
 

 
 
 
 
 
 
 

HASHTAG SNOW KOREA 
(พกัซูวอน 1 คืน +  โซล 2 คืน) 

ไฟล์สวย  ไม่เสียเวลาเที่ยวกนัแบบเตม็วนั  ไม่ต้องรีบ 
เดินทางโดยสายการบิน JIN AIR(LJ) 

 
 

 
 บินตรงกรุงเทพฯ – อินชอน โดยสายการบิน JIN AIR สายการบินในเครือของ KOREAN AIR  

พร้อมบริการอาหารแบบ COLD MEAL และ ฟรีน ้าหนกักระเป๋าขาไป – กลบั 15 กิโลกรัม/ ถือข้ึนเคร่ือง 12 กิโลกรัม 

 สัมผสักบัการพกัผอ่นแบบเต็มรูปแบบในโรงแรมระดบั 3 ดาว ของประเทศเกาหลีใต ้พร้อมอาหารเชา้ พกัซูวอน 1 
คืน และ โซล 2 คืน 

 เรียนรู้การท าคพัเคก้สูตรเฉพาะของเกาหลีใต ้อ่ิมอร่อยจุใจกบับุฟเฟ่ต ์
 เท่ียวครบทุกไฮไลท ์เกาะนามิ สนุกสนานกบัการเล่นสกี  เก็บสตอเบอร์ร่ี ล้ิมรสลมหนาวท่ามกลางบรรยากาศสุดแสน

โรแมนติกท่ีสวนสนุก EVERLAND(รวมค่าเขา้สวนสนุก)โซลทาวเวอร์ (ไม่รวมค่าข้ึนลิฟท)์   
พระราชวงัชางด็อกกุง ช็อปป้ิงกนัแบบจุใจท่ียา่นทงแดมุน  เมียงดง  DUTYFREE และ ถนนเอวา 
 

วนั โปรแกรมการเดินทาง เช้า กลางวนั เยน็ โรงแรมทีพ่กั 
1 กรุงเทพฯ – อินชอน X X X - 

2 
หมู่บา้นเทพนิยาย – ไชน่าทาวน์  –  เกาะนามิ –  สนุกกบัการ
เล่นสกี   

X ทกัคาลบ้ี ชาบู ชาบู 
SUWON 

3 STAR HOTEL 

3 

เก็บสตอเบอร์ร่ี - กิมจิแลนด ์พร้อมใส่ชุดประจ าชาติเกาหลี 

“ฮนับก” –  สวนสนุก EVERLAND (รวมบตัร) 
COSMETIC  SHOP - ชอ้ปป้ิงทงแดมุน 

โรงแรม คาลบ้ี บิบิมบบั 
SEOUL 

3 STAR HOTEL 

4 
ศูนยโ์สมรัฐบาล - RED PINE - บลูเฮาส์ -พระราชวงัชา
งด็อกกุง – หอคอย N SEOUL TOWER  –  TONGIN     
MARKET  –  DUTY FREE  –  ชอ้ปป้ิงเมียงดง 

โรงแรม ไก่ตุ๋มโสม 
โอซมั 
พลูโกกิ 

SEOUL 
3 STAR HOTEL 

5 
ศูนยส์มุนไพรฮอ๊กเกตนามู – ศูนยพ์ลอยอเมทิส  –  เรียนการ
ท าคพัเคก้สไตลเ์กาหลี  – ชอ้ปป้ิงยา่นเอวา – ฮุนไดเอาทเ์ลท  
–   SUPER MARKET – กรุงเทพฯ 

โรงแรม บาบีคิวบุฟเฟ่ X  

 



 

ราคานีไ้ม่รวม 
1. ค่าชุดเล่นสกีประมาณ 15,000 วอน ค่าอุปกรณ์เล่นสกีประมาณ 35,000 วอน  
2. ค่าทิปไกด+์คนขบัรถ 1,500 บาทต่อท่านต่อทริป  หรือ 50,000 วอน 

 

วนัแรก     กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) -  เกาหลใีต้ (สนามบินอนิชอน) 

19.30 คณะพร้อมกนัท่ีจุดนดัหมาย สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D สายการบิน JIN 
AIR(LJ) (ลงประตูทางเขา้หมายเลข 3) โดยมีหวัหนา้ทวัร์และเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯรอตอ้นรับและอ านวยความสะดวก
ก่อนข้ึนเคร่ือง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
เวลานัดหมาย FLIGHT BANGKOK INCHOEN 
19.30 น. LJ004 22.40 น. 05.55 น. 
21.30 น. LJ003 01.05 น. 08.25 น. 

