
 

FTT2519 ทวัรเ์กาหลี โซล นามิ พาจ ูเอเวอรแ์ลนด ์5 วนั 3 คืน 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัท่ี โปรแกรมทวัร ์
อาหาร 

โรงแรม 
เชา้ เทีย่ง เยน็ 

1 สนามบนิสุวรรณภูม ิ     

2 สนามบนิอนิชอน – เกาะนาม ิ– ลานสก ี    
WELLIHILLI PARK SKI RESORT 

หรือเทียบเท่า  

3 
ไร่สตรอว์ เบอร์รี่  – เมืองยงอิน  – สวนสนุก เอเวอร์แลนด์  – กรุงโซล – 
COSMETIC SHOP – ย่านฮงแด    

GOLDEN CITY DONGDAEMUN 

หรือเทียบเท่า  

4 
นัมซาน ทาวเวอร์ – พระราชวงัเคยีงบก – ศูนย์สมุนไพรโสม – ศูนย์ฮอตเกนาม ู
ดวิตีฟ้ร ี– ย่านเมยีงดง    

GOLDEN CITY DONGDAEMUN 

หรือเทียบเท่า  



 

 
 

 

 

BKK       ICN ICN       BKK 

  

TW102 01.20 08.55 TW101 20.25 00.25+1 

      

 

วันเดินทาง 
ราคาทัวร์/ท่าน 

พักห้องละ 2-3 ท่าน 

ราคาทัวรเ์ด็ก/ท่าน 

(อายุไม่เกิน 12 ปี) 

ราคาทวัร์ไม่รวม 

ตั๋วเคร่ืองบิน 

ราคา 

ห้องพักเดี่ยว 

22 – 26 ธันวาคม 2565 29,990 29,990 19,990 8,000 

29 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2565 35,990 35,990 21,990 8,000 

อัตราค่าบริการสำหรับ เด็กอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 15,000 บาท 

 

อัตราค่าบริการสำหรับเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 10,000 บาท 
อัตราค่าบริการไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 1,500 บาท 

 
** ในการเดนิทางไปยังเกาหลีจะต้องใช้ผลการอนุมัติ K-ETA ด้วยทุกครั้ง และข้อมูลในเอกสารจะต้องตรงกับหนังสือเดินทาง  

หากกรณีที่ข้อมูลไม่ตรงตามหนังสือเดินทางอาจจะทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางได้  
ทั้งนี้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคา่ใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ** 

 
 

5 
พลอยอเมทิส – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย – พาจู –  Malddong Donut – ละลายเงิน
วอน ซุปเปอรม์ารเ์กต็ – สนามบนิอนิชอน – สนามบนิสุวรรณภูม ิ– ประเทศไทย     

โปรแกรมเดินทาง 5 วัน 3 คืน : โดยสายการบิน T’WAY (TW) 

      เท่ียวบินท่ี  เวลาออก             เวลาถึง       เท่ียวบินท่ี  เวลาออก             เวลาถึง 

อัตราค่าบริการ 



 

สำคัญโปรดอ่าน 
1. กรุณาทำการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมชำระเงินมัดจำ ท่านละ 10,000 บาท/ท่าน และชำระส่วนที่เหลือ 21 วัน ก่อนการ

เดินทาง กรณีวันเดินทางน้อยกว่า 21 วัน ต้องชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน 100% เท่านั้น 
2. อัตราค่าบริการนี้ จำเป็นต้องมีผู้เดินทาง จำนวน 15 ท่าน ข้ึนไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึงตามจำนวนที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวน

สิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพื่อให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการ) 
3. ท่านที่ต้องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตั๋วเครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกบัตรโดยสาร เนื่องจาก

สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไมจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการแนะนำจากเจ้าหน้าท่ีเป็นเพียงการแนะนำเท่านั้น 
4. นักท่องเที่ยวท่ีต้องการเดินทางโปรแกรมข้างต้นควรทำการจอง และ ส่งเอกสารเพื่อขอวีซ่าหมู่คณะก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วัน วันหยุดนักขัตฤกษ์ 

60 วัน หากระยะเวลาน้อยกว่าท่ีระบุไว้ข้างต้น ขอสงวนสิทธิ์ในการขอวีซ่าประเภทอ่ืนซึ่งอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม หรือมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน 
 

