
 

 

รหัสทัวร ZAT1902104 
ทัวรเกาหลี EASY KOREA LOVE AUTUMN 6 วัน 3 คืน (XJ) 
 
เกาะนามิ ซกโซ วัดนักซานซา เอเวอรแลนด ทงแดมุน ศูนยโสมรัฐบาล พระราชวังเคียงบ็อค  
ดิวต้ีฟรี โซลทาวเวอร พิพิธภัณฑน้ําแข็ง   

 
 



 

 

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 – เกาะนามิ – วัดนักซานซา 
02.35 น. เหิรฟ�าสูกรุงโซล โดยสายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบินที่ 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 

 นําทานสู เกาะนามิ ต้ังอยูที่เมืองชุนชอน จังหวัดคังว็อน หางจากกรุงโซลไปทาง
ตะวันออก 63 กิโลเมตร เปนแหลงทองเที่ยวที่มีช่ือเสียงของเกาหลีใต เกาะนามีมี
รูปรางเหมือนใบไมลอยน้ํา เปนเกาะกลางแมน้ําฮัน ซ่ึงเกิดจากการสรางเข่ือนช็อง
พย็อง โดงดังจากซีรีสเร่ือง เพลงรักในสายลมหนาว ซึ่งใชเกาะนามีเปนสถานท่ีถายทํา 
เกาะนามีไดช่ือตามนายพลนัมอี ที่รับราชการต้ังแตอายุ 17 ป บิดาอยูในตระกูลสูง
ศักด์ิ สวนมารดาเปนเจาฟ�าหญิง เขานําทัพกวาดลางจลาจลในพ้ืนท่ีภาคเหนือและ
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไดทั้งหมด และไดรับตําแหนงสูงเม่ือยังมีอายุเพียง 



 

 

26 ป แตหลังจากเปล่ียนรัชกาลใหม เขาก็ถูกใสรายวาเปนกบฏ และถูกประหารชีวิต
พรอมกับมารดาและพวกรวม 25 คน ตอมา หลังผลัดเปล่ียนรัชกาลใหมอีกคร้ัง ไดมี
การพิสูจนพบวาขอกลาวหาทั้งหมดลวนเปนเท็จ เขาจึงไดรับคืนยศถาบรรดาศักด์ิ
ดังเดิม เกาะแหงน้ีมีทิวทัศนที่สวยงามไปดวยตนเกาลัดและทิวสนเรียงราย ในชวงฤดู
ใบไมรวงจะมีเทศกาลใบไมเปล่ียนสี ใบไมตางเปล่ียนเปนสีแดงสวยงาม และมีสุสาน
ของนายพลนามี ซ่ึงยังคงต้ังอยู ณ เกาะแหงน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการทานดวยเมนู ทัคคาลบี หรือไกบารบี

คิวผัดซอสเกาหลีอาหารเล่ืองช่ือของเมืองชุนชอน โดยนําไกบารบีคิว มันหวาน ผัด
กะหล่ําตน    กระเทียม ตอกหรือขาวปم�น และซอสมาผัดรวมกันบนกระทะแบนดํา
คลุกเคลาทุกอยางใหเขาที่ รับประทานกับผัดกาดเกาหลีและเคร่ืองเคียง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 นําทานเดินทางสู ซกโซ เมืองประมงชายฝم�งทะเลตะวันออกที่เงียบสงบ ฝم�งหน่ึงของ
เมืองน้ีถูกขนาบเอาไวดวยเทือกเขาซอรัคซานและอีกฝم�งหน่ึงของเมืองก็ถูกขนาบเอาไว
ดวยทะเลตะวันออก ท่ีน่ีจึงเปนอีกเมืองที่ตกเปนจุดหมายปลายทางของนักเดินทาง
หลายคนเพราะสามารถทองเที่ยวไดท้ังแบบเดินป�าข้ึนเขาดูธรรมชาติหรือชมวิวดูคล่ืน
เลนน้ําทะเล ผูคนสวนใหญของที่น่ีประกอบอาชีพประมง รานคาริมทางเต็มไปดวย
รานขายอาหารทะเล แถมยังเปนอีกหน่ึงสถานท่ีที่แฟนละครเกาหลีไมควรพลาด 
เพราะที่น่ีเปนหน่ึงในสถานท่ีถายทําละครเกาหลีช่ือดังอยาง รักน้ีช่ัวนิรันดร (Autumn 
In My Heart) ที่เคยทําเอาน้ําตาของหลายตอหลายคนไหลกันพรากๆ ใหกับความ

