
 

  



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Day 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (บริการอาหารบนเครื7อง) 

21.00 น. คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ    อาคาร

ผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศชั@น …  เคานเ์ตอร์ …   

ประตูทางเขา้เบอร์ … สายการบินเอเชียนาแอร์ไลน์ 

โดยมีเจา้หนา้ทีKบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอาํนวยความ

สะดวกดา้นเอกสารต่างๆ สมัภาระถือขึ@นเครืKอง … กก. สมัภาระ

โหลดใตเ้ครืKอง … กก.  

 
ขาไป  BKK – INC OZ 742 เวลา 00.05น. - 07.05น.  

ขากลบั  INC – BKK OZ 741 เวลา 18.50น. - 22.45น. 

  

วนัทีK โปรแกรมทวัร์ อาหาร โรงแรม 

เชา้ เทีKยง เยน็ 

1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (บริการอาหารบนเครืKอง)     

2 ท่าอากาศยานอินชอน เกาหลีใต ้– ล่องเรือเกาะนามิ - เปิดประสบการณ์ ปัKนจกัรยานบนราง

รถไฟ 

   Ramada yongin everland

หรือเทียบเท่า 

3 ฟาร์มสตรอเบอร์รีK  ออรแกนิก - สวนสนุกเอเวอร์แลนด ์–  พิพิธภณัฑส์าหร่าย – เรียนรู้การ

ทาํกิมจิ ใส่ชุดฮนับก –  ชอ้ปปิ@ งฮงแด – คาเฟ่แฮรีK  พอตเตอร์ 
   Hongdae express hotel

หรือเทียบเท่า 

4. ศูนยเ์วชชสาํอางเกาหลี – วดัพงอึนชา – สวนสนุกลอ็ตเตเ้วลิด ์– โซลทาวเวอร์ คลอ้งกญุแจ

คู่รัก – ศูนยส์มุนไพรโสมเกาหลี – ทงแดมุน - คลองชองเกชอน – ดิวตี@ฟรี – ชอ้ปปิ@ งเมียงดง 
   Hongdae express hotel

หรือเทียบเท่า 

5. ศูนยสุ์ขภาพนํ@ามนัสนเขม็แดง - ศูนยส์มุนไพรฮอ็กเกต็นามู – หมู่บา้นโบราณฮุกชอน - ชม

มรดกโลกพระราชวงัชางดอ็กกงุ – ฮุนไดพรีเมียม เอาทเ์ลต – ร้านละลายเงินวอน – ท่า

อากาศยานอินชอน (บริการอาหารบนเครืKอง) – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

    



 

Day 2 ท่าอากาศยานอนิชอน เกาหลใีต้ – ล่องเรือเกาะนา

มิ - เปิดประสบการณ์ ปั7นจักรยานบนรางรถไฟ 

นาํท่านสู่ เกาะนาม ิตั@งอยูก่ลางทะเลสาปชองเพียง  

เกาะแห่งนี@ มีชืKอเสียงในดา้นทศันียภาพทางธรรมชาติทีKสวยงาม 

และไดรั้บความนิยมมากจากกระแสความโด่งดงัของภาพยนตร์ซีรีย์

เรืKอง “เพลงรักในสายลมหนาว” อีกทั@งยงัถูกกาํหนดใหเ้ป็น  

UNICEF Child Friendly Park แห่งแรกของเกาหลี  

เที2ยงä บริการอาหารกลางวนั เมนูทคัคาบิหรือไก่บาบีควิผดัซอส

เกาหล ี(อาหารเลื2องชื2อโดยการนําไก่บาร์บีควิ มันหวาน กะหลํ2าปล ี

ต้นกระเทียม ซอส และข้าว มาผัดรวมกันบนกระทะแบนสีดํา

คลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้าที2 รับประทานคู่กับผักกาดเกาหลีและ

เครื2องเคยีงต่างๆ) 

 
 
 
 