 
22.40 บินลดัฟ้าสู่ประเทศเกาหลีใต ้โดยสายการบิน JIN AIR(LJ) เท่ียวบินท่ี LJ002(ไฟลท์บินอาจมีการเปล่ียนแปลง) บริการ

อาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 

วนัที่2    หมู่บ้านเทพนิยาย – ไชน่าทาวน์  –  เกาะนามิ –  สนุกกบัการเล่นสกี   

05.55+1 เดินทางถึง สนามบินอนิชอน ประเทศเกาหลีใต ้หมายเหตุ: เวลาทอ้งถ่ินเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง  
(กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น เพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย)  
หลงัจากผา่นการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรเกาหลี  

http://bit.ly/2NMk5YE


 

น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านเทพนิยาย หรือ DONGWHA MAEUNL ไดถู้กเนรมิตร และตกแต่งใหห้มู่บา้นท่ีแสน
ธรรมดาใหก้ลายเป็นหมู่บา้นแห่งเทพนิยาย โดยน านิยายท่ีทุกท่านคุน้เคยหลายเร่ืองมาวาดภาพตกแต่งรอบๆ
หมู่บา้นแห่งน้ี เช่น ปีเตอร์แพน สโนวไ์วทก์บัคนแคระทั้ง 7 อะลาดินกบัตะเกียงวเิศษ  หนูนอ้ยหมวกแดง ฯลฯ 
ใหท้่านไดถ่้ายภาพไดเ้กือบทุกมุม หนัไปทางไหนก็ตอ้งถ่ายภาพเก็บไวเ้ป็นท่ีระลึก จากนั้นน าท่านเดินทางสู่  อิน
ชอนไชน่าทาวน์ เป็นชุมชนของชาวจีนท่ีถือก าเนิดจากการเปิดท่าเรืออินชอนในปี ค.ศ. 1883 ในอดีตนบัเป็น
พื้นท่ีส าคญัในการขนส่งและคา้ขายสินคา้จากประเทศจีน ส าหรับปัจจุบนัน้ีชาวจีนท่ียงัคงอาศยัอยูเ่ป็นรุ่นท่ี 2 
หรือรุ่นท่ี 3 นบัจากท่ีมีการบุกเบิก แต่กล่ินไอและการด ารงไวซ่ึ้งวฒันธรรมของคนรุ่นก่อนยงัคงมีใหเ้ห็น รวมไป
ถึงการไดมี้โอกาสไดล้ิ้มลองรสชาติอาหารจีนท่ีมีใหเ้ลือกสรรหลายร้านท่ีอินขอนไชน่าทาวน์แห่งน้ี 

กลางวนั      รับประทานอาหารกลางวัน  
น าท่านเดินทางสู่ เกาะนามิ เมืองชุนชอน จงัหวดั คงัวอน ลงเรือเฟอร์รีขา้มไปยงัเกาะ (ใชเ้วลาประมาณ 10 นาที) 
ใหท้่านไดด่ื้มด ่ากบัธรรมชาติ แมกไม ้ทิวสนบนเกาะนามิ และไส้กรอกนามิแสนอร่อยท่ามกลางอากาศอนัหนาว
เหน็บ ซ่ึงถือเป็นช่วงเวลาท่ีดีท่ีสุดท่ามกลางบรรยากาศโรแมนติกของฤดูหนาวใหท้่านไดย้อ้นรอยละครรักแนว 
DRAMA ซีรียเ์กาหลีท่ีโด่งดงัไปทัว่เอเชีย  WINTER LOVE SONG  หรือ เพลงรักในสายลมหนาว พร้อมเก็บ
ภาพความประทบัใจ ถ่ายรูป กบัดาราแสดงน า BAE YONG JOON และ CHOI JI WOO รูปป้ันท่ีสร้างข้ึนเพื่อไว้
เก็บเป็นภาพความประทบัใจ กบัฉากและเน้ือเร่ืองท่ีเรียกเสียงสะอ้ืนและน ้าตาของผูช้มนอกจออยา่งท่วมทน้ 
จากนั้นน าท่านสู่ ลานสกี เพ่ือให้ทุกท่านสนุกสนานกับการเล่นสกี ประเทศเกาหลี มีสถานท่ีเล่นสกีท่ีไดรั้บความ
นิยมอยูห่ลายแห่ง  ลานสกีของเกาหลีจึงเป็นท่ีรู้จกักนัดีในทัว่เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้จีนและญ่ีปุ่น ตลอดจนนกั
สกีระดบัอาชีพจากยุโรปและอเมริกา  จึงไดอ้อกแบบลานสกีท่ีไดร้ะดบัมาตรฐานมากท่ีสุด โดยทุกท่ีแบ่งพื้นท่ี
ส าหรับผูท่ี้เร่ิมเล่นเล่ือนต าแหน่งไปจนถึงระดบัADVANCE  ทั้งยงัมีส่ิงอ านวยความสะดวกไวม้ากมาย ไม่วา่จะ
เป็น ท่ีพกัโรงแรม  ร้านอาหาร มินิมาร์ท  ให้ท่านท่ีหลงใหลในการเล่นสกีหรือจะสนุกต่ืนเตน้กบัความเร็วของส
โนวบ์อร์ดท่ีไหลเล่ือนลงมาจากเนินสกีบนภูเขาไดอ้ยา่งเตม็ท่ี  
(ชุดสกีและอุปกรณ์สกีไม่รวมในค่าทวัร์) 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า  
จากนั้นน าท่านเขา้สู่ท่ีพกั CENTRAL PLAZA หรือ CENTRAL COOP หรือเทียบเท่า 
 

