
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
อตัราคา่บรกิาร 

***ราคาคา่ทวัรด์งักลา่วหากมกีารเปลี�ยนแปลงคา่ต ั�วเครื�องบนิภาษสีนามบนิภาษนํี"ามนัของสายการ
บนิ*** 

***บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ&ในการปรบัราคาขึ"นตามสายการบนิ*** 
 
 

วนัแรก  สนามบนิดอนเมอืง                                                                                                          
( - / - / - ) 
23.30 น. คณะพรอ้มกันที�สนามบนิดอนเมอืง อาคาร 1 ช ั"น 3 ประตู 3 สายการบนิแอรเ์อเชยี 

เอ็กซ ์(XJ) มเีจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวก 
วนัที�สอง สนามบนิอนิชอน – ถนนเทพนยิาย – ยา่นไชนา่ทาวน ์- พาจ ูพรเีมี�ยม เอาทเ์ล็ท - 

พพิธิภณัฑถ์ํ "าควงัเมยีง – สะพานกระจกใสโซยงักงั - ซูวอน                                                                       
( - / L / D )                                    

02.40 น. เหนิฟ้าสูก่รงุโซล โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เอ็กซ ์เที�ยวบนิที� XJ700 ใชเ้วลาบนิ
ประมาณ 5.30 – 06.00 ชั�วโมง (ไม่
รวมอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง) 

10.05 น. เดินทางถงึสนามบนิอนิชอนประเทศ
เกาหลใีต ้(เวลาทอ้งถิ�นเร็วกวา่ไทย 2 
ชั�วโมง) หลังผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืง
และศุลกากรเรียบรอ้ยแลว้ นําท่าน
เดนิทางสู ่ถนนเทพนยิาย ซองวลุดง 
(Songwol-dong Fairy Tale Village)
เป็นถนนเล็กๆในเมืองย่าน Jung-gu 
ออกแบบและตกแต่งตามผนังบา้น กําแพง รวมทั Qงทางเดนิ ใหเ้ป็นไปตามเทพนิยายหรือ
การต์ูนของดสินีย ์เชน่ เรื�อง อลาดนิ สโนไวท ์หรอืปีเตอรแ์พน เป็นตน้ จากนัQนเดนิทางสู ่
อนิชอน ไชนา่ทาวน ์(Incheon China Town) เกดิขึQนชว่งปีเดยีวกบัการเปิดทา่เรอือนิชอน 
เมื�อปีค.ศ. 1883 โดยมอบเป็นพืQนที�พเิศษใหก้ับชาวจนีในยคุนัQนคอืราชวงศฉ์งิ ในอดตีเคยมี

เดนิทาง 
ราคา

ผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก พกัเดี�ยว จอยแลนด ์ หมายเหตุ 

วนัที� 8-12 พฤษภาคม 61 14,999 14,999 5,000 6,999  
วนัที� 12-16 พฤษภาคม 61 14,999 14,999 5,000 6,999  
วนัที� 19-23 พฤษภาคม 61 14,999 14,999 5,000 6,999  
วนัที� 23-27 พฤษภาคม 61 14,999 14,999 5,000 6,999  
วนัที� 15-19 มถิุนายน 61 14,999 14,999 5,000 6,999  
วนัที� 20-24 มถิุนายน 61 14,999 14,999 5,000 6,999  
วนัที� 23-27 มถิุนายน 61 14,999 14,999 5,000 6,999  
วนัที� 28-2 กรกฎาคม 61 14,999 14,999 5,000 6,999  
วนัที� 29-3 กรกฎาคม 61 14,999 14,999 5,000 6,999  
วนัที� 4-8 กรกฎาคม 61 14,999 14,999 5,000 6,999  

วนัที� 6-10 กรกฎาคม 61 14,999 14,999 5,000 6,999  
วนัที� 11-15 กรกฎาคม 61 14,999 14,999 5,000 6,999  
วนัที� 13-17 กรกฎาคม 61 14,999 14,999 5,000 6,999  
วนัที� 18-22 กรกฎาคม 61 14,999 14,999 5,000 6,999  
วนัที� 20-24 กรกฎาคม 61 14,999 14,999 5,000 6,999  
วนัที� 22-26 สงิหาคม 61 15,999 15,999 5,000 7,999  
วนัที� 29-2 กนัยายน 61 14,999 14,999 5,000 6,999  

INFANT (เด็กเล็กอายุ ไมเ่กนิ 2 ปี) ราคา 6,000 บาท 



 