5. ระหว่างท่องเที่ยวหากนักท่องเที่ยวได้รับการตรวจยืนยันว่ามีเช้ือโควิด ทางโรงแรมอาจมีค่าทำความสะอาดห้องพักเพิ่มเติม ถ้ามี (ไม่รวมอยู่ใน
รายการทัวร์) 

6. ในกรณีที่ภาครัฐทั้งไทย และประเทศปลายทางมีข้อกำหนดในการกักตัว หรือ การตรวจหาเช้ือโควิด -19 ทุกประเภท ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายส่วนน้ีด้วยตัวท่านเอง ถ้ามี (ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์) 

7. การพิจารณาวีซ่าขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ และเอกสารของแต่ละท่าน (เป็นการพิจารณาแบบรายบุคคล) การอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของ
ทางสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้บริษัทเป็นเพียงตัวกลางและคอยบริการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น อัตรา
ค่าธรรมเนียมวีซ่าทางสถานทูตเป็นผู้เรียกเก็บ หากท่านโดนปฏิเสธการขออนุมัติวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนอัตราค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่า และมีสิทธ์ิ
ไม่แจ้งสาเหตุการปฏิเสธวีซ่า 
 
 
 

** สั่งซื้อซิมกับเราสะดวกไม่ต้องลงทะเบียนให้ยุง่ยาก รอรับได้เลยที่สนามบิน ** 
 

สำหรับซิมอินเตอร์เน็ตของ TRUE TRAVEL SIM ASIA สามารถเล่นเน็ตในประเทศโซนเอเชีย ไม่ว่าจะเป็น ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ฮ่องกง มาเก๊า ไต้หวัน จีน 
สิงคโปร์ พม่า อินโดนีเซีย โดยมี DATA ให้ใช้งาน 4GB สามารถใช้งานได้ต่อเนื่องสูงสุด 8 วัน หากท่านใดสนใจสั่งซ้ือซิม สามารถสั่งซ้ือได้กับทางเจ้าหน้าที่ 
และชำระเงินพร้อมมัดจำคา่ทัวร์ หรือค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 
 



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Day1 สนามบินสุวรรณภมิู 
 
22.00 นัดหมายพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โปรดสังเกตุป้าย เลทส์โกกรุ๊ป พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวย

ความสะดวกเช็คอินให้แก่ท่าน 
 

Day2 สนามบินอินชอน – เกาะนามิ – ลานสกี

 
01.20 ออกเดินทางสู่ สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน T’WAY AIR เท่ียวบินที่ TW 102 
08.55 เดินทางถึง สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ ผ่านการตรวจคนเข้าเมอืงรับสัมภาระผ่านจุดคัดกรองตามระเบียบของสนามบิน  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู TAKKALBI 

นำท่านเดินทางไปยัง เมืองชุนชอน ที่ตั้งของแหล่งท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียงของเกาหลีใต้อย่าง เกาะนามิ เกาะขนาดเล็กที่ตั้งอยู่ใจกลาง
ทะเลสาปชองเพียง บนเกาะจะมีบรรยากาศร่มรื่นเต็มไปด้วยต้นสน ต้นเกาลัด ต้นแปะก๊วย ต้นซากุระ ต้นเมเปิ้ล และต้นไม้ ดอกไม้อื่นๆ 
ที่พลัดกันออกดอกเปลี่ยนสีให้ชมกนัทุกฤดูกาล การข้ามไปเกาะนามินั้นใช้เวลาสั้นๆ เพียงแค่ 5 นาที โดยนั่งเรือเฟอรี่ข้ามไป ท่านจะได้
สมัผัสความสวยงามของเกาะนามิ ซึ่งความน่าสนใจของเกาะนามิอยูต่รงที่ธรรมชาติสวยงามของต้นไม้น้อยใหญ่
ที่มีอยู่มากมาย โดยเฉพาะทิวต้นสนสูงใหญ่ที่ขึ้นเรียงรายเป็นแนวยาว และมาปลุกความรักซีรีส์เกาหลีด้วย
การเดินชิลๆ ไปบนถนนที่มีต้นไม้ขนาบข้าง ซึ่งเป็นถนนที่โด่งดังไปทั่วโลกอย่าง “Ginkgo Tree Lane” 
บรรยากาศหนาวๆ มีหิมะปกคลุม เกาะนามิโด่งดังจากซีรี่ย์เรื่อง Winter Sonata โดยใช้เกาะนามิเป็น
สถานที่ถ่ายทำ คู่รักมายมากมักไม่พลาดที่จะมาถ่ายรูปกับจุดไฮไลท์บนเกาะสุดโรแมนติก “Winter 
Sonata’s First Kiss” รูปปั้นคู่พระ-นางจากซีรี่ย์เรื่องดัง ใกล้กันนั้นจะมีโซนอาหารทั้งร้านอาหารแบบนั่งทาน 
ร้านของปิ้งย่าง และซาลาเปานึงเตาถ่านแบบโบราณ 
 



