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บินดว้ยสายการบิน(TW):ข้ึนเคร่ืองท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ 

TW102 BKK(กรุงเทพ) –ICN(อนิชอน) 01.25-08.50 

TW101 ICN(อนิชอน) –BKK(กรุงเทพ) 19.35-23.55 

**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยน ้าหนักไม่เกิน20ก.ก.และถือขึ้ นเคร่ืองบินไดน้ ้าหนักไม่เกิน7ก.ก. 



 

 

 

 

  

**พาสปอรต์ตอ้งมีอายุใชง้านไดค้งเหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน ณ วนักลบั** 

โปรแกรม เกาหลี โซล เนน้ชอ้ปป้ิง 5วนั3คืน 

พกักรุงโซล 3 คืน //โดยสายการบินทีเวย ์TW 

 
วนัแรก     กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)     

21.00 น.  พรอ้มกันท่ีสนามบิน สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศขาออกชั้น 4 

 ประตู 6 เคาน์เตอร์ P สายการบินทีเวย ์(TW) มีเจา้หน้าท่ีของบริษัทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวย

ความสะดวกในเรื่องเอกสาร ติดแท็กกระเป๋าและการเช็คอินแก่ท่าน  

วนัที่สอง   ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน – สวนอินชอน แกรนด ์ปารค์-ซูซานพารค์ คาเฟ่   

               หมู่บา้นศิลปะกิมโป  - โซล                                                (- /เท่ียง/เย็น) 

01.55 น. เหิรฟ้าสู่กรุงโซล โดยสายการบินTWAY เท่ียวบินท่ี TW102 (บินประมาณ 05 – 05.30ชัว่โมง) 

           

         ***ไม่มีบริการอาหารบนเครือ่งทั้งขาไปและขากลบั*** 

วนัที ่ โปรแกรมทวัร ์
อาหาร 

โรงแรม 
เชา้ เท่ียง เย็น 

1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)                                                                      

2 

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน 

สวนอินชอน แกรนด ์ปารค์ - ซูซานพารค์ คาเฟ่  - หมู่บา้นศิลปะ 

กิมโป – โซล                                              

      
L’ART HOTEL หรือ

เทียบเท่า 

3 
COSMETIC SHOP - สวนสนุกลอตเตเ้วิลด์ - Dior Pop-up Store ย่านฮงแด – 

ยา่นยอนนัมดง 
   

L’ART HOTEL หรือ

เทียบเท่า 

4 

ศูนยโ์สมรฐับาล - ศูนยน์ ้ามนัสนเข็มแดง (Red Pine) -  ใส่ชุดฮันบกถ่ายรูปท่ี

พระราชวงัเคียงบ๊อค – หมู่บา้นบุกชอนฮันอก - Shinsegae Duty Free- ชอ้ป

ป้ิงยา่นเมียงดง                     

   
L’ART HOTEL หรือ

เทียบเท่า 

5 
ฮอกเกตนามู - สวนสาธารณะยออีโด  - HYUNDAI PREMIUM OUTLET -  

ซุปเปอรม์าเก็ตละลายเงินวอน -  สนามบินอินชอน  - กรุงเทพฯ                                                                                     
    



 

 

 

 

  

            (รวมน ้าหนักกระเป๋าโหลดใตท้อ้งเครื่อง 20 กก. และถือข้ึนเครื่องไดไ้ม่เกิน 7 กก./ท่าน) 

                                   ***หากท่านตอ้งการซ้ือน ้าหนกัเพิ่ม ตอ้งเสียค่าใชจ้า่ยเพิ่ม*** 

08.50 น.   เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอนประเทศเกาหลีใต ้(เวลาทอ้งถิ่ นเรว็กวา่ไทย 2 ช.ม.) 

น าท่านเดินทางสู่ สวนอินชอน แกรนด ์ปารค์ (Incheon Grand Park) เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ของเมือง

อินชอน มีพืชพันธ์ตน้ไมก้ว่า 6,000 ชนิด ภายในในบริเวณของสวนพฤษศาสตร์ท่ีเป็นท่ีตั้งของสวนกุหลาบ

หลากสายพนัธุ ์พรอ้มกบัยงัมีสวนสัตวข์นาดย่อม (Children’s Zoo) ซึ่งมีสตัวอ์าศัยอยู่ราว 200 ตวั เช่น กวาง 

ลิง นกกระจอกเทศ เป็นตน้ซึ่งและในช่วงเทศกาลส าคญัของเกาหลีในแต่ละฤดู สวนน้ีมกัถูกใชเ้ป็นสถานท่ีจดั

งานบ่อยๆ เช่น เทศกาลดอกซากุระ เทศกาลดอกกุหลาบ  

 
นอกจากน้ี ยงัเป็นสถานท่ียอดนิยมส าหรบัการตั้งแคมป์ปิกนิคของครอบครวัในช่วงฤดูรอ้น เน่ืองจากบริเวณใน

การตั้งแคมป์แวดลอ้มไปดว้ยทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบท่ีมีทิวเขาสูงใหญ่อยู่เบื้ องหลัง นับว่าเป็นอีก

หน่ึงสถานท่ีในการสรา้งประสบการณใ์นการเรียนรูท่ี้เหมาะส าหรบัทุกเพศทุกวยั 

เที่ยง         รบัประทานอาหารเที่ยง ณ รา้นอาหาร (ม้ือที่ 1) เมนูบูลโกกิ เมนูอาหารดั้งเดิมของเกาหลีท่ีขึ้ น

