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GO GO AUTUMN 
(พกัซอรัคซาน 1 คืน +  โซล 2 คืน) 

ไฟท์สวย  ไม่เสียเวลาเที่ยวกนัแบบเตม็วนั  ไม่ต้องรีบ 
เดนิทางโดยสายการบิน THAI AIRWAYS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไฮไลท์โปรแกรม 
 บินตรงกรุงเทพฯ – อินชอน โดยสายการบิน THAI AIRWAYS  

พร้อมบริการอาหาร และ ฟรีน ้าหนกักระเป๋าขาไป – กลบั 20 กิโลกรัม/ ถือข้ึนเคร่ือง 7 กิโลกรัม 
 พกัโรงแรมระดบั 3 ดาว ระดบัมาตรฐานของประเทศเกาหลี พร้อมอาหารเชา้ พกัซอรัคซาน 1 คืน และ โซล 2 คืน 
 ชมโชว ์FANTA STICK สุดอลงัการ ซ่ึงเป็นสุดยอดการแสดงท่ีผสมผสานศิลปะการแสดงและเคร่ืองสายเขา้ดว้ยกนั 
 เท่ียวครบทุกไฮไลท ์อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน TEDDY BEAR เกาะนามิ วดัชินอึนซา  เรียนการท ากิมจิพร้อมสวม

ชุดประจ าชาติเกาหลี สวนสนุกเอเวอร์แลนด์(รวมบตัร) โซลทาวเวอร์ (ไม่รวมค่าข้ึนลิฟท)์  พระราชวงัชางด็อกกุง  
 ช็อปป้ิงกนัแบบจุใจท่ียา่นทงแดมุน  เมียงดง  DUTYFREE และฮงอิค 
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ก าหนดการเดินทาง     20-24 ตุลาคม 2560 
 

วนัแรก     กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) -  เกาหลใีต้ (สนามบินอนิชอน) 

20.30 คณะพร้อมกนัท่ีจุดนดัหมาย สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D  
สายการบิน THAI AIRWAYS (TG) (ลงประตูทางเขา้หมายเลข 2) โดยมีหวัหนา้ทวัร์และเจา้หนา้ท่ีของ
บริษทัฯ รอตอ้นรับและอ านวยความสะดวกก่อนข้ึนเคร่ือง  

23.30 บินลดัฟ้าสู่ประเทศเกาหลีใต ้โดยสายการบิน THAI AIRWAYS (TG) เท่ียวบินท่ี TG656 
บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง **เท่ียวบินอาจมีการเปล่ียนแปลง จะแจง้ใหท้ราบอีกคร้ัง** 

 

วนัที่ 2    เกาะนามิ  –TEDDY BEAR MUSEUM- อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน –  วดัชินฮึงซา  

