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Day 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (มีบริการ snack บนเครื�อง) 

22.30 น. คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศชั�น 4เคาน์เตอร์สายการบิน Jin Air โดยมีเจา้หนา้ที�บริษทัฯ 

คอยใหก้ารตอ้นรับ และอาํนวยความสะดวกดา้นเอกสารต่างๆ  

วนัที� โปรแกรมทวัร์ อาหาร โรงแรม 

เชา้ เที�ยง เยน็ 

1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (มีบริการ snack บนเครื�อง)     

2 ท่าอากาศยานอินชอน เกาหลีใต ้–อารามารูสกายวอลค์–แนะนาํขึ�นกระเชา้ชมววิกรุง

โซลแบบ 360 องศาณ โซลทาวเวอร์(หากสนใจกรุณาแจง้ในวนัจองจ่ายเพิ�ม 499 บาท/ท่าน)-

คลอ้งกญุแจคู่รัก - ซูวอน 
   

Pacific Hotel Suwon หรือ

เทียบเท่า 

★★★★ 

3 ป้อมปราการฮวาซอง - ฟาร์มผลไมต้ามฤดูกาล -สวนสนุกเลโกแ้ลนด ์- คลองชองก

เยช็อน - ดิวตี�ฟรี - ชอ้ปปิ� งเมียงดง  แนะนาํ แนะนาํ 

Hotel SkyparkMyeongdong

หรือเทียบเท่า 

★★★★ 

4. ศูนยเ์วชสาํอางเกาหลี - ศูนยส์มุนไพรโสมเกาหลี – พิพิธภณัฑส์าหร่าย - เรียนรู้วธีิทาํ

กิมจิ - ใส่ชุดฮนับก - หมู่บา้นโบราณบุกชอน –พระราชวงัเคียงบก - จตัุรัสควางฮวา

มุน – ยา่นฮงแด  – คาเฟ่แฮรี�พอตเตอร์  
  แนะนาํ 

Hotel SkyparkMyeongdong

หรือเทียบเท่า 

★★★★ 

5. ศูนยสุ์ขภาพนํ� ามนัสนเขม็แดง –ศูนยส์มุนไพรฮอ็กเก็ตนามู - ฮานึลปาร์ค - ฮุนไดพรี

เมียม เอาทเ์ลต็ - ยา่นไชน่าทาวน์ - หมู่บา้นเทพนิยายซงวอลดง - ร้านละลายเงินวอน 

- ท่าอากาศยานอินชอน – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ(มีบริการ snack บนเครื�อง) 
   

 

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

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

สัมภาระโหลดใต้เครื�อง 15 KG. ถือขึ�นเครื�อง 10 KG. (อาจมกีารเปลี�ยนแปลงขึ�นอยู่กบัสายการบิน) 

หากต้องการซื�อนํ�าหนักเพิ�มกรุณาแจ้งในวนัจอง 

650 บาท/1 kg. 



 

Day 2 ท่าอากาศยานอนิชอน เกาหลีใต้ –อารามารูสกายวอล์ค–แนะนําขึ�นกระเช้าชมววิกรุงโซลแบบ 360 องศาณ โซลทาว

เวอร์(หากสนใจกรุณาแจง้ในวนัจองจ่ายเพิ�ม 499 บาท/ท่าน)- คล้องกุญแจคู่รัก - ซูวอน 

01.45น. บินลดัฟ้าสู่ กรุงโซล โดยสายการบิน Jin Airเที�ยวบินที� LJ 002 

09.05น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต ้(เวลาทอ้งถิ�นเร็วกวา่ไทย 2 ช.ม.) 