วนัที3่  เก็บสตอเบอร์ ร่ี  - กิม จิแลน ด์  พ ร้อมใส่ ชุดประจ าชาติ เกาหลี  “ฮันบก” –  สวนสนุก  EVERLAND  
(รวมบัตร) – COSMETIC  SHOP - ช้อปป้ิงทงแดมุน 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
น าทุกท่านเดินทางสู่ ไร่สตรอเบอร์ร่ี  เปิดประสบการณ์ท่องเท่ียวเชิงเกษตรเก็บและล้ิมรสสตรอเบอร์ร่ีเกาหลี
สดๆ ในบรรยากาศภายในไร่สตรอเบอร์ร่ีอยา่งแทจ้ริงท่านจะไดพ้บกบัวถีิชีวติชาวไร่สตรอเบอร์ร่ีของเกาหลี วา่
มีวธีิการปลูกอยา่งไรจึงไดผ้ลสตรอเบอร์ร่ีท่ีขนาดใหญ่เป็นพิเศษและหวานหอมชวนน่ารับประทานเป็นท่ีช่ืน
ชอบของชาวเกาหลีเอง และชาวต่างชาติ และยงัเป็นผลไมส่้งออกของประเทศอีกดว้ยชมวธีิการปลูก การดูแล
รักษา และท่านยงัสามารถเลือกชิมสตรอเบอร์ร่ีไดจ้ากภายในไร่  น าท่านเดินทางสู่  กมิจิแลนด์ เล่ากนัวา่กิมจิ
เกิดข้ึนสมยัโชชอนโดยชาวบา้นจะเก็บผกัสดหมกัไวใ้นไหเพื่อไวกิ้นไดใ้นทุกฤดูกาล ชาวเกาหลีจะน ากิมจิใส่ลง
ในอาหารแทบทุกชนิด ตั้งแต่ ขา้วสวย ซุป ขา้วผดั สตู บะหม่ี จนกระทั้งพิซซ่า และเบอร์เกอร์ ”กิมจิ” จึงถือเป็น



 

