
 

 

รหัสทัวร ZAT1900893 
ทัวรเกาหลี โซล ยงอิน 6 วัน 3 คืน (XJ) 
 

สวนศิลปะอันยาง โซลทาวเวอร เอเวอรแลนด พระราชวังเคียงบ็อค ดิวต้ีฟรี โรงงานสาหราย 
เรียนรูวิธีการทํา คิมบับ (ขาวหอสาหราย) พิเศษ !! ใสชุดฮันบก เขาชมพระราชวัง 

 
 

   
       
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันที่ 1 กรุงเทพ (ดอนเมือง) 
23.00 น. คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง อาคารผูโดยสารระหวาง

ประเทศ อาคาร 1 ช้ัน3 เคานเตอรเช็คอิน หมายเลข 3-4 สายการบิน Air Asia X 
โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกในการ
เช็คอิน** ราคาทัวรไมรวมบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง โดยทานสามารถ
เลือกซ้ืออาหารและเคร่ืองด่ืมไดบนเคร่ืองบิน ใชเวลาบินประมาณ 6 ช่ัวโมง ** 
* ประเทศเกาหลีใตไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขา
ประเทศ หากฝ�าฝน จะมีโทษปรับและจับ ทั้งน้ีข้ึนอยูกับดุลพินิจของเจาหนาท่ีศุลกากร 
ดานตรวจคนเขาเมือง ** 
* สายการบิน Air Asia X ไมอนุญาตใหเลือกที่น่ัง ระบบจะเปนระบบสุมที่น่ัง ไม
สามารถรีเควสที่น่ังกอนได หากตองการเลือกที่น่ังจะมีคาใชจายเพ่ิมเติม 
* ทานสามารถโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเคร่ืองบินโดยมีน้ําหนักไมเกิน 20 
กิโลกรัม (1 ช้ิน) และ ถือข้ึนเคร่ืองได 7 กิโลกรัม 
 

วันที่ 2 ทาอากาศยานอินชอน – สวนศิลปะ อันยาง – โซล ทาวเวอร – ฮงแด 
02.35 น. เหิรฟ�าสูกรุงโซล โดยสายการบิน AIR ASIA X เท่ียวบินที่ XJ 700 (บินประมาณ 
4.30 – 05.00 ช่ัวโมง 
10.05 น. นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต โดย

สายการบิน Air Asia X เที่ยวบินท่ี XJ 700 ** สําหรับเที่ยวบินน้ี ไมมีบริการ
อาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน กรุณารับประทานอาหารใหเรียบรอยกอนข้ึน
เคร่ืองบิน ใชเวลาบินประมาณ 5 ช่ัวโมง 25 นาที ** (ตามเวลาทองถ่ิน เร็วกวา
เมืองไทยประมาณ 2 ช่ัวโมง) กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพ่ือความสะดวกในการนัด
หมายเวลา **หลังทุกทานผานข้ันตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระ
เรียบรอย 

 นําทานถายรูปกับสวนสุดฮิป สวนศิลปะ อันยาง หรือ Anyang Art Park เพราะโดด
เดนดวยงานศิลปะสุดคูลลสําหรับเปนมุมถายรูปมากถึง 25 จุด ไฮไลทของที่น่ีคือ 
Linear Building Up In The Trees เปนอุโมงคยาวๆ มีเสนสายลวดลายดู
อวกาศดี ความสวยงามก็จะอยูที่ตอนแสงท่ีกระทบกับตัวอุโมงคสีฟ�าและมีเงาตนไม
พาดผาน ท่ีน่ีถือเปนจุดท่ีหามพลาด ยังมีลานกวางท่ีมีทางเดินเปนคล่ืนๆ เหมือนยาน
อวกาศ ตรงน้ีก็เปนอีกจุดหน่ึงที่จะตองมาเก็บภาพกัน Dimensional Mirror 



 

 

Labyrinth เปนอีกหน่ึงจุดยอดนิยมที่คนตองมาถายรูปกัน จะเปนเหมือนเขาวงกต
แทงสแตนเลส มุมท่ีไดก็จะเนนการสะทอนของแสง ไดรูปเกๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการ บีบิมบับ และ ชาบูชาบูสุก้ีสไตล

เกาหลบีนหมอไฟรอนๆ ประกอบดวยหมูสไลด และผักสดนานาชนิด เสิรฟพรอมน้ํา
ซุปรอนๆ และเสนอูดงซ่ึงขาดไมไดในการทาน ชาบูชาบู พรอมขาวสวยเสร์ิฟ พรอม 
ขาวสูตรด่ังเดิมของเกาหลีซ่ึงนําเอาขาวสวย ผักตางๆ เชน ถ่ัวงอก ผักกาดเห็ดหอม 
สาหราย และซอสสีแดงมาผัดรวมกัน ซ่ึงก็จะไดรสชาติแบบเกาหลีจริงๆ  

 
 
 
 
 
 
