
 
โดยสายการบิน CATHAY PACIFIC ( CX ) 

ฮ่องกง…ไหวพ้ระเสริมดวง...นัง่กระเชา้นองปิง360 

ไหวพ้ระใหญ่เกาะลนัเตา วดัแชกงหมิว เจา้แม่กวนอิมยมืเงิน 

เกาหลี....สวนสนกุ EVERLAND แบบเต็มเหน่ียว... 

ชอ้ปป้ิงกระจายท่ีเมียงดง|พระราชวงักอ๊กซกูงุ| 

|สอนท ากิมจิ + ใส่ชดุฮนับก|เครือ่งส าอาง|COSMETIC CENTER|   

 



ปล. ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ // ราคานี้ไม่รวมค่าทิปไกด ์และคนขบัรถ(ท้ัง 2 ประเทศ) 2,000 บาท/ท่าน/ทริป 

ก าหนดการเดินทาง 

ราคาผ ูใ้หญ่ ราคาเด็ก 

 

พกัเด่ียว 

 

ท่ีนัง่ 
เท่ียวบิน  วนัท่ีเดินทาง 

CX 9 - 13 ต.ค. 21,900 21,900 8,000 25 

CX 13 - 17 ต.ค. 21,900 21,900 8,000 25 

CX 17 - 21 ต.ค. 20,900 20,900 8,000 25 

CX 19 - 23 ต.ค. 21,900 21,900 8,000 25 

 

วนัแรก         สวุรรณภมิู– สนามบินฮ่องกง– รา้นจิวเวอรี่ –วดัแชกงหมิว –กระเชา้นองปิง360 +  

                   พระใหญ่เกาะลนัเตา -สนามบินฮ่องกง 

04.00 น. พรอ้มกนั ณ สนามบิน สวุรรณภมูิ  อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 เคานเ์ตอร์ M ประต ู6 สายการบิน 

Cathay Pacific โดยมีเจา้หนา้ที่ บริษทัฯ คอย อ านวยความสะดวก 

06.35 น. บินลดัฟ้าส ูฮ่่องกง โดยเท่ียวบิน CX616 (บริการอาหารว่างและเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง) 

 

 
 

10.25 น. เดินทางถึง ฮ่องกง สนามบิน Chek Lap Kok (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม.) 

*** ลกูคา้ไม่ตอ้งกรบักระเป๋าเดนิทางท่ีสนามบินฮ่องกง//กระเป๋าของทกุท่านจะถกูส่งตรงเขา้สนามบินอินชอนประเทศ

เกาหลีใตท่้านจะรบัสมัภาระอีกครัง้หลงัจากถึงประเทศเกาหลีใต ้*** 

หลงัจากผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากรแลว้หลงัจากนัน้  

เท่ียง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร****เมนหู่านยา่งแสนอร่อยตน้ต าหรับฮ่องกง**** 

 



 

น าท่านไปไหวเ้จา้แม่กวนอิมฮงฮ า (Kun Im Temple Hung Hom) เป็นวัดเจา้แม่กวนอิมท่ีมีชื่อเสียงแห่งหนึ่งใน

ฮ่องกง ขอพรเจา้แม่กวนอิมพระโพธิสัตว์แห่งความเมตตา ช่วยคุม้ครองและปกปักรักษาวัดเจา้แม่กวนอิมท่ี Hung Hom

หรือ 'Hung HomKwun Yum Temple' เป็นวัดเก่าแก่ของฮ่องกงสรา้งตั้งแต่ปี ค.ศ. 1873 ถึงแมจ้ะเป็นวัดขนาดเล็กท่ีไม่ได ้

สวยงามมากมาย แตเ่ป็นวัดเจา้แม่กวนอิมท่ีชาวฮ่องกงนบัถือมาก แทบทกุวันจะมีคนมาบชูาขอพรกนัแนน่วัด ถา้ใครท่ีชอบ

เส่ียงเซียมซีเขาบอกว่าที่นี่แม่นมากท่ีพิเศษกว่านัน้ นอกจากสักการะขอพรแลว้ยังมีพิธีขอซองอั้งเปาจากเจา้แม่กวนอิมอีก

ดว้ย ซ่ึงคนส่วนใหญ่จะนยิมไปในเทศกาลตรษุจีนเพราะเป็นศิริมงคลในเทศกาลปีใหม่ ซ่ึงทางวัดจะจ าหนา่ยอปุกรณส์ าหรับ

เซ่นไหวพ้รอ้มซองแดงไวใ้หผู้ม้าขอพร เมื่อสกัการะขอพรโชคลาภแลว้ก็ใหน้ าซองแดงมาวนเหนอืกระถางธปูหนา้องคเ์จา้แม่

กวนอิมตามเข็มนาฬิกา 3 รอบ และเก็บซองแดงนัน้ไวซ่ึ้งภายในซองจะมีจ านวนเงินท่ีทางวัดจะเขยีนไวม้ากนอ้ยแลว้แตโ่ชค 

ถา้หากเราประสพความส าเร็จเมื่อมีโอกาสไปฮ่องกงอีกก็ค่อยกลับไปท าบญุ ช่วงเทศกาลตรษุจีนจะมีชาวฮ่องกงและ

นกัท่องเท่ียวไปสักการะขอพรกนัมากขนาดตอ้งต่อแถวยาวมาก คนท่ีไม่มีเวลาก็สามารถใชเ้วลาอ่ืนๆ ตลอดทั้งปีเพื่อขอ

ซองแดงจากเจา้แม่กวนอิมไดเ้ช่นกนั โดยซ้ืออปุกรณเ์ซ่นไหวจ้ากทางวัดเพียงแต่ควรเตรียมซองแดงไปเอง (ในกรณีท่ีทาง

