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KOREA KIWI 5D3N 

โซล สวนดอกไม ้เอเวอรแ์ลนด ์ 

 (THAI AIRWAYS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
หมู่บา้นสลีูกกวาด-หบุเขาศลิปะแห่งเมอืงโปชอน-สวนพฤกษศาสตรเ์กาหล-ีไร่สตอเบอรร์ี-่โรงเรยีนสอนท า
ขา้วห่อสาหร่าย+ใส่ชุดฮันบก-COSMETIC-สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด์-COMMONGROUND-ศูนยโ์สมเกาหลี-
น ้ามันสนเข็มแดง-บลูเฮาส+์พระราชวังชางด๊อก-หอคอเอ็นโซล-ดวิตี้ฟรี-เมียงดง-ศูนย์สมุนไพรเกาหลี-
โรงงานพลอยอเมทสิ-สวนยออโีด-ยา่นฮงแด-ฮนุไดเอา้ทเ์ลท-ซปุเปอรม์ารเ์ก็ต 
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วนัที1่ กรงุเทพฯ(สวุรรณภมู)ิ 
20.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ช ัน้4ประตู2 สนามบนิ

สวุรรณภูม ิเคานเ์ตอรส์ายการบนิไทยแอรเ์วย ์(TG) พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยให ้
การตอ้นรับและอ านวยความสะดวก (*บรกิารอาหาร และเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

23.30 น. ออกเดนิทางสูป่ระเทศเกาหลใีต ้โดยสายการบนิไทยแอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่TG656 
(ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 5.25 ชัว่โมง) 

 
 

 

 

 

 

 

วนัที2่ เกาหลใีต(้อนิชอน)-สวนพฤกษศาสตรเ์กาหล-ีหมูบ่า้นสลีกูกวาด-หบุเขาศลิปะ
แหง่เมอืงโปชอน 

06.55 น. เดนิทางถงึสนามบนินานชาตอินิชอน ประเทศเกาหลใีต(้เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ไทย 2 ช.
ม.)หลังผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงแลว้  

 **บรกิารขนมปงัและนมกลว้ย ทา่นละ 1 ขวด** 
 จากนั้นน าท่านสู่เขา้สู่หุบเขาศิลปะแห่งเมืองโปชอน PROCHEON VILLAGE สถานที่

ท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่เพิ่งสรา้งขึน้มาไม่นาน โดยดา้นในจะเป็นศลิปะแห่งหุบเขา ที่ถูก
ดัดแปลงจากหบุเขาตามธรรมชาตใิหเ้ป็นสิง่ประดษิฐร์ปูแบบงานศลิปะทีม่นุษยไ์ดอ้อกแบบ
ขึน้ รูปแบบตา่งๆ มทัีง้หนา้ผาทีถู่กตัดเป็นแนวดิง่สงูระฟ้าทีส่ลับซับซอ้น สรา้งไดก้ลมกลนื 
กับทะเลสาบสเีขยีว ซึง่ชว่งฤดหูนาวสถานทีท่อ่งเทีย่วแหง่นี้จะถูกปกคลมุไปดว้ยหมิะสขีาว
โผลนที่ดูแลว้สวยงาม น าท่านชม หมู่บา้นสลีูกกวาดหรอืหมู่บา้นโพรวองซ ์ เป็นสถานที่
ท่องเที่ยวที่เหมาะส าหรับคนที่รักการถ่ายรูปเป็นอย่างยิง่ รับรองวา่ท่านจะตอ้งประทับใจ 
และไดภ้าพสวยๆกลับไปแน่นอน และเรยีกไดว้า่มาเที่ยวเกาหลแีละยังไดบ้รรยากาศแบบ
ยโุรปดว้ย ภายในหมู่บา้นถูกเตมิแต่งความสดใสไวอ้ย่างงดงาม บา้นเรอืนทีถู่กระบายสสีัน
ตา่งๆ มองดหูวานๆ ใหส้สีดเหมอืนลกูกวาดหลากส ีจงึท าใหห้มูบ่า้นนีถู้กเรยีกอกีชือ่หนึง่วา่ 
หมู่บา้นสีลูกกวาด บางที่ก็เรียกว่า หมู่บา้นฝร่ังเศส นั้นเอง ภายในอาคารบา้นเรือนเป็น
สถาปัตยกรรมแบบพื้นเมืองฝร่ังเศส เนน้สสีันสดใสและสรา้งเรียงรายลดหลั่นกันอย่าง
สวยงาม บา้นหลายๆหลังถูกแบ่งออกเป็นรา้นอาหาร รา้นกาแฟ และรา้นน ้าหอมขนาดเล็ก
ตา่งๆ มสีวนดอกไมน้านาชนดิทีอ่อกดอกตามฤดกูาลตา่งๆ และถูกลอ้มไวด้ว้ยภเูขาโฮมซีัน
และทะเลสาบซอนเพยีงโฮ ท าใหช้ว่ยเพิม่บรรยากาศและความโรแมนตกิเขา้ไปอกี เหมาะ
แกก่ารพักผอ่นส าหรับคูรั่ก ครอบครัว อสิระใหท้า่นได ้เดนิชมและถา่ยรปูเก็บภาพประทับใจ  

