
 

 

รหัสทัวร DKC1901524 
ทัวรเกาหลี ใบไมเปลี่ยนสี ตุลาคม 6 วัน 3 คืน (XJ) 
 

EVERLAND (รวมคาเขาสวนสนุก) - โซลทาวเวอร - พระราชวังเคียงบก - หมูบานบุกชอนฮันอก  
ช็อปปم�งกันแบบจุใจท่ียานเมียงดง - LED ROSE GARDEN - DUTYFREE และ ถนนฮงแด 

พักโรงแรม 3 ดาว พรอมอาหารเชา  

พักซูวอน 1 คืน และ โซล 2 คืน 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันท่ี 1 กรุงเทพฯ (ทาอากาศยานดอนเมือง)  – เกาหลีใต (สนามบินอินชอน) 
23.30  คณะพรอมกันที่จุดนัดหมาย ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง อาคารผูโดยสาร

ระหวางประเทศ อาคาร 1 ช้ัน 3 เคานเตอร  3-4 สายการบิน AIR ASIA 
X(XJ)  โดยมีหัวหนาทัวรและเจาหนาท่ีของบริษัทฯรอตอนรับและอํานวยความ
สะดวกกอนขึ้นเครื่อง 
 

วันท่ี 2 สนามบินอินชอน - เกาะนามิ - ปم�นเรียลไบค 
02.35  บินลัดฟ�าสูประเทศเกาหลีใต โดยสายการบิน AIR ASIA X(XJ)  เท่ียวบิน

ท่ี XJ700 (ไฟลทบินอาจมีการเปลี่ยนแปลง) 
10.05  เดินทางถึง สนามบินอินชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต หลังจากผานข้ันตอนศุลกากร

แลวทางหัวหนาทัวรจะนําทุกทานออกมาพบไกดทองถิ่น และมีเวลาใหทุกทานทํา
ภาระกิจสวนตัว พรอมท้ังทาน อุดง(1) เบาๆรองทองกอนจะเร่ิมเดินทางสูสถานท่ี
ทองเท่ียวแหงแรก 

(เวลาท่ีเกาหลีเร็วกวาเมืองไทย 2 ช่ัวโมง กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพ่ือความ
สะดวกในการนัดหมายเวลา) 

11.45  เดินทางถึงสถานท่ีทองเท่ียวแหงแรกของโปรแกรม เดินทางสู เกาะนามิ เมืองชุน
ชอน จังหวัด คังวอน ลงเรือเฟอรรีขามไปยังเกาะ (ใชเวลาประมาณ 10 นาที) ให
ทานไดดื่มด่ํากับธรรมชาติ แมกไม ทิวสนบนเกาะนามิ และไสกรอกนามิแสนอรอย
ทามกลางอากาศอันหนาวเหน็บ ซ่ึงถือเปนชวงเวลาท่ีดีที่สุดทามกลางบรรยากาศโร
แมนติกของฤดูหนาวใหทานไดยอนรอยละครรักแนว DRAMA ซีรียเกาหลีท่ีโดงดัง
ไปท่ัวเอเชีย  WINTER LOVE SONG  หรือ เพลงรักในสายลมหนาว พรอมเก็บ
ภาพความประทับใจ ถายรูป กับดาราแสดงนํา BAE YONG JOON และ CHOI 
JI WOO รูปปم�นที่สรางขึ้นเพ่ือไวเก็บเปนภาพความประทับใจ กับฉากและเน้ือเร่ือง
ท่ีเรียกเสียงสะอ้ืนและน้ําตาของผูชมนอกจออยางทวมทน 



 

 

 

   
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน (2) 

บาย  นําทานช่ืนชมธรรมชาติอันสวยงามสองฝากฝم�งระหวางการ ปم�นเรียลไบค เม่ือ 
Gyeongchun Line รถไฟรางคูที่เช่ือมตอกรุงโซลและ Chuncheon ไดเปดใช
เม่ือวันท่ี 20 ธันวาคม 2010  ทางรถไฟMugunghwaจึงถูกยกเลิกการใชงาน 
หลังจากท่ีใชวิ่งเสนทางน้ีเปนเวลา 70 ป Gangchon Rail Park สรางขึ้นบน
เสนทางรถไฟท่ีถูกยกเลิกแหงน้ีและเปนสถานท่ีทองเท่ียวยอดนิยมท่ีผูเขาชมสามารถ
เหยียบไปตามรางรถไฟสายเกา และชมวิวทิวทัศนอันสวยงามชองแมน้ําบุคคัง 
 

