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น ้ำหนกักระเป๋ำโหลด 15 กโิลกรมั ถอืขึน้เครือ่ง 10 กโิลกรมั 

บรษิทัจะแจง้ไฟลท์และเวลำทีแ่น่นอนอกีคร ัง้ก่อนเดนิทำง  
หำกลูกคำ้เดนิทำงมำจำกต่ำงจงัหวดัดว้ยเครือ่งบนิภำยในประเทศ 

*****กรุณำแจง้เจำ้หน้ำทีก่อ่นท ำกำรจองค่ะ***** 

 

 
 
 
 

FLIGHT DETAILS 
 LJ004 BKK-ICN 22.25 – 05.40+1 

LJ003 ICN-BKK 17.10 – 21.00 

 รำยกำรทวัร ์ เชำ้ เทีย่ง เยน็ ทีพ่กั 

วนัที ่
1 

พบกนัทีส่นำมบนิสุวรรณภูม–ิ ออกเดนิทำงจำก
สนำมบนิสุวรรณภูม ิ

- - - 
- 

วนัที ่
2 

เดนิทำงถงึสนำมบนิอนิชอน –  
อนัซองฟำรม์แลนด ์– สวนป่ำกรุงโซล Seoul 
Forest – ตลำดฮงอกิ 

- 
ชำบู 
ชำบู 

X 

GALAXY HOTEL , 
WD HOTEL 
หรอืเทยีบเท่ำ 
ระดบั 3 ดำว 

วนัที ่
3 

รำ้นเครือ่งส ำอำง – พพิธิภณัฑส์ำหรำ่ย – ใส่
ชดุฮนับก – ศนุยส์มุนไพร – น ้ำมนัสนเข็มแดง – 
DUTY FREE – ตลำดเมยีงดง 

โรงแรม 
ไกตุ่น๋
โสม 

BBQ 
BUFFET 

GALAXY HOTEL , 
WD HOTEL 
หรอืเทยีบเท่ำ 
ระดบั 3 ดำว 

วนัที ่
4 

 

**ฟรเีดย ์ อสิระเทีย่วตำมอธัยำศยั** โรงแรม X X 

GALAXY HOTEL , 
WD HOTEL 
หรอืเทยีบเท่ำ 
ระดบั 3 ดำว 

วนัที ่
5 

พระรำชวงัดอ็กซูกงุ – ศูนยโ์สม – รำ้นละลำยเงิน
วอน – กรุงเทพฯ 

โรงแรม 
โอซมับุล
โกก ิ

- 
- 
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รำยกำรทวัร ์
 
 

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

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

22.25 น. ออกเดนิทางสูป่ระเทศเกาหลใีต ้ โดยสายการบนิ JIN AIR เทีย่วบนิที ่LJ004 
  (มอีำหำรบรกิำรบนเครือ่งเป็น BOX SET) 
***บรษิทัจะแจง้ไฟลท์และเวลำทีแ่น่นอนอกีคร ัง้ก่อนเดนิทำง หำกลูกคำ้เดนิทำงมำจำกตำ่งจงัหวดัดว้ยเครือ่งบนิ

ภำยในประเทศ กรุณำแจง้เจำ้หน้ำทีก่่อนท ำกำรจองคะ่*** 
 
 

 

 

 

        อำหำรบนเครือ่งบนิจนิแอรข์ำไป  

 

วนัที ่1  พบกนัที ่สนำมบนิสุวรรณภูม ิ- ออกเดนิทำงจำกสนำมบนิสุวรรณภูม ิ

http://bit.ly/2NMk5YE
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05.25 น. ถงึสนามบนิอนิชอน กรงุโซล ประเทศเกาหลใีต ้(เวลาทอ้งถิน่เรว็กวา่ประเทศไทย 2 ช ัว่โมง) 
เชำ้ หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ย จากน้ันเดนิทางไป อนัซองฟำรม์แลนด ์(ANSEONG 

FARMLAND) ตัง้อยู่ทีจ่งัหวดัคยองกโีด เป็นฟารม์ขนาดใหญ่ หอ้มลอ้มไปดว้ยธรรมชาตทิีส่วยงาม  
ถูกปกคลมุไปดว้ยสสีนัสดใสของทุ่งดอกคอสมอส มทีัง้สขีาว สชีมพู และสแีดง นอกจากสวนดอกไม ้
แลว้ท่านสามารถเพลดิเพลนิ กบักจิกรรมตา่งๆไม่ว่าจะเป็นใหอ้าหารสตัว,์ขีม่า้ หรอืกจิกรรมทาง
ธรรมชาตอิืน่ๆ  
**ค่าบรกิารยงัไม่รวมค่ากจิกรรม กรณุาสอบถามกบัหวัหนา้ทวัรข์องท่าน** 
**กรณีทีทุ่่งดอกคอสมอสยงัไม่บานหรอืรว่งแลว้ และไม่สามารถเขา้ชมฟารม์ในส่วนอืน่ๆได ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์น
การเปลีย่นแปลงโปรแกรม** 

