
 

 

  



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Day 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (บริการอาหารบนเคร่ือง) 

21.00 น. คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ    อาคาร
ผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศชั้น …  เคาน์เตอร์ …   
ประตทูางเขา้เบอร์ … สายการบินเอเชียนาแอร์ไลน ์
โดยมีเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความ
สะดวกดา้นเอกสารต่างๆ สมัภาระถือข้ึนเคร่ือง … กก. สมัภาระ
โหลดใตเ้คร่ือง … กก.  
 

ขาไป  BKK – INC OZ 742 เวลา 01.10น. – 09.00น.  
ขากลบั  INC – BKK OZ 741 เวลา 19.50น. – 23.10น. 
  

วนัท่ี โปรแกรมทวัร์ อาหาร โรงแรม 
เชา้ เท่ียง เยน็ 

1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (บริการอาหารบนเคร่ือง)     

2 ท่าอากาศยานอินชอน เกาหลีใต ้- สวนศิลปะ อนัยางปาร์ค – ล่องเรือเกาะนามิ - สะพาน
กระจก 

   Hotel Vella Suite หรือ
เทียบเท่า 

3 ชมมรดกโลกป้อมปราการฮวาซอง – ฟาร์มสตรอเบอร์ร่ี ออรแกนิก - สวนสนุกเอเวอร์
แลนด ์– ยา่นอีแทวอน – ก าแพงเมืองโซล – ชอ้ปป้ิงฮงแด – คาเฟ่แฮร่ี พอตเตอร์ 

   Holiday Inn Hongdae
หรือเทียบเท่า 

4. ศูนยเ์วชชส าอางเกาหลี – หมู่บา้นโบราณฮุกชอน – พระราชวงเคียงบอค – พิพิธภณัฑ์
สาหร่าย – เรียนรู้การท ากิมจิ ใส่ชุดฮนับก - โซลทาวเวอร์ คลอ้งกญุแจคู่รัก – ดิวต้ีฟรี – ช้
อปป้ิงเมียงดง 

   Holiday Inn Hongdae
หรือเทียบเท่า 

5. ศูนยส์มุนไพรโสมเกาหลี – ศูนยสุ์ขภาพน ้ ามนัสนเขม็แดง - ศูนยส์มุนไพรฮอ็กเก็ตนามู - 
อินชอนไชน่าทาวน์ - หมู่บา้นเทพนยายซงโวลดง – ร้านละลายเงินวอน – ท่าอากาศยานอิน
ชอน (บริการอาหารบนเคร่ือง) – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

    



 

 

Day 2 ท่าอากาศยานอนิชอน เกาหลีใต้ - สวนศิลปะ 
 อนัยางปาร์ค – ล่องเรือเกาะนามิ - สะพานกระจก 

01.10น. บินลดัฟ้าสู่ กรุงโซล โดยสายการบินเอเชียนาแอร์ไลน ์
เท่ียวบินท่ี OZ 742 

09.00น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐ
เกาหลีใต ้(เวลาทอ้งถ่ินเร็วกวา่ไทย 2 ช.ม.     

น าท่านเดินทางสู่ สวนศิลปะอนัยาง (Anyang Art Park) ในปี ค.ศ 
2005 ทางเมืองอนัยางไดมี้การจดัโครงการส าหรับศิลปะสาธารณะ 
เพ่ือพฒันาสภาพแวดลอ้มภายในเมืองซ่ึงปัจจุบนัจะไดพ้บกบั
ผลงานจินตนาการของศิลปินมากมายทัว่เมืองโดยจุดเด่นท่ีสุดใน
เมืองคือสวนศิลปะอนัยาง ท่ีมีศิลปะโดดเด่นผสมผสานเขา้กบั
ธรรมชาติท่ีสวยงามไดอ้ยา่งลงตวั มีศิลปะกวา่ 20 จุด ใหเ้ไดช่ื้นชม
และสนุกสนานไปกบัการถ่ายรูป 

