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ทัวร์เกาหลี Naejangsan in Korea 5 วัน 3 คืน เดือนพฤษภาคม 60
สายการบินT’way

 ไฮไลท์ทริป

ชมเมืองเก่าและอุทยาน

พระราชวังเคียงบ๊กคุง 
อุทยานแหง่ชาติซอรัคซาน
เกาะนามิ เกาะส่วนตัว

ทำบุญใหว้พระ

วัดซินฮันซา วัดเก่าแก่กว่าพันปีสร้างในสมัยซิลล่า

สนุกสนานและเพลิดเพลินการช้อปป้ง

สวนสนกุเอเวอร์แลนด์ 
สินค้าปลอดภาษท่ีี ดิวตี้ ฟรี
Paju Premium Outlet
ตลาดทงแดมุน 
ตลาดเมียงดง 
COSMETIC GALLERY

อาหารหลากหลายเมนู

บุฟเฟต์บาบีคิวป้ิงย่างคาลบี
ไก่ตุ๋นโสม อาหารวังในสมัยก่อน
บุฟเฟต์ซีฟู้ ด

 ราคา



กำหนดวันเดินทางเดือนพฤษภาคม 60 ราคา : คน

วันท่ี  16 - 20 22,900.-

พักเดี่ยวเพิ่ม 4,500.-

 รายละเอียด

วันท่ี 1
กรงุเทพฯ (สนามบินสวุรรณภูมิ)

การเดินทาง ช่วงกลางคืน 
22.00 น.     คณะพร้อมกันท่ีท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้ โดยสารขาออกช้ัน 4
ทางเข้าประตูหมายเลข  6 เคาน์เตอร์ L สายการบิน  T ’WAY โดยมีเจ้าหน้าท่ีจากทางบรษัิทฯ
คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสารให้กับท่าน

01.20 น.   เหริฟ้าสู่ เกาหลี โดยสายการบิน  T’WAY เท่ียวบินท่ี TW 102
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ช.ม.)

วันท่ี 2
สนามบินอินชอน - เกาะนามิ – อุทยานซอรัคซาน (กระเช้า) – วัดชินฮันซา

การเดินทาง ช่วงเช้า    
06.55 น. เดินทางถึง สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ผ่านพิธกีารตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

กรณุาปรับนาฬกิาของท่านให้เป็นเวลาท้องถิ่น เพื่อสะดวกในการนัดหมายเวลา ประเทศเกาหลีจะเรว็กว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง

08.35 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง/เวลาในประเทศเกาหลีเรว็กว่าไทย 2 ชั่วโมง
 หลังจากผ่านพิธกีารตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว 

นำท่านข้ึนรถโค้ชปรับอากาศสัมผัสภูมิประเทศรมิทะเลของเกาะอินชอน ซึ่งเป็นท่ีต้ังของสนามบินนานาชาติอินชอน
ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นสนามบินท่ีดีอันดับต้นๆของโลก 

สถานท่ีท่องเท่ียว ช่วงเช้า    
นำท่านสู่เกาะนามิ เกาะส่วนตัวซึ่งมีรปูรา่งดุจใบไม้ลอยอยู่บนผิวน้ำและเป็นสถานท่ีถ่ายทำละครดัง The Winter Love Song หรอื
เพลงรักในสายลมหนาวท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศอันแสนโรแมนติกและความงามของทิวสนท่ีต้ังตรงดิ่งเป็นแถวยาวตลอด 2 ข้างทาง
ซึ่งในแต่ละฤดูเกาะนามิจะมีความสวยงามแตกต่างกันไปอิสระให้ท่านได้สนกุสนานกับการเดินเล่นชมวิวหรอืเช่าจักรยานป่ันเท่ียวรอบเกาะ และเก็บภาพเป็นท่ีระลึก
ตามอัธยาศัย

