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Day 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (มีบริการ snack บนเคร่ือง) 

22.30 น. คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศชั้น 4  เคานเ์ตอร์สายการบิน Jin Air โดยมีเจา้หนา้ท่ีบริษทั
ฯ คอยให้การตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารต่างๆ  

วนัท่ี โปรแกรมทวัร์ อาหาร โรงแรม 
เชา้ เที่ยง เยน็ 

1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (มีบริการ snack บนเคร่ือง)   
 

 

2 ท่าอากาศยานอินชอน เกาหลีใต ้– ชุนช็อน - ล่องเรือเกาะนามิ - ชมเทศกาลประดบั
ไฟฤดูหนาว - ซูวอน  

  

Hotel Vella Suite หรือ
เทียบเท่า 

3 ฟาร์มสตรอวเ์บอร์ร่ี ออร์แกนิก - กิจกรรมลานสกี - สวนสนุกเอเวอร์แลนด ์- ยา่นฮง
แด – ค่าเฟ่แฮร่ีพอตเตอร์ - ทางเดินลอยฟ้า  แนะน า 

 

Hotel Skypark 
Myeongdong หรือเทียบเท่า 

4. ศูนยเ์วชส าอางเกาหลี - พิพิธภณัฑส์าหร่าย -สวนสนุกลอ็ตเตเ้วิลด ์- ลอ็ตเตเ้วิลดท์าว
เวอร์ – คลองชองเกชอน - ดิวต้ีฟรี - ชอ้ปป้ิงเมียงดง    

แนะน า 
Hotel Skypark 
Myeongdong หรือเทียบเท่า 

5. ศูนยส์มุนไพรโสมเกาหลี - ศูนยสุ์ขภาพน ้ามนัสนเขม็แดง – ศนูยส์มุนไพรฮ็อกเก็ต
นาม ู– หมู่บา้นโบราณบุกชอน - โซลทาวเวอร์ คลอ้งกุญแจคูรั่ก - ร้านละลายเงิน
วอน - ท่าอากาศยานอินชอน – ทา่อากาศยานสุวรรณภูมิ (มีบริการ snack บนเคร่ือง) 

   

 

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

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

สัมภาระโหลดใต้เคร่ือง 15 KG. ถือขึน้เคร่ือง 10 KG. (อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึน้อยู่กบัสายการบิน) 
หากต้องการซ้ือน ้าหนักเพิม่กรุณาแจ้งในวันจอง 

650 บาท/1 kg. 



Day 2 ท่าอากาศยานอนิชอน เกาหลีใต้ – ชุนช็อน - ล่องเรือเกาะนามิ - ชมเทศกาลประดับไฟฤดูหนาว - ซูวอน 

01.45น. บินลดัฟ้าสู่ กรุงโซล โดยสายการบิน Jin Air เที่ยวบินท่ี LJ 002 
09.05น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต ้(เวลาทอ้งถ่ินเร็วกว่าไทย 2 ช.ม.) 

น าท่านสู่ ชุนช็อน ตั้งอยูใ่น กงัวอน เกาหลีใต ้เป็นท่ีตั้งของสถานท่ีท่องเท่ียวและกิจกรรมมอบประสบการณ์น่าประทบัใจมากมาย คุม้ค่าแก่การ

ไปเยือน 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน เมนู Set Box 

น าท่านสู่ เกาะนามิ ตั้งอยูก่ลางทะเลสาปชองเพียงเกาะแห่งน้ีมีช่ือเสียงในดา้นทศันียภาพทางธรรมชาติท่ีสวยงามและไดรั้บความนิยมมากจาก

กระแสความโด่งดงัของภาพยนตร์ซีรียเ์ร่ืองเพลงรักในสายลมหนาวอีกทั้งยงัถูกก าหนดให้เป็น UNICEF Child Friendly Park แห่งแรกของ 



 

