
 

 

รหัสทัวร ZAT1902565 
ทัวรเกาหลี สกีรีสอรท 6 วัน 3 คืน (XJ) 
ไรสตรอเบอรร่ี | สวนสนุกเอเวอรแลนด | โซลทาวเวอร | ศูนยเคร่ืองสําอาง | 
น้ํามันสนเข็มแดง | ฮอกเกนามู | พระราชวังชางด็อกกุง | โรงงานสาหราย |  
ทําคิมบับ (ขาวหอสาหราย) + ชุดฮันบก | DUTY FREE | คลองชองเกชอน | 
ชอปปم�งตลาดเมียงดง | ศูนยโสม | Trick eye museum + Ice museum |  
ชอปปم�งฮงแด | Hyundai Premium Outlet | ซุปเปอรละลายเงินวอน 

 

 



 

 

เดินทางโดยสายการบินแอรเอเชียเอกซ 
โหลดกระเป�าได 20 กิโลกรัม 

พักสกีรีสอรท 1 คืน / โซล 2 คืน 

 
อัตราคาบริการ 

กําหนดวันเดินทาง ผูใหญ 1 ทาน 
พักหองละ 2 ทาน 

พักเดี่ยว 

::ราคาโปรโมช่ัน!!!ไมมีราคาเด็ก:: 
07 - 12 มกราคม 2563 18,900.- 7,500.- 
08 – 13 มกราคม 2563 18,900.- 7,500.- 
09 – 14 มกราคม 2563 18,900.- 7,500.- 
14 – 19 มกราคม 2563 18,900.- 7,500.- 
15 – 20 มกราคม 2563 18,900.- 7,500.- 
16 – 21 มกราคม 2563 18,900.- 7,500.- 
22 – 27 มกราคม 2563 18,900.- 7,500.- 
23 – 28 มกราคม 2563 18,900.- 7,500.- 
24 – 29 มกราคม 2563 18,900.- 7,500.- 

ราคาอื่นๆ 
1. เด็กทารก INFANT (อายุตํ่ากวา 2 ป) ราคา 8,900 บาท 
2. จอยแลนดไมใชตั๋วเคร่ืองบิน ราคา 9,900 บาท 

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 
หากทานตองซ้ือบัตรโดยสารภายในประเทศเพ่ือไปและกลับกรุงเทพฯ แตละกรุปน้ันจะคอนเฟร

มกอนประมาณ 10 วันกอนเดินทาง 
หากทานตองการจองต๋ัวเคร่ืองบินภายในประเทศ กรุณาสอบถามเท่ียวบินคอนเฟรมกับเจาหนาที่

กอน กรุณาเลือกซ้ือบัตรโดยสารภายในประเทศประเภทท่ีสามารถเล่ือนวันและเวลาในการเดินทางได
และหากกรณีเกิดความผิดพลาดจากสายการบิน เชน ความลาชาของเที่ยวบิน การยกเลิกเที่ยวบิน มี

การยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง เน่ืองจากสายการบินพิจารณา
สถานการณแลววา อยูนอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย หรือเหตุผลทางดานความ

ปลอดภัยเปนตน เหตุผลตางๆที่อยู 
เหนือความควบคุมของบริษัท ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆไดในทุกกรณี 



 

 

วันแรก กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) 
23.30 น. คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง อาคารผูโดยสารระหวาง

ประเทศ อาคาร 1 ช้ัน3 เคานเตอรเช็คอิน หมายเลข 3-4 สายการบิน Air Asia X 
โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน** 
ราคาทัวรไมรวมบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง โดยทานสามารถเลือกซื้ออาหาร
และเคร่ืองด่ืมไดบนเคร่ืองบิน ใชเวลาบินประมาณ 6 ช่ัวโมง ** 

* ประเทศเกาหลีใตไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝ�า
ฝน จะมีโทษปรับและจับ ทั้งน้ีขึ้นอยูกับดุลพินิจของเจาหนาที่ศุลกากร ดานตรวจคนเขาเมือง ** * 
สายการบิน Air Asia X ไมอนุญาตใหเลือกที่น่ัง ระบบจะเปนระบบสุมที่น่ัง ไมสามารถรีเควสที่น่ัง
กอนได หากตองการเลือกที่น่ังจะมีคาใชจายเพิ่มเติม * ทานสามารถโหลดกระเป�าสัมภาระลงใต
ทองเคร่ืองบินโดยมีน้ําหนักไมเกิน 20 กิโลกรัม (1 ช้ิน) และ ถือขึ้นเคร่ืองได 7 กิโลกรัม* 
 
วันที่ 2 ทาอากาศยานอินชอน – เทศกาลตกปลาน้ําแข็ง (1 ปมีคร้ังเดียว)  -  สกรีีสอรท  
02.35 น. เหิรฟ�าสูกรุงโซล โดยสายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบินที่ XJ 700 (บินประมาณ 

