
 

 

 

บินตรง สุวรรณภูมิ – อินชอน เดินทางโดยสายการบินจินแอร 

ตามรอยซีรียดังที่ “ เกาะนามิ” / สวนสนุก EVERLAND (รวมบัตรเครื่องเลน) 

เยือนอุทยานแหงชาติซอรัคซาน สวิตเซอรแลนดแหงเกาหลี   

N SEOUL TOWER หอคอยแหงรักและความโรแมนติก 

 



 
21.30 คณะพรอมกันท่ีจุดนัดหมาย สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ชั้น 4 เคานเตอร D 

สายการบิน JIN AIR (LJ)  (ลงประตูทางเขาหมายเลข 2) โดยมีหัวหนาทัวรและเจาหนาท่ีของบริษัทฯ 

รอตอนรับและอํานวยความสะดวกกอนข้ึนเคร่ือง  

 
01.00 บินลัดฟาสูประเทศเกาหลีใต โดยสายการบิน JIN AIR (LJ) เท่ียวบินท่ี LJ 002 บริการอาหารและ

เคร่ืองดื่มบนเคร่ือง  

08.00 เดินทางถึง สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต หมายเหตุ: เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย 2 ชั่วโมง 

(กรุณาปรับนาฬิกาของทานเปนเวลาทองถิ่น เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย) หลังจากผานการตรวจ

คนเขาเมืองและศุลกากรเกาหลี  นําทานเดินทางสู เกาะนามิ เมืองชุนชอน จังหวัด คังวอน ลงเรือเฟอรรี

ขามไปยังเกาะ (ใชเวลาประมาณ 10 นาที) ใหทานไดด่ืมดํ่ากับธรรมชาติ แมกไม ทิวสนบนเกาะนามิ 

ทามกลางบรรยากาศโรแมนติกของฤดูแหงหิมะโปรยปราย ที่ขาวโพลนไปทั่วทั้งเกาะ ใหทานไดยอนรอย

ละครรักแนว DRAMA ซีรียเกาหลีที่โดงดังไปทั่วเอเชีย  WINTER LOVE SONG  หรือ เพลงรักในสาย

ลมหนาว พรอมเก็บภาพความประทับใจ ถายรูป กับดาราแสดงนํา BAE YONG JOON และ CHOI JI 

WOO รูปปนที่สรางขึ้นเพื่อไวเก็บเปนภาพความประทับใจ กับฉากและเน้ือเร่ืองที่เรียกเสียงสะอ้ืนและ

นํ้าตาของผูชมนอกจออยางทวมทน นอกจากน้ียังมีกิจกรรมอ่ืนๆ ใหทานไดปนจักรยานชมวิวเหมือนใน

ละครหรือชมฟารมเลี้ยงนกกระจอกเทศ จากน้ันใหทุกทานไดเลือกซื้อตุกตาหมีที่แตงตัวในหลากหลาย 

COLLECTION ที่ TEDDY BEAR MUSUEM ขนาดยอม ที่ยอมากจาก เกาะเชจูเลยทีเดียว จะไดเห็นได

สัมผัสหมีแท็คด้ีแบรที่นารักจากทั่วโลกที่มีมากวา 100 ป โดยจัดทําเปนเร่ืองราวและฉากที่แสดงเร่ืองราว

และจําลองวิถีชีวิตของคนเกาหลี โดยใช ตุกตาหมี แตงตัวตามสไตลนารักๆมีทั้งแบบแสดงโชวและเปน

แบบเคลื่อนไหวได ทานยังสามารถซื้อ ตุกตาหมี TEDDY BEAR SHOP  

 
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร 

   เดินทางสูจังหวัดคังวันโด เพื่อเขาสู อุทยานแหงชาติโซรัคซาน หรือ สวิสเซอรแลนดเกาหลี (ไมรวม 

CABLE CAR )  แดนมหัศจรรยแหงขุนเขาของผืนปาที่อุดมสมบูรณไปดวยปาไมและลําธารตาม

ธรรมชาติที่มีความงดงามมากที่สุดแหงหน่ึงตลอดทั้งปในฤดูใบไมผลิภูเขาจะถูกปกคลุมไปดวยใบไม

เขียวขจีใหทานไดเพลิดเพลินกับวิวสองขางทางทั่วทั้งหุบเขา จากน้ันนําทุกทานเดินทางสูวัดชินฮึงซา 

