
 

 

 

 

รหัสโปรแกรม : 23014 (กรุณาแจง้รหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Day 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (บริการอาหารบนเคร่ือง) 

21.00 น. คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ    อาคาร
ผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศชั้น …  เคาน์เตอร์ …   
ประตทูางเขา้เบอร์ … สายการบินเอเชียนาแอร์ไลน ์
โดยมีเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความ
สะดวกดา้นเอกสารต่างๆ สมัภาระถือข้ึนเคร่ือง … กก. สมัภาระ
โหลดใตเ้คร่ือง … กก.  
 

ขาไป  BKK – INC OZ 742 เวลา 00.05น. - 07.05น.  
ขากลบั  INC – BKK OZ 741 เวลา 18.50น. - 22.45น. 
  

วนัท่ี โปรแกรมทวัร์ อาหาร โรงแรม 
เชา้ เท่ียง เยน็ 

1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (บริการอาหารบนเคร่ือง)     

2 ท่าอากาศยานอินชอน เกาหลีใต ้– ล่องเรือเกาะนามิ - เปิดประสบการณ์ ป่ันจกัรยานบนราง
รถไฟ 

   Ramada yongin everland
หรือเทียบเท่า 

3 ฟาร์มสตรอเบอร์ร่ี ออรแกนิก - สวนสนุกเอเวอร์แลนด ์–  พิพิธภณัฑส์าหร่าย – เรียนรู้การ
ท ากิมจิ ใส่ชุดฮนับก –  ชอ้ปป้ิงฮงแด – คาเฟ่แฮร่ี พอตเตอร์ 

   Hongdae express hotel
หรือเทียบเท่า 

4. ศูนยเ์วชชส าอางเกาหลี – วดัพงอึนชา – สวนสนุกลอ็ตเตเ้วลิด ์– โซลทาวเวอร์ คลอ้งกญุแจ
คู่รัก – ศูนยส์มนุไพรโสมเกาหลี – ทงแดมนุ - คลองชองเกชอน – ดิวต้ีฟรี – ชอ้ปป้ิงเมียงดง 

   Hongdae express hotel
หรือเทียบเท่า 

5. ศูนยสุ์ขภาพน ้ ามนัสนเขม็แดง - ศูนยส์มุนไพรฮอ็กเก็ตนามู – หมู่บา้นโบราณฮุกชอน - ชม
มรดกโลกพระราชวงัชางด็อกกงุ – ฮุนไดพรีเมียม เอาทเ์ลต – ร้านละลายเงินวอน – ท่า
อากาศยานอินชอน (บริการอาหารบนเคร่ือง) – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

    



Day 2 ท่าอากาศยานอนิชอน เกาหลีใต้ – ล่องเรือเกาะนา
มิ - เปิดประสบการณ์ ป่ันจักรยานบนรางรถไฟ 

น าท่านสู่ เกาะนาม ิตั้งอยูก่ลางทะเลสาปชองเพียง  
เกาะแห่งน้ีมีช่ือเสียงในดา้นทศันียภาพทางธรรมชาติท่ีสวยงาม 
และไดรั้บความนิยมมากจากกระแสความโด่งดงัของภาพยนตร์ซีรีย์
เร่ือง “เพลงรักในสายลมหนาว” อีกทั้งยงัถูกก าหนดใหเ้ป็น  
UNICEF Child Friendly Park แห่งแรกของเกาหลี  

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั เมนูทคัคาบิหรือไก่บาบีควิผดัซอส
เกาหล ี(อาหารเล่ืองช่ือโดยการน าไก่บาร์บีคิว มันหวาน กะหล ่าปล ี
ต้นกระเทียม ซอส และข้าว มาผัดรวมกันบนกระทะแบนสีด า
คลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้าที่ รับประทานคู่กับผักกาดเกาหลีและ
เคร่ืองเคยีงต่างๆ) 

 
 
 
 
 

