
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

เท่ียวครบ....จบทุกฟังกช์ัน่ 
1. หมู่บ้านองักฤษ  
2. เล่นสกีสดุมนัส ์ท่ี OAK VALLEY SKI RESORT 
3. เดินช้อปป้ิงสดุมนัส ์3 ตลาดดงัทงแดมุน  ฮงแด + เมียงดง  
4. พกั ซูวอน 1 คืน โซล 2 คืน 

5. สุดเอก็ซ์คลูซีฟ..เทีย่ว 3 แหล่งมรดกโลก Unesco 

 

 

วนัที ่1     กรงุเทพฯ – อนิชอน                                                                                                        (-/-/-) 

22.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานสวุรรณภูม ิผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศชัน้ 4  เคาน์เตอร ์D ประตู
ทางเขา้เบอร ์2-3 สายการบนิจนิแอร ์(LJ) โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวย
ความสะดวกดา้นสมัภาระเช็คอนิ 

 

  นที ่1  
     กรงุเทพฯ – อชิอน                                                                                                       

วนัที ่2     อนิชอน – หมูบ่า้นองักฤษ – เมอืงซูวอน – ป้อมปารการฮวาซอง   

               พระราชวงัฮวาซอง แฮงกงุ                                                                                            (-/L/D)                                                                                                                      

01.00 น. บนิลัดฟ้าสู ่ กรงุโซล  โดยสายการบนิจนิแอร ์  เทีย่วบนิที ่  LJ002 (บรกิารชดุขนมปังและ
เครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 



08.00 น. ถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน สาธารณรัฐเกาหลใีต ้(เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ไทย 2 ช.ม.กรณุาปรับ  
นาฬกิาของท่านเป็นเวลาทอ้งถิน่เพื่อสะดวกในการนัด
หมาย) หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและ
ศุลกากรแลว้ หลังจากนั้น น าท่านเดินทางสู่ หมู่บา้น
องักฤษเมืองพาจู  หรือ  Gyeonggi English Village 
Paju Camp เรยีกวา่ยกทัง้อังกฤษมาไวท้ีน่ี่โดยมกีารการ
สรา้งจ าลองสถานทีส่ าคัญของอังกฤษทัง้ สโตนเฮนจ ์ที่
ดา้นหนา้ประตทูางเขา้ โดยสว่นของประตนูี้ก็ยังจ าลองมา
จากปราสาทวนิเซอร์ โดยภายในก็ยังถนนที่มีทั ้ง ตู ้
โทรทัศน์ ตูไปรษณียเ์เบบอังกฤษ รวมทัง้มีรถรางเเบบ
สมัยวกิตอเรียวิง่ไปมาอีกดว้ย นอกจากนี้เเลว้ก็ยังมีทั ้ง
ศาลากลางของเมือง คอนเสิร์ตฮอลล์  โรงละคร 
หอ้งเรยีน อาคารนทิรรศการต่างๆ หอ้งสมุด เเละเเกลอรีอ่กีดว้ย ซึง่บรรยากาศนัน้เหมอืนกับอังกฤษ
เลยจรงิๆ 

เทีย่ง   บรกิารอาหากลางวัน (1) ณ ภัตตาคาร หม ูพลโูกก ิอาหารยอดนยิมอกีหนึง่ชนดิของครัวเกาหลที า

จากเนือ้หมทูีห่มักจนไดท้ีแ่ลว้น ามาผัดกับผักตา่งๆ และวุน้เสน้ของเกาหล ีพอใหม้นี ้าขลกุขลกิเล็กนอ้ย 
ปรงุรสใหอ้อกรสหวานเล็กนอ้ย รับประทานคูก่ับขา้วสวย และกมิจชินดิตา่งๆ 

บา่ย   หลังจากนั้นน าทุกท่านเดนิทางสู่เมืองซูวอน ซึง่เป็น
ที่ ตั ้ ง ข อ ง  ป้ อม ป ราก ารฮวาซ อง  (Hwaseong 
Fortress) เป็นสิง่ก่อสรา้งขนาดใหญ่ตัง้แต่ยุคโจซอน
(Joseon)สรา้งขึ้นช่วงปีค.ศ. 1794-1796 เป็นป้อม
ปราการประจ าเขต Suwon-si ของจังหวัดเคียงกีโด
(Gyeonggi-do) เพือ่เป็นรากฐานส าหรับการสรา้งเมอืง
ใหม่ในบรเิวณนี้ ก าแพงของป้อมปราการมคีวามยาวถงึ 
5.5 กโิลเมตร มปีระต ู4 ประตใูนแตล่ะทศิ และมรีปูแบบ
ทางสถาปัตยกรรมที่ย ิง่ใหญ่และงดงาม ป้อมปราการฮ
วาซองถูกสรา้งขึน้ดว้ยอฐิโดยจะมรีูขนาดทีพ่อดสี าหรับ
ใชเ้ป็นจุดยงิปืน หรอืธนูได ้เชือ่กันวา่เป็นการสรา้งทีม่กีารใชเ้ทคโนโลยทีีทั่นสมัยมากทีส่ดุแห่งหนึ่ง
ของยคุนัน้ และทีน่ี่ไดถู้กขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกทางดา้นประวตัศิาสตรเ์มือ่ปีค.ศ. 1997    หลังจาก
น่ันเอาใจแฟนคลับนางขา้หลวงแดจังกมึ  

