
 
 
 
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
เทีย่วสนุกทวัรแ์อนดแ์ทรเวล ใบอนุญาตเลขที ่41-00335 
ทีต่ัง้ส านักงาน:: 10/114 ซ.กนัตัง20 ถ.จรงิจติร ต.ทับเทีย่ง อ.เมอืง จ.ตรัง 92000 

Line ID: teaw_sanook  | FB: เทีย่วสนุกทัวรแ์อนดแ์ทรเวล | YouTube ชอ่ง:: เทีย่วสนุกทัวร ์แอนดแ์ทรเวล 

จะเทีย่วทีไ่หน  ไหน กเ็ขา้เว็บนี้  www.ทัวรเ์กาะลังกาว.ีcom  

รหัสทัวร ์KR17 

ทวัรเ์กาหล ี5 วนั 3 คนื 
เดอืน ม.ีค. – เม.ย. 60 

 
***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีม คา่ทปิ คนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่*** 

** ทางบรษิทัขออนญุาตเก็บคา่ธรรมเนยีม คา่ทปิ ทา่นละ 30,000 วอน /ทรปิ/ทา่น 
หรอืทา่นละ 1,050 บาท/ทรปิ/ทา่น** 

ก าหนดการเดนิทาง 
มนีาคม – เมษายน 2560 

ผูใ้หญห่อ้งละ 2ทา่น 

01 – 05 มนีาคม 2560 16,900 

02 – 06 มนีาคม 2560 16,900 

03 – 07 มนีาคม 2560 16,900 

04 – 08 มนีาคม 2560 15,900 

05 – 09 มนีาคม 2560 15,900 

06 – 10 มนีาคม 2560 15,900 

07 – 11 มนีาคม 2560 15,900 

08 – 12 มนีาคม 2560 16,900 

09 – 13 มนีาคม 2560 16,900 

10 – 14 มนีาคม 2560 16,900 

11 – 15 มนีาคม 2560 15,900 

12 – 16 มนีาคม 2560 15,900 

13 – 17 มนีาคม 2560 15,900 

14 – 18 มนีาคม 2560 15,900 

15 – 19 มนีาคม 2560 16,900 

16 – 20 มนีาคม 2560 16,900 

17 – 21 มนีาคม 2560 16,900 

18 – 22 มนีาคม 2560 15,900 

19 – 23 มนีาคม 2560 15,900 
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20 – 24 มนีาคม 2560 15,900 

21 – 25 มนีาคม 2560 15,900 

22 – 26 มนีาคม 2560 16,900 

23 – 27 มนีาคม 2560 16,900 

24 – 28 มนีาคม 2560 16,900 

25 – 29 มนีาคม 2560 15,900 

26 – 30 มนีาคม 2560 15,900 

27 – 31 มนีาคม 2560 15,900 

28 มนีาคม – 01 เมษายน 2560 15,900 

29 มนีาคม – 02 เมษายน 2560 16,900 

30 มนีาคม – 03 เมษายน 2560 16,900 

31 มนีาคม – 04 เมษายน 2560 18,900 

01 – 05 เมษายน 2560 17,900 

02 – 06 เมษายน 2560 17,900 

03 – 07 เมษายน 2560 17,900 

04 – 08 เมษายน 2560 19,900 

05 – 09 เมษายน 2560 20,900 

06 – 10 เมษายน 2560 20,900 

07 – 11 เมษายน 2560 19,900 

08 – 12 เมษายน 2560 21,900 

09 – 13 เมษายน 2560 21,900 

10 – 14 เมษายน 2560 24,900 

11 – 15 เมษายน 2560 25,900 

12 – 16 เมษายน 2560 28,900 

13 – 17 เมษายน 2560 28,900 

14 – 18 เมษายน 2560 25,900 

15 – 19 เมษายน 2560 21,900 

16 – 20 เมษายน 2560 21,900 

17 – 21 เมษายน 2560 17,900 

18 – 22 เมษายน 2560 17,900 

19 – 23 เมษายน 2560 18,900 

20 – 24 เมษายน 2560 18,900 

21 – 25 เมษายน 2560 18,900 

22 – 26 เมษายน 2560 17,900 

23 – 27 เมษายน 2560 17,900 

24 – 28 เมษายน 2560 17,900 

25 – 29 เมษายน 2560 17,900 

26 – 30 เมษายน 2560 18,900 

27 เมษายน – 01 เมษายน 2560 20,900 

28 เมษายน – 02 เมษายน 2560 20,900 

29 เมษายน – 03 เมษายน 2560 18,900 

30 เมษายน – 04 เมษายน 2560 17,900 
 

สดุพเิศษ 

1. พักซวูอน 1 คนื และ กรุงโซล 2 คนื 
2. สวนสนุก EVERLAND UNLIMIT TICKET !!! 