 

 

 

 

 

           
อนัซองฟำรม์แลนด ์

 
เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั (1) เมนูชำบูชำบูสไตลเ์กำหล ี

 
จากน้ันน าท่านเดนิทางสู่กรุงโซล เพือ่ชม สวนป่ำกรุงโซล Seoul Forest  เป็นสวนสาธารณะ
ขนาดใหญ่ถงึขนาดทีเ่รยีกวา่ป่ากลางเมอืงเลยทเีดยีว ทีแ่ตเ่ดมิเป็นป่าหลวงทีใ่หร้าชวงศก์ษตัรยิใ์ชล้่า
สตัว ์และเป็นพืน้ทีส่ าหรบัการตรวจสอบทหาร ตอ่มาถูกดดัแปลงใหก้ลายเป็นสนามกอลฟ์ สนามแขง่
มา้ และสวนกฬีาในทีส่ดุ ภายในประกอบดว้ยสวนสาธารณะ 5 สวน ในพืน้ทีข่นาดยกัษถ์งึ 1.16 ลา้น
ตารางเมตร มไีฮไลทเ์ร ือ่งการเป็นจดุชมใบไมเ้ปลีย่นส ีและจดุชมดอกพอทกวกหรอืซากุระเกาหลทีี่

สวยงามของกรงุโซล 
**กรณีทีส่วนป่ากรงุโซลใบไมร้ว่งหมดแลว้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรม** 

 
 

วนัที ่2   เดนิทำงถงึสนำมบนิอนิชอน –  อนัซองฟำรม์แลนด ์– สวนป่ำกรุงโซล Seoul Forest –   

ตลำดฮงอกิ 

สวนป่ากรุงโซล Seoul Forest 

วดัวำวูจองซำ 

https://www.chilloutkorea.com/seoul-forest/
https://www.chilloutkorea.com/seoul-forest/
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สวนป่ำกรุงโซล 
 

จากน้ันพาท่านไปยงัตลาดสดุฮปิ ตลำดฮงอกิ แหลง่ชอ้ปป้ิงทีอ่ยู่ลอ้มรอบไปดว้ยมหาวทิยาลยัช ือ่ดงัใน
เกาหล ีสนิคา้ในย่านนี ้สว่นใหญ่เป็นสนิคา้วยัรุน่ทีท่นัสมยัและราคาไม่แพงทีอ่อกแบบ       
โดยดไีซดเ์นอรเ์กาหลรีองเทา้กระเป๋า  เคร ือ่งประดบั เคร ือ่งส าอาง และยงัมรีา้นแบรนดเ์นมอยู่ท ัว่ไป 
เชน่ EVISU, ZARA ทุกวนัเสารล์านหนา้ประตูของมหาวทิยาลยัฮงอกิ จะมผีลงาน ศลิปะในรูปแบบ     
ตา่งๆเชน่ เคร ือ่งประดบั ตุก๊ตา เสือ้ผา้ และของแฮนดเ์มดทีน่่ารกัและใชค้วามคดิสรา้งสรรค ์

  ของบางอย่างท ามาชิน้ เดยีวเพือ่ใหไ้ดเ้ลอืกซือ้ บางทีอ่าจเป็นสนิคา้ ทีม่ชี ิน้เดยีวในโลก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตลำดฮงอกิ 
 
ค ่ำ อสิระรบัประทานอาหารเย็น เพือ่ไม่ใหร้บกวนเวลาชอ้ปป้ิงของทา่น 

จากน้ันน าท่านเขา้สูท่ีพ่กั GALAXY HOTEL , WD HOTEL หรอืเทยีบเท่า ระดบั 3 ดำว 
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เชำ้ รบัประทานอาหารเชา้ (2) ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  

 
อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้เคร ือ่งส าอางคแ์บรนดด์งัของเกาหล ีณ ศูนยเ์คร ือ่งส ำอำง มใีหเ้ลอืก
มากมายหลายยีห่อ้ เชน่ ครมีน า้แตกทีโ่ดง่ดงั ครมีหอยทาก ฯลฯ พรอ้มทัง้อพัเดตสนิคา้ดา้นความงาม
แบบใหม่ๆ เคล็ดลบัความงามทีส่าวเกาหลนิียมใชก้นั   
จากน้ันน าท่านเดนิทางสู่ พพิธิภณัฑส์ำหรำ่ย (Seaweed Museum) เป็นสถานทีผ่ลติและแสดง
การเลีย้งสาหรา่ยครบวงจร ทุกท่านสามารถเลอืกซือ้สาหรา่ย พรอ้มทัง้ทดลองชมิไดต้ามอธัยาศยั และ
ชมการแปรรูปสาหรา่ยเป็นรสต่างๆ เชน่ รสกุง้ รสหมู รสกิมจิ รสวาซาบิ ฯล แลว้เชญิท่าน สวม
ชดุฮนับก (Hanbok) ซึง่เป็นชดุประจ าชาตขิองประเทศเกาหลใีต ้ถ่ายรปูกบัาาก จ าลอง 4 มติซิ ึง่
มคีวามสวยงามและประทบัใจ พรอ้มถ่ายรปูเป็นทีร่ะลกึเพือ่ไปอวดคนทางบา้น 

