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FLIGHT DETAIL 

 

LJ004 BKK - ICN 22.25 - 05.40+1 

LJ003 ICN - BKK 17.10 - 21.10 

น้ําหนกักระเป๋าโหลด 15 กโิลกรมั ถอืขึน้เคร ือ่ง 10 กโิลกรมั 
บรษิทัจะแจง้ไฟลท์และเวลาทีแ่น่นอนอกีคร ัง้กอ่นเดนิทาง  
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หากลูกคา้เดนิทางมาจากตา่งจงัหวดัดว้ยเคร ือ่งบนิภายในประเทศ 
*****กรุณาแจง้เจา้หน้าทีก่อ่นทําการจองคะ่***** 

รายการทวัร ์

 

รายการทวัร ์ เชา้ เทีย่ง เย็น ทีพ่กั 

วนัที ่
1 

พบกนัทีส่นามบนิสวุรรณภูม ิ– ออก
เดนิทางจากสนามบนิสวุรรณภูม ิ - - - - 

วนัที ่
2 

เดนิทางถงึสนามบนิอนิชอน –  
วดัชอนดงึซา – ขบัรถ “ลูจ “สุดมนัส ์–
พพิธิภณัฑส์ิง่ทอ - โบสถค์งัฮวาแองกลิ
กนั – ศูนยน์กัทอ่งเทีย่วเมอืงคงัฮวา  
คาเฟ่โจยงับงัชกิ 

- 

จาจงัมยอน 
(บะหมีด่าํ)+
เกีย๊วมนัดู 

โอซมั 
บุลโกก ิ

INCHEON THE BLISS 
HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว 

วนัที ่
3 

พาจูเอาทเ์ลท – พพิธิภณัฑส์าหรา่ย + 
ทาํคมิบบั  ใสชุ่ดฮนับก – คอสเมตกิ – 
ตลาดทงแดมุน 

โรงแรม 
อุดง้และ เทม

ปุระผกั 
บาบคีวิ
บุฟเฟ่ต ์

GALAXY HOTEL , 
WESTERN RIVER     

หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว 

วนัที ่
4 

ศูนยโ์สม – ศุนยส์มุนไพร –พระราชวงั
ชางดอ็ก – ถนนซมัชองดง – คลอ้ง
กุญแจคูร่กั โซลทาวเวอร ์-DUTY FREE 
– ตลาดเมยีงดง 

โรงแรม ไกตุ่น๋โสม 
ชาบู 

 ชาบู 

GALAXY HOTEL , 
WESTERN RIVER     

หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว 

วนัที ่
5 

น้ํามนัสนเข็มแดง – ตลาดฮงอกิ – รา้น
ละลายเงินวอน –  กรุงเทพฯ โรงแรม จมิดกั - - 

 

วนัที ่1 พบกนัที ่สนามบนิสุวรรณภูม ิ- ออกเดนิทางจากสนามบนิสุวรรณภูมิ 

19.30 น. คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกช ัน้ 4 เคานเ์ตอร ์สายการบนิ  
JIN AIR เจา้หนา้ทีจ่ากบรษิทัฯคอยตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวกใหท่้านกอ่นขึน้เครือ่ง 

22.25 น. ออกเดนิทางสูป่ระเทศเกาหลใีตโ้ดยสายการบนิ JIN AIR เทีย่วบนิที ่LJ004 
***บรษิทัจะแจง้ไฟลท์และเวลาทีแ่น่นอนอกี คร ัง้ก่อนเดนิทาง หากลูกคา้เดนิทางมา
จากต่างจงัหวดัดว้ยเครือ่งบนิภายในประเทศ กรุณาแจง้เจา้หน้าทีก่่อนทําการจอง
ค่ะ*** 
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(มอีาหารบรกิารบนเครือ่งเป็น BOX SET) 
 

วนัที ่2
  

เดนิทางถงึสนามบนิอนิชอน – วดัชอนดงึซา – ขบัรถ “ลูจ “สุดมนัส ์– 
พพิธิภณัฑส์ิง่ทอ – โบสถค์งัฮวาแองกลกินั – ศูนยน์กัท่องเทีย่วเมอืงคงัฮวา -คาเฟ่
โจยงับงัชกิ 

05.40 น. ถงึสนามบนิอนิชอน กรุงโซล ประเทศเกาหลใีต ้(เวลาทอ้งถิน่เรว็กวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 
เชา้ หลงัผ่านพธิกีารทางตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ย พาท่านชมวดัชอนดงึซา (JEONDEUNGSA) 