   
ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา(3) 

ท่ีพัก SIHEUNG HOTEL หรือ PACIFIC HOTEL หรือเทียบเทา 
 

วันท่ี 3 
สวนผลไม – สวนสนุก EVERLAND(รวมบัตร) – โรงงานผลิตสาหราย ทํา
คิมบับ  พรอมใสชุดประจําชาติเกาหลี “ฮันบก”–  ชอปปم�งทงแดมุน - LED ROSE 
GARDEN 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (4) 

หลังจากทานอาหารเชาเสร็จเรียบรอยแลว นําทุกทานรับอากาศยามเชาท่ีสดใส 
ณ สวนผลไมนานาชนิด ซึ่งจะเพาะปลูกผลไม นานาชนิด ตามฤดูกาล หมุนเวียน



 

 

สับเปลี่ยนกันไป ใหทุกทานไดชิม ผลไมเกาหลี อันหลากหลาย ซึ่งกลาวกันวา ผลไม
เกาหลีใต น้ันรสชาติ อรอย ละมุน ทุกชนิด หลังจากน้ันนําทานเดินทางสู สวนสนุก
เอเวอรแลนด สวนสนุกกลางแจงท่ีใหญที่สุดของประเทศซึ่งต้ังอยูทามกลางหุบเขา
ทามกลางธรรมชาติอันสุดแสนโรแมนติก พบกับ “FESTIVAL WORLD” การ
แสดงขบวนพาเหรดอันตระการตา สนุกสุดมันสกับบัตร FREE PASS ท่ีทาน
สามารถเลือกเลนเครื่องเลนไดทุกชนิดไมจํากดัจํานวนคร้ัง พบกับเคร่ืองท่ีทุกทานไม
ควรพลาด T-EXPRESS ซึ่งเปนรถไฟเหาะท่ีเร็วท่ีสุดและใชเวลาวิ่งนานท่ีสุดใน
เอเชีย (T-EXPRESS จะไมเปดใหบริการในวันฝนตกหรือหิมะหนาเกินไป) พรอม
เก็บภาพความประทับใจกับสวนดอกไมซึ่งเต็มสะพร่ังกลางลานโดยถกูจัดไวเปน 
THEME ตามฤดูกาล (มีนาคม-เมษายน:สวนดอกทิวลิป / พฤษภาคม-มิถุนายน:
สวนดอกกุหลาบ / สิงหาคม-กันยายน:สวนดอกลิลลี่ / ตุลาคม-พฤศจิกายน:สวน
ดอกเบญจมาศ) นอกจากน้ียังสามารถทองไปกับโลกของสัตวป�าซาฟารี พบ
กับ     ไลเกอร ลูกแฝดผสมระหวางพอสิงโตและแมเสือ นับเปนแฝดผสมเสือ-สิงโต
คูแรกในโลกนอกจากน้ันใหทานไดตื่นตาในสวนสัตวซาฟารี ชมความนารักของสัตว
ตางๆ และไดเพลิดเพลินกับการใหอาหารหมีท่ีทุกทานไมควรพลาด 

   
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน (5) 

บาย  นําทานเดินทางถึงโรงงานผลิตสาหราย เพ่ือรับชมขั้นตอนการผลิตสาหรายแผน ซึ่ง
สาหรายเกาหลีน้ันไดทํามาจากสาหรายทะเลคุณภาพสูง และมีขั้นตอนกรรมวิธีการ
ผลิตอันทันสมัย รสชาติอรย หลังจากน้ันนําทุกทานไดลองทํา คิมบับ เปนอาหาร
เกาหลีชนิดหน่ึง ทําจากขาวสุกและเคร่ืองปรุงอ่ืน ๆ หลากชนิด เชน แตงกวา แคร
รอต ผักโขม ไขเจียว ปูอัด แฮม เปนตน วางแผบนแผนสาหรายแลวมวน จากน้ันหั่น
เปนช้ินพอดีคําชาวเกาหลีนิยมรับประทานคิมบับระหวางการปกนิกหรืองานกิจกรรม
กลางแจง หรือรับประทานเปนอาหารกลางวันเบาๆโดยเสิรฟกับหัวไชเทาดองและ
กิมจิ นอกจากน้ีคิมบับยังเปนอาหารนํากลับบานท่ีเปนท่ีนิยมท้ังในเกาหลีและ



