
 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FLIGHT DETAIL 

 

LJ004 BKK - ICN 22.25 - 05.40+1 

LJ003 ICN - BKK 17.10 - 21.00 

น ้ำหนักกระเป๋ำโหลด 15 กโิลกรมั ถอืขึน้เคร ือ่ง 10 กโิลกรมั 
บรษิทัจะแจง้ไฟลท์และเวลำทีแ่น่นอนอกีคร ัง้กอ่นเดนิทำง  

หำกลูกคำ้เดนิทำงมำจำกตำ่งจงัหวดัดว้ยเครือ่งบนิภำยในประเทศ 
*****กรุณำแจง้เจำ้หน้ำทีก่อ่นท ำกำรจองคะ่***** 



รำยกำรทวัร ์ 
 

รำยกำรทวัร ์ เชำ้ เทีย่ง เย็น ทีพ่กั 

วนัที ่
1 

พบกนัทีส่นำมบนิสุวรรณภูม ิ– ออก
เดนิทำงจำกสนำมบนิสวุรรณภูม ิ - - - - 

วนัที ่
2 

เดนิทำงถงึสนำมบนิอนิชอน –  
วดัชอนดงึซำ – ขบัรถ “ลูจ “สุดมนัส ์–
พพิธิภณัฑส์ิง่ทอ - โบสถค์งัฮวำแองกลิ
กนั – ศูนยน์ักท่องเที่ยวเมอืงคงัฮวำ  
คำเฟ่โจยงับงัชกิ 

- 

จำจงัมยอน 
(บะหมีด่ ำ)+
เกีย๊วมนัดู 

โอซมั 
บุลโกก ิ

INCHEON THE BLISS 
HOTEL 

หรอืเทยีบเท่ำระดบั 3 ดำว 

วนัที ่
3 

พำจูเอำทเ์ลท – พพิธิภณัฑส์ำหรำ่ย + 
ท ำคมิบบั  ใส่ชุดฮนับก – คอสเมตกิ – 
ตลำดทงแดมนุ 

โรงแรม 
อดุง้และ เทม

ปุระผกั 
บำบคีวิ
บุฟเฟ่ต ์

GALAXY HOTEL , 
WESTERN RIVER     

หรอืเทยีบเท่ำระดบั 3 ดำว 

วนัที ่
4 

ศูนยโ์สม – ศุนยส์มุนไพร –พระรำชวงั
ชำงด็อก – ถนนซมัชองดง – คลอ้ง
กุญแจคู่รกั โซลทำวเวอร ์-DUTY FREE 
– ตลำดเมยีงดง 

โรงแรม ไก่ตุ๋นโสม 
ชำบู 

 ชำบู 

GALAXY HOTEL , 
WESTERN RIVER     

หรอืเทยีบเท่ำระดบั 3 ดำว 

วนัที ่
5 

น ้ำมนัสนเข็มแดง – ตลำดฮงอกิ – รำ้น
ละลำยเงินวอน –  กรุงเทพฯ โรงแรม จมิดกั - - 

 

วนัที ่1 พบกนัที ่สนำมบนิสุวรรณภูม ิ- ออกเดนิทำงจำกสนำมบนิสุวรรณภูม ิ

19.30 น. คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิสุวรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกช ัน้ 4 เคานเ์ตอร ์สายการบนิ  
JIN AIR เจา้หนา้ทีจ่ากบรษิทัฯคอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกใหท้่านกอ่นขึน้เคร ือ่ง 

22.25 น. ออกเดนิทางสูป่ระเทศเกาหลใีตโ้ดยสายการบนิ JIN AIR เทีย่วบนิที ่LJ004 
***บรษิทัจะแจง้ไฟลท์และเวลำทีแ่น่นอนอกีคร ัง้ก่อนเดนิทำง หำกลูกคำ้เดนิทำง
มำจำกต่ำงจงัหวดัดว้ยเครือ่งบนิภำยในประเทศ กรุณำแจง้เจำ้หน้ำทีก่อ่นท ำกำร
จองค่ะ*** มอีำหำรบรกิำรบนเครือ่งเป็น BOX SET 
 

วนัที ่2  เดนิทำงถงึสนำมบนิอนิชอน – วดัชอนดงึซำ – ขบัรถ “ลูจ “สุดมนัส ์– 
พพิธิภณัฑส์ิง่ทอ – โบสถค์งัฮวำแองกลกินั – ศูนยน์กัท่องเทีย่วเมอืงคงัฮวำ -คำ
เฟ่โจยงับงัชกิ 

05.25 น. ถงึสนามบนิอนิชอน กรงุโซล ประเทศเกาหลใีต ้(เวลำทอ้งถิน่เรว็กวำ่ประเทศไทย 2 ช ัว่โมง) 
เชำ้ หลงัผ่านพธิกีารทางตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ย พาทา่นชมวดัชอนดงึซำ (JEONDEUNGSA) 

