
 

 

รหัสทัวร  DKC1901527 

ทัวรเกาหลี ONE MORE TIME 5 วัน 3 คืน (TG) 
เท่ียวครบทุกไฮไลท สะพานแขวน(GAMAKSAN) เกาะนามิ ป�อมฮวาซอง   
สัมผัสบรรยากาศสุดแสนโรแมนติกที่สวนสนุก EVERLAND(รวมคาเขาสวนสนุก)   
โซลทาวเวอร (ไมรวมคาข้ึนลิฟท)  พระราชวังเคียงบก  หมูบานบุกชอนฮันอก  
ช็อปปم�งกันแบบจุใจท่ียานเมียงดง  DUTYFREE และ ถนนฮงแด 
พักโรงแรม 3 ดาว  
พักซูวอน 1 คืน และ โซล 2 คืน 

 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันท่ี 1 กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) -  เกาหลีใต (สนามบินอินชอน) 
19.30  คณะพรอมกันที่จุดนัดหมาย สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ 

ช้ัน 4 เคานเตอร C สายการบิน THAI AIRWAYS (TG) (ลงประตูทางเขา
หมายเลข 2) โดยมีหัวหนาทัวรและเจาหนาท่ีของบริษัทฯรอตอนรับและอํานวย
ความสะดวกกอนขึ้นเคร่ือง 

23.30  บินลัดฟ�าสูประเทศเกาหลีใต โดยสายการบิน THAI AIRWAYS (TG) เท่ียวบินที่ 
TG656 (ไฟลทบินอาจมีการเปลี่ยนแปลง) บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง 
 

วันท่ี 2 สะพานแขวน GAMAKSAN - เกาะนามิ - ป�อมฮวาซอง 
06.55+1  เดินทางถึง สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต หมายเหตุ: เวลาทองถิ่นเร็วกวา

ประเทศไทย 2 ช่ัวโมง  
(กรุณาปรับนาฬิกาของทานเปนเวลาทองถิ่น เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย)  
หลังจากผานการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรเกาหลี 

   
09.30  สะพานแขวน Gamaksan ทอดยาว 150 เมตรขามหุบเขา Silmari และเปน

สะพานแขวนท่ียาวท่ีสุดในประเทศเกาหลีใต ดําเนินการสรางในฤดูใบไมรวงป พ.ศ. 
2559 และสะพานแขวน Gamaksan จะเสร็จสิ้นในตนปพ. ศ. 2561 แมจะไมใช
สะพานแขวนท่ียาวท่ีสุดแตสะพานแขวน Gamaksan ไดแรงบันดาลใจจากการ
สราง โดยใชชื่ออยางเปนทางการของสะพานคือ "Gloucester Heroes 
Bridge" ซึ่งกองพันท่ี 1 แหงกองทหารรักษาการณ Gloucester แหงกองทัพ
อังกฤษท่ีตอสูในสงครามเกาหลี พรอมดวยกลุม Mortar Platoon ท่ี 170 กองพัน
ท่ี 1 ตอสูกับฝ�ายของกองทัพคอมมิวนิสประเทศจีน สะพานน้ีระลึกถึงความเสียสละ
ของพวกเขาซึ่งทางประเทศเกาหลีใตจะไมมีวันลืม  



 

 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน 

บาย  จากน้ันนําทานเดินทางสู เกาะนามิ เมืองชุนชอน จังหวัด คังวอน ลงเรือเฟอรรีขาม
ไปยังเกาะ (ใชเวลาประมาณ 10 นาที) ใหทานไดด่ืมด่ํากบัธรรมชาติ แมกไม ทิวสน
บนเกาะนามิ และไสกรอกนามิแสนอรอยทามกลางอากาศอันหนาวเหน็บ ซึ่งถือเปน
ชวงเวลาท่ีดีที่สุดทามกลางบรรยากาศโรแมนติกของฤดูหนาวใหทานไดยอนรอย
ละครรักแนว DRAMA ซีรียเกาหลีท่ีโดงดังไปท่ัวเอเชีย WINTER LOVE SONG 
หรือ เพลงรักในสายลมหนาว พรอมเก็บภาพความประทับใจ ถายรูป กับดาราแสดง
นํา BAE YONG JOON และ CHOI JI WOO รูปปم�นที่สรางขึ้นเพ่ือไวเก็บเปน
ภาพความประทับใจ กับฉากและเน้ือเร่ืองที่เรียกเสียงสะอ้ืนและน้ําตาของผูชมนอก
จออยางทวมทน 

