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วนั
ที ่

โปรแกรมทวัร ์
อาหาร 

โรงแรม 
เชา้ เทีย่ง เย็น 

1 สนามบนิสวุรรณภมู ิ     

2 
สนามบนิอินชอน – เกาะนาม ิ– สะพานกระจกแกว้ซุ
ยังคัง – นัมซาน ทาวเวอร ์ 

   
GRAND PALACE HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่  

3 
ไรส่ตรอวเ์บอรร์ี ่– เมอืงยงอนิ – สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์– 
กรงุโซล  
– COSMETIC SHOP – ยา่นฮงแด 

   

GOLDEN CITY 
DONGDAEMUN  HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่  

4 
พระราชวงัเคยีงบก – ศนูยส์มนุไพรโสม – ศนูยส์มนุไพร
บ ารงุตับ – ดวิตีฟ้ร ี– ยา่นเมยีงดง 

   

GOLDEN CITY 
DONGDAEMUN HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่  

5 
ผลิตภัณฑ์น ้ ามันสน – พลอยอเมทิส – พิพิธภัณฑ์
สาหร่าย – ละลายเงนิวอน ซปุเปอรม์ารเ์ก็ต – สนามบนิ
อนิชอน – สนามบนิสวุรรณภมู ิ– ประเทศไทย 

    



 
 

  

BKK           ICN ICN       BKK 

  

TW102 01.25 08.50 TW101 19.35 23.55 

      

อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง 
ราคาทวัร/์ทา่น 

พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น 

ราคาทวัรเ์ด็ก/ทา่น 

(อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 
ราคาทวัรไ์มร่วม 

ต ัว๋เครือ่งบนิ 

ราคา 

หอ้งพกั
เดีย่ว 

02 – 06 มนีาคม 66 24,990 24,990 14,990 5,500 

03 – 07 มนีาคม 66 24,990 24,990 14,990 5,500 

อตัราคา่บรกิารส าหรบั เด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 10,000 บาท 
อตัราคา่บรกิารไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถ ิน่ และหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 1,500 บาท 

 
 

เงือ่นไขการเดนิทางเขา้และออกประเทศ 

ในการเดนิทางไปยงัเกาหลจีะตอ้งใชผ้ลการอนุมตั ิK-ETA ดว้ยทกุครัง้ และขอ้มลูในเอกสารจะตอ้งตรงกบัหนังสอื

เดนิทางเทา่นัน้หากขอ้มลูไมต่รงตามหนังสอืเดนิทาง จะไมส่ามารถเดนิทางเขา้ประเทศเกาหลใีตไ้ด ้

 

เอกสารทีผู่เ้ดนิทางตอ้งจดัเตรยีมและด าเนนิการสง่ใหก้บัทางบรษิทั 

1. ส าเนาพาสปอรต์ (อายกุารใชง้านตอ้งเหลอืมากกวา่ 6 เดอืน) 

2. หลักฐาน K-ETA (Korea Electronic Travel Authorization) ทีไ่ดรั้บการอนุมตัเิรยีบรอ้ยแลว้ ซึง่ขอ้มลูตอ้งตรงตามกบั

หนงัสอืเดนิทาง กรณีขอ้มลูผดิทางบรษัิทไมรั่บผดิชอบใดๆ 

 

 

ส าคญัโปรดอา่น 

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

ช าระส่วนทีเ่หลอื 21 วัน ก่อนการเดนิทาง กรณีวันเดนิทางนอ้ยกว่า 21 วัน ตอ้งช าระค่าทัวรเ์ต็มจ านวน 100% 

เทา่นัน้ 

2. อตัราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทาง จ านวน 15 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจ านวน

ทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงอัตราคา่บรกิาร (ปรับราคาเพิม่ขึน้ 

เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) 

3. ทา่นทีต่อ้งออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ตั๋วเครือ่งบนิ, รถทัวร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่น

ท าการออกบัตรโดยสาร เนื่องจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลี่ยนไฟลท์ หรือ เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ และการแนะน าจากเจา้หนา้ทีเ่ป็นเพยีงการแนะน าเทา่นัน้ 