เป็นวดัพุทธเกา่แก่เดมิชอืว่า จนิจองซา ตัง้แตยุ่โครยอ เป็นวดัประจาํตระกลูของกษตัรยิท์ีศ่าลเจา้
สาํหรบัเก็บราชวงศโ์ครยอ มรีูปแบบสถาปัตยกรรมทีง่ดงาม เชน่ วหิารหลกั Daeungbojeon ทีม่ี
การตกแตง่ดว้ยผลงานการแกะสลกัเป็นลวดลายตา่งๆมากมาย ทัง้ภายในและภายนอกอาคาร เป็นอกี
หน่ึงตวัอย่างทีด่ขีองสถาปัตยกรรมในชว่งกลางของยุคโจชอน(Joseon) ภายในวหิารจะเห็นมกีาร
สลกัเขยีนชือ่ของทหารเกาหลตีามเสาของวดันี ้ในยุคทีป่ระเทศฝร ัง่เศส นอกจากนีย้งัมอีาคารและ
วหิารอกีหลายหลงัในวดันีท้ีไ่ดร้บัการลงทะเบยีนเป็นสมบตัขิองชาตเิกาหลี 

 
วดัชอนดงึซา 

 ตอ่มาพาท่านเลน่รถ LUGE สุดมนัสท์ี ่GANGHWA LUGE (ลจู หรอืทีค่นเกาหลเีรยีกว่า รูจี)้  
คอื รถคนัเล็กๆ ทีข่บัเคลือ่นดว้ยแรงโนม้ถว่งของโลก การเลน่ LUGE เราทําเพยีงแคบ่งัคบัทศิทางและ
ความเรว็ที ่Hand ของรถ โดยหกั Hand ไปตามทางเลีย้วไปเลีย้วมา และ เบรค หรอื ชลอความเรว็ได ้
ดว้ยการกด Hand ของรถลง แตไ่ม่ตอ้งกงัวลสาํหรบัคนทีไ่ม่เคยเลน่มากอ่น เพราะมเีจา้หนา้ทีค่อย
สอนกอ่นเลน่ เป็นกจิกรรมทีเ่ลน่ไดท้ัง้เด็กและผูใ้หญ่ และไม่น่ากลวัเลย รบัรองว่าถา้ไดเ้ลน่รบัรองจะตดิ
ใจ อยากเลน่อกีแน่นอน โดยทีก่อ่นเลน่ เราจะพาท่านขึน้เคเบลิคารก์อ่น เพือ่ไปยงัจดุปลอ่ยตวั ท่านจะ
ไดช้มววิมุมสงูและสดูอากาศบรสิทุธิอ์กีดว้ย 

 
GANGHWA LUGE 
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เทีย่ง 
รบัรบัประทานอาหารกลางวนั (1) จาจงัมยอน (บะหมีดํ่า) เสริฟ์พรอ้มมนัดู หรอืเกีย๊วน่ึง  

             

 
พาท่านชม พพิธิภณัฑส์ิง่ทอ (SOCHANG EXPERIENCE CENTER) ซึง่ท่านจะได ้
เรยีนรูถ้งึประวตักิารผลติผา้และการทอเครือ่งนุ่งห่มของคนเกาหลี กรรมวธิกีารยอ้มสผีา้ การทอผา้ ซึง่
ทัง้หมดเป็นวธิแีบบโบราณ ซึง่หาดไูดย้าก ทัง้หมดเป็นการใชค้นทําไม่ไดใ้ชเ้ครือ่งจกัรเลย อกีทัง้ยงัให ้
ท่านไดล้องทําผา้เชด็หนา้ เป็นการโชวค์วามสามารถดา้นศลิปะ ว่าใครจะสามารถสรา้งสรรคอ์อกมาได ้
สวยขนาดไหน เพือ่เก็บเป็นทีร่ะลกึอกีดว้ย  
(ปิดใหบ้รกิารทุกวนัจนัทร ์กรณีวนัทีเ่ดนิทางตรงกบัวนัจนัทร ์ขอสงวนเปลีย่นแปลงโปรแกรม) 

 
พพิธิภณัฑส์ิง่ทอ (SOCHANG EXPERIENCE CENTER) 