3. เต็มอิม่กบั SEAFOOD BUFFET ขาป ูไมอ่ัน้ !! 
4. สดุเพลนิกับการป่ัน RAIL BIKE   

5. ชมววิกรุงโซลทาวเวอร ์
วนัแรก กรงุเทพฯ (ดอนเมอืง) 
23.00 น. คณะพรอ้มกันที ่สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง อาคาร 1 ช ัน้ 3 ประต ู4 เคานเ์ตอร ์4 สายการบนิ AIR 

ASIA X เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการขึน้เครือ่ง (หัวหนา้ทัวร์

แนะน าการเดนิทาง) สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครือ่ง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ทีน่ั่ง จัดทีน่ั่งแบบ 

3-3-3 มบีรกิารอาหารรอ้นเสริฟ์ทัง้ขาไปและขากลับ (น ้าหนักกระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซือ้น ้าหนัก

เพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้่าย) 

 **หมายเหต*ุ* เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิจะปิดบรกิารกอ่นเวลาเครือ่งออกอย่างนอ้ย 60 นาท ีและผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ 
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ประตขูึน้เครือ่งกอ่นเวลาเครือ่งออก 30 นาท ี

02.20 น. บนิลัดฟ้าสู ่สาธารณรัฐเกาหลใีต ้โดยเทีย่วบนิที ่XJ700 
วนัทีส่อง ประเทศเกาหลใีต ้(อนิชอน) – หมูบ่า้นเทพนยิาย – ตามรอยซีร่ ีย่ด์งัทีเ่กาะนาม ิปั่น RAIL BIKE – 

รร.ซูวอน 
09.40 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน สาธารณรฐัเกาหลใีต ้(เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ไทย 2 ช.ม.กรณุา

ปรับนาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถิน่เพือ่สะดวกในการนัดหมาย) หลังจากผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและ

ศลุกากรแลว้ ขอตอ้นรับทกุทา่นสู ่สาธารณะรัฐเกาหลใีต ้ รถโคช้พาทา่นขา้มทะเลตะวันตกดว้ยสะพานแขวน

ยองจองหรอืสะพานเพือ่ความหวังในการรวมชาตทิีย่าวกว่า 4.42กม.  และมยีอดโดมสงู 107 เมตร 

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นเทพนยิาย หรอื "ดงฮวามาอลึ" (ภาษาเกาหล ีแปลวา่หมูบ่า้นเทพนยิาย) 

ซึง่ถกูตกแตง่ประดับประดา และวาดสสีันใหห้มูบ่า้นทีแ่สนจะธรรมดากลายเป็นหมูบ่า้นแหง่เมอืงเทพนยิาย มี

นยิายทีโ่ดง่ดังหลายเรือ่ง อาทเิชน่ สโนวไ์วทก์ับคนแคระทัง้ 7, หนูนอ้ยหมวกแดง, ปีเตอรแ์พน, อะลาดนิกับ

ตะเกยีงวเิศษ ฯลฯ รวมอยูใ่นทีแ่ห่งนี ้ซ ึง่เนรมติใหห้มูบ่า้นทีแ่สนธรรมดากลายเป็นเหมอืนสตดูโิอถา่ยรูปขนาด

ใหญ ่ไมว่า่จะเดนิไปทางไหนก็ถา่ยรปูไดเ้กส๋ดุๆ 
กลางวัน บรกิารอาหาร (1) เมนู บลูโกก ิหมหูมกัสไตลส์มยัใหมเ่กาหล ีมี