กอนเขาสูอาณาเขตของวัดชินฮึงซาใหทานไดถายรูปกับอนุสาวรียหมีเสี้ยวพระจันทร ที่สรางขึ้นจาก

ความเชื่อในตํานานเร่ืองเลาวาหมีเปนตนกําเนิดของชาวเกาหลี นําทานนมัสการพระพุทธรูปสัมฤทธิ์ปาง

วันแรก กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – เกาหลีใต (สนามบินอินชอน)  

วันที่สอง     เกาะนามิ – TEDDY BEAR MUSEUM – อุทยานแหงชาติซอรัคซาน –  วัดชินฮึงซา 

 



สมาธิขนาดใหญกลางหุบเขาที ่ วัดชินฮึงซา  วัดเกาแกที่สรางในสมัยอาณาจักรชิลลา อายุมากกวา 1,000 

ป ทานยังสามารถขามสะพานเขาสูเขตวิหารเพื่อสักการะและขอพรจากพระพุทธรูปดานใน รวมทั้ง

ภาพวาดที่เกี่ยวเน่ืองกับลัทธิเตา และพุทธศาสนาที่นาสนใจ 

 
ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 

นําทานเขาสูท่ีพัก  ณ SORAK PARK HOTEL / KUMHO SORAK RESORT หรือเทียบเทา 

 

 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

 นําทานเดินทางสู  กิมจิแลนด เลากันวากิมจิเกิดขึ้นสมัยโชชอนโดยชาวบานจะเก็บผักสดหมักไวในไห

เพื่อไวกินไดในทุกฤดูกาล ชาวเกาหลีจะนํากิมจิใสลงในอาหารแทบทุกชนิด ต้ังแต ขาวสวย ซุป ขาวผัด 

สตู บะหมี่ จนกระทั้งพิซซา และเบอรเกอร ”กิมจิ” จึงถือเปนอาหารประจําชาติของคนเกาหลี ที่ไมวามื้อ

ไหนจะตองมีกิมจิเปนเคร่ืองเคียงประจําโตะอาหารในทุกมื้อ คนเกาหลีในสมัยกอนนิยมทํากิมจิไวกินเอง

ที่บาน ซึ่งกิมจิน้ันมีมากกวา 100 ชนิด ดังน้ันสูตรตนตําหรับของแตละบานจึงไมเหมือนกัน ใหทานได

เรียนรูสวนผสมของการทํากิมจิและไดฝกลองทําดวยฝมือของตัวเองพรอมนําทุกทานไดใสชุดประจําชาติ

เกาหลี “ฮันบก” และถายรูปภาพความประทับใจ 

 
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร 

 จากน้ันเดินทางสู สวนสนุกเอเวอรแลนด สวนสนุกกลางแจงที่ใหญที่สุดของประเทศซึ่งต้ังอยูทามกลาง

หุบเขา พบกับ “FESTIVALWORLD” การแสดงขบวนพาเหรดอันตระการตา สนุกสุดมันสกับบัตร

FREE PASS ที่ทานสามารถเลือกเลนเคร่ืองเลนไดทุกชนิดไมจํากัดจํานวนคร้ัง พบกับเคร่ืองเลนใหมที่

วันที่สาม กิมจิแลนด พรอมใสชุดประจําชาติเกาหลี “ฮันบก” – สวนสนุกเอเวอรแลนด – COSMETIC 

SHOP  – ชอปปงทงแดมุน 

 



ทุกทานไมควรพลาด T-EXPRESS พรอม เก็บภาพความประทับใจกับสวนดอกไมซึ่งเต็มสะพร่ังกลาง

ลานโดยถูกจัดไวเปน THEME ตามฤดูกาล (มีนาคม-เมษายน:สวนดอกทิวลิป / พฤษภาคม-มิถุนายน:

สวนดอกกุหลาบ / สิงหาคม-กันยายน:สวนดอกลิลลี่ / ตุลาคม-พฤศจิกายน:สวนดอกเบญจมาศ) 

นอกจากน้ียังสามารถทองไปกับโลกของสัตวปาซาฟารี พบกับ ไลเกอร ลูกแฝดผสมระหวางพอสิงโต

และแมเสือ นับเปนแฝดผสมเสือ-สิงโตคูแรกในโลกนอกจากน้ันใหทานไดต่ืนตาในสวนสัตวซาฟารี ชม

