
 

 

รหัสทัวร 1900042 
ทัวรเกาหลี เกาะนามิ   สวนสนุก EVERLAND  โซลทาวเวอร  ชอปเมียงดง 
6 วัน 3 คืน (XJ) 
ARA Waterfall & Maru Skywalk   เกาะนามิ   ปم�นเรียลไบค   สวนสนุก 
EVERLAND  โรงงานผลิตสาหรายทําคิมบับ พรอมใสชุดฮันบก 
พระราชวังเคียงบก   หมูบานบุกชอนฮันอก   โซลทาวเวอร   ชอปปم�งเมียงดง/ฮงแด 

 



 

 

 โปรแกรมการเดินทาง 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – อินชอน 
23.30  คณะพรอมกันท่ีจุดนัดหมาย ทาอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง อาคารผูโดยสาร

ระหวางประเทศ อาคาร 1 ช้ัน 3 เคานเตอร  3-4 สายการบิน AIR ASIA X(XJ)  โดย
มีหัวหนาทัวรและเจาหนาท่ีของบริษัทฯรอตอนรับและอํานวยความสะดวกกอนขึ้นเคร่ือง 

02.35  บินลัดฟ�าสูประเทศเกาหลีใต โดยสายการบิน AIR ASIA X(XJ)  เท่ียวบินท่ี XJ700 
(ไฟลทบินอาจมีการเปล่ียนแปลง) วัน 
 

วันที่ 2 ARA Waterfall & Maru Skywalk - เกาะนามิ – ปم�นเรียลไบค   
10.05  เดินทางถึง สนามบินอึนชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต หลังจากผานข้ันตอนศุลกากรแลวทาง

หัวหนาทัวรจะนําทุกทานออกมาพบไกดทองถ่ิน และมีเวลาใหทุกทานทําภาระกิจสวนตัว 
พรอมท้ังทาน อุดง(1) เบาๆรองทองกอนจะเร่ิมเดินทางสูสถานท่ีทองเท่ียวแหงแรก 
(เวลาท่ีเกาหลีเร็วกวาเมืองไทย 2 ช่ัวโมง กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพื่อความสะดวกใน
การนัดหมายเวลา) 

11.45  เดินทางถึงสถานท่ีทองเท่ียวแหงแรกของโปรแกรม ARA Waterfall & Maru 
Skywalk ต้ังอยูระหวางทางจากอินขอนไปกิมโป สองฝากฝم�งมีเสนทางจักรยานเสนทาง
เดินซ่ึงทางรัฐบาลไดจัดสรรอยางสวยงาม Maru Skywalk น้ันเปนสะพานกระจกแกว
ทรงกลมท่ีสวยงามซ่ึงอยูติดกับน้ําตกจําลองท่ีถูกสรางสรรข้ึนมาอยางเหมาะเจาะกับ
ธรรมชาติรอบๆบริเวณน้ําตกมีความกวาง 150 เมตรและสูง 50 เมตรทางน้ําท่ีน้ําตก
แหงน้ีไดถูกสรางข้ึนเช่ือมตอแมน้ําฮันกับทะเลเหลือง เห็นไดชัดวาการกอสรางทางน้ําน้ัน
มีการวางแผนคร้ังแรกและเร่ิมตนในชวงศตวรรษท่ี 13 โดย กษัตริยองคท่ี 26 ของ
ราชวงศโชซอนเกาหลี แตมีอุปสรรคมากเกินไปและเสนทางน้ําก็ยังไมเสร็จสมบูรณ จบจน
ปคริสตศักราช 2011 ทางน้ําแหงน้ีไดถูกเติมเต็มจนเสร็จสมบูรณที่ทางเดินลอยฟ�ามีราน
กาแฟและรานอาหารไวใหทุกทานไดด่ืมด่ําบรรยากาศกันอีกดวย 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน (2) 



 

 

บาย  จากน้ันนําทานเดินทางสู เกาะนามิ เมืองชุนชอน จังหวัด คังวอน ลงเรือเฟอรรีขามไปยัง
เกาะ (ใชเวลาประมาณ 10 นาที) ใหทานไดด่ืมด่ํากับธรรมชาติ แมกไม ทิวสนบนเกาะนา
มิ และไสกรอกนามิแสนอรอยทามกลางอากาศอันหนาวเหน็บ ซ่ึงถือเปนชวงเวลาที่ดีท่ีสุด
ทามกลางบรรยากาศโรแมนติกของฤดูหนาวใหทานไดยอนรอยละครรักแนว DRAMA ซี
รียเกาหลีท่ีโดงดังไปท่ัวเอเชีย  WINTER LOVE SONG  หรือ เพลงรักในสายลมหนาว 
พรอมเก็บภาพความประทับใจ ถายรูป กับดาราแสดงนํา BAE YONG JOON และ 
CHOI JI WOO รูปปم�นท่ีสรางข้ึนเพื่อไวเก็บเปนภาพความประทับใจ กับฉากและเน้ือ
เร่ืองท่ีเรียกเสียงสะอ้ืนและน้ําตาของผูชมนอกจออยางทวมทน นําทานช่ืนชมธรรมชาติ
อันสวยงามสองฝากฝم�งระหวางการ ปم�นเรียลไบค เม่ือ Gyeongchun Line รถไฟรางคู
ท่ีเช่ือมตอกรุงโซลและ Chuncheon ไดเปดใชเม่ือวันท่ี 20 ธันวาคม 2010  ทางรถไฟ
Mugunghwaจึงถูกยกเลิกการใชงาน หลังจากท่ีใชว่ิงเสนทางน้ีเปนเวลา 70 ป 
Gangchon Rail Park สรางข้ึนบนเสนทางรถไฟท่ีถูกยกเลิกแหงน้ีและเปนสถานท่ี
ทองเท่ียวยอดนิยมท่ีผูเขาชมสามารถเหยียบไปตามรางรถไฟสายเกา และชมวิวทิวทัศน
อันสวยงามชองแมน้ําบุคคัง 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา(3) 
ท่ีพัก SIHEUNG HOTEL หรือ PACIFIC HOTEL หรือเทียบเทา 
 

