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AUTUMN KOREA 

 

 

รหัสโปรแกรม : 15998 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

AUTUMN KOREA 
 (พักซวูอน 1 คนื + โซล 2 คนื) 

ไฟทส์วย ไมเ่สยีเวลาเทีย่วกนัแบบเต็มวัน ไมต่อ้งรบี 

เดนิทางโดยสายการบนิ THAI AIR ASIA X (XJ) 

 

 

 

 

ไฮไลทโ์ปรแกรม 

 บนิตรงกรงุเทพฯ – อนิชอน โดยสายการบนิ THAI AIR ASIA X ฟรนี ้าหนักกระเป๋าขาไป – กลบั 20 กโิลกรัม
(ตอ่ช ิน้)/ ถอืขึน้เครือ่ง 7 กโิลกรัม 

 พักโรงแรม 3 ดาว พรอ้มอาหารเชา้ พกัซูวอน 1คนื และ โซล 2 คนื 

 เทีย่วครบทกุไฮไลท ์เกาะนาม ิป่ันเรยีลไบค ์ สมัผัสบรรยากาศสดุแสนโรแมนตกิทีส่วนสนุก 
EVERLAND(รวมคา่เขา้สวนสนุก)  โซลทาวเวอร ์(ไมร่วมคา่ขึน้ลฟิท)์  พระราชวังเคยีงบก   
หมูบ่า้นบกุชอนฮนัอก ชอ็ปป้ิงกนัแบบจใุจทีย่า่นเมยีงดง (LED ROSE GARDEN)  DUTYFREE และ  
ถนนฮงแด 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั เย็น โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพฯ – อนิชอน X X X - 

2 เกาะนาม ิ– ปั่นเรยีลไบค ์  - ทคัคลับี ้ ชาบ ูชาบ ู

SUWON 

3 STAR 

HOTEL 

3 

สวนผลไม ้– สวนสนกุ EVERLAND(รวมบตัร) – โรงงานผลติ

สาหรา่ย ท าคมิบบั  พรอ้มใสชุ่ดประจ าชาตเิกาหล ี“ฮนับก” – ช้

อปป้ิงทงแดมนุ – LED ROSE GARDEN (ถา้เปิดจะพาไปชม) 
ABF คาลบี ้ พลูโกก ิ

SEOUL 

3 STAR 

HOTEL 

4 

ศนูยโ์สมรฐับาล – COSMETIC  CENTER –  พระราชวงัเคยีงบก  

– หมูบ่า้นบกุชอนฮนัอก – ถนนซมัชองดองกลิ – โซลทาวเวอร ์

(ไมร่วมคา่ลฟิท)์ – ชอ้ปป้ิงเมยีงดง – DUTY FREE   

ABF ไกตุ่น๋โสม 

บาบคีวิ 

บฟุเฟ่ 

SEOUL 

3 STAR 

HOTEL 
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(รายการอาหารอาจมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม) 

วนัที ่1     กรงุเทพฯ (ท่าอากาศยานดอนเมอืง)  – เกาหลีใต้ (สนามบินอินชอน) 

23.30 น. คณะพรอ้มกันทีจุ่ดนัดหมาย ท่าอากาศยานนานาชาต ิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ 

อาคาร 1 ชัน้ 3 เคานเ์ตอร ์ 3-4 สายการบนิ AIR ASIA X(XJ)  โดยมหีัวหนา้ทัวรแ์ละเจา้หนา้ทีข่อง

บรษัิทฯรอตอ้นรับและอ านวยความสะดวกกอ่นขึน้เครือ่ง  

เวลานัดหมาย FLIGHT BANGKOK INCHOEN 

23.30 น. XJ700 02.35+ 1  น. 10.05 น. 

 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

02.35+1 น. บนิลดัฟ้าสูป่ระเทศเกาหลใีต ้โดยสายการบนิ AIR ASIA X(XJ)  เทีย่วบนิที ่XJ700 (ไฟลท์

บนิอาจมกีารเปลีย่นแปลง) 

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

 ส 

วนัที ่2     เกาะนาม ิ– ปั่นเรยีลไบค ์  

10.05 น.   เดนิทางถงึ สนามบนิอนิชอน สาธารณรฐัเกาหลใีต ้หลังจากผ่านขัน้ตอนศุลกากรแลว้ทางหัวหนา้

ทัวรจ์ะน าทกุทา่นออกมาพบไกดท์อ้งถิน่ และมเีวลาใหท้กุทา่นท าภาระกจิสว่นตัว พรอ้มทัง้ทาน อุดง้

(1) เบาๆรองทอ้งกอ่นจะเริม่เดนิทางสูส่ถานทีท่อ่งเทีย่วแหง่แรก 

5 
ฮอกเก็ตนาม ู– สมนุไพรน า้มนัสนเข็มแดง – ชอ้ปป้ิงทีฮ่งแด – 

STAR PARK – SUPER MARKET –  อนิชอน 
ABF จมิทกั อดุง้ - 

6 อนิชอน – กรงุเทพฯ X X X - 

http://bit.ly/2NMk5YE


3 
 

AUTUMN KOREA 

(เวลาทีเ่กาหลเีร็วกวา่เมอืงไทย 2 ช ัว่โมง กรณุาปรบันาฬกิาของทา่นเพือ่ความสะดวกในการ