 

 

ตางประเทศ ใหทานไดเรียนรูสวนผสมของการทําคิมบับและไดฝกลองทําดวยฝมือ
ของตัวเอง พรอมนําทุกทานไดใส ชุดประจําชาติเกาหลี “ฮันบก” และถายรูปภาพ
ความประทับใจ  ถึงเวลาพาทุกทานตะลุยสูแหลงชอปปم�งท่ีไดช่ือวาใหญที่สุดใน
เอเชีย นําทานเพลิดเพลินกับสินคาท่ีหลากหลายจาก ตลาดทงแด
มุน หางสรรพสินคากวา 10 แหง ท่ีบางหางเปดตลอด 24 ช่ัวโมง 
เชน  MIGLIORE, DOOTA TOWER, HELLO AM, DESIGNER CLUB  ทาน
สามารถเลือกซื้อสินคาหลากหลายประเภทไดท่ีน่ี อาทิเชน เส้ือผาบุรุษ-สตรี รองเทา
บุรุษ-สตรี รองเทาผาใบ เข็มขัด ของที่ระลึก ชุดเคร่ืองครวั ถุงเทา ผาพันคอ ใน
ราคาเกาหลีอยางแทจริง พาทุกทานเดินตอไปยัง DONGDAEMUN DESIGN 
PLAZA (DDP) เปนสถานท่ีพ้ืนท่ีโลงมีสวน LED ROSE GARDEN สวนแหงน้ี
เต็มไปดวยดอกกุหลาบท่ีทําดวยไฟ LTD จํานวน 25,550 ดอก (เปนจํานวนวันใน
การเฉลิมฉลองความเปนอิสระของประเทศเกาหลี) 

ค่ํา  รับประทานอาหารอาหารค่ํา (6) 

นําทานเขาสูท่ีพัก  GALAXY HOTEL หรือเทียบเทา 
 

วันท่ี 4 
ศูนยโสมรัฐบาล – COSMETIC  CENTER – พระราชวังเคียงบก  – หมูบานบุก
ชอนฮันอก –ถนนซัมชองดองกิล – โซลทาวเวอร(ไมรวมคาข้ึนลิฟท) – ชอปปم�งเมียง
ดง+DUTY FREE 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม(7) 

นําทานเดินทางสู ศูนยโสมรัฐบาล ซึ่งรับรองคุณภาพจากรัฐบาล เปนโสมท่ีอายุ 6 ป 
ซึ่งถือวามีคุณภาพดีที่สุด ใหทานไดเลือกซื้อโสมคุณภาพและราคาถูกกวาไทย 2 
เทา โสมเกาหลีถือเปนยาบํารุงรางกาย หรือสามารถซื้อเปนของฝากจากประเทศ
เกาหลี  จากน้ันนําทานเดินทางสู ศูนยรวมเครื่องสําอางแบรนดดังเกาหล ีเชน 
ROJUKISS, LOTREE, LANEIGN, SULWASOO ใหทานไดเลือกซื้อในราคา
พิเศษ  หลังจากน้ันนําทานเท่ียวชม พระราชวังเคียงบกกงุ พระราชวังแหงน้ีเปนท้ัง
สัญญลักษณและแหลงทองเท่ียวยอดฮิตของกรุงโซล พระราชวงัที่มีขนาดใหญและ
เกาแกที่สุดในกรุงโซล  สรางขึ้นในป 1394 ในสมัยพระเจาแทโจ ราชวงศโชซอน 
เดิมทีน้ันภายในพระราชวังมีอาคารและตําหนักตางๆมากกวา 200 หลัง แตเม่ือมี



 

 

