
  

 
 
 
 
 
 

  



 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

วนัท่ี โปรแกรมทวัร ์
อาหาร 

โรงแรม 
เชา้ เทีย่ง เยน็ 

1 สนามบนิสุวรรณภูม ิ     

2 สนามบนิอนิชอน – เมอืงแทอนั – เทศกาลดอกทวิลปิ – นัมซาน ทาวเวอร ์    
LOTTE CITY GURO 
HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

3 
เมอืงยงอนิ – สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด์ – กรุงโซล – โรงเรยีนสอนท ากมิจ ิ 
COSMETIC SHOP – ผลติภณัฑน์ ้ามนัสน – ย่านเมยีงดง    

LOTTE CITY GURO 
HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

4 
หมู่บ้านโบราณอิกซอนดง – พระราชวงัเคยีงบก – ร้านโสม – ศูนย์สมุนไพรโสม  
ศูนยฮ์อตเกนามู  – ดวิตี้ฟร ี– ฮงแด    

LOTTE CITY GURO 
HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

5 
พลอยอเมทิส – เมืองพาจู – หมู่บ้านโพรวองซ์พาจู – Dirty Trunk Cafe  
Malddong Donut – ละลายเงินวอน ซุปเปอร์มาร์เก็ต  – สนามบินอินชอน  
สนามบนิสุวรรณภูม ิ– ประเทศไทย 

    



Day1 สนามบินสุวรรณภมิู  
 

22.00 นัดหมายพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โปรดสังเกตุป้าย เลทส์โกกรุ๊ป พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวย
ความสะดวกเช็คอินให้แก่ท่าน 

 

Day2 สนามบินอินชอน – เมืองแทอนั – เทศกาลดอกทิวลิป – นัมซาน ทาวเวอร ์
 
01.10 ออกเดินทางสู่ สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน ASIANA AIRLINES เท่ียวบินที ่OZ 742 
09.15 เดินทางถึง สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองรับสัมภาระผ่านจุดคัดกรองตามระเบียบของสนามบิน 
 นำท่านเดินทางสู่ เมืองแทอัน (Taean) ถือได้ว่าเป็นอีกหน่ึงสถานที่จัดงานเทศกาลดอกไม้ที่ย่ิงใหญ่ เทศกาลดอกทิวลิปแทอัน งานน้ีมี

ดอกทิวลิปสวยๆ ให้ชมไม่ต่างจากประเทศทางแถบยุโรปเลย เยอะมากถึงข้ันจัดเป็นเทศกาลชมดอกทิวลิปที่ติด 1 ใน 5 ของเทศกาลดอก
ทิวลิปที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีดอกทิวลิปกว่า 1.2 ล้านดอก มากกว่า 300 สายพันธ์ุ และดอกไม้อ่ืนๆ เช่น Lupine, Foxglove, Lilies ฯลฯ 
ในปีนี้ทางเกาหลีได้วิจัยสีดอกทิวลิปพันธุ์ใหม่ๆได้ ซึ่งบางสียังไม่มีที่ใดในโลก พื้นที่ภายในเทศกาลจะเต็ม ไปด้วยดอกทิวลิปสีสันสดใส
มากมาย จัดเรียงเป็นโซนต่างๆ ให้ได้เดินชม นอกจากน้ียังมีรถรางให้บริการสามารถน่ังรถชมดอกไม้ที่จัดไว้เป็นโซนๆได้ทั้งงาน เทศกาล
เปิดให้เข้าชมต้ังแต่เช้าจนดึก ซึ่งจะเปลี่ยนบรรยากาศจากสวนทิวลิปสวยสดใสภายใต้แสงแดด
ในตอนกลางวัน เป็นความตระการตาผสมด้วยความโรแมนติกในตอนกลางคืนด้วยการประดับ
ประดาแสงไฟสุดอลังการทั่วพ้ืนที่ 

 
เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 

จากน้ันนำท่านไปยังหน่ึงในทาวเวอร์ที่มีวิวที่สวยที่สุดในเอเชีย นัมซาน ทาวเวอร์ (Namsan 
Tower) ตั้งอยู่บนภูเขานัมซานใจกลางกรุงโซล มีความสูงจากฐานหอคอยประมาณ 236.7 
เมตร และมีความสูง 479 เมตรจากพ้ืนดิน ไม่ว่าจะเป็นช่วงกลางวัน ช่วงกลางคืน หรือฤดูกาล
ไหนๆ ก็ยังได้รับความนิยมเสมอมา ทั้งจากนักท่องเที่ยวและคู่รักชาวเกาหลี เพราะเป็นจุดชม
วิวที่มองเห็นวิวทั่วทั้งกรุงโซล และบริเวณรอบๆ แบบพาโนราม่า นับเป็นอีกสถานที่สุดแสนโร
แมนติกแห่งหน่ึงที่คู่รักทุกคู่ไม่ควรพลาด 