เป็นวดัพุทธเกา่แกเ่ดมิชอืว่า จนิจองซา ตัง้แต่ยโุครยอ เป็นวดัประจ าตระกูลของกษตัรยิท์ีศ่าลเจา้
ส าหรบัเก็บราชวงศโ์ครยอ มรีูปแบบสถาปัตยกรรมทีง่ดงาม เชน่ วหิารหลกั Daeungbojeon ที่

มกีารตกแต่งดว้ยผลงานการแกะสลกัเป็นลวดลายต่างๆมากมาย ทัง้ภายในและภายนอกอาคาร 
เป็นอีกหน่ึงตวัอย่างทีด่ขีองสถาปัตยกรรมในชว่งกลางของยุคโจชอน(Joseon) ภายในวหิารจะ
เห็นมกีารสลกัเขยีนชือ่ของทหารเกาหลตีามเสาของวดันี ้ในยุคทีป่ระเทศฝร ัง่เศส นอกจากนีย้งัมี
อาคารและวหิารอีกหลายหลงัในวดันีท้ี่ไดร้บัการลงทะเบียนเป็นสมบตัิของชาตเิกาหลตี่อมาพา
ท่านเล่นรถ LUGE สุดมนัสท์ี ่GANGHWA LUGE (ลูจ หรอืทีค่นเกาหลเีรยีกว่า รูจี)้ คอื รถ



คนัเล็กๆ ทีข่บัเคลือ่นดว้ยแรงโน้มถ่วงของโลก การเล่น LUGE เราท าเพียงแค่บงัคบัทิศทางและ
ความเร็วที่ Hand ของรถ โดยหกั Hand ไปตามทางเลีย้วไปเลีย้วมา และ เบรค หรอื  ชลอ
ความเรว็ไดด้ว้ยการกด Hand ของรถลง แต่ไม่ตอ้งกงัวลส าหรบัคนทีไ่ม่เคยเล่นมากอ่น เพราะมี
เจา้หนา้ทีค่อยสอนกอ่นเล่น เป็นกจิกรรมทีเ่ล่นไดท้ ัง้เด็กและผูใ้หญ ่และไม่น่ากลวัเลย รบัรองวา่ถา้
ไดเ้ลน่รบัรองจะตดิใจ อยากเลน่อกีแน่นอน โดยทีก่อ่นเลน่ เราจะพาทา่นขึน้เคเบลิคารก์อ่น เพือ่ไป
ยงัจดุปลอ่ยตวั ทา่นจะไดช้มววิมุมสงูและสูดอากาศบรสิทุธิอ์กีดว้ย 

เทีย่ง 
 
รบัรบัประทานอาหารกลางวนั (1) จำจงัมยอน (บะหมีด่ ำ) เสริฟ์พรอ้มมนัดู หรอืเกีย๊วน่ึง 
พาท่านชม พพิธิภณัฑส์ิง่ทอ (SOCHANG EXPERIENCE CENTER) ซึง่ทา่นจะได ้
เรยีนรูถ้งึประวตักิารผลติผา้และการทอเคร ือ่งนุ่งหม่ของคนเกาหล ีกรรมวธิกีารยอ้มสผีา้ การทอ
ผา้ ซ ึง่ทัง้หมดเป็นวธิแีบบโบราณ ซึง่หาดไูดย้าก ทัง้หมดเป็นการใชค้นท าไม่ไดใ้ชเ้คร ือ่งจกัรเลย 
อกีทัง้ยงัใหท้่านไดล้องท าผา้เชด็หนา้ เป็นการโชวค์วามสามารถดา้นศลิปะ วา่ใครจะสามารถ
สรา้งสรรคอ์อกมาไดส้วยขนาดไหน เพือ่เก็บเป็นทีร่ะลกึอกีดว้ย    

