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                เกาะนามิ กลางทะเลสาบหุบเขา ก าแพงโบราณเมืองซูวอน  สถาบนัสอนกิมจิแต่งชุดฮนับกเกาหลี หล่อ/สวย 

อนุสรณ์สถานนกฟินิกซ์ ท าเนียบสีฟ้าประธานาธิบดี  พระราชวงัเคียงบอ๊ก  สวนสนุกEVERLANDแดนวไิล มีเวลามากช็

อปป้ิงในสินคา้คุณภาพสูงราคาต ่า และ ชม.. ดอกซากุระบานสดใส ในแดนโสมขาว   

 ... เป็นโปรแกรม ท่ีจดัลงตวักบัเวลาของเท่ียวบิน เพื่อความสะดวก สบาย ไม่เร่งรัด สนองตอบการเท่ียว/ช็อปป้ิง  

 

 

 

 

วนัศุกร์ 6 พฤษภา.54   สนามบินนานาชาติภูเกต็ 

 

เทีย่งคืน    พร้อมกนัท่ี  สนามบินนานาชาติภูเก็ต อาคาร 2  เช็คสัมภาระ/เอกสาร มีเจา้หนา้ท่ีบริษทั  อ านวยความสะดวก 

ตลอด 

     02.30 น.     ออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต ้ โดยเท่ียวบินท่ี OZ7483 ของ สายการบินเอเชียน่าแอร์ไลน์  

                       บริการอาหารวา่ง/เคร่ืองด่ืม บนเคร่ือง  ใชเ้วลาในการเดินทาง  

                       ประมาณ 6 ชัว่โมง 10 นาที    คืนนี.้..พกัผอ่นบนอากาศยานล าใหญ่ สบายอิริยาบถ  
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วนัเสาร์ 7 พฤษภา.54   กรุงโซล-เกาะนามิ(WINTER LOVE SONG)-เมืองซูวอน 

       (กรุณา..ต่ืนข้ึนมา รับประทานอาหารเชา้ ท่ีจนท.ของสายการบิน เสิร์ฟให ้ก่อนเคร่ืองลง)  

10.40 น. (08.40 น.ไทย) ของเวลาเกาหลีใต ้ ท่ีเร็วกวา่ไทย 2 ชัว่โมง   เดินทางถึง สนามบินนานาชาติอนิชอน  ผา่นการ

ตรวจคนเขา้เมือง  (กรุณาปรับนาฬิกาของท่าน เพิ่มเป็น 2 ชัว่โมงตรงกบัเวลาของเกาหลีใต ้ เพื่อสะดวกในการ

นดัหมาย)  จากนั้น..มคัคุเทศกเ์กาหลี ท่ีพดูไทยได ้ รับดว้ยรถทวัร์  เดินทางขา้มสะพานสวย ท่ีทอดยาว จากเกาะ

ท่ีตั้งของสนามบินอินชอน บรรจบแผน่ดินใหญ่  ออกจากเขตเมืองใหญ่..ไป..ชนบทพฒันา   

เทีย่ง บริการอาหารเทีย่ง   เมนูดงั ทคัคาลบี หรือ ไก่บาร์บีคิวผดัซอสเกาหลี 

หลงัอาหารเทีย่ง มุ่งหนา้สู่..ท่าเรือเฟอร์ร่ี.. ท่ีใชเ้วลาบนเรือเพียง 10 นาที  ก็ถึง..เกาะนามิ  ตั้งอยูท่่ามกลาง

ทะเลสาบและหุบเขา   รูปร่างเหมือนใบไมล้อยน ้า  เป็นสถานท่ีท่องเท่ียว ท่ีมีช่ือเสียงมาก  ตั้งอยูใ่นเมืองชุนชอน 

จงัหวดัคงัวอน     เคยใชเ้ป็นสถานท่ีถ่ายท าละครทีว ีWINTER LOVE SONG       ท่ีโด่งดงัไปทัว่ทั้งเกาหลี และ

เอเชีย   มีเวลาเดินเท่ียว/บนัทึกภาพ เพลินตามมุมสวย  สูดโอโซน ท่ามกลางอากาศเยน็สบาย และถ่ายรูปกบั