อาหารประจ าชาติของคนเกาหลี ท่ีไม่วา่ม้ือไหนจะตอ้งมีกิมจิเป็นเคร่ืองเคียงประจ าโตะ๊อาหารในทุกม้ือ คน
เกาหลีในสมยัก่อนนิยมท ากิมจิไวกิ้นเองท่ีบา้น ซ่ึงกิมจินั้นมีมากกวา่ 100 ชนิด ดงันั้นสูตรตน้ต าหรับของแต่ละ
บา้นจึงไม่เหมือนกนั ใหท้่านไดเ้รียนรู้ส่วนผสมของการท ากิมจิและไดฝึ้กลองท าดว้ยฝีมือของตวัเองพร้อมน าทุก
ท่านไดใ้ส่ชุดประจ าชาติเกาหลี “ฮันบก” และถ่ายรูปภาพความประทบัใจ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ สวนสนุกเอ
เวอร์แลนด์ สวนสนุกกลางแจง้ท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศซ่ึงตั้งอยูท่่ามกลางหุบเขาท่ามกลางธรรมชาติอนัสุดแสน
โรแมนติก พบกบั “FESTIVALWORLD” การแสดงขบวนพาเหรดอนัตระการตา สนุกสุดมนัส์กบับตัร FREE 
PASS ท่ีท่านสามารถเลือกเล่นเคร่ืองเล่นไดทุ้กชนิดไม่จ  ากดัจ านวนคร้ัง พบกบัเคร่ืองท่ีทุกท่านไม่ควรพลาด T-
EXPRESS ซ่ึงเป็นรถไฟเหาะท่ีเร็วท่ีสุดและใชเ้วลาวิง่นานท่ีสุดในเอเชีย(T-EXPRESS จะไม่เปิดใหบ้ริการในวนั
ฝนตกหรือหิมะหนาเกินไป) พร้อมเก็บภาพความประทบัใจกบัสวนดอกไมซ่ึ้งเตม็สะพร่ังกลางลานโดยถูกจดัไว้
เป็น THEME ตามฤดูกาล (มีนาคม-เมษายน:สวนดอกทิวลิป / พฤษภาคม-มิถุนายน:สวนดอกกุหลาบ / สิงหาคม-
กนัยายน:สวนดอกลิลล่ี / ตุลาคม-พฤศจิกายน:สวนดอกเบญจมาศ) นอกจากน้ียงัสามารถท่องไปกบัโลกของสัตว์
ป่าซาฟารี พบกบั     ไลเกอร์ ลูกแฝดผสมระหวา่งพ่อสิงโตและแม่เสือ นบัเป็นแฝดผสมเสือ-สิงโตคู่แรกในโลก
นอกจากนั้นใหท้่านไดต่ื้นตาในสวนสัตวซ์าฟารี ชมความน่ารักของสัตวต่์างๆ และไดเ้พลิดเพลินกบัการให้
อาหารหมีท่ีทุกท่านไม่ควรพลาด  

กลางวนั      รับประทานอาหารกลางวนั  
 จากนั้นน าท่าน ศูนย์รวมเคร่ืองส าอางแบรนด์ดังเกาหลี เช่น ROJUKISS, LOTREE, LANEIGN, SULWASOO 
ให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือในราคาพิเศษ  ถึงเวลาพาทุกท่านตะลุยสู่แหล่งชอ้ปป้ิงท่ีไดช่ื้อวา่ใหญ่ท่ีสุดในเอเชีย ตลาดทง
แดมุน ห้างสรรพสินค้ากว่า 10 แห่ง ท่ีบางห้างเปิดตลอด 24 ชั่วโมง เช่น  MIGLIORE, DOOTA TOWER, 
HELLO AM, DESIGNER CLUB  ท่านสามารถเลือกซ้ือสินคา้หลากหลายประเภทไดท่ี้น่ี อาทิเช่น เส้ือผา้บุรุษ-
สตรี รองเทา้บุรุษ-สตรี รองเทา้ผา้ใบ เข็มขดั ของท่ีระลึก ชุดเคร่ืองครัว ถุงเทา้ ผา้พนัคอ ในราคาเกาหลีอย่าง
แทจ้ริง 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า  
 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั  BENIKEA SEOUL OR RIVER PARK   หรือเทียบเท่า 

วนัทีส่ี่     ศูนย์โสมรัฐบาล - RED PINE - บลูเฮาส์ -พระราชวงัชางด็อกกุง – หอคอย N SEOUL TOWER  –  TONGIN         
MARKET  –  DUTY FREE  –  ช้อปป้ิงเมียงดง  

เช้า         รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 น าท่านสู่ ศูนย์โสมรัฐบาล ซ่ึงรับรองคุณภาพจากรัฐบาล เป็นโสมท่ีอาย ุ6 ปี ซ่ึงถือวา่มีคุณภาพดีท่ีสุด ให้ท่านได้

เลือกซ้ือโสมคุณภาพและราคาถูกกวา่ไทย 2 เท่า โสมเกาหลีถือเป็นยาบ ารุงร่างกาย หรือสามารถซ้ือเป็นของฝาก
จากประเทศเกาหลี จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ร้านสมุนไพร RED PINE เป็นผลิตภณัฑ์ ท่ีสกดัจากน ้ ามนัสน ท่ีมี
สรรคุณช่วยบ ารุงร่างกาย ลดไขมนั ช่วยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในร่างกาย จากนั้นน าท่านเดินทางผา่นชม
ท าเนียบประธานาธิบดี หรือบลูเฮาส์ จากนั้นน าท่านเท่ียวชม พระราชวังชางด๊อกกุง (Changdeokgung)  เป็น
พระราชวงัท่ีสวยงามและทรงคุณค่าท่ีสุดในประวติัศาสตร์เกาหลี ท่ีเคยมีการปกครองดว้ยระบบกษตัริย ์จนไดรั้บ
การข้ึนทะเบียนใหเ้ป็นหน่ึงในมรดกโลกทางดา้นวฒันธรรมขององคก์ารยูเนสโก พระราชวงัแห่งน้ีมีความส าคญั
มากเพราะเป็นพระราชวงัหลวง สร้างในปี ค.ศ.1405 ใช้เป็นท่ีประทับของกษตัริย์ในราชวงศ์โชชอนหลาย



