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วันที ่ โปรแกรมทัวร์ อาหาร โรงแรม 
เช้า เที่ยง เย็น 

1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (มีบริการ snack บนเครื่อง(   
 

 

2 ท่าอากาศยานอินชอน เกาหลีใต้ - ล่องเรือเกาะนามิ - ปั่นเรลไบค์บนรางรถไฟ 

 

ไก่ผัดบาร์บีคิว 
ชาบู 
ชาบู 

Suwon Vella Suite Hotel
หรือเทียบเท่า 
★★★ 

3 ชมมรดกโลกป้อมปราการฮวาซอง ขึ้นบอลลูนชมเมืองโบราณ – ฟาร์มผลไม้
ออร์แกนิก - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – ขึ้นกระเช้าลอยฟ้าสู่โซลทาวเวอร์ คล้อง
กุญแจคู่รัก - ย่านอิแทวอน  แนะน า จิมดัก 

Hotel Skypark 
Myeongdong หรือ
เทียบเท่า 
★★★ 

4. ศูนย์เวชส าอางเกาหลี ศูนย์สมุนไพรโสมเกาหลี พิพธิภัณฑ์สาหร่าย – 
พระราชวังเคียงบก หมู่บ้านโบราณบุกชอน – คลองช็องกเยช็อน - ช้ปปิ้งดิวต้ี
ฟรี ช้อปปิ้งเมียงดง  ไก่ตุ๋นโสม 

หมูย่าง
เกาหล ี

Hotel Skypark 
Myeongdong หรือ
เทียบเท่า 
★★★ 

5. ศูนย์สุขภาพน้ ามันสนเข็มแดง ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเก็ตนามู - ตลาดปลากรุงโซล
นอร์ยางจิน - มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา – ย่านฮงแด ค่าเฟ่แฮรี่พอตเตอร์ - ร้าน
ละลายเงินวอน - ท่าอากาศยานอินชอน – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (มีบริการ 
snack บนเครื่อง( 

 ซุปล็อบสเตอร์ 
 

 

พเีรียดเดนิทาง 14 – 26 ตลุาคม 65 
ขาไป LJ 002 BKK – ICN เวลา 01.45น. – 09.05น. 
ขากลบั LJ 001 ICN – BKK เวลา 20.55น. – 00.35น. 

พเีรียดเดนิทาง 30 ตลุาคม – 28 พฤศจกิายน 65 
ขาไป LJ 004 BKK – ICN เวลา 22.25น. – 05.40น. 
ขากลบั LJ 003 ICN – BKK เวลา 17.10น. – 21.10น. 

สมัภาระโหลดใตเ้ครือ่ง 15 KG. ถอืขึน้เครือ่ง 10 KG. (อาจมกีารเปลีย่นแปลงขึน้อยูก่บัสายการบนิ( 
หากตอ้งการซือ้น้ าหนกัเพิม่กรุณาแจง้ในวนัจอง 650 บาท/1 kg. 



Day 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (มีบริการ snack บนเครื่อง( 

(วันออกเดินทาง 14 – 27 ต.ค. 65(  
22.30 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศชั้น 4  เคาน์เตอร์สายการบิน Jin Air 

โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทคอยให้การต้อนรับ และอ านวยความสะดวกด้านเอกสารต่างๆ  
01.45 น. บินลัดฟ้าสู่ กรุงโซล โดยสายการบิน Jin Air เที่ยวบินที่ LJ 002 

(วันออกเดินทาง 2 - 24 พ.ย. 65( 
19.30 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศชั้น 4  เคาน์เตอร์สายการบิน Jin Air 

โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทคอยให้การต้อนรับ และอ านวยความสะดวกด้านเอกสารต่างๆ  
22.25 น. บินลัดฟ้าสู่ กรุงโซล โดยสายการบิน Jin Air เที่ยวบินที่ LJ 004 

 
 
Day 2 ทา่อากาศยานอนิชอน เกาหลใีต ้- ลอ่งเรอืเกาะนาม ิ– ปัน่เรลไบคบ์นรางรถไฟ 

09.05 น. (LJ 002( เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต้ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม.( 
05.40 น. (LJ 004( เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต้ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม.( 