 
     โดยน าทุกท่านเขา้ชม  พระราชวงั ฮวาซอง แฮง

กุง  (Hwaseong Haenggung)  เป็นพระราชวังที่
กษัตรยิช์องโจทรงทีไ่ดส้รา้งขึน้ ซึง่พระราชวังแหง่นี้
ไดใ้ชเ้ป็นฉากหนึ่งในการถ่ายท าละครสุดฮิต “แด
จังกมึ” และ The King and The Clown พระราชวัง
แห่งนี้มีพื้นที่กวา้งขวางพอสมควร และประกอบไป
ดว้ยอาคารต่างๆ ที่ดูงดงามตามแบบสถาปัตยกรรม
ของเกาหล ีภายในพระราชวังมีการจัดแสดงใหเ้ห็น
ถงึหอ้งต่างๆ ที่อยู่ในวัง ไม่ว่าจะเป็นหอ้งที่ประทับ
ของกษัตรยิ ์และนอกจากนี้บรเิวณโดยรอบ ก็จะมอีาคารทีจั่ดแสดงใหเ้ห็นถงึหอ้งพักตา่งๆ ทีม่อียูใ่นวัง 
ไม่วา่จะเป็นหอ้งพักของขันที หอ้งพักของพวกนางขา้หลวง และหอ้งตา่งๆ อกีหลายหอ้ง พระราชวัง
แห่งนี้ยังมอีาคารอีกส่วนหนึ่งที่เป็นจุดเด่นซึง่นักท่องเที่ยวใหค้วามสนใจเป็นอย่างมาก น่ันคือส่วน 
อาคารที่ถูกใชเ้ป็นสถานทีถ่่ายท าละครเรือ่งแดจังกมึ ซึง่ในอาคาร
สว่นนีจ้ะเห็นวา่มกีารจัดแสดงชดุเครือ่งแตง่กายตา่งๆ ของแดจังกมึ
ทีใ่ชใ้นละคร มาตัง้ใหไ้ดช้มกันแบบของจรงิๆ และยังมภีาพของแด
จังกมึ และมนิจุงโฮ ขนาดเท่าตัวจรงิใหนั้กท่องเที่ยว  ไดย้นืแอบ
ถา่ยรปูกันแบบใกลช้ดิอกีดว้ย 

ค า่  บรกิารอาหารค ่า(2) ณ ภัตตาคาร  เมนูชาบู ชาบู สุกี้หมอ้ไฟ
สไตล์เกาหลี อาหารพื้นเมืองของคาบสมุทรเกาหลีตั ้งแต่สมัย
มองโกเลยีบกุคาบสมทุรเกาหล ีลักษณะคลา้ยสกุีห้มอ้ไฟ  

 พักที ่ Suwon: PACIFIC HOTEL หรอืเทยีบเทา่ ระดับ 3ดาว (http://www.suwonhotel.net/) 

 

วนัที ่3     ลานสก ีสนกุกบัการเลน่สก ี – โรงเรยีนสอนท ากมิจ+ิใสชุ่ดฮนับก – ป้อมปราการนมัฮนัซนัซ็อง  
                  คอสเมตกิ – โซล ทาวเวอร ์– ตลาดทงแดมนุ                                                                              (B/L/D)                                                                                                                            

http://www.suwonhotel.net/


เชา้   บรกิารอาหารเชา้(3)  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั้นน าท่านเดนิทางสู ่ลานสกรีสีอรท์  อสิระใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับกจิกรรมต่างๆ บนลานสก ี

(กรุณาเตรยีมถุงมอื ผา้พันคอ แวน่กันแดด เสือ้แจ๊กเก็ต

กันน ้ ากันลม และกางเกงรัดรูป) อิสระถ่ายรูปอย่าง

เพลดิเพลนิกับลานหมิะทีก่วา้งใหญ่ ซึง่ทางรสีอรท์ยังมี

หลากหลายบรกิารอืน่ๆ ไวส้ าหรับผูท้ี่ไม่ตอ้งการเล่นสก ี

เช่น รา้นอาหาร คอฟฟ่ีชอ้ป ซุปเปอร์มาเก็ดไวบ้รกิาร  

(ราคาทัวรไ์ม่รวมค่าอุปกรณ์การเล่นสกี, ครูฝึกรวมทัง้ส

โนวส์เลดและกระเชา้ลฟิท์ ค่าเช่าอุปกรณ์สกี 50,000 

วอน สโนบอรด์ ประมาณ 30,000 – 40,000 วอนตอ่เช็ด 

สโนสเลคประมาณ 12,000 วอนต่อเช็ด กระเชา้ลฟิท์ส าหรับท่านที่เล่นสก ีครึง่วัน ประมาณ 40,000 

วอนตอ่ท่าน ท่านสามารถฝากไกดท์อ้งถิน่ซือ้บัตร ไม่รวมในราคาทัวร ์ราคาอาจจะมกีารเปลีย่นแปลง 

โปรดสอบถามทีไ่กดน์ าเทีย่วอกีครัง้) (หากโอค๊วลัเลย่ส์กรีสีอรท์เต็ม ทางบรษิทัจะจดัใหพ้กัทีส่ก ี

รสีอรท์ใกลเ้คยีง)  

