
 

JAPAN KOREA  2 COUNTRIES  

SPECIAL  SHOCK 

เทีย่วสดุคุ้ม 2 ประเทศ โอซาก้า – โซล 5 วนั 3 คนื 

 
วดัคโิยะมซุิ - ศาลเจา้ฟชูมิ ิอนิาร ิ– ชนิไซบาช ิ- อนิชอน 

ศนูยโ์สม – พระราชวงัเคยีงบก – เอ็นโซล ทาวเวอร ์- ศนูยเ์ครือ่งส าอาง 
ฮงแด–เมยีงดง 

ศนูยส์มนุไพร- น า้มนัสนเข็มแดง- โรงงานพลอยอเมทสิต ์- ดงฮวา ดวิตี ้ฟร ี
คลองชองเกชอน – ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต 



เดนิทางโดยสารการบนิ AIRASIA จาก ดอนเมอืง ถงึ คนัไซ 

และเดนิทางกลับจาก อนิชอน ถงึ ดอนเมอืง 

     สายการบนิPEACH AIRLINE จาก คนัไซ ถงึ 
สนามบนิอนิชอน 

เทีย่วบนิที ่

 

 

FD 610 DMK – KIX 14.45 - 22.00 
ดอนเมอืง-คนัไซ 

AK 703 ICN - DMK 01.05 - 04.55 
อนิชอน-ดอนเมอืง *หรอืเทยีบเทา่ 

 
 
 
 
 

MM11 KIX - ICN  20.05 - 21.55 
คนัไซ-อนิชอน *หรอืเทยีบเทา่ 

 
วนัทีเ่ดนิทาง 

 
ราคาผูใ้หญ ่

 
ราคาเด็ก  

 

 
ทีพ่กัเดีย่ว 

จา่ยเพิม่ 

 
ทีน่ ัง่ 

 
หมายเหตุ 

20 ม.ิย-24 ม.ิย 45,999  
 
 
 
 

คดิเต็มเทา่กบัราคา
ผูใ้หญ ่
45,999 

8,000 20  

28 ม.ิย-02 ก.ค 45,999 8,000 20  

05 ก.ค-09 ก.ค 45,999 8,000 20  

06 ก.ค-10 ก.ค 45,999 8,000 20  

12 ก.ค-16ก.ค 45,999 8,000 20  

26 ก.ค-30 ก.ค 45,999 8,000 20  

01 ส.ค.-05 ส.ค 45,999 8,000 20  

08 ส.ค-12 ส.ค 45,999 8,000 20  

09 ส.ค-13 ส.ค 45,999  8,000 20  

16 ส.ค-20 ส.ค 45,999 8,000 20  

22 ส.ค-276ส.ค 45,999 8,000 20  

30 ส.ค-03 ก.ย 45,999 8,000 20  



วนัที1่  กรงุเทพ- โอซากา้  

  12.00 น.  พรอ้มกันทีส่นามบนิดอนเมอื อาคาร1  ประตทูางเขา้ที ่2 เคานเ์ตอรแ์ถวที1่

จะพบเจา้หนา้ที ่คอยตอนรับและใหค้วามสะดวก ดา้นสมัภาระและเอกสารการขึน้เครือ่ง 

14.15 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิคันไซประทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิ AIR ASIA  