4. นักทอ่งเทีย่วทีต่อ้งการเดนิทางโปรแกรมขา้งตน้ควรท าการจอง และ สง่เอกสารเพือ่ขอวซีา่หมูค่ณะกอ่นเดนิทาง

อยา่งนอ้ย 45 วัน วันหยดุนักขัตฤกษ์ 60 วัน หากระยะเวลานอ้ยกว่าทีร่ะบุไวข้า้งตน้ ขอสงวนสทิธิใ์นการขอวซีา่

ประเภทอืน่ซึง่อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ หรอืมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น 

โปรแกรมเดนิทาง 5 วนั 3 คนื : โดยสายการบนิ 

T’WAY (TW) 

   เทีย่วบนิที ่             เวลาออก    

เวลาถงึ 

     เทีย่วบนิที ่    เวลาออก           

เวลาถงึ 



5. ระหว่างท่องเที่ยวหากนักท่องเที่ยวไดรั้บการตรวจยนืยันว่ามเีชือ้โควดิ ทางโรงแรมอาจมคี่าท าความสะอาด

หอ้งพักเพิม่เตมิ ถา้ม ี(ไมร่วมอยูใ่นรายการทัวร)์ 

6. ในกรณีที่ภาครัฐทัง้ไทย และประเทศปลายทางมขีอ้ก าหนดในการกักตัว หรือ การตรวจหาเชือ้โควดิ-19 ทุก

ประเภท ผูเ้ดนิทางตอ้งรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยสว่นนีด้ว้ยตัวทา่นเอง ถา้ม ี(ไมร่วมอยูใ่นรายการทัวร)์ 

7. ตามนโยบายของรัฐบาลเกาหลใีต ้ร่วมกับการท่องเทีย่วเกาหลใีตเ้พือ่โปรโมทสนิคา้ในนามของรา้นรัฐบาล คอื 

สมุนไพรโสม สมุนไพรฮอตเกนามู น ้ามันสน ศูนยเ์ครือ่งส าอางค ์(คอสเมตคิ) พลอยอเมทสิ และรา้นคา้ปลอด

ภาษี (ดวิตีฟ้ร)ี ซึง่จ าเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทัวร ์เพราะมผีลกับราคาทัวร ์ทางบรษัิทฯ จงึอยากเรยีนชีแ้จง

ลกูคา้ทุกทา่นว่า รา้นรัฐบาลทกุรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกทา่นแวะชม หากประสงคจ์ะซือ้หรอืไมซ่ือ้ขึน้อยูก่ับความ

พอใจของลกูคา้เป็นหลัก ไมม่กีารบงัคับใดๆ ทัง้ส ิน้ 

7.1 ทัวรค์รัง้นี้มวีัตถปุระสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเป็นหมูค่ณะเท่านัน้ ถา้ลูกคา้ตอ้งการแยกตัวออกจากกรุ๊ป

ทัวร์ โดยไม่ลงรา้นช็อปป้ิง เชน่ รา้นโสม/ฮอกเกนามู/น ้ามันสน/เครือ่งส าอางค์คอสเมตคิ/พลอยอเมทสิ ทาง

บรษัิทจะคดิคา่ด าเนนิการในการแยกทอ่งเทีย่วเอง 300 USD ตอ่ทา่น 

 

 

Day1  สนามบนิสวุรรณภมู ิ

22.00 นัดหมายพรอ้มกนัที ่สนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย โปรดสงัเกตปุ้าย เลทสโ์กกรุ๊ป พบเจา้หนา้ทีค่อยให ้

การตอ้นรับพรอ้มอ านวยความสะดวกเชค็อนิใหแ้กท่า่น 

 

Day2 สนามบนิอนิชอน – เกาะนาม ิ– สะพานกระจกแกว้ซุยงัคงั – นมัซาน ทาวเวอร ์

 

01.25 ออกเดนิทางสู ่สนามบนิอนิชอน ประเทศเกาหลใีต ้โดยสายการบนิ T’WAY AIR เทีย่วบนิที ่TW102 