 

 
นำท่านเดินทางไปยัง ลานสกี (WELLIHILLI PARK SKI RESORT) เพลิดเพลินกักบลานสกีขนาดใหญ่ เมื่อเข้าฤดูหนาวภูเขาของเกาหลี
จะถูกปกคลุมไปด้วยหิมะขาวโพลน โซนลานสกีจะประกอบไปด้วยเนินสกีมือใหม่ และอีกเนินสำหรับคนที่
เล่นสกีระดับโปรแลว้ การเตรียมตัวก่อนก่อนเล่นสกีควรเตรียม ถุงมือสก ีผา้พันคอ แว่นกันแดด 
เสื้อแจ๊คเก็ตกันน้ำหรือผ้าร่ม และกางเกงรัดรูป พร้อมกับรับฟังข้อแนะนำ และฝึกวิธีการเล่น
จากไกด์ท้องถิ่นก่อนลงสนามจริง ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของผู้ เล่นเอกเป็นสำคัญ 
สำหรับคนที่ชำนาญแล้ว สามารถนั่งกระเช้าขึ้นไปด้านบนเขาได้เลย (**ราคาทัวร์ยังไม่
รวมค่าอุปกรณ์การเล่นสกี สกีลิฟท์ สโนว์สเลด สกี ค่าเล่นรวมชุดแล้วประมาณ 50,000 
วอน**) 
**หมายเหตุ :  ปริมาณของหิมะ และการเปิดให้บริการของลานสกีขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ
ในแต่ละปี หากมีหิมะไม่เพียงพอลานสกีอาจจะปิดให้บริการ 

 
ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร เมนู BULGOGI หมูหมกัสไตล์เกาหล ีมรีสชาติออกหวานเผด็เล็กน้อย โดยน าหมูลงในกระทะ

พรอ้มน ้าซุปปรุงรส เมื่อสุกรบัประทานพรอ้มเครื่องเคยีงและขา้วสวย 
ทีพ่กั WELLIHILLI PARK SKI RESORT หรอืเทยีบเท่า 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

Day3 ไรส่ตรอวเ์บอรร์ี่ – เมืองยงอิน – สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์– กรงุโซล – COSMETIC SHOP – ย่านฮงแด 

 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 

จากนัน้นำท่านเดินทางสู่ ไร่สตรอว์เบอร์ร่ี ใหท่้านได้ชิมสตรอเบอร์รี่สดๆ ด้วยสีสันท่ีสดใสและรสชาติที่เยี่ยม
ยอดสตรอว์เบอร์รี่เกาหลีจึงเป็นท่ีนิยมของคนท่ัวโลกท่ีต้องมาลองชิมสักครั้งนึง ยังสามารถซื้อกลับไปฝากคน
ทีเ่มืองไทยได้อีกด้วย โดยจะมีการแพ็คใส่กล่องสวยงาม และนำส่งถึงสนามบินในวันสุดท้ายก่อนเดินทางกลับ 
นำท่านเดินทางสู่ เมอืงยงอิน ซึ่งเป็นท่ีตั้งของสวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ 
ถูกขนานนามว่าเป็นดิสนีย์แลนด์แห่งเกาหลีใต้ ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาประกอบไปด้วยโซนต่างๆ ดังนี้ Global Fair, Magic Land, 
European Adventure, American Adventure, Zootopia เมื่อท่านก้าวผ่านประตูเข้าไปในสวนสนุกเอเวอร์แลนด์ พบกับอาคารทรง
สวยที่ตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมแบบวิกตอเรียตะวันออกและอินเดีย ซึ่งผสมผสานจนเข้ากันลงตัว แวะถ่ายรูปสวยๆ ที่ Magic Tree 
ต้นไม้แฟนตาซีขนาดใหญ่ที่จะเปลี่ยนธีมไปตามเทศกาลต่างๆ ถือเป็นอีกจุดแลนด์มาร์คสำหรับนักท่องเที่ยว ใครชอบเครื่องเล่น
หวาดเสียวต้องห้ามพลาดเด็ดขาด สนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิดไม่ว่าจะเป็น รถไฟเหาะตีลงักา (Rolling X-Train) ที่เร็วสุดๆ และตีลังกา
ถึง 2 รอบ เฮอร์ริเคน (Hurricane) เครื่องเล่นท่ีจะหมุนๆ เหวี่ยงๆ ให้หัวใจเต้นรัวกับความสูงเกือบ 20 เมตรจากพื้นดิน! ดับเบิ้ลร็อกสปิน 
(Double Rock Spin) ที่จะหมุนๆ ตีลังกา 3 ตลบบนอากาศด้วยความสูงที่แทบกลั้นหายใจ เรือเหาะไวกิ้ง (Columbus Adventure) 
เตรียมตัวเตรียมใจไปกับเจ้าเรือเหาะยักษ์ที่จะเหวี่ยทุกคนขึ้นไปสูงถึง 30 เมตร ในมุม 75 องศา และไฮไลค์ที่พลาดไม่ได้ของสวนสนุก



