
#13407        ทัวร�เกาหล� โซล 5 วัน 3 คืน
หุบเขาศิลปะโพชอน สวนสนุกเอเวอร�

แลนด� บิน LJ



FLIGHT DETAIL 

 

LJ004 BKK - ICN 22.25 - 05.40+1 

LJ003 ICN - BKK 17.10 - 21.00 

น ้ำหนกักระเป๋ำโหลด 15 กโิลกรมั ถอืขึน้เครือ่ง 10 กโิลกรมั 
บรษิทัจะแจง้ไฟลท์และเวลำทีแ่น่นอนอกีคร ัง้ก่อนเดนิทำง  

หำกลูกคำ้เดนิทำงมำจำกต่ำงจงัหวดัดว้ยเครือ่งบนิภำยในประเทศ 
*****กรุณำแจง้เจำ้หน้ำทีก่่อนท ำกำรจอง***** 

 
รำยกำรทวัร ์

 

รำยกำรทวัร ์ เชำ้ เทีย่ง เย็น ทีพ่กั 

วนัที ่
1 

พบกนัทีส่นำมบนิสุวรรณภูม ิ– ออก
เดนิทำงจำกสนำมบนิสุวรรณภูม ิ - - - - 

วนัที ่
2 

เดนิทำงถงึสนำมบนิอนิชอน –  
สะพำนแขวนมำจงัโฮซู – หุบเขำศลิปะ
โพชอน – ป้อมฮวำซอง 

- อุดง้ บุลโกก ิ
NEW M HOTELหรอื
เทยีบเท่ำระดบั 3 ดำว 

วนัที ่
3 

วดัวำวูจองซำ – สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์
– พพิธิภณัฑส์ำหรำ่ย – ใส่ชดุฮนับก – 
รำ้นเครือ่งส ำอำงค ์

โรงแรม 
หมูย่ำง
เกำหล ี

ชำบู ชำบู 
GALAXY HOTELหรอื
เทยีบเท่ำระดบั 3 ดำว 

วนัที ่
4 

ศูนยโ์สม – ศุนยส์มุนไพร – พระรำชวงั 
ชำงด็อก – ถนนซมัชองดง – คลอ้ง
กุญแจคู่รกั โซลทำวนเ์วอร ์– DUTY 
FREE – ตลำดเมยีงดง 

โรงแรม ไก่ตุ๋นโสม 
บำบคีวิบุฟ

เฟ่ต ์

GALAXY HOTELหรอื
เทยีบเท่ำระดบั 3 ดำว 

วนัที ่
5 

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

 

วนัที ่1 พบกนัที ่สนำมบนิสุวรรณภูม ิ- ออกเดนิทำงจำกสนำมบนิสุวรรณภูม ิ

19.30 น. คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกช ัน้ 4 เคานเ์ตอร ์สายการบนิ  
JIN AIR เจา้หนา้ทีจ่ากบรษิทัฯคอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกใหท้่านกอ่นขึน้เครือ่ง 

22.25 น. ออกเดนิทางสู่ประเทศเกาหลใีตโ้ดยสายการบนิ JIN AIR เทีย่วบนิที ่LJ004 
***บรษิทัจะแจง้ไฟลท์และเวลำทีแ่น่นอนอกีคร ัง้ก่อนเดนิทำง หำกลูกคำ้เดนิทำงมำจำก
ต่ำงจงัหวดัดว้ยเครือ่งบนิภำยในประเทศ กรุณำแจง้เจำ้หน้ำทีก่่อนท ำกำรจองค่ะ*** 



   
(มอีำหำรบรกิำรบนเครือ่งเป็น BOX SET) 

วนัที ่2
  

เดนิทำงถงึสนำมบนิอนิชอน – สะพำนแขวนมำจงัโฮซู –หุบเขำศลิปะโพชอน – 
ป้อมฮวำซอง 

05.25 น. ถงึสนามบนิอนิชอน กรุงโซล ประเทศเกาหลใีต ้(เวลำทอ้งถิน่เรว็กว่ำประเทศไทย 2 ช ัว่โมง) 
เชำ้ หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ย พาท่านเดนิทางสู่เมอืงพาจไูปยงัสถานทีท่่องเทีย่วแห่ง

ใหม่ทีช่าวเกาหลนิียมมาชมใบไมเ้ปลีย่นสกีนัซึง่ก็คอื สะพำนแขวนมำจงัโฮซู (SUSPENSION 
BRIDGE OF MAJANGHOSU) ถอืเป็นสะพานแขวนทีม่คีวามยาวทีสุ่ดในเกาหล ีมคีวามยาวถงึ 
220 เมตร บรเิวณสะพานตรงกลางสะพานจะมพีืน้กระจกใสยาวประมาณ100เมตร ท าใหม้องเห็นผนื
น ้าดา้นล่างของทะเลสาบมาจงัได ้ถอืเป็นการทา้ทายความเสยีวของท่านไดเ้ป็นอย่างด ีซึง่ทะเลสาบ
มาจงันีไ้ม่ไดเ้กดิขึน้โดยธรรมชาตแิต่ถูกสรา้งขึน้มาเพือ่ใหเ้ป็นสวนสาธารณะ แห่งใหม่ของชาวเมอืง
พาจ ูโดยทะเลสาบมาจงันีส้ามารถเทีย่วไดทุ้กฤดู ไม่ว่าจะเป็น ฤดูใบไมผ้ล ิฤดูรอ้น ฤดูหนาว แต่ที่

