
AUTUMN KOREA  

 

ไฮไลทโ์ปรแกรม 

- บนิตรงกรงุเทพฯ – อนิชอน โดยสายการบนิ THAI AIR ASIA X  
  ฟรนี า้หนกักระเป๋าขาไป – กลบั 20 กโิลกรมั(ตอ่ชิน้)/ ถอืขึน้เครือ่ง 7 กโิลกรมั 

- พกัโรงแรม 3 ดาว พรอ้มอาหารเชา้ พกัซูวอน 1คนื และ โซล 2 คนื 

- EVERLAND(รวมคา่เขา้สวนสนกุ)  โซลทาวเวอร ์(ไมร่วมคา่ขึน้ลฟิท)์  พระราชวงัเคยีง
บก  หมูบ่า้นบุกชอนฮนัอก ช็อปป้ิงกนัแบบจใุจทีย่า่นเมยีงดง (LED ROSE 
GARDEN)  DUTYFREE และ ถนนฮงแด 

วันที่ รายละเอียดท่องเที่ยว 

1  กรงุเทพฯ (ทา่อากาศยานดอนเมอืง)  – เกาหลใีต ้(สนามบนิอนิชอน) 

2  สนามบนิอนิชอน - เกาะนาม ิ- ปั่นเรยีลไบค ์

3  
สวนผลไม ้– สวนสนกุ EVERLAND(รวมบตัร) – โรงงานผลติสาหรา่ย ท า
คมิบบั  พรอ้มใสชุ่ดประจ าชาตเิกาหล ี“ฮนับก”–  ชอ้ปป้ิงทงแดมนุ - LED ROSE 
GARDEN 

4  
ศนูยโ์สมรฐับาล – COSMETIC  CENTER – พระราชวงัเคยีงบก  – หมูบ่า้นบุก
ชอนฮนัอก –ถนนซมัชองดองกลิ – โซลทาวเวอร(์ไมร่วมคา่ขึน้ลฟิท)์ – ชอ้ปป้ิง
เมยีงดง+DUTY FREE 

5  ฮอกเก็ตนาม ู– สมนุไพรน า้มนัสนเข็มแดง– ชอ้ปป้ิงทีฮ่งแด – STAR PARK – 
SUPER MARKET –  อนิชอน 

6  เกาหลใีต ้(สนามบนิอนิชอน) – กรงุเทพฯ (ทา่อากาศยานดอนเมอืง) 

อตัราคา่บรกิาร 



ก าหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก(เสริมเตยีง) เด็ก(ไม่เสริมเตียง) ทารก พักเดี่ยว 

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

04 - 09 Oct 2019  16,999  18,888ลดหลือ 16,999 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  18,888ลดหลือ 17,999 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  18,888ลดหลือ 16,999 18,888 6,900 6,900 

25 - 30 Oct 2019  17,999  18,888ลดหลือ 16,999 18,888 6,900 6,900 

รายละเอยีดทวัร ์

วันที่ 1 กรงุเทพฯ (ทา่อากาศยานดอนเมอืง)  – เกาหลใีต ้(สนามบนิอนิชอน) 

23.30  คณะพรอ้มกันทีจ่ดุนัดหมาย ทา่อากาศยานนานาชาตดิอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสาร
ระหวา่งประเทศ อาคาร 1 ชัน้ 3 เคานเ์ตอร ์ 3-4 สายการบนิ AIR ASIA X(XJ)  โดย
มหีัวหนา้ทวัรแ์ละเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯรอตอ้นรับและอ านวยความสะดวกกอ่นขึน้เครือ่ง 

วันที่ 2 สนามบนิอนิชอน - เกาะนาม ิ- ปั่นเรยีลไบค ์

02.35  บนิลดัฟ้าสูป่ระเทศเกาหลใีต ้โดยสายการบนิ AIR ASIA X(XJ)  เทีย่วบนิ
ที ่XJ700 (ไฟลท์บนิอาจมกีารเปลีย่นแปลง) 

10.05  เดนิทางถงึ สนามบนิอนิชอน สาธารณรฐัเกาหลใีต ้หลงัจากผา่นขัน้ตอนศลุกากร
แลว้ทางหัวหนา้ทัวรจ์ะน าทกุทา่นออกมาพบไกดท์อ้งถิน่ และมเีวลาใหท้กุท่านท า
ภาระกจิสว่นตัว พรอ้มทัง้ทาน อดุง้(1) เบาๆรองทอ้งกอ่นจะเริม่เดนิทางสูส่ถานที่
ทอ่งเทีย่วแหง่แรก 



(เวลาทีเ่กาหลเีร็วกวา่เมอืงไทย 2 ช ัว่โมง กรณุาปรบันาฬกิาของทา่นเพือ่ความ
สะดวกในการนดัหมายเวลา) 