ช่วงบ่าย    
เดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน (รวมกระเช้า) ท่ีได้ข้ึนชื่อว่าเป็นภูเขาสี่ฤดูและสวิสเซอร์แลนด์ของเกาหลี
จัดได้ว่าเป็นแนวเขาท่ีสวยงามมากท่ีสุดแหง่หนึง่ในเกาหลีต้ังอยู่ใจกลางภูเขาแทแบคซึ่งทอดยาวไปถึงเขาคึมคังของประเทศเกาหลีเหนอื มีเทือกเขา ป่าไม้ หบุเขา สายน้ำ
ทะเลสาบ
หนิรปูรา่งต่างๆท่ีสวยงามซึ่งเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติท่ีหาดูได้ยากย่ิงตามรอยตำนานท่ีเล่าขานของจุดกำเนดิเพลงอารรัีงกราบนมัสการพระพุทธรปูปางสมาธอิงค์มหึมาท่ีต้ังอยู่
กลางแจ้งเพื่อความเป็นสิรมิงคลและเดินข้ามสะพานเพื่อเป็นการชำระล้างจิตใจให้บรสิุทธ ิ์  

วัดซินฮันซา วัดเก่าแก่กว่าพันปีสร้างในสมัยซิลล่า พร้อมด้วยข้ึน กระเช้า ชมความงดงามของธรรมชาติบนยอดเขาท่านสามารถเดินเท้าต่อข้ึนไปจนถึงบนยอดเขาหนิ
(ข้ึนอยู่กับสภาพอากาศ) อิสระให้ท่านได้สัมผัสธรรมชาติอันบรสิุทธ ิ์และเก็บภาพความประทับใจ

อาหาร มื้ อเช้า
บนครือ่งบิน

มื้ อกลางวัน  
ภัตตาคาร เมน ูทัคคาลบี 

มื้ อเย็น
ภัตตาคาร เมน ูชาบู ชาบู

ท่ีพัก SEORAK DAEMYUNG RESORT หรอืเทียบเท่าระดับ 4*



วันท่ี 2
สนามบินอินชอน - เกาะนามิ – อุทยานซอรัคซาน (กระเช้า) – วัดชินฮันซา

วันท่ี 3
ไรส่ตอเบอร์รี ่– สวนสนกุเอเวอร์แลนด์ – โซล – ทงแดมุน

การเดินทาง ช่วงเช้า
เดินทางชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการเดินทาง 

ช่วงบ่าย
นำท่านสู่กรงุโซล เมืองหลวงของประเทศเกาหลีใต้ 

สถานท่ีท่องเท่ียว ช่วงเช้า    
เดินทางสู่ ไร่สตรอเบอร์รี่ ซึ่งกำลังออกผลเต็มต้นให้ท่านได้เหน็ถึงวิธกีารทำไรท่ี่สามารถให้ผลท่ีโตและหวานกรอบ
ให้ท่านเดินชมฟาร์ม
พร้อมกับท่านสามารถเก็บชิมได้เล็กน้อยอีกท้ังยังสามารถซื้ อกลับไปรับประทานและฝากคนทางบ้านได้ด้วย 

ช่วงบ่าย
เดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ สวนสนกุกลางแจ้งท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศเกาหลี
อิสระเวลาให้ท่านเพลิดเพลินและสนกุสนานกับเครือ่งเล่นต่างๆ อาทิ T-Express, Double Rock Spin, Amazon Express,
Rolling X-Train พร้อมด้วยบัตรเครือ่งเล่นแบบ SPECIAL PASS TICKET (ไม่จำกัดรอบ เล่นได้ทุกอย่าง)
รืน่รมย์และเก็บภาพสวยๆไปกับเทศกาลหมิะ ต่อด้วยนัง่รถบัสท่องป่า ชมไลเกอร์ ลูกผสมระหว่างเสือกับสิงโต
หนึง่เดียวในโลกได้ท่ีนี ่ท่านจะพบว่าเสือและสิงโตก็สามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างเป็นสุข
พบความนา่รักของหมีแสนรู้ ท่ีจะมาแสดงท่าทางต่างๆท่ีสื่อสารกับเจ้าหน้าท่ีได้อย่างยอดเย่ียมและช้อปป้ิงสินค้าของท่ีระลึกต่างๆ
มากมายของเอเวอร์แลนด์ 