รา้นขายของประเภทตา่งๆ ที�มาจากเมอืงจนี เป็นยา่นที�มรีา้นอาหารที�มกีลิ�นอายความเป็นจนี
อยูม่ากที�สดุ แลว้ยา่นนีQยังเป็นไชน่าทาวนเ์พยีงแหง่เดยีวในเกาหลดีว้ย  

เที�ยง บรกิารอาหารกลางวัน (มืQอที� 1) เมนูไกบ่ารบ์คีวิผดัซอสเกาหล ี(DAKGAKBI) อาหาร
เลื�องชื�อโดยการนําไก่บาร์บคีวิ มันหวาน กะหลํ�าปลี ตน้กระเทียม ซอส และขา้ว มาผัด
รวมกนับนกระทะแบนสดํีา คลกุเคลา้ทกุอยา่งใหเ้ขา้ที� รับประทานคูก่ับ

ผักกาดเกาหลแีละเครื�องเคยีง
ตา่งๆ 

บ่ า ย  จ า ก นัQ น นํ า ท่ า น
เดินทางสู่  พ าจู พรีเมี�ยม 
เอ าท์เล็ ท  (Paju Premium 
Outlet) อสิระใหท้่านไดเ้ลือก
ซืQอสนิคา้    แบรนดเ์นมชื�อดัง
ทั Q ง ข อ ง เ ก า ห ลี แ ล ะ

ตา่งประเทศ จากนัQนนําชม พพิธิภณัฑถ์ํ "าควงัเมยีง (Gwangmyeong Cave) ในอดตีคอื
เหมอืงถา่นหนิ ตั Qงแตส่มัยยคุอาณานคิมญี�ปุ่ น เป็นสถานที�สําคัญแหง่หนึ�งทางประวัตศิาสตร์
ของประเทศเกาหล ีตั Qงอยู่ที�จังหวัดคยองกโีด กําเนิดขึQนในปี 1912 กอ่นจะถูกทิQงรา้งในปี 
1972 ปัจจุบันไดก้ลายเป็นสถานที�ทอ่งเที�ยวแหง่ใหม ่ภายในถํQามจัีดแสดงโลกใตนํ้Qา Cave 
Aqua World ใหไ้ดช้ม และมีหอ้งโถงในการจัดแสดงดนตรีและศิลปะอีกดว้ย นําท่าน
เดนิทางสูเ่มอืงชนุชอน ชมสะพานกระจกใสโซยงักงั (Soyanggang Sky Walk) ที�ข ึQนชื�อ
วา่ยาวที�สดุในเกาหล ีเชญิทกุทา่นพสิจูนค์วามหวาดเสยีวกนัสกัหน่อย มคีวามยาว 156 เมตร 
เหนือทะเลสาบเอยีมโฮ เวลาที�เดนิอยู่บนสะพานแห่งนีQจะสามารถมองเห็นววิดา้นล่างใต ้
สะพานที�เป็นทะเลสาบไดอ้ยา่งชดัเจน สมควรแกเ่วลา นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงซวูอน 

คํ�า บรกิารอาหารคํ�า (มืQอที� 2) เมนูโอซมั บลูโกก ิ(Osam Bulgogi) หมแูละปลาหมกึ หมกั
ทานกบันํ "าซุปรอ้นๆรสกลอมกลอ่ม 

ที�พกั  NEW M HOTEL / JM HOTEL / BENIKEA RIO หรอืเทยีบเทา่  
วนัที�สาม ป้อมปราการฮวาซอง – น ั�งรถไฟหวัมงักร (รวมต ั�ว) – สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์– ทง

แดมนุ – โซล 
                       ( B / L / D ) 
เชา้  บ ริ ก า ร อ า ห า ร เช ้า  ( มืQ อ ที�  3 ) ณ 
หอ้งอาหารของโรงแรม 
  นําคณะเดินทางสู่ ป้อมปราการฮวา
ซอง   (Hwaseong Fortress) เป็นสิ�งก่อสรา้ง
  ขนาดใหญ่ ตั Qงแต่ยุคโจซอน(Joseon) 
  สรา้งขึQนช่วงปี ค.ศ. 1794-1796 เป็น
ป้อม  ป ราการประจํ า เขต  Suwon-si ของ
จังหวัด  เคียงกีโด เพื�อเป็นรากฐานสําหรับการ
สรา้ง  เมอืงใหมใ่นบรเิวณนีQ กําแพงของป้อม  ปราการมคีวามยาวถงึ 5.5 กโิลเมตร มี
  ประตู 4 ประตูในแต่ละทิศ และมีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมที�ย ิ�งใหญ่และงดงาม ถูกขึQน
ทะเบยีนเป็นมรดกโลก  ทางดา้นประวัตศิาสตรเ์มื�อปีค.ศ. 1997 สรา้งขึQนดว้ยอฐิโดยจะมรีูขนาดที�
พอดสํีาหรับใชเ้ป็นจดุยงิปืน หรอืธนูได ้  เชื�อกันว่าเป็นการสรา้งที�มีการใชเ้ทคโนโลยีที�ทันสมัย
มากที�สดุแหง่หนึ�งของยคุนัQน นําทา่นน ั�งรถไฟหวัมงักร   (Dragon train) ชมรอบๆป้อม ใชเ้วลา
นั�งชมประมาณ 30 นาท ี 
เที�ยง บริการอาหารกลางวัน (มืQอที� 4)  เมนูหมูย่างเกาหลี (PORK  GALBI) เป็นอาหาร