เทีย่วบนิที ่(FD 610 DMK – KIX ) 14.45-22.00*หรอืเทยีบเทา่ 

 22.00 น. ทกุท่านเดนิทางถงึสนามบนิ คนัไซ ประเทศญีปุ่่ น เป็นทา่อากาศยานนานาชาติ
ที่ตั ้งอยู่ เกาะที่ม นุษย์สรา้งขึ้นใน  อ่าวโอซาก้า  นอกชายฝ่ังเมืองเซ็นนังและเมืองอิซุมิ
ซะโนะ จังหวดัโอซะกะ ญีปุ่่ น มักถูกเรยีกในภาษาอังกฤษวา่ Osaka Airport หรอืท่าอากาศยานโอ
ซากา ออกแบบโดยสถาปนิก Renzo Piano เปิดใหบ้รกิารเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2537 โดย ใน
ระหว่างปีงบประมาณ 2005 (พ.ศ. 2548) ท่าอากาศยานแห่งนี้มีเที่ยวบนิเขา้และออก 112,579 
เทีย่ว ในจ านวนนี้ม ี72,251 เทีย่วเป็นเทีย่วบนิระหวา่งประเทศ และอกี 40,328 เทีย่วเป็นเทีย่วบนิ
ภายในประเทศ มผีูโ้ดยสารมาใชบ้รกิารทัง้หมด 16,428,399 คน โดยเป็นผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ 
11,139,336 คน และผูโ้ดยสารภายในประเทศ 5,289,063 คน 
  น าทกุทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพั่ก Kansai Airport Washington Hotel (*หรอืเทยีบเทา่) 
 

วนัที2่  วดัคโิยะมซิุ - ศาลเจา้ฟชูมิ ิอนิาร-ิชอ้ปป้ิงยา่นชนิไซบาช-ิอนิชอน 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพั่ก 
จากนัน้น าทกุทา่นไปยัง วดัคโิยะมซิุ ตัง้อยู่บนเขาโอะโตะวะ ทางตะวันออกของนครเคยีว

โตะ เป็นสถานที่ท่องเทีย่วที่มชี ือ่เสยีงทีส่ดุแห่งหนึง่ของเมอืงเคยีวโตะ ปัจจุบันเป็นส่วนหนึง่ของ
อนุสรณ์สถานทางประวัตศิาสตรเ์คียวโตะโบราณ (Historic Monuments of Ancient Kyoto) ซึง่
เป็นมรดกโลกขององคก์รยูเนสโก อาคารหลักของวัดคโิยะมซิไุดรั้บคัดเลอืกใหเ้ป็นหนึง่ในสมบัติ
ประจ าชาตญิีปุ่่ น ชือ่ของวัดซึง่มคีวามหมายวา่น ้าบรสิทุธิ ์มทีีม่าจากน ้าตกทีไ่หลผา่นเนนิเขาลงมา
บรเิวณวดั 

 
 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%8B%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%8B%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%8B%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%8B%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%8B%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8D%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Renzo_Piano&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/4_%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2537
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2548
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%93
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99


ศาลเจา้ฟูชมิ ิอนิาร ิศาลเจา้แห่งนี้เป็นศาลเจา้ชือ่ดังแห่งหนึง่ มกีารบูรณะค่อนขา้งด ีทุก

ครัง้ทีไ่ปเยอืนสแีดงออกสม้ของประตโูทรยิังเป็นเหมอืนเดมิเสมอ ไมเ่คยเปลีย่น รปูปั้นสนัุขจิง้จอก

ทีเ่ป็นตัวแทนของเทพเจา้แหง่ธัญพชืถูกสรา้งไวต้ัง้แตป่ระตทูางเขา้ และขึน้ไปเรือ่ยจนถงึประตแูรก

ของโทร ิเสน้ทางโทรทิีย่าวสดุลูกหูลูกตากลายเป็นมุมถ่ายรูปยอดนยิมของนักท่องเทีย่ว เมือ่เดนิ

ตามอุโมงคโ์ทรอิ ิไปไดส้ักพักก็จะเจอทางแยกของประตโูทรทิีก่ัน้ดว้ยประตใูหญ่แลว้แยกยอ่ยเป็น

ประตเูล็กออกมาอกีทหีนึง่ พอเดนิไปไดค้รึง่ทางก็จะพบกับจดุชมววิสซุจึ ิเป็นจดุทีม่องเห็นเกยีวโต

และภเูขาทีโ่อมลอ้มเอาไว ้

 

