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“หุบเขาหูมา้( Mt.Maisan) วัดแทป๊ซา(Tapsa Temple) 

หมู่บา้นวัฒนธรรมเจินจูฮนัอก ศูนยโ์สมรฐับาล ชอ้ปป้ิงดิ้ วตี้ ฟร ี

รา้นสมุนไพรน ้ามนัสน ชอ้ปป้ิงตลาดยอดนิยมของเกาหลี” 

 

หา้มพลาด+++    

เมืองแนจังซาน เมืองท่ีหุบเขาช่วงฤดูใบไมเ้ปลี่ยนสีสวยท่ีสุด 

หนึง่ปีมีครั้งเดียวกบัถนนแสนสวยใบไมส้ลบัสีท่ีทุกคนรอคอย 

ชอ้ปป้ิงครบตลาดดงั เมียงดง ดิ้ วต้ีฟรี 

คุม้ค่ากบัราคา เสน้ทางครบครนัทั้งเท่ียวชมวิวทิวทศันพ์รอ้มเก็บภาพใบไมเ้ปลี่ยนสีสุดประทบัใจ 

พรอ้มชอ้ปป้ิงจุใจในกรุงโซล.....สุดคุม้!!!!!! 

 
ก าหนดการเดินทาง 7 - 11 พฤศจิกายน 2563 
วันพุธท่ี  6 พ.ย 2563         สนามบินสุวรรณภูมิ 

 

22.30 น. คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร ์ 
สายการบิน T’WAY (TW) โดยมีเจ้าหน้าทีของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ   

ข้อแนะน า  เตรียมสมัภาระขนาดกลาง เนือ่งจากโรงแรมทีพ่กัในเกาหลี จะมบีริกรนอ้ยมาก ต่างจงัหวดัไม่มีบริกร ของเหลวที่น าใส่กระเป๋าถือติดตวัขึน้เคร่ือง
จะตอ้งบรรจใุนบรรจุภณัฑแ์ละมีปริมาณไม่เกิน 100 มิลลิลิตร บรรจุภณัฑด์งักล่าวควรใส่ในถุงที่โปร่งใสและสามารถเปิด-ปิดไดด้ว้ย ใหน้ าถุงขึน้ไปเพียงใบเดียว
เท่านัน้ การน าผลิตภณัฑข์องสดที่ท าจากสตัวไ์ม่ว่าเนือ้หม ู เนือ้ววั ผกั ผลไมส้ด ไม่อนุญาตใหน้ าเขา้ประเทศเกาหลี เพื่อป้องกนัโรคต่าง ๆ และหากศลุกากรตรวจพบ
จะตอ้งเสียค่าปรบั   
 

วันพฤหัสบดีท่ี 7 พ.ย. 2563         อินชอน – จังหวัดชอลลาบุกโด – หุบเขาหูม้า – วัดแท๊ปซา 
01.20 น. บินลดัฟ้าสู่ สาธารณะรฐัเกาหลีโดยสายการบิน T’Way เที่ยวบิน TW102  
08.40 น. ท่านเดินทางไปยงัจงัหวดั ชอลลาบุกโด ( Jeollabuk-do )  

น าท่านไปยงั ภูเขาหูม้า ( Mt.Maisan ) ตามชื่อของภเูขาท่ีมียอดแยกจากกนัลกัษณะคลา้ยกบัหมูา้ 
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เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านชม วัดแท๊ปซา ( Tapsa Temple ) ถูกสร้างขึ ้น

ในช่วงตน้ปี 1900 ซึ่งมีเจดียหิ์นเป็นลกัษณะเด่น เป็นท่ีสวด
มนต ์และเป็นสัญลักษณเ์พื่อความสงบสุข และในระหว่าง
ทางเดินท่านจะได้พบกับความสวยงามของธรรมชาติ 
ระหว่างท่ีท่านจะเดินเขา้ไปในวดั 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
สมควรแก่เวลาน าท่านเข้าสู่ที่พัก บ้านพักสไตลเ์กาหลี HomeStay หรือเทียบเท่า 
 

