
  



  



 

 
 

Day 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (มีบริการ snack บนเคร่ือง) 

22.30 น. คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศชั้น 4  เคานเ์ตอร์สายการบิน Jin Air โดยมีเจา้หนา้ท่ีบริษทั
คอยให้การตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารต่างๆ  

  

วนัท่ี โปรแกรมทวัร์ อาหาร โรงแรม 
เชา้ เที่ยง เยน็ 

1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (มีบริการ snack บนเคร่ือง)     

2 ท่าอากาศยานอินชอน เกาหลีใต ้– อารามารู สกายวอลค์ - หมู่บา้นโบราณบุกชอน  – 
ถนนซมัชองดุง – พระราชวงัเคียงบก – แนะน า!!ขึ้นกระเชา้ชมวิวกรุงโซลแบบ 360 
องศา ณ โซลทาวเวอร์ (หากสนใจกรุณาแจง้ในวนัจองจ่ายเพ่ิม 499 บาท/ท่าน) - คลอ้งกุญแจ
คู่รัก 

   

Hotel Skypark 
Myeongdong หรือเทียบเท่า 

★★★★ 

3 ศูนยเ์วชส าอางเกาหลี - วดัพงอึนชา - สวนสนุกลอ็ตเตเ้วิลด ์- ลอ็ตเตเ้วิลดท์าวเวอร์ - 
เอสเอม็ ทาวน์ – พิพิธภณัฑส์าหร่าย - ดิวต้ีฟรี – ชอ้ปป้ิงเมียงดง   แนะน า  

Hotel Skypark 
Myeongdong หรือเทียบเท่า 

★★★★ 
4. อิสระชอ้ปป้ิงกรุงโซล ไกดแ์นะน าสถานท่ีท่องเท่ียวการเดินทาง - หมู่บา้น

วฒันธรรมนมัซานฮนัอก - ตลาดนมัแดมุน - คลองชองกเยช็อน - ทงแดมุน ดีไซน์
พลาซ่า - ยา่นอิแทวอน - ก าแพงเมืองโซล 

 แนะน า แนะน า 
Hotel Skypark 
Myeongdong หรือเทียบเท่า 

★★★★ 
5. ศูนยส์มุนไพรโสมเกาหลี - ศูนยสุ์ขภาพน ้ามนัสนเขม็แดง – สมุนไพรฮ็อกเก็ตนามู – 

ยา่นฮงแด – คาเฟ่แฮร่ีพอตเตอร์ - ฮานึลปาร์ค - ร้านละลายเงินวอน - ท่าอากาศยาน
อินชอน – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (มีบริการ snack บนเคร่ือง) 

    

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

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

สัมภาระโหลดใต้เคร่ือง 15 KG. ถือขึน้เคร่ือง 10 KG. (อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึน้อยู่กบัสายการบิน) 
หากต้องการซ้ือน ้าหนักเพิม่กรุณาแจ้งในวันจอง 

650 บาท/1 kg. 



Day 2 ท่าอากาศยานอนิชอน เกาหลีใต้ – อารามารู สกายวอล์ค - หมู่บ้านโบราณบุกชอน  – ถนนซัมชองดุง – พระราชวัง

เคียงบก – แนะน า!!ขึน้กระเช้าชมวิวกรุงโซลแบบ 360 องศา ณ โซลทาวเวอร์ (หากสนใจกรุณาแจ้งในวันจองจ่ายเพิ่ม 

499 บาท/ท่าน) – คล้องกุญแจคู่รัก 

01.45น. บินลดัฟ้าสู่ กรุงโซล โดยสายการบิน Jin Air เที่ยวบินท่ี LJ 002 
09.05น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต ้(เวลาทอ้งถ่ินเร็วกว่าไทย 2 ช.ม.) 

