
  

 

 

 

รหัสโปรแกรม : 24764 ( (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม  
 

 

 

  



   



 

Day 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (มีบริการ snack บนเคร่ือง) 

(วนัออกเดินทาง 14 – 27 ต.ค. 65)  
22.30 น. คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศชั้น 4  เคานเ์ตอร์สายการบิน Jin Air โดยมีเจา้หนา้ท่ีบริษทั

คอยให้การตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารต่างๆ  
01.45 น. บินลดัฟ้าสู่ กรุงโซล โดยสายการบิน Jin Air เที่ยวบินท่ี LJ 002 

(วนัออกเดินทาง 2 - 24 พ.ย. 65) 
19.30 น. คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศชั้น 4  เคานเ์ตอร์สายการบิน Jin Air โดยมีเจา้หนา้ท่ีบริษทั

คอยให้การตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารต่างๆ  
22.25 น. บินลดัฟ้าสู่ กรุงโซล โดยสายการบิน Jin Air เที่ยวบินท่ี LJ 004 

วนัท่ี โปรแกรมทวัร์ อาหาร โรงแรม 
เชา้ เที่ยง เยน็ 

1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (มีบริการ snack บนเคร่ือง)   
 

 

2 ท่าอากาศยานอินชอน เกาหลีใต ้- ล่องเรือเกาะนามิ - ป่ันเรลไบคบ์นรางรถไฟ 

 

ไก่ผดับาร์บีคิว 
ชาบู 
ชาบู 

Suwon Vella Suite Hotel
หรือเทียบเท่า 

★★★ 
3 ชมมรดกโลกป้อมปราการฮวาซอง ขึ้นบอลลูนชมเมืองโบราณ – ฟาร์มผลไม้

ออร์แกนิก - สวนสนุกเอเวอร์แลนด ์– ขึ้นกระเชา้ลอยฟ้าสู่โซลทาวเวอร์ คลอ้ง
กุญแจคู่รัก - ยา่นอิแทวอน 

 แนะน า จิมดกั 

Hotel Skypark 
Myeongdong หรือเทียบเท่า 

★★★ 
4. ศูนยเ์วชส าอางเกาหลี ศูนยส์มุนไพรโสมเกาหลี พิพิธภณัฑส์าหร่าย – 

พระราชวงัเคียงบก หมูบ่า้นโบราณบุกชอน – คลองช็องกเยช็อน - ชป้ป้ิงดิวต้ี
ฟรี ชอ้ปป้ิงเมียงดง 

 ไก่ตุ๋นโสม 
หมูยา่ง
เกาหล ี

Hotel Skypark 
Myeongdong หรือเทียบเท่า 

★★★ 
5. ศูนยสุ์ขภาพน ้ามนัสนเขม็แดง ศนูยส์มุนไพรฮ็อกเก็ตนามู - ตลาดปลากรุงโซล

นอร์ยางจิน - มหาวิทยาลยัสตรีอีฮวา – ยา่นฮงแด ค่าเฟ่แฮร่ีพอตเตอร์ - ร้าน
ละลายเงินวอน - ท่าอากาศยานอนิชอน – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (มีบริการ 
snack บนเคร่ือง) 

 ซุปลอ็บสเตอร์ 
 

 

พเีรียดเดินทาง 14 – 26 ตุลาคม 65 

ขาไป LJ 002 BKK – ICN เวลา 01.45น. – 09.05น. 

ขากลบั LJ 001 ICN – BKK เวลา 20.55น. – 00.35น. 

พเีรียดเดินทาง 30 ตุลาคม – 28 พฤศจิกายน 65 

ขาไป LJ 004 BKK – ICN เวลา 22.25น. – 05.40น. 

ขากลบั LJ 003 ICN – BKK เวลา 17.10น. – 21.10น. 

สัมภาระโหลดใต้เคร่ือง 15 KG. ถือขึน้เคร่ือง 10 KG. (อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึน้อยู่กบัสายการบิน) 
หากต้องการซ้ือน ้าหนักเพิม่กรุณาแจ้งในวันจอง 650 บาท/1 kg. 