วันศุกรท์ี่ 8 พ.ย. 2563       วนอุทยานแนจังซาน – หมู่บ้านวัฒนธรรมเจินจู  
 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม                                                                       
น าท่านไปยัง  Naejangsan เป็นภูเขาท่ีมีชื่อเสียงในจังหวัด Jeolla เป็นภูเขาท่ีดีท่ีสุดในเกาหลีในการมา
พกัผ่อนและ ตอ้งการมาสมัผสัธรรมชาติอย่างแทจ้ริงในช่วง
ทุกฤดู ท่ีมีความสวยท่ีแตกต่างกัน  ในหน้ารอ้นท่านจะได้
สมัผสักับความเขียวขจีของตน้ไม ้ภูเขาจะกลายเป็นสีเขียว
สดชื่น ฤดูใบไม้ร่วงก็จะเห็นความสวยงามของใบไม้ท่ี
เปล่ียนสีเป็นสีส้ม แดง เหลือง เมื่อฤดูหนาวหน้าผาหินจะ
ถูกปกคลุมไปดว้ยหิมะ  และช่วงฤดูใบไมผ้ลิดอกซากุระก็
บานสะพรั่ ง สวยงามยิ่ งนัก มีพื ้น ท่ีทั้งหมดประมาณ  
76,032 ตารางกิโลเมตรภายในอุทยานยังมีน ้าตกท่ีมี
ชื่อเสียงเช่น Dodeok และน า้ตก Geumseon  และวดัเช่น Baekyangsa และวดั Naejangsa  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวันแบบปิกนิกอย่างง่ายท่ามกลางธรรมชาติอันสวยงาม 
บ่าย ใหเ้วลาท่านไดเ้พลิดเพลินกับใบไมเ้ปล่ียนสีจนไดเ้วลาสมควร น าท่านไปยัง Jeonju Hanok Village หรือ

หมู่บ้านวัฒนธรรมเจินจู ฮันอก  ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณท่ีคาบเกี่ยวระหว่าง พุงนัมดองและเกียวดอง มี
บา้นเรือนแบบเกาหลีท่ีเรียกกันว่า ฮนัอกอยู่กว่า 800 หลัง ถึงแมว้่าบริเวณเมืองโดยรอบจะเปล่ียนไปตาม
ยคุสมัย เป็นสังคมอุตสาหกรรมแต่หมู่บา้นแห่งนีก้็ยังคงสภาพเดิมไม่เปล่ียนแปลงและมีวิถีชีวิตโดยยึดถือ
ประเพณีดงัเดิม ดว้ยความสวยงามของสถานท่ีจึงมีละครหลายเรื่องท่ีมาถ่ายท ามากมาย  
พิเศษ!!! สัมผัสประสพการณ์แบบฉบับของเกาหลีดว้ยการสวมใส่ชุดประจ าชาติเกาหลี (ฮันบก) และเพลิดเพลินเดินชม
เมืองเก่าหามมุถ่ายรูปอวดคนทางบา้น 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
สมควรแก่เวลาน าท่านเข้าสู่ที่พัก บ้านพักสไตลเ์กาหลี Home Stay หรือเทียบเท่า 
 

วันเสารท์ี่ 9 พ.ย. 2563          ศูนยโ์สม – ช้อปป้ิงตลาดเมียงดง – บุปเฟ่ตน์านาชาติขาปูยักษ ์
 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม               
น าท่านเดินทางเขา้กรุงโซล 

เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร  
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บ่าย น าท่านสู่ พระราชวังชางด็อกกุง เป็นพระราชวังหลวงวังท่ีสองท่ีสรา้งต่อจากพระราชวงัคยองบกกุง ในปี 
ค.ศ.1405 เป็นพระราชวงัท่ีมีความส าคญัอย่างมากต่อกษัตริยห์ลายๆ พระองคใ์นราชวงศโ์ชซอน ท่ีมีสภาพ
ดีและสมบูรณ์ท่ีสุดใน 5 พระราชวังหลวงทั้งหมดท่ียังคง
เก็บรกัษาไว ้และท่ีน่ียงัไดร้บัการขึน้ทะเบียนจาก UNESCO 
ว่าเป็น มรดกโลกทางวฒันธรรม ในปี 1997 น าท่านเดินชม
ความงามของใบไมเ้ปล่ียนสีในสวนลับฮูวอน ถูกสรา้งขึน้
ในสมัยกษัตริย์แทจง (King Taejong) เพื่อ เป็นสถานท่ี
พักผ่อนส าหรบัพระราชวงศ ์เป็นอีกจุดชมใบไมเ้ปล่ียนสีท่ี
สวยอีกแห่งในกรุงโซล 