เที่ยง บรกิารอาหารกลางวนั เมน ูไกผ่ดับารบ์ีคิว  
น าท่านสู่ เกาะนาม ิตั้งอยู่กลางทะเลสาปชองเพียงเกาะแห่งนี้มีชื่อเสียงในด้านทัศนียภาพทางธรรมชาติที่สวยงามและได้รับ
ความนิยมมากจากกระแสความโด่งดังของภาพยนตร์ซีรีย์เรื่องเพลงรักในสายลมหนาวอีกทั้งยังถูกก าหนดให้เป็น UNICEF 
Child Friendly Park แห่งแรกของเกาหลี 



  

น าทุกท่านสัมผัสธรรมชาติและเปิดประสบการณ์ ปัน่จกัรยานบนรางรถไฟคงัชอนเรลไบท ์(Gangchon Rail Bike) การปั่น
เรลไบค์คือการปั่นรถบนรางรถไฟที่หน้าตาคล้ายรถไฟเหาะในสวนสนุกการปั่นเรลไบค์จะให้ประสบการณ์ที่ได้สนุกสนาน
พร้อมทั้งได้สัมผัสบรรยากาศที่สวยงามได้สูดอากาศบริสุทธิ์ ชมธรรมชาติและความงดงามของแม่น้ าบุคฮัน ที่มีความยาว
กว่า 318 กิโลเมตร แถมยังได้ออกก าลังกายอีกด้วย 

ค่ า บรกิารอาหารค่ า เมน ูชาบ ูชาบ ู

ฤดหูนาว เปน็ช่วงที่เกาะนามขิาวโพลนไปด้วยหมิะ ตน้ไมท้ีม่หีมิะเกาะอยูท่ าใหเ้กาะนามนิา่หลงใหลไปอกี
แบบ มกีองไฟสมุไวร้อบเกาะใหไ้ดไ้ปผิงไฟกนั กจิกรรมบนเกาะช่วงนีก้็มทีัง้การปัน้มนษุยห์มิะ
และการเลน่กระดานเลือ่น ฤดนูี้ตอ้งหา้มพลาดการไปทานอาหารรอ้นๆ เชน่ ซาลาเปาถัว่แดง
หรอืแพนเค้กสอดไสน้้ าเชือ่มอุน่ๆ รบัรองวา่ช่วยคลายหนาวกนัไดท้นัใจเลยทเีดียว 

ช่วงเดอืนธันวาคม - เดอืน
มกราคม 

ฤดใูบไม้
ผล ิ

พืน้ทีบ่นเกาะบางสว่นทีถู่กยอ้มไปด้วยสชีมพขูองดอกพอ็ดกดหรอืดอกซากรุะของเกาหล ี
เปน็ช่วงที่เตม็ไปดว้ยดอกซากรุะสชีมพบูานสะพรัง่ สวยงามและโรแมนตกิ รบัรองวา่จะท าให้
ตกหลมุรกัเกาะนามแิหง่นีแ้นน่อน 

ช่วงเดอืนมนีาคม – เดอืน
เมษายน 

ฤดรูอ้น เปน็ช่วงที่เกาะนามเิขียวชอุม่ไปด้วยตน้ไมน้านาชนดิดอกไมบ้างชนดิ เชน่ ดอกมกูงุฮวา 
ดอกไมป้ระจ าชาตขิองเกาหลใีต ้ฤดรูอ้นเปน็ชว่งทีอ่ากาศสบายๆคอ่นขา้งนา่เทีย่ว สามารถ
เดนิชมเกาะไดท้ั้งวัน หรอืเชา่จกัรยานปัน่รอบเกาะ 

ช่วงเดอืนกรกฎาคม – 
เดอืนสิงหาคม 

ฤดใูบไม้
ร่วง 

ฤดทูีใ่ครๆตา่งกบ็อกวา่เป็นชว่งทีเ่กาะนามสิวยทีส่ดุ เปน็ชว่งทีใ่บไมจ้ะเปลีย่นจากสเีขียวเปน็
สสีนัตา่งๆทั่วทัง้เกาะ ไม่วา่จะเปน็ตน้แปะก๊วยหรอืตน้กิงโกะทีจ่ะเปลีย่นเปน็สเีหลอืงสดใส หรอื
ต้นเมเปิล้กวา่ 300 ตน้บนเกาะที่จะเปลี่ยนเปน็สแีดงสวยงาม 