อารามารูสกายวอล์คจุดชมววิที�มีความหวาดเสียวเลก็ๆสาํหรับคนที�กลวัความสูง เพราะพื�นเป็นกระจกใส มองลงไปเห็นแม่นํ� าที�อยูสู่งขึ�นมากวา่ 

45 เมตร ถา้มาตอนกลางวนัจะเห็นชดักวา่มาก แต่ถา้มาตอนกลางคืนก็จะมีแสงไฟสวยๆ โรแมนติก บวกกบัอากาศหนาวๆ ฟินมากนอกจากนั�น 

ยงัมีคาเฟ่น่ารักๆและร้านมินิมาร์ทใหเ้ราไดซื้�อของกิน นั�งชิลไดอี้กดว้ย 

เที�ยงบริการอาหารกลางวนั เมนู ไก่ตุ๋นโสม 

แนะนําขึ�นกระเช้าชมววิกรุงโซลแบบ 360 องศา ณ โซลทาวเวอร์นอกจากเป็นการชมใบไมเ้ปลี�ยนสีในมุมสูงที�แสนจะงดงามแลว้นั�นระหวา่ง

ทางท่านจะไดช้มววิทิวทศัน์ที�สวยงามของกรุงโซลแบบ 360 องศาไปพร้อมกนัอีกดว้ย (หากสนใจกรุณาแจง้ในวนัจองจ่ายเพิ�ม 499 บาท/ท่าน) 

นาํท่านเดินทางสู่ ซูวอนเพื�อเข้าสู่ที�พกั 

คํ�าบริการอาหารคํ�าเมนู หมูย่างเกาหล ี

พกั Pacific Hotel Suwonหรือเทยีบเท่า 



Day 3 ป้อมปราการฮวาซอง - ฟาร์มผลไม้ตามฤดูกาล - สวนสนุกเลโก้แลนด์ - คลองชองเกชอน - ดิวตี�ฟรี - ช้อปปิ� งเมียงดง 

เช้าบริการอาหารเช้าณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นาํท่านเยี�ยมชม ป้อมฮวาซอง (ถ่ายภาพดา้นนอก) ตั�งอยูที่�เมืองซูวอน ประเทศเกาหลีใตส้ร้างขึ�นในช่วง ค.ศ. 1794 - 1796 โดยพระเจา้จองโจ

แห่งราชวงศโ์ชซอน เพื�อใชเ้ป็นที�ประทบัและเป็นที�ฝังพระศพขององคช์ายรัชทายาทจงัฮอน (องคช์ายซาโด) ตวัป้อมทอดยาวโอบลอ้มตอนล่าง

ของเมืองซูวอนเป็นวงรูปไข่มหึมา นอกจากความสวยงามของตวัป้อมแลว้บริเวณลานกวา้งจะเป็นสนามยงิธนู  

นาํท่านชม ฟาร์มผลไม้ตามฤดูกาล 

 

ธันวาคม - พฤษภาคม 
สตอเบอร์รี� 

ออแกนิครสชาตหิวานอม

เปรี�ยว ชิมสดๆจากต้น 

 

มิถุนายน - กนัยายน 
เมล่อน 

เนื�อกรอบ รสชาตหิวานฉํ�า 

กนิแล้วชื�นใจ 

 

ตุลาคม - พฤศจกิายน 

ลูกพลบั 
มรีสหวาน ผลสุกจะมสีีส้ม

อมเหลือง สามารถนํามา

รับประทานสดได้ทนัท ี

 



Legoland เกาหล ีชื�อเตม็ๆ ของสวนสนุก คือ LEGOLAND® Korea Resort นอกจากจะมีสวนสนุกที�มีเครื�องเล่นมากกวา่ 40 เครื�องเล่นแลว้ ก็ยงั

มีโรงแรมเปิดใหบ้ริการถึง 154 หอ้งอีกดว้ย เหมาะสาํหรับการมาเป็นครอบครัวสุดๆ และ Legoland เกาหลี เปิดเป็นแห่งที� 10 ของโลกและจะ

เป็น Legoland ที�แรกของโลกที�สร้างอยูบ่นเกาะ  (ไม่รวมบตัร หากสนใจกรุณาแจง้ในวนัจองจ่ายเพิ�ม 1,299 บาท/ท่าน) สาํหรับท่านที�ไม่เขา้

สวนสนุก อิสระเก็บภาพบรรยากาศบริเวณดา้นนอกรอบสวนสนุกตามอธัยาศยั 

พบกบั 7 โซน ที� Legoland เกาหลี 

1 Bricktopiaเป็นโซนที�จะพาคุณเขา้ไปในโลกของตวัต่อเลโก ้และจะพบกบัเครื�องเล่นที�เป็น

ไฮไลท ์คือ Lego Factory Adventure เป็นเครื�องเลน่ที�เปิดประสบการณ์คุณใหไ้ดล้องเป็นตวั