สวยทีสุ่ด คงหนีไม่พน้ชว่งดูใบไมเ้ปลีย่นส ีทีจ่ะมองเห็นใบไมท้ั่วทัง้หุบเขาเปลีย่นเป็นสนี ้าตาล สสีม้ สี
แดง นอกจากนีย้งัมกีจิกรรมมากมายใหท้่านไดท้ า เชน่ กจิกรรมทางน ้าต่างๆ , แคมป์ป้ิง, ใหอ้าหาร
ปลา, เรอืถบี หรอืจะเป็น การจบิกาแฟ ณ คาเฟ่ บนภูเขา ถอืเป็นสถานทีเ่ทีย่วทีแ่นะน าใหทุ้กท่านมา
ในชว่งนีเ้ลย 

 

 
 

สะพำนแขวนมำจงัโฮซู (SUSPENSION BRIDGE OF MAJANGHOSU) 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั (1) เมนูอูดง้ 



 
จากน้ันพาท่านไปผ่อนคลายความเหน่ือยลา้ ณ หุบเขำศลิปะโพชอน(POCHEON ART 
VALLEY) ซึง่บางท่านอาจจะเคยเห็นสถานทีนี่แ้ลว้จากซรี ีย่เ์กาหลเีร ือ่งดงั  Moon Lovers, 
Legend of the Blue Sea, Can You Hear My Heart ซึง่หุบเขานีแ้ต่เดมิเป็นเหมอืงหนิแกรนิต
เกา่ลกัษณะเป็นเหว ต่อมาไดม้กีารพฒันาปรงัปรุงตกแต่งอย่างสวยงาม โดยการน าภาพผลงานศลิปะ
และประตมิากรรมรูปป้ันทีม่ลีกัษณะต่างๆ จดัวางโดยรอบ และทีเ่รยีกว่าเป็นไฮไลตข์องหุบเขาโพชอน
แห่งนีน่ั้นก็คอืทะเลสาบทีม่นี ้าใสเป็นสเีขยีวดุจมรกต เมือ่แสงแดดกระทบกบัน ้าทเีขยีวจะสะทอ้นแสง
สวยงามออกมาใหทุ้กท่านไดช้มความงามตามธรรมชาตพิรอ้มถ่ายรูปไวเ้ป็นทีร่ะลกึ นอกจากน้ันยงั
มทีีใ่หท้่านไดเ้ดนิเล่นพรอ้มสูดอากาศบรสุิทธิพ์รอ้มทัง้ท ากจิกรรมอกีมากมายในบรเิวณทะเลสาบมา
จงัแห่งนี ้เชน่ ชมพพิธิภณัฑด์าราศาสตรภ์ายในมหีอดูดาวและมกีารจดัแสดงภาพดว้ยระบบ4มติ ิ, 
พพิธิภณัฑจ์ดัแสดงหนิแกรนิต รวมทัง้ยงัมรีา้นขายของทีร่ะลกึมากมาย เป็นสถานทีท่่องเทีย่วทีช่าว
เกาหลนิียมมาพกัผ่อนกนัในวนัหยุด 

 

 
หุบเขำศลิปะโพชอน(POCHEON ART VALLEY) 

 พาท่านเดนิทางไปชม ป้อมฮวำซอง(Hwaseong Fortress) ซึง่เป็นสิง่กอ่สรา้งขนาดใหญ่ตัง้แต่ 
สรา้งขึน้ชว่งปี ค.ศ.1794-1796 เป็นป้อมปราการประจ าเขตซวูอนของจงัหวดัคยองก ีเพือ่เป็น
รากฐานส าหรบัการสรา้งเมอืงใหม่ในบรเิวณนีก้ าแพงของป้อมปราการมคีวามยาวถงึ 5.5 กโิลเมตร 
มปีระตู 4 ประตูในแต่ละทศิและมรูีปแบบทางสถาปัตยกรรมทีย่ิง่ใหญ่และงดงาม ป้อมฮวาซองถูกสรา้ง
ขึน้ดว้ยอฐิโดยจะมรูีขนาดทีพ่อดสี าหรบัใชเ้ป็นจดุยงิปืน หรอืธนูได ้เชือ่กนัว่าเป็นการสรา้งทีม่กีาร
ใชเ้ทคโนโลยทีีท่นัสมยัมากทีสุ่ดแห่งหน่ึงของยุคน้ัน  และทีน่ี่ไดถู้กขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลก
ทางดา้นประวตัศิาสตรเ์มือ่ปี ค.ศ. 1997 ดว้ย ถงึแมว้่าจะเคยการสูร้บและถูกท าลายไปหลายส่วน แต่
ก็มกีารบูรณะขึน้ใหม่ตามรูปแบบดัง้เดมิ ปัจจุบนัจะมกีาร แสดงการเดนิสวนสนามของทหารสมยั
โบราณดว้ย 