 

 

 

 

 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั เมนูทคัคาบิหรือไก่บาบีควิผดัซอส
เกาหลี (อาหารเล่ืองช่ือโดยการน าไก่บาร์บีคิว มันหวาน กะหล า่ปล ี
ต้นกระเทียม ซอส และข้าว มาผัดรวมกันบนกระทะแบนสีด า
คลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้าที่ รับประทานคู่กับผักกาดเกาหลีและ
เคร่ืองเคยีงต่างๆ) 

น าท่านสู่ เกาะนาม ิตั้งอยูก่ลางทะเลสาปชองเพียง  
เกาะแห่งน้ีมีช่ือเสียงในดา้นทศันียภาพทางธรรมชาติท่ีสวยงาม 
และไดรั้บความนิยมมากจากกระแสความโด่งดงัของภาพยนตร์ซีรีย์
เร่ือง “เพลงรักในสายลมหนาว” อีกทั้งยงัถูกก าหนดใหเ้ป็น  
UNICEF Child Friendly Park แห่งแรกของเกาหลี  

ชมทศันียภาพท่ีสวยงามท่ี Soyanggang Sky Walk (สะพานกระจก
ใส) สะพานกระจกใสท่ีอยูใ่นเมืองชุนชอน จงัหวดัคงัวอน โดย
สะพานโซยงักงัเป็นสะพานกระจกใสท่ีมีความยาว 156 เมตร เหนือ
ทะเลสาบเอียมโฮ เวลาท่ีเดินอยูบ่นสะพานแห่งน้ี สามารถมองเห็น
ววิดา้นล่างใตส้ะพานท่ีเป็นทะเลสาบไดอ้ยา่งชดัเจน 

ค า่ บริการอาหารค า่ เมนูโอซัมพลูโกก ิ(มีส่วนผสมของ
ปลาหมึกและหมูสามชั้น โดยน าลงไปผดัปรุงรสใหห้วานเลก็นอ้ย 
มีน ้ าขลุกขลิก รับประทานพร้อมขา้วสวยร้อนๆ เสริฟพร้อมเคร่ือง
เคียงและซุปร้อนๆ) 

พกัที ่Hotel Vella Suite หรือเทยีบเท่า 



 

 

Day 3 ชมมรดกโลกป้อมปราการฮวาซอง – ฟาร์มสตรอ
เบอร์ร่ีออรแกนิก - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – ย่าน
อแีทวอน – ก าแพงเมืองโซล – ช้อปป้ิงฮงแด – คา
เฟ่แฮร่ี พอตเตอร์ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเยีย่มชม ป้อมฮวาซอง (HWASEONG FORTRESS) 
ถ่ายภาพดา้นนอก ตั้งอยูท่ี่เมืองซูวอน ประเทศเกาหลีใตส้ร้างข้ึน
ในช่วง ค.ศ. 1794 - 1796 โดยพระเจา้จองโจแห่งราชวงศโ์ชซอน 
เพื่อใชเ้ป็นท่ีประทบัและเป็นท่ีฝังพระศพขององคช์ายรัชทายาท
จงัฮอน (องคช์ายซาโด) ตวัป้อมทอดยาวโอบลอ้มตอนล่างของ
เมืองซูวอนเป็นวงรูปไข่มหึมา ป้อมปราการฮวาซองแห่งน้ีไดรั้บ
การข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมจาก UNESCO อีก
ดว้ย นอกจากความสวยงามของตวัป้อมแลว้บริเวณลานกวา้งจะ
เป็นสนามยงิธนู นกัท่องเท่ียวสามารถลองยงิธนูได ้ดา้นหนา้
พระราชวงัจะมีการแสดงโชว ์เป็นการแสดงการใชอ้าวธุต่าง ๆ 
นกัแสดงจะแตง่กายเป็นนกัรบเกาหลีโบราณออกมาวาดลวดลาย
ในการต่อสูใ้นรูปแบบต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็นการใชด้าบ หอก และ
การยงิธนู 