 ตอ่มาพาทา่นชม โบสถค์งัฮวำแองกลกินั (GANGHWA ANGLICAN CHURCH) เป็น
โบสถใ์นศาสนาครสิตท์ีถู่กสรา้งขึน้ในหมู่บา้นของคนเกาหล ีเรยีกวา่ฮนัอก ถา้มองจากภายนอก
อาจจะไม่ทราบวา่เป็นโบสถค์รสิต ์เป็นสิง่กอ่สรา้งทีอ่ยูคู่่กนัอยา่งลงตวัเปรยีบเสมอืนโบสถล์ูกคร ึง่ 
ถกูสรา้งขึน้คร ัง้แรกเมือ่ปีค.ศ. 1900 โดยบชิอบคนแรกทีเ่ขา้มาในเกาหล ีช ือ่วา่ Charies Jone 
Corfe รปูแบบอาคารของโบสถภ์ายนอกจะเป็นสไตลเ์กาหล ีและมีหลงัคาแบบเกาหล ีแตภ่ายในจะ
ตกแตง่เป็นสไตลต์ะวนัตกทีเ่รยีกว่า Basilica ผสมกบัความเป็นเกาหล ีคอืหลงัคาจะสงุโปรง่และตดิ
กระจกโมแซค แตจ่ะมีเสาคานเป็นไมท้อ่นๆแบบเกาหล ีและภายในจะมกีารจดัแสดงภาพคนเกาหลี
โบราณทีอ่าศยัอยู ่ณ ทีแ่หง่นี ้ ดว้ยความพิเศษทีไ่ม่เหมอืนใครท าใหท้ีถ่กูขึน้ทะเบยีนเป็นหน่ึงใน
สมบตัขิองชาตเิกาหลเีมือ่ปี ค.ศ. 2001 ตอ่มาพาทา่นไปยงั ศูนยน์กัท่องเทีย่วเมอืงคงัฮวำ 
(GANGHWA TOURIST CENTER) ทีน่ี่ท่านจะพบกนัการตอ้นรบัอย่างอบอุ่นของพนักงาน 
ซ ึง่ทางพนักงานจะแนะน าสถานทีท่อ่งเทีย่วทีน่่าสนใจในพืน้ทีข่องเกาะคงัฮวาและประวตัศิาตรข์อง
เกาะคงัฮวาตัง้แตส่มยัราชวงศโ์ครยอ รวมถงึยงัมกีารจดัแสดงชดุฮนับกของราชวงศโ์ครยอและ
ราชวงศโ์จซอนทีห่าดไูดย้าก นอกจากนีท้า่นยงัสามารถพมิพภ์าพจากเคร ือ่งพมิพภ์าพฟร ีไม่มี
คา่ใชจ้า่ยอกีดว้ย พรอ้มทัง้รบัของทีร่ะลกึ ตอ่มาเอาใจสายถา่ยรปูกบั คำเฟ่โจยงับงัชกิ 
(JOYANGBANGJIK CAFE) คาเฟ่เท่ๆ  ชคิๆ และก าลงัเป็นทีนิ่ยมของคนเกาหลใีนชว่งนี ้
ต ัง้อยูท่ ีเ่กาะคงัฮวา เขตเมอืงอนิชอน เป็นคาเฟ่ทีด่ดัแปลงมาจาก โรงงานทอผา้เกา่ ภายในจะให ้
อารมณเ์หมอืนเป็นโรงงานขนาดใหญ่ คลาสสคิ แถมมมุีมใหถ้า่ยรปูเยอะมากๆ ภายในรา้นจะ
ตกแตง่สไตลค์ลาสสกิรว่มสมยั เราจะเห็นภาพเกา่ๆยอ้นยคุทีท่างรา้นไดจ้ดัแสดงใหเ้ราชม รวมถงึ
ของเลน่โบราณเรยีกไดว้่า เป็นการยอ้ยวยัใหเ้รากลบัไปสมยัเด็ก เราสามารถลองเลน่ไดจ้รงิๆ และ
เคร ือ่งดืม่ทีน่ี่ก็มใีหเ้ลอืกมากมาย ทีพ่ลาดไม่ไดเ้ลยคอื ลาเตม้นัม่วง ทีอ่ยากใหท้กุท่านไดล้องชมิ
กนั 

ค ่ำ รบัประทานอาหารเย็น (2) เมนูโอซมับุลโกก ิ(หมูและปลำหมกึผดัซอส) 

จากน้ันน าทา่นเขา้สู่ทีพ่กั เมอืงอนิชอน INCHEON THE BLISS HOTEL หรอืเทยีบเท่า ระดบั 3 ดำว 

วนัที ่3 พำจูเอำทเ์ลท – พพิธิภณัฑส์ำหรำ่ย + ท ำคมิบบั  ใส่ชดุฮนับก – คอสเมตกิ – 
ตลำดทงแดมุน 

เชำ้ รบัประทานอาหารเชา้ (3) ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

 
น าท่านสู ่PAJU PREMIUM OUTLET ถอืเป็น outlet mall ทีใ่หญท่ีสุ่ดของเกาหล ีใน
ปัจจบุนั ภายในมรีา้นคา้มากกวา่ 200 รา้น ตัง้แตแ่บรนดเ์นมหร ูPaul Smith, Mulberry, Tag 
Heuer และ Kate Spade ไปจนถงึแบรนดข์ายปลกียอดนิยม Bean Pole, Polo, MCM, Nike 



และ Adidas เป็นตน้ ใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงกนัอยา่งจใุจ 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั (4)  เมนูอดุง้เสริฟ์พรอ้มเทมปุระผกั 