08.50 เดนิทางถงึ สนามบนิอนิชอน ประเทศเกาหลใีต ้ผ่านการตรวจคนเขา้เมอืงรับสัมภาระผ่านจุดคัดกรองตาม

ระเบยีบของสนามบนิ 

น าท่านเดนิทางไปยัง เมอืงชุนชอน ทีต่ัง้ของแหล่งท่องเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงของเกาหลใีตอ้ย่าง เกาะนาม ิ

เกาะขนาดเล็กทีต่ัง้อยูใ่จกลางทะเลสาปชองเพยีง บนเกาะจะมบีรรยากาศร่มรืน่เต็มไปดว้ยตน้สน ตน้เกาลัด 

ตน้แปะก๊วย ตน้ซากุระ ตน้เมเป้ิล และตน้ไม ้ดอกไมอ้ืน่ๆ ทีพ่ลัดกันออกดอกเปลีย่นสใีหช้มกันทุกฤดูกาล 

การขา้มไปเกาะนามนัิน้ใชเ้วลาสัน้ๆ เพยีงแค ่5 นาท ีโดยน่ังเรอืเฟอรีข่า้มไป ท่านจะไดส้ัมผัสความสวยงาม

ของเกาะนาม ิซึง่ความน่าสนใจของเกาะนามอิยูต่รงทีธ่รรมชาตสิวยงามของตน้ไมน้อ้ยใหญ่ทีม่อียูม่ากมาย 

โดยเฉพาะทวิตน้สนสงูใหญ่ทีข่ ึน้เรยีงรายเป็นแนวยาว และมาปลุกความรักซรีสีเ์กาหลดีว้ยการเดนิชลิๆ ไป

บนถนนทีม่ตีน้ไมข้นาบขา้ง ซึง่เป็นถนนทีโ่ดง่ดังไปทั่วโลกอยา่ง “Ginkgo Tree Lane” บรรยากาศหนาวๆ มี

หมิะปกคลมุ เกาะนามโิดง่ดังจากซรีีย่เ์รือ่ง Winter Sonata โดยใชเ้กาะนามเิป็นสถานทีถ่า่ยท า คูรั่กมายมาก

มักไม่พลาดทีจ่ะมาถ่ายรูปกับจุดไฮไลทบ์นเกาะสุดโรแมนตกิ “Winter Sonata’s First Kiss” รูปปั้นคู่พระ-

นางจากซรีีย่เ์รือ่งดัง ใกลก้ันนัน้จะมโีซนอาหารทัง้รา้นอาหารแบบน่ังทาน รา้นของป้ิงยา่ง และซาลาเปานงึ

เตาถา่นแบบโบราณ 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร เมน ูBULGOGI 

น าทา่นเดนิทางสู ่สะพานกระจกแกว้ซุยงัคงั (Soyanggang Sky Walk) สะพานกระจกใสทีย่าวทีส่ดุใน

เกาหล ีตัง้อยูใ่นเมอืงชนุชอน สะพานแห่งนี้มคีวามยาว 156 เมตร ตัง้อยูเ่หนือทะเลสาบเอยีมโฮ ใหท้่านได ้



สมัผัสความหวาดเสยีว ตืน่ตาตืน่ใจไปกบัววิทวิทัศนท์ีง่ดงามของทะเลสาบแห่งนี ้จากนัน้น าท่านไปยงัหนึง่ใน

ทาวเวอรท์ีม่วีวิทีส่วยทีส่ดุในเอเชยี นมัซาน ทาวเวอร ์(Namsan Tower) ตัง้อยูบ่นภเูขานัมซานใจกลาง

กรุงโซล มคีวามสงูจากฐานหอคอยประมาณ 236.7 เมตร และมคีวามสงู 479 เมตรจากพืน้ดนิ ไมว่่าจะเป็น

ชว่งกลางวัน ชว่งกลางคนื หรอืฤดูกาลไหนๆ ก็ยังไดรั้บความนยิมเสมอมา ทัง้จากนักท่องเทีย่วและคู่รักชาว

