
 

  



 
 

  



 
 

 

 

  

วนัท่ี โปรแกรมทวัร ์
อาหาร 

โรงแรม 
เชา้ เท่ียง เย็น 

1 ท่าอากาศยานสวุรรณภมู ิ    
 

2 ท่าอากาศยานอินชอน เกาหลีใต ้– ลอ่งเรือเกาะนาม ิ- ป่ันเรลไบคบ์นรางรถไฟ 
   

Hotel Vila Suite 

หรอืเทียบเท่า ★★★ 

3 ป้อมปราการฮวาซอง - ฟารม์สตรอเบอรร์ี่ ออรแ์กนิก – สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์– เรียนรู ้
การท าคมิบบั ใสช่ดุฮนับก - ชอ้ปปิง้ดวิตีฟ้รี - ย่านเมียงดง   - 

Ramada Hotel 

หรอืเทียบเท่า ★★★ 

4. คอสเมติกช็อป - ศนูยส์ขุภาพน า้มนัสนเข็มแดง สมุนไพรโสม ฮ็อกเก็ตนาม ู- หมู่บา้นโร
บาณบกุชอน - หอ้งสมดุ Starfield Library - ชอ้ปปิง้ฮงแด คาเฟ่แฮรี่พอตเตอร ์    - 

Ramada Hotel 

หรอืเทียบเท่า ★★★ 

5. พิพิธภัณฑส์าหร่าย - มหาวิทยาลยัอีฮวา – ฮุนไดพรีเมียนเอาท์เล็ต – ละลายเงินวอน 
ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต - ท่าอากาศยานอินชอน – ท่าอากาศยานสวุรรณภมู ิ  -  

 

ขาไป LJ 004 BKK-ICN  เวลา 22.25น. – 05.40น. 
ขากลบั LJ 003 ICN-BKK เวลา 17.10น. – 21.10น. 

สมัภาระโหลดใตเ้คร่ือง 20 KG./ 1 ชิน้ ถือขึน้เครื่อง 10 KG. บรกิาร Snack บนเครื่อง   
(อาจมีการเปล่ียนแปลงขึน้อยู่กบัสายการบิน) 

ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ1 
19.00 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศชั้น 4 สายการบิน จินแอร์ LJ 004 

22.25 น. บินลัดฟ้าสู่ ท่าอากาศยานอินชอน เกาหลีใต้ 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ท่าอากาศยานอินชอน เกาหลีใต้ – ล่องเรือเกาะนามิ - ปั่นเรลไบค์บนรางรถไฟ 2 
05.40 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน เกาหลีใต้  

น าท่านล่องเรือสู่ เกาะนามิ ตั้งอยู่กลางทะเลสาปชองเพียง เกาะแห่งน้ีมีชื่อเสียงในด้านทัศนียภาพทางธรรมชาติท่ีสวยงามและได้รับความนิยมมากจากกระแสความ
โด่งดังของภาพยนตร์ซีรีย์เร่ือง“เพลงรักในสายลมหนาว” อีกท้ังยังถูกก าหนดให้เป็น UNICEF Child Friendly Park แห่งแรกของเกาหลี  

 

เช้า... บริการอาหารเช้า เมนู เซ็ตคิมบับ   
 

ฤดูหนาว ธันวาคม – มกราคม  

เ ป็นช่วง ท่ี เกา ะนามิขาว โพลนไปด้วยหิม ะ 

กิจกรรมบนเกาะมีท้ังการป้ันมนุษย์หิมะและการ

เล่นกระดานเล่ือน  

ฤดูใบไม้ผลิ มีนาคม – เมษายน  

โรแมนติกไปด้วยดอกดอกพ็อดกดหรือดอก

ซากุระเกาหลีสีชมพูบานสะพร่ัง  

ฤดูร้อน กรกฎาคม –สิงหาคม  

เขียวชอุ่มไปด้วยต้นไม้นานาชนิดดอกไม้บาง

ชนิด เช่น ดอกมูกุงฮวา ดอกไม้ประจ าชาติของ

เกาหลีใต้  

ฤดูใบไม้ร่วง กันยายน – พฤศจิกายน  

ใบไม้เปล่ียนจากสีเขียวเป็นสีสันต่างๆท่ัวท้ังเกาะ 

ต้นเมเป้ิลกว่า 300 ต้นบนเกาะท่ีจะเปล่ียนเป็นสี

แดงสวยงาม 

 