Day 2 ท่าอากาศยานอนิชอน เกาหลีใต้ - ล่องเรือเกาะนามิ – ป่ันเรลไบค์บนรางรถไฟ 

09.05 น. (LJ 002) เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต ้(เวลาทอ้งถ่ินเร็วกว่าไทย 2 ช.ม.) 
05.40 น. (LJ 004) เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต ้(เวลาทอ้งถ่ินเร็วกว่าไทย 2 ช.ม.) 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน เมนู ไก่ผัดบาร์บีคิว  

น าท่านสู่ เกาะนามิ ตั้งอยูก่ลางทะเลสาปชองเพียงเกาะแห่งน้ีมีช่ือเสียงในดา้นทศันียภาพทางธรรมชาติท่ีสวยงามและไดรั้บความนิยมมากจาก

กระแสความโด่งดงัของภาพยนตร์ซีรียเ์ร่ืองเพลงรักในสายลมหนาวอีกทั้งยงัถูกก าหนดให้เป็น UNICEF Child Friendly Park แห่งแรกของ

เกาหลี  

ฤดูหนาว เป็นช่วงที่เกาะนามิขาวโพลนไปด้วยหิมะ ต้นไม้ที่มีหิมะเกาะอยู่ท าให้เกาะนามิน่าหลงใหลไปอีกแบบ มีกองไฟสุมไว้รอบเกาะ
ให้ได้ไปผิงไฟกัน กิจกรรมบนเกาะช่วงนี้ก็มีทั้งการป้ันมนุษย์หิมะและการเล่นกระดานเล่ือน ฤดูนี้ต้องห้ามพลาดการไปทาน
อาหารร้อนๆ เช่น ซาลาเปาถั่วแดงหรือแพนเค้กสอดไส้น ้าเช่ือมอุ่นๆ รับรองว่าช่วยคลายหนาวกันได้ทันใจเลยทีเดียว 

ช่วงเดือนธันวาคม - เดือนมกราคม 

ฤดูใบไม้ผลิ พ้ืนที่บนเกาะบางส่วนที่ถูกย้อมไปด้วยสีชมพูของดอกพ็อดกดหรือดอกซากุระของเกาหลี เป็นช่วงที่เต็มไปด้วยดอกซากุระสี
ชมพูบานสะพร่ัง สวยงามและโรแมนตกิ รับรองว่าจะท าให้ตกหลุมรักเกาะนามิแห่งนี้แน่นอน 

ช่วงเดือนมีนาคม – เดือนเมษายน 

ฤดูร้อน เป็นช่วงที่เกาะนามิเขียวชอุ่มไปด้วยต้นไม้นานาชนิดดอกไม้บางชนิด เช่น ดอกมูกุงฮวา ดอกไม้ประจ าชาติของเกาหลีใต้ ฤดู
ร้อนเป็นช่วงที่อากาศสบายๆค่อนข้างน่าเที่ยว สามารถเดินชมเกาะได้ทั้งวัน หรือเช่าจักรยานป่ันรอบเกาะ 

ช่วงเดือนกรกฎาคม – เดือน
สิงหาคม 

ฤดูใบไม้
ร่วง 

ฤดูที่ใครๆต่างก็บอกว่าเป็นช่วงที่เกาะนามิสวยที่สุด เป็นช่วงที่ใบไม้จะเปล่ียนจากสีเขียวเป็นสีสันต่างๆทั่วทั้งเกาะ ไม่ว่าจะ
เป็นต้นแปะก๊วยหรือต้นกิงโกะที่จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองสดใส หรือต้นเมเป้ิลกว่า 300 ต้นบนเกาะที่จะเปลี่ยนเป็นสีแดง
สวยงาม 

ช่วงเดือนกันยายน - เดือน
พฤศจิกายน 



น าทุกท่านสัมผสัธรรมชาติและเปิดประสบการณ์ ป่ันจักรยานบนรางรถไฟคังชอนเรลไบท์ (Gangchon Rail Bike) การป่ันเรลไบคค์อืการป่ัน