เกาหลเีพราะเป็นจดุชมววิทีม่องเห็นววิทั่วทัง้กรงุโซลและบรเิวณรอบๆ แบบพาโนรามา่ นับเป็นอกีสถานทีส่ดุ

แสนโรแมนตคิแหง่หนึง่ 

 

ทีคู่รั่กทกุคูไ่มค่วรพลาด *ราคาทวัรย์งัไมร่วมกญุแจและคา่ขึน้ลฟิท ์

ค า่ บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร เมน ูSHABU 

ทีพ่กั GRAND PALACE HOTEL ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

Day3 ไรส่ตรอวเ์บอรร์ี ่– เมอืงยงอนิ – สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์– กรงุโซล – COSMETIC SHOP – ยา่นฮง

แด 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่ไรส่ตรอวเ์บอรร์ี ่ใหท้่านไดช้มิสตรอเบอรร์ีส่ดๆ ดว้ย

สสีนัทีส่ดใสและรสชาตทิีเ่ยีย่มยอดสตรอวเ์บอรร์ีเ่กาหลจีงึเป็นทีน่ยิมของคนทั่ว

โลกทีต่อ้งมาลองชมิสักครัง้นงึ ยงัสามารถซือ้กลับไปฝากคนทีเ่มอืงไทยไดอ้กี

ดว้ย โดยจะมกีารแพ็คใสก่ลอ่งสวยงาม และน าสง่ถงึสนามบนิในวันสดุทา้ยกอ่น

เดนิทางกลับ (ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพอากาศ) 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร เมน ูKALBI PORK 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงยงอนิ ซึง่เป็นทีต่ัง้ของสวนสนุกกลางแจง้ทีใ่หญ่ทีส่ดุของประเทศ สวนสนุกเอเวอร์

แลนด ์ถกูขนานนามวา่เป็นดสินยีแ์ลนดแ์หง่เกาหลใีต ้ตัง้อยูท่า่มกลางหบุเขาประกอบไปดว้ยโซนตา่งๆ ดังนี้ 

Global Fair, Magic Land, European Adventure, American Adventure, Zootopia เมือ่ทา่นกา้วผา่นประตู

เขา้ไปในสวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์พบกับอาคารทรงสวยทีต่กแต่งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบวกิตอเรยีตะวันออก

และอนิเดยี ซึง่ผสมผสานจนเขา้กันลงตัว แวะถ่ายรปูสวยๆ ที ่Magic Tree ตน้ไมแ้ฟนตาซขีนาดใหญ่ทีจ่ะ

เปลีย่นธมีไปตามเทศกาลตา่งๆ ถอืเป็นอกีจุดแลนดม์ารค์ส าหรับนักทอ่งเทีย่ว ใครชอบเครือ่งเลน่หวาดเสยีว

ตอ้งหา้มพลาดเด็ดขาด สนุกกบัเครือ่งเลน่นานาชนดิไมว่า่จะเป็น รถไฟเหาะตลีังกา (Rolling X-Train) ทีเ่ร็ว

สดุๆ และตลีังกาถงึ 2 รอบ เฮอรร์เิคน (Hurricane) เครือ่งเลน่ทีจ่ะหมนุๆ เหวีย่งๆ ใหห้ัวใจเตน้รัวกบัความสงู

เกอืบ 20 เมตรจากพืน้ดนิ! ดับเบิล้ร็อกสปิน (Double Rock Spin) ทีจ่ะหมนุๆ ตลีังกา 3 ตลบบนอากาศดว้ย

ความสูงทีแ่ทบกลัน้หายใจ เรอืเหาะไวกิง้ (Columbus Adventure) เตรยีมตัวเตรยีมใจไปกับเจา้เรอืเหาะ

ยักษ์ทีจ่ะเหวีย่ทุกคนขึน้ไปสูงถงึ 30 เมตร ในมุม 75 องศา และไฮไลคท์ี่พลาดไม่ไดข้องสวนสนุกแห่งนี้ 

