
 

 

รหัสทัวร ZAT2000257 
ทัวรเกาหลี อีซี่ สปริง อิน เกาหลี 5 วัน 3 คืน (XJ) 
พ ร ะ ร า ช วั ง เคี ย ง บ ก  | ส ว น ส นุ ก ล อ ต เต เวิ ล ด  | ส ว น ส นุ ก ล อ ต เต ค ว า เรี ย ม ฅ 
หมูบานวัฒนธรรมนัมซานฮันอก | N SEOUL TOWER | วัดพงอึนซา | เมียงดง | ฮงแด 
 

 
 
 
 

 



 

 

อัตราคาบริการ 
กําหนดวันเดินทาง ผูใหญ 1 ทาน 

( พักหองละ 2 – 3 ทาน ) พักเด่ียว 
01 – 05 มีนาคม 63 14,900.- 5,500 
03 – 07 มีนาคม 63 13,900.- 5,500 
05 – 09 มีนาคม 63 14,900.- 5,500 
07 – 11 มีนาคม 63 15,900.- 5,500 
09 – 13 มีนาคม 63 14,900.- 5,500 
11 – 15 มีนาคม 63 15,900.- 5,500 
13 – 17 มีนาคม 63 15,900.- 5,500 
15 – 19 มีนาคม 63 14,900.- 5,500 
17 – 21 มีนาคม 63 14,900.- 5,500 
19 – 23 มีนาคม 63 14,900.- 5,500 
21 – 25 มีนาคม 63 15,900.- 5,500 
23 – 27 มีนาคม 63 14,900.- 5,500 
25 – 29 มีนาคม 63 15,900.- 5,500 
27 – 31 มีนาคม 63 15,900.- 5,500 

สายการบิน AIRASIA X (XJ) 
ขาไป LJ 004 BKK - ICN 22.25 – 05.40 

สายการบิน AIRASIA X (XJ) 
ขากลับ LJ 003 ICN - BKK 17.10 – 21.10 

 
หากทานตองซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศเพื่อไปและกลับกรุงเทพฯ แตละกรุปน้ันจะคอนเฟรมกอน
ประมาณ 10 วันกอนเดินทาง 
หากทานตองการจองตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาสอบถามเที่ยวบินคอนเฟรมกับเจาหนาที่
กอน กรุณาเลือกซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศประเภทท่ีสามารถเล่ือนวันและเวลาในการเดินทางได
และหากกรณีเกิดความผิดพลาดจากสายการบิน เชนความลาชาของเที่ยวบิน การยกเลิกเท่ียวบิน มี
การยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง เน่ืองจากสายการบินพิจารณา
สถานการณแลววา อยูนอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย หรือเหตุผลทางดานความ
ปลอดภัยเปนตน เหตุผลตางๆท่ีอยู 
เหนือความควบคุมของบริษัท ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆไดในทุกกรณี 



 

 

*** ราคาโปรโมช่ัน!! ไมมีราคาเด็ก *** 
ราคาอื่นๆ  

1. เด็กทารก INFANT (อายุตํ่ากวา 2 ป) ราคา 8,900 บาท 
2. จอยแลนดไมใชตั๋วเครื่องบิน ราคา 8,900 บาท 

 
 

 
19.00 น. คณะพรอมกันที่ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกประตู 7 
เคานเตอร P 

 สายการบินจินแอร (LJ) โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับและอํานวย
ความสะดวก  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)                                                                                               
( - / -/ -) 



 

 

 
22.25 น. เหิรฟ�าสูกรุงโซล โดยสายการบิน JIN AIR เที่ยวบินที่ LJ 004 (บินประมาณ 

4.30 – 05.00 ชั่วโมง) 
05.40 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต  หลังจากผน 

ตม. และรับกระเป�าสัมภาระเรียบรอยแลว (เวลาทองถิ่นเร็วกวาไทย 2 ช.ม.)  
เชา รับประทานอาหารเชา ณ ภัตตาคาร เมนูอูดง (1) เสนอูดงมีตนกําเนิดมาจากเสนชู