วัดไม่ไดเ้ตรียมซองแดงไวใ้หเ้นื่องจากไม่ไดอ้ยู่ในหนา้เทศกาล) แลว้ก็ใส่ธนบัตรตามฐานะและศรัทธา เขียนจ านวนเงินท่ี

ตอ้งการลงไปดว้ย ใส่สกลุเงนิยิ่งดใีหญ่ แลว้ก็ไหวด้ว้ยพิธีเดยีวกนั ถา้ประสพความส าเร็จตามท่ีมุ่งหวังค่อยกลบัมาท าบญุ

ท่ีนีใ่นโอกาสตอ่ไป 

 

 

 

น าท่านเยี่ยมชม โรงงานจิวเวอรร์ี่ ท่ีขึน้ชื่อของฮ่องกงพบกบังานดไีชนท่ี์ไดร้บัรางวัลอันดบัยอดเยี่ยม และใชใ้นการเสริม

ดวงเร่ือง ฮวงจุย้น าความโชคด ี มัง่มัง่แกผู่ส้วมใส่ ซ่ึงในเมืองไทยก็ไดน้ยิมแพร่หลายออกไป ไม่กว่าจะเป็นกลุ่ม ดารา 

นกัการเมือง พ่อคา้แม่ขายท่ีประกอบธรุกจิ เจา้ของกจิการหา้งรา้นตา่งๆ ซ่ึงเชื่อกนัว่าจะน าสัง่ดีๆ  ปัดเป่าสิ่งชัว่รา้ยใหก้บั

บคุคลท่ีสวมใส่ ซ่ึงจะมีมากมายหลายชนดิ เชน่จ้ีกงัหัน แหวนรุ่งตา่งๆ นาฬิกาขอ้มือ (ซ่ึงผูส้วมใส่จะไดร้บัการดลูายมือจาก

ซินแซประจ ารา้น เพื่อแนะน าวิธีการเสริมดวงในการสวมใส่โดยไม่คิดค่าบริการ) 

 



 

วดัแชกงหมิว หรืวดักงัหนัน าโชค วัดนีต้ัง้อยู่ท่ีต าบลซ่าถ่ิน ซ่ึงถือเป็นชานเมอืงของฮ่องกง เป็นวัดเกา่แกข่องฮ่องกง 

สรา้งขึน้เมื่อ 400 กว่าปีผ่านมาแลว้ในสมยัราชวงศช์ิง ขึน้ชื่อลือชาในเร่ืองความศกัดิสิ์ทธ์ิในดา้นของโชคลาภทรพัยสิ์นเงนิ

ทอง โดยมีรปูป้ันเจา้พ่อแช ้กง๊ และดาบไรพ้่ายเป็นส่ิงศกัดิสิ์ทธป์ระจ าวัด ต านานเล่าว่าในช่วงปลายของราชวงศช์ิง แผ่นดนิ

จีนเกดิกลียคุมีการกอ่จลาจลแขง็เมืองขึน้ทัว่ประเทศ และเหตกุารณน์ีไ้ดก้อ่เกดิบรุษุชาตนิกัรบท่ีชื่อว่าขนุพล แช ้กง๊ ท่ีไดย้ก

ทพัไปปราบปรามความวุ่นวายท่ีเกดิขึน้แทบทกุสารทิศ และท่านเองก็ไดช้ื่อว่าเป็นนกัรบท่ีไดช้ื่อว่าไม่เคยแพใ้คร เพราะไมว่่า

จะยกทพัไปปราบกบฏท่ีไหนก็จะไดร้บัชยัชนะเสมอ และดาบคู่กายของท่านก็ไดช้ื่อว่าเป็นดาบไรพ้่ายเช่นกนั ดาบไรพ้่ายของ

ท่านคนจีนถือว่ามีความเป็นมงคลในดา้นของศาสตรฮ์วงจ ุย้ ในเชิงของการตอ่สูเ้ป็นอย่างสงู ธนาคารแบงคอ์อฟไชนา่ของ

ฮ่องกง ถึงกบัจ าลองดาบของท่านไปกอ่สรา้งตกึส านกังานใหญ่ของธนาคารท่ีมีชื่อว่าตกึใบมีด ซ่ึงเป็นตกึท่ีถือเป็น

สญัลกัษณข์องเกาะฮ่องกงเลยทีเดยีว และวัดแชกง ยงัเป็นท่ีมาของจ้ีกงัหันน าโชคท่ีมีชื่อเสียงของวงการการท่องเที่ยว

ฮ่องกง ท่ีไม่ว่าทวัรไ์หนท่ีมาฮอ่งกง เป็นตอ้งเลือกเช่าเลือกซ้ือสินคา้มงคลชิ้นนี ้เพื่อเสริมสรา้งบารมี และศิริมงคล 

 

 

 

หลงัจากนัน้น าคณะขึน้กระเชา้นองปิง 360 (หากทัศนวิสัยไม่เอ้ืออ านวย เช่น ฝนตกหนัก มีลมแรง หรือกระเชา้อาจ

ปิดใหบ้ริการ เราจะน าทา่นขึ้นสักการะพระใหญ่โดยรถโคช้แทน ทัง้น้ีเพื่ อความปลอดภัยของลูกคา้เป็นส าคัญ สงวนสิทธ์ิไม่

คืนค่ากระเชา้) ใหท่้านไดส้ักการะพระใหญ่เกาะลนัเตา ซ่ึงเป็นพระพทุธรปูทองสัมฤทธ์ิกลางแจง้ใหญ่ท่ีสดุในโลก

องคพ์ระท าขิน้จากการเชื่อมแผ่นทองสมัฤทธ์ิปกว่า 200 แผ่นเขา้ดว้ยกนัหันพระพักตรไ์ปทางดา้นทะเลจีนใตแ้ละมองอย่าง