 
ป้อมฮวำซอง(Hwaseong Fortress) 

ค ่ำ รบัประทานอาหารเย็น (2) เมนูบุลโกก ิ(หมูผดัซอส) 

จากน้ันน าท่านเขา้สู่ทีพ่กั SUWON NEW M หรอื เทยีบเท่ำ ระดบั 3 ดำว 

วนัที ่3 วดัวำวูจองซำ – สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์– พพิธิภณัฑส์ำหรำ่ย – ใส่ชดุฮนับก – 
รำ้นเครือ่งส ำอำงค ์

เชำ้ รบัประทานอาหารเชา้ (3) ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

 
จากน้ันน าท่านเดนิทางสู่ วดัวำวูจองซำ ตัง้อยู่ใน เมอืงซวูอน ท่านจะไดช้มความงาม ของ พระ
เศยีรของพระพุทธรูป ขนาดมหมึา ซึง่ถอืเป็นวดัทีม่เีศยีรพระพุทธรูปสลกัจากไมท้ีม่ขีนาดใหญ่ทีสุ่ด
ในโลก โดยเศยีรพระพุทธรูปมคีวามสูงถงึ8 เมตร วางตัง้อยู่บนกองหนิขนาดใหญ่ บางท่านอาจจะ
มองเป็นเสมอืนล าตวัของพระพุทธรูป ซึง่ประดษิฐานอยู่ดา้นหลงัสระน ้าขนาดย่อม โดยบรเิวณรอบ
สระจะมพีระพุทธรูปองคเ์ล็กๆ วางเรยีงรายอยู่โดยรอบ และเมือ่เดนิขึน้สู่เนินเขา จะพบ อุโบสถ ซึง่
ภายในเป็นทีป่ระดษิฐานพระนอน ขนาดใหญ่ทีแ่กะสลกัมาจากไมซ้ ึง่น ามาจาก อนิเดยี นอกจากนีท้ี่
วดัแห่งนีย้งัเป็นทีเ่ก็บรกัษาระฆงั ทีใ่ชต้ใีนพธิเีปิดกฬีาโอลมิปิคในปีค.ศ.1988 อกีดว้ย ทางวดัยงัไดม้ี
การใหท้ าบุญซือ้หลงัคาวดัแลว้ใหเ้ขยีนชือ่ผูท้ีบ่รจิาคไวบ้นหลงัคาไดอ้กีดว้ย 

 
เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั (4)  เมนูคลับ ี(หมูย่ำงเกำหล)ี 



 น าท่านเดนิทางสู่ สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์สวนสนุกนีถู้กขนานนามว่า ดสินียแ์ลนดเ์กาหล ีเป็น
สวนสนุกกลางแจง้ทีใ่หญ่ทีสุ่ดของประเทศ โดยมบีรษิทัซมัซงุเป็นเจา้ของ ตัง้อยู่ท่ามกลางหุบเขา 
ท่านจะไดน่ั้งกระเชา้ลฟิท ์และท่องไปกบัโลกของสตัวป่์าซาฟาร ีชมไลเกอร ์(สงิโตผสมกบัเสอื) แฝด
คู่แรกของโลก ทีน่ี่ท่านจะพบว่าเจา้ป่าสงิโต และเสอืสามารถอยู่ดว้ยกนัไดอ้ย่างเป็นสุขชมความ
น่ารกัของหม ีทีส่ามารถสือ่สารกบัคนขบัรถไดเ้ป็นอย่างด ีเขา้สู่ดนิแดนแห่งเทพนิยาย สวนสีฤ่ดู ซ ึง่
จะปลูกดอกไมเ้ปลีย่นไปตามฤดูกาลและสนุกกบัเครือ่งเล่นนานาชนิด อาทเิชน่ สเปสทวัร ์รถไฟเหาะ 
หนอนสะบดั ชมกจิกรรมและการแสดงต่าง ๆ ทีจ่ดัตามตารางประจ าวนั 

 

สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์
 จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ พิพิธภณัฑส์ำหร่ำย (Seaweed Museum) เป็นสถานที่ผลิตและ