06.55 เดินทางถึง สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต ้ หมายเหตุ: เวลาทอ้งถ่ินเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง  
(กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น เพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย)  
หลงัจากผา่นการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรเกาหลี  
น าท่านเดินทางสู่ เกาะนามิ เมืองชุนชอน จงัหวดั คงัวอน ลงเรือเฟอร์รีขา้มไปยงัเกาะ (ใชเ้วลาประมาณ 10 
นาที) ใหท้่านไดด่ื้มด ่ากบัธรรมชาติ แมกไม ้ ทิวสนบนเกาะนามิ ท่ามกลางบรรยากาศโรแมนติกของฤดูแห่ง
หิมะโปรยปราย ท่ีขาวโพลนไปทัว่ทั้งเกาะ ใหท้่านไดย้อ้นรอยละครรักแนว DRAMA ซีรียเ์กาหลีท่ีโด่งดงัไป
ทัว่เอเชีย  WINTER LOVE SONG  หรือ เพลงรักในสายลมหนาว พร้อมเก็บภาพความประทบัใจ ถ่ายรูป 
กบัดาราแสดงน า BAE YONG JOON และ CHOI JI WOO รูปป้ันท่ีสร้างข้ึนเพื่อไวเ้ก็บเป็นภาพความ
ประทบัใจ กบัฉากและเน้ือเร่ืองท่ีเรียกเสียงสะอ้ืนและน ้าตาของผูช้มนอกจออยา่งท่วมทน้ นอกจากน้ียงัมี
กิจกรรมอ่ืนๆ ใหท้่านไดป่ั้นจกัรยานชมววิเหมือนในละครหรือชมฟาร์มเล้ียงนกกระจอกเทศ จากนั้นใหทุ้ก
ท่านไดเ้ลือกซ้ือตุก๊ตาหมีท่ีแต่งตวัในหลากหลาย COLLECTION ท่ี TEDDY BEAR MUSUEM ขนาดยอ่ม 
ท่ียอ่มากจาก เกาะเชจูเลยทีเดียว จะไดเ้ห็นไดส้ัมผสัหมีแทค็ด้ีแบร์ท่ีน่ารักจากทัว่โลกท่ีมีมากวา่ 100 ปี  
โดยจดัท าเป็นเร่ืองราวและฉากท่ีแสดงเร่ืองราวและจ าลองวถีิชีวติของคนเกาหลี โดยใช ้ตุก๊ตาหมี แต่งตวัตาม
สไตลน่์ารักๆมีทั้งแบบแสดงโชวแ์ละเป็นแบบเคล่ือนไหวได ้ ท่านยงัสามารถซ้ือ ตุก๊ตาหมี TEDDY BEAR 
SHOP  

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั 
 

เดินทางสู่จงัหวดัคงัวนัโด เพื่อเขา้สู่ อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน หรือ สวิสเซอร์แลนด์เกาหลี (ไม่รวม CABLE 
CAR )  แดนมหัศจรรยแ์ห่งขุนเขาของผืนป่าท่ีอุดมสมบูรณ์ไปดว้ยป่าไมแ้ละล าธารตามธรรมชาติท่ีมีความ
งดงามมากท่ีสุดแห่งหน่ึงตลอดทั้ งปีในฤดูใบไม้ผลิภูเขาจะถูกปกคลุมไปด้วยใบไม้เขียวขจีให้ท่านได้
เพลิดเพลินกบัวิวสองขา้งทางทัว่ทั้งหุบเขา จากนั้นน าทุกท่านเดินทางสู่วดัชินฮึงซา ก่อนเขา้สู่อาณาเขตของ
วดัชินฮึงซาให้ท่านไดถ่้ายรูปกบัอนุสาวรียห์มีเส้ียวพระจนัทร์ ท่ีสร้างข้ึนจากความเช่ือในต านานเร่ืองเล่าว่า
หมีเป็นตน้ก าเนิดของชาวเกาหลี น าท่านนมสัการพระพุทธรูปสัมฤทธ์ิปางสมาธิขนาดใหญ่กลางหุบเขาท่ี  วัด
ชินฮึงซา  วดัเก่าแก่ท่ีสร้างในสมยัอาณาจกัรชิลล่า อายมุากกวา่ 1,000 ปี ท่านยงัสามารถขา้มสะพานเขา้สู่เขต
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วหิารเพื่อสักการะและขอพรจากพระพุทธรูปดา้นใน รวมทั้งภาพวาดท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลทัธิเต๋า และพุทธศาสนา
ท่ีน่าสนใจ 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า  
จากนั้นน าท่านเขา้สู่ท่ีพกั  I-PARK OR HYUNDAISOO หรือเทียบเท่า 

 

