
#16354        ทัวร�เกาหล� โซล 5 วัน 3 คืน
เกาะนามิ ช�อปป��งอัพกูจอง บิน TW



  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัท่ี โปรแกรมทวัร์ อาหาร โรงแรม 
เชา้ เท่ียง เยน็ 

1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
  

 

 

2 ท่าอากาศยานอินชอน เกาหลีใต ้- ล่องเรือสู่เกาะนามิ - สกีรีสอร์ท กิจกรรม
ลานหิมะ 

เซ็ตคิมบบั ทคัคาลบ้ี ชาบู ชาบู Elysian Skiresort 

หรือเทียบเท่า ★★★ 

3 ป้อมปราการฮวาซอง - ฟาร์มสตรอวเ์บอร์ร่ี ออร์แกนิก - สวนสนุกเอเวอร์
แลนด ์– พิพิธภณัฑส์าหร่าย -  ช็อปป้ิงดิวต้ีฟรี ยา่นเมียนดง  

 หมูยา่งเกาหลี อิสระยา่น
เมียงดง 

Ramada Hotel 

หรือเทียบเท่า ★★★ 

4. คอสเมติกช็อป – ศูนยสุ์ขภาพน ้ามนัสนเขม็แดง สมุนไพรโสม ฮ็อกเก็ตนามู  
ถนนช็อปป้ิงอพักูจอง - ช็อปป้ิงฮงแด คาเฟ่แฮร่ีพอตเตอร์ 

 ไก่ตุ๋นโสม อิสระยา่น 
ฮงแด 

Remada Hotel 

หรือเทียบเท่า ★★★ 

5. คลองชองกเยชอน - ฮุนไดพรีเมียมเอาทเ์ลต็ - ร้านละลายเงินวอน ซุปเปอร์
มาร์เก็ต - ท่าอากาศยานอินชอน – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  

 อิสระเอาท์
เลต็ 

 

 

ขาไป TW 102 BKK – ICN เวลา 01.25น. – 08.50น. 

ขากลบั TW 101 ICN – BKK เวลา 19.05น. – 23.25น. 
สัมภาระโหลดใต้เครื่อง 20 KG. ถือขึน้เครื่อง 10 KG. หากต้องการซือ้ นน.เพิม่ กรุณาแจ้งในวันจอง 5 KG.2,190บ. 

ถ้าราคาหน้าเคานเ์ตอร ์1 KG. 595บ.(อาจมีการเปล่ียนแปลงขึน้อยู่กับสายการบิน) 

THB 1,865                                                                            THB 1,095                                                                                     THB 990                                                                        THB 950   



Day 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ

Day 2 ท่าอากาศยานอนิชอน เกาหลใีต้ - ล่องเรือสู่เกาะนามิ - สกรีีสอร์ท กจิกรรมลานหิมะ 

 

 

  
 

 

 

 

 

08.50น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานอินชอน เกาหลีใต ้(เวลาทอ้งถ่ินเร็วกวา่ไทย 2 ชม.) 

เช้า          บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (เซ็ทคิมบับ)  

น ำท่ำนลอ่งเรือสู ่เกาะนามิ ตัง้อยู่กลำงทะเลสำปชองเพียงเกำะแห่งนีม้ี  ช่ือเสียงในดำ้นทศันียภำพทำงธรรมชำติที่สวยงำมและไดร้บัควำม
นิยมมำกจำกกระแสควำมโด่งดงัของภำพยนตรซี์รียเ์รื่องเพลงรกัในสำยลมหนำวอีกทัง้ยังถูกก ำหนดใหเ้ป็น UNICEF Child Friendly Park 
แห่งแรกของ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฤดหูนำว เป็นช่วงที่เกำะนำมิขำวโพลนไปดว้ยหิมะ ตน้ไมท้ี่มีหิมะเกำะอยู่ทำใหเ้กำะนำมิน่ำหลงใหลไปอีกแบบ มีกองไฟสมุไวร้อบเกำะใหไ้ดไ้ป

ผิงไฟกนั กิจกรรมบนเกำะช่วงนีก้็มีทัง้กำรป้ันมนษุยห์มิะและกำรเลน่กระดำนเลื่อน ฤดนูีต้อ้งหำ้มพลำดกำรไปทำนอำหำรรอ้นๆ เช่น ซำลำเปำ