อารามารู สกายวอล์ค จดุชมวิวท่ีมีความหวาดเสียวเลก็ๆส าหรับคนท่ีกลวัความสูง เพราะพ้ืนเป็นกระจกใส มองลงไปเห็นแม่น ้าท่ีอยูสู่งขึ้นมาก

ว่า 45 เมตร ถา้มาตอนกลางวนัจะเห็นชดักว่ามาก แต่ถา้มาตอนกลางคืนกจ็ะมีแสงไฟสวยๆ โรแมนติก บวกกบัอากาศหนาวๆ ฟินมาก 

นอกจากนั้น ยงัมีคาเฟ่น่ารักๆและร้านมินิมาร์ทให้เราไดซ้ื้อของกิน นัง่ชิลไดอี้กดว้ย 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน เมนู ไก่ตุ๋นโสม  

จากนั้นน าท่านสู่ หมู่บ้านโบราณบุกชอน หมู่บา้นแห่งน้ีมีลกัษณะเป็นตรอกซอกซอย อนัเป็นท่ีตั้งของ 

บา้นแบบดั้งเดิมกว่าร้อยหลงัและเป็นท่ีเก็บรักษาสภาพแวดลอ้มของเมืองไวเ้พ่ือเป็นการบอกเล่า

ประวติัศาสตร์และเป็นมรดกทางวฒันธรรม วนัน้ีหลายหลงัเปล่ียนเป็นศูนยว์ฒันธรรม เกสตเ์ฮาส์ 

ร้านอาหาร และร้านขายชา กาแฟ ให้แก่นกัท่องเท่ียว เพ่ือสัมผสั เรียนรู้ และด่ืมด ่ากบัวฒันธรรม

เกาหลีแบบดั้งเดิม ชมสถาปัตยกรรมแบบยอ้นยคุของหมู่บา้นแห่งน้ีท่ีใครมาเยือนก็ตอ้งเดินถ่ายรูปทัว่

ทั้งตรอกซอกซอยอนัคดเคี้ยวและมนตเ์สน่ห์แห่งวิถีชีวิตท่ีติดตาตรึงใจ  



 ถนนซัมชองดุง แหล่งชอ้ปป้ิงสุดวินเทจท่ีทอดยาวไปตลอดก าแพงของพระราชวงัคยองบกกุง เตม็ไปดว้ยร้านคา้ขายของท่ีระลึก สินคา้แฮนด์

เมด แกลเลอร่ี คาเฟ่น่ารักๆ และร้านอาหารท่ีตั้งอยูภ่ายในอาคารทรงดั้งเดิมผสมผสานกบัความโมเดิร์นอยา่งลงตวั อีกทั้งยงัตั้งอยูไ่ม่ไกล

จาก ยา่นอินซาดง ยา่นเก่าแก่ท่ีส าคญัอีกแห่งหน่ึงของกรุงโซล 

พระราชวังเคียงบก ตั้งอยูท่ี่ตอนเหนือของโซล ประเทศเกาหลีใต ้เป็นหน่ึงในห้าพระราชวงัใหญ่ท่ีสร้างขึ้นโดยราชวงศโ์ชซอน สร้างขึ้นในปี 

ค.ศ. 1394 โดยช็อง โด-จ็อน และไดก้ลายเป็นพระราชวงัหลวงหรือวงัหลกัส าหรับประทบัว่าราชการของกษตัริยแ์ละเหล่าเช้ือพระวงศข์อง

เกาหลีมาโดยตลอด และไดรั้บการต่อเติมโดยพระเจา้แทจงและพระเจา้เซจงมหาราช แต่บางส่วนของพระราชวงันั้นถูกเพลิงเผาวอดในช่วงท่ี

ญ่ีปุ่ นบุกประเทศเกาหลี 

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


แนะน าขึน้กระเช้าชมวิวกรุงโซลแบบ 360 องศา ณ โซลทาวเวอร์ ท่านจะไดช้มวิวทิวทศันท่ี์

สวยงามของกรุงโซลแบบ 360 องศาไปพร้อมกนัอีกดว้ย (หากสนใจกรุณาแจง้ในวนัจองจ่ายเพ่ิม 

499 บาท/ท่าน) 