นำท่านสู่ กรุงโซล เมืองหลวงของประเทศเกาหลีใต้ ให้ท่านได้ช้อปป้ิงตามอัธยาศัยท่ี ตลาดทงแดมุน
หรอืเทียบได้กับประตูน้ำบ้านเรา ต้ังอยู่ทางประตูทิศตะวันออก ซึ่งเป็น 1
ในประตูเมืองอันด้ังเดิมของกรงุโซลตลาดแหง่นี้ ท่านสามารถช้อปป้ิงสินค้าหลากหลาย สามารถต่อราคาได้อย่างสนกุสนาน
มีร้านรวงมากมาย มีห้างขายเสื้ อผ้าท่ีทันสมัยอยู่ด้วยกว่า 10 ห้าง ต้ังอยู่ท่ามกลางบรรยากาศแบบโบราณ บางร้านเปิด 24
ชั่วโมงและมีแสงสีและดนตรตีลอดคืน  สินค้าท่ีมีมากท่ีสุดในตลาดนี้  คือ ผ้า เครือ่งแต่งกาย เครือ่งหนัง ชุดสุภาพสตรแีละเด็ก
เครือ่งนอน เครือ่งใช้ในบ้านรองเท้า เครือ่งกีฬา ร้านต่างๆ ท่ีสามารถดึงดูดนักท่องเท่ียวได้มากท่ีสุด เช่น MIGLIORE ตึก DOOTA
TOWER, HELLO APM, FREEYA TOWER และ DESIGNERCLUB

อาหาร มื้ อเช้า       
ห้องอาหารของโรงแรม  

มื้ อกลางวัน   
ภัตตาคาร  มนคูาลบ้ี หมูย่างเกาหลี

มื้ อเย็น          
ภัตตาคาร  เมน ูANDONG JIMDAK)

ท่ีพัก  INTER CITY, CO-OP CITY, DODO HOTEL หรอืเทียบเท่าระดับ 3*

วันท่ี 4
พระราชวังเคียงบ๊กคุง - ศูนย์โสม – ศูนย์สมุนไพร - COSMETIC GALLERY - ดิวตี้ ฟร ี-  ตลาดเมียงดง 

การเดินทาง ช่วงเช้า    
เดินทางชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการเดินทางในกรงุโซล 

ช่วงบ่าย
สนกุสนานกับการช้อบป้ิงท่ี  COSMETIC GALLERY   DUTY FREE   ตลาดเมียงดง



สถานท่ีท่องเท่ียว ช่วงเช้า  
ชม พระราชวังเคียงบ๊กคุง ซึ่งเป็น 1 ใน 5 พระราชวังหลวงเก่าแก่กว่า 600 ปี ท่ีได้รับการบูรณะซ่อมแซม เพื่อความสมบูรณ์และสวยงามเหมาะแก่การเย่ียมชม
ชมความย่ิงใหญ่ของท่ีว่าราชการกษัตรย์ิในสมัยอาณาโซซอนท่ีตำหนักทองและความสวยงามของพลับพลากลางน้ำท่ีใช้สำหรับรับรองแขกบ้านแขกเมืองของประเทศ ตำหนักท่ีบรรทมของกษัตรย์ิและราชิน ี

ศูนย์โสมรัฐบาล
ท่ีได้รับการรับรองจากรัฐบาลเกาหลีว่าเป็นโสมท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุดของประเทศและรับฟังข้อมูลความรู้ จากผู้ เชี่ยวชาญซึ่งเปิดเผยเคล็ดลับให้กับผู้ มาเยือนเท่าน้ันปัจจุบันโสมเป็นสินค้าส่งออกอันดับหนึง่ของประเทศเกาหลี 

ศูนย์สมุนไพรเกาหลี ให้ท่านได้รับชมสมุนไพรท่ีคัดเลือกและดูแลอย่างพิถีพิถัน อิสระให้ท่านได้เลือกชมและ เลือกซื้ อสินค้ากลับไปเป็นของฝาก 

ช่วงบ่าย   
อิสระให้ท่านได้ช้อปป้ิงสินค้าเครือ่งสำอางท่ี COSMETIC GALLERY เป็นศูนย์รวมของเครือ่งสำอางของเกาหลี อาทิเช่น ROJUKISS, LOTREE, ETUDE
และอีกมากมากหลากหลายแบรนด์เนมท่ีนำเข้ามาจากท่ัวโลกอิสระท่านเลือกซื้ อได้ตามอัธยาศัยชม

