
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

เดินทางโดยสายการบินแอร์เอเชีย เอ๊กซ์ 

โหลดกระเป๋าได้ 20 กิโลกรัม 
พักซูวอน 1 คนื / โซล 2 คนื 

 

อัตราค่าบริการ 

ก าหนดวันเดินทาง 
ผู้ใหญ่ 1 ทา่น 

พักห้องละ 2 ท่าน 

พักเด่ียว 

::ราคาโปรโมชั่น!!!ไมม่ีราคาเด็ก:: 

05 – 10 มกราคม 62 17,900.- 6,000.- 

06 – 11 มกราคม 62 17,900.- 6,000.- 

08 – 13 มกราคม 62 17,900.- 6,000.- 

12 – 17 มกราคม 62 17,900.- 6,000.- 

14 – 19 มกราคม 62 17,900.- 6,000.- 

19 – 24 มกราคม 62 17,900.- 6,000.- 

20 – 25 มกราคม 62 17,900.- 6,000.- 

21 – 26 มกราคม 62 16,900.- 6,000.- 

ราคาอื่นๆ  

1. เด็กทารก INFANT (อายุต่ ากว่า 2 ปี) ราคา 8,900 บาท 

2. จอยแลนด์ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน ราคา 8,900 บาท 

 

วันแรก กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) 

23.00 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1 ช้ัน3 

เคาน์เตอร์เช็คอิน หมายเลข 3-4 สายการบิน Air Asia X โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและ

อ านวยความสะดวกในการเช็คอิน** ราคาทัวร์ไม่รวมบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง โดยท่านสามารถเลือก

ซ้ืออาหารและเคร่ืองดื่มได้บนเคร่ืองบิน ใช้เวลาบินประมาณ 6 ชั่วโมง ** 

* ประเทศเกาหลใีตไ้ม่อนุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เน้ือสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืน จะมีโทษปรับและจับ ทั้งน้ี

ข้ึนอยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ศุลกากร ด่านตรวจคนเข้าเมือง ** * สายการบิน Air Asia X ไม่อนุญาตให้เลือกที่น่ัง ระบบจะ

เป็นระบบสุ่มที่น่ัง ไม่สามารถรีเควสที่น่ังก่อนได้ หากต้องการเลือกที่น่ังจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม * ท่านสามารถโหลดกระเป๋า

สัมภาระลงใต้ท้องเคร่ืองบินโดยมีน้ าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม (1 ชิ้น) และ ถือข้ึนเคร่ืองได้ 7 กิโลกรัม* 

 
 

สายการบิน AIRASIA X (XJ) 

ขาไป XJ 700 DMK - ICN 02.35 – 10.05 

สายการบิน AIRASIA X (XJ) 

ขากลับ XJ 703 ICN - DMK 00.20 – 04.20 
   หากท่านต้องซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศเพื่อไปและกลับกรุงเทพฯ แต่ละกรุ๊ปนั้นจะคอนเฟิร์มก่อนประมาณ 10 วันก่อนเดินทาง 

หากท่านต้องการจองตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาสอบถามเท่ียวบินคอนเฟิร์มกับเจ้าหน้าท่ีก่อน กรุณาเลือกซื้อบัตรโดยสาร

ภายในประเทศประเภทท่ีสามารถเลื่อนวันและเวลาในการเดินทางได้และหากกรณีเกิดความผิดพลาดจากสายการบิน เช่น ความล่าช้า
ของเท่ียวบิน การยกเลิกเท่ียวบิน มีการยุบเท่ียวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากสายการบินพิจารณา

สถานการณ์แล้วว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย์ หรือเหตุผลทางด้านความปลอดภัยเป็นต้น เหตุผลต่างๆท่ีอยู่ 

เหนือความควบคุมของบริษัท ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆได้ในทุกกรณี 
 
 



 

 

วันที่ 2 อากาศยานอินชอน – ไร่สตรอเบอร์ร่ี - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ 

02.35 น. เหิรฟ้าสู่กรุงโซล โดยสายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบินที่ XJ 700 (บินประมาณ 4.30 – 05.00 ชั่วโมง 
10.05 น.  น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยสายการบิน Air Asia X 

เที่ยวบินที่ XJ 700 ** ส าหรับเที่ยวบินน้ี ไม่มีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ืองบิน กรุณารับประทานอาหารให้

เรียบร้อยก่อนข้ึนเคร่ืองบิน ใช้เวลาบินประมาณ 5 ชั่วโมง 25 นาที ** (ตามเวลาท้องถิ่น เร็วกว่าเมืองไทยประมาณ 

2 ชั่วโมง) กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา **หลังทุกท่านผ่านข้ันตอนการตรวจ

หนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย 

น าท่านเยี่ยมชมไร่ผลไม้ส่งออกที่ส าคัญในฤดูหนาว ที่ ไร่สตรอเบอร์ร่ี เชิญท่านลิ้มรสสตรอเบอร์ร่ีเกาหลีสดๆ ใน

บรรยากาศภายในไร่สตรอเบอร์ร่ีอย่างแท้จริง ท่านจะได้พบกับวิถีชีวิตชาวไร่สตรอเบอร์ร่ีของเกาหลี ว่ามีวิธีการปลูก