นดัหมายเวลา) 

11.45 น. เดนิทางถงึสถานทีท่่องเทีย่วแห่งแรกของโปรแกรม เดนิทางสู ่เกาะนาม ิเมอืงชนุชอน จังหวัด คัง

วอน ลงเรอืเฟอรร์ขีา้มไปยังเกาะ (ใชเ้วลาประมาณ 10 นาท)ี ใหท้่านไดด้ืม่ด ่ากับธรรมชาต ิแมกไม ้

ทวิสนบนเกาะนาม ิและไสก้รอกนามแิสนอรอ่ยทา่มกลางอากาศอนัหนาวเหน็บ ซึง่ถอืเป็นชว่งเวลาทีด่ี

ทีส่ดุทา่มกลางบรรยากาศโรแมนตกิของฤดหูนาวใหท้า่นไดย้อ้นรอยละครรักแนว DRAMA ซรียีเ์กาหลี

ทีโ่ด่งดังไปทั่วเอเชยี  WINTER LOVE SONG  หรอื เพลงรักในสายลมหนาว พรอ้มเก็บภาพความ

ประทับใจ ถ่ายรูป กับดาราแสดงน า BAE YONG JOON และ CHOI JI WOO รูปปั้นทีส่รา้งขึน้เพือ่ไว ้

เก็บเป็นภาพความประทับใจ กับฉากและเนื้อเรือ่งทีเ่รยีกเสยีงสะอืน้และน ้าตาของผูช้มนอกจออยา่ง

ทว่มทน้ 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั (2)  

 บา่ย น าท่านชืน่ชมธรรมชาตอิันสวยงามสองฝากฝ่ังระหว่างการ ปั่นเรยีลไบค ์เมือ่ Gyeongchun Line 

รถไฟรางคู่ทีเ่ชือ่มต่อกรุงโซลและ Chuncheon ไดเ้ปิดใชเ้มือ่วันที ่20 ธันวาคม 2010  ทางรถไฟ

Mugunghwaจงึถกูยกเลกิการใชง้าน หลังจากทีใ่ชว้ ิง่เสน้ทางนีเ้ป็นเวลา 70 ปี Gangchon Rail Park 

สรา้งขึน้บนเสน้ทางรถไฟที่ถูกยกเลกิแห่งนี้และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมที่ผูเ้ขา้ชมสามารถ

เหยยีบไปตามรางรถไฟสายเกา่ และชมววิทวิทัศนอ์นัสวยงามชองแมน่ ้าบคุคัง 

ค า่         รบัประทานอาหารค า่(3) 

ทีพ่กั   SIHEUNG HOTEL หรอื PACIFIC HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่3 สวนผลไม ้– สวนสนุก EVERLAND(รวมบตัร) – โรงงานผลติสาหรา่ย ท าคมิบบั  พรอ้มใส่

ชุดประจ าชาตเิกาหล ี“ฮนับก”–  ชอ้ปป้ิงทงแดมนุ - LED ROSE GARDEN (ถา้เปิดจะพาไปชม) 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(4) 

  

 

 

 

 

 หลังจากทานอาหารเชา้เสร็จเรยีบรอ้ยแลว้ น าทกุทา่นรับอากาศยามเชา้ทีส่ดใส ณ สวนผลไม ้นานา

ชนดิ ซึง่จะเพาะปลูกผลไม ้นานาชนิด ตามฤดูกาล หมุนเวียนสับเปลี่ยนกันไป ใหทุ้กท่านไดช้มิ 

ผลไมเ้กาหลี อันหลากหลาย ซึง่กล่าวกันว่า ผลไมเ้กาหลีใต ้นั้นรสชาติ อร่อย ละมุน ทุกชนิด 

หลังจากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์สวนสนุกกลางแจง้ทีใ่หญ่ทีส่ดุของประเทศซึง่

ตัง้อยู่ท่ามกลางหุบเขาท่ามกลางธรรมชาตอิันสดุแสนโรแมนตกิ พบกับ “FESTIVALWORLD” การ

แสดงขบวนพาเหรดอันตระการตา สนุกสดุมันสก์ับบัตร FREE PASS ทีท่่านสามารถเลอืกเล่นเครือ่ง

เล่นไดทุ้กชนดิไมจ่ ากัดจ านวนครัง้ พบกับเครือ่งทีทุ่กท่านไม่ควรพลาด T-EXPRESS ซึง่เป็นรถไฟ

เหาะทีเ่ร็วทีส่ดุและใชเ้วลาวิง่นานทีส่ดุในเอเชยี(T-EXPRESS จะไมเ่ปิดใหบ้รกิารในวันฝนตกหรอืหมิะ

หนาเกนิไป) พรอ้มเก็บภาพความประทับใจกับสวนดอกไมซ้ ึง่เต็มสะพร่ังกลางลานโดยถูกจัดไวเ้ป็น 

THEME ตามฤดูกาล (มนีาคม-เมษายน:สวนดอกทวิลปิ / พฤษภาคม-มถิุนายน:สวนดอกกหุลาบ / 

สงิหาคม-กันยายน:สวนดอกลลิลี ่/ ตุลาคม-พฤศจกิายน:สวนดอกเบญจมาศ) นอกจากนี้ยังสามารถ

