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Day 1 สนามบนิสวุรรณภมู ิ 

 

22.00 นัดหมายพรอ้มกนัที ่สนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย โปรดสงัเกตปุ้าย เลทสโ์กกรุ๊ป พบเจา้หนา้ทีค่อยใหก้าร

ตอ้นรับพรอ้มอ านวยความสะดวกเชค็อนิใหแ้กท่า่น 

 

Day 2 สนามบนิอนิชอน – นมัซาน ทาวเวอร ์– คลองชองกเยชอน

 

วนัที ่ โปรแกรมทวัร ์
อาหาร 

โรงแรม 
เชา้ เทีย่ง เย็น 

1 สนามบนิสวุรรณภมู ิ     

2 สนามบนิอนิชอน – นัมซาน ทาวเวอร ์– คลองชองกเยชอน    
SKYPARK MYEONGDONG 

HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

3 
เมอืงยงอนิ – สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์– กรุงโซล – โรงเรยีนสอนท ากมิจ ิ 

COSMETIC SHOP – ผลติภัณฑน์ ้ามันสน – ยา่นเมยีงดง    
SKYPARK MYEONGDONG 

HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

4 
หมู่บา้นโบราณอกิซอนดง – พระราชวังเคยีงบก – รา้นโสม – ศูนยส์มุนไพร

โสม  ศนูยฮ์อตเกนาม ู – ดวิตีฟ้ร ี– ฮงแด 
   

SKYPARK MYEONGDONG 

HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

5 

พลอยอเมทสิ – เมืองพาจู – หมู่บา้นโพรวองซพ์าจู – Dirty Trunk Cafe  

Malddong Donut – ละลายเงนิวอน ซุปเปอร์มาร์เก็ต – สนามบนิอนิชอน  

สนามบนิสวุรรณภมู ิ– ประเทศไทย 
    



Page 3 of 20 

 

 

 

01.00 ออกเดนิทางสู ่สนามบนิอนิชอน ประเทศเกาหลใีต ้โดยสายการบนิ ASIANA AIRLINES เทีย่วบนิที ่OZ 

742 

09.10 เดนิทางถงึ สนามบนิอนิชอน ประเทศเกาหลีใต ้ผ่านการตรวจคนเขา้เมอืงรับสัมภาระผ่านจุดคัดกรองตาม

ระเบยีบของสนามบนิ  

ส าคญัโปรดอา่น : หลังจากผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง จะตอ้งท าการตรวจ RT-PCR ทีป่ระเทศเกาหล ีซึง่เป็นไป

ตามนโยบายและระเบียบการเขา้ประเทศของเกาหลี โดยขัน้ตอนนี้อาจใชเ้วลาในการรอผล 3 – 5 ชั่วโมง

โดยประมาณ และมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิประมาณทา่นละ 80,000 วอน ซึง่ในระหวา่งรอผลน าทกุท่านเช็คอนิเขา้สูท่ี่

พัก ทัง้นีอ้าจมกีารเปลีย่นแปลงขึน้อยูก่บันโยบายและระเบยีบการเขา้ประเทศในชว่งนัน้ๆ  

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้น าทา่นไปยงัหนึง่ในทาวเวอรท์ีม่วีวิทีส่วยทีส่ดุในเอเชยี นมัซาน ทาวเวอร ์

(Namsan Tower)  

- ตัง้อยูบ่นภเูขานัมซานใจกลางกรงุโซล มคีวามสงูจากฐานหอคอยประมาณ 

236.7 เมตร และมคีวามสงู 479 เมตรจากพืน้ดนิ  

- ไมว่า่จะเป็นชว่งกลางวัน ชว่งกลางคนื หรอืฤดูกาลไหนๆ ก็ยังไดรั้บความ

นยิมเสมอมา ทัง้จากนักทอ่งเทีย่วและคู่รักชาวเกาหล ีเพราะเป็นจุดชมววิ

ทีม่องเห็นววิทั่วทัง้กรุงโซล และบรเิวณรอบๆ แบบพาโนรามา่ นับเป็นอกี

สถานทีส่ดุแสนโรแมนตกิแหง่หนึง่ทีคู่รั่กทกุคูไ่มค่วรพลาด 

นอกจากนีย้งัมไีฮไลทส์ าคัญของกรงุโซลทีนั่กทอ่งเทีย่วทกุคนจะตอ้งมาแวะเชค็อนิ

คอื สถานทีค่ลอ้งกญุแจชือ่ดัง Love Key Ceremony  

- ทีม่คีวามเชือ่ว่า คู่รักทีม่าคลอ้งกญุแจทีน่ี่จะมคีวามรักทีย่นืยาวไปตลอดกาล *ไมร่วมกญุแจและค่าขึน้ลฟิท์