 นําทานสู  โซลทาวเวอร หรือ นัมซาน ทาวเวอร ไมรวมคาลิฟต  เปนหน่ึงในแหลง

ทองเท่ียวสําคัญของโซล เปดใหบริการมาต้ังแตป 1980 ต้ังอยูบนยอดเขานัมซัง สูง 
236 เมตร ใหวิวเมืองโซลและบริเวณรอบๆแบบ พาโนรามา นับวาเปนหน่ึงในทาว
เวอรที่ใหวิวสวยที่สุดในเอเชีย โซลทาวเวอร ไดรับการ renovate ใหมป 2005 จึง
ไดช่ือใหมเปน N Seoul Tower โดย N ที่เพ่ิมข้ึนมาน้ันยอมาจาก new look หรือ 
รูปแบบใหม โดยมีการปรับเปล่ียนและพัฒนาการตางๆ ทั้งการใหแสงไฟที่
หลากหลายและสวยงามข้ึน รวมถึงภายในที่ตกแตงใหม โดยมีรานอาหารบนหอคอย
ที่จะหมุนครบรอบทุกๆ 48 นาที ช่ือวา N Grill และหองน้ําตกแตงสไตลอวกาศ จุด
ไฮไลทท่ีพลาดไมไดเลยเม่ือมาเที่ยว Seoul Tower น่ันก็คือ สถานท่ีคลองกุญแจช่ือ
ดัง  Love Key Ceremony ท่ีมีความเช่ือวาคูรักที่มาคลองกุญแจที่จะมีความรักท่ี
ยืนยาวไปตลอดกาล โดยที่จะเขียนขอความหรือช่ือของคูรักไวบนแมกุญแจ แลวนําไป



 

 

คลองไวกับราวเหล็กบริเวณฐานของ N Seoul Tower ยังเปนสถานที่ถายทําละคร
เกาหลีแนวนารักๆเร่ือง“กับดักหัวใจยัยแมมด” อิสระใหทุกทานไดเดินเลนและถายรูป
คูหอคอยตามอัธยาศัยหรือคลองกุญแจคูรัก 

 
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย เมนูเซ็ทปลายาง เปนเซ็ทปลา

ยางทานกับขาวเกาหลีรอนๆ พรอมเคร่ืองเคียงตางๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากน้ันนําทานชอปปم�ง ยานฮงแด HONGDAE อยูใกลกับมหาวิทยาลัยศิลปะฮงอิก 

ที่มีช่ือเสียงมากของเกาหลีบรรยากาศจึงสดใสเต็มไปดวยหนุมสาวชาวโซลในตอน
กลางวันฮงแดเปนถนนที่สามารถเดิน ชอปปم�งในรานเส้ือสวยสุดอารตแบบราคา
นักศึกษา และอัพเดตสตรีท สไตล จากแฟช่ันนิสตาตัวจริงสวนกลางคืนเปนแหลง
ปารต้ีที่ chic สุดในโซล 

ค่ํา นําทานเขาสูท่ีพัก SEOUL GALAXY HOTEL, BENIKEA HOTELหรือ เทียบเทา 
โรงแรมคอนเฟรมจะแจงในใบนัดหมายการเดินทางอีกคร้ัง โดยทางบริษัทจะสงใหกอน 
5-7 วันกอนเดินทาง 

 
วันที่ 3 สวนสนุกเอเวอรแลนด (เต็มอ่ิมกับเคร่ืองเลนทั้งวัน) 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  



 

 

จากน้ันนําทาน เพลิดเพลินกับ เอเวอรแลนด (รวมบัตรเคร่ืองเลนไมจํากัดรอบ) ถือวา
เปนสวนสนุกกลางแจงท่ีใหญที่สุดของเกาหลี ต้ังอยูที่ เมืองยงอิน โดยมีบริษัทซัมซุง
เปนเจาของ เอเวอรแลนดน้ันถือวาเปนเหมือน “ดิสนียแลนดเกาหล”ี เลยก็วาได แถม
ถูกนิตยสาร Forbes จัดอันดับใหเปน 1 ใน 4 สวนสนุกยอดนิยมของโลก ในท่ี ค.ศ. 
2005 โดยแตละปจะมีนักทองเท่ียวมาเยือนสวนสนุกแหงน้ีกวา 9 ลานคน ที่ต้ังของ
สวนสนุกเอเวอรแลนดน้ันเหมือนสวนสนุกในฝนจริงๆ เพราะอยูทามกลางหุบเขาและ
ธรรมชาติ สวยเหมือนในเทพนิยาย ดานในถูกแบงออกเปน 5 โซนใหญๆ ดังน้ี 

 Global Fair : จะไดพบกับการตกแตงดวยสถาปตยกรรมตางๆ ของโลกตะวันออก
และตะวันตก ท่ีผสมผสานเขากันไดอยางลงตัว อยางเมโสโปเตเมีย เรอเนสซองส ไป
จนถึงแบบโมเดิรน รูปแบบสวยงาม สีสันสดใส เหมาะกับเด็กๆ และครอบครัว ใหได
ช่ืนชมความงดงามและถายรูปเปนท่ีระลึกกันอยางจุใจ อีกท้ังยังมีรานกิฟทชอป 
รานอาหารตางๆ ราคาเปนกันเอง 