ถั่วแดงหรือแพนเคก้สอดไสน้ำ้เชื่อมอุ่นๆ รบัรองว่ำช่วยคลำยหนำวกนัไดท้นัใจเลยทีเดียว ช่วงเดือนธนัวำคม - เดือนมกรำคม  

ฤดใูบไมผ้ลิ พืน้ที่บนเกำะบำงสว่นที่ถกูยอ้มไปดว้ยสีชมพขูองดอกพ็อดกดหรือดอกซำกรุะของเกำหลี เป็นช่วงที่เต็มไปดว้ยดอกซำกรุะสีชมพู

บำนสะพรั่ง สวยงำมและโรแมนติก รบัรองว่ำจะทำใหต้กหลมุรกัเกำะนำมิแห่งนีแ้น่นอน ช่วงเดือนมีนำคม – เดือนเมษำยน 

23.10 น. พรอ้มกนั ณ  ผูโ้ดยสำรระหวำ่งประเทศชัน้ 4 สำยกำรบิน t’ way (TW) โดยมีเจำ้หนำ้ที่ของบรษัิทฯ 

               คอยใหก้ำรตอ้นรบัและอ ำนวยควำมสะดวก  

01.25 น.  บินลดัฟ้ำสู ่กรุงโซล โดย สำยกำรบิน t’ way เที่ยวบินที่ TW 102 



Day 3ป้อมปราการฮวาซอง - ฟาร์มสตรอว์เบอร์ร่ี ออร์แกนิก - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – พพิธิภัณฑ์สาหร่าย - ช็อปป้ิงดิวตีฟ้รี ย่านเมียนดง 

 

เทีย่ง          บริการอาหารเทีย่ง ทัลคาลบี ้

จำกนัน้เดินทำงไปยัง สกี รีสอรท์ กิจกรรมลานหิมะ ซึ่งเป็นหนึ่งในสกีรีสอรท์ที่สวยงำมที่สุดในประเทศเกำหลีใตเ้พลิดเพลินไปกับ
กิจกรรมต่ำง ๆมำกมำย อำทิ สกี สโนวบ์อรด์ กระดำนเลื่อน หรือจะแค่แวะมำเที่ยวชมก็ไดเ้ช่นกนั  รีสอรท์แห่งนีถ้กูลอ้มรอบดว้ยป่ำเขียนชอุ่ม
และแม่น ำ้อนังดงำมจึงเป็นสถำนที่ที่เหมำะส ำหรบักำรพกัผ่อนหย่อนใจใกลก้รุงโซล 
ไม่รวมค่าอุปกรณก์ารเล่นสกี, ครูฝึกรวมทัง้สโนวส์เลดและกระเช้าลิฟท ์ค่าเช่าอุปกรณส์กี 50,000 วอน สโนบอรด์  
ประมาณ 30,000 – 40,000 วอนต่อเช็ด สโนสเลคประมาณ 12,000 วอนต่อเช็ด กระเช้าลิฟท์ส าหรับท่านที่เล่นสกี ครึ่งวัน 
ประมาณ 40,000 วอน/ต่อท่าน (ท่านสามารถฝากไกดท์้องถ่ินซือ้บัตร ไม่รวมในราคาทัวร ์ราคาอาจจะมีการเปล่ียนแปลง โปรด
สอบถามทีไ่กดน์ าเทีย่วอีกครั้ง)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ค ่า   บริการอาหารค ่า ชาบู ชาบู สไตล์เกาหล ี                                                   พัก : Elysian Skiresort ระดบั 3 ดาว หรือเทียบเท่า 

   

เช้า    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น ำท่ำนเยี่ยมชม ป้อมฮวาซอง (ถ่ำยภำพดำ้นนอก) ตัง้อยู่ที่เมืองซูวอน ประเทศเกำหลีใตส้รำ้งขึน้ในช่วง ค.ศ. 1794 - 1796 โดยพระเจำ้
จองโจแห่งรำชวงศโ์ชซอน เพื่อใชเ้ป็นที่ประทับและเป็นที่ฝังพระศพขององคช์ำยรชัทำยำทจงัฮอน (องคช์ำยซำโด) ตวัป้อมทอดยำวโอบลอ้ม
ตอนล่ำงของเมืองซูวอนเป็นวงรูปไข่มหึมำ ป้อมปรำกำรฮวำซองแห่งนีไ้ดร้บักำรขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกทำงวฒันธรรมจำก UNESCO อีก
ดว้ย นอกจำกควำมสวยงำมของตวัป้อมแลว้บริเวณลำนกวำ้งจะเป็นสนำมยิงธน ูนกัท่องเที่ยวสำมำรถลองยิงธนไูด้ ดำ้นหนำ้พระรำชวงัจะมี
กำรแสดงโชว ์เป็นกำรแสดงกำรใชอ้ำวธุต่ำง ๆ  