 
 

  

  

เที่ยง... บริการอาหารกลางวัน เมนทูัคคาลบี้ หรือไก่บาบีคิวผัดซอสเกาหลี  
 

น าทุกท่านสัมผัสธรรมชาติและเปิด

ประสบการณ์ 

ปั่นเรลไบค์บนรางรถไฟ
การปั่นเรลไบค์คือการปั่นรถบนราง

รถไฟที่หน้าตาคล้ายรถไฟเหาะใน

สวนสนุก การปั่ น เรลไบ ค์จะ ให้

ประสบการณ์ที่ได้สนุกสนานพร้อม

ทั้งได้สัมผัสบรรยากาศที่สวยงามได้

สูดอากาศบริสุทธ์ิ ชมธรรมชาติและ

ความงดงามของแม่น้ าบุคฮัน ที่มี

ความยาวกว่า 318 กิโลเมตร แถม

ยังได้ออกก าลังกายอีกด้วย 

ค่ า... บริการอาหารค่ า เมนูชาบู ชาบู 

พักที่ Hotel Vila Suite หรือเทยีบเท่า 

 

 

 

 

ป้อมปราการฮวาซอง - ฟาร์มสตรอเบอรร์ี่ ออร์แกนิก – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์  

(ไม่รวมบัตร 1,490บ./ท่าน สนใจแจง้ในวันจอง) - เรียนรู้การท าคิมบับ ใส่ชุดฮันบก - ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี - ย่านเมียงดง 3 
เช้า... บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 
น าท่านเย่ียมชม ป้อมปราการฮวาซอง ถ่ายภาพด้านนอก ตั้งอยู่ท่ีเมืองซูวอน ประเทศเกาหลีใต้สร้างขึ้นในช่วง ค.ศ. 1794 - 1796 โดยพระเจ้าจองโจ
แห่งราชวงศ์โชซอน เพ่ือใช้เป็นท่ีประทับและเป็นท่ีฝังพระศพขององค์ชายรัชทายาทจังฮอน (องค์ชายซาโด) ท่ีถูกพระบิดาคือพระเจ้ายองโจซ่ึงเป็นพระอัยกาของพระ

เจ้าจองโจลงโทษโดยการขังองค์ชายไว้ในถังข้าว ให้อดข้าวอดน้ าพอผ่านไป 7 วันจนส้ินพระชนม์ภายในถังข้าว ตัวป้อมได้รับการก่อสร้างโดยวิทยาการชั้นสูงและด้วย

อุปกรณ์ก่อสร้างท่ีประดิษฐ์ขึ้นใหม่โครงสร้างถูกท าให้มั่นคงแข็งแรง ตัวป้อมทอดยาวโอบล้อมตอนล่างของเมืองซูวอน 



 
 

 

  

ฟาร์มสตรอว์เบอร์รี ออร์แกนิก เชิญล้ิมรส

สตรอเบอร์ร่ีของเกาหลีสดๆในบรรยากาศภายในไร่สตรอ

เบอร์ร่ีอย่างแท้จริง พบกับวิถีชีวิตชาวไร่สตรอเบอร์ร่ีของ

เกาหลีว่ามีวิธีการปลูกอย่างไร ให้ได้ผลสตรอเบอร์ร่ีท่ีขนาด

ใหญ่เป็นพิเศษ หวานหอม และชวน น่ารับประทาน เป็นท่ี

ชื่นชอบของชาวเกาหลีและชาวต่างชาติ 

เที่ยง... บริการอาหารกลางวัน เมนหูมูย่างเกาหล ี 
 

 

สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ 
(ไม่รวมบัตร 1,490บ/ทา่น สนใจแจ้งในวันจอง) 

ถูกขนานนามว่า... ดิสนีย์แลนด์เกาหลี ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบ

เขา ครบครันด้วยโซนเครื่องเล่นนานาชนิด อาทิเช่น สเปสวร์ 

รถไฟเหาะ หนอนสะบัด ชมสวนดอกไม้ซ่ึงก าลังบานสะพรั่ง

อวดสีสันเต็มสวน กิจกรรมแสนสนุกมากมาย และสวนสัตว์

ซาฟารีที่พร้อมให้บริการ การันตีด้วยยอดผู้เข้าชมมากกว่า 

7 ล้านคนต่อปี อิสระให้ท่านได้ เพลิดเพลิน ในสวนสนุก 

ประมาณ 3.30 ชม. ส าหรับท่านที่ไม่ได้เข้าสวนสนุก อิสระ

เก็บภาพความสวยงามด้านนอกมีสวนดอกไม้และคาเฟ่ตาม

อัธยาศัย 

 



 
 

 

  

เรียนรู้การท าคิมบับ เพ่ือให้
ท่านเรียนรู้วัฒนธรรมการท าคิมบับให้

ท่านได้สนุกสนานเพลิดเพลินกับการท า

คิมบับพร้อมท้ัง สวมชุดฮันบก เป็นชุด

ประจ าชาติของเกาหลี 

ช้อปปิ้งดิวต้ีฟรี ย่านเมียงดง หรือสยามสแควร์เกาหลีมีสินค้าวัยรุ่น  
เส้ือผ้าบุรุษ-สตรี เคร่ืองส าอางแรนด์ดังๆมากมาย ส่วน Street Food มีของกิน

อร่อยๆให้เลือกละลานตา เรียกได้ว่าเดินวันเดียวก็กินไม่ครบ เป็ 

ค่ า... เพื่อไม่เป็นการรบกวนช่วงเวลาช้อปปิ้ง  

อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย ณ ย่านเมียงดง 

พักที่ Ramada Hotel หรือเทียบเทา่ 
 

ณ ์

 

คอสเมติกช็อป - ศูนย์สุขภาพน้ ามันสนเข็มแดง สมุนไพรโสม ฮ็อกเก็ตนามู - หมู่บา้นโบราณบกุชอน  

ห้องสมุด Starfield Library - ช้อปปิ้งฮงแด คาเฟ่แฮรี่พอตเตอร์   4 
เช้า... บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 
ให้ท่านเลือกซ้ือคอสเมติกคุณภาพ Skin Care และเคร่ืองส าอางค์ผสมสมุนไพรท่ี คอสเมติกช็อป 

เดินทางสู่... ศูนย์สมุนไพรน้ ามันสนเข็มแดง มีสรรพคุณช่วยลดไขมันและน้ าตาลในกระแสเลือด เพื่อเพิ่มภูมิต้านทานและท าให้อายุยืน

แบบชาวเกาหลี ซ่ึงก าลังเป็นสิ่งที่ได้รับความนิยมจากคนในประเทศเกาหลีเป็นอย่างมาก ศูนย์สมุนไพรโสมเกาหลี ผลิตภัณฑ์โสมเป็นส่ิงท่ี

ขาดไม่ได้ส าหรับผู้ท่ีค านึงถึงสุขภาพในปัจจุบัน ฮ็อกเก็ตนามู สมุนไพรเกรด A ที่ทางรัฐบาลเกาหลีสนับสนุนให้คนเกาหลีได้ทานแต่ของระดับพรี
เมี่ยม ช่วยลดอาการเมาค้างได้ดี ด้วยการขับแอลกอฮอร์ออกจากร่างกาย ลด-ต่อต้านอนุมูลอิสระ 

 

 
 



 
 

 

  

 

หมู่บ้านโบราณบุกชอน 

บ้านแบบด้ังเดิมกว่าร้อยหลังท่ีเก็บรักษาสภาพแวดล้อมของเมืองไว้เพ่ือเป็นการบอกเล่าประวัติศาสตร์และเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ตั้งแต่สมัยราชวงศ์โชซ็อน

ท่ีมีอายุกว่า 600 ปี บ้านส่วนใหญ่สร้างขึ้นในระหว่างปี ค.ศ. 1910 ถึงปี ค.ศ. 1920 ซ่ึงปัจจุบันหลายหลังเปล่ียนเป็นศูนย์วัฒนธรรม เกสต์เฮาส์ 