 
 

นอกจากน้ียังมีไฮไลท์สำคัญของกรุงโซลที่นักท่องเท่ียวทุกคนจะต้องมาแวะเช็คอินคือ สถานที่คล้องกุญแจชื่อดัง Love Key Ceremony 
ที่มีความเชื่อว่า คู่รักที่มาคล้องกุญแจที่น่ีจะมีความรักที่ยืนยาวไปตลอดกาล *ไม่รวมกุญแจและค่าข้ึนลิฟท์ประมาณท่านละ 11,000 วอน 
 

ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ทีพ่กั LOTTE CITY GURO HOTEL ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเท่า 
 
Day3 เมืองยงอิน – สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์– กรงุโซล – โรงเรียนสอนท ากิมจิ – COSMETIC SHOP – ผลิตภณัฑ์

น ้ามนัสน – ย่านเมียงดง 

 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากน้ันนำท่านเดินทางสู่ เมืองยงอิน ซึ่งเป็นที่ต้ังของสวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ถูกขนานนามว่า
เป็นดิสนีย์แลนด์แห่งเกาหลีใต้ ตั ้งอยู ่ท ่ามกลางหุบเขาประกอบไปด้วยโซนต่างๆ ดังนี ้ Global Fair, Magic Land, European 
Adventure, American Adventure, Zootopia เมื่อท่านก้าวผ่านประตูเข้าไปในสวนสนุกเอเวอร์แลนด์ พบกับอาคารทรงสวยที่ตกแต่ง
ด้วยสถาปัตยกรรมแบบวิกตอเรียตะวันออกและอินเดีย ซึ่งผสมผสานจนเข้ากันลงตัว แวะถ่ายรูปสวยๆ ที่ Magic Tree ต้นไม้แฟนตาซี
ขนาดใหญ่ท่ีจะเปลี่ยนธีมไปตามเทศกาลต่างๆ ถือเป็นอีกจุดแลนด์มาร์คสำหรับนักท่องเท่ียว  



 
 

ใครชอบเครื่องเล่นหวาดเสียวต้องห้ามพลาดเด็ดขาด สนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิดไม่ว่าจะเป็น รถไฟเหาะตีลังกา (Rolling X-Train) ที่
เร็วสุดๆ และตีลังกาถึง 2 รอบ เฮอร์ริเคน (Hurricane) เครื่องเล่นที่จะหมุนๆ เหวี่ยงๆ ให้หัวใจเต้นรัวกับความสูงเกือบ 20 เมตรจาก
พื้นดิน! ดับเบิ้ลร็อกสปิน (Double Rock Spin) ที่จะหมุนๆ ตีลังกา 3 ตลบบนอากาศด้วยความสูงที่แทบกลั้นหายใจ เรือเหาะไวกิ้ง 
(Columbus Adventure) เตรียมตัวเตรียมใจไปกับเจ้าเรือเหาะยักษ์ที่จะเหว่ียทุกคนข้ึนไปสูงถึง 30 เมตร ในมุม 75 องศา และไฮไลค์ที่
พลาดไม่ได้ของสวนสนุกแห่งน้ี รถไฟเหาะรางไม้ (T-EXPRESS) รถไฟเหาะรางไม้ที่สูงชันเป็นอันดับ 4 ของโลก ซึ่งมีความชันถึง 77 องศา 
และว่ิงด้วยความเร็ว 104 กิโลเมตร/ชั่วโมง  

 

 
พักเหน่ือยจากเครื่องเล่นหลุดเข้ามาในโลกของเหล่าสัตว์มากมาย โซน Zootopia หน่ึงในสวนสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลี มีสัตว์มากกว่า 
2,000 ตัว จาก 200 กว่าสายพันธ์ุ พาทุกท่านท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี ข้ึนไปบนรถบัสซาฟารีเพ่ือใกล้ชิดกับเหล่าสัตว์ป่าย่ิงข้ึน
อย่างโซน Safari World พบกับสัตว์ที่น่าเกรงขามอย่างสิงโตเจ้าป่า เสืออันดุร้าย และหมีตัวใหญ่ที่อาจจะโผล่มาทักทายคุณได้ทุกเมื่อ 
ตะลุยเข้าไปในโซน Lost Valley ตื่นเต้นไปกับการนั่งรถสะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบก พร้อมเพลิดเพลินกับการชมสัตว์ต่างๆ ที่เดินเล่นอย่าง
อิสระ ถ้าโชคดีอาจจะได้พบกับสัตว์เหล่าน้ีมาขอขนมกินถึงหน้าต่างรถเลยทีเดียว 