ทอ่งไปกบัโลกของสตัวป่์าซาฟาร ีพบกบั     ไลเกอร ์ลกูแฝดผสมระหวา่งพอ่สงิโตและแมเ่สอื นับเป็น

แฝดผสมเสอื-สงิโตคู่แรกในโลกนอกจากนัน้ใหท้่านไดต้ืน่ตาในสวนสัตวซ์าฟาร ีชมความน่ารักของ

สตัวต์า่งๆ และไดเ้พลดิเพลนิกบัการใหอ้าหารหมทีีท่กุทา่นไมค่วรพลาด 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั (5)  
บา่ย น าทา่นเดนิทางถงึโรงงานผลติสาหรา่ย เพือ่รับชมขัน้ตอนการผลติสาหร่ายแผ่น ซึง่สาหร่ายเกาหลี

นัน้ไดท้ ามาจากสาหร่ายทะเลคุณภาพสูง และมขีัน้ตอนกรรมวธิีการผลติอันทันสมัย รสชาตอิร่อย 
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หลังจากนั้นน าทุกท่านไดล้องท า คมิบบั คมิบับเป็นอาหารเกาหลีชนิดหนึ่ง ท าจากขา้วสุกและ

เครือ่งปรงุอืน่ ๆ หลากชนดิ เชน่ แตงกวา แครร์อต ผักโขม ไขเ่จยีว ปอูดั แฮม เป็นตน้ วางแผบ่นแผ่น

สาหร่ายแลว้มว้น จากนัน้หั่นเป็นชิน้พอดคี าชาวเกาหลนียิมรับประทานคมิบับระหว่างการปิกนกิหรอื

งานกจิกรรมกลางแจง้ หรอืรับประทานเป็นอาหารกลางวันเบาๆโดยเสริฟ์กับหัวไชเทา้ดองและกมิจ ิ

นอกจากนีค้มิบบัยงัเป็นอาหารน ากลับบา้นทีเ่ป็นทีน่ยิมทัง้ในเกาหลแีละตา่งประเทศ ใหท้่านไดเ้รยีนรู ้

สว่นผสมของการท าคมิบับและไดฝึ้กลองท าดว้ยฝีมอืของตัวเอง พรอ้มน าทุกท่านไดใ้ส ่ชุดประจ า

ชาตเิกาหล ี“ฮนับก” และถ่ายรูปภาพความประทับใจ  ถงึเวลาพาทุกท่านตะลุยสูแ่หล่งชอ้ปป้ิงที่

ไดช้ื่อว่าใหญ่ที่สุดในเอเชีย น าท่านเพลิดเพลินกับสนิคา้ที่หลากหลายจาก ตลาดทงแดมุน 

หา้งสรรพสนิคา้กว่า 10 แห่ง ทีบ่างหา้งเปิดตลอด 24 ชัว่โมง เชน่  MIGLIORE, DOOTA TOWER, 

HELLO AM, DESIGNER CLUB  ท่านสามารถเลอืกซือ้สนิคา้หลากหลายประเภทไดท้ีน่ี่ อาทเิชน่ 

เสือ้ผา้บรุษุ-สตร ีรองเทา้บรุษุ-สตร ีรองเทา้ผา้ใบ เข็มขดั ของทีร่ะลกึ ชดุเครือ่งครัว ถงุเทา้ ผา้พันคอ 

ในราคาเกาหลอียา่งแทจ้รงิ พาทุกท่านเดนิต่อไปยงั DONGDAEMUN DESIGN PLAZA (DDP) 

เป็นสถานทีพ่ืน้ทีโ่ล่งมสีวน LED ROSE GARDEN สวนแห่งนี้เต็มไปดว้ยดอกกหุลาบทีท่ าดว้ยไฟ LTD 

จ านวน 25,550 ดอก (เป็นจ านวนวันในการเฉลมิฉลองความเป็นอสิระของประเทศเกาหล)ี   

ค า่ รบัประทานอาหารอาหารค า่ (6)  

ทีพ่กั น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั  GALAXY HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่ ี ่ ศนูยโ์สมรฐับาล – COSMETIC  CENTER –  พระราชวงัเคยีงบก  – หมูบ่า้นบุกชอนฮนัอก –

ถนนซมัชองดองกลิ – โซลทาวเวอร(์ไมร่วมคา่ขึน้ลฟิท)์ – ชอ้ปป้ิงเมยีงดง+DUTY FREE   

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(7) 

   

 

 

 

 

 

 น าท่านเดนิทางสู่ ศูนยโ์สมรฐับาล ซึง่รับรองคุณภาพจากรัฐบาล เป็นโสมที่อายุ 6 ปี ซึง่ถือว่ามี

คุณภาพดทีีสุ่ด ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้โสมคุณภาพและราคาถูกกว่าไทย 2 เท่า โสมเกาหลถีอืเป็นยา

บ ารุงร่างกาย หรอืสามารถซือ้เป็นของฝากจากประเทศเกาหล ี จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ ศนูยร์วม

เครือ่งส าอางแบรนดด์งัเกาหล ีเชน่ ROJUKISS, LOTREE, LANEIGN, SULWASOO ใหท้่านได ้

