
 

 

รหัสทัวร ZAT1902652 
ทัวรเกาหลี EASY KOREA SKI LOVER 6 วัน 3 คืน (XJ) 
หมูบานสีลูกกวาด - Heyri Art Valley  -  เลนสกี ณ ลานสกี (เต็มอ่ิมสกี)  
สวนสนุกเอเวอรแลนด  – โซลทาวเวอร - พระราชวังชางดอกกุง  
ยาน Ikseondong – ดิวต้ีฟรี – โซลทาวเวอร – ชอปปم�งเมียงดง - (พักสก-ีโซล) 

 



 

 

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

ประเทศ อาคาร 1 ชั้น3 เคานเตอรเช็คอิน หมายเลข 3-4 สายการบิน Air Asia X 
โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรบัและอํานวยความสะดวกในการ
เช็คอิน** ราคาทัวรไมรวมบริการอาหารและเครื่องดืม่บนเคร่ือง โดยทานสามารถ
เลือกซื้ออาหารและเครื่องดื่มไดบนเคร่ืองบิน 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 ชิ้น) และ ถือข้ึนเครื่องได 7 กิโลกรัม 
 

วันที่ 2 ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน – หมูบานสีลูกกวาด - Heyri Art Valley  
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
อาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ืองบิน กรุณารับประทานอาหารใหเรียบรอยกอนขึ้น
เครื่องบิน ใชเวลาบินประมาณ 5 ช่ัวโมง 25 นาที ** (ตามเวลาทองถิ่น เร็วกวา
เมืองไทยประมาณ 2 ช่ัวโมง) กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพ่ือความสะดวกในการนัด
หมายเวลา **หลังทุกทานผานขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระ
เรียบรอย 

 นําทานเดินทางสู หมูบานสีลูกกวาด หรือ Paju Provence ต้ังอยูทีเ่มืองพาจู 
จังหวัดคยองกี ซึ่งอยูติดกับชายแดนของเกาหลีเหนือ เปนหน่ึงในสถานที่ยอดนิยมที่
นักทองเที่ยวนิยมไปกนัเปนจํานวนมาก เน่ืองจากเปนสถานที่อันแสนจะนารัก อีกท้ัง
ยังเปนสถานที่ๆ ใหบรรยากาศแบบยโุรป ในสไตลของฝร่ังเศส นอกจากน้ียังเปน
โลเคชั่นยอดฮิตที่ภาพยนตร หรือ ละครยอดฮิตหลายเร่ือง คนสวนใหญจะรูจักและ
เรียกกันในช่ือวา "หมูบานสีลูกกวาด" ซึ่งจะสังเกตไดจากสีของบานแตละหลังที่มีสีสัน



 

 

สดใสสะดุดตาชวนมองเปนอยางมาก ไมวาจะเปนสีของตัวบาน หนาตาง หรือประต ูก็
มักถกูทาสีอยางสดใส หมูบานสไตลฝร่ังเศสแหงน้ีในแตละวันจะมีนักทองเท่ียวเขามา
เที่ยวชมถายภาพกันเปนจํานวนมากภายในหมูบานก็จะมีรานคาตางๆ หลากหลายให
นักทองเที่ยวไดเดินเลน หรือแวะชมกันอยางเพลิดเพลินเลยคะ ไมวาจะเปนรานขาย
ของนารักๆ รานอาหาร รานกาแฟ รานเบเกอร่ี รานขายเคร่ืองครัว รานขายตนไม
ดอกไม หรือรานไอศกรีม 

 
 
 
 
 
 
 
เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการ OSAM หรือหมูและปลาหมึกผัดน้ํา

คลุกคลิกเน้ือหมูและปลาหมึกยางบารบีคิวหมักสไตลสมัยใหมเกาหลีคนตางประเทศ
นิยมรบัประทานเพราะมีรสชาติออกหวานเผ็ดเล็กนอย โดยการนําบารบีคิวหมู
ปลาหมึกลงในกระทะครึ่งวงกลมพรอมน้ําซุปปรุงรส 

 
 
 
 
 
 
 
 จากน้ันนําทานสู Heyri Art Valley ศูนยรวมผลงานการออกแบบของศิลปนท่ัวทุก

แขนง ไมวาจะเปน จติรกรรม ประตมิากรรม นักคิด นักเขียนฯ ซึ่งใชสถานท่ีแหงน้ีเปน
สตูดิโอและแกลอรีในการสรางและนําเสนอผลงาน จะวาไปท่ีน่ีก็เปรียบดัง “เมืองแหง
ศิลปะ” น่ันเอง เพราะไมวาจะมองไปทางไหน ก็จะมีกล่ินอายของศิลปะกระจายอยู
เต็มไปหมด ไมวาจะเปนป�ายบอกทาง ตูไฟฟ�า ถนนไปจนถึงอาคารตางๆ ซึ่งมีการ
ออกแบบท่ีดูแปลกตา มีเอกลักษณ และไมเหมือนใคร นอกจากจะไดเที่ยวชมความ
สวยงามของหมูบานแลว ยังไดความรูเกี่ยวกบัศิลปะและวัฒนธรรมอีกดวย มีการ
ออกแบบท่ีดูแปลกตา มีเอกลักษณ และไมเหมือนใคร 



