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FLIGHT DETAIL 

 

LJ004 BKK - ICN 22.25 - 05.40+1 

LJ003 ICN - BKK 17.10 - 21.10 

นํ�าหนกักระเป๋าโหลด 15 กโิลกรมั ถอืขึ �นเคร ื�อง 10 กโิลกรมั 
บรษิทัจะแจง้ไฟลท์และเวลาที�แน่นอนอกีคร ั�งก่อนเดนิทาง  

หากลูกคา้เดนิทางมาจากต่างจงัหวดัดว้ยเครื�องบนิภายในประเทศ 
*****กรุณาแจง้เจา้หน้าที�กอ่นทําการจองค่ะ*****
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รายการทวัร ์
 

รายการทวัร ์ เชา้ เที�ยง เย็น ที�พกั 

วนัที� 

1 

พบกนัที�สนามบนิสุวรรณภูม ิ– ออก

เดนิทางจากสนามบนิสุวรรณภูม ิ - - - - 

วนัที� 

2 

เดนิทางถงึสนามบนิอนิชอน –  

วดัชอนดงึซา – ขบัรถ “ลูจ “สดุมนัส ์–

พพิธิภณัฑส์ิ�งทอ - โบสถค์งัฮวาแองกลิ

กนั – ศูนยน์กัท่องเที�ยวเมืองคงัฮวา  

คาเฟ่โจยงับงัชกิ 

- 

จาจงัมยอน 

(บะหมี�ดาํ)+

เกี �ยวมนัดู 

โอซมั 

บุลโกก ิ

INCHEON THE BLISS 

HOTEL 

หรอืเทยีบเท่าระดบั 3 

ดาว 

วนัที� 

3 

พาจูเอาทเ์ลท – พพิธิภณัฑส์าหรา่ย + 

ทําคมิบบั  ใส่ชดุฮนับก – คอสเมตกิ – 

ตลาดทงแดมุน 
โรงแรม 

อดุง้และ เทม

ปุระผกั 

บาบคีวิ

บุฟเฟ่ต ์

GALAXY HOTEL , 

WESTERN RIVER     

หรอืเทยีบเท่าระดบั 3 

ดาว 

วนัที� 

4 

ศูนยโ์สม – ศนุยส์มุนไพร –พระราชวงั

ชางด็อก – ถนนซมัชองดง – คลอ้ง

กุญแจคูร่กั โซลทาวเวอร ์-DUTY FREE 

– ตลาดเมยีงดง 

โรงแรม ไก่ตุน๋โสม 
ชาบู 

 ชาบู 

GALAXY HOTEL , 

WESTERN RIVER     

หรอืเทยีบเท่าระดบั 3 

ดาว 

วนัที� 

5 

นํ�ามนัสนเข็มแดง – ตลาดฮงอกิ – รา้น

ละลายเงินวอน –  กรุงเทพฯ โรงแรม จมิดกั - - 

 

วนัที� 1 พบกนัที� สนามบนิสุวรรณภูม ิ- ออกเดนิทางจากสนามบินสุวรรณภูม ิ

19.30 น. คณะพรอ้มกนัที�สนามบินสวุรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกช ั�น 4 เคานเ์ตอร ์สายการบิน  

JIN AIR เจา้หนา้ที�จากบรษิัทฯคอยตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวกใหท้่านก่อนขึ �นเครื�อง 

22.25 น. ออกเดนิทางสู่ประเทศเกาหลใีตโ้ดยสายการบิน JIN AIR เที�ยวบินที� LJ004 

***บรษิทัจะแจง้ไฟลท์และเวลาที�แน่นอนอกีคร ั�งก่อนเดินทาง หากลูกคา้เดนิทางมาจากต่างจงัหวดั

ดว้ยเคร ื�องบินภายในประเทศ กรุณาแจง้เจา้หน้าที�ก่อนทําการจองคะ่*** 

   
(มอีาหารบรกิารบนเครื�องเป็น BOX SET) 
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วนัที� 2  เดนิทางถงึสนามบินอนิชอน – วดัชอนดงึซา – ขบัรถ “ลูจ “สุดมนัส ์– พพิธิภณัฑส์ิ�งทอ – โบสถค์งัฮวา
แองกลกินั – ศูนยน์กัท่องเที�ยวเมืองคงัฮวา -คาเฟ่โจยงับงัชกิ 

05.40 น. ถงึสนามบินอนิชอน กรุงโซล ประเทศเกาหลใีต ้(เวลาทอ้งถิ�นเรว็กวา่ประเทศไทย 2 ช ั�วโมง) 
เชา้ หลงัผ่านพิธกีารทางตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ย พาท่านชมวดัชอนดงึซา (JEONDEUNGSA) เป็นวดัพุทธเก่าแก่

เดิมชอืว่า จนิจองซา ต ั�งแตยุ่โครยอ เป็นวดัประจําตระกูลของกษตัรยิท์ี�ศาลเจา้สําหรบัเก็บราชวงศโ์ครยอ มีรูปแบบ

สถาปัตยกรรมที�งดงาม เชน่ วหิารหลกั Daeungbojeon ที�มกีารตกแต่งดว้ยผลงานการแกะสลกัเป็นลวดลายต่างๆ

