
เดนิทางโดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เอก๊ซ ์

โหลดกระเป๋าได ้20 กโิลกรมั 
พกักรงุโซล 3 คนื

สายการบนิ AIRASIA X (XJ) 

ขาไป XJ 700 DMK - ICN 02.35 – 10.05 



อตัราคา่บรกิาร 

กาํหนดวนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่1 ทา่น 

( พกัหอ้งละ 2 – 3 ทา่น ) 
พกัเดีBยว 

02 – 07 ตลุาคม 62 16,900.- 5,500 
04 – 09 ตลุาคม 62 16,900.- 5,500 
09 – 14 ตลุาคม 62 วนัคลา้ยสวรรคต ร.9 10,900.- 5,500 
17 – 22 ตลุาคม 62 16,900.- 5,500 
18 – 23 ตลุาคม 62  วนัปิยมหาราช 18,900.- 5,500 
30 ตลุาคม – 04 พฤศจกิายน 62 16,900.- 5,500 
06 – 11 พฤศจกิายน 62 15,900.- 5,500 
13 – 18 พฤศจกิายน 62 15,900.- 5,500 
20 – 25 พฤศจกิายน 62 14,900.- 5,500 

*** ราคาโปรโมช ัBน!!!ไมม่รีาคาเด็ก *** 
ราคาอืBนๆ 

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

2. จอยแลนดไ์มใ่ชต้ ัQวเครืBองบนิ ราคา 8,900 บาท

วนัทีB 1 กรงุเทพ (ดอนเมอืง) 
23.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานนานาชาต ิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ อาคาร 1 ช ัRน3 

เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิ หมายเลข 3-4 สายการบนิ Air Asia X โดยมเีจา้หนา้ที ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและ
อํานวยความสะดวกในการเช็คอนิ** ราคาทัวรไ์ม่รวมบรกิารอาหารและเครื องดื มบนเครื อง โดยท่านสามารถ
เลอืกซื0ออาหารและเครื องดื มไดบ้นเครื องบนิ ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ชั วโมง ** 
* ประเทศเกาหลใีตไ้มอ่นุญาตใหนํ้าอาหารสด จําพวก เนื0อสตัว ์พชื ผัก ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมโีทษ
ปรับและจับ ทั 0งนี0ข ึ0นอยูก่บัดลุพนิจิของเจา้หนา้ที ศลุกากร ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ** 
* สายการบนิ Air Asia X ไมอ่นุญาตใหเ้ลอืกที นั ง ระบบจะเป็นระบบสุม่ที นั ง ไมส่ามารถรเีควสที นั งกอ่นได ้หาก
ตอ้งการเลอืกที นั งจะมคีา่ใชจ้า่ยเพิ มเตมิ 
* ทา่นสามารถโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครื องบนิโดยมนํี0าหนักไมเ่กนิ 20 กโิลกรัม (1 ชิ0น) และ ถอืขึ0น
เครื องได ้7 กโิลกรัม 

วนัทีB 2 ทา่อากาศยานอนิชอน – สวนศลิปะ อนัยาง – โซล ทาวเวอร ์– ฮงแด 
02.35 น. เหริฟ้าสูก่รงุโซล โดยสายการบนิ AIR ASIA X เที ยวบนิที  XJ 700 (บนิประมาณ 4.30 – 05.00 ชั วโมง 
10.05 น.  นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลใีต ้โดยสายการบนิ Air Asia 

X เที ยวบนิที  XJ 700 ** สําหรับเที ยวบนินี0 ไม่มบีรกิารอาหารและเครื องดื มบนเครื องบนิ กรุณารับประทาน
อาหารใหเ้รียบรอ้ยก่อนขึ0นเครื องบนิ ใชเ้วลาบนิประมาณ 5 ชั วโมง 25 นาที ** (ตามเวลาทอ้งถิ น เร็วกว่า
เมอืงไทยประมาณ 2 ชั วโมง) กรณุาปรับนาฬกิาของทา่นเพื อความสะดวกในการนัดหมายเวลา **หลังทกุทา่น
ผา่นขั 0นตอนการตรวจหนังสอืเดนิทาง และตรวจรับสมัภาระเรยีบรอ้ย 
นําท่านถ่ายรูปกับสวนสุดฮปิ สวนศลิปะ อนัยาง หรือ Anyang Art Park เพราะโดดเด่นดว้ยงานศลิปะสุด
คูลลสํ์าหรับเป็นมุมถ่ายรูปมากถงึ 25 จุด ไฮไลทข์องที นี คอื Linear Building Up In The Trees เป็นอุโมงค์
ยาวๆ มเีสน้สายลวดลายดูอวกาศด ีความสวยงามก็จะอยู่ที ตอนแสงที กระทบกับตัวอโุมงคส์ฟ้ีาและมเีงาตน้ไม ้

สายการบนิ AIRASIA X (XJ) 
ขากลบั XJ 703 ICN - DMK 01.05 – 04.40 

หากทา่นตอ้งซื0อบตัรโดยสารภายในประเทศเพื อไปและกลบักรงุเทพฯ แตล่ะกรุ๊ปนั0นจะคอนเฟิรม์กอ่นประมาณ 10 วนักอ่นเดนิทาง 
หากทา่นตอ้งการจองตั_วเครื องบนิภายในประเทศ กรณุาสอบถามเที ยวบนิคอนเฟิรม์กบัเจา้หนา้ที กอ่น กรณุาเลอืกซื0อบตัรโดยสาร

ภายในประเทศประเภทที สามารถเลื อนวนัและเวลาในการเดนิทางไดแ้ละหากกรณีเกดิความผดิพลาดจากสายการบนิ เชน่ ความลา่ชา้
ของเที ยวบนิ การยกเลกิเที ยวบนิ มกีารยบุเที ยวบนิรวมกนั ตารางการการเดนิทางมกีารเปลี ยนแปลง เนื องจากสายการบนิพจิารณา