นําทานเดินทางสู ป�อมฮวาซอง เมืองซูวอน นําเดินทางทองเท่ียวระหวางภูเขาพัลดา
ซานและยงมุลแด บริเวณป�อมฮวาซองที่ไดขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกจากยูเนสโก 
พรอมต่ืนตาต่ืนใจกับดอกซากุระทางสองฝากฝم�ง (เฉพาะชวงซากุระบาน ชวงตน
เดือนเมษายน ) 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา  
จากน้ันนําทานเขาสูท่ีพัก CENTRALPLAZA HOTEL OR PACIFIC HOTEL 
หรือเทียบเทา 
 

วันท่ี 3 สวนสนุก EVERLAND –  ทําคิมบับ  พรอมใสชุดประจําชาติเกาหลี “ฮันบก” 
–  COSMETIC  CENTER –  ชอปปم�งทงแดมุน  

เชา  

   

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม        

จากน้ันนําทานเดินทางสู สวนสนุกเอเวอรแลนด สวนสนุกกลางแจงท่ีใหญที่สุดของ
ประเทศซึ่งต้ังอยูทามกลางหุบเขาทามกลางธรรมชาติอันสุดแสนโรแมนติก พบกับ 



 

 

“FESTIVALWORLD” การแสดงขบวนพาเหรดอันตระการตา สนุกสุดมันสกับบัตร 
FREE PASS ท่ีทานสามารถเลือกเลนเครื่องเลนไดทุกชนิดไมจํากดัจํานวนคร้ัง พบ
กับเครื่องที่ทุกทานไมควรพลาด T-EXPRESS ซึ่งเปนรถไฟเหาะท่ีเร็วที่สุดและใช
เวลาวิ่งนานท่ีสุดในเอเชีย(T-EXPRESS จะไมเปดใหบริการในวันฝนตกหรือหิมะ
หนาเกินไป) พรอมเก็บภาพความประทับใจกบัสวนดอกไมซึ่งเต็มสะพร่ังกลางลาน
โดยถกูจัดไวเปน THEME ตามฤดูกาล (มีนาคม-เมษายน:สวนดอกทิวลิป / 
พฤษภาคม-มิถุนายน:สวนดอกกุหลาบ / สิงหาคม-กันยายน:สวนดอกลิลลี่ / 
ตุลาคม-พฤศจิกายน:สวนดอกเบญจมาศ) นอกจากน้ียังสามารถทองไปกับโลกของ
สัตวป�าซาฟารี พบกับ     ไลเกอร ลูกแฝดผสมระหวางพอสิงโตและแมเสือ นับเปน
แฝดผสมเสือ-สิงโตคูแรกในโลกนอกจากน้ันใหทานไดต่ืนตาในสวนสัตวซาฟารี ชม
ความนารักของสัตวตางๆ และไดเพลิดเพลินกับการใหอาหารหมีท่ีทุกทานไมควร
พลาด 

นําทานเดินทางสู  คิมบับ คิมบับ  เปนอาหารเกาหลีชนิดหน่ึง ทําจากขาวสุกและ
เคร่ืองปรุงอ่ืน ๆ หลากชนิด เชน แตงกวา แครรอต ผักโขม ไขเจียว ปูอัด แฮม เปน
ตน วางแผบนแผนสาหรายแลวมวน จากน้ันหั่นเปนชิ้นพอดีคําชาวเกาหลีนิยม
รับประทานคิมบับระหวางการปกนิกหรืองานกิจกรรมกลางแจง หรือรับประทานเปน
อาหารกลางวันเบาๆโดยเสิรฟกับหัวไชเทาดองและกิมจิ นอกจากน้ีคิมบับยังเปน
อาหารนํากลับบานท่ีเปนท่ีนิยมท้ังในเกาหลีและตางประเทศ ใหทานไดเรียนรู
สวนผสมของการทําคิมบับและไดฝกลองทําดวยฝมือของตัวเองพรอมนําทุกทานได
ใสชุดประจําชาติเกาหลี “ฮันบก” และถายรูปภาพความประทับใจ 