วันที่ 3 สวนผลไม – สวนสนุก EVERLAND(รวมบัตร) – โรงงานผลิตสาหราย ทํา
คิมบับ  พรอมใสชุดประจําชาติเกาหลี “ฮันบก” – ชอปปم�งทงแดมุน   

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม(4) 
หลังจากทานอาหารเชาเสร็จเรียบรอยแลว นําทุกทานรับอากาศยามเชาท่ีสดใส ณ สวน
ผลไม นานาชนิด ซ่ึงจะเพาะปลูกผลไม นานาชนิด ตามฤดูกาล หมุนเวียนสับเปล่ียนกัน
ไป ใหทุกทานไดชิม ผลไมเกาหลี อันหลากหลาย ซ่ึงกลาวกันวา ผลไมเกาหลีใต น้ัน
รสชาติ อรอย ละมุน ทุกชนิด หลังจากน้ันนําทานเดินทางสู สวนสนุกเอเวอรแลนด สวน
สนุกกลางแจงท่ีใหญที่สุดของประเทศซ่ึงต้ังอยูทามกลางหุบเขาทามกลางธรรมชาติอันสุด
แสนโรแมนติก พบกับ “FESTIVALWORLD” การแสดงขบวนพาเหรดอันตระการตา 
สนุกสุดมันสกับบัตร FREE PASS ท่ีทานสามารถเลือกเลนเคร่ืองเลนไดทุกชนิดไม
จํากัดจํานวนคร้ัง พบกับเคร่ืองท่ีทุกทานไมควรพลาด T-EXPRESS ซ่ึงเปนรถไฟเหาะที่



 

 

เร็วท่ีสุดและใชเวลาว่ิงนานท่ีสุดในเอเชีย(T-EXPRESS จะไมเปดใหบริการในวันฝนตก
หรือหิมะหนาเกินไป) พรอมเก็บภาพความประทับใจกับสวนดอกไมซ่ึงเต็มสะพร่ังกลาง
ลานโดยถูกจัดไวเปน THEME ตามฤดูกาล (มีนาคม-เมษายน:สวนดอกทิวลิป / 
พฤษภาคม-มิถุนายน:สวนดอกกุหลาบ / สิงหาคม-กันยายน:สวนดอกลิลล่ี / ตุลาคม-
พฤศจิกายน:สวนดอกเบญจมาศ) นอกจากน้ียังสามารถทองไปกับโลกของสัตวป�าซาฟารี 
พบกับ     ไลเกอร ลูกแฝดผสมระหวางพอสิงโตและแมเสือ นับเปนแฝดผสมเสือ-สิงโตคู
แรกในโลกนอกจากน้ันใหทานไดต่ืนตาในสวนสัตวซาฟารี ชมความนารักของสัตวตางๆ 
และไดเพลิดเพลินกับการใหอาหารหมีท่ีทุกทานไมควรพลาด 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน (5)  

บาย  นําทานเดินทางถึงโรงงานผลิตสาหราย เพื่อรับชมขั้นตอนการผลิตสาหรายแผน ซ่ึง
สาหรายเกาหลีน้ันไดทํามาจากสาหรายทะเลคุณภาพสูง และมีข้ันตอนกรรมวิธีการผลิต
อันทันสมัย รสชาติอรย หลังจากน้ันนําทุกทานไดลองทํา คิมบับ คิมบับ  เปนอาหาร
เกาหลีชนิดหน่ึง ทําจากขาวสุกและเคร่ืองปรุงอ่ืน ๆ หลากชนิด เชน แตงกวา แครรอต 
ผักโขม ไขเจียว ปูอัด แฮม เปนตน วางแผบนแผนสาหรายแลวมวน จากน้ันห่ันเปนช้ิน
พอดีคําชาวเกาหลีนิยมรับประทานคิมบับระหวางการปกนิกหรืองานกิจกรรมกลางแจง 
หรือรับประทานเปนอาหารกลางวันเบาๆโดยเสิรฟกับหัวไชเทาดองและกิมจิ นอกจาก
น้ีคิมบับยังเปนอาหารนํากลับบานท่ีเปนท่ีนิยมท้ังในเกาหลีและตางประเทศ ใหทานได
เรียนรูสวนผสมของการทําคิมบับและไดฝกลองทําดวยฝมือของตัวเอง พรอมนําทุกทาน
ไดใส ชุดประจําชาติเกาหลี “ฮันบก” และถายรูปภาพความประทับใจ  ถึงเวลาพาทุกทาน
ตะลุยสูแหลงชอปปم�งที่ไดช่ือวาใหญท่ีสุดในเอเชีย นําทานเพลิดเพลินกับสินคาที่
หลากหลายจาก ตลาดทงแดมุน หางสรรพสินคากวา 10 แหง ท่ีบางหางเปดตลอด 24 
ช่ัวโมง เชน  MIGLIORE, DOOTA TOWER, HELLO AM, DESIGNER 
CLUB  ทานสามารถเลือกซ้ือสินคาหลากหลายประเภทไดท่ีน่ี อาทิเชน เสื้อผาบุรุษ-สตรี 
รองเทาบุรุษ-สตรี รองเทาผาใบ เข็มขัด ของท่ีระลึก ชุดเคร่ืองครัว ถุงเทา ผาพันคอ ใน
ราคาเกาหลีอยางแทจริง 