วนัที่ 3    ท าคิมบับ พร้อมใส่ชุดประจ าชาติเกาหล ี“ฮันบก” -  สวนสนุกเอเวอร์แลนด์  - Cosmetic Shop  - ช้อปป้ิงทงแดมุน 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 น าท่านเรียนรู้ขั้นตอนการท า คิมบับ (ขา้วห่อสาหร่ายเกาหลี)  ค  าวา่ คิม แปลว่า สาหร่าย ค าว่า บบั แปลว่า 
ขา้ว ลกัษณะคลา้ยๆกบัขา้วป้ันของญ่ีปุ่น แต่จะเป็นแท่งยาวๆ แลว้จะหั่นเป็นช้ินพอดีค า ไดฝึ้กลองท าดว้ย
ฝีมือของตวัเองพร้อมน าทุกท่านไดใ้ส่ชุดประจ าชาติเกาหลี “ฮันบก” และถ่ายรูปภาพความประทบัใจ 

  กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั  
 จากนั้นเดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ สวนสนุกกลางแจง้ท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศซ่ึงตั้งอยูท่่ามกลางหุบ
เขา พบกบั “FESTIVALWORLD” การแสดงขบวนพาเหรดอนัตระการตา สนุกสุดมนัส์กบับตัร 

 FREE PASS ท่ีท่านสามารถเลือกเล่นเคร่ืองเล่นไดทุ้กชนิดไม่จ  ากดัจ านวนคร้ัง พบกบัเคร่ืองเล่นใหม่ท่ีทุก
ท่านไม่ควรพลาด T-EXPRESS พร้อมเก็บภาพความประทับใจกับสวนดอกไม้ซ่ึงเต็มสะพร่ังกลางลานโดย
ถูกจัดไว้เป็น THEME ตามฤดูกาล (มีนาคม-เมษายน:สวนดอกทิวลิป / พฤษภาคม-มิถุนายน:สวนดอก
กุหลาบ / สิงหาคม-กนัยายน:สวนดอกลลิลี ่/ ตุลาคม-พฤศจิกายน:สวนดอกเบญจมาศ) นอกจากน้ียงัสามารถ
ท่องไปกบัโลกของสัตวป่์าซาฟารี นอกจากนั้นให้ท่านไดต่ื้นตาในสวนสัตวซ์าฟารี ชมความน่ารักของสัตว์
ต่างๆ และได้เพลิดเพลินกับการให้อาหารหมีท่ีทุกท่านไม่ควรพลาด พลาด จากนั้นน าท่านสู่ ศูนย์รวม
เคร่ืองส าอางแบรนด์ดังเกาหลี เช่น ROJUKISS, LOTREE, LANEIGN, SULWASOO ให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือใน
ราคาพิ เศษ ถึงเวลาพาทุกท่ านตะลุยสู่แหล่งช้อปป้ิงท่ีได้ช่ือว่าใหญ่ ท่ี สุดในเอเชีย ตลาดทงแดมุน 
ห้างสรรพสินคา้กวา่ 10 แห่ง ท่ีบางห้างเปิดตลอด 24 ชัว่โมง เช่น  MIGLIORE, DOOTA TOWER, HELLO 
AM, DESIGNER CLUB  ท่านสามารถเลือกซ้ือสินคา้หลากหลายประเภทไดท่ี้น่ี อาทิเช่น เส้ือผา้บุรุษ-สตรี 
รองเท้าบุรุษ-สตรี รองเท้าผา้ใบ เข็มขดั ของท่ีระลึก ชุดเคร่ืองครัว ถุงเท้า ผา้พนัคอ ในราคาเกาหลีอย่าง
แทจ้ริง 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า  
  น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั  GALAXY HOTEL OR BENIKIA SEOUL OR HAEDAMCHE STAY หรือเทียบเท่า 
 

วนัที่4 ศูนย์โสมรัฐบาล – RED PINE - บลูเฮาส์ – พะราชวงัชางด็อกกุง - SEOUL TOWER(ไม่รวมค่าลฟิท์)  – DUTY 
FREE–  ช้อปป้ิงเมียงดง  