รสชาตอิอกหวานเผ็ดเล็กนอ้ย โดยน าหมลูงในกระทะพรอ้มน า้ซุป

ปรงุรส เมือ่สกุรบัประทานพรอ้มเครือ่งเคยีงและขา้วสวย หาก

ตอ้งการแบบรสชาตเิกาหลแีท้ๆ  ก็สามารถใสก่มิจหิมกัลงตม้ดว้ยจะ

ไดร้สชาตอิกีแบบหนึง่ 

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางไปยัง เกาะนาม ิตัง้อยูท่ีเ่มอืงชนุชอน หา่งจากกรงุโซลไปทางตะวันออก ประมาณ 

63 กโิลเมตร เกาะนามมิลีักษณะเป็นเกาะกลางแมน่ ้าฮัน มรีปูรา่งเหมอืนใบไมล้อยน ้า ซึง่เกดิจากการสรา้ง

เขือ่นชองพยอง แหลง่ทอ่งเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงของเกาหลใีต ้โดง่ดังจากซรียี ์เพลงรักในสายลม

หนาว (WINTER LOVE SONG) ซึง่ใชเ้กาะนามเิป็นสถานทีถ่า่ยท า เกาะนามไิดช้ือ่ตาม นายพลนาม ิทีร่ับ

ราชการตัง้แตอ่าย ุ17 ปี บดิาอยูใ่นตระกลูสงูศักดิ ์สว่นมารดาเป็นเจา้ฟ้าหญงิ เขาน าทัพกวาดลา้งจลาจลใน

พืน้ทีภ่าคเหนอืและตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไดท้ัง้หมด และไดร้ับต าแหน่งสงูเมือ่ยังมอีายเุพยีง 26 ปี 

แตห่ลังจากเปลีย่นรัชกาลใหม่ เขาก็ถกูใสร่า้ยวา่เป็นกบฏ และถกูประหารชวีติพรอ้มกับมารดาและพวกรวม 25 

คน ตอ่มาในภายหลังไดม้กีารผลัดเปลีย่นรัชกาลใหมอ่กีครัง้ มกีารพสิจูนพ์บวา่ขอ้กลา่วหาทัง้หมดลว้นเป็นเท็จ 

เขาจงึไดรั้บคนืยศถาบรรดาศักดิดั์งเดมิ บนเกาะจะมบีรรยากาศรม่รืน่เต็มไปดว้ยตน้สน ตน้เกาลัด ตน้แปะกว๊ย 

ตน้ซากรุะ ตน้เมเป้ิล และตน้ไมช้นดิอืน่ๆทีพ่ลัดกันออกดอกเปลีย่นสใีหช้มกันทกุฤดกูาล ทัง้เกาะไมม่เีสาไฟ

หรอืสายไฟใหเ้ห็นเลยซกัตน้เพราะมันถกูฝ่ังลงใตด้นิทัง้หมดเพือ่ใหไ้มบ่ดบังทัศนยีภาพ และมสีสุานของนาย

พลนาม ิซึง่ยังคงตัง้อยู ่ณ เกาะแห่งนี ้จากนัน้น าทา่นสนุกสนานกับการป่ัน RAIL BIKE ป่ันจักรยานบนราง

รถไฟชมความงามทา่มกลางธรรมชาตอิันสวยงาม 
เย็น บรกิารอาหาร (2) เมนู ทัคคาลบ“ีหรอืไกบ่ารบ์คีวิผัดซอสเกาหล ีอาหารเลือ่งชือ่แหง่เมอืงซนุซอน น าไกบ่ารบ์ี

ควิ ขา้วเหนยีว มันหวาน ผักต่างๆลงผัดรวมกับซอสแบบเกาหล ีน าผักกาดเขยีวมาหอ่รับประทาน และสามารถ

ดัดแปลงเป็นทัคคาลบโีปคมึหรอืขา้วผัดทัคคาลบ ีโดยน าขา้วสวย และสาหรา่ยแหง้มาผัดรวมกับทัคคาลบ ี
พกัที ่  JM HOTEL / NEW M SUWON HOTEL  หรอืระดบัเดยีวกนั 

วันทีส่าม โรงเรยีนสอนท ากมิจ ิ+ ชุดประจ าชาตฮินับก – สวนสนกุ EVERAND – ฮอตเกนาม ู COSMETIC 

OUTLET - N SEOUL TOWER – รร.โซล       

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม (3) 

