
 

 

รหัสทัวร DKC1902655 
ทวัรเกาหลี AUTUMN KOREA 6 วัน 3 คืน (XJ)  
EVERLAND(รวมคาเขาสวนสนุก) | โซลทาวเวอร (ไมรวมคาขึ้นลิฟท)  
| พระราชวังเคียงบก | ช็อปปم�งกันแบบจุใจที่ยานเมียงดง  
(LED ROSE GARDEN) | DUTYFREE | ถนนฮงแด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

วันที่ รายละเอียดทองเที่ยว 

1  กรุงเทพฯ (ทาอากาศยานดอนเมือง)  – เกาหลีใต (สนามบินอินชอน) 
2  สนามบินอินชอน - เกาะนามิ - ปم�นเรียลไบค 

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

4  
ศูนยโสมรัฐบาล – COSMETIC  CENTER – พระราชวังเคียงบก  – 
หมูบานบุกชอนฮันอก –ถนนซัมชองดองกิล – โซลทาวเวอร(ไมรวมคาขึ้น
ลิฟท) – ชอปปم�งเมียงดง+DUTY FREE 

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

6  เกาหลีใต (สนามบินอินชอน) – กรุงเทพฯ (ทาอากาศยานดอนเมือง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 

รายละเอียดทัวร 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ (ทาอากาศยานดอนเมือง)  – เกาหลีใต (สนามบินอินชอน) 
23.30  คณะพรอมกันท่ีจุดนัดหมาย ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง อาคาร

ผูโดยสารระหวางประเทศ อาคาร 1 ช้ัน 3 เคานเตอร  3-4 สายการ
บิน AIR ASIA X(XJ)  โดยมีหัวหนาทัวรและเจาหนาที่ของบริษัทฯรอ
ตอนรับและอํานวยความสะดวกกอนขึ้นเคร่ือง 
 



 

 

วันที่ 2 สนามบินอินชอน - เกาะนามิ - ปم�นเรียลไบค 
02.35  บินลัดฟ�าสูประเทศเกาหลีใต โดยสายการบิน AIR ASIA 

X(XJ)  เที่ยวบินที ่XJ700 (ไฟลทบินอาจมีการเปลี่ยนแปลง) 
10.05  เดินทางถึง สนามบินอินชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต หลังจากผานขั้นตอน

ศุลกากรแลวทางหัวหนาทัวรจะนําทุกทานออกมาพบไกดทองถ่ิน และมี
เวลาใหทุกทานทําภาระกิจสวนตัว พรอมท้ังทาน อุดง(1) เบาๆรองทอง
กอนจะเร่ิมเดินทางสูสถานที่ทองเที่ยวแหงแรก 

(เวลาที่เกาหลีเร็วกวาเมืองไทย 2 ช่ัวโมง กรุณาปรับนาฬิกาของทาน
เพ่ือความสะดวกในการนัดหมายเวลา) 

11.45  เดินทางถึงสถานที่ทองเท่ียวแหงแรกของโปรแกรม เดินทางสู เกาะนา
มิ เมืองชุนชอน จังหวัด คังวอน ลงเรือเฟอรรีขามไปยังเกาะ (ใชเวลา
ประมาณ 10 นาที) ใหทานไดด่ืมด่ํากับธรรมชาติ แมกไม ทิวสนบนเกาะนา
มิ และไสกรอกนามิแสนอรอยทามกลางอากาศอันหนาวเหน็บ ซึ่งถือเปน
ชวงเวลาที่ดีที่สุดทามกลางบรรยากาศโรแมนติกของฤดูหนาวใหทานได
ยอนรอยละครรักแนว DRAMA ซีรียเกาหลทีี่โดงดังไปทั่ว
เอเชีย  WINTER LOVE SONG  หรือ เพลงรักในสายลมหนาว พรอม
เก็บภาพความประทับใจ ถายรูป กับดาราแสดงนํา BAE YONG JOON 
และ CHOI JI WOO รูปปم�นที่สรางข้ึนเพ่ือไวเก็บเปนภาพความประทับใจ 
กับฉากและเน้ือเร่ืองท่ีเรียกเสียงสะอ้ืนและน้ําตาของผูชมนอกจออยางทวม
ทน 

 

   
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน (2) 



 

 