สถานการณ์แลว้วา่ อยูน่อกเหนอืความควบคมุ หรอืเหตผุลเชงิพาณชิย ์หรอืเหตผุลทางดา้นความปลอดภยัเป็นตน้ เหตผุลตา่งๆที อยู ่
เหนอืความควบคมุของบรษัิท ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆไดใ้นทกุกรณี



พาดผ่าน ที นี ถอืเป็นจุดที หา้มพลาด ยังมลีานกวา้งที มทีางเดนิเป็นคลื นๆ เหมอืนยานอวกาศ ตรงนี0ก็เป็นอกีจุด
หนึ งที จะตอ้งมาเก็บภาพกัน Dimensional Mirror Labyrinth เป็นอกีหนึ งจดุยอดนยิมที คนตอ้งมาถา่ยรูปกนั จะ
เป็นเหมอืนเขาวงกตแทง่สแตนเลส มมุที ไดก้็จะเนน้การสะทอ้นของแสง ไดร้ปูเก๋ๆ  

เทีBยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิาร บบีมิบบั และ ชาบชูาบสูกุ ีRสไตลเ์กาหลบีนหมอ้ไฟรอ้นๆ 
ประกอบดว้ยหมูสไลด ์และผักสดนานาชนดิ เสริฟ์พรอ้มนํ0าซปุรอ้นๆ และเสน้อดูง้ซึ งขาดไม่ไดใ้นการทาน ชา
บชูาบ ูพรอ้มขา้วสวยเสริgฟ พรอ้ม ขา้วสตูรดั งเดมิของเกาหลซีึ งนําเอาขา้วสวย ผักต่างๆ เชน่ ถั วงอก ผักกาด
เห็ดหอม สาหรา่ย และซอสสแีดงมาผัดรวมกนั ซึ งก็จะไดร้สชาตแิบบเกาหลจีรงิๆ  

นําทา่นสู ่ โซลทาวเวอร ์หรอื นมัซาน ทาวเวอร ์ไมร่วมคา่ลฟิต ์ เป็นหนึ งในแหลง่ทอ่งเที ยวสําคัญของโซล 
เปิดใหบ้รกิารมาตั 0งแตปี่ 1980 ตั 0งอยูบ่นยอดเขานัมซัง สงู 236 เมตร ใหว้วิเมอืงโซลและบรเิวณรอบๆแบบ พา
โนรามา่ นับวา่เป็นหนึ งในทาวเวอรท์ี ใหว้วิสวยที สดุในเอเชยี โซลทาวเวอร ์ไดรั้บการ renovate ใหมปี่ 2005 จงึ
ไดช้ื อใหม่เป็น N Seoul Tower โดย N ที เพิ มขึ0นมานั0นย่อมาจาก new look หรือ รูปแบบใหม่ โดยมีการ
ปรับเปลี ยนและพัฒนาการต่างๆ ทั 0งการใหแ้สงไฟที หลากหลายและสวยงามขึ0น รวมถงึภายในที ตกแต่งใหม่ 
โดยมรีา้นอาหารบนหอคอยที จะหมนุครบรอบทกุๆ 48 นาท ีชื อวา่ N Grill และหอ้งนํ0าตกแตง่สไตลอ์วกาศ จุด
ไฮไลทท์ี พลาดไมไ่ดเ้ลยเมื อมาเที ยว Seoul Tower นั นก็คอื สถานที คลอ้งกญุแจชื อดัง  Love Key Ceremony 
ที มคีวามเชื อว่าคู่รักที มาคลอ้งกญุแจที จะมคีวามรักที ยนืยาวไปตลอดกาล โดยที จะเขยีนขอ้ความหรอืชื อของ
คูรั่กไวบ้นแมก่ญุแจ แลว้นําไปคลอ้งไวก้บัราวเหล็กบรเิวณฐานของ N Seoul Tower ยังเป็นสถานที ถา่ยทําละคร
เกาหลแีนวน่ารักๆเรื อง“กบัดกัหวัใจยยัแมม่ด” อสิระใหท้กุท่านไดเ้ดนิเลน่และถ่ายรูปคู่หอคอยตามอัธยาศัย
หรอืคลอ้งกญุแจคูรั่ก 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย เมนูเซ็ทปลาย่าง เป็นเซ็ทปลาย่างทานกับขา้ว
เกาหลรีอ้นๆ พรอ้มเครื องเคยีงตา่งๆ 



  

 

 

            

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากนั0นนําท่านชอ้ปปิ0 ง ย่านฮงแด HONGDAE อยู่ใกลก้ับมหาวทิยาลัยศลิปะฮงอกิ ที มีชื อเสียงมากของ

เกาหลบีรรยากาศจงึสดใสเต็มไปดว้ยหนุ่มสาวชาวโซลในตอนกลางวันฮงแดเป็นถนนที สามารถเดนิ ชอ้ปปิ0งใน
รา้นเสื0อสวยสุดอาร์ตแบบราคานักศกึษา และอัพเดตสตรีท สไตล ์จากแฟชั นนิสตา้ตัวจรงิส่วนกลางคนืเป็น
แหลง่ปารต์ี0ที  chic สดุในโซล 

คํBา นําทา่นเขา้สูท่ ีBพกั SEOUL GALAXY HOTEL, BENIKEA HOTELหรอื เทยีบเทา่ 
โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครั 0ง โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วันกอ่นเดนิทาง 