ทิวทศัน์ท่ีสวยงามตามอธัยาศยั   

                  ***กระทัง่ ไดเ้วลาสมควร..ก็อ าลา. เกาะนามิ WINTER LOVE SONG.. เพลงรักในสายลมหนาว*** 

แลว้ก.็.ใชท้างด่วนโซนA .เดินทางไปเยีย่มชม..ความอลงัการของ ป้อมปราการฮวาซอง  สถาปัตยกรรมอนั

ทรงคุณค่า ท่ีไดรั้บการรับรอง ใหเ้ป็น..มรดกโลก จาก องค์การยูเนสโก  ใหท้่านได้

ร่วมซึมซบับรรยากาศของเมืองเก่าแก่ในประวติัศาสตร์เกาหลี ป้อมปราการแห่งน้ี

สร้างข้ึนดว้ยหินและอิฐเผา ในยคุของกษตัริยช์องโจ เพื่อเป็นเกียรติแด่พระบิดาผู ้

ล่วงลบัของพระองค ์ ใชเ้วลาในการสร้าง 2 ปี ก าแพงป้อมปราการมีความยาว 5,500 

เมตร โอบลอ้มพื้นท่ีของตวัเมืองซูวอนไว ้ในอดีต  

                                       ใชเ้ป็นก าแพงเมืองป้องกนัขา้ศึก และเสริมความแขง็แกร่งใหแ้ก่พระราชวงั  

  

ค ่า  บริการอาหารค ่า(2)ท่ีภตัตาคารเกา เมนู ชาบู ชาบู  สุก้ีสไตลเ์กาหลี  หมอ้ไฟร้อนๆ 
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ประกอบดว้ยหมูสไลด ์ ผกับ ารุงสุขภาพต่าง ๆ  น ้าซุปร้อนๆและเส้นอุด้ง ซ่ึง

ขาดไม่ไดใ้นการทานชาบู ชาบู  พร้อมขา้วสวยและเคร่ืองเคียงปลอดสาร  

รสชาติยงัคงอร่อย..ถูกปาก..อ่ิม..ยิม้ พิมพใ์จ 

        เขา้ท่ีพกัโรงแรมใหญ่ ใน..ตัวเมืองซูวอน 

 (คืนน้ี..พกัผอ่นใหเ้ตม็ท่ี พรุ่งน้ี.. จะพาลุย..EVERLAND อุทยานไมด้อกไมป้ระดบักลางหุบเขา  และเขา้เท่ียวในกรุงโซล)   

 

 

   วนัอาทติย์ 8 พฤษภา.54  สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (ใหเ้ล่นไดแ้บบไม่จ  ากดัรอบ)–สถาบันกมิจิ-กรุงโซล 

07.00 น.  (ตี 5 หวัรุ่งบา้นเรา)  อาหารเชา้(3)ท่ีโรงแรม  เช็คเอา๊ท ์  เดินทางไปยงั สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (พิเศษกบับตัร 

UNLIMITTICKET เล่นแบบจุใจไดไ้ม่จ  ากดัรอบ) สวนสนุกท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศเกาหลี ท่ีถูก

ออกแบบสร้าง ใหส้วยงาม  ยิง่ใหญ่ ..ดั่งเมืองเนรมิตท่ามกลางหุบเขา เป็นสถานท่ีท่องเท่ียว ผสมกลมกลืน

กบัธรรมชาติ  เพื่อความสนุกสนาน  แบบไม่จ  ากดั..ส าหรับทุกวยั ไดอ้ยา่งลงตวั 

   หุบเขาแห่งมวลมาลา.. พฤกษานานาพรรณแปลกตา.. ซากุระสะพร่ังบาน..  

   อีกหน่ึงขนานนาม.. ดิสนีย์แลนด์แดนเกาหลใีต้ พานัง่..ชิงช้าเลือ่น ลงจากเนินเขา ต่ืนตาต่ืนใจ

กบั..ทุ่งดอกไม้เมืองหนาว นานาชนิด ซ่ึงก าลงับานสะพร่ังเตม็สวน   สนุกสนานแบบจุใจกบั

เคร่ืองเล่น..ท่ีมีใหเ้ล่นไดอ้ยา่งสนุก เหมาะสมกบัทุกวยังาม  ดว้ยบตัรรวมเคร่ืองเล่นไม่จ  ากดัรอบ 

อยา่งน้ีจะไหวไหม?  หากจะขอแนะน าเคร่ืองเล่นใหม่ T-Express รถไฟเหาะทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก และน าท่านไดใ้กลชิ้ด