ประมาณทา่นละ 11,000 วอน 

น าทา่นเดนิทางไปยงั คลองชองกเยชอน  

- ล าธารทีไ่หลผา่นใจกลางกรงุโซลซึง่เป็นพืน้ทีพั่กผอ่นหยอ่นใจทีท่ันสมยั และเป็น

อกีหนึง่สถานทีท่่องเทีย่วยอดนยิม ส าหรับนักท่องเทีย่วทัง้ในและต่างประเทศ 

เมือ่มาเยอืนยงักรงุโซล 

ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั SKYPARK MYEONGDONG HOTEL ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
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Day 3 เมอืงยงอนิ – สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์– กรุงโซล – โรงเรยีนสอนท ากมิจ ิ– COSMETIC SHOP – 

ผลติภณัฑน์ า้มนัสน – ยา่นเมยีงดง 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงยงอนิ ซึง่เป็นทีต่ัง้ของสวนสนุกกลางแจง้ทีใ่หญ่ทีสุ่ดของประเทศ สวนสนุกเอ

เวอรแ์ลนด ์ 

- ถกูขนานนามวา่เป็นดสินยีแ์ลนดแ์หง่เกาหลใีต ้ 

- ตัง้อยูท่่ามกลางหุบเขาประกอบไปดว้ยโซนต่างๆ ดังนี้ Global Fair, Magic Land, European Adventure, 

American Adventure, Zootopia  

เมือ่ท่านกา้วผ่านประตูเขา้ไปในสวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์พบกับอาคารทรงสวยทีต่กแต่งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบ

วกิตอเรยีตะวันออกและอนิเดยี ซึง่ผสมผสานจนเขา้กันลงตัว แวะถ่ายรูปสวยๆ ที ่Magic Tree ตน้ไมแ้ฟนตาซี

ขนาดใหญท่ีจ่ะเปลีย่นธมีไปตามเทศกาลตา่งๆ ถอืเป็นอกีจดุแลนดม์ารค์ส าหรับนักทอ่งเทีย่ว  
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ใครชอบเครือ่งเลน่หวาดเสยีวตอ้งหา้มพลาดเด็ดขาด สนุกกบัเครือ่งเลน่นานาชนดิไมว่า่จะเป็น  

- รถไฟเหาะตลีงักา (Rolling X-Train) ทีเ่ร็วสดุๆ และตลีังกาถงึ 2 รอบ  

- เฮอรร์เิคน (Hurricane) เครื่องเล่นที่จะหมุนๆ เหวี่ยงๆ ใหห้ัวใจเตน้รัวกับความสูงเกอืบ 20 เมตรจาก

พืน้ดนิ!  

- ดบัเบิล้ร็อกสปิน (Double Rock Spin) ทีจ่ะหมุนๆ ตลีังกา 3 ตลบบนอากาศดว้ยความสงูทีแ่ทบกลัน้

หายใจ  

- เรอืเหาะไวกิง้ (Columbus Adventure) เตรยีมตัวเตรยีมใจไปกับเจา้เรอืเหาะยักษ์ทีจ่ะเหวีย่ทุกคนขึน้

ไปสงูถงึ 30 เมตร ในมมุ 75 องศา  

- และไฮไลคท์ีพ่ลาดไมไ่ดข้องสวนสนุกแห่งนี้ รถไฟเหาะรางไม ้(T-EXPRESS) รถไฟเหาะรางไมท้ีส่งูชนั

เป็นอนัดับ 4 ของโลก ซึง่มคีวามชนัถงึ 77 องศา และวิง่ดว้ยความเร็ว 104 กโิลเมตร/ชัว่โมง  

 

 
 
 

พักเหนือ่ยจากเครือ่งเลน่ก็เขา้มาในโลกของเหลา่สตัวม์ากมาย  

- โซน Zootopia หนึง่ในสวนสัตวท์ีใ่หญ่ทีส่ดุของเกาหล ีมสีัตวม์ากกว่า 2,000 ตัว จาก 200 กว่าสายพันธุ ์

พาทกุทา่นทอ่งไปกบัโลกของสตัวป่์าซาฟาร ี 

- ขึน้ไปบนรถบสัซาฟารเีพือ่ใกลช้ดิกบัเหลา่สตัวป่์ายิง่ขึน้อยา่งโซน Safari World พบกับสัตวท์ีน่่าเกรงขาม

อยา่งสงิโตเจา้ป่า เสอือนัดรุา้ย และหมตีัวใหญท่ีอ่าจจะโผลม่าทักทายคณุไดท้กุเมือ่  

- ตะลุยเขา้ไปในโซน Lost Valley ตืน่เตน้ไปกับการน่ังรถสะเทิน้น ้าสะเทิน้บก พรอ้มเพลดิเพลนิกับการชม

