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JAPAN KOREA  2 COUNTRIES  

SPECIAL  SHOCK 

เทีย่วสดุคุ้ม 2 ประเทศ โตเกยีว – โซล 6 วนั 3 คนื 

 

 

ภเูขาไฟฟจู ิช ัน้5 – ลอ่งเรอืโจรสลดัทะเลสาบอาช-ิ โตเกยีว 
แมน่ า้สเุมดะ – วดัอาซากสุะ – นากามเิสะ – ชบิยูา่ – อนิชอน 

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

ศนูยส์มนุไพร- น า้มนัสนเข็มแดง- โรงงานพลอยอเมทสิต ์- ดงฮวา ดวิตี ้ฟร ี
คลองชองเกชอน – ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต 
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เดนิทางโดยสารการบนิ AIRASIA จาก ดอนเมอืง ถงึ นารติะ 

และเดนิทางกลับจาก อนิชอน ถงึ ดอนเมอืง 

     สายการบนิ T'WAY AIRLINES จาก นารติะถงึ 
สนามบนิอนิชอน 

 

เทีย่วบนิที ่

 
 

 
 

AK 600 DMK - NRT 23.45 - 08.00 
ดอนเมอืง-นารติะ 

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

 
 
 

 
TW  8202  NRT - ICN  18.50 - 21.35 

นารติะ-อนิชอน *หรอืเทยีบเทา่  

 
วนัทีเ่ดนิทาง 

 
ราคาผูใ้หญ ่

 
ราคาเด็ก  

 

 
ทีพ่กัเดีย่ว 

จา่ยเพิม่ 

 
ทีน่ ัง่ 

 
หมายเหตุ 

20 ม.ิย-25 ม.ิย 45,999  
 
 
 
 

คดิเต็มเทา่กบัราคา
ผูใ้หญ ่
45,999 

8,000 20  

28 ม.ิย-03 ก.ค 45,999 8,000 20  

05 ก.ค-10 ก.ค 45,999 8,000 20  

06 ก.ค-11 ก.ค 45,999 8,000 20  

12 ก.ค-17 ก.ค 45,999 8,000 20  

26 ก.ค-31 ก.ค 45,999 8,000 20  

01 ส.ค.-06 ส.ค 45,999 8,000 20  

08 ส.ค-13 ส.ค 45,999 8,000 20  

09 ส.ค-14 ส.ค 45,999  8,000 20  

16 ส.ค-21 ส.ค 45,999 8,000 20  

22 ส.ค-27 ส.ค 45,999 8,000 20  

30 ส.ค-4 ก.ย 45,999 8,000 20  
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วนัที1่  กรงุเทพ- โตเกยีว  

  19. 00 น.  พรอ้มกันทีส่นามบนิดอนเมอืง  อาคาร1  ประตทูางเขา้ที ่2 เคานเ์ตอรแ์ถว
ที1่จะพบเจา้หนา้ที ่คอยตอนรับและใหค้วามสะดวก ดา้นสมัภาระและเอกสารการขึน้เครือ่ง 

23..45 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนินารติะประทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิ AIR ASIA  

เทีย่วบนิที ่(AK 600 DMK – NRT) 23.45-08.00*หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที2่ MT. FUJI ช ัน้ 5 - ลอ่งเรอืทะเลสาบอาช ิ– โตเกยีว 

08.00 น. เดนิทางถงึสนามบนินารติะ  เป็นสนามบนิหลักทีใ่หบ้รกิารผูโ้ดยสารระหวา่ง
ประเทศของประเทศญีปุ่่ น ทัง้ยังเป็นจดุเชือ่มตอ่การเดนิทางระหวา่งทวปีเอเชยีและอเมรกิา ตัง้อยูท่ี่
เมอืงนารติะ จังหวดัจบิะ ในอดตีสนามบนิแหง่นีเ้คยใชช้ือ่วา่ New Tokyo International 
Airport จนกระท่ังปี 2004 จงึไดม้กีารเปลีย่นชือ่เป็นชือ่ทีใ่ชอ้ยูใ่นปัจจบุัน เพราะถงึแมว้า่สนามบนิ
แหง่นีจ้ะใหบ้รกิารแกผู่โ้ดยสารทีเ่ดนิทางเขา้ออกโตเกยีวเป็นหลัก แตต่ัวสนามบนิกลับไมไ่ดต้ัง้อยู่
ในโตเกยีว ดังนัน้จงึไดเ้ปลีย่นชือ่ญีปุ่่ นตามแหลง่ทีต่ัง้น่ันเอง 
 จากนัน้เราจะน าทา่นทกุทา่นไปสูเ่มอืง ฮาโกเนะ HAKONE เป็นเมอืงทีอ่ยูท่างทศิตะวนัตก

