
 

 

  



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Day 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ

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

ขาไป  BKK – INC TW 102 เวลา 01.30น. – 08.55น.  
ขากลบั  INC – BKK TW 101 เวลา 20.25น. – 00.25น.  

วนัท่ี โปรแกรมทวัร์ อาหาร โรงแรม 
เชา้ เท่ียง เยน็ 

1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 21.00 น. 
   

 

2 ท่าอากาศยานอินชอน เกาหลีใต ้ –  ล่องเรือเกาะนามิ   – เปิดประสบการณ์ ป่ันจกัรยานบน
รางรถไฟ( Rail Bike ) 

   

Hotel Vella Suite หรือ
เทียบเท่า 

3 ชมมรดกโลกป้อมปราการฮวาซอง -ข้ึนบอลลูนชมเมืองโบราณ - สวนสนุกเอเวอร์แลนด ์- 
ยา่นฮงแด - คาเฟ่แฮร่ีพอตเตอร์ 

   

Holiday Inn Hongdae  

4. ศูนยเ์วชส าอางเกาหลี - หมู่บา้นโบราณฮุกชอน - ชมมรดกโลกพระราชวงัชางด็อกกงุ - 
ศูนยส์มุนไพรโสมเกาหลี- พิพิธภณัฑส์าหร่าย - เรียนรู้การท ากิมจิ ใส่ชุดฮนับก -ทงแดมุน - 
คลองชองเกชอน – ดิวต้ีฟรี – ชอ้ปป้ิง เมียงดง 

   

Holiday Inn Hongdae  

5. ศูนยสุ์ภาพน ้ ามนัสนเขม็แดง – ศูนยส์มุนไพรฮอ้กเก็คนามู -โซลทาวเวอร์ คลอ้งกญุแจคู่รัก- 
อินชอนไชน่าทาวน์ – หมู่บา้นเทพนิยายซงโวลดง – ร้านละลายเงินวอน – ท่าอากาศยาน
อินชอน – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

    



 

 

Day 2 ท่าอากาศยานอนิชอน เกาหลีใต้ - ล่องเรือเกาะนา
มิ - ป่ันจักรยานบนรางรถไฟ( Rail Bike )  

01.30น. บินลดัฟ้าสู่ กรุงโซล โดยสายการบินทีเวย ์เท่ียวบินท่ี TW 
102 
08.55น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐ

เกาหลีใต ้(เวลาทอ้งถ่ินเร็วกวา่ไทย 2 ช.ม.) 

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

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั เมนูทคัคาบิหรือไก่บาร์บีควิผดั
ซอสเกาหล ี (อาหารเล่ืองช่ือโดยการน าไก่บาร์บีควิ มนัหวาน 
กะหล า่ปล ี ต้นกระเทยีม ซอส และข้าว มาผดัรวมกนับนกระทะ
แบนสีด าคลกุเคล้าทุกอย่างให้เข้าที ่ รับประทานคู่กบัผกักาดเกาหลี
และเคร่ืองเคยีงต่างๆ) 

 

 

น าทุกท่านสัมผสัธรรมชาตแิละเปิดประสบการณ์  

ป่ันจกัรยานบนรางรถไฟคงัชอนเรลไบท์ (Gangchon Rail Bike)  
การป่ันเรลไบค์คือการป่ันรถบนรางรถไฟทีห่น้าตาคล้ายรถไฟ
เหาะในสวนสนุกการป่ันเรลไบค์จะให้ประสบการณ์ทีไ่ด้
สนุกสนานพร้อมทั้งได้สัมผสับรรยากาศทีส่วยงามได้สูด
อากาศบริสุทธ์ิ ชมธรรมชาตแิละความงดงามของแม่น า้บุคฮัน 

ทีม่คีวามยาวกว่า 318 
กโิลเมตร แถมยงัได้ออก
ก าลงักายอกีด้วย 

ค า่ บริการอาหารค า่ เมนู
หมูย่างเกาหล ี



 

 