4.30 – 05.00 ช่ัวโมง 
10.05 น.  นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต 

โดยสายการบิน Air Asia X เที่ยวบินที่ XJ 700 ** สําหรับเที่ยวบินน้ี ไมมีบริการ
อาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน กรุณารับประทานอาหารใหเรียบรอยกอนขึ้นเคร่ืองบิน 
ใชเวลาบินประมาณ 5 ช่ัวโมง 25 นาที ** (ตามเวลาทองถ่ิน เร็วกวาเมืองไทยประมาณ 
2 ช่ัวโมง) กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา **หลังทุก
ทานผานขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบรอย จากน้ันน้ําทาน
สู เทศกาลตกปลาน้ําแข็ง หน่ึงปมีเพียงคร้ังเดียว โดยเทศกาลน้ีถูกเสนอใหเปนเทศกาล
ตัวอยาง ของกระทรวงวัฒนธรรมและการทองเท่ียวเกาหลี เปนเทศกาลฤดูหนาวท่ี
ย่ิงใหญและดึงดูดนักทองเที่ยวมาเยือนทุกป สนุกสนานและเพลิดเพลินกับการตกปลา
น้ําแข็งโดยการเจาะน้ําแข็งเปนรูวงกลม และนําเบ็ดไปตกปลาใตน้ําแข็ง (ราคาทัวรรวม
คาอุปกรณตกปลา) 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
หมายเหตุ : (เทศกาลตกปลาน้ําแข็ง มีประมาณ ชวงวันที่ 04 มกราคม – 26 มกราคม 
2563) ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาพอากาศ ทางผูจัดไมสามารถกําหนดได  ในกรณีท่ีลานตกปลา
น้ําแข็งยังไมแข็งตัว (โดยคํานึงถึงความปลอดภัยของลูกคาเปนส่ิงสําคัญ) และเทศกาลประกาศ
เล่ือนวันเปดเทศกาล ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิปรับรายการทัวรทดแทนเปน 
>>  หมูบานสีลูกกวาด หรือ Paju Provence << ต้ังอยูที่เมืองพาจู จังหวัดคยองกี ซึง่อยูติด
กับชายแดนของเกาหลีเหนือเปนหน่ึงในสถานที่ยอดนิยมที่นักทองเท่ียวนิยมไปกันเปนจํานวน
มาก เน่ืองจากเปนสถานที่อันแสนจะนารัก อีกทั้งยังเปนสถานที่ๆ ใหบรรยากาศแบบยุโรป ใน
สไตลของฝร่ังเศส นอกจากน้ียังเปนโลเคช่ันยอดฮิตที่ภาพยนตร หรือ ละครยอดฮิตหลายเร่ือง 
คนสวนใหญจะรูจักและเรียกกันในช่ือวา "หมูบานสีลูกกวาด" ซึ่งจะสังเกตไดจากสีของบานแต
ละหลังท่ีมีสีสันสดใสสะดุดตาชวนมองเปนอยางมาก ไมวาจะเปนสีของตัวบาน หนาตาง หรือ
ประตู ก็มักถูกทาสีอยางสดใส หมูบานสไตลฝร่ังเศสแหงน้ีในแตละวันจะมีนักทองเที่ยวเขามา
เท่ียวชมถายภาพกันเปนจํานวนมากภายในหมูบานก็จะมีรานคาตางๆ หลากหลายให
นักทองเท่ียวไดเดินเลน หรือแวะชมกันอยางเพลิดเพลินเลยคะ ไมวาจะเปนรานขายของนารักๆ 
รานอาหาร รานกาแฟ รานเบเกอร่ี รานขายเคร่ืองครัว รานขายตนไมดอกไม หรือรานไอศกรีม 

 
 



 

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย เมนู คัมจาทัง หรือ 
Gamjatang  แกงซ่ีโครงหมู ซึ่งจะใสผักและมันฝร่ัง เน้ือหมูติดซี่โครงนุมมากๆ รสชาติ
แกงก็จัดจาน ทานคูกับขาวสวยรอนๆ 

 
 
 
 
 
 

 
นําทานเดินทางไปสัมผัสความสนุกสุดมันสกับการเลนสกีบนลานสกีขนาดใหญ ณ สกีรี
สอรทท่ี ซึ่งลานสกีแหงน้ีจะมีความทาทายใหทานไดสัมผัสดวยเนินหิมะ ประกอบไปดวย
เนินสกีถึง 2 เนินดวยกัน แบงเปนเนินสกีสําหรับผูฝกหัดเลน 1 เนิน, และเนินสําหรับผูที่
เลนชํานาญแลว 1 เนิน มีเวลาใหทานไดสนุกกับการเลนสกีอยางเต็มที่ สําหรับทานที่ไม
เลนสกี หรือ สโนสเลด ก็สามารถถายรูปรอบๆ ลานสกี หรือ หาเครื่องด่ืม ของวาง 
รอนๆ ทานตามรานคาในรีสอรทตามอัยธยาศัย  (ไมรวมคาเชาชุดสกีและอุปกรณสกี
ประมาณทานละ 50,000 วอน)    