 จากน้ันน าทา่นเดนิทางสู ่พพิธิภณัฑส์ำหรำ่ย (Seaweed Museum) เป็นสถานทีผ่ลติและ
แสดงการเลีย้งสาหรา่ยครบวงจร ทกุทา่นสามารถเลอืกซ ือ้สาหรา่ย พรอ้มทัง้ทดลองชมิไดต้าม
อธัยาศยั และชมการแปรรูปสาหรา่ยเป็นรสตา่งๆ เชน่ รสกุง้ รสหม ูรสกมิจ ิรสวาซาบ ิฯล แลว้ 
เชญิทา่น สวมชดุฮนับก (Hanbok) ซึง่เป็นชดุประจ าชาตขิองประเทศเกาหลใีต ้ถา่ยรปูกบั
ฉากจ าลอง 4 มติซิ ึง่มคีวามสวยงามและประทบัใจ พรอ้มถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึเพือ่ไปอวดคนทางบา้น 
ตอ่มาอสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้เคร ือ่งส าอางคแ์บรนดด์งัของเกาหล ีณ ศูนยเ์คร ือ่งส ำอำง มใีห ้
เลอืกมากมายหลายยีห่อ้ เชน่ ครมีน ้าแตกทีโ่ดง่ดงั ครมีหอยทาก ฯลฯ พรอ้มทัง้อพัเดตสนิคา้ดา้น
ความงามแบบใหม่ๆ เคล็ดลบัความงามทีส่าวเกาหลนิียมใชก้นั  น าทา่นเดนิทางสู่ ตลำดทงแด
มุน ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้เสือ้ผา้ เคร ือ่งแต่งกายมากมาย ทัง้ในตกึและรา้นคา้ภายนอกรมิสองขา้ง
ถนนใหท้่านไดเ้ลอืกชม และฝ่ังตรงขา้มของ ทงแดมุน ทา่นสามารถเดนิขา้มไปชม ตกึ DDP หรอื 
DONGDAEMUN DESIGN PLAZA เป็น สถานทีส่ าหรบัจดัแสดงงานศลิปะ อเีวนท ์การประชมุ 
รวมไปถงึ นิทรรศการตา่งๆ นอกจากนี ้

เย็น รบัประทานอาหารเย็น (5) เมนูบำรบ์คีวิบุฟเฟ่ต ์

จากน้ันน าทา่นเขา้สู่ทีพ่กั GALAXY HOTEL , WESTERNRIVER หรอื เทยีบเท่ำ ระดบั 3 ดำว 

วนัที ่4 
ศูนยโ์สม – ศุนยส์มุนไพร –พระรำชวงัชำงด็อก – ถนนซมัชองดง – คลอ้ง
กญุแจคู่รกั โซลทำวเวอร ์-DUTY FREE – ตลำดเมยีงดง 

เชำ้ รบัประทานอาหารเชา้ (6) ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

 

พาท่านเขา้ชม ศูนยโ์สม ซ ึง่รฐับาลรบัรองคณุภาพวา่ผลติจากโสมทีม่อีาย ุ6 ปี ซ ึง่ถอืวา่เป็นโสม
ทีม่คีุณภาพดทีีส่ดุ ชมวงจรชวีติของโสม พรอ้มใหท้า่นไดเ้ลอืกซ ือ้โสมทีม่คีุณภาพดทีีส่ดุและราคา
ถกูกวา่ไทยถงึ 2 เท่า กลบัไปบ ารงุรา่งกายหรอืฝากญาตผิูใ้หญ่ทีท่า่นรกัและนับถอื น าท่านสู ่
ศูนยส์มุนไพรโบกำนยอง สมุนไพรบ ำรุงตบั ตน้ไมช้นิดนีเ้จรญิเตบิโตในป่าลกึบนภเูขาที่

ปราศจากมลภาวะและระดบัสูงเหนือน ้าทะเล 50-800 เมตร ชาวเกาหลรีุน่ใหม่นิยมน าม
รบัประทานเพือ่ชว่ยดแูลตบัใหส้ะอาดแข็งแรง ป้องกนัโรคตบัแข็งไม่ถกูท าลายจาการดืม่
แอลกอฮอล ์กาแฟ บุหร ี ่สารตกคา้งจากอาหารและยา จากน้ันพาท่านไปชม พระรำชวงัชำ
งด็อกกงุ(Changdeokgung Palace) เป็นพระราชวงัทีส่รา้งหลงัจากพระราชวงัเคยีงบกกงุ 
และเคยเป็นพระราชวงัหลกัของกษตัรยิห์ลายพระองคข์องราชวงศโ์ชซอน ทีไ่ดร้บัการดูแลรกัษา
ไวอ้ยา่งด ีภายในประกอบดว้ยพืน้ทีส่าธารณะ อาคารพระราชวงัส าหรบัราชวงศ ์และสวนบวีอน 
หรอืรูจ้กักนัในนามสวนฮูวอน สวนหยอ่มดา้นหลงัทีเ่ต็มไปดว้ยตน้ไมย้กัษอ์ายกุวา่ 300 ปี บ่อน ้า 
และศาลาพกัผ่อน มคีวามธรรมชาตมิากทีสุ่ด ไวเ้ป็นทีพ่กัผ่อน 
 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั (7) เมนูไกตุ่๋นโสม 
 และถา้พูดถงึถนนทีก่ าลงัฮติในหมู่วยัรุน่ของกรุงโซลก็คงตอ้งเป็น ถนนซมัชองดง