 
นําทกุท่านสมัผสัธรรมชาติและเปิดประสบการณ์  
ปั2นจกัรยานบนรางรถไฟคงัชอนเรลไบท์ (Gangchon Rail Bike)  
การปั2นเรลไบค์คือการปั2นรถบนรางรถไฟที2หน้าตาคล้ายรถไฟ

เหาะในสวนสนุก การปั2นเรลไบค์จะให้ประสบการณ์ที2ได้

สนุกสนานพร้อมทัO งได้สัมผัสบรรยากาศที2สวยงามได้สูด

อากาศบริสุทธิR ชมธรรมชาติและความงดงามของแม่นํOาบุคฮัน 

ที2มคีวามยาวกว่า 318 กโิลเมตร แถมยงัได้ออกกาํลงักายอกีด้วย 

คํ2าä บริการอาหารคํ2า เมนูหมูย่างเกาหล ี

พกัที2 Ramada yongin everlandหรือเทยีบเท่า 

  



 

Day 3 ฟาร์มสตรอเบอร์รี7 ออรแกนิก - สวนสนุกเอเวอร์

แลนด์ –  พพิธิภัณฑ์สาหร่าย – เรียนรู้การทาํกมิจิ 

ใส่ชุดฮันบก –  ช้อปปิO งฮงแด – คาเฟ่แฮรี7พอต

เตอร์ 

เช้าä บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นาํทุกท่านเดินทางสู่ ฟาร์มสตรอว์เบอร์รี ออร์แกนิก เชิญลิ@มรสสต