 Zootopia : เปนโซนซาฟารี หรือสวนสัตวน่ันเอง สวนใหญผูมาที่น่ีจะไปเที่ยวโซนน้ี
กันกอน โดยข้ึน Human Sky  กระเชาลอยฟ�าที่ใหหยอนขาช่ืนชมบรรยากาศสอง
ขางทางผานหุบเขา เมื่อมาถึงจะไดพบกับสัตวนานาชนิด ท่ีเปนไฮไลทเลยก็คือลูกไล
เกอร (Liger) ที่เปนลูกแฝดผสมท่ีเกิดข้ึนจากสิงโตเพศผูและเสือเพศเมีย นับเปนแฝด
ผสมเสือ-สิงโตคูแรกในโลก นอกจากน้ียังไดชมการแสดงที่นาต่ืนตาต่ืนใจของหมี 
เพนกวิน แมวน้ํา และไดชมสัตวตางๆ อีก กวา 20 ชนิด มากถึง 100 กวาตัว 

 European Adventure : ไดรับการตกแตงอยางสวยงามตามแบบยุโรป ทั้งตึกท่ี
จําลองเปนหมูบาน และการแตงสวนสวยสไตลฝร่ังเศส มีสวนดอกไมสีสันสวยงามท่ีจะ
ปรับเปลี่ยนไปตามฤดูกาล ท้ังสวนกุหลาบ สวนทิวลิป สวนส่ีฤดู เปนตน มีรานอาหาร
อยูในสวนของ Holland Village และท่ีพลาดไมไดคือการเลนเคร่ืองเลนอีก
หลากหลายชนิด ที่เปนไฮไลทของโซนน้ีเลยก็คือ รถไฟเหาะ T Express ซ่ึงเปน
รถไฟเหาะไมที่สูงท่ีสุดในโลกและมีความชันถึง 77 องศา ว่ิงดวยความเร็ว 104 กม. 
/ ช่ัวโมง ซ่ึงถือวาเปนเคร่ืองเลนที่หวาดเสียวที่สุด ใครชอบความต่ืนเตนตองไมพลาด 

 Magic Land : ดินแดนแหงเทพนิยายแฟนตาซี ท่ีตกแตงไดอยางสวยงามราวกับ
เมืองในฝน มี AESOP'S VILLAGE เปนโลกแหงนิทานอีสป ท่ีสอดแทรกเน้ือหา
สอนใจผานตัวละครท่ีเปนสัตวนารักๆ มากมาย เปนโซนที่เด็กๆ จะตองช่ืนชอบเปน
อยางมาก โซนน้ีมีเคร่ืองเลนเบาๆ เหมาะกับเด็กๆ และครอบครัวใหเลนหลากหลาย 
เชน มาหมุน รถไฟเหาะสําหรับเด็ก เปนตน 

 American Adventure : โซนน้ีจะจําลองประเทศสหรัฐอเมริกายอนกลับไปต้ังแต
เร่ิมตนเมื่อ 500 ปกอน สมัยโคลัมบัสคนพบประเทศอเมริกาใหมๆ เร่ือยมาจนกระ



 

 

ทั้งยุคเฟم�องฟูของดนตรีร็อคแอนดโรล ของ เอลวิส เพรสลีย ซ่ึงท้ังโซนจะมีดนตรี
ประกอบเปนจังหวะสนุกสนานเราใจเหมาะกับวัยรุนและผูใหญ เคร่ืองเลนโซนน้ีจะ
เปนแบบผาดโผน และที่เปนไฮไลทก็คือ เรือเหาะ Columbus Adventures, รถไฟ
เหาะ Rolling X-Train และ เคร่ืองเลนปم�นๆ หมุน Let's Twist   เลนกันครบทุก
โซนแลวยังไมหมด ในตอนกลางคืนยังมีการแสดง Moonlight Parade และ 
Dream of Laciun ชมแสง สี เสียง สวยงามตระการตา ซ่ึงการแสดงโชว และการ
จัดสวนในพ้ืนที่ตางๆ จะหมุนเวียนปรับเปลี่ยนไปตามเทศกาลและฤดูกาลตางๆ 

 อิสระอาหารกลางวัน เพ่ือใหทานไดเต็มอ่ิมกับเคร่ืองเลนในเอเวอรแลนด 
 
 
 
 
 
 
 
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หมูยางเกาหลี หรือคาลบี้ เปนอาหารพ้ืนเมือง

เกาหลีท่ีเล่ืองช่ือและรูจักกันดีท่ัวโลก มีรสชาติกลมกลอม โดยนําหมูสวนที่ติดกับ
กระดูกไปยางบนเตาถานแบบด้ังเดิม เสิรฟพรอมขาวสวยรอนๆ เคร่ืองเคียงหลาก
ชนิด น้ําจ้ิมเตาเจ้ียว และน้ําซุปสาหราย รับประทานคลายกับเมี่ยงคํา 

 
 
 
 
 
 
 
 
ค่ํา นําทานเขาสูท่ีพัก SEOUL GALAXY HOTEL , BENIKEA HOTELหรือ 

เทียบเทา 
โรงแรมคอนเฟรมจะแจงในใบนัดหมายการเดินทางอีกคร้ัง โดยทางบริษัทจะสงใหกอน 
5-7 วันกอนเดินทาง 



 

 