ค่ํา  รับประทานอาหารอาหารค่ํา (6) 
ท่ีพัก นําทานเขาสูท่ีพัก  GALAXY HOTEL หรือเทียบเทา 
 



 

 

วันที่ 4 
ศูนยโสมรัฐบาล – COSMETIC  CENTER –  พระราชวังเคียงบก  –  
หมูบานบุกชอนฮันอก – ถนนซัมชองดองกิล – โซลทาวเวอร(ไมรวมคาลิฟท) –  
ชอปปم�งเมียงดง – DUTY FREE   

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม(7) 
 นําทานเดินทางสู ศูนยโสมรัฐบาล ซ่ึงรับรองคุณภาพจากรัฐบาล เปนโสมท่ีอายุ 6 ป ซ่ึง
ถือวามีคุณภาพดีท่ีสุด ใหทานไดเลือกซ้ือโสมคุณภาพและราคาถูกกวาไทย 2 เทา โสม
เกาหลีถือเปนยาบํารุงรางกาย หรือสามารถซื้อเปนของฝากจากประเทศเกาหลี  จากน้ัน
นําทานเดินทางสู ศูนยรวมเคร่ืองสําอางแบรนดดังเกาหลี เชน ROJUKISS, LOTREE, 
LANEIGN, SULWASOO ใหทานไดเลือกซ้ือในราคาพิเศษ  หลังจากน้ันนําทานเท่ียว
ชม พระราชวังเคียงบกกุง พระราชวังแหงน้ีเปนท้ังสัญญลักษณและแหลงทองเท่ียวยอด
ฮิตของกรุงโซล พระราชวังท่ีมีขนาดใหญและเกาแกท่ีสุดในกรุงโซล  สรางข้ึนในป 1394 
ในสมัยพระเจาแทโจ ราชวงศโชซอน เดิมทีน้ันภายในพระราชวังมีอาคารและตําหนัก
ตางๆมากกวา 200 หลัง แตเม่ือมีการรุกรานของญี่ปุ�น อาคารสวนใหญก็ไดถูกทําลาย
ลงเหลืออยูเพียงแค 10 หลังเทาน้ัน คําวา “เคียงบกกุง” หมายถึง พระราชวังแหงพรท่ีมี
แสงสวาง ภายในบริเวณของพระราชวังแหงน้ีมีสถาปตยกรรมท่ีนาสนใจดังน้ีคือ “พระที่
น่ังคึนจองวอง (Geunjeongjeon)”และ “ศาลาเคียงฮวยรู (Hyangwonjeong)” ซ่ึง
ต้ังอยูภายในบริเวณสระน้ํามีทัศนียภาพท่ีสวยงามมาก และรอบๆ บริเวณตรงประตูจอน
ชุลมุน พิพิธภัณฑพื้นบานแหงชาติเกาหลี ท่ีน่ีเปนพิพิธภัณฑที่แสดงถึงประวัติศาสตรและ
วัฒนธรรมพื้นบานของคนเกาหลี ต้ังแตสมัยกอนประวัติศาสตรจนถึงจุดส้ินสุดของ
ราชวงศโชซอน พิพิธภัณฑแหงน้ีสรางข้ึนในป 1945 แตเดิมเปนพิพิธภัณฑชาติพันธุ
วิทยาแหงชาติ กอนจะไดรับการออกแบบอาคารใหมและถูกเปล่ียนมาเปนพิพิธภัณฑ
พื้นบานแหงชาติเกาหลี ในป 1993 นับต้ังแตการกอต้ังพิพิธภัณฑ ก็ไดมีการศึกษาและ
การวิจัยประวัติศาสตรพื้นบานของเกาหลี และเก็บรวบรวมส่ิงประดิษฐจากภูมิภาคตางๆ 
ในเกาหลี เพื่อนําเสนอใหประชาชนเขาใจในวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวเกาหลี ดังน้ัน
การเยี่ยมชมพิพิ ธภัณฑแหงน้ีจะเปนประตูสูความเขาใจอยางลึกซ้ึงของชีวิตและ
วัฒนธรรมของคนเกาหลีไดเปนอยางดี (มีบริการเชาชุดฮันบกสําหรับผูท่ีสนใจถายรูปซึม
ซับบรรยากาศภายในพระราชวัง และ พิพิธภัณฑ เพื่อความทรงจําดีๆ กรุณาติดตอเซลล
ท่ีจองทัวรกอนลวงหนา) 



 

 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (8) 