 จากนัน้ทา่นเดนิทางสู ่โรงเรยีนสอนท ากมิจ ิเพือ่ใหท้า่นเรยีนรูวั้ฒนธรรมการท ากมิจขิองชาวเกาหล ีกมิจเิป็น
อาหารเกาหลปีระเภทผักดองทีอ่าศัยภูมปัิญญากน้ครัวของชาวเกาหล ีดว้ยการหมักพรกิสแีดงและผักต่างๆ 
โดยทั่วไปจะเป็นผักกาดขาว ชาวเกาหลนีิยมรับประทานกมิจเิกอืบทุกมือ้ และยังน าไปปรุงเป็นส่วนประกอบ
อาหารอกีหลายอยา่ง ปัจจุบันกมิจมิมีากกวา่ 187 ชนดิ สว่นใหญ่แลว้จะมรีสเผ็ด เปรีย้ว และมกีลิน่ฉุน ท่านยัง
สามารถลองสวมใส ่ชุดฮนับก ซึง่เป็นชดุประจ าชาตขิองเกาหล ีพรอ้มถา่ยภาพสวยๆเก็บไวเ้ป็นทีร่ะลกึ  
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 จากนัน้น าจากนัน้ทา่นเดนิทางสูส่วนสนุกระดับโลก สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์ซึง่ถกูขนานนามวา่ ดสินยีแ์ลนด์

เกาหล ีสวนสนุกกลางแจง้ทีใ่หญท่ีส่ดุของประเทศเกาหลใีต ้โดยมบีรษัิทซมัซงุเป็นเจา้ของ ทีต่ัง้ของสวนสนุก

เอเวอรแ์ลนดนั์น้เหมอืนสวนสนุกในฝัน เพราะอยูท่า่มกลางหุบเขาและธรรมชาต ิมทีัศนยีภาพสวยงามดั่งเมอืง

เทพนยิาย ดา้นในถกูแบง่ออกเป็น 5 โซนใหญ่ๆ  ใหท้า่นเลอืกไดต้ามใจชอบ ทัง้เครือ่งเลน่หวาดเสยีว เชน่ 

รถไฟเหาะรางไมท้ีส่งูทีส่ดุในโลก (T-EXPRESS) อกีทัง้เอเวอรแ์ลนดยั์งมสีวนสัตวซ์าฟารอีกีดว้ย ทา่นจะไดน่ั้ง

กระเชา้ลฟิท ์และทอ่งไปกับโลกของสัตวป่์าซาฟาร ีและไดพ้บกับเจา้ ไลเกอร ์ลกูแฝดผสมระหว่างสงิโตเพศผู ้

และเสอืเพศเมยี ทีถ่อืวา่เป็นลกูแฝดไลเกอรค์ูแ่รกในโลกทีต่อ้งมาดทูีเ่อเวอรแ์ลนดท์ีเ่ดยีวเทา่นัน้ สนุกกับ

เครือ่งเลน่นานาชนดิ อาทเิชน่ สเปสวร ์หนอนสะบัด ซึง่เป็นไฮไลคข์องสวนสนุปแหง่นี ้และ สวนดอกไมท้ีม่ ี

ดอกไมน้านาชาตสิลับสับเปลีย่นมาออก

ดอกใหนั้กทอ่งเทีย่วถา่ยรปูกันไดต้ลอด

ทัง้ปี(ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับสภาพอากาศ เดอืน

มนีาคม - เมษายน เป็นสวนดอกทวิลบิ, 

เดอืนพฤษภาคม - เดอืนมถินุายน เป็น

ดอกกหุลาบ, เดอืนสงิหาคม - เดอืน

กันยายน เป็นสวนดอกลลิลี,่ เดอืน

ตลุาคม - เดอืนพฤศจกิายน เป็นสวนดอกเบญจมาศ) 
กลางวัน บรกิารอาหาร (4) เมนู บฟุเฟตบ์ารบ์คีวิป้ิงย่างสไตลเ์กาหล ีเนือ้หม ูเนือ้ไก ่เนือ้วัว ปลาหมกึ กุง้ อาหารเกาหล ี