วันที่ 4 ศูนยโสมรัฐบาล – ศูนยเคร่ืองสําอาง –  ศูนยสมุนไพรสนเข็มแดง – พระราชวังเคียง
บ็อค         (สวมชุดฮันบกขาวัง) - ดิวต้ีฟรี – เมียงดง 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
นําทานเดินทางสู ศูนยโสมรัฐบาล ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพวาผลิตจากโสมท่ีมีอายุ 6 
ปซ่ึงถือวาเปนโสมท่ีมีคุณภาพดีที่สุดชมวงจรชีวิตของโสมพรอมใหทานไดเลือกซ้ือโสม
ที่มีคุณภาพดีที่สุดและราคาถูกกวาไทยถึง 2 เทากลับไปบํารุงรางกายหรือฝากญาติ
ผูใหญที่ทานรักและนับถืออีกไมไกลจากกันมากนัก นําทานสู ศูนยเคร่ืองสําอาง เปน
ศูนยรวมของเคร่ืองสําอางของเกาหลี อาทิเชน ROJUKISS, LOTREE, ETUDE 
และอีกมากมายหลากหลายแบรนดเนมท่ีนําเขามาจากท่ัวโลกอิสระทานเลือกซ้ือได
ตามอัธยาศัย จากน้ันนําทานสู ศูนยสมุนไพรสนเข็มแดง ซ่ึงผลิตจากใบสนเข็มแดงใน
ประเทศเกาหลีซ่ึงจะใชตนสนเข็มแดงจากยอดเขาท่ีประเทศเกาหลีเหนือมาผลิตโดยใช
เทคโนโลยีพรอมกับการวิจัยท่ีประเทศเกาหลีใตออกมาเปนน้ํามันสนเข็มแดงภูมิ
ประเทศของประเทศเกาหลีเปนภูเขาประมาณ 70 เปอรเซ็นตโดยกวาจะมาเปน
น้ํามันสนเข็มแดงได 1 แคปซูล ตองใชใบสนเข็มแดงประมาณ 2.7 กิโลกรัมมาสกัด
เอาน้ํามันมาผลิตและวิจัยออกมาเปนน้ํามันสนน้ีสามารถชวยในการลดระดับไขมันใน
เสนเลือดไดเปนอยางดี นําทานชม พระราชวังเคียงบ็อค เปนพระราชวังไมโบราณท่ี
เกาแกที่สุด สรางข้ึนใน ค.ศ. 1394 ภายในพระราชวังแหงน้ีมีหมูพระที่น่ังมากกวา 
200 หลัง มีพ้ืนท่ีประมาณ 90 ไร เปนพระราชวังหลักของราชวงศโชซอน ซ่ึงมี
อํานาจอยูถึง 518 ป สถาปนาขึ้นโดยกษัตริยแทโจ ในจํานวนพระราชวังรวม 5 แหงท่่ี
สรางข้ึนโดยราชวงศน้่ี  แตไดถูกทําลายไปมากในสมัยที่ญ่ีปุ�นเขามาบุกยึดครอง ท้ังยัง
เคยเปนศูนยบัญชาการทางการทหารและเปนที่ประทับของกษัตริย  ปจจุบันไดมีการ
กอสรางหมูพระที่น่ังท่ีเคยถูกทําลายข้ึนมาใหมในตําแหนงเดิม มีพลับพลากลางน้ํา
เคียงเฮวรู ท่ีซึ่งเคยเปนทองพระโรงออกงานสโมสรสันนิบาตตางๆ สําหรับตอนรับ
แขกบานแขกเมือง ถือเปนพระราชวังที่สวยงามย่ิงใหญที่สุด โดยเฉพาะตัวอาคารพระ
ที่น่ังคีนจองจอน (Kunjongjon) ท่ีมีขนาดใหญที่สุด สวยงามที่สุดในพระราชวังแหง
น้ี โดยใชเปนทองพระโรง และออกวาราชการของกษัตริยราชวงศโชซอน อาคารพระ
ที่น่ังคึนจองจอนแหงน้ี เคยถูกกองทหารญ่ีปุ�นเผาทําลายยับเยิน ตอมามีการบูรณะ
ซอมแซมในป ค.ศ.1865 พิเศษ...ใสชุดฮันบก เขาชมพระราชวัง 

 
 
  
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย เมนู Samgyetang หรือ

เมนูไกตุนโสมอาหารในวังในสมัยกอน ปจจุบันเปนอาหารเล่ืองช่ือของเมืองหลวง เช่ือ
กันวาบํารุงและเสริมสุขภาพ ภายในตัวไกจะมีขาวเหนียว รากโสม พุทราแดงและ
เคล็ดลับในการตุนเสิรฟพรอมเคร่ืองเคียงท่ีเรียกวา กักตุกี เสนขนมจีน เหลาโสม 
พริกไทยดํา และเกลือ) 

 
 
 
 
 
 
 
 นําทาน ชอปปم�งสินคาปลอดภาษีท่ี ดิวต้ีฟรี ที่น่ีมีสินคาช้ันนําใหทานเลือกซ้ือมากมาย