ชมเทศกาลประดับไฟฤดูหนาว เทศกาลท่ีเรียกว่าเป็นของคู่กนักบัฤดูหนาวเลยก็คือ เทศกาลประดบัแสงไฟในสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ นัน่เอง! ท่ี

ประเทศเกาหลีเองก็มีงานประดบัไฟสุดย่ิงใหญ่แห่งหน่ึงใกลก้บักรุงโซล อยา่งงาน Lighting Festival at The Garden of Morning Calm  

Garden of Morning Calm เป็นสวนพฤกษศาสตร์ขนาดใหญ่ท่ีตั้งอยูใ่นเมืองกาพยอง จงัหวดัคยองกี รวบรวมพืชพรรณตน้ไมแ้ละดอกไมก้ว่า 

5,000 ชนิด เหมาะกบัการไปถ่ายรูปสวยๆ และสูดอากาศบริสุทธ์ินอกกรุงโซลค่ะ 

น าท่านเดินทางสู่ ซูวอน 

ค ่า บริการอาหารค ่า เมนู ชาบู  

พกัHotelVellaSuiteหรือเทียบเท่า

ฤดูหนาว เป็นช่วงที่เกาะนามิขาวโพลนไปด้วยหิมะ ต้นไม้ที่มีหิมะเกาะอยู่ท าให้เกาะนามิน่าหลงใหลไปอีกแบบ มีกองไฟสุมไว้รอบเกาะ
ให้ได้ไปผิงไฟกัน กิจกรรมบนเกาะช่วงนี้ก็มีทั้งการป้ันมนุษย์หิมะและการเล่นกระดานเล่ือน ฤดูนี้ต้องห้ามพลาดการไปทาน
อาหารร้อนๆ เช่น ซาลาเปาถั่วแดงหรือแพนเค้กสอดไส้น ้าเช่ือมอุ่นๆ รับรองว่าช่วยคลายหนาวกันได้ทันใจเลยทีเดียว 

ช่วงเดือนธันวาคม - เดือนมกราคม 

ฤดูใบไม้ผลิ พ้ืนที่บนเกาะบางส่วนที่ถูกย้อมไปด้วยสีชมพูของดอกพ็อดกดหรือดอกซากุระของเกาหลี เป็นช่วงที่เต็มไปด้วยดอกซากุระสี
ชมพูบานสะพร่ัง สวยงามและโรแมนตกิ รับรองว่าจะท าให้ตกหลุมรักเกาะนามิแห่งนี้แน่นอน 

ช่วงเดือนมีนาคม – เดือน
เมษายน 

ฤดูร้อน เป็นช่วงที่เกาะนามิเขียวชอุ่มไปด้วยต้นไม้นานาชนิดดอกไม้บางชนิด เช่น ดอกมูกุงฮวา ดอกไม้ประจ าชาติของเกาหลีใต้ ฤดู
ร้อนเป็นช่วงที่อากาศสบายๆค่อนข้างน่าเที่ยว สามารถเดินชมเกาะได้ทั้งวัน หรือเช่าจักรยานป่ันรอบเกาะ 

ช่วงเดือนกรกฎาคม – เดือน
สิงหาคม 

ฤดูใบไม้
ร่วง 

ฤดูที่ใครๆต่างก็บอกว่าเป็นช่วงที่เกาะนามิสวยที่สุด เป็นช่วงที่ใบไม้จะเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีสันต่างๆทั่วทั้งเกาะ ไม่ว่าจะเป็น
ต้นแปะก๊วยหรือต้นกิงโกะที่จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองสดใส หรือต้นเมเป้ิลกว่า 300 ต้นบนเกาะที่จะเปลี่ยนเป็นสีแดงสวยงาม 