 

พพิธิภณัฑส์ำหรำ่ย + ท ำคมิบบั + สวมชดุฮนับก 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั (3) เมนูไกตุ่๋นโสม 
น าท่านสู ่ศูนยส์มุนไพรโบกำนยอง สมุนไพรบ ำรุงตบั ตน้ไมช้นิดนีเ้จรญิเตบิโตในป่าลกึบนภูเขาที่

ปราศจากมลภาวะและระดบัสงูเหนือน า้ทะเล 50-800 เมตร ชาวเกาหลรีุน่ใหม่นิยมน ามรบัประทานเพือ่
ชว่ยดแูลตบัใหส้ะอาดแข็งแรง ป้องกนัโรคตบัแข็งไม่ถูกท าลายจาการดืม่แอลกอฮอล ์กาแฟ บุหร ี ่สาร
ตกคา้งจากอาหารและยา จากน้ันพาท่านชม น ้ำมนัสนเข็มแดง(Red Pine) ปัจจุบนันิยมมา
รบัประทานเพือ่ลา้งพษิในรา่งกาย ลา้งไขมนัในเสน้ เลอืดทัว่ทัง้รา่งกาย ป้องกนัไขมนัอดุตนัในเสน้เลอืด, 
โรคหวัใจ, โรคภูมแิพ ้เป็นตน้ และยงัใหท้่านไดล้องตรวจเสน้เลอืดภายในรา่งกายท่านฟร ีอกีดว้ย   
แลว้พาท่านชอ็ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีที ่Duty Free โดยทีน่ี่มีสนิคา้ช ัน้น าใหท้่านเลอืกซือ้มากมาย
กวา่ 500 ชนิด อาท ิน า้หอม เสือ้ผา้ เคร ือ่งส าอาง กระเป๋า นาฬกิา ฯลฯ   

วนัที ่3      รำ้นเคร ือ่งส ำอำง – พพิธิภณัฑส์ำหรำ่ย – ใสช่ดุฮนับก – ศุนยส์มุนไพร  

น ้ำมนัสนเขม็แดง – DUTY FREE – ตลำดเมยีงดง 
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จากน้ันอสิระใหท้่านเดนิชอ็ปป้ิง ณ ตลำดเมยีงดง แหลง่ชอ็ปป้ิงขึน้ช ือ่และสถานทีร่วมแฟช ัน่ช ัน้น า
ของกรงุโซลหรอืทีค่นไทยรูจ้กักนัในชือ่สยามแสควรเ์กาหล ีท่านจะพบกบัสนิคา้วยัรุน่มากมาย หลาก 
หลายยีห่อ้ไม่วา่จะเป็นเคร ือ่งส าอางยีห่อ้ดงัๆ อย่าง 3CE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP,  ETUDE 
HOUSE, MISSHA ฯลฯเสือ้ผา้แฟช ัน่มสีไตล,์ รองเทา้สน้สงูน่ารกัๆ, รองเทา้ผา้ใบเก๋ๆ, นอกจากนีย้งัมี
รา้นอาหารและรา้นคาเฟ่น่ารกัๆ ซ ึง่ทีน่ี่จะมวียัรุน่ หนุ่มสาวเกาหลไีปรวมตวักนัมากมายในแตล่ะวนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตลำดเมยีงดง 

 
เย็น รบัประทานอาหารเย็น (4) เมนู BBQ BUFFET 

และน าท่านเขา้ สูท่ีพ่กัโรงแรม  GALAXY HOTEL , WD HOTEL หรอืเทยีบเท่า ระดบั 3 ดำว 
 
 
 

เชำ้ รบัประทานอาหารเชา้ (5) ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 
จากน้ันใหท้่านอสิระท่องเทีย่ว และชอ็ปป้ิงตามอธัยาศยั  
(สามารถสอบถามเกีย่วสถานทีท่่องเทีย่ว และวถิกีารเดนิทางไดจ้ากหวัหนา้ทวัร)์ 