น าท่านชอ้ปปิ้งท่ี ศูนยโ์สมรัฐบาล ท่ีไดร้บัการรบัรองจากรฐับาลเกาหลีว่าเป็นโสมท่ีมีคุณภาพดีท่ีสดุของ
ประเทศและรบัฟังขอ้มลูความรูจ้ากผูเ้ชี่ยวชาญซึ่งเปิดเผยเคล็ดลบัใหก้บัผูม้าเยือนเท่านัน้ปัจจบุันโสมเป็น
สินคา้ส่งออกอันดับหน่ึงของประเทศเกาหลีไดร้บัการยอมรบัและพิสูจนแ์ลว้ว่ามีคุณค่าทางโภชนาการสูง
อุดมไปดว้ยสารอาหารธรรมชาติท่ีมีประโยชนต่์อร่างกายและท่ีส าคัญท่ีสุดราคาโสมท่ีประเทศเกาหลีถูก
กว่ าป ระ เทศไทยถึ ง  2  เท่ า  จากนั้ น น า ท่ าน เลือกซื ้อ
เค รื่ อ งส า อ า งค์ แ บ รน ด์ ดั ง ข อ ง เก าห ลี ท่ี  ศู น ย์ ร ว ม
เค ร่ื อ งส า อ า ง ค์  เช่ น  WHITENING WATER DROP , 
ROJUKISS , LOTREE , ครีมหอยทาก  และอีกหลายแบรนด์
ใหท่้านไดเ้ลือกซือ้ตามอธัยาศัย น าท่านชอ้ปปิ้งตามอธัยาศัย
ท่ี  ตลาดเมียงดง  แหล่งรวมวัยรุ่นย่านสยามสแควรเ์กาหลี  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นแหล่งรวมเครื่องส าอางคช์ื่อดัง อาทิ 
Etude House, Laneige, Skin Food  แ ล ะ  The Face 
Shop ฯลฯ  

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  ( เมนูขาปูยักษ์ 
-   เมนูพิเศษ! ให้ท่านได้ลิ้มลองขาปูยักษ์อลาสก้า บุปเฟตน์านาชาต ิและ อาหารทะเลสดๆ
หลากหลายชนิด ให้ท่านเลือกรับประทานมากมาย พร้อมเคร่ืองดื่มแบบไม่จ ากัด )   

สมควรแก่เวลาน าท่านเข้าสู่ที่พัก PRIME HOTEL SEOUL หรือระดับเทียบเท่า 3 ดาว 
 

วันอาทิตยท์ี่ 10 พ.ย. 2563         ศูนยส์มุนไพร – Duty Free shop – ตลาดฮงแด – ซุปเปอรม์ารเ์ก็ตละลายเงิน
วอน – สนามบินอินชอน – สุวรรณภูมิ  

 

เช้า    บริการอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านไปยัง ศูนยส์มุนไพรสนเข็มแดง  ซึ่งผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลีซึ่งจะใชต้น้สนเข็ม
แดง จากยอด น ามาสกัดเป็นน า้มันสนแบบแค๊ปซูนท่ีมีสรรพคุณช่วยบ ารุงร่างกาย ลดไขมัน ช่วยควบคุม
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อาหารและรกัษาสมดุลในร่างกาย และสมุนไพรฮอกเก็ตนามู ซึ่งก าลังเป็นท่ีฮอตฮิตส าหรบัผูท่ี้มาเยือน
ประเทศเกาหลีใต ้หลงัจากนั้นน าท่านชอ้ปปิ้งสินคา้ท่ี  Duty Free Shop ท่ีน่ีมีสินคา้ชั้นน าใหท่้านเลือกซือ้
มากมายกว่า 500 ชนิด อาทิ น า้หอม เสือ้ผา้ เคร่ืองส าอาง กระเป๋า นาฬิกา เคร่ืองประดบั ฯลฯ 

เที่ยง บริการอาหารเที่ยง  ณ  ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ ตลาดฮงแด เป็นย่านท่ีอยู่ใกล้ๆ  กับมหาวิทยาลัยฮงอิก มีผลงานศิลปะท่ีส่วนใหญ่เป็น

ศิลปะแนวรว่มสมยัจดัวางแสดงเต็มพืน้ท่ีของถนนปิกสัโซ่ท่ีขึน้ชื่อของย่านนี ้นอกจากนัน้ท่ีน่ียงัมีผบั บาร ์คา
เฟ่ รา้นอาหารมากมายตามตรอกซอกซอยแทบทกุแห่ง จึงท าใหท่ี้น่ีเป็นสีสนัของกรุงโซลท่ีนกัท่องเท่ียวนิยม
มาท่องเท่ียวไม่ขาดสายทั้งกลางวันและกลางคืนจากนั้นน าคณะเดินทางสู่สนามบินนานาชาติอินชอน 
ระหว่างทางแวะชอ้ปปิ้งท่ี ซุปเปอร์มารเ์ก็ต (เพื่อละลายเงินวอน) มีสินคา้ต่างๆมากมายใหเ้ลือกซือ้หา
เป็นของฝาก เช่น กิมจิ บะหมี่กึ่งส าเร็จรูป สาหรา่ย ขนมขบเคีย้ว ลกูอม ผลไมต้ามฤดูกาล และของท่ีระลึก
ต่างๆ ในราคาพิเศษซือ้ 5 แถม 1  พรอ้มบริการแพ็คสมัภาระฟรี!! 