ช่วงเดอืนกนัยายน - 
เดอืนพฤศจกิายน 



พักที่ Hotel Vella Suite หรือเทียบเท่า 

 

  



Day 3 ชมมรดกโลกป้อมปราการฮวาซอง ขึ้นบอลลูนชมเมืองโบราณ (หากต้องการขึ้นบอลลูนกรุณาแจ้งก่อนเดินทางเพิ่ม 
690บ./ท่าน( - ฟารม์ผลไมอ้อรแ์กนกิ - สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์– ขึน้กระเชา้ลอยฟา้สูโ่ซลทาวเวอร ์(หากต้องการขึ้น
บอลลูนกรุณาแจ้งก่อนเดินทางเพิ่ม 590บ./ท่าน(  คลอ้งกญุแจคูร่กั - ยา่นอแิทวอน 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเยี่ยมชม ป้อมฮวาซอง (ถ่ายภาพด้านนอก( ตั้งอยู่ที่เมืองซูวอน ประเทศเกาหลีใต้สร้างขึ้นในช่วง ค.ศ. 1794 - 1796 
โดยพระเจ้าจองโจแห่งราชวงศ์โชซอน เพื่อใช้เป็นที่ประทับและเป็นที่ฝังพระศพขององค์ชายรัชทายาทจังฮอน (องค์ชายซาโด( 
ตัวป้อมทอดยาวโอบล้อมตอนล่างของเมืองซูวอนเป็นวงรูปไข่มหึมา ป้อมปราการฮวาซองแห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น
มรดกโลกทางวัฒนธรรมจาก UNESCO อีกด้วย นอกจากความสวยงามของตัวป้อมแล้วบริเวณลานกว้างจะเป็นสนามยิง
ธนู นักท่องเที่ยวสามารถลองยิงธนูได้ ด้านหน้าพระราชวังจะมีการแสดงโชว์ เป็นการแสดงการใช้อาวุธต่าง ๆ นักแสดงจะแต่ง
กายเปน็นักรบเกาหลีโบราณออกมาวาดลวดลายในการต่อสู้ในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการใช้ดาบ หอก และการยิงธนู  

ขึน้บอลลนูชมเมอืงโบราณ สมัผัสการชมวิวที่ความสูง 150 เมตร บนบอลลูนฮีเลียมที่จะพาท่านชมเมืองแหล่งมรดกโลกจาก
มุมได้แบบ 360 องศา ดื่มด่ าไปกับความงดงามของเมืองซูวอน (หากต้องการขึ้นบอลลูนกรุณาแจ้งก่อนเดินทางเพิ่ม 690บ./
ท่าน( 

น าท่านสู่ ฟารม์ผลไมอ้อรแ์กนกิ ช่วงเดือนตุลาคม – พฤศจิกายนของทุกปีจะเป็นลูกพลับ มีรสหวาน ผลสุกจะมีสีสม้อม
เหลือง สามารถน ามารับประทานสดได้ทันที  



ตะลุยสวนสนุกเอเวอร์แลนด์ดินแดนมหัศจรรย์ สวนสนุกขนาดใหญ่และดีที่สุดของเกาหลีใต้ ถูกขนานนามว่า... ดิสนีย์แลนด์
เกาหลี ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา ครบครันด้วยโซนเครื่องเล่นนานาชนิด อาทิเช่น สเปสวร์ รถไฟเหาะ หนอนสะบัด ชมสวนดอกไม้
ซึ่งก าลังบานสะพรั่งอวดสีสันเต็มสวน กิจกรรมแสนสนุกมากมาย และสวนสัตว์ซาฟารีที่พร้อมให้บริการ การันตีด้วยยอดผู้
เข้าชมมากกว่า 7 ล้านคนต่อปี ชมกิจกรรมและการแสดงต่างๆ ด้วยบัตรเข้าชมแบบไม่จ ากัดจ านวนรอบ  