ความนารักของสัตวตางๆ และไดเพลิดเพลินกับการใหอาหารหมีที่ทุกทานไมควรพลาด พลาด จากน้ัน

นําทานสู ศูนยรวมเคร่ืองสําอางแบรนดดังเกาหลี เชน ROJUKISS, LOTREE, LANEIGN, SULWASOO 

ใหทานไดเลือกซื้อในราคาพิเศษถึงเวลาพาทุกทานตะลุยสูแหลงชอปปงที่ไดชื่อวาใหญที่สุดในเอเชีย 

ตลาดทงแดมุน หางสรรพสินคากวา 10 แหง ที่บางหางเปดตลอด 24 ชั่วโมง เชน  MIGLIORE, DOOTA 

TOWER, HELLO AM, DESIGNER CLUB  ทานสามารถเลือกซื้อสินคาหลากหลายประเภทไดที่น่ี อาทิ

เชน เสื้อผาบุรุษ-สตรี รองเทาบุรุษ-สตรี รองเทาผาใบ เข็มขัด ของที่ระลึก ชุดเคร่ืองครัว ถุงเทา ผาพันคอ 

ในราคาเกาหลีอยางแทจริง 

 
ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 

  นําทานเขาสูท่ีพัก ณ BENIKEA SEOUL HOTEL หรือเทียบเทา 

 

 
เชา          รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

นําทานสู ศูนยโสมรัฐบาล ซึ่งรับรองคณุภาพจากรัฐบาล เปนโสมที่อายุ 6 ป ซึ่งถือวามีคุณภาพดีที่สุด ให

ทานไดเลือกซื้อโสมคุณภาพและราคาถูกกวาไทย 2 เทา โสมเกาหลีถือเปนยาบํารุงรางกาย หรือสามารถ

ซื้อเปนของฝากจากประเทศเกาหลี  และจากน้ันนําทานเดินทางสู  ศูนยสมุนไพรฮ็อกเกตนามู ตนไมชนิด

น้ีเจริญเติบโตในปาลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือนํ้าทะเล 50-800 เมตร เมล็ดพันธุฟ

ของสมุนไพรออตเกตนามูน้ี เปนที่นิยมของคนเกาหลีรุนใหม เพราะมีผลชวยดูแลตับใหแข็งแรง ปองกัน

โรคตับแข็งไมถูกทําลายจากการด่ืมแอลกอฮอล กาแฟ บุหร่ี สารตกคางจากอาหาร และยา     จากน้ันนํา

ทานเดินทาง ผานชม ทําเนียบประธานาธิบดี หรือ บลูเฮาส จากน้ันนําทานเที่ยวชม พระราชวังชางดอกกุง 

วันที่สี ่ ศูนยโสมรัฐบาล – ศูนยสมุนไพรฮอกเกตนามู- บลูเฮาส – พะราชวังชางด็อกกุง – SEOUL 

TOWER (ไมรวมคาลิฟท)  – DUTY FREE –  ชอปปงเมียงดง 

 



(CHANGDEOKGUNG)  เปนพระราชวังที่สวยงามและทรงคุณคาที่สุดในประวัติศาสตรเกาหลี ที่เคยมี

การปกครองดวยระบบกษัตริย จนไดรับการขึ้นทะเบียนใหเปนหน่ึงในมรดกโลกทางดานวัฒนธรรมของ

องคการยูเนสโก พระราชวังแหงน้ีมีความสําคัญมากเพราะเปนพระราชวังหลวง สรางในป ค.ศ.1405 ใช

เปนที่ประทับของกษัตริยในราชวงศโชชอนหลายพระองค จนถึงพระเจาชุนจง (SEONJEONG) ซึ่งเปน

กษัตริยองคสุดทายของราชวงศ ที่สิ้นพระชนมลงในป ค.ศ.1926 ดังน้ัน ทางรัฐบาลเกาหลีจึงไดอนุรักษ

พระราชวังแหงน้ีเอาไวอยางดีที่สุด   

 
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร 

นําทานยอนรอยละครซีรียเกาหลีดัง MY NAME IS KIM SAM SOON และ BOY OVER FLOWER ที่ 

“นัมซาน” ภูเขาแหงเดียวที่ต้ังอยูใจกลางกรุงโซล บนยอดเขามีหอ SEOUL TOWER 1 ใน 18 หอคอย

เมืองที่สูงที่สุดในโลกมีความสูงถึง 480 เมตร เหนือระดับนํ้าทะเล นําทานสู NAMSAN VIEW POINT 