 ตอ่มาพาท่านชม โบสถค์งัฮวาแองกลกินั (GANGHWA ANGLICAN CHURCH) เป็นโบสถ ์
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ในศาสนาครสิตท์ีถ่กูสรา้งขึน้ในหมู่บา้นของคนเกาหล ีเรยีกว่าฮนัอก ถา้มองจากภายนอกอาจจะไม่
ทราบว่าเป็นโบสถค์รสิต ์เป็นสิง่กอ่สรา้งทีอ่ยู่คูก่นัอย่างลงตวัเปรยีบเสมอืนโบสถล์กูครึง่ ถกูสรา้งขึน้
คร ัง้แรกเมือ่ปีค.ศ. 1900 โดยบชิอบคนแรกทีเ่ขา้มาในเกาหลี ชือ่ว่า Charies Jone Corfe รูปแบบ
อาคารของโบสถภ์ายนอกจะเป็นสไตลเ์กาหลี และมหีลงัคาแบบเกาหล ีแตภ่ายในจะตกแตง่เป็นสไตล ์
ตะวนัตกทีเ่รยีกว่า Basilica ผสมกบัความเป็นเกาหล ีคอืหลงัคาจะสงุโปรง่และตดิกระจกโมแซค แต่
จะมเีสาคานเป็นไมท่้อนๆแบบเกาหล ีและภายในจะมกีารจดัแสดงภาพคนเกาหลโีบราณทีอ่าศยัอยู่ ณ 
ทีแ่ห่งนี ้ ดว้ยความพเิศษทีไ่ม่เหมอืนใครทําใหท้ีถ่กูขึน้ทะเบยีนเป็นหน่ึงในสมบตัขิองชาตเิกาหลเีมือ่ปี  
ค.ศ. 2001 

 
โบสถค์งัฮวาแองกลกินั (GANGHWA ANGLICAN CHURCH) 

 ตอ่มาพาท่านไปยงั ศูนยน์ักท่องเทีย่วเมอืงคงัฮวา (GANGHWA TOURIST CENTER) ทีน่ี่
ท่านจะพบกนัการตอ้นรบัอย่างอบอุน่ของพนักงาน ซึง่ทางพนักงานจะแนะนําสถานทีท่่องเทีย่วที่
น่าสนใจในพืน้ทีข่องเกาะคงัฮวาและประวตัศิาตรข์องเกาะคงัฮวาตัง้แตส่มยัราชวงศโ์ครยอ รวมถงึยงัมี
การจดัแสดงชดุฮนับกของราชวงศโ์ครยอและราชวงศโ์จซอนทีห่าดไูดย้าก นอกจากนีท่้านยงั
สามารถพมิพภ์าพจากเครือ่งพมิพภ์าพฟร  ีไม่มคีา่ใชจ้า่ยอกีดว้ย พรอ้มทัง้รบัของทีร่ะลกึ 
(ปิดใหบ้รกิารทุกวนัจนัทร ์กรณีวนัทีเ่ดนิทางตรงกบัวนัจนัทร ์ขอสงวนเปลีย่นแปลงโปรแกรม) 

 
ศูนยน์ักท่องเทีย่วเมอืงคงัฮวา 

 ตอ่มาเอาใจสายถา่ยรูปกบั คาเฟ่โจยงับงัชกิ (JOYANGBANGJIK CAFE) คาเฟ่เท่ๆ ชคิๆ และ
กาํลงัเป็นทีนิ่ยมของคนเกาหลใีนชว่งนี ้ตัง้อยู่ทีเ่กาะคงัฮวา เขตเมอืงอนิชอน เป็นคาเฟ่ทีด่ดัแปลงมา
จาก โรงงานทอผา้เกา่ ภายในจะใหอ้ารมณเ์หมอืนเป็นโรงงานขนาดใหญ่ คลาสสคิ แถมมมุีมให ้
ถา่ยรูปเยอะมากๆ ภายในรา้นจะตกแตง่สไตลค์ลาสสกิรว่มสมยั เราจะเห็นภาพเกา่ๆยอ้นยุคทีท่างรา้น
ไดจ้ดัแสดงใหเ้ราชม รวมถงึของเลน่โบราณเรยีกไดว้่า เป็นการยอ้ยวยัใหเ้รากลบัไปสมยัเด็ก เรา
สามารถลองเลน่ไดจ้รงิๆ และเครือ่งดืม่ทีน่ี่ก็มใีหเ้ลอืกมากมาย ทีพ่ลาดไม่ไดเ้ลยคอื ลาเตม้นัม่วง ที่
อยากใหทุ้กท่านไดล้องชมิกนั 
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คาเฟ่โจยงับงัชกิ (JOYANGBANGJIK CAFE) 

คํา่ รบัประทานอาหารเย็น (2) เมนูโอซมับุลโกก ิ(หมูและปลาหมกึผดัซอส) 

จากน้ันนําท่านเขา้สูท่ีพ่กั เมอืงอนิชอน INCHEON THE BLISS HOTEL หรอืเทยีบเท่า ระดบั 3 ดาว 