มากมาย ทั�งภายในและภายนอกอาคาร เป็นอกีหนึ�งตวัอย่างที�ดขีองสถาปัตยกรรมในชว่งกลางของยุคโจชอน(Joseon) 

ภายในวหิารจะเห็นมกีารสลกัเขียนช ื�อของทหารเกาหลตีามเสาของวดันี� ในยุคที�ประเทศฝร ั�งเศส นอกจากนี�ยงัมีอาคาร

และวหิารอกีหลายหลงัในวดันี�ที�ไดร้บัการลงทะเบียนเป็นสมบตัขิองชาติเกาหล ี

 

วดัชอนดงึซา 

 ต่อมาพาท่านเลน่รถ LUGE สุดมนัสท์ี� GANGHWA LUGE (ลูจ หรอืที�คนเกาหลเีรยีกว่า รูจี �)  
คอื รถคนัเล็กๆ ที�ขบัเคลื�อนดว้ยแรงโนม้ถ่วงของโลก การเล่น LUGE เราทําเพียงแค่บงัคบัทิศทางและความเร็วที� Hand 
ของรถ โดยหกั Hand ไปตามทางเลี �ยวไปเลี �ยวมา และ เบรค หรอื ชลอความเร็วไดด้ว้ยการกด Hand ของรถลง แต่ไม่
ตอ้งกงัวลสําหรบัคนที�ไม่เคยเล่นมาก่อน เพราะมเีจา้หนา้ที�คอยสอนก่อนเล่น เป็นกจิกรรมที�เลน่ไดท้ ั�งเด็กและผูใ้หญ่ และไม่
น่ากลวัเลย รบัรองวา่ถา้ไดเ้ลน่รบัรองจะตดิใจ อยากเล่นอกีแน่นอน โดยที�ก่อนเลน่ เราจะพาท่านขึ �นเคเบิลคารก่์อน เพื�อไป
ยงัจุดปลอ่ยตวั ท่านจะไดช้มววิมมุสูงและสูดอากาศบรสิทุธิ �อกีดว้ย 

 
GANGHWA LUGE 

เที�ยง 
รบัประทานอาหารกลางวนั (1) จาจงัมยอน (บะหมี�ดาํ) เสริฟ์พรอ้มมนัดู หรอืเกี �ยวนึ�ง  
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พาท่านชม พพิธิภณัฑส์ิ�งทอ (SOCHANG EXPERIENCE CENTER) ซึ�งท่านจะได ้
เรยีนรูถ้งึประวตักิารผลติผา้และการทอเครื�องนุ่งหม่ของคนเกาหล ีกรรมวธิกีารยอ้มสผีา้ การทอผา้ ซ ึ�งทั�งหมดเป็นวธิแีบบ
โบราณ ซึ�งหาดไูดย้าก ทั�งหมดเป็นการใชค้นทําไม่ไดใ้ชเ้ครื�องจกัรเลย อกีทั�งยงัใหท่้านไดล้องทําผา้เชด็หนา้ เป็นการโชว ์
ความสามารถดา้นศิลปะ ว่าใครจะสามารถสรา้งสรรคอ์อกมาไดส้วยขนาดไหน เพื�อเก็บเป็นที�ระลกึอกีดว้ย  
(ปิดใหบ้รกิารทุกวนัจนัทร ์กรณีวนัที�เดนิทางตรงกบัวนัจนัทร ์ขอสงวนเปลี�ยนแปลงโปรแกรม) 
 

 
พพิธิภณัฑส์ิ�งทอ (SOCHANG EXPERIENCE CENTER) 

 ต่อมาพาท่านชม โบสถค์งัฮวาแองกลกินั (GANGHWA ANGLICAN CHURCH) เป็นโบสถใ์นศาสนาครสิตท์ี�

ถูกสรา้งขึ �นในหมู่บา้นของคนเกาหล ีเรยีกวา่ฮนัอก ถา้มองจากภายนอกอาจจะไม่ทราบว่าเป็นโบสถค์รสิต ์เป็น

สิ�งก่อสรา้งที�อยู่คูก่นัอย่างลงตวัเปรยีบเสมอืนโบสถล์ูกคร ึ�ง ถกูสรา้งขึ �นคร ั�งแรกเมื�อปีค.ศ. 1900 โดยบชิอบคนแรกที�เขา้

มาในเกาหล ีช ื�อว่า Charies Jone Corfe รูปแบบอาคารของโบสถภ์ายนอกจะเป็นสไตลเ์กาหล ีและมีหลงัคาแบบ

เกาหล ีแตภ่ายในจะตกแต่งเป็นสไตลต์ะวนัตกที�เรยีกว่า Basilica ผสมกบัความเป็นเกาหล ีคอืหลงัคาจะสงุโปรง่และตดิ

กระจกโมแซค แต่จะมเีสาคานเป็นไมท้่อนๆแบบเกาหล ีและภายในจะมกีารจดัแสดงภาพคนเกาหลโีบราณที�อาศยัอยู่ ณ 