บาย  นําทานเดินทางสู หมูบานบุกชอนฮันอก Bukchon Hanok Village เปนอีกหน่ึง
สัญลักษณของเกาหลี ทามกลางตึกรามบานชองท่ีทันสมัยของกรุงโซลน้ัน หมูบานแหงน้ีก็
ยังคงรักษาอาคารบานเรือนในสมัยโบราณ มีกล่ินอายของเกาหลีในยุคเกาแก เหมาะ
สําหรับคนท่ีชอบสถานท่ีทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตร ในปจจุบันน้ีบานฮันอกหลายหลังใน
หมูบานถูกดัดแปลงใหเปนศูนยวัฒนธรรม เกสตเฮาส รานอาหาร และโรงน้ําชา เปด
ใหบริการแกนักทองเท่ียวท่ีเขามาเพื่อสัมผัสและเรียนรูวัฒนธรรมเกาหลีแบบด้ังเดิม และ
อีกหน่ึงส่ิงท่ีสําคัญก็คือหมูบานน้ีเปนยานท่ีมีคนเกาหลีอยูอาศัยกันจริงๆภายในบาน 
ตอจากน้ันเดินทางกันตอ ณ ถนนซัมชองดองกิล เปนสถานท่ีซ่ึงดึงดูดผูท่ีมาเย่ียมชม
หมูบาน Bukchon Hanok ซ่ึงมีลักษณะเปนเขาวงกตท่ีแผก่ิงกานสาขาของบานโบราณ
อายุหลายศตวรรษท่ีเต็มไปดวยการฝกอบรมชางฝมือ หองชา และพิพิธภัณฑขนาดเล็ก 
นอกจากน้ันยังมีแกลเลอร่ีตางๆเชนพิพิธภัณฑแหงชาติของศิลปะสมัยใหมและศิลปะรวม
สมัย และแกลลอร่ี Kukje ซ่ึงเปนสถานท่ี 
แสดงงานศิลปะสุดแนว นอกจากงานศิลแลว ยานน้ียังมีรานเส้ือผาอินด้ีทองถ่ิน ขายงาน
ฝมือและของขวัญและรานอาหารทองถ่ินอีกมากมายจากน้ันนําทาน ชมดอกเชอรร่ีบลอส
ซ่ัม ณ สวนยออิโด (เฉพาะชวง เชอรร่ีบลอสซ่ัม บาน) ชมดอกเชอรร่ีบลอสซั่มแหงเกาหลี 
ณ ถนนยออิโด ท่ีจะบานสะพร่ังไปทั่วไปถนนยูอิโดะ หรือ ยออิโด มีตนซากุระกวา 1,400 
ตนในบริเวณน้ี ซ่ึงในเดือนเมษายน (สงกรานต)ในแตละป จะมีการจัดเทศกาลดอกซากุระ 
ณ ถนนสายน้ี ทานจะไดสัมผัสสีสันแหงดอกซากุระ พรอมถายรูปเปนท่ีระลึกใน
บรรยากาศสุดแสนโรแมนติค ในยามเย็นถนนสายน้ีก็จะคึกคัก มีกิจกรรมร่ืนเริง
หลากหลาย และมีดวงไฟประดับประตัดกับสีขามอมชมพูของดอกซากุระท่ีสวยงาม 
จากน้ันนําทานยอนรอยละครซีรียเกาหลีดัง ท่ี “นัมซาน”ภูเขาแหงเดียวท่ีต้ังอยูใจกลาง
กรุงโซล บนยอดเขามีหอคอย  N SEOUL TOWER (ไมรวมคาข้ึนลิฟท)1 ใน 18 
หอคอยเมืองท่ีสูงท่ีสุดในโลกมีความสูงถึง 480 เมตร เหนือระดับน้ําทะเล นําทานสู 
NAMSAN VIEW POINT ใหทานไดถายรูปและสัมผัสความนารักของวัยรุนเกาหลี ซ่ึง
นิยมมาคลองกุญแจคูรักไวบนระเบียงแทบจะทุกดาน SEOUL TOWER จึงเต็มไปดวย
กุญแจหลากหลายสีหลังจากน้ันนําทานสูการชอปปم�งท่ี เมียงดง หรือ สยามสแควรเกาหลี
ทานสามารถเลือกสินคาเทรนดแฟช่ันลาสุดของเกาหลีไดท่ีน่ีโดยเฉพาะสินคาวัยรุนเชน



 

 

เส้ือผา รองเทา กระเป�า เคร่ืองประดับ ท้ังแบรนดเนม เชน EVISU, GAP, ONISUKA 
TIGER และสินคาจากแบรนดเกาหลีโดยเฉพาะ เคร่ืองสําอางเชนETUDE HOUSE, 
SKIN FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE อีกท้ังยังมี
รานกาแฟ รานอาหารตางๆ ทานสามารถล้ิมลองไอศกรีม 2,000 วอน ท่ีสูงเกือบฟุตได
ท่ีน้ี  และ STREET FOOD อีกหลากหลายรายการใหทุกทานไดเพลิดเพลินกับอาหาร
ฟวช่ัน หลากหลายประเภท จากน้ันนําทานชมแหลงชอปปم�งปลอดภาษี DUTY  FREE ช
อปปم�งสินคาแบรนดเนม  มากมาย อาทิ นาฬิกา,แวนตา,เคร่ืองสําอางค,กระเป�า,กลอง
ถายรูป หรือจะเปนโทรศัพทมือถือ ใหทานอิสระไดเลือกซ้ืออยางเต็มท่ีสําหรับทานใดท่ี
ตองการจะซ้ือของปลอดภาษี สามารถท่ีจะช็อปปم�งกันไดท่ี หางสรรพสินคาปลอดภาษี 
บริเวณเมียงดงซ่ึงจะมีสินคาแบรนดเนมปลอดภาษีหลากหลายชนิดใหทุกทานไดเลือกช
อบเลือกชมกัน 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา (9)ท่ีพัก นําทานเขาสูท่ีพัก  GALAXY HOTEL หรือเทียบเทา 
 