เม่ียน เสนแป�งสาลีสีขาวหนานุม ทานในน้ําซุปใส ทานรอนๆ โลงคอ 
จากน้ันนําทานเดินทางสู หมูบานเทพนิยาย หรือ DONGHWA MAEULไดถูก
เนรมิตร และตกแตงใหหมูบานที่แสนธรรมดาใหกลายเปนหมูบานแหงเทพนิยาย โดย
นํานิยายที่ทุกทานคุนเคยหลายเรื่องมาวาดภาพตกแตงรอบๆหมูบานแหงน้ี เชน ป
เตอรแพน สโนวไวทกับคนแคระทั้ง 7 อะลาดินกับตะเกียงวิเศษ หนูนอยหมวกแดง 
ฯลฯ ใหทานไดถายภาพไดเกือบทุกมุม หันไปทางไหนก็ตองถายภาพเก็บไวเปนที่
ระลึก  จากน้ันนําทานเดินทางสู ไชนาทาวน เปนชุมชนของชาวจีนที่ถือกําเนิดจาก
การเปดทาเรืออินชอนในป ค.ศ. 1883 ในอดีตนับเปนพื้นที่สําคัญในการขนสงและ
คาขายสินคาจากประเทศจีน สําหรับปจจุบันน้ีชาวจีนที่ยังคงอาศัยอยูเปนรุนที่ 2 หรือ
รุนที่ 3 นับจากที่มีการบุกเบิก แตกลิ่นไอและการดํารงไวซึ่งวัฒนธรรมของคนรุนกอน
ยังคงมีใหเห็น รวมไปถึงการไดมีโอกาสไดลิ้มลองรสชาติอาหารจีนที่มีใหเลือกสรร
หลายรานที่อินชอนไชนาทาวนแหงน้ี  

 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 2 ทาอากาศยานอนิชอน – หมูบานเทพนิยาย – ไชนาทาวน – Hyundai Premium 
Outlet – N Seoul Tower  ( เชา / กลางวัน / เย็น ) 



 

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการ บีบิมบับ และชาบูชาบูสุกี้สไตล
เกาหลี (2) หมอไฟรอนๆ ประกอบดวยหมูสไลด และผักสดนานาชนิด เสิรฟพรอม
น้ําซุปรอนๆ พรอมเสิรฟขาวสวยสูตรดั่งเดิมของเกาหลีซึ่งนําเอาขาวสวย ผักตางๆ 
เชน ถั่วงอก ผักกาดเห็ดหอม สาหราย และซอสสีแดงมาผัดรวมกัน ซึ่งก็จะไดรสชาติ
แบบเกาหลีจริงๆ  

 
 
 
 
 
 
 

นําทานเดินทางชอปปم�ง Hyundai Premium Outlet เปนชอปปم�งเอาทเลตขนาด
ใหญของอาณาจักรฮุนได รานสินคาแบรนดเนมระดับโลกมากมาย หลายพันรานคา 
ในราคาถูก และสามารถทํา VAT Refund ได 5-7% มีหลากหลายชั้นดวยกัน ทั้ง
เส้ือผา รองเทา สินคาแฟช่ัน รานอาหาร คาเฟ�ต ซุปเปอรมารเก็ต 
 
 
 
 
 
 
 

 แลวนําทานสู โซลทาวเวอร หรือ นัมซาน ทาวเวอรไมรวมคาลิฟต เปนหน่ึงใน
แหลงทองเที่ยวสําคัญของโซล เปดใหบริการมาตั้งแตป 1980 ตั้งอยูบนยอดเขานัม
ซัง สูง 236 เมตร ใหวิวเมืองโซลและบริเวณรอบๆแบบ พาโนรามา นับวาเปนหน่ึง
ในทาวเวอรที่ใหวิวสวยที่สุดในเอเชียโซลทาวเวอร ไดรับการ renovate ใหมป 
2005 จึงไดชื่อใหมเปน N Seoul Tower โดย N ที่เพิ่มขึ้นมาน้ันยอมาจาก new 



 

 

look หรือ รูปแบบใหม โดยมีการปรับเปลี่ยนและพัฒนาการตางๆ ท้ังการใหแสงไฟ
ที่หลากหลายและสวยงามขึ้น รวมถึงภายในที่ตกแตงใหม โดยมีรานอาหารบน
หอคอยที่จะหมุนครบรอบทุกๆ 48 นาที ชื่อวา N Grill และหองน้ําตกแตงสไตล
อวกาศจุดไฮไลทที่พลาดไมไดเลยเม่ือมาเที่ยว Seoul Tower น่ันก็คือ สถานที่คลอง
กุญแจชื่อดัง  Love Key Ceremony ที่มีความเชื่อวาคูรักที่มาคลองกุญแจที่จะมี
ความรักที่ยืนยาวตลอดกาล  