   
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน 

บาย  นําทานเดินทางสู ศูนยรวมเครื่องสําอางแบรนดดังเกาหลี เชน ROJUKISS, 
LOTREE, LANEIGN, SULWASOO ใหทานไดเลือกซื้อในราคาพิเศษ ถึงเวลา
พาทุกทานตะลุยสูแหลงชอปปم�งที่ไดชื่อวาใหญที่สุดในเอเชีย จากน้ันนําทาน
เพลิดเพลินกับสินคาท่ีหลากหลายจาก ตลาดทงแดมุน หางสรรพสินคากวา 10 แหง 
ท่ีบางหางเปดตลอด 24 ช่ัวโมง เชน MIGLIORE, DOOTA TOWER, HELLO 
AM, DESIGNER CLUB ทานสามารถเลือกซื้อสินคาหลากหลายประเภทไดท่ีน่ี 



 

 

อาทิเชน เส้ือผาบุรุษ-สตรี รองเทาบุรุษ-สตรี รองเทาผาใบ เข็มขัด ของท่ีระลึก ชุด
เคร่ืองครัว ถุงเทา ผาพันคอ ในราคาเกาหลีอยางแทจริง 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา  
นําทานเขาสูท่ีพัก GALAXY HOTEL OR BLVD HOTELหรือเทียบเทา 
 

วันท่ี 4 ศูนยโสมรัฐบาล – RED PINE – พระราชวังเคียงบก – หมูบานบุกชอนฮันอก – 
SEOULLO7017 – ชอปปم�งเมียงดง – DUTY FREE 

เชา  

   

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานเดินทางสู ศูนยโสมรัฐบาล ซึ่งรับรองคุณภาพจากรัฐบาล เปนโสมท่ีอายุ 6 ป 
ซึ่งถือวามีคุณภาพดีที่สุด ใหทานไดเลือกซื้อโสมคุณภาพและราคาถูกกวาไทย 2 
เทา โสมเกาหลีถือเปนยาบํารุงรางกาย หรือสามารถซื้อเปนของฝากจากประเทศ
เกาหลี จากน้ันนําทาน RED PINE เปนผลิตภัณฑ ท่ีสกัดจากน้ํามันสน ท่ีมีสรรคุณ
ชวยบํารุงรางกาย ลดไขมัน ชวยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในรางกาย 
จากน้ันนําทานเท่ียวชม พระราชวังเคียงบกกุง พระราชวังแหงน้ีเปนท้ังสัญญลักษณ
และแหลงทองเท่ียวยอดฮิตของกรุงโซล พระราชวังที่มีขนาดใหญและเกาแกที่สุดใน
กรุงโซล สรางขึ้นในป 1394 ในสมัยพระเจาแทโจ ราชวงศโชซอน เดิมทีน้ันภายใน
พระราชวังมีอาคารและตําหนักตางๆมากกวา 200 หลัง แตเม่ือมีการรุกรานของ
ญี่ปุ�น อาคารสวนใหญก็ไดถกูทําลายลงเหลืออยูเพียงแค 10 หลังเทาน้ัน คําวา 
“เคียงบกกุง” หมายถึง พระราชวังแหงพรที่มีแสงสวาง ภายในบริเวณของ
พระราชวังแหงน้ีมีสถาปตยกรรมท่ีนาสนใจดังน้ีคือ “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) 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน 