 
เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย เมนูโอซัมบูโกกิ หรือ 

OSAM หมูและปลาหมึกผัดน้ําคลุกคลิกยางบารบีคิวหมักสไตลสมัยใหมเกาหลีคน
ตางประเทศนิยมรับประทานเพราะมีรสชาติออกหวานเผ็ดเล็กนอย โดยการนําบารบีคิว
หมูปลาหมึกลงในกระทะคร่ึงวงกลมพรอมน้ําซุปปรุงรส 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
ค่ํา  นําทานสู OAK VALLEY SKI RESORT, VIVADI SKI RESORT หรือ
เทียบเทา 

โรงแรมคอนเฟรมจะแจงในใบนัดหมายการเดินทางอีกคร้ัง โดยทางบริษัทจะสงใหกอน 
5-7 วันกอนเดินทาง  

 
วันที่สาม ไรสตรอเบอรรี่ – สวนสนุกเอเวอรแลนด – โซลทาวเวอร 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

นําทานเย่ียมชมไรผลไมสงออกที่สําคัญในฤดูหนาว ที่ ไรสตรอเบอรรี่ เชิญทานลิ้มรสสต
รอเบอรร่ีเกาหลีสดๆ ในบรรยากาศภายในไรสตรอเบอรร่ีอยางแทจริง ทานจะไดพบกับ
วิถีชีวิตชาวไรสตรอเบอรร่ีของเกาหลี วามีวิธีการปลูกอยางไรจึงไดผลสตรอเบอรร่ีที่
ขนาดใหญเปนพิเศษและหวานหอมชวนนารับประทานเปนที่ช่ืนชอบของชาวเกาหลีเอง

และชาวตางชาติ และยังเปนผลไมสงออกของประเทศอีกดวย ชมวิธีการปลูก การดูแล
รักษาผลสตรอเบอรร่ี และทานยังสามารถเลือกเก็บสตรอเบอรร่ี และเลือกชิมไดจาก
ภายในไร พรอมทั้งยังสามารถซื้อกลับไปฝากคนทางบานไดดวย 

 



 

 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย เมนู หมูยางเกาหล ีหรือ 
คาลบี้ เปนอาหารพื้นเมืองเกาหลีที่เลื่องช่ือและรูจักกันดีทั่วโลก มีรสชาติกลมกลอม โดย
นําหมูสวนท่ีติดกับกระดูกไปยางบนเตาถานแบบด้ังเดิม เสิรฟพรอมขาวสวยรอนๆ 
เคร่ืองเคียงหลากชนิด น้ําจิ้มเตาเจี้ยว และน้ําซุปสาหราย รับประทานคลายกับเม่ียงคํา
ของไทย  

 
 จากน้ันนําทาน เพลิดเพลินกับ เอเวอรแลนด (รวมบัตรเครื่องเลนไมจํากัดรอบ) ถือวา

เปนสวนสนุกกลางแจงท่ีใหญที่สุดของเกาหลี ต้ังอยูที ่ เมืองยงอิน โดยมีบริษัทซัมซุงเปน
เจาของ เอเวอรแลนดน้ันถือวาเปนเหมือน “ดิสนียแลนดเกาหล”ี เลยก็วาได แถมถูก
นิตยสาร Forbes จดัอันดับใหเปน 1 ใน 4 สวนสนุกยอดนิยมของโลก ในที่ ค.ศ. 
2005 โดยแตละปจะมีนักทองเท่ียวมาเยือนสวนสนุกแหงน้ีกวา 9 ลานคน ที่ต้ังของสวน
สนุกเอเวอรแลนดน้ันเหมือนสวนสนุกในฝนจริงๆ เพราะอยูทามกลางหุบเขาและ
ธรรมชาติ สวยเหมือนในเทพนิยาย ดานในถูกแบงออกเปน 5 โซนใหญๆ เติมเต็ม
ความสุขของทานสนุกสนานกับเคร่ืองเลนตางๆ ไมจํากัดชนิด พรอมท้ังบรรยากาศ
หนาวๆ        โรแมนติคๆ  

 
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  บริการทานดวย เมนู บีบิมบับ และ ชาบูชาบู

สุกี้สไตลเกาหลีบนหมอไฟรอนๆ ประกอบดวยหมูสไลด และผักสดนานาชนิด เสิรฟ



 

 

พรอมน้ําซุปรอนๆ และเสนอูดงซึ่งขาดไมไดในการทาน ชาบูชาบู พรอมขาวสวยเสร์ิฟ 
พรอม ขาวสูตรด่ังเดิมของเกาหลีซึ่งนําเอาขาวสวย ผักตางๆ เชน ถั่วงอก ผักกาด
เห็ดหอม สาหราย และซอสสีแดงมาผัดรวมกัน ซึ่งก็จะไดรสชาติแบบเกาหลีจริงๆ  
  