การรุกรานของญีปุ่�น อาคารสวนใหญก็ไดถูกทําลายลงเหลืออยูเพียงแค 10 หลัง
เทาน้ัน คําวา “เคียงบกกุง” หมายถึง พระราชวังแหงพรที่มีแสงสวาง ภายในบริเวณ
ของพระราชวังแหงน้ีมีสถาปตยกรรมท่ีนาสนใจดังน้ีคือ “พระที่น่ังคึนจองวอง 
(Geunjeongjeon)”และ “ศาลาเคียงฮวยรู (Hyangwonjeong)” ซึ่งต้ังอยู
ภายในบริเวณสระน้ํามีทัศนียภาพท่ีสวยงามมาก และรอบๆ บริเวณตรงประตูจอน
ชุลมุน พิพิธภัณฑพ้ืนบานแหงชาติเกาหลี ท่ีน่ีเปนพิพิธภัณฑท่ีแสดงถึงประวติัศาสตร
และวัฒนธรรมพ้ืนบานของคนเกาหลี ต้ังแตสมัยกอนประวัติศาสตรจนถึงจุดสิ้นสุด
ของราชวงศโชซอน พิพิธภัณฑแหงน้ีสรางขึ้นในป 1945 แตเดิมเปนพิพิธภัณฑชาติ
พันธุวิทยาแหงชาติ กอนจะไดรับการออกแบบอาคารใหมและถูกเปลี่ยนมาเปน
พิพิธภัณฑพ้ืนบานแหงชาติเกาหลี ในป 1993 นับตั้งแตการกอต้ังพิพิธภัณฑ ก็ไดมี
การศึกษาและการวิจัยประวติัศาสตรพื้นบานของเกาหลี และเก็บรวบรวม
ส่ิงประดิษฐจากภูมิภาคตางๆ ในเกาหลี เพ่ือนําเสนอใหประชาชนเขาใจในวิถีชีวติ
และวัฒนธรรมของชาวเกาหลี ดังน้ันการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑแหงน้ีจะเปนประตูสู
ความเขาใจอยางลึกซึ้งของชีวิตและวัฒนธรรมของคนเกาหลีไดเปนอยางดี (มี
บริการเชาชุดฮันบกสําหรับผูท่ีสนใจถายรูปซมึซับบรรยากาศภายในพระราชวัง และ 
พิพิธภัณฑ เพ่ือความทรงจําดีๆ กรุณาติดตอเซลลท่ีจองทัวรกอนลวงหนา) 

   
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (8) 

บาย  นําทานเดินทางสู หมูบานบุกชอนฮันอก Bukchon Hanok Village เปนอีกหน่ึง
สัญลักษณของเกาหลี ทามกลางตึกรามบานชองที่ทันสมัยของกรุงโซลน้ัน หมูบาน
แหงน้ีก็ยังคงรักษาอาคารบานเรือนในสมัยโบราณ มีกลิ่นอายของเกาหลีในยุค
เกาแก เหมาะสําหรับคนท่ีชอบสถานท่ีทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตร ในปจจุบันน้ี
บานฮันอกหลายหลังในหมูบานถูกดัดแปลงใหเปนศูนยวัฒนธรรม เกสตเฮาส 
รานอาหาร และโรงน้ําชา เปดใหบริการแกนักทองเท่ียวท่ีเขามาเพ่ือสัมผัสและ
เรียนรูวัฒนธรรมเกาหลีแบบด้ังเดิม และอีกหน่ึงส่ิงที่สําคัญก็คือหมูบานน้ีเปนยานท่ี



 

 

มีคนเกาหลีอยูอาศัยกันจริงๆภายในบาน ตอจากน้ันเดินทางกันตอ ณ ถนนซัมชอง
ดองกิล เปนสถานท่ีซึ่งดึงดดูผูท่ีมาเยี่ยมชมหมูบาน Bukchon Hanok ซึ่งมี
ลักษณะเปนเขาวงกตท่ีแผกิ่งกานสาขาของบานโบราณอายุหลายศตวรรษท่ีเต็มไป
ดวยการฝกอบรมชางฝมือ หองชา และพิพิธภัณฑขนาดเล็ก นอกจากน้ันยังมีแกล
เลอร่ีตางๆเชนพิพิธภัณฑแหงชาติของศิลปะสมัยใหมและศิลปะรวมสมัย และ
แกลลอร่ี Kukje ซึ่งเปนสถานท่ี 

   