และเพลิดเพลินกบัสวนสัตวซ์าฟารี ท่ีมี..หมีแสนรู้ และ ไลเกอร์แสนน่ารัก ซ่ึงเป็นสัตวลู์กผสมระหวา่งสิงโตและเสือคู่

แรกของโลก  พร้อมบนัทึกภาพ..กบัความงามของ..ทุ่งดอกไม้ทีส่ะพร่ังบาน ตอ้นรับฤดูใบไมผ้ลิ  ท่ีอุณหภูมิเยน็สบายทัว่

ทั้งประเทศเกาหลีใต ้  อาหารเท่ียง(4)ผา่นคอปองค ์

         ออกจาก..เอเวอร์แลนด์ ตามเวลาท่ีนดัหมาย  แวะเขา้เรียนลดั วธีิการท ากมิจิ แบบคนไอคิวสูง  แต่งชุดฮันบก 

บนัทึกภาพหล่อ/สวย 

                        จากนั้น..เดินทางเพียง 1 ชัว่โมงก็ถึงกรุงโซล(SEOUL) อีกหน่ึงมหานคร ท่ีเจริญรุ่งเรืองของโลก..  
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น าท่านแวะช็อปป้ิงสินคา้ชั้นดีเป็นของฝากแก่คนท่ีคุณรัก ณ “ศูนย์โสมรัฐบาลเกาหลี” แหล่งช็อปป้ิงท่ีไดรั้บการ

การันตีจากรัฐบาลวา่เป็นท่ีจ าหน่ายสินคา้ข้ึนช่ือและโสมท่ีมีคุณภาพดี รับฟังขอ้มูลความรู้จากผูเ้ช่ียวชาญซ่ึงจะ

เปิดเผยเคล็ดลบัใหก้บัผูม้าเยอืนเท่านั้นปัจจุบนัโสมเป็นสินคา้ส่งออกอนัดบัหน่ึงของประเทศเกาหลี ไดรั้บการ

ยอมรับและพิสูจน์แลว้วา่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงอุดมไปดว้ยสารอาหารทางธรรมชาติท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกาย 

และท่ีส าคญัท่ีสุดราคาโสมท่ีประเทศเกาหลีถูกกวา่ประเทศไทยถึง  2  เท่า น าท่านผา่นชม..บลูเฮาส์ ท าเนียบ

ประธานาธิบดี ซ่ึงตั้งอยูใ่นท าเลท่ีดีท่ีสุดตามหลกัโหราศาสตร์ มีทิวเขานอ้ยใหญ่เรียงราย ซ่อนตวัอยูด่า้นหลงั 

ดา้นหนา้เป็น..อนุสรณ์สถานนกฟีนิกซ์ สัญลกัษณ์แห่งสันติภาพท่ีไม่มีวนัตาย เขา้ชม..ความยิง่ใหญ่ของ 

พระราชวงัเคียงบ๊อก พระราชวงัโบราณท่ีใหญ่ท่ีสุดในประวติัศาสตร์เกาหลี มีอายกุวา่ 600 ปี สร้างข้ึนในสมยั..

ราชวงศ์โชซอน ซ่ึงเป็นราชวงศสุ์ดทา้ย ภายใตก้ารปกครองของระบอบกษตัริย ์ ปัจจุบนัไดรั้บการบูรณะให้

ใกลเ้คียงกบัพระราชวงัเดิมมากท่ีสุด  เยีย่มชม พพิธิภัณฑ์พืน้บ้าน ยอ้นอดีตไปสัมผสัชีวติความเป็นอยูแ่ละ

เร่ืองราวในประวติัศาสตร์เกาหลี 

บริการอาหารค ่า(5)  เมนูคาลบี ้หมูแผน่โตท่ีหมกัจนไดท่ี้ น ามายา่งบนเตาถ่านจนสุก แลว้ตดัเป็นช้ินพอค า รับประทาน

กบัซอส กระเทียม  กิมจิ  และขา้วสวยโดยห่อเป็นค า ๆ แกลม้ดว้ยพริกเกาหลี  เมด็ใหญ่สีเขียวสด     

เขา้ท่ีพกัโรงแรมใหญ่  ใน..กรุงโซล 

 