(SAMCHEONGDONG-GIL) เป็นถนนทีผ่สมผสานระหวา่งความโบราณและความทนัสมยักนั
ไดอ้ย่างลงตวั โดยบา้นเรอืนบางหลงัยงัคงความโบราณในรูปแบบบา้นเกาหลโีบราณ ฮนัอก
สไตล ์และมคีวามทนัสมยัโดยการตกแต่งแบบสมยัใหม่มกีารระบายสแีละตกแต่งท าเป็น
รา้นคา้สมยัใหม่ แกลอรี ่คาเฟ่เก๋ๆ ตลอดตามแนวก าแพงจะมี STREET ART ตามแนวก าแพง 
ใหทุ้กทา่นไดช้ ืน่ชมความงามและสนุกสนานกบัการถา่ยรูป เพราะสามารถถา่ยรูปไดท้กุมุม 
เรยีกไดว้่า เดนิไม่เบือ่กนัเลยทเีดยีว หากท่านเดนิเล่นจนเหน่ือยแลว้ก็หาทีน่ั่งจบิกาแฟ เป็น
รา้นคาเฟ่เก๋ๆ  ดืม่ด า่ความโรแมนตกิของบรรยากาศในรา้น ทีต่กแต่งอย่างคลาสสกิ จากน้ัน



น าท่านไปยงั ภเูขานัมซานภเูขาแหง่เดยีวทีต่ ัง้อยู่ใจกลางเมอืงโซล สงู 274 เมตร  บนยอดเขามหีอ 
Seoul Tower **ไม่รวมคา่ขึน้ลฟิท ์** ซ ึง่เป็น 1 ใน 18 หอคอยเมอืงทีส่งูทีสุ่ดในโลกมคีวามสูง
ถงึ 480 เมตร เหนือระดบัน ้าทะเลท่านสามารถชมทศันียภาพของกรงุโซล ไดร้อบทศิ 360 องศา 
ทีคู่่รกัทกุคูช่าวเกาหลจีะตอ้งท าคอื การคลอ้งกญุแจคูร่กั Love Key Ceremonyบนโซลทาวเวอร ์
โดยทีจ่ะเขยีนขอ้ความ หรอืชือ่ของคูร่กัไวบ้นแม่กญุแจและก็จะน าแม่กญุแจนีไ้ปคลอ้งกบัร ัว้เหล็ก 
สว่นลกูกญุแจเคา้จะทิง้ไปดว้ยความเช ือ่ทีว่่าหากคู่รกัคู่ใด ไดม้าเยอืนและคลอ้งกญุแจคู่รกักนัทีน่ี่
จะท าใหค้วามรกัของทัง้คู่ยนืยาวไม่พรากจากกนัไปตลอดกาลแลว้พาทา่นชอ็ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษี
ที ่SM Duty Free โดยทีน่ี่มสีนิคา้ช ัน้น าใหท้า่นเลอืกซือ้มากมายกวา่ 500 ชนิด อาท ิน ้าหอม 
เสือ้ผา้ เคร ือ่งส าอาง กระเป๋า นาฬกิา ฯลฯ   

เย็น รบัประทานอาหารเย็น (8) เมนูชำบู ชำบู (สุกีส้ไตลเ์กำหล)ี 

 จากน้ันใหเ้วลาทา่นเดนิชอ็ปป้ิง ณ ตลำดเมยีงดง แหลง่ชอ็ปป้ิงขึน้ช ือ่และ สถานทีร่วมแฟช ัน่ช ัน้
น าของกรงุโซลหรอืทีค่นไทยรูจ้กักนัในชือ่สยามแสควรเ์กาหล ีทา่นจะพบกบัสนิคา้วยัรุน่มากมาย
หลากหลายยีห่อ้ไม่วา่จะเป็นเคร ือ่งส าอางยีห่อ้ดงัๆ อย่าง 3CE, SKIN FOOD, THE FACE 
SHOP, ETUDE HOUSE, MISSHA ฯลฯเสือ้ผา้แฟช ัน่มสีไตล,์ รองเทา้สน้สูงน่ารกัๆ, รองเทา้
ผา้ใบเก๋ๆ , นอกจากนีย้งัมรีา้นอาหารและรา้นคาเฟ่น่ารกัๆ ซ ึง่ทีน่ี่จะมวียัรุน่ หนุ่มสาวเกาหลไีป
รวมตวักนัมากมายในแต่ละวนั 

จากน้ันน าทา่นเขา้สู่ทีพ่กั GALAXY HOTEL , WESTERNRIVER หรอื เทยีบเท่ำ ระดบั 3 ดำว 

วนัที ่5 น ้ำมนัสนเข็มแดง – ตลำดฮงอกิ – รำ้นละลำยเงินวอน -  กรุงเทพฯ 

เชำ้ รบัประทานอาหารเชา้ (9) ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

 