จากนั้นน าทุกท่านเดินทางสู่ ฟาร์มสตรอว์เบอร์รี ออร์แกนิก เชิญ
ล้ิมรสสตรอเบอร์ร่ีของเกาหลีสดๆในบรรยากาศภายในไร่สตรอ
เบอร์ร่ีอยา่งแทจ้ริง ความสนุกในการเก็บสตรอวเ์บอร่ีนั้น คือ การท่ี
ได้มีโอกาสเลือกและล้ิมรสลูกสตรอวเ์บอร์ร่ีอนัแสนหอมหวาน
จากตน้ดว้ยตวัเอง 

ตะลุยสวนสนุกเอเวอร์แลนด์ดินแดนมหัศจรรย์ สวนสนุกขนาด
ใหญ่และดีท่ีสุดของเกาหลีใต ้ ซ่ึงถูกขนานนามว่า ดิสนียแ์ลนด์
เกาหลี ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา ครบครันดว้ยโซนเคร่ืองเล่นนานา
ชนิด อาทิเช่น สเปสวร์ รถไฟเหาะ หนอนสะบดั ชมสวนดอกไม้
ซ่ึงก าลงับานสะพร่ังอวดสีสันเตม็สวน กิจกรรมแสนสนุกมากมาย 
และสวนสัตวซ์าฟารีท่ีพร้อมใหบ้ริการ บอกเลยวา่สวนสนุกแห่งน้ี

เป็นสถานท่ีท่ีคุณไม่ควรพลาด การันตีดว้ยยอดผูเ้ขา้ชมมากกวา่ 7 
ลา้นคนต่อปี ชมกิจกรรมและการแสดงต่างๆ ดว้ยบตัรเขา้ชมแบบ
ไม่จ ากดัจ านวนรอบ ท่ีสวนสนุกเอเวอร์แลนด์แห่งน้ีประกอบไป
ดว้ยโซนต่าง ๆ 5 โซน ทั้งโซน American Adventure, Zoo Topia, 
Global Fair, Magic Land และ European Adventure 
1. โซน American Adventure รวบรวมเคร่ืองเล่นต่างๆเอาไว้

มากมาย และท่ีขาดไม่ได้เลยคือ T-Express รถไฟเหาะสุด
ระทึกท่ีจะท าใหต้อ้งหวาดเสียว 



 

 

2. โซน Zootopia มีกิจกรรมต่างๆ มากมายใหคุ้ณไดท้ า ทั้ง
ใกลชิ้ดกบัเหล่าสตัวป่์า, ชมการแสดงจากสตัวต์่าง ๆ และนัง่
รถซาฟารีชมรอบๆ  

3. โซน Global Fair พบกบัสถาปัตยกรรมต่าง ๆ แบบวกิตอเรีย, 
ตะวนัออก และอินเดียท่ีผสมผสานจนเขา้กนัลงตวั หยดุแวะท่ี 
Magic Tree ตน้ไมข้นาดใหญ่ท่ีเป็นเหมือนจุดแลนดม์าร์ค
ส าหรับนกัท่องเท่ียว พร้อมถ่ายรูปสวยๆ กบัตน้ไมข้นาดยกัษ์
ท่ีจะท าใหท่้านดูเหมือนหลุดเขา้ไปอยูใ่นเทพนิยาย 

4. โซน Magic Land เป็นโซนท่ีเหมาะส าหรับครอบครัว หรือมี
เด็ก ๆ เดินทางมาดว้ย โซน Magic Land เป็นโซนท่ีเพอร์เฟกต์
ท่ีสุดส าหรับคุณ! โซน Magic Land น้ี ตกแต่งในธีมแฟนตาซี
เหนือจินตนาการ ตามฉบบันิทานในวยัเด็ก 