แสดงการเลีย้งสาหรา่ยครบวงจร ทุกท่านสามารถเลือกซือ้สาหรา่ย พรอ้มทัง้ทดลองชมิไดต้าม
อธัยาศยั และชมการแปรรูปสาหรา่ยเป็นรสต่างๆ เชน่ รสกุง้ รสหมู รสกมิจ ิรสวาซาบ ิฯล แลว้ 
เชญิท่าน สวมชุดฮนับก (Hanbok) ซึง่เป็นชดุประจ าชาตขิองประเทศเกาหลใีต ้ถ่ายรูปกบัฉาก
จ าลอง 4 มติซิ ึง่มคีวามสวยงามและประทบัใจ พรอ้มถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึเพือ่ไปอวดคนทางบา้น 

 

 
 

พพิธิภณัฑส์ำหรำ่ย + ท ำคมิบบั + สวมชดุฮนับก 



 ต่อมาอสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้เครือ่งส าอางคแ์บรนดด์งัของเกาหล ีณ ศูนยเ์คร ือ่งส ำอำง มใีหเ้ลอืก
มากมายหลายยีห่อ้ เชน่ ครมีน ้าแตกทีโ่ด่งดงั ครมีหอยทาก ฯลฯ พรอ้มทัง้อพัเดตสนิคา้ดา้นความ
งามแบบใหม่ๆ เคล็ดลบัความงามทีส่าวเกาหลนิียมใชก้นั   

เย็น รบัประทานอาหารเย็น (5) เมนูชำบูชำบูสไตลเ์กำหล ี

จากน้ันน าท่านเขา้สู่ทีพ่กั GALAXY HOTEL หรอื เทยีบเท่ำ ระดบั 3 ดำว 

วนัที ่4 
ศูนยโ์สม – ศุนยส์มุนไพร – พระรำชวงัชำงด็อก – ถนนซมัชองดง –   
คลอ้งกุญแจคู่รกั โซลทำวเวอร ์– DUTY FREE – ตลำดเมยีงดง 

เชำ้ รบัประทานอาหารเชา้ (6) ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

 

พาท่านเขา้ชม ศูนยโ์สม ซ ึง่รฐับาลรบัรองคุณภาพว่าผลติจากโสมทีม่อีายุ 6 ปี ซ ึง่ถอืว่าเป็นโสมที่

มคุีณภาพดทีีสุ่ด ชมวงจรชวีติของโสม พรอ้มใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้โสมทีม่คุีณภาพดทีีสุ่ดและราคาถูก 
กว่าไทยถงึ 2 เท่า กลบัไปบ ารุงรา่งกายหรอืฝากญาตผิูใ้หญ่ทีท่่านรกัและนับถอื น าท่านสู่ ศูนย ์
สมุนไพรโบกำนยอง สมุนไพรบ ำรุงตบั ตน้ไมช้นิดนีเ้จรญิเตบิโตในป่าลกึบนภูเขาทีป่ราศจาก
มลภาวะและระดบัสูงเหนือน ้าทะเล 50-800 เมตร ชาวเกาหลรุีน่ใหม่นิยมน ามรบัประทานเพือ่ชว่ย
ดูแลตบัใหส้ะอาดแข็งแรง ป้องกนัโรคตบัแข็งไม่ถูกท าลายจาการดืม่แอลกอฮอล ์กาแฟ บุหรี ่สาร
ตกคา้งจากอาหารและยา จากน้ันพาท่านไปชม พระรำชวงัชำงด็อกกุง(Changdeokgung 
Palace) เป็นพระราชวงัทีส่รา้งหลงัจากพระราชวงัเคยีงบกกุง และเคยเป็นพระราชวงัหลกัของ
กษตัรยิห์ลายพระองคข์องราชวงศโ์ชซอน ทีไ่ดร้บัการดูแลรกัษาไวอ้ย่างด ีภายในประกอบดว้ยพืน้ที่

สาธารณะ อาคารพระราชวงัส าหรบัราชวงศ ์และสวนบวีอน หรอืรูจ้กักนัในนามสวนฮูวอน 
สวนหย่อมดา้นหลงัทีเ่ต็มไปดว้ยตน้ไมย้กัษอ์ายุกว่า 300 ปี บ่อน ้า และศาลาพกัผ่อน มคีวาม
ธรรมชาตมิากทีสุ่ด ไวเ้ป็นทีพ่กัผ่อน ชว่งเวลาทีส่วยงามทีสุ่ดคอื ฤดูใบไมร้ว่ง 

 
พระรำชวงัชำงด็อกกุง 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั (7) เมนูไก่ตุ๋นโสม 