กวา 500 ชนิด อาทิ น้ําหอม เส้ือผาเคร่ืองสําอาง กระเป�า นาฬิกา เคร่ืองประดับ 
ฯลฯ จากน้ันนําทานชอปปم�งยาน เมียงดง หรือ สยามสแควรเกาหลี หากทานตองการ
ทราบวาแฟช่ันของเกาหลีเปนอยางไร กาวล้ํานําสมัยเพียงใดทานจะตองมาที่เมียงดง
แหงน้ี พบกับสินคาวัยรุน อาทิ เส้ือผาแฟช่ันแบบอินเทรน เคร่ืองสําอางดังๆ ของ
เกาหลี พบกับความแปลกใหมในการชอปปم�งอีกรูปแบบหน่ึง ซ่ึงเมียงดงแหงน้ีจะมี
วัยรุนหนุมสาวชาวโสมไปรวมตัวกันที่น่ีกวาลานคนในแตละวัน อิสระใหทานชอปปم�ง 
และ รับประทารอาหารเย็นตามอัทธยาศัย 

ค่ํา นําทานเขาสูท่ีพัก SEOUL GALAXY HOTEL , BENIKEA HOTELหรือ 
เทียบเทา 
โรงแรมคอนเฟรมจะแจงในใบนัดหมายการเดินทางอีกคร้ัง โดยทางบริษัทจะสงใหกอน 
5-7 วันกอนเดินทาง 

 



 

 

วันที่ 5 ศูนยสมุนไพรฮอกเกนามู – โรงงานสาหราย – ยานอีแด – มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา - 
Hyundai Premium Outlet – ซุปเปอรมาเก็ตละลายเงินวอน – สนามบิน 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
จากน้ันนําทานเดินทางไปดูแลสุขภาพกันท่ี ศูนยสมุนไพรฮอกเกนามู ซ่ึงเปนสมุนไพร
ที่ทั่วโลกยอมรับ รวมถึงสถาบันตางๆ วาเปนสมุนไพรท่ีมีคุณภาพดีที่สุดในการบํารุง
ตับและดูและตับของเรา ซ่ึงจะเปนสมุนไพรท่ีหาไดยากในปจจุบัน ทานจะไดชมการ
สาธิต การทดลองวาสมุนไพรชนิดน้ีมีคุณคาเพียงใดตอโลกใบน้ี ตนไมชนิดน้ี
เจริญเติบโตในป�าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือน้ําทะเล 50-
800 เมตรชาวเกาหลีรุนใหมนิยมนํามารับประทานเพ่ือชวยดูแลตับใหสะอาดแข็งแรง 
ป�องกันโรคตับแข็ง ไมถูกทําลายจาการด่ืมแอลกอฮอล กาแฟ บุหรี่ สารตกคางจาก
อาหารและยา จากน้ันนําทานเขาชม โรงงานสาหราย ของฝากที่มีช่ือเสียงของเกาหลี 
ผลิตสาหรายใหม สด ทุกวันมีหลายรสชาติใหทานไดเลือกซ้ือไปเปนของฝาก จากน้ัน
นําทาน เรียนรูวิธีการทํา คิมบับ (ขาวหอสาหราย) อาหารงายๆๆที่คนเกาหลีนิยม
รับประทาน คิม แปลวา สาหราย บับ แปลวา ขาว จะเปนแทงยาวๆ แลวเคาก็จะห่ัน
เปนช้ินๆพอดีคํา จ้ิมกะโชยุญี่ปุ�นหรือวาซาบิก็ได ตามรานอาหารก็จะมีทําเปนพิเศษ 
คือมีผัดซอสมาใหจ้ิมราดดวย 
 
 
 
 
 
 

 
 นําทาน ชอปปم�งยานอีแด หรือแถวบริเวณมหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา เปนยานชอปปم�ง

สินคาแนววัยรุนแฟช่ันวัยใสสไตลเกาหลี  สินคาราคาไมแพง ทั้งยังมีสินคา
หลากหลายแนวใหเดินเลือก ไมวาจะเปน ของจุกจิกนารักๆก๊ิฟชอปเกๆ 
เคร่ืองประดับ เส้ือผา  แวนตา กระเป�า รองเทา อุปกรณเก่ียวกับโทรศัพท 
เคร่ืองสําอางตางๆ รานคายาวเหยียดสองขางทาง   ถายรูปสุดชิค มหาวิทยาลัยสตรี
อีฮวา เปนมหาวิทยาลัยแหงแรกสําหรับนักศึกษาหญิงที่มีความทันสมัยมาก กอต้ังข้ึน
ในป 1866 โดยมิชชันนารีชาวอเมริกัน ที่ช่ือ Mary F. Scranton ซ่ึงมีความเช่ือวา 
ผูหญิงทุกคนมีคุณคาพอใหนับถือเคารพ โดยคําวา “อีฮวา” น้ันหมายถึงตนแพรที่ออก



 

 

ดอก ในบางคร้ังใชส่ือถึงกลุมผูหญิง และท่ีสําคัญ ไดเลือกใชคําวา Womans แทน 
Women ดวย สวนปรัชญาของมหาวิทยาลัยคือ Truth, Goodness,and 
Beauty แถมมหาวิทยาลัยน้ียังเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม เพราะรอบบริเวณจะเต็มไป
ดวยตนไมสีเขียวขจี ดูรมร่ืนสบายตามากๆ และความสวยงามของอาคารที่สรางดวย
อิฐท่ีทําใหความคลาสสิกมาเจอกับความทันสมัยกลมกลืน โดยเฉพาะบริเวณหองสมุด
ที่เปนทางลาดลงไป เปนไฮไลทท่ีใครมาถึงก็ตองถายรูป 