รถไฟเหาะรางไม ้(T-EXPRESS) รถไฟเหาะรางไมท้ีส่งูชนัเป็นอันดับ 4 ของโลก ซึง่มคีวามชนัถงึ 77 องศา 

และวิง่ดว้ยความเร็ว 104 กโิลเมตร/ชั่วโมง พักเหนื่อยจากเครื่องเล่นหลุดเขา้มาในโลกของเหล่าสัตว์



มากมาย โซนZootopia หนึง่ในสวนสตัวท์ีใ่หญท่ีส่ดุของเกาหล ีมสีตัวม์ากกว่า 2,000 ตัว จาก 200 กวา่สาย

พันธุ ์พาทกุทา่นทอ่งไปกบัโลกของ  

 

 

สตัวป่์าซาฟาร ีขึน้ไปบนรถบสัซาฟารเีพือ่ใกลช้ดิกบัเหลา่สตัวป่์ายิง่ขึน้อยา่งโซน Safari World พบกบัสตัวท์ี่

น่าเกรงขามอยา่งสงิโตเจา้ป่า  เสอือันดุรา้ย และหมตีัวใหญ่ทีอ่าจจะโผล่มาทักทายคุณไดทุ้กเมือ่ตะลุยเขา้

ไปในโซน  Lost Valley  ตืน่เตน้ไปกบัการน่ังรถ  

สะเทิน้น ้าสะเทิน้บก พรอ้มเพลดิเพลนิกบัการชมสตัวต์า่งๆ ทีเ่ดนิเล่นอยา่งอสิระ เปลีย่นบรรยากาศจากเหล่า

สัตวโ์ลกมาเจอความสวยงามของหมู่พฤกษา สวนดอกไมส้ีฤ่ดู เดนิชมสวนดอกไมท้ี่ก าลังออกดอกบาน

สะพร่ังอวดสสีัน ซึง่จะเปลี่ยนแปลงพันธุ์ดอกไมไ้ปตามฤดูกาลในรูปแบบทีห่ลากหลายตลอดทัง้ปี (ท ัง้นี้

ข ึน้อยู่กบัสภาพอากาศ) ดว้ยสสีันที่สดของดอกไมแ้ต่ละชนดิจงึไดรั้บความนยิมอย่างมาก ท่านไม่ควร

พลาดทีจ่ะมาถา่ยรูปเก็บบรรยากาศความสดชืน่กลับไปเป็นทีร่ะลกึ รวมทัง้ยังมกีารจัดเทศกาลในแต่ละเดอืน 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ กรุงโซล เป็นเมอืงหลวงและมหานครทีใ่หญ่ทีสุ่ดของประเทศเกาหลใีต ้น าท่าน

แวะชอ้ปทีร่า้นเครือ่งส าอางคย์อดนยิม COSMETIC OUTLET สวรรคข์องนักชอ้ปชาวไทย เพือ่เลอืกซือ้

กลับไปเป็นของฝาก มีใหเ้ลือกมากมายหลากหลายแบนด์ ไม่ว่าจะเป็นสกนิแคร์บ ารุงผวิแบรนด์อย่าง 

DEWINS และแบรนด ์JSM ทีเ่ป็นสนิคา้หลักของทางรา้น ไม่ว่าจะเป็นครมีหอยทาก ครมีน ้าแตก ครมีขัดขี้

ไคล สแตมเซลล ์โบท็อกซ ์เป็นตน้ และยังมสีนิคา้อืน่ๆ อาทเิชน่ ครมีว่านหางจระเข ้แป้งมา้โยก ยายอ้มผม 

แฮนดค์รมี ยาสระผม ฯลฯ 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นเดินทาง ต่ อ ไ ป ยั ง 

ยา่นฮงแด (Hongdae Street) เป็นย่านทีอ่ยู่ใกล ้ๆ  กับมหาวทิยาลัยฮงอกิจงึเป็นศูนยร์วมเด็กวัยรุ่นและ

เด็กมหาลัย มผีลงานศลิปะทีส่ว่นใหญเ่ป็นศลิปะแนวรว่มสมัยจัดวางแสดงเต็มพืน้ทีข่องถนนปิกสัโซท่ีข่ ึน้ชือ่