เตมิไมอ่ัน้ 

 จากนั้นพาท่านชม ศูนยส์มุนไพรบ ารุงตบั 
ฮอตเกนามู ตน้ไมช้นิดนี้เจรญิเตบิโตในป่าลกึ
บนภูเขาทีป่ราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือ
น ้าทะเล 50-800 เมตร ชาวเกาหลรีุ่นใหม่นยิม
น ามารับประทานเพื่อช่วยดูแลตับใหส้ะอาด
แข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ไม่ถูกท าลายจาก
การดืม่แอลกอฮอล ์กาแฟ บุหรี ่สารตกคา้งจาก

อาหารและยา 
จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิงรา้นเครือ่งส าอางยอดนยิม COSMETIC OUTLET ของนักชอ้ปชาวไทยใหท้่านได ้
เลอืกซือ้กลับไปฝากเป็นของทีร่ะลกึ อาทเิช่น ROJUKISS ซึง่ราคาถูกกว่าทีเ่มอืงไทยเกอืบเท่าตัวและบาง
ผลติภัณฑยั์งไมม่ขีายในไทย 
จากนัน้น าท่านเดนิทางไป โซลทาวเวอร ์(N SEOUL TOWER) หรอื นมัซนัทาวเวอร ์ (NAMSAN 
TOWER) ตัง้อยู่บนภูเขานัมซาน จุดท่องเทีย่วทีถ่อืว่าเป็นไฮไลทส์ าคัญของกรุงโซล เพราะเป็นจุดชมววิที่
มองเห็นววิทั่วทัง้กรุงโซล มคีวามสูงจากฐานหอคอยประมาณ 236.7 เมตร และมคีวามสูง 480 เมตรจาก
ระดับน ้าทะเล นักท่องเที่ยวส่วนมากจะเป็นคู่รักทัง้ชาวเกาหลี และนักท่องเที่ยวต่างชาต ิคู่รักส่วนมากจะ
เตรยีมกุญแจมาคลอ้งตรงรัว้ขา้งบนโซลทาวเวอร ์เพราะมคีวามเชือ่ว่า คู่รักทีไ่ดม้าคลอ้งกุญแจทีน่ี่จะรักกัน
ยาวนานตลอดไป **ราคาทัวรน์ีไ้มร่วมกญุแจและคา่ขึน้ลฟิท*์* 
 

เย็น บรกิารอาหาร (5) เมนูบฟุเฟ่ต ์SEA FOOD ส าหรับทา่นทีช่ ืน่ชอบอาหาร

ทะเลเป็นพเิศษ ใหท้า่นไดเ้ลอืกสรรอาหารทะเลทีส่ดๆใหม ่และ อาหาร

นานาชนดิ พเิศษ !! ขาปูยักษ์ อลาสกา้ พรอ้มไวน ์เบยีรส์ด และเครือ่งดืม่

หลากหลายชนดิใหท้า่นไดเ้ลอืกรับประทานไดอ้ยา่งไมอ่ัน้ 

พกัที ่  HOTEL RIVER PARK / THE M หรอืระดบัเดยีวกนั 
วนัทีส่ ี ่ ชมซากรุะถนนยออโีด - ศนูยส์มนุไพรโสม – น า้มนัสน – พระราชวงัชางด็อกกงุ  พลอยอะเมทสิ – 

TRICK EYE & ICE MUSEUM - DUTY FREE – ตลาดเมยีงดง – รร.โซล 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม (6) 