ชื่อ เป็นเน้ือผดัซอสบารบี์คิวเกาหลีน ามาขลุกขลิกกบัซุปบลูโกกิกระทะรอ้น พรอ้มผกัและเครือ่งเคียง

ต่างๆ เวลากินใหก้ินกบัผกักระเทียม และพริก ห่อเป็นค าแลว้จิ้ มน ้าจิ้ ม 

  



 

 

 

 

  

น าทุกท่านเดินทางสู่ ซูซานพารค์ คาเฟ่ ทะเลทิพยแ์ห่งเมืองกิมโป ส าหรบัคนท่ีชอบไปทะเลจะตอ้งชอบรา้นน้ี

อย่างแน่นอน เรียกไดว้่ามาครบจบในท่ีเดียว เพราะทางรา้นจะเนรมิตชั้น 1 เป็นทะเลจ าลอง มีหาดทราย และ

ผืนน ้ าทะเลสีฟ้าคราม มองดูแล้วสบายตามากๆ เสิร์ฟทั้งขนมและเบอเกอรี่หน้าตาน่าทานมีให้เลือก

หลากหลายเมนู ส่วนชั้น 2 มาในธีมป่าเขตรอ้น ขายซูชิท่ีเคา้การนัตีวา่สดมากๆ เพราะรา้นอยูใ่กลท้ะเลนัน่เอง 

ส่วนดาดฟ้าดา้นบนตกแต่งเป็นวิวทอ้งฟ้าสีสนัสดใส มีมุมใหถ้่ายรูปเยอะมากๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

พาท่ าน เยี่ ยมชม  หมู่ บ้านศิ ลปะกิม โป  Gimpo art village แหล่ งรวมประเพณี และศิลปะใน พ้ืน ท่ี

ศิลปะวัฒนธรรมฮันอกลักษณะเป็นหมู่บ้านเกาหลีดั้ งเดิม เต็มไปด้วยสิ่งอ านวยความสะดวกด้าน

ศิลปะวฒันธรรมทุกประเภท ตั้งแต่บา้นศิลปะและศูนยนิ์ทรรศการเพื่อการศึกษา ซึ่งผูเ้ขา้ชมสามารถมีส่วนร่วม

ในกิจกรรมประสบการณศิ์ลปะ ไปจนถึงสตูดิโอสรา้งสรรคง์านศิลปะ     

ค า่ บริการอาหารเที่ยง ณ รา้นอาหาร (ม้ือที่ 2) แฮจงักุก (해장국) หรือซุปเมาคา้ง เป็น

เมนูอาหารเก่าแก่ที่อยูคู่่ครวัของชาวเกาหลีมายาวนานหลายรอ้ยปี โดยแฮจงักุกมีสรรพคุณช่วยฟ้ืนฟู

ร่างกายใหห้ายจากอาการเมาคา้ง หรือในยามที่เป็นหวดัก็สามารถรบัประทานไดเ้ช่นกนั 

  

ที่พกั   L’ART HOTEL หรือโรงแรมระดบัใกลเ้คียงกนั 

วนัที่สาม    COSMETIC SHOP – สวนสนุกลอตเตเ้วิลด ์- Dior Pop-up Store - ยา่นฮงแด –  

               ยา่นยอนนัมดง   (เชา้ /-/เย็น) 

เชา้        บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของที่พกั (ม้ือที่3)  

 น าท่านไปชอ้ปป้ิงท่ี ศูนยร์วมเครื่องส าอางแบรนดด์งัเกาหลี(COSMETIC SHOP)เช่น WATER DROP (ครีม

น ้าแตก) , SNAIL CREAM (ครีมเมือกหอยทาก) ,BOTOX (โบท็อกซ์) ,ALOE VERA PRODUCT (ผลิตภัณฑจ์าก

สมุนไพรวา่นหางจระเข)้ ROJUKISS ซึ่งราคาถูกกวา่ท่ีเมืองไทยเกือบเท่าตวัและบางผลิตภณัฑย์งัไม่มีขายในไทย 

น าท่านไป สวนสนุกลอตเตเ้วิลด์(Lotte World Adventure)เป็นหน่ึงในสวนสนุกท่ีดังท่ีสุดของเกาหลี ซึ่งมี

อาคารสวนสนุกในร่มท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดในโลก ตั้งอยูใ่จกลางเมืองท่ีรวบรวมความบนัเทิงและการชมวิวทิวทศัน์ 

ภายในมีเครื่องเล่นท่ีน่าต่ืนเตน้ ลานไอซ์สเก็ต ทะเลสาบ พิพิธภัณท์หมู่บา้นโบราณเกาหลี(Traditional Folk 



 

 

 

 

  

Museum) ขบวนพาเหรดรูปแบบต่างๆ ซึ่งมีนักท่องเท่ียวเกาหลีและชาวต่างชาติมาเขา้ชมกว่า 6 ลา้นคนต่อปี

สวนสนุกลอตเตเ้วิลด์แบ่งออกเป็นโซนใหญ่ๆได ้2 โซน ไดแ้ก่ “ธีมผจญภยั(Adventure)”ท่ีเป็นสวนสนุกในร่มท่ี

ใหญ่ท่ีสุดในโลก และ “เกาะเวทมนต์(Magic Island)”เป็นสวนสนุกกลางแจง้ ตั้งอยู่ดา้นนอกติดกบัทะเลสาบ