พืQนเมอืงเกาหลทีี�เลื�องชื�อและรูจั้กกันดทัี�วโลก โดยนําหมสูว่นที�ตดิกับกระดกูไปยา่งบนเตา
ถ่านแบบดัQงเดิมเสิร์ฟพรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ 
และเครื�องเคยีงหลากชนดิกับนํQาจิQมเตา้เจีQยว
สตูรเฉพาะและนํQาซปุสาหรา่ย  

บา่ย จากนัQนท่านเดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอร ์
แลนด ์(Everland) เป็นสวนสนุกกลางแจง้ที�
ใหญ่ที�สุดของประเทศเกาหลีใต  ้ตั Qงอยู่
ท่ามกลางหุบเขา เชญิท่านท่องไปกับโลก
ของสัตวป่์าซาฟาร ีชมขบวนพาเหรดแฟนตา



 

ซจีากตัวการต์ูนสดุน่ารัก เตมิเต็มความสขุของท่านสนุกสนานไปกับเครื�องเลน่ตา่งๆ ไม่จํา  
กดัชนดิพรอ้มทั Qงบรรยากาศสดุโรแมนตกิทา่มกลางสวนสวยที�จะผลัดเปลี�ยนจัดแสดงดอกไม ้
นานาชนดิตามฤดกูาลตลอดทัQงปี สมควรแกเ่วลา  

คํ�า บรกิารอาหารคํ�า (มืQอที� 5) เมนู สุก ี"สไตลเ์กาหลบีนหมอ้ไฟรอ้นๆ (SHABU SHABU) 
คลา้ยกบัสกุีQยากีQ มสีว่นผสมตา่ง ๆ เชน่ ผัก เนืQอหั�นบาง ๆ และอาหารทะเล โดยการปรงุจะนํา
วัตถุต่าง ๆ เหล่านีQจุ่มแช่ลงในนํQ าเดือด หรือนํQ าซุป และปล่อยทิQงไวส้ักพัก จากนัQนนํา
สว่นผสมอยา่งอื�น เชน่ เตา้หู ้บะหมี� ลงตุน๋ใหเ้ขา้กนั แลว้รับประทานโดยจุม่ลงในซอส 

 หลังอาหาร อสิระท่านเดนิย่านทงแดมุน (Dongdaemun) แหล่งชอ้ปปิQงที�ชื�อไดว้่าใหญ่
ที�สดุในเอเชยี ซึ�งตั Qงอยู่บรเิวณประตเูมอืงโบราณทางทศิตะวันออก ท่านสามารถซืQอสนิคา้
หลากหลายประเภท อาท ิเสืQอผา้บรุษุ-สตร ีรองเทา้บรุษุ-สตร ีรองเทา้ผา้ใบ เข็มขัดหรอืของ
ที�ระลกึ อาท ิชดุเครื�องครัว ถงุน่องถงุเทา้ ผา้พันคอ ทา่นจะไดส้มัผัสกับบรรยากาศการชอ้ป
ปิQงสนิคา้ในราคาเกาหลอียา่งแทจ้รงิ 

ที�พกั  INTERCITY 365 HOTEL / BENIKEA SEOUL HOTEL / GALAXY HOTEL หรอื
เทยีบเทา่ 
วนัที�ส ี� ศนูยโ์สม - ศนูยนํ์ "ามนัสนเข็มแดง – พระราชวงัถอ๊กซู - หมูบ่า้นเกาหลโีบราณ - 