เลอืกซือ้ในราคาพเิศษ  หลังจากนัน้น าทา่นเทีย่วชม พระราชวงัเคยีงบกกงุ พระราชวังแหง่นีเ้ป็นทัง้

สญัญลักษณ์และแหลง่ทอ่งเทีย่วยอดฮติของกรงุโซล พระราชวังทีม่ขีนาดใหญแ่ละเกา่แกท่ีส่ดุในกรงุ

โซล  สรา้งขึน้ในปี 1394 ในสมัยพระเจา้แทโจ ราชวงศโ์ชซอน เดมิทนัีน้ภายในพระราชวังมอีาคาร

และต าหนักต่างๆมากกว่า 200 หลัง แต่เมือ่มกีารรุกรานของญีปุ่่ น อาคารสว่นใหญ่ก็ไดถู้กท าลายลง

เหลอือยู่เพยีงแค่ 10 หลังเท่านัน้ ค าว่า “เคียงบกกุง” หมายถงึ พระราชวังแห่งพรทีม่แีสงสว่าง 

ภายในบริเวณของพระราชวังแห่งนี้มีสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจดังนี้คือ “พระที่น่ังคึนจองวอง 

(Geunjeongjeon)”และ “ศาลาเคียงฮวยรู (Hyangwonjeong)” ซึง่ตัง้อยู่ภายในบรเิวณสระน ้ามี

ทัศนียภาพทีส่วยงามมาก และรอบๆ บรเิวณตรงประตูจอนชลุมุน พพิธิภัณฑพ์ืน้บา้นแห่งชาตเิกาหล ี

ที่นี่เป็นพพิธิภัณฑ์ที่แสดงถงึประวัตศิาสตร์และวัฒนธรรมพื้นบา้นของคนเกาหลี ตัง้แต่สมัยก่อน

ประวัตศิาสตร์จนถงึจุดสิน้สุดของราชวงศ์โชซอน พพิธิภัณฑแ์ห่งนี้สรา้งขึน้ในปี 1945 แต่เดมิเป็น

พพิิธภัณฑ์ชาติพันธุ์วทิยาแห่งชาติ ก่อนจะไดรั้บการออกแบบอาคารใหม่และถูกเปลี่ยนมาเป็น

พพิธิภณัฑพ์ืน้บา้นแหง่ชาตเิกาหล ีในปี 1993 นับตัง้แตก่ารกอ่ตัง้พพิธิภณัฑ ์ก็ไดม้กีารศกึษาและการ

วจิัยประวัตศิาสตรพ์ืน้บา้นของเกาหลี และเก็บรวบรวมสิง่ประดษิฐจ์ากภูมภิาคต่างๆ ในเกาหล ีเพือ่

น าเสนอใหป้ระชาชนเขา้ใจในวถิชีวีติและวัฒนธรรมของชาวเกาหล ีดังนัน้การเยีย่มชมพพิธิภัณฑแ์ห่ง

นีจ้ะเป็นประตูสูค่วามเขา้ใจอยา่งลกึซึง้ของชวีติและวัฒนธรรมของคนเกาหลไีดเ้ป็นอยา่งด ี(มบีรกิาร
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เชา่ชดุฮันบกส าหรับผูท้ีส่นใจถ่ายรูปซมึซบับรรยากาศภายในพระราชวัง และ พพิธิภัณฑ ์เพือ่ความ

ทรงจ าดีๆ  กรณุาตดิตอ่เซลลท์ีจ่องทัวรก์อ่นลว่งหนา้) 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (8) 

บา่ย  น าท่านเดนิทางสู ่หมูบ่า้นบุกชอนฮนัอก Bukchon Hanok Village เป็นอกีหนึง่สัญลักษณ์ของ

เกาหลี ท่ามกลางตึกรามบา้นช่องที่ทันสมัยของกรุงโซลนั้น หมู่บา้นแห่งนี้ก็ยังคงรักษาอาคาร

บา้นเรอืนในสมยัโบราณ มกีลิน่อายของเกาหลใีนยคุเกา่แก ่เหมาะส าหรับคนทีช่อบสถานทีท่่องเทีย่ว

เชงิประวัตศิาสตร ์ในปัจจบุนันีบ้า้นฮนัอกหลายหลังในหมูบ่า้นถกูดัดแปลงใหเ้ป็นศนูยว์ัฒนธรรม เกสต์

เฮา้ส ์รา้นอาหาร และโรงน ้าชา เปิดใหบ้รกิารแกนั่กท่องเทีย่วทีเ่ขา้มาเพือ่สัมผัสและเรยีนรูว้ัฒนธรรม

เกาหลแีบบดัง้เดมิ และอกีหนึง่ส ิง่ทีส่ าคัญก็คอืหมูบ่า้นนีเ้ป็นยา่นทีม่คีนเกาหลอียูอ่าศัยกนัจรงิๆภายใน

บา้น ต่อจากนัน้เดนิทางกันต่อ ณ ถนนซมัชองดองกลิ เป็นสถานทีซ่ ึง่ดงึดูดผูท้ีม่าเยีย่มชมหมูบ่า้น 

Bukchon Hanok ซึง่มลีักษณะเป็นเขาวงกตทีแ่ผ่ก ิง่กา้นสาขาของบา้นโบราณอายหุลายศตวรรษที่