 
 

เปลี่ยนบรรยากาศจากเหล่าสัตว์โลกมาเจอความสวยงามของหมู่พฤกษา สวนดอกไม้สี่ฤดู เดินชมสวนดอกไม้ท่ีกำลังออกดอกบานสะพรั่ง
อวดสีสัน ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงพันธุ์ดอกไม้ไปตามฤดูกาลในรูปแบบที่หลากหลายตลอดทั้งปี (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กั บสภาพอากาศ) ด้วยสีสันที่สด
ของดอกไม้แต่ละชนิดจึงได้รับความนิยมอย่างมาก ท่านไม่ควรพลาดที่จะมาถ่ายรูปเก็บบรรยากาศความสดชื่นกลับไปเป็นที่ระลึก รวมทั้ง
ยังมีการจัดเทศกาลในแต่ละเดือน อาทิเช่น ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ ประมาณเดือนมีนาคม - มิถุนายน จะเป็นคิวของสวนดอกทิวลิป และดอก
กุหลาบ  
 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู บุฟเฟต์บาบีคิวปิ้งย่างสไตล์เกาหลี เน้ือหมู เน้ือไก่ เน้ือวัว ปลาหมึก อาหารเกาหลี เติมไม่อั้น 
 

นำท่านไปเรียนรู้วัฒนธรรมการทำกิมจิของชาวเกาหลีที่ โรงเรียนสอนทำกิมจิ เป็นอาหารเกาหลีประเภทผักดองที่อาศัยภูมิปัญญาก้น
ครัวของชาวเกาหลี ด้วยการหมักพริกสีแดงและผักต่างๆ โดยทั่วไปจะเป็นผักกาดขาว ชาวเกาหลีนิยมรับประทานกิมจิเกือบทุกมื้อ และ
ยังนำไปปรุงเป็นส่วนประกอบอาหารอีกหลายอย่าง ปัจจุบันกิมจิมีมากกว่า 187 ชนิด ส่วนใหญ่จะมีรสเผ็ดและเปรี้ยว  

จากน้ันนำท่านแวะช้อปที่ร้านเครื่องสำอางค์ยอดนิยม COSMETIC OUTLET สวรรค์ของนักช้อปชาวไทย เพ่ือเลือกซื้อกลับไปเป็นของ
ฝาก มีให้เลือกมากมายหลากหลายแบนด์ ไม่ว่าจะเป็นสกินแคร์บำรุงผิวแบรนด์อย่าง DEWINS และแบรนด์ JSM ที่เป็นสินค้าหลักของ
ทางร้าน ไม่ว่าจะเป็นครีมหอยทาก ครีมน้ำแตก ครีมขัดข้ีไคล สแตมเซลล์ โบท็อกซ์ เป็นต้น และยังมีสินค้าอื่นๆ อาทิเช่น ครีมว่านหาง
จระเข้ แป้งม้าโยก ยาย้อมผม แฮนด์ครีม ยาสระผม ฯลฯ 

 

นำท่านเรียนรู้การทำผลิตภัณฑ์ที่สกัดจาก ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน มีสรรพคุณช่วยบำรุงร่างกาย ลดไขมัน ช่วยควบคุมอาหาร และรักษา
สมดุลในร่างกาย 

 

 



 

 

จากน้ันนำท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ง ย่านเมียงดง (Myeongdong Market) แหล่งละลายทรัพย์ในดวงใจของสาวๆหลายคน หรือ
สยามสแควร์เกาหลี ตลาดแห่งน้ีจะมีเสื้อผ้า กางเกง รองเท้า น้ำหอม เครื่องสำอางค์ทั้งแบรนด์เนมชื่อดัง และโลคอลแบรนด์ รวมถึงซีดี
เพลง รูปดารา และศิลปินเกาหลี หรืออะไรที่วัยรุ่นต้องการก็สามารถหาได้จากท่ีตลาดน้ี อาทิเช่น ร้านเครื่องสำอางค์ค์ที่คุ้นหูคนไทยที่ไม่
ว่าจะเป็น ETUDE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, NATURAL REPUBLIC, INNISFREE ราคาเครื่องสำอางค์ค์จะถูกกว่าประเทศไทย
ประมาณ 2 ถึง 3 เท่า และบางรุ่นไม่มีขายในประเทศไทย หรือจะเป็นร้านขายรองเท้าแบรนด์ดังอย่างร้าน MBC MART ก็มีรองเท้า
หลากหลายแบรนด์ดังให้เลือกมากมาย อาทิเช่น ADIDAS, NIKE, NEW BALANCE, VANS, CONVERSE, FILA เป็นต้น  