ค ่า บริการอาหารค ่า เมนู ชาบู ชาบู 

 พกั Hotel Skypark Myeongdong หรือเทียบเท่า 



Day 3 ศูนย์เวชส าอางเกาหล ี- วัดพงอนึชา - สวนสนุกลอ็ตเต้เวิลด์ - ลอ็ตเต้เวิลด์ทาวเวอร์ - เอสเอม็ ทาวน์ – พพิธิภัณฑ์

สาหร่าย - ดิวตีฟ้รี – ช้อปป้ิงเมียงดง 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ศูนย์เวชส าอางเกาหลี ใหท้่านเลือกซ้ือคอสเมติกหลากย่ีห้อคุณภาพท่ีผูห้ญิงชาวเกาหลีทั้งสาวทั้งไม่สาวแลว้ให้ความส าคญักบัเร่ืองผิวหนา้

ค่อนขา้งมาก โดยเฉพาะในกลุ่มบ ารุงผิวพ้ืนฐาน Skin Care และเคร่ืองส าอางผสมสมุนไพร 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ วัดพงอนึซา คนไทยอาจเรียก บงอึนซา เป็นวดัท่ีขึ้นช่ือของพระพุทธรูปขนาดใหญข่องโซล อยูใ่นยา่นคงันมั เป็นท่ี
ประดิษฐานของพระพุทธรูปขนาดใหญ่ท่ีสุดในเกาหลี วดัน้ีสร้างขึ้นในช่วงสมยักษตัริยว์อนชอนแห่งราชวงศชิ์ลลา เป็นวดัพุทธนิกายมหายาน 
มีอายกุว่า 1,200 ปี เดิมช่ือว่าวดักยอนซองซา(Gyeonseongsa Temple) ถูกสร้างขึ้นในปี 794 ในราชวงศชิ์ลลา กษตัริยว์องซอง (Weongseong)  

 สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์ แบ่งออกเป็นสองส่วนหลกัดว้ยกนัไดแ้ก่ โซน Lotte World Adventure (โซนสวนสนุกในร่ม) และโซน Magic 
Island (โซนกล่งแจง้ของสวนสนุก) โดยโซน Lotte World Adventure ประกอบไปดว้ยเคร่ืองเล่นต่าง ๆ กว่า 22 ชนิดและยงัเป็นพ้ืนท่ีส าหรับ
ขบวนพาเหรดและการแสดงต่าง ๆ อีกดว้ย ในขณะท่ีโซน Magic Island ซ่ึงตั้งอยูก่ลางทะเลสาบซอกชน มาพร้อมกบัเคร่ืองเล่นต่าง ๆ ถึง 17 
ชนิด! (ไม่รวมบตัร หากสนใจกรุณาแจง้ในวนัจองจ่ายเพ่ิม 1,299 บาท/ท่าน) (ส าหรับท่านท่ีไม่เขา้สวนสนุกอิสระชอ้ปป้ิงลอ็ตเตเ้วิลดต์าม
อธัยาศยั) 

เที่ยง เพ่ือไม่เป็นการรบกวนช่วงเวลาอันแสนสนุกอิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย ณ ล็อตเต้เวิลด์  



น าท่านถ่ายรูป ตึกล็อตเต้เวิลด์ Lotte World Tower เป็นตึกระฟ้าขนาด 123 ชั้น มีความสูงทะยานขึ้นไปบนฟ้าถึง 1,824 ฟุต ในปัจจบุนันั้น

นบัว่าเป็นอาคารท่ีสูงท่ีสุดของประเทศเกาหลีและยงัเป็นตึกระฟ้าท่ีสูงท่ีสุด เป็นอนัดบั 5 ของโลกอีกดว้ย อิสระถ่ายภาพตามอธัยาศยั (ไม่รวมค่า

ขึ้นตึก) 

น าท่านเดินทางสู่ SMTOWN STUDIO ตั้งอยูท่ี่ COEX Artium ตรงห้าง COEX MALL ยา่นชองดมัดง ตึกน้ีมีดว้ยกนัทั้งหมด 6 ชั้น  