 

 

 
 
 
 
 
 
ค่ํา รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย เมนเูซ็ทปลายาง เปนเซ็ทปลา

ยางทานกับขาวเกาหลีรอนๆ พรอมเคร่ืองเคียงตางๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ค่ํา นําทานสู OAK VALLEY SKI RESORT, VIVADI SKI RESORT หรือเทียบเทา 

โรงแรมคอนเฟรมจะแจงในใบนัดหมายการเดินทางอีกครัง้ โดยทางบริษัทจะสงใหกอน 
5-7 วันกอนเดินทาง 

 
วันที่ 3 เลนสกี ณ ลานสกี (เต็มอ่ิมสกี) – สวนสนุกเอเวอรแลนด  – โซลทาวเวอร 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

จากน้ันนําทานเดินทางไปสัมผัสความสนุกสุดมันสกับการเลนสกีบนลานสกีขนาดใหญ 
ณ สกีรีสอรทที่ ซึ่งลานสกีแหงน้ีจะมีความทาทายใหทานไดสัมผัสดวยเนินหิมะ 
ประกอบไปดวยเนินสกีถึง 2 เนินดวยกัน แบงเปนเนินสกีสําหรับผูฝกหัดเลน 1 เนิน, 
และเนินสําหรับผูที่เลนชํานาญแลว 1 เนิน มีเวลาใหทานไดสนุกกับการเลนสกีอยาง
เต็มท่ี สําหรับทานท่ีไมเลนสกี หรือ สโนสเลด ก็สามารถถายรปูรอบๆ ลานสกี หรือ 
หาเครื่องดื่ม ของวาง รอนๆ ทานตามรานคาในรีสอรทตามอัยธยาศัย  (ไมรวมคาเชา
ชุดสกีและอุปกรณสกปีระมาณทานละ 50,000 วอน)    
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ : ลานสกีจะเปดใหบรกิารหรือไม ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาพอากาศ ทางผูจัดไมสามารถ
กําหนดได  ในกรณีท่ีหิมะไมตก (โดยคํานึงถึงความปลอดภัยของลูกคาเปนส่ิงสําคัญ) ทางบริษัท
ฯ ขอสงวนสิทธ์ิปรับรายการทัวรทดแทนเปน >> SUWON HAENGGUNGDONG MURAL 
VILLAGE << หมูบานศิลปะ กบัภาพวาดบนกําแพง ของศิลปนทองถิ่น ท่ีหมูบานศิลปะแหงน้ีอยู
ติดกบัรมิถนนใหญ จะมีรูปปم�น และเกาอ้ีไมชุดนี้ ตอนรับนักทองเท่ียว ภาพวาดทั้งหมด เปน
ผลงานของศิลปนทองถิ่น รวมถึงมโีรงเรียนสอนศิลปะ และรานกาแฟ เกๆ อีกดวย **จุดถายรูป
ท่ีหมูบานแหงน้ี อยางสงเสียงดังกันนะคะ เน่ืองจากบริเวณน้ีเปนที่พักอาศัย ** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย เมนูหมูยางเกาหลี หรือ

คาลบี้ เปนอาหารพ้ืนเมืองเกาหลีท่ีเล่ืองช่ือและรูจักกันดีท่ัวโลก มีรสชาติกลมกลอม 
โดยนําหมูสวนท่ีติดกับกระดูกไปยางบนเตาถานแบบด้ังเดิม เสิรฟพรอมขาวสวย
รอนๆ เคร่ืองเคียงหลากชนิด น้ําจ้ิมเตาเจี้ยว และน้ําซุปสาหราย รับประทานคลายกับ
เมี่ยงคํา 



 

 

 
 
 
 
 

 
 
จากน้ันนําทาน เพลิดเพลินกับ เอเวอรแลนด (รวมบัตรเคร่ืองเลนไมจํากัดรอบ) ถือวา
เปนสวนสนุกกลางแจงท่ีใหญท่ีสุดของเกาหลี ต้ังอยูที ่เมืองยงอิน โดยมีบรษัิทซัมซุง
เปนเจาของ เอเวอรแลนดน้ันถือวาเปนเหมือน “ดิสนียแลนดเกาหลี” 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 ซึ่งเปนลูกแฝดผสมท่ีเกิดขึ้นจาก
ความรกัระหวางสิงโตผูเปนพอและเสือผูเปนแมนับเปนแฝดผสมเสือ-สิงโตคูแรกใน
โลกชมความนารักของหมีตางๆซึ่งพนักงานขับรถซาฟารีจะเปนผูทักทายและเลนกับ
พวกเขาเติมเต็มความสุขของทานสนุกสนานกับเครื่องเลนตางๆ ไมจํากัดชนิด พรอม
ทั้งบรรยากาศหนาวๆ โรแมนติคๆ 