 ไดเ้วลาสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 
20.25 น.  เหิรฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบิน TW 101 
00.10 น.  ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

 
อัตราค่าบริการ 

 
ก าหนดการเดินทาง 

 

ผู้ใหญ่ 
ห้องละ  
2-3 ท่าน 

พักเด่ียวเพิ่ม 

7 – 11 พฤศจิกายน 2563 29,500.- 6,500.- 
 

หมายเหตุ 
ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเท่ียวบินทัง้ไปและกลับโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรม หรือ

รายการอาหาร โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทัง้นีขึ้น้อยู่ตามความเหมาะสม 
ราคาทัวรร์วม 

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลบั ตามเสน้ทางที่ระบุในรายการชั้นทศันาจร ไป-กลบัพรอ้มคณะ  

2. ค่าอาหารทกุมือ้ ตามที่ระบุในรายการ 

3. ค่าเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ 

4. ค่าที่พกัตามระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุ หรือเทียบเท่า 3 ดาว 

5. ค่ารถรบั-ส่ง และน าเที่ยวตามรายการ 

6. ค่าภาษีสนามบิน ทกุแห่งที่มี 

7. ค่าน า้หนกักระเป๋าสมัภาระท่านละ 15 กก. 

8. ค่าหวัหนา้ทวัรผ์ูช้  านาญเสน้ทาง น าท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ 

9. ค่าประกนัอบุตัิเหตรุะหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
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ราคาทัวรไ์ม่รวม 
1. ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิ ค่าท าหนงัสือเดินทาง, ค่าโทรศัพทส่์วนตัว, ค่าซกัรีด, มินิบารใ์นหอ้ง, รวมถึงค่าอาหาร และเคร่ืองดื่มที่สั่ งเพ่ิม

นอกเหนือรายการ (หากท่านตอ้งการสั่งเพ่ิม กรุณาติดต่อหวัหนา้ทวัรแ์ลว้จ่ายเพ่ิมเองต่างหาก) 

2. ค่าภาษีมูลคา่เพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

3. ค่าน า้หนกักระเป๋าสมัภาระ ที่หนกัเกินสายการบินก าหนด (ปกติ 15 กก.) 

4. ค่าทิปคนขับรถ และไกดท์้องถิ่นท่านละ 25,000 วอน หรือ 800 บาท  ตอ่คนตอ่ทริป 

5. ค่าทิปหัวหนา้ทัวร ์แล้วแตค่วามพึงพอใจของท่าน 
 

การจองทัวร/์มัดจ า 

กรุณามัดจ าทัวรโ์ดยโอนเงินเข้าบัญชีบริษัทฯ เป็นเงิน 10,000 บาท เพ่ือส ารองทีน่ั่ง และแฟกซก์ารโอนเงินมายังบริษัทฯ หรือ ส่ง

หลักฐานการโอนเข้าทางไลน ์beejourney หรือ ไลนข์องฝ่ายขาย “กล้ากล้าเที่ยว” 

 
หมายเหตุ 

1. จ านวนผูเ้ดินทาง ขัน้ต ่า ผูใ้หญ่  20  ท่าน ขึน้ไป ถา้นอ้ยกว่าเพ่ิมค่าใชจ้่ายท่านละ 1,000 บาท หรือ ไม่มีหวัหนา้ทวัรเ์ดินทางไปดว้ย

จะมีไกดท์อ้งถิ่น(พดูไทย) คอยรบัท่านที่สนามบินอินชอน 

2. เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

3. หนงัสือเดินทาง ตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รบัเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพ่ือท่องเที่ยวเท่านัน้ 

4. ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือ

กรณีที่ท่านถกูปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้จากไทย และต่างประเทศ

ซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ 

5. ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมือ้ 

เพราะค่าใชจ้่ายทกุอย่าง ทางบริษัทฯไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 

6. ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดส่ิงของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอบุตัิเหตทุี่เกิดจากความประมาทของ

ตวันกัท่องเที่ยวเอง 

7. ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้ 

8. เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรบัในเงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆ ที่ได้

ระบุไวแ้ลว้ทัง้หมด 

 
  การยกเลิก 

• กรุ๊ปที่เดินทางตอ้งการนัตีมดัจ ากบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น 

Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือค่าทวัรท์ัง้หมด 

ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เน่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับ
ตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง 
ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว 
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อันเน่ืองมาจากการกระท าทีส่่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสาร
เดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ 

 

พาสปอรต์จะต้องมีอายุก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
ในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทัง้ที่กรุงเทพฯ และที่ประเทศสาธารณรฐัเกาหลีใต ้ปฏิเสธมิใหเ้ดินทาง 

ออกหรือเขา้ ประเทศทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธไ์ม่คืนค่าใชจ้่ายไม่ว่ากรณีใดๆ ทิง้สิน้ 