เฉียงใตข้องโตเกยีว มรีะยะทางเป็นเสน้ตรงจากโตเกยีวประมาณ 70 กโิลเมตร เมอืงนีเ้ป็นสว่นหนึง่

ของอทุยาน Fuji-Hakone-Izu National Park มธีรรมชาตอิดุมสมบรูณ์ ขึน้ชือ่เรือ่งบอ่น ้ารอ้น และ

ววิภเูขาไฟฟจู ิพืน้ทีใ่น Hakone สว่นมากอยูใ่นบรเิวณภเูขาไฟทีย่ังคงมพีลังงานสะสมอยู ่

 เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 
น าท่านเดนิทางสู ่ภูเขาไฟฟูจ ิสัญลักษณ์ของแดนอาทติยอ์ุทัย และยังถอืไดว้า่เป็นภูเขา

ไฟทีง่ดงามทีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก ภเูขาไฟฟจูอิยูส่งูกวา่ระดับน ้าทะเลถงึ 3,776 เมตร ซึง่มหีมิะปก
คลุมบนยอดเขาตลอดทัง้ปี และเป็นสถานที่ศักดิส์ทิธิข์องชาวญีปุ่่ นที่เชือ่กันวา่เป็นที่สงิสถติของ
เทพเจา้ ดังนัน้ในสมัยกอ่นจงึเป็นสถานทีต่อ้งหา้มส าหรับสตรมีานับรอ้ยๆ ปี น าทา่นขึน้ชมความงาม
ของภเูขาไฟฟจูทิี ่ชัน้ 5 ของเสน้ทางขึน้เขา บนระดับความสงูทีป่ระมาณ 2,500 เมตร (การเดนิทาง
ขึน้ภเูขาไฟฟจู ิขึน้อยูก่ับสภาพอากาศ ณ วนัทีเ่ดนิทาง) ใหท้า่นอสิระถา่ยรปูววิทวิทัศนอ์ันงดงาม 
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น าทกุทา่น ลอ่งเรอืโจรสลดัชม ทะเลสาบอาช ิ ระหวา่งลอ่งเรอืทา่นก็จะไดช้ืน่ชม
ธรรมชาตทิีเ่ปลีย่นผันไปตามฤดกูาล แมว้า่การลอ่งเรอืจะตอ้งใชเ้วลาพอสมควร แตค่วามประทับใจ
ทีไ่ดจ้ากรอบทะเลสาบอาชจิะท าใหท้า่นลมืเวลาไปเลย 

 

 

จากนัน้เดนิทางสู ่กรุงโตเกยีว (TOKYO) เป็นมหานครเมอืงหลวงของญีปุ่่ นและยังเป็นเมอืง

ทีร่วมสถานทีท่่องเทยีวดังๆ ฮติๆของญีปุ่่ นอยูท่ีน่ี่ดว้ย เรือ่งความทันสมัยคง

ไม่ตอ้งพูดถึง โดยเฉพาะระบบการขนส่งทางรางที่มีเครือข่ายกระจาย

ครอบคลุมท่ัวทุกพืน้ที ่ท าใหก้ารเดนิทางไปตามสถานทีท่่องเทีย่วต่างๆนัน้

งา่ย และสะดวกมากๆ และยังเป็นแหลง่รวมรา้นคา้ รา้นอาหาร แหลง่ชอ้ปป้ิง 

สวนสนุกดังๆอย่างโตเกียวดสินีย์แลนด์ และโตเกียวดสินีย์ซี นอกจากนี ้

โตเกยีวยังมแีหลง่ท่องเทีย่วทางธรรมชาต ิและวัฒนธรรมดว้ย ม ีพระราชวัง 

ศาลเจา้และวัดตัง้อยู่มากมาย มแีมน่ ้า และภูเขาทีส่วยงาม โตเกยีวจงึมักจะ

เป็นเมอืงแรกๆทีนั่กทอ่งเทีย่วนยิมมากัน 

 เย็น  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร 

น าทกุทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพั่ก  HOTEL MYSTAYS PREMIER AKASAKA (หรอืเทยีบเทา่) 