หลังจากนั้นน าทุกท่านเดนิทางสู่ เมอืงยงอนิ น าท่านสู่ โรงเรยีน

สอนท ากมิจ  ิเพื่อใหท้่านเรียนรูว้ัฒนธรรมการท ากมิจใิหท้่านได ้

สนุกสนานเพลดิเพลนิกับการท ากมิจพิรอ้มทัง้สวมชดุฮันบกเป็นชดุ

ประจ าชาตขิองเกาหลพีรอ้มถา่ยภาพเป็นทีร่ะลกึและทา่นยังสามารถ

น ากมิจ ิผมีอืของทา่นกลับไปเป็นของฝากไดอ้กีดว้ย  

และต่อดว้ยการน าท่านชมสถานที่ทางประวัตศิาสตร ์นมัฮนัซนัซ็

อ ง  (Namhan Sansung)  ป้ อ มป ราก ารที่ ตั ้ ง อ ยู่ บ น ภู เข า 
Namhansan Mountain ภูเขาที่มชี ือ่เสยีงในการเป็นที่สวยงาม
มากตลอดทัง้ปี ในฤดูใบไมผ้ลติน้กระถนิเทศเตบิโตหนาในชว่ง
ฤดูรอ้นป่าสีเขียวครอบคลุมทั้งภูเขาและในฤดูใบไมร้่วงที่คน
จ านวนมาก เขา้ชมความสวยงามและส าหรับผูท้ี่ชืน่ชอบการปีน
ภเูขาทีป่กคลมุไปดว้ยดว้ยใบไมส้แีดงท่ัวทัง้ภเูขา นัมฮันซนัซ็อง 
ไดถู้กบูรณะขึ้นมาหลายต่อหลายครั้งเพราะถูกท าลายจาก
สงครามแยง่ชงิราชวงศใ์นสมัยก่อน แต่ก็ยังคงรักษารูปแบบเดมิ
ดัง้เดมิไวใ้หค้งอยู่จนถงึปัจจุบันนี้ และนัมฮันซันซ็อง ไดรั้บการ
ขึน้ทะเบยีนมรดกโลก (UNESCO)เมือ่ปี 2014 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  เมนูหมยู่างเกาหล ี(4)  ตน้ต ารับอาหารเลือ่งชือ่ของประเทศ

เกาหลใีต ้เป็นหมูย่างทีผ่่านการหมักจนไดท้ี่ น ามาย่างบนเตาถ่านรอ้นๆ สกุก าลังด ีแลว้ตัดชิน้พอค า 
รับประทานกับซอส, กระเทยีม, กมิจ ิและใชใ้บผักกาดหอมสดห่อเป็นค าๆ คลา้ยเมีย่งค า แกลม้ดว้ย
พรกิเกาหลเีม็ดโตสเีขยีวสด พรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ 

 
 
บา่ย จากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิงรา้นเครือ่งส าอางยอดนิยม คอสเมตกิ 

(Cosmetic Outlet) ของนักชอ้ปชาวไทยใหท้่านไดเ้ลือกซื้อ
กลับไปฝากเป็นของทีร่ะลกึ อาทเิชน่  ROJUKISS, ครมีน ้าแตก 
ซึง่ราคาถกูกวา่ทีเ่มอืงไทยเกอืบเทา่ตัว และบางผลติภัณฑย์ัง
ไมม่ขีายในไทย  หลังจากนัน้น าท่านยอ้นรอยละครดัง ชมววิ
กรุงโซล ณ โซลทาวเวอร  ์“Witch You Hee” “Kim Sang 
Soon” “Boys Over Flowers หรือ F4 เกาหลี” ณ เขานัม
ซาน-ภูเขาเพียงลูกเดียวใจกลางเมอืงหลวง กรุงโซล 1 ใน 
17 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลก สูงถึง 480 เมตร เหนือ



ระดับน ้าทะเล ณ เขานัมซานใจกลางเมอืงหลวง ชมทัศนียภาพกรุงโซลและชานเมอืงแบบรอบทศิ 
360องศาและท่านสามารถคลอ้งกุญแจคู่รัก ตามความเชือ่ได ้(อสิระตามอธัยาศยั ไมร่วมคา่ข ึน้
ลฟิทช์มววิ)  หลังจากนั้นใหทุ้กท่านอสิระในการช็อปป้ิงที่ ลาดทงแดมุน หรอื ตลาดดงแดมุน 
(Dongdaemun Market) คา้ปลกี-ส่งเสือ้ผา้แฟชั่นในย่านทงแดมุนที่ใหญ่ที่สุดในเกาหล ีมชีอ้ปป้ิง
มอลลทั์ง้หมด 26 ตกึ, รา้นคา้มากกวา่ 30,000 รา้น และโรงงานกวา่ 50,000 แหง่ เปิดตัง้แตป่ระมาณ 
10.30 ถึงตี 5 ปิดทุกวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์  จากพื้นที่ของย่านตลาดทงแดมุน  จะมี
หา้งสรรพสนิคา้ชือ่ดังมากมายตัง้อยูเ่ต็มไปหมด ทัง้หา้งขายเสือ้ผา้ทีม่อียูห่ลากหลายแบรนดด์ว้ยกัน 

 
 

ค า่   บรกิารอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  เมนู โอซัม พลูโกก ิ(5)   อาหารยอดนิยมอกีหนึ่งชนิดของครัว

เกาหลีท าจากปลาหมกึที่หมักจนไดท้ี่แลว้น ามาผัดกับผักต่างๆ และวุน้เสน้ของเกาหลี พอใหม้ีน ้า
ขลกุขลกิเล็กนอ้ย ปรงุรสใหอ้อกรสหวานเล็กนอ้ย รับประทานคูก่ับขา้วสวย และกมิจชินดิตา่งๆ 

 พักที ่ Seoul: WESTVILL HOTELหรอืเทยีบเทา่ ระดับ 3ดาว (http://westville.co.kr/) 
 

 