 

 

 



พิพิธภัณฑส์ำหร่ำย จัดแสดงเรื่องรำวต่ำงๆของกำรทำสำหร่ำยและ
ประวตัิควำมเป็นมำตน้ก ำเนิดของกำรผลิตสำหร่ำย ใหท้่ำนจะไดเ้ลือก

ชิมผลิตภัณฑท์ี่ทำจำกสำหร่ำยหลำกหลำยรสชำติใหล้ิม้ลองและเลือก

ซือ้ ศูนยส์มุนไพรโสมเกำหลี หรือรำชำแห่งมวสมนุไพร ในตำรำยำ
แผนโบรำณจีนระบุว่ำโสมเป็นสมุนไพรที่ช่วยเสริมควำมแข็งแรงใหแ้ก่

ระบบย่อยอำหำรและปอด ช่วยทำใหจิ้ตใจสงบและเพิ่มพละกำลงัโดย

สว่นรวมสรรพคณุทำงกำรแพทย ์ช่วยบ ำรุงหวัใจ  

 

  

 

 

น าท่านเดินทางสู่ ฟารม์สตรอวเ์บอรร่ี์ ออรแ์กนิก เชิญล้ิมรสสตรอเบอร์ร่ีของเกาหลีสดๆในบรรยากาศภายในไร่สตรอเบอร์ร่ีอยา่ง
แทจ้ริง ความสนุกในการเก็บสตรอวเ์บอร่ีนั้น คือ การท่ีไดมี้โอกาสเลือกและล้ิมรสลูกสตรอวเ์บอร์ร่ีอนัแสนหอมหวานจากตน้ดว้ยตวัเอง 

เที่ยง           บริการอาหารเที่ยง ชาบู ชาบู สไตล์เกาหล ี                                                    

สวนสนุกเอเวอรแ์ลนดด์ินแดนมหัศจรรย ์สวนสนกุ
ขนำดใหญ่และดีที่สดุของเกำหลีใต ้ถกูขนำนนำมว่ำ ดิสนียแ์ลนดเ์กำหลี 
ตัง้อยู่ท่ำมกลำงหุบเขำ ครบครนัดว้ยโซนเครื่องเล่นนำนำชนิด อำทิเช่น 
สเปสวร ์รถไฟเหำะ หนอนสะบดั ชมสวนดอกไมซ้ึ่งก ำลงับำนสะพรั่งอวด
สีสันเต็มสวนกิจกรรมแสนสนุกมำกมำย และสวนสัตวซ์ำฟำรีที่พรอ้ม
ใหบ้ริกำรกำรนัตีดว้ยยอดผูเ้ขำ้ชมมำกกว่ำ 7 ลำ้นคนต่อปี ชมกิจกรรม
และกำรแสดงต่ำงๆ ดว้ยบตัรเขำ้ชมแบบไม่จ ำกดัจ ำนวนรอบ  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช็อปป้ิงดิวตีฟ้รี ย่านเมียนดง หำกท่ำนตอ้งกำรทรำบว่ำแฟชั่นของเกำหลี 

กำ้วลำ้นำสมยัเพียงใดท่ำนจะตอ้งมำที่เมียงดงแห่งนีพ้บกบัสินคำ้วยัรุน่  

ค ่า  อสิระย่านเมียนดง   พกั : Ramada Hotel ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า 



 Day4 คอสเมติกช็อป – ศูนยสุ์ขภาพน ้ามันสนเข็มแดง สมุนไพรโสม ฮ็อกเก็ตนามู  พระราชวังเคียงบก - ถนนช็ฮปป้ิงอัพกูจอง   
ช็อปป้ิงฮงแด คาเฟ่แฮร่ีพอตเตอร ์

 เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

คอสเมติกช็อป ให้ท่ำนเลือกซื้อคอสเมติกหลำกยี่ห้อ
คุณภำพที่ผู้หญิงชำวเกำหลีทั้งสำวทั้งไม่สำวแล้วให้ควำม

สำคญักบัเรื่องผิวหนำ้ค่อนขำ้งมำก โดยเฉพำะในกลุ่มบำรุงผิว

พืน้ฐำน Skin Care และเคร่ืองส ำอำงผสมสมนุไพร 

 