บาย  นําทานเดินทางสู หมูบานบุกชอนฮันอก Bukchon Hanok Village เปนอีกหน่ึง
สัญลักษณของเกาหลี ทามกลางตึกรามบานชองที่ทันสมัยของกรุงโซลน้ัน หมูบาน
แหงน้ีก็ยังคงรักษาอาคารบานเรือนในสมัยโบราณ มีกลิ่นอายของเกาหลีในยุค
เกาแก เหมาะสําหรับคนท่ีชอบสถานท่ีทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตร ในปจจุบันน้ี
บานฮันอกหลายหลังในหมูบานถูกดัดแปลงใหเปนศูนยวัฒนธรรม เกสตเฮาส 
รานอาหาร และโรงน้ําชา เปดใหบริการแกนักทองเท่ียวท่ีเขามาเพ่ือสัมผัสและ
เรียนรูวัฒนธรรมเกาหลีแบบด้ังเดิม และอีกหน่ึงส่ิงที่สําคัญก็คือหมูบานน้ีเปนยานท่ี
มีคนเกาหลีอยูอาศัยกันจริงๆภายในบาน หลังจากน้ันนําทุกทานเดินทางสู 
SEOULLO 7017 ซึ่งในยุค 70 ไดมีการสรางถนนยกระดบัขึ้นเพ่ือเช่ือมตอฝم�ง
ตะวันออกและตะวันตกรอบสถานีโซล อยางไรก็ตามไดมีการปดการจราจรบนทอง
ถนนเน่ืองจากปญหาดานความปลอดภัย หลังจากน้ีแทนท่ีจะทําลายโครงสรางท่ีมีอยู
ออกทางรัฐบาลประเทศเกาหลีใตจึงทําการปรับปรุงเปนตึก Seoullo 7017 ซึ่ง
เปนประสบการณการเดินเทาแบบใหมSeoullo 7017 ไดช่ือมาจากปใหมของชีวิต
จากการเปนถนนท่ีมีการจราจรในยคุ 70 ไปยังสวนลอยฟ�าในป พ. ศ. 2560 ท้ังยัง
มีความหมายลึกซึ้งยิ่งขึ้น โดยตึกโซลโล 7017 ถูกแบงออกเปน 17 สวนท่ีไมซํ้ากัน
และถนน อยูหางจากพื้นดิน 17 เมตรมีส่ิงอํานวยความสะดวกมากมายตามเสนทาง 
Seoullo 7017 รวมถึง ศูนยใหขอมูลนักทองเท่ียว,คาเฟ�,สวน และ สนามกีฬา 
Seoullo ชอปปم�งที่ เมียงดง หรือ สยามสแควรเกาหลีทานสามารถเลือกสินคาเท
รนดแฟช่ันลาสุดของเกาหลีไดท่ีน่ีโดยเฉพาะสินคาวัยรุนเชนเส้ือผา รองเทา กระเป�า 
เคร่ืองประดับ ท้ังแบรนดเนม เชน EVISU, GAP, ONISUKA TIGER และสินคา



 

 

จากแบรนดเกาหลีโดยเฉพาะ เคร่ืองสําอางเชนETUDE HOUSE, SKIN FOOD, 
THE FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE อีกทั้งยังมีรานกาแฟ 
รานอาหารตางๆ ทานสามารถลิ้มลองไอศกรีม 2,000 วอน ท่ีสูงเกือบฟุตไดที่น้ี 
และ STREET FOOD อีกหลากหลายรายการใหทุกทานไดเพลิดเพลินกับอาหาร
ฟวช่ัน หลากหลายประเภท จากน้ันนําทานชมแหลงชอปปم�งปลอดภาษี DUTY 
FREE ชอปปم�งสินคาแบรนดเนม มากมาย อาทิ นาฬิกา,แวนตา,เคร่ืองสําอางค,
กระเป�า,กลองถายรูป หรือจะเปนโทรศัพทมือถือ ใหทานอิสระไดเลือกซื้ออยาง
เต็มท่ี 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา 

นําทานเขาสูท่ีพัก  GALAXY HOTEL OR CS AVENUE HOTEL หรือเทียบเทา 
 

วันท่ี 5 ศูนยพลอยอเมทิส – ฮอกเก็ตนามู – โซลทาวเวอร – ชอปปم�งที่ฮงแด – ไชนาทาวน
(อึนชอน) – SUPER MARKET – กรุงเทพฯ 

เชา  

   

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหาร ของโรงแรม  
นําทาน อเมทิส เปนหินท่ีมีพลังในการบําบัดท้ังดานรางกายและจิตใจของผูสวมใส 
ขจัดความคิดแงลบ เปนพลอยแหงความเช่ือที่วาจะนําสุขภาพและโชคมาปกป�อง
คุมครองผูสวมใสได โดยมีต้ังแตสีมวงออนเย็นตาจนถึงสีมวงเขม มีเสนหเยายวนใจ 
พลอยน้ีจะงามจับตาเม่ือมาทําเปนแหวน จี้ ตางหูและสรอย และนิยมใชในการ
แกไขฮวงจุยท่ีไมดีภายในบานดวย นําทานชมแหลงชอปปم�ง นําทานเดินจากน้ันนํา
ทานเดินทางสูศูนยสมุนไพร ฮอกเก็ตนามู จากน้ันนําทานเดินทางสู ศูนยสมุนไพร
บํารุงตบั ฮอกเก็ตนามู (Raisin Tree Center) นําทานชมศูนยสมุนไพรที่ไดรับ
การจดลิขสิทธ์ิเปนสมุนไพรที่ท่ัวโลกยอมรับ รวมถึงสถาบันตางๆ วาเปนสมุนไพรที่
มีคุณภาพดีที่สุดในการบํารุง และดูแลตับไดอยางมีประสิทธิภาพ ชวยขับลางดีท็อก
สารพิษออกจากรางกาย เชน แอลกอฮอล สารกันบูด สีผสมอาหาร ฯลฯ ซึ่งจัดเปน