 
วนัทีB 3 สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์(เต็มอิBมกบัเครืBองเลน่ท ัRงวนั) 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากนั0นนําท่าน เพลิดเพลินกับ เอเวอรแ์ลนด  ์(รวมบตัรเครืBองเล่นไม่จํากดัรอบ) ถือว่าเป็นสวนสนุก
กลางแจง้ที ใหญท่ี สดุของเกาหล ีตั 0งอยูท่ี  เมอืงยงอนิ โดยมบีรษัิทซมัซงุเป็นเจา้ของ เอเวอรแ์ลนดนั์0นถอืวา่เป็น
เหมอืน “ดสินียแ์ลนดเ์กาหล”ี เลยก็วา่ได ้แถมถกูนติยสาร Forbes จัดอันดับใหเ้ป็น 1 ใน 4 สวนสนุกยอดนยิม
ของโลก ในที  ค.ศ. 2005 โดยแตล่ะปีจะมนัีกทอ่งเที ยวมาเยอืนสวนสนุกแหง่นี0กวา่ 9 ลา้นคน ที ตั 0งของสวนสนุก
เอเวอรแ์ลนดนั์0นเหมอืนสวนสนุกในฝันจรงิๆ เพราะอยูท่า่มกลางหบุเขาและธรรมชาต ิสวยเหมอืนในเทพนยิาย 
ดา้นในถกูแบง่ออกเป็น 5 โซนใหญ่ๆ  ดังนี0 

 Global Fair : จะไดพ้บกับการตกแต่งดว้ยสถาปัตยกรรมต่างๆ ของโลกตะวันออกและตะวันตก ที ผสมผสาน
เขา้กันไดอ้ย่างลงตัว อย่างเมโสโปเตเมีย เรอเนสซองส ์ไปจนถงึแบบโมเดริ์น รูปแบบสวยงาม สสีันสดใส 
เหมาะกับเด็กๆ และครอบครัว ใหไ้ดช้ื นชมความงดงามและถา่ยรูปเป็นที ระลกึกันอยา่งจุใจ อกีทั 0งยังมรีา้นกฟิท์
ชอ้ป รา้นอาหารตา่งๆ ราคาเป็นกนัเอง 

 Zootopia : เป็นโซนซาฟาร ีหรอืสวนสัตวนั์ นเอง สว่นใหญผู่ม้าที นี จะไปเที ยวโซนนี0กันกอ่น โดยขึ0น Human 
Sky  กระเชา้ลอยฟ้าที ใหห้ย่อนขาชื นชมบรรยากาศสองขา้งทางผ่านหุบเขา เมื อมาถงึจะไดพ้บกับสัตวน์านา
ชนิด ที เป็นไฮไลทเ์ลยก็คอืลูกไลเกอร์ (Liger) ที เป็นลูกแฝดผสมที เกดิขึ0นจากสงิโตเพศผูแ้ละเสอืเพศเมีย 
นับเป็นแฝดผสมเสอื-สงิโตคูแ่รกในโลก นอกจากนี0ยังไดช้มการแสดงที น่าตื นตาตื นใจของหม ีเพนกวนิ แมวนํ0า 
และไดช้มสตัวต์า่งๆ อกี กวา่ 20 ชนดิ มากถงึ 100 กวา่ตัว 

 European Adventure : ไดรั้บการตกแตง่อยา่งสวยงามตามแบบยโุรป ทั 0งตกึที จําลองเป็นหมูบ่า้น และการ
แตง่สวนสวยสไตลฝ์รั งเศส มสีวนดอกไมส้สีนัสวยงามที จะปรับเปลี ยนไปตามฤดกูาล ทั 0งสวนกหุลาบ สวนทวิลปิ 
สวนสี ฤดู เป็นตน้ มีรา้นอาหารอยู่ในส่วนของ Holland Village และที พลาดไม่ไดค้ือการเล่นเครื องเล่นอีก
หลากหลายชนดิ ที เป็นไฮไลทข์องโซนนี0เลยก็คอื รถไฟเหาะ T Express ซึ งเป็นรถไฟเหาะไมท้ี สงูที สดุใน
โลกและมคีวามชันถงึ 77 องศา วิ งดว้ยความเร็ว 104 กม. / ชั วโมง ซึ งถอืว่าเป็นเครื องเล่นที หวาดเสยีวที สดุ 
ใครชอบความตื นเตน้ตอ้งไมพ่ลาด 

 Magic Land : ดนิแดนแห่งเทพนิยายแฟนตาซ ีที ตกแต่งไดอ้ย่างสวยงามราวกับเมืองในฝัน มี AESOP'S 
VILLAGE เป็นโลกแหง่นทิานอสีป ที สอดแทรกเนื0อหาสอนใจผา่นตัวละครที เป็นสตัวน่์ารักๆ มากมาย เป็นโซนที 
เด็กๆ จะตอ้งชื นชอบเป็นอย่างมาก โซนนี0มเีครื องเล่นเบาๆ เหมาะกับเด็กๆ และครอบครัวใหเ้ล่นหลากหลาย 
เชน่ มา้หมนุ รถไฟเหาะสําหรับเด็ก เป็นตน้ 

 American Adventure : โซนนี0จะจําลองประเทศสหรัฐอเมรกิายอ้นกลับไปตั 0งแตเ่ริ มตน้เมื อ 500 ปีกอ่น สมัย
โคลัมบสัคน้พบประเทศอเมรกิาใหม่ๆ  เรื อยมาจนกระทั 0งยคุเฟื องฟขูองดนตรร็ีอคแอนดโ์รล ของ เอลวสิ เพรสลยี ์
ซึ งทั 0งโซนจะมดีนตรปีระกอบเป็นจังหวะสนุกสนานเรา้ใจเหมาะกบัวัยรุน่และผูใ้หญ ่เครื องเลน่โซนนี0จะเป็นแบบ
ผาดโผน และที เป็นไฮไลทก์็คอื เรอืเหาะ Columbus Adventures, รถไฟเหาะ Rolling X-Train และ เครื องเลน่
ปั นๆ หมนุ Let's Twist   เลน่กันครบทกุโซนแลว้ยังไมห่มด ในตอนกลางคนืยังมกีารแสดง Moonlight Parade 