 

 

วนัที3่  แมน่ า้สเุมดะ- ASAKUSA - NAKAMISE - SHIBUYA- อนิชอน 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพั่ก 

น าทุกท่านมาสัมผัสความสวยงาม ววิสวยๆ ของ แมน่ า้สุ

เมดะ ใหทุ้กท่านไดเ้ก็บภาพสวยๆอยา่งจุใจ แตใ่นวันเสารส์ดุทา้ย

ของเดอืนกรกฎาคมนัน้จะมงีานฉลองเทศกาลดอกไมไ้ฟ Sumida 

River Firework ขึ้นที่นี่  ผูค้นจะมาชมการจุดพลุดอกไมไ้ฟที่

สวยงามบรรยากาศรมิแมน่ ้า 

   
 
หลังนั้นน าท่านนมัสการเจา้แม่กวนอมิทองค า ณ วดัอาซากุสะ วัดที่ไดช้ือ่ว่าเป็นวัดที่มี

ความศักดิส์ทิธิ ์และไดรั้บความเคารพนับถอืมากทีสุ่ดแห่งหนึง่ในกรุงโตเกยีว ภายในประดษิฐาน
องคเ์จา้แมก่วนอมิทองค าทีศ่ักดิส์ทิธิ ์ขนาด 5.5 เซนตเิมตร ซึง่มักจะมผีูค้นมากราบไหวข้อพรเพือ่
ความเป็นสริมิงคลตลอดทัง้ปี ประกอบกับภายในวดัยังเป็นทีต่ัง้ของโคมไฟยักษ์ทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุ
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ในโลกดว้ยความสงู 4.5 เมตร ซึง่แขวนหอ้ยอยู ่ณ ประตทูางเขา้ทีอ่ยูด่า้นหนา้สดุของวัด ทีม่ชี ือ่วา่ 
“ประตฟู้าค ารณ” และถนนจากประตเูขา้สูต่ัววหิารทีป่ระดษิฐานเจา้แมก่วนอมิทองค า  

 
อสิระทุกท่านเดนิเล่น ถนนนากามเิซะ ซึง่เป็นที่ตัง้ของรา้นคา้ขายของที่ระลกึพื้นเมอืง

ตา่งๆ มากมาย อาท ิขนมนานาชนดิ ของเลน่ รองเทา้ พวงกญุแจทีร่ะลกึ ฯลฯ ใหทุ้กท่านไดเ้ลอืก
ซือ้เป็นของฝากของทีร่ะลกึ และทา่นสามารถเดนิไปถา่ยรปูคูก่ับหอคอยทีส่งูทีส่ดุในโลกไดด้ว้ย 

 
เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ  ภัตตาคาร 
ชอ้ปป้ิงตอ่ ยา่นชบิยูา่(Shibuya) แหลง่ชอ้ปป้ิงและเอนเตอรเ์ทนเมน้ทส์ดุชคิขนาดใหญ่

ใจกลางโตเกยีว เป็นหนึง่ในยา่นทีค่กึคักมผีูค้นพลกุพลา่นตลอดเวลา ในบรเิวณนี้ถอืวา่เป็นแหลง่ช ้

อปป้ิงที่นิยมของวัยรุ่นญี่ปุ่ นเนื่องจากมหีา้งสรรพสนิคา้จ านวนมาก รา้นอาหารเก๋ๆก็มีอยู่ไม่นอ้ย 
เนื่องจากเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงทีม่ชี ือ่เสยีงท าใหม้รีา้นเสือ้ผา้แฟชั่นหรอืดไีซน์เนอรท์ีอ่อกแบบเสือ้ผา้
เองและเปิดรา้นบรเิซรนี้ สามารถสรา้งแบรนดส์นิคา้แฟชั่นของตนเองจนโด่งดังไดห้ลายต่อหลาย
แบรนด ์จุดทีเ่ป็นเหมอืนสัญลักษ์ของย่านนี้ก็คอื แยกขา้มถนนขนาดใหญ่เป็นการตัดกันของถนน
หลายสายดว้ยกัน ท าใหเ้มือ่สัญญาณไปจราจรเปลีย่นเป็นสเีขยีว ผูค้นจากทุกฝ่ังถนนก็จะเดนิขา้ม
ถนนพรอ้มๆกัน เนื่องจากยา่นนี้เป็นยา่นที่มคีนจ านวนมากดังนัน้ เดนิเวลาขา้มถนนพรอ้มกันจงึแทบ
จะมองไมเ่ห็นพืน้ทีถ่นนวา่งๆเลย และทีใ่หแ้ยกนีเ้ป็นจดุทีม่ชี ือ่เสยีงและผูค้นนยิมมาเก็บภาพ 