ของยา่นนี้ นอกจากนัน้ทีน่ี่ยงัมผีับ บาร ์คาเฟ่ รา้นอาหารมากมายตามตรอกซอกซอยแทบทุกแห่ง จงึท าให ้

ทีน่ีเ่ป็นสสีนัของกรงุโซลทีนั่กทอ่งเทีย่วนยิมมาทอ่งเทีย่วไมข่าดสายทัง้กลางวันและกลางคนื 

ค า่ บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร เมน ูJIMTAK 

ทีพ่กั GOLDEN CITY DONGDAEMUN HOTEL ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
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


 

Day4 พระราชวงัเคยีงบก – ศนูยส์มนุไพรโสม – ศนูยส์มนุไพรบ ารงุตบั – ดวิตีฟ้ร ี– ยา่นเมยีงดง 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้น าท่านชมความยิง่ใหญ่ของ พระราชวงัเคยีงบกกุง (Gyeongbokgung Palace) พระราชวัง

แหง่แรกของราชวงศโ์ชซอนทีต่ัง้อยูใ่จกลางกรุงโซล ซึง่เป็นอกีหนึง่สถานทีท่ีใ่ครมาเกาหลเีป็นครัง้แรกตอ้ง

ไมพ่ลาดทีจ่ะแวะมาเยอืน ดว้ยฉากหลังของพระราชวังนัเ้ป็นภเูขาพูกกัซาน ท าใหด้ยู ิง่ใหญอ่ลังการเป็นอยา่ง

มาก เรยีกไดว้่าเป็น The Grand Palace ของเกาหลใีตเ้ลยก็ว่าได ้มสีถาปัตยกรรมทีน่่าสนใจคอื พระทีน่ ัง่ค ึ

นจองวอง เป็นพระทีน่ั่งทีก่ษัตรยิใ์ชอ้อกว่าราชการและเป็นทีท่รงงาน ภายในพระทีน่ั่งไมส่ามารถเขา้ไปชม

ได ้แต่สามารถถ่ายภาพจากดา้นนอกได ้*กรณีทีพ่ระราชวงัเคยีงบกกุงไม่เปิดท าการ ทางบรษิทัขอ

สงวนสทิธิป์รบัรายการทดแทนเป็นพระราชวงัชางด็อกกงุ 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร เมน ูGAMJATANG 

จากนัน้น าท่านออกเดนิทางไปยัง ศนูยส์มุนไพรโสมเกาหล ีสมนุไพรทีช่ว่ยเสรมิความแข็งแรงใหแ้กร่ะบบ

ยอ่ยอาหาร ปอด ชว่ยท าใหจ้ติใจสงบ และเพิม่พละก าลัง มสีรรพคุณทางการแพทยช์ว่ยบ ารุงหัวใจ ป้องกัน

โรคหัวใจขาดเลอืด เสรมิประสทิธภิาพทางเพศ ลดและป้องกนัมะเร็ง  

จากนัน้พาท่านชม ศนูยส์มุนไพรบ ารุงตบั ตน้ไมช้นดินี้เจรญิเตบิโตในป่าลกึบนภูเขาทีป่ราศจากมลภาวะ 

และสงูเหนือระดับน ้าทะเล 50-800 เมตร ชว่ยดูแลตับใหส้ะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ไมถู่กท าลาย

จากการดืม่แอลกอฮอล ์กาแฟ บหุรี ่สารตกคา้งจากอาหาร และยา  

น าท่านเลอืกซือ้สนิคา้ปลอดภาษี ดวิตีฟ้ร ีทีร่า้นคา้ปลอดภาษีทีใ่หญ่ทีส่ดุในโซล แหล่งรวมสนิคา้แบรนด์

เนมมากมาย ไมว่า่จะเป็น น ้าหอม เสือ้ผา้ เครือ่งส าอาง กระเป๋า นาฬกิา เครือ่งประดับหลากหลายแบรนดด์ัง 