เช้า          รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
น าท่านสู่ ศูนย์โสมรัฐบาล ซ่ึงรับรองคุณภาพจากรัฐบาล เป็นโสมท่ีอาย ุ6 ปี ซ่ึงถือวา่มีคุณภาพดีท่ีสุด ใหท้่าน
ไดเ้ลือกซ้ือโสมคุณภาพและราคาถูกกวา่ไทย 2 เท่า โสมเกาหลีถือเป็นยาบ ารุงร่างกาย หรือสามารถซ้ือเป็น
ของฝากจากประเทศเกาหลี  และน าท่านสู่ RED PINE เป็นผลิตภณัฑ์ ท่ีสกดัจากน ้ ามนัสน ท่ีมีสรรคุณช่วย
บ ารุงร่างกาย ลดไขมนั ช่วยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในร่างกาย     จากนั้นน าท่านเดินทาง ผ่านชม
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ท าเนียบประธานาธิบดีหรือบลูเฮาส์ จากนั้นน าท่านเท่ียวชม พระราชวังชางด๊อกกุง (Changdeokgung)  เป็น
พระราชวงัท่ีสวยงามและทรงคุณค่าท่ีสุดในประวติัศาสตร์เกาหลี ท่ีเคยมีการปกครองดว้ยระบบกษตัริย์ จน
ไดรั้บการข้ึนทะเบียนให้เป็นหน่ึงในมรดกโลกทางดา้นวฒันธรรมขององค์การยูเนสโก พระราชวงัแห่งน้ีมี
ความส าคญัมากเพราะเป็นพระราชวงัหลวง สร้างในปี ค.ศ.1405 ใช้เป็นท่ีประทบัของกษตัริยใ์นราชวงศ์โช
ชอนหลายพระองค์ จนถึงพระเจา้ชุนจง (Seonjeong) ซ่ึงเป็นกษตัริยอ์งคสุ์ดทา้ยของราชวงศ์ ท่ีส้ินพระชนม์
ลงในปี ค.ศ.1926 ดงันั้น ทางรัฐบาลเกาหลีจึงไดอ้นุรักษพ์ระราชวงัแห่งน้ีเอาไวอ้ยา่งดีท่ีสุด   

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั 
น าท่านยอ้นรอยละครซีรียเ์กาหลีดงั ท่ี “นมัซาน” ภูเขาแห่งเดียวท่ีตั้งอยู่ใจกลางกรุงโซล บนยอดเขามีหอ 
SEOUL TOWER 1 ใน 18 หอคอยเมืองท่ีสูงท่ีสุดในโลกมีความสูงถึง 480 เมตร เหนือระดบัน ้ าทะเล น า
ท่านสู่ NAMSAN VIEW POINT (ไม่รวมค่าลฟิท์) ให้ท่านไดถ่้ายรูปและสัมผสัความน่ารักของวยัรุ่นเกาหลี 
นิยมมาคล้องกุญแจไวด้้วยกันระเบียงทุกด้านของ SEOUL TOWER จึงเต็มไปด้วยกุญแจหลากหลายสี 

จากนั้นน าท่านสู่ แหล่งช้อปป้ิงปลอดภาษี DUTY  FREE ชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนด์เนม  มากมาย อาทิ นาฬิกา,
แวน่ตา,เคร่ืองส าอางค,์กระเป๋า,กลอ้งถ่ายรูป หรือจะเป็นโทรศพัทมื์อถือ ให้ท่านอิสระไดเ้ลือกซ้ืออยา่งเต็มท่ี 
ถึงเวลาพาทุกท่านไปชอ้ปป้ิงท่ี เมียงดง หรือ สยามสแควร์เกาหล ี ท่านสามารถเลือกสินคา้เทรนด์แฟชั่น
ล่าสุดของเกาหลีไดท่ี้น้ีโดยเฉพาะสินคา้วยัรุ่นเช่นเส้ือผา้ รองเทา้ กระเป๋า เคร่ืองประดบั ทั้งแบรนด์เนมเช่น 
EVISU, GAP, ONISUKA TIGER และสินค้าจากแบรนด์เกาหลีโดย เฉพาะ  เค ร่ืองส าอางเช่นETUDE 
HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS,LANEIGE อี ก ทั้ ง ย ั ง มี ร้ า น ก า แ ฟ 
ร้านอาหารต่างๆ ท่าน สามารถล้ิมลองไอศกรีม  2,000 วอน ท่ีสูงเกือบฟุตไดท่ี้น้ี  และKRISPY KREME
โดนทั ท่ีสุดแสนอร่อย  