11.45  เดนิทางถงึสถานทีท่อ่งเทีย่วแหง่แรกของโปรแกรม เดนิทางสู ่เกาะนาม ิเมอืงชนุชอน 
จังหวดั คังวอน ลงเรอืเฟอรร์ขีา้มไปยงัเกาะ (ใชเ้วลาประมาณ 10 นาท)ี ใหท้า่นไดด้ืม่
ด ่ากับธรรมชาต ิแมกไม ้ทวิสนบนเกาะนาม ิและไสก้รอกนามแิสนอรอ่ยทา่มกลาง
อากาศอันหนาวเหน็บ ซึง่ถอืเป็นชว่งเวลาทีด่ทีีส่ดุทา่มกลางบรรยากาศโรแมนตกิของ
ฤดหูนาวใหท้า่นไดย้อ้นรอยละครรกัแนว DRAMA ซรียีเ์กาหลทีีโ่ดง่ดังไปทัว่
เอเชยี  WINTER LOVE SONG  หรอื เพลงรกัในสายลมหนาว พรอ้มเก็บภาพความ
ประทบัใจ ถา่ยรปู กับดาราแสดงน า BAE YONG JOON และ CHOI JI WOO รปูปั้นที่
สรา้งขึน้เพือ่ไวเ้ก็บเป็นภาพความประทบัใจ กบัฉากและเนือ้เรือ่งทีเ่รยีกเสยีงสะอืน้และ
น ้าตาของผูช้มนอกจออยา่งทว่มทน้ 

 

   

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั (2) 

บ่าย  น าทา่นชืน่ชมธรรมชาตอิันสวยงามสองฝากฝ่ังระหวา่งการ ปั่นเรยีลไบค ์เมือ่ 
Gyeongchun Line รถไฟรางคูท่ีเ่ช ือ่มตอ่กรงุโซลและ Chuncheon ไดเ้ปิดใชเ้มือ่วนัที ่
20 ธนัวาคม 2010  ทางรถไฟMugunghwaจงึถกูยกเลกิการใชง้าน หลงัจากทีใ่ชว้ ิง่
เสน้ทางนีเ้ป็นเวลา 70 ปี Gangchon Rail Park สรา้งขึน้บนเสน้ทางรถไฟทีถ่กูยกเลกิ
แหง่นีแ้ละเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วยอดนยิมทีผู่เ้ขา้ชมสามารถเหยยีบไปตามรางรถไฟสาย
เกา่ และชมววิทวิทศันอ์ันสวยงามชองแมน่ ้าบคุคงั 
 

   

ค ่า  รบัประทานอาหารค า่(3) 

ทีพ่กั SIHEUNG HOTEL หรอื PACIFIC HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วันที่ 3 
สวนผลไม ้– สวนสนกุ EVERLAND(รวมบตัร) – โรงงานผลติสาหรา่ย ท า
คมิบบั  พรอ้มใสชุ่ดประจ าชาตเิกาหล ี“ฮนับก”–  ชอ้ปป้ิงทงแดมนุ - LED 
ROSE GARDEN 

เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 



หลงัจากทานอาหารเชา้เสร็จเรยีบรอ้ยแลว้ น าทกุทา่นรบัอากาศยามเชา้ทีส่ดใส ณ สวน
ผลไมน้านาชนดิ ซึง่จะเพาะปลกูผลไม ้นานาชนดิ ตามฤดกูาล หมนุเวยีนสบัเปลีย่น
กันไป ใหท้กุทา่นไดช้มิ ผลไมเ้กาหล ีอันหลากหลาย ซึง่กลา่วกันวา่ ผลไมเ้กาหลใีต ้
นัน้รสชาต ิอรอ่ย ละมนุ ทกุชนดิ หลังจากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่สวนสนกุเอเวอร์
แลนด ์สวนสนุกกลางแจง้ทีใ่หญท่ีส่ดุของประเทศซึง่ตัง้อยูท่า่มกลางหบุเขาทา่มกลาง
ธรรมชาตอิันสดุแสนโรแมนตกิ พบกับ “FESTIVAL WORLD” การแสดงขบวนพาเหรด
อันตระการตา สนุกสดุมันสก์บับัตร FREE PASS ทีท่า่นสามารถเลอืกเลน่เครือ่งเลน่ได ้
ทกุชนดิไมจ่ ากดัจ านวนครัง้ พบกบัเครือ่งทีท่กุทา่นไมค่วรพลาด T-EXPRESS ซึง่เป็น
รถไฟเหาะทีเ่ร็วทีส่ดุและใชเ้วลาวิง่นานทีส่ดุในเอเชยี (T-EXPRESS จะไมเ่ปิดใหบ้รกิาร
ในวนัฝนตกหรอืหมิะหนาเกนิไป) พรอ้มเก็บภาพความประทบัใจกบัสวนดอกไมซ้ ึง่เต็ม
สะพรัง่กลางลานโดยถกูจัดไวเ้ป็น THEME ตามฤดกูาล (มนีาคม-เมษายน:สวนดอกทวิ
ลปิ / พฤษภาคม-มถินุายน:สวนดอกกหุลาบ / สงิหาคม-กันยายน:สวนดอกลลิลี ่/ 
ตลุาคม-พฤศจกิายน:สวนดอกเบญจมาศ) นอกจากนีย้งัสามารถทอ่งไปกับโลกของสตัว์
ป่าซาฟาร ีพบกับ     ไลเกอร ์ลกูแฝดผสมระหวา่งพอ่สงิโตและแมเ่สอื นับเป็นแฝดผสม
เสอื-สงิโตคูแ่รกในโลกนอกจากนัน้ใหท้า่นไดต้ืน่ตาในสวนสตัวซ์าฟาร ีชมความน่ารกั
ของสตัวต์า่งๆ และไดเ้พลดิเพลนิกับการใหอ้าหารหมทีีท่กุทา่นไมค่วรพลาด 