 
 
 

 
 

 
นําทานสู  โซลทาวเวอร หรือ นัมซาน ทาวเวอร ไมรวมคาลิฟต  เปนหน่ึงในแหลง
ทองเท่ียวสําคัญของเมืองโซล เปดใหบริการมาต้ังแตป 1980 ต้ังอยูบนยอดเขานัมซัง 
สูง 236 เมตร ใหวิวเมืองโซลและบริเวณรอบๆแบบ พาโนรามา นับวาเปนหน่ึงในทาว
เวอรที่ใหวิวสวยท่ีสุดในเอเชีย โซลทาวเวอร ไดรับการ renovate ใหมป 2005 จึงได
ช่ือใหมเปน N Seoul Tower โดย N ที่เพิ่มขึ้นมาน้ันยอมาจาก new look หรือ 
รูปแบบใหม โดยมีการปรับเปลี่ยนและพัฒนาการตางๆ ทั้งการใหแสงไฟที่หลากหลาย

และสวยงามขึ้น รวมถึงภายในที่ตกแตงใหม โดยมีรานอาหารบนหอคอยที่จะหมุน
ครบรอบทุกๆ 48 นาที ช่ือวา N Grill และหองน้ําตกแตงสไตลอวกาศ จุดไฮไลทท่ี
พลาดไมไดเลยเม่ือมาเท่ียว Seoul Tower น่ันก็คือ สถานที่คลองกุญแจชื่อดัง  Love 
Key Ceremony ทีมี่ความเช่ือวาคูรักที่มาคลองกุญแจท่ีจะมีความรักที่ยืนยาวไปตลอด
กาล โดยที่จะเขียนขอความหรือช่ือของคูรักไวบนแมกุญแจ แลวนําไปคลองไวกับราว
เหล็กบริเวณฐานของ N Seoul Tower ยังเปนสถานที่ถายทําละครเกาหลีแนวนารักๆ
เร่ือง“กับดักหัวใจยัยแมมด” อิสระใหทุกทานไดเดินเลนและถายรูปคูหอคอยตาม
อัธยาศัยหรือคลองกุญแจคูรัก 



 

 

ค่ํา        นําทานเขาสูที่พัก RAMADA GIMPO HOTEL, GALAXY HOTELหรือ 
เทียบเทา 

โรงแรมคอนเฟรมจะแจงในใบนัดหมายการเดินทางอีกคร้ัง โดยทางบริษัทจะสงใหกอน 5-
7 วันกอนเดินทาง 

 
วันที่ส่ี     ศูนยเครื่องสําอาง – น้ํามันสนเข็มแดง – ฮอกเกนามู – พระราชวังชางด็อกกุง -  

โรงงานสาหราย -           ทําคิมบับ (ขาวหอสาหราย) + ชุดฮันบก - DUTY 
FREE – คลองชองเกชอน- ชอปปم�งตลาดเมียงดง 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม   
นําทานไปชอปปم�ง COSMETIC SHOP เปนศูนยรวมของเคร่ืองสําอางของเกาหล ีอาทิ
เชน ROJUKISS, LOTREE, ETUDE และอีกมากมายหลากหลายแบรนดเนมที่นําเขา
มาจากทั่วโลกอิสระทานเลือกซื้อไดตามอัธยาศัย รวมถึงเวชสําอางคยอดนิยม เชน สเต็ม
เซลลหนาเด็ก หนากาก LED ลด กระ ฝ�า จุดดางดํา , โบท็อกเกาหลี , ครีมหอยทาก , 
WATER DROP (ครีมน้ําแตก) , BUBBLE CLEANSING , CC ครีม ซึ่งราคาถูกกวา
ที่เมืองไทยเกือบเทาตัว และบางผลิตภัณฑยังไมมีขายในไทย 
 
 
 
 
 
 
 
จากน้ันนําทานสู ศูนยสมุนไพรสนเข็มแดง หรือ RED PINE ซึ่งผลิตจากใบสนเข็มแดง
ในประเทศเกาหลีซึ่งจะใชตนสนเข็มแดงจากยอดเขาที่ประเทศเกาหลีเหนือมาผลิตโดยใช
เทคโนโลยีพรอมกับการวิจัยท่ีประเทศเกาหลีใตออกมาเปนน้ํามันสนเข็มแดง ภูมิประเทศ
ของประเทศเกาหลีเปนภูเขาประมาณ 70 เปอรเซ็นตโดยกวาจะมาเปนน้ํามันสนเข็มแดง
ได 1 แคปซูล ตองใชใบสนเข็มแดงประมาณ 2.7 กิโลกรัมมาสกัดเอาน้ํามันมาผลิตและ
วิจัยออกมาเปนน้ํามันสนสามารถชวยในการลดระดับไขมันในเสนเลือดไดอยางดี  
จากน้ันนําทานเดินทางไปดูแลสุขภาพกันที ่ ศูนยสมุนไพรฮอกเกนามู ซึ่งเปนสมุนไพรที่
ทั่วโลกยอมรับ รวมถึงสถาบันตางๆ วาเปนสมุนไพรที่มีคุณภาพดีที่สุดในการบํารุงตับ