น ำทุกท่ำนสมัผสัธรรมชำติและเปิดประสบกำรณ์  

ป่ันจกัรยานบนรางรถไฟคงัชอนเรลไบท์ (Gangchon Rail Bike)  
การป่ันเรลไบค์คือการป่ันรถบนรางรถไฟที่หน้าตาคล้ายรถไฟ
เหาะในสวนสนุก การป่ันเรลไบค์จะให้ประสบการณ์ที่ได้
สนุกสนานพร้อมทั้งได้สัมผัสบรรยากาศที่สวยงามได้สูด
อากาศบริสุทธ์ิ ชมธรรมชาติและความงดงามของแม่น ้าบุคฮัน 
ทีม่คีวามยาวกว่า 318 กโิลเมตร แถมยงัได้ออกก าลงักายอกีด้วย 

ค า่ บริการอาหารค า่ เมนูหมูย่างเกาหล ี

พกัที ่Ramada yongin everlandหรือเทยีบเท่า 

  



Day 3 ฟาร์มสตรอเบอร์ร่ี ออรแกนิก - สวนสนุกเอเวอร์
แลนด์ –  พพิธิภัณฑ์สาหร่าย – เรียนรู้การท ากมิจิ 
ใส่ชุดฮันบก –  ช้อปป้ิงฮงแด – คาเฟ่แฮร่ีพอต
เตอร์ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าทุกท่านเดินทางสู่ ฟาร์มสตรอว์เบอร์รี ออร์แกนิก เชิญล้ิมรสสต
รอเบอร์ร่ีของเกาหลีสดๆในบรรยากาศภายในไร่สตรอเบอร์ร่ีอยา่ง
แทจ้ริง ความสนุกในการเก็บสตรอวเ์บอร่ีนั้น คือ การท่ีไดมี้โอกาส
เลือกและล้ิมรสลูกสตรอวเ์บอร์ร่ีอนัแสนหอมหวานจากตน้ดว้ย
ตวัเอง 

ตะลุยสวนสนุกเอเวอร์แลนด์ดินแดนมหัศจรรย์ สวนสนุกขนาด
ใหญ่และดีท่ีสุดของเกาหลีใต ้ซ่ึงถูกขนานนามว่า ดิสนียแ์ลนด์
เกาหลี ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา ครบครันดว้ยโซนเคร่ืองเล่นนานา
ชนิด อาทิเช่น สเปสวร์ รถไฟเหาะ หนอนสะบดั ชมสวนดอกไม้
ซ่ึงก าลงับานสะพร่ังอวดสีสันเต็มสวน กิจกรรมแสนสนุกมากมาย 
และสวนสตัวซ์าฟารีท่ีพร้อมให้บริการ บอกเลยวา่สวนสนุกแห่งน้ี
เป็นสถานท่ีท่ีคุณไม่ควรพลาด การันตีดว้ยยอดผูเ้ขา้ชมมากกวา่ 7 
ลา้นคนต่อปี ชมกิจกรรมและการแสดงต่างๆ ดว้ยบตัรเขา้ชมแบบ
ไม่จ ากดัจ านวนรอบ ท่ีสวนสนุกเอเวอร์แลนด์แห่งน้ีประกอบไป
ดว้ยโซนต่าง ๆ 5 โซน ทั้งโซน American Adventure, Zoo Topia, 

Global Fair, Magic Land และ European Adventure 
1. โซน American Adventure รวบรวมเคร่ืองเล่นต่างๆเอาไว้

มากมาย และท่ีขาดไม่ได้เลยคือ T-Express รถไฟเหาะสุด
ระทึกท่ีจะท าใหต้อ้งหวาดเสียว 

2. โซน Zootopia มีกิจกรรมต่างๆ มากมายใหคุ้ณไดท้ า ทั้ง
ใกลชิ้ดกบัเหล่าสตัวป่์า, ชมการแสดงจากสตัวต์่าง ๆ และนัง่
รถซาฟารีชมรอบๆ 

3. โซน Global Fair พบกบัสถาปัตยกรรมต่าง ๆ แบบวกิตอเรีย, 
ตะวนัออก และอินเดียท่ีผสมผสานจนเขา้กนัลงตวั หยดุแวะท่ี 
Magic Tree ตน้ไมข้นาดใหญ่ท่ีเป็นเหมือนจุดแลนดม์าร์ค
ส าหรับนกัท่องเท่ียว พร้อมถ่ายรูปสวยๆ กบัตน้ไมข้นาดยกัษ์