ช้อปป้ิงสินค้าปลอดภาษท่ีี ดิวต้ีฟรี ท่ีนีมี่สินค้าช้ันนำให้ท่านเลือกซื้ อมากมายกว่า 500 ชนดิ อาทิ น้ำหอม เสื้ อผ้า เครือ่งสำอาง กระเป๋า นาฬกิา เครือ่งประดับ

ช้อปป้ิงย่าน  ตลาดเมียงดง แหล่งช้อปป้ิงข้ึนชื่อและสถานท่ีรวมแฟชั่นช้ันนำของกรงุโซล หรอืท่ีคนไทยรู้ จักในชื่อของสยามแสควร์เกาหลี ท่านจะได้พบกับสินค้าวัยรุน่มากมายหลากหลายย่ีห้อ
ไม่ว่าจะเป็นเครือ่งสำอางค์ย่ีห้อดังๆ อย่าง THE SKIN FOOD, THE FACE SHOP,ETUDE HOUSE, MISSHA ฯลฯ เสื้ อผ้าแฟชั่นมีสไตล์, รองเท้าส้นสูงนา่รักๆ, รองเท้าผ้าใบเก๋ๆ ร้านกระเป๋าแฟชั่น
รวมถึงเครือ่งประดับต่างๆ นอกจากนี้ ยังมีร้านอาหารและร้านคาเฟ่นา่รักๆ ฯลฯ ซึ่งท่ีนีจ่ะมีวัยรุน่หนุม่สาวเกาหลีไปรวมตัวกันมากมาย

อาหาร มื้ อเช้า      
ห้องอาหารของโรงแรม

มื้ อกลางวัน   
ภัตตาคาร  เมนไูก่ตุ๋นโสม

มื้ อเย็น        
ภัตตาคาร เมน ูบุฟเฟต์ซีฟู้ ด

ท่ีพัก INTER CITY, CO-OP CITY, DODO HOTEL หรอืเทียบเท่าระดับ 3*

วันท่ี 4
พระราชวังเคียงบ๊กคุง - ศูนย์โสม – ศูนย์สมุนไพร - COSMETIC GALLERY - ดิวตี้ ฟร ี-  ตลาดเมียงดง 

วันท่ี 5
โซลทาวเวอร์ (ไม่รวมลิฟท์) – โรงงานพลอยสม่ีวง - ช้อปป้ิงท่ี OUTLET – ซุปเปอร์มาร์เก็ต - กรงุเทพฯ

การเดินทาง ช่วงเช้า    
เดินทางชมสถานท่ีท่องเท่ียวในกรงุโซล 

ช่วงบ่าย    
ได้เวลาสมควรนำเดินทางสู่สนามบิน

20:05 น. นำท่านเดินทางกลับกรงุเทพฯ โดยสายการบิน T’WAY เท่ียวบินท่ี TW 101

00.10 น.  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ โดยสวัสดิภาพ



สถานท่ีท่องเท่ียว ช่วงเช้า   
นำท่านชม หอคอยโซลทาวเวอร์  ไม่รวมลิฟต์  ซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของกรงุโซลเลยก็ว่าได้
เป็นสถานท่ียอดนยิมท่ีหนุม่สาวเกาหลีไม่พลาดท่ีจะมาเท่ียวกัน
มีผู้ คนให้ความนยิมเดินทางมาถ่ายภาพ และเป็นสัญลักษณ์กรงุโซล
ท่านสามารถข้ึนไปบนเฉลียงบรเิวณหลังคาซึ่งคุณจะเหน็ทิวทัศน์ของกรงุโซล พร้อมสัมผัสบรรยากาศ
   LOVE KEY CEREMONY เป็นสถานท่ีสุดโรแมนติก
ท่ีบรรดาคู่รักเกาหลีนยิมนำแม่กุญแจมาคล้องกัน
ในอีกความหมายว่าเราจะไม่พรากจากกันจะรักกันตลอดไป โดยนยิมเขียนชื่อตนเองและคู่รักลง
บนแม่กุญแจพร้อมข้อความสุดซ้ึง 