พาท่านชม น ้ำมนัสนเข็มแดง(Red Pine) ปัจจุบนันิยมมารบัประทานเพื่อลา้งพิษในรา่งกาย 
ลา้งไขมนัในเสน้ เลอืดทัว่ท ัง้รา่งกาย ป้องกนัไขมนัอุดตนัในเสน้เลอืด, โรคหวัใจ, โรคภมูแิพ ้เป็นตน้ 
และยงัใหท้า่นไดล้องตรวจเสน้เลอืดภายในรา่งกายท่านฟร ีอกีดว้ย  เดนิเล่นกอ่นกลบั ทีต่ลาดสุด
ฮปิ ตลำดฮงอกิ แหล่งชอ้ปป้ิงทีอ่ยู่ลอ้มรอบไปดว้ยมหาวทิยาลยัช ือ่ดงัในเกาหล ีสนิคา้ในย่านนี ้
ส่วนใหญ่เป็นสินคา้วยัรุน่ที่ทนัสมัยและราคาไม่แพงที่ออกแบบโดยดีไซดเ์นอรเ์กาหลีรองเทา้
กระเป๋าเคร ือ่งประดบั เคร ือ่งส าอาง และยงัมรีา้นแบรนดเ์นมอยู่ท ัว่ไป เชน่ EVISU, ZARA ทุกวนั
เสารล์านหนา้ประตูของมหาวทิยาลยัฮงอิก จะมผีลงาน ศลิปะในรูปแบบ ต่างๆเชน่ เคร ือ่งประดบั 
ตุก๊ตา เสือ้ผา้ และของแฮนดเ์มดทีน่่ารกัและใชค้วามคดิสรา้งสรรคข์องบางอย่างท ามาชิน้ เดยีว
เพือ่ใหไ้ดเ้ลอืกซือ้ บางทีอ่าจเป็นสนิคา้ ทีม่ชี ิน้เดยีวในโลก 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั (10) เมนูจมิดกั (ไกแ่ละวุน้เสน้เกำหลผีดัซอส) 

 
แลว้พาท่านละลายเงนิวอนที ่รำ้นคำ้สนำมบนิ หรอืซปุเปอรม์ารเ์ก็ต ซ ึง่ทา่นสามารถเลอืกซือ้
สนิคา้พืน้เมอืงเป็นการสง่ทา้ยกอ่นอ าลาเกาหล ีอาท ิบะหมีช่นิรามยนิ อูดง้ กมิจ ิลกูอมรสแปลกๆ 
บราวน่ี ฮนัน่ีบตัเตอรช์พิ ถัว่รสตา่งๆ ป๊อกกีร้สตา่งๆ นมกลว้ย ขนมธญัพชื และอืน่ๆอกีมากมาย 

21.10 น.     ถงึสนามบนิสุวรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ... 

 

 

 



อตัรำค่ำบรกิำร 

วนัเดนิทำง 
ผูใ้หญ่
พกั 

2 ท่ำน 

เด็กอำยุต ่ำ
กวำ่ 
12 ปี 

INFANT พกัเดีย่ว 
รำคำทวัร ์
ไม่รวมต ัว๋ 

01 – 05 มนีำคม 2563 13,900 3,000 5,900 7,000 
02 - 06 มนีำคม 2563 13,900 3,000 5,900 7,000 
03 - 07 มนีำคม 2563 14,900 3,000 5,900 7,000 
04 - 08 มนีำคม 2563 15,900 3,000 5,900 7,000 
05 - 09 มนีำคม 2563 15,900 3,000 5,900 7,000 
06 - 10 มนีำคม 2563 15,900 3,000 5,900 7,000 
07 - 11 มนีำคม 2563 14,900 3,000 5,900 7,000 
08 - 12 มนีำคม 2563 13,900 3,000 5,900 7,000 
09 - 13 มนีำคม 2563 13,900 3,000 5,900 7,000 
10 - 14 มนีำคม 2563 14,900 3,000 5,900 7,000 
11 - 15 มนีำคม 2563 15,900 3,000 5,900 7,000 
12 - 16 มนีำคม 2563 15,900 3,000 5,900 7,000 
13 - 17 มนีำคม 2563 15,900 3,000 5,900 7,000 
14 - 18 มนีำคม 2563 14,900 3,000 5,900 7,000 
15 - 19 มนีำคม 2563 13,900 3,000 5,900 7,000 
16 - 20 มนีำคม 2563 13,900 3,000 5,900 7,000 
17 - 21 มนีำคม 2563 14,900 3,000 5,900 7,000 
18 - 22 มนีำคม 2563 15,900 3,000 5,900 7,000 
19 - 23 มนีำคม 2563 15,900 3,000 5,900 7,000 
20 - 24 มนีำคม 2563 15,900 3,000 5,900 7,000 
21 - 25 มนีำคม 2563 14,900 3,000 5,900 7,000 
22 - 26 มนีำคม 2563 13,900 3,000 5,900 7,000 
23 -27 มนีำคม 2563 13,900 3,000 5,900 7,000 
24 - 28 มนีำคม 2563 14,900 3,000 5,900 7,000 
25 - 29 มนีำคม 2563 15,900 3,000 5,900 7,000 
26 - 30 มนีำคม 2563 15,900 3,000 5,900 7,000 
27 - 31 มนีำคม 2563 15,900 3,000 5,900 7,000 