ต่อเลโก ้ที�จะพาคุณไปในขั�นตอนต่างๆ ของการผลิตตวัต่อเลโกจ้นกระทั�งนาํใส่กล่องส่งถึงมือ

เด็กๆ  

 

 

2 Brick Street เป็นที�ที�คุณจะไดป้ล่อยปลดจินตนาการ ไดตื้�นตา ตื�นใจไปกบัตวัเลโกข้นาดยกัษ์

ที�ตกแต่งอยูใ่นสวนสนุก และมีเครื�องเล่นอยา่ง DJ’s Dizzy Disco Spin ที�ใหคุ้ณไปนั�งอยูใ่น

เครื�องเล่น แลว้หมุนไปตามเสียงเพลงที�ดีเจเปิด ใหคุ้ณไดเ้พลิดเพลินและโยกตามไปกบั

เสียงเพลงสุดโดนใจ  

 

 

3 Lego Castle ทาํตามภารกิจจากพอ่มดเมอร์ลิน เพื�อใหเ้หล่าอศัวนิทั�งหลายไดไ้ปพบกบัเครื�อง

เล่นสุดทา้ทายอยา่งรถไฟเหาะ The Dragon เรียกไดว้า่เป็นเครื�องเลน่สุดหวาดเสียวที�สุดใน

สวนสนุก Legoland เกาหลี เลย 

 



 

4 Lego City นาํคุณไปพบกบัความคึกคกัของเมืองที�เป็นไปดว้ยมินิฟิกเกอร์ในหลากหลาย

อาชีพ ไม่วา่จะเป็นนกัดบัเพลิง นกับิน ตาํรวจเมืองมินิฟิกเกอร์ และอีกมากมาย ที�สาํคญั

คุณหนูๆ ทั�งหลายจะตอ้งชอบกบัโรงเรียนสอนขบัรถใน Lego City ที�จาํลองประสบการณ์

ขบัรถในชีวติจริง แถมยงัมีกิมมิคไดใ้บขบัขี�อีกดว้ย  

 

 

5 Lego Ninjago World โซนที�คุณจะไดพ้บกบันินจาเลโกต้วัเป็นๆ และเป็นโซนที�จะฝึกคุณให้

เป็น Ninjago ดว้ยเครื�องเลน่ Lego Ninjago ซึ�งเป็นครื�องเลน่แบบภาพ 4D ที�คุณควบคุมทุก

อยา่งไดด้ว้ยมือของคุณ เหมือนกบันินจายงัไงละ~ 

 

 

6 Pirate Shores คุณจะไดร่้วมผจญภยัไปกบัเรือรบ ยงิปืนนํ� าใส่เป้าหมาย ซึ�งเป็นเหมือนการ

ล่องเรือโจรสลดั  ไปล่าสมบติัเลย~ นอกจากนี� ก็ยงัมี Pirate Playscape ที�มีเรือโจรสลดัให้

สามารถขึ�นไปถ่ายรูปเล่นได ้สนุกกนัไดท้ั�งครอบครัวเลย 

 

 

7 Minilandมาถึงส่วนสาํคญัที�สุดของสวนสนุก Legoland เกาหลี ที�จะรวบรวมตวัต่อเลโกที้�

สร้างเป็นเมืองต่างๆ จากหลากหลายประเทศ และที�เซอร์ไพรส์คือจะมีโมเดลตวัต่อเลโกที้�คุณ

จะไม่เคยเห็นที� Legoland ประเทศไหนมาก่อน แต่จะมีที� Legoland เกาหลี เท่านั�น!  