ช่วงเดือนกันยายน - เดือน
พฤศจิกายน 



Day 3ฟาร์มสตรอว์เบอร์ร่ี ออร์แกนิก - กจิกรรมลานสก ี - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - ย่านฮงแด – ค่าเฟ่แฮร่ีพอตเตอร์ - ทางเดิน
ลอยฟ้า 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าทุกท่านเดินทางสู่ ฟาร์มสตรอว์เบอร์รี ออร์แกนิก เชิญล้ิมรสสตรอเบอร์ร่ีของเกาหลีสดๆในบรรยากาศภายในไร่สตรอเบอร์ร่ีอยา่งแทจ้ริง 

ความสนุกในการเก็บสตรอวเ์บอร่ีนั้น คือ การท่ีไดมี้โอกาสเลือกและล้ิมรสลูกสตรอวเ์บอร์ร่ีอนัแสนหอมหวานจากตน้ดว้ยตวัเอง 

น าท่านสู่ กิจกรรมลานสกี อีกหน่ึงรีสอร์ทท่ีมีบรรยากาศสวยๆ เท่ียวไดต้ลอดปีไม่เพียงแค่ในหนา้หนาวก็ตอ้งเป็นท่ี ยางจิ ไพน์ รีสอร์ท (Yangji 

Pine Resort Ski Valley) เป็นท่ีพกัสวยๆ ในหุบเขาด๊อกโจซาน จงัหวดัคยองกีโด ภายในรีสอร์ทมีพ้ืนท่ีกวา้งขวาง แบ่งเป็นโซนต่างๆ พร้อมกบั

กิจกรรมฤดูหนาวสนุกๆมากมายให้นกัท่องเท่ียวไดเ้พลิดเพลิน รวมไปถึงจะมีการจดัการแข่งขนัสโนวบ์อร์ด และการแสดงสโนวบ์อร์ดจากนกั

สกีมืออาชีพอีกดว้ย(ราคาทวัร์ไม่รวมค่าอุปกรณ์การเล่นสกี, ครูฝึกรวมทั้งสโนวส์เลดและกระเชา้ลิฟท ์ค่าเช่าอุปกรณ์สกี 50,000 วอน สโน

บอร์ด ประมาณ 30,000 – 40,000 วอนต่อเช็ด สโนสเลคประมาณ 12,000 วอนต่อเช็ด กระเชา้ลิฟทส์ าหรับท่านท่ีเลน่สกี คร่ึงวนั ประมาณ 

40,000 วอนต่อท่าน ท่านสามารถฝากไกดท์อ้งถ่ินซ้ือบตัร ไม่รวมในราคาทวัร์ ราคาอาจจะมีการเปล่ียนแปลง โปรดสอบถามท่ีไกดน์ าเที่ยวอีก

คร้ัง)  



เที่ยง เพ่ือไม่เป็นการรบกวนช่วงเวลาอันแสนสนุกอิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย ณ เอเวอร์แลนด์ 

ตะลุยสวนสนุกเอเวอร์แลนด์ดินแดนมหัศจรรย์ สวนสนุกขนาดใหญ่และดีท่ีสุดของเกาหลีใต้ ถูกขนานนามว่า... ดิสนีย์แลนด์เกาหลี ตั้งอยู่
ท่ามกลางหุบเขา ครบครันดว้ยโซนเคร่ืองเล่นนานาชนิด อาทิเช่น สเปสวร์ รถไฟเหาะ หนอนสะบดั ชมสวนดอกไมซ่ึ้งก าลงับานสะพร่ังอวด
สีสันเต็มสวน กิจกรรมแสนสนุกมากมาย และสวนสัตวซ์าฟารีท่ีพร้อมให้บริการ การันตีดว้ยยอดผูเ้ขา้ชมมากกว่า 7 ลา้นคนต่อปี ชมกิจกรรม
และการแสดงต่างๆ ด้วยบัตรเข้าชมแบบไม่จ ากัดจ านวนรอบ (ไม่รวมบตัร หากสนใจกรุณาแจง้ในวนัจองจ่ายเพ่ิม 1,299 บาท/ท่าน) (ส าหรับ
ท่านท่ีไม่เขา้สวนสนุก อิสระเก็บภาพบรรยากาศบริเวณดา้นนอกรอบสวนสนุกตามอธัยาศยั) 