ที�แห่งนี�  ดว้ยความพิเศษที�ไม่เหมือนใครทําใหท้ี�ถูกขึ �นทะเบียนเป็นหนึ�งในสมบตัขิองชาติเกาหลเีมื�อปี ค.ศ. 2001 



 
 

5 | 05KR2607_HNT-ICN-01-LJ _KOREA INCHEON_5D3N  MAR 

 

 
โบสถค์งัฮวาแองกลกินั (GANGHWA ANGLICAN CHURCH) 

 ต่อมาพาท่านไปยงั ศูนยน์กัท่องเที�ยวเมืองคงัฮวา (GANGHWA TOURIST CENTER) ที�นี� ท่านจะพบกนัการ
ตอ้นรบัอย่างอบอุ่นของพนักงาน ซึ�งทางพนักงานจะแนะนําสถานที�ท่องเที�ยวที�น่าสนใจในพื �นที�ของเกาะคงัฮวาและประวตัิ
ศาตรข์องเกาะคงัฮวาต ั�งแต่สมยัราชวงศโ์ครยอ รวมถงึยงัมกีารจดัแสดงชดุฮนับกของราชวงศโ์ครยอและราชวงศโ์จ
ซอนที�หาดไูดย้าก นอกจากนี�ท่านยงัสามารถพิมพภ์าพจากเครื�องพิมพภ์าพฟร ีไม่มคี่าใชจ่้ายอกีดว้ย พรอ้มท ั�งรบัของ
ที�ระลกึ 
(ปิดใหบ้รกิารทุกวนัจนัทร ์กรณีวนัที�เดนิทางตรงกบัวนัจนัทร ์ขอสงวนเปลี�ยนแปลงโปรแกรม) 

 
ศูนยน์กัท่องเที�ยวเมืองคงัฮวา 

 ต่อมาเอาใจสายถ่ายรูปกบั คาเฟ่โจยงับงัชกิ (JOYANGBANGJIK CAFE) คาเฟ่เท่ๆ ชคิๆ และกําลงัเป็นที�นิยม
ของคนเกาหลใีนชว่งนี� ต ั�งอยู่ที�เกาะคงัฮวา เขตเมืองอนิชอน เป็นคาเฟ่ที�ดดัแปลงมาจาก โรงงานทอผา้เก่า ภายในจะให ้
อารมณเ์หมอืนเป็นโรงงานขนาดใหญ่ คลาสสคิ แถมมมีุมใหถ้่ายรูปเยอะมากๆ ภายในรา้นจะตกแต่งสไตลค์ลาสสกิรว่ม
สมยั เราจะเห็นภาพเก่าๆยอ้นยุคที�ทางรา้นไดจ้ดัแสดงใหเ้ราชม รวมถงึของเล่นโบราณเรยีกไดว้่า เป็นการยอ้ยวยัใหเ้รา
กลบัไปสมยัเด็ก เราสามารถลองเลน่ไดจ้รงิๆ และเครื�องดื�มที�นี� ก็มีใหเ้ลอืกมากมาย ที�พลาดไม่ไดเ้ลยคือ ลาเตม้นัม่วง ที�

อยากใหทุ้กท่านไดล้องชมิกนั 
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คาเฟ่โจยงับงัชกิ (JOYANGBANGJIK CAFE) 

คํ�า รบัประทานอาหารเย็น (2) เมนูโอซมับุลโกกิ (หมูและปลาหมกึผดัซอส) 

จากนั�นนําท่านเขา้สูท่ี�พกั เมืองอนิชอน INCHEON THE BLISS HOTEL หรอืเทียบเท่า ระดบั 3 ดาว 

วนัที� 3 พาจูเอาทเ์ลท – พพิธิภณัฑส์าหรา่ย + ทําคมิบบั  ใส่ชดุฮนับก – คอสเมตกิ – ตลาดทงแดมุน 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ (3) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 
นําท่านสู่ PAJU PREMIUM OUTLET ถอืเป็น outlet mall ที�ใหญที่�สดุของเกาหล ีในปัจจุบนั ภายในมรีา้นคา้
มากกว่า 200 รา้น ต ั�งแต่แบรนดเ์นมหรู Paul Smith, Mulberry, Tag Heuer และ Kate Spade ไปจนถงึแบรนด ์
ขายปลกียอดนิยม Bean Pole, Polo, MCM, Nike และ Adidas เป็นตน้ ใหท่้านไดช้อ้ปปิ�งกนัอย่างจุใจ 

 PAJU PREMIUM OUTLET 
เที�ยง รบัประทานอาหารกลางวนั (4)  เมนูอุดง้เสริฟ์พรอ้มเทมปุระผกั 

 จากนั�นนําท่านเดนิทางสู ่พพิธิภณัฑส์าหรา่ย (Seaweed Museum) เป็นสถานที�ผลติและแสดงการเลี �ยงสาหรา่ย

ครบวงจร ทุกท่านสามารถเลอืกซื �อสาหรา่ย พรอ้มทั�งทดลองชมิไดต้ามอธัยาศยั และชมการแปรรูปสาหรา่ยเป็นรสต่างๆ 
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เชน่ รสกุง้ รสหมู รสกิมจ ิรสวาซาบิ ฯล แลว้ 