 

 

และดูและตับของเรา ซึ่งจะเปนสมุนไพรที่หาไดยากในปจจุบัน ทานจะไดชมการสาธิต 
การทดลองวาสมุนไพรชนิดน้ีมีคุณคาเพียงใดตอโลกใบน้ี ตนไมชนิดน้ีเจริญเติบโตในป�า
ลกึบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือน้ําทะเล 50-800 เมตรชาวเกาหลีรุน
ใหมนิยมนํามารับประทานเพื่อชวยดูแลตับใหสะอาดแข็งแรง ป�องกันโรคตับแข็ง ไมถูก
ทําลายจาการด่ืมแอลกอฮอล กาแฟ บุหร่ี สารตกคางจากอาหารและยาแลว 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย เมนู Samgyetang 
หรือเมนูไกตุนโสมอาหารวังในสมัยกอน ปจจุบันเปนอาหารเลื่องช่ือของเมืองหลวง เช่ือ
กันวาบํารุงและเสริมสุขภาพ ภายในตัวไกจะมีขาวเหนียว รากโสม พุทราแดงและเคล็ด
ลับในการตุนเสิรฟพรอมเคร่ืองเคียงที่เรียกวา กักตุรกี เสนขนมจีน เหลาโสม พริกไทยดํา 
และเกลือ) 

 
 
 
 
 
 

 
นําทานชม พระราชวังชางด็อกกุง เปนพระราชวังหลวงวังที่สองที่สรางตอจาก
พระราชวังคยองบกกุง ในป ค.ศ.1405 เปนพระราชวังที่มีความสําคัญอยางมากตอ
กษัตริยหลายๆ พระองคในราชวงศโชซอน ที่มีสภาพดีและสมบูรณที่สุดใน 5 พระราชวัง
หลวงทั้งหมดที่ยังคงเก็บรักษาไว และที่น่ียังไดรับการขึ้นทะเบียนจาก UNESCO วาเปน 
มรดกโลกทางวัฒนธรรม ในป 1997 ดวยคะ (ในเกาหลีมีอยู 11 ที่ดวยกัน หน่ึงในน้ัน
เปนมรดกโลกทางธรรมชาติ คือ ซองซานอิลชุลบง ที่เกาะเชจู)  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

นําทานเขาชม โรงงานสาหราย ของฝากที่มีช่ือเสียงของเกาหลี ผลิตสาหรายใหม สด 
ทุกวันมีหลายรสชาติใหทานไดเลือกซื้อไปเปนของฝาก จากน้ันนําทาน เรียนรูวิธีการทํา
คิมบับ (ขาวหอสาหราย) อาหารงายๆๆที่คนเกาหลีนิยมรับประทาน คิม แปลวา 
สาหราย บับ แปลวา ขาว จะเปนแทงยาวๆ แลวเคาก็จะห่ันเปนช้ินๆพอดีคํา จ้ิมกะโชยุ
ญ่ีปุ�นหรือวาซาบิก็ได ตามรานอาหารก็จะมีทําเปนพิเศษ คือมีผัดซอสมาใหจิ้มราดดวย 
พิเศษ!!! ฟรีใสชุดประจําชาติเกาหลี ฮันบก 

 
 
 
 
 
 
 
 จากน้ันนําทาน ชอปปم�งสินคาปลอดภาษีที่ ดิวตี้ฟรี (Duty Free Shop) ที่น่ีมีสินคาช้ัน

นําใหทานเลือกซ้ือมากมายกวา 500 ชนิด อาทิ น้ําหอม เส้ือผาเคร่ืองสําอาง กระเป�า 
นาฬิกา เคร่ืองประดับ ฯลฯ จากน้ันนําทานชอปปم�งยาน เมียงดง หรือสยามสแควร
เกาหลี หากทานตองการทราบวาแฟช่ันของเกาหลีเปนอยางไร กาวล้ํานําสมัยเพียงใด
ทานจะตองมาที่เมียงดงแหงน้ี พบกับสินคาวัยรุน อาทิ เส้ือผาแฟช่ันแบบอินเทรน 
เคร่ืองสําอางดังๆ ของเกาหลี พบกับความแปลกใหมในการชอปปم�งอีกรูปแบบหน่ึง ซึ่ง
เมียงดงแหงน้ีจะมีวัยรุนหนุมสาวชาวโสมไปรวมตัวกันที่น่ีกวาลานคนในแตละวัน อิสระ
อาหารเย็น เพ่ือใหทานไดเต็มอ่ิมชอปปم�งอยางจุใจ 