พกัที ่Hotel Vella Suite หรือเทยีบเท่า 
 

Day 3 ชมมรดกโลกป้อมปราการฮวาซอง - ขึน้
บอลลูนชมเมืองโบราณ - สวนสนุกเอเวอร์ แลนด์ -ย่านฮง
แด – คาเฟ่แฮร่ีพอตเตอร์ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเยีย่มชม ป้อมฮวาซอง (ถ่ายภาพด้านนอก) ตั้งอยูท่ี่เมืองซู
วอน ประเทศเกาหลีใตส้ร้างข้ึนในช่วง ค.ศ. 1794 - 1796 โดยพระ
เจา้จองโจแห่งราชวงศโ์ชซอน เพ่ือใชเ้ป็นท่ีประทบัและเป็นท่ีฝัง
พระศพขององคช์ายรัชทายาทจงัฮอน (องคช์ายซาโด) ตวัป้อมทอด
ยาวโอบลอ้มตอนล่างของเมืองซูวอนเป็นวงรูปไข่มหึมา ป้อม
ปราการฮวาซองแห่งน้ีไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกทาง
วฒันธรรมจาก UNESCO อีกดว้ย นอกจากความสวยงามของตวั
ป้อมแลว้บริเวณลานกวา้งจะเป็นสนามยงิธนู นกัท่องเท่ียวสามารถ
ลองยงิธนูได ้ดา้นหนา้พระราชวงัจะมีการแสดงโชว ์เป็นการแสดง
การใชอ้าวธุต่าง ๆ นกัแสดงจะแต่งกายเป็นนกัรบเกาหลีโบราณ

ออกมาวาดลวดลายในการต่อสูใ้นรูปแบบต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็นการ
ใชด้าบ หอก และการยงิธนู 
ขึน้บอลลูนชมเมืองโบราณสมัผสัการชมววิท่ีความสูง 150 เมตร 
บนบอลลูนฮีเลียมท่ีจะพาท่านชมเมืองแหล่งมรดกโลกจากมุมได้
แบบ 360 องศา ด่ืมด ่าไปกบัความงดงามของเมืองซูวอน (ไม่รวม
ตัว๋18,000วอน) 

เทีย่ง เพ่ือไม่เป็นการรบกวนช่วงเวลาอนัแสนสนุก อสิระ
รับประทานอาหารตามอธัยาศัย ณ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ 

ตะลุยสวนสนุกเอเวอร์แลนด์ดนิแดนมหัศจรรย์ 
สวนสนุกขนาดใหญ่และดทีีสุ่ดของเกาหลใีต้ ถูกขนานนามวา่... 
ดสินีย์แลนด์เกาหล ีตั้งอยูท่่ามกลางหุบเขา ครบครันดว้ยโซนเคร่ือง
เล่นนานาชนิด อาทิเช่น สเปสวร์ รถไฟเหาะ หนอนสะบดั ชมสวน
ดอกไมซ่ึ้งก าลงับานสะพร่ังอวดสีสนัเตม็สวน กิจกรรมแสนสนุก
มากมาย และสวนสตัวซ์าฟารีท่ีพร้อมใหบ้ริการ การันตีดว้ยยอดผู ้
เขา้ชมมากกวา่ 7 ลา้นคนต่อปี ชมกจิกรรมและการแสดงต่างๆ ด้วย
บัตรเข้าชมแบบไม่จ ากดัจ านวนรอบ  ช้อปป้ิงย่านฮงแด เป็นยา่นท่ี
อยูใ่กล้ๆ กบัมหาวทิยาลยัฮงอิก มีผบั บาร์ คาเฟ่ ร้านอาหารมากมาย
ตามตรอกซอกซอยแทบทุกแห่ง จึงท าใหท่ี้น่ีเป็นสีสนัของกรุงโซล
ท่ีนกัท่องเท่ียวนิยมมาท่องเท่ียวไม่ขาดสายทั้งกลางวนัและกลางคืน 
พเิศษ!!! ส าหรับสาวก HARRY POTTER ต้องห้ามพลาดดด!! คา
เฟ่'943 King’s Cross เอาใจแฟนคลบัแฮร่ีพอตเตอร์ถึงยา่นฮงแด
เลยค่าเฟ่ใหม่กลางใจกรุงโซลแห่งน้ี มีทั้งหมด 4 ชั้นเลย แถมยงัมีมมุ
ถ่ายรูปเก๋ๆและพร็อพต่างๆ มากมาย ไม่วา่จะเป็นชุดคลุมหรือ
ผา้พนัคอของทั้ง 4 บา้นพร้อมไมก้ายสิทธ์ิ 



 

 

ค า่ เพ่ือไม่เป็นการรบกวนช่วงเวลาช้อปป้ิง อสิระรับประทาน
อาหารตามอธัยาศัย ณ ย่านฮงแด  

