
 

 

รหัสโปรแกรม : 27388 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 

 



  



 

 

  

วนัท่ี โปรแกรมทวัร ์
อาหาร 

โรงแรม 
เชา้ เที่ยง เย็น 

1 ท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ     

2 ท่าอากาศยานอินชอน เกาหลีใต ้- เมืองซูวอน - เขา้ชมเมืองมรดกโลก ป้อมปราการฮวา
ซอง - พระราชวงัฮวาซอง - ซูวอนไนทม์ารเ์ก็ต 

  
 

 
ชาบ ู

Ramada Encore 
Han River Hotel  
หรือเทียบเท่า 

3 เมืองยงอิน - ไร่ผลไมต้ามฤดูกาล - สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์- พิพิธภัณฑส์าหร่าย - ชอ้ป
ป้ิงดิวตีฟ้รี ย่านเมียงดง 

  
หมยู่างเกาหลี 

- Ramada Encore 
Han River Hotel  
หรือเทียบเท่า 

4. คอสเมติกช็อป - ศูนยส์ุขภาพน า้มันสนเข็มแดง สมุนไพรโสม ฮ็อกเก็ตนามู - ล่องเรือ
ส าราญแม่น า้ฮนั - คลองชองกเยชอน - ชอ้ปป้ิงฮงแด คาเฟ่แฮรี่พอตเตอร ์   

 
บุฟเฟต ์

บนเรือส าราญ 
- Ramada Encore 

Han River Hotel  
หรือเทียบเท่า 

5. กวางจงัมารเ์ก็ต - ย่านอินซาดง - สวนสาธารณะยออีโด ถ่ายรูปกับป้าย I SEOUL U - ฮุ
นไดพรีเมียนเอาทเ์ล็ต - ละลายเงินวอน ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต - ท่าอากาศยานอินชอน - ท่า
อากาศยานสวุรรณภมูิ 

 
ไก่ตุ๋นโสม 

  

ขาไป LJ 002 BKK-ICN  เวลา 00.45น. – 08.25น. 
ขากลบั LJ 001 ICN-BKK เวลา 19.55น. – 23.35น. 

Boeing 777-200 เครื่องล าใหญ่นั่งสบาย 393 ที่นั่ง แบบ 3-4-3 สมัภาระโหลดใตเ้ครื่อง 20 KG./ 1 ชิน้ ถือขึน้เครื่อง 10 KG.  
(อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึน้อยู่กบัสายการบิน) 

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 1 

21.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศชัน้ 4 สายการบิน จินแอร ์LJ 002 

00.45 น. บินลดัฟ้าสู่ ท่าอากาศยานอินชอน เกาหลีใต้ 
 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

ท่าอากาศยานอินชอน เกาหลีใต้ - เมืองซูวอน - เข้าชมเมืองมรดกโลก ป้อมปราการฮวาซอง   
พระราชวังฮวาซอง - ซูวอนไนทม์ารเ์ก็ต 2 

08.25 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน เกาหลีใต้  
น าท่านสู่ เมืองซูวอน เข้าชมเมืองมรดกโลก ป้อมปราการฮวาซอง เมื่อเราเขา้ไปแลว้จะพบกบัรูปภาพจากซีรียแ์ดจงักึม ซึ่งเป็นสถานท่ีถ่ายท าซี
รียเ์รื่องนีแ้ละประวตัิศาสตรย์งัเริ่มตน้ท่ีนี่  บริเวณที่ประทบัพระราชา พระเจา้จองโจ (ลีซาน) ที่นี่ยงัมีหุ่นจ าลองแดจงักึมและมินจงุโฮขนาดเท่าคนจรงิไวใ้หย้ืน
ถ่ายรูปเป็นท่ีระลกึอีกดว้ย แฟนซีรีสไ์ม่ควรพลาดมมุนี ้