   

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั (5) 

บ่าย  น าทา่นเดนิทางถงึโรงงานผลติสาหรา่ย เพือ่รบัชมขัน้ตอนการผลติสาหรา่ยแผน่ ซึง่
สาหรา่ยเกาหลนัีน้ไดท้ ามาจากสาหรา่ยทะเลคณุภาพสงู และมขีัน้ตอนกรรมวธิกีารผลติ
อันทันสมยั รสชาตอิรย่ หลังจากนัน้น าทกุทา่นไดล้องท า คมิบบั เป็นอาหารเกาหลี
ชนดิหนึง่ ท าจากขา้วสกุและเครือ่งปรงุอืน่ ๆ หลากชนดิ เชน่ แตงกวา แครร์อต ผกัโขม 
ไขเ่จยีว ปอูัด แฮม เป็นตน้ วางแผบ่นแผน่สาหรา่ยแลว้มว้น จากนัน้หั่นเป็นชิน้พอดคี า
ชาวเกาหลนียิมรบัประทานคมิบบัระหวา่งการปิกนกิหรอืงานกจิกรรมกลางแจง้ หรอื
รับประทานเป็นอาหารกลางวนัเบาๆโดยเสริฟ์กบัหัวไชเทา้ดองและกมิจ ินอกจาก
นีค้มิบบัยงัเป็นอาหารน ากลับบา้นทีเ่ป็นทีน่ยิมทัง้ในเกาหลแีละตา่งประเทศ ใหท้า่นได ้
เรยีนรูส้ว่นผสมของการท าคมิบับและไดฝึ้กลองท าดว้ยฝีมอืของตัวเอง พรอ้มน าทกุทา่น
ไดใ้ส ่ชดุประจ าชาตเิกาหล ี“ฮนับก” และถา่ยรปูภาพความประทับใจ  ถงึเวลาพาทกุ
ทา่นตะลยุสูแ่หลง่ชอ้ปป้ิงทีไ่ดช้ ือ่วา่ใหญท่ีส่ดุในเอเชยี น าทา่นเพลดิเพลนิกบัสนิคา้ที่
หลากหลายจาก ตลาดทงแดมนุ หา้งสรรพสนิคา้กวา่ 10 แหง่ ทีบ่างหา้งเปิดตลอด 
24 ชัว่โมง เชน่  MIGLIORE, DOOTA TOWER, HELLO AM, DESIGNER 
CLUB  ทา่นสามารถเลอืกซือ้สนิคา้หลากหลายประเภทไดท้ีน่ี ่อาทเิชน่ เสือ้ผา้บรุษุ-
สตร ีรองเทา้บรุษุ-สตร ีรองเทา้ผา้ใบ เข็มขดั ของทีร่ะลกึ ชดุเครือ่งครัว ถงุเทา้ 
ผา้พันคอ ในราคาเกาหลอียา่งแทจ้รงิ พาทกุทา่นเดนิตอ่ไปยัง DONGDAEMUN 
DESIGN PLAZA (DDP) เป็นสถานทีพ่ืน้ทีโ่ลง่มสีวน LED ROSE GARDEN สวน
แหง่นีเ้ต็มไปดว้ยดอกกหุลาบทีท่ าดว้ยไฟ LTD จ านวน 25,550 ดอก (เป็นจ านวนวนัใน
การเฉลมิฉลองความเป็นอสิระของประเทศเกาหล)ี 



ค ่า  รบัประทานอาหารอาหารค า่ (6) 

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั  GALAXY HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วันที่ 4 
ศนูยโ์สมรฐับาล – COSMETIC  CENTER – พระราชวงัเคยีงบก  – หมูบ่า้นบุก
ชอนฮนัอก –ถนนซมัชองดองกลิ – โซลทาวเวอร(์ไมร่วมคา่ขึน้ลฟิท)์ – ชอ้ปป้ิง
เมยีงดง+DUTY FREE 

เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(7) 