อย่างไรจึงได้ผลสตรอเบอร์ร่ีที่ขนาดใหญ่เป็นพิเศษและหวานหอมชวนน่ารับประทานเป็นที่ชื่นชอบของชาวเกาหลี

เองและชาวต่างชาต ิและยังเป็นผลไม้ส่งออกของประเทศอกีดว้ย ชมวิธีการปลูก การดูแลรักษาผลสตรอเบอร์ร่ี และ

ท่านยังสามารถเลือกเก็บสตรอเบอร์ร่ี และเลือกชิมได้จากภายในไร่ พร้อมทั้งยังสามารถซื้อกลับไปฝากคนทางบ้าน

ได้ด้วย 

 

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  บริการท่านด้วย เมนู บีบิมบับ และ ชาบูชาบูสุกี้สไตล์เกาหลีบน
หม้อไฟร้อนๆ ประกอบด้วยหมูสไลด์ และผักสดนานาชนิด เสิร์ฟพร้อมน้ าซุปร้อนๆ และเส้นอูด้งซ่ึงขาดไม่ได้ในการ
ทาน ชาบูชาบู พร้อมข้าวสวยเสร์ิฟ พร้อม ข้าวสูตรดั่งเดิมของเกาหลีซ่ึงน าเอาข้าวสวย ผักต่างๆ เช่น ถั่วงอก 
ผักกาดเห็ดหอม สาหร่าย และซอสสีแดงมาผัดรวมกัน ซึ่งก็จะได้รสชาติแบบเกาหลีจริงๆ    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จากน้ันน าท่าน เพลิดเพลินกับ เอเวอร์แลนด์ (รวมบัตรเคร่ืองเล่นไม่จ ากัดรอบ) ถือว่าเป็นสวนสนุกกลางแจ้งที่
ใหญ่ที่สุดของเกาหลี ตั้งอยู่ที่ เมืองยงอิน โดยมีบริษัทซัมซุงเป็นเจ้าของ เอเวอร์แลนด์น้ันถือว่าเป็นเหมือน “ดิสนีย์
แลนด์เกาหลี” เลยก็ว่าได้ แถมถูกนิตยสาร Forbes จัดอันดับให้เป็น 1 ใน 4 สวนสนุกยอดนิยมของโลก ในที่ ค.ศ. 
2005 โดยแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวมาเยือนสวนสนุกแห่งน้ีกว่า 9 ล้านคน ที่ตั้งของสวนสนุกเอเวอร์แลนด์น้ันเหมือน
สวนสนุกในฝันจริงๆ เพราะอยู่ท่ามกลางหุบเขาและธรรมชาติ สวยเหมือนในเทพนิยาย ด้านในถูกแบ่งออกเป็น 5 
โซนใหญ่ๆ เติมเต็มความสุขของท่านสนุกสนานกับเคร่ืองเล่นต่างๆ ไม่จ ากัดชนิด พร้อมทั้งบรรยากาศหนาวๆ        
โรแมนติคๆ  

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย เมนู หมูย่างเกาหลี หรือ คาลบี้ เป็นอาหารพื้นเมือง
เกาหลีที่เลื่องชื่อและรู้จักกันดีทั่วโลก มีรสชาติกลมกล่อม โดยน าหมูส่วนที่ติดกับกระดูกไปย่างบนเตาถ่านแบบ



 

 

ดั้งเดิม เสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ เคร่ืองเคียงหลากชนิด น้ าจิ้มเต้าเจี้ยว และน้ าซุปสาหร่าย รับประทานคล้ายกับ
เมี่ยงค าของไทย  

 
 
 
 
 
 
 

 
ค่ า น าท่านสู ่CENTRAL PLAZA HOTEL, SILK ROAD HOTEL หรือ เทียบเท่า 

โรงแรมคอนเฟิร์มจะแจ้งในใบนัดหมายการเดินทางอีกคร้ัง โดยทางบริษัทจะส่งให้ก่อน 5-7 วันก่อนเดินทาง 
 
วันที่สาม เล่นสกี – เทศกาลตกปลาน้ าแข็ง (1 ปีมีคร้ังเดียว) – โซลทาวเวอร์ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดินทางไปสัมผัสความสนุกสุดมันส์กับการเลน่สกีบนลานสกขีนาดใหญ ่ณ สกีรีสอร์ทที่ ซ่ึงลานสกีแห่งน้ีจะมี
ความท้าทายให้ท่านได้สัมผัสด้วยเนินหิมะ ประกอบไปด้วยเนินสกีถึง 2 เนินด้วยกัน แบ่งเป็นเนินสกีส าหรับผู้ฝึกหัด
เล่น 1 เนิน, และเนินส าหรับผู้ที่เล่นช านาญแล้ว 1 เนิน มีเวลาให้ท่านได้สนุกกับการเล่นสกีอย่างเต็มที่ ส าหรับท่าน
ที่ไม่เล่นสกี หรือ สโนสเลด ก็สามารถถ่ายรูปรอบๆ ลานสกี หรือ หาเคร่ืองดื่ม ของว่าง ร้อนๆ ทานตามร้านค้าในรี
สอร์ทตามอัยธยาศัย  (ไม่รวมค่าเช่าชุดสกีและอุปกรณ์สกีประมาณท่านละ 50,000 วอน)    