ร้านอาหาร และร้านขายชา กาแฟ ให้แก่นักท่องเท่ียว เพ่ือสัมผัส เรียนรู้ และด่ืมด่ ากับวัฒนธรรมเกาหลีแบบด้ังเดิม ชมสถาปัตยกรรมแบบย้ อนยุคของ

หมู่บ้านแห่งน้ีท่ีใครมาเยือนก็ต้องเดินถ่ายรูปท่ัวท้ังตรอกซอกซอยอันคดเค้ียวและมนต์เสน่ห์แห่งวิถีชีวิตท่ีติดตาตรึงใจ 

เที่ยง... บริการอาหารกลางวัน เมน ูไก่ตุ๋นโสม  
 

 

ห้องสมุด Starfield Library ห้องสมุดสุดชิคแห่งน้ีเป็นที่เช็คอินแห่งใหม่ของกรุงโชลมีการออกแบบที่สวยงามแปลกตา 

 



 
 

 

  

ช้อปปิ้ง... ย่านฮงแด เป็นย่านท่ีอยู่ใกล้ๆกับมหาวิทยาลัยฮงอิก มีผับ บาร์ คาเฟ่ ร้านอาหารมากมายตามตรอกซอกซอยแทบทุกแห่ง จึงท าให้ท่ีน่ีเป็นสีสันของ

กรุงโซลท่ีนักท่องเท่ียวนิยมมาท่องเท่ียวไม่ขาดสายท้ังกลางวันและกลางคืน พิเศษ!!! ส าหรับสาวก HARRY POTTER ต้องห้ามพลาดดด!!  

คาเฟ่'943 King’s Cross เอาใจแฟนคลับแฮร่ีพอตเตอร์ถึงย่านฮงแดเลยค่าเฟ่ใหม่กลางใจกรุงโซลแห่งน้ี มีท้ังหมด 4 ชั้นเลย แถมยังมีมุมถ่ายรูป
เก๋ๆและพร็อพต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นชุดคลุมหรือผ้าพันคอของท้ัง 4 บ้านพร้อมไม้กายสิทธ์ิ 

ค่ า... เพื่อไม่เป็นการรบกวนช่วงเวลาช้อปปิ้ง อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย ณ ย่านฮงแด 

พักที่ Ramada Hotel หรือเทียบเท่า 

 
 

พิพิธภัณฑ์สาหร่าย - มหาวิทยาลัยอีฮวา – ฮุนไดพรีเมียนเอาท์เล็ต – ละลายเงินวอน ซุปเปอร์มาร์เก็ต  

ท่าอากาศยานอินชอน – ท่าอากาศยานสวุรรณภูม ิ5 
เช้า... บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 
น าท่านเย่ียมชม พิพิธภัณฑ์สาหร่าย จัดแสดงเร่ืองราวต่างๆของการท าสาหร่ายและประวัติความเป็นมาต้นก าเนิดของการผลิตสาหร่าย ให้ท่านจะได้
เลือกชิมผลิตภัณฑ์ท่ีท าจากสาหร่ายหลากหลายรสชาติให้ล้ิมลองและเลือกซ้ือ  

 

มหาวิทยาลัยอีฮวา ตั้งอยู่ในย่านซอแดมุน กรุงโซล เป็น
มหาวิทยาลัยแห่งแรกส าหรับนักศึกษาหญิงท่ีมีความทันสมัยมาก 

ก่อตั้งขึ้นในปี 1866 โดยมิชชันนารีชาวอเมริกัน ท่ีชื่อ Mary F. 