สงบลงมายงัหบุเขา และโขดหินเบื้องล่าง ใหท่้านชมความงดงามตามอัธยาศัย 

 



 
 

สมควรแกเ่วลาน าคณะสู่สนามบินฮ่องกง 

อิสระอาหารเย็น ณ  สนามบินตามอัธยาศยั 

 

ตรวจเช็คสมัภาระอีกครัง้เพื่อเขา้สูส้นามบิน ตอ่ไฟลไ์ปยงัเกาหลี ท่านตอ้งดใูหแ้นใ่จว่าไม่ไดซ้ื้อของเหลว เจล สเปรย์เกนิ 

100ML ตามกฏของสนามบินทัว่โลก หา้มน าขึน้เคร่ือง  

วนัท่ีสอง    ฮ่องกง – อินชอน ประเทศเกาหลีใต ้– หม ูบ่า้น โพรวองซ ์– เกาะนามิ –  วดัวาวจูองซา 

01.05 น. บินลดัฟ้าส ูเ่กาหลีใต ้โดยเท่ียวบิน CX412 (บริการอาหารและเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง) 

 

 

 

05.55 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอนสาธารณรฐัเกาหลีใต  ้(เวลาทอ้งถ่ินเร็วกว่าไทย 2 ช.ม./หรือเร็วกว่า

ฮ่องกงอีก 1 ชม. กรณุาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาทอ้งถ่ินเพื่อสะดวกในการนดัหมาย) หลังจากผ่านพิธีการตรวจคน

เขา้เมืองและศลุกากรแลว้***ใหเ้วลาทกุท่านภาระกจิส่วนตวั ณ สนามบิน*** 

 

หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากรแลว้น าท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นโพรวองซ ์ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ี

เหมาะส าหรับนกัท่องเท่ียวท่ีรักการถ่ายรปูเป็นอย่างยิง รับรองว่าท่านจะตอ้งประทับใจ และไดภ้าพสวยๆกลับบา้นติดไม้

ตดิมือไปคนละไม่นอ้ยทีเดยีว นกัท่องเที่ยวจะไดส้มัผัสกบับรรยากาศสไตลฝ์รัง่เศส ท าใหเ้ป็นท่ีมาของชื่อหมู่บา้นท่ีคนเรียก

กนั เรียกไดว่้ามาเท่ียวเกาหลี และยังไดบ้รรยากาศแบบยโุรปดว้ย ภายในหมู่บา้นถกูเติมแต่งความสดใสไวอ้ย่างงดงาม 

บา้นเรือนท่ีถกูระบายสีสันต่างๆ มองดหูวานๆ ใหสี้สด เหมือนลกูกวาดหลากสี จึงท าใหห้มู่บา้นนี้ถกูเรียกอีกชื่อหนึ่ง

ว่า หมู่บา้นสีลกูกวาด บางท่ีก็เรียกว่า หมู่บา้นฝรัง่เศส นั้นเอง ดา้นในมีรา้นคา้ท่ีจัดรา้นน่ารักๆ กุ๊กกิ๊กๆ สมกับเป็น

เกาหลี ทั้งรา้นขายเบเกอร่ี กิ๊ฟชอ้ป รา้นขายเคร่ืองครัว รา้นขายตน้ไมแ้ละดอกไม ้รา้นขายไอศกรีม ใหน้กัท่องเที่ยวไดท้ัง้  

ชอ้ป ทัง้ชิม ทัง้แชะ กนัเลยทีเดยีว 

 



 

 

เท่ียงบริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

เมนชูาบชูาบ ูสกุีห้มอ้ไฟสไตลเ์กาหลีอาหารพื้นเมืองของคาบสมทุรเกาหลีตัง้แตส่มยัมองโกเลียบกุคาบสมทุรเกาหลีลักษณะ

คลา้ยสกุีห้มอ้ไฟ 

 

 

หลงัจากนัน้ น าท่านเดนิทางสู่ ท่าเรือเฟอรร์ี่ขา้มฟาก เพื่อขา้มไปยงั เกาะนามิ สถานท่ีแสนโรแมนตคิอีกแห่งหนึง่

ส าหรบัคู่รกัคู่หนุม่สาว ครอบครวั เพื่อนๆหนึง่ในสถานท่ีถ่ายท าละครเกาหลี WINTER LOVE SONG หรือเพลงรกัในสาย

ลมหนาวเกาะนามิมีรปูร่างเหมือนใบไมท่ี้ลอยอยู่ทางตอนเหนอืของแม่น า้ฮนั ณ ท่ีแห่งนี ้ ท่านสามารถเช่าจกัรยานหรือ

มอเตอรไ์บทเ์ที่ยวรอบเกาะ เดนิเล่นชมสวนเกาหลี หรือคาราวะสสุานนายพลนามิ และสามารถเดนิผ่านกลางแมกไมแ้ห่ง

สวนสนท่ีสงูเสียดฟ้าเพื่อสขุภาพ ผ่านดงตน้สน ดอกสน ตน้เกาลดั เลือกนัง่ท่ีมา้นัง่ขา้งชายฝัง่ เพื่อชมบรรยากาศโรแมนตกิ

ใตเ้งาไม ้

 

 

 



น าท่านสู่ วดัวาวจูองซา (Waujeongsa Temple) ตัง้อยู่ในเมืองยงอิน จ.เคียงคิโด สรา้งขึน้ในปี1970 โดย

นกับวช  Kim Hae-Geun ผูห้ลบหลีกจากสงครามเกาหลี วัดนี้นอกจากการสะทอ้นความหวังในการกลับมารวมตวักนั

ระหว่างเกาหลีเหนือกบัเกาหลีใต ้แต่ยังเป็นสถานท่ีเกิดของศาสนาพทุธในเกาหลีต่อมา 

 