กลางวนั รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร เมน ูทคัคาลบ ีไกผ่ัดเผ็ดบารบ์คีวิเกาหล ี

จากนั้นน าท่านน่ังรถราง Mono Rail หรือ รถไฟฟ้ารางเดี่ยวสีเหลืองสดใส เขา้สู่สวน
พฤกษศาสตร์เกาหลี(The Garden of Morning Calm) สวนนี้ไดรั้บฉายาของประเทศ
เกาหลีที่ไดช้ื่อว่าเป็น ดนิแดนแห่งความสงบยามเชา้ คือ สวนดอกไมข้นาดใหญ่ที่เปิด
ใหบ้รกิารแกนั่กท่องเทีย่วตลอดทัง้ปี โดยสวนนัน้ตัง้อยูใ่นเขตเมอืงในเมอืงกาพยอง ซึง่ถอื
ไดว้่าเป็นสวรรค์ส าหรับช่างภาพ ครอบครัว คู่รักและผูท้ี่ชื่นชอบธรรมชาติ ที่มักจะมา
พักผ่อนรวมทัง้ถ่ายภาพสวยๆของที่นี่เสมอ เนื่องจากสวนแห่งนี้เต็มไปดว้ยดอกไมน้านา
พรรณ ที่ส่งกลิน่หอมหวานอบอวลไปท่ัวทัง้สวน รวมถงึตน้สนมากมายที่มอบทัศนียภาพ
แห่งความงามที่ไม่เหมือนที่ไหน และงานประดับแสงไฟที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเกาหลี 
ครอบคลมุพื้นที่กวา่ 330,000 ตารางเมตร รวมไฟทีใ่ชป้ระดับประมาณ 30,000 ดวง เพิม่
สสีนัใหก้ับสวนในยามค า่คนืฤดหูนาว แถมยังเพิม่ความโรแมนตกิ 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น เมน ูชาบ ูชาบ ูสกุีส้ไตลเ์กาหล ี
  พกัที ่SUWON CENTER HOTEL, DONO HOTEL, SUWON PACIFIC  
  หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัที3่ ไรส่ตอเบอรร์ ี-่โรงเรยีนสอนท าขา้วหอ่สาหรา่ย+ใสชุ่ดฮนับก-COSMETIC-สวน
สนกุเอเวอรแ์ลนด-์COMMON GROUND 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
  น าท่านออกเดนิทางเขา้สู ่ไรส่ตอเบอรร์ ี ่เชญิท่านลิม้รสสตรอเบอรร์ีเ่กาหลสีดๆ หวานฉ ่าๆ 