เที่ยง เพือ่ไมเ่ปน็การรบกวนชว่งเวลาอนัแสนสนกุอสิระรบัประทานอาหารตามอธัยาศยั 

น าท่านเดินทางสู่กรุงโซล แนะน าขึน้กระเชา้ชมวิวกรงุโซลแบบ 360 องศา ณ โซลทาวเวอร์ นอกจากเป็นการชมใบไม้เปลี่ยนสีใน
มุมสูงที่แสนจะงดงามแล้วนั้นระหว่างทางท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของกรุงโซลแบบ 360 องศาไปพร้อมกันอีกด้วย 
(หากสนใจกรุณาแจ้งในวันจองจ่ายเพิ่ม 590บ./ท่าน( 



จากนั้นน าท่านสู่ หอคอย N’SEOUL TOWER ย้อนรอยซีรีย์ดัง “ You Who Came From The Stars” (ยัยตัวร้ายกับนาย
ต่างดาว( “ Boys Over Flowers หรือ F4 เกาหลี” ณ เขานัมซานภูเขาเพียงลูกเดียวใจกลางเมืองหลวงกรุงโซล 1 ใน 17 
หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลก สูงถึง 480 เมตร เหนือระดับน้ าทะเลชมทัศนียภาพกรุงโซลและชานเมืองแบบรอบทิศ360องศา 
ตื่นตาตื่นใจกับทัศนียภาพอันสวยงามรอบๆกรุงโซลมีจุดถ่ายภาพหลายมุมให้เลือก 

น าท่านสู่ ยา่นอแีทวอน บริเวณนี้มีความหลากหลายทางเชื้อชาติมาก ถ้าอยากเน้นกิน ที่นี่ก็มีร้านอาหารให้เลือกหลากหลาย 
คาเฟ่ฮิปๆ ก็มีหรือถ้าชอบแนวเที่ยวกลางคืน ผับบาร์ คาราโอเกะต่างๆ ก็มีให้เลือกจนละลานตาเช่นกัน หรือถ้าจะเน้นช้อปปิ้ง 
ที่นี่ก็มีตลาดอิแทวอน เป็นแหล่งรวมสินค้าสารพัดชนิด ทั้งเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย ของที่ระลึกราคาไม่แพง รวมๆ แล้วมากกว่า
สองพันร้าน และแผงลอยต่างๆ อีกห้าร้อยแผง 

ค่ า บรกิารอาหารค่ า เมน ูจมิดกั  



พัก Hotel Skypark Myeongdong หรือเทียบเท่า 

 

Day 4 ศูนยเ์วชส าอางเกาหล ีศนูยส์มนุไพรโสมเกาหล ีพพิธิภณัฑส์าหรา่ย – พระราชวังเคยีงบก หมูบ่า้นโบราณบกุชอน – 
คลองชอ็งกเยชอ็น - ชป้ปิง้ดวิตีฟ้ร ีชอ้ปปิง้เมียงดง 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ศูนยเ์วชส าอางเกาหล ีให้ท่านเลือกซื้อคอสเมติกหลากยี่ห้อคุณภาพที่ผู้หญิงชาวเกาหลีทั้งสาวทั้งไม่สาวแล้วให้ความส าคัญ
กับเรื่องผิวหน้าค่อนข้างมาก โดยเฉพาะในกลุ่มบ ารุงผิวพื้นฐาน Skin Care และเครื่องส าอางผสมสมุนไพรพพิธิภณัฑ์
สาหรา่ย จัดแสดงเรื่องราวต่างๆของการท าสาหร่ายและประวัติความเป็นมาต้นก าเนิดของการผลิตสาหร่าย ให้ท่านจะได้เลือก
ชิมผลิตภัณฑ์ที่ท าจากสาหร่ายหลากหลายรสชาติให้ลิ้มลองและเลือกซื้อ ศูนยส์มนุไพรโสมเกาหลี หรือราชาแห่งมวสมุนไพร 
ในต ารายาแผนโบราณจีนระบุว่าโสมเป็นสมุนไพรที่ช่วยเสริมความแข็งแรงให้แก่ระบบย่อยอาหารและปอด ช่วยท าให้จิตใจสงบ
และเพิ่มพละก าลังโดยส่วนรวมสรรพคุณทางการแพทย์ ช่วยบ ารุงหัวใจ ป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพทาง
เพศ ลดและป้องกันมะเร็ง และเร็วๆนี้โสมเกาหลีอาจจะได้จดทะเบียนมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก ทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์โสมเป็น
สิ่งที่ขาดไม่ได้ส าหรับผู้ที่ค านึงถึงสุขภาพในปัจจุบัน 