บาย  นําทานช่ืนชมธรรมชาติอันสวยงามสองฝากฝم�งระหวางการ ปم�นเรียล
ไบค เม่ือ Gyeongchun Line รถไฟรางคูที่เช่ือมตอกรุงโซลและ 
Chuncheon ไดเปดใชเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2010  ทางรถไฟ
Mugunghwaจึงถูกยกเลิกการใชงาน หลังจากที่ใชว่ิงเสนทางน้ีเปนเวลา 
70 ป Gangchon Rail Park สรางข้ึนบนเสนทางรถไฟที่ถูกยกเลิกแหง
น้ีและเปนสถานทีท่องเที่ยวยอดนิยมที่ผูเขาชมสามารถเหยียบไปตามราง
รถไฟสายเกา และชมวิวทิวทัศนอันสวยงามชองแมน้ําบุคคัง 
 

   
ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา(3) 

ที่พัก SIHEUNG HOTEL หรือ PACIFIC HOTEL หรือเทียบเทา 
 

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

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (4) 

หลังจากทานอาหารเชาเสร็จเรียบรอยแลว นําทุกทานรับอากาศยามเชาที่
สดใส ณ สวนผลไมนานาชนิด ซึ่งจะเพาะปลูกผลไม นานาชนิด ตาม
ฤดูกาล หมุนเวียนสับเปลี่ยนกันไป ใหทุกทานไดชิม ผลไมเกาหลี อัน
หลากหลาย ซึ่งกลาวกันวา ผลไมเกาหลีใต น้ันรสชาติ อรอย ละมุน ทุก
ชนิด หลังจากน้ันนําทานเดินทางสู สวนสนุกเอเวอรแลนด สวนสนุก
กลางแจงที่ใหญท่ีสุดของประเทศซึ่งต้ังอยูทามกลางหุบเขาทามกลาง
ธรรมชาติอันสุดแสนโรแมนติก พบกับ “FESTIVAL WORLD” การแสดง
ขบวนพาเหรดอันตระการตา สนุกสุดมันสกับบัตร FREE PASS ที่ทาน



 

 

สามารถเลือกเลนเคร่ืองเลนไดทุกชนิดไมจํากัดจํานวนคร้ัง พบกับเคร่ืองที่
ทุกทานไมควรพลาด T-EXPRESS ซึ่งเปนรถไฟเหาะท่ีเร็วที่สุดและใช
เวลาว่ิงนานที่สุดในเอเชีย (T-EXPRESS จะไมเปดใหบริการในวันฝนตก
หรือหิมะหนาเกินไป) พรอมเก็บภาพความประทับใจกับสวนดอกไมซึ่งเต็ม
สะพร่ังกลางลานโดยถูกจัดไวเปน THEME ตามฤดูกาล (มีนาคม-
เมษายน:สวนดอกทิวลิป / พฤษภาคม-มิถุนายน:สวนดอกกุหลาบ / 
สิงหาคม-กันยายน:สวนดอกลิลลี่ / ตุลาคม-พฤศจิกายน:สวนดอก
เบญจมาศ) นอกจากน้ียังสามารถทองไปกับโลกของสัตวป�าซาฟารี พบ
กับ     ไลเกอร ลูกแฝดผสมระหวางพอสิงโตและแมเสือ นับเปนแฝดผสม
เสือ-สิงโตคูแรกในโลกนอกจากน้ันใหทานไดต่ืนตาในสวนสัตวซาฟารี ชม
ความนารักของสัตวตางๆ และไดเพลิดเพลินกับการใหอาหารหมีที่ทุกทาน
ไมควรพลาด 

   
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน (5) 
บาย  นําทานเดินทางถึงโรงงานผลิตสาหราย เพื่อรับชมขั้นตอนการผลิต

สาหรายแผน ซึ่งสาหรายเกาหลีน้ันไดทํามาจากสาหรายทะเลคุณภาพสูง 
และมีขั้นตอนกรรมวิธีการผลิตอันทันสมัย รสชาติอรย หลังจากน้ันนําทุก
ทานไดลองทํา คิมบับ เปนอาหารเกาหลีชนิดหน่ึง ทําจากขาวสุกและ
เคร่ืองปรุงอ่ืน ๆ หลากชนิด เชน แตงกวา แครรอต ผักโขม ไขเจียว ปูอัด 
แฮม เปนตน วางแผบนแผนสาหรายแลวมวน จากน้ันห่ันเปนช้ินพอดีคํา
ชาวเกาหลีนิยมรับประทานคิมบับระหวางการปกนิกหรืองานกิจกรรม
กลางแจง หรือรับประทานเปนอาหารกลางวันเบาๆโดยเสิรฟกับหัวไชเทา
ดองและกิมจิ นอกจากน้ีคิมบับยังเปนอาหารนํากลบับานที่เปนท่ีนิยมทั้งใน
เกาหลีและตางประเทศ ใหทานไดเรียนรูสวนผสมของการทําคิมบับและได