5. โซน European Adventure อยากไปเท่ียวยโุรป ถ่ายรูปกบั
สวนสวนๆและสถาปัตยกรรมสไตลฝ์ร่ังเศส อยา่รอชา้ มาท่ี
โซน European Adventure พร้อมสมัผสัถึงความสวยงามของ
ดอกไมท่ี้บา นสะพร่ังตามฤดูกาลและอาคารต่างๆ ท่ีไดรั้บแรง
บนัดาลใจมาจากสถาปัตยกรรมสไตลด์ตัช์ 

เทีย่ง เพ่ือไม่เป็นการรบกวนช่วงเวลาอนัแสนสนุกอสิระ
รับประทานอาหารตามอธัยาศัย ณ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ 

น าท่านสู่ ย่านอีแทวอน บริเวณน้ีมีความหลากหลายทางเช้ือชาติ
มาก ถา้อยากเน้นกิน ท่ีน่ีก็มีร้านอาหารให้เลือกหลากหลาย คาเฟ่
ฮิปๆ ก็มีหรือถา้ชอบแนวเท่ียวกลางคืน ผบับาร์ คาราโอเกะต่างๆ ก็
มีให้เลือกจนละลานตาเช่นกัน หรือถ้าจะเน้นช้อปป้ิง ท่ีน่ีก็มี
ตลาดอิแทวอน เป็นแหล่งรวมสินคา้สารพดัชนิด ทั้งเส้ือผา้ เคร่ือง
แต่งกาย ของท่ีระลึกราคาไม่แพง รวมๆ แลว้มากกวา่สองพนัร้าน 
และแผงลอยต่างๆ อีกหา้ร้อยแผง  

ก าแพงเมืองโซล คร้ังหน่ึงเคยใชเ้ป็นป้อมปราการในอดีตท่ีผา่นมา 

แต่ตอนน้ีใชเ้ป็นสถานท่ีท่ีเท่ียวชมเมืองท่ีสวยงาม ก าแพงเมืองโซล
ถูกสร้างข้ึนในปี 1396 โดยรอบฮนัยาง (ปัจจุบนัโซล) ในช่วง

ราชวงศโ์ชซอน (1392-1987) ตวัก าแพงทอดยาว 18.6 กิโลเมตร 
ตามแนวสนัเขาของภูเขาBugaksan Naksan ภูเขาNamsan และ 
ภูเขาInwangsan และระดบัความสูงอยูท่ี่ 7 ~ 8 เมตร 

ย่านฮงแด เป็นย่านท่ีอยู่ใกล้ๆ กับมหาวิทยาลัยฮงอิก มีผลงาน
ศิลปะท่ีส่วนใหญ่เป็นศิลปะแนวร่วมสมยัจัดวางแสดงเต็มพ้ืนท่ี
ของถนนปิกสัโซ่ท่ีข้ึนช่ือของย่านน้ี นอกจากนั้นท่ีน่ียงัมีผบั บาร์ 
คาเฟ่ ร้านอาหารมากมายตามตรอกซอกซอยแทบทุกแห่ง จึงท าให้
ท่ีน่ีเป็นสีสันของกรุงโซลท่ีนกัท่องเท่ียวนิยมมาท่องเท่ียวไม่ขาด

สายทั้งกลางวนัและกลางคืน 

พเิศษ!!! …. ส าหรับสาวก HARRY POTTER ต้องห้ามพลาดดด!! 
น าท่านเดินทางต่อไปยงั คาเฟ่'943 King’s Cross ชานชาลา 9 เศษ



 

 

สามส่วนส่ี'คาเฟ่สไตล์แฮร่ี ท่ียกมาเอาใจแฟนคลบัแฮร่ีพอตเตอร์
ถึงยา่นฮงแดเลยค่าเฟ่ใหม่กลางใจกรุงโซลแห่งน้ี เพ่ิงเปิดใหม่แบบ
สด ๆ ร้อน ๆ เลยค่า ตวัร้านจะมีทั้ งหมด 4 ชั้นเลย แถมยงัมีมุม
ถ่ายรูปเก๋ๆและพร็อพต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นชุดคลุมหรือ
ผา้พนัคอของทั้ง 4 บา้นพร้อมไมก้ายสิทธ์ิ  