วนัที ่4     สมนุไพรโสมเกาหล ี– ศนูยส์มนุไพรน า้มนัสนเข็มแดง – พระราชวงัชางด็อกกงุ – Duty Free 
               คลองชองเกชอน – ตลาดเมยีงดง                                                                                 (B/L/D)                                                                                                                            

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6)  

หลังจากนัน้น าท่านรูจั้กและเขา้ใจ สมนุไพรโสมเกาหล ีหรอืราชาแห่งมวลสมนุไพรโสมถูก น ามาใช ้

เพื่อสุขภาพเป็นเวลานานากวา่ 2,000 ปี  ในต ารายาแผนโบราณจีน ระบุว่าโสมเป็นสมุนไพรที่ช่วย
เสรมิความแข็งแรงใหแ้กร่ะบบย่อยอาหารและปอด 
ชว่ยท าใหจ้ติใจสงบและเพิม่พละก าลังโดยสว่นรวม
สรรพคุณทางการแพทย์ ช่วยบ ารุงหัวใจ ป้องกัน
โรคหัวใจขาดเลือด เสรมิ  ประสทิธภิาพทางเพศ 
ลดและป้องกันมะเร็ง และเร็วๆ นี ้โสมเกาหลอีาจจะ
ไดจ้ดทะเบยีนมรดกโลก โดยองคก์ารยเูนสโก  ทุก
วันนี้ผลติภัณฑ์โสมเป็นสิง่ที่ขาดไม่ไดส้ าหรับผูท้ี่
ค านงึถงึสขุภาพในปัจจุบัน   และน าท่านเดนิทางสู ่ศนูยส์มนุไพรน า้มนัสนเข็มแดง  เป็นผลติภัณฑ ์
ทีส่กัดจากน ้ามันสน ที่มสีรรพคุณช่วยบ ารุงร่างกาย ลดไขมัน ชว่ยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลใน
รา่งกาย     
หลังจากนั้นน าท่านชมสถานที่ทางประวัตศิาสตร์   พระราชวงัชางด็อกกุง (Changdeokgung 
Palace) เป็นพระราชวังล าดับที่สองทึถู่กสรา้งต่อจากพระราชวังเคยีงบกกุง ในปี ค.ศ. 1405 และมี
ความส าคัญในการเป็นที่พ านักของพระมหากษัตรยิห์ลายพระองคใ์นสมัยราชวงศโ์ชซอน (Joseon)  
และยังเป็น 1 ใน 5 ของพระราชวังส าคัญที่ยังคงรักษาไว ้ประกอบไปดว้ย เขตพระราชฐานชัน้นอก, 
เขตพระราชฐานชัน้ใน และสวนดา้นหลังส าหรับเป็นทีพั่กผ่อนของพระมหากษัตรย ์ซึง่มตีน้ไมข้นาด
ยักษ์ที่มกีวา่ 300 ปี, บ่อน ้า และศาลารมิน ้าพระราชวังแห่งนี้เป็นที่พ านักของพระมหากษัตรยิถ์งึ 9 
พระองค์ในสมัยราชวงค์โชซอน (Joseon) ในปี ค.ศ. 
1592 พระราชวงัถูกเผาท าลายโดยประชาชนทีโ่กรธแคน้
ตอ่การหนีจากการพ านักในพระราชวงัของพระบรมวงศศ์า
นุวงศใ์นระหวา่งที่ถูกรุกรานโดยชาวญี่ปุ่ น และไดรั้บการ
บรูณะอกีครัง้ในปี ค.ศ. 1611 ท าใหใ้นปัจจุบันยังคงเหลอื
ความงดงามบางส่วนของพระราชวัง ไดแ้ก่ พระต าหนัก 
Injeongjeon, พระต าห นัก  Daejojeon, พระต าห นัก 
Seonjeongjeon, และพระต าหนัก Nakseonjaeสวนลับ 
หรือสวนตอ้งหา้ม หรือฮูวอน (Huwon) ตั ้งอยู่บริเวณ
ดา้นหลังของพระราชวังที่ถูกสรา้งขึ้นในสมัยกษัตริย ์
Taejong เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนส าหรับพระราชวงศ ์
เดิมสวนแห่งนี้มีชื่อว่า ‘Bukwon’ หรือ ‘Geumwon’ แต่ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น ‘Biwon’ ในรัชสมัยของ
กษัตรยิ ์Kojong สวนแหง่นี้ถูกดแูลและบ ารุงรักษาไวเ้ป็นอยา่งด ีและดูสวยงามมากโดยเฉพาะในชว่ง
ฤดูใบไมร้่วง นอกจากความร่มรืน่สวยงามของบรรดาแมกไมต้่างๆ แลว้ ภายในสวนยังมศีาลาพักผ่อน
ริมสระน ้ า, น ้ าพุ  และสะพานเล็กๆ เช่น ศาลา Buyongjeong, Buyongji, Juhabru, Eosumun, 
Yeonghwadang, Bullomun, Aeryeonjeong และ Yeongyeongdang เป็นตน้ 

http://westville.co.kr/


เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู บบิมิบับ+ซปุ (7)   บบิมิบับเป็นอกีหนึง่เมนูยอดนยิมทีค่น