   



ชั้น 2 ร้าน SUM ท่ีรวมสินคา้ Official ของศิลปินค่าย SM ไวม้ากมาย  

ชั้น 3 เป็นส่วนของ SMTOWN STUDIO เราจะไดสั้มผสัชีวิตการเป็นนกัร้อง K-Pop เสมือนจริง เช่น การฝึกเตน้ ร้องเพลง การบนัทึกเสียง การ

ถ่ายภาพ การถ่ายวิดีโอ และการแต่งหนา้ท าผม เป็นตน้ ซ่ึงแต่ละคอร์สก็จะมีราคา. แตกต่างกนัออกไป นอกจากน้ีชั้นน้ียงัเตม็ไปดว้ยแกลลอรี

ของศิลปินมากมายอีกดว้ย 

ชั้น 4 SMTOWN LIVErary เป็นท่ีตั้งของคาเฟ่สุดฮิตอยา่ง SUM POP-UP CAFE ภายในมีขนมน่ารักๆ แสนน่ากินมากมาย ไม่ว่าจะเป็น เคก้ คพั

เคก้ มาการอง และไอศกรีม เป็นตน้  

ชั้น 5 และ 6 คือ SMTOWN Theatre เป็นโรงภาพยนตร์ ภายในมีการฉาย Hologram Musical สุดอลงัการ นอกจากน้ียงัมี Hand Printing ของ

ศิลปิน SM และ Photo Box ไวถ้่ายรูปคู่กบัศิลปินท่ีเราช่ืนชอบอีกดว้ย 

  



พพิธิภัณฑ์สาหร่าย จดัแสดงเร่ืองราวต่างๆของการท าสาหร่ายและประวติัความเป็นมาตน้ก าเนิดของการผลิตสาหร่าย ให้ท่านจะไดเ้ลือกชิม

ผลิตภณัฑท่ี์ท าจากสาหร่ายหลากหลายรสชาติให้ล้ิมลองและเลือกซ้ือ  

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

น ้าหอม ราคาถูกกว่าประเทศไทยประมาณ 2 ถึง 3 เท่า และบางรุ่นไม่มีขายในประเทศไทย และมีรองเทา้หลากหลายแบรนดด์งัให้เลือกมากมาย 

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

น าท่านชอ้ปป้ิงตลาดดงัท่ีสุดของเกาหลี ตลาดเมียงดง หรือสยามสแควร์เกาหลี หาก

ท่านตอ้งการทราบว่าแฟชัน่ของเกาหลีเป็นอยา่งไร กา้วล ้าน าสมยัเพียงใดท่านจะตอ้ง

มาท่ีเมียงดงแห่งน้ีพบกบัสินคา้วยัรุ่น อาทิ เส้ือผา้บุรุษ-สตรี เคร่ืองส าอางดงัๆ อาทิ  

ETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP,  MISSHA, ROJUKISS, 

LANEIGE  หรืออีกมากมายให้ทา่นไดเ้ลือกซ้ือซ่ึงราคาถูกกว่าท่ีเมืองไทย 2-3 เท่า 

ค ่า บริการอาหารค ่า เมนู หมยู่างเกาหลี  

พกั Hotel Skypark Myeongdong หรือเทียบเท่า 



Day 4 อสิระช้อปป้ิงกรุงโซล ไกด์แนะน าสถานท่ีท่องเท่ียวการเดินทาง - หมู่บ้านวัฒนธรรมนัมซานฮันอก - ตลาดนัมแดมุน 

- คลองชองกเยช็อน - ทงแดมุน ดีไซน์พลาซ่า - ย่านอแิทวอน – ก าแพงเมืองโซล 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

แนะน า!!! หมู่บ้านวัฒนธรรมนัมซานฮันอก นั้นเป็นหมู่บา้นท่ีจ าลองเอารูปเเบบของอาคารบา้นเรือนเก่าในยคุโชซอนมาไวท่ี้น่ี โดยมีอาคาร
บา้นเรือนจ าลองอยูม่ากมามายหลายเเบบดว้ยกนั โดยนกัทอ่งเท่ียวท่ีเขา้มาชมสามารถเขา้ใจไดถึ้งวฒันธรรมความเป็นอยูข่องชาวโชซอนเเต่