 

 

 

เที�ยงเพื�อไม่เป็นการรบกวนช่วงเวลาอนัแสนสนุกอสิระรับประทานอาหารตามอธัยาศัยณ เลโก้แลนด์



 

คลองชองกเยชอน หรือเรียกอีกชื�อหนึ�งวา่ คลองชองเกชอน หรือ ชองเคยอน เป็นคลองที�มีมาตั�งแตส่มยัโบราณตั�งแต่ยคุของราชวงศโ์ชชอน มี

อายมุากกวา่ 600 ปี ความยาวประมาณ 11 กิโลเมตร ไหลผา่นกลางกรุงโซล 

อิสระชอ้ปปิ� ง... ดวิตี�ฟรีแหล่งชอ้ปปิ� งแหล่งปลอดภาษี สินคา้แบรนดเ์นม อาทิ นาฬิกา,แวน่ตา,เครื�องสาํอางกระเป๋า,กลอ้งถ่ายรูปหรือจะเป็น

นํ� าหอม ราคาถูกกวา่ประเทศไทยประมาณ 2 ถึง 3 เท่า และบางรุ่นไม่มีขายในประเทศไทย และมีรองเทา้หลากหลายแบรนดด์งัใหเ้ลือกมากมาย 

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



นาํท่านชอ้ปปิ� งตลาดดงัที�สุดของเกาหลี ตลาดเมยีงดงหรือสยามสแควร์เกาหลี หากท่านตอ้งการทราบวา่แฟชั�นของเกาหลีเป็นอยา่งไร กา้วลํ�านาํ

สมยัเพียงใดท่านจะตอ้งมาที�เมียงดงแห่งนี�พบกบัสินคา้วยัรุ่น อาทิ เสื�อผา้บุรุษ-สตรี เครื�องสาํอางดงัๆ อาทิ  ETUDE HOUSE, SKIN FOOD, 

THE FACE SHOP,  MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE  หรืออีกมากมายใหท่้านไดเ้ลือกซื�อซึ�งราคาถูกกวา่ที�เมืองไทย 2-3 เท่า 

คํ�าเพื�อไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปปิ� ง อสิระรับประทานอาหารคํ�าณเมยีงดง 

พกัHotel SkyparkMyeongdongหรือเทยีบเท่า 



 

Day 4 ศูนย์เวชสําอางเกาหล ี- ศูนย์สมุนไพรโสมเกาหล ี– พพิธิภัณฑ์สาหร่าย - เรียนรู้วธีิทาํกมิจิ - ใส่ชุดฮันบก - หมู่บ้าน

โบราณบุกชอน –พระราชวงัเคียงบก - จัตุรัสควางฮวามุน – ย่านฮงแด  – คาเฟ่แฮรี�พอตเตอร์ 

เช้าบริการอาหารเช้าณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ศูนย์เวชสําอางเกาหล ีใหท่้านเลือกซื�อคอสเมติกหลากยี�หอ้คุณภาพที�ผูห้ญิงชาวเกาหลีทั�งสาวทั�งไม่สาวแลว้ใหค้วามสาํคญักบัเรื�องผิวหนา้

ค่อนขา้งมาก โดยเฉพาะในกลุ่มบาํรุงผิวพื�นฐาน Skin Care และเครื�องสาํอางผสมสมุนไพร ศูนย์สมุนไพรโสมเกาหลหีรือราชาแห่งมวสมุนไพร 

ในตาํรายาแผนโบราณจีนระบุวา่โสมเป็นสมุนไพรที�ช่วยเสริมความแขง็แรงใหแ้ก่ระบบยอ่ยอาหารและปอด ช่วยทาํใหจิ้ตใจสงบและเพิ�ม

พละกาํลงัโดยส่วนรวมสรรพคุณทางการแพทย ์ช่วยบาํรุงหวัใจ ป้องกนัโรคหวัใจขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้องกนัมะเร็ง 

และเร็วๆนี�โสมเกาหลีอาจจะไดจ้ดทะเบียนมรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโก ทุกวนันี�ผลิตภณัฑโ์สมเป็นสิ�งที�ขาดไม่ไดส้าํหรับผูที้�คาํนึงถึงสุขภาพ

ในปัจจุบนั พพิธิภณัฑ์สาหร่ายจดัแสดงเรื�องราวต่างๆของการทาํสาหร่ายและประวติัความเป็นมาตน้กาํเนิดของการผลิตสาหร่าย ใหท่้านจะได้

เลือกชิมผลิตภณัฑที์�ทาํจากสาหร่ายหลากหลายรสชาติใหลิ้�มลองและเลือกซื�อ  

เรียนรู้การทาํกมิจ ิพร้อมทั�งสวมชุดฮันบก เป็นชุดประจาํชาติของเกาหลีพร้อมถ่ายภาพเป็นที�ระลึก 