 

 

สมุนไพรที่หาไดยากในปจจุบัน สามารถทานไดท้ัง ผูใหญ เด็ก รวมไปถึงหญงิ
ต้ังครรภ ทานจะไดชมการสาธิตการทดลองวาสมุนไพรชนิดน้ีมีคุณคาเพียงใด 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน 

บาย  นําทานยอนรอยละครซีรียเกาหลีดัง ท่ี “นัมซาน” ภูเขาแหงเดียวท่ีต้ังอยูใจกลางกรุง
โซล บนยอดเขามีหอคอย  N SEOUL TOWER (ไมรวมคาข้ึนลิฟท)1 ใน 18 
หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลกมีความสูงถึง 480 เมตร เหนือระดับน้ําทะเล นําทานสู 
NAMSAN VIEW POINT ใหทานไดถายรูปและสัมผัสความนารักของวัยรุนเกาหลี 
ซึ่งนิยมมาคลองกุญแจคูรักไวบนระเบียงแทบจะทุกดาน SEOUL TOWER จึงเต็ม
ไปดวยกุญแจหลากหลายสี 

จากน้ันนําทุกทานเดินทางสู ชอปปم�งที่ฮงแด แหลงชอปปم�งท่ีอยูลอมรอบไปดวย
มหาวิทยาลัยช่ือดังในเกาหลี สินคาในยานน้ีสวนใหญเปนสินคาวัยรุนท่ีทันสมัยและ
ราคาไมแพงเชนเส้ือผาที่ออกแบบโดยดีไซดเนอรเกาหลีรองเทากระเป�า
เคร่ืองประดับ เคร่ืองสําอาง และยังมีรานแบรนดเนมอยูท่ัวไปเชน EVISU, ZARA 
ทุกวันเสารลานหนาประตูของมหาวิทยาลัยฮงอิค จะมีผลงานศิลปะในรูปแบบตางๆ 
เชน เคร่ืองประดับ ตุกตา เส้ือผา และของแฮนดเมด ท่ีนารักและใชความคิด
สรางสรรค ของบางอยางทํามาช้ินเดียวเพ่ือใหไดเลือกซื้อ บางทีอาจเปนสินคาท่ีมี
ช้ินเดียวในโลก  รานกาแฟขนาดยอม ยานฮงอิก จากน้ันนําทานชอบตอท่ี จากนั้นนํา
ทานเดินทางสู  อินชอนไชนาทาวน เปนชุมชนของชาวจีนท่ีถือกําเนิดจากการเปด
ทาเรืออินชอนในป ค.ศ. 1883 ในอดีตนับเปนพ้ืนท่ีสําคัญในการขนสงและคาขาย
สินคาจากประเทศจีน สําหรับปจจุบันน้ีชาวจนีท่ียังคงอาศัยอยูเปนรุนท่ี 2 หรือรุนที่ 
3 นับจากท่ีมีการบุกเบิก แตกลิ่นไอและการดํารงไวซึ่งวัฒนธรรมของคนรุนกอน
ยังคงมีใหเห็น รวมไปถึงการไดมีโอกาสไดลิ้มลองรสชาติอาหารจีนท่ีมีใหเลือกสรร
หลายรานท่ีอินขอนไชนาทาวนแหงน้ี จากน้ันนําทุกทานเดินทางสู SUPER 
MARKET ซึ่งทานสามารถเลือก ซ้ือสินคาเกาหลีไดอีกรอบ โดยเฉพาะของกิน เชน 
บะหม่ีซินราเมียน (มามาสไตลเกาหลี) อูดง กิมจิ ขนมชอคโกพาย น้ําจิ้มปรุงรสหมู
ยางเกาหลี ไกตุนโสมสําเร็จรูป ผลไมตามฤดูกาล ในราคาพิเศษกอนกลับเมืองไทย
จากน้ันนําทานสูสนามบินอิน 