เกาหลนีิยมทานกันมากที่สุด เนื่องจากท าง่ายๆ ในเวลาอันรวดเร็ว มี
ลักษณะเหมอืนขา้วย าทีผ่สมผักตา่งๆ ดังนัน้คนไทยจงึเรยีกอาหารเมนู
นีว้า่ขา้วย าเกาหล ีวธิที าคอืน าขา้วสวยมาใสใ่นหมอ้ดนิทีร่อ้นจัด พรอ้ม
สว่นผสมตา่งๆ ไมว่า่จะเป็นเนื้อสัตว ์ผักสดชนดิตา่งๆ ถ่ัวงอกลวก และ
โคชูจังหรอืซอสเกาหล ีรวมทัง้ไข่ไก่คลุกเคลา้ใหเ้ขา้กัน รับประทาน
รอ้นๆ  

 
บา่ย น าท่านชอ้ปป้ิงปลอดภาษีที่ ดวิตรีฟ้ร  ีชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนด์เนม  

มากมาย อาท ินาฬกิา,แวน่ตา,เครือ่งส าอางค,์กระเป๋า,กลอ้งถ่ายรูป หรอืจะเป็นโทรศัพท์มอืถอื ให ้
ท่านอสิระไดเ้ลอืกซือ้อยา่งเต็มที ่   *** หากมเีวลาพาทา่นเดนิชม คลองชองเกชอน ซึง่เดมิเป็น
คลองเก่าแก่ในอดตีมอีายุกว่า 600 ปี ที่ทอดผ่านใจกลางเมอืงหลวง แต่ในปัจจุบันไดม้กีารพัฒนา 
และบรูณะคลองแหง่นีข้ ึน้มาใหม ่ท าใหก้รงุโซลมคีลองทีย่าวกวา่ 6 กโิลเมตร ทีม่แีตน่ ้าใส จนสามารถ
มองเห็นตัวปลาหลากพันธท์ีก่ าลังแหวกวา่ยไปมา ปัจจบุันโครงการชองเกชองไดก้ลายเป็นสถานทีจั่ด
กจิกรรมต่างๆ อาท ิงานแสดงศลิปะต่างๆ งานดนตร ีนทิรรศการดอกไม ้ฯลฯ และยังมสีวนสาธารณะ
ทัง้สองฝ่ังคลอง ทีใ่นยามค า่คนืจะเต็มไปดว้ยแสงสสีวยงามน่าชม*** 
หลังจากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิงตลาดดังทีส่ดุของเกาหล ีตลาดเมยีงดง หรอืสยามสแควรเ์กาหล ีหาก
ท่านตอ้งการทราบวา่แฟชั่นของเกาหลเีป็นอย่างไร กา้วล ้าน าสมัยเพียงใดท่านจะตอ้งมาที่เมยีงดง 
แห่งนี้พบกับสนิคา้วัยรุ่น อาทิ เสื้อผา้บุรุษ-สตรี เครื่องส าอางดังๆ อาทิ ETUDE HOUSE, SKIN   
FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE หรืออีกมายใหท้่านไดเ้ลือกซื้อซึ่ง 
ราคาถกูกวา่ทีเ่มอืงไทย 2-3 เทา่     

   
 
 
 
 
 
 
 
 

ค า่  บรกิารอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  เมนูไก่ตุ๋นโสม(8)  เป็นอาหาร 

บ ารุงสุขภาพ เสริฟ์ในหมอ้ดนิ ท่ามกลางน ้าซุปที่ก าลังเดอืดพล่าน 
คัดเลอืกไกข่นาด ก าลังเหมาะ      

 

 พักที ่ Seoul: WESTVILL HOTELหรอืเทยีบเทา่ ระดบั 3ดาว  

(http://westville.co.kr/) 
 

วนัที ่4     ศนูยส์มนุไพรฮอกเก นาม ู– พลอยแอมมาทสี – ตลาดฮงอกิ – รา้นละลายเงนิวอน  
               สนามบนิอนิชอน – กรงุเทพฯ                                                                                                  (B/L/-)                                                                                                                           

 

เชา้  บ ริก ารอ าห ารเช ้า (9 ) ณ  ห ้อ งอ าห ารขอ งโรงแ รม    ห ลั งจ าก นั้ น น าท่ าน เดินท างสู ่                      

ศูนยส์มุนไพร ฮ็อกเกตนามู ตน้ไมช้นิดนี้เจรญิเตบิโตในป่าลกึบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะและ
ระดับสูงเหนือน ้าทะเล 50-800 เมตร เมล็ดของพันธุฮ์๊อตเกตนี้ ชาว
เกาหลีรุ่นใหม่นิยมน ามารับประทานเพื่อช่วยดูแลตับใหส้ะอาด
แข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ไม่ถูกท าลายจาการดื่มแอลกอฮอล ์
กาแฟ บุหรี ่สารตกคา้งจากอาหารและยา  หลังจากนัน้น าทุกท่านสู ่ 
โรงงานเจยีระไนพลอยอเมทสิ แดนเกาหลเีป็นแดนของพลอยสี

ม่วง พลอยแห่ง  สุขภาพและน าโชค โดยมีตัง้แต่สมี่วงอ่อนเย็นตา
จนถงึสมีว่งไวน์ มเีสน่หเ์ยา้ยวนใจ พลอยนีจ้ะงามจับตาเมือ่มาท าเป็น
แหวน จี ้ตา่งห ูและสรอ้ยขอ้มอื จากนัน้อสิระใหท้่านเดนิชอ้ปป้ิงกันที ่
ตลาดฮงอิก  ซึ่งเป็นย่านชอ้ปป้ิงชื่อดังของเหล่าวัยรุ่นเกาหลี ซึ่งฝ่ังตรงขา้มของย่านนี้ เป็น
มหาวทิยาลัยฮงอกิ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทีย่ง   บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภัตตาคาร จมิดัก Jimdak  (10)  ไกอ่บซอีิ๊ววุน้เสน้ 