จุดแนะนำ “เมียงดงสตรีทฟู้ด” มีอาหารหรือของทานเล่นให้ได้ลิ้มลองมากมาย ไม่ว่าจะเป็น หอยเชลล์ย่างตัวใหญ่อบน่ากิน ขนม
ไข่หรือเครันปัง ขนมยอดฮิตตลอดกาลของเมียงดง กุ้งล็อบสเตอร์ตัวใหญ่ๆ ย่างชีสมีรสหวาน ชีสย่าง โดยการเอามอสซาเรลล่าชีสเสียบไม้
แล้วเอาไปย่าง ต๊อกโบกี เค้กข้าวที่ขึ้นชื่อของเกาหลี ปรุงรสด้วยซอสเผ็ดสไตล์เกาหลี เมนูนี้มีอยู่เกือบทุกซอกทุกมุมที่ในตลาดเมียงดง 
บะหมี่ดำจาจังมยอน หน่ึงในเมนูสุดฮิตที่เห็นกันบ่อยในซีรี่ส์เกาหลี มันฝรั่งเกลียวทอดกรอบเสียบไม้ พบเห็นได้ทั่วไปในเมืองไทย แต่ของ
ที่น่ีจะมีไส้กรอกเพ่ิมเข้ามาอีกหน่ึงชั้น ปลาหมึกยักษ์ทอดกรอบ เสียบไม้แบบอลังการโรยด้วยเกลือ เป็นต้น แต่หากคนที่ชอบของหวานก็
จะมีไอติมโคนเจ้าดัง ซึ่งไอติมที่กดมาใส่โคนน้ันสูงถึง 2 ฟุต 
 

 
 

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก LOTTE CITY GURO HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า 

 



 
 

Day4 หมู่บ้านโบราณอิกซอนดง – พระราชวงัเคียงบก – ร้านโสม – ศนูยส์มุนไพรโสม – ศนูยฮ์อตเกนามู  
            ดิวต้ีฟร ี– ย่านฮงแด 

 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากน้ันนำท่านไป หมู่บ้านโบราณอิกซอนดง (Ikseon Dong Hanok Village) หมู่บ้านฮัน
อกเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงโซล มีกลิ่นอายความเป็นเกาหลีโบราณ และเป็นย่านเกา่แก่ที่
อาจจะใหม่สำหรับใครหลายๆคน แหล่งรวมคาเฟ่เก๋ๆ ร้านอาหารชิคๆ ใจกลางกรุงที่ซ่อนตัว
อยู่ในตรอกซอกซอยเล็กๆ สามารถเดินลัดเลาะจากแถวย่านอินซาดงมาได้ มีทั้งร้านอาหาร
เกาหลี ร้านบิงซู ร้านน่ังชิล ร้านพิซซ่า ที่ตกแต่งได้อย่างมีสไตล์ เหมาะสำหรับชาวโซเชียลที่
ชอบอัพรูปสวยๆ ไฮไลท์ของย่านนี้จะเป็นคาเฟ่ดอกไม้ชื่อร้าน มาดัง หน้าร้านจะเป็นมุมยอด
ฮิตที่คนนิยมมาถ่ายรูป เพราะสีสันสดใสสวยงามของดอกไม้  

 

 

จุดแนะนำขายมันดูชื่อดัง (เก๊ียวน่ึงเกาหลี) ชื่อร้าน “ชางฮวาดัง” ต้ังอยู่
ตรงหัวมุมถนน ซึ่งจะมีคนต่อคิวรอเยอะมากๆ  

 

 

 

 

  



 
 