 

 

ฝกลองทําดวยฝมือของตัวเอง พรอมนําทุกทานไดใส ชุดประจําชาติ
เกาหลี “ฮันบก” และถายรูปภาพความประทับใจ  ถึงเวลาพาทุกทาน
ตะลุยสูแหลงชอปปم�งท่ีไดช่ือวาใหญท่ีสุดในเอเชีย นําทานเพลิดเพลินกับ
สินคาที่หลากหลายจาก ตลาดทงแดมุน หางสรรพสินคากวา 10 แหง ที่
บางหางเปดตลอด 24 ช่ัวโมง เชน  MIGLIORE, DOOTA TOWER, 
HELLO AM, DESIGNER CLUB  ทานสามารถเลือกซื้อสินคา
หลากหลายประเภทไดที่น่ี อาทิเชน เส้ือผาบุรุษ-สตรี รองเทาบุรุษ-สตรี 
รองเทาผาใบ เข็มขัด ของท่ีระลึก ชุดเคร่ืองครัว ถุงเทา ผาพันคอ ในราคา
เกาหลีอยางแทจริง พาทุกทานเดินตอไปยัง DONGDAEMUN DESIGN 
PLAZA (DDP) เปนสถานที่พ้ืนที่โลงมีสวน LED ROSE GARDEN สวน
แหงน้ีเต็มไปดวยดอกกุหลาบท่ีทําดวยไฟ LTD จํานวน 25,550 ดอก 
(เปนจํานวนวันในการเฉลิมฉลองความเปนอิสระของประเทศเกาหลี) 

ค่ํา  รับประทานอาหารอาหารค่ํา (6) 

นําทานเขาสูที่พัก  GALAXY HOTEL หรอืเทียบเทา 
 

วันที่ 4 
ศูนยโสมรัฐบาล – COSMETIC  CENTER – พระราชวังเคียงบก  – 
หมูบานบุกชอนฮันอก –ถนนซัมชองดองกิล – โซลทาวเวอร(ไมรวมคา
ขึ้นลิฟท) – ชอปปم�งเมียงดง+DUTY FREE 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม(7) 

นําทานเดินทางสู ศูนยโสมรัฐบาล ซึ่งรับรองคุณภาพจากรัฐบาล เปนโสม
ที่อายุ 6 ป ซึ่งถือวามีคุณภาพดีที่สุด ใหทานไดเลือกซื้อโสมคุณภาพและ
ราคาถูกกวาไทย 2 เทา โสมเกาหลีถือเปนยาบํารุงรางกาย หรือสามารถ
ซื้อเปนของฝากจากประเทศเกาหลี  จากน้ันนําทานเดินทางสู ศูนยรวม
เครื่องสําอางแบรนดดังเกาหลี เชน ROJUKISS, LOTREE, 
LANEIGN, SULWASOO ใหทานไดเลือกซื้อในราคาพิเศษ  หลังจากน้ัน
นําทานเท่ียวชม พระราชวังเคียงบกกุง พระราชวังแหงน้ีเปนทั้ง
สัญญลักษณและแหลงทองเที่ยวยอดฮิตของกรุงโซล พระราชวังที่มีขนาด
ใหญและเกาแกที่สุดในกรุงโซล  สรางขึ้นในป 1394 ในสมัยพระเจาแทโจ 



 

 