กำรเดนิทำงในกรุงโซลง่ำยและสะดวกมำก 
 
อนัดบัแรก  ซือ้บตัร T-money บตัรนี้จะชว่ยอ านวยความสะดวกในการซือ้สินคา้และบรกิารต่างๆ รวมไปถึงค่า
โดยสารรถไฟใตด้นิ รถเมล ์จ่ายค่าแท็กซี ่หรอืซือ้ของในรา้นสะดวกซือ้ทั่วโซลและเมืองใหญ่ๆ ในเกาหลใีต ้สามารถใช ้
แทนเงินสดไดเ้ลยเพยีงแค่เติมเงนิเขา้ไป ลูกคา้สามารถหาซือ้ไดต้ามรา้นสะดวกซือ้ทั่วไปในเกาหล ีราคาเพยีง 2,500 
วอน และตอ้งเตมิเงนิกอ่นใชง้าน บตัรไม่มวีนัหมดอายุ จะเก็บไวใ้ชร้อบหนา้หรอืเก็บไวเ้ป็นทีร่ะลกึก็ไดเ้ชน่กนั 

วนัที ่4         **ฟรเีดย ์ อสิระเทีย่วตำมอธัยำศยั** 
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บตัร T-Money สามารถเตมิเงนิไดท้ีร่า้นสะดวกซือ้ทัว่ไป โดยใหแ้จง้กบัพนักงานวา่จะเตมิเงนิเท่าไร พนักงานจะใหเ้ราแตะ
บตัรทีเ่คร ือ่งดา้นหนา้จะมสีญัลกัษณ ์T-Money 
 
อนัดบัทีส่อง แนะน ำใหโ้หลดแอบพลเิคช ัน่เหล่ำนีล้งมอืถอืเพือ่ควำมง่ำยในกำรเดนิทำง  
เน่ืองจาก Google map ไม่สามารถใชง้านไดอ้ย่างมีประสทิธภิาพในเกาหลใีต ้เพราะเหตุผลดา้นกฏหมายและความ
ปลอดภยั ลูกคา้สามารถตัง้ค่าเป็นภาษาองักฤษได ้ใชง้านสะดวก 

                                          
                      Subway Korea                                           Naver Map  
                        (ส าหรบัดูแผนทีร่ถไฟใตด้นิ)                            (ส าหรบัดูเสน้ทางและวธิเีดนิทาง) 
 
                                  
 
 
 
- รถแท็กซี ่ม ี4 ประเภท สามารถโบกรถและบอกจดุหมายแก่คนขบัไดเ้ลย แท็กซีใ่นเกาหลสี่วนใหญ่จะไม่ปฎเิสธผูโ้ดยสาร โดยให ้

สงัเกตุคนัทีร่บัผูโ้ดยสารจะมีไฟขึน้ว่า 빈차 (ว่าง) คนัทีข่ึน้ว่า 예약 (จองแลว้) หมายถงึมีคนจองแลว้ ส่วนคนัทีม่ีผูโ้ดยสารน่ังอยู่จะ
ไม่มไีฟขึน้ ลกูคา้สามารถจา่ยค่าแท็กซีด่ว้ยเงนิสด, บตัรเครดติ หรอืบตัร T-Money    

แบบธรรมดำ (Standard) จะม ี3 ส ีขาว เทา สม้ เป็นแท็กซีท่ีร่าคาถูกสุด เรยีกง่าย กลางวนัราคาปกต ิกลางคนืมคี่าชารจ์เพิม่ น่ัง
ได ้4 ท่านเท่าน้ัน  

แบบช ัน้หน่ึง (Deluxe) จะม ี2 ส ีคอื ด าและเหลอืง ตรงประตูมป้ีายค าว่า Deluxe จะราคาแพงกว่าแบบแรก เพราะน่ังสบายภายใน
ทีน่ั่งกวา้ง กลางวนัและกลางคนืราคาเท่ากนั สามารถเรยีกไดท้ีต่ามโรงแรม หรอืสถานีรถไฟ น่ังได ้4 ท่าน 

แบบจมัโบค้นัใหญ่ (Jumbo) ราคาจะเท่ากนักบัแบบ deluxe แต่สามารถน่ังไดห้ลายคน (เป็นรถตู)้ ป้ายขา้งประตูจะเขียนว่า 
Jumbo Taxi 

แบบอนิเตอร ์(International) รถแท็กซีแ่บบพิเศษทีค่นขบัรถสามารถพูดภาษาอืน่ได ้เช่น ภาษาองักฤษ, ภาษาจีน และ
ภาษาญีปุ่่น ลกัษณะของรถก็จะเหมอืน แบบ Standard ถา้ตอ้งการใชบ้รกิารตอ้งท าการจองล่วงหนา้  