ค ่า เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปป้ิง อิสระรับประทาน
อาหารค า่ ณ ฮงแด 

พกัที ่Holiday Inn Hongdae หรือเทยีบเท่า 

Day4 ศูนย์เวชชส าอางเกาหล ี– หมู่บ้านโบราณฮุกชอน 
– พระราชวงเคียงบอค – พพิิธภัณฑ์สาหร่าย – 
เรียนรู้การท ากมิจิ ใส่ชุดฮันบก - โซลทาวเวอร์ 
คล้องกุญแจคู่รัก – ดิวตีฟ้รี – ช้อปป้ิงเมียงดง 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ใหท่้านเลือกซ้ือคอสเมติกหลากยีห่อ้คุณภาพท่ีผูห้ญิงชาวเกาหลีทั้ง
สาวทั้ งไม่สาวแล้วให้ความส าคญักับเร่ืองผิวหน้าค่อนขา้งมาก 
โดยเฉพาะในกลุ่มบ ารุงผิวพ้ืนฐาน Skin Care และเคร่ืองส าอางค์
ผสมสมุนไพรท่ี ศูนย์เวชส าอางค์ จากนั้ นน าท่านสู่ หมู่บ้าน
โบราณฮุกชอน (Bukchon Hanok Village) ค าวา่ พุกชน (Bukchon) 
มีความหมายวา่ “หมู่บา้นทางเหนือ” หมู่บา้นแห่งน้ีมีลกัษณะเป็น
ตรอกซอกซอย อนัเป็นท่ีตั้งของ บา้นแบบดั้งเดิมกวา่ร้อยหลงัและ
เป็นท่ีเก็บรักษาสภาพแวดลอ้มของเมืองไวเ้พ่ือเป็นการบอกเล่า
ประวติัศาสตร์และเป็นมรดกทางวฒันธรรม ตั้งแต่สมยัราชวงศ์
โชซ็อน ท่ีมีอายุกว่า 600 ปี ถือเป็นชุมชนเก่าซ่ึงเคยเป็นพ้ืนท่ี ท่ี 

บา้นส่วนใหญ่สร้างข้ึนในระหวา่งปี ค.ศ. 1910 ถึงปี ค.ศ. 1920 รวม
ไปถึงบา้นท่ีมีรูปแบบสถาปัตยกรรมสไตลเ์มือง ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1930 
วนัน้ีหลายหลงัเปล่ียนเป็นศูนยว์ฒันธรรม เกสต์เฮาส์ ร้านอาหาร 
และร้านขายชา กาแฟ ให้แก่นักท่องเท่ียว เพ่ือสัมผสั เรียนรู้ และ
ด่ืมด ่ากบัวฒันธรรมเกาหลีแบบดั้งเดิม ชมสถาปัตยกรรมแบบยอ้น
ยุคของหมู่บา้นแห่งน้ีท่ีใครมาเยือนก็ตอ้งเดินถ่ายรูปทัว่ทั้ งตรอก
ซอกซอยอนัคดเค้ียวและมนตเ์สน่ห์แห่งวถีิชีวติท่ีติดตาตรึงใจ  

พระราชวงัคยอ็งบก ตั้งอยูท่ี่ตอนเหนือของโซล ประเทศเกาหลี

ใต ้เป็นหน่ึงในหา้พระราชวงัใหญ่ท่ีสร้างข้ึนโดยราชวงศ์
โชซ็อน สร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1394 โดยช็อง โด-จ็อน และได้
กลายเป็นพระราชวงัหลวงหรือวงัหลกัส าหรับประทบัวา่ราชการ
ของกษตัริยแ์ละเหล่าเช้ือพระวงศข์องเกาหลีมาโดยตลอด และ
ไดรั้บการต่อเติมโดยพระเจา้แทจงและพระเจา้เซจงมหาราช แต่
บางส่วนของพระราชวงันั้นถูกเพลิงเผาวอดในช่วงท่ีญ่ีปุ่นบุก
ประเทศเกาหลี 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั เมนูชาบู ชาบู 