วันที่ 5 สมุนไพรน้ํามันสนเข็มแดง – ฮอกเก็ตนามู – มหาวิทยาลัยสตรีอีวา – ชอปปم�งที่ฮง
แด – SEOULLO7017 – SUPER MARKET –  อินชอน 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม(10) 
นําทานเดินทางสู ศูนยสมุนไพรน้ํามันสนเข็มแดง(RED PINE) ซ่ึงเปนผลิตภัณฑ ท่ีสกัด
จากน้ํามันสน ท่ีมีสรรคุณชวยบํารุงรางกาย ลดไขมัน ชวยควบคุมอาหารและรักษาสมดุล
ในรางกาย จากน้ันนําทานเดินทางสู ศูนยสมุนไพรบํารุงตับ ฮอกเก็ตนามู (Raisin Tree 
Center) นําทานชมศูนยสมุนไพรท่ีไดรับการจดลิขสิทธ์ิเปนสมุนไพรท่ีท่ัวโลกยอมรับ 
รวมถึงสถาบันตางๆ วาเปนสมุนไพรท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุดในการบํารุง และดูแลตับไดอยาง
มีประสิทธิภาพ ชวยขับลางดีท็อกสารพิษออกจากรางกาย เชน แอลกอฮอล สารกันบูด สี
ผสมอาหาร ฯลฯ ซ่ึงจัดเปนสมุนไพรท่ีหาไดยากในปจจุบัน สามารถทานไดท้ัง ผูใหญ เด็ก 
รวมไปถึงหญิงต้ังครรภ ทานจะไดชมการสาธิตการทดลองวาสมุนไพรชนิดน้ีมีคุณคา
เพียงใด 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน (11) 

บาย  จากน้ันนําทุกทานสู Ewha Womans University (มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา) กอต้ังขึ้น
ในป ค.ศ. 1886 ทําใหเปนมหาวิทยาลัยหญิงลวนท่ีใหญและเกาแกท่ีสุดในโลก โดยกลุม



 

 

มิชชันนารีชาวอเมริกันโดยคําวา อีฮวา แปลวา ตนแพรท่ีออกดอก ซ่ึงเราจะนําทุกทานไป
เก็บภาพความประทับใจ ณ มหาวิทยลัยแหงน้ีซึ่งผูออกแบบอาคาร มีแนวคิดท่ีวาจะทํา
ใหมหาวิทยาลัยแหงน้ีดูกลมกลืนไปกับธรรมชาติ ของกรุงโซลซ่ึงจุดท่ีโดดเดนคือ อาคาร
หุบเขาสีเขียว อาคารแหงน้ีไดถูกออกแบบโดยกดโครงการสรางอาคารสูง 6 ช้ัน เน้ือท่ี
รวมกวา 66,000 ตร.ม. ลงใตดิน บวกเพิ่มเติมดวยพื้นท่ีสวนหยอมช้ันดาดฟ�าเพื่อการ
พักผอนท้ังสําหรับท้ังนักศึกษาและประชาชนและจุดไฮไลทท่ีทางเราจะนําไปชมคือ ตัว
ทางลาดซ่ึงทอดผานกลางอาคารแหงน้ี ซ่ึงมีลักษณะเปนเสนทางกลางหุบเขา เปนทาง
ลาดยาวและปรับเปนสเต็ปข้ันบันไดดานหลังสุดซ่ึง เปนการออกแบบท่ีเผยใหเห็นการ
แทรกซึมของผูคนแเละพื้นท่ีใหเปนหน่ึงเดียวกัน หลังจากน้ันนําทุกทานเดินทางสู 
SEOULLO 7017 ซ่ึงในยุค 70 ไดมีการสรางถนนยกระดับข้ึนเพ่ือเช่ือมตอฝم�ง
ตะวันออกและตะวันตกรอบสถานีโซล อยางไรก็ตามไดมีการปดการจราจรบนทองถนน
เน่ืองจากปญหาดานความปลอดภัย  หลังจากน้ีแทนท่ีจะทําลายโครงสรางท่ีมีอยูออกทาง
รัฐบาลประเทศเกาหลีใตจึงทําการปรับปรุงเปนตึก Seoullo 7017 ซ่ึงเปน
ประสบการณการเดินเทาแบบใหม Seoullo 7017 ไดช่ือมาจากปใหมของชีวิตจากการ
เปนถนนท่ีมีการจราจรในยุค 70 ไปยังสวนลอยฟ�าในป พ. ศ. 2560 ท้ังยังมีความหมาย
ลึกซ้ึงย่ิงข้ึน โดยตึกโซลโล 7017 ถูกแบงออกเปน 17 สวนที่ไมซํ้ากันและถนน อยูหาง
จากพื้นดิน 17 เมตรมีส่ิงอํานวยความสะดวกมากมายตามเสนทาง Seoullo 7017 
รวมถึง ศูนยใหขอมูลนักทองเท่ียว,คาเฟ�,สวน และ สนามกีฬา Seoullo จากน้ันนําทุก
ทานเดินทางสู ฮงแด แหลงชอปปم�งท่ีอยูลอมรอบไปดวยมหาวิทยาลัยช่ือดังในเกาหลี 
สินคาในยานน้ีสวนใหญเปนสินคาวัยรุนท่ีทันสมัยและราคาไมแพงเชนเส้ือผาท่ีออกแบบ
โดยดีไซดเนอรเกาหลีรองเทากระเป�าเคร่ืองประดับ เคร่ืองสําอาง และยังมีรานแบรนด
เนมอยูท่ัวไปเชน EVISU, ZARA ทุกวันเสารลานหนาประตูของมหาวิทยาลัยฮงอิค จะมี
ผลงานศิลปะในรูปแบบตางๆ เชน เคร่ืองประดับ ตุกตา เส้ือผา และของแฮนดเมด ท่ี
นารักและใชความคิดสรางสรรค ของบางอยางทํามาช้ินเดียวเพื่อใหไดเลือกซ้ือ บางที
อาจเปนสินคาท่ีมีช้ินเดียวในโลก  รานกาแฟขนาดยอม ยานฮงอิก **พิเศษสุดๆ บริการ
นําทุกทานพาไปชม  King’s Cross (킹스 크로스) Platform9 3/4 ท่ีจะพาเหลา
สาวกแฮรร่ีไดเขาไปสัมผัสโลกพอมด คาเฟ� King Cross Platform9 3/4 น้ี เปนการ
จําลองฉากท่ีแฮรร่ี พอตเตอร จะเดินทางไปโลกเวทมนตดวยรถไฟ ชานชาลา 9 3/4 มา
ไวท่ีโซล ยานฮงแด โดยเปดใหบริการ เม่ือวันท่ี 5 พ.ย. 2561ซึ่งจะมีมุมเอาใจเหลา