ค่ํา นําทานเขาสูที่พัก RAMADA GIMPO HOTEL, GALAXY HOTELหรือ เทียบเทา 
โรงแรมคอนเฟรมจะแจงในใบนัดหมายการเดินทางอีกคร้ัง โดยทางบริษัทจะสงใหกอน 5-
7 วันกอนเดินทาง 

 
 
 
 
 



 

 

วันที่หา      ศูนยโสม - Trick eye museum + Ice museum - ชอปปم�งฮงแด – Hyundai 
Premium Outlet - ซุปเปอรละลายเงินวอน 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
นําทานเดินทางสู ศูนยโสมรัฐบาล ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพวาผลิตจากโสมที่มีอายุ 6 ป
ซึ่งถือวาเปนโสมที่มีคุณภาพดีที่สุดชมวงจรชีวิตของโสมพรอมใหทานไดเลือกซ้ือโสมที่มี
คุณภาพดีที่สุดและราคาถูกกวาไทยถึง 2 เทากลับไปบํารุงรางกายหรือฝากญาติผูใหญที่
ทานรักและนับถืออีกไมไกลจากกันมากนัก จากน้ันนําทานชอปปم�ง ยานฮงแด อยูใกลกับ
มหาวิทยาลัยศิลปะฮงอิก ที่มีช่ือเสียงมากของเกาหลีบรรยากาศจึงสดใสเต็มไปดวยหนุม
สาวชาวโซลในตอนกลางวันฮงแดเปนถนนที่สามารถเดินชอปปم�งในรานเส้ือสวยสุดอารต
แบบราคานักศึกษา และอัพเดตสตรีท สไตล จากแฟช่ันนิสตาตัวจริงสวนกลางคืนเปน

แหลงปารต้ีที่ chic สดุในโซล จากน้ันนําทาทั้งชม ถายภาพ 3 มิติ เคล็ดลับงานศิลปะ
แหงภาพ” ที่ทําใหทานไดต่ืนตาต่ืนใจกับศิลปะแนวใหมเปนภาพวาดในลักษณะ 3 มิติ
เหมือนภาพวาดมีชีวิตและหลุดออกมาจากแผนเฟรมภาพแนวคิดรูปแบบใหมเปน
ความคิดสรางสันและจินตนาการของการสรางภาพโดยใชเทคนิคพิเศษจากภาพสามมิติที่
รวมทฤษฎีทางวิทยาศาสตรและการซอนภาพโดยกระตุนความเคลื่อนไหวของภาพใหมี
มิติเหมือนจริง ชม พิพิธภัณฑน้ําแข็ง ปะติมากรรมน้ําแข็งต้ังอยูในกรุงโซลเปนสถานที่
จัดโชวน้ําแข็งแกะสลักนักทองเท่ียวสามารถสัมผัสอากาศที่หนาวเย็นติดลบกวาสิบองศา
และชมน้ําแข็งที่ถูกแกะสลักออกมาเปนรูปรางตางๆ ไดอยางนาอัศจรรย  

เท่ียง        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย เมนู จิมดัก หรือ 
Jimdak เปนไกพะโลผัดกับวุนเสน และผักอรอยมากมายเสริฟพรอมขาวสวยรอนๆ 
พรอมเคร่ืองเคียงตางๆ 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

นําทานเดินทางสูเมือง กิมโป ชอปปم�ง Hyundai Premium Outlet  เปนชอบปم�ง
เอาทเลตขนาดใหญของอาณาจักรฮุนได รานสินคาแบรนดเนมระดับโลกมากมาย หลาย
พันรานคา  

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย เมนู บุลโกกิ (Bulgoki) 
อาหารเกาหลีที่ข้ึนช่ืออีกอยางหน่ึง เปนเน้ือสัตวซอสบารบีคิวเกาหลี ปรุงสุกใชเทคนิค
การยางแบบด้ังเดิม นํามาขลุกขลิกกับซุปบุลโกกิกะทะรอน พรอมผักและเคร่ืองเคียง
ตางๆ เวลากินใหกินกับผัก กระเทียม และพริก หอเปนคําแลวจิ้มน้ําจิ้ม 

 
 
 
 
 
 
 

จากน้ันเตรียมตัวกลับกรุงเทพ แวะซื้อของ ซุปเปอรมาเก็ตละลาลเงินวอน สาหราย 
ขนมตาง ๆ  ช็อกโกแลตหินซีเรียลช็อกโก  ผลิตภัณฑของใบและรากฝอยของโสม ในรูป 
ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหนาโสม ครีมลางหนาโสม เคร่ืองสําอางโสม เปนตน  และยัง
มีหมอนสุขภาพ  กิมจิ  เปบเปโร (ป�อกก้ีเกาหลี) ชินราเมง (มามาเกาหลี)  สมควรเวลา
นําทานเดินทางสูสนามบิน 
 
 
 



 