ซกชอนโฮซู(Seokchonhosu Lake)  

          
 

***อิสระทานอาหารเที่ยง มีอาหารหลากหลายใหท้่านเลือกทาน*** 

น าท่านเดินทางสู่สถานท่ีใหม่หา้มพลาดส าหรบัคนท่ีจะไปเยือนกรุงโซล Dior Pop-up Store สาขาน้ีตั้งอยู่กลาง

ย่านแฟชัน่แห่งใหม่อย่างย่าน Seongsu-dong ซึ่งเป็นเขตโรงงานรองเทา้ ก่อนท่ีจะถูกน ามาพฒันาใหเ้ป็นย่าน

ฮิป ท่ีเต็มไปดว้ยรา้นอาหาร คาเฟ่ และรา้นแฟชัน่งานคราฟท ์เป็นท่ีนิยมในหมู่วยัรุ่นเกาหลี และ Dior ถือเป็น

แบรนดแ์รกท่ีบุกไปตั้งกลางตลาด high street fashion แห่งน้ี Dior Pop-up Store มีแผนจะตั้งอยู่ท่ีน่ี 3 ปี และ

แมจ้ะเป็นโครงสรา้งชัว่คราว แต่ก็ออกแบบจดัเต็มมาทั้งในแง่ความยิ่งใหญ่และหรูหรา ฉีกนิยามค าว่าป๊อปอัพ

ไปเลย ***สามารถถ่ายรูปขา้งหนา้ไดเ้ท่านั้น หากจะเขา้คาเฟ่จ  าเป็นจะตอ้งมีการจองก่อนค่ะ** 

 
 จากน้ันเดินทางต่อไปยงั ย่านฮงแด เป็นย่านท่ีอยู่ใกล้ๆ  กบัมหาวิทยาลัยฮงอิก มีรา้นช็อปมากมายทั้งเสื้ อผา้ 

เครื่องส าอางค ์รองเทา้ ยิ่งช่วงกลางคืนจะคึกคกัเป็นพิเศษ มีผับ บาร ์คาเฟ่ รา้นอาหารมากมาย นอกจากจะ

เป็นแหล่งช็อปป้ิงแลว้ ยงัเป็นแหล่งรวมสุดยอดรา้นอาหารชื่อดังมากมาย ทั้งของคาว ของหวาน อาหารว่าง 

อาทิ รา้นวนัดังคัมจาทัง รา้นคัมจาทังท่ีท่ีสุดในฮงแด รา้นตั้งอยู่ตรงทางสถานีฮงอิกทางออก 3, รา้น Peony 



 

 

 

 

  

รา้นเคก้โฮมเมดเจา้ดัง เมนูท่ีหา้มพลาดคือ Strawberry Short Cake และ Strawberry Bingsu รา้นตั้งอยู่ตรง

ทางสถานีฮงอิกทางออก 9, รา้น 50pick รา้นนัง่ชิลท่ีมีค็อกเทลใหเ้ลือกทั้งหมด 50 แบบ รา้นตั้งอยู่ตรงทาง

สถานีฮงอิกทางออก 8, รา้นฮงงิกเกจาง กบัเมนูสุดแซ่บอยา่งปูสดดองซีอิ๊ ว บุฟเฟ่ตป์ูดอง กุง้ดอง แบบครบเซ็ท

เติมไม่อั้น ราคาแรงแต่รบัรองความอร่อย รา้นตั้งอยู่ตรงทางสถานีฮงอิกทางออก 2, รา้นเซมาอึลชิกดงั รา้นหมู

ยา่งชื่อดงั กนัสาดสีเหลือง กบัเมนูท่ีตอ้งสัง่คือ ซุปกิมจิ 7 นาที รา้นตั้งอยู่ตรงทางสถานีฮงอิกทางออก 9, รา้น

พิพิรี รา้นบิบิมบับแบบรีฟิล 5000 วอน เป็นรา้นยอดนิยมของวยัรุ่นและวยัท างานเพราะราคาถูกมาก รา้น

ตั้งอยู่ตรงทางสถานีฮงอิกทางออก 9 และรา้นคาเฟ่ King ‘s Cross คาเฟ่น้ีสาวกแฮร์รี่หา้มพลาด! เป็นการ

จ าลองฉากในหนัง แฮรร์ี่ พอตเตอร ์มาไวท่ี้ฮงแด  

 
โดยท่านสามารถเดินขา้มไปยังแหล่งรวมตัวของวยัรุ่นชาวเกาหลี ย่านยอนนัมดง Yeonnam dong centeal 

park เป็นสวนสาธารณะท่ีดดัแปลงมาจากทางรถไฟเก่า ซึ่งอาจจะยงัไม่ค่อยคุน้หูในหมู่คนไทยนัก แต่ฮิตมากๆ 

ในหมู่คนเกาหลี ยอนนัมดงเป็นย่านท่ีเต็มไปดว้ยรา้นคาเฟ่เก๋ๆ ชิคๆ แต่ละรา้นจะมีธีมการตกแต่งทีแตกต่าง

กันไป ไม่ว่าจะเป็นสายฮิป สายอาร์ต สายแบ๊ว สายดอกไม ้ก็มีใหเ้ลือกตามสไตล์ความชอบของแต่ละคน 