 

 

21.20  เดินทางกลับสูกรุงเทพฯโดยสายการบิน THAI AIRWAYS (TG) เท่ียวบินที่ TG 
655 (ไฟลทบินอาจมีการเปลี่ยนแปลง) บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง 

01.10+1  (ตามเวลาทองถิ่น) ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 

เมนูอาหาร 

1.TAKKALBI ไกผัดเผ็ดบารบีคิวเปนเน้ือไกท่ีหั่นออกเปนช้ินพอคํา คลุกเคลาดวยซีอ๊ิวเคร่ืองปรุง 
และหมักทิ้งไวจนไดท่ี จึงนําเน้ือไกและผักมาผัดบนกระทะยักษ รับประทานพรอม กิมจิ ซุปสาหราย 
และขาวสวย 

2.ชาบู ชาบู สุกี้สไตลเกาหลี บนหมอไฟรอนๆ ประกอบดวย ผักสดชนิดตางๆ และเน้ือหมูสไลดน้ํา
ซุปรอนๆ และเสนอูดงซึ่งขาดไมไดในการทาน ชาบู ชาบู พรอมขาวสวย 

3.คาลบ้ี หมูยางเกาหลี เปนอาหารพ้ืนเมืองเกาหลีเลื่องช่ือและเปนท่ีรูจักกันดีทั่วโลก มีรสชาติออก
หวานกลมกลอม โดยนําหมูสวนท่ีติดกับกระดูก นําไปยางบนเตาถานแบบด้ังเดิม เสิรฟพรอมขาว
สวยรอนๆ และเครื่องเคียงตางๆ น้ําจ้ิมเตาเจ้ียวและน้ําซุปสาหราย มีวิธีการรับประทานคลายกับ
เม่ียงคําของไทย 

4.ซัมเคทัง หรือ ไกตุนโสม อาหารตําหรับชาววังบํารุงสุขภาพ บริการทานละ 1 ตัว บรรจอุยูในหมอ
เหล็กรอนๆ ภายในตัวไกจะยัดไสดวยขาว และของบํารุงตางๆ อาทิ เม็ดพุทราแหง รากโสม เกากี้ 
ปรุงรสดวยพริกไทยดํา และเกลือ รับประทานพรอมเคร่ืองเคียงที่เรียกวา กักตกุี (ทําจากหัวไชเทา
ดอง) และเสนขนมจีนหนานุมแบบเกาหลีพรอมท้ังเสิรฟ อินซัมจูหรือเหลาดองโสม 

5.บุฟเฟ�ตบาบีคิวปم�งยาง สไตลเกาหลี ใหทานเลือกสรรท้ัง เน้ือวัว หมูติดมันสไลด หมูหมัก ซีฟู�ดตัก
รับประทานแบบไมอ้ัน ทานไดจนอ่ิม พรอมเครื่องเคียงผักสด กิมจิ และอ่ืนๆอีกมากมาย 

6.จิมดัก  ไกอบซีอ๊ิววุนเสน เปนเมนูอาหารเกาหลีพ้ืนเมืองด้ังเดิม เปนไกผัดรวมกบัวุนเสน มันฝร่ัง 
แครอท พริก และซอสดํา เน้ือไกท่ีน่ิม รสชาติคลายกับไกพะโลสูตรเกาหลี ทานกับขาว หอมอรอย 
รสเผ็ดถึงเคร่ือง) 

7.ปลาสไตลเกาหลี  เสริฟพรอมดวยน้ําซุปปรุงรส รับประทานพรอมกับผัก เครื่องเคียง และขาว
สวยรอนๆ 



 

 

อัตราคาบริการ 

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

26 - 30 Jul 2019  24,999 24,999 24,999 8,900 8,900 

ราคาทัวรรวม 

 
1.คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับตามเสนทางท่ีระบุในรายการช้ันทัศนาจรไป-กลบัพรอมคณะกรณีอยูตอ
ตองเสียคาเปลี่ยนแปลงต๋ัว 

2.คาอาหารทุกม้ือ ตามท่ีระบุในรายการ 

3.คาเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการ 

4.คาท่ีพักตามระบุในรายการ พักหองละ 2 ทานตามโรงแรมท่ีระบุ หรือเทียบเทา 

5.คารถรบั-สง และนําเท่ียวตามรายการ 

6.คาภาษีสนามบิน ทุกแหงที่มี 

7.คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระทานละ 30 กก. 