ช้อปป้ิงย่านฮงแด เป็นยา่นท่ีอยูใ่กล้ๆ กบัมหาวิทยาลยัฮงอิก มีผบั บาร์ คาเฟ่ ร้านอาหารมากมายตามตรอกซอกซอยแทบทุกแห่ง จึงท าให้ท่ีน่ีเป็น
สีสันของกรุงโซลท่ีนกัท่องเท่ียวนิยมมาท่องเท่ียวไม่ขาดสายทั้งกลางวนัและกลางคืน  



 พเิศษ!!! ส าหรับสาวก HARRY POTTER ต้องห้ามพลาดดด!! คาเฟ่'943 King’s Cross เอาใจแฟนคลบัแฮร่ีพอตเตอร์ถึงยา่นฮงแดเลยค่าเฟ่

ใหม่กลางใจกรุงโซลแห่งน้ี มีทั้งหมด 4 ชั้นเลย แถมยงัมีมุมถ่ายรูปเก๋ๆและพร็อพต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นชุดคลุมหรือผา้พนัคอของทั้ง 4 

บา้นพร้อมไมก้ายสิทธ์ิ 

ทางเดินลอยฟ้า Seoullo 7017  (โซลโล 7017) สวนสาธารณะและทางเดินลอยฟ้า แลนดม์าร์คแห่งใหม่กรุงโซล ตั้งอยูบ่ริเวณสถานีรถไฟโซล 

เปิดตวัอยา่งอยา่งเป็นทางการไปเม่ือวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2017 ท่ีผา่นมา  ในอดีตพ้ืนท่ีน้ีเคยเป็นสะพานขา้มแยกท่ีก่อสร้างขึ้นตั้งแต่ปี 

1970  ต่อมาก็พบบว่า สะพานแห่งน้ีไม่ปลอดภยั เน่ืองจากอยูใ่กลชุ้มชนและมีความสูงเพียง 17 เมตรเท่านั้น จนในปี 2009 ทางการก็ไดส่ั้งยกเลิก

ใชท้างยกระดบัแห่งน้ี  และต่อมาทางผูว่้าการกรุงโซลจึงไดมี้แนวคดิท่ีจะปรับเปล่ียนและ

ฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีไฮเวยแ์ห่งน้ี ให้เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวให้ประชาชนและนกัท่องเท่ียวไดม้า

พกัผอ่นชมวิว  คลา้ยๆ กบัสวนสาธารณะลอยฟ้า New York High Line ท่ีกลายเป็นแลนด์

มาร์คในนครนิวยอร์กไปแลว้ 

ค ่า บริการอาหารค ่า เมนู หมยู่างเกาหลี  

พกั Hotel Skypark Myeongdong หรือเทียบเท่า 

 



Day 4 ศูนย์เวชส าอางเกาหล ี- พพิธิภัณฑ์สาหร่าย -สวนสนุกลอ็ตเต้เวิลด์ - ลอ็ตเต้เวิลด์ทาวเวอร์ – คลองชองเกชอน - ดิวตี้

ฟรี - ช้อปป้ิงเมียงดง 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ศูนย์เวชส าอางเกาหลี ให้ท่านเลือกซ้ือคอสเมติกหลากย่ีห้อคุณภาพท่ีผูห้ญิงชาวเกาหลีทั้งสาวทั้งไม่สาวแลว้ให้ความส าคญักบัเร่ืองผิวหน้า
ค่อนขา้งมาก โดยเฉพาะในกลุ่มบ ารุงผิวพ้ืนฐาน Skin Care และเคร่ืองส าอางผสมสมุนไพร พพิิธภัณฑ์สาหร่าย จดัแสดงเร่ืองราวต่างๆ ของการ
ท าสาหร่ายและประวติัความเป็นมาตน้ก าเนิดของการผลิตสาหร่าย ให้ท่านจะไดเ้ลือกชิมผลิตภณัฑ์ท่ีท าจากสาหร่ายหลากหลายรสชาติให้ล้ิม
ลองและเลือกซ้ือ 