พระราชวังฮวาซอง เป็นพระราชวงั
ที่กษัตริย์ชองโจทรงสรา้งขึน้เพื่อเป็น
สถานที่พักผ่อน มีพื ้นที่ กว้างขวาง
พอสมควร และประกอบไปดว้ยอาคาร
ต่ า ง ๆ  ที่ ดู ง ด ง า ม ต า ม แ บ บ
สถาปัตยกรรมของเกาหลี นอกจากนี ้
ยงัมีอาคารอีกส่วนหนึ่งที่เป็นจุดเด่นซึ่ง
นักท่องเที่ยวให้ความสนใจมากที่สุด 
นั่นก็คือส่วนที่ถูกใชเ้ป็นสถานที่ถ่ายท า
ซีรีสเ์รื่องแดจังกึม ซึ่งภายในจะมีการ
จัดแสดงชุดเครื่องแต่งกายต่างๆ ที่
นักแสดงใช้ถ่ายท า รวมทั้งยังมีภาพ
ของแดจงักึม และมินจงุโฮ ขนาดเท่าตวั
จริงให้นักท่องเที่ยวไดถ้่ายรูปคู่เป็นที่
ระลกึอีกดว้ย 

เทีย่ง... บริการอาหารเทีย่ง  



 

 

     

 

  

ซูวอนไนทม์ารเ์ก็ต ตลาดพืน้เมืองดัง้เดิมอายกุว่า 200 ปี ซึ่งมีอะไรมากมายกว่าแค่มาจบัจ่าย ซือ้ของ ผูม้าเยือนสามารถเรียนรู ้โปรแกรมทางวฒันธรรม 
และประเพณีมากมาย เช่น การชุบทอง เป็นตน้ ยงัมีพวกเกี๊ยวนึ่งไสก้รอกเลือด เป็นอาหารกินเล่นที่ไดร้บัความนิยม และรา้นแบบฟู้ดทรคัก็ ไดร้บัความนิยม
เช่นกนั 

ค ่า... บริการอาหารค ่า เมนู ชาบู                                      พักทีโ่รงแรม Ramada Encore Han River Hotel หรือเปรียบเท่า  

เมืองยงอิน - ไร่ผลไม้ตามฤดูกาล - สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์- พิพิธภัณฑส์าหร่าย - ช้อปป้ิงดิวตีฟ้รี ย่านเมียงดง 3 
เช้า... บริการอาหารเช้า  

 
 

น าท่านเดินทางสู่  เมืองยงอิน ไร่ผลไม้ตามฤดูกาล ประเทศเกาหลีใตเ้ป็นอีกหนึ่งของฝากเกาหลียอดนิยม ดว้ยความหอมและรสชาติของผลไมท้ี่
สดอรอ่ยอย่างเต็มปากเต็มค า จึงท าใหน้กัท่องเที่ยวหลายคนเลือกซือ้ผลไมเ้กาหลีกลบัไปเป็นของฝากคนทางบา้น และอย่างที่หลายคนทราบกนัดีว่าผลไม้

เกาหลียอดนิยมก็คือสตรอวเ์บอรร์ี ซึ่งจรงิๆ แลว้เกาหลีใตม้ีผลไมต้ามฤดกูาลอีกหลายชนิดที่น่าซือ้กลบั  

 เมล่อนเกาหลี ฤดรูอ้น (ปลายเดอืนมิถนุายน – ตน้เดือนกนัยายน) สม้ไซตรสั ฤดรูอ้น ฤดหูนาว (เดือนธันวาคม – กลางเดือนมีนาคม) 
 

องุ่น ฤดรูอ้น ฤดรูอ้น (ปลายเดือนมิถนุายน – ตน้เดือนกนัยายน) ลกูพลบัเกาหลี ฤดใูบไมร้ว่ง (ปลายเดือนกนัยายน – เดือนพฤศจกิายน) 

สตรอวเ์บอรร์ ี
ฤดหูนาว (เดือนธันวาคม – กลางเดือนมีนาคม) 

ถึง ฤดใูบไมผ้ลิ (ปลายเดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคม) 



 

 

  

สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์
ถูกขนานนามว่า... ดิสนียแ์ลนดเ์กาหลี ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบ
เขา ครบครนัดว้ยโซนเครื่องเล่นนานาชนิด อาทิเช่น สเปสวร ์
รถไฟเหาะ หนอนสะบัด ชมสวนดอกไม้ซึ่งก าลังบานสะพรั่ง
อวดสีสันเต็มสวน กิจกรรมแสนสนุกมากมาย และสวนสัตว์
ซาฟารีท่ีพรอ้มใหบ้ริการ การนัตีดว้ยยอดผูเ้ขา้ชมมากกว่า 7 
ลา้นคนต่อปี อิสระใหท่้านไดเ้พลิดเพลินในสวนสนุก ประมาณ 
3.30 ชม. ส  าหรบัท่านท่ีไม่ไดเ้ขา้สวนสนุก อิสระเก็บภาพความ
สวยงามดา้นนอกมีสวนดอกไมแ้ละคาเฟ่ตามอธัยาศยั 
 

เทีย่ง... บริการอาหารเทีย่ง เมนู หมูย่างเกาหลี 

น าท่านเยี่ยมชม พพิธิภัณฑส์าหร่าย จดัแสดงเรื่องราวต่างๆของการท าสาหรา่ยและประวตัิความเป็นมาตน้ก าเนิดของการผลิตสาหรา่ย ใหท้่านจะ
ไดเ้ลือกชิมผลิตภณัฑท์ี่ท  าจากสาหรา่ยหลากหลายรสชาติใหลิ้ม้ลองและเลือกซือ้  
 

ช้อปป้ิงดิวตีฟ้รี ย่านเมียงดง 
หรือสยามสแควร์เกาหลีมี สินค้า
วยัรุ่นเสือ้ผา้บุรุษ-สตรี เครื่องส าอาง
แรนด์ดังๆมากมาย ส่วน  Street 
Food มี ขอ งกิ นอ ร่ อยๆ ให้ เ ลื อก
ละลานตา เรียกไดว้่าเดินวันเดียวก็
กินไม่ครบ เป็ 

 

ค ่า... เพ่ือไม่เป็นการรบกวนช่วงเวลาช้อปป้ิงอิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย ณ ย่านเมียงดง  
พักทีโ่รงแรม Ramada Encore Han River Hotel หรือเปรียบเท่า 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คอสเมติกช็อป - ศูนยสุ์ขภาพน ้ามันสนเข็มแดง สมุนไพรโสม ฮ็อกเก็ตนามู - ล่องเรือส าราญแม่น ้าฮัน  
คลองชองกเยชอน - ช้อปป้ิงฮงแด คาเฟ่แฮร่ีพอตเตอร ์   
 

4 
เช้า... บริการอาหารเช้า  

 
 

ใหท้่านเลือกซือ้คอสเมติกคณุภาพ Skin Care และเครื่องส าอางคผ์สมสมนุไพรที่ คอสเมติกช็อป 

เดินทางสู่... ศูนยส์มุนไพรน ้ามันสนเข็มแดง มีสรรพคุณช่วยลดไขมนัและน า้ตาลในกระแสเลือด เพื่อเพิ่มภูมิตา้นทานและท าใหอ้ายุยืนแบบ
ชาวเกาหลี ซึ่งก าลงัเป็นส่ิงที่ไดร้บัความนิยมจากคนในประเทศเกาหลีเป็นอย่างมาก ศูนยส์มุนไพรโสมเกาหลี ผลิตภณัฑโ์สมเป็นส่ิงที่ขาดไม่ได้
ส าหรบัผูท้ี่ค  านึงถึงสขุภาพในปัจจุบนั ฮ็อกเก็ตนามู สมนุไพรเกรด A ที่ทางรฐับาลเกาหลีสนบัสนุนใหค้นเกาหลีไดท้านแต่ของระดบัพรีเมี่ยม ช่วยลด

อาการเมาคา้งไดด้ี ดว้ยการขบัแอลกอฮอรอ์อกจากรา่งกาย ลด-ต่อตา้นอนมุลูอิสระ 

 

 
 