สตัวต์า่งๆ ทีเ่ดนิเลน่อยา่งอสิระ ถา้โชคดอีาจจะไดพ้บกบัสตัวเ์หลา่นีม้าขอขนมกนิถงึหนา้ตา่งรถเลยทเีดยีว 
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เปลีย่นบรรยากาศจากเหลา่สตัวโ์ลกมาเจอความสวยงามของหมูพ่ฤกษา สวนดอกไมส้ีฤ่ด ู 

- เดนิชมสวนดอกไมท้ีก่ าลังออกดอกบานสะพร่ังอวดสสีัน ซึง่จะเปลีย่นแปลงพันธุด์อกไมไ้ปตามฤดูกาลใน

รปูแบบทีห่ลากหลายตลอดทัง้ปี (ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพอากาศ) ดว้ยสสีันทีส่ดของดอกไมแ้ต่ละชนดิจงึไดรั้บ

ความนยิมอยา่งมาก ทา่นไมค่วรพลาดทีจ่ะมาถา่ยรปูเก็บบรรยากาศความสดชืน่กลับไปเป็นทีร่ะลกึ รวมทัง้ยงั

มกีารจัดเทศกาลในแตล่ะเดอืน  

 ในชว่งฤดใูบไมผ้ล ิประมาณเดอืนมนีาคม - มถินุายน จะสามารถชมสวนดอกทวิลปิ และดอกกหุลาบ  

 ในชว่งฤดรูอ้น ประมาณเดอืนมถินุายน - สงิหาคม จะสามารถชมสวนดอกลลิลี ่

 ในชว่งฤดใูบไมร้ว่ง ประมาณเดอืนกนัยายน - ตลุาคม จะสามารถชมสวนดอกเบญจมาศ 

 

 
 

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู บุฟเฟตบ์าบคีวิป้ิงยา่งสไตลเ์กาหล ีเนื้อหมู เนื้อไก่ เนื้อวัว ปลาหมกึ 

อาหารเกาหล ีเตมิไมอ่ัน้ 
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น าทา่นไปเรยีนรูว้ัฒนธรรมการท ากมิจขิองชาวเกาหลทีี ่โรงเรยีนสอนท ากมิจ ิ 

- อาหารเกาหลปีระเภทผักดองทีอ่าศัยภมูปัิญญากน้ครัวของชาวเกาหล ีดว้ยการหมักพรกิสแีดงและผักต่างๆ 

โดยทั่วไปจะเป็นผักกาดขาว ชาวเกาหลนียิมรับประทานกมิจเิกอืบทุกมือ้ และยังน าไปปรุงเป็นสว่นประกอบ

อาหารอกีหลายอยา่ง ปัจจบุนักมิจมิมีากกวา่ 187 ชนดิ สว่นใหญจ่ะมรีสเผ็ดและเปรีย้ว  

จากนัน้น าทา่นแวะชอ้ปทีร่า้นเครือ่งส าอางคย์อดนยิม COSMETIC OUTLET  

- สวรรคข์องนักชอ้ปชาวไทย เพือ่เลอืกซือ้กลับไปเป็นของฝาก มใีหเ้ลอืกมากมายหลากหลายแบนด ์ไมว่่าจะ

เป็นสกนิแครบ์ ารงุผวิแบรนดอ์ยา่ง DEWINS และแบรนด ์JSM ทีเ่ป็นสนิคา้หลักของทางรา้น ไมว่า่จะเป็นครมี

หอยทาก ครมีน ้าแตก ครมีขัดขีไ้คล สแตมเซลล ์โบท็อกซ ์เป็นตน้ และยังมสีนิคา้อืน่ๆ อาทเิชน่ ครมีว่าน

หางจระเข ้แป้งมา้โยก ยายอ้มผม แฮนดค์รมี ยาสระผม ฯลฯ 

น าท่านเรยีนรูก้ารท าผลติภัณฑท์ีส่กัดจาก ผลติภณัฑน์ า้มนัสน มสีรรพคุณช่วยบ ารุงร่างกาย ลดไขมัน ชว่ย

ควบคมุอาหาร และรักษาสมดลุในรา่งกาย 

จากนัน้น าทา่นเพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิง ยา่นเมยีงดง (Myeongdong Market)  

- แหล่งละลายทรัพยใ์นดวงใจของสาวๆหลายคน หรอืสยามสแควรเ์กาหล ีตลาดแห่งนี้จะมเีสือ้ผา้ กางเกง 

รองเทา้ น ้าหอม เครือ่งส าอางคท์ัง้แบรนดเ์นมชือ่ดัง และโลคอลแบรนด ์รวมถงึซดีเีพลง รปูดารา และศลิปิน