จากนั้นนำท่านชมความยิ่งใหญ่ของ พระราชวังเคียงบกกุง (Gyeongbokgung Palace) พระราชวังแห่งแรกของราชวงศ์โชซอนที่ตั้งอยู่ใจ
กลางกรุงโซล ซึ่งเป็นอีกหน่ึงสถานที่ที่ใครมาเกาหลีเป็นครั้งแรกต้องไม่พลาดที่จะแวะมาเยือน ด้วยฉากหลังของพระราชวังน้ัเป็นภูเขาพูกักซาน 
ทำให้ดูย่ิงใหญ่อลังการเป็นอย่างมาก เรียกได้ว่าเป็น The Grand Palace ของเกาหลีใต้เลยก็ว่าได้ มีสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจคือ พระที่นั่งคึ
นจองวอง เป็นพระที่นั่งที่กษัตริย์ใช้ออกว่าราชการและเป็นที่ทรงงาน ภายในพระที่นั่งไม่สามารถเข้าไปชมได้ แต่สามารถถ่ายภาพจากด้าน
นอกได้ *กรณีที่พระราชวังเคียงบกกุงไม่เปิดทำการ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ปรับรายการทดแทนเป็น พระราชวังชางด็อกกุง  

 
เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
  
 จากน้ันนำท่านออกเดินทางไปยัง ศูนย์สมุนไพรโสมเกาหลี สมุนไพรที่ช่วยเสริมความแข็งแรงให้แก่ระบบย่อยอาหาร ปอด ช่วยทำให้จิตใจสงบ 

และเพ่ิมพละกำลัง มีสรรพคุณทางการแพทย์ช่วยบำรุงหัวใจ ป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้องกันมะเร็ง  
จากน้ันพาท่านชม ศูนย์สมุนไพรบำรุงตับ ต้นไม้ชนิดน้ีเจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาท่ีปราศจากมลภาวะ และสูงเหนือระดับน้ำทะเล 50-800 
เมตร ช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ไม่ถูกทำลายจากการด่ืมแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจากอาหาร และยา 

 จากนั้นนำท่านเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษี ดิวตี้ฟรี ที่ร้านค้าปลอดภาษีที่ใหญ่ที่สุดในโซล แหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนมมากมาย ไม่ว่าจะเป็น 
น้ำหอม เสื้อผ้า เครื่องสำอาง กระเป๋า นาฬิกา เครื่องประดับหลากหลายแบรนด์ดัง และสินค้าแบรนด์อื่นๆ อีกมากมาย โดยชั้นใต้ดินจะเป็น
สินค้าแบรนด์หรู และเครื ่องดื ่มแอลกอฮอล์ อาทิเช ่น PRADA, DIOR, LOUIS VUITTON, BULGARI, LONGCHAMP, COACH, GUCCI, 
MICHEL KORS, LOEWE, MIU MIU เป็นต้น ในส่วนของชั้นที่ 1 เป็นช็อป CHANNEL และนาฬิกาดังหลากหลายแบรนด์ อาทิเช่น ROLEX, 
HERMES, OMEGA, TISSOT เป็นต้น ชั้น 2 เป็นช็อป MCM ชั ้นที ่ 3 เป็นโซนเครื ่องสำอางค์หลากหลายแบรนด์ดัง ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ 
SULWHASOO, HERA, LANEIGE, L'Oréal, SU:M37, ESTEE LAUDER, LANCOME, CHRISTIAN DIOR, BIOTHERM, MAC เป็นต้น ชั้น 4 
จะเป็นสินค้าแบรนด์เนมอื่นๆ และชั้นที่ 5 จะเป็นแบรนด์ของเกาหลี และโซนร้านอาหาร 

 



 
 

จากนั้นเดินทางต่อไปยัง ย่านฮงแด (Hongdae Street) เป็นย่านที่อยู่ใกล้ๆ กับมหาวิทยาลัยฮงอิก มีผลงานศิลปะที่ส่วนใหญ่เป็น
ศิลปะแนวร่วมสมัยจัดวางแสดงเต็มพ้ืนที่ของถนนปิกัสโซ่ที่ข้ึนชื่อของย่านน้ี นอกจากน้ันที่น่ียังมีผับ บาร์ คาเฟ่ ร้านอาหารมากมายตาม
ตรอกซอกซอยแทบทุกแห่ง จึงทำให้ที่น่ีเป็นสีสันของกรุงโซลที่นักท่องเท่ียวนิยมมาท่องเท่ียวไม่ขาดสายทั้งกลางวันและกลางคืน 

ค่ำ อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปปิ้งของท่าน 
ที่พัก LOTTE CITY GURO HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า 

 
Day5 พลอยอเมทิส – เมืองพาจู – หมู่บ้านโพรวองซ์พาจู – Dirty Trunk Cafe  Malddong Donut – ละลายเงิน