น าทา่นเดนิทางสู ่ศนูยโ์สมรฐับาล ซึง่รับรองคณุภาพจากรัฐบาล เป็นโสมทีอ่าย ุ6 ปี 
ซึง่ถอืวา่มคีณุภาพดทีีส่ดุ ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้โสมคณุภาพและราคาถกูกวา่ไทย 2 เทา่ 
โสมเกาหลถีอืเป็นยาบ ารงุรา่งกาย หรอืสามารถซือ้เป็นของฝากจากประเทศ
เกาหล ี จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ศนูยร์วมเครือ่งส าอางแบรนดด์งัเกาหล ีเชน่ 
ROJUKISS, LOTREE, LANEIGN, SULWASOO ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ในราคา
พเิศษ  หลงัจากนัน้น าทา่นเทีย่วชม พระราชวงัเคยีงบกกงุ พระราชวงัแหง่นีเ้ป็นทัง้
สญัญลกัษณ์และแหลง่ทอ่งเทีย่วยอดฮติของกรงุโซล พระราชวงัทีม่ขีนาดใหญแ่ละ
เกา่แกท่ีส่ดุในกรงุโซล  สรา้งขึน้ในปี 1394 ในสมัยพระเจา้แทโจ ราชวงศโ์ชซอน เดมิ
ทนัีน้ภายในพระราชวงัมอีาคารและต าหนักตา่งๆมากกวา่ 200 หลงั แตเ่มือ่มกีารรกุราน
ของญีปุ่่ น อาคารสว่นใหญก็่ไดถ้กูท าลายลงเหลอือยูเ่พยีงแค ่10 หลงัเทา่นัน้ ค าวา่ 
“เคยีงบกกงุ” หมายถงึ พระราชวงัแหง่พรทีม่แีสงสวา่ง ภายในบรเิวณของพระราชวงั
แหง่นีม้สีถาปัตยกรรมทีน่่าสนใจดงันีค้อื “พระทีน่ั่งคนึจองวอง (Geunjeongjeon)”และ 
“ศาลาเคยีงฮวยร ู(Hyangwonjeong)” ซึง่ตัง้อยูภ่ายในบรเิวณสระน ้ามทีัศนยีภาพที่
สวยงามมาก และรอบๆ บรเิวณตรงประตจูอนชลุมนุ พพิธิภัณฑพ์ืน้บา้นแหง่ชาตเิกาหล ี
ทีน่ีเ่ป็นพพิธิภัณฑท์ีแ่สดงถงึประวตัศิาสตรแ์ละวฒันธรรมพืน้บา้นของคนเกาหล ีตัง้แต่
สมัยกอ่นประวตัศิาสตรจ์นถงึจดุสิน้สดุของราชวงศโ์ชซอน พพิธิภัณฑแ์หง่นีส้รา้งขึน้ใน
ปี 1945 แตเ่ดมิเป็นพพิธิภัณฑช์าตพิันธุว์ทิยาแหง่ชาต ิกอ่นจะไดร้บัการออกแบบ
อาคารใหมแ่ละถกูเปลีย่นมาเป็นพพิธิภัณฑพ์ืน้บา้นแหง่ชาตเิกาหล ีในปี 1993 
นับตัง้แตก่ารกอ่ตัง้พพิธิภัณฑ ์ก็ไดม้กีารศกึษาและการวจัิยประวตัศิาสตรพ์ืน้บา้นของ
เกาหล ีและเก็บรวบรวมสิง่ประดษิฐจ์ากภมูภิาคตา่งๆ ในเกาหล ีเพือ่น าเสนอให ้
ประชาชนเขา้ใจในวถิชีวีติและวฒันธรรมของชาวเกาหล ีดังนัน้การเยีย่มชมพพิธิภัณฑ์
แหง่นีจ้ะเป็นประตสููค่วามเขา้ใจอยา่งลกึซึง้ของชวีติและวฒันธรรมของคนเกาหลไีดเ้ป็น
อยา่งด ี(มบีรกิารเชา่ชดุฮันบกส าหรบัผูท้ีส่นใจถา่ยรปูซมึซบับรรยากาศภายใน
พระราชวงั และ พพิธิภัณฑ ์เพือ่ความทรงจ าดีๆ  กรณุาตดิตอ่เซลลท์ีจ่องทวัรก์อ่น
ลว่งหนา้) 

   

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (8) 

บ่าย  น าทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นบุกชอนฮนัอก Bukchon Hanok Village เป็นอกีหนึง่
สญัลกัษณ์ของเกาหล ีทา่มกลางตกึรามบา้นชอ่งทีท่ันสมัยของกรงุโซลนัน้ หมูบ่า้นแหง่



นีก็้ยงัคงรักษาอาคารบา้นเรอืนในสมยัโบราณ มกีลิน่อายของเกาหลใีนยุคเกา่แก ่เหมาะ
ส าหรบัคนทีช่อบสถานทีท่อ่งเทีย่วเชงิประวตัศิาสตร ์ในปัจจบุันนีบ้า้นฮันอกหลายหลงั
ในหมูบ่า้นถกูดดัแปลงใหเ้ป็นศนูยว์ฒันธรรม เกสตเ์ฮา้ส ์รา้นอาหาร และโรงน ้าชา เปิด
ใหบ้รกิารแกนั่กทอ่งเทีย่วทีเ่ขา้มาเพือ่สมัผัสและเรยีนรูว้ฒันธรรมเกาหลแีบบดัง้เดมิ 
และอกีหนึง่สิง่ทีส่ าคัญก็คอืหมูบ่า้นนีเ้ป็นยา่นทีม่คีนเกาหลอียูอ่าศัยกันจรงิๆภายในบา้น 
ตอ่จากนัน้เดนิทางกันตอ่ ณ ถนนซมัชองดองกลิ เป็นสถานทีซ่ ึง่ดงึดดูผูท้ีม่าเยีย่มชม
หมูบ่า้น Bukchon Hanok ซึง่มลีักษณะเป็นเขาวงกตทีแ่ผก่ ิง่กา้นสาขาของบา้นโบราณ
อายหุลายศตวรรษทีเ่ต็มไปดว้ยการฝึกอบรมชา่งฝีมอื หอ้งชา และพพิธิภัณฑข์นาดเล็ก 
นอกจากนัน้ยังมแีกลเลอรีต่า่งๆเชน่พพิธิภัณฑแ์หง่ชาตขิองศลิปะสมยัใหมแ่ละศลิปะ
รว่มสมัย และแกลลอรี ่Kukje ซึง่เป็นสถานที ่