วนัที ่3 พาจูเอาทเ์ลท – พพิธิภณัฑส์าหรา่ย + ทําคมิบบั  ใส่ชุดฮนับก – คอสเมตกิ – 
ตลาดทงแดมุน 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ (3) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 
นําท่านสู ่PAJU PREMIUM OUTLET ถอืเป็น outlet mall ทีใ่หญ่ทีส่ดุของเกาหลี ในปัจจบุนั 
ภายในมรีา้นคา้มากกว่า 200 รา้น ตัง้แตแ่บรนดเ์นมหรู Paul Smith, Mulberry, Tag Heuer และ 
Kate Spade ไปจนถงึแบรนดข์ายปลกียอดนิยม Bean Pole, Polo, MCM, Nike และ Adidas 
เป็นตน้ ใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงกนัอย่างจใุจ 

 
PAJU PREMIUM OUTLET 
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เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั (4)  เมนูอดุง้เสริฟ์พรอ้มเทมปุระผกั 

 จากน้ันนําท่านเดนิทางสู ่พพิธิภณัฑส์าหรา่ย (Seaweed Museum) เป็นสถานทีผ่ลติและ
แสดงการเลีย้งสาหรา่ยครบวงจร ทุกท่านสามารถเลอืกซือ้สาหรา่ย พรอ้มทัง้ทดลองชมิไดต้าม
อธัยาศยั และชมการแปรรูปสาหรา่ยเป็นรสตา่งๆ เชน่ รสกุง้ รสหมู รสกมิจ ิรสวาซาบ ิฯล แลว้ 
เชญิท่าน สวมชุดฮนับก (Hanbok) ซึง่เป็นชดุประจาํชาตขิองประเทศเกาหลใีต ้ถา่ยรูปกบัฉาก
จาํลอง 4 มติซิ ึง่มคีวามสวยงามและประทบัใจ พรอ้มถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึเพือ่ไปอวดคนทางบา้น 

พพิธิภณัฑส์าหรา่ย + ทําคมิบบั + สวมชุดฮนับก 

 ตอ่มาอสิระใหท่้านไดเ้ลอืกซือ้เครือ่งสาํอางคแ์บรนดด์งัของเกาหลี  ณ ศูนยเ์ครือ่งสําอาง  มใีหเ้ลอืก
มากมายหลายยี่ หอ้ เชน่ ครมีนํ้าแตกทีโ่ดง่ดงั  ครมีหอยทาก  ฯลฯ พรอ้มทัง้อพัเดตสนิคา้ดา้นความ
งามแบบใหม่ๆ เคล็ดลบัความงามทีส่าวเกาหลนิียมใชก้นั  นําท่านเดนิทางสู่ ตลาดทงแดมุน  ใหท่้าน
ไดเ้ลอืกซือ้เสือ้ผา้  เครือ่งแตง่กายมากมาย  ทัง้ในตกึและรา้นคา้ภายนอกรมิสองขา้งถนนใหท่้านได ้
เลื อกชม  และฝ่ังตรงขา้มของ  ทงแดมุน  ท่านสามารถเดนิขา้มไปชม  ตกึ  DDP หรอื  
DONGDAEMUN DESIGN PLAZA เป็น สถานทีส่าํหรบัจดัแสดงงานศลิปะ  อเีวนท  ์การประชมุ  
รวมไปถงึ นิทรรศการตา่งๆ นอกจากนี ้

 

 
ตลาดทงแดมุน 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น (5) เมนูบารบ์คีวิบุฟเฟ่ต ์

จากน้ันนําท่านเขา้สูท่ีพ่กั GALAXY HOTEL , WESTERNRIVER หรอื เทยีบเท่า ระดบั 3 ดาว 
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วนัที ่4 
ศูนยโ์สม – ศุนยส์มุนไพร –พระราชวงัชางดอ็ก – ถนนซมัชองดง – คลอ้งกุญแจ
คูร่กั โซลทาวเวอร ์-DUTY FREE – ตลาดเมยีงดง 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ (6) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

พาท่านเขา้ชม ศูนยโ์สม ซึง่รฐับาลรบัรองคณุภาพว่าผลติจากโสมทีม่อีายุ 6 ปี ซ ึง่ถอืว่าเป็นโสมทีม่ี
คณุภาพดทีีส่ดุ ชมวงจรชวีติของโสม พรอ้มใหท่้านไดเ้ลอืกซือ้โสมทีม่คีณุภาพดทีีส่ดุและราคาถกู  
กว่าไทยถงึ 2 เท่า กลบัไปบํารุงรา่งกายหรอืฝากญาตผิูใ้หญ่ทีท่่านรกัและนับถอื นําท่านสู ่ศูนย ์
สมุนไพรโบกานยอง สมุนไพรบํารุงตบั ตน้ไมช้นิดนีเ้จรญิเตบิโตในป่าลกึบนภูเขาทีป่ราศจาก
มลภาวะและระดบัสงูเหนือนํ้าทะเล 50-800 เมตร ชาวเกาหลรีุน่ใหม่นิยมนํามรบัประทานเพือ่ชว่ย
ดแูลตบัใหส้ะอาดแข็งแรง ป้องกนัโรคตบัแข็งไม่ถกูทําลายจาการดืม่แอลกอฮอล ์กาแฟ บุหรี ่ส าร
ตกคา้งจากอาหารและยา จากน้ันพาท่านไปชม พระราชวงัชางด็อกกุง(Changdeokgung 
Palace) เป็นพระราชวงัทีส่รา้งหลงัจากพระราชวงัเคยีงบกกงุ และเคยเป็นพระราชวงัหลกัของ
กษตัรยิห์ลายพระองคข์องราชวงศโ์ชซอน ทีไ่ดร้บัการดแูลรกัษาไวอ้ย่างด ีภายในประกอบดว้ยพืน้ที่