ล่องเรือส าราญแม่น ้าฮัน เป็นวิธีที่ดีที่สดุในการเพลิดเพลินกบัทศันียภาพรอบๆแม่น า้ฮนักงั ซึ่งไหลผ่านใจกลางกรุงโซล ระหว่างที่นั่งเรือคณุจะได้
มองเห็นหมู่เกาะเล็กๆ สวนสาธารณะโจลดซูาน , สแควร ์, นมัซานทาวเวอร ์, ศนูยกี์ฬาจามซิลและจดุท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอื่นๆ การล่องเรือไปตามแม่น า้ฮนั
กังมกันิยมในการจดังานวนัเกิด งานแต่งงาน งานแสดงดนตรี ทวัรพ์รอ้มการแสดงดนตรีสด และกิจกรรมอื่นๆ โดยเฉพาะในช่วงฤดรูอ้น นอกจากนี ้บริเวณ
ท่าเรือยงัมีเรือยนตใ์หบ้รกิารเช่าอีกดว้ย 

 

เทีย่ง... บริการอาหารเทีย่ง บุฟเฟตบ์นเรือส าราญ 



 

  

คลองชองกเยชอน 

หรือเรียกอีกชื่อหน่ึงว่า คลองชองเกชอน 
เป็นคลองท่ีมีมาตัง้แต่สมยัโบราณตัง้แต่ยคุ
ของราชวงศโ์ชชอน มีอายุมากกว่า 600 ปี 
ความยาวประมาณ 11 กิโลเมตร ไหลผ่าน
กลางกรุงโซล แหล่งช้อปป้ิงแหล่งปลอด
ภาษี สินค้าแบรนด์เนม อาทิ นาฬิกา ,
แว่นตา,เครื่องส าอางกระเป๋า,กลอ้งถ่ายรูป
หรือจะเป็นน า้หอม  

ช้อปป้ิง... ย่านฮงแด เป็นย่านที่อยู่ใกล้ๆ กับมหาวิทยาลยัฮงอิก มีผบั บาร ์คาเฟ่ รา้นอาหารมากมายตามตรอกซอกซอยแทบทุกแห่ง จึงท าใหท้ี่นี่เป็น
สีสนัของกรุงโซลที่นกัท่องเที่ยวนิยมมาท่องเที่ยวไม่ขาดสายทัง้กลางวนัและกลางคืน พเิศษ!!! ส าหรับสาวก HARRY POTTER ต้องห้ามพลาดดด!!  
คาเฟ่'943 King’s Cross เอาใจแฟนคลบัแฮรี่พอตเตอรถ์ึงย่านฮงแดเลยค่าเฟ่ใหม่กลางใจกรุงโซลแห่งนี ้มีทัง้หมด 4 ชัน้เลย แถมยงัมีมมุถ่ายรูป
เก๋ๆและพรอ็พต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นชดุคลมุหรือผา้พนัคอของทัง้ 4 บา้นพรอ้มไมก้ายสิทธ์ิ 

 
 

ค ่า... เพ่ือไม่เป็นการรบกวนช่วงเวลาช้อปป้ิง อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย ณ ย่านฮงแด 
พักทีโ่รงแรม Ramada Encore Han River Hotel หรือเปรียบเท่า 



 

  
กวางจังมารเ์ก็ต - ย่านอินซาดง - สวนสาธารณะยออีโด ถ่ายรูปกับป้าย I SEOUL U - ฮุนไดพรีเมียนเอาทเ์ล็ต  
ละลายเงินวอน ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต - ท่าอากาศยานอินชอน - ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ5 

เช้า... บริการอาหารเช้า  

 
 

กวางจังมารเ์ก็ต ถือเป็นตลาดเก่าแก่ 
100 ปี เป็นหนึ่งในตลาดที่ เก่าแก่ของชาว
เกาหลีเลยก็ว่าได้ ในอดีตตลาดได้เคยถูก
ท าลายลงในสมัยสงครามของเกาหลี ก่อนจะ
ถูกฟ้ืนฟูสรา้งขึน้ใหม่จนกระทั่งถึงปัจจุบันก็ยัง
เจริญเติบโตและมีความคึกคักจนกลายเป็น
สถานท่ีท่องเที่ยวที่เป็นท่ีนิยมมากในปัจจบุนั  