โบราณว่ามีความเป็นอยา่งอยา่งไร พร้อมกบัสามารถซึมซบัความงดงามของศิลปะการเเสดงของชาวเกาหลีไดอ้ีกดว้ย จึงนบัว่าเป้ฯอกีสถานท่ี

ท่องเท่ียวท่ีไม่ควรพลาดในการมาเยือนซกัคร้ังเม่ือคุณมาเท่ียวเกาหลี 

ตลาดนัมแดมุน เป็นตลาดท่ีมีช่ือเสียงและเป็นท่ีรู้จกัในระดบัโลกมากท่ีสุด นมัแดมุนเป็นตลาดท่ีใหญ่ท่ีสุดของโซล ท่ีน่ีมีร้านคา้และแผงลอย

แน่นขนดั เหมาะกบัเป็นแหล่งซ้ือหาของฝากเวลามาเท่ียว เกาหลีใต ้และยงัมีสตรีทฟู้ดรสเดด็และสินคา้นานาชนิดดว้ย  

https://www.agoda.com/th-th/hotels-near-namdaemun-market/attractions/seoul-kr.html
https://www.agoda.com/th-th/city/seoul-kr.html


คลองชองกเยช็อน หรือเรียกอีกช่ือหน่ึงว่า คลองชองเกชอน หรือ ชองเคยอน เป็นคลองท่ีมีมาตั้งแตส่มยัโบราณตั้งแต่ยคุของราชวงศโ์ชชอน มี

อายมุากกว่า 600 ปี ความยาวประมาณ 11 กิโลเมตร ไหลผา่นกลางกรุงโซล  

ทงแดมุน ดีไซน์พลาซ่า สถาปัตยกรรมช้ินเอกในรูปแบบอิสระน้ี ออกแบบโดยซาฮา ฮาดิด (Zaha Hadid) เปิดขึ้นเม่ือปีค.ศ. 2014 อาคาร DDP น้ี

ไดก้ลายเป็นแลนดม์าร์กท่ีโดดเดน่ อยา่งรวดเร็วในอุตสาหกรรมออกแบบของเกาหลี อาคารน้ีประกอบไปดว้ยห้องนิทรรศการ พิพิธภณัฑ ์ร้าน

ขายของ ภตัตาคาร ร้านกาแฟ พ้ืนท่ีจดัแสดง และอ่ืนๆ อีกมาก ทุกเดือนมีนาคมและตุลาคมอาคาร DDP จะกลายเป็นเวทีงานสัปดาห์แฟชัน่แห่ง

กรุงโซล (Seoul Fashion Week) มีงานดา้นวฒันธรรมและรายการอ่ืนๆ จดัขึ้นตลอดทั้งปี    



 ย่านอิแทวอน บริเวณน้ีมีความหลากหลายทางเช้ือชาติมาก ถา้อยากเนน้กิน ท่ีน่ีก็มีร้านอาหารให้เลือกหลากหลาย คาเฟ่ฮิปๆ ก็มีหรือถา้ชอบแนว
เท่ียวกลางคืน ผบับาร์ คาราโอเกะต่างๆ ก็มีให้เลือกจนละลานตาเช่นกนั หรือถา้จะเน้นช้อปป้ิง ท่ีน่ีก็มีตลาดอิแทวอน เป็นแหล่งรวมสินคา้
สารพดัชนิด ทั้งเส้ือผา้ เคร่ืองแต่งกาย ของท่ีระลึกราคาไม่แพง รวมๆ แลว้มากกว่าสองพนัร้าน และแผงลอยต่างๆ อีกห้าร้อยแผง  