 

 

นําทานสู  โซลทาวเวอร หรือ นัมซาน ทาวเวอร ไมรวมคาลิฟต  เปนหน่ึงในแหลง
ทองเท่ียวสําคัญของโซล เปดใหบริการมาต้ังแตป 1980 ต้ังอยูบนยอดเขานัมซัง สูง 
236 เมตร ใหวิวเมืองโซลและบริเวณรอบๆแบบ พาโนรามา นับวาเปนหน่ึงในทาว
เวอรท่ีใหวิวสวยที่สุดในเอเชีย โซลทาวเวอร ไดรับการ renovate ใหมป 2005 จงึ
ไดช่ือใหมเปน N Seoul Tower โดย N ที่เพ่ิมขึ้นมาน้ันยอมาจาก new look หรือ 
รูปแบบใหม โดยมกีารปรับเปลี่ยนและพัฒนาการตางๆ ทั้งการใหแสงไฟที่

หลากหลายและสวยงามข้ึน รวมถึงภายในที่ตกแตงใหม โดยมีรานอาหารบนหอคอย
ที่จะหมุนครบรอบทุกๆ 48 นาที ชื่อวา N Grill และหองน้ําตกแตงสไตลอวกาศ จุด
ไฮไลทท่ีพลาดไมไดเลยเมื่อมาเที่ยว Seoul Tower น่ันก็คือ สถานท่ีคลองกุญแจช่ือ
ดัง  Love Key Ceremony ท่ีมคีวามเชื่อวาคูรักทีม่าคลองกุญแจที่จะมีความรักที่
ยืนยาวไปตลอดกาล โดยที่จะเขียนขอความหรือช่ือของคูรักไวบนแมกุญแจ แลวนําไป
คลองไวกับราวเหล็กบริเวณฐานของ N Seoul Tower ยังเปนสถานที่ถายทําละคร
เกาหลีแนวนารักๆเร่ือง“กับดักหัวใจยัยแมมด” อิสระใหทุกทานไดเดินเลนและถายรูป
คูหอคอยตามอัธยาศัยหรือคลองกุญแจคูรัก 

 
เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย เมน ูBibimbab หรือ บีบมิบับ 

+ ชาบูชาบูสุกี้สไตลเกาหล ีบนหมอไฟรอนๆ ประกอบดวยหมูสไลด และผักสดนานา
ชนิด เสิรฟพรอมน้ําซุปรอนๆ และเสนอูดงซึ่งขาดไมไดในการทาน ชาบูชาบู พรอม
ขาวสวยเสริ์ฟ พรอม ขาวสูตรด่ังเดิมของเกาหลีซ่ึงนําเอาขาวสวย ผักตางๆ เชน 
ถั่วงอก ผักกาดเห็ดหอม สาหราย และซอสสีแดงมาผัดรวมกนั ซึ่งกจ็ะไดรสชาติแบบ
เกาหลี 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
ค่ํา นําทานเขาสูท่ีพัก RAMADA GIMPO HOTEL, GALAXY HOTELหรือ เทียบเทา 

โรงแรมคอนเฟรมจะแจงในใบนัดหมายการเดินทางอีกครัง้ โดยทางบริษัทจะสงใหกอน 
5-7 วันกอนเดินทาง 

 
วันที่ 4 ศูนยโสมรัฐบาล – ศูนยสมุนไพรสนเข็มแดง – COSMETIC SHOP – พระราชวงัชา

งดอกกุง - ยาน Ikseondong – ดิวต้ีฟร ี– โซลทาวเวอร – ชอปปم�งเมียงดง 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