 

แห่งนี้ รถไฟเหาะรางไม้ (T-EXPRESS) รถไฟเหาะรางไม้ที่สูงชันเป็นอันดับ 4 ของโลก ซึ่งมีความชันถึง 77 องศา และวิ่งด้วยความเร็ว 
104 กิโลเมตร/ช่ัวโมง พักเหนื่อยจากเครื่องเล่นหลุดเข้ามาในโลกของเหล่าสัตว์มากมาย โซน Zootopia หนึ่งในสวนสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดของ
เกาหลี มีสัตว์มากกว่า 2,000 ตัว จาก 200 กว่าสายพันธุ์ พาทุกท่านท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี ขึ้นไปบนรถบัสซาฟารีเพื่อใกล้ชิด
กับเหล่าสัตว์ป่ายิ่งขึ้นอย่างโซน Safari World พบกับสัตว์ที่น่าเกรงขามอย่างสิงโตเจ้าป่า เสืออันดุร้าย และหมีตัวใหญ่ที่อาจจะโผล่มา
ทักทายคุณได้ทุกเมื่อ ตะลุยเข้าไปในโซน Lost Valley ตื่นเต้นไปกับการนั่งรถสะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบก พร้อมเพลิดเพลินกับการชมสัตว์ต่างๆ 
ทีเ่ดินเล่นอย่างอิสระ  
เปลี่ยนบรรยากาศจากเหลา่สตัว์โลกมาเจอความสวยงามของหมู่พฤกษา สวนดอกไม้สี่ฤดู เดินชมสวนดอกไม้ที่กำลังออกดอกบานสะพรั่ง
อวดสีสัน ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงพันธุ์ดอกไม้ไปตามฤดูกาลในรูปแบบที่หลากหลายตลอดทั้งปี (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) ด้วยสีสันที่สด
ของดอกไม้แต่ละชนิดจึงได้รับความนิยมอย่างมาก ท่านไม่ควรพลาดที่จะมาถ่ายรูปเก็บบรรยากาศความสดชื่นกลับไปเป็นท่ีระลึก รวมทั้ง
ยังมีการจัดเทศกาลในแต่ละเดอืน  

 

 
เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร เมนู KALBI PORK 

จากนั้นนำท่านแวะช้อปที่ร้านเครื่องสำอางค์ยอดนิยม COSMETIC OUTLET สวรรค์ของนักช้อปชาวไทย เพื่อเลือกซื้อกลับไปเป็นของ
ฝาก มีให้เลือกมากมายหลากหลายแบนด์ ไม่ว่าจะเป็นสกินแคร์บำรุงผิวแบรนด์อย่าง DEWINS และแบรนด์ JSM ที่เป็นสินค้าหลักของ
ทางร้าน ไม่ว่าจะเป็นครีมหอยทาก ครีมน้ำแตก ครีมขัดขี้ไคล สแตมเซลล์ โบท็อกซ์ เป็นต้น และยังมีสนิค้าอื่นๆ อาทิเช่น ครีมว่านหาง
จระเข้ แป้งม้าโยก ยาย้อมผม แฮนดค์รีม ยาสระผม ฯลฯ 



 

 