พพิธิภัณฑ์สาหร่าย จดัแสดงเร่ืองราวต่างๆของการท าสาหร่าย
และประวติัความเป็นมาตน้ก าเนิดของการผลิตสาหร่าย ใหท่้าน
จะไดเ้ลือกชิมผลิตภณัฑท่ี์ท าจากสาหร่ายหลากหลายรสชาติให้
ล้ิมลองและเลือกซ้ือ  

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%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%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
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


 

 

เรียนการท าคมิบับ พร้อมทั้ง สวมชุดฮันบก เป็นชุดประจ าชาติ
ของเกาหลีพร้อมถ่ายภาพเป็นท่ีระลึก 

  



 

 

จากนั้นน าท่านสู่ หอคอย N’SEOUL TOWER ยอ้นรอยซีรียด์งั “ 
You Who Came From The Stars” (ยัยตัวร้ายกับนายต่างดาว) “ 
Boys Over Flowers หรือ F4 เกาหลี” ณ เขานัมซานภูเขาเพียงลูก
เดียวใจกลางเมืองหลวงกรุงโซล 1 ใน 17 หอคอยเมืองท่ีสูงท่ีสุดใน
โลก สูงถึง 480 เมตร เหนือระดบัน ้ าทะเลชมทศันียภาพกรุงโซล
และชานเมืองแบบรอบทิศ360องศา ต่ืนตาต่ืนใจกบัทศันียภาพอนั
สวยงามรอบๆกรุงโซล 

มีจุดถ่ายภาพหลายมุมให้เลือกเช่น เก้าอ้ีคู่รัก น่ีเป็นอีกจุดท่ีคู่รัก
นิยมมาถ่ายรูปกัน หรือท่ีล็อคกุญแจรูปหัวใจบางคนก็เขียน
ขอ้ความไวด้้วย อิสระให้ท่านถ่ายภาพตามอธัยาศัยและให้ท่าน 
คล้องกญุแจคู่รัก เพราะมีความเช่ือวา่คู่รักท่ีไดม้าคลอ้งกญุแจท่ีน่ีจะ
รักกนัยาวนานตลอดไป  

จากนั้นแวะ ดิวตีฟ้รี ชอ้ปป้ิงแหล่งปลอดภาษี สินคา้แบรนด์เนม 
อาทิ นาฬิกา,แว่นตา,เคร่ืองส าอางค์กระเป๋า,กลอ้งถ่ายรูปหรือจะ
เป็นน ้ าหอม เคร่ืองส าอางแบรนด์ชั้นดัง ต่างๆ อาทิ Sulwhasoo , 
DKNY , Shiseido , Dior และน าท่านเดินทางสู่ 

น าท่านชอ้ปป้ิงตลาดดงัท่ีสุดของเกาหลี ตลาดเมยีงดง หรือสยามส
แควร์เกาหลี หากท่านตอ้งการทราบวา่แฟชัน่ของเกาหลีเป็น
อยา่งไร กา้วล ้าน าสมยัเพียงใดท่านจะตอ้งมาท่ีเมียงดงแห่งน้ีพบกบั
สินคา้วยัรุ่น อาทิ เส้ือผา้บุรุษ-สตรี เคร่ืองส าอางดงัๆ อาทิ  ETUDE 
HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP,  MISSHA, 
ROJUKISS, LANEIGE  หรืออีกมายใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือซ่ึงราคาถูก
กวา่ท่ีเมืองไทย 2-3 เท่า 

ค า่ อสิระรับประทานอาหารตามอธัยาศัย ณ ตลาดเมยีงดง 
พกัที ่Holiday Inn Hongdae หรือเทยีบเท่า 