 
 
 
 
 
 
เท่ียง       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูจิมดัก เปนไกพะโลผัดกับวุนเสนและผัก

อรอยมากมายเสริฟพรอมขาวสวยรอนๆ พรอมเคร่ืองเคียงตางๆ 
 
 
 
 
 
 
 

นําทานเดินทางชอปปم�ง Hyundai Premium Outlet  เปนชอบปم�งเอาทเลตขนาด
ใหญของอาณาจักรฮุนได รานสินคาแบรนดเนมระดับโลกมากมาย หลายพันรานคา 
จากน้ันเตรียมตัวกลับกรุงเทพ แวะซื้อของ ซุปเปอรมาเก็ตละลาลเงินวอน สาหราย 
ขนมตาง ๆ  ช็อกโกแลตหินซีเรียลช็อกโก  ผลิตภัณฑของใบและรากฝอยของโสม ใน
รูป ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหนาโสม ครีมลางหนาโสม เคร่ืองสําอางโสม เปนตน  
และยังมีหมอนสุขภาพ  กิมจิ  เปบเปโร (ป�อกก้ีเกาหลี) ชินราเมง (มามาเกาหลี)  
สมควรเวลานําทานเดินทางสูสนามบิน 

 
วันที่ 6 อินชอน – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)                                                                                                           
01.05 น. นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง โดยสายการบิน Air Asia X 

เที่ยวบินท่ี XJ 703 ** ราคาทัวรไมรวมบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง โดย



 

 

ทานสามารถเลือกซ้ืออาหารและเคร่ืองด่ืมไดบนเคร่ืองบิน ใชเวลาบินประมาณ 6 
ช่ัวโมง **ฃ 

04.40 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิ
ภาพ พรอมกับความประทับใจ 

 
อัตราคาบริการ 
กําหนดวันเดินทาง ผูใหญ 1 ทาน 

( พักหองละ 2 – 3 ทาน ) 
พักเด่ียว 

02 – 07 ตุลาคม 62  17,900.- 5,500 
03 – 08 ตุลาคม 62 17,900.- 5,500 
04 – 09 ตุลาคม 62 17,900.- 5,500 
09 – 14 ตุลาคม 62 วันคลายสวรรคตร.
9 19,900.- 5,500 

11 – 16 ตุลาคม 62 วันคลายสวรรคตร.9 19,900.- 5,500 
16 – 21 ตุลาคม 62   18,900.- 5,500 
17 – 22 ตุลาคม 62   17,900.- 5,500 
18 – 23 ตุลาคม 62  วันปยมหาราช 19,900.- 5,500 
19 – 24 ตุลาคม 62  วันปยมหาราช 19,900.- 5,500 
22 – 27 ตุลาคม 62  วันปยมหาราช 18,900.- 5,500 
26 – 31 ตุลาคม 62   17,900.- 5,500 
29 ตุลาคม – 03 พฤศจิกายน 62 16,900.- 5,500 
30 ตุลาคม – 04 พฤศจิกายน 62 17,900.- 5,500 
31 ตุลาคม – 05 พฤศจิกายน 62 16,900.- 5,500 
05 – 10 พฤศจิกายน 62 14,900.- 5,500 
06 – 11 พฤศจิกายน 62 15,900.- 5,500 
07 – 12 พฤศจิกายน 62 15,900.- 5,500 
12 – 17 พฤศจิกายน 62 14,900.- 5,500 
13 – 18 พฤศจิกายน 62 15,900.- 5,500 
19 – 24 พฤศจิกายน 62 14,900.- 5,500 
20 – 25 พฤศจิกายน 62 15,900.- 5,500 
21 – 26 พฤศจิกายน 62 15,900.- 5,500 



 

 

*** ราคาโปรโมช่ัน!!!ไมมีราคาเด็ก *** 
ราคาอ่ืนๆ  

1. เด็กทารก INFANT (อายุต่ํากวา 2 ป) ราคา 8,900 บาท 
2. จอยแลนดไมใชต๋ัวเคร่ืองบิน ราคา 8,900 บาท 

 
ไมรวมทิปไกด+คนขับรถตลอดการเดินทาง ทานละ 45,000 วอน (ประมาณ 1,500 บาท) 
ขออนุญาตเก็บคาทิปทุกทานที่สนามบินไทย  
กรุณาชําระคามัดจําทานละ 10,000 บาท  หลังจากจองภายใน 3 วัน  
หากไมชําระภายในเวลาท่ีกําหนด ทางบริษัทขออนุญาตตัดที่น่ังตามเง่ือนไข 
 