จากนั้นเดินทางต่อไปยัง ย่านฮงแด (Hongdae Street) เป็นย่านที่อยู่ใกล้ๆ กับมหาวิทยาลัยฮงอิกจึงเป็นศูนย์รวมเด็กวัยรุ่นและเด็ก
มหาลัย มีผลงานศิลปะที่ส่วนใหญ่เป็นศิลปะแนวร่วมสมัยจัดวางแสดงเต็มพื้นท่ีของถนนปิกัสโซ่ที่ขึ้นช่ือของย่านนี้ นอกจากน้ันท่ีนี่ยังมีผับ 
บาร์ คาเฟ่ ร้านอาหารมากมายตามตรอกซอกซอยแทบทุกแห่ง จึงทำให้ทีน่ี่เป็นสีสันของกรุงโซลที่นักท่องเที่ยวนิยมมาท่องเที่ยวไม่ขาด
สายทั้งกลางวันและกลางคืน 

ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร เมนู JIMTAK 

ทีพ่กั GOLDEN CITY DONGDAEMUN ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเท่า 
 

Day4 นัมซาน ทาวเวอร ์– พระราชวงัเคียงบก – ศนูยส์มุนไพรโสม – ศนูยฮ์อตเกนามู – ดิวต้ีฟรี   
            ยา่นเมียงดง 

 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 



 

จากนั้นนำท่านไปยังหนึ่งในทาวเวอร์ที่มีวิวที่สวยที่สุดในเอเชีย นัมซาน ทาวเวอร์ (Namsan Tower) ตั้งอยู่บนภูเขานัมซานใจกลาง
กรุงโซล มีความสูงจากฐานหอคอยประมาณ 236.7 เมตร และมีความสูง 479 เมตรจากพื้นดิน ไม่ว่าจะเป็นช่วงกลางวัน ช่วงกลางคืน 
หรือฤดูกาลไหนๆ ก็ยังได้รับความนิยมเสมอมา ทั้งจากนักท่องเที่ยวและคู่รักชาวเกาหลี เพราะเป็นจุดชมวิวที่มองเห็นวิวทั่วทั้งกรุงโซล 
และบริเวณรอบๆ แบบพาโนราม่า นับเป็นอีกสถานท่ีสุดแสนโรแมนติกแห่งหนึ่งที่คู่รักทุกคู่ไม่ควรพลาด 
จากนั้นนำท่านชมความยิ่งใหญ่ของ พระราชวังเคียงบกกุง (Gyeongbokgung Palace) พระราชวังแห่งแรกของราชวงศ์โชซอนที่
ตั้งอยู่ใจกลางกรุงโซล ซึ่งเป็นอีกหนึง่สถานที่ท่ีใครมาเกาหลีเป็นครั้งแรกต้องไม่พลาดที่จะแวะมาเยือน ด้วยฉากหลังของพระราชวังนั้เป็น
ภูเขาพูกักซาน ทำให้ดูยิ่งใหญ่อลังการเป็นอย่างมาก เรียกได้ว่าเป็น The Grand Palace ของเกาหลีใต้เลยก็ว่าได้ มีสถาปัตยกรรมที่
น่าสนใจคือ พระที่นั่งคึนจองวอง เป็นพระที่นั่งที่กษัตริย์ใช้ออกว่าราชการและเป็นท่ีทรงงาน ภายในพระที่นั่งไม่สามารถเข้าไปชมได้ แต่
สามารถถ่ายภาพจากด้านนอกได้ *กรณีที่พระราชวังเคียงบกกุงไม่เปิดทำการ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ปรับรายการทดแทนเป็น 
พระราชวังชางด็อกกุง  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู GAMJATANG 

จากนั้นนำท่านออกเดินทางไปยัง ศูนย์สมุนไพรโสมเกาหลี สมุนไพรที่ช่วยเสริมความแข็งแรงให้แก่ระบบย่อยอาหาร ปอด ช่วยทำให้
จิตใจสงบ และเพิ่มพละกำลัง มีสรรพคุณทางการแพทย์ช่วยบำรุงหัวใจ ป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและ
ป้องกนัมะเร็ง  
จากนั้นพาท่านชม ศูนย์สมุนไพรบำรุงตับ ต้นไม้ชนิดนี้เจริญเตบิโตในป่าลึกบนภูเขาท่ีปราศจากมลภาวะ และสูงเหนือระดับน้ำทะเล 50-
800 เมตร ช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ไม่ถูกทำลายจากการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจากอาหาร 
และยา 