วดัโชเกซา - ศนูยเ์ครื�องสาํอาง - ดวิตี" ฟร ี- เมยีงดง                   ( B / L / D ) 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ (มืQอที� 6) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากนัQนนําทา่นเดนิทางสูศู่นยโ์สมเกาหล ี(Red ginger) ซึ�งรัฐบาลรับรองคณุภาพวา่ผลติ
จากโสมที�มอีาย ุ6 ปีซึ�งถอืวา่เป็นโสมที�มคีณุภาพดทีี�สดุ ชมวงจรชวีติของโสม พรอ้มใหท้า่น
ไดเ้ลอืกซืQอโสมที�มคีณุภาพดทีี�สดุและนํากลับไปบํารงุรา่งกายหรอืฝากญาตผิูใ้หญท่ี�ทา่นรัก
และนับถือทางบา้น นําท่านสูศู่นยนํ์ "ามนัสนเข็มแดง (Red pine) ซึ�งผลติจากใบสนเข็ม
แดงในประเทศเกาหลีซึ�งจะใชต้น้สน
เข็มแดงจากยอดเขามาผลิตโดยใช ้
เทคโนโลยพีรอ้มกับการวจัิยที�ประเทศ
เกาหลใีตอ้อกมาเป็นนํQามันสนเข็มแดง 
โดยกว่าจะมาเป็นนํQามันสนเข็มแดงได ้
1 แ ค ป ซู ล ต ้อ งใช ้ใบ ส น เข็ ม แ ด ง
ประมาณ 2.7 กิโลกรัม มาสกัดเอา

นํQามันมาผลติและวจัิยออกมาเป็นนํQามัน สามารถชว่ยในการลด
ระดับไขมันในเสน้เลือดไดเ้ป็นอย่างดี จากนัQนพาคณะเขา้ชม
พระราชวงัถ็อกซูกุง (Deoksugung palace) ซึ�งเป็นหนึ�งใน
หา้พระราชวังของราชวงศ์โชซอน พระราชวังแห่งนีQ เป็นที�
ประทับของเจา้ชายวอลซาน ซึ�งเป็นพี�ชายของกษัตรยิซ์องจอง 
ในยุคของกษัตรยิโ์กจอง ซึ�งเป็นกษัตรยิอ์งคก์อ่นสดุทา้ยของ
ราชวงศโ์ชซอน ทรงประทับที�พระราชวังนีQ แมแ้ตภ่ายหลังจากที�
ทรงถูกบังคับใหส้ละราชสมบัติโดยญี�ปุ่ นในปี ค.ศ. 1907 

พระองคท์รงประทับอยูท่ี�พระราชวังนีQจนสิQนพระชนมใ์นปี ค.ศ. 1919 กษัตรยิซ์นุจองซึ�งเป็น
โอรส  และเป็นกษัตรยิอ์งคส์ดุทา้ยไดพ้ระราชทานชื�อพระราชวังนีQซ ึ�งเรียกในปัจจุบันว่า ถ็
อกซกูงุ ซึ�งแปลวา่ พระราชวังแหง่อายยุนืยาวและมั�นคง จากนัQนเดนิทางสู ่หมูบ่า้นเกาหลี
โบราณ (Bukchon hanok) เป็นอกีหนึ�งสัญลักษณ์ของเกาหล ีทา่มกลางตกึรามบา้นชอ่งที�
ทันสมัยของกรุงโซลนัQน หมู่บา้นแห่งนีQก็ยังคงรักษาอาคารบา้นเรือนในสมัยโบราณม ีกลิ�น
อายของเกาหลใีนยคุเกา่แก ่

เที�ยง  บรกิารอาหารคํ�า (มืQอที� 7) เมนู ไกตุ่น๋โสม (SAMGYETANG) อาหารยอดนยิมในวังหลวงใน
สมัยกอ่น ปัจจบุนัเป็น  อาหารเลื�องชื�อของเมอืงหลวงเชื�อกนัวา่บํารงุและเสรมิสขุภาพ 
ภายในตัวไกจ่ะมขีา้วเหนยีว รากโสม พทุราแดง   และเคล็ดลับในการตุน๋เสริฟ์พรอ้ม
เครื�องเคยีงที�เรยีกวา่กกัตกุ ีเสน้ขนมจนี เหลา้โสม พรกิไทยดําและเกลอื 
บา่ย จากนัQนเดนิทางไปชม วดัโชเกซา (Jogyesa Temple) หรอืที�คนไทยเรยีกวา่ “วัด

พระยิQม” ในอดตีนัQนวัดแห่งนีQเป็นเหมอืนศูนยก์ลางของศาสนาพุทธนิกายเซนใน
เกาหล ีซึ�งเป็นวัดเกา่แกแ่ละมชีื�อเสยีงเป็นอยา่งยิ�ง เมื�อเดนิเขา้มาในวัดนีQส ิ�งแรกที�
จะสงัเกตเุห็นก็คอืตน้ไมใ้หญท่ี�ดา้นหนา้  ประตทูางเขา้ ม ี ความสงูถงึ 26 เมตร 
ส่วนอาคารหลักของวัดนัQนมีอายุมากกว่า 500 ปี และเป็นอาคารขนาดใหญ่  ชื�อว่า 
Daeungjeon สรา้งขึQนในปี 1938 ภายในมีพระประธานสีทองขนาดใหญ่ 3 องค์ ซึ�งชาว