นําทานเดินทางสู ศูนยโสมรัฐบาล ซึง่รัฐบาลรบัรองคุณภาพวาผลิตจากโสมท่ีมีอายุ 6 
ปซึ่งถือวาเปนโสมที่มคุีณภาพดีที่สุดชมวงจรชีวิตของโสมพรอมใหทานไดเลือกซื้อโสม
ที่มีคุณภาพดีที่สุดและราคาถูกกวาไทยถึง 2 เทากลับไปบํารุงรางกายหรือฝากญาติ
ผูใหญที่ทานรักและนับถืออีกไมไกลจากกันมากนัก จากน้ันนําทานสู ศูนยสมุนไพรสน
เข็มแดง ซึ่งผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลีซ่ึงจะใชตนสนเข็มแดงจากยอด
เขาที่ประเทศเกาหลีเหนือมาผลิตโดยใชเทคโนโลยีพรอมกับการวิจัยท่ีประเทศเกาหลี
ใตออกมาเปนน้ํามันสนเข็มแดงภูมิประเทศของประเทศเกาหลีเปนภูเขาประมาณ 70 
เปอรเซ็นตโดยกวาจะมาเปนน้ํามันสนเข็มแดงได 1 แคปซูล ตองใชใบสนเข็มแดง
ประมาณ 2.7 กิโลกรมัมาสกัดเอาน้ํามันมาผลิตและวิจัยออกมาเปนน้ํามันสนน้ี
สามารถชวยในการลดระดับไขมันในเสนเลือดไดเปนอยางดี นําทานไปชอปปم�ง 
COSMETIC SHOP เปนศูนยรวมของเครื่องสําอางของเกาหล ีอาทิเชน 
ROJUKISS, LOTREE, ETUDE และอีกมากมายหลากหลายแบรนดเนมที่นําเขา
มาจากท่ัวโลกอิสระทานเลือกซื้อไดตามอัธยาศัย รวมถึงเวชสําอางคยอดนิยม เชน 
สเต็มเซลลหนาเด็ก หนากาก LED ลด กระ ฝ�า จุดดางดํา , โบท็อกเกาหลี , ครมีหอย
ทาก , WATER DROP (ครีมน้ําแตก) , BUBBLE CLEANSING , CC ครีม ซึ่ง
ราคาถูกกวาที่เมืองไทยเกือบเทาตัว และบางผลิตภัณฑยังไมมีขายในไทย 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย เมนู Samgyetang หรือ
เมนูไกตุนโสมอาหารในวังในสมัยกอน ปจจุบันเปนอาหารเลื่องช่ือของเมืองหลวง เช่ือ
กันวาบํารุงและเสริมสุขภาพ ภายในตัวไกจะมีขาวเหนียว รากโสม พุทราแดงและ
เคล็ดลับในการตุนเสิรฟพรอมเคร่ืองเคียงท่ีเรียกวา กกัตกุี เสนขนมจีน เหลาโสม 
พริกไทยดํา และเกลือ) 

 
 
 
 
 
 
 
 นําทานเดินทางสู พระราชวังชางดอกกุง เปนพระราชวังลําดับท่ีสองทึ่ถูกสรางตอจาก

พระราชวังเคียงบกกุง ในป ค.ศ. 1405 และมีความสําคัญในการเปนที่พํานักของ
พระมหากษัตริยหลายพระองคในสมัยราชวงศโชซอน (Joseon) และยังเปน 1 ใน 5 
ของพระราชวังสําคัญท่ียังคงรักษาไว ประกอบไปดวย เขตพระราชฐานช้ันนอก, เขต
พระราชฐานชั้นใน และสวนดานหลังสําหรับเปนท่ีพักผอนของพระมหากษัตรย ซึ่งมี
ตนไมขนาดยกัษอายุกวา 300 ป, บอน้ํา และศาลาริมน้ํา พระราชวงัแหงนี้เปนท่ี
พํานักของพระมหากษัตริยถงึ 9 พระองคในสมัยราชวงคโชซอน ในป ค.ศ. 1592 
พระราชวังถูกเผาทําลายโดยประชาชนที่โกรธแคนตอการหนีจากการพํานักใน
พระราชวังของพระบรมวงศศานุวงศในระหวางท่ีถูกรกุรานโดยชาวญ่ีปุ�น และไดรับ
การบูรณะอีกคร้ังในป ค.ศ. 1611 ทําใหในปจจุบันยังคงเหลือความงดงามบางสวน
ของพระราชวัง จากน้ันนําทานสูแหลงรวมคาเฟ�เกๆรานอาหารชิคๆกลางกรุงโซล 
ยาน Ikseondong เปนยานเมืองเกาที่ไดอารมณไมซํ้าใคร ยานอิกซอนดง มีอายุ
เกาแกมากกวา 100ป ยังคงเต็มไปดวยกลิ่นอายในอดีต ไมวาจะเปนบานเรือน



 

 

แบบฮันอก กําแพงผังบานที่กอดวยอิฐบล็อคสีน้ําตาลแดง มีการปรับ เปลี่ยนใหทันยคุ 
ทันกระแส แตยังคงความวินเทจอยูในตัว ท่ีเต็มไปดวยเสนหของอาคาร บานเรือน 
แมวาหลายหลังเปลี่ยนมาเปนคาเฟ� รานอาหาร รานกาแฟ ที่พัก ไดอยางกลมกลืม 
มุมถายรูปเยอะมาก มมุไหนก็เก มุมไหนก็สวยใหฟลเกาหลีวินเทจดีมาก ยานน้ีจะ
เรียกวาเปนแหลงรวมรานอรอย รานกาแฟ 

 
 
 
 
 
 
 นําทาน ชอปปم�งสินคาปลอดภาษีท่ี ดิวต้ีฟรี ที่น่ีมีสินคาชั้นนําใหทานเลือกซื้อมากมาย