8.คาหัวหนาทัวรนําทานทองเท่ียวตลอดรายการในตางประเทศ 

9.คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง 

-  การชดเชยอุบัติเหตุสวนบุคคลกรณี เสียชีวติ สูญเสีย   อวัยวะ สายตาหรือ ทุพพลภาพถาวร
ส้ินเชิง 1,000,000 บาท 

- การรักษาพยาบาลตออุบัติเหตุแตละครั้ง 500,000  บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม) 

 ราคาทัวรไมรวม 



 

 

 
1.คาใชจายสวนตัว อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง, คาโทรศัพทสวนตัว, คาซักรีด, มินิบารในหอง, 
รวมถึงคาอาหาร และเครื่องด่ืมท่ีส่ังเพ่ิมนอกเหนือรายการ (หากทานตองการส่ังเพ่ิม กรุณาติดตอ
หัวหนาทัวรแลวจายเพ่ิมเองตางหาก) 

2.คาทิปคนขับรถ และไกดทองถิ่นทานละ 50,000 วอน หรือ 1,500 บาท ตอทานตลอดทั้งทริป 

3.คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% (กรณีออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรือ
ตองการใบกํากบัภาษี) 

4.คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระ ท่ีหนักเกินสายการบินกําหนด(ปกติ 15 กก.) 

5.คาวีซาสําหรับพาสปอรตตางดาว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอรต 2)ใบประจําตัวคนตาง
ดาว 3)ใบสําคัญถิ่นท่ีอยู 4)สําเนาทะเบียนบาน(ถามี) 5)สมุดบัญชีเงนิฝาก(ถามี) 6)รูปถายสี 2 น้ิว 
2 รูป แลวทางบริษัทฯจะเปนผูดําเนินการยื่นวีซาใหทานโดยจายคาบริการตางหาก(สําหรับหนังสือ
เดินทางตางดาว เจาของหนังสือเดินทางตองทําเร่ืองแจงเขา-ออกดวยตนเองกอนจะยื่นวีซา) 

เงื่อนไขการจองและการใหบริการ 

1.ในการจองคร้ังแรก 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 หรือไมเท่ียวตามรายการท่ีบริษัท
กําหนด บริษัทขอปรบัทานละ 300 USD 

การยกเลิก 

1.การยกเลิกการเดินทางจะมีผลสมบูรณ ก็ตอเม่ือไดแฟกซ หรือ อีเมล การยกเลิกใหกับเจาหนาท่ี
ฝ�ายขาย 



 

 

· ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วันทําการขึ้นไป       คืนเงินท้ังหมด 

· ยกเลิกกอนการเดินทาง 15 วันทําการขึ้นไป       เก็บคาใชจาย ทานละ 5,000 บาท 

· ยกเลิกกอนการเดินทาง 7 - 14 วันทําการ            เก็บคาใชจาย 50% ของราคาทัวร 

· ยกเลิกการเดินทางนอยกวา 1 - 6 วันทําการ        เก็บคาใชจายท้ังหมด 100 % ของราคาทัวร 

2.การขอยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเจ็บป�วยหรือมีเหตุจากรางกายท่ีไมสามารถเดินทางใน
ชวงเวลาท่ีจองได การยกเลิกการเดินทาจะตองแสดงใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลใหกบั
เจาหนาท่ีฝ�ายขายท้ังน้ีบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิพิจารณาในการคืนเงินใหกับลูกคาเปนกรณีไป 

3.ในกรณีท่ีเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองปฏิเสธการเขา-ออกนอกประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความ
รับผิดชอบของบรษิัท บริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น 

4.ในกรณีกรุปที่เดินทางชวงวันหยุด 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 รับเฉพาะผูมีจุดประสงค
เดินทางเพ่ือทองเท่ียวเทาน้ัน 

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 เกิด
อุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักทองเท่ียวเอง 

7.เม่ือทานตกลงชําระเงินไมวาท้ังหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯจะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไข
ขอตกลงตางๆแลว ตามท่ีไดระบุไวแลวท้ังหมด 

8.บริษัทขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะลูกคาท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียวเทาน้ัน   

 