 



 

 

จากนั้นนำท่านเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษี ดิวต้ีฟรี ที่ร้านค้าปลอดภาษีทีใ่หญ่ที่สุดในโซล แหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนมมากมาย ไม่ว่า
จะเป็น น้ำหอม เสื้อผ้า เครื่องสำอาง กระเป๋า นาฬิกา เครื่องประดับหลากหลายแบรนด์ดัง และสินค้าแบรนด์อื่นๆ อีกมากมาย 
โดยช้ันใต้ดินจะเป็นสินค้าแบรนด์หรู และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อาทิเช่น PRADA, DIOR, LOUIS VUITTON, BULGARI, 
LONGCHAMP, COACH, GUCCI, MICHEL KORS, LOEWE, MIU MIU เป็นต้น ในส่วนของช้ันที่ 1 เป็นช็อป CHANNEL และ
นาฬิกาดังหลากหลายแบรนด์ อาทิเช่น ROLEX, HERMES, OMEGA, TISSOT เป็นต้น ช้ัน 2 เป็นช็อป MCM ช้ันที่ 3 เป็นโซน
เครื่องสำอางค์หลากหลายแบรนด์ดัง ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ SULWHASOO, HERA, LANEIGE, L'Oréal, SU:M37, ESTEE 
LAUDER, LANCOME, CHRISTIAN DIOR, BIOTHERM, MAC เป็นต้น ช้ัน 4 จะเป็นสินค้าแบรนด์เนมอื่นๆ และช้ันที่ 5 จะเป็น
แบรนด์ของเกาหลี และโซนร้านอาหาร 

 นำท่านสู่ ย่านเมียงดง แหล่งละลายทรัพย์ในดวงใจของสาวๆหลายคนแหล่งละลายทรัพย์ในดวงใจของสาวๆหลายคน หรือสยามสแควร์ 
เกาหลี ตลาดแห่งนี้จะมีเสื้อผ้าสตรีทแฟช่ันแบรนด์เกาหลี รองเท้า น้ำหอม เครื่องสำอาง BRANDNAME ช่ือดัง และ STREET BRAND 
รวมถึงซีดีเพลง รูปดารา และศิลปินเกาหลี หรืออะไรที่วัยรุ่นต้องการก็สามารถหาได้จากท่ีตลาดนี้ อาทิเช่น ร้านเครื่องสำอางค์ที่คุ้นหูคน
ไทยที่ ไม่ ว่ าจะเป็น  SULWHASOO, JUNG SAEM MOOL, 3CE, ETUDE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, NATURE REPUBLIC, 
INNISFREE ราคาเครื่องสำอางจะถูกกว่าประเทศไทย และบางรุ่นไม่มีขายในประเทศไทย หรือจะเป็นร้านรองเท้า แบรนด์ดังให้เลือก
มากมาย อาทิเช่น ADIDAS, NIKE, NEW BALANCE, VANS, CONVERSE, FILA บางคอลเล็กช่ันที่มีแค่ที่เกาหลี เป็นต้น ในส่วนของ
อาหารบริเวณข้างทางที่ฮอตฮิตไม่แพ้กันอย่างโซน เมียงดงสตรีทฟู้ด มีอาหารหรือของทานเล่น ไม่ว่าจะเป็น หอยเชลล์ย่างอบชีส ขนมไข่
หรือเครันปัง ขนมยอดฮิตตลอดกาลของเมียงดง กุ้งล็อบสเตอร์ตัวใหญ่ย่างชีสมีรสหวาน ชีสย่าง โดยการเอามอสซาเรลล่าชีส เสียบไม้
แล้วเอาไปย่าง ออมุก ต๊อกโบกี เค้กข้าวท่ีขึ้นช่ือของเกาหลี ปรุงรสดว้ยซอสเผ็ดสไตล์เกาหลีเมนูนี้มีอยู่เกือบทุกซอกทุกมุมที่ในตลาดเมียง
ดง บะหมี่ดำจาจังมยอน หนึ่งในเมนูสุดฮิตที่เห็นกันบ่อยในซีรี่ส์เกาหลี มันฝรั่งเกลียวทอดกรอบเสียบไม้ พบเห็นได้ทั่วไปในเมืองไทย แต่
ของที่นี่จะมีไส้กรอกเพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งช้ัน ปลาหมึกยักษ์ทอดกรอบ เสียบไม้แบบอลังการโรยด้วยเกลือ เป็นต้น แต่หากคนที่ชอบของ
หวานก็จะมี ไอศครีมซอฟต์เสิร์ฟเจ้าดัง ซึ่งไอศครีมที่กดมาใส่โคนนั้นสูงถึง 2 ฟุต หรือไม่ว่าจะเป็นไอศครีมวาฟเฟิล 

