สารตกคางจากอาหารและยา

เป็นพระราชวังลําดับท่ีสองท่ึถูกสรางตอจากพระราชวังเคียงบกกุงในปี 1405 และมีความ
สําคัญในการเป็นท่ีพํานักของพระมหากษัตริยหลายพระองคในสมัยราชวงศโชซอน
(Joseon) และยังเป็น 1 ใน 5 ของพระราชวังสําคัญท่ียังคงรักษาไว ประกอบไปดวย เขต
พระราชฐานชั้นนอก, เขตพระราชฐานชั้นใน และสวนดานหลังสําหรับเป็นท่ีพักผอนของ
พระมหากษัตรย ซ่ึงมีตนไมขนาดยักษท่ีมีกวา 300 ปี, บอน้ํา และศาลาริมน้ํา

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนูไกตุนโสม

 บาย



หมูบานบุกชอนฮันอก

เขานัมซัน

โซลทาวเวอร

การคลองกุญแจคูรักเกาหลี

ดิวต้ีฟรี

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

เป็นเนินเขาในกรุงโซล ประเทศเกาหลี เป็นจุดทองเท่ียวยอดนิยม โดยเฉพาะสําหรับชมวิว
และการปิกนิค ท่ีน่ีเคยไดรับการโหวตวา เป็นโลเคชั่นถายยรูปและพักผอนท่ีสวยท่ีสุดใน
กรุงโซลโดยชาวเกาหลี

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

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

เมียงดง คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนูBBQ Buffet

 Galaxy Hotel , Western River หรือเทียบเทา

เป็นสถานท่ีชอปป้ิงยอดฮิตในเกาหลี ใครท่ีมาเกาหลีตองมาชอปป้ิงท่ีน่ี เพราะเป็นศูนย
รวมของสินคายอดฮิตหลากหลายชนิด ไมวาจะเป็นเครื่องสําอางค มีทุกย่ีหอยอดฮิตใน
เกาหลี มีทุกซอยทุกหลืบในเมียงดง , เสื้อผาแฟชั่น ท้ังหญิงและชาย เสื้อผาท่ีน่ีจะมีท้ัง
รานท่ีเป็นแบรนดยอดฮิตในเกาหลี และแบรนดสุดฮิตจากตางประเทศ รวมถึงรานอาหาร
รานฟาสฟ ูด รานหมูยาง และรานกาแฟ สรุปวาท่ีน่ีมีทุกอยางท่ีนักชอปตองการครบครัน



วันท่ี 5 น้ํามันสนเข็มแดง - ถนนฮงอิก (ยานฮงแด) - ซุปเปอรมารเก็ต
เกาหลี - ทาอากาศยานอินชอน - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

พาทานชม น้ํามันสนเข็มแดง (Red Pine) ปัจจุบันนิยมมารับประทานเพ่ือลางพิษในรางกาย ลางไขมันในเสน เลือดท่ัวท้ัง
รางกาย ปองกันไขมันอุดตันในเสนเลือด, โรคหัวใจ, โรคภูมิแพ เป็นตน และยังใหทานไดลองตรวจเสนเลือดภายในรางกายทาน
ฟรี อีกดวย

เดินเลนกอนกลับ ท่ีตลาดสุดฮิป ตลาดฮงอิก แหลงชอปป้ิงท่ีอยูลอมรอบไปดวยมหาวิทยาลัยชื่อดังในเกาหลี สินคาในยานน้ี
สวนใหญเป็นสินคาวัยรุนท่ีทันสมัยและราคาไมแพงท่ีออกแบบโดยดีไซดเนอรเกาหลี

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน เมนูจิมดัก (ไกและวุนเสนเกาหลีผัดซอส)

แลวพาทานละลายเงินวอนท่ี รานคาสนามบิน หรือซุปเปอรมารเก็ต ซ่ึงทานสามารถเลือกซ้ือสินคาพ้ืนเมืองเป็นการสงทาย
กอนอําลาเกาหลี

17.10 น. นําทานเดินทางสู กรุงเทพฯโดยสายการบิน JINAIR เท่ียวบินท่ี LJ003

ค่ํา

21.10 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...