นอกจากรา้นคาเฟ่แลว้ก็ยังมีรา้นขายเครื่องประดับ รา้นขายดอกไม ้เทียนหอม และของกุ๊กกิ๊ กอีกมากมาย 

ส าหรบัใครท่ีชอบคาเฟ่แนวๆไม่เหมือนใคร และแฟนคลบัซีรีย ์W ตอ้งไม่พลาดรา้นน้ี!!คาเฟ่ YEONNAM-DONG 

239-20คาเฟ่ดีไซน์ลายเสน้คอมมิคคาเฟ่สุดชิคท่ีออกแบบรา้นใหเ้หมือนเราหลุดเขา้ไปอยู่ในโลกของการตู์น 

ซึ่งก าลงัฮิตและถูกอพัเดทลงในอิสตาแกรมของชาวเกาหลีอยา่งหนักหน่วง  

ค า่      บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร PORK KALBI (ม้ือที่4) อาหารป้ิงย่างสไตลเ์กาหลี รับประทาน

พรอ้มเครื่องเคียงของเกาหลี ผกัสด กิมจ ิซุป 

       

ที่พัก   L’ART HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัที่สี่    ศนูยโ์สมรฐับาล - ศูนยน์ ้ามนัสนเข็มแดง (Red Pine) -  ใส่ชุดฮนับกถ่ายรูปที่พระราชวงัเคียงบก   

           หมู่บา้นบุกชอนฮนัอก - Shinsegae Duty Free- ชอ้ปป้ิงย่านเมียงดง                     (เชา้ /เท่ียง/-) 

เชา้        บริการอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (ม้ือที่ 5) 



 

 

 

 

  

น าท่านชมศูนยโ์สม (Ginseng) ซึ่งรฐับาลรบัรองคุณภาพวา่ผลิตจากโสมท่ีมีอายุ 6 ปีซึ่งถือวา่เป็นโสมท่ีมี

คุณภาพดีท่ีสุดชมวงจรชีวิตของโสมพรอ้มใหท้่านไดเ้ลือกซื้ อโสมท่ีมีคุณภาพดีท่ีท่ีสุดและราคาถูกกวา่ไทยถึง 2 

เท่าเพ่ือน าไปบ ารุงร่างกายหรือฝากญาติผูใ้หญ่ท่ี น าท่านชมศูนยน์ ้ามนัสนเข็มแดง (Red Pine) เป็น

ผลิตภณัฑท่ี์สกดัจากน ้ามนัสนมีสรรพคุณช่วยบ ารุงร่างกายลดไขมนัช่วยควบคุมอาหารและรกัษาสมดุลใน

ร่างกายไดเ้ป็นอยา่งดี จากน้ันชม พระราชวงัเคียงบก ซึ่งเป็นพระราชวงัไมโ้บราณท่ีเก่าแก่ท่ีสุด กวา่ 600 ปี 

ภายในพระราชวงัแห่งน้ีมีหมู่พระท่ีนัง่มากกวา่ 200 หลงั แต่ไดถู้กท าลายไปมากในสมยัท่ีญ่ีปุ่ นเขา้มาบุกยึด 

ทั้งยงัเคยเป็นศูนยบ์ญัชาการทางการทหารและเป็นท่ีประทบัของกษัตริย ์ ปัจจุบนัไดม้ีการก่อสรา้งหมู่พระท่ีนัง่

ท่ีเคยถูกท าลายข้ึนมาใหม่ในต าแหน่งเดิม ถ่ายภาพคู่กบัพลบัพลากลางน ้าเคียงเฮวรู ท่ีซึ่งเคยเป็นทอ้งพระโรง

ออกงานสโมสรสนันิบาตต่างๆ 

 

 

เที่ยง            รบัประทานอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร (ม้ือที่ 6) ชาบูชาบู สุก้ีสไตลเ์กาหลีบนหมอ้ไฟรอ้นๆ    

ประกอบดว้ย หมูสไลดแ์ละผกัสดนานาชนิด เสิรฟ์พรอ้มน ้าซุปรอ้นๆ 

  
จากน้ันน าท่านไป หมู่บา้นบุกชอนฮนัอก (Bukchon Hanok Village) หรือบางคนเรียกวา่ หมู่บา้นบุคชอน

ฮนัอ๊ก เป็นอีกหน่ึงสญัลกัษณข์องเกาหลี ท่ามกลางตึกรามบา้นช่องท่ีทนัสมยัของกรุงโซลน้ัน หมู่บา้นแห่งน้ี

ก็ยงัคงรักษาอาคารบา้นเรือนในสมยัโบราณ มีกล่ินอายของเกาหลีในยุคเก่าแก่ เหมาะส าหรับคนท่ีชอบ

สถานท่ีท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์ หมู่บา้นบุกชอนฮันอกถือเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวอีกแห่งหน่ึงท่ีเมื่อ

นักท่องเท่ียวไดไ้ปเยือนแลว้ จะไดพ้บกบับา้นของขุนนางระดบัสูงของเกาหลีในสมยัก่อน ภายในหมู่บา้นมี



 

 

 

 

  

อาคารแบบดั้งเดิมของเกาหลีกว่า 100 หลงั (รูปแบบบา้นแบบดั้งเดิมของเกาหลีเรียกว่า ฮนัอก(hanok)) 

ซึ่งเก่าแก่มาตั้งแต่สมัยโชซอน ส่วนชื่อ บุคชอน(Bukchon) แปลว่าหมู่บ้านทางตอนเหนือ ซึ่งตั้งตาม