พระราชวังเคียงบก ตั้งอยู่ที่ตอนเหนือของโซล ประเทศเกาหลีใต ้เป็นหนึ่งในห้าพระราชวังใหญ่ที่สร้างขึ้นโดยราชวงศ์โช
ซอน สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1394 โดยช็อง โด-จ็อน และได้กลายเป็นพระราชวังหลวงหรือวังหลักส าหรับประทับว่าราชการของ
กษัตริย์และเหล่าเชื้อพระวงศ์ของเกาหลีมาโดยตลอด และได้รับการต่อเติมโดยพระเจ้าแทจงและพระเจ้าเซจงมหาราช แต่
บางส่วนของพระราชวังนั้นถูกเพลิงเผาวอดในช่วงที่ญ่ีปุ่นบุกประเทศเกาหลี 

เที่ยง บรกิารอาหารกลางวนั เมน ูไก่ตุน๋โสม  

จากนั้นน าท่านสู่ หมูบ่า้นโบราณฮกุชอน หมู่บ้านแห่งนี้มีลกัษณะเป็นตรอกซอกซอย อันเป็นที่ตั้งของ บ้านแบบดั้งเดิมกว่าร้อย
หลังและเป็นที่เก็บรักษาสภาพแวดล้อมของเมืองไว้เพื่อเป็นการบอกเล่าประวัติศาสตร์และเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ตั้งแต่สมัย
ราชวงศ์โชซอน ที่มีอายุกว่า 600 ปี ถือเป็นชุมชนเก่าซึ่งเคยเป็นพื้นที่ ที่ บ้านส่วนใหญ่สร้างขึ้นในระหว่างปี ค.ศ. 1910 ถึงปี 
ค.ศ. 1920 รวมไปถึงบ้านที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมสไตล์เมือง ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1930 วันนี้หลายหลังเปลี่ยนเป็นศูนย์วัฒนธรรม 
เกสต์เฮาส์ ร้านอาหาร และร้านขายชา กาแฟ ให้แก่นักท่องเที่ยว เพื่อสัมผัส เรียนรู้ และดื่มด่ ากับวัฒนธรรมเกาหลีแบบดั้งเดิม 
ชมสถาปัตยกรรมแบบย้อนยุคของหมู่บ้านแห่งนี้ที่ใครมาเยือนก็ต้องเดินถ่ายรูปทั่วทั้งตรอกซอกซอยอันคดเคี้ยวและมนต์เสน่ห์
แห่งวิถีชีวิตที่ติดตาตรึงใจ  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B8%A5
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%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%8A%E0%B8%8B%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%8A%E0%B8%8B%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%87_%E0%B9%82%E0%B8%94-%E0%B8%88%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%88%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%88%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%8D%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99_(%E0%B8%84.%E0%B8%A8._1592%E2%80%9398)&action=edit&redlink=1


คลองช็องกเยช็อน เป็นคลองที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณตั้งแต่ยุคของราชวงศ์โชชอน มีอายุมากกว่า 600 ปี ความยาวประมาณ 
11 กิโลเมตร ไหลผ่านกลางกรุงโซล  

อิสระช้อปปิ้ง... ดิวตีฟ้รี แหลง่ช้อปปิ้งแหล่งปลอดภาษี สินค้าแบรนด์เนม อาทิ นาฬิกา,แว่นตา,เครื่องส าอางค์กระเป๋า,กล้อง
ถ่ายรูปหรือจะเป็นน้ าหอม ราคาถูกกว่าประเทศไทยประมาณ 2 ถึง 3 เท่า และบางรุ่นไม่มีขายในประเทศไทย และมีรองเท้า
หลากหลายแบรนด์ดังให้เลือกมากมาย อาทิเช่น ADIDAS, NIKE, NEW BALANCE, VANS, CONVERSE, FILA เป็นต้น  