- รถไฟใตด้นิ  
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สำย 1 พระราชวงัด็อกซกูุง (สถานี City hall), อุทยานนาร ิ(สถานี Yangju), ตลาดปลาโนรยงัจนิ (สถานี Noryangjin), ตลาด
นัดสนิคา้มอืสอง (สถานี Dongmyo), หมู่บา้นเทพนิยาย (สถานี Incheon), ย่านอนิซาดง (สถานี Jonggak)  

สำย  2  ฮงแด (สถานี Hongik University) แหล่งวยัรุน่ชอ้ปป้ิงกนิเทีย่ว ชนิชน (สถานี Sinchon) แหล่งวยัรุน่ชอ้ปป้ิงกนิเทีย่ว, อี
แด (สถานี Ehwa Univ.) เป็นจุดถ่ายรูปมหาลยัอฮีวา, ชอ้ปป้ิงราคาถูก, ดงแดมุน (DDP) (สถานี Dongdaemun History & 
Culture Park), กงันัม (สถานี Gangnam), หา้ง COEX, SM TOWN (สถานี Samseong Station), สวนสนุก LOTTE 
WORLD, หา้ง LOTTE (สถานี Jamsil), หา้งฮุนได (สถานี Sinchon) 

สำย 3 One mount, พิพิธภณัฑส์ตัวน์ ้า (สถานี Juyeop), พระราชวงัคยองบก, หมู่บา้นฮนัอก, ตลาดทงอิน (สถานี 
Gyeongbokgung), หอคอย Seoul N Tower (สถานี Chungmuro), ซอยขาหมู (สถานี Dongguk University), ถนนคน
เดนิคาโรซกูลิ (สถานี Sinsa) 

สำย  4 ตลาดทงแดมุน (สถานี Dongdaemun), เมียงดง (สถานี Myeongdong), ตลาดนัมแดมุน (สถานี Hoehyeon), สถานี
วฒันธรรมแห่งกรุงโซล (สถานี Seoul Station), สุสานแห่งชาตกิรุงโซล (สถานี Dongjak) 

สำย 5 หา้งฮุนได (สถานี Omokyo), สวนสาธารณะยออีโด (สถานี Yeouido), จตุรสัควางฮวามุน, คลองชองกเยชอน, รา้น
หนังสอื Kyobo (สถานี Gwanghwamun), สวนสาธารณะ Olympic Park (สถานี Olympic Park) 

สำย 6 สวนฮานึล (สถานี World Cup Stadium), ตลาดมงัวอน (สถานี Mangwon), ย่ายอแิทวอน แหล่งรวมรา้นอาหาร
นานาชาต ิ(สถานี Itaewon) 

สำย 7 สะพานพนัโพ (สะพานสายรุง้) (สถานี Express Bus Terminal Station), ถนนชองดมัดง ย่านค่ายเพลง (สถานี 
Cheongdam), สวนสาธารณะตุก๊ซอม (สถานี Ttukseom Resort Station), สวนสาธารณะเด็ก Children's Grand Park 
(สถานี Children's Grand Park) 

สำย 8 LOTTE WORLD MALL (สถานี Jamsil), Olympic Park (สถานี Mongchontoseong) เป็นเสน้ทีม่รีะยะทางสัน้ทีสุ่ด 

สำย 9 วดัพงอนึซา (สถานี Bongeunsa) 
 
- รถบสัประจ ำทำง แบ่งออกเป็น 3 ประเภท  

รถบสัสนี ้ำเงิน วิง่ระยะยาว ตามถนนสายหลกัรอบกรุงโซล เทีย่วละประมาณ 1,200 วอน 
รถบสัสเีขยีว วิง่ระยะสัน้ ตามถนนสายหลกัรอบกรุงโซล เทีย่วละประมาณ 900 วอน 
รถบสัสแีดง วิง่ระหว่างเมอืง (จากโซลไปแถบชานเมอืง) เทีย่วละประมาณ 2,300 วอน 
แนะน าใหลู้กคา้จา่ยดว้ยบตัร T-money (ทีเ่ตมิเงนิแลว้) จะสะดวกและถูกกว่าการใชเ้งนิสดประมาณ 100 วอน  
เว็บไซตแ์นะน าวธิกีารนัง่รถบสั https://japaikorea.com/howto-bus-in-seoul/ 
 
อสิระอาหารกลางวนั/เย็น (ใหท้กุทา่นไดอ้สิระตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกในการทอ่งเทีย่วและชอ้ปป้ิง)    

ทีพ่กัโรงแรม  GALAXY HOTEL , WD HOTEL หรอืเทยีบเท่า ระดบั 3 ดำว 
 

 
 
เชำ้ รบัประทานอาหารเชา้ (6) ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