กลางวนั  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร 

ชอ้ปป้ิง ชนิไซบาช ิเป็นย่านศูนย์กลางการชอ้ปป้ิงที่ใหญ่ที่สุดของเมืองโอซากา้และ

ภูมิภาค คันไซ อยู่ทางตอนใตข้องเมือง จะมีหลายชอ้ปป้ิงสตรีทรวมตัวกันอยู่ระหว่างสถานี

รถไฟนัมบะ(Namba) และสถานีรถไฟชินไซบาชิ (Shinsaibashi Station) เป็นรวบรวมแหล่ง

บันเทงิต่างๆ รา้นอาหาร และหา้งสรรพสนิคา้มากมายใหไ้ดเ้ลอืกชอ้ป สามารถเดนิทางไดอ้ย่าง

งา่ยดายโดยรถไฟใตด้นิ หรอืรถบัสประจ าทาง ย่านนี้เป็นย่านที่จะไดส้ัมผัสกับบรรยากาศเมอืงโอ

ซากา้จรงิๆ คลา้ยกับยา่นคติะ หรอื อเูมดะ(Umeda) ทีอ่ยูท่างตอนเหนอืของเมอืงไมว่า่จะมาชอ้ปป้ิง

หรอืแคม่าเดนิเลน่ก็คุม้คา่ 

เย็น  ฟร!ี!! รับประทานเองตามอสิระ 
 

18.00 น. หลังจากนัน้ เราเดนิไปยังสนามบนิ คันไซ เพือ่เดนิทางตอ่ไปยังสนามบนิอนิชอน 
ประทศเกาหลใีต ้เดนิทางโดยสารการบนิ  PEACH AIRLINE  เทีย่วบนิที ่

(MM11 KIX - ICN  20.05 - 21.55) คนัไซ-อนิชอน *หรอืเทยีบเทา่ 
21.55 น.  ถงึสนามบนิ อนิชอน ประเทศเกาหลใีต ้หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและ

รับสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ น าทา่นเดนิทางเขา้สู ่กรงุโซล เมอืงหลวงของประเทศเกาหลใีต ้

น าทกุทา่นเขา้สูท่ีพั่ก  VIP RESIDENCE (หรอืเทยีบเทา่) 

 

 

 

 

http://www.talonjapan.com/kita-umeda/


วนัที3่ ศนูยโ์สม–พระราชวงัเคยีงบก –เอ็นโซล ทาวเวอร-์ศนูยเ์ครือ่งส าอาง– ฮงแด–เมยีงดง 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพั่ก 

จากนั้น้พาท่านรูจั้กและเขา้ใจ สมุนไพรโสมเกาหล ีหรอืราชาแห่งมวลสมุนไพร โสมถูก

น ามาเขยีนในต าราแผนโบราณจนี ระบุวา่ โสมเป็นสมุนไพรที่ชว่ยเสรมิความแข็งแรงใหแ้ก่ ระบบ

ยอ่ยอาหารและปอด ชว่ยท าใหจ้ติใจสงบและเพิม่พละก าลังโดยสว่นรวมสรรพคุณทางการแพทย ์

ชว่ยบ ารุงหัวใจ ป้องกันโรคหัวใจขาดเลอืด เสรมิประสทิธภิาพทางเพศ ลดและป้องกันมะเร็ง และ

เร็วๆ นี้โสมเกาหลอีาจจะไดจ้ดทะเบยีนมรดกโลก โดยองคก์ารยเูนสโก ทุกวันนี้ผลติภัณฑโ์สมเป็น

สิง่ทีข่าดไมไ่ด ้ 

พระราชวงัเคยีงบก ตัง้อยูท่ีต่อนเหนอืของโซล ประเทศเกาหลใีต ้เป็นหนึง่ในหา้พระราชวัง
ใหญท่ีส่รา้งขึน้โดยราชวงศโ์ชซ็อน สรา้งขึน้ในปี พ.ศ. 1937 (ค.ศ. 1394) โดยช็อง โด-จ็อน และ
ไดก้ลายเป็นพระราชวงัหลวงหรอืวงัหลักส าหรับประทับวา่ราชการของกษัตรยิแ์ละเหลา่เชือ้พระวงศ์