กวา 500 ชนิด อาทิ น้ําหอม เส้ือผาเครื่องสําอาง กระเป�า นาฬิกา เครื่องประดบั 
ฯลฯ เครื่องสําอางแบรนดช้ันดัง อาทิ SULWHASOO , LANEIGE , SHISEIDO, 
SKII  และ กระเป�าแบรนดดัง อาทิ MCM , LOUIS VUITTON, CHANEL  ชอป
ปم�งตามอัธยาศัย  จากน้ันนําทานชอปปم�งยาน เมียงดง หรือสยามสแควรเกาหลี หาก
ทานตองการทราบวาแฟช่ันของเกาหลีเปนอยางไร กาวล้ํานําสมัยเพียงใดทานจะตอง
มาท่ีเมียงดงแหงน้ี พบกับสินคาวัยรุน อาทิ เส้ือผาแฟช่ันแบบอินเทรน เครื่องสําอาง
ดังๆ ของเกาหลี ทานสามารถเลือกชอปปم�งเคร่ืองสําอางเกาหลี ETUDE , THE 
FACE SHOP , MISSHA , IT’S SKIN ใหทานไดเลือกซื้อมากมายพบกับความ
แปลกใหมในการชอปปم�งอีกรปูแบบหน่ึง ซึ่งเมียงดงแหงน้ีจะมีวัยรุนหนุมสาวชาวโสม
ไปรวมตัวกันที่น่ีกวาลานคนในแตละวัน ท่ีสําคัญตลาดแหงน้ียังโดงดงัเร่ือง Food 
Street อีกดวย อิสระอาหารเย็น เพ่ือใหทานไดเต็มอ่ิมชอปปم�งอยางจุใจ 

ค่ํา นําทานเขาสูท่ีพัก RAMADA GIMPO HOTEL, GALAXY HOTELหรือ เทียบเทา 
โรงแรมคอนเฟรมจะแจงในใบนัดหมายการเดินทางอีกครัง้ โดยทางบริษัทจะสงใหกอน 
5-7 วันกอนเดินทาง 

 
วันที่ 5 ศูนยสมุนไพรฮอกเกนาม ู– โรงงานสาหราย + KIMCHI SCHOOL + ฮันบก – ยาน

อีแด   มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา – ซุปเปอรมาเก็ตละลายเงินวอน – ทาอากาศยาน
นานาชาติอินชอน 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  



 

 

นําทานเดินทางไปดูแลสุขภาพกันท่ี ศูนยสมุนไพรฮอกเกนาม ูซึ่งเปนสมุนไพรที่ท่ัว
โลกยอมรับ รวมถึงสถาบันตางๆ วาเปนสมนุไพรท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุดในการบํารุงตับ
และดูและตับของเรา ซึ่งจะเปนสมุนไพรที่หาไดยากในปจจุบัน ทานจะไดชมการสาธิต 
การทดลองวาสมุนไพรชนิดนีม้ีคุณคาเพียงใดตอโลกใบน้ี ตนไมชนิดน้ีเจริญเติบโตใน
ป�าลึกบนภูเขาท่ีปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือน้ําทะเล 50-800 เมตรชาว
เกาหลีรุนใหมนิยมนํามารับประทานเพ่ือชวยดูแลตับใหสะอาดแข็งแรง ป�องกันโรคตบั
แข็ง ไมถกูทําลายจาการด่ืมแอลกอฮอล กาแฟ บุหรี่ สารตกคางจากอาหารและยา 
จากน้ันนําทานเขาชม โรงงานสาหราย ของฝากที่มีช่ือเสียงของเกาหลี ผลิตสาหราย
ใหม สด ทุกวันมีหลายรสชาติใหทานไดเลือกซื้อไปเปนของฝาก และเย่ียมชมสถาบัน
สอนทํากิมจิชมวิธีการทํากิมจิ หรือ KIMCHI SCHOOL สถาบันสอนทํากิมจิชม
วิธีการทํากิมจิ ผกัดองที่สามารถเก็บไวไดนานและเปนอาหารที่ข้ึนโตะชาวเกาหลีทุก
มื้อปจจุบันกิมจิเปนที่นิยมแพรหลาย เพราะประกอบดวยแบคทีเรียทีเ่ปนประโยชนใน
การยอยอาหารและป�องกันโรคให ทานไดทดลองทํากิมจิดวยตัวทานเองและสามารถ
นํากลับมาเปนของฝาก พิเศษ เก็บภาพความประทับใจดวยการ ใสชุดประจําชาติของ
เกาหลีใต ชุดฮันบก 

 

 
เท่ียง       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย เมนู จิมดัก เปนไกพะโลผัด