สาธารณะ อาคารพระราชวงัสาํหรบัราชวงศ ์และสวนบวีอน หรอืรูจ้กักนัในนามสวนฮูวอน สวนหย่อม
ดา้นหลงัทีเ่ต็มไปดว้ยตน้ไมย้กัษอ์ายุกว่า 300 ปี บ่อนํ้า และศาลาพกัผ่อน มคีวามธรรมชาตมิากทีส่ดุ 
ไวเ้ป็นทีพ่กัผ่อน 

 
พระราชวงัชางด็อกกุง 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั (7) เมนูไก่ตุ๋นโสม 

 และถา้พูดถงึถนนทีก่าํลงัฮติในหมู่วยัรุน่ของกรุงโซลก็คงตอ้งเป็น ถนนซมัชองดง
(SAMCHEONGDONG-GIL) เป็นถนนทีผ่สมผสานระหว่างความโบราณและความทนัสมยักนั
ไดอ้ย่างลงตวั โดยบา้นเรอืนบางหลงัยงัคงความโบราณในรูปแบบบา้นเกาหลโีบราณ ฮนัอก
สไตล ์และมคีวามทนัสมยัโดยการตกแต่งแบบสมยัใหม่มกีารระบายสแีละตกแต่งทําเป็น
รา้นคา้สมยัใหม่ แกลอรี ่คาเฟ่เก๋ๆ  ตลอดตามแนวกาํแพงจะม ีSTREET ART ตามแนวกาํแพง 
ใหทุ้กท่านไดช้ ืน่ชมความงามและสนุกสนานกบัการถ่ายรูป เพราะสามารถถ่ายรูปไดทุ้กมุม 
เรยีกไดว้่า เดนิไม่เบือ่กนัเลยทเีดยีว หากท่านเดนิเล่นจนเหน่ือยแลว้ก็หาทีน่ั่งจบิกาแฟ เป็น
รา้นคาเฟ่เก๋ๆ  ดืม่ด่ําความโรแมนตกิของบรรยากาศในรา้น ทีต่กแต่งอย่างคลาสสกิ  
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ถนนซมัชองดง(SAMCHEONGDONG-GIL) 

 จากน้ันนําท่านไปยงั ภูเขานัมซานภูเขาแห่งเดยีวทีต่ ัง้อยู่ใจกลางเมอืงโซล สงู 274 เมตร   บนยอด
เขามหีอ Seoul Tower **ไม่รวมคา่ขึน้ลฟิท ์** ซึง่เป็น 1 ใน 18 หอคอยเมอืงทีส่งูทีส่ดุในโลกมี
ความสงูถงึ 480 เมตร เหนือระดบันํ้าทะเลท่านสามารถชมทศันียภาพของกรุงโซล ไดร้อบทศิ 360 
องศา ทีคู่ร่กัทุกคูช่าวเกาหลจีะตอ้งทําคอื การคลอ้งกญุแจคูร่กั Love Key Ceremonyบนโซล
ทาวเวอร ์โดยทีจ่ะเขยีนขอ้ความ หรอืชือ่ของคูร่กัไวบ้นแม่กญุแจและก็จะนําแม่กญุแจนีไ้ปคลอ้งกบั
ร ัว้เหล็ก สว่นลกูกญุแจเคา้จะทิง้ไปดว้ยความเชือ่ทีว่่าหากคูร่กัคูใ่ด ไดม้าเยอืนและคลอ้งกญุแจคูร่กั
กนัทีน่ี่จะทําใหค้วามรกัของทัง้คูย่นืยาวไม่พรากจากกนัไปตลอดกาล 

 

N SEOUL TOWER 
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 แลว้พาท่านชอ็ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีที ่SM Duty Free โดยทีน่ี่มสีนิคา้ช ัน้นําใหท่้านเลอืกซือ้
มากมายกว่า 500 ชนิด อาท ินํ้าหอม เสือ้ผา้ เครือ่งสาํอาง กระเป๋า นาฬิกา ฯลฯ   

 