ในบรรยากาศภายในไร่สตรอเบอรร์ี ่ท่านจะพบกับวถิชีวีติชาวไรส่ตรอเบอรร์ีข่องเกาหล ีชม
วธิกีารปลกู การดแูลรักษาผลสตรอเบอรร์ี่ และท่านยังสามารถเลอืกเก็บสตรอเบอรร์ี่ เลอืก
ชมิไดจ้ากภายในไร่ พรอ้มทัง้ยังสามารถซือ้กลับไปฝากคนทางบา้นไดด้ว้ย(ชว่งสตอเบอรร์ี่
จะสิน้สดุชว่งเดอืนมนีาคม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นเปลีย่นรายการน าท่านไปวัดวาวจูอง
ซา ในกรณีที่หมดชว่งฤดูสตอเบอรร์ี)่  จากนั้นน าท่านไปเรยีนรูว้ัฒนธรรมการท ากมิจขิอง
ชาวเกาหลทีี่ โรงเรยีนสอนขา้วห่อสาหรา่ย อาหารง่ายๆ ที่คนเกาหลีนิยมรับประทาน 
โดยการน าขา้วสกุ และสว่นผสมอืน่ๆ หลากชนดิ เชน่ แตงกวา แครอท ผักโขม ไขเ่จยีว ปู
อัด แฮม เป็นตน้ แลว้แต่วัตถุดบิที่ท่านสะดวก วางแผ่บนแผ่นสาหร่ายแลว้มว้นเป็นแท่ง
ยาวๆ จากนัน้หั่นเป็นชิน้พอดคี า ชาวเกาหลนียิมรับประทานคมิบับระหวา่งการปิกนกิ หรอื
งานกจิกรรมกลางแจง้ หรอืรับประทานเป็นอาหารกลางวนัเบาๆ โดยเสริฟ์กับหัวไชเทา้ดอง
และกมิจ ินอกนั้นยังสามารถสวมใส่ ชุดประจ าชาตฮินับก ซึง่เป็นชุดประจ าชาตขิอง
เกาหล ีพรอ้มถ่ายภาพสวยๆเก็บไวเ้ป็นทีร่ะลกึ จากนัน้น าท่านแวะชอ้ปรา้นเครือ่งส าอางค์
ยอดนยิม COSMETIC OUTLET สวรรคข์องนักชอ้ป เพือ่เลอืกซือ้กลับไปเป็นของฝาก มี
ใหเ้ลอืกมากมายหลากหลายแบนด์ ไม่วา่จะเป็นสกนิแครบ์ ารุงผวิ ครมีหอยทาก ครมีน ้า
แตก ครมีขัดขีไ้คล สแตมเซลล ์โบท็อกซ ์และยังมสีนิคา้อกีมากมาย อาทเิช่น ครมีวา่น
หางจระเข ้ยายอ้มผม แฮนดค์รมี ยาสระผม เป็นตน้ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมน ูหมคูาลบ ี

จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด  ์เป็นสวนสนุกกลางแจง้ของประเทศ
เกาหลใีต ้สวนสนุกนี้ถูกขนานนามวา่ ดสินียแ์ลนดเ์กาหล ีเป็นสวนสนุกกลางแจง้ที่ตัง้อยู่
ท่ามกลางหุบเขา ท่านจะไดน่ั้งกระเชา้ลฟิท ์และท่องไปกับโลกของสัตวป่์าซาฟาร ีชมไล
เกอร์ (สงิโตผสมกับเสือ) แฝดคู่แรกของโลก ที่นี่ท่านจะพบว่าเจา้ป่าสงิโต และเสือ
สามารถอยู่ดว้ยกันไดอ้ยา่งเป็นสขุ ชมความน่ารักของหมทีีส่ามารถสือ่สารกับคนขับรถได ้
เป็นอยา่งด ีเขา้สูด่นิแดนแหง่เทพนยิาย สวนดอกไมส้ีฤ่ด ูซึง่จะปลกูดอกไมเ้ปลีย่นไปตาม
ฤดูกาลและสนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด อาทิเช่น สเปสทัวร์ รถไฟเหาะ หนอนสะบัด 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%81
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%94%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%9F%E0%B8%97%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
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และไฮไลคท์ี่พลาดไม่ไดข้องสวนสนุกแหง่นี้ รถไฟเหาะรางไม ้ชมกจิกรรมและการแสดง
ตา่ง ๆ มากมาย จากนัน้น าท่านสู ่COMMON GROUND แหล่งชอ้ปป้ิงในกรุงโซล สรา้ง
ดว้ยตูค้อนเทนเนอร์ มีส ินคา้แฟชั ้นมีดีไซน์  เช่น เสื้อผา้ รองเท า้ กระเป๋า หมวก 
เครือ่งประดับ เรือ่ยไปจนถงึของใชป้ระจ าวนั และยังสามารถเดนิชมถา่ยภาพตามอัธยาศัย 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร เมนขูา้วย าเกาหล ี 
พกัที ่พกัที ่GALAXY HOTEL, RICHDIAMOND HOTEL, BLVD HOTEL หรอื
เทยีบเทา่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที4่ ศนูยส์มนุไพรโสมเกาหล-ีน า้มนัสนเข็มแดง-บลเูฮาส-์พระราชวงัชางดอ๊ก-หอ  
คอเอ็นโซล-ดวิตีฟ้ร-ีเมยีงดง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
จากนั้นน าท่านออกเดินทางไปยัง ศูนย์สมุนไพรโสมเกาหลี (GINSEN CENTER) 
สมุนไพรที่ช่วยเสรมิความแข็งแรงใหแ้ก่ระบบทางเดนิอาหาร ปอด ท าใหร้่ายกายสดชืน่ 
และเพิม่พละก าลัง มสีรรพคณุทางการแพทยช์ว่ยบ ารงุหัวใจ โลหติจาง เบาหวาน ความดัน
โลหติสงู ความเครยีด เสรมิประสทิธภิาพทางเพศ ลดและป้องกันมะเร็ง  น าท่านเรยีนรูก้าร
ท าผลติภัณฑท์ีส่กัดจาก น า้มนัสนเข็มแดง (RED PINE) มสีรรพคณุชว่ยบ ารงุรา่งกาย ลด
ไขมันที่อุดตันในเสน้เลอืด และรักษาสมดุลในร่างกาย จากนั้นน าท่านสู่ บลูเฮาส ์(Blue 
House) ท าเนียบประธานาธปิดเีกาหลใีต ้มอีกีชือ่หนึ่งวา่ “ชองวาแด” ชือ่นี้ถูกตัง้มาจาก
หลังคาของอาคารซึ่งมุงดว้ยกระเบื้องสีฟ้าอ่อนทั้งหลัง ท าใหอ้าคารมีความโดดเด่น
เนื่องจากสฟ้ีาของหลังคา ตัดกับฉากหลังซือ้เป็นภเูขาพูกักซานสเีขยีวเขม้ เป็นทัศนยีภาพ
ทีส่วยงามเป็นอยา่งยิง่  อาคารทีเ่ดน่ทีส่ดุก็คอื Main Ofiice ซึง่เป็นอาคารหลังของบลเูฮาส ์
หลังคาท าจากกระเบือ้งมากถงึ 150,000 อัน ซึง่มอีายุมากกว่า 100 ปี จากนั้นน าท่านสู ่
พระราชวงัชางดอ๊ก(Changdeok Palace) หรอื ชางด๊อกกงุ ไดช้ือ่วา่ “พระราชวังอันเป็น
ทีรั่กแหง่ราชวงศโ์ชซอน” สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1405 แลว้เสร็จในปี ค.ศ. 1412 ในสมัยของ
พระเจา้แทจง เป็นหนึง่ในหา้ของพระราชวังหลักแห่งราชวงศโ์ชซอนทีส่ าคัญและมคีวาม
สวยงามดา้นสถาปัตยกรรม เป็นพระราชวังที่ไดรั้บการดูแลดีที่สุดในบรรดาพระราชวัง
ทัง้หมด อกีทัง้ยังทรงคณุคา่ในแงป่ระวัตศิาสตรม์าอยา่งยาวนาน ใกล ้ๆ กันภายในพืน้ทีข่อง 
พระราชวังชางด๊อก ยังม ีสวนลับฮูวอน เป็นสวนขนาดใหญ่ที่ถูกออกแบบและจัดแต่งไว ้
อยา่งสวยงามส าหรับทีพั่กผอ่น เดนิเลน่ ผอ่นคลายพระอริยิาบถของกษัตรยิแ์ละราขวงศ ์ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนบูฟุเฟตบ์ารบ์คีวิป้ิงยา่งสไตลเ์กาหล ี
จากนั้นน าท่านสู่ หอคอยเอ็นโซล(N Seoul Tower)ไม่รวมค่าลฟิต์ เป็นหนึ่งในแหล่ง
ท่องเที่ยวส าคัญของโซล เปิดใหเ้ขา้ชมเมือ่ ปี ค.ศ. 1980 เป็นหอคอยส าหรับชมเมอืง 
ตัง้อยูใ่นกรงุโซล หรอืบางครัง้เรยีก หอคอยนัมซนั (Namsan Tower) เพราะตัง้อยูบ่นภเูขา
นัมซัน เป็นหอคอยที่มีความสูงจากฐานประมาณ 236.7 เมตร และไดรั้บการ renovate 
ใหม่ปี 2005 จงึไดช้ื่อใหม่เป็น N Seoul Tower โดย N ที่เพิ่มขึน้มานั้นย่อมาจาก new 
look หรือ รูปแบบใหม่ โดยมีการปรับเปลี่ยนและพัฒนาการต่างๆ ทั้งการใหแ้สงไฟที่
หลากหลายและสวยงามขึน้ รวมถงึภายในทีต่กแต่งใหม่ โดยมรีา้นอาหารบนหอคอยทีจ่ะ
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หมุนครบรอบทุกๆ 48 นาที จุดไฮไลทท์ี่พลาดไม่ไดเ้ลยเมือ่มาเที่ยว Seoul Tower น่ันก็
คือ สถานที่คลอ้งกุญแจชื่อดัง  Love Key Ceremony ที่มีความเชื่อว่าคู่รักที่มาคลอ้ง
กญุแจทีจ่ะมคีวามรักทีย่นืยาวไปตลอดกาล โดยที่จะเขยีนขอ้ความหรอืชือ่ของคู่รักไวบ้น
แม่กญุแจ แลว้น าไปคลอ้งไวก้ับราวเหล็กบรเิวณฐานของ N Seoul Tower ยังเป็นสถานที่
ถา่ยท าละครเกาหลแีนวน่ารักๆเรือ่ง“กับดักหัวใจยัยแมม่ด” อสิระใหทุ้กท่านไดเ้ดนิเลน่และ
ถ่ายรูปคู่หอคอยตามอัธยาศัยหรอืคลอ้งกุญแจคู่รัก  จากนัน้น าท่านเลอืกซือ้สนิคา้ปลอด
ภาษี ดวิตีฟ้ร(ีDUTY FREE) ที่นี่มรีา้นคา้ปลอดภาษีชัน้น าที่ใหญ่ที่สุดในโซล แหล่งรวม
สนิคา้ใหเ้ลือกซื้อมากมายกว่า 500 ชนิด อาทิ น ้ าหอม เสื้อผา้ เครื่องส าอาง กระเป๋า 
นาฬกิา เครือ่งประดับ ฯลฯ จากนัน้น าท่านเพลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิง ยา่นเมยีงดง แหล่ง
ละลายทรัพยใ์นดวงใจของสาวๆหลายคน หรอื สยามสแควรเ์กาหล ีตลาดนี้กา้วล ้าน าสมัย
เพยีงใดท่านจะตอ้งมาทีเ่มยีงดงแห่งนี้ พบกับสนิคา้วัยรุ่น อาท ิเสือ้ผา้แฟชั่นแบบอนิเทรน 
เครือ่งส าอางดังๆ ของเกาหล ีพบกับความแปลกใหมใ่นการชอ้ปป้ิงอกีรปูแบบหนึง่ ซึง่เมยีง
ดงแหง่นีจ้ะมวียัรุน่หนุ่มสาวชาวโสมไปรวมตัวกันทีน่ีก่วา่ลา้นคนในแตล่ะวนั 