 

เกาหลเีชื�อกนัวา่มคีวามศักดิyสทิธิyจงึนยิมไปนมสัการในวนัสําคัญตา่งๆ จากนัQนนําทา่นสู ่ศนูย์
เคร ื�องสําอาง (Cosmetic gallery) เป็นศูนย์รวมของเครื�องสําอางของเกาหลี อาทิ
ROJUKISS, LOTREE, ETUDE และอกีมากมายหลากหลายแบรนดเ์นมที�นําเขา้มาจากทั�ว
โลก อสิระท่าน เลอืกซืQอไดต้ามอัธยาศัย จากนัQนนําทา่นชอ้ปปิQงสนิคา้ปลอดภาษีที�ดวิตีQฟร ี
(Duty Free Shop) ที�นี�มสีนิคา้ชั Qนนํา ใหท้า่นเลอืกซืQอมากมายกวา่ 500 ชนดิ อาท ินํQาหอม 
เสืQอผา้ เครื�องสําอาง กระเป๋า นาฬกิา เครื�องประดับ ฯลฯ 

คํ�า  บรกิารอาหารคํ�า (มืQอที� 8) เมนู บาบคีวิ บฟุเฟ่ต ์
จากนัQนนําทา่น ชอ้ปปิ" งยา่นเมยีงดง (Myeongdong) หากทา่นตอ้งการทราบวา่แฟชั�นของ
เกาหลเีป็นอยา่งไร กา้วลํQานําสมัยเพยีงใด ทา่นจะตอ้งมาที�เมยีงดงแหง่นีQ พบกบัสนิคา้วัยรุ่น 
อาท ิเสืQอผา้แฟชั�นแบบอนิเทรน เครื�องสําอาง   แบรนดดั์งของเกาหล ีพบกับความแปลก
ใหมใ่นการชอ้ปปิQง ซึ�งเมยีงดงแหง่นีQจะมวีัยรุน่หนุ่มสาวชาวโสมไปรวมตัวกันที�นี�กวา่จํานวน
มากในแตล่ะวัน 

ที�พกั  INTERCITY 365 HOTEL / BENIKEA SEOUL HOTEL / GALAXY HOTEL หรอื
เทยีบเทา่ 
วนัที�หา้ ศนูยส์มนุไพรฮอกเกนาม ุ- ศนูยพ์ลอยแอมเมทสิ - N TOWER – ยา่นฮงแด - ทรคิ

อายและไอซม์วิเซยีม – ซปุเปอรม์าเก็ต - สนามบนิอนิชอน – กรงุเทพฯ                                            
( B / L / D ) 

เชา้  บริการอาหารเชา้ 
(มืQ อ ที�  9 ) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัQนนําท่านเดนิทางไป
ดูแ ล สุข ภ าพ กัน ที�ศู น ย์
ส มุน ไพ ร ฮ อ ก เก น าม ู
(Heotgaenamu) ซึ� ง เ ป็ น
สมุนไพรที�ทั� วโลกรวมถึง