รักสามเศราของพระนาง จากน้ันนําทานชม วัดนักซานซา ต้ังอยูใกลชายหาดนักซาน
ซึ่งอยูทางตอนเหนือของเมืองคังนึง ในชวงหนารอนเต็มไปดวยผูคนมาตากอากาศและ
เลนน้ําทะเล หนาหนาวทานอาจจะพบกับการตากปลาหิมะ วัดแหงน้ีมีพระพุทธรูปอัน
เกาแกทางประวัติศาสตร สรางข้ึนในสมัยชิลลาเมืองราวพันกวาปที่แลวโดยพระอึยซัง 
นมัสการเจาแมกวนอิม องคยืนที่สูงถึง 16 เมตร ต้ังตระหงานอยูกลางแจงบนยอดเขา
ชินซองบอง คอยปกป�องชาวเมืองเกาหลีและชาวประมง โดยหันพระพักตรสูทะเล
ตะวันออก – ประเทศญ่ีปุ�น   และมีจุดชมวิวช่ือดังตามบทกวีเกาหลีเพ่ือชมพระ
อาทิตยข้ึนยามเชา ที่ศาลา “อุลซันแด”  

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย เมนู OSAM หรือหมูและ
ปลาหมึกผัดน้ําคลุกคลิกเน้ือหมูและปลาหมึกยางบารบีคิวหมักสไตลสมัยใหมเกาหลี
คนตางประเทศนิยมรับประทานเพราะมีรสชาติออกหวานเผ็ดเล็กนอย โดยการนําบาร
บีคิวหมูปลาหมึกลงในกระทะครึ่งวงกลมพรอมน้ําซุปปรุงรส 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
ค่ํา นําทานเขาสูท่ีพัก SEOUL GALAXY HOTEL, BENIKEA HOTELหรือ เทียบเทา 

โรงแรมคอนเฟรมจะแจงในใบนัดหมายการเดินทางอีกคร้ัง โดยทางบริษัทจะสงใหกอน 
5-7 วันกอนเดินทาง 

 
วันที่ 3 สวนสนุกเอเวอรแลนด - โรงงานสาหราย + KIMCHI SCHOOL + ฮันบก  
             ทงแดมุน 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

จากน้ันนําทาน เพลิดเพลินกับ เอเวอรแลนด (รวมบัตรเคร่ืองเลนไมจํากัดรอบ) ถือวา
เปนสวนสนุกกลางแจงท่ีใหญที่สุดของเกาหลี ต้ังอยูที ่เมืองยงอิน โดยมีบริษัทซัมซุง
เปนเจาของ เอเวอรแลนดน้ันถือวาเปนเหมือน “ดิสนียแลนดเกาหล”ี เลยก็วาได แถม
ถูกนิตยสาร Forbes จัดอันดับใหเปน 1 ใน 4 สวนสนุกยอดนิยมของโลก ในที่ ค.ศ. 
2005 โดยแตละปจะมีนักทองเท่ียวมาเยือนสวนสนุกแหงน้ีกวา 9 ลานคน ที่ต้ังของ
สวนสนุกเอเวอรแลนดน้ันเหมือนสวนสนุกในฝนจริงๆ เพราะอยูทามกลางหุบเขาและ
ธรรมชาติ สวยเหมือนในเทพนิยาย ดานในถูกแบงออกเปน 5 โซนใหญๆ ใหทานทอง
ไปกับโลกของสัตวป�าซาฟารีทานจะไดพบกับ ไลเกอร ซ่ึงเปนลูกแฝดผสมท่ีเกิดข้ึนจาก
ความรักระหวางสิงโตผูเปนพอและเสือผูเปนแมนับเปนแฝดผสมเสือ-สิงโตคูแรกใน
โลกชมความนารักของหมีตางๆซ่ึงพนักงานขับรถซาฟารีจะเปนผูทักทายและเลนกับ
พวกเขาเติมเต็มความสุขของทานสนุกสนานกับเคร่ืองเลนตางๆ ไมจํากัดชนิด พรอม
ทั้งบรรยากาศหนาวๆ โรแมนติคๆ  