28 มนีำคม - 01 เมษำยน2563 14,900 3,000 5,900 7,000 
**หมำยเหตุ : ผูร้ว่มเดนิทำงตอ้งไม่น้อยกว่ำ 25 ท่ำน 

**กรณีตดักรุป๊เหมำ เร ิม่ตน้เพิ่ม 1,000 บำท ส ำหรบักลุ่มลูกคำ้ท ัว่ไป หำกลูกคำ้เป็นขำยตรง/นักศกึษำ/ป.โท/รำชกำร  
ตอ้งเช็ครำคำแลนดก์บัเจำ้หน้ำทีอ่กีคร ัง้ 

อตัรำนีร้วม 

 คา่ตัว๋โดยสารเคร ือ่งบนิไป - กลบัช ัน้ประหยดั(ตัว๋กรุป๊) ตามเสน้ทางทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่โรงแรมทีพ่กัตามรายการระบุ (สองทา่นตอ่หน่ึงหอ้ง) 
 คา่เขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการระบ ุ
 คา่อาหาร และเคร ือ่งดืม่ตามรายการระบุ 
 คา่รถรบัสง่ ตามรายการระบุ 
 น ้ำดืม่ท่ำนละ 1 ขวด / คน / วนั 



 คา่ภาษสีนามบนิทกุแหง่ (ขึน้อยู่กบักำรผนัแปรของภำษนี ้ำมนั ณ วนันั้นๆ) 
 คา่มคัคุเทศกข์องบรษิทัจากกรุงเทพฯ คอยอ านวยความสะดวกแกท่า่นตลอดการเดนิทางในตา่งประเทศ 

 คา่ประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
อตัรำนีไ้ม่รวม 

 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง 
 คา่ธรรมเนียมแจง้เขา้ - ออกของบุคคลตา่งดา้วค่าวซีา่เขา้ประเทศของบุคคลตา่งดา้ว (ถา้ม)ี 
 คา่ธรรมเนียมวซีา่พเิศษส าหรบับุคคลตา่งดา้วหรอืยืน่วซีา่เรง่ดว่นซึง่บรษิทัฯจะเรยีกเก็บเพิม่เป็นกรณีตามจรงิ  
 คา่ใชจ้า่ยส่วนตวัเชน่ คา่โทรศพัทโ์ทรสารโทรเลขคา่ซกัรดีคา่อาหาร-เคร ือ่งดืม่นอกเหนือจากรายการ 
 คา่มนิิบาร ์คา่ชมภาพยนตรช์อ่งพเิศษภายในหอ้งพกั และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 คา่น ้าหนักกระเป๋าเกนิพกิดั (สายการบนิก าหนดใหไ้ม่เกนิทา่นละ 15 กก.) 
 ค่ำทปิมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ คนขบัรถท่ำนละ 1,500 บำท / ทปิ / ท่ำน  

(กรณีจ่ำยเป็นเงินวอนกรุณำเชค็เรท ณ วนัเดนิทำงค่ะ) 
(ในสว่นของหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แต่ความพงึพอใจของทา่น) 

 คา่ใชจ้า่ยอนัเน่ืองมาจากความล่าชา้ของสายการบนิ, เหตุสุดวสิยั, การเมอืง หรอื ภยัธรรมชาต ิฯลฯ 
 ค่ำภำษีมูลค่ำเพิม่ 7% ค่ำภำษกีำรบรกิำรหกั ณ ทีจ่่ำย 3% 
(ในกรณีทีต่อ้งกำรขอใบเสรจ็มภีำษ)ี 