 และถา้พูดถงึถนนทีก่ าลงัฮติในหมู่วยัรุน่ของกรุงโซลก็คงตอ้งเป็น ถนนซมัชองดง
(SAMCHEONGDONG-GIL) เป็นถนนทีผ่สมผสานระหว่างความโบราณและความทนัสมนักนั
ไดอ้ย่างลงตวั โดยบา้นเรอืนบางหลงัยงัคงความโบราณในรูปแบบบา้นเกาหลโีบราณ ฮนัอก
สไตล ์และมคีวามทนัสมยัโดยการตกแต่งแบบสมยัใหม่มกีารระบายสแีละตกแต่งท าเป็น
รา้นคา้สมยัใหม่ แกลอรี ่คาเฟ่เก๋ๆ ตลอดตามแนวก าแพงจะม ีSTREET ART ตามแนวก าแพง 
ใหทุ้กท่านไดช้ ืน่ชมความงามและสนุกสนานกบัการถ่ายรูป เพราะสามารถถ่ายรูปไดทุ้กมุม 
เรยีกไดว้่า เดนิไม่เบือ่กนัเลยทเีดยีว หากท่านเดนิเล่นจนเหน่ือยแลว้ก็หาทีน่ั่งจบิกาแฟ เป็น
รา้นคาเฟ่เก๋ๆ ดืม่ด ่าความโรแมนตกิของบรรยากาศในรา้น ทีต่กแต่งอย่างคลาสสกิ และที่
ท่านตอ้งมาทีน่ี่ในชว่งฤดูใบไมเ้ปลีย่นสนีีเ้พราะตลอดสองขา้งทาง ท่านจะเห็นความงดงาม
จากใบไมแ้ดงจากตน้เมเป้ิลและใบไมส้เีหลอืงอรา่มจากตน้แปะกว๊ย ซึง่สวยงามมากจรงิๆ 

 
ถนนซมัชองดง(SAMCHEONGDONG-GIL) 

 
จากน้ันน าท่านไปยงั ภูเขานัมซานภูเขาแห่งเดยีวทีต่ ัง้อยู่ใจกลางเมอืงโซล สูง 274 เมตร   บนยอด
เขามหีอ Seoul Tower **ไม่รวมค่าขึน้ลฟิท ์** ซึง่เป็น 1 ใน 18 หอคอยเมอืงทีสู่งทีสุ่ดในโลกมี
ความสูงถงึ 480 เมตร เหนือระดบัน ้าทะเลท่านสามารถชมทศันียภาพของกรุงโซล ไดร้อบทศิ 360 
องศา ทีคู่่รกัทุกคู่ชาวเกาหลจีะตอ้งท าคอื การคลอ้งกุญแจคู่รกั Love Key Ceremonyบนโซลทาว
เวอร ์โดยทีจ่ะเขยีนขอ้ความ หรอืชือ่ของคู่รกัไวบ้นแม่กุญแจและก็จะน าแม่กุญแจนีไ้ปคลอ้งกบัร ัว้
เหล็ก ส่วนลูกกุญแจเคา้จะทิง้ไปดว้ยความเชือ่ทีว่่าหากคู่รกัคู่ใด ไดม้าเยอืนและคลอ้งกุญแจคู่รกักนั
ทีน่ี่จะท าใหค้วามรกัของทัง้คู่ยนืยาวไม่พรากจากกนัไปตลอดกาล 

 

N SEOUL TOWER 



 
แลว้พาท่านชอ็ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีที ่SM Duty Free โดยทีน่ี่มสีนิคา้ช ัน้น าใหท้่านเลอืกซือ้
มากมายกว่า 500 ชนิด อาท ิน ้าหอม เสือ้ผา้ เครือ่งส าอาง กระเป๋า นาฬกิา ฯลฯ   

 

SM DUTY FREE 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น (8) เมนูBBQ BUFFET 

 จากน้ันใหเ้วลาท่านเดนิชอ็ปป้ิง ณ ตลำดเมยีงดง แหล่งชอ็ปป้ิงขึน้ช ือ่และ สถานทีร่วมแฟช ัน่ช ัน้
น าของกรุงโซลหรอืทีค่นไทยรูจ้กักนัในชือ่สยามแสควรเ์กาหล ีท่านจะพบกบัสนิคา้วยัรุน่มากมาย
หลากหลายยีห่อ้ไม่ว่าจะเป็นเครือ่งส าอางยีห่อ้ดงัๆ อย่าง 3CE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, 
ETUDE HOUSE, MISSHA ฯลฯเสือ้ผา้แฟช ัน่มสีไตล,์ รองเทา้สน้สูงน่ารกัๆ, รองเทา้ผา้ใบเก๋ๆ, 
นอกจากนีย้งัมรีา้นอาหารและรา้นคาเฟ่น่ารกัๆ ซึง่ทีน่ี่จะมวียัรุน่ หนุ่มสาวเกาหลไีปรวมตวักนั
มากมายในแต่ละวนั 

 

ตลำดเมยีงดง 

จากน้ันน าท่านเขา้สู่ทีพ่กั GALAXY HOTEL หรอื เทยีบเท่ำ ระดบั 3 ดำว 



วนัที ่5 น ้ำมนัสนเข็มแดง – ตลำดฮงอกิ – รำ้นละลำยเงินวอน -  กรุงเทพฯ 

เชำ้ รบัประทานอาหารเชา้ (9) ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