รถบนรางรถไฟท่ีหนา้ตาคลา้ยรถไฟเหาะในสวนสนุกการป่ันเรลไบคจ์ะให้ประสบการณ์ท่ีไดส้นุกสนานพร้อมทั้งไดสั้มผสับรรยากาศท่ี

สวยงามไดสู้ดอากาศบริสุทธ์ิ ชมธรรมชาติและความงดงามของแม่น ้าบุคฮนั ท่ีมีความยาวกว่า 318 กิโลเมตร แถมยงัไดอ้อกก าลงักายอีกดว้ย 

ค ่า บริการอาหารค ่า เมนู ชาบู ชาบู 

พกัที่ Hotel Vella Suite หรือเทียบเท่า 

 

  



Day 3 ชมมรดกโลกป้อมปราการฮวาซอง ขึน้บอลลูนชมเมืองโบราณ (หากตอ้งการขึ้นบอลลูนกรุณาแจง้ก่อนเดินทางเพ่ิม 690บ./
ท่าน) - ฟาร์มผลไม้ออร์แกนิก - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – ขึน้กระเช้าลอยฟ้าสู่โซลทาวเวอร์ (หากตอ้งการขึ้นบอลลูน
กรุณาแจง้ก่อนเดินทางเพ่ิม 590บ./ท่าน)  คล้องกุญแจคู่รัก - ย่านอแิทวอน 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเยี่ยมชม ป้อมฮวาซอง (ถ่ายภาพดา้นนอก) ตั้งอยูท่ี่เมืองซูวอน ประเทศเกาหลีใตส้ร้างขึ้นในช่วง ค.ศ. 1794 - 1796 โดยพระเจา้จองโจ
แห่งราชวงศโ์ชซอน เพื่อใชเ้ป็นท่ีประทบัและเป็นท่ีฝังพระศพขององคช์ายรัชทายาทจงัฮอน (องคช์ายซาโด) ตวัป้อมทอดยาวโอบลอ้มตอนล่าง
ของเมืองซูวอนเป็นวงรูปไข่มหึมา ป้อมปราการฮวาซองแห่งน้ีไดรั้บการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมจาก UNESCO อีก
ดว้ย นอกจากความสวยงามของตวัป้อมแลว้บริเวณลานกวา้งจะเป็นสนามยิงธนู นกัท่องเท่ียวสามารถลองยิงธนูได ้ดา้นหนา้พระราชวงัจะมีการ
แสดงโชว ์เป็นการแสดงการใชอ้าวุธต่าง ๆ นกัแสดงจะแต่งกายเป็นนกัรบเกาหลีโบราณออกมาวาดลวดลายในการต่อสู้ในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่า
จะเป็นการใชด้าบ หอก และการยิงธนู  

ขึน้บอลลนูชมเมืองโบราณ สัมผสัการชมวิวท่ีความสูง 150 เมตร บนบอลลูนฮีเลียมท่ีจะพาท่านชมเมืองแหล่งมรดกโลกจากมุมไดแ้บบ 360 
องศา ด่ืมด ่าไปกบัความงดงามของเมืองซูวอน (หากตอ้งการขึ้นบอลลูนกรุณาแจง้ก่อนเดินทางเพ่ิม 690บ./ท่าน) 

น าท่านสู่ ฟาร์มผลไม้ออร์แกนิก ช่วงเดือนตุลาคม – พฤศจิกายนของทุกปีจะเป็นลูกพลบั มีรสหวาน ผลสุกจะมีสีส้มอมเหลือง สามารถน ามา

รับประทานสดไดท้นัที  



ตะลุยสวนสนุกเอเวอร์แลนด์ดินแดนมหัศจรรย์ สวนสนุกขนาดใหญ่และดีท่ีสุดของเกาหลีใต ้ถูกขนานนามว่า... ดิสนียแ์ลนด์เกาหลี ตั้งอยู่
ท่ามกลางหุบเขา ครบครันดว้ยโซนเคร่ืองเล่นนานาชนิด อาทิเช่น สเปสวร์ รถไฟเหาะ หนอนสะบดั ชมสวนดอกไมซ่ึ้งก าลงับานสะพร่ังอวด
สีสันเต็มสวน กิจกรรมแสนสนุกมากมาย และสวนสัตวซ์าฟารีท่ีพร้อมให้บริการ การันตีดว้ยยอดผูเ้ขา้ชมมากกว่า 7 ลา้นคนต่อปี ชมกิจกรรม
และการแสดงต่างๆ ดว้ยบตัรเขา้ชมแบบไม่จ ากดัจ านวนรอบ  