ของเกาหลีมาโดยตลอด และไดรั้บการต่อเตมิโดยพระเจา้แทจงและพระเจา้เซจงมหาราช แต่
บางส่วนของพระราชวังนั้นถูกเพลงิเผาวอดในช่วงที่ พระราชวังมเีนื้อที่ 5.4 ลา้นตารางฟุต โดย
ในชว่งตน้ราชวงศโ์ชซ็อนมตี าหนักอาคารมากถงึ 200 อาคาร กระท่ังปี พ.ศ. 2135 ทีก่องทัพญีปุ่่ น
บกุรุกประเทศเกาหล ีต าหนักตา่ง ๆ ไดถู้กทุบท าลาย ถูกเผาทิง้ไปเป็นจ านวนมาก ก่อนทีจ่ะไดรั้บ
การบูรณะซอ่มแซมและสรา้งพระราชวังขึน้มาใหม่ในแบบฉบับเดมิ โดยในปัจจุบันมตี าหนักทัง้ส ิน้ 
10 ต าหนัก  

 

 

 

 

เ 

 

 

 

เอ็นโซล ทาวเวอร ์หรอื นมัซาน ทาวเวอร ์(N Seoul Tower) เป็นหนึ่งในแหล่ง

ท่องเที่ยวส าคัญของเมืองโซล เปิดใหบ้รกิารมาตัง้แต่ปี 1980 ตัง้อยู่บนยอดเขานัมซัง สูง 236 
เมตร ใหว้วิเมอืงโซลและบรเิวณรอบๆแบบ พาโนรามา่ นับวา่เป็นหนึง่ในทาวเวอรท์ีใ่หว้วิสวยทีส่ดุ
ในเอเชยี 

 

 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%8A%E0%B8%8B%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._1937
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%87_%E0%B9%82%E0%B8%94-%E0%B8%88%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%88%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%88%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2135


โซลทาวเวอร ์ไดรั้บการ renovate ใหมปี่ 2005 จงึไดช้ือ่ใหมเ่ป็น N Seoul Tower โดย N 
ที่เพิม่ขึน้มานั้นย่อมาจาก new look หรอื รูปแบบใหม่ โดยมกีารปรับเปลีย่นและพัฒนาการต่างๆ 
ทัง้การใหแ้สงไฟที่หลากหลายและสวยงามขึน้ รวมถงึภายในที่ตกแต่งใหม่ โดยมรีา้นอาหารบน
หอคอยทีจ่ะหมนุครบรอบทกุๆ 48 นาท ีชือ่วา่ N Grill และหอ้งน ้าตกแตง่สไตลอ์วกาศ จดุไฮไลทท์ี่
พลาดไม่ไดเ้ลยเมื่อมาเที่ยว Seoul Tower น่ันก็คือ สถานที่คลอ้งกุญแจชื่อดัง  LOVE KEY 

CEREMONY ทีม่คีวามเชือ่วา่คูรั่กทีม่าคลอ้งกญุแจทีจ่ะมคีวามรักทีย่นืยาวไปตลอดกาล โดยทีจ่ะ

เขยีนขอ้ความหรอืชือ่ของคู่รักไวบ้นแม่กุญแจ แลว้น าไปคลอ้งไวก้ับราวเหล็กบรเิวณฐานของ N 
Seoul Tower น่ันเอง 

 กลางวนั  บรกิารท่านดว้ยเมนู“จมิดัก” ไก่อบซอีิ๊ ว เป็นเมนูอาหารเกาหลพีืนเมอืง

ดัง้เดมิ จมิดักจานใหญ่นี้ประกอบไปดว้ย ไก่ช ิน้โต มันฝร่ัง วุน้เสน้เกาหลนีี้ ท าจากมันฝร่ังท า ให ้