   

แสดงงานศลิปะสดุแนว นอกจากงานศลิแลว้ ยา่นนีย้งัมรีา้นเสือ้ผา้อนิดีท้อ้งถิน่ ขายงาน
ฝีมอืและของขวญัและรา้นอาหารทอ้งถิน่อกีมากมาย จากนัน้น าทา่นยอ้นรอยละครซรียี์
เกาหลดีงั ที ่“นัมซาน”ภเูขาแหง่เดยีวทีต่ัง้อยูใ่จกลางกรงุโซล บนยอดเขา
ม ีหอคอย  N SEOUL TOWER (ไมร่วมคา่ขึน้ลฟิท)์1 ใน 18 หอคอยเมอืงทีส่งู
ทีส่ดุในโลกมคีวามสงูถงึ 480 เมตร เหนอืระดับน ้าทะเล น าทา่นสู ่NAMSAN VIEW 
POINT ใหท้า่นไดถ้า่ยรปูและสมัผัสความน่ารกัของวยัรุน่เกาหล ีซึง่นยิมมาคลอ้งกญุแจ
คูร่กัไวบ้นระเบยีงแทบจะทกุดา้น SEOUL TOWER จงึเต็มไปดว้ยกญุแจหลากหลายสี

หลงัจากนัน้น าทา่นสูก่ารชอ้ปป้ิงที ่เมยีงดง หรอื สยามสแควรเ์กาหลทีา่นสามารถเลอืก
สนิคา้เทรนดแ์ฟชัน่ลา่สดุของเกาหลไีดท้ีน่ีโ่ดยเฉพาะสนิคา้วยัรุน่เชน่เสือ้ผา้ รองเทา้ 
กระเป๋า เครือ่งประดบั ทัง้แบรนดเ์นม เชน่ EVISU, GAP, ONISUKA TIGER และสนิคา้
จากแบรนดเ์กาหลโีดยเฉพาะ เครือ่งส าอางเชน่ETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THE 
FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE อกีทัง้ยงัมรีา้นกาแฟ รา้นอาหารตา่งๆ 
ทา่นสามารถลิม้ลองไอศกรมี 2,000 วอน ทีส่งูเกอืบฟตุไดท้ีน่ี ้ และ STREET FOOD 
อกีหลากหลายรายการใหท้กุทา่นไดเ้พลดิเพลนิกบัอาหารฟิวชัน่ หลากหลายประเภท 
จากนัน้น าทา่นชมแหลง่ชอ้ปป้ิงปลอดภาษ ีDUTY  FREE ชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนด์
เนม  มากมาย อาท ินาฬกิา,แวน่ตา,เครือ่งส าอางค,์กระเป๋า,กลอ้งถา่ยรปู หรอืจะเป็น
โทรศพัทม์อืถอื ใหท้า่นอสิระไดเ้ลอืกซือ้อยา่งเต็มทีส่ าหรับทา่นใดทีต่อ้งการจะซือ้ของ
ปลอดภาษี สามารถทีจ่ะชอ็ปป้ิงกันไดท้ี ่หา้งสรรพสนิคา้ปลอดภาษี บรเิวณเมยีงดงซึง่
จะมสีนิคา้แบรนดเ์นมปลอดภาษีหลากหลายชนดิใหท้กุทา่นไดเ้ลอืกชอ๊บเลอืกชมกัน 

ค ่า  รบัประทานอาหารค า่ (9) 

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั  GALAXY HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วันที่ 5 ฮอกเก็ตนาม ู– สมนุไพรน า้มนัสนเข็มแดง– ชอ้ปป้ิงทีฮ่งแด – STAR PARK – 
SUPER MARKET –  อนิชอน 

เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(10) 



น าทา่นเดนิทางสู ่ศนูยส์มนุไพรบ ารงุตบั ฮอกเก็ตนาม ู(Raisin Tree Center) น า
ทา่นชมศนูยส์มนุไพรทีไ่ดร้บัการจดลขิสทิธิเ์ป็นสมนุไพรทีท่ั่วโลกยอมรบั รวมถงึสถาบัน
ตา่งๆ วา่เป็นสมนุไพรทีม่คีณุภาพดทีีส่ดุในการบ ารงุ และดแูลตบัไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
ชว่ยขับลา้งดท็ีอกสารพษิออกจากรา่งกาย เชน่ แอลกอฮอล ์สารกันบดู สผีสมอาหาร 
ฯลฯ ซึง่จัดเป็นสมนุไพรทีห่าไดย้ากในปัจจบุนั สามารถทานไดท้ัง้ ผูใ้หญ ่เด็ก รวมไป
ถงึหญงิตัง้ครรภ ์ทา่นจะไดช้มการสาธติการทดลองวา่สมนุไพรชนดินีม้คีณุคา่เพยีงใด 
จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ ศนูยส์มนุไพรน า้มนัสนเข็มแดง(RED PINE) ซึง่เป็น
ผลติภัณฑ ์ทีส่กดัจากน ้ามันสน ทีม่สีรรคณุชว่ยบ ารงุรา่งกาย ลดไขมัน ชว่ยควบคมุ
อาหารและรกัษาสมดลุในรา่งกาย 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั (11) 