นํ้ามันสนเข็มแดง

ถนนฮงอิก (ยานฮงแด)

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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

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

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนูจิมดัก (ไกและวุนเสนเกาหลีผัดซอส)

 บาย



 หมายเหตุ มีอาหารบริการบนเครื่องเป็น BOX SET

** 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

ซุปเปอรมารเก็ตเกาหลี

ทาอากาศยานอินชอน

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

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

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ คํ่า

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
รายการ และราคาสําหรับผูรวมเดินทางผูใหญอยางนอย 20 ทาน เดินทางไป และกลับพรอมคณะ

รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารองท่ีน่ังกับ

สายการบิน และโรงแรมท่ีพักในตางประเทศเป็นท่ีเรียบรอย อยางไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม

ราคาน้ีคิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิท่ี์จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน ตาม
สถานการณดังกลาว

บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีเกิดความเสียหาย หรือสูญหาย สําหรับกระเปาเดินทาง หรือของมีคาสวนตัวของทานระหวาง
การเดินทาง

บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบ และขอสงวนสิทธิใ์นการไมคืนเงินไมวาท้ังหมด หรือบางสวน ในกรณีท่ีผูเดินทางมิไดรับอนุญาตใหเดิน
ทางเขา หรือออกนอกประเทศ อันเน่ืองมาจากการพิจารณาของเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมือง หรือ มีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทาง
ไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะไมคืนเงินไมวาท้ังหมดหรือบางสวน ดวยเหตุอันเน่ืองมาจากความผิดพลาด ความลาชา การเปล่ียนแปลง
บริการของสายการบิน บริษัทขนสง หรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เหตุการณทางการเมือง การจลาจล ภัยธรรมชาติ อันนอกเหนือจาก
ความควบคุม

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะไมคืนเงินไมวาท้ังหมดหรือบางสวน ในกรณีท่ีผูเดินทางไมใชบริการบางสวนหรือท้ังหมด โดยความ
สมัครใจของผูเดินทางเอง หรือไมเดินทางไปพรอมคณะ หรือไมปรากฏตัวในวันเดินทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ีไดตามความเหมาะสม ท้ังน้ีขึ้นอยูกับเวลา การจราจร
สภาพอากาศ และเหตุสุดวิสัยอ่ืนๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นได ท้ังน้ี เพ่ือความปลอดภัย และประโยชนของผูเดินทางเป็นสําคัญ

บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายเพ่ิมเติมท่ีเกิดขึ้นทางตรง หรือทางออม เชน การเจ็บปวย การถูกทําราย การสูญหาย หรือจาก
อุบัติเหตุตางๆ

มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธิใ์นการใหคําสัญญาใดๆ ท้ังสิ้นแทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดย
ผูมีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเทานั้น

บริษัทฯ จัดใหเฉพาะลูกคาท่ีประสงคจะไปทองเท่ียวตามรายการของทัวรทุกวันเทานั้น  หากทานไมสามารถรวมทัวรทุกวัน แค
สมัครมารวมทัวรเพียงเพ่ือการใชตั๋วเครื่องบินและท่ีพักในราคาพิเศษ  หากทานไมแจง และปรากฏวาทานไมรวมทัวรในบางวัน ทาง
บริษัทจะคิดคาดําเนินการในการแยกทองเท่ียวเอง 300 USD (กอนซ้ือทัวร จะตองแจงความประสงคท่ีเป็นจริง เพ่ือทางผูจัดจะไดคิดคา
บริการท่ีเหมาะสม)

เด็ก หมายถึง ผูท่ีมีอายุนอยกวา 12 ปี
 

การชําระเงิน
การจองครั้งแรก มัดจําทานละ 10,000 บาทภายใน 2 วันหลังการจอง และชําระท้ังหมดกอนเดินทางภายใน 20 วัน หากเป็นชวง