เหนียวนุ่มเป็นพเิศษ ผัดคลกุเคลา้กับซอสสตูร เฉพาะ เสริฟ์พรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ การรับประทานใช ้

กรรไกรตัดเสน้และไกใ่หเ้ป็นชิน้เล็กพอดคี า รับรองตอ้งตดิใจ  

 จากนัน้พาท่านสูศ่นุยร์วมเครือ่งส าอาง SHIN SOM MEE COSMETIC CENTER 
ซึง่เป็นศูนยเ์ครือ่งส าอางที่ใหญ่ และดทีี่สุดในกรุงโซล เป็นแหล่งรวมเครือ่งส าอางของ ประเทศ
เกาหลหีลากหลายยีห่อ้ไวใ้นทีเ่ดยีว และยังมบีรกิารใหท้ดสอบผลติภัณฑ ์ฟรอีกีดว้ย  

ยา่นชอ้ปป้ิง ฮงแด HONGDAE  เป็นยา่นชอ้ปป้ิงบรเิวณดา้นหนา้ของมหาวทิยาลัยฮงอกิ
(Hongik University) จงึเป็นศนูยร์วมเด็กวยัรุน่และเด็กมหาวทิยาลัย เป็นอกีเสน้หนึง่ทีม่บีรรยากาศ
โรแมนตกิ อกีทัง้ยังมรีา้นกาแฟทีเ่ป็นเอกลักษณ์ แกลเลอรี ่รา้นคา้จ าหน่ายสนิคา้แฟชัน่ คลับ ตลาด
ศลิปะ และรา้นอาหารทีน่่าสนใจในหมูว่ยัรุน่อาย ุ20-30 ปีทีน่ยิมมาเดนิเลน่กัน 
 

 

 

 

 

 

ย่านชอ้ปป้ิงเมยีงดง หรอื มยองดง MYEONG-DONG   ตัง้อยู่ใจกลางกรุงโซล เป็น
ยา่นชอ้ปป้ิงทีฮ่ติและคักคักทีส่ดุของกรงุโซล ดงึดดูนักทอ่งเทีย่วไดม้ากกวา่ 1 ลา้นคนตอ่วนั อกีทัง้
ยังสามารถเดนิทางไดส้ะดวก นับว่าเป็นศูนย์กลางของการเมือง เศรษฐกจิ และวัฒนธรรมเลย
ทเีดยีว ภายในตลาดเมยีงดงเต็มไปดว้ยรา้นคา้ และรา้นอาหารนับไมถ่ว้น เป็นหนึง่ในสถานทีย่อด
ฮติของนักทอ่งเทีย่วและนักชอ้ป 
 

 

 

  



เย็น  ฟร!ี!! รับประทานเองตามอสิระ 
จากนัน้ น าทกุทา่นกลับสูท่ีพั่กโรงแรม VIP RESIDENCE (หรอืเทยีบเทา่) 

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
จากนั้นน าทุกท่านไปยัง ศูนยส์มุนไพรฮอกเกนามู ซึง่เป็นสมุนไพรที่ท่ัวโลกยอมรับ 

รวมถงึสถาบันตา่งๆ วา่เป็นสมนุไพรที่มคีณุภาพ
ดทีี่สดุในการบ ารุง ตับและดูและตับของเรา ซึง่
จะเป็นสมนุไพรทีห่าไดย้ากในปัจจบุัน ทา่นจะได ้
ชมการสาธิต การทดลองว่าสมุนไพรชนิดนี้มี
คุณ ค่ า เพี ย งใดต่อ โลก ใบนี้  ต น้ ไม ช้นิดนี้
เจริญ เติบโตในป่าลึก  บนภูเขาที่ปราศจาก
มลภาวะและระดับสงูเหนือน ้าทะเล 50-800เมตร
ชาวเกาหลรีุ่นใหมน่ยิมน ามารับประทานเพือ่ชว่ย
ดูแลตับใหส้ะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง 
ไม่ถูกท าลายจาการดืม่แอลกอฮอล ์กาแฟ บุหรี ่
สารตกคา้งจากอาหารและยา 