เย็น  อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั เพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลาชอ้ปป้ิงของทา่น 
 พั ก ที่  พ ัก ที่  GALAXY HOTEL, RICHDIAMOND HOTEL, BLVD HOTEL ห รือ

เทยีบเทา่ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

วนัที5่ ศนูยส์มนุไพรเกาหล-ีโรงงานพลอยอเมทสิ-สวนยออโีด-ยา่นฮงแด-ฮนุได เอา้ท์
เลท-ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต-กรงุเทพฯ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่ศนูยส์มนุไพรเกาหล(ีHERB SHOP) ใหท้่านไดรั้บชมสมนุไพรที่

คัดเลอืกและดูแลอย่างพถิีพถัิน อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกชมและ เลอืกซือ้สนิคา้กลับไปเป็น
ของฝาก จากนั้นน าท่านสู่ โรงงานพลอยอเมทสิ(AMETHYST) พลอยสมี่วงที่มชี ือ่เสยีง
ของประเทศเกาหล ี ซึง่ชาวโสมเชือ่วา่ถา้ไดม้พีลอยชนดินีต้ดิตัวไว ้จะท าใหม้โีชคลาภและ
สิง่ดีๆ เกดิขึน้กับชวีติ โดยมตีัง้แตส่มีว่งออ่น จนถงึสมีว่งไวน ์เมือ่น ามาท าเป็นแหวน จี ้ตา่งหู
และสรอ้ยขอ้มือ จะสวยงามจับตา เยา้ยวนใจ จากน่ันน าท่านสู่ สวนยออโีด(Yeouido 
Street) เป็นพืน้ทีพั่กผอ่นหยอ่นใจขนาดใหญต่ัง้อยูบ่นเกาะ Yeouido ในภาคกลางของกรุง
โซล  ซึง่มีตน้ซากุระ กว่า 1,400 ตน้ในบรเิวณนี้ ในเดือนเมษายนในแต่ละปี ประมาณ 
กลางเดอืน จะมกีารจัดเทศกาลดอกซากรุะ ณ ถนนสายนีท้กุทา่น จะไดส้ัมผัสสสีนัแหง่ดอก
ซากรุะ พรอ้มถ่ายรปูเป็นทีร่ะลกึในบรรยากาศสดุโรแมนตคิกับสขีาวอมชมพูของดอกซากรุะ
ที่สวยงาม (โดยปกตซิากุระจะบานช่วงประมาณปลายเดอืนมนีาคมถงึตน้เดอืน
เมษายน อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดข้ ึน้อยูก่บัสภาพอากาศ) 