สถาบันต่างๆยอมรับว่าเป็นสมุนไพรที�มคีุณภาพดีที�สุดในการบํารุงตับและดูแลตับของเรา 
เป็นสมุนไพรที�หาไดย้ากในปัจจุบัน ท่านจะไดช้มการสาธติการทดลองตัวยาจากสมุนไพร
ชนิดนีQมี ฮอกเกนามู เป็นตน้ไมท้ี�เจรญิเตบิโตในป่าลกึบนภูเขาที�ปราศจากมลภาวะและ
ระดับสงูเหนือนํQาทะเล 50-8  00 เมตร ชาวเกาหลรีุน่ใหมน่ยิมนํามารับประทานเพื�อชว่ยดแูล
ตับใหส้ะอาดแข็งแรง นําทา่นชมศูนยเ์จยีระไนพลอยแอมมาทสิ (Amethyst) ชาวเกาหลี
นยิมพลอยสมีว่งพลอย และถอืวา่เป็นอญัมณีนําโชคและสขุภาพของผูท้ี�เกดิวันเสาร ์นําทา่น
เดนิทางสู ่หอคอยกรงุโซล หรอื N SEOUL TOWER (ไมร่วมคา่ลฟิท ์ทา่นละ 400 บาท 
หรือ 10,000 วอน) ถือไดว้่าเป็นสัญลักษณ์ที�สําคัญแห่งหนึ�งของกรุงโซล บางครั Qงถูก
เรียกว่า “นัมซาน ทาวเวอร”์ (NAMSAN TOWER) ตามสถานที�ตั Qงคอืบนภูเขานัมซาน เป็น
หอคอยที�มีความสูงจากฐานประมาณ 236.7 เมตร มีความสูงถึง 480 เมตร เหนือ
ระดับนํQาทะเล ถกูสรา้งขึQนในปี ค.ศ. 1969 ถอืวา่เป็นหอคอยเมอื  งที�สงูที�สดุในโลกตดิ 1 ใน 
18 อันดับของโลก เปิดใหนั้กทอ่งเที�ย  วและประชาชนทั�วไปไดเ้ขา้ชมครัQงแรก เมื�อปี ค.ศ. 
1980 ได ้ภายในแยกเป็น 3 โซน ไดแ้ก ่TOWER , PLAZA และ LOBBY เป็นจุดที�สามารถ
ชมความงดงามของกรงุโซลไดทั้ Qงยามกลางวันและยามคํ�าคนื ชมทัศนียภาพของแมนํ่Qา Han 
ซึ�งไหลผ่านใจกลางกรุงโซล ภาพตกึรามบา้นชอ่งที�เรียงราย และลอ้มรอบไปดว้ยทวิเขา 
BUKHAN และเทือกเขา INWANGSAN อสิระใหทุ้กท่านไดเ้ดนิเล่นและถ่ายรูปคู่หอคอย  
หรอืคลอ้งกญุแจคูรั่กตามอธัยาศัย นําทา่นเดนิทางสู ่ยา่นฮงแด ถนนสาย ART ชื�อ "ฮงแด" 
ยอ่มาจาก "ฮงอกิ แดฮักเกยีว" (แปลวา่ มหาวทิยาลัยฮงอกิ) เรยีกแบบยอ่ๆ เลยกลายเป็น 
"ฮงแด"  ยา่นนีQมทัี Qงรา้นอาหาร คอฟฟี� ช็อป ผับ บาร ์รา้นขายเสืQอผา้ รา้นขายเครื�องสําอาง 
และเกสเฮา้ส ์ราคาย่อมเยา  ถอืเป็นศนูยร์วมวัยรุ่นเด็กแนวชาวเกาหล ีนําท่านชม TRICK 
EYE MUSEUM ผลงานการสรา้งสรรคศ์ลิปะแนวใหมภ่าพวาดลวงตาสามมติ ิโดยทา่นจะได ้
สนุกสนานกับการถา่ยรูปแอ็คชั�นท่าทางตา่งๆ กับภาพแนวมติทิี�เกดิจากความคดิสรา้งสรรค์
จนิตนาการของการสรา้งภาพโดยใชเ้ทคนคิพเิศษจากภาพสามมติทิี�เหมอืนจรงิโดยใหผู้ช้ม
เขา้ไปมสีว่นรว่มถา่ยภาพ สมัผัสอากาศหนาวสดุขั Qวภายใน ICE MUSEUM เป็นโซนนํQาแข็ง
แกะสลักรปูตา่งๆ อณุหภมูขิา้งใน ประมาณ - 4 องศา ใหท้า่นถา่ยรปูไดต้ามอธัยาศัย 

เที�ยง บรกิารอาหารกลางวัน (มืQอที� 10) เมนู จมิดกั (JIMDAK) หรอื ไก่อบซอี ิoววุน้เสน้ เป็น
เมนูอาหารเกาหลพีืQนเมอืงดั Qงเดมิ เป็นไกผั่ดรวมกบัวุน้เสน้ มันฝรั�ง แครอท พรกิ และซอสดํา 
เนืQอไกท่ี�นิ�ม รสชาตคิลา้ยกบัไกพ่ะโลส้ตูรเกาหล ีทานกบัขา้ว หอมอรอ่ย รสเผ็ดถงึเครื�อง 



 

บา่ย จากนัQนแวะซืQอของฝากที�รา้นซุปเปอรม์าเก็ต (Supermarket) เลอืกซืQอสาหรา่ย ขนมตา่ง 
ๆ ช็อกโกแลต ผลติภัณฑข์องใบและรากฝอยของโสมในรูปขนมโสม ชาโสม โคลนพอก
หนา้โสม ครมีลา้งหนา้โสม เครื�องสําอางโสม กมิจ ิเป็บเปโรห้รอืป๊อกกีQเกาหล ีชนิราเมงหรอื
มามา่เกาหล ีเป็นตน้ สมควรแกเ่วลา นําคณะเดนิทางสูส่นามบนิอนิชอน 