 
 

เยน็ บริการอาหารค ่าทคัคาลบี (ไก่ผดัซอสเกาหล)ี 

เมนทูัคคาลบี หรือไก่บารบ์ีคิวผดัซอสเกาหลีอาหารเล่ืองชื่อของเมืองชนุชอน โดยน าไก่บารบ์ีคิว มันหวาน ผัดกระหล า่ตน้

กระเทียม ตกหรือขา้วป้ัน และซอสมาผดัรวมกนับนกระทะแบนด าคลกุเคลา้ทกุอย่างใหเ้ขา้ท่ี รบัประทานกบัผัดกาดเกาหลี

และเคร่ืองเคียงเมื่อทานใกลห้มดจะน าขา้วสวยและสาหร่ายแหง้มาผดัรวมกนัเป็นทคัคาลบีโพกมึท่ีแสนอร่อย และน า้ซปุ)  

 

  

จากนัน้น าท่านเขา้ สู่ท่ีพกั Central Plaza Hotel หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีสาม      โรงเรียนสอนท ากิมจิ + ใส่ชดุฮนับก– สวนสนกุ EVERLAND – ศนูยค์รื่อง 

                  ส าอางค ์– โซลทาวเวอร ์

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านสู่  เดินทางสู่ เมืองยงอิน น าท่านสู่ โรงเรียนสอนท ากิมจิ เพื่อใหท่้านเรียนรูว้ัฒนธรรมการท ากิมจิใหท่้าน

ไดส้นกุสนานเพลิดเพลินกบัการท ากมิจิพรอ้มทั้งสวมชดุฮนับกเป็นชดุประจ าชาตขิองเกาหลีพรอ้มถ่ายภาพเป็นท่ีระลึกและ

ท่านยงัสามารถน ากมิจิ ผีมือของท่านกลบัไปเป็นของฝากไดอี้กดว้ย  

 



 
 

เที่ยงบริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร   

เมนหูมยู่างเกาหลี  ตน้ต ารับอาหารเล่ืองชื่อของประเทศเกาหลีใต ้เป็นหมยู่างท่ีผ่านการหมักจนไดท่ี้ น ามาย่างบนเตาถ่าน

รอ้นๆ สกุก าลงัด ีแลว้ตดัชิ้นพอค า รบัประทานกบัซอส, กระเทียม, กมิจิ และใชใ้บผกักาดหอมสดห่อเป็นค าๆ คลา้ยเมี่ยงค า 

แกลม้ดว้ยพริกเกาหลีเม็ดโตสีเขยีวสด พรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ 

 

จากนัน้เดินทางสู่ สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด  ์ ซ่ึงถกูขนานนามว่า ดิสนียแ์ลนดเ์กาหลี เป็นสวนสนกุกลางแจง้ท่ีใหญ่

ท่ีสดุของประเทศ โดยมีบริษทัซัมซงุเป็นเจา้ของ ตัง้อยู่ท่ามกลางหบุเขา ท่านจะไดน้ัง่กระเชา้ลิฟท ์และท่องไปกบัโลกของสตัว์

ป่าซาฟารี ชมไลเกอรแ์ฝดคู่แรกของโลก ท่ีนีท่่านจะพบว่าเจา้ป่าสิงโต และเสือดนิแดนแห่งเทพนยิาย และสนกุกบัเคร่ืองเล่น

นานาชนิด อาทิเช่น สเปสวร ์รถไฟเหาะ หนอนสะบัด ชมสวนดอกไมซ่ึ้งก าลังบานสะพรัง่อวดสีสันเต็มสวน (ทั้งนี้ขึน้อยู่กบั

สภาพอากาศ เดือนมีนาคม - เมษายน เป็นสวนดอกทิวลิป, เดือนพฤษภาคม - เดือนมิถนุายน เป็นดอกกหุลาบ, เดือน

สิงหาคม - เดอืนกนัยายน เป็นสวนดอกลิลล่ี, เดอืนตลุาคม - เดอืนพฤศจิกายน เป็นสวนดอกเบญจมาศ) ชมกจิกรรมและ

การแสดงตา่งๆ ดว้ยบตัรเขา้ชมแบบ ไม่จ ากดัจ านวนรอบ 

 

 
 

 



 
 

 

 

 

เต็มอ่ิมกบัสวนสนกุ Ever land ครึง่วนั สนกุ ๆ กนัแบบเต็มๆ 
 

จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิงรา้นเคร่ืองส าอางยอดนยิม Cosmetic Outlet ของนกัชอ้ปชาวไทยใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือกลบัไปฝากเป็น

ของท่ีระลึก อาทิเช่น  ROJUKISS, ครีมน า้แตก ซ่ึงราคาถกูกว่าที่เมืองไทยเกอืบเท่าตวั และบางผลิตภณัฑย์งัไม่มีขายในไทย 

จากนัน้น าท่านยอ้นรอยละครซีรียเ์กาหลีชื่อดงั My name is Kim Sam Soon ท่ีภเูขานมัซานภเูขาแห่งเดยีวท่ีตัง้อยู่ใจกลาง

เมืองโซล สงู 274เมตร  บนยอดเขามีหอ Seoul Tower *.*ไม่รวมค่าข้ึนลิฟท ์*.*.ซ่ึงเป็น 1 ใน 18 หอคอยเมืองท่ีสงูท่ีสดุใน

โลกมีความสงูถึง 480 เมตร เหนอืระดบัน า้ทะเล 

 

 

 

ท่านสามารถชมทศันยีภาพของกรงุโซล ไดร้อบทิศ 360 องศา ท่ีคู่รกัทกุคู่ชาวเกาหลีจะตอ้งท าคือ การคลอ้งกญุแจค ู่รกั 