 
  

หลังจากนัน้ เราเดนิไปยังสนามบนิ นารติะ เพือ่เดนิทางตอ่ไปยัง สนามบนิอนิชอน ประทศเกาหลใีต ้

เดนิทางโดยสาร การบนิ T'WAY AIR (TW 8202) NRT- ICN 18.50-21.35*หรอืเทยีบเทา่ 

21.35 น.  ถงึสนามบนิ อนิชอน ประเทศเกาหลใีต ้หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและ

รับสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ น าทา่นเดนิทางเขา้สู ่กรงุโซล เมอืงหลวงของประเทศเกาหลใีต ้

น าทกุทา่นเขา้สูท่ีพั่ก  VIP RESIDENCE (หรอืเทยีบเทา่) 
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เชา้ รัปประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

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  

 

เอ็นโซล ทาวเวอร ์หรอื นมัซาน ทาวเวอร ์(N Seoul Tower) เป็นหนึ่งในแหล่ง
ท่องเที่ยวส าคัญของเมืองโซล เปิดใหบ้รกิารมาตัง้แต่ปี 1980 ตัง้อยู่บนยอดเขานัมซัง สูง 236 
เมตร ใหว้วิเมอืงโซลและบรเิวณรอบๆแบบ พาโนรามา่ นับวา่เป็นหนึง่ในทาวเวอรท์ีใ่หว้วิสวยทีส่ดุ
ในเอเชยี 

วนัที4่ ศนูยโ์สม–พระราชวังเคยีงบก –เอ็นโซล ทาวเวอร-์ศนูยเ์ครือ่งส าอาง– ฮงแด–เมยีงดง 

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
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โซลทาวเวอร ์ไดรั้บการ renovate ใหม่ปี 2005 จงึไดช้ือ่ใหม่เป็น N Seoul Tower โดย N ที่เพิม่
ขึน้มานัน้ย่อมาจาก new look หรอื รูปแบบใหม่ โดยมกีารปรับเปลีย่นและพัฒนาการตา่งๆ ทัง้การ
ใหแ้สงไฟทีห่ลากหลายและสวยงามขึน้ รวมถงึภายในทีต่กแตง่ใหม ่โดยมรีา้นอาหารบนหอคอยที่
จะหมุนครบรอบทุกๆ 48 นาที ชือ่วา่ N Grill และหอ้งน ้าตกแต่งสไตลอ์วกาศ จุดไฮไลท์ที่พลาด
ไม่ได เ้ลย เมื่อม าเที่ ย ว  Seoul Tower น่ั น ก็ คือ  สถานที่ ค ล อ้ งกุญ แจชื่อ ดั ง   Love Key 
Ceremony ทีม่คีวามเชือ่วา่คู่รักที่มาคลอ้งกุญแจที่จะมคีวามรักทีย่นืยาวไปตลอดกาล โดยทีจ่ะ
เขยีนขอ้ความหรอืชือ่ของคู่รักไวบ้นแม่กุญแจ แลว้น าไปคลอ้งไวก้ับราวเหล็กบรเิวณฐานของ N 
Seoul Tower น่ันเอง 

กลางวนั  บรกิารท่านดว้ยเมนู“จมิดัก” ไกอ่บซอีิ๊ว เป็นเมนูอาหารเกาหลพีนืเมอืงดัง้เดมิ จมิ

ดักจานใหญน่ีป้ระกอบไปดว้ย ไกช่ ิน้โต มันฝร่ัง วุน้เสน้เกาหลนีี้ ท าจากมันฝร่ังท า ใหเ้หนียวนุ่มเป็น

พเิศษ ผัดคลกุเคลา้กับซอสสตูร เฉพาะ เสริฟ์พรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ การรับประทานใชก้รรไกรตัดเสน้