  

 

 

            

 

 

และ Dream of Laciun ชมแสง ส ีเสยีง สวยงามตระการตา ซึ งการแสดงโชว ์และการจัดสวนในพื0นที ตา่งๆ จะ
หมนุเวยีนปรับเปลี ยนไปตามเทศกาลและฤดกูาลตา่งๆ 

 อสิระอาหารกลางวนั เพืBอใหท้า่นไดเ้ต็มอิBมกบัเครืBองเลน่ในเอเวอรแ์ลนด ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร หมูยา่งเกาหล ีหรอืคาลบีR เป็นอาหารพื0นเมอืงเกาหลทีี เลื องชื อและ

รูจั้กกันดทัี วโลก มรีสชาตกิลมกล่อม โดยนําหมูสว่นที ตดิกับกระดูกไปย่างบนเตาถ่านแบบดั 0งเดมิ เสริฟ์พรอ้ม
ขา้วสวยรอ้นๆ เครื องเคยีงหลากชนดิ นํ0าจิ0มเตา้เจี0ยว และนํ0าซปุสาหรา่ย รับประทานคลา้ยกบัเมี ยงคํา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คํBา นําทา่นเขา้สูท่ ีBพกั SEOUL GALAXY HOTEL , BENIKEA HOTELหรอื เทยีบเทา่ 

โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครั 0ง โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วันกอ่นเดนิทาง 
 
วนัทีB 4 ศนูยโ์สมรฐับาล – ศนูยเ์ครืBองสําอาง –  ศนูยส์มุนไพรสนเข็มแดง – พระราชวงัเคยีงบ็อค         (สวม

ชุดฮนับกขา้วงั) - ดวิตีRฟร ี– เมยีงดง 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นําท่านเดนิทางสู ่ศูนยโ์สมรฐับาล ซึ งรัฐบาลรับรองคุณภาพวา่ผลติจากโสมที มอีาย ุ6 ปีซึ งถอืว่าเป็นโสมที มี
คณุภาพดทีี สดุชมวงจรชวีติของโสมพรอ้มใหท้า่นไดเ้ลอืกซื0อโสมที มคีุณภาพดทีี สดุและราคาถกูกวา่ไทยถงึ 2 
เท่ากลับไปบํารุงร่างกายหรือฝากญาตผิูใ้หญ่ที ท่านรักและนับถืออีกไม่ไกลจากกันมากนัก นําท่านสู่ ศูนย์
เครืBองสําอาง เป็นศูนย์รวมของเครื องสําอางของเกาหลี อาทเิช่น ROJUKISS, LOTREE, ETUDE และอีก
มากมายหลากหลายแบรนดเ์นมที นําเขา้มาจากทั วโลกอสิระท่านเลือกซื0อไดต้ามอัธยาศัย จากนั0นนําท่านสู่ 
ศนูยส์มุนไพรสนเข็มแดง ซึ งผลติจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลซีึ งจะใชต้น้สนเข็มแดงจากยอดเขาที 
ประเทศเกาหลเีหนอืมาผลติโดยใชเ้ทคโนโลยพีรอ้มกบัการวจัิยที ประเทศเกาหลใีตอ้อกมาเป็นนํ0ามันสนเข็มแดง
ภูมปิระเทศของประเทศเกาหลีเป็นภูเขาประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์โดยกว่าจะมาเป็นนํ0ามันสนเข็มแดงได ้1 
แคปซูล ตอ้งใชใ้บสนเข็มแดงประมาณ 2.7 กโิลกรัมมาสกัดเอานํ0ามันมาผลติและวจัิยออกมาเป็นนํ0ามันสนนี0
สามารถชว่ยในการลดระดับไขมันในเสน้เลอืดไดเ้ป็นอยา่งด ีนําทา่นชม พระราชวงัเคยีงบ็อค เป็นพระราชวัง
ไมโ้บราณที เกา่แกท่ี สดุ สรา้งขึ0นใน ค.ศ. 1394 ภายในพระราชวังแหง่นี0มหีมูพ่ระที นั งมากกวา่ 200 หลัง มพีื0นที 
ประมาณ 90 ไร ่เป็นพระราชวังหลักของราชวงศโ์ชซอน ซึ งมอํีานาจอยูถ่งึ 518 ปี สถาปนาขึ0นโดยกษัตรยิแ์ทโจ 
ในจํานวนพระราชวังรวม 5 แห่งที  สรา้งขึ0นโดยราชวงศน์ี 0  แต่ไดถู้กทําลายไปมากในสมัยที ญี ปุ่ นเขา้มาบุกยดึ
ครอง ทั 0งยังเคยเป็นศนูยบ์ญัชาการทางการทหารและเป็นที ประทับของกษัตรยิ ์ ปัจจบุันไดม้กีารกอ่สรา้งหมูพ่ระ
ที นั งที เคยถกูทําลายขึ0นมาใหมใ่นตําแหน่งเดมิ มพีลับพลากลางนํ0าเคยีงเฮวร ูที ซ ึ งเคยเป็นทอ้งพระโรงออกงาน
สโมสรสนันบิาตตา่งๆ สําหรับตอ้นรับแขกบา้นแขกเมอืง  ถือเป็นพระราชวังที สวยงามยิ งใหญ่ที สุด โดย
เฉพาะตัวอาคารพระที นั งคนีจองจอน (Kunjongjon) ที มขีนาดใหญท่ี สดุ สวยงามที สดุในพระราชวังแหง่นี0 โดย