 

พระองค์ จนถึงพระเจา้ชุนจง (Seonjeong) ซ่ึงเป็นกษตัริยอ์งค์สุดทา้ยของราชวงศ์ ท่ีส้ินพระชนม์ลงในปี ค.ศ.
1926 ดงันั้น ทางรัฐบาลเกาหลีจึงไดอ้นุรักษพ์ระราชวงัแห่งน้ีเอาไวอ้ยา่งดีท่ีสุด   

กลางวนั     รับประทานอาหารกลางวนั 
 น าท่านยอ้นรอยละครซีรียเ์กาหลีดงั ท่ี “นมัซาน” ภูเขาแห่งเดียวท่ีตั้งอยูใ่จกลางกรุงโซล บนยอดเขามีหอคอย  N 

SEOUL TOWER 1 ใน 18 หอคอยเมืองท่ีสูงท่ีสุดในโลกมีความสูงถึง 480 เมตร เหนือระดบัน ้ าทะเล น าท่านสู่ 
NAMSAN VIEW POINT ให้ท่านไดถ่้ายรูปและสัมผสัความน่ารักของวยัรุ่นเกาหลี ซ่ึงนิยมมาคลอ้งกุญแจคู่รัก
ไวบ้นระเบียงแทบจะทุกดา้น SEOUL TOWER จึงเตม็ไปดว้ยกุญแจหลากหลายสี 

 จากนั้นน าท่าน ตลาด Tongin ก่อตั้งข้ึนเม่ือเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2484 ซ่ึงเป็นตลาดนดัภาครัฐท่ีจดัตั้งข้ึนส าหรับ
ชาวญ่ีปุ่นท่ีอยู่ใกลย้่าน Hyoja-dong คร้ังเม่ือเกาหลียงัอยู่ภายใตก้ารปกครองของญ่ีปุ่นหลงัจากสงครามเกาหลี 
ประเทศมีประชากรเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็วซ่ึงน าไปสู่การบริโภคและอุปสงคท่ี์เพิ่มข้ึนตามธรรมชาติ ผลท่ีตามมาคือ
ผูค้า้ถนนและร้านคา้ในพื้นท่ีใชพ้ื้นท่ีตลาดของ Tongin Market เดิมเป็นสถานท่ีขายของของพวกเขา ขณะน้ีตลาด 
Tongin ประกอบดว้ยร้านคา้ 75 ร้านซ่ึงส่วนใหญ่เป็นร้านอาหารและร้านขายของช า น าท่านช็อปป้ิง จุดเด่นของ
ตลาดแห่งน้ีคือผูเ้ดินทางจะตอ้งน าเงินวอนไปแลกเป็นเหรีญโบราณซ่ึงจะใช้ส าหรับซ้ือของภายในตลาดแห่งน้ี
เท่านั้น ท่านสามารถน าเงินโบราณไปแลกคืนเป็นเงินวอนไดจ้ากนั้นน าท่านชมแหล่งชอ้ปป้ิงปลอดภาษี DUTY  
FREE ชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นม  มากมาย อาทิ นาฬิกา,แวน่ตา,เคร่ืองส าอางค,์กระเป๋า,กลอ้งถ่ายรูป หรือจะเป็น
โทรศพัทมื์อถือ ให้ท่านอิสระไดเ้ลือกซ้ืออยา่งเต็มท่ี ถึงเวลาพาทุกท่านไปชอ้ปป้ิงท่ี เมียงดง หรือ สยามสแควร์
เกาหลีท่านสามารถเลือกสินคา้เทรนด์แฟชัน่ล่าสุดของเกาหลีไดท่ี้น่ีโดยเฉพาะสินคา้วยัรุ่นเช่นเส้ือผา้ รองเทา้ 
กระเป๋า เคร่ืองประดับ ทั้ งแบรนด์เนม เช่น EVISU, GAP, ONISUKA TIGER และสินค้าจากแบรนด์เกาหลี
โดย เฉพ าะ  เค ร่ืองส าอางเช่นETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS, 
LANEIGE อีกทั้งยงัมีร้านกาแฟ ร้านอาหารต่างๆ ท่านสามารถล้ิมลองไอศกรีม 2,000 วอน ท่ีสูงเกือบฟุตไดท่ี้น้ี  
และKRISPY KREMEโดนทั ท่ีสุดแสนอร่อย  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า  
น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั  BENIKEA SEOUL OR GALAXY HOTEL   หรือเทียบเท่า 
 