เชญิท่าน สวมชดุฮนับก (Hanbok) ซึ�งเป็นชดุประจาํชาตขิองประเทศเกาหลใีต ้ถ่ายรปูกบัฉากจําลอง 4 มติิซ ึ�งมี

ความสวยงามและประทบัใจ พรอ้มถ่ายรูปเป็นที�ระลกึเพื�อไปอวดคนทางบา้น 

 

พพิธิภณัฑส์าหรา่ย + ทําคมิบบั + สวมชดุฮนับก 

 ต่อมาอสิระใหท่้านไดเ้ลือกซื �อเครื�องสาํอางคแ์บรนดด์งัของเกาหล ีณ ศูนยเ์ครื�องสําอาง มใีหเ้ลอืกมากมายหลายยี�หอ้ 

เชน่ ครมีนํ�าแตกที�โด่งดงั ครมีหอยทาก ฯลฯ พรอ้มทั�งอพัเดตสนิคา้ดา้นความงามแบบใหม่ๆ เคล็ดลบัความงามที�สาว

เกาหลนิียมใชก้นั  นําท่านเดนิทางสู่ ตลาดทงแดมุน ใหท่้านไดเ้ลอืกซื �อเสื �อผา้ เคร ื�องแต่งกายมากมาย ทั�งในตึกและ

รา้นคา้ภายนอกรมิสองขา้งถนนใหท้่านไดเ้ลอืกชม และฝั� งตรงขา้มของ ทงแดมุน ท่านสามารถเดินขา้มไปชม ตกึ DDP 

หรอื DONGDAEMUN DESIGN PLAZA เป็น สถานที�สําหรบัจดัแสดงงานศิลปะ อีเวนท ์การประชมุ รวมไปถึง 

นิทรรศการต่างๆ นอกจากนี� 
 

 
ตลาดทงแดมุน 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น (5) เมนูบารบ์คีวิบุฟเฟ่ต ์

จากนั�นนําท่านเขา้สูท่ี�พกั GALAXY HOTEL , WESTERNRIVER หรอื เทียบเท่า ระดบั 3 ดาว 

วนัที� 4 
ศูนยโ์สม – ศนุยส์มุนไพร –พระราชวงัชางดอ็ก – ถนนซมัชองดง – คลอ้งกุญแจคูร่กั โซลทาวเวอร ์-
DUTY FREE – ตลาดเมยีงดง 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ (6) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
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พาท่านเขา้ชม ศูนยโ์สม ซึ�งรฐับาลรบัรองคณุภาพว่าผลติจากโสมที�มอีายุ 6 ปี ซึ�งถอืว่าเป็นโสมที�มีคณุภาพดทีี�สดุ ชม

วงจรชวีติของโสม พรอ้มใหท่้านไดเ้ลอืกซื �อโสมที�มีคุณภาพดทีี�สุดและราคาถูก 

กว่าไทยถงึ 2 เท่า กลบัไปบํารุงรา่งกายหรอืฝากญาตผูิใ้หญ่ที�ท่านรกัและนับถือ นําท่านสู่ ศูนยส์มุนไพรโบกานยอง 

สมุนไพรบํารงุตบั ตน้ไมช้นิดนี�เจรญิเตบิโตในป่าลกึบนภูเขาที�ปราศจากมลภาวะและระดบัสูงเหนือนํ�าทะเล 50-800 

เมตร ชาวเกาหลรุีน่ใหม่นิยมนํามรบัประทานเพื�อชว่ยดูแลตบัใหส้ะอาดแข็งแรง ป้องกนัโรคตบัแข็งไมถู่กทําลายจาการดื�ม

แอลกอฮอล ์กาแฟ บุหรี� สารตกคา้งจากอาหารและยา จากนั�นพาท่านไปชม พระราชวงัชางดอ็กกุง

(Changdeokgung Palace) เป็นพระราชวงัที�สรา้งหลงัจากพระราชวงัเคียงบกกุง และเคยเป็นพระราชวงัหลกัของ

กษัตรยิห์ลายพระองคข์องราชวงศโ์ชซอน ที�ไดร้บัการดูแลรกัษาไวอ้ย่างด ีภายในประกอบดว้ยพื �นที�สาธารณะ อาคาร

พระราชวงัสําหรบัราชวงศ ์และสวนบีวอน หรอืรูจ้กักนัในนามสวนฮูวอน สวนหย่อมดา้นหลงัที�เต็มไปดว้ยตน้ไมย้กัษอ์ายุ