 

วันที่ 6 ทาอากาศยานอินชอน – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)                                                                                                           
00.20 น. นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง โดยสายการบิน Air Asia X 

เท่ียวบินที่ XJ 703 ** ราคาทัวรไมรวมบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง โดยทาน
สามารถเลือกซื้ออาหารและเคร่ืองด่ืมไดบนเคร่ืองบิน ใชเวลาบินประมาณ 6 ช่ัวโมง **ฃ 

04.20 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ 
พรอมกับความประทับใจ 

 
ไมรวมทิปไกด+คนขับรถตลอดการเดินทาง ทานละ 50,000 วอน (ประมาณ 1,600 บาท) 

ขออนุญาตเก็บคาทิปทุกทานที่สนามบินไทย 
ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคาทิป ในกรณีที่ไมผานการตรวจพิจารณาจากดานตรวจคนเขาเมือง 

(ต.ม.) 
ในการ เขา-ออกทั้งประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต 

กรุณาชําระคามัดจําทานละ 10,000 บาท  หลังจากจองภายใน 3 วัน 
หากไมชําระภายในเวลาที่กําหนด ทางบริษัทขออนุญาตตัดที่น่ังตามเงื่อนไข 

 
*** กอนตัดสินใจจองทัวร ควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแท จนเปนที่พอใจ 

แลวจึงวางมัดจําเพ่ือประโยชนของทานเอง *** 
 

**พาสปอรตควรมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือนนับจากวันเดินทาง** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ขอควรทราบ : 
 1.ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการตรวจพิจารณาจากดานตรวจคนเขาเมือง (ต.ม.)ในการ 
เขา-ออกทั้งประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต อันเน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิด
กฎหมาย การหลบหนีเขาออกเมือง หรือการถูกปฎิเสธในกรณีอ่ืนๆทุกกรณี ทางบริษัทจะไม
รับผิดชอบและไมคืนคาใชจายตางๆท้ังส้ิน เน่ืองจากเปนการเหมาจายกับตัวแทนบริษัทแลว 
 2.การเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทั้งน้ี
เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ�า อากาศ และสถานการณในการเดินทางขณะน้ันแตจะคํานึงถึงความ
ปลอดภัยในการเดินทาง และผลประโยชนของหมูคณะเปนสําคัญ โดยไมทําใหมาตรฐานของการ
บริการลดนอยลง 
 3.ขอความรวมมือในการลงรานรัฐบาลตามโปรแกรมกําหนด เชน รานศูนยโสมรัฐบาล, 
ศูนยสมุนไพรบํารุงตับศูนยสมุนไพรสนเข็มแดง, ศูนยเคร่ืองสําอาง, Duty free ไมมีการบังคับซ้ือ
แตอยางใด แตขอความกรุณาตองลงใหครบทุกราน 
 4.ทัวรน้ีจัดใหเฉพาะลูกคาที่ประสงคจะไปทองเที่ยวตามรายการของทัวรทุกวันเทาน้ัน  
หากทานไมสามารถรวมทัวรทุกวัน แคสมัครมารวมทัวรเพียงเพื่อการใชต๋ัวเคร่ืองบินและที่พักใน
ราคาพิเศษ  หากทานไมแจง และปรากฏวาทานไมรวมทัวรในบางวัน ทางบริษัทจะคิดคาดําเนินการ
ในการแยกทองเที่ยวเอง 300 USD  (กอนซื้อทัวร จะตองแจงความประสงคที่เปนจริง เพ่ือทางผู
จัดจะไดคิดคาบริการที่เหมาะสม) 
 



 

 

รายละเอียดสําหรับการอัพที่น่ังบนเครื่องบินและการซ้ือน้ําหนักกระเป�า 
สายการบินแอรเอเชียเอ็กซ ใหบริการดวยเคร่ืองบิน Air Bus A330 

หมายเหตุ 
- น่ังของ STANDARD SEAT จะเปนระบบสุมที่น่ัง ไมสามารถรีเควสที่น่ังได 
- สามารถอัพเกรดไดเฉพาะที่น่ัง Hot Seat เทาน้ัน ที่น่ัง Premium ต๋ัวกรุปไมสามารถ

อัพเกรดได  
- ไมอนุญาตใหทารกและเด็กที่มีอายุต่ํากวา 12 ป น่ังในโซนปลอดเสียง (Silence Zone) 

แถวที ่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 

 
ราคาทัวรน้ีรวม 
 คาต๋ัวเคร่ืองบินช้ันประหยัดไปกลับพรอมกรุป 

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

เดินทาง 
 คาประกันอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม) 

 
อัตราน้ีไมรวม 
 คาทิปไกด และคนขับรถ ประมาณ  50,000 วอนหรือ 1,600 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 ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงราคา ในกรณีที่ผูเดินทางไม
ถึง 20 คนขึ้นไป 



 

 