(ไมรวมคาลิฟท)ใหทานไดถายรูปและสัมผัสความนารักของวัยรุนเกาหลี นิยมมาคลองกุญแจไวดวยกัน

ระเบียงทุกดานของ SEOUL TOWER จึงเต็มไปดวยกุญแจหลากหลายสี จากน้ันนําทานสู แหลงชอปปง

ปลอดภาษี DUTY  FREE ชอปปงสินคาแบรนดเนม  มากมาย อาทิ นาฬิกา,แวนตา,เคร่ืองสําอางค,

กระเปา,กลองถายรูป หรือจะเปนโทรศัพทมือถือ ใหทานอิสระไดเลือกซื้ออยางเต็มที่ ถึงเวลาพาทุกทาน

ไปชอปปงที่ เมียงดง หรือ สยามสแควรเกาหลี ทานสามารถเลือกสินคาเทรนดแฟชั่นลาสุดของเกาหลีได

ที่น้ีโดยเฉพาะสินคาวัยรุนเชนเสื้อผา รองเทา กระเปา เคร่ืองประดับ ทั้งแบรนดเนมเชน EVISU, GAP, 

ONISUKA TIGER และสินคาจากแบรนดเกาหลีโดยเฉพาะ เคร่ืองสําอางเชนETUDE HOUSE, SKIN 

FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS,LANEIGE อีกทั้งยังมีรานกาแฟ รานอาหารตางๆ 

ทาน สามารถลิ้มลองไอศกรีม  2,000 วอน ที่สูงเกือบฟุตไดที่น้ี  และKRISPY KREMEโดนัท ที่สุดแสน

อรอย  

 
ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 

   นําทานเขาสูท่ีพัก ณ BENIKEA SEOUL HOTEL หรือเทียบเทา 

 

 



 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหาร ของโรงแรม 

นําทานสู RED PINE เปนผลิตภัณฑ ที่สกัดจากนํ้ามันสน ที่มีสรรคุณชวยบํารุงรางกาย ลดไขมัน ชวย

ควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในรางกาย จากน้ันนําทานเลือกซื้อ อเมทิส เปนหินที่มีพลังในการบําบัดทั้ง

ดานรางกายและจิตใจของผูสวมใส  ขจัดความคิดแงลบ เปนพลอยแหงสุขภาพและนําโชค  สามารถ

ปกปองคุมครองผูสวมใสได โดยมีต้ังแตสีมวงออนเย็นตาจนถึงสีมวงเขม มีเสนหเยายวนใจ พลอยน้ีจะ

งามจับตาเมื่อมาทําเปนแหวน จ้ี ตางหูและสรอย และนิยมใชในการแกไขฮวงจุยที่ไมดีภายในบานดวย 

และนําทานสู TRICK EYE  MUSEUM แกลอร่ี “เคล็ดลับงานศิลปะแหงภาพ” แนวคิดรูปแบบใหม เพื่อ

ตองการจะจุดประกายความคิดสรางสันและจินตนาการของการสรางภาพ โดยใชเทคนิคพิเศษจากภาพ

สามมิติที่รวมทฤษฎีทางวิทยาศาสตรและการซอนภาพกระตุนความเคลื่อนไหวของภาพใหมีมิติเหมือน

จริง โดยใหความรูสึกมีสวนรวมกับภาพถายน้ันๆ ในพิพิธภัณฑมีภาพงานชิ้นโบวแดง สนุกกันแบบเต็มๆ 

กับการแอ็คชั่นทาทางตางๆ ที่รูปถายของทานจะออกมาดูประหน่ึงเหมือนจริงในเหตุการณ พรอมกับเขา

ชม ICE MUSEUM เมืองนํ้าแข็งที่มีผลงานศิลปะแกะสลักนํ้าแขง็กวา 50 ชิ้น  รวมอยูในที่เดียว พรอมจัด

แสดงในแบบที่ไมธรรมดา แตจําลองเปนเมืองที่ทุกอยางกลายเปนนํ้าแข็ง! และเอาใจเด็กๆ ดวยสไลเดอร

นํ้าแข็ง และกิจกรรมอ่ืนๆ อีกมากมาย ใหคุณไดเดินเที่ยวอยางไมรูสึกเบื่อ อาทิ สัมผัสประสบการณน่ังรถ

ลากกวางรูดอรฟ ทักทายลุงซานตา โพสทาคูกับนกเพนกวินขั้วโลก สํารวจบานนํ้าแข็งเอสกิโม เยี่ยมชม

ปราสาทนํ้าแขง็ ชมวิวจากบนกําแพงเมือง และลองเขาพักโรงแรมที่ทุกอยางทําจากนํ้าแข็ง!   