  

 

 

            

 

 

ใชเ้ป็นทอ้งพระโรง และออกว่าราชการของกษัตรยิร์าชวงศโ์ชซอน อาคารพระที นั งคนึจองจอนแห่งนี0 เคยถูก
กองทหารญี ปุ่ นเผาทําลายยับเยนิ ต่อมามีการบูรณะซ่อมแซมในปี ค.ศ.1865 พเิศษ...ใส่ชุดฮันบก เขา้ชม
พระราชวัง 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

เทีBยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย เมนู Samgyetang หรอืเมนูไกตุ่น๋โสมอาหารใน
วังในสมัยกอ่น ปัจจบุันเป็นอาหารเลื องชื อของเมอืงหลวง เชื อกนัวา่บํารงุและเสรมิสขุภาพ ภายในตัวไกจ่ะมขีา้ว
เหนียว รากโสม พทุราแดงและเคล็ดลับในการตุน๋เสริฟ์พรอ้มเครื องเคยีงที เรยีกวา่ กกัตกุ ีเสน้ขนมจนี เหลา้โสม 
พรกิไทยดํา และเกลอื) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 นําท่าน ชอ้ปปิ0 งสนิคา้ปลอดภาษีที  ดวิตีRฟร ีที นี มีสนิคา้ชั 0นนําใหท้่านเลือกซื0อมากมายกว่า 500 ชนิด อาท ิ

นํ0าหอม เสื0อผา้เครื องสําอาง กระเป๋า นาฬกิา เครื องประดับ ฯลฯ จากนั0นนําท่านชอ้ปปิ0 งย่าน เมยีงดง หรือ 
สยามสแควรเ์กาหล ีหากทา่นตอ้งการทราบวา่แฟชั นของเกาหลเีป็นอยา่งไร กา้วลํ0านําสมัยเพยีงใดทา่นจะตอ้ง
มาที เมยีงดงแห่งนี0 พบกับสนิคา้วัยรุ่น อาท ิเสื0อผา้แฟชั นแบบอนิเทรน เครื องสําอางดังๆ ของเกาหล ีพบกับ
ความแปลกใหมใ่นการชอ้ปปิ0งอกีรูปแบบหนึ ง ซึ งเมยีงดงแหง่นี0จะมวีัยรุ่นหนุ่มสาวชาวโสมไปรวมตัวกันที นี กวา่
ลา้นคนในแตล่ะวัน อสิระใหท้า่นชอ้ปปิR ง และ รบัประทารอาหารเย็นตามอทัธยาศยั 

คํBา นําทา่นเขา้สูท่ ีBพกั SEOUL GALAXY HOTEL , BENIKEA HOTELหรอื เทยีบเทา่ 
โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครั 0ง โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วันกอ่นเดนิทาง 

 
วนัทีB 5 ศูนยส์มุนไพรฮอกเกนามู – โรงงานสาหร่าย – ย่านอแีด – มหาวทิยาลยัสตรอีฮีวา - Hyundai 

Premium Outlet – ซุปเปอรม์าเก็ตละลายเงนิวอน – สนามบนิ 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากนั0นนําท่านเดนิทางไปดูแลสุขภาพกันที  ศูนยส์มุนไพรฮอกเกนามู ซึ งเป็นสมุนไพรที ทั วโลกยอมรับ 
รวมถงึสถาบันตา่งๆ วา่เป็นสมนุไพรที มคีณุภาพดทีี สดุในการบํารงุตับและดแูละตับของเรา ซึ งจะเป็นสมนุไพรที 
หาไดย้ากในปัจจุบัน ท่านจะไดช้มการสาธติ การทดลองว่าสมุนไพรชนดินี0มคีุณค่าเพยีงใดต่อโลกใบนี0 ตน้ไม ้
ชนดินี0เจรญิเตบิโตในป่าลกึบนภเูขาที ปราศจากมลภาวะและระดับสงูเหนือนํ0าทะเล 50-800 เมตรชาวเกาหลรีุ่น
ใหม่นิยมนํามารับประทานเพื อช่วยดูแลตับใหส้ะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ไม่ถูกทําลายจาการดื ม
แอลกอฮอล ์กาแฟ บุหรี  สารตกคา้งจากอาหารและยา จากนั0นนําท่านเขา้ชม โรงงานสาหรา่ย ของฝากที มี
ชื อเสยีงของเกาหล ีผลติสาหร่ายใหม่ สด ทุกวันมหีลายรสชาตใิหท้่านไดเ้ลอืกซื0อไปเป็นของฝาก จากนั0นนํา
ท่าน เรยีนรูว้ธิกีารทํา คมิบบั (ขา้วห่อสาหร่าย) อาหารง่ายๆๆที คนเกาหลีนิยมรับประทาน คมิ แปลว่า 



  

 

 

            

 

 