กว่า 300 ปี บ่อนํ�า และศาลาพกัผ่อน มีความธรรมชาตมิากที�สุด ไวเ้ป็นที�พกัผ่อน 

 
พระราชวงัชางดอ็กกุง 

เที�ยง รบัประทานอาหารกลางวนั (7) เมนูไกตุ่๋นโสม 

 และถา้พูดถงึถนนที�กําลงัฮิตในหมู่วยัรุน่ของกรุงโซลก็คงตอ้งเป็น ถนนซมัชองดง(SAMCHEONGDONG-GIL) 
เป็นถนนที�ผสมผสานระหว่างความโบราณและความทนัสมยักนัไดอ้ย่างลงตวั โดยบา้นเรอืนบางหลงัยงัคงความ
โบราณในรูปแบบบา้นเกาหลโีบราณ ฮนัอกสไตล ์และมีความทนัสมยัโดยการตกแต่งแบบสมยัใหม่มีการระบายสแีละ
ตกแต่งทําเป็นรา้นคา้สมยัใหม่ แกลอรี� คาเฟ่เก๋ๆ ตลอดตามแนวกําแพงจะม ีSTREET ART ตามแนวกําแพง ใหทุ้ก
ท่านไดช้ ื�นชมความงามและสนุกสนานกบัการถ่ายรูป เพราะสามารถถ่ายรูปไดทุ้กมุม เรยีกไดว้่า เดนิไม่เบื�อกนัเลย
ทีเดียว หากท่านเดนิเล่นจนเหนื�อยแลว้ก็หาที�นั�งจบิกาแฟ เป็นรา้นคาเฟ่เก๋ๆ ดื�มดํ�าความโรแมนตกิของบรรยากาศใน
รา้น ที�ตกแต่งอย่างคลาสสกิ  

 
ถนนซมัชองดง(SAMCHEONGDONG-GIL) 
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 จากนั�นนําท่านไปยงั ภูเขานัมซานภูเขาแห่งเดยีวที�ต ั�งอยู่ใจกลางเมืองโซล สูง 274 เมตร   บนยอดเขามหีอ Seoul 
Tower **ไม่รวมค่าขึ �นลฟิท ์** ซึ�งเป็น 1 ใน 18 หอคอยเมอืงที�สูงที�สดุในโลกมคีวามสูงถงึ 480 เมตร เหนือ
ระดบันํ�าทะเลท่านสามารถชมทศันียภาพของกรุงโซล ไดร้อบทิศ 360 องศา ที�คู่รกัทุกคู่ชาวเกาหลจีะตอ้งทําคอื การ
คลอ้งกุญแจคู่รกั Love Key Ceremonyบนโซลทาวเวอร ์โดยที�จะเขยีนขอ้ความ หรอืช ื�อของคู่รกัไวบ้นแมกุ่ญแจ
และก็จะนําแม่กุญแจนี�ไปคลอ้งกบัร ั�วเหล็ก ส่วนลกูกุญแจเคา้จะทิ �งไปดว้ยความเชื�อที�ว่าหากคู่รกัคูใ่ด ไดม้าเยอืนและ
คลอ้งกุญแจคู่รกักนัที�นี�จะทําใหค้วามรกัของทั�งคู่ยนืยาวไม่พรากจากกนัไปตลอดกาล 

 

N SEOUL TOWER 

 แลว้พาท่านช็อปปิ�งสนิคา้ปลอดภาษีที� SM Duty Free โดยที�นี�มีสนิคา้ช ั�นนําใหท่้านเลอืกซื �อมากมายกวา่ 500 
ชนิด อาทิ นํ�าหอม เสื �อผา้ เคร ื�องสําอาง กระเป๋า นาฬกิา ฯลฯ   

 

SM DUTY FREE 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น (8) เมนูชาบู ชาบู (สกุี �สไตลเ์กาหล)ี 
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 จากนั�นใหเ้วลาท่านเดนิช็อปปิ�ง ณ ตลาดเมยีงดง แหล่งชอ็ปปิ�งขึ �นชื�อและ สถานที�รวมแฟช ั�นช ั�นนําของกรุงโซลหรอื
ที�คนไทยรูจ้กักนัในชื�อสยามแสควรเ์กาหล ีท่านจะพบกบัสนิคา้วยัรุน่มากมายหลากหลายยี�หอ้ไม่วา่จะเป็น
เคร ื�องสําอางยี�หอ้ดงัๆ อย่าง 3CE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, ETUDE HOUSE, MISSHA ฯลฯเสื �อผา้
แฟช ั�นมีสไตล,์ รองเทา้สน้สงูน่ารกัๆ, รองเทา้ผา้ใบเก๋ๆ, นอกจากนี�ยงัมรีา้นอาหารและรา้นคาเฟ่น่ารกัๆ ซึ�งที�นี�จะมี
วยัรุน่ หนุ่มสาวเกาหลไีปรวมตวักนัมากมายในแต่ละวนั 

 

ตลาดเมียงดง 

จากนั�นนําท่านเขา้สูท่ี�พกั GALAXY HOTEL , WESTERNRIVER หรอื เทียบเท่า ระดบั 3 ดาว 

วนัที� 5 นํ�ามนัสนเขม็แดง – ตลาดฮงอกิ – รา้นละลายเงินวอน -  กรุงเทพฯ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ (9) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

พาท่านชม นํ�ามนัสนเข็มแดง(Red Pine) ปัจจุบนันิยมมารบัประทานเพื�อลา้งพิษในรา่งกาย ลา้งไขมนัในเสน้ เลือด