เที่ยง เพ่ือไม่เป็นการรบกวนช่วงเวลาอันแสนสนุกอิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย 

น าท่านเดินทางสู่กรุงโซล แนะน าขึน้กระเช้าชมวิวกรุงโซลแบบ 360 องศา ณ โซลทาวเวอร์ นอกจากเป็นการชมใบไมเ้ปล่ียนสีในมุมสูงท่ีแสน
จะงดงามแลว้นั้นระหว่างทางท่านจะไดช้มวิวทิวทศันท่ี์สวยงามของกรุงโซลแบบ 360 องศาไปพร้อมกนัอีกดว้ย (หากสนใจกรุณาแจง้ในวนัจอง

จ่ายเพ่ิม 590บ./ท่าน) 



จากนั้นน าท่านสู่ หอคอย N’SEOUL TOWER ยอ้นรอยซีรียด์งั “ You Who Came From The Stars” (ยยัตวัร้ายกบันายต่างดาว) “ Boys Over 

Flowers หรือ F4 เกาหลี” ณ เขานมัซานภูเขาเพียงลูกเดียวใจกลางเมืองหลวงกรุงโซล 1 ใน 17 หอคอยเมืองท่ีสูงท่ีสุดในโลก สูงถึง 480 เมตร 

เหนือระดบัน ้าทะเลชมทศันียภาพกรุงโซลและชานเมืองแบบรอบทิศ360องศา ต่ืนตาต่ืนใจกบัทศันียภาพอนัสวยงามรอบๆกรุงโซลมีจุดถ่ายภาพ

หลายมุมให้เลือก 

น าท่านสู่ ย่านอีแทวอน บริเวณน้ีมีความหลากหลายทางเช้ือชาติมาก ถา้อยากเนน้กิน ท่ีน่ีก็มีร้านอาหารให้เลือกหลากหลาย คาเฟ่ฮิปๆ ก็มีหรือถา้
ชอบแนวเท่ียวกลางคนื ผบับาร์ คาราโอเกะต่างๆ ก็มีใหเ้ลือกจนละลานตาเช่นกนั หรือถา้จะเนน้ชอ้ปป้ิง ท่ีน่ีก็มีตลาดอิแทวอน เป็นแหล่งรวม
สินคา้สารพดัชนิด ทั้งเส้ือผา้ เคร่ืองแต่งกาย ของท่ีระลึกราคาไม่แพง รวมๆ แลว้มากกว่าสองพนัร้าน และแผงลอยต่างๆ อีกห้าร้อยแผง 

ค ่า บริการอาหารค ่า เมนู จิมดัก  

พกั Hotel Skypark Myeongdong หรือเทียบเท่า 



Day 4 ศูนย์เวชส าอางเกาหล ีศูนย์สมุนไพรโสมเกาหล ีพพิธิภัณฑ์สาหร่าย – พระราชวังเคียงบก หมู่บ้านโบราณบุกชอน – 

คลองช็องกเยช็อน - ช้ปป้ิงดิวตีฟ้รี ช้อปป้ิงเมียงดง 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ศูนย์เวชส าอางเกาหลี ใหท้่านเลือกซ้ือคอสเมติกหลากย่ีห้อคุณภาพท่ีผูห้ญิงชาวเกาหลีทั้งสาวทั้งไม่สาวแลว้ให้ความส าคญักบัเร่ืองผิวหนา้

ค่อนขา้งมาก โดยเฉพาะในกลุ่มบ ารุงผิวพ้ืนฐาน Skin Care และเคร่ืองส าอางผสมสมุนไพรพพิธิภณัฑ์สาหร่าย จดัแสดงเร่ืองราวต่างๆของการ