วอน ซุปเปอรม์ารเ์กต็ – สนามบินอินชอน – สนามบินสุวรรณภมิู – ประเทศไทย 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นำท่านชมโรงงานเจียระไน พลอยอเมทิส แดนเกาหลีเป็นแดนของพลอยสีม่วง พลอยแห่งสุขภาพและนำโชค โดยมีต้ังแต่สีม่วงอ่อนเย็น
ตา จนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่ห์เย้ายวนใจ พลอยน้ีจะงามจับตาเมื่อมาทำเป็นแหวน จี้ ต่างหู และสร้อยข้อมือ นำท่านเดินทางสู่ เมืองพาจู 
(Paju) หน่ึงในเมืองของจังหวัดคย็องกี ซึ่งเป็นเมืองเล็กๆ นอกกรุงโซล 
 

  
 



 นำท่านเย่ียมชม หมู่บ้านโพรวองซ์พาจู (Paju Provence Village) เป็นหมู่บ้านที่มีสีสันสดใส หลากสีจนเราคุ้นเคย และรู้จักกันดีใน
นามของ “หมู่บ้านสีลูกกวาด” ภายในหมู่บ้านประกอบไปด้วยร้านค้าเล็กๆ ที่มีสีสันรวมตัวกันจึงทำให้หมู่บ้านแห่งนี ้เปรียบเสมือน
หมู่บ้านแห่งเทพนิยายจึงเหมาะแก่การถ่ายรูปอย่างย่ิง รวมถึงยังสามารถช้อปปิ้งได้อีกด้วย 

 

จุดแนะน า “Maison Objet” เป็นแหล่งรวมสนิคา้เครื่องครวัทัง้หมดตัง้แต่
จานเลก็ ๆ น่ารกัไปจนถงึหมอ้ กล่องอาหาร และขวดน ้าทรมัเลอร์ 

 
เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู บูลโกกิ หมูหมักสไตล์เกาหลี มีรสชาติออก

หวานเผ็ดเล็กน้อย โดยนำหมูลงในกระทะพร้อมน้ำซุปปรุงรส เมื่อสุกรับประทาน
พร้อมเครื่องเคียงและข้าวสวย 

 
นำท่านเดินทางไปยัง เดอต้ีทรัง (Dirty Trunk) เป็นคาเฟ่ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในโซเชียลมีเดียและได้รับการยอมรับว่าเป็นร้าน
กาแฟที่ต้องไปของเมืองพาจู การตกแต่งภายในเหมือนเป็นโรงงานสมัยก่อน และเพดานที่สูงทำให้รู้สึกถึงความสง่างามจากทางเข้า ตู้ขนม
หวานและพ้ืนที่ครัวที่มีแสงสว่างสวยงามมีความสะดุดตาเป็นอย่างมาก และมีที่น่ังและโซฟาทั่วทั้งบริเวณร้าน ทำให้คาเฟ่แห่งน้ีมี
บรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นกันเอง 

 



  
 

หลังจากนั้นนำท่านไปยัง คาเฟ่โดนัท หรือ Malddong Donut หากใครที่เป็นสายคาเฟ่ตัวยงแล้วละก็ ต้องห้ามพลาดเลยกับ 
‘Malddong Donut Dessert Town’ คาเฟ่ขนมหวานที่ติดอันดับคำค้นหาในเว็บไซต์ชื่อดังของเกาหลีอยู่ในตอนน้ี เป็นคาเฟที่สวยงาม
แปลกตามาก เพราะการจัดตกแต่งสีสันสดใสทั้งภายในและภายนอกร้านที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร อีกท้ังยังเป็นแหล่งรวมขนมหวาน
นานาชนิด ไม่ว่าจะเป็น เค้ก เบเกอรี่ ไอศกรีม โดนัท เครื่องด่ืมหลายชนิด 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 

 

 
 

 
ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ 

19.30 นำท่านเดินทางสู่ สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน ASIANA AIRLINES เที่ยวบินที่ OZ 741 
23.10 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ ... พร้อมความประทับใจ 



 
 
 
 

อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง 
ราคาทวัร/์ท่าน 

พกัห้องละ 2-3 ท่าน 
ราคาทวัรเ์ดก็/ท่าน 
(อายุไม่เกิน 12 ปี) 