เกาหล ีหรอือะไรทีว่ัยรุน่ตอ้งการก็สามารถหาไดจ้ากทีต่ลาดนี ้อาทเิชน่ รา้นเครือ่งส าอางคค์ท์ีคุ่น้หคูนไทยที่

ไมว่า่จะเป็น ETUDE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, NATURAL REPUBLIC, INNISFREE  

- ราคาเครือ่งส าอางคค์จ์ะถกูกวา่ประเทศไทยประมาณ 2 ถงึ 3 เทา่ และบางรุน่ไมม่ขีายในประเทศไทย หรอืจะ

เป็นรา้นขายรองเทา้แบรนดด์ังอยา่งรา้น MBC MART ก็มรีองเทา้หลากหลายแบรนดด์ังใหเ้ลอืกมากมาย อาทิ

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

จดุแนะน า “เมยีงดงสตรทีฟู้ด” มอีาหารหรอืของทานเลน่ใหไ้ดล้ิม้ลองมากมาย ไมว่า่จะเป็น หอยเชลลย์่างตัว

ใหญอ่บน่ากนิ ขนมไขห่รอืเครันปัง ขนมยอดฮติตลอดกาลของเมยีงดง กุง้ล็อบสเตอรต์ัวใหญ่ๆ  ยา่งชสีมรีสหวาน 

ชสียา่ง โดยการเอามอสซาเรลล่าชสีเสยีบไมแ้ลว้เอาไปยา่ง ต๊อกโบก ีเคก้ขา้วทีข่ ึน้ชือ่ของเกาหล ีปรุงรสดว้ย

ซอสเผ็ดสไตลเ์กาหล ีเมนูนีม้อียูเ่กอืบทกุซอกทกุมมุทีใ่นตลาดเมยีงดง บะหมีด่ าจาจังมยอน หนึง่ในเมนูสดุฮติที่

เห็นกันบ่อยในซรีีส่เ์กาหล ีมันฝร่ังเกลียวทอดกรอบเสยีบไม ้พบเห็นไดท้ั่วไปในเมอืงไทย แต่ของทีน่ี่จะมไีส ้

กรอกเพิม่เขา้มาอกีหนึง่ชัน้ ปลาหมกึยักษ์ทอดกรอบ เสยีบไมแ้บบอลังการโรยดว้ยเกลอื เป็นตน้ แต่หากคนที่

ชอบของหวานก็จะมไีอตมิโคนเจา้ดัง ซึง่ไอตมิทีก่ดมาใสโ่คนนัน้สงูถงึ 2 ฟตุ 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 



Page 8 of 20 

 

 

 

 
 

 

ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร เมนู คัมจาทัง หรอื c 

ทีพ่กั SKYPARK MYEONGDONG HOTEL ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

Day 4 หมูบ่า้นโบราณอกิซอนดง – พระราชวงัเคยีงบก – รา้นโสม – ศนูยส์มนุไพรโสม – ศนูยฮ์อตเกนาม ู

- ดวิตีฟ้ร ี– ยา่นฮงแด 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้น าท่านไป หมูบ่า้นโบราณอกิซอนดง (Ikseon Dong Hanok 

Village)  

- หมูบ่า้นฮนัอกเกา่แกท่ีส่ดุแหง่หนึง่ในกรงุโซล มกีลิน่อายความเป็นเกาหลี

โบราณ และเป็นยา่นเกา่แกท่ีอ่าจจะใหมส่ าหรับใครหลายๆคน แหล่งรวม

คาเฟ่เก๋ๆ  รา้นอาหารชคิๆ ใจกลางกรงุทีซ่อ่นตัวอยูใ่นตรอกซอกซอยเล็กๆ 

สามารถเดนิลัดเลาะจากแถวยา่นอนิซาดงมาได ้มทีัง้รา้นอาหารเกาหล ีรา้น

บงิซ ูรา้นน่ังชลิ รา้นพซิซา่ ทีต่กแตง่ไดอ้ยา่งมสีไตล ์เหมาะส าหรับชาวโซเชยีล

ทีช่อบอัพรูปสวยๆ ไฮไลทข์องยา่นนี้จะเป็นคาเฟ่ดอกไมช้ือ่รา้น มาดงั หนา้รา้นจะเป็น

มมุยอดฮติทีค่นนยิมมาถา่ยรปู เพราะสสีนัสดใสสวยงามของดอกไม ้ 

 

จดุแนะน าขายมนัดชูือ่ดัง (เกี๊ยวนึง่เกาหล)ี ชือ่รา้น “ชางฮวาดัง” ตัง้อยูต่รงหัว

มมุถนน ซึง่จะมคีนตอ่ควิรอเยอะมากๆ  
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จากนัน้น าทา่นชมความยิง่ใหญข่อง พระราชวงัเคยีงบกกงุ (Gyeongbokgung Palace)  