กับวุนเสนและผักอรอยมากมายเสริฟพรอมขาวสวยรอนๆ พรอมเคร่ืองเคียงตางๆ 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 นําทาน ชอปปم�งยานอีแด หรือแถวบริเวณมหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา เปนยานชอปปم�ง
สินคาแนววัยรุนแฟช่ันวัยใสสไตลเกาหลี  สินคาราคาไมแพง ท้ังยังมีสินคาหลากหลาย
แนวใหเดินเลือก ไมวาจะเปน ของจุกจิกนารักๆกิ๊ฟชอปเกๆ เครื่องประดับ เส้ือผา  
แวนตา กระเป�า รองเทา อุปกรณเกี่ยวกับโทรศัพท เคร่ืองสําอางตางๆ รานคายาว
เหยียดสองขางทาง   ถายรูปสุดชิค มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา เปนมหาวิทยาลัยแหง
แรกสําหรับนักศึกษาหญิงที่มีความทันสมัยมาก กอต้ังขึ้นในป 1866 โดยมิชชันนารี
ชาวอเมริกัน ท่ีช่ือ Mary F. Scranton ซึง่มคีวามเชื่อวา ผูหญิงทกุคนมคีุณคาพอ
ใหนับถือเคารพ โดยคําวา “อีฮวา” น้ันหมายถึงตนแพรที่ออกดอก ในบางคร้ังใชส่ือถึง
กลุมผูหญิง และที่สําคัญ ไดเลือกใชคําวา Womans แทน Women ดวย สวน
ปรัชญาของมหาวิทยาลัยคือ Truth, Goodness,and Beauty แถมมหาวิทยาลัย
น้ียังเปนมติรกับส่ิงแวดลอม เพราะรอบบริเวณจะเต็มไปดวยตนไมสีเขียวขจี ดูรมรื่น
สบายตามากๆ และความสวยงามของอาคารท่ีสรางดวยอิฐที่ทําใหความคลาสสิกมา
เจอกับความทันสมัยกลมกลืน โดยเฉพาะบริเวณหองสมุดท่ีเปนทางลาดลงไป เปน
ไฮไลทท่ีใครมาถึงกต็องถายรูป 

 
 
 
 
 
 
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย เมน ูชาบชูาบู หมอไฟสไตล

เกาหลี จะใชเน้ือหมูหั่นช้ินบางๆ ปูอัด หั่นยาวๆ เกี๊ยวกุง เกี๊ยวหมู ใสผักสารพัดชนิด
ลงไปทั้งเห็ดเข็มทอง เห็ดฟาง เห็ดหอม ถั่วงอก กระหลํ่าปลี ผกักาดขาว ใสลงไปใน
หมอ แลวเติมดวยน้ําซปุรอนๆ ตมตอจนเดือด กอนจะเริม่รับประทาน ก็จะนําอุดงลง
ตมอีกคร้ัง พอสุกก็ตักมาทานกับขาวสวย กิมจิ และน้ําจิ้ม 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

จากน้ันเตรียมตัวกลับกรุงเทพ แวะซื้อของ ซุปเปอรมาเก็ตละลายเงินวอน สาหราย 
ขนมตาง ๆ  ช็อกโกแลตหินซีเรียลช็อกโก  ผลติภัณฑของใบและรากฝอยของโสม ใน
รูป ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหนาโสม ครมีลางหนาโสม เคร่ืองสําอางโสม เปนตน  
และยังมีหมอนสุขภาพ  กมิจิ  เปบเปโร (ป�อกก้ีเกาหลี) ชินราเมง (มามาเกาหลี)  
สมควรเวลานําทานเดินทางสูทาอากาศยานอินชอน 

 
วนัที่ 6 อินชอน – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)                                                                                                           
00.20 น. นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง โดยสายการบิน Air Asia X 

เที่ยวบินท่ี XJ 703 ** ราคาทัวรไมรวมบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง โดย
ทานสามารถเลือกซื้ออาหารและเครื่องดื่มไดบนเคร่ืองบนิ ใชเวลาบนิประมาณ 6 
ชั่วโมง **ฃ 

04.20 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิ
ภาพ พรอมกับความประทับใจ 

 
อัตราคาบริการ 
กําหนดวันเดินทาง ผูใหญ 1 ทาน 

( พักหองละ 2 – 3 ทาน ) 
พักเด่ียว 

26 พฤศจิกายน – 01 ธันวาคม 62  17,900.- 6,500.- 
27 พฤศจิกายน – 02 ธันวาคม 62 17,900.- 6,500.- 
28 พฤศจิกายน – 03 ธันวาคม 62 17,900.- 6,500.- 
03 - 08 ธันวาคม 62 วันพอ 20,900.- 6,500.- 
04 - 09 ธันวาคม 62 วันพอ 20,900.- 6,500.- 
06 - 11 ธันวาคม 62 วันรัฐธรรมนูญ 20,900.- 6,500.- 
10 - 15 ธันวาคม 62 วันรัฐธรรมนูญ 19,900.- 6,500.- 



 

 

11 - 16 ธันวาคม 62 19,900.- 6,500.- 
12 - 17 ธันวาคม 62 18,900.- 6,500.- 
17 - 22 ธันวาคม 62 18,900.- 6,500.- 
18 - 23 ธันวาคม 62 19,900.- 6,500.- 
19 - 24 ธันวาคม 62 19,900.- 6,500.- 
27 ธันวาคม – 01 มกราคม 63 วันปใหม 25,900.- 8,500.- 
02 - 07 มกราคม 63 17,900.- 6,500.- 
03 - 08 มกราคม 63 17,900.- 6,500.- 
28 มกราคม – 02 กมุภาพันธ 63 17,900.- 6,500.- 
29 มกราคม – 03 กมุภาพันธ 63 17,900.- 6,500.- 