 
 
 
 
 
 



 

 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการทานดวยเมนู หมูยางเกาหลี หรือ
คาลบ้ี เปนอาหารพ้ืนเมืองเกาหลีท่ีเล่ืองช่ือและรูจักกันดีท่ัวโลก มีรสชาติกลมกลอม 
โดยนําหมูสวนที่ติดกับกระดูกไปยางบนเตาถานแบบด้ังเดิม เสิรฟพรอมขาวสวย
รอนๆ เคร่ืองเคียงหลากชนิด น้ําจ้ิมเตาเจี้ยว และน้ําซุปสาหราย รับประทานคลายกับ
เมี่ยงคํา 

 
 
 
 
 
 

จากน้ันนําทานเขาชม โรงงานสาหราย ของฝากที่มีช่ือเสียงของเกาหลี ผลิตสาหราย
ใหม สด ทุกวันมีหลายรสชาติใหทานไดเลือกซ้ือไปเปนของฝาก และเย่ียมชมสถาบัน
สอนทํากิมจิชมวิธีการทํากิมจิ หรือ KIMCHI SCHOOL สถาบันสอนทํากิมจิชม
วิธีการทํากิมจิ ผักดองที่สามารถเก็บไวไดนานและเปนอาหารที่ข้ึนโตะชาวเกาหลีทุก
มื้อปจจุบันกิมจิเปนที่นิยมแพรหลาย เพราะประกอบดวยแบคทีเรียที่เปนประโยชนใน
การยอยอาหารและป�องกันโรคให ทานไดทดลองทํากิมจิดวยตัวทานเองและสามารถ
นํากลับมาเปนของฝาก พิเศษ เก็บภาพความประทับใจดวยการ ใสชุดประจําชาติของ
เกาหลีใต ชุดฮันบก 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการ บีบิมบับ และ ชาบูชาบูสุก้ีสไตลเกาหลี
บนหมอไฟรอนๆ ประกอบดวยหมูสไลด และผักสดนานาชนิด เสิรฟพรอมน้ําซุป
รอนๆ และเสนอูดงซ่ึงขาดไมไดในการทาน ชาบูชาบู พรอมขาวสวยเสร์ิฟ พรอม ขาว
สูตรด่ังเดิมของเกาหลีซ่ึงนําเอาขาวสวย ผักตางๆ เชน ถ่ัวงอก ผักกาดเห็ดหอม 
สาหราย และซอสสีแดงมาผัดรวมกัน ซ่ึงก็จะไดรสชาติแบบเกาหลีจริงๆ  

 
 
 
 
 
 

จากน้ันนําทานเดินทางสูยานศูนยการคาแหลงชอปปم�งที่ช่ือไดวาใหญที่สุดในเอเชีย ทง
แดมุน ซ่ึงต้ังอยูบริเวณประตูเมืองโบราณทางทิศตะวันออกทานสามารถซ้ือสินคา
หลากหลายประเภทไดที่น้ี อาทิ เส้ือผาบุรุษ-สตรี รองเทาบุรุษ-สตรี รองเทาผาใบ 
เข็มขัด ของที่ระลึก ชุดเครื่องครัวถุงนองถุงเทาผาพันคอโดยทานจะได สัมผัส กับ 
บรรยากาศการชอปปم�งสินคาในราคาเกาหลีอยางแทจริง ทงแดมุน ดีไซน พลาซา 
แอนด พารค ยังเปนสถานท่ีถายทําซีรียสุดฮิตอยาง "You Who Came From The 
Stars" และ     มิวสิควิดีโอของ 2NE1 เพลง "Come Back Home 

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

 
วันที่ 4 ศูนยโสมรัฐบาล – COSMETIC SHOP –  ศูนยสมุนไพรสนเข็มแดง – พระราชวัง

เคียงบ็อค –     ดิวต้ีฟรี – โซลทาวเวอร  - เมียงดง 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