เป็นเมนูอาหารเกาหลพีืน้เมอืงดัง้เดมิ เป็นไก่ผัดรวมกับวุน้เสน้ มันฝร่ัง แค
รอท พรกิ และซอสด า เนื้อไก่ที่นิ่ม รสชาตคิลา้ยกับไก่พะโลสู้ตรเกาหล ี
ทานกับขา้ว หอมอรอ่ย รสเผ็ดถงึเครือ่ง   

บา่ย และน าท่านแวะ ซุปเปอรม์าเก็ต ซื้อของ (ละลายเงนิวอน 5 แถม 1) 
สาหร่าย ขนมต่างๆ  ช็อกโกแล๊ตหนิ ซเีรยีลช็อกโก  ผลติภัณฑ์ของใบและรากฝอยของโสม ในรูป 
ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหนา้โสม ครมีลา้งหนา้โสม เครือ่งส าอางโสม หมอนสขุภาพ กมิจ ิ เป็บโป
โร ้(ป๊อกกีเ้กาหล)ี ชนิราเมง (มามา่เกาหล)ี เป็นตน้ 

 

 
 

19.30 น. เหริฟ้าสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิจนิแอร ์ เทีย่วบนิที ่ LJ001 (บรกิารอาหารพรอ้มเครือ่งดืม่บนเครือ่ง)  
23.40 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

-------- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหต ุ 

1. ท่านถูกเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงทัง้ของทางประเทศไทยและเกาหล ีปฏเิสธการเขา้-ออก
เมอืงของท่าน ถอืเป็นเหตผุลทีอ่ยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของทางบรษัิท ทางบรษัิท ขอสงวน
สทิธิใ์นการทีจ่ะคนืคา่ใชจ้า่ย ใดๆ ทัง้ส ิน้แกท่า่น  
2. โปรแกรมทัวรเ์กาหล ีจะเป็นโปรแกรมที่จะตอ้งลงรา้นชอ้ปป้ิง หากท่านไม่ประสงคท์ี่จะเขา้ 
ทา่นจะตอ้งจา่ยเงนิคา่ไมเ่ขา้รา้น ใหก้บัทางรา้นคา้ รา้นละ 100 USD/ทา่น 
3. กรณีกรุ๊ปทีเ่ดนิทาง เป็นกรุ๊ปดงูาน หรอื กรุ๊ปนักศกึษา ซึง่ไมไ่ดม้กีารแจง้มากับทางบรษัิทฯ ไว ้
ก่อนท าการจองทัวร ์ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิด์ าเนินการเก็บเงนิเพิม่กับทางลูกคา้โดยตรงที่
เกาหลทีันท ี 
4.เมนูอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุไวใ้นรายการ ทางบรษัิทจะจัดเป็นเมนูตามปกต ิหากท่านไม่
สามารถทานได ้เช่น ทานเจ, มังสวริัต ,ิ อาหารอสิลาม หรอืแพอ้าหารชนิดอืน่ๆ กรุณาแจง้ให ้

เจา้หนา้ทีท่ราบทันทตีัง้แตจ่องทัวร ์



อตัราคา่บรกิาร  
** ไมม่รีาคาต ัว๋เด็ก ** 

หากจ านวนผูเ้ดนิทางไมค่รบ 25 ทา่น ทางบรษิทัขอเลือ่นการเดนิทางหรอืเปลีย่นแปลงราคา 
 

 

** เด็ก คอื อายตุ า่กวา่ 12 ปีบรบิรูณ์ ใหย้ดึตามเดอืนเกดิเป็นหลกั ** 

 

อตัรานีร้วม 

 คา่ต ัว๋เครือ่งบนิไป – กลบั ช ัน้ประหยดั  เสน้ทางตามทีร่ะบไุวใ้นโปรแกรม  (ต ัว๋กรุป๊)  
 ค่าน ้าหนัก กระเป๋าสัมภาระเดนิทาง ตามที่สายการบนิก าหนดแต่ละเสน้ทาง  (ไม่เกนิ 15 กโิลกรมัเท่าน ัน้) โหลดใต้

เครือ่งบนิ ถอืขึน้เครือ่งได ้10 กโิลกรมั และสว่นเกนิคดิกโิลกรมัละ 900บาท  

 คา่ธรรมเนยีม น ้ามนัเชือ้เพลงิของสายการบนิและภาษีสนามบนิทกุแหง่   คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทจากกรงุเทพฯ 
 คา่โรงแรมทีพ่ัก ตามทีร่ะบใุนรายการ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)      คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่พาหนะเดนิทางระหวา่งน าเทีย่ว  ตามทีร่ะบใุนรายการ    คา่อาหารและเครือ่งดืม่ ตามทีร่ะบใุนรายการ  
 คา่ประกันอบุัตเิหตใุนการเดนิทางวงเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล 500,000 บาท  (หมายเหต:ุ ค่าประกนัอบุติเิหตุ

ส าหรับเด็กทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 2 ปี และ ผูใ้หญ่อายมุากกวา่ 70 ปี ทางบรษัิทประกันฯจะชดใชค้า่สนิไหมทดแทนเพยีงครึง่หนึง่
ของสญัญาฯ)(กรณี กรุ๊ปหนา้รา้นของเบสไทม ์ฮอลเิดย)์ 

 
อตัรานีไ้มร่วม 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว นอกเหนอืจากรายการทวัรร์ะบไุว ้ เชน่ คา่อาหาร-เครือ่งดืม่,คา่ซกัรดี,คา่โทรศัพท,์คา่มนิบิารแ์ละทวีชีอ่ง