 

ศูนยสุ์ขภาพน ้ามันสนเข็มแดง สมุนไพรโสม 

น ำ้มันใบสนเข็มแดงเกำหลีเป็นควำมลับควำมงำม

ของธรรมชำติชีวิตยืนยำว ตำ้นริว้รอย ในญ่ีปุ่ น และเกำหลีมำ

เป็นพันปี ใบสนเข็มแดงเกำหลีเป็นตน้ไม้ที่มีควำมพิเศษมำก 

เพรำะมีค่ำสำรอำหำรสงู ไดแ้ก่ คลอโรฟิลล ์ธำตเุหล็ก เบตำ้แค

โรทีน โปรตีน วิตำมิน A และรูติน และน ำ้มนัสนมีสำรต่อตำ้นอนุ

มูลอิสระ ลดอัตรำควำมเสี่ยงในกำรก่อใหเ้กิดโรคมะเร็ง ชะลอ

ควำมแก่ชรำ และปอ้งกนัโรคแทรกซอ้นในกระแสเลือด 

ศูนยส์มุนไพรฮ็อกเก็ตนามู สมุนไพรเกรด A ที่

ทางรัฐบาลเกาหลีสนับสนุนให้คนเกาหลีได้ทานแต่ของ
ระดบัพรเีมีย่ม ช่วยลดอาการเมาคา้งไดด้ี ดว้ยการขบัแอลกอ
ฮอรอ์อกจากร่างกายลด-ต่อตา้นอนุมลูอสิระ  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน เมนู ไก่ตุ๋นโสม 

ถนนช้อปป้ิงอัพกูจอง ถนนสำยแฟชั่นที่เป็นแหล่งรวมสินคำ้แบรนดเ์นมระดบั Hi-End เสือ้ผำ้, กระเป๋ำ, เครื่องประดบั นอกจำกรำ้นคำ้

แลว้ก็ยงัมีรำ้นคำเฟ่มำกมำยที่มีกำรดีไซนต์กแต่งรำ้นไดอ้ย่ำงดดูี น่ำนั่ง หำกเดินชอ้ปป้ิงจนเหนื่อยแลว้ก็มีรำ้นอำหำรใหเ้ลือกหลำกหลำยไม่ว่ำ

จะเป็นอำหำรเกำหลี อำหำรญ่ีปุ่ น หรือแมก้ระทั่งอำหำรไทยก็มีอยู่หลำยรำ้น  

  

  

 

 

 
 



Day 5 คลองชองกเยชอน - ฮุนไดพรีเมียมเอาท์เลต็ - ร้านละลายเงินวอน ซุปเปอร์มาร์เกต็ – ท่าอากาศยานอนิชอน - ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ

 

ช้อปป้ิงย่านฮงแด เป็นย่ำนที่อยู่ใกล้ๆ กับมหำวิทยำลัยฮงอิก มีผับ 
บำร ์คำเฟ่ รำ้นอำหำรมำกมำยตำมตรอกซอกซอยแทบทุกแห่ง จึงท ำให้
ที่นี่เป็นสีสันของกรุงโซลที่นักท่องเที่ยวนิยมมำท่องเที่ยวไม่ขำดสำยทัง้
กลำงวนัและกลำงคืน  
เอำใจแฟนคลบั แฮร่ีพอตเตอร ์ถึงย่ำนฮงแดเลยค่ำเฟ่ใหม่กลำงใจกรุง
โซลแห่งนี ้มีทั้งหมด 4 ชั้นเลย แถมยังมีมุมถ่ำยรูปเก๋ๆและพร็อพต่ำงๆ 

มำกมำย ไม่ว่ำจะเป็นชุดคลุมหรือผ้ำพันคอของทั้ง 4 บ้ำนพร้อมไม้

กำยสิทธ์ิ 

ค ำ่  อิสระย่ำนฮงแด  

พกั : Ramada Hotel ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ ฮุนได พรีเมี่ยม เอาทเ์ล็ต ชอ้ปป้ิงเอาทเ์ลต็ขนาดใหญ่ของฮุนได รา้นสนิคา้แบรนเนมระดบัโลกมากมาย
หลายพนัรา้นคา้อิสระชอ้ปป้ิง ละลายเงนิวอนทีซุ่ปเปอรม์ารเ์ก็ต มีสินคา้ต่างๆ มากมายใหเ้ลือกซ้ือหาเป็นของฝาก เช่น กิมจิ บะหม่ีก่ึง
ส าเร็จรูป สาหร่าย ขนมขบเค้ียว ลูกอม ผลไมต้ามฤดูกาลและของท่ีระลึกต่างๆ 
 