สวนสนุกลอ็ตเต้เวิลด์ แบ่งออกเป็นสองส่วนหลกัดว้ยกนัไดแ้ก่ โซน Lotte World Adventure (โซนสวนสนุกในร่ม) และโซน Magic Island (โซ
นกล่งแจง้ของสวนสนุก) โดยโซน Lotte World Adventure ประกอบไปดว้ยเคร่ืองเล่นต่าง ๆ กว่า 22 ชนิดและยงัเป็นพ้ืนท่ีส าหรับขบวน
พาเหรดและการแสดงต่าง ๆ อีกดว้ย ในขณะท่ีโซน Magic Island ซ่ึงตั้งอยูก่ลางทะเลสาบซอกชน มาพร้อมกบัเคร่ืองเล่นต่าง ๆ ถึง 17 ชนิด! 
(ไม่รวมตัว๋ 40,000 วอน) *ราคาอาจมีการปรับเปล่ียนตามเทศกาล (ส าหรับท่านท่ีไม่เขา้สวนสนุก อิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั) 

คลองชองเกชอน หรือเรียกอีกช่ือหน่ึงว่า คลองชองเกชอน หรือ ชองเคยอน เป็นคลองท่ีมีมาตั้งแต่สมยัโบราณตั้งแต่ยคุของราชวงศโ์ชชอน มี

อายมุากกว่า 600 ปี ความยาวประมาณ 11 กิโลเมตร ไหลผา่นกลางกรุงโซล  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน เมนู ไก่ตุ๋นโสม  



อิสระชอ้ปป้ิง... ดิวตีฟ้รี แหล่งชอ้ปป้ิงแหล่งปลอดภาษี สินคา้แบรนดเ์นม อาทิ นาฬิกา,แว่นตา,เคร่ืองส าอางกระเป๋า,กลอ้งถ่ายรูปหรือจะเป็น

น ้าหอม ราคาถูกกว่าประเทศไทยประมาณ 2 ถึง 3 เท่า และบางรุ่นไม่มีขายในประเทศไทย และมีรองเทา้หลากหลายแบรนดด์งัให้เลือกมากมาย 

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

น าท่านชอ้ปป้ิงตลาดดงัท่ีสุดของเกาหลี ตลาดเมียงดง หรือสยามสแควร์เกาหลี หากท่านตอ้งการทราบว่าแฟชัน่ของเกาหลีเป็นอยา่งไร กา้วล ้าน าสมยั
เพียงใดท่านจะตอ้งมาท่ีเมียงดงแห่งน้ีพบกบัสินคา้วยัรุ่น อาทิ เส้ือผา้บุรุษ-สตรี เคร่ืองส าอางดงัๆ อาทิ  ETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE 
SHOP,  MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE  หรืออีกมากมายให้ทา่นไดเ้ลือกซ้ือซ่ึงราคาถูกกว่าท่ีเมืองไทย 2-3 เท่า 

ค ่า แนะน าร้านอาหาร ณ เมียงดง 

พกั Hotel Skypark Myeongdong หรือเทียบเท่า 



 Day 5 ศูนย์สมุนไพรโสมเกาหล ี- ศูนย์สุขภาพน ้ามันสนเข็มแดง – ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกต็นามู – หมู่บ้านโบราณบุกชอน - 

โซลทาวเวอร์ คล้องกุญแจคู่รัก - ร้านละลายเงินวอน - ท่าอากาศยานอนิชอน – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (มีบริการ 

snack บนเคร่ือง) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ศูนย์สมุนไพรโสมเกาหลี หรือราชาแห่งมวสมุนไพร ในต ารายาแผนโบราณจีนระบุว่าโสมเป็นสมุนไพรท่ีช่วยเสริมความแขง็แรงใหแ้ก่ระบบ