นําทานเดินทางสู ศูนยโสมรัฐบาล ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพวาผลิตจากโสมท่ีมีอายุ 6 
ปซ่ึงถือวาเปนโสมท่ีมีคุณภาพดีที่สุดชมวงจรชีวิตของโสมพรอมใหทานไดเลือกซ้ือโสม
ที่มีคุณภาพดีที่สุดและราคาถูกกวาไทยถึง 2 เทากลับไปบํารุงรางกายหรือฝากญาติ
ผูใหญที่ทานรักและนับถืออีกไมไกลจากกันมากนัก จากน้ันนําทานสู ศูนยสมุนไพรสน
เข็มแดง ซ่ึงผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลีซ่ึงจะใชตนสนเข็มแดงจากยอด



 

 

เขาที่ประเทศเกาหลีเหนือมาผลิตโดยใชเทคโนโลยีพรอมกับการวิจัยท่ีประเทศเกาหลี
ใตออกมาเปนน้ํามันสนเข็มแดงภูมิประเทศของประเทศเกาหลีเปนภูเขาประมาณ 70 
เปอรเซ็นตโดยกวาจะมาเปนน้ํามันสนเข็มแดงได 1 แคปซูล ตองใชใบสนเข็มแดง
ประมาณ 2.7 กิโลกรัมมาสกัดเอาน้ํามันมาผลิตและวิจัยออกมาเปนน้ํามันสนน้ี
สามารถชวยในการลดระดับไขมันในเสนเลือดไดเปนอยางดี นําทานไปชอปปم�ง 
COSMETIC SHOP เปนศูนยรวมของเคร่ืองสําอางของเกาหลี อาทิเชน 
ROJUKISS, LOTREE, ETUDE และอีกมากมายหลากหลายแบรนดเนมท่ีนําเขา
มาจากท่ัวโลกอิสระทานเลือกซ้ือไดตามอัธยาศัย รวมถึงเวชสําอางคยอดนิยม เชน 
สเต็มเซลลหนาเด็ก หนากาก LED ลด กระ ฝ�า จุดดางดํา , โบท็อกเกาหลี , ครีมหอย
ทาก , WATER DROP (ครีมน้ําแตก) , BUBBLE CLEANSING , CC ครีม ซ่ึง
ราคาถูกกวาท่ีเมืองไทยเกือบเทาตัว และบางผลิตภัณฑยังไมมีขายในไทย 
 
 
 
 
 
 

 
นําทานชม พระราชวังเคียงบ็อค เปนพระราชวังไมโบราณที่เกาแกที่สุด สรางข้ึนใน 
ค.ศ. 1394 ภายในพระราชวังแหงน้ีมีหมูพระที่น่ังมากกวา 200 หลัง มีพ้ืนท่ี
ประมาณ 90 ไร เปนพระราชวังหลักของราชวงศโชซอน ซ่ึงมีอํานาจอยูถึง 518 ป 
สถาปนาข้ึนโดยกษัตริยแทโจ ในจํานวนพระราชวังรวม 5 แหงท่่ีสรางขึ้นโดยราชวงศน้่ี  
แตไดถูกทําลายไปมากในสมัยท่ีญี่ปุ�นเขามาบุกยึดครอง ท้ังยังเคยเปนศูนยบัญชาการ
ทางการทหารและเปนที่ประทับของกษัตริย  ปจจุบันไดมีการกอสรางหมูพระท่ีน่ังที่
เคยถูกทําลายข้ึนมาใหมในตําแหนงเดิม มีพลับพลากลางน้ําเคียงเฮวรู ท่ีซึ่งเคยเปน
ทองพระโรงออกงานสโมสรสันนิบาตตางๆ สําหรับตอนรับแขกบานแขกเมือง  ถือเปน
พระราชวังท่ีสวยงามย่ิงใหญที่สุด โดยเฉพาะตัวอาคารพระท่ีน่ังคีนจองจอน 
(Kunjongjon) ที่มีขนาดใหญที่สุด สวยงามที่สุดในพระราชวังแหงน้ี โดยใชเปนทอง
พระโรง และออกวาราชการของกษัตริยราชวงศโชซอน อาคารพระที่น่ังคึนจองจอน
แหงน้ี เคยถูกกองทหารญ่ีปุ�นเผาทําลายยับเยิน ตอมามีการบูรณะซอมแซมในป ค.ศ.
1865  
 