SM DUTY FREE 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น (8) เมนูชาบู ชาบู (สุกีส้ไตลเ์กาหล)ี 

 จากน้ันใหเ้วลาท่านเดนิชอ็ปป้ิง ณ ตลาดเมยีงดง แหลง่ชอ็ปป้ิงขึน้ชือ่และ สถานทีร่วมแฟช ัน่ช ัน้
นําของกรุงโซลหรอืทีค่นไทยรูจ้กักนัในชือ่สยามแสควรเ์กาหล ีท่านจะพบกบัสนิคา้วยัรุน่มากมาย
หลากหลายยีห่อ้ไม่ว่าจะเป็นเครือ่งสาํอางยีห่อ้ดงัๆ อย่าง 3CE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, 
ETUDE HOUSE, MISSHA ฯลฯเสือ้ผา้แฟช ัน่มสีไตล ,์ รองเทา้สน้สงูน่ารกัๆ, รองเทา้ผา้ใบเก๋ๆ, 
นอกจากนีย้งัมรีา้นอาหารและรา้นคาเฟ่น่ารกัๆ ซึง่ทีน่ี่จะมวียัรุน่ หนุ่มสาวเกาหลไีปรวมตวักนั
มากมายในแตล่ะวนั 

 

ตลาดเมยีงดง 

จากน้ันนําท่านเขา้สูท่ีพ่กั GALAXY HOTEL , WESTERNRIVER หรอื เทยีบเท่า ระดบั 3 ดาว 
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วนัที ่5 น้ํามนัสนเขม็แดง – ตลาดฮงอกิ – รา้นละลายเงินวอน -  กรุงเทพฯ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ (9) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

พาท่านชม น้ํามนัสนเข็มแดง(Red Pine) ปัจจบุนันิยมมารบัประทานเพือ่ลา้งพษิในรา่งกาย  ลา้ง
ไขมนัในเสน้ เลอืดทั่วทัง้รา่งกาย ป้องกนัไขมนัอดุตนัในเสน้เลอืด , โรคหวัใจ , โรคภูมแิพ ้ เป็นตน้  และ
ยงัใหท่้านไดล้องตรวจเสน้เลอืดภายในรา่งกายท่านฟรี  อกีดว้ย   เดนิเลน่กอ่นกลบั ทีต่ลาดสดุฮปิ  
ตลาดฮงอกิ  แหลง่ชอ้ปป้ิงทีอ่ยู่ลอ้มรอบไปดว้ยมหาวทิยาลยัชือ่ดงัในเกาหล ีสนิคา้ในย่านนี ้สว่น
ใหญ่เป็นสนิค ้ าวยัรุน่ทีท่นัสมยัและราคาไม่แพงทีอ่อกแบบโดยดไีซดเ์นอรเ์กาหลรีองเทา้กระเป๋า
เครือ่งประดบั เครือ่งสาํอาง และยงัมรีา้นแบรนดเ์นมอยู่ทั่วไป  เชน่ EVISU, ZARA ทุกวนัเสารล์าน
หนา้ประตขูองมหาวทิยาลยัฮงอกิ จะมผีลงาน ศลิปะในรูปแบบ ตา่งๆเชน่ เครือ่งประดบั ตุก๊ตา เสือ้ผา้  
และของแฮนดเ์มดทีน่่ารกัและใชค้วามคดิสรา้งสรรคข์องบางอย่างทํามาชิน้ เดยีวเพือ่ใหไ้ดเ้ลอืกซือ้ 
บางทีอ่าจเป็นสนิคา้ ทีม่ชี ิน้เดยีวในโลก 

 
ตลาดฮงอกิ 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั (10) เมนูจมิดกั (ไก่และวุน้เสน้เกาหลผีดัซอส) 

 
แลว้พาท่านละลายเงนิวอนที ่รา้นคา้สนามบนิ หรอืซปุเปอรม์ารเ์ก็ต ซึง่ท่านสามารถเลอืกซือ้สนิคา้
พืน้เมอืงเป็นการสง่ทา้ยกอ่นอาํลาเกาหล ีอาท ิบะหมีช่นิรามยนิ อดูง้ กมิจ ิลกูอมรสแปลกๆ บราวน่ี 
ฮนัน่ีบตัเตอรช์พิ ถั่วรสตา่งๆ ป๊อกกีร้สตา่งๆ นมกลว้ย ขนมธญัพชื และอืน่ๆอกีมากมาย 

 

สนิคา้รา้นคา้สนามบนิ 



HNT-ICN-01 HI KOREA INCHEON IN LOVE  MAR 20 (LJ) 
 

 

17.10 น. นําท่านเดนิทางสู ่กรุงเทพฯโดยสายการบนิ JINAIR เทีย่วบนิที ่LJ003 

  
(มอีาหารบรกิารบนเครือ่งเป็น BOX SET) 

21.10 น.     ถงึสนามบนิสวุรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ... 