วนัจันทร์ 9 พฤษภา.54  หอคอยโซลทาวเวอร์-ช็อปป้ิงแบบเต็มอิม่-กลบัภูเกต็ 

07.00 น.  อาหารเชา้(6)ท่ีโรงแรม    เช็คเอา๊ท ์   รถทวัร์พาข้ึนเนินเขานมัซาน  ส่งท่ีลานจอด  เดินเทา้ต่อ  ตามเส้นทาง

เพื่อสุขภาพของสวนสาธารณะ กลางกรุงโซล  ใชเ้วลาเดิน/บนัทึกภาพ สบาย ๆ แบบหอบซ่ีโครง.. ไม่ก่ีหอบ

..  ก็ถึงท่ีหมาย..   หอคอยโซลทาวเวอร์ สามารถมองเบ้ืองล่าง  เห็นเมืองหลวงของประเทศเกาหลีใต ้ ไดอ้ยา่ง

รอบทิศทาง..   แลว้ก็..เดินกลบัไปท่ีรถทวัร์    ช็อปป้ิงท่ี. ดิวตีฟ้รี  ศูนยร์วมสินคา้แบรนดเ์นม จากทัว่โลก  ซ่ึง

น ามาจ าหน่ายในราคาปลอดภาษี และมีสินคา้โปรโมชัน่ต่าง ๆ มากมาย  โดยเฉพาะกลอ้งถ่ายรูปซมัซุง รุ่น

ใหม่ ท่ียงัไม่เขา้ตลาดไทย  ราคาถูกมาก   

เทีย่ง บริการ อาหารเท่ียง(7) เมนูซัมแกทงั หรือ ไก่ตุ๋นโสมเกาหลี อาหารยอดนิยมต าหรับชาววงั 
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ช็อปป้ิงท่ี.  ศูนย์อญัมณพีลอยสีม่วง ซ่ึงเป็นโรงงานผลิตอญัมณีท่ีมีช่ือเสียงของประเทศเกาหลี ชาวเกาหลีเช่ือ

กนัวา่อญัมณีสีม่วงเป็นอญัมณีน าโชคและมีความงามไม่แพท่ี้ใดในโลก  แลว้ต่อดว้ย..ตลาดเมียงดง  แหล่ง

รวมเส้ือผา้ทั้งของเด็ก, สตรี, บุรุษ, ชุดสูท, เนคไท, ผา้พนัคอ ตลอดจน เคร่ืองเรือน เคร่ืองประดบั

, ของเด็กเล่น, กระเป๋า, รองเทา้และเคร่ืองหนงัต่าง ๆ หลากหลายสินคา้คุณภาพดี..ราคาถูกแบบถูกใจ..

โดยเฉพาะเคร่ืองส าอางค์เกาหล ีทุกยีห้่อของแท้  ถูกกวา่เมืองไทย มาก ๆ..มาก..มาก..และ มาก ๆ       

ค ่า  อาหารค ่า(8)ท่ีภตัตาคาร 

ระหวา่งเดินทางสู่สนามบิน   ยงัพาแวะช็อปป้ิงท่ี  ซุปเปอร์มาร์เกต็ (เพื่อใชเ้งินวอนส่งทา้ย) มีสินคา้ต่างๆ

มากมายใหเ้ลือกซ้ือหาเป็นของฝาก เช่น กิมจิ บะหม่ีก่ึงส าเร็จรูป สาหร่าย ขนมขบเค้ียว ลูกอม ผลไมต้าม

ฤดูกาล และของท่ีระลึกต่าง ๆ  ในราคาพิเศษซ้ือ 5 แถม 1  พร้อมบริการแพค็สัมภาระฟรี!!   

    ไดเ้วลาอนัสมควร  เดินทางสู่สนามบินนานาชาติอินชอน  ผา่นการตราจตราเอกสาร  ออกนอกประเทศ 

  21.05 น.   เดินทางกลบัภูเก็ต โดย  เทีย่วบินที ่ OZ 7473 บริการอาหาร/เคร่ืองด่ืม บนเคร่ือง  ใชเ้วลา~ 6 ชัว่โมง 20 นาที 

 01.25 น.    เวลาไทย ถึง สนามบินนานาชาติภูเกต็   ผา่นการตรวจคนเขา้เมือง รับสัมภาระ  

กลบัถึงบา้นโดยสวสัดิ   ภาพและประทบัใจ. 