จากนั�นนาํท่านสู่ หมู่บ้านโบราณบุกชอนหมู่บา้นแห่งนี� มีลกัษณะเป็นตรอกซอกซอย อนัเป็นที�ตั�งของ บา้นแบบดั�งเดิมกวา่ร้อยหลงัและเป็นที�

เก็บรักษาสภาพแวดลอ้มของเมืองไวเ้พื�อเป็นการบอกเล่าประวติัศาสตร์และเป็นมรดกทางวฒันธรรม วนันี�หลายหลงัเปลี�ยนเป็นศูนยว์ฒันธรรม 

เกสตเ์ฮาส์ ร้านอาหาร และร้านขายชา กาแฟ ใหแ้ก่นกัท่องเที�ยว เพื�อสมัผสั เรียนรู้ และดื�มดํ�ากบัวฒันธรรมเกาหลีแบบดั�งเดิม ชมสถาปัตยกรรม

แบบยอ้นยคุของหมูบ่า้นแห่งนี� ที�ใครมาเยอืนก็ตอ้งเดินถ่ายรูปทั�วทั�งตรอกซอกซอยอนัคดเคี�ยวและมนตเ์สน่ห์แห่งวถีิชีวติที�ติดตาตรึงใจ  



เที�ยงบริการอาหารกลางวนั เมนู ชาบู 

 

 

พระราชวงัเคยีงบก ตั�งอยูที่�ตอนเหนือของโซล ประเทศเกาหลีใต ้เป็นหนึ�งในหา้พระราชวงัใหญ่ที�สร้างขึ�นโดยราชวงศโ์ชซอน สร้างขึ�นในปี 

ค.ศ. 1394 โดยช็อง โด-จ็อน และไดก้ลายเป็นพระราชวงัหลวงหรือวงัหลกัสาํหรับประทบัวา่ราชการของกษตัริยแ์ละเหล่าเชื�อพระวงศข์อง

เกาหลีมาโดยตลอด และไดรั้บการต่อเติมโดยพระเจา้แทจงและพระเจา้เซจงมหาราช แต่บางส่วนของพระราชวงันั�นถูกเพลิงเผาวอดในช่วงที�

ญี�ปุ่นบุกประเทศเกาหลี 



จตัุรัสควางฮวามุน(Gwanghwamun Square) ตั�งอยูใ่จกลางเขตจงโรที�เป็นศูนยก์ลางของประวติัศาสตร์ 600 ปีของกรุงโซล และออกแบบให้

กลมกลืนกบัทศันียภาพที�สวยงามของพระราชวงัเคียงบกกกุ(Gyeongbokgung) และภูเขาบูกกัซาน(Bukaksan) 

ช้อปปิ� งย่านฮงแดเป็นยา่นที�อยูใ่กล้ๆ กบัมหาวทิยาลยัฮงอิก มีผบั บาร์ คาเฟ่ ร้านอาหารมากมายตามตรอกซอกซอยแทบทุกแห่ง จึงทาํใหที้�นี�เป็น



สีสนัของกรุงโซลที�นกัท่องเที�ยวนิยมมาท่องเที�ยวไม่ขาดสายทั�งกลางวนัและกลางคืน  

พเิศษ!!! สําหรับสาวก HARRY POTTER ต้องห้ามพลาดดด!! คาเฟ่'943 King’s Crossเอาใจแฟนคลบัแฮรี�พอตเตอร์ถึงยา่นฮงแดเลยค่าเฟ่

ใหม่กลางใจกรุงโซลแห่งนี�  มีทั�งหมด 4 ชั�นเลย แถมยงัมีมุมถ่ายรูปเก๋ๆและพร็อพต่างๆ มากมาย ไม่วา่จะเป็นชุดคลุมหรือผา้พนัคอของทั�ง 4 

บา้นพร้อมไมก้ายสิทธิ�  

คํ�าเพื�อไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปปิ� ง อสิระรับประทานอาหารคํ�าณฮงแด 