ค ่า          รับประทานอาหารค ่า  
    น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั GALAXY HOTEL OR BENIKIA SEOUL OR HAEDAMCHE STAY หรือเทียบเท่า 
 

วนัที่5     ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกต็นามู– ศูนย์พลอยอเมทสิ - TRICK EYE MUSEUM–ช็อปป้ิงย่านอนิซาดง – 
              SUPER MARKET - กรุงเทพฯ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร ของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่  ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู ตน้ไมช้นิดน้ีเจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาท่ีปราศจากมลภาวะ
และระดบัสูงเหนือน ้ าทะเล 50-800 เมตร เมล็ดพนัธ์ุของสมุนไพรอ๊อตเกตนามูน้ี เป็นท่ีนิยมของคนเกาหลีรุ่น
ใหม่ เพราะมีผลช่วยดูแลตบัให้แข็งแรง ป้องกนัโรคตบัแข็งไม่ถูกท าลายจากการด่ืมแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหร่ี 
สารตกคา้งจากอาหาร และยาจากนั้นน าท่านเลือกซ้ือ อเมทสิ เป็นหินท่ีมีพลงัในการบ าบดัทั้งดา้นร่างกายและ
จิตใจของผูส้วมใส่  ขจดัความคิดแง่ลบ เป็นพลอยแห่งสุขภาพและน าโชค  สามารถปกป้องคุม้ครองผูส้วมใส่
ได ้โดยมีตั้งแต่สีม่วงอ่อนเยน็ตาจนถึงสีม่วงเขม้ มีเสน่ห์เยา้ยวนใจ พลอยน้ีจะงามจบัตาเม่ือมาท าเป็นแหวน จ้ี 
ต่างหูและสร้อย และนิยมใชใ้นการแกไ้ขฮวงจุย้ท่ีไม่ดีภายในบา้นดว้ย 
และน ำท่ำนสู่ TRICK EYE  MUSEUM แกลอร่ี “เคล็ดลบังานศิลปะแห่งภาพ” แนวคิดรูปแบบใหม่ เพื่อ
ตอ้งการจะจุดประกายความคิดสร้างสันและจินตนาการของการสร้างภาพ โดยใชเ้ทคนิคพิเศษจากภาพสาม
มิติท่ีรวมทฤษฎีทางวทิยาศาสตร์และการซ้อนภาพกระตุน้ความเคล่ือนไหวของภาพให้มีมิติเหมือนจริง โดย
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ให้ความรู้สึกมีส่วนร่วมกบัภาพถ่ายนั้นๆ ในพิพิธภณัฑ์มีภาพงานช้ินโบวแ์ดง สนุกกนัแบบเต็มๆ กบัการ
แอค็ชัน่ท่าทางต่างๆ ท่ีรูปถ่ายของท่านจะออกมาดูประหน่ึงเหมือนจริงในเหตุการณ์  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั  
 และน าท่านเดินทางช็อปป้ิงย่าน  อินซาดง  ตั้ งอยู่ใจกลางเมืองท่ีเป็นย่านเก่าแก่ท่ีส าคัญของเมืองโซล 