น า้มนัสนเข็มแดง REDPINE  ผลติจาก
ใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลซี ึง่จะใช ้ตน้สนเข็ม แดงจากยอดเขาทีป่ระเทศเกาหลเีหนือมาผลติ
โดยใชเ้ทคโนโลยพีรอ้มกับการวจัิยที่ประเทศเกาหลใีตอ้อกมาเป็นน ้ามันสนเข็มแดง ภูมปิระเทศ
ของประเทศเกาหลีเป็นภูเขาประมาณ  70 เปอร์เซ็นต์โดยกว่าจะมาเป็นน ้ามันสนเข็มแดงได ้1
แคปซูล ตอ้งใชใ้บสนเข็มแดงประมาณ 2.7กโิลกรัมมาสกัดเอาน ้ามันมาผลติและวจัิยออกมาเป็น
น ้ามันสนนี ้สามารถชว่ยในการ ลดระดับไขมันในเสน้เลอืดไดเ้ป็นอยา่งด ี

โรงงานพลอยสมี่วง AMETHYST แดนเกาหลีเป็นแดนของพลอยสีม่วง พลอยแห่ง
สขุภาพและน าโชค โดยมตีัง้แตส่มีว่งออ่นเย็นตาจนถงึสมีว่งไวน์ มเีสน่ห ์เยา้ยวนใจ พลอยนีจ้ะงาม
จับตาเมือ่มาท าเป็นแหวน จี ้ตา่งห ูและสรอ้ยขอ้มอื 
 

        
         จากนัน้น าทา่นชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษี ดงฮวา ดวิตี ้ฟร ีชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมมากมาย
อาทเิชน่ นาฬกิา  แวน่ตา เครือ่งส าอาง กระเป๋า  กลอ้งถา่ยรปู และ สนิคา้ แบรนดเ์นมอืน่ๆอกี
มากมาย 
       

วนัที4่    ศนูยส์มนุไพร – น า้มนัสนเข็มแดง- โรงงานพลอยอเมทสิต ์- ดงฮวา ดวิตี ้ฟร ี
            คลองชองเกชอน- ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต - สนามบนิอนิชอน - กรงุเทพ 



         น าทกุทา่นแวะชม คลองชองเกชอน ซึง่เดมิเป็นคลองเกา่แกใ่นอดตีมอีายกุวา่ 600 ปี ที่
ทอดผา่นใจกลางเมอืงหลวง แตใ่นปัจจบุันไดม้กีารพัฒนา และบรูณะคลองแหง่นีข้ ึน้มาใหม ่ท าให ้
กรงุโซลมคีลองทีย่าวกวา่ 6 กโิลเมตร ทีม่แีตน่ ้าใสจนสามารถมองเห็นตัวปลาหลากพันธท์ีก่ าลัง
แหวกวา่ยไปมา ปัจจบุันโครงการชองเกชองได ้กลายเป็นสถานทีจั่ดกจิกรรมตา่งๆ อาท ิงานแสดง
ศลิปะตา่งๆ งานดนตร ีนทิรรศการดอกไม ้ฯลฯ และยังมสีวนสาธารณะทัง้สองฝ่ังคลอง 
 

 