 
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย เมนูเซ็ทปลายาง (3) เปน

เซ็ทปลายางทานกับขาวเกาหลีรอนๆ พรอมเครื่องเคียงตางๆ 
 
 
 
 
 
 
 
คํ่า นํ าท าน เข าสู ที่ พั ก  SEOUL GALAXY HOTEL, BENIKEA HOTEL ห รื อ 

เทียบเทา 

 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (4)  

 

วันที่ 3 หมูบานวัฒนธรรมนัมซานฮันอก  –  วัดพงอึนซา – ลอตเตอควาเรียม  
– สวนสนุกลอตเต  ( เชา / กลางวัน / เย็น ) 



 

 

นําทานชม หมูบานวัฒนธรรมนัมซานฮันอก Namsangol Hanok Village เปน
หมูบานที่ตั้งอยูในบริเวณของภูเขานัมซาน ไมไกลจากเอ็นโซล หมูบานวัฒนธรรมแหง
น้ี  มีพื้นที่ 79,937 ตร.ม. ประกอบดวยสามสวนหลักๆ คือ ตัวหมูบานฮันอก (บาน
พื้นเมืองเกาหลี) ซึ่งเปนบานพื้นเมืองของเกาหลีที่อยูในสมัยโชซอนและไดทําการ
เคลื่อนยายมาที่น่ีมีการปรับปรุงซอมแซมเพื่อใหนักทองเที่ยวไดเขาชม 
จากน้ันนําทานเขาชม วัดพงอึนซา หรือ คนไทยอาจเรียก บงอึนซา วัดน้ีสรางขึ้น
ในชวงสมัยกษัตริยวอนชอนแหงราชวงศชิลลา เปนวัดพุทธนิกายมหายาน มีอายุกวา 
1,200 ป ตั้งอยูใจกลางเมืองทามกลางยานธุรกิจคังนัม และเปนที่ประดิษฐานของ
พระพุทธรูปหินออนขนาดใหญที่สุดในเกาหล ี  
 
 
 
 
 

 
 
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย เมนูบุลโกกิ (Bulgoki) 

(5) อาหารเกาหลีที่ขึ้นชื่ออีกอยางหน่ึง เปนเน้ือสัตวซอสบารบีคิวเกาหลี ปรุงสุกใช
เทคนิคการยางแบบด้ังเดิม นํามาขลุกขลิกกับซุปบุลโกกิกะทะรอน พรอมผักและ
เครื่องเคียงตางๆ เวลากินใหกินกบัผัก กระเทียม และพริก หอเปนคําแลวจิ้มน้ําจิ้ม 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 นําทานชม ลอตเตอควาเรียมรวมคาบัตรเขาชมอควาเรียม พิพิธภัณฑสัตวน้ําที่อยู
ในกรุงโซล โดยจะแบงเปนโซนตางๆ ทั้งหมด 9 โซน โซนแรก คือ Rivers of 
Korea ที่ โซนน้ีเปนของสัตวที่อยูในน้ําจืดตามแมน้ํา ทะเลสาบ โซนที่สอง คือ 
Tropical River ในโซนน้ีก็จะมีสัตวในเขตรอนเปนหลัก  โซนที่สามคือ Amazon 
River  ในโซนน้ีก็จะมีปลาน้ําจืดที่ใหญที่สุด อยาง Pirarucuและ Arowana โซนที่ 
4 คือ Sea Lion Zone สิงโตทะเลที่วายน้ําไปมา โซนที่ 5 คือ The Ocean คือ 
เปนเหมือนหัวใจของอควาเรียม โซนที่ 6 มีดาราของที่ น่ีก็คือ Beluga Whale 
แหวกวายเลนลูกบอล โซนที่ 7 คือ Coral Reef Garden โซนน้ีจะมีสารพัดสัวตน้ํา
ตามแนวประการังใหไดดูกัน โซนที่ 8 คือ Play Ocean โซนนี้จะไดสัมผัสสัตวทะเล
อยางปลาดาว และโซนสุดทาย คือ Polar Region Zone เปนโซนเรียนรูเกี่ยวกับ
เพนกวิน ทานจะไดเพลินเพลินกันไปโลกใตทองทะเล 