ท่ีจะท าใหท่้านดูเหมือนหลุดเขา้ไปอยูใ่นเทพนิยาย 
4. โซน Magic Land เป็นโซนท่ีเหมาะส าหรับครอบครัว หรือมี

เด็ก ๆ เดินทางมาดว้ย โซน Magic Land เป็นโซนท่ีเพอร์เฟกต์
ท่ีสุดส าหรับคุณ! โซน Magic Land น้ี ตกแต่งในธีมแฟนตาซี
เหนือจินตนาการ ตามฉบบันิทานในวยัเด็ก 

5. โซน European Adventure อยากไปเท่ียวยโุรป ถ่ายรูปกบั
สวนสวนๆและสถาปัตยกรรมสไตลฝ์ร่ังเศส อยา่รอชา้ มาท่ี
โซน European Adventure พร้อมสมัผสัถึงความสวยงามของ
ดอกไมท่ี้บา นสะพร่ังตามฤดูกาลและอาคารต่างๆ ท่ีไดรั้บแรง
บนัดาลใจมาจากสถาปัตยกรรมสไตลด์ตัช์ 



เทีย่ง เพ่ือไม่เป็นการรบกวนช่วงเวลาอนัแสนสนุกอสิระ
รับประทานอาหารตามอธัยาศัย ณ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ 

น าท่านชม พิพิธภัณฑ์สาหร่าย จดัแสดงเร่ืองราวต่างๆของการท า
สาหร่ายและประวติัความเป็นมาตน้ก าเนิดของการผลิตสาหร่าย
และขั้นตอนการผลิตสาหร่ายท่ีใหม่ทุกวนัให้ท่านจะไดเ้ลือกชิม
ผลิตภณัฑท่ี์ท าจากสาหร่ายหลากหลายรสชาติให้ล้ิมลองและเลือก
ซ้ือ 

เรียนการท าคมิบับ พร้อมทั้ง สวมชุดฮันบก เป็นชุดประจ าชาติ
ของเกาหลีพร้อมถ่ายภาพเป็นท่ีระลึก 

จากนั้นอิสระให้ท่านเดินชอ้ปป้ิงกนัท่ี ย่านฮงแด ซ่ึงเป็นยา่นชอ้ป
ป้ิงช่ือดังของเหล่าวยัรุ่นเกาหลี ซ่ึงฝ่ังตรงข้ามของย่านน้ีเป็น
มหาวทิยาลยัฮงอิก 

พิเศษ!!! …. ส าหรับสาวก HARRY POTTER ต้องห้าม
พลาดดด!! น าท่านเดินทางต่อไปยงั คาเฟ่'943 King’s Cross ชาน
ชาลา 9 เศษสามส่วนส่ี'คาเฟ่สไตลแ์ฮร่ี ท่ียกมาเอาใจแฟนคลบัแฮร่ี
พอตเตอร์ถึงยา่นฮงแดเลยค่าเฟ่ใหม่กลางใจกรุงโซลแห่งน้ี เพ่ิงเปิด
ใหม่แบบสด ๆ ร้อน ๆ เลยค่า ตวัร้านจะมีทั้งหมด 4 ชั้นเลย แถมยงั
มีมุมถ่ายรูปเก๋ๆและพร็อพต่างๆ มากมาย ไม่วา่จะเป็นชุดคลุมหรือ
ผา้พนัคอของทั้ง 4 บา้นพร้อมไมก้ายสิทธ์ิ  

ค ่า เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปป้ิง อิสระรับประทาน
อาหารค า่ ณ ฮงแด 

พกัที ่Hongdae express hotelหรือเทยีบเท่า  



Day 4 ศูนย์เวชชส าอางเกาหลี – วัดพงอึนชา  – สวน
สนุกลอ็ตเต้เวลิด์ – โซลทาวเวอร์ คล้องกุญแจคู่รัก 
– ศูนย์สมุนไพรโสมเกาหลี – ทงแดมุน - คลอง
ชองเกชอน  – ดิวตีฟ้รี – ช้อปป้ิงเมยีงดง 

 เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ใหท่้านเลือกซ้ือคอสเมติกหลากยีห่อ้คุณภาพท่ีผูห้ญิงชาวเกาหลีทั้ง
สาวทั้ งไม่สาวแล้วให้ความส าคญักับเร่ืองผิวหน้าค่อนข้างมาก 
โดยเฉพาะในกลุ่มบ ารุงผิวพ้ืนฐาน Skin Care และเคร่ืองส าอางค์
ผสมสมุนไพรท่ี ศูนย์เวชส าอางค์ 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ วดัพงอนึซา คนไทยอาจเรียก บงอนึซา 
เป็นวดัท่ีข้ึนช่ือของพระพทุธรูปขนาดใหญ่ของโซล อยูใ่น
ยา่นคงันมั เป็นท่ีประดิษฐานของพระพทุธรูปขนาดใหญ่ท่ีสุดใน
เกาหลี วดัน้ีสร้างข้ึนในช่วงสมยักษตัริยว์อนชอนแห่งราชวงศ์
ชิลลา เป็นวดัพทุธนิกายมหายาน มีอายกุวา่ 1,200 ปี เดิมช่ือวา่วดัก
ยอนซองซา(Gyeonseongsa Temple) ถูกสร้างข้ึนในปี 794 ใน
ราชวงศชิ์ลลา กษตัริยว์องซอง (Weongseong)  

 

สวนสนุกลอ็ตเต้เวลิด์ แบ่งออกเป็นสองส่วนหลกัดว้ยกนัไดแ้ก่ 
โซน Lotte World Adventure (โซนสวนสนุกในร่ม) และ
โซน Magic Island (โซนกล่งแจง้ของสวนสนุก) 

โดยโซน Lotte World Adventure ประกอบไปดว้ยเคร่ืองเล่นต่าง ๆ 
กวา่ 22 ชนิดและยงัเป็นพ้ืนท่ีส าหรับขบวนพาเหรดและการแสดง
ต่าง ๆ อีกดว้ย ในขณะท่ีโซน Magic Island ซ่่ึงตั้งอยูก่ลาง
ทะเลสาบซอกชน มาพร้อมกบัเคร่ืองเล่นต่าง ๆ ถึง 17 ชนิด! 

จากนั้นน าท่านสู่ หอคอย N’SEOUL TOWER ยอ้นรอยซีรียด์งั “ 
You Who Came From The Stars” (ยยัตวัร้ายกบันายต่างดาว) “ 
Boys Over Flowers หรือ F4 เกาหลี” ณ เขานมัซานภูเขาเพียงลูก
เดียวใจกลางเมืองหลวงกรุงโซล 1 ใน 17 หอคอยเมืองท่ีสูงท่ีสุดใน
โลก สูงถึง 480 เมตร เหนือระดบัน ้ าทะเลชมทศันียภาพกรุงโซล
และชานเมืองแบบรอบทิศ360องศา ต่ืนตาต่ืนใจกบัทศันียภาพอนั
สวยงามรอบๆกรุงโซล 

มีจุดถ่ายภาพหลายมุมให้เลือกเช่น เก้าอ้ีคู่รัก น่ีเป็นอีกจุดท่ีคู่รัก
นิยมมาถ่ายรูปกัน หรือท่ีล็อคกุญแจรูปหัวใจบางคนก็เขียน
ขอ้ความไวด้้วย อิสระให้ท่านถ่ายภาพตามอธัยาศัยและให้ท่าน 
คล้องกญุแจคู่รัก เพราะมีความเช่ือวา่คู่รักท่ีไดม้าคลอ้งกญุแจท่ีน่ีจะ
รักกนัยาวนานตลอดไป 



เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั เมนูชาบู ชาบู 

น าท่านชม ศูนย์สมุนไพรโสมเกาหลี หรือราชาแห่งมวสมุนไพร 
ในต ารายาแผนโบราณจีนระบุว่าโสมเป็นสมุนไพรท่ีช่วยเสริม
ความแขง็แรงใหแ้ก่ระบบยอ่ยอาหารและปอด ช่วยท าใหจิ้ตใจสงบ
และเพ่ิมพละก าลงัโดยส่วนรวมสรรพคุณทางการแพทย ์ช่วยบ ารุง
หัวใจ ป้องกนัโรคหัวใจขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลด
และป้องกันมะเร็ง และเร็วๆน้ีโสมเกาหลีอาจจะได้จดทะเบียน
มรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก ทุกวนัน้ีผลิตภณัฑ์โสมเป็นส่ิงท่ี
ขาดไม่ไดส้ าหรับผูท่ี้ค  านึงถึงสุขภาพในปัจจุบนั  

น าท่านสู่ ทงแดมุน เป็นแหล่งท่องเท่ียวช่ือดงัใน โซล ท่ีน่ีเป็นยา่น
การคา้ท่ีส าคญัตั้งอยูใ่น เขตจองโนกู ซ่ึงเป็นยา่นใจกลางของเมือง 
นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ท่ีมาเท่ียวยา่นทงแดมุนมกัจะแวะมาเท่ียวท่ี
ยา่นทงแดมุน แห่งน้ีมีร้านคา้มากถึง 30,000 ร้าน ถือเป็นแหล่งช็อป
ป้ิงท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกแห่งหน่ึง 

คลองชองเกชอน เป็นคลองท่ีมีมาตั้งแต่สมยัโบราณตั้งแต่ยคุของ
ราชวงศโ์ชชอน มีอายมุากกวา่ 600 ปี ความยาวประมาณ 
11 กิโลเมตร ไหลผา่นกลางกรุงโซล เดิมท่ีนั้นน ้ าในคลองจะคลา้ย
กบัคลองแสนแส บท่ีบา้นเรา คือมีน ้ าเสียและขยะถูกท้ิงลงคลอง
จากบา้นเรือนและชุมชนท่ีมาอาศยัอยูริ่มคลอง และยงัมีสะพาน
ยกระดบัพาดผา่นอยูด่า้นบนอีกดว้ย 

จากนั้นแวะ ดิวตีฟ้รี ชอ้ปป้ิงแหล่งปลอดภาษี สินคา้แบรนด์เนม 
อาทิ นาฬิกา,แว่นตา,เคร่ืองส าอางค์กระเป๋า,กลอ้งถ่ายรูปหรือจะ
เป็นน ้ าหอม เคร่ืองส าอางแบรนด์ชั้นดงั ต่างๆ อาทิ Sulwhasoo , 
DKNY , Shiseido , Dior และน าท่านเดินทางสู่ 

น าท่านชอ้ปป้ิงตลาดดงัท่ีสุดของเกาหลี ตลาดเมยีงดง หรือสยามส
แควร์เกาหลี หากท่านตอ้งการทราบวา่แฟชัน่ของเกาหลีเป็น
อยา่งไร กา้วล ้าน าสมยัเพียงใดท่านจะตอ้งมาท่ีเมียงดงแห่งน้ีพบกบั
สินคา้วยัรุ่นอีกมายใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือซ่ึงราคาถูกกวา่ท่ีเมืองไทย 2-
3 เท่า 

ค า่ อสิระรับประทานอาหารตามอธัยาศัย ณ ตลาดเมยีงดง 

พกัที ่Hongdae express hotelหรือเทยีบเท่า 

  

https://www.agoda.com/city/seoul-kr.html?cid=-211
https://www.agoda.com/hotels-near-jongno-3-ga-subway-station/attractions/seoul-kr.html?cid=-211
https://www.agoda.com/dongdaemun/maps/seoul-kr.html?cid=-211


Day 5 ศูนย์สุขภาพน า้มันสนเข็มแดง – ศูนย์สมุนไพร  
ฮ็อกเกต็นามู – หมู่บ้านโบราณฮุกชอน - ชมมรดก
โลกพระราชวงัชางด็อกกุง – ฮุนไดพรีเมียมเอาท์
เลต – ร้านละลายเงินวอน – ท่าอากาศยานอนิ
ชอน (บริการอาหารบนเคร่ือง) – ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูม ิ