 ค่ำ อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปปิ้งของท่าน 
ทีพ่กั GOLDEN CITY DONGDAEMUN ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 



 

 
 

Day5 พลอยอเมทิส – พิพิธภณัฑ์สาหร่าย – พาจู – Malddong Donut – ละลายเงินวอน ซุปเปอร์มาร์เก็ต – 
สนามบินอินชอน – สนามบินสุวรรณภมิู – ประเทศไทย 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นำท่านชมโรงงานเจียระไน พลอยอเมทิส แดนเกาหลีเป็นแดนของพลอยสีม่วง พลอยแห่งสุขภาพและนำโชค โดยมีตั้งแต่สีม่วงอ่อนเย็น
ตา จนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่ห์เย้ายวนใจ พลอยนี้จะงามจับตาเมื่อมาทำเป็นแหวน จี้ ต่างหู และสร้อยข้อมือ นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์
สาหร่าย เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ที่ผลิตและแสดงการเลี้ยงสาหร่ายแบบครบวงจร สามารถทดลองชิมและเลือกซื้อสาหร่ายกลับไปเป็นของ
ฝากได้ ต่อด้วยเรียนรู้วัฒนธรรมเกาหลีใส่ชดุฮันบก เรียนการทำคิมบับ (KIMBAP) ซึ่งก็คือข้าวห่อสาหร่ายของเกาหลี ไส้ในคิมบับมีหลาย
รสชาติ ส่วนใหญ่จะทำจากของที่สุกแล้ว เช่น ทูน่า หมูบูลโกกิ เนื้อวัว ไข่ทอดหั่น แตงกวา แครอทที่ผัดแล้ว ตัดเป็นเส้นๆ กิมจิ หรือหัว
ไชเท้าดองสีเหลือง โดยข้าวท่ีใช้ทำคิมบับจะปรุงด้วยน้ำมันงา และเกลือ 

เที่ยง        บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู SEAFOOD HOTPOT 
นำท่านเดินทางสู่ เมืองพาจู (Paju) หนึ่งในเมืองของจังหวัดคย็องกี ซึ่งเป็นเมืองเล็กๆ นอกกรุงโซล นำทา่นเดินทางไปยัง คาเฟ่โดนัท 
หรือ Malddong Donut หากใครที่เป็นสายคาเฟ่ตัวยงแล้วละก็ ต้องห้ามพลาดเลยกับ ‘Malddong Donut Dessert Town’ คาเฟ่
ขนมหวานท่ีติดอันดับคำค้นหาในเว็บไซต์ช่ือดังของเกาหลีอยู่ในตอนนี้ เป็นคาเฟที่สวยงามแปลกตามาก เพราะการจัดตกแต่งสีสันสดใส
ทั้งภายในและภายนอกร้านที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร อีกทั้งยังเป็นแหล่งรวมขนมหวานนานาชนิด ไม่ว่าจะเป็น เค้ก เบเกอรี่ 
ไอศกรีม โดนัท เครื่องดื่มหลายชนิด ฯลฯ 



 

นำท่านเพลินเพลินกับการแวะซื้อของฝากท่ี ซุปเปอร์มาร์เก็ต (ละลายเงินวอน ซื้อ 5 แถม 1) สาหร่าย ขนมต่างๆ ช็อกโกแล็ตหิน ซีเรียล
ช็อกโก้ ผลิตภัณฑ์ของใบ และรากฝอยของโสมในรูปแบบขนม ชาโสม โคลนพอกหน้าโสม ครีมล้างหน้าโสม เครื่องสำอางโสม และยังมี
กิมจิ เปเปโร (ป๊อกกี้เกาหลี) ชินราเมง (มาม่าเกาหลี) นมกล้วย เป็นต้น 

 
 

ได้เวลาอนัสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ 
20.25 นำท่านเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน T’WAY AIR เท่ียวบินที่ TW101 
00.25 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ ... พร้อมความประทับใจ 

 
 
 



 

 



 

 
 
 
 



 

 



 

 