 

 

 

 

คลองชองกเยชอน หรือเรียกอีกช่ือหน่ึงวา่ คลองชองเกชอน เป็นคลองท่ีมีมาตั้งแต่สมยัโบราณตั้งแต่ยคุของราชวงศโ์ชชอน มีอายมุากกวา่ 
600 ปี ความยาวประมาณ 11 กิโลเมตร ไหลผา่นกลางกรุงโซล แหล่งชอ้ปป้ิงแหล่งปลอดภาษี สินคา้แบรนดเ์นม อาทิ นาฬิกา,แวน่ตา,

เคร่ืองส าอางกระเป๋า,กลอ้งถ่ายรูปหรือจะเป็นน ้าหอม ราคาถูกกวา่ประเทศไทยประมาณ 2 ถึง 3 เท่า และบางรุ่นไม่มีขายในประเทศไทย และมี

รองเทา้หลากหลายแบรนด์ดงัใหเ้ลือกมากมาย อาทิเช่น ADIDAS, NIKE, NEW BALANCE, VANS, CONVERSE, FILA เป็นตน้  

 



เท่ียง เพ่ือไม่เป็นกำรรบกวนเวลำช้อปป้ิง อิสระเอำท์เลต็ 

น าท่านเดินทางสู่... สนามบินอนิชอน เพื่อเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ 

19.05 น.  เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน t’ way เท่ียวบินท่ี TW101 

23.25 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 

 

 
  

หมายเหต ุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทัวร์ โรงแรม ร้านอาหารตามความเหมาะสมเพ่ือให้สอดคล้องกบัสายการบิน 
สภาพอากาศ การจราจร ณ วันที่เดินทาง ทั้งนีเ้ราจะค านึงถึงลูกค้าส่วนใหญ่เป็นหลกั  

หากลกูค้าท่านใดทีต้่องออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่การท าการออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการ
ปรับเปลีย่นไฟท์ หรือ เวลาบิน 

 

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลเกาหลใีต้ร่วมกบัการท่องเที่ยวเกาหลใีต้ เพ่ือโปรโมทสินค้าในนามของร้านรัฐบาล คือ 
ศูนย์สมุนไพรโสม ศูนย์สมุนไพรฮ็อตเกต็นามู ศูนย์สุขภาพน ้ามันสนเข็มแดง ศูนย์เวชส าอางค์ (คอสเมติค) พลอยอเมทิส 

และร้านค้าปลอดภาษี (ดิวตีฟ้รี) ซ่ึงจ าเป็นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทวัร์ เพราะมีผลกบัราคาทัวร์ 
ทางบริษัทฯ จึงขอเรียนว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจ าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม หากประสงค์จะซ้ือหรือไม่ซ้ือขึน้อยู่กบัความพงึ

พอใจของลูกค้าเป็นหลกั ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งส้ิน 
- ทัวร์คร้ังนีม้ีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะเท่านั้น ถ้าลูกค้าท่านใดต้องการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร์ โดยไม่ลงร้าน 

ช็อปป้ิงตามที่ระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จ าเป็นต้องขอคิดค่าใช้จ่ายเพิม่ 100 USD/ต่อท่าน/ต่อร้าน 
 



อตัราค่าบริการ 
 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ 

พกั2-3ท่าน/ห้อง 
(ราคาต่อท่าน) 

เด็กอาย ุ3 - 6 ปี 
ไม่มีเตียง 

(ราคาต่อท่าน) 

พกัเดี่ยวเพิม่ 
(ราคาต่อท่าน) 

19 – 23 มกราคม 66 24,977.-  23,977.- 6,977.- 
01 – 05 กุมภาพนัธ์ 66 26,977.- 25,977.- 6,977.- 
11 – 15 กุมภาพนัธ์ 66 27,977.- 26,977.- 6,977.- 
15 – 19 กุมภาพนัธ์ 66 27,977.- 26,977.- 6,977.- 
24 – 28 กุมภาพนัธ์ 66 27,977.- 26,977.- 6,977.- 
01 – 05 มีนาคม 66 28,977.- 27,977.- 6,977.- 
04 – 08 มีนาคม 66 28,977.- 27,977.- 6,977.- 



  



 



 



 

  



 

  



 

  



  



 

 

 