ประกอบดว้ยถนนหลกัอินซาดงและมีตรอกซอกซอยแยกออกไปทั้งสองขา้งทาง ภายในตรอกเป็นร้านอาหาร
แบบดั้งเดิม โรงน ้าชา ร้านกาแฟ และแกลเลอร่ีในยา่นแห่งน้ีเป็นแหล่งรวมแกลเลอร่ีต่างๆ กวา่ 100 แห่ง คุณจะ
สามารถชมงานศิลปะแบบดั้งเดิมของเกาหลี ภาพวาด และประติมากรรมอนัสวยงามไดท่ี้น่ี โดยแกลเลอร่ีท่ีมี
ช่ือเสียงมากท่ีสุด ได้แก่ Hakgojae Gallery ซ่ึงเป็นศูนย์กลางศิลปะพื้นบ้าน, Gana Art Gallery หอส่งเสริม
ศิลปิน และ Gana Art Center ได้เวลาน าท่านสู่สนามบินอินชอน ระหว่างทางพาท่านแวะละลายเงินวอนท่ี
ร้านคา้สนามบิน SUPER MARKET ซ่ึงท่านสามารถเลือกซ้ือสินคา้เกาหลีไดอี้กรอบ โดยเฉพาะของกิน เช่น 
บะหม่ีซินราเมียน (มาม่าสไตล์เกาหลี) อูด้ง กิมจิ ขนมช๊อคโก้พาย น ้ าจ้ิมปรุงรสหมูย่างเกาหลี ไก่ตุ๋นโสม
ส าเร็จรูป ผลไมต้ามฤดูกาล ในราคาพิเศษก่อนกลบัเมืองไทย 

21.20 เดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯโดยสายการบิน THAI AIRWAYS (LJ) เท่ียวบินท่ี TG657 
 บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 

01.10 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
 
เมนูอาหาร 

1. DUKKALBI ไก่ผดัเผด็บาร์บีคิวเป็นเน้ือไก่ท่ีหัน่ออกเป็นช้ินพอค า คลุกเคลา้ดว้ยซีอ๊ิวเคร่ืองปรุง และหมกัทิ้ง
ไวจ้นไดท่ี้ จึงน าเน้ือไก่และผกัมาผดับนกระทะยกัษ ์รับประทานพร้อม กิมจิ ซุปสาหร่าย และขา้วสวย 

2. ชาบู ชาบู สุก้ีสไตลเ์กาหลี บนหมอ้ไฟร้อนๆ ประกอบดว้ย ผกัสดชนิดต่างๆ และเน้ือหมูสไลดน์ ้าซุปร้อนๆ 
และเส้นอูดง้ซ่ึงขาดไม่ไดใ้นการทาน ชาบู ชาบู พร้อมขา้วสวย 

3. คาลบี ้ หมูยา่งเกาหลี เป็นอาหารพื้นเมืองเกาหลีเล่ืองช่ือและเป็นท่ีรู้จกักนัดีทัว่โลก มีรสชาติออกหวานกลม
กล่อม โดยน าหมูส่วนท่ีติดกบักระดูก น าไปยา่งบนเตาถ่านแบบดั้งเดิม เสิร์ฟพร้อมขา้วสวยร้อนๆ และเคร่ือง
เคียงต่างๆ น ้าจ้ิมเตา้เจ้ียวและน ้าซุปสาหร่าย มีวธีิการรับประทานคลา้ยกบัเม่ียงค าของไทย 

4. พบิิมพพั พุลโกก ิ ท  าจากขา้วสวยผสมกบัเน้ือหมูหัน่เป็นช้ินเล็กๆ ผกัปรุงรสและไข่ จะคลุกกบัโคชูจงั  
(ซอสพริกรสเผด็) ก็ไดถ้า้ตอ้งการ เสิร์ฟพร้อมหมูผดัวุน้เส้น และหอมใหญ่ มีน ้ าขลุกขลิกออกรสหวาน
เล็กนอ้ย 

5. ซัมเคทงั หรือ ไก่ตุ๋นโสม อาหารต าหรับชาววงับ ารุงสุขภาพ บริการท่านละ 1 ตวั บรรจุอยูใ่นหมอ้เหล็กร้อนๆ 
ภายในตวัไก่จะยดัไส้ดว้ยขา้ว และของบ ารุงต่างๆ อาทิ เม็ดพุทราแหง้ รากโสม เก๋าก้ี ปรุงรสดว้ยพริกไทยด า และ
เกลือ รับประทานพร้อมเคร่ืองเคียงท่ีเรียกวา่ กกัตุก ี (ท าจากหวัไชเทา้ดอง) และเส้นขนมจีนหนานุ่มแบบเกาหลี
พร้อมทั้งเสิร์ฟ อินซมัจูหรือเหลา้ดองโสม 