เต็มไปดว้ยการฝึกอบรมชา่งฝีมอื หอ้งชา และพพิธิภัณฑข์นาดเล็ก นอกจากนัน้ยังมแีกลเลอรีต่่างๆ

เชน่พพิธิภณัฑแ์หง่ชาตขิองศลิปะสมยัใหมแ่ละศลิปะรว่มสมยั และแกลลอรี ่Kukje ซึง่เป็นสถานที ่

แสดงงานศลิปะสุดแนว นอกจากงานศลิแลว้ ย่านนี้ยังมรีา้นเสือ้ผา้อนิดี้ทอ้งถิน่ ขายงานฝีมอืและ

ของขวัญและรา้นอาหารทอ้งถิน่อกีมากมาย จากนัน้น าทา่นยอ้นรอยละครซรียีเ์กาหลดีัง ที ่“นัมซาน”

ภเูขาแหง่เดยีวทีต่ัง้อยูใ่จกลางกรงุโซล บนยอดเขาม ีหอคอย  N SEOUL TOWER (ไมร่วมคา่ขึน้

ลฟิท)์1 ใน 18 หอคอยเมอืงทีส่งูทีสุ่ดในโลกมคีวามสงูถงึ 480 เมตร เหนือระดับน ้าทะเล น าท่านสู ่

NAMSAN VIEW POINT ใหท้่านไดถ้่ายรูปและสัมผัสความน่ารักของวัยรุ่นเกาหล ีซึง่นยิมมาคลอ้ง

กญุแจคูรั่กไวบ้นระเบยีงแทบจะทุกดา้น SEOUL TOWER จงึเต็มไปดว้ยกญุแจหลากหลายสหีลังจาก

นัน้น าท่านสู่การชอ้ปป้ิงที ่เมยีงดง หรอื สยามสแควรเ์กาหลที่านสามารถเลอืกสนิคา้เทรนดแ์ฟชั่น

ล่าสุดของเกาหลไีดท้ีน่ี่โดยเฉพาะสนิคา้วัยรุ่นเชน่เสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครือ่งประดับ ทัง้แบรนด์

เนม เชน่ EVISU, GAP, ONISUKA TIGER และสนิคา้จากแบรนดเ์กาหลโีดยเฉพาะ เครือ่งส าอางเชน่

ETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE อกีทัง้ยังมรีา้น

กาแฟ รา้นอาหารตา่งๆ ทา่นสามารถลิม้ลองไอศกรมี 2,000 วอน ทีส่งูเกอืบฟตุไดท้ีน่ี้  และ STREET 

FOOD อกีหลากหลายรายการใหท้กุทา่นไดเ้พลดิเพลนิกบัอาหารฟิวชัน่ หลากหลายประเภท จากนัน้

น าท่านชมแหล่งชอ้ปป้ิงปลอดภาษี DUTY  FREE ชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นม  มากมาย อาท ินาฬกิา,

แว่นตา,เครื่องส าอางค์,กระเป๋า,กลอ้งถ่ายรูป หรือจะเป็นโทรศัพท์มอืถอื ใหท้่านอสิระไดเ้ลือกซือ้

อย่างเ ต็มที่ส าหรับท่านใดที่ต อ้งการจะซื้อของปลอดภาษี สามารถที่จะช็อปป้ิงกันไดท้ี ่

หา้งสรรพสนิคา้ปลอดภาษ ีบรเิวณเมยีงดงซึง่จะมสีนิคา้แบรนดเ์นมปลอดภาษีหลากหลายชนดิให ้

ทกุทา่นไดเ้ลอืกชอ๊บเลอืกชมกนั  

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ (9)  

ทีพ่กั น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั  GALAXY HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีห่า้ ฮอกเก็ตนาม ู– สมนุไพรน า้มนัสนเข็มแดง– ชอ้ปป้ิงทีฮ่งแด –STAR PARK – 

                      SUPER MARKET –  อนิชอน 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(10) 

น าท่านเดนิทางสู ่ศูนยส์มุนไพรบ ารุงตบั ฮอกเก็ตนามู (Raisin Tree Center) น าท่านชมศูนย์

สมนุไพรทีไ่ดรั้บการจดลขิสทิธิเ์ป็นสมนุไพรทีท่ั่วโลกยอมรับ รวมถงึสถาบันต่างๆ ว่าเป็นสมนุไพรทีม่ี

คุณภาพดทีีสุ่ดในการบ ารุง และดูแลตับไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ชว่ยขับลา้งดท็ีอกสารพษิออกจาก

ร่างกาย เช่น แอลกอฮอล ์สารกันบูด สผีสมอาหาร ฯลฯ ซึง่จัดเป็นสมุนไพรทีห่าไดย้ากในปัจจุบัน 

สามารถทานไดท้ัง้ ผูใ้หญ ่เด็ก รวมไปถงึหญงิตัง้ครรภ ์ทา่นจะไดช้มการสาธติการทดลองว่าสมนุไพร

ชนดินี้มคีุณค่าเพยีงใด จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่ ศนูยส์มุนไพรน า้มนัสนเข็มแดง(RED PINE) 

ซึง่เป็นผลติภณัฑ ์ทีส่กดัจากน ้ามนัสน ทีม่สีรรคณุชว่ยบ ารุงร่างกาย ลดไขมัน ชว่ยควบคุมอาหารและ