บ่าย  จากนัน้น าทกุทา่นสู ่ฮงแด แหลง่ชอ้ปป้ิงทีอ่ยูล่อ้มรอบไปดว้ยมหาวทิยาลยัชือ่ดงัใน
เกาหล ีสนิคา้ในยา่นนีส้ว่นใหญเ่ป็นสนิคา้วยัรุน่ทีท่ันสมยัและราคาไมแ่พงเชน่เสือ้ผา้ที่
ออกแบบโดยดไีซดเ์นอรเ์กาหลรีองเทา้กระเป๋าเครือ่งประดบั เครือ่งส าอาง และยังมรีา้น
แบรนดเ์นมอยูท่ั่วไปเชน่ EVISU, ZARA ทกุวนัเสารล์านหนา้ประตขูอง
มหาวทิยาลัยฮงอคิ จะมผีลงานศลิปะในรปูแบบตา่งๆ เชน่ เครือ่งประดบั ตุก๊ตา เสือ้ผา้ 
และของแฮนดเ์มด ทีน่่ารกัและใชค้วามคดิสรา้งสรรค ์ของบางอยา่งท ามาชิน้เดยีว
เพือ่ใหไ้ดเ้ลอืกซือ้ บางทอีาจเป็นสนิคา้ทีม่ชี ิน้เดยีวในโลก  รา้นกาแฟขนาดยอ่ม ยา่นฮ
งอกิ จากนัน้น าทกุทา่นเดนิทางสู ่STAR PARK เป็นสถานทีท่ีเ่ปิดกวา้งในดา้นของสือ่
ดจิติอล , มเิดยี , วทิย ุ, โทรทัศน ์และสามารถจับจา่ยซือ้ของ ทีเ่หลา่ซปุตารค์นดงัใช ้

กัน อาท ิแวน่ตากันแดด ตา่งห ูกระเป๋า และอกีมากมายซึง่ใกลก้บัตกึ MBC  จากนัน้น า
ทกุทา่นเดนิทางสู ่SUPER MARKET ซึง่ทา่นสามารถเลอืก ซือ้สนิคา้เกาหลไีดอ้กี
รอบ โดยเฉพาะของกนิ เชน่ บะหมีซ่นิราเมยีน (มามา่สไตลเ์กาหล)ี อดูง้ กมิจ ิ
ขนมชอ๊คโกพ้าย น ้าจิม้ปรงุรสหมยูา่งเกาหล ีไกตุ่น๋โสมส าเร็จรปู ผลไมต้ามฤดกูาล ใน
ราคาพเิศษกอ่นกลบัเมอืงไทย 

จากนัน้น าทา่นสูส่นามบนิอนิชอน 

วันที่ 6 เกาหลใีต ้(สนามบนิอนิชอน) – กรงุเทพฯ (ทา่อากาศยานดอนเมอืง) 

01.05  ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสาย AIR ASIA X(XJ)  เทีย่วบนิที ่XJ703 

(**เฉพาะวนัที ่23-28 และ 25-30  ตลุาคม 2562 ไฟลท์ขากลบั XJ 
703  00.20 – 04.20 น.**) 

04.40  (ตามเวลาทอ้งถิน่) ถงึทา่อากาศยานนานาชาตดิอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ พรอ้ม
ความประทับใจ 

  

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

* ทา่นใดมไีฟทบ์นิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 



***ไมร่วมทปิไกด ์คนขบัรถ ตลอดการเดนิทาง ทา่นละ 50,000 วอน 
(ประมาณ 1,500บาท) 

ขออนญุาตเก็บคา่ทปิทกุทา่นทีส่นามบนิ*** 

เมนอูาหาร 

1.TAKKALBI ไกผ่ดัเผ็ดบารบ์คีวิเป็นเนือ้ไกท่ีห่ั่นออกเป็นชิน้พอค า คลกุเคลา้ดว้ย
ซอีิ๊วเครือ่งปรงุ และ หมกัทิง้ ไวจ้นไดท้ี ่จงึน าเนือ้ไกแ่ละผกัมาผัดบนกระทะยกัษ์ 
รับประทานพรอ้ม กมิจ ิซปุสาหรา่ย และ  ขา้วสวย 

2.ชาบู ชาบ ูสกุีส้ไตลเ์กาหล ีบนหมอ้ไฟรอ้นๆ ประกอบดว้ย ผกัสดชนดิตา่งๆ และเนือ้
หมสูไลดน์ ้าซปุรอ้นๆและเสน้อดูง้ซึง่ขาดไมไ่ดใ้นการทาน ชาบ ูชาบ ูพรอ้มขา้วสวย 

3.คาลบี ้หมยูา่งเกาหล ีเป็นอาหารพืน้เมอืงเกาหลเีลือ่งชือ่และเป็นทีรู่จั้กกันดทีั่วโลก มี
รสชาตอิอกหวานกลม กลอ่ม โดยน าหมสูว่นทีต่ดิกบักระดกู น าไปยา่งบนเตาถา่นแบบ
ดัง้เดมิ เสริฟ์พรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ และเครือ่งเคยีงตา่งๆน ้าจิม้เตา้เจีย้วและน ้าซปุสาหรา่ย 
มวีธิกีารรบัประทานคลา้ยกบัเมีย่งค าของไทย 