พกัที ่Holiday Inn Hongdae  
 
 
 
 
 
 
 

Day4 ศูนย์เวชส าอางเกาหล ี- หมู่บ้านโบราณฮุกชอน - 
ชมมรดกโลกพระราชวงัชางด็อกกุง - ศูนย์
สมุนไพรโสมเกาหล-ี พพิธิภัณฑ์สาหร่าย - เรียนรู้
การท ากมิจิ ใส่ชุดฮันบก -ทงแดมุน - 
คลองชองเกชอน – ดิวตีฟ้รี – ช้อปป้ิง เมียงดง 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ใหท่้านเลือกซ้ือคอสเมติกหลากยีห่อ้คุณภาพท่ีผูห้ญิงชาวเกาหลีทั้ง
สาวทั้งไม่สาวแลว้ใหค้วามส าคญักบัเร่ืองผิวหนา้ค่อนขา้งมาก 
โดยเฉพาะในกลุ่มบ ารุงผิวพ้ืนฐาน Skin Care และเคร่ืองส าอางค์
ผสมสมุนไพรท่ี ศูนย์เวชส าอางค์ จากนั้นน าท่านสู่ โบราณฮุกชอน 
(Bukchon Hanok Village) ค าวา่ พกุชน (Bukchon) มีความหมาย
วา่ “หมู่บา้นทางเหนือ” หมู่บา้นแห่งน้ีมีลกัษณะเป็นตรอกซอก
ซอย อนัเป็นท่ีตั้งของ บา้นแบบดั้งเดิมกวา่ร้อยหลงัและเป็นท่ีเก็บ
รักษาสภาพแวดลอ้มของเมืองไวเ้พ่ือเป็นการบอกเล่า
ประวติัศาสตร์และเป็นมรดกทางวฒันธรรม ตั้งแต่สมยัราชวงศ์

โชซ็อน ท่ีมีอายกุวา่ 600 ปี ถือเป็นชุมชนเก่าซ่ึงเคยเป็นพ้ืนท่ี ท่ี 
บา้นส่วนใหญ่สร้างข้ึนในระหวา่งปี ค.ศ. 1910 ถึงปี ค.ศ. 1920 
รวมไปถึงบา้นท่ีมีรูปแบบสถาปัตยกรรมสไตลเ์มือง ตั้งแต่ปี ค.ศ. 
1930 วนัน้ีหลายหลงัเปล่ียนเป็นศูนยว์ฒันธรรม เกสตเ์ฮาส์ 
ร้านอาหาร และร้านขายชา กาแฟ ใหแ้ก่นกัท่องเท่ียว เพ่ือสมัผสั 
เรียนรู้ และด่ืมด ่ากบัวฒันธรรมเกาหลีแบบดั้งเดิม ชม
สถาปัตยกรรมแบบยอ้นยคุของหมู่บา้นแห่งน้ีท่ีใครมาเยอืนก็ตอ้ง
เดินถ่ายรูปทัว่ทั้งตรอกซอกซอยอนัคดเค้ียวและมนตเ์สน่ห์แห่งวถีิ
ชีวติท่ีติดตาตรึงใจ 

ชมมรดกโลกพระราชวงัชางดอ็กกงุ 

ไดช่ื้อวา่ “พระราชวงัอนัเป็นทีรั่กแห่งราชวงศ์โชซอน”สร้างข้ึนใน
ปี ค.ศ. 1405 แลว้เสร็จในปี ค.ศ. 1412 พระราชวงัน้ีไดรั้บการ
อนุรักษไ์วอ้ยา่งดีท่ีสุดในฐานะของ พระราชวงัหลวงทั้งหา้แห่ง
กรุงโซล และไดถู้กก าหนดใหเ้ป็นสมบติัของชาติมาหลายศตวรรษ 
โดยพระราชวงัแห่งน้ียงัไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นมรดกโลกทาง
วฒันธรรมขององคก์ารยเูนสโก ค.ศ. 1997 และกลายเป็นอีกหน่ึง
สถานท่ีท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ท่ีส าคญัท่ีสุดท่ีแสดงถึงคุณค่า
ทางประวติัศาสตร์ศิลปะและสถาปัตยกรรมท่ีงดงาม 