วนัที่ห้า  ศูนย์สมุนไพรฮ๊อกเกตนามู – ศูนย์พลอยอเมทสิ  –  เรียนการท าคัพเค้กสไตล์เกาหล ี – ช้อปป้ิงย่านเอวา –  
ฮุนไดเอาท์เลท  –   SUPER MARKET – กรุงเทพฯ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร ของโรงแรม 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่  ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู ตน้ไมช้นิดน้ีเจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาท่ีปราศจากมลภาวะ
และระดบัสูงเหนือน ้ าทะเล 50-800 เมตร เมล็ดพนัธ์ุของสมุนไพรอ๊อตเกตนามูน้ี เป็นท่ีนิยมของคนเกาหลีรุ่นใหม่ 
เพราะมีผลช่วยดูแลตบัให้แข็งแรง ป้องกนัโรคตบัแข็งไม่ถูกท าลายจาการด่ืมแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหร่ี สารตกคา้ง
จากอาหาร และยาน าท่านเลือกซ้ือ อเมทสิ เป็นหินท่ีมีพลงัในการบ าบดัทั้งดา้นร่างกายและจิตใจของผูส้วมใส่  ขจดั
ความคิดแง่ลบ เป็นพลอยแห่งความเช่ือท่ีวา่จะน าสุขภาพและโชคมาปกป้องคุม้ครองผูส้วมใส่ได ้โดยมีตั้งแต่สีม่วง
อ่อนเยน็ตาจนถึงสีม่วงเขม้ มีเสน่ห์เยา้ยวนใจ พลอยน้ีจะงามจบัตาเม่ือมาท าเป็นแหวน จ้ี ต่างหูและสร้อย และนิยม
ใชใ้นการแกไ้ขฮวงจุย้ท่ีไม่ดีภายในบา้นดว้ย 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั  



 

จากนั้นน าท่านสู่ การท าคพัเคก้ซ่ึงเป็นสูตรเฉพาะของทางประเทศเกาหลีใต ้จากนั้นน าทุกท่านเดินทางสู่ยา่น เอ
วา Ewha Womans University เป็นสถาบนัการศึกษาแรกของเกาหลีใตส้ าหรับผูห้ญิง ก่อตั้งข้ึนในปี พ.ศ. 2429 
โดย Mary F. Scranton ผูส้อนศาสนาชาวอเมริกนัของโบสถ์เมธอดิสต์เอพิสโกพลั ช่ือของโรงเรียน "Ewha" ถูก
มอบให้โดยจกัรพรรดิโกจง (ราชาแห่งราชวงศโ์ชซอนคร้ังท่ี 26, 1863 ~ 1907) สามประการท่ี เอวา สนบัสนุน
คือ ความจริง ความดี และความงาม ในระหวา่งการปกครองอาณานิคมของญ่ีปุ่นโรงเรียนถูกลิดรอนช่ือ "เอวา" 
และปรับลดสถาบนัการศึกษาเป็นเวลา 1 ปี ในปี ค.ศ. 1945 เม่ือเกาหลีได้รับอิสระจากการปกครองออกจาก
ประเทศญ่ีปุ่นโรงเรียนได้รับช่ือและในขณะน้ีมหาวิทยาลัย Ewha Womans ได้ก่อตั้ งข้ึนอย่างเป็นทางการ 
ปัจจุบันมีมหาวิทยาลัย 15 แห่งท่ีส าเร็จการศึกษาวิทยาลัย 11 แห่งท่ีมี 67 แผนกและสถาบนัวิจยัหลายแห่ง
มหาวิทยาลยั Ewha Womans University เป็นย่านชอ้ปป้ิงยอดนิยมแห่งหน่ึงในกรุงโซล ร้านขายเส้ือผา้ในพื้นท่ี
ขายแฟชัน่ราคาไม่แพงและทนัสมยัส าหรับคนหนุ่มสาว ร้านอาหารในพื้นท่ีให้ความส าคญักบัรสนิยมของหญิง
สาวและเครือข่ายร้านอาหารนานาชาติจ านวนมากมีสาขาอยู่ท่ีน่ี เช่นเดียวกบัถนนสายหลกัท่ีน าไปสู่โรงเรียน
หลายแห่งตรอกซอกซอยมีมูลค่าการเยี่ยมชม พวกเขาเต็มไปดว้ยร้านขายอุปกรณ์เสริมร้านเส้ือผา้ขนาดเล็กร้าน
รองเท้าคาเฟ่และร้านท าผม จากนั้นน าท่านช๊อบต่อท่ี HYUNDAI OUTLET ซ่ึงได้รวบรวมสินคา้แบรนด์เนม
ต่างๆไวม้ากมายให้ทุกท่านไดเ้ลือกซ้ือกนัอย่างจุใจ จากนั้นน าทุกท่านเดินทางสู่ SUPER MARKET ซ่ึงท่าน
สามารถเลือก ซ้ือสินคา้เกาหลีไดอี้กรอบ โดยเฉพาะของกิน เช่น บะหม่ีซินราเมียน (มาม่าสไตล์เกาหลี) อูดง้ กิม
จิ ขนมช๊อคโกพ้าย น ้ าจ้ิมปรุงรสหมูย่างเกาหลี ไก่ตุ๋นโสมส าเร็จรูป ผลไมต้ามฤดูกาล ในราคาพิเศษก่อนกลบั
เมืองไทยจากนั้นน าท่านสู่สนามบินอิน 