 จากนัน้น าท่านผ่านชม ความงามของดอก ซากุระ ณ ถนนยออโีด ซึง่ก าลังบานอยู่ทั่วเกาหล ีไม่ตอ้งไปถงึ
ญีปุ่่ นก็ไดก็้สามารถชมซากุระได ้เพราะไม่ว่าจะเดนิทางไปทีไ่หน สองขา้งทางจะเต็มไปดว้ยงามของดอก
ซากุระสชีมพูอ่อนละลานตา ใหท้่านไดห้ยบิกลอ้งขึน้มาถ่ายภาพดอกซากุระเก็บไวเ้ป็นทีร่ะลกึ อกีทัง้ไดเ้ห็น
ภาพของคนเกาหลอีอกมาปิคนคิตามสวนสาธารณะ ทัง้ทีม่าเป็นเพือ่นกลุ่มใหญ่ๆ คู่รัก และครอบครัว ชวนกัน
มาพักผ่อนท าอาหารมาน่ังทานไปคุยไปดูดอกซากุระไปดว้ย  (ดอกซากุระจะเร ิม่บานประมาณช่วงเดอืน
เมษายน ต ัง้แต่กรุป๊ประมาณวนัที ่08 – 15 เมษายน 2560 หรอืในช่วงทีด่อกซากุระบาน หลงัจาก
ประมาณวนัที ่15 เมษายน จะไมม่โีปรแกรมไปดูซากุระ) หมายเหตุ **ทัง้นี้การบานของดอกซากุระ
ขึน้อยู่กับสภาพอากาศ หากดอกซากุระไม่บาน ทางบรษัิทขออนุญาตไม่น าท่านไป และไม่มีการหักคืน
คา่ใชจ้่ายใดๆทัง้สิน้**  
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 จากนัน้พาทา่นรูจั้ก และเขา้ใจ สมนุไพรโสมเกาหล ีหรอืราชาแหง่มวล
สมุนไพร โสมถูกน ามาใชเ้พือ่สุขภาพเป็นเวลานานากว่า 2,000 ปี  ใน
ต ารายาแผนโบราณจนี ระบุว่า โสมเป็นสมุนไพรทีช่ว่ยเสรมิความแข็งแรง
ใหแ้ก่ระบบย่อยอาหารและปอด ช่วยท าใหจ้ติใจสงบเพิม่พละก าลัง โดย
สว่นรวมมสีรรพคณุทางการแพทยใ์นดา้นชว่ยบ ารุงหัวใจ ป้องกันโรคหัวใจ
ขาดเลอืด เสรมิสมรรถภาพทางเพศ ลดและป้องกันมะเร็ง ซึง่โสมเกาหลี
อาจจะไดจ้ดทะเบยีนมรดกโลก โดยองคก์ารยูเนสโก ทุกวันนี้ผลติภัณฑ์
โสมเป็นสิง่ทีข่าดไมไ่ดส้ าหรับผูท้ีค่ านงึถงึสขุภาพในปัจจุบัน 
จากนัน้น าทา่นเยีย่มชม RED PINE ผลติภณัฑท์ีส่กดัจากน า้มนัสน มสีรรพคุณชว่ยบ ารุงร่างกาย ลดไขมัน 
ชว่ยควบคมุอาหารและรักษาสมดลุในรา่งกาย 
จากนัน้น าทา่นชม พระราชวงัชางด็อกกุง (CHANGDEOKGUNG PALACE) พระราชวังล าดับทีส่องทีถู่ก
สรา้งตอ่จากพระราชวังเคยีงบกกงุ (GYEONGBOKGUNG PALACE) ในปี ค.ศ. 1405 และมคีวามส าคัญ เป็นที่
พ านักของพระมหากษัตรยิถ์งึ 9 พระองคใ์นสมัยราชวงศโ์ชซอน (JOSEON) ทีน่ี่ไดร้ับการขึน้ทะเบยีนจาก 

UNESCO ว่าเป็น มรดกโลกทางวัฒนธรรม ในปี 1997 ซึง่ยังคงสภาพสมบูรณ์ทีสุ่ดใน 5 พระราชวังส าคัญที่
ยังคงอนุรักษ์ไว ้ประกอบไปดว้ย เขตพระราชฐานชัน้นอกพระราชฐาน ชัน้ใน และสวนดา้นหลัง ส าหรับเป็นที่
พักผอ่นของพระมหากษัตรยิ ์ซึง่มตีน้ไมข้นาดยักษ์ทีม่อีายกุวา่ 300 ปี รวมไปถงึบอ่น ้า และศาลารมิน ้า ปัจจุบัน
ยังคงเหลือความงดงามบางส่วนของพระราชวัง ไดแ้ก่ พระต าหนัก INJEONGJEON, พระต าหนัก 
DAEJOJEON, พระต าหนัก SEONJEONGJEON, และพระต าหนัก NAKSEONJAE สวนลับ หรอืสวนตอ้งหา้ม 
หรอืฮูวอน (HOWON) ตัง้อยู่บรเิวณดา้นหลังของพระราชวังทีถู่กสรา้งขึน้ในสมัยกษัตรยิ ์TAEJONG เพือ่เป็น
สถานทีพั่กผอ่นส าหรับพระราชวงศ ์เดมิสวนแหง่นีม้ชี ือ่วา่ ‘BUKWON’ หรอื ‘GEUMWON’ แตถ่กูเปลีย่นชือ่เป็น 
‘BIWON’ ในรัชสมัยของกษัตรยิ ์KOJONG สวนแหง่นีถ้กูด ูแลและบ ารงุรักษาไวเ้ป็นอยา่งด ีและดูสวยงามมาก
โดยเฉพาะในชว่งฤดใูบไมร้ว่ง 