รอเบอร์รีKของเกาหลีสดๆในบรรยากาศภายในไร่สตรอเบอร์รีKอยา่ง

แทจ้ริง ความสนุกในการเกบ็สตรอวเ์บอรีKนั@น คือ การทีKไดมี้โอกาส

เลือกและลิ@มรสลูกสตรอวเ์บอร์รีKอนัแสนหอมหวานจากตน้ดว้ย

ตวัเอง 

ตะลุยสวนสนุกเอเวอร์แลนด์ดินแดนมหัศจรรย์ สวนสนุกขนาด

ใหญ่และดีทีKสุดของเกาหลีใต  ้ซึK งถูกขนานนามว่า ดิสนียแ์ลนด์

เกาหลี ตั@งอยู่ท่ามกลางหุบเขา ครบครันดว้ยโซนเครืKองเล่นนานา

ชนิด อาทิเช่น สเปสวร์ รถไฟเหาะ หนอนสะบดั ชมสวนดอกไม้

ซึK งกาํลงับานสะพรัKงอวดสีสันเตม็สวน กิจกรรมแสนสนุกมากมาย 

และสวนสัตวซ์าฟารีทีKพร้อมใหบ้ริการ บอกเลยวา่สวนสนุกแห่งนี@

เป็นสถานทีKทีKคุณไม่ควรพลาด การันตีดว้ยยอดผูเ้ขา้ชมมากกว่า 7 

ลา้นคนต่อปี ชมกิจกรรมและการแสดงต่างๆ ดว้ยบตัรเขา้ชมแบบ

ไม่จาํกดัจาํนวนรอบ ทีKสวนสนุกเอเวอร์แลนด์แห่งนี@ประกอบไป

ดว้ยโซนต่าง ๆ 5 โซน ทั@งโซน American Adventure, Zoo Topia, 

Global Fair, Magic Land และ European Adventure 

1. โซน American Adventure รวบรวมเครืK องเล่นต่างๆเอาไว้

มากมาย และทีKขาดไม่ได้เลยคือ T-Express รถไฟเหาะสุด

ระทึกทีKจะทาํใหต้อ้งหวาดเสียว 

2. โซน Zootopia มีกิจกรรมต่างๆ มากมายใหคุ้ณไดท้าํ ทั@ง

ใกลชิ้ดกบัเหล่าสตัวป่์า, ชมการแสดงจากสตัวต่์าง ๆ และนัKง

รถซาฟารีชมรอบๆ 

3. โซน Global Fair พบกบัสถาปัตยกรรมต่าง ๆ แบบวกิตอเรีย, 

ตะวนัออก และอินเดียทีKผสมผสานจนเขา้กนัลงตวั หยดุแวะทีK 

Magic Tree ตน้ไมข้นาดใหญ่ทีKเป็นเหมือนจุดแลนดม์าร์ค

สาํหรับนกัท่องเทีKยว พร้อมถ่ายรูปสวยๆ กบัตน้ไมข้นาดยกัษ์

ทีKจะทาํใหท่้านดูเหมือนหลุดเขา้ไปอยูใ่นเทพนิยาย 

4. โซน Magic Land เป็นโซนทีKเหมาะสาํหรับครอบครัว หรือมี

เดก็ ๆ เดินทางมาดว้ย โซน Magic Land เป็นโซนทีKเพอร์เฟกต์

ทีKสุดสาํหรับคุณ! โซน Magic Land นี@  ตกแต่งในธีมแฟนตาซี

เหนือจินตนาการ ตามฉบบันิทานในวยัเดก็ 

5. โซน European Adventure อยากไปเทีKยวยโุรป ถ่ายรูปกบั

สวนสวนๆและสถาปัตยกรรมสไตลฝ์รัKงเศส อยา่รอชา้ มาทีK

โซน European Adventure พร้อมสมัผสัถึงความสวยงามของ

ดอกไมที้Kบา นสะพรัKงตามฤดูกาลและอาคารต่างๆ ทีKไดรั้บแรง

บนัดาลใจมาจากสถาปัตยกรรมสไตลด์ตัช ์



 

เที2ยงä เพื2อไม่เป็นการรบกวนช่วงเวลาอนัแสนสนุกอสิระ

รับประทานอาหารตามอธัยาศัย ณ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ 

นาํท่านชม พิพิธภัณฑ์สาหร่าย จดัแสดงเรืKองราวต่างๆของการทาํ

สาหร่ายและประวติัความเป็นมาตน้กาํเนิดของการผลิตสาหร่าย

และขั@นตอนการผลิตสาหร่ายทีKใหม่ทุกวนัให้ท่านจะไดเ้ลือกชิม

ผลิตภณัฑที์Kทาํจากสาหร่ายหลากหลายรสชาติใหลิ้@มลองและเลือก

ซื@อ 

เรียนการทาํคมิบับ พร้อมทั@ง สวมชุดฮันบก เป็นชุดประจาํชาติ

ของเกาหลีพร้อมถ่ายภาพเป็นทีKระลึก 

จากนั@นอิสระให้ท่านเดินชอ้ปปิ@ งกนัทีK ย่านฮงแด ซึ2งเป็นยา่นชอ้ป

ปิ@ งชืKอดังของเหล่าว ัยรุ่นเกาหลี  ซึK งฝัKงตรงข้ามของย่านนี@ เป็น

มหาวทิยาลยัฮงอิก 

พเิศษ!!! …. สําหรับสาวก HARRY POTTER ต้องห้ามพลาดดด!! 

นาํท่านเดินทางต่อไปยงั คาเฟ่'943 King’s Cross ชานชาลา 9 เศษ

สามส่วนสีK 'คาเฟ่สไตลแ์ฮรีK  ทีKยกมาเอาใจแฟนคลบัแฮรีKพอตเตอร์

ถึงยา่นฮงแดเลยค่าเฟ่ใหม่กลางใจกรุงโซลแห่งนี@  เพิKงเปิดใหม่แบบ

สด ๆ ร้อน ๆ เลยค่า ตวัร้านจะมีทั@ งหมด 4 ชั@นเลย แถมยงัมีมุม

ถ่ายรูปเก๋ๆและพร็อพต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นชุดคลุมหรือ

ผา้พนัคอของทั@ง 4 บา้นพร้อมไมก้ายสิทธิe   

คํ2าä เพื2อไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปปิO ง อิสระรับประทาน

อาหารคํ2า ณ ฮงแด 

พกัที2 Hongdae express hotelหรือเทยีบเท่า  



 