ราชวงศโชซอน เดิมทีน้ันภายในพระราชวังมีอาคารและตําหนักตางๆ
มากกวา 200 หลัง แตเมื่อมีการรุกรานของญี่ปุ�น อาคารสวนใหญก็ไดถูก
ทําลายลงเหลืออยูเพียงแค 10 หลังเทาน้ัน คําวา “เคียงบกกุง” หมายถึง 
พระราชวังแหงพรที่มีแสงสวาง ภายในบริเวณของพระราชวังแหงน้ีมี
สถาปตยกรรมท่ีนาสนใจดังน้ีคือ “พระที่น่ังคึนจองวอง 
(Geunjeongjeon)”และ “ศาลาเคียงฮวยรู (Hyangwonjeong)” ซึ่ง
ต้ังอยูภายในบริเวณสระน้ํามีทัศนียภาพท่ีสวยงามมาก และรอบๆ บริเวณ
ตรงประตูจอนชุลมุน พิพิธภัณฑพื้นบานแหงชาติเกาหลี ที่น่ีเปนพิพธิภัณฑ
ที่แสดงถึงประวัติศาสตรและวัฒนธรรมพ้ืนบานของคนเกาหลี ต้ังแต
สมัยกอนประวัติศาสตรจนถึงจุดส้ินสุดของราชวงศโชซอน พิพิธภัณฑแหงน้ี
สรางขึ้นในป 1945 แตเดิมเปนพิพิธภัณฑชาติพันธุวิทยาแหงชาติ กอนจะ
ไดรับการออกแบบอาคารใหมและถูกเปลี่ยนมาเปนพิพิธภณัฑพื้นบาน
แหงชาติเกาหลี ในป 1993 นับต้ังแตการกอต้ังพิพิธภัณฑ ก็ไดมีการศึกษา
และการวิจัยประวัติศาสตรพื้นบานของเกาหลี และเก็บรวบรวมสิ่งประดิษฐ
จากภูมิภาคตางๆ ในเกาหลี เพื่อนําเสนอใหประชาชนเขาใจในวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมของชาวเกาหลี ดังน้ันการเย่ียมชมพิพิธภัณฑแหงน้ีจะเปนประตู
สูความเขาใจอยางลึกซึ้งของชีวิตและวัฒนธรรมของคนเกาหลีไดเปนอยาง
ดี (มีบริการเชาชุดฮันบกสําหรับผูที่สนใจถายรูปซึมซับบรรยากาศภายใน
พระราชวัง และ พิพิธภัณฑ เพื่อความทรงจําดีๆ กรุณาติดตอเซลลที่จอง
ทัวรกอนลวงหนา) 

   
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (8) 
บาย  นําทานเดินทางสู หมูบานบุกชอนฮันอก Bukchon Hanok 

Village เปนอีกหน่ึงสัญลักษณของเกาหลี ทามกลางตึกรามบานชองที่



 

 

ทันสมัยของกรุงโซลน้ัน หมูบานแหงน้ีก็ยังคงรักษาอาคารบานเรือนในสมัย
โบราณ มีกลิ่นอายของเกาหลีในยุคเกาแก เหมาะสําหรับคนที่ชอบสถานท่ี
ทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร ในปจจุบันน้ีบานฮันอกหลายหลังในหมูบานถูก
ดัดแปลงใหเปนศูนยวัฒนธรรม เกสตเฮาส รานอาหาร และโรงน้ําชา เปด
ใหบริการแกนักทองเท่ียวที่เขามาเพ่ือสัมผัสและเรียนรูวัฒนธรรมเกาหลี
แบบด้ังเดิม และอีกหน่ึงส่ิงท่ีสําคัญก็คือหมูบานน้ีเปนยานที่มีคนเกาหลีอยู
อาศัยกันจริงๆภายในบาน ตอจากน้ันเดินทางกันตอ ณ ถนนซัมชองดอง
กิล เปนสถานที่ซ่ึงดึงดูดผูท่ีมาเย่ียมชมหมูบาน Bukchon Hanok ซึ่งมี
ลักษณะเปนเขาวงกตที่แผก่ิงกานสาขาของบานโบราณอายุหลายศตวรรษที่
เต็มไปดวยการฝกอบรมชางฝมือ หองชา และพิพิธภัณฑขนาดเล็ก 
นอกจากน้ันยังมีแกลเลอร่ีตางๆเชนพิพิธภัณฑแหงชาติของศิลปะสมัยใหม
และศิลปะรวมสมัย และแกลลอร่ี Kukje ซึ่งเปนสถานที่ 

   