กลางวนั บรกิารอาหาร (7) เมน ูขา้วย าบบิมิบบั เสริฟ์บรกิารพรอ้มซุปชาบหูมอ้รอ้นๆ 

 จากนัน้น าทา่นเยีย่มชม โรงงานเจยีระไนพลอยอะเมทสิ ซึง่เกาหลใีตนั้น้เป็นดนิแดนแหง่พลอยสมีว่ง พลอย

แหง่สขุภาพและน าโชค มตัีง้แตส่มีว่งออ่นเย็นตาจนถงึสมีว่งไวน ์มเีสน่หเ์ยา้ยวนใจ พลอยนีจ้ะงามจับตาเมือ่

มาท าเป็นแหวน จี ้ตา่งห ูและสรอ้ยขอ้มอื 

 จากนัน้น าท่านอสิระชม TRICK EYE MUSEUM ผลงานการ

สรา้งสรรคศ์ลิปะแนวใหม่ ภาพวาดลวงตาสามมติ ิ โดยท่านจะได ้
สนุกสนานกับการถ่ายรูปแอ็คชั่นท าท่าต่างๆ ที่เกดิจากความคดิ
สรา้งสรรค ์และจนิตนาการของการสรา้งภาพ โดยใชเ้ทคนิคพเิศษ
จากภาพสามมติทิี่รวมทฤษฎีทางวทิยาศาสตร์ และการซอ้นภาพ
โดยกระตุน้ความเคลือ่นไหวของภาพใหม้มีติเิหมอืนจรงิโดยใหผู้ช้ม
เขา้ไปมสี่วนร่วมถ่ายภาพ เมือ่ผ่านเขา้ไปในภาพนัน้ๆ ภาพทุกภาพ
จะออกมาดูประหนึง่เหมอืนจรงิในเหตุการณ์ จนท่านจะอุทานว่ามัน
เหมอืนจรงิมากจนแทบจะแยกไม่ออกเลยว่าอันไหนภาพวาดและ
ของจรงิ และ  ICE MUSEUM เป็นโซนน ้าแข็งแกะสลักรูปต่างๆ 
อณุหภมูขิา้งใน ประมาณ -4 องศา  
จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีที ่DUTY FREE ใหท้่านไดเ้ลอืกชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมมากมาย 
อาทเิชน่ นาฬกิา, แวน่ตา, เครือ่งส าอาง, กระเป๋า, กลอ้งถา่ยรปู และสนิคา้แบรนดเ์นมอืน่ๆ อกีมากมาย 
จากนัน้น าทา่นชอ้ปป้ิงที ่ตลาดเมยีงดง หรอืสยามสแควรเ์กาหล ีหนึง่ในสถานทีย่อดฮติของนักทอ่งเทีย่ว 

และนักชอ้ปตัวยง เต็มไปดว้ยรา้นคา้ตา่งๆ และรา้นอาหารมากมายนับไมถ่ว้น ภายในตลาดเมยีงดงนีจ้ะมเีสือ้ผา้ 

กางเกง รองเทา้ น ้าหอม เครือ่งส าอางค ์ทัง้แบรนดเ์นมชือ่ดัง และโลคอลแบรนด ์ซดีเีพลง รปูดารา หรอือะไร

ทีวั่ยรุน่ตอ้งการก็สามารถหาไดจ้ากทีต่ลาดแหง่นีไ้ด ้รวมถงึบรรดารา้นเครือ่งส าอางคท์ีคุ่น้หคูนไทย เชน่ 

ETUDE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP ซึง่รา้นคา้เหลา่นีห้าไดไ้ม่ยากในตลาดเมยีงดง ทีส่ าคัญราคา