 
  

 
 
 
 
 



PKR14-TG  KOREA KIWI  โซล สวนดอกไม้ เอเวอร์แลนด์  5D3N 

 
 
 กลางวนั       รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนจูมิดกัไกตุ่น๋กบัซอสสไตลเ์กาหลสีตูรเขม้ขน้ 

                     จากนั้นน าท่านเดนิทางต่อไปยัง ย่านฮงแด(Hongdae) เป็นย่านชอ้ปป้ิงบรเิวณดา้นหนา้ของ
มหาวทิยาลัยฮงอกิ จงึเป็นศูนยร์วมเด็กวัยรุน่และเด็กมหาวทิยาลัย  เป็นอกีเสน้หนึง่ทีม่บีรรยากาศ
โรแมนตกิ อกีทัง้ยงัมรีา้นกาแฟทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ แกลเลอรี ่รา้นคา้จ าหน่ายสนิคา้แฟชัน่ คลับ ตลาด
ศลิปะ และรา้นอาหารที่น่าสนใจในหมู่วัยรุ่นอายุ 20-30 ปีที่นิยมมาเดนิเล่น ราคาของสนิคา้และ
รา้นอาหารต่างๆก็ยังไมแ่พงอกีดว้ย ซึง่จะคกึคักเป็นพเิศษตัง้แต่ชว่งบา่ยเป็นตน้ไป  เพราะรา้นคา้
แต่ละรา้นจะทยอยเปิดใหบ้รกิาร  จากนัน้น าท่านไปยัง ฮุนได เอา้ทเ์ลท แหล่งชอ้ปป้ิงสนิคา้ที่
รวบรวมแบรนดด์ังตา่งๆ ทีเ่ต็มไปดว้ยรา้นแฟชัน่กว่า 200 รา้น ใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงอยา่งจุใจ  จากนัน้
น าท่านเพลดิเพลนิกับการแวะซือ้ของฝากที ่ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต ซือ้ของ(ละลายเงนิวอน 5 แถม 1) 
สาหร่าย ขนมต่างๆ ช็อกโกแล๊ตหนิ ซเีรยีลช็อกโก ผลติภัณฑข์องใบและรากฝอยของโสม ในรูป 
ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหนา้โสม ครมีลา้งหนา้โสม เครือ่งส าอางโสม หมอนสขุภาพ กมิจ ิ 

 เป็บโปโร(้ป๊อกกีเ้กาหล)ี ชนิราเมง(มามา่เกาหล)ี เป็นตน้  

18.00 น. น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินานชาตอินิชอน  
21.25 น. ออกเดนิทางจากประเทศเกาหลใีต ้กลับกรุงเทพฯ โดยสายบนิไทยแอรเ์วย ์เที่ยวบนิที ่

TG655 (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 5.55 ชั่วโมง) (*บรกิารอาหาร และ
เครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

01.20 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

**โปรแกรมสามารถสลบัปรบัเปลีย่นไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้** 
ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถและไกดท์อ้งถิน่(ถา้ม)ี 

ทา่นละ  50,000 วอน(ประมาณ 1,750 บาท)/ทรปิ  
(ช าระทีส่นามบนิสวุรรณภมูใินวนัเช็คอนิ ) 

(คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 
ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่ทปิ ในกรณีไมผ่า่นการตรวจพจิารณาจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืง(ต.ม.) 