 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 



 

 

 แลวนําทานเดินทางสู สวนสนุกลอตเตเวิลด (รวมบัตรเครื่องเลนไมจํากัดจํานวน
รอบ)เปนสวนสนุกแหงหน่ึงตั้งอยูในกรุงโซล พื้นที่ประกอบดวยสวนสนุกในรมและ
กลางแจง และมีส่ิงอํานวยความสะดวกอ่ืนๆในบริเวณสวนสนุก อาทิ การเช่ือมตอกับ
ระบบรถไฟฟ�ารางเดี่ยว หางสรรพสินคา โรงแรม และพิพิธภัณฑพื้นบานของเกาหลี 
รวมทั้งโรงภาพยนตร และพื้นที่สําหรับการกีฬา สวนสนุกในรมของลอตเตเวิลดเปน
สวนสนุกในรมที่มีขนาดใหญติดอันดับโลกสวนสนุกในรมน้ี จะมีดวยกันทั้งหมด 4 ชั้น
แตละชั้นจะมีทังเครื่องเลนตางๆรานอาหาร และ รานขายของ มีลานสเก็ตนาแข็ง
ขนาดใหญอยูตรงกลาง และเครือ่งเลนยอดฮิตTHE ADVENTURE OF SINDBAD 
, THE CONQUISTADOR , FLUME RIDE , THE FRENCH REVOLUTION , 
JUNGLEADVENTURE และ PHARAOH’S FURY ฯลฯ อีกทีหน่ึงคือMAGIC 
ISLAND เปนสวนสนุกทีมี น้ําลอมรอบ โดยมาทางชัน 2 ของ LOTTE WORLD 
ADVENTURE ในสวนของ MAGIC ISLAND ซึ่งเปนสวนสนุกกลางแจงทีมีเครื่อง
เลนทีหวาดเสียวอยูหลายชนิดอาทิ ATIANTIS , GYRO DROP ,GYRO SWING 
, GYRO SPIN , COMET EXPRESS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หมูยางเกาหลี หรือคาลบี้ (6) เปนอาหาร
พื้นเมืองเกาหลีที่เลื่องชื่อและรูจักกันดีทั่วโลก มีรสชาติกลมกลอม โดยนําหมูสวนที่ติด
กับกระดูกไปยางบนเตาถานแบบดั้งเดิม เสิรฟพรอมขาวสวยรอนๆ เครื่องเคียงหลาก
ชนิด น้ําจิ้มเตาเจี้ยว และน้ําซุปสาหราย รับประทานคลายกับเมี่ยงคํา 

 
 
 
 
 
 
 
คํ่า นํ า ท า น เข า สู ที่ พั ก  SEOUL GALAXY HOTEL, BENIKEA HOTELห รื อ 

เทียบเทา 

 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (7)  

นําทานเดินทางสู ศูนยโสมรัฐบาล ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพวาผลิตจากโสมที่มีอายุ 
6 ปซึ่งถือวาเปนโสมที่มีคุณภาพดีที่สุดชมวงจรชีวิตของโสมพรอมใหทานไดเลือกซื้อ
โสมที่มีคุณภาพดีที่สุดและราคาถูกกวาไทยถึง 2 เทากลับไปบํารุงรางกายหรือฝาก
ญาติผูใหญที่ทานรักและนับถืออีกไมไกลจากกันมากนัก 
นําทานสูศูนยเครื่องสําอาง เปนศูนยรวมของเครื่องสําอางของเกาหลี อาทิเชน
ROJUKISS, LOTREE, ETUDE และอีกมากมายหลากหลายแบรนดเนมที่นําเขา
มาจากทั่วโลกอิสระทานเลือกซื้อไดตามอัธยาศัย 
จากน้ันนําทานสู ศูนยสมุนไพรสนเข็มแดงซึ่งผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศ
เกาหลีซึ่งจะใชตนสนเข็มแดงจากยอดเขาที่ประเทศเกาหลีเหนือมาผลิตโดยใช
เทคโนโลยีพรอมกับการวิจัยที่ประเทศเกาหลีใตออกมาเปนน้ํามันสนเข็มแดงภูมิ