Love Key Ceremonyบนโซลทาวเวอร ์โดยท่ีจะเขยีนขอ้ความ หรือชื่อของคู่รกัไวบ้นแม่กญุแจและก็จะน าแม่กญุแจนีไ้ปคลอ้ง



กบัรัว้เหล็ก ส่วนลกูกญุแจเคา้จะท้ิงไปดว้ยความเชือ่ท่ีว่าหากคู่รกัคู่ใด ไดม้าเยือนและคลอ้งกญุแจคู่รักกนัท่ีนีจ่ะท าใหค้วาม

รกัของทัง้คู่ยืนยาวไม่พรากจากกนัไปตลอดกาล  

 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร   

บิบิมบับ  บิบิมบับเป็นอีกหนึ่งเมนยูอดนิยมท่ีคนเกาหลีนิยมทานกันมากท่ีสดุ เนื่องจากท าง่ายๆ ในเวลาอันรวดเร็ว มี

ลกัษณะเหมือนขา้วย าที่ผสมผกัตา่งๆ ดงันัน้คนไทยจึงเรียกอาหารเมนนูีว่้าขา้วย าเกาหลี วิธีท าคือน าขา้วสวยมาใส่ในหมอ้

ดนิท่ีรอ้นจดั พรอ้มส่วนผสมตา่งๆ ไม่ว่าจะเป็นเนือ้สตัว ์ผกัสดชนดิตา่งๆ ถัว่งอกลวก และโคชจูงัหรือซอสเกาหลี รวมทั้ง

ไขไ่กค่ลกุเคลา้ใหเ้ขา้กนั รบัประทานรอ้นๆ  

 

 

 

จากนัน้น าท่านเขา้ สู่ท่ีพกั Benikea CS Avenue หรือเทียบเท่า 

 

วนัท่ีส่ี  ศนูยโ์สม – ศนูยส์มนุพไรฮอกเกนาม ู– น ้ามนัสนเข็มแดง – พิพิธภณัฑส์าหรา่ย 

– พระราชวงัถอ๊กซกูงุ – ดิวต้ีฟรี– ชอ้ปป้ิงเมียงดง 

เชา้บริการอาหารเชา้ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

หลงัจากนัน้น าท่านรูจ้กัและเขา้ใจ สมนุไพรโสมเกาหลี หรือราชาแห่งมวลสมนุไพรโสมถกู น ามาใชเ้พื่อสขุภาพเป็นเวลา

นานากว่า 2,000ปี  ในต ารายาแผนโบราณจีน ระบวุ่าโสมเป็นสมนุไพรท่ีช่วยเสริมความแขง็แรงใหแ้กร่ะบบย่อยอาหารและ

ปอด ช่วยท าใหจิ้ตใจสงบและเพิ่มพละก าลงัโดยส่วนรวมสรรพคณุทางการแพทย ์ช่วยบ ารงุหัวใจ ป้องกนัโรคหัวใจขาด

เลือดเสริมประสิทธิภาพภภมูิคุม้กนัในร่างกาย ลดและป้องกนัมะเร็ง และเร็วๆ นี ้โสมเกาหลีอาจจะไดจ้ดทะเบียนมรดกโลก

โดยองคก์ารยเูนสโก ้ ทกุวันนีผ้ลิตภณัฑโ์สมเป็นส่ิงท่ีขาดไม่ไดส้ าหรบัผูท่ี้ค านงึถึงสขุภาพในปัจจบุนั  

 
 

หลงัจากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ ศนูยส์มนุไพร ฮ็อกเกตนาม ูตน้ไมช้นดินีเ้จริญเตบิโตในป่าลึกบนภเูขาท่ีปราศจาก

มลภาวะและระดบัสงูเหนอืน า้ทะเล50-800เมตร เมล็ดของพนัธุฮ์อ๊ตเกตนี ้ชาวเกาหลีร ุ่นใหม่นยิมน ามารบัประทานเพื่อ

ช่วยดแูลตบัใหส้ะอาดแขง็แรง ป้องกนัโรคตบัแขง็ ไม่ถกูท าลายจาการดืม่แอลกอฮอล ์กาแฟ บหุร่ี สารตกคา้งจากอาหาร

และยา 



หลงัจากนัน้ น าท่านเดนิทางสู่ Red Pine เป็นผลิตภณัฑ ์ท่ีสกดัจากน ้ามนัสน ท่ีมีสรรพคณุช่วยบ ารงุร่างกาย ลดไขมนั 

ช่วยควบคมุอาหารและรกัษาสมดลุในร่างกาย 

เดินทางสู่ พิพิธภณัฑส์าหร่าย (SEAWEED MUSEUM) ซ่ึงท่านจะไดเ้รียนรูก้ารท าสาหร่ายของชาวเกาหลี ประวัติ

ความเป็นมาและความผกูผนัท่ีชาวเกาหลีท่ีมีตอ่สาหร่าย  

 
 

เท่ียง บริการอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร   

เมนไูกต่ ุน๋โสม  เป็นอาหารบ ารงุสขุภาพ เสิรฟ์ในหมอ้ดนิท่ามกลางน า้ซปุท่ีก าลงัเดอืดพล่าน คดัเลือกไกข่นาด ก าลงัเหมาะ     

 

จากนัน้พาท่านชมความสวยงามของ พระราชวงัถอ๊กซกูงุ (Deoksugung Palace) พระราชวังเกา่แก ่ขนาดไม่

เล็กไม่ใหญ่ แตส่วยงามร่มร่ืนไปดว้ยตน้ไม ้ยิ่งช่วงใบไมแ้ดงแลว้ยิ่งสวยงาม พระราชวังแห่งนีม้ีถนนก าแพงหินอันมีชื่อเสียง