ชม โรงงานพลอยสีม่วง หรอื Amethyst แดนเกาหลีเป็นแดนของพลอยสีม่วง
พลอยแหง่สุขภาพและนำโชค โดยมีต้ังแต่สีม่วงอ่อนเย็นตาจนถึงสีม่วงไวน์
มีเสนห์่เย้ายวนใจพลอยนี้ จะงามจับตาเม่ือมาทำเป็นแหวน จี้  ต่างห ูและสร้อยข้อมือ

ช่วงบ่าย
ช้อปป้ิง Paju Premium Outlet แหง่ใหม่และใหญ่ท่ีสุดในเกาหลี ซึ่งมีร้านค้าหลากหลายกว่า 165
ร้านค้า และมีสินค้า Brand ดังมากมาย อาทิเช่น Armani, Calvin Klein, Diesel, DKNY, Guess ,
Escada ฯลฯ 

ละลายเงินวอนท่ี ร้านค้าสนามบิน
ซึ่งท่านสามารถเลือกซื้ อสินค้าพื้ นเมืองเป็นการส่งท้ายก่อนอำลาเกาหลี อาทิ บะหม่ีซินราเมียน อูด้ง
กิมจิ ลูกอมแปลกๆ ช็อคโกแลต น้ำจิ้ มหมูย่างเกาหลี ไก่ตุ๋นโสมสำเรจ็รปูผลไม้ ในราคาพิเศษ 

อาหาร มื้ อเช้า      
ห้องอาหารของโรงแรม

มื้ อกลางวัน 
ภัตตาคาร  เมนพููลโกกิ

วันท่ี 5
โซลทาวเวอร์ (ไม่รวมลิฟท์) – โรงงานพลอยสม่ีวง - ช้อปป้ิงท่ี OUTLET – ซุปเปอร์มาร์เก็ต - กรงุเทพฯ

อัตราค่าบรกิารรวม

ค่าต๋ัวเครือ่งบินช้ันประหยัด กรงุเทพฯ – โซล – กรงุเทพฯ ไปกลับแบบหมู่คณะ พร้อมท่ีพัก 3 คืน
(ห้องละ 2-3 ท่าน)
ค่าภาษสีนามบินทุกแหง่และค่าภาษน้ีำมันของสายการบิน + อาหารเช้า กลางวัน และเย็นหรอืค่ำ +
บัตรเข้าชมสถานท่ี + ค่ารถนำเท่ียว + ค่าผู้ นำทัวร์ (มัคคุเทศก์) อำนวยความสะดวก +
ค่าน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 15 กก. (ไม่เกินท่านละ 2 ชิ้ น) + ถือข้ึนเครือ่งได้ 10 กก. +
ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์ (วงเงินประกัน 1 ล้านบาท ค่ารักษาพยาบาล 5 แสนบาท ต่ำกว่า 15
ปีหรอือายุ 75-85 ความคุ้ มครองเหลือ 50% อายุเกิน 85 ปีไม่คุ้ มครอง
ไม่คุ้ มครองโรคประจำตัวหรอืการถูกฆาตกรรมหรอืถูกทำร้ายรา่งกาย)

ราคาค่าบรกิารไม่รวม

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ อาหารและเครือ่งดื่มท่ีสั่งเพิ่ม โทรศัพท์ โทรสาร มินบิาร์ ทีวีช่องพิเศษ
ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าซักรดี ค่าทิปคนขับรถและไกด์ 26,000 วอนตลอดทรปิ
ค่าสัมภาระท่ีเกินชิ้ นหรอืน้ำหนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 20 กก.) ค่าวีซ่าพาสปอร์ตต่างด้าว
ค่าภาษกีารบรกิาร 3% ภาษมูีลค่าเพิ่ม 7%

[เงื่อนไข]

หมายเหตุ
บรษัิท ขอสงวนสิทธ ิ์ ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมท้ังนี้ ยังคงจะรักษา
มาตรฐานการบรกิารและยึดถือผลประโยชน์ของผู้ เดินทางเป็นสำคัญ

 รูปภาพ



 

 

 

 

 

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี

https://www.atsiamtour.com/south-korea/319
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