01.05 น. ออกเดนิทางกลับกรงุเทพฯ สายการบนิแอรเ์อเชยี เอ็กซ ์เที�ยวบนิที� XJ703  
  (ไมร่วมอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง) 
04.40 น. เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 

 
**โปรแกรมสามารถ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ราคาทวัรร์วม 

1. คา่ตั�วเครื�องบนิไป-กลับ ตามรายการ   2. ค่ า อ า ห า ร ทุ ก มืQ อ 
ตามที�ระบใุนรายการ 
3. คา่เขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามรายการ   4. ค่าที� พักหอ้งละ 2-3 
ทา่น ตามรายการ 
5. คา่รถรับ-สง่ และนําเที�ยวตามรายการ   6. ค่าภาษีสนามบนิ ทุก
แหง่ที�ม ี
7. คา่นํQาหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละ 20 กก.   8. หัวหนา้ทัวร์นําเที�ยว
ตลอดรายการ 
9. คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท (เงื�อนไขตามกรมธรรม)์ 
10. นํQาเปลา่วันละ 1 ขวด   

 
ราคาทวัรไ์มร่วม   
1.    ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% และภาษีหัก ณ ที�จา่ย 3% (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ / ใบกํากบัภาษี)  
2.    คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาท ิค่าทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพทส์ว่นตัว ค่าซักรดี มนิบิารใ์นหอ้ง อาหาร
และเครื�องดื�มที�สั�งเพิ�ม 
3. คา่นํQาหนักกระเป๋าสมัภาระ ที�หนักเกนิสายการบนิกําหนด ปกต ิ20 กโิลกรมั 
4. คา่วซีา่สําหรับพาสปอรต์ตา่งชาต ิ
5. คา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิ�นทา่นละ 1,200 บาท (ในวนัเช็คอนิที�สนามบนิดอนเมอืง) 
6. คา่อาหารและเครื�องดื�มบนเครื�องบนิ 
 
เง ื�อนไขการจองทวัร ์
*  กรณุาวางเงนิมดัจํา ทา่นละ 5,000 บาท ชว่งเทศกาลมดัจําทา่นละ 10,000 บาท ที�นั�งจะถกู

ยนืยันเมื�อไดรั้บคา่มัดจําแลว้เทา่นัQน 
*  คา่ทัวรส์ว่นที�เหลอืทั Qงหมดชําระ 30 วันกอ่นการเดนิทาง 
*  หลังจากชําระคา่มัดจําแลว้ สามารถเปลี�ยนชื�อผูเ้ดนิทางได ้กอ่นที�บรษัิทฯจะทําการออกตั�ว โดยตอ้ง

แจง้ลว่งหนา้ 1-2 สปัดาหก์อ่นการเดนิทางเทา่นัQน 
 
เง ื�อนไขการเปลี�ยนวนัเดนิทาง หรอืเปลี�ยนชื�อผูเ้ดนิทาง 

• กรณีวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุนักขัตฤกษ์หรอืชว่งเทศกาล ผูจ้องทัวรต์อ้งแจง้เปลี�ยนวันเดนิทางหรอื
เปลี�ยนชื�อผูเ้ดนิทางอยา่งนอ้ย 45 วัน กอ่นการเดนิทาง สามารถเปลี�ยนไดเ้พยีง 1 ครั Qงเทา่นัQน หาก
แจง้หลังจากนีQ ผูเ้ดนิทางควรหาผูเ้ดนิทางทา่นใหมม่าแทนผูท้ี�ไมส่ามารถเดนิทางได ้

* ต ั�วสายการบนิไมส่ามารถระบุที�น ั�ง ใชว้ธิ ีRANDOM คอืการสุม่เลอืกที�น ั�งโดยระบบสายการบนิ * 
การจดัที�น ั�งบนเครื�องบนิ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูกํ้าหนด ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 

แตจ่ะทําการ Request ใหไ้ดเ้ทา่น ั"น งดการคนืบตัรโดยสาร  
และหากยกเลกิการเดนิทาง ทางสายการบนิไมม่รีะบบคนืเงนิบางสว่น   หากผูโ้ดยสารถกูปฎเิสธการออกนอกประเทศไทยหรอืเขา้ประเทศเกาหล ี 

จากเจา้หนา้ที�แรงงานไทยหรอืเจา้หนา้ที�ตรวจคนออกนอกประเทศไทยและเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมอืงที�
ประเทศเกาหล ีทางผูจ้ดัและทางสายการบนิจะไมส่ามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที�เกดิข ึ"นทกุกรณี   

ผูโ้ดยสารอาจจะตอ้งรบัผดิชอบคา่ปรบัที�ประเทศเกาหลเีรยีกเก็บ   
ผูโ้ดยสารตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเที�ยวบนิถดัไปที�มที ี�น ั�งวา่งหรอืตามวนัเดนิทางของต ั�วเครื�องบนิ   

ท ั"งนี"แลว้แตท่างเจา้หนา้ที�ตรวจคนและสายการบนิ ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้



 

• กรณีวันเดนิทางไม่ตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์หรอืชว่งเทศกาลผูจ้องทัวรต์อ้งแจง้เปลี�ยนวันเดนิทาง
หรอืเปลี�ยนชื�อผูเ้ดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน กอ่นการเดนิ สามารถเปลี�ยนไดเ้พยีง 1 ครั Qงเท่านัQน หาก
แจง้หลังจากนีQ ผูเ้ดนิทางควรหาผูเ้ดนิทางทา่นใหมม่าแทนผูท้ี�ไมส่ามารถเดนิทางได ้

• กรณีจองทัวรภ์ายใน 15 วันกอ่นออกเดนิทาง ผูจ้องทัวรไ์มส่ามารถเปลี�ยนวนัเดนิทางหรอืเปลี�ยนชื�อผู ้
เดนิทางไดท้กุกรณี 

 
เง ื�อนไขการยกเลกิ 
•  แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วัน บรษัิททัวรค์นืค่าใชจ้่ายใหทั้ Qงหมดตามยอดที�ผูจ้องชําระ (หาก

การเดนิทางนัQนตรงกับชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลที�ตอ้งการันตมีัดจํากับสายการบนิหรอืกรุ๊ปที�มกีารกา
รันตคีา่มัดจําที�พักโดยตรงหรอืโดยการผา่น ตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศแลว้ ไมอ่าจขอคนืเงนิ
ได)้ 

•  แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน บรษัิททัวรเ์ก็บคา่ใชจ้า่ย 10,000 บาท  
•  แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 20 วัน บรษัิททัวรเ์ก็บคา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาทัวร ์
•  แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15 วัน บรษัิททัวรเ์ก็บคา่บรกิารทั Qงหมด 100% 
 
หมายเหต ุ 
1. บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ&ในการออกทวัรต์ ั"งแต ่25 ทา่นขึ"นไป หากมลีกูทวัรต์ํ�ากวา่นี"อาจจะตอ้งมี
การปรบัราคาขึ"น 
2. ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั QงสิQนหากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ การยกเลกิเที�ยวบนิ 

การประทว้ง การนัดหยุดงาน, การกอ่จลาจล หรอืกรณีที�ท่านถูกปฏเิสธ การเขา้หรอืออกเมอืงจาก
เจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมอืง หรอืเจา้หนา้ที�กรมแรงงานทัQงจากไทย และตา่งประเทศซึ�งอยูน่อกเหนือ
ความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

3. ทางบรษัิทฯจะรับเฉพาะลกูคา้ที�มคีวามประสงคท์ี�จะเดนิทางไปทอ่งเที�ยวเทา่นัQน 
4. ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั QงสิQน หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ที�ยวบาง

รายการ, ไม่ทานอาหารบางมืQอเพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่างทางบรษัิทฯไดชํ้าระค่าใชจ้่ายใหตั้วแทน
ตา่งประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออกเดนิทางแลว้ 

5.  กรณีลกูคา้ไมเ่ขา้รา้นช็อป ชําระเพิ�มรา้นละ 50 USD ตอ่ทา่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โปรดอา่นทกุขอ้ในรายการทวัรโ์ดยละเอยีด  
หากมขีอ้สงสยักรณุาสอบถามกอ่นทําการจองทกุคร ั"ง 

 
หมายเหต ุ: คณะทวัรจ์ะออกเดนิทางทอ่งเที�ยวหลงัเวลาเครื�องลงแลว้ ประมาณ 2 ช ั�วโมง  

ทางทวัรไ์มม่นีโยบายใหค้ณะรอทา่นที�ตดิดา่นตรวจคนเขา้เมอืง 
หากทา่นสามารถผา่นเขา้เมอืงไดภ้ายหลงั ทา่นจะตอ้งเดนิทางไปพบกบัคณะทวัรด์ว้ยตนเอง 

และไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่เดนิทางจากทวัรไ์ด ้เพื�อความเป็นระเบยีบและคณะไดท้อ่งเที�ยวอยา่งเต็มเวลา  

ขออภยัในความไมส่ะดวก 
 