แสดงงานศิลปะสุดแนว นอกจากงานศิลแลว ยานน้ียังมีรานเส้ือผาอินด้ีทองถิ่น ขาย
งานฝมือและของขวัญและรานอาหารทองถิ่นอีกมากมาย จากน้ันนําทานยอนรอย
ละครซีรียเกาหลีดัง ท่ี “นัมซาน”ภูเขาแหงเดียวท่ีต้ังอยูใจกลางกรงุโซล บนยอดเขา
มี หอคอย  N SEOUL TOWER (ไมรวมคาข้ึนลิฟท)1 ใน 18 หอคอยเมืองที่สูง
ท่ีสุดในโลกมีความสูงถึง 480 เมตร เหนือระดับน้ําทะเล นําทานสู NAMSAN 
VIEW POINT ใหทานไดถายรูปและสัมผัสความนารักของวัยรุนเกาหลี ซึ่งนิยมมา
คลองกุญแจคูรักไวบนระเบียงแทบจะทุกดาน SEOUL TOWER จึงเต็มไปดวย
กุญแจหลากหลายสีหลังจากน้ันนําทานสูการชอปปم�งที ่เมียงดง หรือ สยามสแควร
เกาหลีทานสามารถเลือกสินคาเทรนดแฟช่ันลาสุดของเกาหลีไดท่ีน่ีโดยเฉพาะสินคา
วัยรุนเชนเส้ือผา รองเทา กระเป�า เคร่ืองประดับ ท้ังแบรนดเนม เชน EVISU, 
GAP, ONISUKA TIGER และสินคาจากแบรนดเกาหลีโดยเฉพาะ เคร่ืองสําอาง
เชนETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA, 
ROJUKISS, LANEIGE อีกทั้งยังมีรานกาแฟ รานอาหารตางๆ ทานสามารถลิ้ม
ลองไอศกรีม 2,000 วอน ท่ีสูงเกือบฟุตไดที่น้ี  และ STREET FOOD อีก
หลากหลายรายการใหทุกทานไดเพลิดเพลินกับอาหารฟวช่ัน หลากหลายประเภท 
จากน้ันนําทานชมแหลงชอปปم�งปลอดภาษี DUTY  FREE ชอปปم�งสินคาแบรนด
เนม  มากมาย อาทิ นาฬิกา,แวนตา,เคร่ืองสําอางค,กระเป�า,กลองถายรูป หรือจะ
เปนโทรศัพทมือถือ ใหทานอิสระไดเลือกซื้ออยางเต็มท่ีสําหรับทานใดท่ีตองการจะ



 

 

ซื้อของปลอดภาษี สามารถที่จะช็อปปم�งกันไดที่ หางสรรพสินคาปลอดภาษี บริเวณ
เมียงดงซึ่งจะมีสินคาแบรนดเนมปลอดภาษีหลากหลายชนิดใหทุกทานไดเลือกชอบ
เลือกชมกัน 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา (9) 

นําทานเขาสูท่ีพัก  GALAXY HOTEL หรือเทียบเทา 
 

วันท่ี 5 ฮอกเก็ตนามู – สมุนไพรน้ํามันสนเข็มแดง– ชอปปم�งที่ฮงแด – STAR PARK – 
SUPER MARKET –  อินชอน 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม(10) 

นําทานเดินทางสู ศูนยสมุนไพรบํารุงตับ ฮอกเก็ตนามู (Raisin Tree Center) นํา
ทานชมศูนยสมุนไพรที่ไดรับการจดลิขสิทธ์ิเปนสมุนไพรที่ท่ัวโลกยอมรับ รวมถึง
สถาบันตางๆ วาเปนสมุนไพรที่มีคุณภาพดีท่ีสุดในการบํารุง และดูแลตับไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ชวยขับลางดีท็อกสารพิษออกจากรางกาย เชน แอลกอฮอล สารกัน
บูด สีผสมอาหาร ฯลฯ ซ่ึงจัดเปนสมุนไพรที่หาไดยากในปจจุบัน สามารถทานไดท้ัง 
ผูใหญ เด็ก รวมไปถึงหญิงตั้งครรภ ทานจะไดชมการสาธิตการทดลองวาสมุนไพร
ชนิดน้ีมีคุณคาเพียงใด จากน้ันนําทานเดินทางสู  ศูนยสมุนไพรน้ํามันสนเข็มแดง
(RED PINE) ซึ่งเปนผลิตภัณฑ ท่ีสกัดจากน้ํามันสน ที่มีสรรคุณชวยบํารุงรางกาย 
ลดไขมัน ชวยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในรางกาย 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน (11) 