จากน้ันน าทา่นเขา้ชม พระรำชวงัดอ็กซูกุง เป็นหน่ึงในหา้พระราชวงัทีส่ าคญัแห่งราชวงศโ์ชซอนแห่งเกาหล ี
โดยรอบพระราชวงัแห่งนีจ้ะประกอบดว้ยก าแพงหินสวยงามดา้นหนา้จะพบประตูหลกัแทฮนัมุน เดิมเป็นที่

ประทบัขององคช์ายวอลซานพระราชวงันีเ้คยถูกเปลีย่นชือ่เป็นพระราชวงัคย็อนกุนกุง และซอกุงซ ึง่แปลว่า
พระราชวงัตะวนัตก และในปีค.ศ.1611 ก็ไดก้ลบัมาใชช้ ือ่เดิมคือ ด็อกซกูุงอีกคร ัง้ ซ ึง่ความหมายก็คือ
พระราชวงัทีม่อีายยุนืยาวและมั่นคง 

วนัที ่5       พระรำชวงัดอ็กซกูงุ – ศูนยโ์สม – รำ้นละลำยเงินวอน – กรุงเทพฯ 
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พระรำชวงัด็อกซกูงุ 

จากน้ันพาท่านเขา้ชม ศูนยโ์สม ซ ึง่รฐับาลรบัรองคณุภาพวา่ผลติจากโสมทีม่อีายุ 6 ปี ซ ึง่ถอืวา่เป็น
โสมทีม่คีณุภาพดทีีส่ดุ ชมวงจรชวีติของโสม พรอ้มใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้โสมทีม่คีณุภาพดทีีส่ดุและราคา
ถูกกวา่ไทยถงึ 2 เท่า กลบัไปบ ารงุรา่งกายหรอืฝากญาตผูิใ้หญ่ทีท่่านรกัและนับถอื 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั (7) เมนูโอซมับุลโกก ิ(หมูปลำหมกึผดัซอสเกำหล)ี 
แลว้พาท่านละลายเงนิวอนที ่รำ้นคำ้สนำมบนิ หรอืซปุเปอรม์ารเ์ก็ต ซ ึง่ท่านสามารถเลอืกซือ้สนิคา้          
พืน้เมอืงเป็นการสง่ทา้ยก่อนอ าลาเกาหล ีอาท ิบะหมีช่นิรามยนิ อดูง้ กมิจ ิลกูอมรสแปลกๆ บราวน่ี  
ฮนัน่ีบตัเตอรช์พิ ถัว่รสต่างๆ ป๊อกกีร้สตา่งๆ นมกลว้ย ขนมธญัพชื และอืน่ๆอกีมากมาย 

 
 

 
 
 
 

  จากน้ันเดนิทางไปยงัสนามบนิอนิชอนเพือ่เดนิทางกลบัสู่ประเทศไทย 
17.10 น.   น าท่านเดนิทางสู ่กรงุเทพฯโดยสำยกำรบนิ JINAIR เทีย่วบนิที ่LJ003 
  (มอีำหำรบรกิำรบนเครือ่งเป็น BOX SET) 
 
 
 
 
 
 
 
      อำหำรบนเครือ่งบนิจนิแอรข์ำกลบั 
21.10 น.     ถงึสนามบนิสวุรรณภูม ิกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ... 
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อตัรำคำ่บรกิำร 

วนัเดนิทำง 
ผูใ้หญ่
พกั  

2 ท่ำน 

เด็กอำยุต ่ำ
กวำ่ 
12 ปี  

INFANT พกัเดีย่ว 
รำคำทวัร ์ 
ไม่รวมต ัว๋ 

08 - 12 พฤศจกิำยน 2562 13,900 3,000 5,900 7,000 
10 - 14 พฤศจกิำยน 2562 13,900 3,000 5,900 7,000 
12 - 16 พฤศจกิำยน 2562 13,900 3,000 5,900 7,000 
14 - 18 พฤศจกิำยน 2562 13,900 3,000 5,900 7,000 
15 - 19 พฤศจกิำยน 2562 13,900 3,000 5,900 7,000 
16 - 20 พฤศจกิำยน 2562 13,900 3,000 5,900 7,000 
18 - 22 พฤศจกิำยน 2562 13,900 3,000 5,900 7,000 
20 - 24 พฤศจกิำยน 2562 13,900 3,000 5,900 7,000 
22 - 26 พฤศจกิำยน 2562 13,900 3,000 5,900 7,000 
24 - 28 พฤศจกิำยน 2562 13,900 3,000 5,900 7,000 
26 - 30 พฤศจกิำยน 2562 13,900 3,000 5,900 7,000 