       กลางวนั     บรกิารทา่นดว้ย  BULGOGI  หมแูละปลาหมกึยา่งบารบ์คีวิหมักสไตลส์มัยใหม่
เกาหลคีนตา่งประเทศนยิมรับประทานเพราะมรีสชาตอิอก หวานเผ็ดเล็กนอ้ย โดยการยา่งบารบ์คีวิ
หมปูลาหมกึลงในกระทะครึง่วงกลมพรอ้มน ้าซปุปรงุรส เมือ่สกุรับประทานพรอ้มเครือ่งเคยีงและขา้ว
สวย 
       แวะซือ้ของ (ละลายเงนิวอน 5 แถม 1) สาหรา่ย ขนมตา่งๆ ซเีรยีลช็อกโก ผลติภัณฑข์อง
ใบและรากฝอยของโสม ในรปู ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหนา้ โสม ครมีลา้งหนา้โสม 
เครือ่งส าอางโสม เป็นตน้ และยังมหีมอนสขุภาพ กมิจ ิเป็บโปโร ้ชนิราเมง (มามา่เกาหล)ี 
หลังจากนัน้ เราจะเดนิทางไปยัง สนามบนิอนิชอนเพือ่ทางกลับ กรงุเทพมหานคร  
01.05 น. ออกเดนิทางการกลับ โดยสารการบนิ 
              AIRASIA เทีย่วบนิที ่(AK 703 ICN-DMK) 01.05 – 04.55 *หรอืเทยีบเทา่ 
04.55 น.  เดนิกลับถงึ ประเทศไทยกรงุเทพมหานครโดยปลอดภัยทกุทา่น 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



เง ือ่นไขการเดนิทาง 
 
ราคาทวัรร์วม 
1.คา่พาหนะและน าเทีย่วตามรายการ           
2.คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิตามรายการ           
3.คา่อาหารตามรายการ                             
4.คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่                            
5.คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  
6.คา่หอ้งพักโรงแรม 2 -3ทา่นตอ่หอ้ง            
7.เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 
8.คา่ประกันอบุัตเิหตคุุม้ครองในวงเงนิทา่นละ1,000,000 บาท  
 
ราคาทวัรไ์มร่วม 
1.คา่ท าหนังสอืเดนิทาง    
2.คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวทีไ่มร่ะบไุวใ้นรายการ เชน่ คา่โทรศัพท,์ ซกัรดี       
3.คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3%  
4.คา่ทปิไกด ์และ พนักงานขบัรถ (1,500 บาท) 
6.คา่ภาษีน ้ามันทีท่างสายการบนิอาจมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิอกี!!!!  
 หมายเหต ุ
***จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญี่ปุ่ นให้กบัคนไทยเร ิม่บงัคบัใช้ในวนัที่ 1 
กรกฏาคม พ.ศ.2556. ผูท้ ีป่ระสงคเ์ดนิทางไปยงัประเทศญีปุ่่ น ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงค์
เพือ่การท่องเทีย่วเยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่เกนิ 15 วนั 
และจะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืงเพือ่ยนืยนัการมคีุณสมบตักิารเขา้
ประเทศญีปุ่่ น ดงันีต้วัอยา่งของเอกสารมดีงัตอ่ไปนี ้ 
 
 1. ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น ทางบรษัิททัวรจั์ดเตรยีมเอกสารใหใ้นวนัเดนิทาง  
 2. สิง่ทีย่นืยันวา่ผูเ้ดนิทางสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศ
ญีปุ่่ นได(้เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้)   
 3.  ชือ่ ที่อยู่และหมายเลขตดิต่อในระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่ น (เช่น คนรูจั้ก โรงแรมและ
อืน่ๆ) ทางทัวรจั์ดเตรยีมให ้ 
 4.  ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ นทางทัวรจั์ดเตรยีมให ้ 
 
คุณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น(ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นตามมาตรการยกเวน้วี
ซา่) 
 
1. หนังสอืเดนิทางอเิล็กทรอนกิสท์ีย่ังมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ 
2. กจิกรรมใดๆทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบัติ
เพือ่การพ านักระยะสัน้เทา่นัน้  
3.ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศจะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วนั  
4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ นหรอืมไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถูกปฏเิสธ
ไมใ่หเ้ขา้ประเทศและไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบัตทิีอ่าจจะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
 
 
 