บาย  จากน้ันนําทุกทานสู ฮงแด แหลงชอปปم�งท่ีอยูลอมรอบไปดวยมหาวิทยาลัยช่ือดังใน
เกาหลี สินคาในยานน้ีสวนใหญเปนสินคาวัยรุนที่ทันสมัยและราคาไมแพงเชนเสื้อผา
ท่ีออกแบบโดยดีไซดเนอรเกาหลีรองเทากระเป�าเครื่องประดบั เครือ่งสําอาง และยัง
มีรานแบรนดเนมอยูท่ัวไปเชน EVISU, ZARA ทุกวันเสารลานหนาประตูของ
มหาวิทยาลัยฮงอิค จะมีผลงานศิลปะในรูปแบบตางๆ เชน เคร่ืองประดับ ตุกตา 
เส้ือผา และของแฮนดเมด ท่ีนารักและใชความคิดสรางสรรค ของบางอยางทํามาช้ิน
เดียวเพ่ือใหไดเลือกซื้อ บางทีอาจเปนสินคาท่ีมีช้ินเดียวในโลก  รานกาแฟขนาด
ยอม ยานฮงอิก จากน้ันนําทุกทานเดินทางสู STAR PARK เปนสถานท่ีท่ีเปดกวาง
ในดานของสื่อดิจิตอล , มิเดีย , วิทยุ , โทรทัศน และสามารถจับจายซ้ือของ ท่ีเหลา



 

 

ซุปตารคนดังใชกัน อาทิ แวนตากันแดด ตางหู กระเป�า และอีกมากมายซึ่งใกลกับ
ตึก MBC  จากน้ันนําทุกทานเดินทางสู SUPER MARKET ซึ่งทานสามารถเลือก 
ซื้อสินคาเกาหลีไดอีกรอบ โดยเฉพาะของกิน เชน บะหม่ีซินราเมียน (มามาสไตล
เกาหลี) อูดง กิมจิ ขนมชอคโกพาย น้ําจ้ิมปรุงรสหมูยางเกาหลี ไกตุนโสมสําเร็จรูป 
ผลไมตามฤดูกาล ในราคาพิเศษกอนกลับเมืองไทย 

จากน้ันนําทานสูสนามบินอินชอน 
 

วันท่ี 6 เกาหลีใต (สนามบินอินชอน) – กรุงเทพฯ (ทาอากาศยานดอนเมือง) 
01.05  ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสาย AIR ASIA X(XJ)  เท่ียวบินที ่XJ703 

(**เฉพาะวันท่ี 23-28 และ 25-30  ตุลาคม 2562 ไฟลทขากลับ XJ 
703  00.20 – 04.20 น.**) 

04.40  (ตามเวลาทองถิ่น) ถึงทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พรอม
ความประทับใจ 

* ทานใดมีไฟทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร * 

** ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง ** 

***ไมรวมทิปไกด คนขบัรถ ตลอดการเดินทาง ทานละ 50,000 วอน (ประมาณ 
1,500บาท) 

ขออนุญาตเก็บคาทิปทุกทานท่ีสนามบิน*** 

เมนูอาหาร 

1.TAKKALBI ไกผัดเผ็ดบารบีคิวเปนเน้ือไกท่ีหั่นออกเปนช้ินพอคํา คลุกเคลาดวย
ซีอ๊ิวเคร่ืองปรุง และ หมักทิ้ง ไวจนไดที่ จึงนําเน้ือไกและผักมาผัดบนกระทะยักษ 
รับประทานพรอม กิมจิ ซุปสาหราย และ  ขาวสวย 



 

 

2.ชาบู ชาบู สุกี้สไตลเกาหล ีบนหมอไฟรอนๆ ประกอบดวย ผักสดชนิดตางๆ และ
เน้ือหมูสไลดน้ําซุปรอนๆและเสนอูดงซึ่งขาดไมไดในการทาน ชาบู ชาบู พรอมขาว
สวย 

3.คาลบ้ี หมูยางเกาหลี เปนอาหารพ้ืนเมืองเกาหลีเลื่องช่ือและเปนท่ีรูจักกันดีทั่ว
โลก มีรสชาติออกหวานกลม กลอม โดยนําหมูสวนท่ีติดกับกระดูก นําไปยางบนเตา
ถานแบบด้ังเดิม เสิรฟพรอมขาวสวยรอนๆ และเคร่ืองเคียงตางๆน้ําจิ้มเตาเจ้ียวและ
น้ําซุปสาหราย มีวิธีการรับประทานคลายกบัเม่ียงคําของไทย 