ราคาทวัรไ์ม่รวม 
ตัว๋เครื่องบิน 

ราคา 
ห้องพกัเดี่ยว 

04 – 08 พฤษภาคม 2565 31,990 31,990 19,990 6,000 
 

อตัราค่าบรกิารส าหรบัเดก็อายุไม่เกนิ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท่านละ 10,000 บาท 
อตัราค่าบรกิารไม่รวมค่าทปิคนขบัรถ มคัคุเทศก์ทอ้งถิน่ และหวัหน้าทวัร ์ท่านละ 1,500 บาท 

อตัราค่าบรกิารไม่รวม RT-PCR ณ ประเทศเกาหลใีต้ โดยมค่ีาใชจ้่ายประมาณ ท่านละ 130,000 – 150,000 วอน 
อตัราค่าบรกิารลงทะเบยีน K-ETA ในการเขา้ประเทศเกาหลใีต้ ท่านละ 1,000 บาท (โดยช าระพรอ้มเงนิมดัจ าครัง้แรก) 

 
*กรณีให้ทัวร์ลงทะเบียน Test&Go และ Thai Pass ให้ ที่พักเป็นโรงแรม โนโวเทล สยาม สแควร์ หรือเทียบเท่า* 

 

คืนที่ ราคาทา่นละ 
สำหรับพัก 2 ท่าน 

ราคาทา่นละ 
สำหรับพัก 1 ท่าน 

1 3,250 4,500 
 
 

ส าคญัโปรดอ่าน 
1. กรุณาท าการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วนั พร้อมช าระเงนิมดัจ า ท่านละ 10,000 บาท/ท่าน และช าระส่วนทีเ่หลอื 

21 วนั ก่อนการเดนิทาง กรณีวนัเดนิทางน้อยกว่า 21 วนั ต้องช าระค่าทวัรเ์ตม็จ านวน 100% เท่านัน้ 
2. อตัราค่าบรกิารนี้ จ าเป็นต้องมผีูเ้ดนิทาง จ านวน 15 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่ถงึตามจ านวนที่ก าหนด ทาง

บรษิัทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลื่อนการเดินทาง หรอืเปลี่ยนแปลงอตัราค่าบรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ขึน้ เพื่ อให้คณะได้ออกเดินทาง 
ตามความต้องการ) 

3. ท่านทีต่้องออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ตัว๋เครื่องบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หน้าทีทุ่กครัง้ก่อนท าการออกบตัร
โดยสาร เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการแนะน าจ าก
เจา้หน้าทีเ่ป็นเพยีงการแนะน าเท่านัน้ 

4. นักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางโปรแกรมขา้งต้นควรท าการจอง และ ส่งเอกสารเพื่อขอวซ่ีาหมู่คณะก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 
วนั วนัหยุดนักขตัฤกษ์ 60 วนั หากระยะเวลาน้อยกว่าทีร่ะบุไวข้้างต้น ขอสงวนสทิธิใ์นการขอวซ่ีาประเภทอื่นซึ่งอาจมค่ีาใช้จ่าย
เพิม่ หรอืมผีลต่อการพจิารณาวซ่ีาของท่าน 

5. ระหว่างท่องเทีย่วหากนักท่องเทีย่วไดร้บัการตรวจยนืยนัว่ามเีชือ้โควดิ ทางโรงแรมอาจมค่ีาท าความสะอาดหอ้งพกัเพิม่เตมิ ถ้าม ี
(ไม่รวมอยู่ในรายการทวัร)์ 

6. ในกรณีที่ภาครฐัทัง้ไทย และประเทศปลายทางมขีอ้ก าหนดในการกกัตวั หรอื การตรวจหาเชือ้โควดิ-19 ทุกประเภท ผู้เดินทาง
ต้องรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายส่วนน้ีดว้ยตวัท่านเอง ถ้าม ี(ไม่รวมอยู่ในรายการทวัร)์ 

7. ตามนโยบายของรฐับาลเกาหลใีต้ ร่วมกบัการท่องเทีย่วเกาหลใีต้เพื่อโปรโมทสนิคา้ในนามของรา้นรฐับาล คอื สมุนไพรโสม สมุน
ไพรฮอตเกนามู น ้ามนัสน ศูนยเ์ครื่องส าอางค ์(คอสเมตคิ) พลอยอเมทสิ และรา้นคา้ปลอดภาษ ี(ดวิตี้ฟร)ี ซึ่งจ าเป็นต้องระบุไวใ้น
โปรแกรมทวัร ์เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์ทางบรษิทัฯ จงึอยากเรยีนชีแ้จงลูกคา้ทุกท่านว่า รา้นรฐับาลทุกรา้นจ าเป็นต้องรบกวนทุก
ท่านแวะชม หากประสงคจ์ะซื้อหรอืไม่ซื้อขึน้อยู่กบัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไม่มกีารบงัคบัใดๆ ทัง้สิน้ 
 