  



 

 

Day 5 ศูนย์สมุนไพรโสมเกาหล ี– ศูนย์สุขภาพน า้มันสน
เข็มแดง - ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกต็นามู - อนิชอน
ไชน่าทาวน์ - หมู่บ้านเทพนยายซงโวลดง – ร้าน
ละลายเงินวอน – ท่าอากาศยานอนิชอน (บริการ
อาหารบนเคร่ือง) – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านชม ศูนย์สมุนไพรโสมเกาหลี หรือราชาแห่งมวสมุนไพร 
ในต ารายาแผนโบราณจีนระบุว่าโสมเป็นสมุนไพรท่ีช่วยเสริม
ความแขง็แรงใหแ้ก่ระบบยอ่ยอาหารและปอด ช่วยท าใหจิ้ตใจสงบ
และเพ่ิมพละก าลงัโดยส่วนรวมสรรพคุณทางการแพทย ์ช่วยบ ารุง
หัวใจ ป้องกนัโรคหัวใจขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลด
และป้องกันมะเร็ง และเร็วๆน้ีโสมเกาหลีอาจจะได้จดทะเบียน
มรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก ทุกวนัน้ีผลิตภณัฑ์โสมเป็นส่ิงท่ี
ขาดไม่ไดส้ าหรับผูท่ี้ค  านึงถึงสุขภาพในปัจจุบนั น าท่านเดินทางสู่  

 
 
 
ศูนย์สมุนไพรน ้ามันสนเข็มแดง หรือ RED PINE มหัศจรรยแ์ห่ง
ธรรมชาติ ผ่านผลงานการวิจยัมากมายจากมหาวิทยาลยัแห่งชาติ 
ประเทศเกาหลีใต ้มีสรรพคุณช่วยลดไขมนัและน ้ าตาลในกระแส
เลือด ป้องกันการเกิดเส้นเลือด ตีบ แตก ตัน และสามารถล้าง
สารพิษในร่างกาย เพ่ือเพ่ิมภูมิตา้นทานและท าให้อายยุืนแบบชาว
เกาหลี ซ่ึงก าลงัเป็นส่ิงท่ีไดรั้บความนิยมจากคนในประเทศเกาหลี
เป็นอยา่งมาก 
ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเก็ตนามู สมุนไพรเกรด A ท่ีทางรัฐบาลเกาหลี
สนบัสนุนใหค้นเกาหลีไดท้านแต่ของระดบัพรีเม่ียม ช่วยลดอาการ
เมาคา้งไดดี้ ดว้ยการขบัแอลกอฮอร์ออกจากร่างกาย ลด-ต่อตา้น
อนุมูลอิสระ 
เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั เมนูจมิดกั (Jimdak) (น่องไก่นึ่ง
ผดัซอสแดงกบัวุ้นเส้นเส้นแบนสุดเหนียวนุ่ม) 

  



 

 

อนิชอนไชน่าทาวน์ เป็นชุมชนของชาวจีน ซ่ึงถือก าเนิดจาก การ
เปิดท่าเรืออินชอน ในปี ค.ศ. 1883 เพ่ือเป็นพ้ืนท่ีส าคญัในการ
ขนส่ง และคา้ขายสินคา้จากประเทศจีน ในเมืองอิน
ชอน (Incheon),  จงัหวดัคยองกี (คยองกีโด, Gyeonggi-
do), ประเทศเกาหลีใต ้ในปัจจุบนัน้ี ยงัมีชาวจีนท่ียงัคงอาศยัอยู ่
เป็นรุ่นท่ี 2 หรือรุ่นท่ี 3 นบัจากท่ีมีการบุกเบิก 