4.พลุโกก ิท าจากขา้วสวยผสมกบัเนือ้หมหูั่นเป็นชิน้เล็กๆ ผักปรงุรสและไข ่จะคลกุกับ
โคชจัูง (ซอสพรกิรสเผ็ด) ก็ไดถ้า้ตอ้งการเสริฟ์พรอ้มหมผูดัวุน้เสน้ และหอมใหญ ่มนี ้า
ขลกุขลกิออกรสหวานเล็กนอ้ย 

5.ซมัเคทงั หรอื ไกตุ่น๋โสม อาหารต าหรบัชาววงับ ารงุสขุภาพ บรกิารทา่นละ 1 ตัว 
บรรจอุยูใ่นหมอ้เหล็กรอ้นๆ ภายในตัวไกจ่ะยดัไสด้ว้ยขา้ว และของบ ารงุตา่งๆ อาท ิเม็ด
พทุราแหง้ รากโสม เกา๋กี ้ปรงุรสดว้ยพรกิไทยด า และเกลอื รับประทานพรอ้มเครือ่ง
เคยีงทีเ่รยีกวา่ กักตกุ ี(ท าจากหัวไชเทา้ดอง) และเสน้ขนมจนีหนานุ่มแบบเกาหลพีรอ้ม
ทัง้เสริฟ์ อนิซมัจหูรอืเหลา้ดองโสม 

6.บุฟเฟ่ตบ์าบคีวิป้ิงยา่ง(ไมม่ซีฟีู้ด) สไตลเ์กาหลใีหท้า่นเลอืกสรรทัง้ เนือ้ววั หมตูดิ
มันสไลด ์หมหูมกั ตกัรบัประทานแบบไมอ่ัน้ ทานไดจ้นอิม่ พรอ้มเครือ่งเคยีงผกัสด กมิ
จ ิและอืน่ๆอกีมากมาย 

7.จมิดกั  ไกอ่บซอีิ๊ววุน้เสน้ เป็นเมนูอาหารเกาหลพีืน้เมอืงดัง้เดมิ เป็นไกผ่ดัรวมกบัวุน้
เสน้ มันฝรัง่ แครอท พรกิ      และซอสด า เนือ้ไกท่ีน่ิม่ รสชาตคิลา้ยกบัไกพ่ะโลส้ตูร
เกาหล ีทานกบัขา้ว หอมอรอ่ย รสเผ็ดถงึเครือ่ง)บฟุเฟ่ต ์

8.อุดง้ เป็นเสน้ท าจากแป้งสาล ียาว หนาประมาณ 2-3 เซนตเิมตร นยิมทานในซปุผสม
เตา้เจีย้ว อาหารทีน่ ามาวางบนเสน้อดูงนัน้ถกูปรงุอยา่งเรยีบงา่ย 

หมายเหต ุ

ราคาทวัรร์วม 

1.คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลบัตามเสน้ทางทีร่ะบ ุ    ในรายการชัน้ทัศนาจรไป-กลบัพรอ้มคณะ 



กรณีอยูต่อ่ตอ้งเสยีคา่เปลีย่นแปลงตั๋ว 

2.คา่อาหารทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ 

3.คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ 

4.คา่ทีพ่กัตามระบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ 

5.คา่รถรบั-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

6.คา่ภาษีสนามบนิ ทกุแหง่ทีม่ ี

7.คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละ 20 กก. 1ใบ/ทา่น 

8.คา่หวัหนา้ทัวรน์ าทา่นทอ่งเทีย่วตลอดรายการในตา่งประเทศ 

9.คา่ประกันอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง 

-  การชดเชยอบุตัเิหตสุว่นบคุคลกรณี เสยีชวีติ สญูเสยี   อวยัวะ สายตาหรอื ทพุพลภาพถาวรสิน้เชงิ 
1,000,000 บาท 

- การรักษาพยาบาลตอ่อบุตัเิหตแุตล่ะครัง้ 500,000  บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
 
ราคาทวัรไ์มร่วม 

1.คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง, คา่โทรศัพทส์ว่นตวั, คา่ซกัรดี, มนิบิารใ์นหอ้ง, รวมถงึ
คา่อาหาร และเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ (หากทา่นตอ้งการสัง่เพิม่ กรณุาตดิตอ่หัวหนา้ทัวร์
แลว้จา่ยเพิม่เองตา่งหาก) 

2.คา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ทา่นละ 50,000 วอน หรอื 1,500 บาท ตอ่ทา่นตลอดทัง้ทรปิ 

3.คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% (กรณีออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท หรอืตอ้งการ
ใบก ากบัภาษี) 

4.คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิ20 กก.) 1 ใบ/ทา่น 

คา่วซีา่ส าหรบัพาสปอรต์ตา่งดา้ว กรณุาเตรยีมเอกสารคอื 1)พาสปอรต์ 2)ใบประจ าตัวคนตา่งดา้ว 3)
ใบส าคัญถิน่ทีอ่ยู ่4)ส าเนาทะเบยีนบา้น(ถา้ม)ี 5)สมดุบัญชเีงนิฝาก(ถา้ม)ี 6)รปูถา่ยส ี2 นิว้ 2 รปู แลว้
ทางบรษัิทฯจะเป็นผูด้ าเนนิการยืน่วซีา่ใหท้า่นโดยจา่ยคา่บรกิารตา่งหาก(ส าหรับหนังสอืเดนิทางตา่ง
ดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งท าเรือ่งแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยืน่วซีา่) 
 