7.1 ทวัรค์รัง้น้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเทีย่วเป็นหมู่คณะเท่านัน้ ถ้าลูกคา้ต้องการแยกตวัออกจากกรุ๊ปทวัร ์โดยไม่
ลงร้านช็อปป้ิง เช่น ร้านโสม/ฮอกเกนามู/น ้ามนัสน/เครื่องส าอางค์คอสเมติค/พลอยอเมทิส ทางบรษิัทจะคดิค่า
ด าเนินการในการแยกท่องเทีย่วเอง 300 USD ต่อท่าน 



 
 
 

 
การเตรยีมเอกสาร เพื่อขอยื่นลงทะเบยีน K-ETA ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนังสอืเดนิทางไทย 
 

1. ส าเนาหน้าหนังสอืเดนิทาง (หน้าแรกที่มรีูป) ชดัเจน โดยสแกนไฟลเ์ป็นรปูภาพ (รูปถ่ายจากมอืถอืไม่สามารถใชไ้ด้) มอีายุการ
ใชง้านคงเหลอืไม่น้อยกว่า 6 เดอืน ณ วนัเดนิทางกลบั และมหีน้าว่างไม่ต ่ากว่า 2 หน้า 

2. รูปถ่ายส ีหน้าตรง ขนาด 2 น้ิว ฉากหลงัต้องเป็นพืน้สขีาว ถ่ายมาแลว้ไม่เกนิ 3 เดอืน โดยสแกนไฟลเ์ป็นรปูภาพ 
 

            
 

 
ขอ้มูลส าคญัเกีย่วกบั การยื่นลงทะเบยีน K-ETA ทีท่่านควรทราบ 
 

1. หลงัจากท าการยื่นลงทะเบยีนเรยีบรอ้ยแลว้ ผลการลงเบยีนแบ่งออกเป็น 3 แบบ ดงัน้ี 
1.1 OK หมายถงึ ผ่านการลงทะเบยีน (มอีายุการใชง้านได ้2 ปี ไม่จ ากดัจ านวนครัง้ โดยแต่ละครัง้พ านักไดไ้ม่เกนิ 90 วนั) 
1.2 NOT OK หมายถงึ ไม่ผ่านการลงทะเบยีน ไม่มสีามารถออกเดนิทางไดต้ัง้แต่ประเทศต้นทาง 
1.3 SELECTEE หมายถึง สามารถออกเดินทางยงัประเทศต้นทางได้ แต่เมื่อไปถึงยงัประเทศปลายทางจะต้องผ่านการ

พจิารณาอกีครัง้ซึ่งอาจจะผ่าน หรอืไม่ผ่านขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจทางเจา้หน้าที่ 
2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคืนค่าธรรมในการลงทะเบียน เน่ืองจากการพิจารณาเป็นไปตามเงื่อนไขหรือกฎหมายของ

ประเทศนัน้ๆ โดยทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง และเจ้าหน้าที่กรมแรงงานเป็นผู้ตดัสินชี้ขาด ทางผู้จัดไม่สามารถเข้าไป
แทรกแซงได ้

3. ในกรณีที่ผลการลงทะเบียนของลูกค้าคอื SELECTEE และทางลูกค้าตดัสนิใจเดินทางเพื่อรบัการพจิารณาอีกครัง้ ณ ประเทศ
ปลายทาง หากถูกปฏิเสธเข้าประเทศซึ่งมค่ีาใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการเปลี่ยนตัว๋ขากลบั และรวมถึงค่าบรกิารอื่นๆ ที่เกิดขึ้นด้วย 
ฉะนัน้ท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นที่ทางประเทศนั้นๆ เรียกเก็บ ทางผู้จัดและทางสายการบินจะไม่
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกกรณี หากต้องกลับประเทศไทยในเที่ยวบินถัดไปที่มีที่นัง่ว่าง หรือตามวันเดินทางของตัว๋
เครื่องบนิ ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัทางเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศเกาหลใีต้ และสายการบนิเป็นผูพ้จิารณาเท่านัน้ ทางบรษิทัฯ 
จะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ และขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่าบรกิาร ไม่ว่ากรณีใดๆ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทั 

 

 



 
 
 

 



 
 
 

 



 
 
 

 



 
 
 

 



 
 
 

 