ในการเขา้-ออกท ัง้ประเทศไทยและประเทศเกาหลใีต ้
 

อตัราคา่บรกิาร 
วนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก พกัเดีย่ว 

14-18 มนีาคม 62 21,999 21,999 5,000 

21-25 มนีาคม 62 22,999 22,999 5,000 

24-28 มนีาคม 62 19,999 19,999 5,000 

18-22 เมษายน 62 21,999 21,999 5,000 

20-24 เมษายน 62 21,999 21,999 5,000 



PKR14-TG  KOREA KIWI  โซล สวนดอกไม้ เอเวอร์แลนด์  5D3N 

28เมษายน-2พฤษภาคม62 21,999 21,999 5,000 

 
**ขอ้ควรทราบ** 

 ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ผ่านการตรวจพจิารณาจากด่านตรวจคนเขา้เมอืง(ต.ม.)ในการเขา้-ออกทัง้
ประเทศไทยและประเทศเกาหลใีต ้อันเนือ่งจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี
เขา้ออกเมือง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆทุกกรณี ทางบรษัิทจะไม่รับผิดชอบและไม่คืน
ค่าใชจ้่ายต่างๆทัง้ส ิน้ เนื่องจากทางบรษัิทไดท้ าการจองและถูกเก็บค่าใชจ้่ายแบบเหมาจ่ายไป
ลว่งหนา้ทัง้หมดแลว้ 

 ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ราคานี้เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านั้น ถา้หากเป็นชาวต่างชาต ิ
จะตอ้งแจง้กับทางเซลลท์ีจ่องมา และหากเป็นชาวต่างชาตชิาวเกาหลี จะตอ้งเพิม่จากราคาทัวร์
ปกตอิกี 300 USD 

 กรณีตัดกรุ๊ปเหมาที่เป็น เด็กนกัเรยีนระดบัอนุบาล, ประถม, มธัยมและโรงเรยีนกวดวชิา 
นกัศกึษาทุกระดบัช ัน้ ครอูาจารย ์ธุรกจิขายตรงเครือ่งส าอางและอาหารเสรมิ กลุม่ธุรกจิ
ขายของออนไลน ์หมอพยาบาล ชาวตา่งชาต ิหรอืกรุป๊ทีม่กีารดูงานตอ้งสอบถามราคา
ใหมท่กุคร ัง้ 

 ทัวรน์ีจั้ดใหเ้ฉพาะลกูคา้ทีป่ระสงคจ์ะไปท่องเทีย่วตามรายการของทัวรท์ุกวันเทา่น ัน้ หากทา่นไม่
สามารถรว่มทวัรท์ุกวนั หรอืแยกตวัออกจากกรุ๊ปทวัร ์โดยไม่ลงรา้นชอ้ปป้ิง เช่น คอส
เมทสิ, ดวิตีฟ้ร,ี อะเมทสิ, ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต, ศูนยส์มุนไพรโสมเกาหลี, ศูนยส์มุนไพร
เกาหล,ี น า้มนัสนเข็มแดง ทางบรษิทัจะคดิค่าด าเนนิการในการแยกท่องเทีย่วเอง 350 
USDตอ่ทา่น 

 ทัวรน์ี้จัดใหเ้ฉพาะลูกคา้ทีป่ระสงคจ์ะไปท่องเทีย่วตามรายการของทัวรท์ุกวันเท่านัน้ หากท่านได ้
ไมส่ามารถรว่มทัวรท์ุกวัน แคส่มัครมาร่วมทัวรเ์พยีงเพือ่การใชต้ั๋วเครือ่งบนิและทีพั่กในราคาพเิศษ 
หากท่านไมแ่จง้และปรากฏวา่ ท่านไมร่ว่มทัวรใ์นบางวนั ทางบรษัิทจะคดิคา่ด าเนนิการในการแยก
ท่องเทีย่วเอง 300 USD (กอ่นซือ้ทัวร ์จะตอ้งแจง้ความประสงคท์ีเ่ป็นจรงิ เพือ่งทางผูจั้ดจะไดค้ดิ
คา่บรกิารทีเ่หมาะสม) 

 
อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิโดยสารชัน้ประหยัด รวมภาษีสนามบนิและธรรมเนียมเชือ้เพลงิ 
 คา่ทีพั่กหอ้งคู ่ดังทีร่ะบใุนรายการหรอืระดับเดยีวกัน 
 คา่อาหาร ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่เขา้ชม ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่รถน าเทีย่ว ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่ประกันอบุัตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง 

 
 
อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว เชน่ คา่อาหาร-เครือ่งดืม่ นอกเหนอืรายการทัวร ์คา่ซกัรดี คา่มนิบิาร ์คา่โทรศัพท ์
ฯลฯ 