Day 4 ศูนย์เวชชสําอางเกาหลี – วัดพงอึนชา  – สวน

สนุกลอ็ตเต้เวลิด์ – โซลทาวเวอร์ คล้องกญุแจคู่รัก 

– ศูนย์สมุนไพรโสมเกาหลี – ทงแดมุน - คลอง

ชองเกชอน  – ดวิตีOฟรี – ช้อปปิO งเมียงดง 

 เช้าä บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ใหท่้านเลือกซื@อคอสเมติกหลากยีKหอ้คุณภาพทีKผูห้ญิงชาวเกาหลีทั@ง

สาวทั@ งไม่สาวแล้วให้ความสําคญักับเรืK องผิวหน้าค่อนขา้งมาก 

โดยเฉพาะในกลุ่มบาํรุงผิวพื@นฐาน Skin Care และเครืKองสําอางค์

ผสมสมุนไพรทีK ศูนย์เวชสําอางค์ 

จากนั@นนาํท่านเดินทางสู่ วดัพงอนึซา คนไทยอาจเรียก บงอนึซา 

เป็นวดัทีKขึ@นชืKอของพระพทุธรูปขนาดใหญ่ของโซล อยูใ่น

ยา่นคงันมั เป็นทีKประดิษฐานของพระพทุธรูปขนาดใหญ่ทีKสุดใน

เกาหลี วดันี@สร้างขึ@นในช่วงสมยักษตัริยว์อนชอนแห่งราชวงศ์

ชิลลา เป็นวดัพทุธนิกายมหายาน มีอายกุวา่ 1,200 ปี เดิมชืKอวา่วดัก

ยอนซองซา(Gyeonseongsa Temple) ถูกสร้างขึ@นในปี 794 ใน

ราชวงศชิ์ลลา กษตัริยว์องซอง (Weongseong)  

 

สวนสนุกลอ็ตเต้เวลิด์ แบ่งออกเป็นสองส่วนหลกัดว้ยกนัไดแ้ก่ 

โซน Lotte World Adventure (โซนสวนสนุกในร่ม) และ

โซน Magic Island (โซนกล่งแจง้ของสวนสนุก) 

โดยโซน Lotte World Adventure ประกอบไปดว้ยเครืKองเล่นต่าง ๆ 

กวา่ 22 ชนิดและยงัเป็นพื@นทีKสาํหรับขบวนพาเหรดและการแสดง

ต่าง ๆ อีกดว้ย ในขณะทีKโซน Magic Island ซึKK งตั@งอยูก่ลาง

ทะเลสาบซอกชน มาพร้อมกบัเครืKองเล่นต่าง ๆ ถึง 17 ชนิด! 

จากนั@นนาํท่านสู่ หอคอย N’SEOUL TOWER ยอ้นรอยซีรียด์งั “ 

You Who Came From The Stars” (ยยัตวัร้ายกบันายต่างดาว) “ 

Boys Over Flowers หรือ F4 เกาหลี” ณ เขานมัซานภูเขาเพียงลูก

เดียวใจกลางเมืองหลวงกรุงโซล 1 ใน 17 หอคอยเมืองทีKสูงทีKสุดใน

โลก สูงถึง 480 เมตร เหนือระดบันํ@าทะเลชมทศันียภาพกรุงโซล

และชานเมืองแบบรอบทิศ360องศา ตืKนตาตืKนใจกบัทศันียภาพอนั

สวยงามรอบๆกรุงโซล 

มีจุดถ่ายภาพหลายมุมให้เลือกเช่น เก้าอี@ คู่รัก นีK เป็นอีกจุดทีKคู่รัก

นิยมมาถ่ายรูปกัน  หรือทีKล็อคกุญแจรูปหัวใจบางคนก็เ ขียน



 