 
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร 

นําทาน ชอปปงท่ีฮงอิก แหลงชอปปงที่อยูลอมรอบไปดวยมหาวิทยาลัยชื่อดังในเกาหลี สินคาในยานน้ี

สวนใหญเปนสินคาวัยรุนที่ทันสมัยและราคาไมแพงเชนเสื้อผาที่ออกแบบโดยดีไซดเนอรเกาหลีรองเทา

กระเปาเคร่ืองประดับ เคร่ืองสําอาง และยังมีรานแบรนดเนมอยูทั่วไปเชน EVISU, ZARA ทุกวันเสาร

ลานหนาประตูของมหาวิทยาลัยฮงอิค จะมีผลงานศิลปะในรูปแบบตางๆ เชน เคร่ืองประดับ ตุกตา เสื้อผา 

และของแฮนดเมด ที่นารักและใชความคิดสรางสรรค ของบางอยางทํามาชิ้นเดียวเพื่อใหไดเลือกซื้อ บาง

ทีอาจเปนสินคาที่มีชิ้นเดียวในโลก นําทานสูสนามบินอินชอน ระหวางทางพาทานแวะละลายเงินวอนที่

รานคาสนามบิน SUPER MARKET ซึ่งทานสามารถเลือกซื้อสินคาเกาหลีไดอีกรอบ โดยเฉพาะของกิน 

เชน บะหมี่ซินราเมียน (มามาสไตลเกาหลี) อูดง กิมจิ ขนมชอคโกพาย นํ้าจ้ิมปรุงรสหมูยางเกาหลี ไกตุน

โสมสําเร็จรูป ผลไมตามฤดูกาล ในราคาพิเศษกอนกลับเมืองไทย 

วันที่หา     RED PINE – ศูนยพลอยอเมทิส –TRICK EYE MUSEUM+ICE MUSEUM – ช็อปปง

ยานฮงอิค – SUPER MARKET – กรุงเทพฯ 

 



19.30 เดินทางกลับสูกรุงเทพฯโดยสายการบิน JIN AIR (LJ) เท่ียวบินท่ี LJ001 บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบน

เคร่ือง 

23.40  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 

***************โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม************** 

 

อัตราคาบริการ 

 

 

 

 

 
 

อัตราคาบริการนี้รวม 

 คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับตามเสนทางที่ระบุในรายการชั้นทัศนาจรไป-กลับพรอมคณะ กรณีอยูตอตองเสียคา

เปลี่ยนแปลงต๋ัว 

 คาอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ 

 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ 

 คาที่พักตามระบุในรายการ พกัหองละ 2 ทาน ตามโรงแรมที่ระบุ หรือเทยีบเทา 

 คารถรับ-สง และนําเที่ยวตามรายการ 

 คาภาษีสนามบิน ทุกแหงที่ม ี

 คานํ้าหนักกระเปาสัมภาระทานละ 15 กก. 

 คาหัวหนาทัวรนําทานทองเที่ยวตลอดรายการในตางประเทศ 

 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง การชดเชยอุบัติเหตุสวนบุคคลกรณี เสียชีวิต สูญเสยี   อวัยวะ สายตาหรือ ทุพพล

ภาพถาวรสิ้นเชิง 1,000,000 บาท / การรักษาพยาบาลตออุบัติเหตุแตละคร้ัง 500,000  บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม) 
 

อัตราคาบริการนี้ไมรวม 

 คาใชจายสวนตัว อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง, คาโทรศัพทสวนตัว, คาซักรีด, มินิบารในหอง, รวมถึงคาอาหาร และ

เคร่ืองด่ืมที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาติดตอหัวหนาทัวรแลวจายเพิ่มเองตางหาก) 

 คาทิปคนขับรถ และไกดทองถิ่นทานละ 6 USD ตอคนตอวัน หรือ ทานละ 30,000 วอน หรือ 900 บาท / ทานตลอด

ท้ังทริป  

 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% (กรณีออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท) 

 คานํ้าหนักกระเปาสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ 15 กก.) 