 

 

มักเก้ิลที่เปนสาวกแมมดพอมดใหไดถายรูปกันอยางจุใจ จากน้ันนําทุกทานเดินทางสู 
SUPER MARKET ซ่ึงทานสามารถเลือก ซ้ือสินคาเกาหลีไดอีกรอบ โดยเฉพาะของกิน 
เชน บะหม่ีซินราเมียน (มามาสไตลเกาหลี) อูดง กิมจิ ขนมชอคโกพาย น้ําจ้ิมปรุงรสหมู
ยางเกาหลี ไกตุนโสมสําเร็จรูป ผลไมตามฤดูกาล ในราคาพิเศษกอนกลับเมืองไทย
จากน้ันนําทานสูสนามบินอินชอน 
 

วันที่ 6 อินชอน - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) 
00.20+1 น.  ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสาย AIR ASIA X(XJ)  เท่ียวบินท่ี XJ703 

04.20 น.  (ตามเวลาทองถ่ิน) ถึงทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พรอมความ
ประทับใจ 

 
 
 
เมนูอาหาร 
1. อุดง เปนเสนทําจากแป�งสาลี ยาว หนาประมาณ 2-3 เซนติเมตร นิยมทานในซุปผสมเตาเจ้ียว 
อาหาร ท่ีนํามาวางบนเสนอูดงน้ันถูกปรุงอยางเรียบงาย 
2. TAKKALBI ไกผัดเผ็ดบารบีคิวเปนเน้ือไกท่ีห่ันออกเปนช้ินพอคํา คลุกเคลาดวยซีอ๊ิวเคร่ืองปรุง และ  
หมักท้ิง ไวจนไดท่ี จึงนําเน้ือไกและผักมาผัดบนกระทะยักษ รับประทานพรอม กิมจิ ซุปสาหราย และ 
ขาวสวย 
3. ชาบู ชาบู สุก้ีสไตลเกาหลี บนหมอไฟรอนๆ ประกอบดวย ผักสดชนิดตางๆ และเน้ือหมูสไลดน้ําซุป  
รอนๆและเสนอูดงซ่ึงขาดไมไดในการทาน ชาบู ชาบู พรอมขาวสวย 
4. คาลบ้ี หมูยางเกาหลี เปนอาหารพื้นเมืองเกาหลีเล่ืองช่ือและเปนท่ีรูจักกันดีท่ัวโลก มีรสชาติออก 
หวานกลม กลอม โดยนําหมูสวนท่ีติดกับกระดูก นําไปยางบนเตาถานแบบด้ังเดิม เสิรฟพรอมขาวสวย
รอนๆ และเคร่ืองเคียงตางๆน้ําจ้ิมเตาเจ้ียวและน้ําซุปสาหราย มีวิธีการรับประทานคลายกับเม่ียงคําของ
ไทย 



 

 