ยอ่ยอาหารและปอด ช่วยท าใหจิ้ตใจสงบและเพ่ิมพละก าลงัโดยส่วนรวมสรรพคุณทางการแพทย ์ช่วยบ ารุงหวัใจ ป้องกนัโรคหวัใจขาดเลือด 

เสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้องกนัมะเร็ง และเร็วๆน้ีโสมเกาหลีอาจจะไดจ้ดทะเบียนมรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโก ทุกวนัน้ีผลิตภณัฑ์

โสมเป็นส่ิงท่ีขาดไม่ไดส้ าหรับผูท่ี้ค  านึงถึงสุขภาพในปัจจบุนั น าท่านเดินทางสู่ ศูนย์สมนุไพรน ้ามนัสนเข็มแดง หรือ RED PINE มหศัจรรย์

แห่งธรรมชาติ ผา่นผลงานการวิจยัมากมายจากมหาวิทยาลยัแห่งชาติ ประเทศเกาหลีใต ้มีสรรพคุณช่วยลดไขมนัและน ้าตาลในกระแสเลือด 

ป้องกนัการเกิดเส้นเลือด ตีบ แตก ตนั และสามารถลา้งสารพิษในร่างกาย เพ่ือเพ่ิมภูมิตา้นทานและท าให้อายยืุนแบบชาวเกาหลี ซ่ึงก าลงัเป็นส่ิง

ท่ีไดรั้บความนิยมจากคนในประเทศเกาหลีเป็นอยา่งมาก ศูนย์สมนุไพรฮอ็กเก็ตนามู สมุนไพรเกรด A ท่ีทางรัฐบาลเกาหลีสนบัสนุนใหค้น

เกาหลีไดท้านแตข่องระดบัพรีเม่ียม ช่วยลดอาการเมาคา้งไดดี้ ดว้ยการขบัแอลกอฮอร์ออกจากร่างกาย ลด-ต่อตา้นอนุมูลอิสระ 

จากนั้นน าท่านสู่ หมู่บ้านโบราณฮุกชอน (Bukchon Hanok Village) ค าว่า พุกชน (Bukchon) มีความหมายว่า “หมู่บา้นทางเหนือ” หมู่บา้นแห่งน้ี

มีลกัษณะเป็นตรอกซอกซอย อนัเป็นท่ีตั้งของ บา้นแบบดั้งเดิมกว่าร้อยหลงัและเป็นท่ีเก็บรักษาสภาพแวดลอ้มของเมืองไวเ้พื่อเป็นการบอกเล่า

ประวติัศาสตร์และเป็นมรดกทางวฒันธรรม ตั้งแต่สมยัราชวงศโ์ชซอน ท่ีมีอายกุว่า 600 ปี ถือเป็นชุมชนเก่าซ่ึงเคยเป็นพ้ืนท่ี ท่ี บา้นส่วนใหญ่

สร้างขึ้นในระหว่างปี ค.ศ. 1910 ถึงปี ค.ศ. 1920 รวมไปถึงบา้นท่ีมีรูปแบบสถาปัตยกรรมสไตลเ์มือง ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1930 วนัน้ีหลายหลงั

เปล่ียนเป็นศูนยว์ฒันธรรม เกสตเ์ฮาส์ ร้านอาหาร และร้านขายชา กาแฟ ให้แก่นกัท่องเท่ียว เพื่อสัมผสั เรียนรู้ และด่ืมด ่ากบัวฒันธรรมเกาหลี

แบบดั้งเดิม ชมสถาปัตยกรรมแบบยอ้นยคุของหมู่บา้นแห่งน้ีท่ีใครมาเยือนก็ตอ้งเดินถ่ายรูปทัว่ทั้งตรอกซอกซอยอนัคดเคี้ยวและมนตเ์สน่ห์แห่ง