6. จิมดัก  ไก่อบซีอ๊ิววุน้เส้น เป็นเมนูอาหารเกาหลีพื้นเมืองดั้งเดิม เป็นไก่ผดัรวมกบัวุน้เส้น มนัฝร่ัง แครอท พริก 
และซอสด า เน้ือไก่ท่ีน่ิม รสชาติคลา้ยกบัไก่พะโลสู้ตรเกาหลี ทานกบัขา้ว หอมอร่อย รสเผด็ถึงเคร่ือง) 

7. บุฟเฟ่ต์บาบีคิวป้ิงย่าง สไตลเ์กาหลี ใหท้่านเลือกสรรทั้ง เน้ือววั หมูติดมนัสไลด ์ หมูหมกั ซีฟู้ดตกัรับประทาน
แบบไม่อั้น ทานไดจ้นอ่ิม พร้อมเคร่ืองเคียงผกัสด กิมจิ และอ่ืนๆอีกมากมาย 
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 เง่ือนไขการจองและการให้บริการ 

1. ในการจองคร้ังแรก มดัจ าท่านละ 5,000 บาท หรือช าระทั้งหมด  
2. ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนเดินทาง 30 วนั ในกรณีท่ีไม่ช าระเงินส่วนท่ีเหลือตามเวลาท่ีก าหนด ขอสงวนสิทธ์ิในการบอกยกเลิกการเดินทาง 
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ โดยจะตอ้งส่งแฟกซ์ หรือ อีเมล ์ ใบจองทวัร์ใหเ้จา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมกรอกรายช่ือของผูเ้ดินทางท่ีสะกดตรง

ตามหนงัสือเดินทาง 
4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ หากลูกคา้ตอ้งการขอแยกออกจากกรุ๊ป หรือไม่เท่ียวตามรายการท่ีบริษทัก าหนด บริษทัขอปรับท่านละ 300 USD 

อตัราค่าบริการ ท่านละ 

20-24 ตุลาคม 60 24,900 

พกัเดี่ยวเพิม่ ท่านละ 6,900 

ราคาทวัร์รวม ราคาทวัร์ไม่รวม 

1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัตามเสน้ทางท่ีระบุใน
รายการชั้นทศันาจรไป-กลบัพร้อมคณะ  
กรณีอยูต่่อตอ้งเสียค่าเปล่ียนแปลงตัว๋ 
2. ค่าอาหารทุกม้ือ ตามท่ีระบุในรายการ 
3. ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ 
4. ค่าท่ีพกัตามระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน  
ตามโรงแรมท่ีระบุ หรือเทียบเท่า 
5. ค่ารถรับ-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 
6. ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งท่ีมี 
7. ค่าน ้ าหนกักระเป๋าสมัภาระท่านละ 20 กก. 
8. ค่าหวัหนา้ทวัร์น าท่านท่องเท่ียวตลอดรายการใน
ต่างประเทศ 
9. ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง 
       -  การชดเชยอุบติัเหตุส่วนบุคคลกรณี เสียชีวติ 
สูญเสีย   อวยัวะ สายตาหรือ ทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง 
1,000,000 บาท 
- การรักษาพยาบาลต่ออุบติัเหตุแต่ละคร้ัง 500,000  บาท  
(เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 