5. บิบิมบับ มาจากคําวา บิบิม หมายถึง การคลุกเคลา การยํา สวนคําวา บับ หมายถึงขาว บิบิมบับ เลย  
ถูกคนไทยเรียกวา ขาวยําเกาหลี ซ่ึงในสมัยกอน บิบิมบับ เปนตัวแทนอาหารเกาหลีตามธรรมเนียม
เกาแกด้ังเดิม ในวันหยุดท่ีสําคัญ เชน เทศกาลชูซอก ในปจจุบันเปนอาหารท่ีรูจักกันแพรหลายมากข้ึน ซ่ึง
จัดไดวาเปนอาหารท่ีมีความสมดุลและมีสารอาหารครบถวน เพราะมันมีผักตางๆ พรอมกับเน้ือสัตวหมัก 
มีพริกเกาหลีปรุงพิเศษเพิ่มเขาไปเพื่อเพิ่มรสชาติและทําใหสวนผสมตางๆ เขากันอยางลงตัว 
6. ซัมเคทัง หรือ ไกตุนโสม อาหารตําหรับชาววังบํารุงสุขภาพ บริการทานละ 1 ตัว บรรจุอยูในหมอ 
เหล็กรอนๆ ภายในตัวไกจะยัดไสดวยขาว และของบํารุงตางๆ อาทิ เม็ดพุทราแหง รากโสม เกาก้ี ปรุง
รสดวยพริกไทยดํา และเกลือ รับประทานพรอมเคร่ืองเคียงท่ีเรียกวา กักตุกี (ทําจากหัวไชเทาดอง) และ
เสนขนมจีนหนานุมแบบเกาหลีพรอมท้ังเสิรฟ อินซัมจูหรือเหลาดองโสม 
7. บุฟเฟ�ตบาบีคิวปم�งยาง(ไมมีซีฟู�ด) สไตลเกาหลีใหทานเลือกสรรท้ัง เน้ือวัว หมูติดมันสไลด หมูหมัก ตัก 
รับประทานแบบไมอ้ัน ทานไดจนอ่ิม พรอมเคร่ืองเคียงผักสด กิมจิ และอ่ืนๆอีกมากมาย 
8. จิมดัก ไกอบซีอ๊ิววุนเสน เปนเมนูอาหารเกาหลีพ้ืนเมืองด้ังเดิม เปนไกผัดรวมกับวุนเสน มันฝร่ัง แค
รอท พริก  
และซอสดํา เน้ือไกท่ีน่ิม รสชาติคลายกับไกพะโลสูตรเกาหลี ทานกับขาว หอมอรอย รสเผ็ดถึงเคร่ือง)บุฟ
เฟ�ต 
 
 

อัตราคาบริการ 

กําหนดวันเดินทาง ผูใหญ เด็ก 
(เสริมเตียง) 

เด็ก 
(ไมเสริมเตียง) ทารก พักเด่ียว 

03 - 08 Apr 2019 18,888  19,888 19,888 6,900 6,900 
05 - 10 Apr 2019 18,888  18,888 18,888 6,900 6,900 
09 - 14 Apr 2019 18,888  18,888 18,888 6,900 6,900 
17 - 22 Apr 2019 18,888  18,888 18,888 6,900 6,900 
19 - 24 Apr 2019 18,888  18,888 18,888 6,900 6,900 
24 - 29 Apr 2019 18,888  18,888 18,888 6,900 6,900 



 

 

30 Apr - 05 May 2019 19,888  19,888 19,888 6,900 6,900 
01 - 06 May 2019 16,888  16,888 16,888 6,900 6,900 
03 - 08 May 2019 16,888  16,888 16,888 6,900 6,900 
08 - 13 May 2019 16,888  16,888 16,888 6,900 6,900 
10 - 15 May 2019 16,888  16,888 16,888 6,900 6,900 
15 - 20 May 2019 16,888  16,888 16,888 6,900 6,900 
17 - 22 May 2019 16,888  16,888 16,888 6,900 6,900 
22 - 27 May 2019 16,888  16,888 16,888 6,900 6,900 
24 - 29 May 2019 16,888  16,888 16,888 6,900 6,900 

ราคาทัวรรวม 
1. คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับตามเสนทางท่ีระบุในรายการช้ันทัศนาจรไป-กลับพรอมคณะกรณีอยูตอตอง
เสียคาเปล่ียนแปลงต๋ัว 
2. คาอาหารทุกม้ือ ตามท่ีระบุในรายการ 
3. คาเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการ 
4. คาท่ีพักตามระบุในรายการ พักหองละ 2 ทานตามโรงแรมท่ีระบุ หรือเทียบเทา 
5. คารถรับ-สง และนําเท่ียวตามรายการ 
6. คาภาษีสนามบิน ทุกแหงท่ีมี 
7. คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระทานละ 20 กก. 1 ใบ/ทาน 
8. คาหัวหนาทัวรนําทานทองเท่ียวตลอดรายการในตางประเทศ 
9. คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง 

-  การชดเชยอุบัติเหตุสวนบุคคลกรณี เสียชีวิต สูญเสีย   อวัยวะ สายตาหรือ ทุพพลภาพถาวร
ส้ินเชิง 1,000,000 บาท 
- การรักษาพยาบาลตออุบัติเหตุแตละคร้ัง 500,000  บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม) 

 
ราคาทัวรไมรวม 
1. คาใชจายสวนตัว อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง, คาโทรศัพทสวนตัว, คาซักรีด, มินิบารในหอง, รวมถึง
คาอาหาร และเคร่ืองด่ืมท่ีส่ังเพ่ิมนอกเหนือรายการ (หากทานตองการส่ังเพิ่ม กรุณาติดตอหัวหนาทัวร
แลวจายเพ่ิมเองตางหาก) 



 

 