4.พุลโกกิ ทําจากขาวสวยผสมกับเน้ือหมูหั่นเปนชิ้นเล็กๆ ผักปรุงรสและไข จะคลุก
กับโคชูจัง (ซอสพริกรสเผ็ด) ก็ไดถาตองการเสิรฟพรอมหมูผัดวุนเสน และหอมใหญ 
มีน้ําขลุกขลิกออกรสหวานเล็กนอย 

5.ซัมเคทัง หรือ ไกตุนโสม อาหารตําหรับชาววังบํารุงสุขภาพ บริการทานละ 1 ตัว 
บรรจุอยูในหมอเหล็กรอนๆ ภายในตัวไกจะยดัไสดวยขาว และของบํารุงตางๆ อาทิ 
เม็ดพุทราแหง รากโสม เกากี้ ปรุงรสดวยพริกไทยดํา และเกลือ รับประทานพรอม
เคร่ืองเคียงที่เรียกวา กกัตุกี (ทําจากหัวไชเทาดอง) และเสนขนมจีนหนานุมแบบ
เกาหลีพรอมทั้งเสิรฟ อินซัมจูหรือเหลาดองโสม 

6.บุฟเฟ�ตบาบีคิวปم�งยาง(ไมมีซีฟู�ด) สไตลเกาหลีใหทานเลือกสรรทัง้ เน้ือวัว หมูติด
มันสไลด หมูหมัก ตักรับประทานแบบไมอ้ัน ทานไดจนอ่ิม พรอมเครื่องเคียงผักสด 
กิมจิ และอ่ืนๆอีกมากมาย 

7.จิมดัก  ไกอบซีอ๊ิววุนเสน เปนเมนูอาหารเกาหลีพ้ืนเมืองด้ังเดิม เปนไกผัดรวมกบั
วุนเสน มันฝร่ัง แครอท พริก      และซอสดํา เน้ือไกท่ีน่ิม รสชาติคลายกับไกพะโล
สูตรเกาหลี ทานกับขาว หอมอรอย รสเผ็ดถึงเคร่ือง)บุฟเฟ�ต 

8.อุดง เปนเสนทําจากแป�งสาลี ยาว หนาประมาณ 2-3 เซนติเมตร นิยมทานในซุป
ผสมเตาเจี้ยว อาหารที่นํามาวางบนเสนอูดงน้ันถูกปรุงอยางเรียบงาย 

อัตราคาบริการ 



 

 

กําหนดวันเดินทาง ผูใหญ เด็ก(เสริมเตียง) เด็ก(ไมเสริมเตียง) ทารก พักเด่ียว 

02 - 07 Oct 2019  16,999 18,888 18,888 6,900 6,900 

04 - 09 Oct 2019  16,999 18,888 18,888 6,900 6,900 

09 - 14 Oct 2019  18,888 18,888 18,888 6,900 6,900 

10 - 15 Oct 2019  18,888 18,888 18,888 6,900 6,900 

11 - 16 Oct 2019  18,888 18,888 18,888 6,900 6,900 

16 - 21 Oct 2019  17,999 18,888 18,888 6,900 6,900 

18 - 23 Oct 2019  18,888 18,888 18,888 6,900 6,900 

22 - 27 Oct 2019  18,888 18,888 18,888 6,900 6,900 

23 - 28 Oct 2019  16,999 18,888 18,888 6,900 6,900 

25 - 30 Oct 2019  17,999 18,888 18,888 6,900 6,900 

 

เงื่อนไขการจองและการใหบริการ 

1. การจองครั้งแรก มัดจําทานละ 5,000 บาท หรือชําระทั้งหมด 

2. สวนท่ีเหลือชําระกอนเดินทาง 15 วัน ในกรณีท่ีไมชําระเงินสวนท่ีเหลือตามเวลาท่ีกําหนด ขอ
สงวนสิทธ์ิในการบอกยกเลิกการเดินทาง 

3. การจองจะมีผลสมบูรณ โดยจะตองสงแฟกซ หรือ อีเมล ใบจองทัวรใหเจาหนาท่ีฝ�ายขาย พรอม
กรอกรายช่ือของผูเดินทางที่สะกดตรงตามหนังสือเดินทาง 