แสดงงานศิลปะสุดแนว นอกจากงานศิลแลว ยานน้ียังมีรานเส้ือผาอินด้ี
ทองถ่ิน ขายงานฝมือและของขวัญและรานอาหารทองถ่ินอีกมากมาย 
จากน้ันนําทานยอนรอยละครซีรียเกาหลีดัง ที่ “นัมซาน”ภูเขาแหงเดียวท่ี
ต้ังอยูใจกลางกรุงโซล บนยอดเขาม ีหอคอย  N SEOUL TOWER (ไม
รวมคาข้ึนลิฟท)1 ใน 18 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลกมีความสูงถึง 480 
เมตร เหนือระดับน้ําทะเล นําทานสู NAMSAN VIEW POINT ใหทานได
ถายรูปและสัมผัสความนารักของวัยรุนเกาหลี ซึ่งนิยมมาคลองกุญแจคูรัก
ไวบนระเบียงแทบจะทุกดาน SEOUL TOWER จึงเต็มไปดวยกุญแจ
หลากหลายสีหลังจากน้ันนําทานสูการชอปปم�งที ่เมียงดง หรือ สยามส
แควรเกาหลีทานสามารถเลือกสินคาเทรนดแฟช่ันลาสุดของเกาหลีไดที่นี่
โดยเฉพาะสินคาวัยรุนเชนเส้ือผา รองเทา กระเป�า เคร่ืองประดับ ทั้งแบ



 

 

รนดเนม เชน EVISU, GAP, ONISUKA TIGER และสินคาจากแบรนด
เกาหลีโดยเฉพาะ เคร่ืองสําอางเชนETUDE HOUSE, SKIN FOOD, 
THE FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE อีกทั้งยังมี
รานกาแฟ รานอาหารตางๆ ทานสามารถลิ้มลองไอศกรีม 2,000 วอน ที่
สูงเกือบฟุตไดที่น้ี  และ STREET FOOD อีกหลากหลายรายการใหทุก
ทานไดเพลิดเพลินกับอาหารฟวช่ัน หลากหลายประเภท จากน้ันนําทานชม
แหลงชอปปم�งปลอดภาษี DUTY  FREE ชอปปم�งสินคาแบรนด
เนม  มากมาย อาทิ นาฬิกา,แวนตา,เคร่ืองสําอางค,กระเป�า,กลองถายรูป 
หรือจะเปนโทรศัพทมือถือ ใหทานอิสระไดเลือกซื้ออยางเต็มที่สําหรับทาน
ใดท่ีตองการจะซื้อของปลอดภาษี สามารถที่จะช็อปปم�งกันไดที่ 
หางสรรพสินคาปลอดภาษี บริเวณเมียงดงซึ่งจะมีสินคาแบรนดเนมปลอด
ภาษีหลากหลายชนิดใหทุกทานไดเลือกชอบเลือกชมกัน 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา (9) 

นําทานเขาสูที่พัก  GALAXY HOTEL หรอืเทียบเทา 
 

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

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม(10) 

นําทานเดินทางสู ศูนยสมุนไพรบํารุงตับ ฮอกเก็ตนามู (Raisin Tree 
Center) นําทานชมศูนยสมุนไพรที่ไดรับการจดลิขสิทธ์ิเปนสมุนไพรที่ท่ัว
โลกยอมรับ รวมถึงสถาบันตางๆ วาเปนสมุนไพรท่ีมีคุณภาพดีที่สุดในการ
บํารุง และดูแลตับไดอยางมีประสิทธิภาพ ชวยขับลางดีท็อกสารพิษออก
จากรางกาย เชน แอลกอฮอล สารกันบูด สีผสมอาหาร ฯลฯ ซึ่งจัดเปน
สมุนไพรท่ีหาไดยากในปจจุบัน สามารถทานไดทั้ง ผูใหญ เด็ก รวมไปถึง
หญิงต้ังครรภ ทานจะไดชมการสาธิตการทดลองวาสมุนไพรชนิดน้ีมีคุณคา
เพียงใด จากน้ันนําทานเดินทางสู  ศูนยสมุนไพรน้ํามันสนเข็มแดง(RED 
PINE) ซึ่งเปนผลิตภัณฑ ที่สกัดจากน้ํามันสน ที่มีสรรคุณชวยบํารุงรางกาย 
ลดไขมัน ชวยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในรางกาย 



 

 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน (11) 
บาย  จากน้ันนําทุกทานสู ฮงแด แหลงชอปปم�งท่ีอยูลอมรอบไปดวยมหาวิทยาลัย