 

พาท่านชม น ้ำมนัสนเข็มแดง(Red Pine) ปัจจบุนันิยมมารบัประทานเพือ่ลา้งพษิในรา่งกาย ลา้ง
ไขมนัในเสน้ เลือดทั่วทัง้รา่งกาย ป้องกนัไขมนัอุดตนัในเสน้เลือด, โรคหวัใจ, โรคภูมิแพ ้เป็นตน้ 
และยงัใหท้่านไดล้องตรวจเสน้เลอืดภายในรา่งกายท่านฟร ีอกีดว้ย  เดนิเล่นกอ่นกลบั ทีต่ลาดสุดฮปิ 
ตลำดฮงอกิ แหล่งชอ้ปป้ิงทีอ่ยู่ลอ้มรอบไปดว้ยมหาวทิยาลยัชือ่ดงัในเกาหลี สนิคา้ในย่านนี ้ส่วน
ใหญ่เป็นสินคา้วยัรุน่ที่ทนัสมยัและราคาไม่แพงที่ออกแบบโดยดีไซดเ์นอรเ์กาหลีรองเทา้กระเป๋า
เครือ่งประดบั เครือ่งส าอาง และยงัมีรา้นแบรนดเ์นมอยู่ท ั่วไป เชน่ EVISU, ZARA ทุกวนัเสารล์าน
หนา้ประตูของมหาวทิยาลยัฮงอกิ จะมผีลงาน ศลิปะในรูปแบบ ต่างๆเชน่ เครือ่งประดบั ตุก๊ตา เสือ้ผา้ 
และของแฮนดเ์มดทีน่่ารกัและใชค้วามคดิสรา้งสรรคข์องบางอย่างท ามาชิน้ เดยีวเพือ่ใหไ้ดเ้ลอืกซือ้ 
บางทีอ่าจเป็นสนิคา้ ทีม่ชี ิน้เดยีวในโลก 

 
ตลำดฮงอกิ 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั (7) เมนูจมิดกั (ไก่และวุน้เสน้เกำหลผีดัซอส) 

 
แลว้พาท่านละลายเงนิวอนที ่รำ้นคำ้สนำมบนิ หรอืซปุเปอรม์ารเ์ก็ต ซึง่ท่านสามารถเลอืกซือ้
สนิคา้พืน้เมอืงเป็นการส่งทา้ยกอ่นอ าลาเกาหล ีอาท ิบะหมีช่นิรามยนิ อูดง้ กมิจ ิลูกอมรสแปลกๆ 
บราวน่ี ฮนัน่ีบตัเตอรช์พิ ถัว่รสต่างๆ ป๊อกกีร้สต่างๆ นมกลว้ย ขนมธญัพชื และอืน่ๆอกีมากมาย 

 

สนิคำ้รำ้นคำ้สนำมบนิ 



17.10 น. น าท่านเดนิทางสู่ กรุงเทพฯโดยสำยกำรบนิ JINAIR เทีย่วบนิที ่LJ003 

  
(มอีำหำรบรกิำรบนเครือ่งเป็น BOX SET) 

21.10 น.     ถงึสนามบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ... 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

อตัรำค่ำบรกิำร 

วนัเดนิทำง ผูใ้หญ่พกั 
2 ท่ำน 

เด็กอำยุต ่ำ
กว่ำ 
12 ปี 

INFANT พกัเดีย่ว รำคำทวัร ์
ไม่รวมต ัว๋ 

01 – 05 พฤศจกิำยน 2562 16,900 3,000 5,900 7,000 
02 - 06 พฤศจกิำยน 2562 15,900 3,000 5,900 7,000 
03 - 07 พฤศจกิำยน 2562 14,900 3,000 5,900 7,000 
04 - 08 พฤศจกิำยน 2562 14,900 3,000 5,900 7,000 
05 - 09 พฤศจกิำยน 2562 15,900 3,000 5,900 7,000 
06 - 10 พฤศจกิำยน 2562 16,900 3,000 5,900 7,000 
07 - 11 พฤศจกิำยน 2562 16,900 3,000 5,900 7,000 
08 - 12 พฤศจกิำยน 2562 16,900 3,000 5,900 7,000 
09 - 13 พฤศจกิำยน 2562 15,900 3,000 5,900 7,000 
10 - 14 พฤศจกิำยน 2562 14,900 3,000 5,900 7,000 
11 - 15 พฤศจกิำยน 2562 14,900 3,000 5,900 7,000 
12 - 16 พฤศจกิำยน 2562 15,900 3,000 5,900 7,000 
13 - 17 พฤศจกิำยน 2562 16,900 3,000 5,900 7,000 
14 - 18 พฤศจกิำยน 2562 16,900 3,000 5,900 7,000 
15 - 19 พฤศจกิำยน 2562 16,900 3,000 5,900 7,000 
16 - 20 พฤศจกิำยน 2562 15,900 3,000 5,900 7,000 
17 - 21 พฤศจกิำยน 2562 14,900 3,000 5,900 7,000 
18 - 22 พฤศจกิำยน 2562 14,900 3,000 5,900 7,000 
19 - 23 พฤศจกิำยน 2562 15,900 3,000 5,900 7,000 
20 - 24 พฤศจกิำยน 2562 16,900 3,000 5,900 7,000 
21 - 25 พฤศจกิำยน 2562 16,900 3,000 5,900 7,000 
22 - 26 พฤศจกิำยน 2562 16,900 3,000 5,900 7,000 
23 -27 พฤศจกิำยน 2562 15,900 3,000 5,900 7,000 