สาหรา่ย บบั แปลวา่ ขา้ว จะเป็นแทง่ยาวๆ แลว้เคา้ก็จะหั นเป็นชิ0นๆพอดคํีา จิ0มกะโชยญุี ปุ่ นหรอืวาซาบกิ็ได ้ตาม
รา้นอาหารก็จะมทํีาเป็นพเิศษ คอืมผัีดซอสมาใหจ้ิ0มราดดว้ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 นําทา่น ชอ้ปปิR งยา่นอแีด หรอืแถวบรเิวณมหาวทิยาลัยสตรอีฮีวา เป็นยา่นชอ้ปปิ0งสนิคา้แนววัยรุ่นแฟชั นวัยใส
สไตลเ์กาหล ี สนิคา้ราคาไม่แพง ทั 0งยังมีสนิคา้หลากหลายแนวใหเ้ดนิเลอืก ไม่ว่าจะเป็น ของจุกจกิน่ารักๆ
กิ�ฟชอ้ปเก๋ๆ  เครื องประดับ เสื0อผา้  แวน่ตา กระเป๋า รองเทา้ อปุกรณ์เกี ยวกบัโทรศัพท ์เครื องสําอางตา่งๆ รา้นคา้
ยาวเหยยีดสองขา้งทาง   ถ่ายรูปสดุชคิ มหาวทิยาลยัสตรอีฮีวา เป็นมหาวทิยาลัยแห่งแรกสําหรับนักศกึษา
หญงิที มคีวามทันสมัยมาก กอ่ตั 0งขึ0นในปี 1866 โดยมชิชนันารชีาวอเมรกินั ที ชื อ Mary F. Scranton ซึ งมคีวาม
เชื อวา่ ผูห้ญงิทกุคนมคีณุคา่พอใหนั้บถอืเคารพ โดยคําวา่ “อฮีวา” นั0นหมายถงึตน้แพรที ออกดอก ในบางครั 0งใช ้
สื อถงึกลุม่ผูห้ญงิ และที สําคัญ ไดเ้ลอืกใชคํ้าวา่ Womans แทน Women ดว้ย สว่นปรัชญาของมหาวทิยาลัยคอื 
Truth, Goodness,and Beauty แถมมหาวทิยาลัยนี0ยังเป็นมติรกับสิ งแวดลอ้ม เพราะรอบบรเิวณจะเต็มไปดว้ย
ตน้ไมส้เีขยีวขจ ีดรูม่รื นสบายตามากๆ และความสวยงามของอาคารที สรา้งดว้ยอฐิที ทําใหค้วามคลาสสกิมาเจอ
กบัความทันสมัยกลมกลนื โดยเฉพาะบรเิวณหอ้งสมดุที เป็นทางลาดลงไป เป็นไฮไลทท์ี ใครมาถงึก็ตอ้งถา่ยรปู 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทีBยง       รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูจมิดกั เป็นไกพ่ะโลผั้ดกับวุน้เสน้และผักอร่อยมากมายเสรฟิ

พรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ พรอ้มเครื องเคยีงตา่งๆ 
 
 
 
 



  

 

 

            

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นําท่านเดนิทางชอ้ปปิ0ง Hyundai Premium Outlet  เป็นชอ้บปิ0งเอาทเ์ลตขนาดใหญข่องอาณาจักรฮนุได 
รา้นสนิคา้แบรนดเ์นมระดับโลกมากมาย หลายพันรา้นคา้ จากนั0นเตรยีมตัวกลับกรุงเทพ แวะซื0อของ ซุปเปอร์
มาเก็ตละลาลเงนิวอน สาหรา่ย ขนมตา่ง ๆ  ชอ็กโกแลต๊หนิซเีรยีลชอ็กโก  ผลติภัณฑข์องใบและรากฝอยของ
โสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหนา้โสม ครมีลา้งหนา้โสม เครื องสําอางโสม เป็นตน้  และยังมหีมอน
สขุภาพ  กมิจ ิ เป็บเปโร ้(ป๊อกกี0เกาหล)ี ชนิราเมง (มามา่เกาหล)ี  สมควรเวลานําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

 
วนัทีB 6 อนิชอน – กรงุเทพฯ (ดอนเมอืง)                                                                                                                                                                           
01.05 น. นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาต ิดอนเมอืง โดยสายการบนิ Air Asia X เที ยวบนิที  XJ 703 ** 

ราคาทัวร์ไม่รวมบรกิารอาหารและเครื องดื มบนเครื อง โดยท่านสามารถเลือกซื0ออาหารและเครื องดื มไดบ้น
เครื องบนิ ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ชั วโมง **ฃ 

04.40 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาต ิดอนเมอืง กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ พรอ้มกบัความประทับใจ 
 

ไมร่วมทปิไกด+์คนขบัรถตลอดการเดนิทาง ทา่นละ 45,000 วอน (ประมาณ 1,500 บาท) 
ขออนญุาตเก็บคา่ทปิทกุทา่นทีBสนามบนิไทย  

กรณุาชําระคา่มดัจําทา่นละ 10,000 บาท  หลงัจากจองภายใน 3 วนั  
หากไมชํ่าระภายในเวลาทีBกาํหนด ทางบรษิทัขออนญุาตตดัทีBน ัBงตามเงืBอนไข 

 
 