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ศูนย์สมุนไพรน ้ามันสนเข็มแดง หรือ RED PINE มหัศจรรยแ์ห่ง
ธรรมชาติ ผ่านผลงานการวิจยัมากมายจากมหาวิทยาลยัแห่งชาติ 
ประเทศเกาหลีใต ้มีสรรพคุณช่วยลดไขมนัและน ้ าตาลในกระแส
เลือด ป้องกันการเกิดเส้นเลือด ตีบ แตก ตัน และสามารถล้าง
สารพิษในร่างกาย เพ่ือเพ่ิมภูมิตา้นทานและท าให้อายยุืนแบบชาว
เกาหลี ซ่ึงก าลงัเป็นส่ิงท่ีไดรั้บความนิยมจากคนในประเทศเกาหลี
เป็นอยา่งมาก 

จากนั้นน าท่านสู่ หมู่บ้านโบราณฮุกชอน (Bukchon Hanok 
Village) ค าว่า พุกชน (Bukchon) มีความหมายว่า “หมู่บา้นทาง
เหนือ” หมู่บา้นแห่งน้ีมีลกัษณะเป็นตรอกซอกซอย อนัเป็นท่ีตั้ ง
ของ  บ้านแบบดั้ ง เ ดิ มกว่า ร้ อยหลัง และ เ ป็น ท่ี เ ก็บ รักษา
สภาพแวดลอ้มของเมืองไวเ้พ่ือเป็นการบอกเล่าประวติัศาสตร์และ
เป็นมรดกทางวฒันธรรม ตั้งแต่สมยัราชวงศ์โชซ็อน ท่ีมีอายุกว่า 
600 ปี ถือเป็นชุมชนเก่าซ่ึงเคยเป็นพ้ืนท่ี ท่ี บา้นส่วนใหญ่สร้างข้ึน
ในระหวา่งปี ค.ศ. 1910 ถึงปี ค.ศ. 1920 รวมไปถึงบา้นท่ีมีรูปแบบ
สถาปัตยกรรมสไตล์เมือง ตั้ งแต่ปี ค.ศ. 1930 วนัน้ีหลายหลัง
เปล่ียนเป็นศูนยว์ฒันธรรม เกสตเ์ฮาส์ ร้านอาหาร และร้านขายชา 

กาแฟ ให้แก่นักท่องเ ท่ียว เ พ่ือสัมผัส เ รียนรู้ และด่ืมด ่ ากับ
วฒันธรรมเกาหลีแบบดั้งเดิม ชมสถาปัตยกรรมแบบยอ้นยุคของ
หมู่บา้นแห่งน้ีท่ีใครมาเยอืนก็ตอ้งเดินถ่ายรูปทัว่ทั้งตรอกซอกซอย
อนัคดเค้ียวและมนตเ์สน่ห์แห่งวถีิชีวติท่ีติดตาตรึงใจ 

ชมมรดกโลกพระราชวังชางด็อกกุง เป็นพระราชวงัล าดบัท่ีสอง 
ซ่ึงถูกสร้างข้ึนต่อจาก พระราชวงัคยอ็งบก   ชางด๊อกกุง ไดช่ื้อว่า 
“พระราชวงัอนัเป็นท่ีรักแห่งราชวงศ์โชซอน” สร้างข้ึนในปี ค.ศ. 
1405 แล้วเสร็จในปี ค.ศ. 1412 ในสมัยของพระเจ้าแทจง 
พระราชวัง แ ห่ ง น้ี มี ความส าคัญในการ เ ป็น ท่ีพ านักของ
พระมหากษตัริยห์ลายพระองค ์ในสมยัราชวงศ์โชซ็อน เป็นท่ีรู้จกั
กนัในนาม “พระราชวงัตะวนัออก” หรือเรียกในภาษาเกาหลีวา่ ทง
วอล (Donggwol) เน่ืองจากเป็นท่ีตั้ งอยู่ทางตะวนัออก ของ
พระราชวงัคยอ็งบก  