วันที่ 4 
ศูนยโสมรัฐบาล – ศูนยเคร่ืองสําอาง – ศูนยสมุนไพรสนเข็มแดง 
– พระราชวังเคียงบ็อค (สวมชุดฮันบกเขาวัง) – ดิวตี้ฟรี – เมียงดง                                                
( เชา / กลางวัน / - ) 



 

 

ประเทศของประเทศเกาหลีเปนภูเขาประมาณ 70 เปอรเซ็นตโดยกวาจะมาเปน
น้ํามันสนเข็มแดงได 1 แคปซูล ตองใชใบสนเข็มแดงประมาณ 2.7 กิโลกรัมมาสกัด
เอาน้ํามันมาผลิตและวิจัยออกมาเปนน้ํามันสนน้ีสามารถชวยในการลดระดับไขมันใน
เสนเลือดไดเปนอยางดี 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย เมนู Samgyetang 
(8) หรือเมนูไกตุนโสมอาหารในวังในสมัยกอน ปจจุบันเปนอาหารเล่ืองชื่อของเมือง
หลวง เชื่อกันวาบํารุงและเสริมสุขภาพ ภายในตัวไกจะมีขาวเหนียว รากโสม พุทรา
แดงและเคล็ดลับในการตุนเสิรฟพรอมเครื่องเคียงที่เรียกวา กักตุกี เสนขนมจีน เหลา
โสม พริกไทยดํา และเกลือ) 
 
 
 
 

 
 

นําทานชม พระราชวังเคียงบ็อค เปนพระราชวังไมโบราณที่เกาแกที่สุด สรางขึ้นใน 
ค.ศ. 1394 ภายในพระราชวังแหงน้ีมีหมูพระที่ น่ังมากกวา 200 หลัง มีพื้นที่
ประมาณ 90 ไร เปนพระราชวังหลักของราชวงศโชซอน ซึ่งมีอํานาจอยูถึง 518 ป 
สถาปนาขึ้นโดยกษัตริยแทโจ แตไดถูกทําลายไปมากในสมัยที่ญี่ปุ�นเขามาบุกยึดครอง 
ปจจุบันไดมีการกอสรางหมูพระที่น่ังที่เคยถูกทําลายขึ้นมาใหมในตําแหนงเดิม มีพลับ
พลากลางน้ําเคียงเฮวรู ที่ซึ่งเคยเปนทองพระโรงออกงานสโมสรสันนิบาตตางๆ 
สําหรับตอนรับแขกบานแขกเมือง  ถือเปนพระราชวังที่สวยงามยิ่งใหญที่สุด โดย
เฉพาะตัวอาคารพระที่น่ังคีนจองจอน (Kunjongjon) ที่มีขนาดใหญที่สุด สวยงาม
ที่สุดในพระราชวังแหงน้ี โดยใชเปนทองพระโรง และออกวาราชการของกษัตริย
ราชวงศโชซอน พิเศษ!! ใสชุดฮันบก เขาชมพระราชวัง 
 



 

 

  
 
 
 
 
 
 
 นําทาน ชอปปم�งสินคาปลอดภาษีที่ ดิวตี้ฟรี ที่น่ีมีสินคาช้ันนําใหทานเลือกซื้อมากมาย

กวา 500 ชนิด อาทิ น้ําหอม เสื้อผาเครื่องสําอาง กระเป�า นาฬิกา เครื่องประดับ 
ฯลฯ 

 จากน้ันนําทานชอปปم�งยาน เมียงดง หรือ สยามสแควรเกาหลี หากทานตองการทราบ
วาแฟชั่นของเกาหลีเปนอยางไร กาวลํ้านําสมัยเพียงใดทานจะตองมาที่เมียงดงแหงน้ี 
พบกับสินคาวัยรุน อาทิ เสื้อผาแฟช่ันแบบอินเทรน เครื่องสําอางดังๆ ของเกาหลี พบ
กับความแปลกใหมในการชอปปم�งอีกรูปแบบหน่ึง ซึ่งเมียงดงแหงน้ีจะมีวัยรุนหนุมสาว
ชาวโสมไปรวมตัวกันที่น่ีกวาลานคนในแตละวัน  