ก าแพงเมืองโซล คร้ังหน่ึงเคยใชเ้ป็นป้อมปราการในอดีตท่ีผา่นมา 
แต่ตอนน้ีใชเ้ป็นสถานท่ีท่ีเท่ียวชมเมืองท่ีสวยงาม ก าแพงเมืองโซลถูกสร้างขึ้นในปี 1396 โดยรอบฮนัยาง (ปัจจุบนัโซล) ในช่วงราชวงศโ์ชซอน 
(1392-1987) ตวัก าแพงทอดยาว 18.6 กิโลเมตร ตามแนวสันเขาของภูเขาBugaksan Naksan ภูเขาNamsan และ ภูเขาInwangsan และระดบัความ
สูงอยูท่ี่ 7 ~ 8 เมตร 

เที่ยง/ค ่า เพ่ือไม่เป็นการรบกวนช่วงเวลาอันแสนสนุกอิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย  

พกั Hotel Skypark Myeongdong หรือเทียบเท่า 



Day 5 ศูนย์สมุนไพรโสมเกาหล ี- ศูนย์สุขภาพน ้ามันสนเข็มแดง –สมุนไพรฮ็อกเกต็นามู – ย่านฮงแด – คาเฟ่แฮร่ีพอตเตอร์ 

- ฮานึลปาร์ค - ร้านละลายเงินวอน - ท่าอากาศยานอนิชอน – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (มีบริการ snack บนเคร่ือง)  

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ศูนย์สมุนไพรโสมเกาหลี หรือราชาแห่งมวสมุนไพร ในต ารายาแผนโบราณจีนระบุว่าโสมเป็นสมุนไพรท่ีช่วยเสริมความแขง็แรงใหแ้ก่ระบบ

ยอ่ยอาหารและปอด ช่วยท าใหจิ้ตใจสงบและเพ่ิมพละก าลงัโดยส่วนรวมสรรพคุณทางการแพทย ์ช่วยบ ารุงหวัใจ ป้องกนัโรคหวัใจขาดเลือด 

เสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้องกนัมะเร็ง และเร็วๆน้ีโสมเกาหลีอาจจะไดจ้ดทะเบียนมรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโก ทุกวนัน้ีผลิตภณัฑ์

โสมเป็นส่ิงท่ีขาดไม่ไดส้ าหรับผูท่ี้ค  านึงถึงสุขภาพในปัจจบุนั 

ศูนย์สมุนไพรน ้ามนัสนเข็มแดง หรือ RED PINE มหศัจรรยแ์ห่งธรรมชาติ ผา่นผลงานการวิจยัมากมายจากมหาวิทยาลยัแห่งชาติ ประเทศ

เกาหลีใต ้มีสรรพคุณช่วยลดไขมนัและน ้าตาลในกระแสเลือด ป้องกนัการเกิดเส้นเลือด ตีบ แตก ตนั และ

สามารถลา้งสารพิษในร่างกาย เพ่ือเพ่ิมภูมิตา้นทานและท าให้อายยืุนแบบชาวเกาหลี ซ่ึงก าลงัเป็นส่ิงท่ีไดรั้บ

ความนิยมจากคนในประเทศเกาหลีเป็นอยา่งมาก สมุนไพรฮ็อกเกต็นามู สมุนไพรเกรด A ท่ีทางรัฐบาล

เกาหลีสนบัสนุนใหค้นเกาหลีไดท้านแต่ของระดบัพรีเม่ียม ช่วยลดอาการเมาคา้งไดดี้ ดว้ยการขบัแอลกอ

ฮอร์ออกจากร่างกาย ลด-ต่อตา้นอนุมูลอิสระ 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน เมนู จิมดัก 



ช้อปป้ิงย่านฮงแด เป็นยา่นท่ีอยูใ่กล้ๆ กบัมหาวิทยาลยัฮงอิก มีผบั บาร์ คาเฟ่ ร้านอาหารมากมายตามตรอกซอกซอยแทบทุกแห่ง จึงท าใหท่ี้น่ีเป็น