Scranton ซ่ึงมีความเชื่อว่า ผู้หญิงทุกคนมีคุณค่าพอให้นับถือ

เคารพ โดยค าว่า “อีฮวา” น้ันหมายถึงต้นแพรท่ีออกดอก ใน

บางคร้ัง ใช้ ส่ือถึงกลุ่ม ผู้หญิง และ ท่ีส า คัญ ไ ด้เ ลือกใช้ค า ว่า 

Womans แทน Women ด้วย 



 
 

   

ฮุนไดพรีเมี่ยมเอาท์เล็ต ช้อปป้ิงเอาท์เล็ตขนาดใหญ่ของฮุนได ร้านสินค้าแบรนเนมระดับโลกมากมายหลายพันร้านค้าอิสระช้อปป้ิง ละลายเงินวอน

ที่ซุปเปอร์มาร์เก็ต มีสินค้าต่างๆ มากมายให้เลือกซ้ือหาเป็นของฝาก เช่น กิมจิ บะหมี่ก่ึงส าเร็จรูป สาหร่าย ขนมขบเค้ียว ลูกอม ผลไม้ตามฤดูกาลและ
ของท่ีระลึกต่างๆ 

เที่ยง... เพื่อไม่เป็นการรบกวนช่วงเวลาช้อปปิ้ง อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย ย่านเอาท์เล็ต 

 
 ได้เวลาอันเหมาะสม น าท่านเดินทางสู่... สนามบินอินชอน เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ 

17.10 น. เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน จินแอร์ LJ 004 

21.10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 

หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัร์ โรงแรม ร้านอาหารตามความเหมาะสมเพ่ือให้สอดคล้องกบัสายการบิน 
สภาพอากาศ การจราจร ณ วนัทีเ่ดินทาง ทั้งนีเ้ราจะค านึงถึงลูกค้าส่วนใหญ่เป็นหลกั  

หากลูกค้าท่านใดทีต้่องออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน รถทวัร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าทีก่ารท าการออกตัว๋ เน่ืองจากสายการบินอาจมกีาร
ปรับเปลีย่นไฟท์ หรือ เวลาบิน 

 



 
 

  

ก าหนดการเดนิทาง ผู้ใหญ่ 
พกั2-3ท่าน/ห้อง 
(ราคาต่อท่าน) 

เดก็อายุ 3 - 6 ปี 
ไม่มเีตียง 

(ราคาต่อท่าน) 

พกัเดีย่วเพิม่ 
(ราคาต่อท่าน) 

08 – 12 มีนาคม 66 22,977.-  21,977.-  6,977.- 

15 – 19 มีนาคม 66 19,977.-  18,977.-  6,977.- 

22 – 26 มีนาคม 66 23,977.-  22,977.-  6,977.- 

29 มีนาคม – 02 เมษายน 66 23,977.-  22,977.-  6,977.- 

05 – 09  เมษายน 66 
วันจักรี 

25,977.-  24,977.-  6,977.- 

06 – 10  เมษายน 66 
วนัจักรี 

25,977.-  24,977.-  6,977.- 

07 – 11  เมษายน 66 26,977.-  25,977.-  6,977.- 

08 – 12 เมษายน 66 26,977.-  25,977.-  6,977.- 

09 – 13  เมษายน 66 
วนัสงกรานต์ 

26,977.-  25,977.-  6,977.- 

10 – 14  เมษายน 66 
วนัสงกรานต์ 

26,977.-  25,977.-  6,977.- 

11 – 15  เมษายน 66 
วนัสงกรานต์ 

26,977.-  25,977.-  6,977.- 

12 – 16  เมษายน 66 
วนัสงกรานต์ 

28,977.-  27,977.-  6,977.- 

13 – 17  เมษายน 66 
วนัสงกรานต์ 

28,977.-  27,977.-  6,977.- 

14 – 18  เมษายน 66 
วนัสงกรานต์ 

26,977.-  25,977.-  6,977.- 

15 – 19  เมษายน 66 
วนัสงกรานต์ 

26,977.-  25,977.-  6,977.- 

16 – 20  เมษายน 66 25,977.-  24,977.-  6,977.- 

17 – 21  เมษายน 66 25,977.-  24,977.-  6,977.- 

18 – 22  เมษายน 66 25,977.-  24,977.-  6,977.- 

19 – 23  เมษายน 66 25,977.-  24,977.-  6,977.- 

26 – 30  เมษายน 66 25,977.-  24,977.-  6,977.- 

** กรณีหอ้งพกัส ำหรับ 3 ท่ำนไม่มี ลูกคำ้ตอ้งช ำระค่ำพกัเด่ียวเพิม่ ** 

อัตราค่าบริการ 



 
 

 



 
 

  



 
 

 

 

 