น าท่านช้อปปิ้งตลาดดังที่สุดของเกาหลี ตลาดเมียงดง หากท่านต้องการทราบว่าแฟชั่นของเกาหลีเป็นอย่างไร ก้าวล้ าน าสมัย
เพียงใดท่านจะต้องมาที่เมียงดงแห่งนี้พบกับสินค้าวัยรุ่น อาทิ เสื้อผ้าบุรุษ-สตรี เครื่องส าอางดังๆ อาทิ  ETUDE HOUSE, SKIN 
FOOD, THE FACE SHOP,  MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE  หรืออีกมากมายให้ท่านได้เลือกซื้อซึ่งราคาถูกกว่าที่เมืองไทย 
2-3 เท่า 

ค่ า บรกิารอาหารค่ า เมนหูมยูา่งเกาหลี 



พักที่ Holiday Inn Hongdae หรือเทียบเท่า 

 
 Day 5 ศูนยส์ขุภาพน้ ามนัสนเขม็แดง ศนูยส์มนุไพรฮอ็กเก็ตนาม ู- ตลาดปลากรงุโซลนอร์ยางจนิ - มหาวทิยาลยัสตรอีีฮวา 

– ยา่นฮงแด คา่เฟแ่ฮรีพ่อตเตอร ์- รา้นละลายเงนิวอน - ทา่อากาศยานอนิชอน – ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ(มี
บรกิาร snack บนเครือ่ง(  

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ศูนยส์มนุไพรน้ ามนัสนเขม็แดง หรือ RED PINE มหัศจรรย์แห่งธรรมชาติ ผ่านผลงานการวิจัยมากมายจากมหาวิทยาลัย
แห่งชาติ ประเทศเกาหลีใต้ มีสรรพคุณช่วยลดไขมันและน้ าตาลในกระแสเลือด ป้องกันการเกิดเส้นเลือด ตีบ แตก ตัน และ
สามารถล้างสารพิษในร่างกาย เพื่อเพิ่มภูมิต้านทานและท าให้อายุยืนแบบชาวเกาหลี ซึ่งก าลังเป็นสิ่งที่ได้รับความนิยมจากคน
ในประเทศเกาหลีเป็นอย่างมาก ศนูยส์มนุไพรฮอ็กเก็ตนามู สมุนไพรเกรด A ที่ทางรัฐบาลเกาหลีสนับสนุนให้คนเกาหลีได้ทาน
แต่ของระดับพรีเมี่ยม ช่วยลดอาการเมาค้างได้ดี ด้วยการขับแอลกอฮอร์ออกจากร่างกาย ลด-ต่อต้านอนุมูลอิสระ 

ตลาดปลากรงุโซลนอรย์างจนิ เป็นตลาดขายส่งและปลีกสนิค้าซีฟู้ดขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของเกาหลีใต้ เริ่มมาจากตลาด
เก่าแก่เล็กๆที่ภายหลังได้รับการพัฒนาจนเป็นตลาดซีฟู้ดชั้นน าของประเทศเกาหลี  



 มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา ตั้งอยู่ในย่านซอแดมุน กรุงโซล เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกส าหรับนักศึกษาหญิงที่มีความทันสมัยมาก 
ก่อตั้งขึ้นในปี 1866 โดยมิชชันนารีชาวอเมริกัน ที่ชื่อ Mary F. Scranton ซึ่งมีความเชื่อว่า ผู้หญิงทุกคนมีคุณค่าพอให้นับถือ
เคารพ โดยค าว่า “อีฮวา” นัน้หมายถึงต้นแพรที่ออกดอก ในบางครั้งใช้สื่อถึงกลุ่มผู้หญิง และที่ส าคัญ ได้เลือกใช้ค าว่า 