 

อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ่

พกั 
2 ท่าน 

เด็กอายุต่ํา
กวา่ 
12 ปี 

INFANT พกัเดีย่ว 
ราคาทวัร ์
ไม่รวมตัว๋ 

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 
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23 -27 มนีาคม 2563 13,900 3,000 5,900 7,000 
24 - 28 มนีาคม 2563 14,900 3,000 5,900 7,000 
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 : ผูร้ว่มเดนิทางตอ้งไมน่้อยกวา่ 25 ทา่น 
**กรณีตดักรุป๊เหมา เริม่ตน้เพิม่ 1,000 บาท สาํหรบักลุม่ลูกคา้ท ัว่ไป หากลูกคา้เป็นขายตรง/นกัศกึษา/ป.โท/ราชการ  
ตอ้งเชค็ราคาแลนดก์บัเจา้หน้าทีอ่กีคร ัง้ 

อตัรานีร้วม 

 คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป - กลบัช ัน้ประหยดั(ตั๋วกรุป๊) ตามเสน้ทางทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่โรงแรมทีพ่กัตามรายการระบุ (สองท่านตอ่หน่ึงหอ้ง) 
 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการระบุ 
 คา่อาหาร และเครือ่งดืม่ตามรายการระบุ 
 คา่รถรบัสง่ ตามรายการระบุ 
 น้ําดืม่ท่านละ 1 ขวด / คน / วนั 
 คา่ภาษีสนามบนิทุกแห่ง (ขึน้อยู่กบัการผนัแปรของภาษีน้ํามนั ณ วนันั้น )ๆ 
 คา่มคัคเุทศกข์องบรษิทัจากกรุงเทพฯ คอยอาํนวยความสะดวกแกท่่านตลอดการเดนิทางในตา่งประเทศ  
 คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

อตัรานีไ้มร่วม 

 คา่ทําหนังสอืเดนิทาง 
 คา่ธรรมเนียมแจง้เขา้ - ออกของบุคคลตา่งดา้วคา่วซีา่เขา้ประเทศของบุคคลตา่งดา้ว (ถา้ม)ี 
 คา่ธรรมเนียมวซีา่พเิศษสาํหรบับุคคลตา่งดา้วหรอืยืน่วซีา่เรง่ดว่นซึง่บรษิทัฯจะเรยีกเก็บเพิม่เป็นกรณีตามจรงิ  
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัเชน่ คา่โทรศพัทโ์ทรสารโทรเลขคา่ซกัรดีคา่อาหาร-เครือ่งดืม่นอกเหนือจากรายการ 
 คา่มนิิบาร ์คา่ชมภาพยนตรช์อ่งพเิศษภายในหอ้งพกั และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ 
 คา่นํ้าหนักกระเป๋าเกนิพกิดั (สายการบนิกาํหนดใหไ้ม่เกนิท่านละ 15 กก.) 
 ค่าทปิมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ คนขบัรถท่านละ 1,500 บาท / ทปิ / ท่าน  

(กรณีจ่ายเป็นเงินวอนกรุณาเช็คเรท ณ วนัเดนิทางค่ะ) 
(ในสว่นของหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของท่าน) 

 คา่ใชจ้า่ยอนัเน่ืองมาจากความลา่ชา้ของสายการบนิ, เหตสุดุวสิยั, การเมอืง หรอื ภยัธรรมชาต ิฯลฯ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% ค่าภาษีการบรกิารหกั ณ ทีจ่่าย 3% 
(ในกรณีทีต่อ้งการขอใบเสรจ็มภีาษ)ี 