ต าแหน่งท่ีอยูท่างทิศเหนือของสถานท่ีส าคญั 2 แห่งของกรุงโซล คือ คลองชองกเย  

 

น าท่านชมแหล่ง ชอ้ปป้ิงปลอดภาษี Shinsegae Duty Free ชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนด์เนม มากมาย อาทิ 

นาฬิกา,แว่นตา,เครื่องส าอางค์,กระเป๋า,กลอ้งถ่ายรูป หรือจะเป็นโทรศัพทม์ือถือ ใหท้่านอิสระไดเ้ลือกซื้ อ

อยา่งเต็มท่ี  จากน้ันน าท่านเพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิง ยา่นเมียงดง (Myeongdong Market) แหล่งละลาย

ทรัพย์ในดวงใจของสาวๆหลายคน หรือสยามสแควร์เกาหลี ตลาดแห่งน้ีจะมีเสื้ อผ้า กางเกง รองเท้า 

น ้าหอม เคร่ืองส าอางคท์ั้งแบรนดเ์นมช่ือดงั และโลคอลแบรนด ์รวมถึงซีดีเพลง รูปดารา และศิลปินเกาหลี 

หรืออะไรท่ีวยัรุ่นตอ้งการก็สามารถหาไดจ้ากท่ีตลาดน้ี อาทิเช่น รา้นเครื่องส าอางคค์ท่ี์คุน้หูคนไทยท่ีไม่ว่า

จะเป็น ETUDE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, NATURAL REPUBLIC, INNISFREE ราคาเครื่องส าอางค์ค์

จะถูกกว่าประเทศไทยประมาณ 2 ถึง 3 เท่า และบางรุ่นไม่มีขายในประเทศไทย หรือจะเป็นรา้นขาย

รองเท้าแบรนด์ดังอย่างรา้น MBC MART ก็มีรองเท้าหลากหลายแบรนด์ดังใหเ้ลือกมากมาย อาทิเช่น 

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

จุดแนะน า “เมียงดงสตรีทฟู้ด” มีอาหารหรือของทานเล่นใหไ้ดล้ิ้มลองมากมาย ไม่ว่าจะเป็น หอยเชลลย์่างตัว

ใหญ่อบน่ากิน ขนมไข่หรือเครันปัง ขนมยอดฮิตตลอดกาลของเมียงดง กุง้ล็อบสเตอร์ตัวใหญ่ๆ ย่างชีสมีรส

หวาน ชีสย่าง โดยการเอามอสซาเรลล่าชีสเสียบไมแ้ลว้เอาไปย่าง ต๊อกโบกี เคก้ขา้วท่ีขึ้ นชื่อของเกาหลี ปรุงรส

ดว้ยซอสเผ็ดสไตลเ์กาหลี เมนูน้ีมีอยูเ่กือบทุกซอกทุกมุมท่ีในตลาดเมียงดง บะหมี่ด าจาจงัมยอน หน่ึงในเมนูสุด

ฮิตท่ีเห็นกนับ่อยในซีรี่สเ์กาหลี มนัฝรัง่เกลียวทอดกรอบเสียบไม ้พบเห็นไดท้ัว่ไปในเมืองไทย แต่ของท่ีน่ีจะมีไส้

กรอกเพ่ิมเขา้มาอีกหน่ึงชั้น ปลาหมึกยักษ์ทอดกรอบ เสียบไมแ้บบอลงัการโรยดว้ยเกลือ เป็นตน้ แต่หากคนท่ี

ชอบของหวานก็จะมีไอติมโคนเจา้ดงั ซึ่งไอติมท่ีกดมาใส่โคนน้ันสูงถึง 2 ฟุต 

**อิสระทานอาหารค า่ มีอาหารหลากหลายใหท้่านเลือกทาน***    

ที่พัก   L’ART HOTEL หรือเทียบเท่าหรือเทียบเท่า 



 

 

 

 

  

วนัที่หา้    ฮอกเกตนามู - สวนสาธารณะยออีโด  - HYUNDAI PREMIUM OUTLET -  ซุปเปอรม์าเก็ต 

 ละลายเงินวอน-สนามบินอินชอน    (เชา้ /เท่ียง/-) 

เชา้        รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (ม้ือที่ 7) 

น าท่านเลือกซื้ อ สมุนไพรฮอกเกตนามู เป็นผลิตภณัฑผ์ลของฮ๊อกเก็ตนามูท่ีเติบโตกลางป่าดงดิบกว่า 20 ปี มี

สรรพคุณช่วยกรองสารพิษในตับ เหมาะส าหรับคนท่ีท างานหนัก ด่ืมเหลา้ นอนดึก หรือเป็นไวรัสตับอักเสบ 

ตบัแข็ง ใหท้่านอิสระเลือกซื้ อใหต้วัเองและฝากครอบครวัหรือญาติผูใ้หญ่ท่ีท่านรกั 

จากน้ันเดินทางสู่ สวนสาธารณะยออีโด (Yeouido Park) เป็นสวนสาธารณะริมแม่น ้ าฮันกังท่ีปกติจะเป็น

สถานท่ีพกัผ่อนเดินเล่น ชิลๆริมแม่น ้า ซึ่งจะมีการจดักิจกรรมมากมายในแต่ละปี เช่น เทศกาลดอกซากุระบาน