เงือ่นไขการจองและการใหบ้รกิาร 

1. การจองครัง้แรก มดัจ าทา่นละ 5,000 บาท หรอืช าระท ัง้หมด 



2. สว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นเดนิทาง 15 วนั ในกรณีทีไ่มช่ าระเงนิสว่นทีเ่หลอืตามเวลาทีก่ าหนด ขอสงวน
สทิธิใ์นการบอกยกเลกิการเดนิทาง 

3. การจองจะมผีลสมบรูณ์ โดยจะตอ้งสง่แฟกซ ์หรอื อเีมล ์ใบจองทวัรใ์หเ้จา้หนา้ทีฝ่่ายขาย พรอ้ม
กรอกรายชือ่ของผูเ้ดนิทางทีส่ะกดตรงตามหนังสอืเดนิทาง 

4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์หากลกูคา้ตอ้งการขอแยกออกจากกรุป๊ หรอืไมเ่ทีย่วตามรายการทีบ่รษัิท
ก าหนด บรษัิทขอปรับทา่นละ 300 USD 

5. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ 
มฉิะนัน้ทาง บรษัิทจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

6. กรณีผูเ้ดนิทางถกูปฏเิสธการเขา้-ออกประเทศจากประเทศตน้ทางและปลายทาง ทัง้จากที ่ดา้นหนา้
เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิ หรอืจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืงก็ตาม ทางบรษิทั ขอสงวนสทิธ์ไิมร่ับผดิชอบคา่ใชจ้า่ย
ทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา และ จะไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทัวรท์ีท่า่นช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ 

การยกเลกิ 

1. การยกเลกิการเดนิทางจะมผีลสมบรูณ์ ก็ตอ่เมือ่ไดแ้ฟกซ ์หรอื อเีมล ์การยกเลกิใหก้ับเจา้หนา้ทีฝ่่าย
ขาย 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนัท าการขึน้ไป       คนืเงนิทัง้หมด 
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง  15 วนัท าการขึน้ไป      เก็บคา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาทัวร ์
ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 1 - 14 วนัท าการ    เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 100 % ของราคาทัวร ์

** การยกเลกิไมนั่บวนัเสารอ์าทติย ์และวนัหยดุนักขัตฤกษ์ ** 

2. การขอยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีเ่จ็บป่วยหรอืมเีหตจุากรา่งกายทีไ่มส่ามารถเดนิทางในชว่งเวลาที่
จองได ้การยกเลกิการเดนิทาจะตอ้งแสดงใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลใหก้บัเจา้หนา้ทีฝ่่ายขาย
ทัง้นีบ้รษัิทฯขอสงวนสทิธิพ์จิารณาในการคนืเงนิใหก้บัลกูคา้เป็นกรณีไป 

3. ในกรณีทีเ่จา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงปฏเิสธการเขา้-ออกนอกประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความ
รับผดิชอบของบรษัิท บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

4. ในกรณีกรุป๊ทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยดุ หรอื เทศกาล บรษัิทฯไดม้กีารการันตมีดัจ า หรอื ซือ้ขายแบบมี
เงือ่นไขกบัสายการบนิ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT (เหมาล า), EXTRA FLIGHT 
(เทีย่วบนิพเิศษทีเ่พิม่เขา้มาชว่งวนัหยดุ หรอื เทศกาลดงักลา่ว) บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่มดั
จ า หรอื คา่ทัวรท์ัง้หมด 

  

หมายเหต ุ

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์ยกเลกิการเดนิทาง ในกรณีทีจ่ านวนผูเ้ดนิทาง ต ่ากวา่  15 ทา่น(ผูใ้หญ)่ ขึน้
ไป โดยบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนั กอ่นการเดนิทาง 



2. เทีย่วบนิ ราคาและรายการทอ่งเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านงึถงึ
ผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 

3. หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษัิทฯ รบัเฉพาะผูม้จีดุประสงค์
เดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

4. ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมร่บัผดิชอบคา่เสยีหายใดๆทัง้สิน้ อันเนือ่งมาจากเกดิกรณีความลา่ชา้จาก
สายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่จลาจล, การเมอืง, ภยัธรรมชาต ิ(โดยบรษัิทฯจะ
ด าเนนิการประสานงานเพือ่ใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุแกล่กูคา้) 

5. ทางบรษัิทฯสงวนสทิธไิมค่นืเงนิ ในกรณีทีท่า่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ เชน่ ไมเ่ทีย่วบาง
รายการ, ไมท่านอาหารบางมือ้ เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่ง ทางบรษัิทฯไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยใหต้ัวแทน
ตา่งประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออกเดนิทางแลว้ 

6. ทางบรษัิทฯสงวนสทิธไิมร่ับผดิชอบใดๆ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิ
อบุัตเิหตทุีเ่กดิจากความประมาทของตัวนักทอ่งเทีย่วเอง 

7. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกับทางบรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัในเงือ่นไข
ขอ้ตกลงตา่งๆแลว้ ตามทีไ่ดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 

8. บรษัิทขอสงวนสทิธิเ์ฉพาะลกูคา้ทีม่วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้   

 