 คาวีซาสําหรับพาสปอรตตางดาว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอรต 2)ใบประจําตัวคนตางดาว 3)ใบสําคัญถิ่นที่อยู 

4)สําเนาทะเบียนบาน(ถามี) 5)สมุดบัญชีเงินฝาก(ถามี) 6)รูปถายสี 2 น้ิว 2 รูป ทางบริษัทฯจะเปนผูดําเนินการยื่นวีซา

อัตราคาบริการ ทานละ 

1-5 / 8-12 / 15-19 มีนาคม 59 17,900 

พักเดี่ยวเพ่ิม ทานละ 5,900 

 



ใหทานโดยจายคาบริการตางหาก (สําหรับหนังสือเดินทางตางดาว เจาของหนังสือเดินทางตองทําเร่ืองแจงเขา-ออก

ดวยตนเองกอนจะยื่นวีซา) 
 

เงื่อนไขการสํารองที่นั่ง 

• กรุณามัดจํา 10,000 บาท หรือชําระท้ังหมด / ทานหลังจากการจองภายใน 3 วัน โดยโอนเงินเขาบัญชี 

ธนาคาร  ไทยพาณิชย  (สาขา หน่ึงพัน) 

ชื่อบัญชี  บริษัท แกรนด ฮอลิเดย จํากัด 

เลขท่ีบัญชี 175-231417-5 (ออมทรัพย) 

• แฟกซสลิปโอนเงินมาท่ีบริษัทฯ  แฟกซ 02-3619688 พรอมสงสําเนาหนาหนังสือเดินทาง ท่ีมีอายุการใชงานเหลือไม

ต่ํากวา 6 เดือน 

• คาทัวรสวนท่ีเหลือ ชําระกอนการเดินทางอยางนอย 15 วัน ในกรณีที่ไมชําระเงินสวนที่เหลือตามเวลาที่กําหนด ขอ

สงวนสิทธิใ์นการบอกยกเลิกการเดินทาง 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ หากลูกคาตองการขอแยกออกจากกรุป หรือไมเท่ียวตามรายการท่ีบริษัทกําหนด บริษัทขอปรับ

ทานละ 300 USD 
 

การยกเลิก 

• การยกเลิกการเดินทางจะมีผลสมบูรณ ก็ตอเมื่อไดแฟกซ หรือ อีเมล การยกเลิกใหกับเจาหนาที่ฝายขาย  

• ยกเลกิกอนการเดินทาง 30 วันทําการขึ้นไป   คืนเงินทั้งหมด 

• ยกเลกิกอนการเดินทาง 15 วันทําการขึ้นไป  เก็บคาใชจาย ทานละ 5,000 บาท 

• ยกเลกิกอนการเดินทาง 7 - 14 วันทําการ  เก็บคาใชจาย 50% ของราคาทัวร 

• ยกเลกิการเดินทางนอยกวา 1 - 6 วันทําการ   เก็บคาใชจายทั้งหมด 100 % ของราคาทวัร 

• การขอยกเลกิการเดินทางในกรณีที่เจ็บปวยหรือมีเหตุจากรางกายที่ไมสามารถเดินทางในชวงเวลาที่จองได การยกเลิก

การเดินทาจะตองแสดงใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลใหกับเจาหนาที่ฝายขายทั้งน้ีบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์พิจารณา

ในการคืนเงินใหกับลูกคาเปนกรณีไป  

• ในกรณีที่เจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองปฏิเสธการเขา-ออกนอกประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น 

• ในกรณีกรุปที่เดินทางชวงวันหยุด หรือ เทศกาล บริษัทฯไดมีการการันตีมัดจํา หรือ ซื้อขายแบบมีเงื่อนไขกับสายการ

บิน รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน CHARTER FLIGHT (เหมาลํา), EXTRA FLIGHT (เที่ยวบินพิเศษที่เพิ่มเขามาชวง

วันหยุด หรือ เทศกาลดังกลาว) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคามัดจํา หรือ คาทัวรทั้งหมด 
 

เมนูอาหาร 

• DUKKALBI ไกผัดเผ็ดบารบีคิวเปนเน้ือไกที่ห่ันออกเปนชิ้นพอคํา คลุกเคลาดวยซีอ๊ิวเคร่ืองปรุง และหมักทิ้งไว

จนไดที่ จึงนําเน้ือไกและผักมาผัดบนกระทะยักษ รับประทานพรอม กิมจิ ซุปสาหราย และขาวสวย 