และไกใ่หเ้ป็นชิน้เล็กพอดคี า รับรองตอ้งตดิใจ  

จากนัน้พาท่านสูศ่นุยร์วมเครือ่งส าอาง SHIN SOM MEE COSMETIC CENTER ซึง่เป็น
ศูนยเ์ครือ่งส าอางที่ใหญ่ และดทีี่สุดในกรุงโซล เป็นแหล่งรวมเครือ่งส าอางของ ประเทศเกาหลี
หลากหลายยีห่อ้ไวใ้นทีเ่ดยีว 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 
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เย็น  ฟร!ี!! รับประทานเองตามอสิระ 

จากนัน้ น าทกุทา่นกลับสูท่ีพั่กโรงแรม VIP RESIDENCE (หรอืเทยีบเทา่) 

 

 

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
จากนั้นน าทุกท่านไปยัง ศูนยส์มุนไพรฮอกเกนามู ซึง่เป็น

สมุนไพรที่ท่ัวโลกยอมรับ รวมถงึสถาบันต่างๆ ว่าเป็นสมุนไพรที่มี
คุณภาพดีที่สุดในการบ ารุง ตับและดูและตับของเรา ซึ่งจะเป็น
สมนุไพรทีห่าไดย้ากในปัจจบุัน ทา่นจะไดช้มการสาธติ การทดลองวา่
สมนุไพรชนดินี้มคีณุคา่เพยีงใดตอ่โลกใบนี้ ตน้ไมช้นดินี้เจรญิเตบิโต
ในป่าลกึ บนภเูขาทีป่ราศจากมลภาวะและระดับสงูเหนือน ้าทะเล 50-
800เมตรชาวเกาหลรีุ่นใหม่นยิมน ามารับประทานเพื่อชว่ยดูแลตับให ้
สะอาดแข็ งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ไม่ถูกท าลายจาการดื่ม
แอลกอฮอล ์กาแฟ บหุรี ่สารตกคา้งจากอาหารและยา 

 
น า้มนัสนเข็มแดง REDPINE  ผลติจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลซี ึง่จะใช ้ตน้สนเข็ม 

แดงจากยอดเขาทีป่ระเทศเกาหลเีหนือมาผลติโดยใชเ้ทคโนโลยพีรอ้มกับการวจัิยทีป่ระเทศเกาหลี
ใตอ้อกมาเป็นน ้ามันสนเข็มแดง ภูมปิระเทศของประเทศเกาหลเีป็นภูเขาประมาณ 70 เปอรเ์ซ็นต์
โดยกวา่จะมาเป็นน ้ามันสนเข็มแดงได ้1แคปซลู ตอ้งใชใ้บสนเข็มแดงประมาณ 2.7กโิลกรัมมาสกัด
เอาน ้ามันมาผลติและวจัิยออกมาเป็นน ้ามันสนนี้ สามารถชว่ยในการ ลดระดับไขมันในเสน้เลอืดได ้
เป็นอยา่งด ี

 
โรงงานพลอยสมี่วง AMETHYST แดนเกาหลีเป็นแดนของพลอยสีม่วง พลอยแห่ง

สขุภาพและน าโชค โดยมตีัง้แตส่มีว่งออ่นเย็นตาจนถงึสมีว่งไวน์ มเีสน่ห ์เยา้ยวนใจ พลอยนีจ้ะงาม
จับตาเมือ่มาท าเป็นแหวน จี ้ตา่งห ูและสรอ้ยขอ้มอื 

วนัที5่    ศนูยส์มนุไพร – น า้มนัสนเข็มแดง- โรงงานพลอยอเมทสิต ์- ดงฮวา ดวิตี ้ฟร ี
            คลองชองเกชอน- ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต - สนามบนิอนิชอน - กรงุเทพ 
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        จากนัน้น าทา่นชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษี ดงฮวา ดวิตี ้ฟร ีชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมมากมาย
อาทเิชน่ นาฬกิา  แวน่ตา เครือ่งส าอาง กระเป๋า  กลอ้งถา่ยรปู และ สนิคา้ แบรนดเ์นมอืน่ๆอกี
มากมาย 
        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 
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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 
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เง ือ่นไขการช าระเงนิ : ส าหรับการจอง กรณุาช าระมัดจ า ทา่นละ 10,000..- บาท 
 ช าระยอดทัง้หมดกอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 14 วนั ท าการฯ 
-ช าระคา่ทัวรทั์ง้หมดกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่14 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*** 