- พระราชวังแหง่แรกของราชวงศโ์ชซอนทีต่ัง้อยูใ่จกลางกรุงโซล ซึง่เป็นอกีหนึง่สถานทีท่ีใ่ครมาเกาหลี

เป็นครัง้แรกตอ้งไมพ่ลาดทีจ่ะแวะมาเยอืน  

- ดว้ยฉากหลังของพระราชวังนัเ้ป็นภเูขาพูกักซาน ท าใหดู้ย ิง่ใหญ่อลังการเป็นอยา่งมาก เรยีกไดว้่าเป็น 

The Grand Palace ของเกาหลใีตเ้ลยก็วา่ได ้ 

- มสีถาปัตยกรรมทีน่่าสนใจคอื พระทีน่ ัง่คนึจองวอง เป็นพระทีน่ั่งทีก่ษัตรยิใ์ชอ้อกว่าราชการและเป็นที่

ทรงงาน ภายในพระที่น่ังไม่สามารถเขา้ไปชมได ้แต่สามารถถ่ายภาพจากดา้นนอกได ้*กรณีที่

พระราชวงัเคียงบกกุงไม่เปิดท าการ ทางบริษทัขอสงวนสทิธิ์ปรบัรายการทดแทนเป็น 

พระราชวงัชางด็อกกงุ  

 

 
 
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร เมนู ทัคคาลบี ้หรอื ไกผ่ักซอสพรกิเกาหล ี

 จากนัน้น าทา่นออกเดนิทางไปยงั ศนูยส์มนุไพรโสมเกาหล ี 

- สมนุไพรทีช่ว่ยเสรมิความแข็งแรงใหแ้กร่ะบบยอ่ยอาหาร ปอด ชว่ยท าใหจ้ติใจสงบ และเพิม่พละก าลัง 

มสีรรพคุณทางการแพทยช์ว่ยบ ารุงหัวใจ ป้องกันโรคหัวใจขาดเลอืด เสรมิประสทิธภิาพทางเพศ ลด

และป้องกนัมะเร็ง  

จากนัน้พาทา่นชม ศนูยส์มนุไพรบ ารงุตบั  

- ตน้ไมช้นดินีเ้จรญิเตบิโตในป่าลกึบนภเูขาทีป่ราศจากมลภาวะ และสงูเหนอืระดับน ้าทะเล 50-800 เมตร 

ชว่ยดูแลตับใหส้ะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ไม่ถูกท าลายจากการดืม่แอลกอฮอล ์กาแฟ บุหรี ่

สารตกคา้งจากอาหาร และยา 

 จากนัน้น าทา่นเลอืกซือ้สนิคา้ปลอดภาษี ดวิตีฟ้ร ี 
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- รา้นคา้ปลอดภาษีทีใ่หญท่ีส่ดุในโซล แหล่งรวมสนิคา้แบรนดเ์นมมากมาย ไมว่่าจะเป็น น ้าหอม เสือ้ผา้ 

เครือ่งส าอาง กระเป๋า นาฬกิา เครือ่งประดับหลากหลายแบรนดด์ัง และสนิคา้แบรนดอ์ืน่ๆ อกีมากมาย 

โดยชัน้ใตด้นิจะเป็นสนิคา้แบรนด์หรู และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อาทเิชน่ PRADA, DIOR, LOUIS 

VUITTON, BULGARI, LONGCHAMP, COACH, GUCCI, MICHEL KORS, LOEWE, MIU MIU เป็น

ตน้ ในสว่นของชัน้ที ่1 เป็นช็อป CHANNEL และนาฬกิาดังหลากหลายแบรนด ์อาทเิชน่ ROLEX, 

HERMES, OMEGA, TISSOT เป็นตน้ ชัน้ 2 เป็นช็อป MCM ชัน้ที ่3 เป็นโซนเครือ่งส าอางค์

หลากหลายแบรนดด์ัง ไมว่่าจะเป็นแบรนด ์SULWHASOO, HERA, LANEIGE, L'Oréal, SU:M37, 

ESTEE LAUDER, LANCOME, CHRISTIAN DIOR, BIOTHERM, MAC เป็นตน้ ชัน้ 4 จะเป็นสนิคา้แบ

รนดเ์นมอืน่ๆ และชัน้ที ่5 จะเป็นแบรนดข์องเกาหล ีและโซนรา้นอาหาร 

จากนัน้เดนิทางตอ่ไปยงั ยา่นฮงแด (Hongdae Street)  

- ยา่นทีอ่ยูใ่กล ้ๆ  กบัมหาวทิยาลัยฮงอกิ มผีลงานศลิปะทีส่ว่นใหญเ่ป็นศลิปะแนวรว่มสมยัจัดวางแสดงเต็ม