1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าท าหนงัสือเดินทาง, ค่าโทรศพัท์
ส่วนตวั, ค่าซกัรีด, มินิบาร์ในหอ้ง, รวมถึงค่าอาหาร และ
เคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ (หากท่านตอ้งการสัง่เพ่ิม 
กรุณาติดต่อหวัหนา้ทวัร์แลว้จ่ายเพ่ิมเองต่างหาก) 
2. ค่าทปิคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่นท่านละ 40,000 วอน หรือ 
1,200 บาท ต่อท่านตลอดทั้งทริป  
3. ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 3% (กรณอีอก
ใบเสร็จรับเงนิในนามบริษัท หรือต้องการใบก ากบัภาษ)ี 
4. ค่าน ้ าหนกักระเป๋าสมัภาระ ท่ีหนกัเกินสายการบินก าหนด  
(ปกติ 30 กก.) 
5. ค่าวซ่ีาส าหรับพาสปอร์ตต่างดา้ว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 
1)พาสปอร์ต 2)ใบประจ าตวัคนต่างดา้ว 3)ใบส าคญัถ่ินท่ีอยู ่ 4)
ส าเนาทะเบียนบา้น(ถา้มี) 5)สมุดบญัชีเงินฝาก(ถา้มี) 6)รูปถ่ายสี 
2 น้ิว 2 รูป แลว้ทางบริษทัฯจะเป็นผูด้  าเนินการยืน่วซ่ีาใหท่้าน
โดยจ่ายค่าบริการต่างหาก(ส าหรับหนงัสือเดินทางต่างดา้ว 
เจา้ของหนงัสือเดินทางตอ้งท าเร่ืองแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อน
จะยืน่วซ่ีา) 
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 การยกเลกิ 

1. การยกเลิกการเดินทางจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเม่ือไดแ้ฟกซ์ หรือ อีเมล ์การยกเลิกใหก้บัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย  
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัท าการข้ึนไป  คืนเงินทั้งหมด 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วนัท าการข้ึนไป เก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกวา่ 1 - 14 วนัท าการ  เก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100 % ของราคาทวัร์ 

** การยกเลิกไม่นบัวนัเสาร์อาทิตย ์และวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์** 
2. การขอยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเจ็บป่วยหรือมีเหตจุากร่างกายท่ีไม่สามารถเดินทางในช่วงเวลาท่ีจองได ้การยกเลิกการเดินทาจะตอ้ง
แสดงใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลใหก้บัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขายทั้งน้ีบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิพิจารณาในการคืนเงินใหก้บัลูกคา้เป็นกรณีไป  
3. ในกรณีท่ีเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองปฏิเสธการเขา้-ออกนอกประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ
ไม่คืนค่าทวัร์ไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน 
4. ในกรณีกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุ หรือ เทศกาล บริษทัฯไดมี้การการันตีมดัจ า หรือ ซ้ือขายแบบมีเง่ือนไขกบัสายการบิน รวมถึง
เท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT (เหมาล า), EXTRA FLIGHT (เท่ียวบินพิเศษท่ีเพ่ิมเขา้มาช่วงวนัหยดุ หรือ เทศกาลดงักล่าว) 
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่ามดัจ า หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมด 
 
หมายเหตุ 
1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีจ านวนผูเ้ดินทาง ต ่ากวา่  15 ท่าน(ผูใ้หญ่) ข้ึนไป โดยบริษทัฯ จะแจง้ให้

ทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนั ก่อนการเดินทาง  
2. เท่ียวบิน ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเป ล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของ 

ผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
3. หนงัสือเดินทาง ตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพ่ือท่องเท่ียวเท่านั้น 
4. ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆทั้งส้ิน อนัเน่ืองมาจากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, 

การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การเมือง, ภยัธรรมชาติ (โดยบริษทัฯจะด าเนินการประสานงานเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
แก่ลูกคา้)  

5. ทางบริษทัฯสงวนสิทธิไม่คืนเงิน ในกรณีท่ีท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ เช่น ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบาง
ม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 

6. ทางบริษทัฯสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากความ
ประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 

7. เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯจะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆแลว้ ตามท่ีได้
ระบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 

8. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะลูกค้าทีม่ีวตัถุประสงค์เพ่ือการท่องเทีย่วเท่าน้ัน 