ท าสาหร่ายและประวติัความเป็นมาตน้ก าเนิดของการผลิตสาหร่าย ให้ท่านจะไดเ้ลือกชิมผลิตภณัฑท่ี์ท าจากสาหร่ายหลากหลายรสชาติให้ล้ิม

ลองและเลือกซ้ือ ศูนย์สมุนไพรโสมเกาหลี หรือราชาแห่งมวสมุนไพร ในต ารายาแผนโบราณจีนระบุว่าโสมเป็นสมุนไพรท่ีช่วยเสริมความ

แขง็แรงให้แก่ระบบยอ่ยอาหารและปอด ช่วยท าใหจิ้ตใจสงบและเพ่ิมพละก าลงัโดยส่วนรวมสรรพคุณทางการแพทย ์ช่วยบ ารุงหวัใจ ป้องกนั

โรคหวัใจขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้องกนัมะเร็ง และเร็วๆน้ีโสมเกาหลีอาจจะไดจ้ดทะเบียนมรดกโลกโดยองคก์าร

ยเูนสโก ทุกวนัน้ีผลิตภณัฑโ์สมเป็นส่ิงท่ีขาดไม่ไดส้ าหรับผูท่ี้ค  านึงถึงสุขภาพในปัจจบุนั 

พระราชวังเคียงบก ตั้งอยูท่ี่ตอนเหนือของโซล ประเทศเกาหลีใต ้เป็นหน่ึงในห้าพระราชวงัใหญ่ท่ีสร้างขึ้นโดยราชวงศโ์ชซอน สร้างขึ้นในปี 

ค.ศ. 1394 โดยช็อง โด-จ็อน และไดก้ลายเป็นพระราชวงัหลวงหรือวงัหลกัส าหรับประทบัว่าราชการของกษตัริยแ์ละเหล่าเช้ือพระวงศข์อง

เกาหลีมาโดยตลอด และไดรั้บการต่อเติมโดยพระเจา้แทจงและพระเจา้เซจงมหาราช แต่บางส่วนของพระราชวงันั้นถูกเพลิงเผาวอดในช่วงท่ี

ญ่ีปุ่ นบุกประเทศเกาหลี 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน เมนู ไก่ตุ๋นโสม  

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%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


จากนั้นน าท่านสู่ หมู่บ้านโบราณฮุกชอน หมู่บา้นแห่งน้ีมีลกัษณะเป็นตรอกซอกซอย อนัเป็นท่ีตั้งของ บา้นแบบดั้งเดิมกว่าร้อยหลงัและเป็นท่ี

เก็บรักษาสภาพแวดลอ้มของเมืองไวเ้พ่ือเป็นการบอกเล่าประวติัศาสตร์และเป็นมรดกทางวฒันธรรม ตั้งแต่สมยัราชวงศโ์ชซอน ท่ีมีอายกุว่า 600 

ปี ถือเป็นชุมชนเก่าซ่ึงเคยเป็นพ้ืนท่ี ท่ี บา้นส่วนใหญ่สร้างขึ้นในระหว่างปี ค.ศ. 1910 ถึงปี ค.ศ. 1920 รวมไปถึงบา้นท่ีมีรูปแบบสถาปัตยกรรม

สไตลเ์มือง ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1930 วนัน้ีหลายหลงัเปล่ียนเป็นศูนยว์ฒันธรรม เกสตเ์ฮาส์ ร้านอาหาร และร้านขายชา กาแฟ ให้แก่นกัท่องเท่ียว เพ่ือ

สัมผสั เรียนรู้ และด่ืมด ่ากบัวฒันธรรมเกาหลีแบบดั้งเดิม ชมสถาปัตยกรรมแบบยอ้นยคุของหมู่บา้นแห่งน้ีท่ีใครมาเยือนก็ตอ้งเดินถ่ายรูปทัว่ทั้ง

ตรอกซอกซอยอนัคดเคี้ยวและมนตเ์สน่ห์แห่งวิถีชีวิตท่ีติดตาตรึงใจ  

คลองช็องกเยช็อน เป็นคลองท่ีมีมาตั้งแต่สมยัโบราณตั้งแต่ยคุของราชวงศโ์ชชอน มีอายมุากกว่า 600 ปี ความยาวประมาณ 11 กิโลเมตร ไหล