21.30 เดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯโดยสายการบิน JIN AIR(LJ) เท่ียวบินท่ี LJ001(ไฟล์ทบินอาจมีการเปลีย่นแปลง) 
บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 

01.20+1(ตามเวลาท้องถิ่น) ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

เมนูอาหาร 
1. DUKKALBI ไก่ผดัเผด็บาร์บีคิวเป็นเน้ือไก่ท่ีหัน่ออกเป็นช้ินพอค า คลุกเคลา้ดว้ยซีอ๊ิวเคร่ืองปรุง และหมกัทิ้ง

ไวจ้นไดท่ี้ จึงน าเน้ือไก่และผกัมาผดับนกระทะยกัษ ์รับประทานพร้อม กิมจิ ซุปสาหร่าย และขา้วสวย 
2. ชาบู ชาบู สุก้ีสไตลเ์กาหลี บนหมอ้ไฟร้อนๆ ประกอบดว้ย ผกัสดชนิดต่างๆ และเน้ือหมูสไลดน์ ้าซุปร้อนๆ และ

เส้นอูดง้ซ่ึงขาดไม่ไดใ้นการทาน ชาบู ชาบู พร้อมขา้วสวย 
3. คาลบี ้ หมูยา่งเกาหลี เป็นอาหารพื้นเมืองเกาหลีเล่ืองช่ือและเป็นท่ีรู้จกักนัดีทัว่โลก มีรสชาติออกหวานกลม

กล่อม โดยน าหมูส่วนท่ีติดกบักระดูก น าไปยา่งบนเตาถ่านแบบดั้งเดิม เสิร์ฟพร้อมขา้วสวยร้อนๆ และเคร่ือง
เคียงต่างๆ น ้าจ้ิมเตา้เจ้ียวและน ้าซุปสาหร่าย มีวธีิการรับประทานคลา้ยกบัเม่ียงค าของไทย 

4. พบิิมพพั ท  าจากขา้วสวยผสมกบัเน้ือหมูหัน่เป็นช้ินเล็กๆ ผกัปรุงรสและไข่ จะคลุกกบัโคชูจงั (ซอสพริกรสเผด็) 
ก็ไดถ้า้ตอ้งการ เสิร์ฟพร้อมหมูผดัวุน้เส้น และหอมใหญ่ มีน ้าขลุกขลิกออกรสหวานเล็กนอ้ย 

5. ซัมเคทงั หรือ ไก่ตุ๋นโสม อาหารต าหรับชาววงับ ารุงสุขภาพ บริการท่านละ 1 ตวั บรรจุอยูใ่นหมอ้เหล็กร้อนๆ 
ภายในตวัไก่จะยดัไส้ดว้ยขา้ว และของบ ารุงต่างๆ อาทิ เมด็พุทราแหง้ รากโสม เก๋าก้ี ปรุงรสดว้ยพริกไทยด า และ
เกลือ รับประทานพร้อมเคร่ืองเคียงท่ีเรียกวา่ กกัตุก ี (ท าจากหวัไชเทา้ดอง) และเส้นขนมจีนหนานุ่มแบบเกาหลี
พร้อมทั้งเสิร์ฟ อินซมัจูหรือเหลา้ดองโสม 