หมายเหตุ 

 รายการ และราคาสาํหรบัผูร้ว่มเดนิทางผูใ้หญ่อย่างนอ้ย 25 ท่าน เดนิทางไป และกลบัพรอ้มคณะ 
 รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯ อกีคร ัง้หน่ึง หลงัจากไดส้าํรองทีน่ั่งกบั 
สายการบนิ และโ รงแรมทีพ่กัในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม 
 ราคานีค้ดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจบุนั หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรบัสงูขึน้ บรษิทัฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรบัราคา
ตั๋วเครือ่งบนิ ตามสถานการณด์งักลา่ว 
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 บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอ บใดๆ ในกรณีเกดิความเสยีหาย หรอืสญูหาย สาํหรบักระเป๋าเดนิทาง หรอืของมคีา่
สว่นตวัของท่านระหว่างการเดนิทาง 
 บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบ และขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืเงินไม่วา่ท ัง้หมด หรอืบางส่วน ในกรณีทีผู่ ้
เดนิทางมไิดร้บัอนุญาตใหเ้ดนิทางเขา้ หรอืออกนอกประเทศ อนัเน่ือง มาจากการพจิารณาของ
เจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอื มสีิง่ผดิกฎหมาย หรอื เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธ
ในกรณีอืน่ 
 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืเงินไม่วา่ท ัง้หมดหรอืบางส่วน ดว้ยเหตุอนัเน่ืองมาจากความ
ผดิพลาด ความล่าชา้ การเปลีย่นแปลงบรกิารของสายการบนิ บรษิทัขนส่ง หรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
เหตุการณท์างการเมอืง การจลาจล ภยัธรรมชาต ิอนันอกเหนือจากความควบคุม 
 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืเงินไม่วา่ท ัง้หมดหรอืบางส่วน ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ใชบ้รกิาร
บางส่วนหรอืท ัง้หมด โดยความสมคัรใจของผูเ้ดนิทางเอง หรอืไม่เดนิทางไปพรอ้มคณะ หรอืไม่ปรากฏ
ตวัในวนัเดนิทาง 
 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรนี์ไ้ดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบั
เวลา การจราจร สภาพอากาศ และเหตสุดุวสิยัอืน่ๆ ทีอ่าจเกดิขึน้ได ้ทัง้นี ้เพือ่ความปลอดภยั และประโยชนข์องผู ้
เดนิทางเป็นสาํคญั 
 บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูทํารา้ย การ
สญูหาย หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 
 มคัคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษิทัฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้าํสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทน บรษิทัฯ นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้อีาํนาจของบรษิทัฯ กาํกบัเท่าน้ัน 
 บรษิทัฯ จดัใหเ้ฉพาะลกูคา้ทีป่ระสงคจ์ะไปท่องเทีย่วตามรายการของทวัรทุ์กวนัเท่าน้ัน  หากท่านไม่สามารถรว่ม
ทวัรทุ์กวนั แคส่มคัรมารว่มทวัรเ์พยีงเพือ่การใชต้ั๋วเครือ่งบนิและทีพ่กัในราคาพเิศษ  หากท่านไม่แจง้ และปรากฏว่า
ท่านไม่รวมทวัรใ์นบางวนั ทางบรษิทัจะคดิค่าดําเนินการในการแยกท่องเทีย่วเอง 300 USD 
(กอ่นซือ้ทวัร ์จะตอ้งแจง้ความประสงคท์ีเ่ป็นจรงิ เพือ่ทางผูจ้ดัจะไดค้ดิคา่บรกิารทีเ่หมาะสม) 
 เด็ก หมายถงึ ผูท้ีม่อีายุนอ้ยกว่า 12 ปี 
*.*.*. น้ําหนักกระเป๋าคนละ 15 กโิลกรมั*.*.*. 

เงื่อนไขการใหบ้รกิาร 

การจองคร ัง้แรก มดัจําท่านละ 10,000 บาทภายใน 2 วนัหลงัการจอง และชําระท ัง้หมดก่อนเดนิทาง
ภายใน 20 วนั  
หากเป็นชว่งเทศกาลหรอืวนัหยุดยาวชาํระทัง้หมดกอ่นเดนิทางภายใน 30 วนั 
(การไม่ชาํระเงนิคา่มดัจาํ หรอืชาํระไม่ครบ หรอืเชค็ธนาคารถกูระงบัการจา่ยไม่ว่าดว้ยสาเหตใุดใด ผูจ้ดัมสีทิธิ
ยกเลกิการจดั หรอืยกเลกิการเดนิทาง) 
ในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รุงเทพฯ และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศทีร่ะบใุน
รายการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่บรกิารไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

การยกเลกิ 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนัขึน้ไป คนืเงนิทัง้หมด 
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 21-29 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย ท่านละ 10,000 บาท 
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-20 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาทวัร ์



HNT-ICN-01 HI KOREA INCHEON IN LOVE  MAR 20 (LJ) 
 

 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7-14 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย 80% ของราคาทวัร ์
 ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกว่า 1 - 6 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 100 % ของราคาทวัร ์  

**ชว่งเทศกาลไม่สามารถยกเลกิ หรอืเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางได*้* 
 กรุป๊ทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยุดหรอืเทศกาลทีต่อ้งการนัตมีดัจาํกบัสายการบนิหรอืผ่านตวัแทนในประเทศหรอื

ตา่งประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Charter Flight, Extra Flight จะไม่มกีารคนืเงนิมดัจาํ หรอืคา่ทวัร ์
ทัง้หมด 

หมายเหตุ : รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
***หนงัสอืเดนิทางจะตอ้งมอีายุเหลอืมากกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัเดนิทาง*** 

 