ในฤดูใบไมผ้ลิ, เทศกาลดอกไมไ้ฟระดบัโลกในฤดูใบไมร้่วง, คอนเสิรต์ และมาราธอน เป็นตน้ และกิจกรรมสุด

คลาสสิกของคนเกาหลีก็จะรวมตวักนัออกมาปิกนิกริมแม่น ้าฮนั  

**โดยปกติในกรุงโซล ดอกซากุระ หรือ ดอกพ็อดกด จะเริ่มบานช่วงตน้เดือนเมษายนของทุกปี จะบาน

เต็มท่ีประมาณ 7 วนั ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาพอากาศของแตล่ะปี** 

    

 

จากน้ันใหท้่านได ้สมัผัสบรรยากาศการปิกนิกสไตลค์นเกาหลี สุดชิลริมแม่น ้าฮนั ก็ตอ้งจิบเบียรก์บักินไก่

ทอด หรือจะหาขนมขบเคี้ ยวอร่อยๆ กับมาม่าเกาหลีสักถว้ยเหมือนท่ีเคยเห็นในซีรีส์ บอกเลยว่ากิจกรรม

ธรรมดาๆ แต่เรียบง่ายแบบน้ี ก็ท าใหเ้ราเอนจอยกบัการ เท่ียวเกาหลี ไดแ้ลว้และมาแลว้ตอ้งไม่ผลาด ถ่ายรูปคู่

กบั landmark เป็น ป้ายตวัอกัษรขนาดใหญ่ค าว่า I • SEOUL • U  ตั้งอยูใ่จกลางสวน แถมยงัมีตึกสูงอีกฝัง่

แม่น ้าเป็น background ดว้ย จนไดร้บัฉายาว่า Manhattan of Seoul  

เที่ยง   รบัประทานอาหารเท่ียง ณ รา้นอาหาร (ม้ือท่ี 8) Budae Jjigae มาม่าหมอ้ไฟเกาหลี เมนูฮิตตามรอย

ซ่ีรี่ย ์ส่วนประกอบหลกั เสน้มาม่า เกาหลี สแปม แฮม เตา้หู ้ซอสโคชูจงั และผกัเคียงตา่งๆ 



 

 

 

 

  

   
จากน้ันน าท่านไปยงั ฮุนได เอา้ทเ์ลท (HYUNDAI PREMIUM OUTLET) แหล่งช๊อบป้ิงขนาดใหญ่มีทั้งหมด 3 

ชั้น เต็มไปดว้ยรา้นแบรนด์แฟชัน่กว่า 230 รา้น มีรา้นสินคา้แบรนด์ต่างประเทศใหเ้ลือกมากมาย อาทิเช่น 

GUCCI, COACH, GIORDANO, DKNY, CALVIN KLEIN เป็นตน้ รวมถึงสินคา้แบรนด์ดังจากเกาหลีท่ีมีใหท้่านได้

เลือกสรรกนัอย่างละลานตา จากน้ันน าท่านแวะซื้ อของท่ี ซุปเปอรม์าเก็ตละลายเงินวอนสาหร่าย ขนมต่าง ๆ  

ช็อกโกแล๊ตหินซีเรียลช็อกโก  ผลิตภณัฑข์องใบรากฝอยของโสม ในรูป ขนม โสม โสม โคลนพอกหน้าโสม ครีม

ลา้งหน้าโสม เครื่องส าอางโสม เป็นตน้  และยังมีหมอนสุขภาพ  กิมจิ  เป็บเปโร ้(ป๊อกกี้ เกาหลี) ชินราเมง( 

มาม่าเกาหลี) สมควรเวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 

19.35 น.  ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯมหานครโดยเที่ยวบินที่TW101 

23.55 น.  ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

                   
********************************************* 

**พาสปอรต์ควรมีอายุไม่ต า่กว่า 6 เดือนนบัจากวนัเดินทาง ** 

ไม่รวมทิปไกด+์คนขบัรถตลอดการเดินทาง ท่านละ 60,000 วอน (ประมาณ 1,500 บาท) 

ขออนุญาตเก็บค่าทิปทุกท่านท่ีสนามบินไทย 

กรุณาช าระค่ามดัจ าท่านละ 10,000 บาท (ช่วงเทศกาลวนัหยุดยาว 15,000 บาท) 

หลงัจากจองภายใน 3 วนั หากไม่ช าระภายในเวลาท่ีก าหนด ทางบริษทัขออนุญาตตดัที่นัง่ตามเงือ่นไข 

ในกรณีที่ผูเ้ดินทางไม่ผ่านการตรวจพิจารณาจากด่านตรวจคนเขา้เมือง (ต.ม.)ในการ เขา้-ออกทั้ง

ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต ้อนัเนือ่งมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนีเขา้

ออกเมือง หรือการถูกปฎิเสธในกรณีอื่นๆทุกกรณี ทางบริษทัจะไม่รบัผิดชอบและไม่คืนค่าใชจ่้ายต่างๆ

ทั้งสิ้ น เนือ่งจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนบริษทัแลว้ 

 
 
 
 



 

 

 

 

  

 

การเดินทางไปเกาหลี ตอ้งลง K-ETA ก่อนนะคะ ขั้นตอนดงันี้ ค่ะ 

 

 