Womans แทน Women ด้วย 

เที่ยง บรกิารอาหารกลางวนั เมน ูซปุลอ็บสเตอร ์

ชอ้ปปิง้ยา่นฮงแด เป็นย่านที่อยู่ใกล้ๆกับมหาวิทยาลัยฮงอิก มี
ผับ บาร์ คาเฟ่ ร้านอาหารมากมายตามตรอกซอกซอยแทบ
ทุกแห่ง จึงท าให้ที่นี่เป็นสีสันของกรุงโซลที่นักท่องเที่ยวนิยมมา
ท่องเที่ยวไม่ขาดสายทั้งกลางวันและกลางคืน พิเศษ!!! ส าหรบั
สาวก HARRY POTTER ตอ้งหา้มพลาดดด!! คาเฟ่'943 
King’s Cross เอาใจแฟนคลบัแฮรี่พอตเตอร์ถึงย่านฮงแดเลย
ค่าเฟ่ใหม่กลางใจกรุงโซลแห่งนี้ มีทั้งหมด 4 ชั้นเลย แถมยังมี
มุมถ่ายรูปเก๋ๆและพร็อพต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นชุดคลุมหรือผ้าพันคอของทั้ง 4 บ้านพร้อมไม้กายสิทธิ์ 



อิสระช้อปปิ้งละลายเงินวอนที่ซุปเปอร์มาร์เก็ต มีสินค้าต่างๆ มากมายให้เลือกซื้อหาเป็นของฝาก เช่น กิมจิ บะหมี่กึ่งส าเร็จรูป 
สาหร่าย ขนมขบเค้ียว ลูกอม ผลไม้ตามฤดูกาลและของที่ระลึกต่างๆ 

น าท่านเดินทางสู่... สนามบนิอนิชอน เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ 

(วันออกเดินทาง 14 – 27 ต.ค. 65(  
20.55 น.  เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Jin Air เที่ยวบินที่ LJ 001 

00.35 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 

(วันออกเดินทาง 2 - 24 พ.ย. 65( 
17.10 น.  เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Jin Air เที่ยวบินที่ LJ 003 

21.10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

พกั2-3ทา่น/หอ้ง 
(ราคาตอ่ทา่น) 

เดก็อาย ุ3 - 6 ป ี
ไมม่ีเตียง 

(ราคาตอ่ทา่น) 

พกัเดี่ยวเพิม่ 
(ราคาตอ่ทา่น) 

14 – 18 ตลุาคม 65 19,977.- 18,977.- 3,977.- 
20 – 24 ตลุาคม 65 
(วนัปิยมหาราช( 

20,977.- 19,977.- 3,977.- 

21 – 25 ตลุาคม 65 
(วนัปิยมหาราช( 

19,977.- 18,977.- 3,977.- 

25 – 29 ตลุาคม 65 19,977.- 18,977.- 3,977.- 
26 – 30 ตลุาคม 65 20,977.- 19,977.- 3,977.- 
27 – 31 ตลุาคม 65 19,977.- 18,977.- 3,977.- 

02 – 06 พฤศจกิายน 65 17,977.- 17,977.- 3,977.- 
03 – 07 พฤศจกิายน 65 18,977.- 17,977.- 3,977.- 
04 – 08 พฤศจกิายน 65 18,977.- 17,977.- 3,977.- 
09 – 13 พฤศจกิายน 65 19,977.- 18,977.- 3,977.- 
10 – 14 พฤศจกิายน 65 18,977.- 17,977.- 3,977.- 
11 – 15 พฤศจกิายน 65 18,977.- 17,977.- 3,977.- 
12 – 16 พฤศจกิายน 65 18,977.- 17,977.- 3,977.- 
16 – 20 พฤศจกิายน 65 19,977.- 18,977.- 3,977.- 
17 – 21 พฤศจกิายน 65 18,977.- 17,977.- 3,977.- 
23 – 27 พฤศจกิายน 65 19,977.- 18,977.- 3,977.- 
24 – 28 พฤศจกิายน 65 18,977.- 17,977.- 3,977.- 

หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัร์ โรงแรม ร้านอาหารตามความเหมาะสมเพ่ือให้สอดคล้องกบัสายการบิน สภาพ
อากาศ การจราจร ณ วนัทีเ่ดนิทาง ทั้งนีเ้ราจะค านึงถึงลูกค้าส่วนใหญ่เป็นหลกั  

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

 



 
  



  



 
 



 

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 
 



 

 



 



  



หากสนจองกรุณาติดต่อ 

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