ทั�วท ั�งรา่งกาย ป้องกนัไขมนัอุดตนัในเสน้เลอืด, โรคหวัใจ, โรคภูมิแพ ้เป็นตน้ และยงัใหท่้านไดล้องตรวจเสน้เลอืดภายใน

รา่งกายท่านฟร ีอกีดว้ย  เดินเล่นก่อนกลบั ที�ตลาดสุดฮปิ ตลาดฮงอกิ แหล่งชอ้ปปิ�งที�อยู่ลอ้มรอบไปดว้ยมหาวทิยาลยั

ชื�อดงัในเกาหล ีสนิคา้ในย่านนี� ส่วนใหญ่เป็นสินคา้วยัรุ ่นที�ทนัสมยัและราคาไม่แพงที�ออกแบบโดยดีไซดเ์นอรเ์กาหลี

รองเทา้กระเป๋าเครื�องประดบั เครื�องสําอาง และยงัมีรา้นแบรนดเ์นมอยู่ท ั�วไป เช่น EVISU, ZARA ทุกวนัเสารล์านหน้า

ประตูของมหาวทิยาลยัฮงอกิ จะมีผลงาน ศิลปะในรูปแบบ ต่างๆเชน่ เครื�องประดบั ตุก๊ตา เสื �อผา้ และของแฮนดเ์มดที�

น่ารกัและใชค้วามคดิสรา้งสรรคข์องบางอย่างทํามาชิ �น เดียวเพื�อใหไ้ดเ้ลอืกซื �อ บางที�อาจเป็นสนิคา้ ที�มีช ิ �นเดยีวในโลก 
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ตลาดฮงอิก 

เที�ยง 
รบัประทานอาหารกลางวนั (10) เมนูจมิดกั (ไก่และวุน้เสน้เกาหลีผดัซอส) 

 
แลว้พาท่านละลายเงินวอนที� รา้นคา้สนามบนิ หรอืซปุเปอรม์ารเ์ก็ต ซ ึ�งท่านสามารถเลอืกซื �อสนิคา้พื �นเมอืงเป็นการ

ส่งทา้ยก่อนอําลาเกาหล ีอาทิ บะหมี�ชนิรามยิน อูดง้ กิมจ ิลูกอมรสแปลกๆ บราวนี� ฮนันี�บตัเตอรช์พิ ถั�วรสต่างๆ ป๊อกกี �

รสต่างๆ นมกลว้ย ขนมธญัพชื และอื�นๆอกีมากมาย 

 

สนิคา้รา้นคา้สนามบิน 
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17.10 น. นําท่านเดนิทางสู่ กรุงเทพฯโดยสายการบนิ JINAIR เที�ยวบนิที� LJ003 

  
(มอีาหารบรกิารบนเคร ื�องเป็น BOX SET) 

21.10 น.     ถงึสนามบินสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ... 

 

อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ่

พกั 
2 ท่าน 

เด็กอายุตํ�า
กว่า 
12 ปี 

INFANT พกัเดี�ยว 
ราคาทวัร ์
ไม่รวมต ั�ว 

01 – 05 มนีาคม 2563 13,900 3,000 5,900 7,000 
02 - 06 มนีาคม 2563 13,900 3,000 5,900 7,000 
03 - 07 มนีาคม 2563 14,900 3,000 5,900 7,000 

04 - 08 มนีาคม 2563 15,900 3,000 5,900 7,000 
05 - 09 มนีาคม 2563 15,900 3,000 5,900 7,000 
06 - 10 มนีาคม 2563 15,900 3,000 5,900 7,000 

07 - 11 มนีาคม 2563 14,900 3,000 5,900 7,000 
08 - 12 มนีาคม 2563 13,900 3,000 5,900 7,000 
09 - 13 มนีาคม 2563 13,900 3,000 5,900 7,000 
10 - 14 มนีาคม 2563 14,900 3,000 5,900 7,000 
11 - 15 มนีาคม 2563 15,900 3,000 5,900 7,000 
12 - 16 มนีาคม 2563 15,900 3,000 5,900 7,000 
13 - 17 มนีาคม 2563 15,900 3,000 5,900 7,000 

14 - 18 มนีาคม 2563 14,900 3,000 5,900 7,000 
15 - 19 มนีาคม 2563 13,900 3,000 5,900 7,000 
16 - 20 มนีาคม 2563 13,900 3,000 5,900 7,000 
17 - 21 มนีาคม 2563 14,900 3,000 5,900 7,000 

18 - 22 มนีาคม 2563 15,900 3,000 5,900 7,000 
19 - 23 มนีาคม 2563 15,900 3,000 5,900 7,000 
20 - 24 มนีาคม 2563 15,900 3,000 5,900 7,000 

21 - 25 มนีาคม 2563 14,900 3,000 5,900 7,000 

22 - 26 มนีาคม 2563 13,900 3,000 5,900 7,000 

23 -27 มนีาคม 2563 13,900 3,000 5,900 7,000 

24 - 28 มนีาคม 2563 14,900 3,000 5,900 7,000 
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25 - 29 มนีาคม 2563 15,900 3,000 5,900 7,000 
26 - 30 มนีาคม 2563 15,900 3,000 5,900 7,000 
27 - 31 มนีาคม 2563 15,900 3,000 5,900 7,000 