และสนิคา้แบรนดอ์ืน่ๆ อกีมากมาย โดยชัน้ใตด้นิจะเป็นสนิคา้แบรนดห์รู และเครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์อาทเิชน่ 

PRADA, DIOR, LOUIS VUITTON, BULGARI, LONGCHAMP, COACH, GUCCI, MICHEL KORS, LOEWE, 

MIU MIU เป็นตน้ ในส่วนของชัน้ที่ 1 เป็นช็อป CHANNEL และนาฬกิาดัง หลากหลายแบรนด์ อาทเิช่น 

ROLEX, HERMES, OMEGA, TISSOT เป็นตน้ ชัน้ 2 เป็นช็อป MCM ชัน้ที่ 3 เป็นโซนเครื่องส าอางค์

หลากหลายแบรนด์ดัง ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ SULWHASOO, HERA, LANEIGE, L'Oréal, SU:M37, ESTEE 

LAUDER, LANCOME, CHRISTIAN DIOR, BIOTHERM, MAC เป็นตน้ ชัน้ 4 จะเป็นสนิคา้แบรนดเ์นมอืน่ๆ 

และชัน้ที ่5 จะเป็นแบรนดข์องเกาหล ีและโซนรา้นอาหาร  

จากนัน้น าทา่นสู ่ยา่นเมยีงดง แหลง่ละลายทรัพยใ์นดวงใจของสาวๆ หลายคนแหลง่ละลายทรัพยใ์นดวงใจ

ของสาวๆ หลายคน หรอืสยามสแควร ์เกาหล ีตลาดแห่งนี้จะมเีสือ้ผา้สตรทีแฟชั่นแบรนดเ์กาหล ีรองเทา้ 

น ้าหอม เครื่องส าอาง BRANDNAME ชือ่ดัง และ STREET BRAND รวมถงึซดีีเพลง รูปดารา และศลิปิน

เกาหล ีหรอือะไรทีว่ัยรุ่นตอ้งการก็สามารถหาไดจ้ากทีต่ลาดนี้ อาทเิชน่ รา้นเครือ่งส าอางคท์ีคุ่น้หูคนไทยที่

ไมว่า่จะเป็น SULWHASOO, JUNG SAEM MOOL, 3CE, ETUDE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, NATURE 

REPUBLIC, INNISFREE ราคาเครือ่งส าอางจะถูกกวา่ประเทศไทย และบางรุ่นไมม่ขีายในประเทศไทย หรอื

จะเป็นรา้นรองเทา้ แบรนด์ดังใหเ้ลือกมากมาย อาทิเช่น ADIDAS, NIKE, NEW BALANCE, VANS, 

CONVERSE, FILA บางคอลเล็กชัน่ทีม่แีคท่ีเ่กาหล ีเป็นตน้ ในสว่นของอาหารบรเิวณขา้งทางทีฮ่อตฮติไมแ่พ ้



 

กนัอยา่งโซน เมยีงดงสตรทีฟู้ดมอีาหารหรอืของทานเลน่ไมว่า่จะเป็น หอยเชลลย์า่งอบชสี ขนมไขห่รอืเครัน

ปังขนมยอดฮติตลอดกาลของเมยีงดง กุง้ล็อบสเตอรต์ัวใหญ่ย่างชสีมรีสหวาน ชสีย่าง โดยการเอามอส

ซาเรลลา่ชสี เสยีบไมแ้ลว้เอาไปยา่ง ออมกุ ต๊อกโบก ีเคก้ขา้วทีข่ ึน้ชือ่ของเกาหล ีปรุงรสดวย้ซอสเผ็ดสไตล์

เกาหลเีมนูนีม้อียูเ่กอืบทกุซอกทกุมมุทีใ่นตลาดเมยีงดง บะหมีด่ าจาจังมยอน หนึง่ในเมนูสดุฮติทีเ่ห็นกนับอ่ย

ในซรีีส่เ์กาหล ีมันฝร่ังเกลยีวทอดกรอบเสยีบไม ้พบเห็นไดท้ั่วไปในเมอืงไทย แต่ของทีน่ี่จะมไีสก้รอกเพิม่