ท่ีมักมีผูน้ิยมไปเดินเล่นพกัผ่อนชื่นชมกบังามงดงามของพระราชวัง ซ่ึงตัง้อยู่อย่างโดดเด่นสง่างามท่ามกลางอาคารสไตล์

ตะวันตกใจกลางกรงุโซล แต่เดิมพระราชวังเคยเป็นของเจา้ชายวอลซาน Wolsandaegun (ค.ศ. 1454-1488) พี่ชายของ

กษัตริยซ์นุจอง Seongjong (ค.ศ. 1469-1494) ในราชวงศโ์ชซอน และไดเ้ปล่ียนชื่อเป็นพระราชวัง Gyeongungungในสมยั

กษตัริย ์Gwanghaegun (ค.ศ. 1575-1641) ขึน้ครองราชยใ์นปี ค.ศ. 1611 ไดก้ลบัมาใชช้ื่อเดมิอีกครัง้ คือ Deoksugungซ่ึง

มีความหมายว่า พระราชวังแห่งอายยุืนยาวและมัน่คง ภายในพระราชวังมีอาคารสไตล์ตะวันตกท่ีส าคัญๆ ในทาง

ประวัติศาสตรแ์ละการเมือง หนึ่งอาคารในนัน้คือ The Jeukjodang Building หรือ Junghwa Hall รวมไปถึงอาคารท่ีโดดเด่น

อ่ืนๆ ในพระราชวัง เช่น Seokeodang, Junmyeongdang, Jeukjodang, Jeonggwanheon, Deokhongjeon, Borugakและ Jagyeokru

นอกจากนีภ้ายในพระราชวังยงัมีส่ิงกอ่สรา้งท่ีนา่สนใจ ไดแ้ก ่ประตหูลกัแทฮนัมนุ, พระท่ีนัง่ชงุวาจอนและทอ้งพระโรง และ

ซกโชจอน 

 



 

 

บ่ายน าท่านชอ้ปป้ิงปลอดภาษีท่ี ดิวตรี้ฟร ี ชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นม  มากมาย อาทิ นาฬิกา,แว่นตา,เคร่ืองส าอางค,์

กระเป๋ากลอ้งถ่ายรปู หรือจะเป็นโทรศพัทม์ือถือ ใหท่้านอิสระไดเ้ลือกซ้ืออย่างเต็มท่ี***หากมีเวลาพาท่านเดินชมคลองชองเก

ชอน ซ่ึงเดิมเป็นคลองเกา่แกใ่นอดีตมีอายกุว่า 600 ปี ท่ีทอดผา่นใจกลางเมืองหลวง แตใ่นปัจจบุนัไดม้ีการพัฒนา และบรูณะคลองแห่งนี้

ขึน้มาใหม ่ ท าใหก้รงุโซลมีคลองท่ียาวกว่า 6 กิโลเมตร ท่ีมีแตน่ า้ใส จนสามารถมองเห็นตวัปลาหลากพันธท่ี์ก าลงัแหวกว่ายไปมา ปัจจบุนั

โครงการชองเกชองไดก้ลายเป็นสถานท่ีจดักิจกรรมตา่งๆ อาทิ งานแสดงศิลปะต่างๆ งานดนตรี นิทรรศการดอกไม ้ ฯลฯ และยังมี

สวนสาธารณะทั้งสองฝัง่คลอง ท่ีในยามค า่คืนจะเต็มไปดว้ยแสงสีสวยงามนา่ชม***  

 

 

 

จากนัน้ พาท่านเพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงท่ี ศนูยร์วมของวยัร ุ่นเกาหลี “เมียงดง” ไดช้ื่อว่าเป็นแหล่งรวมแฟชัน่แบ

รนดเ์กาหลีชั้นน า ซ่ึงในแต่ละวันจะมีวัยร ุ่นเกาหลีมาเดินชอ้ปป้ิงกันอย่างลน้หลาม ท่านสามารถหาซ้ือสินคา้ไดอ้ย่าง

หลากหลายทัง้เสื้อผา้,รองเทา้,กระเป๋า, เคร่ืองส าอางซ่ึงเป็นท่ีร ูจ้กัอย่างดขีองคนไทย อาทิ Laneige, Etude, Iope, Charmzone, 

Skin food, The Face Shop เสื้อผา้เคร่ืองประดบั, ซีดเีพลง, วีซีด-ีดวีีดหีนงัและซีรียย์อดฮิต ตลอดจนของท่ีระลึกท่ีมีรปูดารา

คนโปรดของท่านอยู่ในสินคา้...นอกจากนี้ท่านสามารถพบกบัรา้น LINE FRIENDS STORE ท่ีเต็มไปดว้ยสินคา้LINE 

OFFICIAL ท่ีจ าหนา่ยสินคา้ของท่ีระลึกเกี่ยวกบัตวัการต์นู LINE ไม่ว่าจะเป็นหมีบราวนแ์ซลล่ีเจมสห์รือโคนีซ่ึ่งแตล่ะตวัจะ

มีสินคา้ท่ีระลึกใหเ้ลือกซ้ือเยอะแยะไปหมดเช่นสมดุโนต้ตุก๊ตาเคสโทรศัพทเ์สื้อผา้กระเป๋าเคร่ืองเขยีนฯลฯซ่ึงภายในรา้นยงัมี

มมุน่ารักๆใหถ่้ายรปูกนัอย่างจใุจอีกดว้ยแต่ท่ีเป็นไฮไลทเ์ด่นของรา้นเลยคือเจา้หมีบราวนต์วัยักษใ์หญ่ท่ีตัง้อยู่หนา้รา้นท่ี

ใครไปใครมาก็ตอ้งถ่ายภาพเป็นท่ีระลึกแมแ้ตค่นเกาหลีเองงานนีส้าวกไลนห์า้มพลาด!! 