พกัHotel SkyparkMyeongdongหรือเทยีบเท่า 



Day 5 ศูนย์สุขภาพนํ�ามันสนเข็มแดง –ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกต็นามู - ฮานึลปาร์ค - ฮุนไดพรีเมียม เอาท์เลต็ - ย่านไชน่าทาวน์ 

- หมู่บ้านเทพนิยายซงวอลดง - ร้านละลายเงินวอน - ท่าอากาศยานอนิชอน – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (มีบริการ 

snack บนเครื�อง) 

เช้าบริการอาหารเช้าณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ศูนย์สมุนไพรนํ�ามนัสนเข็มแดงหรือ RED PINE มหศัจรรยแ์ห่งธรรมชาติ ผา่นผลงานการวจิยัมากมายจากมหาวทิยาลยัแห่งชาติ ประเทศเกาหลี

ใต ้มีสรรพคุณช่วยลดไขมนัและนํ� าตาลในกระแสเลือด ป้องกนัการเกิดเสน้เลือด ตีบ แตก ตนั และสามารถลา้งสารพิษในร่างกาย เพื�อเพิ�มภูมิ

ตา้นทานและทาํใหอ้ายยุนืแบบชาวเกาหลี ซึ�งกาํลงัเป็นสิ�งที�ไดรั้บความนิยมจากคนในประเทศเกาหลีเป็นอยา่งมาก ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกต็นามู

สมุนไพรเกรด A ที�ทางรัฐบาลเกาหลีสนบัสนุนใหค้นเกาหลีไดท้านแต่ของระดบัพรีเมี�ยม ช่วยลดอาการเมาคา้งไดดี้ ดว้ยการขบัแอลกอฮอร์

ออกจากร่างกาย ลด-ต่อตา้นอนุมลูอิสระ 

นาํท่านสู่ ฮานึลพาร์ค เป็น 1 ใน 5 สวนสาธารณะในเขตของ สวนสาธารณะเวร์ิดคพั (World Cup Park) แห่งกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต ้ที�มี

ระบบนิเวศที�หลากหลาย ความพิเศษของสวนสาธารณะฮานึลแห่งนี� คือสร้างขึ�นบนพื�นที�ฝังกลบขยะค่ะ แถมยงัตั�งอยูบ่นจุดที�สูงที�สุดใน

สวนสาธารณะเวร์ิดคพั ดว้ยความสูงกวา่ระดบันํ� าทะเลถึง 98 เมตร จึงทาํใหเ้เราเห็นทศันียภาพอนังดงามของ ภูเขาบุกฮนัซาน (Bukhansan 

Mountain), ภูเขานมัซาน (Namsan Mountain) และ แม่นํ� าฮนั (Han River) ไดอ้ยา่งชดัเจน อีกทั�งยงัเป็นที�อยูอ่าศยัของเหล่าผีเสื�อกวา่ 30,000 ชีวติ

ที�โบยบิน สร้างสีสนัใหก้บัสวนแห่งนี�ไดเ้ป็นอยา่งดี 

 

นาํท่านเดินทางสู่ ฮุนได พรี�เมี�ยม เอาท์เลต็ชอ้ปปิ� งเอา้ทเ์ลทขนาดใหญ่ของฮุนได ร้านสินคา้แบรนเนมระดบัโลกมากมายหลายพนัร้านคา้ เพื�อไม่

เป็นการรบกวนใหทุ้กท่านชอ้ปปิ� งตามอธัยาศยั 

อนิชอนไชน่าทาวน์เป็นชุมชนของชาวจีน ซึ�งถือกาํเนิดจาก การเปิดท่าเรืออินชอน ในปี ค.ศ. 1883 เพื�อเป็นพื�นที�สาํคญัในการขนส่ง และคา้ขาย

สินคา้จากประเทศจีน ในเมืองอินชอน (Incheon),  จงัหวดัคยองกี (คยองกีโด, Gyeonggi-do), ประเทศเกาหลีใต ้ในปัจจุบนันี�  ยงัมีชาวจีนที�ยงัคง

อาศยัอยู ่เป็นรุ่นที� 2 หรือรุ่นที� 3 นบัจากที�มีการบุกเบิก 



หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ในการเปลี�ยนแปลงโปรแกรมทวัร์ โรงแรม ร้านอาหารตามความเหมาะสมเพื�อให้สอดคล้องกบัสายการบนิ 