2. คาทิปคนขับรถ และไกดทองถ่ินทานละ 50,000 วอน หรือ 1,500 บาท ตอทานตลอดท้ังทริป 
3. คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% (กรณีออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรือตองการ
ใบกํากับภาษี) 
4. คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระ ท่ีหนักเกินสายการบินกําหนด(ปกติ 20 กก.) 
5. คาวีซาสําหรับพาสปอรตตางดาว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอรต 2)ใบประจําตัวคนตางดาว 3)
ใบสําคัญถ่ินท่ีอยู 4)สําเนาทะเบียนบาน(ถามี) 5)สมุดบัญชีเงินฝาก(ถามี) 6)รูปถายสี 2 น้ิว 2 รูป แลว
ทางบริษัทฯจะเปนผูดําเนินการย่ืนวีซาใหทานโดยจายคาบริการตางหาก(สําหรับหนังสือเดินทางตางดาว 
เจาของหนังสือเดินทางตองทําเร่ืองแจงเขา-ออกดวยตนเองกอนจะย่ืนวีซา) 
 
เงื่อนไขการจองและการใหบริการ 
1. ในการจองคร้ังแรก มัดจําทานละ 5,000 บาท หรือชําระท้ังหมด 
2. สวนท่ีเหลือชําระกอนเดินทาง 15 วัน ในกรณีท่ีไมชําระเงินสวนท่ีเหลือตามเวลาท่ีกําหนด  
    ขอสงวนสิทธ์ิในการบอกยกเลิกการเดินทาง 
3. การจองจะมีผลสมบูรณ โดยจะตองสงแฟกซ หรือ อีเมล ใบจองทัวรใหเจาหนาท่ีฝ�ายขาย  
    พรอมกรอกรายช่ือของผูเดินทางท่ีสะกดตรงตามหนังสือเดินทาง 
4.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ หากลูกคาตองการขอแยกออกจากกรุป หรือไมเท่ียวตามรายการ 
     ท่ีบริษัทกําหนด บริษัทขอปรับทานละ 300 USD 
 
การยกเลิก 

1. การยกเลิกการเดินทางจะมีผลสมบูรณ ก็ตอเม่ือไดแฟกซ หรือ อีเมล การยกเลิกใหกับเจาหนาท่ี
ฝ�ายขาย 

· ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วันทําการข้ึนไป       คืนเงินทั้งหมด 
· ยกเลิกกอนการเดินทาง 15 วันทําการข้ึนไป        เก็บคาใชจาย ทานละ 5,000 บาท 
· ยกเลิกกอนการเดินทาง 7 - 14 วันทําการ         เก็บคาใชจาย 50% ของราคาทัวร 
· ยกเลิกการเดินทางนอยกวา 1 - 6 วันทําการ        เก็บคาใชจายท้ังหมด 100 % ของราคาทัวร 
** การยกเลิกไมนับวันเสารอาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษ ** 

2.  การขอยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เจ็บป�วยหรือมีเหตุจากรางกายท่ีไมสามารถเดินทางในชวงเวลาท่ี
จองได การยกเลิกการเดินทาจะตองแสดงใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลใหกับเจาหนาท่ีฝ�ายขายท้ังน้ี
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์พิจารณาในการคืนเงินใหกับลูกคาเปนกรณีไป 



 

 

3.  ในกรณีท่ีเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองปฏิเสธการเขา-ออกนอกประเทศซ่ึงอยูนอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัท บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆท้ังส้ิน 
4.  ในกรณีกรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุด หรือ เทศกาล บริษัทฯไดมีการการันตีมัดจํา หรือ ซ้ือขายแบบมี
เงื่อนไขกับสายการบิน รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เชน CHARTER FLIGHT (เหมาลํา), EXTRA FLIGHT 
(เท่ียวบินพิเศษท่ีเพ่ิมเขามาชวงวันหยุด หรือ เทศกาลดังกลาว) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินคามัดจํา 
หรือ คาทัวรท้ังหมด 
 
หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีจํานวนผูเดินทาง ต่ํากวา  15 ทาน(ผูใหญ) ข้ึนไป 
โดยบริษัทฯ จะแจงใหทราบลวงหนาอยางนอย 7 วัน กอนการเดินทาง 
2. เท่ียวบิน ราคาและรายการทองเท่ียว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึง
ผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 
3. หนังสือเดินทาง ตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผูมีจุดประสงค
เดินทางเพื่อทองเท่ียวเทาน้ัน 
4. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิไมรับผิดชอบคาเสียหายใดๆท้ังส้ิน อันเน่ืองมาจากเกิดกรณีความลาชาจาก
สายการบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอจลาจล, การเมือง, ภัยธรรมชาติ (โดยบริษัทฯจะ
ดําเนินการประสานงานเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกลูกคา) 
5. ทางบริษัทฯสงวนสิทธิไมคืนเงิน ในกรณีท่ีทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ เชน ไมเท่ียวบาง
รายการ, ไมทานอาหารบางม้ือ เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทน
ตางประเทศแบบเหมาขาดกอนออกเดินทางแลว 
6. ทางบริษัทฯสงวนสิทธิไมรับผิดชอบใดๆ หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิด
อุบัติเหตุท่ีเกิดจากความประมาทของตัวนักทองเที่ยวเอง 
7. เม่ือทานตกลงชําระเงินไมวาท้ังหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯจะถือวาทานไดยอมรับในเง่ือนไข
ขอตกลงตางๆแลว ตามท่ีไดระบุไวแลวท้ังหมด 
8. บริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกคาท่ีมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเท่ียวเทาน้ัน   