28 มนีาคม - 01 เมษายน2563 14,900 3,000 5,900 7,000 
**หมายเหตุ : ผูร้ว่มเดนิทางตอ้งไม่น้อยกว่า 25 ท่าน 

**กรณีตดักรุป๊เหมา เริ�มตน้เพิ�ม 1,000 บาท สําหรบักลุ่มลูกคา้ท ั�วไป หากลูกคา้เป็นขายตรง/นกัศกึษา/ป.โท/ราชการ  
ตอ้งเชค็ราคาแลนดก์บัเจา้หน้าที�อกีคร ั�ง 
 

อตัรานี�รวม 

 คา่ตั�วโดยสารเครื�องบนิไป - กลบัช ั�นประหยดั(ตั�วกรุป๊) ตามเสน้ทางที�ระบใุนรายการ 
 คา่โรงแรมที�พกัตามรายการระบุ (สองท่านตอ่หนึ�งหอ้ง) 
 คา่เขา้ชมสถานที�ต่างๆ ตามรายการระบุ 

 คา่อาหาร และเครื�องดื�มตามรายการระบุ 

 คา่รถรบัสง่ ตามรายการระบุ 
 นํ�าดื�มท่านละ 1 ขวด / คน / วนั 
 คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่ง (ขึ �นอยู่กบัการผนัแปรของภาษนํี�ามนั ณ วนันั�นๆ) 

 คา่มคัคเุทศกข์องบรษิทัจากกรงุเทพฯ คอยอาํนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดนิทางในตา่งประเทศ 
 คา่ประกนัอุบตัเิหตคุุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท (เงื�อนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัรานี�ไม่รวม 

 คา่ทําหนังสอืเดนิทาง 

 คา่ธรรมเนียมแจง้เขา้ - ออกของบุคคลตา่งดา้วค่าวซีา่เขา้ประเทศของบุคคลต่างดา้ว (ถา้ม)ี 
 คา่ธรรมเนียมวซีา่พเิศษสาํหรบับุคคลตา่งดา้วหรอืยื�นวซีา่เรง่ดว่นซึ�งบรษิทัฯจะเรยีกเก็บเพิ�มเป็นกรณีตามจรงิ  

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัเชน่ ค่าโทรศพัทโ์ทรสารโทรเลขคา่ซกัรดีคา่อาหาร-เคร ื�องดื�มนอกเหนือจากรายการ 
 คา่มนิิบาร ์ค่าชมภาพยนตรช์อ่งพเิศษภายในหอ้งพกั และคา่ใชจ้า่ยอื�นๆ ที�ไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 คา่นํ�าหนักกระเป๋าเกนิพกิดั (สายการบนิกาํหนดใหไ้มเ่กนิท่านละ 15 กก.) 

 ค่าทปิมคัคุเทศกท์อ้งถิ�น คนขบัรถท่านละ 1,500 บาท / ทปิ / ท่าน  
(กรณีจ่ายเป็นเงินวอนกรณุาเชค็เรท ณ วนัเดนิทางค่ะ) 
(ในสว่นของหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของท่าน) 

 คา่ใชจ้า่ยอนัเนื�องมาจากความล่าชา้ของสายการบนิ, เหตุสดุวสิยั, การเมอืง หรอื ภยัธรรมชาต ิฯลฯ 

 ค่าภาษมูีลคา่เพิ�ม 7% ค่าภาษกีารบรกิารหกั ณ ที�จ่าย 3% 
(ในกรณีที�ตอ้งการขอใบเสรจ็มภีาษี) 

หมายเหต ุ

 รายการ และราคาสาํหรบัผูร้ว่มเดนิทางผูใ้หญอ่ย่างนอ้ย 25 ท่าน เดนิทางไป และกลบัพรอ้มคณะ 

 รายการนี�เป็นเพยีงขอ้เสนอที�ตอ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯ อกีคร ั�งหนึ�ง หลงัจากไดส้ํารองที�นั�งกบั 

สายการบิน และโรงแรมที�พกัในตา่งประเทศเป็นที�เรยีบรอ้ย อย่างไรก็ตามรายการนี�อาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 ราคานี�คิดตามราคาตั�วเคร ื�องบินในปัจจุบนั หากราคาตั�วเคร ื�องบินปรบัสูงขึ �น บรษิัทฯ สงวนสิทธิ �ที�จะปรบัราคาตั�ว

เคร ื�องบิน ตามสถานการณด์งักล่าว 

 บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ในกรณีเกดิความเสยีหาย หรอืสูญหาย สําหรบักระเป๋าเดนิทาง หรอืของมคี่าส่วนตวัของ

ท่านระหวา่งการเดนิทาง 

 บรษิทัฯ จะไม่รบัผิดชอบ และขอสงวนสิทธิ �ในการไม่คืนเงินไม่ว่าท ั�งหมด หรอืบางส่วน ในกรณีที�ผู ้