ขอควรทราบ : 
 1.ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการตรวจพิจารณาจากดานตรวจคนเขาเมือง (ต.ม.)ใน
การ เขา-ออกทั้งประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต อันเน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิด
กฎหมาย การหลบหนีเขาออกเมือง หรือการถูกปฎิเสธในกรณีอ่ืนๆทุกกรณี ทางบริษัทจะไม
รับผิดชอบและไมคืนคาใชจายตางๆท้ังส้ิน เน่ืองจากเปนการเหมาจายกับตัวแทนบริษัทแลว 
 2.การเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสมโดยไมแจงใหทราบลวงหนา 
ท้ังน้ีเน่ืองจากสภาพ ลม ฟ�า อากาศ และสถานการณในการเดินทางขณะน้ันแตจะคํานึงถึงความ
ปลอดภัยในการเดินทาง และผลประโยชนของหมูคณะเปนสําคัญ โดยไมทําใหมาตรฐานของการ
บริการลดนอยลง 
 3.ขอความรวมมือในการลงรานรัฐบาลตามโปรแกรมกําหนด เชน รานศูนยโสม
รัฐบาล, ศูนยสมุนไพรบํารุงตับศูนยสมุนไพรสนเข็มแดง, ศูนยเคร่ืองสําอาง, Duty free ไมมี
การบังคับซ้ือแตอยางใด แตขอความกรุณาตองลงใหครบทุกราน 
 4.ทัวรน้ีจัดใหเฉพาะลูกคาท่ีประสงคจะไปทองเที่ยวตามรายการของทัวรทุกวันเทาน้ัน  
หากทานไมสามารถรวมทัวรทุกวัน แคสมัครมารวมทัวรเพียงเพ่ือการใชต๋ัวเคร่ืองบินและท่ีพักใน
ราคาพิเศษ  หากทานไมแจง และปรากฏวาทานไมรวมทัวรในบางวัน ทางบริษัทจะคิดคา
ดําเนินการในการแยกทองเท่ียวเอง 300 USD  (กอนซ้ือทัวร จะตองแจงความประสงคที่เปน
จริง เพ่ือทางผูจัดจะไดคิดคาบริการที่เหมาะสม) 
 
*** กอนตัดสินใจจองทัวร ควรอานเง่ือนไขการเดินทางอยางถองแท จนเปนท่ีพอใจ 
แลวจึงวางมัดจําเพ่ือประโยชนของทานเอง *** 
**พาสปอรตควรมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือนนับจากวันเดินทาง** 



 

 

รายละเอียดสําหรับการอัพท่ีน่ังบนเคร่ืองบินและการซ้ือน้ําหนักกระเป�า 
สายการบินแอรเอเชียเอ็กซ ใหบริการดวยเคร่ืองบิน Air Bus A330 
หมายเหตุ 

- น่ังของ STANDARD SEAT จะเปนระบบสุมที่น่ัง ไมสามารถรีเควสท่ีน่ังได 
- สามารถอัพเกรดไดเฉพาะท่ีน่ัง Hot Seat เทาน้ัน ท่ีน่ัง Premium ต๋ัวกรุปไมสามารถ

อัพเกรดได  
- ไมอนุญาตใหทารกและเด็กท่ีมีอายุต่ํากวา 12 ป น่ังในโซนปลอดเสียง (Silence Zone) 

แถวที่ 7-14 
 

กรณีตองการซ้ือน้ําหนักกระเป�าเพ่ิม (จากปกติท่ีสายการบินกําหนดขาไปและขากลับทานละไม
เกิน 20 กิโลกรัม) 
มีคาใชจายเพ่ิมเติมดังน้ี 

- เพ่ิม 05 กิโลกรัม = 500 บาท/ทาน/เที่ยวบิน 



 

 

- เพ่ิม 10 กิโลกรัม = 800 บาท/ทาน/เที่ยวบิน 
- เพ่ิม 20 กิโลกรัม = 1,800 บาท/ทาน/เท่ียวบิน 

 
ราคาทัวรน้ีรวม 
 คาต๋ัวเครื่องบินช้ันประหยัดไปกลับพรอมกรุป 

น้ําหนักกระเป�าไมเกิน 20 กิโลกรัมตอทาน/หิ้วข้ึนเคร่ืองได 7 กิโลกรัม 
 คาภาษีสนามบินทุกแหง 
 โรงแรมระดับ 3 ดาว พักหองละ 2 – 3 ทาน จํานวน 3 คืน  
 บริการอาหารทุกม้ือตามรายการระบุ 
 คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตางๆตามรายการระบุ 
 คารถรับ-สงและนําเที่ยว พรอมหัวหนาทัวรชํานาญงานและมัคคุเทศกทองถ่ิน ตลอดการ

เดินทาง 
 คาประกันอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไข

กรมธรรม) 
 
อัตราน้ีไมรวม 
 คาทิปไกด และคนขับรถ ประมาณ  45,000 วอนหรือ 1,500 บาท ตอทานตลอดทริป 

สวนหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจ 
 คาใชจายสวนตัวอ่ืนๆ เชน หนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาซักรีด คาอาหารเคร่ืองด่ืม

นอกเหนือรายการ  
 คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % และ หัก ณ ที่จาย 3 %    
 คาน้ําหนักกระเป�าเกิน 20 กิโลกรัม  /  คาวีซาสําหรับหนังสือเดินทางตางดาว หรือ

ชาวตางชาติ 
 
หมายเหตุ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเล่ือนการเดินทาง หรือ เปล่ียนแปลงราคา ในกรณีท่ีผูเดินทาง
ไมถึง 20 คนข้ึนไป 