                                                     บริการของเทีย่วสนุกทวัร์  กราบขอบพระคุณ  อ าลาท่านทีน่ี่ 

                                 

 อตัราค่าบริการ:        ผูใ้หญ่ ท่านละ   23,900 บาท (พกัหอ้งละ 2 ) 

                                                เด็ก 2-11 ขวบ    21,900 บาท (พกัรวมกบัผูใ้หญ่ 2+1)   
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อตัราค่าบริการนีร้วม:     

- ค่าบตัรโดยสารชั้นทศันาจร  ภูเก็ต-กรุงโซล-ภูเก็ต  ( ตัว๋กรุ๊ปท่ีไป-กลบั  พร้อมกรุ๊ป  เท่านั้น),  
ค่าภาษีสนามบินไทย และภาษีสนามบินเกาหลี ,รถทวัร์,ท่ีพกัทุกคืน,อาหารทุกม้ือ,ค่าเขา้ชมทุกสถานท่ีตามโปรแกรม
สัมภาระน ้าหนกัไม่เกินท่านละ 20 กิโลกรัม ประกนัอุบติัเหตุวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ต่อท่าน ทั้งในไทยและเกาหลี
ใต ้(ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 

 
 
 อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม: 
- ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีไม่อยูใ่นรายการ ค่าใชจ่้ายส่วนตวั (ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร+เคร่ืองด่ืมพิเศษ ฯลฯ  
- ค่าทิปมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน และคนขบัรถ (รวมประมาณ15,000 วอน/นกัท่องเท่ียว 1 ท่าน) 
- ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  

 

เงื่อนไขเพิม่เติม   

- กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีภูเก็ตและในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีบริษทัระบุใน
รายการเดินทาง    บริษัทของสงวนสิทธ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณใีด ๆ  เพราะถือวา่เป็นความผดิเฉพาะบุคคล 

- บริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงคก์ารเดินทาง เพื่อท่องเท่ียวเกาหลีเท่านั้น (ตอ้งไปและกลบัพร้อมกรุ๊ป สถานเดียว)    
- โปรแกรมทวัร์ อาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม  
- เม่ือตกลงช าระเงิน ไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขและ

ขอ้ตกลงต่าง ๆ ท่ีไดร้ะบุไวท้ั้งหมดน้ีแลว้ 
                *** ขอ้แนะน าเพิ่มเติม  ส าหรับผูท่ี้ตอ้งการเดินทาง  ไปท่องเท่ียวประเทศเกาหลีใต้ *** 

 ผูเ้ดินทางท่ียงัคงสภาพการเป็นนกัศึกษากรุณาเตรียมใบรับรองการเป็นนกัศึกษาจากสถาบนัการศึกษาเป็นภาษาองักฤษ
ติดตวัไปดว้ย อาจจะตอ้งใชใ้นบางกรณี 

 ผูเ้ดินทางท่ีเป็นขา้ราชการ  พนกังานรัฐวสิาหกิจ และพนกังานบริษทัเอกชนต่างๆ กรุณาเตรียมบตัร  ประจ าตวัขา้ราชการ 
หรือใบรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ อาจจะตอ้งใชใ้นบางกรณี 

 ผูเ้ดินทางท่ีท าเล่มพาสปอร์ตใหม่เน่ืองจากเล่มเก่าหมดอาย ุใหพ้กพาสปอร์ตเล่มเก่าไปดว้ย  อาจจะตอ้งใชใ้นบางกรณี 
 กรุณาพกบตัรเครดิต (ถา้มี) และเงินสดติดตวั ทั้งเงินวอนและเงินสกุลUSD กองตรวจคนเขา้เมือง อาจจะขอดูในบางกรณี 
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 การน าอาหาร(ผลิตภณัฑ ์จากเน้ือสัตว)์ ถา้ศุลกากรเกาหลีจบัได ้โทษปรับ 1,000,000 วอน(ประมาณ 30,000 บาท) 
 การแลกเปล่ียนเงินวอนเกาหลี  แลกไดท่ี้ภูเก็ต  หรือจะแลกท่ีสนามบินอินชอน ก็ได ้ 1 บาท = 30 วอน(โดยประมาณ) 

                                                     ส ารองการเดินทาง  ทางโทรศัพท์  ไดทุ้กวนั ท่ี:- 

                                            เท่ียวสนุกทวัร์ 085 384 0228 (คุณนทั) / 081 415 5955 (คุณใหม่) 

www.ทวัร์เกาะลงักาวี.com 

 

 

 

 

 

http://www.���������ѧ����.com/