27 พฤศจกิำยน - 01 ธนัวำคม 2562 13,900 3,000 5,900 7,000 
28 พฤศจกิำยน – 02 ธนัวำคม 2562 13,900 3,000 5,900 7,000 
30 พฤศจกิำยน – 04 ธนัวำคม 2562 13,900 3,000 5,900 7,000 
**หมำยเหตุ : ผูร้ว่มเดนิทำงตอ้งไม่น้อยกว่ำ 20 ท่ำน 
**กรณีตดักรุป๊เหมำ เร ิม่ตน้เพิม่ 1,000 บำท ส ำหรบักลุ่มลูกคำ้ท ัว่ไป หำกลูกคำ้เป็นขำยตรง/นกัศกึษำ/ป.โท/รำชกำล ตอ้งเชค็รำคำ
แลนดก์บัเจำ้หน้ำทีอ่กีคร ัง้ 
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อตัรำนีร้วม 
 คา่ตั๋วโดยสารเคร ือ่งบนิไป - กลบัช ัน้ประหยดั(ตั๋วกรุป๊) ตามเสน้ทางทีร่ะบุในรายการ 
 คา่โรงแรมทีพ่กัตามรายการระบุ (สองท่านตอ่หน่ึงหอ้ง) 
 คา่เขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการระบุ 
 คา่อาหาร และเคร ือ่งดืม่ตามรายการระบุ 
 คา่รถรบัสง่ ตามรายการระบุ 
 น ้ำดืม่ท่ำนละ 1 ขวด / คน / วนั 
 คา่ภาษีสนามบนิทุกแห่ง(ขึน้อยู่กบักำรผนัแปรของภำษนี ้ำมนั ณ วนันั้นๆ) 
 คา่มคัคเุทศกข์องบรษิทัจากกรงุเทพฯ คอยอ านวยความสะดวกแกท่่านตลอดการเดนิทางในตา่งประเทศ  
 คา่ประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
อตัรำนีไ้ม่รวม 
 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง 
 คา่ธรรมเนียมแจง้เขา้ - ออกของบุคคลตา่งดา้วค่าวซีา่เขา้ประเทศของบุคคลตา่งดา้ว (ถา้ม)ี 
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 คา่ธรรมเนียมวซีา่พเิศษส าหรบับุคคลตา่งดา้ว หรอืยืน่วซีา่เรง่ด่วน ซ ึง่บรษิทัฯ จะเรยีกเก็บเพิม่เป็นกรณีตาม
 จรงิ  
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัเชน่ คา่โทรศพัทโ์ทรสารโทรเลขคา่ซกัรดีคา่อาหาร-เคร ือ่งดืม่นอกเหนือจากรายการ 
 คา่มนิิบาร ์คา่ชมภาพยนตรช์อ่งพเิศษภายในหอ้งพกั และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 คา่น า้หนักกระเป๋าเกนิพกิดั (สายการบนิก าหนดใหไ้ม่เกนิท่านละ 15 กก.) 
 ค่ำทปิมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ คนขบัรถท่ำนละ 1,500 บำท / ทปิ / ท่ำน  