รักษาสมดลุในรา่งกาย  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (11)  
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บา่ย จากนัน้น าทกุทา่นสู ่ฮงแด แหลง่ชอ้ปป้ิงทีอ่ยูล่อ้มรอบไปดว้ยมหาวทิยาลัยชือ่ดังในเกาหล ีสนิคา้ใน

ยา่นนีส้ว่นใหญเ่ป็นสนิคา้วัยรุน่ทีท่ันสมยัและราคาไมแ่พงเชน่เสือ้ผา้ทีอ่อกแบบโดยดไีซดเ์นอรเ์กาหลี

รองเทา้กระเป๋าเครือ่งประดับ เครือ่งส าอาง และยังมรีา้นแบรนดเ์นมอยูท่ั่วไปเชน่ EVISU, ZARA ทุก

วันเสารล์านหนา้ประตูของมหาวทิยาลัยฮงอคิ จะมผีลงานศลิปะในรูปแบบต่างๆ เชน่ เครือ่งประดับ 

ตุ๊กตา เสือ้ผา้ และของแฮนดเ์มด ที่น่ารักและใชค้วามคดิสรา้งสรรค ์ของบางอย่างท ามาชิน้เดียว

เพือ่ใหไ้ดเ้ลอืกซือ้ บางทอีาจเป็นสนิคา้ทีม่ชี ิน้เดยีวในโลก  รา้นกาแฟขนาดยอ่ม ยา่นฮงอกิ จากนัน้น า

ทุกท่านเดนิทางสู ่ STAR PARK เป็นสถานทีท่ีเ่ปิดกวา้งในดา้นของสือ่ดจิติอล , มเิดยี , วทิยุ , 

โทรทัศน ์และสามารถจับจา่ยซือ้ของ ทีเ่หล่าซปุตารค์นดังใชก้ัน อาท ิแว่นตากันแดด ต่างหู กระเป๋า 

และอกีมากมายซึง่ใกลก้ับตกึ MBC  จากนัน้น าทุกท่านเดนิทางสู่ SUPER MARKET ซึง่ท่าน

สามารถเลือก ซือ้สนิคา้เกาหลีไดอ้กีรอบ โดยเฉพาะของกนิ เช่น บะหมีซ่นิราเมยีน (มาม่าสไตล์

เกาหล)ี อดูง้ กมิจ ิขนมชอ๊คโกพ้าย น ้าจิม้ปรงุรสหมยูา่งเกาหล ีไกตุ่น๋โสมส าเร็จรปู ผลไมต้ามฤดกูาล 

ในราคาพเิศษกอ่นกลับเมอืงไทยจากนัน้น าทา่นสูส่นามบนิอนิชอน 

วนัทีห่ก เกาหลีใต้ (สนามบินอินชอน) – กรงุเทพฯ (ท่าอากาศยานดอนเมอืง)   

00.20+1 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสาย AIR ASIA X(XJ)  เทีย่วบนิที ่XJ703 

04.20 น. (ตามเวลาทอ้งถิน่) ถงึทา่อากาศยานนานาชาต ิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

 

 

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

* ทา่นใดมไีฟทบ์นิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

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

ขออนญุาตเก็บคา่ทปิทกุทา่นทีส่นามบนิสวุรรณภมู*ิ** 

เมนอูาหาร 

1.     TAKKALBI ไกผั่ดเผ็ดบารบ์คีวิเป็นเนือ้ไกท่ีห่ั่นออกเป็นชิน้พอค า คลกุเคลา้ดว้ยซอี ิ๊วเครือ่งปรงุ และ   

         หมกัทิง้ ไวจ้นไดท้ี ่จงึน าเนือ้ไกแ่ละผักมาผัดบนกระทะยกัษ์ รับประทานพรอ้ม กมิจ ิซปุสาหรา่ย และ  ขา้วสวย 

2.     ชาบ ูชาบ ูสกุีส้ไตลเ์กาหล ีบนหมอ้ไฟรอ้นๆ ประกอบดว้ย ผักสดชนดิตา่งๆ และเนือ้หมสูไลดน์ ้าซปุ  

        รอ้นๆและเสน้อดูง้ซึง่ขาดไมไ่ดใ้นการทาน ชาบ ูชาบ ูพรอ้มขา้วสวย 

3.       คาลบี ้หมยูา่งเกาหล ีเป็นอาหารพืน้เมอืงเกาหลเีลือ่งชือ่และเป็นทีรู่จั้กกนัดทีั่วโลก มรีสชาตอิอก 

หวานกลม กล่อม โดยน าหมสูว่นทีต่ดิกับกระดูก น าไปยา่งบนเตาถ่านแบบดัง้เดมิ เสริฟ์พรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ 

และเครือ่งเคยีงตา่งๆน ้าจิม้เตา้เจีย้วและน ้าซปุสาหรา่ย มวีธิกีารรับประทานคลา้ยกบัเมีย่งค าของไทย 

4.        พุลโกก ิท าจากขา้วสวยผสมกบัเนือ้หมหูั่นเป็นชิน้เล็กๆ ผักปรงุรสและไข ่จะคลกุกบัโคชจัูง (ซอสพรกิรสเผ็ด)  