สีสันของกรุงโซลท่ีนกัท่องเท่ียวนิยมมาท่องเท่ียวไม่ขาดสายทั้งกลางวนัและกลางคืน  

พเิศษ!!! ส าหรับสาวก HARRY POTTER ต้องห้ามพลาดดด!! คาเฟ่'943 King’s Cross เอาใจแฟนคลบัแฮร่ีพอตเตอร์ถึงยา่นฮงแดเลยค่าเฟ่

ใหม่กลางใจกรุงโซลแห่งน้ี มีทั้งหมด 4 ชั้นเลย แถมยงัมีมุมถ่ายรูปเก๋ๆและพร็อพต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นชุดคลุมหรือผา้พนัคอของทั้ง 4 

บา้นพร้อมไมก้ายสิทธ์ิ 

น าท่านสู่ ฮานึลพาร์ค เป็น 1 ใน 5 สวนสาธารณะในเขตของ สวนสาธารณะเวิร์ดคพั (World Cup Park) แห่งกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต ้ท่ีมี

ระบบนิเวศท่ีหลากหลาย ความพิเศษของสวนสาธารณะฮานึลแห่งน้ีคือสร้างขึ้นบนพ้ืนท่ีฝังกลบขยะค่ะ แถมยงัตั้งอยูบ่นจุดท่ีสูงท่ีสุดใน

สวนสาธารณะเวิร์ดคพั ดว้ยความสูงกว่าระดบัน ้าทะเลถึง 98 เมตร จึงท าให้เเราเห็นทศันียภาพอนังดงามของ ภูเขาบุกฮนัซาน (Bukhansan 

Mountain), ภูเขานมัซาน (Namsan Mountain) และ แม่น ้าฮนั (Han River) ไดอ้ยา่งชดัเจน อีกทั้งยงัเป็นท่ีอยูอ่าศยัของเหล่าผีเส้ือกว่า 30,000 ชีวิต

ท่ีโบยบิน สร้างสีสันให้กบัสวนแห่งน้ีไดเ้ป็นอยา่งดี 

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

น าท่านเดินทางสู่... สนามบินอินชอน เพื่อเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ 

20.55 น.  เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Jin Air เที่ยวบินท่ี LJ 001 

00.35 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 



 
อตัราค่าบริการ 

 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ 

พกั2-3ท่าน/ห้อง 
(ราคาต่อท่าน) 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี 
ไม่มีเตียง 

(ราคาต่อท่าน) 

พกัเดี่ยวเพิม่ 
(ราคาต่อท่าน) 

02 – 06 พฤศจิกายน 65 17,777.- 17,777.- 4,477.- 
03 – 07 พฤศจิกายน 65 

(วันลอยกระทง) 
19,777.- 18,777.- 4,477.- 

04 – 08 พฤศจิกายน 65 
(วันลอยกระทง) 

19,777.- 18,777.- 4,477.- 

09 -13 พฤศจิกายน 65 19,777.- 18,777.- 4,477.- 
10 – 14 พฤศจิกายน 65 19,777.- 18,777.- 4,477.- 
11 – 15 พฤศจิกายน 65 19,777.- 18,777.- 4,477.- 
16 – 20 พฤศจิกายน 65 19,777.- 18,777.- 4,477.- 
17 – 21 พฤศจิกายน 65 19,777.- 18,777.- 4,477.- 
18 – 22 พฤศจิกายน 65 19,777.- 18,777.- 4,477.- 
23 – 27 พฤศจิกายน 65 19,777.- 18,777.- 4,477.- 
24 – 28 พฤศจิกายน 65 19,777.- 18,777.- 4,477.- 
25 – 29 พฤศจิกายน 65 19,777.- 18,777.- 4,477.- 

30 พฤศจิกายน – 04 ธันวาคม 65 19,777.- 18,777.- 4,477.- 

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

หากลูกค้าท่านใดท่ีต้องออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบนิ รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าท่ีก่อนท าการออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนไฟท์ หรือ เวลาบิน 

 



 

 

  



  



 



 

 

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 
 



 



 

  



  



 

 