 
 
 
 
 
 
 อิสระใหทานชอปปم�ง และ รับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย 
คํ่า นํ า ท า น เข า สู ที่ พั ก  SEOUL GALAXY HOTEL, BENIKEA HOTELห รื อ 

เทียบเทา 
 



 

 

 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (9)  

นําทานเดินทางไปดูแลสุขภาพกันที่ ศูนยสมุนไพรฮอกเกนามู ซึ่งเปนสมุนไพรที่ทั่ว
โลกยอมรับ รวมถึงสถาบันตางๆ วาเปนสมุนไพรที่มีคุณภาพดีที่สุดในการบํารุงตับ
และดูและตับของเรา ซึ่งจะเปนสมุนไพรที่หาไดยากในปจจุบัน ทานจะไดชมการสาธิต 
การทดลองวาสมุนไพรชนิดน้ีมีคุณคาเพียงใดตอโลกใบน้ี ตนไมชนิดน้ีเจริญเติบโตใน
ป�าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือน้ําทะเล 50-800 เมตรชาว
เกาหลีรุนใหมนิยมนํามารับประทานเพ่ือชวยดูแลตับใหสะอาดแข็งแรง ป�องกันโรคตับ
แข็ง ไมถูกทําลายจาการดื่มแอลกอฮอล กาแฟ บุหร่ี สารตกคางจากอาหารและยา 
จากน้ันนําทานเขาชม โรงงานสาหราย ของฝากที่มีชื่อเสียงของเกาหลี ผลิตสาหราย
ใหม สด ทุกวันมีหลายรสชาติใหทานไดเลือกซื้อไปเปนของฝาก พิเศษใหทุกทานได 
เรียนรูวิธีการทําคิมบับ (ขาวหอสาหราย) อาหารงายๆ ที่คนเกาหลีนิยมรับประทาน 
คิม แปลวา สาหราย บับ แปลวา ขาว จะเปนแทงยาวๆ แลวเคาก็จะหั่นเปนชิ้นๆพอดี
คํา จิ้มโชยุญี่ปุ�นหรือวาซาบิก็ได  
 
 
 
 
 

 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย เมนู จิมดัก เปนไก

พะโลผัดกับวุนเสนและผักอรอยมากมายเสริฟพรอมขาวสวยรอนๆ พรอมเครื่องเคียง
ตางๆ 
 
 

 

วันที่ 5 ศนูยสมุนไพรฮอกเกนามู– โรงงานสาหราย –  ชอปปم�งยานฮงแด  
– ซุปเปอรมาเก็ตละลายเงินวอน – สนามบิน  ( เชา / กลางวัน / - ) 



 

 

แลวนําทาน ชอปปم�งยานฮงแด แหลงชอปปم�งสุดฮิตของเหลาวัยรุน นักศึกษา ซึ่งอยู
ใกลกับมหาวิทยาลัยศิลปะฮงอิก ที่มีชื่อเสียงมากของเกาหลี บรรยากาศจึงสดใสเต็ม
ไปดวยหนุมสาวชาวโซลในตอนกลางวันฮงแดเปนถนนที่สามารถเดินชอปปم�งในราน
เส้ือสวยสุดอารตแบบราคานักศึกษา และอัพเดตสตรีท สไตล จากแฟชั่นนิสตาตัวจริง
สวนกลางคืนเปนแหลงปารตี้ที่ chic สุดในโซล 
 
 
 
 
 
 

 
กอนเดินทางกลับกรุงเทพ พาทุกทานแวะละลายเงินวอนที่ ซุปเปอรมาเก็ตละลาย
เงินวอน สาหราย ขนมตาง ๆ  ช็อกโกแลตหินซีเรียลช็อกโก  ผลิตภัณฑของใบและ
รากฝอยของโสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหนาโสม ครีมลางหนาโสม 
เครื่องสําอางโสม เปนตน  และยังมีหมอนสุขภาพ  กิมจิ  เปบเปโร (ป�อกกี้เกาหลี) ชิน
ราเมง (มามาเกาหลี) 
สมควรเวลานําทานเดินทางสูสนามบิน 

19.55 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร โดยเท่ียวบินที่ LJ 003  
21.10 น. ถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและประทับใจ  

 
 

 
 

 
 
 
 

 