พืน้ทีข่องถนนปิกัสโซท่ีข่ ึน้ชือ่ของย่านนี้ นอกจากนัน้ที่นี่ยังมผีับ บาร ์คาเฟ่ รา้นอาหารมากมายตาม

ตรอกซอกซอยแทบทกุแห่ง จงึท าใหท้ีน่ี่เป็นสสีันของกรุงโซลทีนั่กท่องเทีย่วนยิมมาท่องเทีย่วไมข่าด

สายทัง้กลางวันและกลางคนื 

 

 
 

 

ค า่ อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั เพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลาชอ้ปป้ิงของทา่น 

ทีพ่กั SKYPARK MYEONGDONG HOTEL ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 
 

Day 5 พลอยอเมทสิ – เมอืงพาจู – หมูบ่า้นโพรวองซพ์าจู – Dirty Trunk Cafe  Malddong Donut – 

ละลายเงนิวอน ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต – สนามบนิอนิชอน – สนามบนิสวุรรณภมู ิ– ประเทศไทย 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
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น าทา่นชมโรงงานเจยีระไน พลอยอเมทสิ แดนเกาหลเีป็นแดนของพลอยสมีว่ง พลอยแห่งสขุภาพและน า

โชค โดยมตีัง้แต่สมี่วงอ่อนเย็นตา จนถงึสมี่วงไวน์ มเีสน่หเ์ยา้ยวนใจ พลอยนี้จะงามจับตาเมือ่มาท าเป็น

แหวน จี ้ตา่งห ูและสรอ้ยขอ้มอื  

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงพาจ ู(Paju) หนึง่ในเมอืงของจังหวัดคย็องก ีซึง่เป็นเมอืงเล็กๆ นอกกรงุโซล 

น าทา่นเยีย่มชม หมูบ่า้นโพรวองซพ์าจ ู(Paju Provence Village)  

- หมูบ่า้นทีม่สีสีันสดใส หลากสจีนเราคุน้เคย และรูจั้กกันดใีนนามของ “หมู่บา้นสลีูกกวาด” ภายใน

หมูบ่า้นประกอบไปดว้ยรา้นคา้เล็กๆ ทีม่สีสีันรวมตัวกันจงึท าใหห้มูบ่า้นแห่งนี้เปรยีบเสมอืนหมูบ่า้นแห่ง

เทพนยิายจงึเหมาะแกก่ารถา่ยรปูอยา่งยิง่ รวมถงึยงัสามารถชอ้ปป้ิงไดอ้กีดว้ย 

จุดแนะน า “Maison Objet” เป็นแหล่งรวมสนิคา้เครือ่งครัวทัง้หมดตัง้แต่จานเล็ก ๆ น่ารักไปจนถงึหมอ้ 

กลอ่งอาหาร และขวดน ้าทรัมเลอร ์

 

 
 

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู บลูโกก ิหมหูมักสไตลเ์กาหล ีมรีสชาตอิอกหวานเผ็ดเล็กนอ้ย โดยน า

หมลูงในกระทะพรอ้มน ้าซปุปรงุรส เมือ่สกุรับประทานพรอ้มเครือ่งเคยีงและขา้วสวย 

น าทา่นเดนิทางไปยงั เดอตีท้รงั (Dirty Trunk)  

- คาเฟ่ทีไ่ดรั้บความนยิมอยา่งมากในโซเชยีลมเีดยีและไดรั้บการยอมรับวา่เป็นรา้นกาแฟทีต่อ้งไปของเมอืงพา

จู การตกแต่งภายในเหมอืนเป็นโรงงานสมัยกอ่น และเพดานทีส่งูท าใหรู้ส้กึถงึความสง่างามจากทางเขา้ ตู ้

ขนมหวานและพื้นที่ครัวที่มแีสงสว่างสวยงามมคีวามสะดุดตาเป็นอย่างมาก และมทีี่น่ังและโซฟาทั่วทัง้

บรเิวณรา้น ท าใหค้าเฟ่แหง่นีม้บีรรยากาศทีอ่บอุน่และเป็นกนัเอง 

หลังจากนัน้น าทา่นไปยงั คาเฟ่โดนทั หรอื Malddong Donut  
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- หากใครทีเ่ป็นสายคาเฟ่ตัวยงแลว้ละก็ ตอ้งหา้มพลาดเลยกบั ‘Malddong Donut Dessert Town’ คาเฟ่ขนม

หวานทีต่ดิอนัดับค าคน้หาในเว็บไซตช์ือ่ดังของเกาหลอียูใ่นตอนนี้ เป็นคาเฟทีส่วยงามแปลกตามาก เพราะ