วิถีชีวิตท่ีติดตาตรึงใจ  



หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ โรงแรม ร้านอาหารตามความเหมาะสมเพ่ือให้สอดคล้องกับสายการบนิ 
สภาพอากาศ การจราจร ณ วันท่ีเดินทาง ท้ังนีเ้ราจะค านึงถึงลกูค้าส่วนใหญ่เป็นหลกั  

หากลูกค้าท่านใดท่ีต้องออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบนิ รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนท าการออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนไฟท์ หรือ เวลาบิน 

 

จากนั้นน าท่านสู่ หอคอย N’SEOUL TOWER ยอ้นรอยซีรียด์งั “ You Who Came From The Stars” (ยยัตวัร้ายกบันายต่างดาว) “ Boys Over 

Flowers หรือ F4 เกาหลี” ณ เขานมัซานภูเขาเพียงลูกเดียวใจกลางเมืองหลวงกรุงโซล 1 ใน 17 หอคอยเมืองท่ีสูงท่ีสุดในโลก สูงถึง 480 เมตร 

เหนือระดบัน ้าทะเลชมทศันียภาพกรุงโซลและชานเมืองแบบรอบทิศ360องศา ต่ืนตาต่ืนใจกบัทศันียภาพอนัสวยงามรอบๆกรุงโซลมีจุดถ่ายภาพ

หลายมุมให้เลือกเช่น เกา้อ้ีคู่รัก น่ีเป็นอีกจุดท่ีคู่รักนิยมมาถ่ายรูปกนั หรือท่ีลอ็คกุญแจรูป 

อิสระชอ้ปป้ิงละลายเงินวอนท่ีซุปเปอร์มาร์เก็ต มีสินคา้ต่างๆ มากมายให้เลือกซ้ือหาเป็นของฝาก เช่น กิมจิ บะหม่ีก่ึงส าเร็จรูป สาหร่าย ขนมขบ 

น าท่านเดินทางสู่... สนามบินอินชอน เพื่อเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ 

20.55 น.  เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Jin Air เที่ยวบินท่ี LJ 001 

00.35 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 

 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ 

พกั2-3ท่าน/ห้อง 
(ราคาต่อท่าน) 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี 
ไม่มีเตียง 

(ราคาต่อท่าน) 

พกัเดี่ยวเพิม่ 
(ราคาต่อท่าน) 

06 – 10 มกราคม 66 23,777.- 21,777.- 4,777.- 
12 – 16 มกราคม 66 23,777.- 21,777.- 4,777.- 



 

 



 

 



 



 

 

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลเกาหลใีต้ร่วมกบัการท่องเท่ียวเกาหลใีต้ เพ่ือโปรโมทสินค้าในนามของร้านรัฐบาล คือ 
ศูนย์สมุนไพรโสม ศูนย์สมุนไพรฮ็อตเกต็นามู ศูนย์สุขภาพน ้ามันสนเข็มแดง ศูนย์เวชส าอางค์ (คอสเมติค) พลอยอเมทิส 

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

พอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งส้ิน 
- ทัวร์คร้ังนีม้ีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเท่ียวเป็นหมู่คณะเท่าน้ัน ถ้าลูกค้าท่านใดต้องการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร์ โดยไม่ลงร้านช็

อปป้ิงตามท่ีระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จ าเป็นต้องขอคิดค่าใช้จ่ายเพิม่ 100 USD/ต่อท่าน/ต่อร้าน 
 





 



 

 

 

 

 

 

  

 เม่ือท่านได้ท าการจอง ทัวรเ์กาหลี กบั ไทยฟลาย ทราเวล จ ากัด จากนั้น เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลบั 

เพ่ือแจ้งรายละเอียดการช าระเงินโทร 02-7138992 ท่านสามารถตรวจสอบสถานการณ์จองได้ตลอดเวลาท าการค่ะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

https://www.thaifly.com/ทัวร์เกาหลี-แพคเกจทัวร์เกาหลี-Korea-Tour
http://www.thaifly.com/