สภาพอากาศ การจราจร ณ วนัที�เดนิทาง ทั�งนี�เราจะคาํนึงถึงลูกค้าส่วนใหญ่เป็นหลกั  

หากลูกค้าท่านใดที�ต้องออกตั�วภายใน (เครื�องบนิ รถทวัร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที�ก่อนทาํการออกตั�ว เนื�องจากสายการบินอาจมกีาร

ปรับเปลี�ยนไฟท์ หรือ เวลาบิน 

หมู่บ้านเทพนิยายซงวอลดง ตั�งอยูใ่กลก้บั Incheon Chinatownโดดเด่นที�กาํแพงบา้นแต่ละหลงัจะวาดภาพสีสดใสตอ้นรับนกัท่องเที�ยวที�มา

เยอืน 

อิสระชอ้ปปิ� งละลายเงนิวอนที�ซุปเปอร์มาร์เกต็มีสินคา้ต่างๆ มากมายใหเ้ลือกซื�อหาเป็นของฝาก เช่น กิมจิ บะหมี�กึ�งสาํเร็จรูป สาหร่าย ขนมขบ 

เคี�ยว ลูกอม ผลไมต้ามฤดูกาลและของที�ระลึกต่างๆ 

 

นําท่านเดนิทางสู่...สนามบินอนิชอน เพื�อเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ 

20.55 น. เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Jin Air เที�ยวบินที� LJ 001 

00.35 น.เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 

 

 

 

 

 



อตัราค่าบริการ 

 

 

กาํหนดการเดินทาง 

ผู้ใหญ่ 

พกั2-3ท่าน/ห้อง 

(ราคาต่อท่าน) 

เดก็อายุตํ�ากว่า 12 ปี 

ไม่มีเตยีง 

(ราคาต่อท่าน) 

พกัเดี�ยวเพิ�ม 

(ราคาต่อท่าน) 

02 – 06 กนัยายน 65 17,777.- 17,777.- 4,777.- 

09 - 13กนัยายน 65 

(วนัไหว้พระจันทร์) 
19,777.- 17,777.- 4,777.- 

16 - 20กนัยายน 65 20,777.- 18,777.- 4,777.- 

23 – 27 กนัยายน 65 

(เทศกาลกนิเจ) 
20,777.- 18,777.- 4,777.- 



 



 



 

 

 

 

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลเกาหลใีต้ร่วมกบัการท่องเที�ยวเกาหลใีต้ เพื�อโปรโมทสินค้าในนามของร้านรัฐบาล คือ 

ศูนย์สมุนไพรโสม ศูนย์สมุนไพรฮ็อตเกต็นามู ศูนย์สุขภาพนํ�ามันสนเข็มแดง ศูนย์เวชสําอางค์ (คอสเมติค) พลอยอเมทสิ 

และร้านค้าปลอดภาษี (ดิวตี�ฟรี) ซึ�งจําเป็นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกบัราคาทวัร์ 

ทางบริษัทฯ จึงขอเรียนว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจําเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม หากประสงค์จะซื�อหรือไม่ซื�อขึ�นอยู่กบัความพงึ

พอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั�งสิ�น 

- ทวัร์ครั�งนี�มีวตัถุประสงค์เพื�อการท่องเที�ยวเป็นหมู่คณะเท่านั�น ถ้าลูกค้าท่านใดต้องการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร์ โดยไม่ลงร้านช็

อปปิ� งตามที�ระบุไว้ในโปรแกรมทวัร์ ทางบริษัทฯ จําเป็นต้องขอคิดค่าใช้จ่ายเพิ�ม 100 USD/ต่อท่าน/ต่อร้าน 
 



 





 

 

 

 

 

 

 

เมื�อท่านได้ทาํการจอง ทวัร์เกาหล ีกบั ไทยฟลาย ทราเวล จํากดั จากนั�น เจ้าหน้าที�จะติดต่อกลบั 

เพื�อแจ้งรายละเอียดการชําระเงินโทร 02-7138992 ท่านสามารถตรวจสอบสถานการณ์จองได้ตลอดเวลาทาํการค่ะ 

 

 