ย่านอินซาดง ย่านอินซาดงแสนคึกคกัแห่งนีม้ีใจกลางอยู่ที่ถนนคนเดินสายหลักซึ่งเต็มไปดว้ยรา้นน า้ชาและรา้นอาหารเกาหลี รวมถึงมีรา้นขาย
สินคา้พืน้เมืองอย่างเครื่องป้ันดินเผา ชา และกระดาษฮนัจิแฮนดเ์มด สวนสาธารณะยออีโด ถ่ายรูปกับป้าย I SEOUL U สวนสาธารณะ
ซึ่งทอดยาวไปทางตะวนัออกเฉียงเหนือ-ตะวนัตกเฉียงใต ้ผ่านใจกลางเกาะ มีพืน้ที่เปิดโล่งขนาดใหญ่ซึ่งเป็นที่นิยมของนักป่ันจกัรยานและนักเล่นสเกต
บอรด์ และมีทางเดินที่เรียงรายไปดว้ยตน้ไมแ้ละดอกไมต้ามฤดกูาล 

เทีย่ง... บริการอาหารเทีย่ง เมนู ไก่ตุ๋นโสม  
 

 



 

  

                                                                             ฮุนไดพรีเมี่ยมเอาทเ์ล็ต ชอ้ปป้ิงเอาทเ์ล็ตขนาดใหญ่ของฮุน
ได รา้นสินคา้แบรนเนมระดบัโลกมากมายหลายพนัรา้นคา้อิสระชอ้ปป้ิง ละลายเงนิวอนที่ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต มีสินคา้ต่างๆ มากมายใหเ้ลือกซือ้
หาเป็นของฝาก เช่น กิมจิ บะหมี่กึ่งส าเรจ็รูป สาหรา่ย ขนมขบเคีย้ว ลกูอม ผลไมต้ามฤดกูาลและของที่ระลกึต่างๆ 

ไดเ้วลาอนัเหมาะสม น าท่านเดินทางสู่... ท่าอากาศยานอินชอน เพื่อเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ 

19.55 น. เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน จินแอร ์LJ 001 

23.35 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ 

หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ โรงแรม ร้านอาหารตามความเหมาะสมเพ่ือให้สอดคล้องกับสายการบนิ 
สภาพอากาศ การจราจร ณ วันท่ีเดินทาง ท้ังนีเ้ราจะค านึงถึงลกูค้าส่วนใหญ่เป็นหลกั  

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

 



 

  

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ 

พัก2-3ท่าน/ห้อง 
(ราคาต่อท่าน) 

เด็กอายุ 3 - 6 ปี 
ไม่มีเตียง 

(ราคาต่อท่าน) 

พักเดี่ยวเพ่ิม 
(ราคาต่อท่าน) 

04 – 08 พฤษภาคม 66  
วันฉัตรมงคล 

23,977 23,477 6,977.- 

17 – 21 พฤษภาคม 66  22,977 22,477 6,977.- 
24 – 28 พฤษภาคม 66  22,977 22,477 6,977.- 

31 พฤษภาคม – 04 มิถุนายน 66  
วันวิสาขบชูา 

22,977 22,477 
6,977.- 

14 – 18 มิถุนายน 66  19,977 19,477 6,977.- 
28 มิถุนายน – 02 กรกฎาคม 66   20,977 20,477 6,977.- 

12 – 16 กรกฎาคม 66   20,977 20,477 6,977.- 
26 – 30 กรกฎาคม 66   20,977 20,477 6,977.- 
09 – 13  สิงหาคม 66 23,977 23,477 6,977.- 

 30 สิงหาคม – 03 กันยายน 66  20,977 20,477 6,977.- 
20 – 24  กันยายน 66  20,977 20,477 6,977.- 
21 – 25  กันยายน 66  20,977 20,477 6,977.- 

** กรณีห้องพักส าหรับ 3 ท่านไม่มี ลูกค้าต้องช าระค่าพักเดี่ยวเพ่ิม ** 

อัตราค่าบริการ 



  



 

 

 

 

 

  



  



 

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