หมำยเหต ุ

 รายการ และราคาส าหรบัผูร้ว่มเดนิทางผูใ้หญ่อยา่งนอ้ย 20 ทา่น เดนิทางไป และกลบัพรอ้มคณะ 
 รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯ อกีคร ัง้หน่ึง หลงัจากไดส้ ารองทีน่ั่งกบั 
สายการบิน และโรงแรมทีพ่ ักในต่างประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม 
 ราคานีค้ดิตามราคาตั๋วเคร ือ่งบนิในปัจจุบนั หากราคาตั๋วเคร ือ่งบนิปรบัสูงขึน้ บรษิทัฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรบัราคา
ตัว๋เคร ือ่งบนิ ตามสถานการณด์งักล่าว 
 บรษิทัฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีเกดิความเสยีหาย หรอืสูญหาย ส าหรบักระเป๋าเดินทาง หรอืของมีค่า
สว่นตวัของทา่นระหวา่งการเดนิทาง 
 บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบ และขอสงวนสทิธิใ์นกำรไม่คนืเงินไม่วำ่ท ัง้หมด หรอืบำงส่วน ในกรณีทีผู่ ้
เดินทำงมิไดร้บัอนุญำตใหเ้ดินทำงเขำ้ หรอืออกนอกประเทศ อนัเน่ืองมำจำกกำรพิจำรณำของ
เจำ้หน้ำทีต่รวจคนเขำ้เมอืง หรอื มสีิง่ผดิกฎหมำย หรอื เอกสำรเดนิทำงไม่ถูกตอ้ง หรอื กำรถูกปฏเิสธ
ในกรณีอืน่ 
 บรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิท์ี่จะไม่คืนเงินไม่ว่ำท ัง้หมดหรอืบำงส่วน ดว้ยเหตุอนัเน่ืองมำจำกควำม
ผดิพลำด ควำมล่ำชำ้ กำรเปลีย่นแปลงบรกิำรของสำยกำรบนิ บรษิทัขนส่ง หรอืหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้ง 
เหตุกำรณท์ำงกำรเมอืง กำรจลำจล ภยัธรรมชำต ิอนันอกเหนือจำกควำมควบคุม 
 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืเงินไม่ว่ำท ัง้หมดหรอืบำงส่วน ในกรณีทีผู่เ้ดนิทำงไม่ใชบ้รกิำร
บำงส่วนหรอืท ัง้หมด โดยควำมสมคัรใจของผูเ้ดนิทำงเอง หรอืไม่เดนิทำงไปพรอ้มคณะ หรอืไม่ปรำกฏ
ตวัในวนัเดนิทำง 
 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรนี์ไ้ดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยูก่บั
เวลา การจราจร สภาพอากาศ และเหตุสุดวสิยัอืน่ๆ ทีอ่าจเกดิขึน้ได ้ทัง้นี ้เพือ่ความปลอดภยั และประโยชนข์องผู ้
เดนิทางเป็นส าคญั 
 บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การ
สญูหาย หรอืจากอุบตัเิหตตุา่งๆ 
 มคัคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษิทัฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทน บรษิทัฯ นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษิทัฯ ก ากบัเทา่น้ัน 



 บรษิทัฯ จดัใหเ้ฉพาะลูกคา้ทีป่ระสงคจ์ะไปท่องเทีย่วตามรายการของทวัรท์ุกวนัเท่าน้ัน  หากท่านไม่สามารถรว่ม
ทวัรท์ุกวนั แค่สมคัรมารว่มทวัรเ์พียงเพือ่การใชต้ ั๋วเคร ือ่งบินและทีพ่กัในราคาพเิศษ  หากท่านไม่แจง้ และปรากฏว่า
ทา่นไม่รวมทวัรใ์นบางวนั ทำงบรษิทัจะคดิค่ำด ำเนินกำรในกำรแยกท่องเทีย่วเอง 300 USD 
(กอ่นซือ้ทวัร ์จะตอ้งแจง้ความประสงคท์ีเ่ป็นจรงิ เพือ่ทางผูจ้ดัจะไดค้ดิคา่บรกิารทีเ่หมาะสม) 
 เด็ก หมายถงึ ผูท้ีม่อีายนุอ้ยกวา่ 12 ปี 
*.*.*. น ้ำหนกักระเป๋ำคนละ 15 กโิลกรมั*.*.*. 

เง่ือนไขกำรใหบ้รกิำร 

กำรจองคร ัง้แรก มดัจ ำท่ำนละ 10,000 บำทภำยใน 1 วนัหลงักำรจอง และช ำระท ัง้หมดกอ่นเดนิทำง
ภำยใน 20 วนั  
หากเป็นชว่งเทศกาลหรอืวนัหยุดยาวช าระทัง้หมดกอ่นเดนิทางภายใน 35 วนั 
(การไม่ช าระเงนิคา่มดัจ า หรอืช าระไม่ครบ หรอืเชค็ธนาคารถกูระงบัการจา่ยไม่วา่ดว้ยสาเหตใุดใด ผูจ้ดัมสีทิธิ
ยกเลกิการจดั หรอืยกเลกิการเดนิทาง) 
ในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รงุเทพฯ และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศทีร่ะบใุน
รายการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่บรกิารไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

กำรยกเลกิ 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนัขึน้ไป คนืเงนิทัง้หมด 
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 21-29 วนั เก็บคา่ใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท 
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-20 วนั เก็บคา่ใชจ้่าย 50% ของราคาทวัร ์
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7-14 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย 80% ของราคาทวัร ์
 ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกว่า 1 - 6 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 100 % ของราคาทวัร ์  

**ชว่งเทศกาลไม่สามารถยกเลกิ หรอืเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางได*้* 
 กรุป๊ทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิหรอืผ่านตวัแทนในประเทศหรอื

ตา่งประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Charter Flight, Extra Flight จะไม่มกีารคนืเงนิมดัจ า หรอืคา่ทวัร ์
ท ัง้หมด 

หมำยเหตุ : รำยกำรทวัรส์ำมำรถเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม 
***หนงัสอืเดนิทำงจะตอ้งมอีำยุเหลอืมำกกว่ำ 6 เดอืน นบัจำกวนัเดนิทำง*** 

 

ให้ข้อคิดเห็น [U1]:  