พเิศษ ฯลฯ  
 คา่ทปิบรกิาร ส าหรับพนักงานบรกิาร เชน่ คา่ทปิคนขบัรถ คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่ คา่ทปิพนักงานเสริฟ์ พนักงานยกกระเป๋า  
 คา่ธรรมเนยีม น ้ามนัเชือ้เพลงิและภาษีสนามบนิทีท่างสายการบนิอาจเรยีกเก็บเพิม่ตามภาวะอตัราแลกเปลีย่น  
 คา่ภาษีตา่งๆ หกั ณ ทีจ่า่ย 3% และภาษีมลูคา่เพิม่ 7% (กรณีทีล่กูคา้ตอ้งการใบก ากบัภาษี)  
 คา่ปรับ ส าหรับกระเป๋าสมัภาระเดนิทางทีเ่กนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด   

 คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทาง  (กรณี ตัดกรุ๊ป/กรุ๊ปเหมา) 
 ประกนัภยัอุน่ใจยามเดนิทาง (รายละเอยีดแนบไดท้า้ยโปรแกรม หรอืสนใจสอบถามเพิม่เตมิ) 
 

ราคาทวัรน์ ีไ้มร่วมทปิ พนกังานขบัรถ,  ไกดท์อ้งถ ิน่  และหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย 

คา่ทปิ จ านวน 40,000 วอน  *กรณุายืน่คา่ทปิใหก้บัหวัหนา้ทวัรท์ ีส่นามบนิ (วนัแรก)  

 
วธิกีารช าระเงนิ กรณุาช าระคา่มดัจ า ทา่นละ  5,000 บาท (ชว่งเทศกาล 10,000 บาท) 
  แฟกซห์รอือเีมล ์หนา้หนังสอืเดนิทาง (Passport) ของผูเ้ดนิทาง (หนงัสอืเดนิทางมอีายกุารใชง้าน 6  เดอืนขึน้ไป) 
 ค่าทัวรส์ว่นทีเ่หลอื บรษัิทฯขอเก็บค่าทัวรท์ัง้หมด ก่อนการเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วันท าการ มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯ ขอสงวน

สทิธิใ์นการคนืเงนิคา่มดัจ าทัง้หมด 

 
 

 

 

ก าหนดวนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่(2-3 ทา่น/

หอ้ง) 
(ผูใ้หญ ่1 ทา่น + เด็ก 1 

ทา่น) 

เด็กต า่กวา่ 12 ปี  
(เสรมิเตยีง + ผูใ้หญ ่2 ทา่น) 

หรอื 
(ไมเ่สรมิเตยีง + ผูใ้หญ ่2 ทา่น) 

พกัเดีย่ว 
(จา่ยเพิม่) 

เดอืน กมุภาพนัธ ์ 2018 
กมุภาพนัธ ์

 
6-12 , 12-16 , 20-24 

 

16,900 5,000 



 

การยกเลกิและการเปลีย่นแปลง  
 กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุ ฤดูท่องเทีย่ว เทศกาลส าคัญ จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ า หรอืค่าทัวรท์ัง้หมด หากไม่ไดป้ฏบิัตติาม

เงือ่นไขตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุว ้    

 ชว่งเทศกาลหรอืวันหยดุตอ่เนือ่ง  ตอ้งแจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 45 วัน ท าการหรอืกอ่นหนา้นัน้  
 การยกเลกิจะ ตอ้งแจง้ทางบรษัิท  กอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน ท าการหรอืกอ่นหนา้นัน้คนืคา่ทัวรท์ัง้หมด 
 ยกเลกิการ เดนิทางภายใน 30 วัน  คดิคา่ใชจ้า่ย 50 เปอรเ์ซน็ตข์องราคาทัวรใ์นทกุกรณี 
 ยกเลกิการ เดนิทางภายใน 15 วัน  ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่ทัวรท์ัง้หมดในทกุกรณี 
 ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากับสายการบนิหรอืกรุ๊ปทีม่กีารการันตคีา่มัดจ าทีพั่กโดยตรง

หรอืโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ และไม่อาจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ EXTRA FLIGHT 
และ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ าหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดเนือ่งจากคา่ตั๋วเป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนินัน้ 

 

เง ือ่นไขอืน่ๆ 
- รายการทัวรส์ามารถปรับเปลีย่นการเดนิทางได ้ตามความเหมาะสม โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ แตท่างบรษัิทจะยงัคง

รักษาผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นสิง่ส าคัญ 
- บรษัิทฯรับเฉพาะผูม้วีัตถุประสงคเ์ดนิทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านัน้ หากท่านถูกเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศนัน้ๆ

ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง ดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามถอืเป็นเหตผุลซึง่อยูน่อกเหนอือ านาจและความรับผดิชอบของบรษัิทฯ ทาง
บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืเงนิบางสว่นหรอืทัง้หมดหากทา่นถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง ไมว่า่ประเทศใดจนท าใหท้า่น
ไมส่ามารถเดนิทางตอ่ไปได ้คณะทัวรท์า่นอืน่ๆ รวมถงึไกดจ์ะไมส่ามารถรอทา่น ณ สนามบนิได ้จ าเป็นตอ้งออกเดนิทางตาม
โปรแกรมทีว่างไว ้แตท่างตัวแทนบรษัิทฯจะท าหนา้ทีป่ระสานงานและเจา้หนา้ทีจ่ะท าการตดิตอ่และชว่ยเหลอืทา่นเป็นระยะๆ 

- บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยใดๆทัง้สิน้  ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยัตา่งๆ เชน่ การยกเลกิหรอืการลา่ชา้
ของสายการบนิ, อบุัตเิหตุ, ภัยธรรมชาต,ิ การนัดหยดุงาน, การจราจรตดิขัด หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานทีต่า่งๆ ทีเ่กดิขึน้
เหนอือ านาจการควบคมุของบรษัิทฯ และเจา้หนา้ทีนั่น้ๆ ทีจ่ะสง่ผลท าใหเ้สยีเวลาในการทอ่งเทีย่วตามรายการทัวร ์ผูเ้ดนิทาง
ไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่เสยีหาย ไมว่า่ในกรณีใดๆทัง้สิน้ ทัง้คา่เสยีเวลา คา่เสยีโอกาส คา่เสยีความรูส้กึ และคา่ใชจ้า่ยทีบ่รษัิท
จา่ยไปแลว้ เป็นตน้  

- กรณียกเลกิหรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทัง้หมดหรอืบางสว่นใหก้ับท่าน เมือ่ท่าน
ตกลงช าระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุว ้
ทัง้หมดแลว้  

- เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืว่าท่านสละ
สทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

- ถา้กรุ๊ปทีท่่านจองทัวรไ์ว ้ไมส่ามารถออกเดนิทาง จากกรณีจ านวนผูเ้ดนิทางไมค่รบจ านวนตามทีก่ าหนดไว ้หรอืสายการบนิ
แจง้ยกเลกิบนิ ทางบรษัิทจะคนืเงนิค่าทัวรใ์หท้่าน แต่ทางบรษัิทจะขอหักเงนิค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ  เชน่ ค่าธรรมเนียมใน
การยนืขอวซีา่ของประเทศทีท่า่นจะเดนิทาง  (ถา้โปรแกรมทีท่า่นเดนิทางจะตอ้งยืน่ขอวซีา่) 

- อตัราคา่บรกิารคดิค านวณจากอตัราแลกเปลีย่น และราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจบุนั บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่น
คา่บรกิารในกรณีทีม่กีารขึน้ราคาคา่ตัว๋ เครือ่งบนิ ภาษีเดนิทาง คา่ประกนัภยั คา่ธรรมเนยีมน ้ามนั หรอืมกีารประกาศลดคา่เงนิ
บาท หรอือตัราแลกเปลีย่นไดป้รับขึน้ในชว่งใกลว้ันทีค่ณะจะเดนิทาง 

- เนือ่งจากตัว๋เครือ่งบนิชดุนีเ้ป็นตั๋วราคาพเิศษ (ตัว๋กรุ๊ป) ตอ้งเดนิทางตามวันทีท่ีร่ะบไุวบ้นหนา้ตั๋วเทา่นัน้ จงึไมส่ามารถยกเลกิ
หรอืเปลีย่นแปลงใดๆ ทัง้ส ิน้ และถา้ทางบรษัิทไดด้ าเนนิการออกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้นัน้ ไมส่ามารถยกเลกิหรอืเปลีย่นแปลง
รายชือ่ผูเ้ดนิทางได ้(ยกเวน้บางสายการบนิ ทีส่ามารถเปลีย่นแปลงรายชือ่ผูเ้ดนิทางได ้เมือ่ทา่นตอ้งการเปลีย่นแปลงรายชือ่
ผูเ้ดนิทางหลังจากออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิการ ทัง้นีจ้ะขึน้อยูก่บัสายการบนิเทา่นัน้) 

- บรษัิทฯท าหนา้ทีเ่ป็นตวัแทนในการเรยีกรอ้งคา่ชดใชจ้ากสายการบนิ, โรงแรมหรอืบรษัิทขนสง่เมือ่เกดิการสญูหายของ
สมัภาระ 
ระหวา่งการเดนิทาง แตจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่การสญูหายดังกลา่วในระหวา่งการ ทอ่งเทีย่วนี ้ หากทา่นไมใ่ชบ้รกิารใดๆ ไมว่า่
ทัง้หมดหรอืบางสว่น ถอืวา่ทา่นสละสทิธิไ์มส่ามารถเรยีกรอ้งขอคนืคา่บรกิารไดห้ากทา่นไม ่ เดนิทางกลับพรอ้มคณะทัวร ์ ตัว๋
เครือ่งบนิขากลับซึง่ยงัไมไ่ดใ้ช ้ ไมส่ามารถน ามาขอคนืเงนิไดค้า่บรกิารที ่ ทา่นช าระกบัทางบรษัิทฯ เป็นการช าระแบบเหมา



ขาด และทางบรษัิทฯไดช้ าระใหก้บับรษัิทฯ ตัวแทนแตล่ะแหง่แบบเหมาขาดเชน่กนั ดังนัน้หากทา่นมเีหตอุนัใดทีท่ าใหท้า่น
ไมไ่ดท้อ่งเทีย่วพรอ้มคณะตามรายการ ทีร่ะบไุว ้ทา่นจะขอคนืคา่บรกิารไมไ่ดบ้รษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการ
ทัวรต์ามความเหมาะสม และสถานการณ์ตา่งๆ ทัง้นีท้างบรษัิทฯจะยดึถอืและค านงึถงึ ความปลอดภยั รวมถงึประโยชนส์งูสดุ
ของลกูคา้สว่นมากเป็นส าคญั 

 



 

 
 