  



หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัร์ โรงแรม ร้านอาหารตามความเหมาะสมเพ่ือให้สอดคล้องกบัสายการบนิ 
สภาพอากาศ การจราจร ณ วนัทีเ่ดนิทาง ทั้งนีเ้ราจะค านึงถึงลูกค้าส่วนใหญ่เป็นหลกั  

หากลูกค้าท่านใดทีต้่องออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน รถทวัร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าทีก่ารท าการออกตัว๋ เน่ืองจากสายการบินอาจมกีาร
ปรับเปลีย่นไฟท์ หรือ เวลาบิน 

 

น าท่านเดินทางสู่ ฮุนได พร่ีเมี่ยม เอ้าท์เลท ชอ้ปป้ิงเอา้ท์เลทขนาด
ใหญ่ของฮุนได ร้านสินคา้แบรนเนมระดบัโลกมากมายหลายพนั
ร้านคา้ เพ่ือไม่เป็นการรบกวนใหทุ้กท่านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

อิสระชิอปป้ิงละลายเงนิวอนทีซุ่ปเปอร์มาร์เกต็ มีสินคา้ต่างๆ 
มากมายใหเ้ลือกซ้ือหาเป็นของฝาก เช่น กิมจิ บะหม่ีก่ึงส าเร็จรูป 
สาหร่าย ขนมขบเค้ียว ลูกอม ผลไมต้ามฤดูกาลและของท่ีระลึก

ต่างๆ 

น าท่านเดนิทางสู่... สนามบินอนิชอน เพ่ือเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ 

18.50 น.  เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอเชียนาแอร์ไลน์
เท่ียวบินท่ี OZ 741 

22.45 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ
พร้อมความประทบัใจ

 

 

 

 

 

 

 



อตัราค่าบริการ 

 

 

  

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ 

พกั2-3ท่าน/ห้อง 
(ราคาต่อท่าน) 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี 
ไม่มเีตียง 

(ราคาต่อท่าน) 

พกัเดี่ยวเพิม่ 
(ราคาต่อท่าน) 

30 เมษายน – 4 พฤษภาคม  65 
(วนัแรงงาน,วนัฉัตรมงคล) 33,777.- 31,777.- 5,577.- 

4 – 8 พฤษภาคม  65 
(วนัฉัตรมงคล) 33,777.- 31,777.- 5,577.- 

12 – 16 พฤษภาคม 65 
(วนัพืชมงคล,วนัวสิาขบูชา) 33,777.- 31,777.- 5,577.- 

20 – 24 พฤษภาคม 65 32,777.- 30,777.- 5,577.- 
25 - 29 พฤษภาคม 65 31,777.- 29,777.- 5,577.- 



 





 



 

  

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลเกาหลใีต้ร่วมกบัการท่องเทีย่วเกาหลใีต้ เพ่ือโปรโมทสินค้าในนามของร้านรัฐบาล คือ 
ศูนย์สมุนไพรโสม ศูนย์สมุนไพรฮ็อตเกต็นามู ศูนย์สุขภาพน า้มันสนเข็มแดง ศูนย์เวชส าอางค์ (คอสเมติค) พลอยอเมทสิ 

และร้านค้าปลอดภาษี (ดิวตีฟ้รี) ซ่ึงจ าเป็นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกบัราคาทวัร์ 
ทางบริษัทฯ จึงขอเรียนว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจ าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม หากประสงค์จะซ้ือหรือไม่ซ้ือขึน้อยู่กบัความพงึ

พอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งส้ิน 
- ทวัร์คร้ังนีม้ีวตัถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะเท่าน้ัน ถ้าลูกค้าท่านใดต้องการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร์ โดยไม่ลงร้านช็

อปป้ิงตามทีร่ะบุไว้ในโปรแกรมทวัร์ ทางบริษัทฯ จ าเป็นต้องขอคิดค่าใช้จ่ายเพิม่ 100 USD/ต่อท่าน/ต่อร้าน 
 



 



 สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
 จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
 หรือโทร 02-234-5936 
 

 
 

 

 

 

https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip