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย เมนู คัมจาทัง หรือ Gamjatang  แกงซ่ีโครงหมู 
ซ่ึงจะใส่ผักและมันฝร่ัง เน้ือหมูติดซ่ีโครงนุ่มมากๆ รสชาติแกงก็จัดจ้าน ท่านคู่กับข้าวสวยร้อนๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หมายเหตุ : (เทศกาลตกปลาน้ าแข็ง มีประมาณ ช่วงวันที่ 05 มกราคม – 27 มกราคม 2562)   
ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับสภาพอากาศ ทางผู้จัดไม่สามารถก าหนดได ้ ในกรณีที่ลานตกปลาน้ าแข็งยังไม่แข็งตัว (โดยค านึงถึง
ความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสิ่งส าคัญ) และเทศกาลประกาศเลื่อนวันเปิดเทศกาล ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ปรับ
รายการทัวร์ทดแทนเป็น >>  หมู่บ้านฝร่ังเศส Petite France Village <<  



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมู่บ้านฝร่ังเศส La petite France เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในเกาหลีที่บางทีเรียกว่า บ้านสีลูกกวาด สร้างข้ึนให้

มีลักษณะเป็นหมู่บ้านสไตล์ฝร่ังเศสมีตึกสีสันสดใส เป็นเอกลักษณ์ของเมืองโพรวองซ์ ในฝร่ังเศส ที่ตกแต่งไว้

อย่างสวยงามมาก สถานที่แห่งน้ีก็ถือว่าเป็นสถานที่ตามรอยซีรีย์ซ่ือดังอีกเช่นกัน เพราะน่ีเขามีการถ่ายท าฉากใน

ภาพยนตร์เกาหลีที่โด่งดังหลายเ ร่ิง เช่น ซีรีย์ยอดฮิต You who Came From The Star ,Secret Garden 

,Beethoven Virus เป็นต้น ทั้งยังมีรายการมาถ่ายท ากันที่น่ีอย่าง Running Man ep.40 ที่มีนิชคุณและ         แท

คยอน 2pm มาร่วมท ารายการด้วย  La petite France เป็นหมู่บ้านวัฒนธรรมฝร่ังเศสเลก็ๆ และที่ยังมีห้องจัดแสดง

เร่ืองราวของนักเขียนนวนิยายที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากมายของฝร่ังเศล เช่นเร่ือง La Petite prince ในปี 1943 

น่ันเอง นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมก็จะได้เพลิดเพลินกับบรรยากาศ บ้านสไตล์ฝร่ังเศสแบบดั้งเดิม ไม่ว่าจะเป็นการ

แสดงหุ่นกระบอกแบบดั้งเดิมที่ gui gnol theater หรือคอนเสิร์ต และการแสดงมายากลที่บริเวณ outdoor ภายใน

มีร้ายขายของมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ร้านขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร ร้านขายเคร่ืองครัว ขายต้นไม้ ร้านเบเกอร่ีฯ และ

ยังมี่บ้านพักภายใน 34 ห้องไว้คอยบริการให้นักท่องเที่ยวได้จองเพื่อพักผ่อนภายในหมู่บ้าน  

หมู่บ้านฝร่ังเศส La petite France จะเป็นโปรแกรมทดแทนในกรณีที่เทศกาลตกปลาน้ าแข็งยังไม่เปิด

ให้บริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านสู่  โซลทาวเวอร์ หรือ นัมซาน ทาวเวอร์ ไม่รวมค่าลิฟต์  เป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวส าคัญของเมืองโซล 
เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี 1980 ตั้งอยู่บนยอดเขานัมซัง สูง 236 เมตร ให้วิวเมืองโซลและบริเวณรอบๆแบบ พา
โนราม่า นับว่าเป็นหนึ่งในทาวเวอร์ที่ให้วิวสวยที่สุดในเอเชีย โซลทาวเวอร์ ได้รับการ renovate ใหม่ปี 2005 จึงได้
ชื่อใหม่เป็น N Seoul Tower โดย N ที่เพิ่มข้ึนมาน้ันย่อมาจาก new look หรือ รูปแบบใหม่ โดยมีการปรับเปลี่ยน
และพัฒนาการต่างๆ ทั้งการให้แสงไฟที่หลากหลายและสวยงามข้ึน รวมถึงภายในที่ตกแต่งใหม่ โดยมีร้านอาหาร
บนหอคอยที่จะหมุนครบรอบทุกๆ 48 นาที ชื่อว่า N Grill และห้องน้ าตกแต่งสไตล์อวกาศ จุดไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้
เลยเมื่อมาเที่ยว Seoul Tower น่ันก็คือ สถานที่คล้องกุญแจชื่อดัง  Love Key Ceremony ที่มีความเชื่อว่าคู่รักที่มา
คล้องกุญแจที่จะมีความรักที่ยืนยาวไปตลอดกาล โดยที่จะเขียนข้อความหรือชื่อของคู่รักไว้บนแม่กุญแจ แล้วน าไป
คล้องไว้กับราวเหล็กบริเวณฐานของ N Seoul Tower ยังเป็นสถานที่ถ่ายท าละครเกาหลีแนวน่ารักๆเร่ือง“กับดัก
หัวใจยัยแม่มด” อิสระให้ทุกท่านได้เดินเล่นและถ่ายรูปคู่หอคอยตามอัธยาศัยหรือคล้องกุญแจคู่รัก 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่ า รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย เมนูเซ็ทปลาย่าง เป็นเซ็ทปลาย่างทานกับข้าวเกาหลี
ร้อนๆ พร้อมเคร่ืองเคียงต่างๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่ า น าท่านเข้าสู่ที่พัก CIEL HOTEL, BENIKEA HOTELหรือ เทียบเท่า 

โรงแรมคอนเฟิร์มจะแจ้งในใบนัดหมายการเดินทางอีกคร้ัง โดยทางบริษัทจะส่งให้ก่อน 5-7 วันก่อนเดินทาง 
 

วันที่สี่        ศูนย์เคร่ืองส าอาง – น้ ามันสนเข็มแดง – ฮอกเกนามู – พระราชวังถ๊อกซูกงุ -  โรงงานสาหร่าย -           ท า
คิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) + ชุดฮันบก - DUTY FREE – คลองชองเกชอน- ช้อปปิ้งตลาดเมียงดง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
น าท่านสู่ ศูนย์เคร่ืองส าอาง Cosmetic Shop เป็นศูนย์รวมของเคร่ืองส าอางของเกาหลี อาทิเช่นROJUKISS, 
LOTREE, ETUDE และอีกมากมายหลากหลายแบรนด์เนมที่น าเข้ามาจากทั่วโลกอิสระท่านเลือกซ้ือได้ ต า ม
อัธยาศัย จากน้ันน าท่านสู่ ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง หรือ RED PINE ซ่ึงผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศ
เกาหลีซ่ึงจะใช้ต้นสนเข็มแดงจากยอดเขาที่ประเทศเกาหลีเหนือมาผลิตโดยใช้เทคโนโลยีพร้อมกับการวิจัยที่
ประเทศเกาหลีใต้ออกมาเป็นน้ ามันสนเข็มแดง ภูมิประเทศของประเทศเกาหลีเป็นภูเขาประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์โดย
กว่าจะมาเป็นน้ ามันสนเข็มแดงได้ 1 แคปซูล ต้องใช้ใบสนเข็มแดงประมาณ 2.7 กิโลกรัมมาสกัดเอาน้ ามันมาผลิต
และวิจัยออกมาเป็นน้ ามันสนสามารถช่วยในการลดระดับไขมันในเส้นเลือดได้อย่างดี  จากน้ันน าท่านเดินทางไป
ดูแลสุขภาพกันที่ ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู ซ่ึงเป็นสมุนไพรที่ทั่วโลกยอมรับ รวมถึงสถาบันต่างๆ ว่าเป็นสมุนไพร
ที่มีคุณภาพดีที่สุดในการบ ารุงตับและดูและตับของเรา ซ่ึงจะเป็นสมุนไพรที่หาได้ยากในปัจจุบัน ท่านจะได้ชมการ
สาธิต การทดลองว่าสมุนไพรชนิดน้ีมีคุณค่าเพียงใดต่อโลกใบน้ี ต้นไม้ชนิดน้ีเจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาที่
ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือน้ าทะเล 50-800 เมตรชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมน ามารับประทานเพื่อช่วยดูแลตับ
ให้สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ไม่ถูกท าลายจาการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหร่ี สารตกค้างจากอาหารและยา
แล้ว 



 

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย เมนู Samgyetang หรือเมนูไก่ตุ๋นโสมอาหารวังใน
สมัยก่อน ปัจจุบันเป็นอาหารเลื่องชื่อของเมืองหลวง เชื่อกันว่าบ ารุงและเสริมสุขภาพ ภายในตัวไก่จะมีข้าวเหนียว 
รากโสม พุทราแดงและเคล็ดลับในการตุ๋นเสิร์ฟพร้อมเคร่ืองเคียงที่เรียกว่า กักตุรกี เส้นขนมจีน เหล้าโสม พริกไทย
ด า และเกลือ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
น าท่านเดินทางสู่ พระราชวังถ๊อกซูกุง ป็นพระราชวังเก่ามาเเต่คร้ังโบราณ ซ่ึงเเต่เดิมน้ันพระราชวังแห่งน้ีเป็นที่
ประทับขององค์ชายวอลซาน ซ่ึงเป็นพระเชษฐาในพระเจ้าซองจง โดยในช่วงสงคราม 7 ปี กับญี่ปุ่นน้ัน
พระราชวังเเห่งน้ีถูกยกฐานะข้ึนมาเป็นพระราชวังหลวงโดยพระเจ้าซอนโจ เสด็จมาประทับที่น่ี นอกจากน้ัน
พระราชวังเเห่งน้ียังเป็นที่สวมมงกฎุขององคช์ายควางแฮกุน เมื่อปี ค.ศ.1608 อีกด้วย พระราชวังเเห่งน้ีถูกเปลีย่นมา
หลายชื่อทั้ง คย็อนกุน, ซอกุง เเละที่ส าคัญที่สุดคือพระราชวังเเห่งน้ีเป็นที่สิ้นพระชนม์ของพระเจ้าโกจงหลังจาก
พระองค์สละราชสมบัติเเล้ว จึงนับได้ว่าเป็น 1 ใน 5 พระราชวังที่มีความส าคัญอย่างมากส าหรับ กรุงโซล โดยชื่อ ถ๊
อกซูกุง น้ันเเปลว่า อายุยืนยาวและความมั่นคง พระราชวังถ๊อกซูกุง มีชื่อเสียงโด่งดังจากการเป็นที่ชมใบไม้เปลี่ยนสี 
โดยบริเวณของพระราชวัง เเละถนน Jeongdong-gil  ที่อยู่เลียบกับก าเเพงวังจะเต็มไปด้วยต้นแปะก๊วยที่จะออกใบ
สีเหลืองอร่ามท าให้เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวในการมาเยี่ยมชมความสวยงาม 

 น าท่านเข้าชม โรงงานสาหร่าย ของฝากที่มีชื่อเสียงของเกาหลี ผลิตสาหร่ายใหม่ สด ทุกวันมีหลายรสชาติให้
ท่านได้เลือกซ้ือไปเป็นของฝาก จากน้ันน าท่าน เรียนรู้วิธีการท าคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) อาหารง่ายๆๆที่คน
เกาหลีนิยมรับประทาน คิม แปลว่า สาหร่าย บับ แปลว่า ข้าว จะเป็นแท่งยาวๆ แล้วเค้าก็จะหั่นเป็นชิ้นๆพอดีค า จิ้ม
กะโชยุญี่ปุ่นหรือวาซาบิก็ได้ ตามร้านอาหารก็จะมีท าเป็นพิเศษ คือมีผัดซอสมาให้จิ้มราดด้วย พิเศษ!!! ฟรีใส่ชุด
ประจ าชาติเกาหลี ฮันบก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  



 

 

 จากน้ันน าท่าน ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ ดิวตี้ฟรี (Duty Free Shop) ที่นี่มีสินค้าชั้นน าให้ทา่นเลือกซื้อมากมาย
กว่า 500 ชนิด อาทิ น้ าหอม เสื้อผ้าเคร่ืองส าอาง กระเป๋า นาฬิกา เคร่ืองประดับ ฯลฯหากพอมีเวลาพาท่านเดินชม 
คลองชองเกชอน ซ่ึงเดิมเป็นคลองเก่าแก่ในอดีตมีอายุกว่า 600 ปี ที่ทอดผ่านใจกลางเมืองหลวง แต่ในปัจจุบัน
ได้มีการพัฒนา และบูรณะคลองแห่งน้ี ข้ึนมาใหม่ ท าให้กรุงโซลมีคลองที่ยาวกว่า 6 กิโลเมตร ที่มีแต่น้ าใส จน
สามารถมองเห็นตัวปลาหลากพันธ์ที่ก าลังแหวกว่ายไปมา ปัจจุบันโครงการชองเกชองได้กลายเป็นสถานที่จัด
กิจกรรมต่างๆ อาทิ งานแสดงศิลปะต่างๆ งานดนตรี นิทรรศการดอกไม้ ฯลฯ และยังมีสวนสาธารณะทั้งสองฝ่ังคลอง 

 จากน้ันน าท่านช้อปปิ้งย่าน เมียงดง หรือสยามสแควร์เกาหลี หากท่านต้องการทราบว่าแฟชั่นของเกาหลีเป็น
อย่างไร ก้าวล้ าน าสมัยเพียงใดท่านจะต้องมาที่เมียงดงแห่งน้ี พบกับสินค้าวัยรุ่น อาทิ เสื้อผ้าแฟชั่นแบบอินเทรน 
เคร่ืองส าอางดังๆ ของเกาหลี พบกับความแปลกใหม่ในการช้อปปิ้งอีกรูปแบบหน่ึง ซ่ึงเมียงดงแห่งน้ีจะมีวัยรุ่นหนุ่ม
สาวชาวโสมไปรวมตัวกันที่นี่กว่าล้านคนในแต่ละวัน อิสระอาหารเย็น เพื่อให้ท่านได้เต็มอิ่มช้อปปิ้งอย่างจุใจ 

ค่ า น าท่านเข้าสู่ที่พัก CIEL HOTEL, BENIKEA HOTELหรือ เทียบเท่า 

โรงแรมคอนเฟิร์มจะแจ้งในใบนัดหมายการเดินทางอีกคร้ัง โดยทางบริษัทจะส่งให้ก่อน 5-7 วันก่อนเดินทาง 
 
วันที่ห้า      ศูนย์โสม - Trick eye museum + Ice museum - ช้อปปิ้งฮงแด – Hyundai Premium Outlet - 

ซุปเปอร์ละลายเงินวอน - กรุงเทพฯ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดินทางสู่ ศูนย์โสมรัฐบาล ซ่ึงรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่มีอายุ 6 ปีซ่ึงถือว่าเป็นโสมที่มี
คุณภาพดีที่สุดชมวงจรชีวิตของโสมพร้อมให้ท่านได้เลือกซ้ือโสมที่มีคุณภาพดีที่สุดและราคาถูกกว่าไทยถึง 2 เท่า
กลับไปบ ารุงร่างกายหรือฝากญาติผู้ใหญ่ที่ท่านรักและนับถืออีกไม่ไกลจากกันมากนัก จากน้ันน าท่านช้อปปิ้ง 
ย่านฮงแด อยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยศิลปะฮงอิก ที่มีชื่อเสียงมากของเกาหลีบรรยากาศจึงสดใสเต็มไปด้วยหนุ่มสาว
ชาวโซลในตอนกลางวันฮงแดเป็นถนนที่สามารถเดินช้อปปิ้งในร้านเสื้อสวยสุดอาร์ตแบบราคานักศกึษา และอัพเดต
สตรีท สไตล์ จากแฟชั่นนิสต้าตัวจริงส่วนกลางคืนเป็นแหล่งปาร์ตี้ที่ chic สุดในโซล จากน้ันน าท่าทั้งชม ถ่ายภาพ 
3 มิติ เคล็ดลับงานศิลปะแห่งภาพ” ที่ท าให้ท่านได้ตื่นตาตื่นใจกับศิลปะแนวใหม่เป็นภาพวาดในลักษณะ 3 มิติ
เหมือนภาพวาดมีชีวิตและหลุดออกมาจากแผ่นเฟรมภาพแนวคิดรูปแบบใหม่เป็นความคิดสร้างสันและจินตนาการ
ของการสร้างภาพโดยใช้เทคนิคพิเศษจากภาพสามมิติที่รวมทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และการซ้อนภาพโดยกระตุ้น
ความเคลื่อนไหวของภาพให้มีมิติเหมือนจริง ชม พิพิธภัณฑ์น้ าแข็ง ปะติมากรรมน้ าแข็งตั้งอยู่ในกรุงโซลเป็น
สถานที่จัดโชว์น้ าแข็งแกะสลักนักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสอากาศที่หนาวเย็นติดลบกว่าสิบองศาและชมน้ าแข็งที่ถูก
แกะสลักออกมาเป็นรูปร่างต่างๆ ได้อย่างน่าอัศจรรย์  

 
เที่ยง        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย เมนู จิมดัก หรือ Jimdak เป็นไก่พะโล้ผัดกับวุ้น

เส้น และผักอร่อยมากมายเสริฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ พร้อมเคร่ืองเคียงต่างๆ 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น าท่านเดินทางสู่เมือง กิมโป ช้อปปิ้ง Hyundai Premium Outlet  เป็นช้อบปิ้งเอาท์เลตขนาดใหญ่ของ
อาณาจักรฮุนได รา้นสินค้าแบรนด์เนมระดับโลกมากมาย หลายพันร้านค้า  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย เมนู บุลโกกิ (Bulgoki) อาหารเกาหลีที่ขึ้นชื่ออีก
อย่างหนึ่ง เป็นเนื้อสัตว์ซอสบาร์บีควิเกาหลี ปรุงสุกใช้เทคนิคการย่างแบบดั้งเดิม น ามาขลุกขลิกกับซุปบุลโกกิกะทะ
ร้อน พร้อมผักและเคร่ืองเคียงต่างๆ เวลากินให้กินกับผัก กระเทียม และพริก ห่อเป็นค าแล้วจิ้มน้ าจิ้ม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากน้ันเตรียมตัวกลับกรุงเทพ แวะซ้ือของ ซุปเปอร์มาเก็ตละลาลเงินวอน สาหร่าย ขนมต่าง ๆ  ช็อกโกแล๊ตหิน

ซีเรียลช็อกโก  ผลิตภัณฑ์ของใบและรากฝอยของโสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหน้าโสม ครีมล้างหน้า

โสม เคร่ืองส าอางโสม เป็นต้น  และยังมีหมอนสุขภาพ  กิมจิ  เป็บเปโร้ (ป๊อกกี้เกาหลี) ชินราเมง (มาม่าเกาหลี)  

สมควรเวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 

 

วันที่ 6 อินชอน – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)                                                                                                                                                                            

00.20 น. น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง โดยสายการบิน Air Asia X เที่ยวบินที่ XJ 703 ** ราคา

ทัวร์ไม่รวมบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง โดยท่านสามารถเลือกซ้ืออาหารและเคร่ืองดื่มได้บนเคร่ืองบิน ใช้

เวลาบินประมาณ 6 ชั่วโมง **ฃ 

04.20 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับความประทับใจ 
 

ไม่รวมทปิไกด์+คนขับรถตลอดการเดินทาง ทา่นละ 45,000 วอน (ประมาณ 1,500 บาท) 

ขออนุญาตเกบ็ค่าทิปทกุท่านที่สนามบินไทย 

ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าทิป ในกรณทีี่ไม่ผ่านการตรวจพจิารณาจากด่านตรวจคนเข้าเมือง (ต.ม.) 
ในการ เข้า-ออกทั้งประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้ 

กรุณาช าระค่ามัดจ าท่านละ 10,000 บาท  หลังจากจองภายใน 3 วัน 
หากไม่ช าระภายในเวลาที่ก าหนด ทางบริษทัขออนุญาตตัดที่น่ังตามเงื่อนไข 

 

*** ก่อนตัดสินใจจองทวัร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้ จนเปน็ที่พอใจ 
แล้วจึงวางมัดจ าเพื่อประโยชน์ของท่านเอง *** 

 



 

 

**พาสปอร์ตควรมีอายุไม่ต่ ากว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง** 
 
 
 

ข้อควรทราบ : 
 1.ในกรณีที่ผูเ้ดินทางไม่ผา่นการตรวจพิจารณาจากด่านตรวจคนเข้าเมือง (ต.ม.)ในการ เข้า-ออกทั้งประเทศไทย
และประเทศเกาหลใีต ้อันเน่ืองมาจากการกระท าที่สอ่ไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนีเข้าออกเมือง หรือการถูกปฎเิสธในกรณี
อื่นๆทุกกรณี ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบและไม่คืนคา่ใชจ้่ายตา่งๆทั้งสิ้น เน่ืองจากเปน็การเหมาจา่ยกับตวัแทนบริษัทแล้ว 
 2.การเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งใหท้ราบล่วงหน้า ทั้งน้ีเน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า 
อากาศ และสถานการณ์ในการเดินทางขณะน้ันแต่จะค านึงถึงความปลอดภัยในการเดินทาง และผลประโยชน์ของหมูค่ณะเป็น
ส าคญั โดยไม่ท าให้มาตรฐานของการบริการลดน้อยลง 
 3.ขอความร่วมมือในการลงร้านรัฐบาลตามโปรแกรมก าหนด เช่น ร้านศูนย์โสมรัฐบาล, ศูนย์สมุนไพรบ ารุงตบัศูนย์
สมุนไพรสนเข็มแดง, ศูนยเ์คร่ืองส าอาง, Duty free ไม่มีการบังคบัซื้อแตอ่ย่างใด แต่ขอความกรุณาต้องลงใหค้รบทุกร้าน 
 4.ทัวร์น้ีจัดใหเ้ฉพาะลกูคา้ทีป่ระสงค์จะไปทอ่งเที่ยวตามรายการของทวัร์ทุกวันเท่าน้ัน  หากทา่นไม่สามารถร่วมทัวร์
ทุกวัน แค่สมคัรมาร่วมทัวร์เพียงเพื่อการใช้ตัว๋เคร่ืองบินและที่พักในราคาพิเศษ  หากท่านไม่แจ้ง และปรากฏวา่ท่านไม่รวมทัวร์ใน
บางวัน ทางบริษัทจะคดิคา่ด าเนินการในการแยกท่องเที่ยวเอง 300 USD  (กอ่นซ้ือทัวร์ จะตอ้งแจ้งความประสงค์ทีเ่ป็นจริง เพื่อ
ทางผู้จัดจะไดค้ิดคา่บริการที่เหมาะสม) 

 
รายละเอียดส าหรับการอัพที่น่ังบนเคร่ืองบินและการซื้อน้ าหนักกระเป๋า 

 

สายการบินแอร์เอเชียเอก็ซ์ ให้บริการดว้ยเคร่ืองบิน Air Bus A330 



 

 

หมายเหต ุ
- น่ังของ STANDARD SEAT จะเป็นระบบสุ่มที่น่ัง ไม่สามารถรีเควสที่นั่งได ้

- สามารถอัพเกรดไดเ้ฉพาะทีน่ั่ง Hot Seat เทา่น้ัน ที่น่ัง Premium ตัว๋กรุ๊ปไม่สามารถอัพเกรดได้  

- ไม่อนุญาตให้ทารกและเด็กที่มีอายตุ่ ากวา่ 12 ปี น่ังในโซนปลอดเสียง (Silence Zone) แถวที่ 7-14 
 
กรณีต้องการซื้อน้ าหนักกระเป๋าเพิ่ม (จากปกติที่สายการบินก าหนดขาไปและขากลับท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม) 
มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมดังน้ี 

- เพิ่ม 05 กิโลกรัม = 500 บาท/ท่าน/เที่ยวบิน 
- เพิ่ม 10 กิโลกรัม = 800 บาท/ท่าน/เที่ยวบิน 
- เพิ่ม 20 กิโลกรัม = 1,800 บาท/ท่าน/เที่ยวบิน 

 
ราคาทัวร์น้ีรวม 

 ค่าตั๋วเคร่ืองบินชั้นประหยดัไปกลับพร้อมกรุ๊ป 
น้ าหนักกระเปา๋ไมเ่กิน 20 กิโลกรัมต่อท่าน/ห้ิวขึ้นเคร่ืองได้ 7 กิโลกรัม 

 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 
 โรงแรมระดับ 3 ดาว พักห้องละ 2 – 3 ท่าน จ านวน 3 คืน  

 บริการอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ 
 ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามรายการระบุ 
 ค่ารถรับ-ส่งและน าเที่ยว พร้อมหัวหน้าทัวร์ช านาญงานและมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) 

 
อัตราน้ีไม่รวม 

 ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ ประมาณ  45,000 วอนหรือ 1,500 บาท ต่อท่านตลอดทริป ส่วนหัวหน้าทัวร์แล้วแต่
ความพึงพอใจ 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น หนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารเคร่ืองดื่มนอกเหนือรายการ  
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ หัก ณ ที่จ่าย 3 %    
 ค่าน้ าหนักกระเป๋าเกิน 20 กิโลกรัม  /  ค่าวีซ่าส าหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว หรือชาวต่างชาติ 

 
 

หมายเหตุ 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงราคา ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง 20 คนข้ึนไป 
 ในกรณีที่สายการบินประการปรับข้ึนภาษีน้ ามัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเกบ็คา่ภาษีน้ ามันเพิ่มตามความเป็น
จริง 

 ตั๋วเคร่ืองบินที่ออกเป็นกรุ๊ปไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางหรือขอคืนเงินได้ 
 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลง หรือสลับรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกดิเหตุสดุวสิัย หรือ
เหตุการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะค านึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทาง
เป็นหลัก 

 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิน หากเกิดเหตุการณ์สุดวิสัย เช่น ความลา่ชา้จากสายการบิน การยกเลิกเที่ยวบิน 
การเมอืง การประท้วง การนัดหยดุงาน การก่อจลาจล ปัญหาจราจร อบุัตเิหตุ ภยัธรรมชาติ หรือทรัพย์สินสญูหายอัน
เน่ืองมาจากความประมาทของตัวท่านเอง หรือจากการโจรกรรม และอุบัตเิหตุจากความประมาทของตัวท่านเอง 

 กรณีที่สถานที่ทอ่งเที่ยวใดๆ ที่ไมส่ามารถเข้าชมไดเ้น่ืองจากเหตุสุดวิสัย สภาพอากาศ เหตกุารณ์ที่อยูเ่หนือการควบคุม
ของบริษัทฯ เป็นต้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมค่ืนคา่ใชจ้่ายใดๆ ทั้งสิ้น 

 กรณีที่ท่านสละสิทธิ์ในการใช้บริการใดๆ หรือไม่เข้าชมสถานที่ใดๆ ก็ตามที่ระบใุนรายการท่องเที่ยว หรือไม่เดินทาง
พร้อมคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมค่ืนคา่ใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งในประเทศไทย และในต่างประเทศมปีฏิเสธมใิหเ้ดินทางเข้า-ออกตามประเทศที่ระบุไว ้ 
เน่ืองจากการครองครองสิ่งผิดกฎหมาย สิ่งของต้องหา้ม เอกสารเดินทางไมถู่กตอ้ง หรือไม่วา่ดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตาม
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนคา่ทวัร์ไม่วา่กรณีใดกต็าม  

 กรณีที่ท่านใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ าเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกบัคณะทัวร์ หากทา่นถูกปฏิเสธในการ
เข้า-ออกประเทศใดๆ กต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คืนคา่ทวัร์และรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

 เมื่อทา่นตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงตา่งๆ ทั้งหมด 



 

 

 
เงื่อนไขการช าระเงิน 

 ช าระค่ามัดจ า ทา่นละ 10,000 บาท หลังจากท าการจองภายใน 3 วัน  
 ช าระเงินค่าทัวร์สว่นที่เหลอืภายใน 21 วัน ก่อนออกเดินทาง 
 กรณีลูกคา้ท าการจองภายในระยะเวลาคงเหลือไมถ่ึง 15 วัน ก่อนออกเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสทิธิใ์นการเรียกเกบ็คา่
ทัวร์เต็มจ านวน 100% 

 
เงื่อนไขการยกเลกิ 

 ยกเลกิกอ่นการเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยึดมดัจ าเต็มจ านวน 
 ยกเลกิกอ่นการเดินทาง 21 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์เก็บค่าใช้จา่ย 100% ของราคาทัวร์ทั้งหมด 
 กรณีกรุ๊ปที่เดินทางชว่งวันหยุด เทศกาลตา่งๆ เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ เป็นต้น ทางบริษัทฯ ตอ้งมีการการันตีมดัจ าที่นั่งกับ
ทางสายการบิน รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight และโรงแรมที่พักต่างๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมค่ืนคา่มัด
จ า หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมด ไม่วา่ยกเลิกกรณีใดก็ตาม 

 เมื่อออกตัว๋แล้ว หากท่านมีเหตุบางประการท าให้เดินทางไม่ได้ ไม่สามารถขอคืนค่าตั๋วได้ เน่ืองจากเปน็นโยบาย
ของสายการบิน 
 

 
ข้อแนะน าเพิม่เติม ส าหรับผู้เดินทางไปท่องเที่ยวประเทศเกาหลีใต้ 

1. ผู้เดินทางที่ยังคงสภาพการเป็นนักศึกษา กรุณาเตรียมใบรับรองการเป็นนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ
ติดตัวไปด้วยอาจจะต้องใช้ในบางกรณี 

2. ผู้เดินทางที่เป็นข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานบริษัทเอกชนต่างๆ กรุณาเตรียมบัตรประจ าตัวข้าราชการ 
หรือใบรับรองการท างานเป็นภาษาอังกฤษอาจจะต้องใช้ในบางกรณี 

3. ผู้เดินทางทีท่ าเล่มพาสปอร์ตใหม่เน่ืองจากเล่มเก่าหมดอายุให้พกหนังสอืเดินทางเล่มเก่าติดตัวไปดว้ยอาจจะตอ้งใชใ้น
บางกรณีกรุณาพกบัตรเครดติ (ถา้มี) และเงินสดตดิตวั ทั้งเงินวอนและเงินสกุล USD กองตรวจคนเข้าเมืองอาจจะขอดูใน
บางกรณี อา่นเอกสารโปรแกรมทัวร์ในละเอียดชัดเจน ทั้งสถานที่ทอ่งเที่ยว,เที่ยวบิน,วันเดินทาง เพื่อประโยชน์แก่ตัว
ท่านเองในกรณีที่ต้องตอบค าถามทีด่่าน 