 คา่ปรับ ส าหรับน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากสายการบนิก าหนด (30 กโิลกรัม) 
 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง  
 คา่ธรรมเนยีมเชือ้เพลงิทีท่างสายการบนิอาจมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิในภายหลัง 
 คา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถ ิน่(ถา้ม)ี ท่านละ 50,000 วอน (ประมาณ 1,750 บาท)/

ทรปิ ช าระทีส่นามบนิในวนัเช็คอนิ (คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 
   ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% และภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

 
เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

 กรุณาจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วันก่อนการเดนิทาง และกรุณาเตรยีมเงนิมัดจ า 15,000 บาท 
พรอ้มกับเตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วนั หลังจากท าการจองแลว้ 
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 การช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบรษัิทฯ จะเรียกเก็บก่อนเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 20 วัน ท่านควร
จัดเตรยีมคา่ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นก าหนด เนือ่งจากทางบรษัิทตอ้งส ารองคา่ใชจ้่ายในสว่นของคา่ที่
พักและตั๋วเครือ่งบนิ มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

 หากท่านทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที ่ก่อน
ออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที่ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบ
คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

 หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair) เด็ก, ผูสู้งอายุ, มโีรคประจ าตัว หรอืไม่
สะดวกในการเดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูล
สมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแล
คณะทัวรทั์ง้หมด 

 
 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 

 ไมส่ามารถยกเลกิได ้เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมชัน่ และขอเก็บเงนิทัง้หมด (แตส่ามารถเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางได ้
15วนั กอ่นการเดนิทาง) 

 
 
หมายเหต ุ

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 5 วัน ในกรณีทีไ่ม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่าง
นอ้ย 20 ทา่น ในกรณีนีบ้รษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหทั้ง้หมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตุจ าเป็นสดุวสิัยจนไมอ่าจ
แกไ้ขได ้และจะไมรั่บผดิชอบใด  ๆในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยี หรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบ
ของหัวหนา้ทัวรแ์ละอบุัตเิหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน, ภัยธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่งๆ  เป็นตน้ 

 กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่มว่า่เหตผุลใด  ๆ
ก็ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรทั์ง้หมด 

 
 
เอกสารทีล่กูคา้ตอ้งเตรยีมไปวนัเดนิทาง 

จากการทีรั่ฐบาลประเทศเกาหลใีต ้ประกาศยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศเกาหลใีตใ้หก้ับคนไทย ผูท้ีจ่ะ
เขา้ประเทศไดนั้น้ จะตอ้งผ่านการพจิารณาจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงก่อนจงึจะสามารถเขา้
ประเทศได ้(เช่นเดียวกับผูท้ี่ยื่นขอวซี่ากับทางสถานทูตฯ) ทางเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองจะ
สอบถามถงึวัตถุประสงคใ์นการเขา้ประเทศ หรอืขอตรวจเอกสารทีน่ ามา เชน่ ตั๋วเครือ่งบนิขากลับ 
หรอืเอกสารอืน่ๆ ส าหรับรายละเอยีดของเอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาไดแ้ก ่
(1)  ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศเกาหลใีต(้ทางบรษัิทฯเตรยีมให)้ 
(2)  ส ิง่ที่ยนืยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายที่อาจเกดิขึน้ในระหว่างที่พ านักในประเทศ
เกาหลใีตไ้ด ้(เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ)  
(3)  ชือ่-ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศเกาหลใีต ้เชน่ โรงแรมทีพั่ก (ทาง
บรษัิทฯ เตรยีมให)้  
(4)  ก าหนดการเดนิทาง ในชว่งระยะเวลาทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯเตรยีมให)้ 
 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศเกาหลใีต ้(ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
(1)  หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยูอ่ยา่งนอ้ย 6 เดอืน 
(2)  กจิกรรมใด ๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย แลเขา้ขา่ย
คณุสมบัตกิารพ านักระยะสัน้ 
(3)  ในขัน้ตอนของการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 90 วนั 
(4)  เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวตักิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศเกาหลใีต ้มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกู
ปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ย คณุสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
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*** ขอความกรณุาทกุทา่นอา่นและศกึษาขอ้มลูท ัง้หมดกอ่นการจอง  
เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจทีต่รงกนัระหวา่งทา่นและบรษิทัฯ *** 