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

1. เด็กทารก INFANT (อายุต่ํากวา 2 ป) ราคา 8,900 บาท 
2. จอยแลนดไมใชตั๋วเครือ่งบิน ราคา 8,900 บาท (ปใหม 10,900 บาท) 

 
ไมรวมทิปไกด+คนขับรถตลอดการเดินทาง ทานละ 50,000 วอน (ประมาณ 1,600 บาท) 
ขออนุญาตเก็บคาทิปทุกทานที่สนามบินไทย  
กรุณาชําระคามัดจําทานละ 10,000 บาท  หลังจากจองภายใน 3 วนั  
หากไมชําระภายในเวลาท่ีกําหนด ทางบริษัทขออนุญาตตัดที่น่ังตามเงื่อนไข 
 
ขอควรทราบ : 
 1.ในกรณีท่ีผูเดินทางไมผานการตรวจพิจารณาจากดานตรวจคนเขาเมือง (ต.ม.)ใน
การ เขา-ออกทั้งประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต อันเน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิด
กฎหมาย การหลบหนีเขาออกเมือง หรือการถูกปฎิเสธในกรณีอ่ืนๆทุกกรณี ทางบริษัทจะไม
รับผิดชอบและไมคืนคาใชจายตางๆท้ังสิ้น เน่ืองจากเปนการเหมาจายกับตวัแทนบริษัทแลว 
 2.การเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดยไมแจงใหทราบลวงหนา 
ท้ังน้ีเน่ืองจากสภาพ ลม ฟ�า อากาศ และสถานการณในการเดินทางขณะน้ันแตจะคํานึงถึงความ
ปลอดภัยในการเดินทาง และผลประโยชนของหมูคณะเปนสําคัญ โดยไมทําใหมาตรฐานของการ
บริการลดนอยลง 
 3.ขอความรวมมือในการลงรานรัฐบาลตามโปรแกรมกําหนด เชน รานศูนยโสม
รัฐบาล, ศูนยสมุนไพรบํารุงตับศูนยสมุนไพรสนเข็มแดง, ศูนยเครื่องสําอาง, Duty free ไมมี
การบังคับซื้อแตอยางใด แตขอความกรุณาตองลงใหครบทุกราน 



 

 

 4.ทัวรน้ีจัดใหเฉพาะลูกคาท่ีประสงคจะไปทองเที่ยวตามรายการของทัวรทุกวันเทาน้ัน  
หากทานไมสามารถรวมทัวรทุกวัน แคสมัครมารวมทัวรเพียงเพ่ือการใชตั๋วเคร่ืองบินและท่ีพักใน
ราคาพิเศษ  หากทานไมแจง และปรากฏวาทานไมรวมทัวรในบางวนั ทางบรษิัทจะคิดคา
ดําเนินการในการแยกทองเที่ยวเอง 300 USD  (กอนซ้ือทัวร จะตองแจงความประสงคทีเ่ปน
จริง เพ่ือทางผูจัดจะไดคิดคาบรกิารที่เหมาะสม) 
 
*** กอนตัดสินใจจองทัวร ควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแท จนเปนท่ีพอใจ 
แลวจึงวางมัดจําเพ่ือประโยชนของทานเอง *** 
**พาสปอรตควรมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือนนับจากวันเดินทาง** 

รายละเอียดสําหรับการอัพท่ีน่ังบนเคร่ืองบินและการซื้อน้ําหนักกระเป�า 
สายการบินแอรเอเชียเอ็กซ ใหบริการดวยเครือ่งบิน Air Bus A330 
หมายเหตุ 
- น่ังของ STANDARD SEAT จะเปนระบบสุมที่น่ัง ไมสามารถรีเควสท่ีน่ังได 



 

 

- สามารถอัพเกรดไดเฉพาะท่ีน่ัง Hot Seat เทาน้ัน ท่ีน่ัง Premium ต๋ัวกรุปไมสามารถ
อัพเกรดได  

- ไมอนุญาตใหทารกและเด็กที่มีอายุต่ํากวา 12 ป น่ังในโซนปลอดเสียง (Silence Zone) 
แถวที ่7-14 
 

กรณีตองการซื้อน้ําหนักกระเป�าเพ่ิม (จากปกติที่สายการบินกําหนดขาไปและขากลับทานละไม
เกิน 20 กิโลกรมั) 
มีคาใชจายเพ่ิมเติมดังน้ี 
- เพ่ิม 05 กิโลกรัม = 500 บาท/ทาน/เท่ียวบิน 
- เพ่ิม 10 กิโลกรัม = 800 บาท/ทาน/เที่ยวบนิ 
- เพ่ิม 20 กิโลกรัม = 1,800 บาท/ทาน/เท่ียวบิน 