• ชาบู ชาบ ูสุกี้สไตลเกาหลี บนหมอไฟรอนๆ ประกอบดวย ผักสดชนิดตางๆ และเน้ือหมูสไลดนํ้าซุปรอนๆ และเสนอู

ดงซึ่งขาดไมไดในการทาน ชาบู ชาบู พรอมขาวสวย 

 



• คาลบี้ หมูยางเกาหลี เปนอาหารพื้นเมืองเกาหลีเลื่องชื่อและเปนที่รูจักกันดีทั่วโลก มีรสชาติออกหวานกลมกลอม โดย

นําหมูสวนที่ติดกับกระดูก นําไปยางบนเตาถานแบบด้ังเดิม เสิรฟพรอมขาวสวยรอนๆ และเคร่ืองเคียงตางๆ นํ้าจ้ิม

เตาเจ้ียวและนํ้าซุปสาหราย มีวิธีการรับประทานคลายกับเมี่ยงคําของไทย 

• พิบิมพัพ พุลโกกิ ทําจากขาวสวยผสมกับเน้ือหมูห่ันเปนชิ้นเล็กๆ ผักปรุงรสและไข จะคลุกกับโคชูจัง (ซอสพริกรส

เผ็ด) ก็ไดถาตองการ เสิรฟพรอมหมูผัดวุนเสน และหอมใหญ มีนํ้าขลุกขลิกออกรสหวานเล็กนอย 

• ซัมเคทัง หรือ ไกตุนโสม อาหารตําหรับชาววังบํารุงสุขภาพ บริการทานละ 1 ตัว บรรจุอยูในหมอเหล็กรอนๆ ภายใน

ตัวไกจะยัดไสดวยขาว และของบํารุงตางๆ อาทิ เม็ดพุทราแหง รากโสม เกากี้ ปรุงรสดวยพริกไทยดํา และเกลือ 

รับประทานพรอมเคร่ืองเคียงที่เรียกวา กักตุกี (ทําจากหัวไชเทาดอง) และเสนขนมจีนหนานุมแบบเกาหลีพรอมทั้ง

เสิรฟ อินซัมจูหรือเหลาดองโสม 

• โอซัม พุลโกกิ ประกอบดวยปลาหมึกสด และหมูสไลดที่ผานการหมักดวยเคร่ืองปรุงจนไดที่ นํามาผัดรวมกับผักสด

นานา ชนิดบนกระทะรอนๆ รับประทานพรอมเคร่ืองเคียง และขาวสวยรอนๆ มีกลิ่นหอมนาลิ้มลอง 

• บุฟเฟตบาบีคิวปงยาง สไตลเกาหลี ใหทานเลือกสรรทั้ง เน้ือวัว หมูติดมันสไลด หมูหมัก ซีฟูดตักรับประทานแบบไม

อ้ัน ทานไดจนอ่ิม พรอมเคร่ืองเคียงผักสด กิมจิ และอ่ืนๆอีกมากมาย 
 

 

หมายเหตุ 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่จํานวนผูเดินทาง ตํ่ากวา  15 ทาน(ผูใหญ) ขึ้นไป โดยบริษัทฯ 

จะแจงใหทราบลวงหนาอยางนอย 7 วัน กอนการเดินทาง  

• เที่ยวบิน ราคาและรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชนของผู

เดินทางเปนสําคัญ 

• หนังสือเดินทาง ตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพื่อ

ทองเที่ยวเทาน้ัน 

• ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธไิมรับผิดชอบคาเสียหายใดๆทั้งสิ้น อันเน่ืองมาจากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การ

ประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอจลาจล, การเมือง, ภัยธรรมชาติ (โดยบริษัทฯจะดําเนินการประสานงานเพื่อใหเกิด

ประโยชนสูงสุดแกลูกคา)  

• ทางบริษัทฯสงวนสิทธิไมคืนเงิน ในกรณีที่ทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ เชน ไมเที่ยวบางรายการ, ไมทาน

อาหารบางมื้อ เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาดกอนออก

เดินทางแลว 

• ทางบริษัทฯสงวนสิทธิไมรับผิดชอบใดๆ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจาก

ความประมาทของตัวนักทองเที่ยวเอง 

• เมือ่ทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯจะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆ

แลว ตามที่ไดระบุไวแลวทั้งหมด 

• บริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกคาท่ีมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเท่ียวเทาน้ัน    

 