เทีย่งบริการอาหารกลางวนั เมนูชาบู ชาบู 

 น าท่านชม ศูนย์สมุนไพรโสมเกาหล ีผลิตภณัฑโ์สมเป็นส่ิงท่ีขาด
ไม่ไดส้ าหรับผูท่ี้ค  านึงถึงสุขภาพในปัจจุบนั  
พพิธิภัณฑ์สาหร่าย จดัแสดงเร่ืองราวต่างๆของการท าสาหร่ายและ
ประวติัความเป็นมาตน้ก าเนิดของการผลิตสาหร่าย ใหท่้านจะได้
เลือกชิมผลิตภณัฑท่ี์ท าจากสาหร่ายหลากหลายรสชาติใหล้ิ้มลอง
และเลือกซ้ือ  



 

 

เรียนรู้การท ากิมจิ พร้อมทั้ง สวมชุดฮันบก เป็นชุดประจ าชาติของ
เกาหลีพร้อมถ่ายภาพเป็นท่ีระลึก 

ย่านทงแดมุน เป็นแหล่งท่องเท่ียวช่ือดงัใน โซล ท่ีน่ีเป็นยา่นการคา้
ท่ีส าคญัตั้งอยูใ่น เขตจองโนก ูซ่ึงเป็นยา่นใจกลางของเมือง 
นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ท่ีมาเท่ียวยา่นทงแดมุนมกัจะแวะมาเท่ียวท่ี 
สวนประวติัศาสตร์และวฒันธรรมทงแดมุน 

คลองชองกเยชอน หรือเรียกอีกช่ือหน่ึงวา่ คลองชองเกชอน หรือ 
ชองเคยอน เป็นคลองท่ีมีมาตั้งแตส่มยัโบราณตั้งแต่ยคุของ
ราชวงศโ์ชชอน มีอายมุากกวา่ 600 ปี ความยาวประมาณ 11 
กิโลเมตร ไหลผา่นกลางกรุงโซล 

อิสระชอ้ปป้ิง... ดวิตีฟ้รี แหล่งชอ้ปป้ิงแหล่งปลอดภาษี สินคา้แบ
รนดเ์นม อาทิ นาฬิกา,แวน่ตา,เคร่ืองส าอางคก์ระเป๋า,กลอ้งถ่ายรูป
หรือจะเป็นน ้ าหอม ราคาถูกกวา่ประเทศไทยประมาณ 2 ถึง 3 เท่า 
และบางรุ่นไม่มีขายในประเทศไทย และมีรองเทา้หลากหลายแบรนด์
ดงัใหเ้ลือกมากมาย อาทิเช่น ADIDAS, NIKE, NEW BALANCE, 
VANS, CONVERSE, FILA เป็นตน้  

น าท่านชอ้ปป้ิงตลาดดงัท่ีสุดของเกาหลี ตลาดเมยีงดง หรือสยามสแควร์
เกาหลี หากท่านตอ้งการทราบวา่แฟชัน่ของเกาหลีเป็นอยา่งไร กา้วล ้าน า
สมยัเพียงใดท่านจะตอ้งมาท่ีเมียงดงแห่งน้ีพบกบัสินคา้วยัรุ่น อาทิ เส้ือผา้
บุรุษ-สตรี เคร่ืองส าอางดงัๆ อาทิ  ETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THE 
FACE SHOP,  MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE  หรืออีกมากมายให้
ท่านไดเ้ลือกซ้ือซ่ึงราคาถูกกวา่ท่ีเมืองไทย 2-3 เท่า 

ค า่ อสิระรับประทานอาหารตามอธัยาศัย ณ ตลาดเมยีงดง 

พกัที ่Holiday Inn Hongdae  

 

 

 

 



 

 

 

Day 5 ศูนย์สุภาพน า้มันสนเข็มแดง – ศูนย์สมุนไพร

ฮ้อกเกค็นามู -โซลทาวเวอร์ คล้องกุญแจคู่รัก- 

อนิชอนไชน่าทาวน์ – หมู่บ้านเทพนิยายซงโวลดง – ร้าน

ละลายเงินวอน – ท่าอากาศยานอนิชอน– ท่าอากาศยาน

สุวรรณภูมิ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ ศูนย์สมนุไพรน า้มนัสนเขม็แดง หรือ RED 
PINE มหศัจรรยแ์ห่งธรรมชาติ ผา่นผลงานการวจิยัมากมายจาก
มหาวทิยาลยัแห่งชาติ ประเทศเกาหลีใต ้มีสรรพคุณช่วยลดไขมนั
และน ้ าตาลในกระแสเลือด ป้องกนัการเกิดเสน้เลือด ตีบ แตก ตนั 
และสามารถลา้งสารพิษในร่างกาย เพ่ือเพ่ิมภูมิตา้นทานและท าให้
อายยุนืแบบชาวเกาหลี ซ่ึงก าลงัเป็นส่ิงท่ีไดรั้บความนิยมจากคนใน
ประเทศเกาหลีเป็นอยา่งมาก 

ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกต็นามู สมุนไพรเกรด A ท่ีทางรัฐบาลเกาหลี
สนบัสนุนใหค้นเกาหลีไดท้านแตข่องระดบัพรีเม่ียม ช่วยลดอาการ
เมาคา้งไดดี้ ดว้ยการขบัแอลกอฮอลอ์อกจากร่างกาย ลด-ต่อตา้น
อนุมูลอิสระ 

จากนั้นน าท่านสู่ หอคอย N’SEOUL TOWER ยอ้นรอยซีรียด์งั “ 
You Who Came From The Stars” (ยยัตวัร้ายกบันายต่างดาว) “ 
Boys Over Flowers หรือ F4 เกาหลี” ณ เขานมัซานภูเขาเพียงลูก
เดียวใจกลางเมืองหลวงกรุงโซล 1 ใน 17 หอคอยเมืองท่ีสูงท่ีสุดใน
โลก สูงถึง 480 เมตร เหนือระดบัน ้ าทะเลชมทศันียภาพกรุงโซล
และชานเมืองแบบรอบทิศ360องศา ต่ืนตาต่ืนใจกบัทศันียภาพอนั
สวยงามรอบๆกรุงโซลมีจุดถ่ายภาพหลายมุมใหเ้ลือกเช่น เกา้อ้ี
คู่รัก น่ีเป็นอีกจุดท่ีคู่รักนิยมมาถ่ายรูปกนั หรือท่ีลอ็คกญุแจรูป 

  



 

 

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 

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

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

น าท่านเดนิทางสู่... สนามบินอนิชอน เพ่ือเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ 

20.25น. เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินทีเวย ์เท่ียวบินท่ี 
TW101 

00.25น. 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
https://www.jointtravel.com/category/south-korea-travel-information/gyeonggi-do-travel/
https://www.jointtravel.com/category/south-korea-travel-information/


 

 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 

ผู้ใหญ่ 
พกั2-3ท่าน/

ห้อง 
(ราคาต่อ
ท่าน) 

เดก็อายุต า่กว่า 
12 ปี 

ไม่มีเตียง 
(ราคาต่อท่าน) 

พกัเดีย่วเพิม่ 
(ราคาต่อ
ท่าน) 

29 พฤษภาคม – 03 มิถุนายน  
65 

(วนัเฉลมิพระชนมพรรษา) 
17,777.- 15,777.- 4,777.- 

05 - 10 มิถุนายน  65 19,777.- 17,777.- 4,777.- 

12 - 17 มิถุนายน  65 19,777.- 17,777.- 4,777.- 

19 - 24 มิถุนายน  65 19,777.- 17,777.- 4,777.- 

26 มิถุนายน – 01 กรกฎาคม 
65 

19,777.- 17,777.- 4,777.- 

03 - 08 กรกฎาคม 65 19,777.- 17,777.- 4,777.- 

10 -15 กรกฎาคม 65 
(วนัอาสาฬหบูชา/วนัเข้าพรรษา) 

20,777.- 18,777.- 4,777.- 

17 - 22 กรกฎาคม 65 19,777.- 17,777.- 4,777.- 



 

 

24 - 29 กรกฎาคม 65 21,777.- 19,777.- 4,777.- 

07 – 12 สิงหาคม 65 
(วนัแม่แห่งชาติ) 

22,777.- 20,777.- 4,777.- 

14 – 19 สิงหาคม 65 19,777.- 17,777.- 4,777.- 

21 – 26 สิงหาคม 65 19,777.- 17,777.- 4,777.- 

28 สิงหาคม – 02 กนัยายน 65 19,777.- 17,777.- 4,777.- 

04 – 09 กนัยายน 65 19,777.- 17,777.- 4,777.- 

11 – 16 กนัยายน 65 19,777.- 17,777.- 4,777.- 

18 – 23 กนัยายน 65 19,777.- 17,777.- 4,777.- 

25 – 30 กนัยายน 65 19,777.- 17,777.- 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 
 



 

 

 

 

 