ขอ้ความไวด้้วย อิสระให้ท่านถ่ายภาพตามอธัยาศยัและให้ท่าน 

คล้องกญุแจคู่รัก เพราะมีความเชืKอวา่คู่รักทีKไดม้าคลอ้งกญุแจทีKนีKจะ

รักกนัยาวนานตลอดไป 

เที2ยงä บริการอาหารกลางวนั เมนูชาบู ชาบู 

นาํท่านชม ศูนย์สมุนไพรโสมเกาหลี หรือราชาแห่งมวสมุนไพร 

ในตาํรายาแผนโบราณจีนระบุว่าโสมเป็นสมุนไพรทีKช่วยเสริม

ความแขง็แรงใหแ้ก่ระบบยอ่ยอาหารและปอด ช่วยทาํใหจิ้ตใจสงบ

และเพิKมพละกาํลงัโดยส่วนรวมสรรพคุณทางการแพทย ์ช่วยบาํรุง

หัวใจ ป้องกนัโรคหัวใจขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลด

และป้องกนัมะเร็ง และเร็วๆนี@ โสมเกาหลีอาจจะได้จดทะเบียน

มรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก ทุกวนันี@ ผลิตภณัฑ์โสมเป็นสิKงทีK

ขาดไม่ไดส้าํหรับผูที้Kคาํนึงถึงสุขภาพในปัจจุบนั  

นาํท่านสู่ ทงแดมุน เป็นแหล่งท่องเทีKยวชืKอดงัใน โซล ทีKนีKเป็นยา่น

การคา้ทีKสาํคญัตั@งอยูใ่น เขตจองโนกู ซึK งเป็นยา่นใจกลางของเมือง 

นกัท่องเทีKยวส่วนใหญ่ทีKมาเทีKยวยา่นทงแดมุนมกัจะแวะมาเทีKยวทีK

ยา่นทงแดมุน แห่งนี@ มีร้านคา้มากถึง 30,000 ร้าน ถือเป็นแหล่งช็อป

ปิ@ งทีKใหญ่ทีKสุดในโลกแห่งหนึKง 

คลองชองเกชอน เป็นคลองทีKมีมาตั@งแต่สมยัโบราณตั@งแต่ยคุของ

ราชวงศโ์ชชอน มีอายมุากกวา่ 600 ปี ความยาวประมาณ 

11 กิโลเมตร ไหลผา่นกลางกรุงโซล เดิมทีKนั@นนํ@าในคลองจะคลา้ย

กบัคลองแสนแส บทีKบา้นเรา คือมีนํ@าเสียและขยะถูกทิ@งลงคลอง

จากบา้นเรือนและชุมชนทีKมาอาศยัอยูริ่มคลอง และยงัมีสะพาน

ยกระดบัพาดผา่นอยูด่า้นบนอีกดว้ย 

จากนั@นแวะ ดิวตีOฟรี ชอ้ปปิ@ งแหล่งปลอดภาษี สินคา้แบรนด์เนม 

อาทิ นาฬิกา,แว่นตา,เครืKองสําอางค์กระเป๋า,กลอ้งถ่ายรูปหรือจะ

เป็นนํ@ าหอม เครืK องสําอางแบรนด์ชั@นดงั ต่างๆ อาทิ Sulwhasoo , 

DKNY , Shiseido , Dior และนาํท่านเดินทางสู่ 

นาํท่านชอ้ปปิ@ งตลาดดงัทีKสุดของเกาหลี ตลาดเมยีงดง หรือสยามส

แควร์เกาหลี หากท่านตอ้งการทราบวา่แฟชัKนของเกาหลีเป็น

อยา่งไร กา้วลํ@านาํสมยัเพียงใดท่านจะตอ้งมาทีKเมียงดงแห่งนี@พบกบั

สินคา้วยัรุ่นอีกมายใหท่้านไดเ้ลือกซื@อซึKงราคาถูกกวา่ทีKเมืองไทย 2-

3 เท่า 

คํ2าä อสิระรับประทานอาหารตามอธัยาศัย ณ ตลาดเมยีงดง 

พกัที2 Hongdae express hotelหรือเทยีบเท่า 

  