ไมร่วมทปิไกด+์คนขบัรถตลอดการเดนิทาง ทา่นละ 50,000 วอน (ประมาณ 1,600 บาท) 
ขออนญุาตเก็บคา่ทปิทกุทา่นที�สนามบนิไทย  

กรณุาชําระคา่มดัจาํทา่นละ 5,000 บาท หลงัจากจองภายใน 3 วนั  
หากไมชํ่าระภายในเวลาที�กําหนด ทางบรษิทัขออนญุาตตดัที�น ั�งตามเงื�อนไข 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กอนตัดสินใจจองทัวร ควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแทจนเปนที่พอใจ 

แลวจึงวางมัดจําเพ่ือประโยชนของทานเอง  
 

**พาสปอรตควรมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือนนับจากวันเดินทาง** 
 
ราคาทัวรนี้รวม 
 คาต๋ัวเครื่องบินช้ันประหยัดไปกลับพรอมกรุป 

นํ้าหนักกระเป�าไมเกิน 15 กิโลกรัมตอทาน/หิ้วขึน้เคร่ืองได 12 กิโลกรัม 
 คาภาษีสนามบินทุกแหง 
 โรงแรมระดับ 3 ดาว พักหองละ 2 – 3 ทาน จํานวน 3 คืน  
 บริการอาหารทุกมื้อตามรายการระบ ุ
 คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตางๆตามรายการระบ ุ
 คารถรับ-สงและนําเที่ยว พรอมหัวหนาทัวรชํานาญงานและมัคคุเทศกทองถิ่น ตลอดการ

เดินทาง 
 คาประกันอุบัติ เหตุระหวางการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไข

กรมธรรม) 
 
 

 ขอ้ควรทราบ : 
 1.ในกรณีที�ผูเ้ดนิทางไมผ่า่นการตรวจพจิารณาจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืง (ต.ม.)ในการ  
เขา้-ออกทั �งประเทศไทยและประเทศเกาหลใีต ้อันเนื�องมาจากการกระทําที�สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การ
หลบหนีเขา้ออกเมือง หรือการถูกปฎเิสธในกรณีอื�นๆทุกกรณี ทางบรษัิทจะไม่รับผิดชอบและไม่คืน
คา่ใชจ้า่ยตา่งๆทั �งสิ�น เนื�องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนบรษัิทแลว้ 
 2.การเดนิทางอาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทั �งนี�เนื�องจาก
สภาพ ลม ฟ้า อากาศ และสถานการณ์ในการเดนิทางขณะนั�นแต่จะคํานงึถงึความปลอดภยัในการเดนิทาง 
และผลประโยชนข์องหมูค่ณะเป็นสําคัญ โดยไมทํ่าใหม้าตรฐานของการบรกิารลดนอ้ยลง 
 3.ขอความร่วมมอืในการลงรา้นรัฐบาลตามโปรแกรมกําหนด เชน่ รา้นศูนยโ์สมรัฐบาล, ศูนยส์มนุไพร
บํารงุตับศนูยส์มนุไพรสนเข็มแดง, ศนูยเ์ครื�องสําอาง, Duty free ไมม่กีารบงัคับซื�อแตอ่ยา่งใด แตข่อความ
กรณุาตอ้งลงใหค้รบทกุรา้น 
 4.ทัวรน์ี�จัดใหเ้ฉพาะลูกคา้ที�ประสงคจ์ะไปท่องเที�ยวตามรายการของทัวรท์ุกวันเท่านั�น  หากท่านไม่
สามารถรว่มทัวรท์กุวัน แค่สมัครมารว่มทัวรเ์พยีงเพื�อการใชต้ั�วเครื�องบนิและที�พักในราคาพเิศษ  หากท่าน
ไม่แจง้ และปรากฏว่าท่านไม่รวมทัวรใ์นบางวัน ทางบรษัิทจะคดิค่าดําเนินการในการแยกท่องเที�ยวเอง 
300 USD  (กอ่นซื�อทัวร ์จะตอ้งแจง้ความประสงคท์ี�เป็นจรงิ เพื�อทางผูจ้ัดจะไดค้ดิคา่บรกิารที�เหมาะสม) 