 

 

 
 
  
 
 
 
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 นําทานสู  โซลทาวเวอร หรือ นัมซาน ทาวเวอร ไมรวมคาลิฟต  เปนหน่ึงใน
แหลงทองเที่ยวสําคัญของโซล เปดใหบริการมาต้ังแตป 1980 ต้ังอยูบนยอดเขานัม
ซัง สูง 236 เมตร ใหวิวเมืองโซลและบริเวณรอบๆแบบ พาโนรามา นับวาเปนหน่ึง
ในทาวเวอรที่ใหวิวสวยที่สุดในเอเชีย โซลทาวเวอร ไดรับการ renovate ใหมป 
2005 จึงไดช่ือใหมเปน N Seoul Tower โดย N ที่เพ่ิมข้ึนมาน้ันยอมาจาก new 
look หรือ รูปแบบใหม โดยมีการปรับเปล่ียนและพัฒนาการตางๆ ท้ังการใหแสงไฟ



 

 

ที่หลากหลายและสวยงามข้ึน รวมถึงภายในที่ตกแตงใหม โดยมีรานอาหารบน
หอคอยที่จะหมุนครบรอบทุกๆ 48 นาที ช่ือวา N Grill และหองน้ําตกแตงสไตล
อวกาศ จุดไฮไลทท่ีพลาดไมไดเลยเม่ือมาเที่ยว Seoul Tower น่ันก็คือ สถานท่ี
คลองกุญแจช่ือดัง  Love Key Ceremony ท่ีมีความเช่ือวาคูรักที่มาคลองกุญแจท่ี
จะมีความรักที่ยืนยาวไปตลอดกาล โดยท่ีจะเขียนขอความหรือช่ือของคูรักไวบนแม
กุญแจ แลวนําไปคลองไวกับราวเหล็กบริเวณฐานของ N Seoul Tower ยังเปน
สถานที่ถายทําละครเกาหลีแนวนารักๆเร่ือง“กับดักหัวใจยัยแมมด” อิสระใหทุกทาน
ไดเดินเลนและถายรูปคูหอคอยตามอัธยาศัยหรือคลองกุญแจคูรัก 

 จากน้ันนําทานชอปปم�งยาน เมียงดง หรือ สยามสแควรเกาหลี หากทานตองการทราบ
วาแฟช่ันของเกาหลีเปนอยางไร กาวล้ํานําสมัยเพียงใดทานจะตองมาท่ีเมียงดงแหงน้ี 
พบกับสินคาวัยรุน อาทิ เส้ือผาแฟช่ันแบบอินเทรน เคร่ืองสําอางดังๆ ของเกาหลี พบ
กับความแปลกใหมในการชอปปم�งอีกรูปแบบหน่ึง ซ่ึงเมียงดงแหงน้ีจะมีวัยรุนหนุมสาว
ชาวโสมไปรวมตัวกันท่ีน่ีกวาลานคนในแตละวัน อิสระใหทานชอปปم�ง และ รับประทาร
อาหารเย็นตามอัทธยาศัย 