 

Day 5 ศูนย์สุขภาพนํOามันสนเขม็แดง – ศูนย์สมุนไพร  

ฮ็อกเกต็นามู – หมู่บ้านโบราณฮุกชอน - ชมมรดก

โลกพระราชวงัชางดอ็กกงุ – ฮุนไดพรีเมียมเอาท์

เลต – ร้านละลายเงนิวอน – ท่าอากาศยานอนิ

ชอน (บริการอาหารบนเครื7อง) – ท่าอากาศยาน

สุวรรณภูมิ 

เช้าä บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ศูนย์สมุนไพรนํOามันสนเข็มแดง หรือ RED PINE มหัศจรรยแ์ห่ง

ธรรมชาติ ผ่านผลงานการวิจยัมากมายจากมหาวิทยาลยัแห่งชาติ 

ประเทศเกาหลีใต ้มีสรรพคุณช่วยลดไขมนัและนํ@ าตาลในกระแส

เลือด ป้องกันการเกิดเส้นเลือด ตีบ แตก ตัน และสามารถล้าง

สารพิษในร่างกาย เพืKอเพิKมภูมิตา้นทานและทาํให้อายยุืนแบบชาว

เกาหลี ซึK งกาํลงัเป็นสิKงทีKไดรั้บความนิยมจากคนในประเทศเกาหลี

เป็นอยา่งมาก 

จากนั@นนาํท่านสู่ หมู่บ้านโบราณฮุกชอน (Bukchon Hanok Village) 

คาํว่า พุกชน (Bukchon) มีความหมายว่า “หมู่บ้านทางเหนือ” 

หมู่บา้นแห่งนี@ มีลกัษณะเป็นตรอกซอกซอย อนัเป็นทีKตั@งของ บา้น

แบบดั@งเดิมกว่าร้อยหลงัและเป็นทีKเก็บรักษาสภาพแวดลอ้มของ

เมืองไวเ้พืKอเป็นการบอกเล่าประวติัศาสตร์และเป็นมรดกทาง

วฒันธรรม ตั@งแต่สมยัราชวงศโ์ชซ็อน ทีKมีอายุกว่า 600 ปี ถือเป็น

ชุมชนเก่าซึK งเคยเป็นพื@นทีK ทีK บา้นส่วนใหญ่สร้างขึ@นในระหว่างปี 

ค.ศ. 1910 ถึงปี ค.ศ. 1920 รวมไปถึงบา้นทีKมีรูปแบบสถาปัตยกรรม

สไตล์เมือง ตั@ งแต่ปี ค.ศ. 1930 วนันี@ หลายหลังเปลีKยนเป็นศูนย์

วฒันธรรม เกสต์เฮาส์ ร้านอาหาร และร้านขายชา กาแฟ ให้แก่

นักท่องเทีKยว เพืKอสัมผสั เรียนรู้ และดืKมดํKากบัวฒันธรรมเกาหลี

แบบดั@งเดิม ชมสถาปัตยกรรมแบบยอ้นยคุของหมู่บา้นแห่งนี@ ทีKใคร

มาเยอืนกต็อ้งเดินถ่ายรูปทัKวทั@งตรอกซอกซอยอนัคดเคี@ยวและมนต์

เสน่ห์แห่งวถีิชีวติทีKติดตาตรึงใจ 

ชมมรดกโลกพระราชวังชางด็อกกุง เป็นพระราชวงัลาํดบัทีKสอง 

ซึK งถูกสร้างขึ@นต่อจาก พระราชวงัคยอ็งบก   ชางด๊อกกุง ไดชื้Kอว่า 

“พระราชวงัอนัเป็นทีKรักแห่งราชวงศโ์ชซอน” สร้างขึ@นในปี ค.ศ. 