 ในกรณีท่ีสายการบินประการปรับข้ึนภาษีน้ํามัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียก
เก็บคาภาษีน้ํามันเพ่ิมตามความเปนจริง 

 ต๋ัวเคร่ืองบินที่ออกเปนกรุปไมสามารถเล่ือนวันเดินทางหรือขอคืนเงินได 



 

 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลง หรือสลับรายการทองเท่ียวตามความเหมาะสม 
ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย หรือเหตุการณท่ีอยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ 
จะคํานึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชนของคณะผูเดินทางเปนหลัก 

 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิน หากเกิดเหตุการณสุดวิสัย เชน ความลาชาจากสาย
การบิน การยกเลิกเท่ียวบิน การเมือง การประทวง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล 
ปญหาจราจร อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ หรือทรัพยสินสูญหายอันเน่ืองมาจากความประมาท
ของตัวทานเอง หรือจากการโจรกรรม และอุบัติเหตุจากความประมาทของตัวทานเอง 

 กรณีท่ีสถานที่ทองเท่ียวใดๆ ที่ไมสามารถเขาชมไดเน่ืองจากเหตุสุดวิสัย สภาพอากาศ 
เหตุการณท่ีอยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ เปนตน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืน
คาใชจายใดๆ ท้ังส้ิน 

 กรณีท่ีทานสละสิทธ์ิในการใชบริการใดๆ หรือไมเขาชมสถานท่ีใดๆ ก็ตามท่ีระบุใน
รายการทองเที่ยว หรือไมเดินทางพรอมคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคาใชจายไม
วากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

 กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองทั้งในประเทศไทย และในตางประเทศมีปฏิเสธมิใหเดิน
ทางเขา-ออกตามประเทศที่ระบุไว  เน่ืองจากการครองครองส่ิงผิดกฎหมาย ส่ิงของ
ตองหาม เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือไมวาดวยเหตุผลใดๆ ก็ตามบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธ์ิที่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดก็ตาม  

 กรณีท่ีทานใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทางเพ่ือการทองเท่ียวกับคณะ
ทัวร หากทานถูกปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม
คืนคาทัวรและรับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน 

 เม่ือทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดแลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับ
เง่ือนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด 

 
เง่ือนไขการชําระเงิน 

 ชําระคามัดจํา ทานละ 10,000 บาท หลังจากทําการจองภายใน 3 วัน  
 ชําระเงินคาทัวรสวนที่เหลือภายใน 21 วัน กอนออกเดินทาง 
 กรณีลูกคาทําการจองภายในระยะเวลาคงเหลือไมถึง 15 วัน กอนออกเดินทาง ทางบริษัท

ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาทัวรเต็มจํานวน 100% 
 
เง่ือนไขการยกเลิก 

 ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมัดจําเต็มจํานวน 



 

 

 ยกเลิกกอนการเดินทาง 21 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บคาใชจาย 100% ของราคา
ทัวรท้ังหมด 

 กรณีกรุปที่เดินทางชวงวันหยุด เทศกาลตางๆ เชน ปใหม สงกรานต เปนตน ทางบริษัทฯ 
ตองมีการการันตีมัดจําที่น่ังกับทางสายการบิน รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน Charter 
Flight และโรงแรมที่พักตางๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคามัดจํา หรือ คาทัวร
ทั้งหมด ไมวายกเลิกกรณีใดก็ตาม 

 เม่ือออกต๋ัวแลว หากทานมีเหตุบางประการทําใหเดินทางไมได ไมสามารถขอคืนคาต๋ัวได 
เน่ืองจากเปนนโยบายของสายการบิน 
 

ขอแนะนําเพ่ิมเติม สําหรับผูเดินทางไปทองเที่ยวประเทศเกาหลีใต 
1. ผูเดินทางที่ยังคงสภาพการเปนนักศึกษา กรุณาเตรียมใบรับรองการเปนนักศึกษาจาก

สถาบันการศึกษาเปนภาษาอังกฤษติดตัวไปดวยอาจจะตองใชในบางกรณี 
2. ผูเดินทางที่เปนขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานบริษัทเอกชนตางๆ กรุณา

เตรียมบัตรประจําตัวขาราชการ หรือใบรับรองการทํางานเปนภาษาอังกฤษอาจจะตองใช
ในบางกรณี 

3. ผูเดินทางที่ทําเลมพาสปอรตใหมเน่ืองจากเลมเกาหมดอายุใหพกหนังสือเดินทางเลมเกา
ติดตัวไปดวยอาจจะตองใชในบางกรณี 

4. กรุณาพกบัตรเครดิต (ถามี) และเงินสดติดตัว ท้ังเงินวอนและเงินสกุล USD กองตรวจคน
เขาเมืองอาจจะขอดูในบางกรณี อานเอกสารโปรแกรมทัวรในละเอียดชัดเจน ทั้งสถานที่
ทองเที่ยว,เที่ยวบิน,วันเดินทาง เพ่ือประโยชนแกตัวทานเองในกรณีท่ีตองตอบคําถามที่
ดานตรวจคนเขา้เมอืง 