ผา่นกลางกรุงโซล  



อิสระชอ้ปป้ิง... ดิวตีฟ้รี แหล่งชอ้ปป้ิงแหล่งปลอดภาษี สินคา้แบรนดเ์นม อาทิ นาฬิกา,แว่นตา,เคร่ืองส าอางคก์ระเป๋า,กลอ้งถ่ายรูปหรือจะเป็น

น ้าหอม ราคาถูกกว่าประเทศไทยประมาณ 2 ถึง 3 เท่า และบางรุ่นไม่มีขายในประเทศไทย และมีรองเทา้หลากหลายแบรนดด์งัให้เลือกมากมาย 

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

น าท่านชอ้ปป้ิงตลาดดงัท่ีสุดของเกาหลี ตลาดเมียงดง หากท่านตอ้งการทราบว่าแฟชัน่ของเกาหลีเป็นอยา่งไร กา้วล ้าน าสมยัเพียงใดท่านจะตอ้งมาท่ี
เมียงดงแห่งน้ีพบกบัสินคา้วยัรุ่น อาทิ เส้ือผา้บุรุษ-สตรี เคร่ืองส าอางดงัๆ อาทิ  ETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP,  MISSHA, 
ROJUKISS, LANEIGE  หรืออีกมากมายให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือซ่ึงราคาถูกกว่าท่ีเมืองไทย 2-3 เท่า 

ค ่า บริการอาหารค ่า เมนูหมูย่างเกาหลี 

พกัที่ Hotel Skypark Myeongdong หรือเทียบเท่า 



 Day 5 ศูนย์สุขภาพน ้ามันสนเข็มแดง ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกต็นามู - ตลาดปลากรุงโซลนอร์ยางจิน - มหาวิทยาลยัสตรีอฮีวา – 

ย่านฮงแด ค่าเฟ่แฮร่ีพอตเตอร์ - ร้านละลายเงินวอน - ท่าอากาศยานอนิชอน – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (มีบริการ 

snack บนเคร่ือง) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ศูนย์สมุนไพรน ้ามนัสนเข็มแดง หรือ RED PINE มหศัจรรยแ์ห่งธรรมชาติ ผา่นผลงานการวิจยัมากมายจากมหาวิทยาลยัแห่งชาติ ประเทศ

เกาหลีใต ้มีสรรพคุณช่วยลดไขมนัและน ้าตาลในกระแสเลือด ป้องกนัการเกิดเส้นเลือด ตีบ แตก ตนั และสามารถลา้งสารพิษในร่างกาย เพ่ือ

เพ่ิมภูมิตา้นทานและท าให้อายยืุนแบบชาวเกาหลี ซ่ึงก าลงัเป็นส่ิงท่ีไดรั้บความนิยมจากคนในประเทศเกาหลีเป็นอยา่งมาก ศูนย์สมนุไพรฮ็อก

เก็ตนาม ูสมุนไพรเกรด A ท่ีทางรัฐบาลเกาหลีสนบัสนุนใหค้นเกาหลีไดท้านแตข่องระดบัพรีเม่ียม ช่วยลดอาการเมาคา้งไดดี้ ดว้ยการขบัแอ

ลกอฮอร์ออกจากร่างกาย ลด-ต่อตา้นอนุมูลอิสระ 

ตลาดปลากรุงโซลนอร์ยางจิน เป็นตลาดขายส่งและปลีกสินคา้ซีฟู้ดขนาดใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของเกาหลีใต ้เร่ิมมาจากตลาดเก่าแก่เลก็ๆท่ี

ภายหลงัไดรั้บการพฒันาจนเป็นตลาดซีฟู้ดชั้นน าของประเทศเกาหลี  

 มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา ตั้งอยูใ่นยา่นซอแดมุน กรุงโซล เป็นมหาวิทยาลยัแห่งแรกส าหรับนกัศึกษาหญิงท่ีมีความทนัสมยัมาก ก่อตั้งขึ้นในปี 