เครือ่งส าอางคจ์ะถกูกวา่ประเทศไทยมากประมาณ 2 ถงึ 3 เทา่ แถมบางรุน่ยังไม่วางขายในประเทศไทยอกี

ดว้ย พลาดไมไ่ดส้ าหรับนักชมิทัง้หลาย เพราะในตลาดเมยีงดงจะมไีอตมิโคนเจา้ดังอยู ่ซ ึง่มขีนาดสงูถงึ 2 ฟตุ 
เย็น อสิระอาหารเย็น 1 มือ้ ใหท้กุทา่นไดอ้สิระอาหารมอืเย็นตามอธัยาศยั 

พกัที ่  HOTEL RIVER PARK / THE M หรอืระดบัเดยีวกนั 
วนัทีห่า้  ละลายเงนิวอนซุปเปอรม์าเก็ต – สนามบนิอนิชอน - กรงุเทพฯ 
เชา้ บรกิารอาหาร (8) เมนูอดูง้ 

 จากนัน้น าท่านเพลดิเพลนิกับการแวะซือ้ของฝากที ่ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต (ละลายเงนิวอน ซือ้ 5 แถม 1) 
ภายในซปุเปอรม์ารเ์ก็ตมทีัง้สาหร่าย ขนมต่างๆ  ช็อกโกแล็ตหนิ ซเีรยีลช็อกโกแลต รวมถงึผลติภัณฑข์องใบ
และรากฝอยของโสมในรปูแบบขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหนา้โสม ครมีลา้งหนา้โสม เครือ่งส าอางโสม เป็น
ตน้ อกีทัง้ยังมหีมอนเพือ่สขุภาพ กมิจ ิเปเปโร ่(ป๊อกกีเ้กาหล)ี ชนิราเมง (มามา่เกาหล)ี และนมกลว้ย  

11.35 น. เดนิทางกลบักรงุเทพฯโดย เทีย่วบนิที ่XJ701 
15.10 น. ถงึประเทศไทย สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง พรอ้มดว้ยความประทบัใจ 

***หมายเหตุ*** 
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เทีย่วสนุกทวัรแ์อนดแ์ทรเวล ใบอนุญาตเลขที ่41-00335 
ทีต่ัง้ส านักงาน:: 10/114 ซ.กนัตัง20 ถ.จรงิจติร ต.ทับเทีย่ง อ.เมอืง จ.ตรัง 92000 

Line ID: teaw_sanook  | FB: เทีย่วสนุกทัวรแ์อนดแ์ทรเวล | YouTube ชอ่ง:: เทีย่วสนุกทัวร ์แอนดแ์ทรเวล 

จะเทีย่วทีไ่หน  ไหน กเ็ขา้เว็บนี้  www.ทัวรเ์กาะลังกาว.ีcom  

ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมหรือรายการอาหาร โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทัง้นี ้

ขึน้อยู่ตามความเหมาะสม 

**กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ทัง้ที่กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบใุนรายการ

เดินทาง ทางบริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆทัง้สิน้ และขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะไมค่ืนคา่บริการ ไมว่า่กรณีใดๆ ซึง่อยูน่อกเหนือ

ความรับผิดชอบของบริษัท** 

**พาสสปอร์ตจะต้องมอีายมุากกวา่ 6 เดือน นบัจากวนัไปถงึ** 
ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 45 วันกอ่นการเดนิทางเทา่นัน้ ไมเ่ชน่นัน้ทางบรษัิทจะไมค่นืมัดจ าไมว่า่ดว้ยกรณีใดๆ

ทัง้สิน้ เพราะวา่ทางบรษัิทไดท้ าการจ่ายค่าต๋ัวไปใหก้ับการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ีถ่ว้นกอ่นการจอง
ทัวรท์กุครัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่ัวทา่นเอง 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ      คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสัมภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.   คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพ่ักตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่น    คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ     คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกันอบัุตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง , คา่โทรศัพท ์, คา่โทรศัพทท์างไกล , คา่

อนิเตอรเ์น็ต , คา่ซกัรดี , มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนอืรายการ (กรณุาสอบถามจาก

หวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

 คา่ทปิคนขับรถ หัวหนา้ทัวร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 30,000 วอน/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

 คา่วซีา่ส าหรับพาสปอรต์ต่างดา้ว  

 