          ก็ไดถ้า้ตอ้งการเสริฟ์พรอ้มหมผัูดวุน้เสน้ และหอมใหญ ่มนี ้าขลกุขลกิออกรสหวานเล็กนอ้ย 

5.        ซมัเคทงั หรอื ไกตุ่น๋โสม อาหารต าหรับชาววังบ ารงุสขุภาพ บรกิารทา่นละ 1 ตัว บรรจอุยูใ่นหมอ้ 

เหล็กรอ้นๆ ภายในตัวไกจ่ะยดัไสด้ว้ยขา้ว และของบ ารงุต่างๆ อาท ิเม็ดพุทราแหง้ รากโสม เกา๋กี ้ปรุงรสดว้ย

พรกิไทยด า และเกลอื รับประทานพรอ้มเครือ่งเคยีงทีเ่รยีกวา่ กกัตุก ี(ท าจากหัวไชเทา้ดอง) และเสน้ขนมจนี

หนานุ่มแบบเกาหลพีรอ้มทัง้เสริฟ์ อนิซมัจหูรอืเหลา้ดองโสม 

6.        บฟุเฟ่ตบ์าบคีวิป้ิงยา่ง(ไมม่ซีฟีู้ ด) สไตลเ์กาหลใีหท้า่นเลอืกสรรทัง้ เนือ้วัว หมตูดิมนัสไลด ์หมหูมกั ตัก 

รับประทานแบบไมอ่ัน้ ทานไดจ้นอิม่ พรอ้มเครือ่งเคยีงผักสด กมิจ ิและอืน่ๆอกีมากมาย 

7.         จมิดกั  ไกอ่บซอี ิ๊ววุน้เสน้ เป็นเมนูอาหารเกาหลพีืน้เมอืงดัง้เดมิ เป็นไกผั่ดรวมกบัวุน้เสน้ มนัฝร่ัง แครอท พรกิ       
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และซอสด า เนือ้ไกท่ีน่ิม่ รสชาตคิลา้ยกบัไกพ่ะโลส้ตูรเกาหล ีทานกบัขา้ว หอมอรอ่ย รสเผ็ดถงึเครือ่ง)บฟุเฟ่ต ์

8.       อดุง้ เป็นเสน้ท าจากแป้งสาล ียาว หนาประมาณ 2-3 เซนตเิมตร นยิมทานในซปุผสมเตา้เจีย้ว อาหาร  

        ทีน่ ามาวางบนเสน้อดูงนัน้ถกูปรงุอยา่งเรยีบงา่ย 

 

 

 
 

ราคาทวัรร์วม ราคาทวัรไ์มร่วม 

1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามเสน้ทางทีร่ะบ ุ    
ในรายการชัน้ทศันาจรไป-กลับพรอ้มคณะ  
กรณีอยูต่อ่ตอ้งเสยีคา่เปลีย่นแปลงตั๋ว 

2. คา่อาหารทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ 
3. คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ 
4. คา่ทีพ่ักตามระบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 
ทา่น  
ตามโรงแรมทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ 

5. คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 
6. คา่ภาษีสนามบนิ ทกุแหง่ทีม่ ี
7. คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละ 20 กก. 1
ใบ/ทา่น 
8. คา่หัวหนา้ทัวรน์ าทา่นทอ่งเทีย่วตลอด
รายการในตา่งประเทศ 
9. คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง 
-  การชดเชยอบุตัเิหตสุว่นบคุคลกรณี เสยีชวีติ 

สญูเสยี   อวัยวะ สายตาหรอื ทพุพลภาพถาวร

สิน้เชงิ 1,000,000 บาท 

- การรักษาพยาบาลตอ่อบุตัเิหตแุตล่ะครัง้ 

500,000  บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

1. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง, 
คา่โทรศัพทส์ว่นตวั, คา่ซกัรดี, มนิบิารใ์นหอ้ง, 
รวมถงึคา่อาหาร และเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอื
รายการ (หากทา่นตอ้งการสัง่เพิม่ กรณุาตดิตอ่
หัวหนา้ทัวรแ์ลว้จา่ยเพิม่เองตา่งหาก) 
2. คา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ทา่นละ 
50,000 วอน หรอื 1,500 บาท ตอ่ทา่นตลอด
ท ัง้ทรปิ  
3. คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ที่
จา่ย 3% (กรณีออกใบเสร็จรบัเงนิในนามบรษิทั 
หรอืตอ้งการใบก ากบัภาษ)ี 
4. คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการ
บนิก าหนด  
(ปกต ิ20 กก.) 1 ใบ/ทา่น 

5. คา่วซีา่ส าหรับพาสปอรต์ตา่งดา้ว กรณุาเตรยีม
เอกสารคอื 1)พาสปอรต์ 2)ใบประจ าตัวคนตา่งดา้ว 
3)ใบส าคญัถิน่ทีอ่ยู ่ 4)ส าเนาทะเบยีนบา้น(ถา้ม)ี 5)
สมดุบญัชเีงนิฝาก(ถา้ม)ี 6)รปูถา่ยส ี2 นิว้ 2 รปู แลว้
ทางบรษัิทฯจะเป็นผูด้ าเนนิการยืน่วซีา่ใหท้า่นโดย
จา่ยคา่บรกิารตา่งหาก(ส าหรับหนังสอืเดนิทางตา่ง
ดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งท าเรือ่งแจง้เขา้-
ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยืน่วซีา่) 