 ในกรณีที่สายการบินประการปรับขึ้นภาษีน้ํามัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคา
ภาษีน้ํามันเพิ่มตามความเปนจริง 

 ต๋ัวเคร่ืองบินที่ออกเปนกรุปไมสามารถเลื่อนวันเดินทางหรือขอคืนเงินได 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลง หรือสลับรายการทองเท่ียวตามความเหมาะสม ใน

กรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย หรือเหตุการณที่อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะ
คํานึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชนของคณะผูเดินทางเปนหลัก 

 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิน หากเกิดเหตุการณสุดวิสัย เชน ความลาชาจากสายการ
บิน การยกเลิกเท่ียวบิน การเมือง การประทวง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล ปญหาจราจร 
อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ หรือทรัพยสินสูญหายอันเน่ืองมาจากความประมาทของตัวทานเอง 
หรือจากการโจรกรรม และอุบัติเหตุจากความประมาทของตัวทานเอง 

 กรณีที่สถานที่ทองเท่ียวใดๆ ที่ไมสามารถเขาชมไดเน่ืองจากเหตุสุดวิสัย สภาพอากาศ 
เหตุการณที่อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ เปนตน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคาใชจาย
ใดๆ ทั้งส้ิน 

 กรณีที่ทานสละสิทธ์ิในการใชบริการใดๆ หรือไมเขาชมสถานที่ใดๆ ก็ตามที่ระบุในรายการ
ทองเท่ียว หรือไมเดินทางพรอมคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคาใชจายไมวากรณี
ใดๆ ทั้งส้ิน 

 กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งในประเทศไทย และในตางประเทศมีปฏิเสธมิใหเดินทางเขา-
ออกตามประเทศที่ระบุไว  เน่ืองจากการครองครองสิ่งผิดกฎหมาย ส่ิงของตองหาม เอกสาร
เดินทางไมถูกตอง หรือไมวาดวยเหตุผลใดๆ ก็ตามบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไมคืนคาทัวรไม
วากรณีใดก็ตาม  

 กรณีที่ทานใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีนํ้าเงิน) เดินทางเพื่อการทองเที่ยวกับคณะทัวร 
หากทานถูกปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคา
ทัวรและรับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน 

 เม่ือทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดแลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับ
เง่ือนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด 

 
เง่ือนไขการชําระเงิน 

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



 

 

 กรณีลูกคาทําการจองภายในระยะเวลาคงเหลือไมถึง 15 วัน กอนออกเดินทาง ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาทัวรเต็มจํานวน 100% 

 
เง่ือนไขการยกเลิก 

 ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยึดมัดจําเต็มจํานวน 
 ยกเลิกกอนการเดินทาง 21 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บคาใชจาย 100% ของราคา

ทัวรทั้งหมด 
 กรณีกรุปที่เดินทางชวงวันหยุด เทศกาลตางๆ เชน ปใหม สงกรานต เปนตน ทางบริษัทฯ 

ตองมีการการันตีมัดจําที่น่ังกับทางสายการบิน รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เชน Charter Flight 
และโรงแรมท่ีพักตางๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคามัดจํา หรือ คาทัวรทั้งหมด ไมวา
ยกเลิกกรณีใดก็ตาม 

 เม่ือออกต๋ัวแลว หากทานมีเหตุบางประการทําใหเดินทางไมได ไมสามารถขอคืนคาต๋ัว
ได เน่ืองจากเปนนโยบายของสายการบิน 
 

ขอแนะนําเพ่ิมเติม สําหรับผูเดินทางไปทองเที่ยวประเทศเกาหลีใต 
1. ผูเดินทางท่ียังคงสภาพการเปนนักศึกษา กรุณาเตรียมใบรับรองการเปนนักศึกษาจาก

สถาบันการศึกษาเปนภาษาอังกฤษติดตัวไปดวยอาจจะตองใชในบางกรณี 
2. ผูเดินทางท่ีเปนขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานบริษัทเอกชนตางๆ กรุณา

เตรียมบัตรประจําตัวขาราชการ หรือใบรับรองการทํางานเปนภาษาอังกฤษอาจจะตองใชใน
บางกรณี 

3. ผูเดินทางท่ีทําเลมพาสปอรตใหมเน่ืองจากเลมเกาหมดอายุใหพกหนังสือเดินทางเลมเกาติด
ตัวไปดวยอาจจะตองใชในบางกรณีกรุณาพกบัตรเครดิต (ถามี) และเงินสดติดตัว ทั้งเงินวอน
และเงินสกุล USD กองตรวจคนเขาเมืองอาจจะขอดูในบางกรณี อานเอกสารโปรแกรมทัวร
ในละเอียดชัดเจน ทั้งสถานที่ทองเที่ยว,เท่ียวบิน,วันเดินทาง เพื่อประโยชนแกตัวทานเองใน
กรณีที่ตองตอบคําถามที่ดาน 