เดนิทางมไิดร้บัอนุญาตใหเ้ดนิทางเขา้ หรอืออกนอกประเทศ อนัเนื�องมาจากการพจิารณาของเจา้หน้าที�ตรวจ
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คนเขา้เมอืง หรอื มสีิ�งผดิกฎหมาย หรอื เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอื�น 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ �ที�จะไม่คนืเงินไม่ว่าทั�งหมดหรอืบางส่วน ดว้ยเหตุอนัเนื�องมาจากความผดิพลาด 

ความล่าชา้ การเปลี�ยนแปลงบรกิารของสายการบนิ บรษิทัขนส่ง หรอืหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง เหตุการณท์าง

การเมอืง การจลาจล ภยัธรรมชาต ิอนันอกเหนือจากความควบคุม 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ �ที�จะไม่คนืเงินไม่ว่าท ั�งหมดหรอืบางส่วน ในกรณีที�ผูเ้ดนิทางไม่ใชบ้รกิารบางส่วน

หรอืท ั�งหมด โดยความสมคัรใจของผูเ้ดนิทางเอง หรอืไม่เดนิทางไปพรอ้มคณะ หรอืไม่ปรากฏตวัในวนัเดนิทาง 

 บรษิัทฯ ขอสงวนสทิธิ �ในการเปลี�ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์�ไดต้ามความเหมาะสม ทั�งนี �ขึ �นอยู่กบัเวลา 

การจราจร สภาพอากาศ และเหตุสุดวสิยัอื�นๆ ที�อาจเกดิขึ �นได ้ทั�งนี � เพื�อความปลอดภยั และประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็น

สําคญั 

 บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเพิ�มเตมิที�เกดิขึ �นทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูทํารา้ย การสูญหาย 

หรอืจากอบุตัเิหตตุ่างๆ 

 มคัคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษิทัฯ ไม่มสีทิธ ิ �ในการใหค้าํสญัญาใดๆ ทั�งสิ �นแทน บรษิทัฯ นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อีํานาจของบรษิทัฯ กาํกบัเท่านั�น 

 บรษิทัฯ จดัใหเ้ฉพาะลูกคา้ที�ประสงคจ์ะไปท่องเที�ยวตามรายการของทวัรท์ุกวนัเท่านั�น  หากท่านไม่สามารถรว่มทวัรท์ุก

วนั แคส่มคัรมารว่มทวัรเ์พยีงเพื�อการใชต้ ั�วเคร ื�องบนิและที�พกัในราคาพเิศษ  หากท่านไม่แจง้ และปรากฏว่าท่านไม่รวมทวัรใ์น

บางวนั ทางบรษิทัจะคดิค่าดําเนินการในการแยกท่องเที�ยวเอง 300 USD 

(ก่อนซื �อทวัร ์จะตอ้งแจง้ความประสงคท์ี�เป็นจรงิ เพื�อทางผูจ้ดัจะไดค้ดิคา่บรกิารที�เหมาะสม) 

 เด็ก หมายถงึ ผูท้ี�มอีายุนอ้ยกวา่ 12 ปี 

*.*.*. นํ�าหนักกระเป๋าคนละ 15 กโิลกรมั*.*.*. 

เงื�อนไขการใหบ้รกิาร 

การจองคร ั�งแรก มดัจําท่านละ 10,000 บาทภายใน 2 วนัหลงัการจอง และชาํระทั�งหมดก่อนเดนิทางภายใน 

20 วนั  

หากเป็นชว่งเทศกาลหรอืวนัหยุดยาวชาํระทั�งหมดกอ่นเดนิทางภายใน 30 วนั 

(การไม่ชาํระเงนิคา่มดัจํา หรอืชาํระไม่ครบ หรอืเชค็ธนาคารถกูระงบัการจ่ายไม่วา่ดว้ยสาเหตใุดใด ผูจ้ดัมสีทิธยิกเลกิการ

จดั หรอืยกเลกิการเดนิทาง) 

ในกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงทั�งที�กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศที�ระบใุนรายการ 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ �ที�จะไมค่ืนคา่บรกิารไม่วา่กรณีใดๆ ทั�งสิ �น 
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การยกเลกิ 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนัขึ �นไป คนืเงนิทั�งหมด 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 21-29 วนั เก็บค่าใชจ้า่ย ท่านละ 10,000 บาท 
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-20 วนั เก็บค่าใชจ้า่ย 50% ของราคาทวัร ์
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7-14 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย 80% ของราคาทวัร ์

 ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 1 - 6 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ยทั�งหมด 100 % ของราคาทวัร ์  
**ชว่งเทศกาลไมส่ามารถยกเลกิ หรอืเปลี�ยนช ื�อผูเ้ดนิทางได*้* 

 กรุป๊ที�เดนิทางชว่งวนัหยุดหรอืเทศกาลที�ตอ้งการนัตมีดัจาํกบัสายการบนิหรอืผ่านตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ 
รวมถงึเที�ยวบินพเิศษเชน่ Charter Flight, Extra Flight จะไม่มกีารคนืเงนิมดัจาํ หรอืค่าทวัรท์ั�งหมด 

หมายเหต ุ: รายการทวัรส์ามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
***หนังสอืเดนิทางจะตอ้งมอีายุเหลอืมากกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทาง*** 

 