เง ือ่นไขการช าระเงนิ : ส าหรับการจอง กรณุาช าระมัดจ า ทา่นละ 10,000..- บาท 
 ช าระยอดทัง้หมดกอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 14 วนั ท าการฯ 
-ช าระคา่ทัวรทั์ง้หมดกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทาง  
- การยกเลกิไมน่อ้ยกวา่ 45 วนัคอืมัดจ าทัง้หมด   
- ยกเลกิลว่งหนา้ 30 – 44 วนักอ่นเดนิทางหักมัดจ าทา่นละ 1,000 / 2,000 บาท  
- ยกเลกิลว่งหนา้ 15 – 29 วนักอ่นเดนิทางหักมัดจ าทา่นละ 3,000 / 6,000 บาท  
 -ยกเลกิหลัง 14 วนักอ่นเดนิทางหักคา่ด าเนนิการ 100 %     
- ยกเลกิจากกรณี อุบัตเิหตุ หรอืเจ็บป่วย กรุณาสง่หลักฐานใบรับรองแพทย ์หรอื เหตุผลอืน่ๆกระ
กอบการพจิารณา  

 
 การยกเลกิ  
 -  จ านวนผูเ้ดนิทางขัน้ต า่ 20 ทา่นขึน้ไป  
 -  หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายใุชง้านนับจากวันเดนิทางไม่นอ้ยกวา่6 เดอืนและรับเฉพาะผูป้ระสงค์
เดนิทางทอ่งเทีย่ว  
 -  ทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง
, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจลหรือกรณีที่ท่านถูกปฏเิสธ การเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ที่
ตรวจคนเขา้เมอืงหรอืเจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้จากไทย และต่างประเทศซึง่อยู่นอกเหนือความ
รับผดิชอบ  
 - ทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง
, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจลหรือกรณีที่ท่านถูกปฏเิสธ การเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ที่
ตรวจคนเขา้เมอืงหรอืเจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้จากไทย และต่างประเทศซึง่อยู่นอกเหนือความ
รับผดิชอบ  
 - ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่ว
บางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อเพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่างทางบรษัิทฯไดช้ าระค่าใชจ้่ายให ้
ตัวแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออกเดนิทางแลว้  
 - ทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอืเกดิ
อบุัตเิหตทุีเ่กดิจากความประมาทของตัวนักทอ่งเทีย่วเอง  
เมื่อท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าทั ้งหมดหรือบางส่วนกับทางบรษัิทฯทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านได ้
ยอมรับในเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุวแ้ลว้  
 ขอ้แนะน าเพิม่เต ิม่ 
- กระเป๋าใบใหญ่(ควรมลีอ้ลาก/เข็นได)้ ที่จะบรรทุกใส่ใตท้อ้งเครื่องบนิ น ้าหนักไม่เกนิท่านละ
20   กโิลกรัม (หากน ้าหนักเกนิทางสายการบนิอาจจะเรยีกเก็บคา่ระวางเพิม่ได)้ ควรใสก่ญุแจอยา่ง
หนาแน่น (สาหรับผูโ้ดยสารชัน้ประหยัดหรอืEconomyClass Passenger) 



- กระเป๋าส าหรับหิว้ข ึน้เครือ่ง สายการบนิอนุญาตใหไ้ดไ้มเ่กนิ 7 กโิลกรัมและความกวา้ง+ยาว+สงู 
ไม่เกนิ 115 เซนตเิมตร หรือ 25 เซ็นตเิมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนตเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนต
เมตร (18 นิว้)   
 - ในบางสายการบนิ มบีนิภายใน อนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครือ่งได ้แค่ท่านละ 1ใบ/ท่านเท่านั้น 
และ หิว้ข ึน้เครือ่งได ้1 ใบ/ทา่นเชน่กัน 
 
 
 ***เนือ่งจากทวัรน์ ี ้เป็นทวัรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุ

ไวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืท ัง้หมด หรอื ถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงท ัง้สองประเทศ
ดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษิทัจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืท ัง้หมดใหแ้กท่า่น*** 
 