1405 แล้ว เส ร็จในปี  ค .ศ .  1412 ในสมัยของพระ เจ้าแทจง 

พระราชวัง แ ห่ ง นี@ มี ค ว ามสํ าคัญ ในการ เ ป็น ทีK พ ํานักของ

พระมหากษตัริยห์ลายพระองค ์ในสมยัราชวงศโ์ชซ็อน เป็นทีKรู้จกั

กนัในนาม “พระราชวงัตะวนัออก” หรือเรียกในภาษาเกาหลีวา่ ทง

วอล  (Donggwol) เ นืK องจากเป็นทีKตั@ งอยู่ทางตะวันออก  ของ

พระราชวงัคยอ็งบก  

  



 

นาํท่านเดินทางสู่ ฮุนได พรี2เมี2ยม เอ้าท์เลท ชอ้ปปิ@ งเอา้ทเ์ลทขนาด

ใหญ่ของฮุนได ร้านสินคา้แบรนเนมระดบัโลกมากมายหลายพนั

ร้านคา้ เพืKอไม่เป็นการรบกวนใหทุ้กท่านชอ้ปปิ@ งตามอธัยาศยั 

อิสระชิอปปิ@ งละลายเงนิวอนที2ซุปเปอร์มาร์เกต็ มีสินคา้ต่างๆ 

มากมายใหเ้ลือกซื@อหาเป็นของฝาก เช่น กิมจิ บะหมีKกึKงสาํเร็จรูป 

สาหร่าย ขนมขบเคี@ยว ลูกอม ผลไมต้ามฤดูกาลและของทีKระลึก

ต่างๆ 

นําท่านเดนิทางสู่... สนามบินอนิชอน เพืKอเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ 

18.50 น.  เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอเชียนาแอร์ไลน์

เทีKยวบินทีK OZ 741 

22.45 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ

พร้อมความประทบัใจ

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิRในการเปลี2ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ โรงแรม ร้านอาหารตามความเหมาะสมเพื2อให้สอดคล้องกับสายการบิน สภาพ

อากาศ การจราจร ณ วันที2เดินทาง ทัOงนีOเราจะคํานึงถึงลูกค้าส่วนใหญ่เป็นหลัก  

หากลูกค้าท่านใดที2ต้องออกตัaวภายใน (เครื2องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที2การทําการออกตัaว เนื2องจากสายการบินอาจมีการ

ปรับเปลี2ยนไฟท์ หรือ เวลาบิน 

 



 

 

 

อตัราค่าบริการ 

 

 

 

 

 

 

 

  

กาํหนดการเดนิทาง 

ผู้ใหญ่ 

พกั2-3ท่าน/ห้อง 

(ราคาต่อท่าน) 

เดก็อายุตํ<ากว่า 12 ปี 

ไม่มเีตยีง 

(ราคาต่อท่าน) 

พกัเดี<ยวเพิ<ม 

(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 : ตามนโยบายของรัฐบาลเกาหลีใต้ร่วมกับการท่องเที7ยวเกาหลใีต้ เพื7อโปรโมทสินค้าในนามของร้านรัฐบาล คือ 

ศูนย์สมุนไพรโสม ศูนย์สมุนไพรฮ็อตเก็ตนามู ศูนย์สุขภาพนํOามันสนเข็มแดง ศูนย์เวชสําอางค์ (คอสเมติค) พลอยอเมทิส 

และร้านค้าปลอดภาษี (ดิวตีOฟรี) ซึ7งจําเป็นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกบัราคาทัวร์ 

ทางบริษัทฯ จึงขอเรียนว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจําเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม หากประสงค์จะซืOอหรือไม่ซืOอขึOนอยู่กับความพึง

พอใจของลกูค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทัOงสิOน 

- ทัวร์ครัOงนีOมีวัตถปุระสงค์เพื7อการท่องเที7ยวเป็นหมู่คณะเท่านัOน ถ้าลูกค้าท่านใดต้องการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร์ โดยไม่ลงร้านช็

อปปิO งตามที7ระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จําเป็นต้องขอคิดค่าใช้จ่ายเพิ7ม 100 USD/ต่อท่าน/ต่อร้าน 
 



 

 

 