 



 

เต็มอ่ิมชอ้ปป้ิงเมียงดงกนัแบบเต็มๆ...ถึงค ่า 

ค ่า บริการอาหารค ่าณ ภตัตาคาร 

จิมดกั (ไก่พะโลเ้กาหล)ี 

 

จากนัน้น าท่านเขา้ สู่ท่ีพกั Benikea CS Avenue หรือเทียบเท่า 

 

วนัท่ีหา้  - รา้นละลายเงินวอน - สนามบินอินชอน – ฮ่องกง –กรงุเทพฯ 

เชา้บริการอาหารเชา้ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้พาท่านละลายเงินวอนท่ี รา้นคา้สนามบิน ซ่ึงท่านสามารถเลือกซ้ือสินคา้ พื้นเมืองเป็นการส่งทา้ยก่อนอ าลา

เกาหลี อาทิ บะหมี่ชินราเมียน อดูง้ กมิจิ ลกูอมแปลกๆ ช็อคโกแลต น า้จิ้มหมยู่างเกาหลี ไกต่ ุน๋โสมส าเร็จรปู ผลไม ้ในราคา

พิเศษ 

 

 

สมควรแก่เวลาน าท่านส ูส่นามบินอินชอน 

13.35 น. ออกเดินทางส ูฮ่่องกง  โดยสารการบิน Cathay Pacific  เท่ียวบิน CX439 

(บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) 



 

 

 

16.25 น.   เดินทางถึงฮ่องกง สนามบิน Chek Lap Kok  

เปลี่ยนเคร่ือง อิสระชอ้ปป้ิงดวิตีฟ้รีสนามบินฮ่องกงตามอธัยาศยั 

18.35 น.   บินลดัฟ้ากลบัส ูก่รงุเทพฯ  โดยสายการบิน Cathay Pacific เที่ยวบินท่ี CX613 

(บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) 

20.35 น.   คณะเดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมิู กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ  

หรือ 

19.50 น.   บินลดัฟ้ากลบัส ูก่รงุเทพฯ  โดยสายการบิน Cathay Pacific เที่ยวบินท่ี CX703 

(บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) 

21.50 น.   คณะเดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมิู กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ  

 

 

**เง่ือนไขการเดินทาง** 

ราคารวม 

*ค่าพาหนะและน าเท่ียวตามรายการ                 

*ค่าตัว๋เคร่ืองบินและภาษีน า้มนัทกุแห่ง ไป – กลบั พรอ้มคณะ 

*น า้ดืม่วันละ 1 ขวด 

*ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามรายการ                      

*ค่าโรงแรมตามรายการท่ีระบหุอ้งละ 2-3 ท่าน  

*ค่าอาหารตามรายการท่ีระบ ุ 

*ค่าน า้หนกักระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกนิ 30 กก. 

*ค่าประกนัภยัอบุตัเิหตรุะหว่างการเดนิทางในวงเงนิ ท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

ราคาไมร่วม 



*ค่าท าหนงัสือเดนิทางและค่าวีซ่าส าหรบัพาสปอรต์ตา่งดา้ว                                                                                                                                            

*ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนอืจากรายการท่ีระบ ุเช่น ค่าซักรีด,มินบิารใ์นหอ้งและอ่ืนๆ 

*ค่าทิปคนขบัรถ และมคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน (ทัง้ 2ประเทศ) ท่าน ละ 2,000 บาท/ทริป/ต่อท่าน                                                                                        

*ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% (กรณีออกใบเสร็จในนามบริษทัหรือตอ้งการใบก ากบัภาษี) 

*ค่าน า้หนกักระเป๋าสมัภาระ ที่เกนิกว่าสายการบินก าหนด 

เง่ือนไขการส ารองท่ีนัง่ 

กรณุาจองล่วงหนา้กอ่นการเดนิทางพรอ้มช าระงวดแรก 5,000 บาท *ชว่งเทศกาลมดัจ า 10,000 บาท  

*หากเป็นราคาโปรโมชัน่ช าระเงนิเต็มจ านวนเท่านัน้  ส่วนท่ีเหลือช าระทนัทีกอ่นการเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 21 วัน มิฉะนัน้จะ

ถือว่าท่านยกเลิกการเดนิทางโดยอัตโนมตัิ 

กรณียกเลิกการเดินทาง 

* ยกเลิกการเดนิทางกอ่น 30 วัน ไม่มีค่าใชจ่้าย* ยกเลิกการเดนิทางกอ่น 20 วันยึดมดัจ า 50% 

* ยกเลิกการเดนิทางไม่ถึง 15 วันยึดเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด 

* ในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทัง้ท่ีกรงุเทพฯและในตา่งประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดนิทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบใุนรายการ 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส้ินกรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดนิทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมี

ใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง ทางบริษทัฯ จะท าการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยงัคณะตอ่ไป แตท่ัง้นีท่้าน

จะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายคือค่าธรรมเนยีมในการมดัจ าตัว๋ท่านละ 10,000 บาทและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ 

ค่าธรรมเนยีม ในการมดัจ า 

 

เง่ือนไขการเดินทางอ่ืนๆ 

* รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านงึถึงผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

* หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูม้ีจดุประสงคเ์ดินทางเพื่อท่องเท่ียว

เท่านัน้หากลกูคา้ไม่สามารถเดนิทางไดเ้นือ่งจากเหลือพาสปอรต์นอ้ยกว่า 6 เดอืน ทางบริษทัจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้ส้ิน 

* ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน,การประทว้ง,การนดัหยดุงาน,การกอ่

จลาจล หรือกรณีท่ีท่านถกูปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้จาก

ไทย และตา่งประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนอืความรบัผิดชอบของบริษทัฯ 

* ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้ส้ินหากท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทาน

อาหารบางมื้อ  เพราะค่าใชจ่้ายทกุอย่าง ทางบริษทัฯ ไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหก้บัตา่งประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออกเดนิทาง

แลว้ ***ทวัรเ์กาหลีและฮ่องกง ทกุโปรแกรม ผูเ้ดนิทางจะตอ้งอยู่กบักรุป๊เท่ียวตามโปรแกรมท่ีก าหนดเท่านัน้ ไม่สามารถ

แยกตวัออกจากโปรแกรมเพื่อไปท าอย่างอ่ืนได ้หากมีการแยกตวัออกจากโปรแกรมไม่ว่าจะจากสาเหตใุดก็ตาม จะมีาใชจ่้าย



ในการแยกตวัออกจากทวัรต์ามท่ีแลนดก์ าหนด และการช าระเงนิเขา้มาถือว่าผูซ้ื้อไดศึ้กษาโปรแกรมและยอมรบัเงือ่นไขการ

ใหบ้ริการเป็นท่ีเรียบรอ้ย*** 

*** ทวัรน์ีจ้ัดใหเ้ฉพาะลกูคา้ท่ีประสงคจ์ะไปท่องเท่ียวตามรายการของทวัรท์กุวันเท่านัน้  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ หากลกูคา้

ตอ้งการขอแยกออกจากกรุป๊ หรือไม่เที่ยวตามรายการท่ีบริษทัก าหนด บริษทัขอปรับท่านละ 300 USD*** 

* ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอบุัติเหตท่ีุเกิดจาก  

ความประมาทของตวันกัท่องเที่ยวเอง  

* ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่สามารถน ามาเลื่อนวันหรือคืนเงินได ้หากท่านตอ้ง

ซ้ือบตัรโดยสารภายในประเทศเพื่อไปและกลบักรงุเทพฯ กรณุาเลือกซ้ือบตัรโดยสารภายในประเทศประเภทท่ีสามารถเล่ือน

วันและเวลาในการเดินทางไดท้ั้งนี้เพื่อป้องกันปัญหาเท่ียวบินล่าชา้หรือการเปล่ียนแปลงเวลาของเท่ียวบินหรือการ

เปลี่ยนแปลงวันเดนิทางกรณีเกิดความผิดพลาดจากบริการจากสายการบิน (ความล่าชา้ของเที่ยวบินการยกเลิกเท่ียวบิน

มีการยบุเท่ียวบินรวมกันตารางการเดินทางมีการเปล่ียนแปลงเนื่องจากสายการบินพิจารณาสถานการณ์แลว้ว่าอยู่

นอกเหนอืความควบคมุหรือเหตผุลเชิงพาณิชยห์รือเหตผุลทางดา้นความปลอดภยัเป็นตน้) โปรดเขา้ใจและรบัทราบว่าผูจ้ัด

จะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายต่างๆไดใ้นทกุกรณีกรุ๊ปท่ีเดินทางตอ้งการันตีมัดจ ากบัสายการบิน หรือผ่าน

ตวัแทนในประเทศ หรือตา่งประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight  จะไม่มีการคืนเงนิมัดจ า หรือ ค่า

ทวัรท์ัง้หมด 

*เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะถือว่าท่านไดย้อมรบัในเง่ือนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 

 

ขอสงวนสิทธ์ิส าหรับลกูคา้ชาวไทยเท่านัน้ที่เดินทางไปกลบัพรอ้มกร ุ๊ป 

**ถา้ลกูคา้เป็นชาวต่างชาติช าระเพ่ิมท่านละ 5,000 บาท** 

ส าหรับท่านที่รับประทานอาหารพิเศษ อาหารเจ หรือไมท่านหม ูไมท่านไกห่รือสตัวปี์ก ไมท่านสตัว์

บก และมคีวามจ าเป็นใหท้างบริษทัฯ จดัเตรียมอาหารไวใ้หท้่านเป็นพิเศษนอกเหนอืจาก 

กรุ๊ปเดินทางรับประทานทีร่ะบไุวใ้นรายการแลว้       

ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ่้ายเพิ่มเตมิตามจริงหนา้งาน 

โปรแกรมทวัรน้ี์ไม่เหมาะส าหรบัลกูคา้ท่ีใชวิ้ลแชร!์!! 

**หากตอ้งการท่ีจะเดินทาง บริษทัขอสงวนสิทธ ์เรีบกเก็บเพ่ิม 

ท่านละ 2,000 บาททกุกรณี** 

 



หมายเหต*ุ* บริษทัฯขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเท่ียวบินทัง้ไปและกลบัโดยมิตอ้ง

แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ทัง้น้ีข้ึนอย ู่กบัสายการบินบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลง

รายการเพ่ือความเหมาะสมไม่ว่าจะเกิดจากความขดัขอ้งของยานพาหนะหรือมีเหตหุน่ึง

เหตใุดจนท าใหไ้ม่สามารถด าเนินการตามหมายก าหนดการไดโ้ปรแกรมการเดินทาง

เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมหรือเปลี่ยนแปลงรายการท่องเท่ียวบางรายการหรือ

ทดแทนรายการท่องเท่ียวบางรายการอตัราค่าบริการน้ีเป็นการเดินทางตัง้แต่ 20 ท่าน 

ท่ีผ ูเ้ดินทางไม่ผ่านการตรวจพิจารณาจากด่านตรวจคนเขา้เมืองในการ เขา้-ออกทัง้

ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต ้หรือการถกูปฎิเสธในกรณีอ่ืนๆทกุกรณี ทางบริษทัขอ

สงวนสิทธไ์ม่คืนค่าใชจ่้ายไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส้ิน** 

 