24 - 28 พฤศจกิำยน 2562 14,900 3,000 5,900 7,000 
25 - 29 พฤศจกิำยน 2562 14,900 3,000 5,900 7,000 
26 - 30 พฤศจกิำยน 2562 15,900 3,000 5,900 7,000 

27 พฤศจกิำยน – 01 
ธนัวำคม 2562 16,900 3,000 5,900 

7,000 

28 พฤศจกิำยน – 02 
ธนัวำคม 2562 

16,900 3,000 5,900 
7,000 

29 พฤศจกิำยน – 03 
ธนัวำคม 2562 

16,900 3,000 5,900 
7,000 

30 พฤศจกิำยน – 04 
ธนัวำคม 2562 

15,900 3,000 5,900 7,000 

**หมำยเหตุ : ผูร้ว่มเดนิทำงตอ้งไม่น้อยกวำ่ 20 ท่ำน 
**กรณีตดักรุป๊เหมำ เร ิม่ตน้เพิม่ 1,000 บำท ส ำหรบักลุ่มลูกคำ้ทัว่ไป หำกลูกคำ้เป็นขำยตรง/นกัศกึษำ/ป.โท/รำชกำร  
ตอ้งเชค็รำคำแลนดก์บัเจำ้หน้ำทีอ่กีคร ัง้ 

อตัรำนีร้วม 

• ค่าตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป - กลบัช ัน้ประหยดั(ตั๋วกรุป๊) ตามเสน้ทางทีร่ะบุในรายการ 
• ค่าโรงแรมทีพ่กัตามรายการระบุ (สองท่านต่อหน่ึงหอ้ง) 
• ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการระบุ 
• ค่าอาหาร และเครือ่งดืม่ตามรายการระบุ 
• ค่ารถรบัส่ง ตามรายการระบุ 
• น ้ำดืม่ท่ำนละ 1 ขวด / คน / วนั 
• ค่าภาษีสนามบนิทุกแห่ง (ขึน้อยู่กบักำรผนัแปรของภำษีน ้ำมนั ณ วนันั้นๆ) 
• ค่ามคัคุเทศกข์องบรษิทัจากกรุงเทพฯ คอยอ านวยความสะดวกแกท่่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
• ค่าประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

อตัรำนีไ้ม่รวม 

• ค่าท าหนังสอืเดนิทาง 
• ค่าธรรมเนียมแจง้เขา้ - ออกของบุคคลต่างดา้วค่าวซีา่เขา้ประเทศของบุคคลต่างดา้ว (ถา้ม)ี 
• ค่าธรรมเนียมวซีา่พเิศษส าหรบับุคคลต่างดา้วหรอืยืน่วซีา่เรง่ด่วน ซึง่บรษิทัฯจะเรยีกเก็บเพิม่เป็นกรณีตาม
จรงิ  
• ค่าใชจ้า่ยส่วนตวัเชน่ ค่าโทรศพัทโ์ทรสารโทรเลขค่าซกัรดีค่าอาหาร-เครือ่งดืม่นอกเหนือจากรายการ 
• ค่ามนิิบาร ์ค่าชมภาพยนตรช์อ่งพเิศษภายในหอ้งพกั และค่าใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
• ค่าน ้าหนักกระเป๋าเกนิพกิดั (สายการบนิก าหนดใหไ้ม่เกนิท่านละ 15 กก.) 
• ค่ำทปิมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ คนขบัรถท่ำนละ 1,500 บำท / ทปิ / ท่ำน  

(กรณีจ่ำยเป็นเงินวอนกรุณำเชค็เรท ณ วนัเดนิทำง) 
(ในส่วนของหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แต่ความพงึพอใจของท่าน) 

• ค่าใชจ้า่ยอนัเน่ืองมาจากความล่าชา้ของสายการบนิ, เหตุสุดวสิยั, การเมอืง หรอื ภยัธรรมชาต ิฯลฯ 
• ค่ำภำษีมูลค่ำเพิม่ 7% ค่ำภำษีกำรบรกิำรหกั ณ ทีจ่่ำย 3% 
(ในกรณีทีต่อ้งกำรขอใบเสรจ็มภีำษี) 
 