 
ราคาทัวรน้ีรวม 
 คาต๋ัวเครื่องบินช้ันประหยัดไปกลับพรอมกรุป 

น้ําหนักกระเป�าไมเกิน 20 กิโลกรัมตอทาน/หิ้วข้ึนเคร่ืองได 7 กโิลกรัม 
 คาภาษีสนามบินทุกแหง 
 โรงแรมระดับ 3 ดาว พักหองละ 2 – 3 ทาน จํานวน 3 คืน  
 บริการอาหารทุกมื้อตามรายการระบ ุ
 คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตางๆตามรายการระบุ 
 คารถรับ-สงและนําเที่ยว พรอมหัวหนาทัวรชาํนาญงานและมัคคุเทศกทองถิ่น ตลอดการ

เดินทาง 
 คาประกันอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไข

กรมธรรม) 
 
อัตราน้ีไมรวม 
 คาทิปไกด และคนขับรถ ประมาณ  50,000 วอนหรือ 1,600 บาท ตอทานตลอดทริป 

สวนหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจ 
 คาใชจายสวนตัวอ่ืนๆ เชน หนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาซักรีด คาอาหารเครื่องด่ืม

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

ชาวตางชาติ 



 

 

หมายเหตุ 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงราคา ในกรณีท่ีผูเดินทาง

ไมถึง 20 คนขึ้นไป 
 ในกรณีท่ีสายการบินประการปรับข้ึนภาษีนํ้ามนั ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียก

เก็บคาภาษีนํ้ามันเพ่ิมตามความเปนจริง 
 ต๋ัวเครื่องบินที่ออกเปนกรุปไมสามารถเลื่อนวนัเดินทางหรือขอคืนเงินได 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลง หรือสลับรายการทองเท่ียวตามความเหมาะสม 

ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย หรือเหตุการณท่ีอยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ 
จะคํานึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชนของคณะผูเดินทางเปนหลัก 

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

 กรณีท่ีสถานที่ทองเท่ียวใดๆ ท่ีไมสามารถเขาชมไดเน่ืองจากเหตุสุดวิสัย สภาพอากาศ 
เหตุการณท่ีอยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ เปนตน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืน
คาใชจายใดๆ ทั้งส้ิน 

 กรณีท่ีทานสละสิทธ์ิในการใชบริการใดๆ หรือไมเขาชมสถานท่ีใดๆ ก็ตามที่ระบุใน
รายการทองเที่ยว หรือไมเดินทางพรอมคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคาใชจายไม
วากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

 กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองทั้งในประเทศไทย และในตางประเทศมปีฏิเสธมิใหเดิน
ทางเขา-ออกตามประเทศที่ระบุไว  เน่ืองจากการครองครองส่ิงผดิกฎหมาย ส่ิงของ
ตองหาม เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือไมวาดวยเหตุผลใดๆ กต็ามบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธ์ิที่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดก็ตาม  

 กรณีท่ีทานใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทางเพ่ือการทองเท่ียวกับคณะ
ทัวร หากทานถูกปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศใดๆ กต็าม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม
คืนคาทัวรและรับผดิชอบใดๆ ท้ังสิ้น 

 เม่ือทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดแลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับ
เงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด 

 
เง่ือนไขการชําระเงิน 

 ชําระคามดัจํา 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 

ตองมีการการันตีมดัจําที่น่ังกับทางสายการบิน รวมถงึเที่ยวบินพิเศษ เชน Charter 
Flight และโรงแรมทีพั่กตางๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคามัดจํา หรือ คาทัวร
ทั้งหมด ไมวายกเลิกกรณีใดกต็าม 

 เม่ือออกตั๋วแลว หากทานมีเหตุบางประการทําใหเดินทางไมได ไมสามารถขอคืนคาต๋ัวได 
เน่ืองจากเปนนโยบายของสายการบิน 
 

ขอแนะนําเพ่ิมเติม สําหรับผูเดินทางไปทองเที่ยวประเทศเกาหลีใต 
1. ผูเดินทางที่ยังคงสภาพการเปนนักศึกษา กรุณาเตรียมใบรับรองการเปนนักศกึษาจาก

สถาบันการศึกษาเปนภาษาอังกฤษติดตัวไปดวยอาจจะตองใชในบางกรณี 
2. ผูเดินทางที่เปนขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานบริษัทเอกชนตางๆ กรุณา

เตรียมบัตรประจําตัวขาราชการ หรือใบรับรองการทํางานเปนภาษาอังกฤษอาจจะตองใช
ในบางกรณี 

3. ผูเดินทางที่ทําเลมพาสปอรตใหมเน่ืองจากเลมเกาหมดอายุใหพกหนังสือเดินทางเลมเกา
ติดตัวไปดวยอาจจะตองใชในบางกรณี 

4. กรุณาพกบตัรเครดิต (ถามี) และเงินสดติดตัว ท้ังเงินวอนและเงินสกุล USD กองตรวจคน
เขาเมืองอาจจะขอดูในบางกรณ ีอานเอกสารโปรแกรมทัวรในละเอียดชัดเจน ทั้งสถานที่
ทองเที่ยว,เที่ยวบิน,วันเดินทาง เพ่ือประโยชนแกตัวทานเองในกรณท่ีีตองตอบคําถามที่
ดานตรวจคนเขาเมือง 