ช่ือดังในเกาหลี สินคาในยานน้ีสวนใหญเปนสินคาวัยรุนที่ทันสมัยและราคา
ไมแพงเชนเส้ือผาท่ีออกแบบโดยดีไซดเนอรเกาหลีรองเทากระเป�า
เคร่ืองประดับ เคร่ืองสําอาง และยังมีรานแบรนดเนมอยูทั่วไปเชน EVISU, 
ZARA ทุกวันเสารลานหนาประตูของมหาวิทยาลัยฮงอิค จะมีผลงานศิลปะ
ในรูปแบบตางๆ เชน เคร่ืองประดับ ตุกตา เส้ือผา และของแฮนดเมด ที่
นารักและใชความคิดสรางสรรค ของบางอยางทํามาช้ินเดียวเพื่อใหได
เลือกซ้ือ บางทีอาจเปนสินคาที่มีชิ้นเดียวในโลก  รานกาแฟขนาดยอม 
ยานฮงอิก จากน้ันนําทุกทานเดินทางสู STAR PARK เปนสถานที่ท่ีเปด
กวางในดานของส่ือดิจิตอล , มิเดีย , วิทยุ , โทรทัศน และสามารถจับจาย
ซื้อของ ที่เหลาซุปตารคนดังใชกัน อาทิ แวนตากันแดด ตางหู กระเป�า และ
อีกมากมายซึ่งใกลกับตึก MBC  จากน้ันนําทุกทานเดินทางสู SUPER 
MARKET ซึ่งทานสามารถเลือก ซื้อสินคาเกาหลีไดอีกรอบ โดยเฉพาะของ
กิน เชน บะหม่ีซินราเมียน (มามาสไตลเกาหลี) อูดง กิมจิ ขนมชอคโกพาย 
น้ําจิ้มปรุงรสหมูยางเกาหลี ไกตุนโสมสําเร็จรูป ผลไมตามฤดูกาล ในราคา
พิเศษกอนกลับเมืองไทย 

จากน้ันนําทานสูสนามบินอินชอน 
 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

วันที่ 6 เกาหลีใต (สนามบินอินชอน) – กรุงเทพฯ (ทาอากาศยานดอนเมือง) 
01.05  ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสาย AIR ASIA X(XJ)  เที่ยวบิน

ที ่XJ703 

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

04.40  (ตามเวลาทองถิ่น) ถึงทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ 
พรอมความประทับใจ 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 

* ทานใดมีไฟทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวัน
จองทัวร * 

** ทั้งน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง ** 

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

ขออนุญาตเก็บคาทิปทุกทานที่สนามบิน*** 

เมนูอาหาร 

1.TAKKALBI ไกผัดเผ็ดบารบีคิวเปนเน้ือไกที่ห่ันออกเปนช้ินพอคํา 
คลุกเคลาดวยซีอ๊ิวเคร่ืองปรุง และ หมักทิ้ง ไวจนไดที่ จึงนําเน้ือไกและผัก
มาผัดบนกระทะยักษ รับประทานพรอม กิมจิ ซุปสาหราย และ  ขาวสวย 

2.ชาบู ชาบ ูสุก้ีสไตลเกาหลี บนหมอไฟรอนๆ ประกอบดวย ผักสดชนิด
ตางๆ และเน้ือหมูสไลดน้ําซุปรอนๆและเสนอูดงซ่ึงขาดไมไดในการทาน 
ชาบู ชาบู พรอมขาวสวย 

3.คาลบี ้หมูยางเกาหลี เปนอาหารพื้นเมืองเกาหลีเล่ืองช่ือและเปนที่รูจัก



 

 

กันดีทั่วโลก มีรสชาติออกหวานกลม กลอม โดยนําหมูสวนท่ีติดกับกระดูก 
นําไปยางบนเตาถานแบบด้ังเดิม เสิรฟพรอมขาวสวยรอนๆ และเคร่ือง
เคียงตางๆน้ําจิ้มเตาเจี้ยวและน้ําซุปสาหราย มีวิธีการรับประทานคลายกับ
เม่ียงคําของไทย 

4.พุลโกกิ ทําจากขาวสวยผสมกับเน้ือหมูห่ันเปนช้ินเล็กๆ ผักปรุงรสและไข 
จะคลุกกับโคชูจัง (ซอสพริกรสเผ็ด) ก็ไดถาตองการเสิรฟพรอมหมูผัดวุน
เสน และหอมใหญ มีน้ําขลุกขลิกออกรสหวานเล็กนอย 

5.ซัมเคทัง หรือ ไกตุนโสม อาหารตําหรับชาววังบํารุงสุขภาพ บริการทาน
ละ 1 ตัว บรรจุอยูในหมอเหล็กรอนๆ ภายในตัวไกจะยัดไสดวยขาว และ
ของบํารุงตางๆ อาทิ เม็ดพุทราแหง รากโสม เกาก้ี ปรุงรสดวยพริกไทยดํา 
และเกลือ รับประทานพรอมเคร่ืองเคียงที่เรียกวา กักตุกี (ทําจากหัวไชเทา
ดอง) และเสนขนมจีนหนานุมแบบเกาหลีพรอมทั้งเสิรฟ อินซัมจูหรือเหลา
ดองโสม 