ขอ้ควรทราบ : 
 1.ในกรณีที ผูเ้ดนิทางไมผ่า่นการตรวจพจิารณาจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืง (ต.ม.)ในการ เขา้-ออกทั0งประเทศ
ไทยและประเทศเกาหลใีต ้ อนัเนื องมาจากการกระทําที สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนเีขา้ออกเมอืง หรอืการถกูปฎิ
เสธในกรณีอื นๆทกุกรณี ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆทั 0งสิ0น เนื องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทน
บรษัิทแลว้ 
 2.การเดนิทางอาจเปลี ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทั 0งนี0เนื องจากสภาพ ลม ฟ้า 
อากาศ และสถานการณ์ในการเดนิทางขณะนั0นแตจ่ะคํานงึถงึความปลอดภัยในการเดนิทาง และผลประโยชนข์องหมูค่ณะเป็น
สําคัญ โดยไมทํ่าใหม้าตรฐานของการบรกิารลดนอ้ยลง 
 3.ขอความรว่มมอืในการลงรา้นรัฐบาลตามโปรแกรมกําหนด เชน่ รา้นศนูยโ์สมรัฐบาล, ศนูยส์มนุไพรบํารงุตับ
ศนูยส์มนุไพรสนเข็มแดง, ศนูยเ์ครื องสําอาง, Duty free ไมม่กีารบงัคับซื0อแตอ่ยา่งใด แตข่อความกรณุาตอ้งลงใหค้รบทกุรา้น 
 4.ทัวรน์ี0จัดใหเ้ฉพาะลกูคา้ที ประสงคจ์ะไปทอ่งเที ยวตามรายการของทัวรท์กุวันเทา่นั0น  หากทา่นไมส่ามารถรว่ม
ทัวรท์กุวัน แคส่มัครมารว่มทัวรเ์พยีงเพื อการใชต้ั_วเครื องบนิและที พักในราคาพเิศษ  หากทา่นไมแ่จง้ และปรากฏวา่ทา่นไม่
รวมทัวรใ์นบางวัน ทางบรษัิทจะคดิคา่ดําเนนิการในการแยกทอ่งเที ยวเอง 300 USD  (กอ่นซื0อทัวร ์จะตอ้งแจง้ความประสงค์
ที เป็นจรงิ เพื อทางผูจั้ดจะไดค้ดิคา่บรกิารที เหมาะสม) 

 
*** กอ่นตดัสนิใจจองทวัร ์ควรอา่นเงืBอนไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแท ้จนเป็นทีBพอใจ 

แลว้จงึวางมดัจําเพืBอประโยชนข์องทา่นเอง *** 

**พาสปอรต์ควรมอีายไุมต่ํBากวา่ 6 เดอืนนบัจากวนัเดนิทาง** 
 
 



  

 

 

            

 

 

รายละเอยีดสําหรบัการอพัทีBน ัBงบนเครืBองบนิและการซืRอนํ Rาหนกักระเป๋า 

สายการบนิแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์ใหบ้รกิารดว้ยเครื องบนิ Air Bus A330 

หมายเหต ุ
- นั งของ STANDARD SEAT จะเป็นระบบสุม่ที นั ง ไมส่ามารถรเีควสที นั งได ้
- สามารถอพัเกรดไดเ้ฉพาะที นั ง Hot Seat เทา่นั0น ที นั ง Premium ตั_วกรุ๊ปไมส่ามารถอพัเกรดได ้ 
- ไมอ่นุญาตใหท้ารกและเด็กที มอีายตํุ ากวา่ 12 ปี นั งในโซนปลอดเสยีง (Silence Zone) แถวที  7-14 

 
กรณีตอ้งการซืRอนํ Rาหนกักระเป๋าเพิBม (จากปกตทิี สายการบนิกําหนดขาไปและขากลับทา่นละไมเ่กนิ 20 กโิลกรัม) 
มคีา่ใชจ้า่ยเพิ มเตมิดังนี0 

- เพิ ม 05 กโิลกรัม = 500 บาท/ทา่น/เที ยวบนิ 
- เพิ ม 10 กโิลกรัม = 800 บาท/ทา่น/เที ยวบนิ 
- เพิ ม 20 กโิลกรัม = 1,800 บาท/ทา่น/เที ยวบนิ 

 
ราคาทวัรน์ ีRรวม 

• คา่ตั_วเครื องบนิชั 0นประหยัดไปกลับพรอ้มกรุ๊ป 
นํ Rาหนกักระเป๋าไมเ่กนิ 20 กโิลกรมัตอ่ทา่น/หิRวข ึRนเครืBองได ้7 กโิลกรมั 

• คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ 

• โรงแรมระดับ 3 ดาว พักหอ้งละ 2 – 3 ทา่น จํานวน 3 คนื  

• บรกิารอาหารทกุมื0อตามรายการระบ ุ

• คา่เขา้ชมสถานที ทอ่งเที ยวตา่งๆตามรายการระบ ุ



  

 

 

            

 

 

• คา่รถรับ-สง่และนําเที ยว พรอ้มหัวหนา้ทัวรช์าํนาญงานและมัคคเุทศกท์อ้งถิ น ตลอดการเดนิทาง 

• คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง วงเงนิ 1,000,000 บาท (ตามเงื อนไขกรมธรรม)์ 

 
อตัรานีRไมร่วม 

• ค่าทปิไกด ์และคนขบัรถ ประมาณ  45,000 วอนหรอื 1,500 บาท ต่อท่านตลอดทรปิ ส่วนหวัหนา้ทวัร ์
แลว้แตค่วามพงึพอใจ 

• คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวอื นๆ เชน่ หนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี คา่อาหารเครื องดื มนอกเหนอืรายการ  

• คา่ภาษีมลูคา่เพิ ม 7 % และ หัก ณ ที จา่ย 3 %    

• คา่นํ0าหนักกระเป๋าเกนิ 20 กโิลกรัม  /  คา่วซีา่สําหรับหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว หรอืชาวตา่งชาต ิ
 

หมายเหต ุ
• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิgที จะเลื อนการเดนิทาง หรอื เปลี ยนแปลงราคา ในกรณีที ผูเ้ดนิทางไมถ่งึ 20 คนขึ0นไป 
• ในกรณีที สายการบนิประการปรับขึ0นภาษีนํ0ามัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิgในการเรยีกเก็บคา่ภาษีนํ0ามันเพิ มตามความ

เป็นจรงิ 
• ตั_วเครื องบนิที ออกเป็นกรุ๊ปไมส่ามารถเลื อนวันเดนิทางหรอืขอคนืเงนิได ้
• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิgที จะเปลี ยนแปลง หรอืสลับรายการทอ่งเที ยวตามความเหมาะสม ในกรณีที เกดิเหตสุดุวสิยั หรอื