 

วนัเดนิทาง อตัราคา่บรกิาร/ทา่น 

9-14/10-15/11-16 

/18-23/22-27  
ตลุาคม 2562 18,888 

16-21/25-30 ตลุาคม 2562 17,999 

2-7/4-9/23-28 ตลุาคม 2562 16,999 

จอยแลนด ์ 8,900 บาท 

พกัเดีย่วเพิม่ 6,900 บาท 
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เงือ่นไขการจองและการใหบ้รกิาร 
1. การจองครัง้แรก มดัจ าทา่นละ 5,000 บาท หรอืช าระทัง้หมด  
2. สว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นเดนิทาง 30 วัน ในกรณีทีไ่มช่ าระเงนิสว่นทีเ่หลอืตามเวลาทีก่ าหนด ขอสงวนสทิธิใ์นการบอก
ยกเลกิการเดนิทาง 
3. การจองจะมผีลสมบรูณ์ โดยจะตอ้งสง่แฟกซ ์หรอื อเีมล ์ใบจองทวัรใ์หเ้จา้หนา้ทีฝ่่ายขาย พรอ้มกรอกรายชือ่ของผู ้
เดนิทางทีส่ะกดตรงตามหนังสอืเดนิทาง 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์หากลกูคา้ตอ้งการขอแยกออกจากกรุ๊ป หรอืไมเ่ทีย่วตามรายการทีบ่รษัิทก าหนด 

บรษัิทขอปรับทา่นละ 300 USD 
5. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้

ทาง บรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 
6. กรณีผูเ้ดนิทางถกูปฏเิสธการเขา้-ออกประเทศจากประเทศตน้ทางและปลายทาง ทัง้จากที ่ดา้นหนา้เคานเ์ตอร์

เชค็อนิ หรอืจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืงกต็าม ทางบรษิท ัขอสงวนสทิธ์ไิมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีจ่ะเกดิขึน้
ตามมา และ จะไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทัวรท์ีท่า่นช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ 

  
 
การยกเลกิ 
1. การยกเลกิการเดนิทางจะมผีลสมบรูณ์ กต็อ่เมือ่ไดแ้ฟกซ ์หรอื อเีมล ์การยกเลกิใหก้บัเจา้หนา้ทีฝ่่ายขาย  

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

** การยกเลกิไมนั่บวันเสารอ์าทติย ์และวันหยดุนักขตัฤกษ์ ** 
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2. การขอยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีเ่จ็บป่วยหรอืมเีหตจุากรา่งกายทีไ่มส่ามารถเดนิทางในชว่งเวลาทีจ่องได ้
การยกเลกิการเดนิทาจะตอ้งแสดงใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลใหก้บัเจา้หนา้ทีฝ่่ายขายทัง้นีบ้รษัิทฯขอสงวนสทิธิ์
พจิารณาในการคนืเงนิใหก้บัลกูคา้เป็นกรณีไป  
3. ในกรณีทีเ่จา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงปฏเิสธการเขา้-ออกนอกประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของ
บรษัิท บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 
4. ในกรณีกรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยดุ หรอื เทศกาล บรษัิทฯไดม้กีารการันตมีดัจ า หรอื ซือ้ขายแบบมเีงือ่นไขกบั
สายการบนิ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT (เหมาล า), EXTRA FLIGHT (เทีย่วบนิพเิศษทีเ่พิม่เขา้มา
ชว่งวันหยดุ หรอื เทศกาลดงักลา่ว) บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่มดัจ า หรอื คา่ทัวรท์ัง้หมด 
 
หมายเหต ุ
1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์ยกเลกิการเดนิทาง ในกรณีทีจ่ านวนผูเ้ดนิทาง ต า่กวา่  15 ทา่น(ผูใ้หญ)่ ขึน้ไป โดย
บรษัิทฯ จะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วัน กอ่นการเดนิทาง  
2. เทีย่วบนิ ราคาและรายการทอ่งเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านงึถงึผลประโยชน์
ของ 
ผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 
3. หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้จีดุประสงคเ์ดนิทางเพือ่
ทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
4. ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายใดๆทัง้สิน้ อนัเนือ่งมาจากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการ
บนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่จลาจล, การเมอืง, ภยัธรรมชาต ิ(โดยบรษัิทฯจะด าเนนิการประสานงาน
เพือ่ใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุ 
แกล่กูคา้)  
5. ทางบรษัิทฯสงวนสทิธไิมค่นืเงนิ ในกรณีทีท่า่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ เชน่ ไมเ่ทีย่วบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางมือ้ เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่ง ทางบรษัิทฯไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาดกอ่น
ออกเดนิทางแลว้ 
6. ทางบรษัิทฯสงวนสทิธไิมรั่บผดิชอบใดๆ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอบุตัเิหตทุี่
เกดิจากความประมาทของตวันักทอ่งเทีย่วเอง 
7. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในเงือ่นไขขอ้ตกลง
ตา่งๆแลว้ ตามทีไ่ดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 
8. บรษัิทขอสงวนสทิธิเ์ฉพาะลกูคา้ทีม่วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้    
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