5.ประเทศเกาหลใีตไ้มอ่นุญาตใหนํ้าอาหารสด จําพวก เนื�อสัตว ์พชื ผัก ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่า
ฝืน จะมโีทษปรับและจับ ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัดลุพนิจิของเจา้หนา้ที�ศลุกากร ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง  

 



 

 

อัตรานี้ไมรวม 
 คาทิปไกด และคนขับรถ ประมาณ  50,000 วอน หรือ 1,500 บาท ตอทาน

ตลอดทริป  
สวนหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน 

 คาใชจายสวนตัวอ่ืนๆ เชน หนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาซักรีด คาอาหารเครื่องดื่ม
นอกเหนือรายการ  

 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % และ หัก ณ ที่จาย 3 %    
 คาน้ําหนักกระเป�าเกิน 15กิโลกรัม  /  คาวีซาสําหรับหนังสือเดินทางตางดาว หรือ

ชาวตางชาติ 
 
หมายเหตุ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงราคา ในกรณีที่ผูเดินทาง
ไมถึง 20 คนขึ้นไป 

 ในกรณีที่สายการบินประการปรบัขึ้นภาษีน้ํามัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียก
เก็บคาภาษีน้ํามันเพิ่มตามความเปนจริง 

 ตั๋วเครื่องบินที่ออกเปนกรุปไมสามารถเลื่อนวันเดินทางหรือขอคืนเงินได 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง หรือสลับรายการทองเท่ียวตามความเหมาะสม 

ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสยั หรือเหตุการณที่อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ 
จะคํานึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชนของคณะผูเดินทางเปนหลัก 

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

 กรณีที่สถานที่ทองเที่ยวใดๆ ที่ไมสามารถเขาชมไดเน่ืองจากเหตุสุดวิสัย สภาพอากาศ 
เหตุการณที่อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ เปนตน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืน
คาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น 

 กรณีที่ทานสละสิทธิ์ในการใชบริการใดๆ หรือไมเขาชมสถานที่ใดๆ ก็ตามที่ระบุใน
รายการทองเท่ียว หรือไมเดินทางพรอมคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคาใชจายไม
วากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 



 

 

 กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งในประเทศไทย และในตางประเทศมีปฏิเสธมิใหเดิน
ทางเขา-ออกตามประเทศที่ระบุไว  เน่ืองจากการครองครองสิ่งผิดกฎหมาย สิ่งของ
ตองหาม เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือไมวาดวยเหตุผลใดๆ ก็ตามบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ที่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดกต็าม 

 กรณีที่ทานใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทางเพ่ือการทองเที่ยวกับคณะ
ทัวร หากทานถูกปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม
คืนคาทัวรและรับผดิชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

 เม่ือทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดแลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับ
เงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด 

 
เงื่อนไขการชําระเงิน 

 ชําระคามัดจํา ทานละ 5,000 บาท หลังจากทําการจองภายใน 3 วัน 
***ชวงเทศกาลวันหยุดยาว 10,000 บาท*** 

 ชําระเงินคาทัวรสวนที่เหลือภายใน 21 วัน กอนออกเดินทาง 
 

เงื่อนไขการยกเลิก 
 ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมัดจําเต็มจํานวน 
 ยกเลิกกอนการเดินทาง 21 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บคาใชจาย 100% ของราคา

ทัวรทั้งหมด 
 กรณีกรุปที่เดินทางชวงวันหยุด เทศกาลตางๆ เชน ปใหม สงกรานต เปนตน ทางบริษัทฯ 

ตองมีการการันตีมัดจําท่ีน่ังกับทางสายการบนิ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน Charter 
Flight และโรงแรมท่ีพักตางๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคามัดจํา หรือ คาทัวร
ทั้งหมด ไมวายกเลิกกรณีใดกต็าม 

 เม่ือออกตั๋วแลว หากทานมีเหตุบางประการทําใหเดินทางไมได ไมสามารถขอคืนคา
ตั๋วได 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
เขาเมืองอาจจะขอดูในบางกรณีอานเอกสารโปรแกรมทัวรในละเอียดชัดเจน ทั้งสถานที่
ทองเที่ยว,เที่ยวบิน,วันเดินทาง เพื่อประโยชนแกตัวทานเองในกรณีที่ตองตอบคําถามที่
ดานตรวจคนเขาเมือง 

 