                   วนัเดินทางและอตัราค่าบริการ  

ก ำหนดวันเดินทำง 
ผู้ใหญ่/ท่ำน 

พักเด่ียว 
 

พักห้องละ 2-3 ท่ำน JOIN LAND 

31 มี.ค.-04 เม.ย. 66 23,900.- 5,500.- 8,900.- 

05-09 เม.ย. 66 *วนัจกัรี* 26,900.- 5,500.- 8,900.- 

06-10 เม.ย. 66 *วนัจกัรี* 26,900.- 5,500.- 8,900.- 

09-13 เม.ย. 66 24,900.- 5,500.- 8,900.- 

19-23 เม.ย. 66 24,900.- 5,500.- 8,900.- 

26-30 เม.ย. 66 24,900.- 5,500.- 8,900.- 

28 เม.ย.-02 พ.ค. 66 24,900.- 5,500.- 8,900.- 



 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

   



 

 

 

 

  

รายละเอียดในการกรอกขอ้มูล K-ETA 

1.หนา้พาสปอรต์ถ่ายแบบชดัเจน(ตวัอย่าง) 

2.รูปถ่าย หนา้ตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่น พื้ นหลงัขาว 

 

3.เคยเดินทางไปเกาหลีหรือไม่ =  

4.เคยเดินทางไปประเทศอืน่หรือไม่ และ กีค่รั้ง = 

5.อาชีพอะไร = 

6.เงินเดือน =  

7.เบอรโ์ทร + อีเมลล ์(ส าคญัมากทุกคนตอ้งมี) 

ส าคญัมาก!!! เอกสารทุกอย่างตอ้งชดัเจน รบกวนถ่ายรูปใหช้ดัๆเพือ่แนบ

ในระบบการลงทะเบียน เพราะอาจมีผลต่อการพิจารณา 

การเดินทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทั้งนี้ เนือ่งจากสภาพ ลม 

ฟ้า อากาศ และสถานการณใ์นการเดินทางขณะนั้นแต่จะค านึงถงึความปลอดภยัในการเดินทาง และ

ผลประโยชนข์องหมู่คณะเป็นส าคญั โดยไม่ท าใหม้าตรฐานของการบริการลดนอ้ยลง 

***ทวัรน์ี้ จัดใหเ้ฉพาะลูกคา้ท่ีประสงคจ์ะไปท่องเท่ียวตามรายการของทวัรท์ุกวนัเท่านั้น  หากท่านไม่สามารถร่วมทวัร์

ทุกวนั แค่สมคัรมาร่วมทวัรเ์พียงเพือ่การใชต้ัว๋เคร่ืองบินและท่ีพกัในราคาพิเศษ  หากท่านไม่แจง้และปรากฏว่าท่านไม่

ร่วมทวัรใ์นบางวนั หรือ ลูกคา้ไม่ลงรา้นที่รฐับาลเกาหลีสนบัสนุน ซ่ึงไดแ้ก่รา้นศูนยโ์สมรฐับาล, ศูนยส์มุนไพรบ ารุงตบั

, ศูนยส์มุนไพรสนเข็มแดง, ศูนยเ์คร่ืองส าอาง, Duty free ทางบริษทัฯ จะคิดค่าด าเนินการในการแยกท่องเท่ียวเอง 

300 USD (ก่อนซ้ือทวัร ์จะตอ้งแจง้ความประสงคที์่เป็นจริง เพือ่ทางผูจ้ัดจะไดคิ้ดค่าบริการท่ีเหมาะสม) *** 



 

 

 

 

  

 

*** ก่อนตดัสินใจจองทวัร ์ควรอ่านเงือ่นไขการเดินทางอย่างถ่องแท ้จนเป็นท่ีพอใจ 

แลว้จึงวางมดัจ าเพือ่ประโยชนข์องท่านเอง *** 

หมายเหตุ 

• บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะเล่ือนกำรเดินทำง หรือ เปล่ียนแปลงรำคำ ในกรณีที่ผู้ เดินทำงไม่ถงึ 20 คนข้ึนไป 

• ในกรณีที่สำยกำรบินประกำรปรับข้ึนภำษีน ำ้มัน ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในกำรเรียกเกบ็ค่ำภำษีน ำ้มันเพ่ิมตำม

ควำมเป็นจริง 

• ตัว๋เคร่ืองบินที่ออกเป็นกรุ๊ปไม่สำมำรถเล่ือนวันเดินทำงหรือขอคนืเงนิได้ 

• บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะเปล่ียนแปลง หรือสลับรำยกำรท่องเที่ยวตำมควำมเหมำะสม ในกรณีที่เกดิเหตุสดุวิสยั 

หรือเหตุกำรณ์ที่อยู่เหนอืกำรควบคุมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะค ำนึงถึงควำมปลอดภัยและผลประโยชน์ของคณะ

ผู้เดินทำงเป็นหลกั 

• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสนิ หำกเกดิเหตุกำรณ์สดุวิสยั เช่น ควำมล่ำช้ำจำกสำยกำรบนิ กำรยกเลิกเที่ยวบนิ 

กำรเมือง กำรประท้วง กำรนดัหยุดงำน กำรก่อจลำจล ปัญหำจรำจร อุบัติเหตุ ภัยธรรมชำติ หรือทรัพย์สนิสญูหำย

อนัเนื่องมำจำกควำมประมำทของตัวท่ำนเอง หรือจำกกำรโจรกรรม และอุบัติเหตุจำกควำมประมำทของตัวท่ำนเอง 