การจัดตกแต่งสสีันสดใสทัง้ภายในและภายนอกรา้นทีเ่ป็นเอกลักษณ์ไมเ่หมอืนใคร อกีทัง้ยังเป็นแหล่งรวม

ขนมหวานนานาชนดิ ไมว่า่จะเป็น เคก้ เบเกอรี ่ไอศกรมี โดนัท เครือ่งดืม่หลายชนดิ ฯลฯ 

 

 

 

น าท่านเพลนิเพลนิกับการแวะซือ้ของฝากที ่ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต (ละลายเงนิวอน ซือ้ 5 แถม 1) สาหร่าย ขนม

ตา่งๆ ชอ็กโกแล็ตหนิ ซเีรยีลชอ็กโก ้ผลติภณัฑข์องใบ และรากฝอยของโสมในรูปแบบขนม ชาโสม โคลนพอก

หนา้โสม ครมีลา้งหนา้โสม เครือ่งส าอางโสม และยงัมกีมิจ ิเปเปโร (ป๊อกกีเ้กาหล)ี ชนิราเมง (มามา่เกาหล)ี นม

กลว้ย เป็นตน้ 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิอนิชอน ประเทศเกาหลใีต ้

19.30 น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิอนิชอน ประเทศเกาหลใีต ้โดยสายการบนิ ASIANA AIRLINES เทีย่วบนิที ่OZ 741 

23.10 เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทยโดยสวัสดภิาพ ... พรอ้มความประทับใจ 
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อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง 
ราคาทวัร/์ทา่น 

พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น 

ราคาทวัรเ์ด็ก/ทา่น 

(อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 

ราคาทวัรไ์มร่วม 

ต ัว๋เครือ่งบนิ 

ราคา 

หอ้งพกัเดีย่ว 

05 – 09 พฤษภาคม 

2565 
29,990 29,990 17,990 5,000 

12 – 16 พฤษภาคม 

2565 

(วนัพชืมงคล) 

31,990 31,990 19,990 5,000 

19 – 23 พฤษภาคม 

2565 
29,990 29,990 17,990 5,000 

26 – 30 พฤาภาคม 

2565 
29,990 29,990 17,990 5,000 

02 – 06 มถินุายน 2565 

(วนัเฉลมิพระชนมพรรษา

ฯ) 

31,990 31,990 19,990 5,000 

09 – 13 มถินุายน 2565 29,990 29,990 17,990 5,000 

16 – 20 มถินุายน 2565 29,990 29,990 17,990 5,000 

23 – 27 มถินุายน 2565 29,990 29,990 17,990 5,000 

07 – 11 กรกฎาคม 2565 29,990 29,990 17,990 5,000 

12 – 16 กรกฎาคม 2565 

(วนัอาสาฬหบชูา) 
31,990 31,990 19,990 5,000 

14 – 18 กรกฎาคม 2565 29,990 29,990 17,990 5,000 

21 – 25 กรกฎาคม 2565 29,990 29,990 17,990 5,000 

27 – 31 กรกฎาคม 2565 

(วนัเฉลมิพระชนมพรรษา

ฯ) 

31,990 31,990 19,990 5,000 

04 – 08 สงิหาคม 2565 29,990 29,990 17,990 5,000 

11 – 15 สงิหาคม 2565 

(วนัแมแ่หง่ชาต)ิ 
31,990 31,990 19,990 5,000 

18 – 22 สงิหาคม 2565 29,990 29,990 17,990 5,000 

25 – 29 สงิหาคม 2565 29,990 29,990 17,990 5,000 

01 – 05 กนัยายน 2565 29,990 29,990 17,990 5,000 

08 – 12 กนัยายน 2565 29,990 29,990 17,990 5,000 

15 – 19 กนัยายน 2565 29,990 29,990 17,990 5,000 

22 – 26 กนัยายน 2565 29,990 29,990 17,990 5,000 
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อตัราคา่บรกิารส าหรับเด็กอายุไมเ่กนิ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลับ (Infant) ทา่นละ 10,000 บาท 

อตัราคา่บรกิารไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวร ์ทา่นละ 1,500 บาท 

 

ลงทะเบยีนใหค้รบ 4 ข ัน้ตอน 

 ข ัน้ตอนที ่1 ลงทะเบยีน K-ETA โดยช าระคา่ธรรมการลงทะเบยีนเพิม่ ทา่นละ 1,000 บาท  

 ข ัน้ตอนที ่2 ลงทะเบยีน Q-CODE  

 ข ัน้ตอนที ่3 ลงทะเบยีนตรวจ PCR ทีเ่กาหล ีโดยช าระคา่บรกิารเพิม่ ทา่นละ ประมาณ 80,000 