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

วันที่ 5 ศูนยสมุนไพรฮอกเกนามู – โรงงานสาหราย – ชอปปم�งยานฮงแด –ถายภาพ  3 มิติ - 
พิพิธภัณฑน้ําแข็ง - 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 บุหร่ี สารตกคางจาก
อาหารและยา จากน้ันนําทานชอปปم�ง ยานฮงแด  อยูใกลกับมหาวิทยาลัยศิลปะฮงอิก 
ที่มีช่ือเสียงมากของเกาหลีบรรยากาศจึงสดใสเต็มไปดวยหนุมสาวชาวโซลในตอน
กลางวันฮงแดเปนถนนที่สามารถเดินชอปปم�งในรานเส้ือสวยสุดอารตแบบราคา
นักศึกษา และอัพเดตสตรีท สไตล จากแฟช่ันนิสตาตัวจริงสวนกลางคืนเปนแหลง
ปารต้ีที่ chic สุดในโซล จากน้ันนําทาทั้งชม ถายภาพ 3 มิติ  เคล็ดลับงานศิลปะแหง
ภาพ” ที่ทําใหทานไดต่ืนตาต่ืนใจกับศิลปะแนวใหมเปนภาพวาดในลักษณะ 3 มิติ
เหมือนภาพวาดมีชีวิตและหลุดออกมาจากแผนเฟรมภาพแนวคิดรูปแบบใหมเปน
ความคิดสรางสันและจินตนาการของการสรางภาพโดยใชเทคนิคพิเศษจากภาพสาม
มิติที่รวมทฤษฎีทางวิทยาศาสตรและการซอนภาพโดยกระตุนความเคล่ือนไหวของ
ภาพใหมีมิติเหมือนจริง ชม พิพิธภัณฑน้ําแข็ง  ปะติมากรรมน้ําแข็งต้ังอยูในกรุงโซล
เปนสถานที่จัดโชวน้ําแข็งแกะสลักนักทองเท่ียวสามารถสัมผัสอากาศท่ีหนาวเย็นติด
ลบกวาสิบองศาและชมน้ําแข็งท่ีถูกแกะสลักออกมาเปนรูปรางตางๆ ไดอยางนา
อัศจรรย  
 

เท่ียง       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูจิมดัก เปนไกพะโลผัดกับวุนเสนและผัก
อรอยมากมาย     เสริฟพรอมขาวสวยรอนๆ พรอมเคร่ืองเคียงตางๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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 

03 – 08 ตุลาคม 62 16,900.- 6,000.- 
11 – 16 ตุลาคม 62 วันคลายสวรรคตร.9 18,900.- 6,000.- 
16 – 21 ตุลาคม 62   16,900.- 6,000.- 
19 – 24 ตุลาคม 62  วันปยมหาราช 18,900.- 6,000.- 
29 ตุลาคม – 03 พฤศจิกายน 62 17,900.- 6,000.- 
31 ตุลาคม – 05 พฤศจิกายน 62 17,900.- 6,000.- 
07 – 12 พฤศจิกายน 62 16,900.- 6,000.- 
12 – 17 พฤศจิกายน 62 15,900.- 6,000.- 
19 – 24 พฤศจิกายน 62 15,900.- 6,000.- 
21 – 26 พฤศจิกายน 62 16,900.- 6,000.- 
*** 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
ดําเนินการในการแยกทองเที่ยวเอง 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 (จากปกติที่สายการบินกําหนดขาไปและขากลับทานละไม
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 
 
อัตราน้ีรวม 
 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 ในกรณีที่ผูเดินทาง
ไมถึง 20 คนข้ึนไป 

 ในกรณีท่ีสายการบินประการปรับข้ึนภาษีน้ํามัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียก
เก็บคาภาษีน้ํามันเพ่ิมตามความเปนจริง 

 ต๋ัวเคร่ืองบินที่ออกเปนกรุปไมสามารถเล่ือนวันเดินทางหรือขอคืนเงินได 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปล่ียนแปลง หรือสลับรายการทองเท่ียวตามความเหมาะสม 

ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย หรือเหตุการณท่ีอยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ 
จะคํานึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชนของคณะผูเดินทางเปนหลัก 



 

 

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

 กรณีที่สถานที่ทองเท่ียวใดๆ ที่ไมสามารถเขาชมไดเน่ืองจากเหตุสุดวิสัย สภาพอากาศ 
เหตุการณท่ีอยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ เปนตน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืน
คาใชจายใดๆ ท้ังส้ิน 

 กรณีที่ทานสละสิทธ์ิในการใชบริการใดๆ หรือไมเขาชมสถานท่ีใดๆ ก็ตามท่ีระบุใน
รายการทองเที่ยว หรือไมเดินทางพรอมคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคาใชจายไม
วากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

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

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

 เม่ือทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดแลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับ
เง่ือนไขขอตกลงตางๆ ท้ังหมด 

 
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 ขอสงวนสิทธ์ิในการยึดมัดจําเต็มจํานวน 
 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
ดานตรวจคนเขาเมือง 