เขา้มาอกีหนึง่ชัน้ ปลาหมกึยกัษ์ทอดกรอบ เสยีบไมแ้บบอลังการโรยดว้ยเกลอื เป็นตน้ แตห่ากคนทีช่อบของ

หวานก็จะม ีไอศครมีซอฟตเ์สริฟ์เจา้ดัง ซึง่ไอศครมีทีก่ดมาใสโ่คนนัน้สงูถงึ 2 ฟตุ หรอืไมว่่าจะเป็นไอศครมี

วาฟเฟิล 

ค า่ อสิระอาหารค ่าตามอธัยาศัย เพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลาชอ้ปป้ิงของทา่น 

ทีพ่กั GOLDEN CITY DONGDAEMUN HOTEL ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

Day5 ผลติภณัฑน์ า้มนัสน – พลอยอเมทสิ – พพิธิภณัฑส์าหร่าย – ละลายเงนิวอน ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต  

สนามบนิอนิชอน – สนามบนิสวุรรณภมู ิ– ประเทศไทย 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเรยีนรูก้ารท าผลติภณัฑท์ีส่กัดจาก ผลติภณัฑน์ า้มนัสน มสีรรพคุณชว่ยบ ารงุรา่งกาย ลดไขมัน ชว่ย

ควบคุมอาหาร และรักษาสมดุลในร่างกาย น าท่านชมโรงงานเจยีระไน พลอยอเมทสิ แดนเกาหลเีป็นแดน

ของพลอยสมีว่ง พลอยแหง่สขุภาพและน าโชค โดยมตีัง้แตส่มีว่งออ่นเย็นตา จนถงึสมีว่งไวน ์มเีสน่หเ์ยา้ยวน

ใจ พลอยนีจ้ะงามจับตาเมือ่มาท าเป็นแหวน จี ้ตา่งห ูและสรอ้ย 

 

ขอ้มอื น าท่านเดนิทางสู่ พพิธิภณัฑส์าหรา่ย เยีย่มชมพพิธิภัณฑท์ีผ่ลติและแสดงการเลีย้งสาหร่ายแบบ

ครบวงจร สามารถทดลองชมิและเลอืกซือ้สาหรา่ยกลับไปเป็นของฝากได ้ต่อดว้ยเรยีนรูว้ัฒนธรรมเกาหลใีส่

ชดุฮันบก เรยีนการท าคมิบบั (KIMBAP) ซึง่ก็คอืขา้วหอ่สาหรา่ยของเกาหล ีไสใ้นคมิบบัมหีลายรสชาต ิสว่น

ใหญจ่ะท าจากของทีส่กุแลว้ เชน่ ทนู่า หมบูลูโกก ิเนือ้วัว ไขท่อดหั่น แตงกวา แครอททีผั่ดแลว้ ตัดเป็นเสน้ๆ 

กมิจ ิหรอืหัวไชเทา้ดองสเีหลอืง โดยขา้วทีใ่ชท้ าคมิบบัจะปรงุดว้ยน ้ามนังา และเกลอื 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร เมน ูSEAFOOD HOTPOT 

น าทา่นเพลนิเพลนิกบัการแวะซือ้ของฝากที ่ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต (ละลายเงนิวอน ซือ้ 5 แถม 1) สาหรา่ย ขนม

ตา่งๆ ช็อกโกแล็ตหนิ ซเีรยีลช็อกโก ้ผลติภัณฑข์องใบ และรากฝอยของโสมในรูปแบบขนม ชาโสม โคลน

พอกหนา้โสม ครมีลา้งหนา้โสม เครือ่งส าอางโสม และยังมกีมิจ ิเปเปโร (ป๊อกกีเ้กาหล)ี ชนิราเมง (มาม่า

เกาหล)ี นมกลว้ย เป็นตน้ 

 

 

 

 

 ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิอนิชอน ประเทศเกาหลใีต ้

19.35 น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสายการบนิ T’WAY AIR เทีย่วบนิที ่TW101 

23.55 เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทยโดยสวัสดภิาพ ... พรอ้มความประทับใจ 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