 



หมำยเหตุ 

• รายการ และราคาส าหรบัผูร้ว่มเดนิทางผูใ้หญ่อย่างนอ้ย 20 ท่าน เดนิทางไป และกลบัพรอ้มคณะ 
• รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯ อกีคร ัง้หน่ึง หลงัจากไดส้ ารองทีน่ั่งกบั 
สายการบิน และโรงแรมที่พกัในต่างประเทศเป็นที่เรยีบรอ้ย อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม 
• ราคานีค้ดิตามราคาตั๋วเครือ่งบินในปัจจุบนั หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรบัสูงขึน้ บรษิทัฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรบัราคา
ตั๋วเครือ่งบนิ ตามสถานการณด์งักล่าว 
• บรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีเกิดความเสียหาย หรอืสูญหาย ส าหรบักระเป๋าเดินทาง หรอืของมีค่า
ส่วนตวัของท่านระหว่างการเดนิทาง 
• บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบ และขอสงวนสทิธิใ์นกำรไม่คนืเงินไม่ว่ำท ัง้หมด หรอืบำงส่วน ในกรณีที่

ผูเ้ดินทำงมิไดร้บัอนุญำตใหเ้ดินทำงเขำ้ 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 โดยควำมสมคัรใจของผูเ้ดินทำงเอง หรอืไม่เดินทำงไปพรอ้มคณะ หรอืไม่
ปรำกฏตวัในวนัเดนิทำง 
• บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรนี์ไ้ดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบั
เวลา การจราจร สภาพอากาศ และเหตุสุดวสิยัอืน่ๆ ทีอ่าจเกดิขึน้ได ้ทัง้นี ้เพื่อความปลอดภยั และประโยชนข์องผู ้
เดนิทางเป็นส าคญั 
• บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การ
สูญหาย หรอืจากอุบตัเิหตุต่างๆ 
• มคัคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษิทัฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทน บรษิทัฯ นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษิทัฯ ก ากบัเท่าน้ัน 
• บรษิทัฯ จดัใหเ้ฉพาะลูกคา้ทีป่ระสงคจ์ะไปท่องเทีย่วตามรายการของทวัรท์ุกวนัเท่าน้ัน  หากท่านไม่สามารถรว่ม
ทวัรท์ุกวนั แค่สมคัรมารว่มทวัรเ์พียงเพื่อการใชต้ั๋วเครือ่งบนิและทีพ่กัในราคาพเิศษ  หากท่านไม่แจง้ และปรากฏว่า
ท่านไม่รวมทวัรใ์นบางวนั ทำงบรษิทัจะคดิค่ำด ำเนินกำรในกำรแยกท่องเทีย่วเอง 300 USD 
(กอ่นซือ้ทวัร ์จะตอ้งแจง้ความประสงคท์ีเ่ป็นจรงิ เพือ่ทางผูจ้ดัจะไดค้ดิค่าบรกิารทีเ่หมาะสม) 
• เด็ก หมายถงึ ผูท้ีม่อีายุนอ้ยกว่า 12 ปี 
*.*.*. น ้ำหนกักระเป๋ำคนละ 15 กโิลกรมั*.*.*. 
 
 
 
 
 



เง่ือนไขกำรใหบ้รกิำร 

กำรจองคร ัง้แรก มดัจ ำท่ำนละ 10,000 บำทภำยใน 2 วนัหลงักำรจอง และช ำระท ัง้หมดก่อน
เดนิทำงภำยใน 20 วนั  
หากเป็นชว่งเทศกาลหรอืวนัหยุดยาวช าระทัง้หมดก่อนเดนิทางภายใน 30 วนั 
(การไม่ช าระเงนิค่ามดัจ า หรอืช าระไม่ครบ หรอืเชค็ธนาคารถูกระงบัการจา่ยไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดใด ผูจ้ดัมสีทิธิ
ยกเลกิการจดั หรอืยกเลกิการเดนิทาง) 
ในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศทีร่ะบุใน
รายการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่าบรกิารไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

กำรยกเลกิ 

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนัขึน้ไป คนืเงนิทัง้หมด 
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 21-29 วนั เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท 
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-20 วนั เก็บค่าใชจ้่าย 50% ของราคาทวัร ์
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7-14 วนั เก็บค่าใชจ้า่ย 80% ของราคาทวัร ์
• ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกว่า 1 - 6 วนั เก็บค่าใชจ้า่ยทัง้หมด 100 % ของราคาทวัร ์  

**ชว่งเทศกาลไม่สามารถยกเลกิ หรอืเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางได*้* 
 กรุป๊ทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยุดหรอืเทศกาลทีต่อ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิหรอืผ่านตวัแทนในประเทศหรอื

ต่างประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Charter Flight, Extra Flight จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า หรอืค่าทวัร ์
ทัง้หมด 

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

 