6.บุฟเฟ�ตบาบีคิวปم�งยาง(ไมมีซีฟู�ด) สไตลเกาหลีใหทานเลือกสรรทั้ง เน้ือ
วัว หมูติดมันสไลด หมูหมัก ตักรับประทานแบบไมอ้ัน ทานไดจนอ่ิม พรอม
เคร่ืองเคียงผักสด กิมจิ และอ่ืนๆอีกมากมาย 

7.จิมดัก  ไกอบซีอ๊ิววุนเสน เปนเมนูอาหารเกาหลีพ้ืนเมืองด้ังเดิม เปนไก
ผัดรวมกับวุนเสน มันฝร่ัง แครอท พริก      และซอสดํา เน้ือไกที่น่ิม 
รสชาติคลายกับไกพะโลสูตรเกาหลี ทานกับขาว หอมอรอย รสเผ็ดถึง
เคร่ือง)บุฟเฟ�ต 

8.อุดง เปนเสนทําจากแป�งสาลี ยาว หนาประมาณ 2-3 เซนติเมตร นิยม
ทานในซุปผสมเตาเจ้ียว อาหารที่นํามาวางบนเสนอูดงน้ันถูกปรุงอยางเรียบ
งาย 

 
 
 



 

 

หมายเหตุ 

ราคาทัวรรวม 

1.คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับตามเสนทางที่ระบุ     ในรายการช้ันทัศนาจรไป-กลับพรอม
คณะ 

กรณีอยูตอตองเสียคาเปลี่ยนแปลงต๋ัว 

2.คาอาหารทุกม้ือ ตามท่ีระบุในรายการ 

3.คาเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการ 

4.คาที่พักตามระบุในรายการ พักหองละ 2 ทาน ตามโรงแรมที่ระบุ หรือเทียบเทา 

5.คารถรับ-สง และนําเท่ียวตามรายการ 

6.คาภาษีสนามบิน ทุกแหงที่มี 

7.คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระทานละ 20 กก. 1ใบ/ทาน 

8.คาหัวหนาทัวรนําทานทองเที่ยวตลอดรายการในตางประเทศ 

9.คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง 

-  การชดเชยอุบัติเหตุสวนบุคคลกรณี เสียชีวิต สูญเสีย   อวัยวะ สายตาหรือ ทุพพล
ภาพถาวรสิ้นเชิง 1,000,000 บาท 

- การรักษาพยาบาลตออุบัติเหตุแตละคร้ัง 500,000  บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม) 
 
ราคาทัวรไมรวม 

1.คาใชจายสวนตัว อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง, คาโทรศัพทสวนตัว, คาซักรีด, มินิบารใน
หอง, รวมถึงคาอาหาร และเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ (หากทานตองการสั่ง
เพ่ิม กรุณาติดตอหัวหนาทัวรแลวจายเพ่ิมเองตางหาก) 



 

 

2.คาทิปคนขับรถ และไกดทองถ่ินทานละ 50,000 วอน หรือ 1,500 บาท ตอทาน
ตลอดทั้งทริป 

3.คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% (กรณีออกใบเสร็จรับเงินในนาม
บริษัท หรือตองการใบกํากับภาษี) 

4.คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ 20 กก.) 1 ใบ/ทาน 

คาวีซาสําหรับพาสปอรตตางดาว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอรต 2)ใบประจําตัว
คนตางดาว 3)ใบสําคัญถ่ินที่อยู 4)สําเนาทะเบียนบาน(ถามี) 5)สมุดบัญชีเงินฝาก(ถามี) 
6)รูปถายสี 2 น้ิว 2 รูป แลวทางบริษัทฯจะเปนผูดําเนินการย่ืนวีซาใหทานโดยจาย
คาบริการตางหาก(สําหรับหนังสือเดินทางตางดาว เจาของหนังสือเดินทางตองทําเร่ือง
แจงเขา-ออกดวยตนเองกอนจะย่ืนวีซา) 
 