(กรณีจ่ำยเป็นเงินวอนกรุณำเชค็เรท ณ วนัเดนิทำงค่ะ) 
 (ในสว่นของหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แต่ความพงึพอใจของท่าน) 
 คา่ใชจ้า่ยอนัเน่ืองมาจากความลา่ชา้ของสายการบนิ, เหตสุดุวสิยั, การเมอืง หรอื ภยัธรรมชาต ิฯลฯ 
 ค่ำภำษีมูลค่ำเพิม่ 7% ค่ำภำษกีำรบรกิำรหกั ณ ทีจ่่ำย 3%(ในกรณีทีต่อ้งกำรขอใบเสรจ็มภีำษ)ี 
หมำยเหตุ  
 รายการ และราคาส าหรบัผูร้ว่มเดนิทางผูใ้หญ่อย่างนอ้ย 20 ท่าน เดนิทางไป และกลบัพรอ้มคณะ 
 รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯ อกีคร ัง้หน่ึง หลงัจากไดส้ ารองทีน่ั่งกบั 
สายการบนิ และโรงแรมทีพ่กัในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม 
 ราคานีค้ดิตามราคาตั๋วเคร ือ่งบนิในปัจจบุนั หากราคาตั๋วเคร ือ่งบนิปรบัสงูขึน้ บรษิทัฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรบัราคาตั๋ว
เคร ือ่งบนิ ตามสถานการณด์งักล่าว 
 บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ในกรณีเกดิความเสยีหาย หรอืสญูหาย ส าหรบักระเป๋าเดนิทาง หรอืของมคีา่
สว่นตวัของท่านระหว่างการเดนิทาง 
 บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบ และขอสงวนสทิธิใ์นกำรไม่คนืเงินไม่ว่ำท ัง้หมด หรอืบำงสว่น ในกรณีทีผู่ ้
เดนิทำงมไิดร้บัอนุญำตใหเ้ดนิทำงเขำ้ หรอืออกนอกประเทศ อนัเน่ืองมำจำกกำรพจิำรณำของ
เจำ้หน้ำทีต่รวจคนเขำ้เมอืง หรอื มสีิง่ผดิกฎหมำย หรอื เอกสำรเดนิทำงไม่ถูกตอ้ง หรอื กำรถูกปฏเิสธ
ในกรณีอืน่ 
 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืเงินไม่ว่ำท ัง้หมดหรอืบำงส่วน ดว้ยเหตุอนัเน่ืองมำจำกควำม
ผดิพลำด ควำมล่ำชำ้ กำรเปลีย่นแปลงบรกิำรของสำยกำรบนิ บรษิทัขนส่ง หรอืหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้ง 
เหตุกำรณท์ำงกำรเมอืง กำรจลำจล ภยัธรรมชำต ิอนันอกเหนือจำกควำมควบคุม 
 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืเงินไม่ว่ำท ัง้หมดหรอืบำงส่วน ในกรณีทีผู่เ้ดนิทำงไม่ใชบ้รกิำร
บำงสว่นหรอืท ัง้หมด โดยควำมสมคัรใจของผูเ้ดนิทำงเอง และ/หรอืไม่เดนิทำงไปพรอ้มคณะ และ/
หรอืไม่ปรำกฏตวัในวนัเดนิทำง 
 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรนี์ไ้ดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบั
เวลา การจราจร สภาพอากาศ และเหตุสดุวสิยัอืน่ๆ ทีอ่าจเกดิขึน้ได ้ทัง้นี ้เพือ่ความปลอดภยั และประโยชนข์องผู ้
เดนิทางเป็นส าคญั 
 บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การ
สญูหาย หรอืจากอบุตัเิหตุตา่งๆ 
 มคัคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษิทัฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทน บรษิทัฯ นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษิทัฯ ก ากบัเท่าน้ัน 
 บรษิทัฯ จดัใหเ้าพาะลกูคา้ทีป่ระสงคจ์ะไปท่องเทีย่วตามรายการของทวัรท์ุกวนัเท่าน้ัน  หากท่านไม่สามารถรว่ม
ทวัรท์ุกวนั แคส่มคัรมารว่มทวัรเ์พยีงเพือ่การใชต้ ั๋วเคร ือ่งบนิและทีพ่กัในราคาพเิศษ  หากท่านไม่แจง้ และปรากฏวา่ท่าน
ไม่รวมทวัรใ์นบางวนั ทำงบรษิทัจะคดิค่ำด ำเนินกำรในกำรแยกท่องเทีย่วเอง 300 USD 
(กอ่นซือ้ทวัร ์จะตอ้งแจง้ความประสงคท์ีเ่ป็นจรงิ เพือ่ทางผูจ้ดัจะไดค้ดิคา่บรกิารทีเ่หมาะสม) 
 เด็ก หมายถงึ ผูท้ีม่อีายุนอ้ยกวา่ 12 ปี 
*.*.*. น ้ำหนกักระเป๋ำคนละ 15 กโิลกรมั*.*.*. 
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เง่ือนไขกำรใหบ้รกิำร 
1. การจองคร ัง้แรก มดัจ าท่านละ 10,000 บำทภายใน 1 วนัหลงัการจอง และช าระทัง้หมดกอ่นเดนิทางภายใน 

30 วนั 
หากเป็นชว่งเทศกาลหรอืวนัหยุดยาวช าระทัง้หมดก่อนเดนิทางภายใน 30วนั   
(การไม่ช าระเงนิคา่มดัจ า หรอืช าระไม่ครบ หรอืเชค็ธนาคารถูกระงบัการจา่ยไม่วา่ดว้ยสาเหตใุดใด ผูจ้ดัมสีทิธิ
ยกเลกิการจดั หรอืยกเลกิการเดนิทาง)  

2. ในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รงุเทพฯ และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศทีร่ะบุ
ในรายการ 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 ์
 ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 1 - 6 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 100 % ของราคาทวัร ์  

**ชว่งเทศกาลไม่สามารถยกเลกิ หรอืเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางได*้* 
 กรุป๊ทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยุดหรอืเทศกาลทีต่อ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิหรอืผ่านตวัแทนในประเทศหรอื

ตา่งประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Charter Flight, Extra Flight จะไม่มกีารคนืเงนิมดัจ า หรอืคา่ทวัร ์
ทัง้หมด 

หมำยเหตุ : รำยกำรทวัรส์ำมำรถเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม 
 

***หนังสอืเดนิทำงจะตอ้งมอีำยุเหลอืมำกกว่ำ 6 เดอืน นบัจำกวนัเดนิทำง*** 
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