 

 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ หากลูกคาตองการขอแยกออกจากกรุป หรือไมเท่ียวตามรายการที่บริษัท
กําหนด บริษัทขอปรบัทานละ 300 USD 

5. ในกรณีท่ีลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯ กอนทุก
ครั้ง มิฉะน้ันทาง บริษทัจะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น 

6. กรณีผูเดินทางถูกปฏิเสธการเขา-ออกประเทศจากประเทศตนทางและปลายทาง ท้ังจากที่ 
ดานหนาเคานเตอรเช็คอิน หรือจากดานตรวจคนเขาเมืองก็ตาม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิไม
รับผิดชอบคาใชจายท่ีจะเกิดขึ้นตามมา และ จะไมสามารถคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระเรียบรอยแลว
ไมวาสวนใดสวนหน่ึง 
การยกเลิก 

1. การยกเลิกการเดินทางจะมีผลสมบูรณ ก็ตอเม่ือไดแฟกซ หรือ อีเมล การยกเลิกใหกับเจาหนาท่ี
ฝ�ายขาย 

ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วันทําการขึ้นไป       คืนเงินท้ังหมด 
ยกเลิกกอนการเดินทาง  15 วันทําการขึ้นไป      เก็บคาใชจาย 50% ของราคาทัวร 
ยกเลิกการเดินทางนอยกวา 1 - 14 วันทําการ    เก็บคาใชจายท้ังหมด 100 % ของราคาทัวร 

** การยกเลิกไมนับวันเสารอาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษ ** 

2. การขอยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เจ็บป�วยหรือมีเหตุจากรางกายท่ีไมสามารถเดินทางใน
ชวงเวลาท่ีจองได การยกเลิกการเดินทาจะตองแสดงใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลใหกบั
เจาหนาท่ีฝ�ายขายท้ังน้ีบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิพิจารณาในการคืนเงินใหกับลูกคาเปนกรณีไป 

3. ในกรณีท่ีเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองปฏิเสธการเขา-ออกนอกประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความ
รับผิดชอบของบรษิัท บริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น 

4. ในกรณีกรุปที่เดินทางชวงวันหยดุ หรือ เทศกาล บริษัทฯไดมีการการันตีมัดจํา หรือ ซื้อขายแบบ
มีเงื่อนไขกับสายการบิน รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เชน CHARTER FLIGHT (เหมาลํา), EXTRA 
FLIGHT (เท่ียวบินพิเศษที่เพ่ิมเขามาชวงวันหยุด หรือ เทศกาลดังกลาว) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม
คืนเงินคามัดจํา หรือ คาทัวรทั้งหมด 



 

 

หมายเหตุ 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีจํานวนผูเดินทาง ต่ํากวา  15 ทาน(ผูใหญ) 
ขึ้นไป โดยบริษัทฯ จะแจงใหทราบลวงหนาอยางนอย 7 วัน กอนการเดินทาง 

2. เท่ียวบิน ราคาและรายการทองเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึง
ผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 

3. หนังสือเดินทาง ตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผูมี
จุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเท่ียวเทาน้ัน 

4. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิไมรับผิดชอบคาเสียหายใดๆท้ังสิ้น อันเน่ืองมาจากเกิดกรณีความลาชา
จากสายการบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอจลาจล, การเมือง, ภัยธรรมชาติ (โดย
บริษัทฯจะดําเนินการประสานงานเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกลูกคา) 

5. ทางบริษัทฯสงวนสิทธิไมคืนเงิน ในกรณีท่ีทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ เชน ไมเท่ียวบาง
รายการ, ไมทานอาหารบางม้ือ เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทน
ตางประเทศแบบเหมาขาดกอนออกเดินทางแลว 

6. ทางบริษัทฯสงวนสิทธิไมรับผิดชอบใดๆ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ 
เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักทองเท่ียวเอง 

7. เม่ือทานตกลงชําระเงินไมวาท้ังหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯจะถือวาทานไดยอมรับใน
เงื่อนไขขอตกลงตางๆแลว ตามที่ไดระบุไวแลวท้ังหมด 

8. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะลูกคาท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียวเทาน้ัน   

 