1866 โดยมิชชนันารีชาวอเมริกนั ท่ีช่ือ Mary F. Scranton ซ่ึงมีความเช่ือว่า ผูห้ญิงทุกคนมีคุณค่าพอให้นบัถือเคารพ โดยค าว่า “อีฮวา” นั้น

หมายถึงตน้แพรท่ีออกดอก ในบางคร้ังใชส่ื้อถึงกลุ่มผูห้ญิง และท่ีส าคญั ไดเ้ลือกใชค้  าว่า Womans แทน Women ดว้ย 



เที่ยง บริการอาหารกลางวัน เมนู ซุปล็อบสเตอร์ 

ช้อปป้ิงย่านฮงแด เป็นยา่นท่ีอยูใ่กล้ๆ กบัมหาวิทยาลยัฮงอิก มีผบั บาร์ 

คาเฟ่ ร้านอาหารมากมายตามตรอกซอกซอยแทบทุกแห่ง จึงท าใหท่ี้น่ี

เป็นสีสันของกรุงโซลท่ีนกัท่องเท่ียวนิยมมาท่องเท่ียวไม่ขาดสายทั้ง

กลางวนัและกลางคืน พเิศษ!!! ส าหรับสาวก HARRY POTTER 

ต้องห้ามพลาดดด!! คาเฟ่'943 King’s Cross เอาใจแฟนคลบัแฮร่ีพอต

เตอร์ถึงยา่นฮงแดเลยค่าเฟ่ใหม่กลางใจกรุงโซลแห่งน้ี มีทั้งหมด 4 ชั้น

เลย แถมยงัมีมุมถ่ายรูปเก๋ๆและพร็อพต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นชุด

คลุมหรือผา้พนัคอของทั้ง 4 บา้นพร้อมไมก้ายสิทธ์ิ 

อิสระชอ้ปป้ิงละลายเงินวอนท่ีซุปเปอร์มาร์เก็ต มีสินคา้ต่างๆ มากมายให้เลือกซ้ือหาเป็นของฝาก เช่น กิมจิ บะหม่ีก่ึงส าเร็จรูป สาหร่าย ขนมขบ
เคี้ยว ลูกอม ผลไมต้ามฤดูกาลและของท่ีระลึกต่างๆ 

น าท่านเดินทางสู่... สนามบินอนิชอน เพื่อเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ 

(วนัออกเดินทาง 14 – 27 ต.ค. 65)  
20.55 น.  เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Jin Air เที่ยวบินท่ี LJ 001 

00.35 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 

(วนัออกเดินทาง 2 - 24 พ.ย. 65) 
17.10 น.  เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Jin Air เที่ยวบินท่ี LJ 003 

21.10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 

หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ โรงแรม ร้านอาหารตามความเหมาะสมเพ่ือให้สอดคล้องกบัสายการบิน สภาพ
อากาศ การจราจร ณ วันท่ีเดินทาง ท้ังนีเ้ราจะค านึงถึงลกูค้าส่วนใหญ่เป็นหลัก  

หากลูกค้าท่านใดท่ีต้องออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าท่ีการท าการออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนไฟท์ หรือ เวลาบิน 

 



อตัราค่าบริการ 

 

  

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ 

พกั2-3ท่าน/ห้อง 
(ราคาต่อท่าน) 

เด็กอายุ 3 - 6 ปี 
ไม่มีเตียง 

(ราคาต่อท่าน) 

พกัเดี่ยวเพิม่ 
(ราคาต่อท่าน) 

14 – 18 ตุลาคม 65 19,977.- 18,977.- 3,977.- 
20 – 24 ตุลาคม 65 
(วันปิยมหาราช) 

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

21 – 25 ตุลาคม 65 
(วันปิยมหาราช) 

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

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

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





  



 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

พอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ท้ังส้ิน 
- ทัวร์คร้ังนีม้ีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเท่ียวเป็นหมู่คณะเท่าน้ัน ถ้าลูกค้าท่านใดต้องการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร์ โดยไม่ลงร้านช็

อปป้ิงตามท่ีระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ 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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