หมู่บ้านเทพนยายซงโวลดง เป็นถนนเสน้เลก็ๆในเมืองอินชอน 
ใกล้ๆ กบัท่าเรืออินชอนและยา่นอินชอนไชน่าทาวน์ เป็นหมู่บา้น
หรือยา่นชุมชนท่ีชาวเมืองร่วมมือกนัสร้างสรรคภ์าพวาดจากเทพ
นิยาย การ์ตูน และลายเสน้สดใสใหก้บัตวัอาคารท่ีพกัและก าแพง
บา้น จนยา่นน้ีกลายเป็นสตรีทอาร์ตและแหล่งท่องเท่ียวแห่งหน่ึง
ของเมืองอินชอน 

อิสระชิอปป้ิงละลายเงนิวอนทีซุ่ปเปอร์มาร์เกต็ มีสินคา้ต่างๆ 
มากมายใหเ้ลือกซ้ือหาเป็นของฝาก เช่น กิมจิ บะหม่ีก่ึงส าเร็จรูป 
สาหร่าย ขนมขบเค้ียว ลูกอม ผลไมต้ามฤดูกาลและของท่ีระลึก
ต่างๆ 

 

น าท่านเดนิทางสู่... สนามบินอนิชอน เพ่ือเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ 

19.50 น.  เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอเชียนาแอร์ไลน์
เท่ียวบินท่ี OZ 741 

23.10น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพพร้อม
ความประทบัใจ 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัร์ โรงแรม ร้านอาหารตามความเหมาะสมเพ่ือให้สอดคล้องกบัสายการบิน สภาพ
อากาศ การจราจร ณ วนัทีเ่ดนิทาง ทั้งนีเ้ราจะค านึงถึงลูกค้าส่วนใหญ่เป็นหลกั  

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

 

https://www.jointtravel.com/category/south-korea-travel-information/gyeonggi-do-travel/incheon-travel-information
https://www.jointtravel.com/category/south-korea-travel-information/gyeonggi-do-travel/incheon-travel-information
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อตัราค่าบริการ 

 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ 

พกั2-3ท่าน/ห้อง 
(ราคาต่อท่าน) 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี 
ไม่มเีตียง 

(ราคาต่อท่าน) 

พกัเดี่ยวเพิม่ 
(ราคาต่อท่าน) 

4 – 8 พฤษภาคม  65 
(วนัฉัตรมงคล) 29,777.- 27,777.- 4,777.- 

12 – 16 พฤษภาคม 65 
(วนัพืชมงคล,วนัวสิาขบูชา) 29,777.- 27,777.- 4,777.- 

18 – 22 พฤษภาคม 65 28,777.- 26,777.- 4,777.- 
25 - 29 พฤษภาคม 65 28,777.- 26,777.- 4,777.- 



 

 

  



 

 

 



 

 

 

 

  
หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลเกาหลใีต้ร่วมกบัการท่องเทีย่วเกาหลใีต้ เพ่ือโปรโมทสินค้าในนามของร้านรัฐบาล คือ 
ศูนย์สมุนไพรโสม ศูนย์สมุนไพรฮ็อตเกต็นามู ศูนย์สุขภาพน า้มันสนเข็มแดง ศูนย์เวชส าอางค์ (คอสเมติค) พลอยอเมทสิ 

และร้านค้าปลอดภาษี (ดิวตีฟ้รี) ซ่ึงจ าเป็นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกบัราคาทวัร์ 
ทางบริษัทฯ จึงขอเรียนว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจ าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม หากประสงค์จะซ้ือหรือไม่ซ้ือขึน้อยู่กบัความพงึ

พอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งส้ิน 
- ทวัร์คร้ังนีม้ีวตัถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะเท่าน้ัน ถ้าลูกค้าท่านใดต้องการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร์ โดยไม่ลงร้านช็

อปป้ิงตามทีร่ะบุไว้ในโปรแกรมทวัร์ ทางบริษัทฯ จ าเป็นต้องขอคิดค่าใช้จ่ายเพิม่ 100 USD/ต่อท่าน/ต่อร้าน 
 



 

 

 

 

 