เง่ือนไขการจองและการใหบริการ 

1. การจองคร้ังแรก มัดจําทานละ 5,000 บาท หรือชําระทั้งหมด 

2. สวนที่เหลือชําระกอนเดินทาง 15 วัน ในกรณีท่ีไมชําระเงินสวนที่เหลือตามเวลาที่
กําหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการบอกยกเลิกการเดินทาง 

3. การจองจะมีผลสมบูรณ โดยจะตองสงแฟกซ หรือ อีเมล ใบจองทัวรใหเจาหนาที่ฝ�าย
ขาย พรอมกรอกรายช่ือของผูเดินทางท่ีสะกดตรงตามหนังสือเดินทาง 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ หากลูกคาตองการขอแยกออกจากกรุป หรือไมเท่ียวตาม
รายการที่บริษัทกําหนด บริษัทขอปรับทานละ 300 USD 

5. ในกรณีที่ลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ 
กอนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทาง บริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน 

6. กรณีผูเดินทางถูกปฏิเสธการเขา-ออกประเทศจากประเทศตนทางและปลายทาง ทั้ง
จากที่ ดานหนาเคานเตอรเช็คอิน หรือจากดานตรวจคนเขาเมืองก็ตาม ทางบริษทั ขอ



 

 

สงวนสิทธิไมรับผิดชอบคาใชจายที่จะเกิดขึ้นตามมา และ จะไมสามารถคืนเงินคาทัวรที่
ทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวนหน่ึง 

การยกเลิก 

1. การยกเลิกการเดินทางจะมีผลสมบูรณ ก็ตอเม่ือไดแฟกซ หรือ อีเมล การยกเลิก
ใหกับเจาหนาที่ฝ�ายขาย 

ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วันทําการข้ึนไป       คืนเงินทั้งหมด 
ยกเลิกกอนการเดินทาง  15 วันทําการขึ้นไป      เก็บคาใชจาย 50% ของราคาทัวร 
ยกเลิกการเดินทางนอยกวา 1 - 14 วันทําการ    เก็บคาใชจายทั้งหมด 100 % ของ
ราคาทัวร 

** การยกเลิกไมนับวันเสารอาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษ ** 

2. การขอยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เจ็บป�วยหรือมีเหตุจากรางกายที่ไมสามารถ
เดินทางในชวงเวลาท่ีจองได การยกเลิกการเดินทาจะตองแสดงใบรับรองแพทยจาก
โรงพยาบาลใหกับเจาหนาที่ฝ�ายขายทั้งน้ีบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์พิจารณาในการคืนเงิน
ใหกับลูกคาเปนกรณีไป 

3. ในกรณีท่ีเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองปฏิเสธการเขา-ออกนอกประเทศซึ่งอยู
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ
ทั้งส้ิน 

4. ในกรณีกรุปที่เดินทางชวงวันหยุด หรือ เทศกาล บริษัทฯไดมีการการันตีมัดจํา หรือ 
ซื้อขายแบบมีเง่ือนไขกับสายการบิน รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เชน CHARTER FLIGHT 
(เหมาลํา), EXTRA FLIGHT (เที่ยวบินพิเศษที่เพิ่มเขามาชวงวันหยุด หรือ เทศกาล
ดังกลาว) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคามัดจํา หรือ คาทัวรทั้งหมด 

  

 



 

 

หมายเหตุ 

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

2. เที่ยวบิน ราคาและรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม
โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 

3. หนังสือเดินทาง ตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู
มีจุดประสงคเดินทางเพื่อทองเท่ียวเทาน้ัน 

4. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิไมรับผิดชอบคาเสียหายใดๆท้ังสิ้น อันเน่ืองมาจากเกิดกรณี
ความลาชาจากสายการบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอจลาจล, การเมือง, 
ภัยธรรมชาติ (โดยบริษัทฯจะดําเนินการประสานงานเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกลูกคา) 

5. ทางบริษัทฯสงวนสิทธิไมคืนเงิน ในกรณีที่ทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ เชน 
ไมเที่ยวบางรายการ, ไมทานอาหารบางม้ือ เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบริษัทฯได
ชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาดกอนออกเดินทางแลว 

6. ทางบริษัทฯสงวนสิทธิไมรับผิดชอบใดๆ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม 
และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักทองเที่ยวเอง 

7. เม่ือทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯจะถือวาทานได
ยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆแลว ตามที่ไดระบุไวแลวทั้งหมด 

8. บริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกคาที่มีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียวเทาน้ัน   

 