เหตกุารณ์ที อยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ โดยบรษัิทฯ จะคํานงึถงึความปลอดภัยและผลประโยชนข์องคณะผู ้
เดนิทางเป็นหลัก 

• บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั 0งสนิ หากเกดิเหตกุารณ์สดุวสิยั เชน่ ความลา่ชา้จากสายการบนิ การยกเลกิเที ยวบนิ 
การเมอืง การประทว้ง การนัดหยดุงาน การกอ่จลาจล ปัญหาจราจร อบุตัเิหต ุภัยธรรมชาต ิหรอืทรัพยส์นิสญูหายอนั
เนื องมาจากความประมาทของตัวทา่นเอง หรอืจากการโจรกรรม และอบุตัเิหตจุากความประมาทของตัวทา่นเอง 

• กรณีที สถานที ทอ่งเที ยวใดๆ ที ไมส่ามารถเขา้ชมไดเ้นื องจากเหตสุดุวสิยั สภาพอากาศ เหตกุารณ์ที อยูเ่หนอืการ
ควบคมุของบรษัิทฯ เป็นตน้ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิgไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทั 0งสิ0น 

• กรณีที ทา่นสละสทิธิgในการใชบ้รกิารใดๆ หรอืไมเ่ขา้ชมสถานที ใดๆ ก็ตามที ระบใุนรายการทอ่งเที ยว หรอืไมเ่ดนิทาง
พรอ้มคณะ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิgไมค่นืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆ ทั 0งสิ0น 

• กรณีที กองตรวจคนเขา้เมอืงทั 0งในประเทศไทย และในตา่งประเทศมปีฏเิสธมใิหเ้ดนิทางเขา้-ออกตามประเทศที ระบุ
ไว ้  เนื องจากการครองครองสิ งผดิกฎหมาย สิ งของตอ้งหา้ม เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืไมว่า่ดว้ยเหตผุลใดๆ ก็
ตามบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิgที จะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดก็ตาม  

• กรณีที ทา่นใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนํี0าเงนิ) เดนิทางเพื อการทอ่งเที ยวกบัคณะทัวร ์หากทา่นถกูปฏเิสธใน
การเขา้-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิgไมค่นืคา่ทัวรแ์ละรับผดิชอบใดๆ ทั 0งสิ0น 

• เมื อทา่นตกลงชาํระเงนิมัดจําหรอืคา่ทัวรทั์ 0งหมดแลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื อนไขขอ้ตกลงตา่งๆ 
ทั 0งหมด 

 
เง ืBอนไขการชําระเงนิ 

• ชําระคา่มดัจํา ทา่นละ 10,000 บาท หลงัจากทําการจองภายใน 3 วนั  
• ชาํระเงนิคา่ทัวรส์ว่นที เหลอืภายใน 21 วัน กอ่นออกเดนิทาง 
• กรณีลกูคา้ทําการจองภายในระยะเวลาคงเหลอืไมถ่งึ 15 วัน กอ่นออกเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิgในการเรยีก

เก็บคา่ทัวรเ์ต็มจํานวน 100% 
 
เง ืBอนไขการยกเลกิ 

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิgในการยดึมัดจําเต็มจํานวน 
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 21 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิgเก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาทัวรทั์ 0งหมด 
• กรณีกรุ๊ปที เดนิทางชว่งวันหยดุ เทศกาลตา่งๆ เชน่ ปีใหม ่สงกรานต ์เป็นตน้ ทางบรษัิทฯ ตอ้งมกีารการันตมีดัจําที นั ง

กบัทางสายการบนิ รวมถงึเที ยวบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight และโรงแรมที พักตา่งๆ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิgไม่
คนืคา่มัดจํา หรอื คา่ทัวรทั์ 0งหมด ไมว่า่ยกเลกิกรณีใดก็ตาม 



  

 

 

            

 

 

• เมื อออกตั_วแลว้ หากทา่นมเีหตบุางประการทาํใหเ้ดนิทางไมไ่ด ้ ไมส่ามารถขอคนืคา่ต ัQวได ้เนื องจากเป็น
นโยบายของสายการบนิ 
 

ขอ้แนะนําเพิBมเตมิ สําหรบัผูเ้ดนิทางไปทอ่งเทีBยวประเทศเกาหลใีต ้
1. ผูเ้ดินทางที ยังคงสภาพการเป็นนักศึกษา กรุณาเตรียมใบรับรองการเป็นนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาเป็น

ภาษาองักฤษตดิตัวไปดว้ยอาจจะตอ้งใชใ้นบางกรณี 

2. ผูเ้ดนิทางที เป็นขา้ราชการ พนักงานรัฐวสิาหกจิ และพนักงานบริษัทเอกชนต่างๆ กรุณาเตรียมบัตรประจําตัว
ขา้ราชการ หรอืใบรับรองการทํางานเป็นภาษาองักฤษอาจจะตอ้งใชใ้นบางกรณี 

3. ผูเ้ดนิทางที ทําเลม่พาสปอรต์ใหมเ่นื องจากเลม่เกา่หมดอายใุหพ้กหนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ตดิตัวไปดว้ยอาจจะตอ้งใช ้
ในบางกรณี 

4. กรณุาพกบัตรเครดติ (ถา้ม)ี และเงนิสดตดิตัว ทั 0งเงนิวอนและเงนิสกลุ USD กองตรวจคนเขา้เมอืงอาจจะขอดใูนบาง
กรณี อ่านเอกสารโปรแกรมทัวรใ์นละเอยีดชัดเจน ทั 0งสถานที ท่องเที ยว,เที ยวบนิ,วันเดนิทาง เพื อประโยชน์แกต่ัว
ทา่นเองในกรณีที ตอ้งตอบคําถามที ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง 

 