เทศกาลหรือวันหยุดยาวชําระท้ังหมดกอนเดินทางภายใน 30 วัน (การไมชําระเงินคามัดจํา หรือชําระไมครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับ
การจายไมวาดวยสาเหตุใดใด ผูจัดมีสิทธิยกเลิกการจัด หรือยกเลิกการเดินทาง)

ในกรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือเขาประเทศท่ีระบุในรายการ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น
 

อัตรานี้รวม:
คาตั๋วโดยสารเครื่องบินไป - กลับชั้นประหยัด(ตั๋วกรุป) ตามเสนทางท่ีระบุในรายการ

คาโรงแรมท่ีพักตามรายการระบุ (สองทานตอหน่ึงหอง)

คาเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการระบุ

คาอาหาร และเครื่องด่ืมตามรายการระบุ

คารถรับสง ตามรายการระบุ

น้ําด่ืมทานละ 1 ขวด / คน / วัน

คาภาษีสนามบินทุกแหง (ขึ้นอยูกับการผันแปรของภาษีน้ํามัน ณ วันนั้นๆ)

คามัคคุเทศกของบริษัทจากกรุงเทพฯ คอยอํานวยความสะดวกแกทานตลอดการเดินทางในตางประเทศ

่



คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)
 

อัตรานี้ไมรวม:
คาทําหนังสือเดินทาง

คาธรรมเนียมแจงเขา - ออกของบุคคลตางดาวคาวีซาเขาประเทศของบุคคลตางดาว (ถามี)

คาธรรมเนียมวีซาพิเศษสําหรับบุคคลตางดาวหรือย่ืนวีซาเรงดวนซ่ึงบริษัทฯจะเรียกเก็บเพ่ิมเป็นกรณีตามจริง 

คาใชจายสวนตัวเชน คาโทรศัพทโทรสารโทรเลขคาซักรีดคาอาหาร-เครื่องด่ืมนอกเหนือจากรายการ

คามินิบาร คาชมภาพยนตรชองพิเศษภายในหองพัก และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีไมไดระบุไวในรายการ

คาน้ําหนักกระเปาเกินพิกัด (สายการบินกําหนดใหไมเกินทานละ 15 กก.)

คาทิปมัคคุเทศกทองถิ่น คนขับรถทานละ 1,500 บาท / ทิป / ทาน (กรณีจายเป็นเงินวอนกรุณาเช็คเรท ณ วันเดินทาง)

ในสวนของหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน

คาใชจายอันเน่ืองมาจากความลาชาของสายการบิน, เหตุสุดวิสัย, การเมือง หรือ ภัยธรรมชาติ ฯลฯ

คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% คาภาษีการบริการหัก ณ ท่ีจาย 3% (ในกรณีท่ีตองการขอใบเสร็จมีภาษี)
 

วีซา
หนังสือเดินทางจะตองมีอายุเหลือมากกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทาง

หมายเหตุ
รวมเดินทางตองไมนอยกวา 20 ทาน

กรณีตัดกรุปเหมา เริ่มตนเพ่ิม 1,000 บาท สําหรับกลุมลูกคาท่ัวไป หากลูกคาเป็นขายตรง/นักศึกษา/ป.โท/ราชการ ตองเช็คราคา
แลนดกับเจาหนาท่ีอีกครั้ง

รายการทัวรสามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม

การยกเลิก
ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินท้ังหมด

ยกเลิกกอนการเดินทาง 21-29 วัน เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท

ยกเลิกกอนการเดินทาง 15-20 วัน เก็บคาใชจาย 50% ของราคาทัวร

ยกเลิกกอนการเดินทาง 7-14 วัน เก็บคาใชจาย 80% ของราคาทัวร

ยกเลิกการเดินทางนอยกวา 1 - 6 วัน เก็บคาใชจายท้ังหมด 100 % ของราคาทัวร    

**ชวงเทศกาลไมสามารถยกเลิก หรือเปล่ียนชื่อผูเดินทางได**

กรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ รวมถึงเท่ียว
บินพิเศษเชน Charter Flight, Extra Flight จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือคาทัวรท้ังหมด
 