วอน 

 ข ัน้ตอนที ่4 ลงทะเบยีน THAILAND PASS โดยไมร่วมคา่แพ็คเกจ Test & Go หากลูกคา้สนใจ

ใหท้างบรษิทัท าจองให ้ทางบรษิทัขอแนะน าแพ็คเกจ โรงแรมโนโวเทล สยาม สแควร ์

 

 

ส าคญัโปรดอา่น 

1. กรุณาท าการจองล่วงหนา้กอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน พรอ้มช าระเงนิมัดจ า ท่านละ 10,000 บาท/ท่าน และ

ช าระสว่นทีเ่หลอื 21 วัน กอ่นการเดนิทาง กรณีวันเดนิทางนอ้ยกว่า 21 วัน ตอ้งช าระค่าทัวรเ์ต็มจ านวน 100% 

เทา่นัน้ 

2. อัตราค่าบรกิารนี้ จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทาง จ านวน 15 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่ถงึตาม

จ านวนทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงอตัราค่าบรกิาร (ปรับราคา

เพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) 

3. ทา่นทีต่อ้งออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ตั๋วเครือ่งบนิ, รถทัวร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่น

ท าการออกบัตรโดยสาร เนื่องจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรือ เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ และการแนะน าจากเจา้หนา้ทีเ่ป็นเพยีงการแนะน าเทา่นัน้ 

4. นักทอ่งเทีย่วทีต่อ้งการเดนิทางโปรแกรมขา้งตน้ควรท าการจอง และ สง่เอกสารเพือ่ขอวซีา่หมูค่ณะกอ่นเดนิทาง

อยา่งนอ้ย 45 วัน วันหยดุนักขตัฤกษ์ 60 วัน หากระยะเวลานอ้ยกว่าทีร่ะบไุวข้า้งตน้ ขอสงวนสทิธิใ์นการขอวซีา่

ประเภทอืน่ซึง่อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ หรอืมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น 

5. ระหว่างท่องเทีย่วหากนักท่องเที่ยวไดรั้บการตรวจยนืยันว่ามเีชือ้โควดิ ทางโรงแรมอาจมคี่าท าความสะอาด

หอ้งพักเพิม่เตมิ ถา้ม ี(ไมร่วมอยูใ่นรายการทัวร)์ 

6. ในกรณีที่ภาครัฐทัง้ไทย และประเทศปลายทางมขีอ้ก าหนดในการกักตัว หรอื การตรวจหาเชือ้โควดิ-19 ทุก

ประเภท ผูเ้ดนิทางตอ้งรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยสว่นนีด้ว้ยตัวทา่นเอง ถา้ม ี(ไมร่วมอยูใ่นรายการทัวร)์ 

7. ตามนโยบายของรัฐบาลเกาหลใีต ้ร่วมกับการท่องเทีย่วเกาหลใีตเ้พือ่โปรโมทสนิคา้ในนามของรา้นรัฐบาล คอื 

สมนุไพรโสม สมุนไพรฮอตเกนามู น ้ามันสน ศูนยเ์ครือ่งส าอางค ์(คอสเมตคิ) พลอยอเมทสิ และรา้นคา้ปลอด

ภาษี (ดวิตีฟ้ร)ี ซึง่จ าเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทัวร ์เพราะมผีลกับราคาทัวร ์ทางบรษัิทฯ จงึอยากเรยีนชีแ้จง

ลกูคา้ทกุทา่นวา่ รา้นรัฐบาลทกุรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชม หากประสงคจ์ะซือ้หรอืไมซ่ือ้ขึน้อยูก่บัความ

พอใจของลกูคา้เป็นหลัก ไมม่กีารบงัคับใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

7.1 ทัวรค์รัง้นี้มวีัตถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเป็นหมู่คณะเท่านัน้ ถา้ลูกคา้ตอ้งการแยกตัวออกจาก

กรุ๊ปทัวร ์โดยไมล่งรา้นชอ็ปป้ิง เชน่ รา้นโสม/ฮอกเกนาม/ูน ้ามนัสน/เครือ่งส าอางคค์อสเมตคิ/พลอ

ยอเมทสิ ทางบรษัิทจะคดิคา่ด าเนนิการในการแยกทอ่งเทีย่วเอง 300 USD ตอ่ทา่น 
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โปรดทราบ 
 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้
กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย

โปรแกรมทวัร ์
2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย

ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้

ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน
การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  

 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม
เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง
เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 
เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น

ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี
5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่

ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล
เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา
กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 
9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้

รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์ 
10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร

นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 
11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 
12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่

สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ
ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ

ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่
13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 

เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่
กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์

โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง
บญัชเีทา่นัน้ 

 
บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่
Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 

 