• กรณีที่สถำนที่ท่องเที่ยวใดๆ ที่ไม่สำมำรถเข้ำชมได้เนื่องจำกเหตุสดุวิสยั สภำพอำกำศ เหตุกำรณ์ที่อยู่เหนือกำร

ควบคุมของบริษัทฯ เป็นต้น บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คืนค่ำใช้จ่ำยใดๆ ทั้งสิ้น 

• กรณีที่ท่ำนสละสทิธิ์ในกำรใช้บริกำรใดๆ หรือไม่เข้ำชมสถำนที่ใดๆ กต็ำมที่ระบใุนรำยกำรท่องเที่ยว หรือไม่

เดินทำงพร้อมคณะ ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คืนค่ำใช้จ่ำยไม่ว่ำกรณใีดๆ ทั้งสิ้น 

• กรณีที่กองตรวจคนเข้ำเมืองทั้งในประเทศไทย และในต่ำงประเทศมีปฏเิสธมิให้เดนิทำงเข้ำ-ออกตำมประเทศที่

ระบุไว้  เนื่องจำกกำรครองครองสิ่งผิดกฎหมำย สิ่งของต้องห้ำม เอกสำรเดนิทำงไม่ถูกต้อง หรือไม่ว่ำด้วยเหตุผล

ใดๆ กต็ำมบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะไม่คืนค่ำทวัร์ไม่ว่ำกรณีใดกต็ำม 

• กรณีที่ท่ำนใช้หนังสอืเดนิทำงรำชกำร (เล่มสนี ำ้เงิน) เดินทำงเพ่ือกำรท่องเที่ยวกบัคณะทวัร์ หำกท่ำนถูกปฏเิสธใน

กำรเข้ำ-ออกประเทศใดๆ กต็ำม ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คืนค่ำทวัร์และรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

• เมื่อท่ำนตกลงช ำระเงนิมัดจ ำหรือค่ำทวัร์ทั้งหมดแล้ว ทำงบริษัทฯ จะถือว่ำท่ำนได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่ำงๆ 

ทั้งหมด 

เงือ่นไขการช าระเงิน 

• ช ำระค่ำมดัจ ำ ท่ำนละ 10,000 บำท หลังจำกท ำกำรจองภำยใน 3 วัน 

• ช ำระเงนิค่ำทวัร์ส่วนที่เหลือภำยใน 21 วัน กอ่นออกเดินทำง 

เงือ่นไขการยกเลิก 

• ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 30 วัน ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในกำรยึดมัดจ ำเตม็จ ำนวน 

• ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 21 วัน ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์เกบ็ค่ำใช้จ่ำย 100% ของรำคำทวัร์ทั้งหมด 



 

 

 

 

  

• กรณีกรุ๊ปที่เดนิทำงช่วงวันหยุด เทศกำลต่ำงๆ เช่น ปีใหม่ สงกรำนต์ เป็นต้น ทำงบริษัทฯ ต้องมีกำรกำรันตีมัดจ ำที่

นั่งกบัทำงสำยกำรบิน รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CharterFlight และโรงแรมที่พักต่ำงๆ ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์

ไม่คืนค่ำมัดจ ำ หรือ ค่ำทวัร์ทั้งหมด ไม่ว่ำยกเลกิกรณีใดกต็ำม 

• เมื่อออกตัว๋แล้ว หากท่านมีเหตุบางประการท าใหเ้ดินทางไม่ไดไ้ม่สามารถขอคืนค่าตัว๋ได ้ เนื่องจำกเป็นนโยบำย

ของสำยกำรบิน 

 

 

ขอ้แนะน าเพิม่เติม ส าหรบัผูเ้ดินทางไปท่องเที่ยวประเทศเกาหลีใต ้

1. ผู้เดินทำงที่ยังคงสภำพกำรเป็นนักศึกษำ กรุณำเตรียมใบรับรองกำรเป็นนักศึกษำจำกสถำบันกำรศึกษำเป็น

ภำษำองักฤษติดตัวไปด้วยอำจจะต้องใช้ในบำงกรณี 

2. ผู้ เดินทำงที่เป็นข้ำรำชกำร พนักงำนรัฐวิสำหกิจ และพนักงำนบริษัทเอกชนต่ำงๆ กรุณำเตรียมบัตรประจ ำตัว

ข้ำรำชกำร หรือใบรับรองกำรท ำงำนเป็นภำษำองักฤษอำจจะต้องใช้ในบำงกรณี 

3. ผู้เดินทำงที่ท ำเล่มพำสปอร์ตใหม่เนื่องจำกเล่มเก่ำหมดอำยุให้พกหนงัสอืเดินทำงเล่มเก่ำตดิตวัไปด้วยอำจจะต้องใช้

ในบำงกรณี 

4. กรุณำพกบัตรเครดิต (ถ้ำมี) และเงินสดติดตัว ทั้งเงินวอนและเงินสกุล USD กองตรวจคนเข้ำเมืองอำจจะขอดูใน

บำงกรณี อ่ำนเอกสำรโปรแกรมทวัร์ในละเอยีดชัดเจน ทั้งสถำนที่ท่องเที่ยว,เที่ยวบิน,วันเดินทำง เพ่ือประโยชน์แก่

ตัวท่ำนเองในกรณีที่ต้องตอบค ำถำมที่ด่ำนตรวจคนเข้ำเมือง 

 