 

6. โอซัม พุลโกก ิ ประกอบดว้ยปลาหมึกสด และหมูสไลดท่ี์ผา่นการหมกัดว้ยเคร่ืองปรุงจนไดท่ี้ น ามาผดัรวมกบั
ผกัสดนานา ชนิดบนกระทะร้อนๆ รับประทานพร้อมเคร่ืองเคียง และขา้วสวยร้อนๆ มีกล่ินหอมน่าล้ิมลอง 

7. บุฟเฟ่ต์บาบีคิวป้ิงย่าง สไตลเ์กาหลี ใหท้่านเลือกสรรทั้ง เน้ือววั หมูติดมนัสไลด ์หมูหมกั ซีฟู้ดตกัรับประทาน
แบบไม่อั้น ทานไดจ้นอ่ิม พร้อมเคร่ืองเคียงผกัสด กิมจิ และอ่ืนๆอีกมากมาย 

8.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

วนัเดินทาง อตัราค่าบริการ/ท่าน 

 

 

 

 

 

      เดือน ธันวาคม 

01-05 / 02-06 / 03-07 / 04-08 / 08-12 / 09-13 / 10-14 / 

11-15 / 15-19 / 16-20 / 17-21 / 18-22 ธ.ค.61 
17,900 

05-09 / 07-11 / 12-16 / 13-17 / 14-18 / 19-23 / 20-24 / 

21-25 ธ.ค. 61 
18,900 

06-10 / 22-26 / 23-27 / 24-28 / 25-29 / 26-30   ธ.ค. 61 19,900 
27-31 / 28ธ.ค.-01ม.ค. / 30ธ.ค.-03ม.ค. /  

31ธ.ค.-04ม.ค. 62 
22,900 

29ธ.ค.-02ม.ค. 62 25,900 

 

 

เดือน  มกราคม 2562 

01-05 19,900 
05-09 / 06-10 / 07-11 / 08-12 / 12-16 / 13-17 / 14-18 / 

15-19 / 19-23 / 20-24 / 21-25 / 22-26 / 26-30 / 27-31 

ม.ค./ 28ม.ค.-01ก.พ. / 29ม.ค.-02กพ.62 

17,900 

02-06 / 03-07 / 04-08 / 09-13 / 10-14 / 11-15 / 16-20 / 

17-21 / 18-22 / 23-27 / 24-28 / 25-29 / 30ม.ค.-03ก.พ. / 

31ม.ค.-04ก.พ. 62 

18,900 

 

 

เดือน กมุภาพนัธ์ 2562 

02-06 / 03-07 / 04-08 / 05-09 / 09-13 / 10-14 / 11-15 / 

12-16 / 16-20 / 17-21 / 18-22 / 19-23 / 23-27 / 24-28 / 25

ก.พ.-01ม.ีค. / 26ก.พ.-02ม.ีค. 62 

16,900 

01-05 / 06-10 / 07-11 / 08-12 / 13-17 / 14-18 / 20-24 / 

21-25 / 22-26 / 27ก.พ.-03ม.ีค. / 28ก.พ.-04ม.ีค. 62 
17,900 

15-19 ก.พ. 62 18,900 

 พกัเดี่ยวเพิม่ 7,900 บาท 



 

 

ราคาทวัร์รวม ราคาทวัร์ไม่รวม 

1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัตามเสน้ทางท่ีระบุใน
รายการชั้นทศันาจรไป-กลบัพร้อมคณะ  
กรณีอยูต่่อตอ้งเสียค่าเปล่ียนแปลงตัว๋ 
2. ค่าอาหารทุกม้ือ ตามท่ีระบุในรายการ 
3. ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ 
4. ค่าท่ีพกัตามระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน  
ตามโรงแรมท่ีระบุ หรือเทียบเท่า 
5. ค่ารถรับ-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 
6. ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งท่ีมี 
7. ค่าน ้ าหนกักระเป๋าสมัภาระท่านละ 15 กก. 
8. ค่าหวัหนา้ทวัร์น าท่านท่องเท่ียวตลอดรายการใน
ต่างประเทศ 
9. ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง 
-  การชดเชยอุบติัเหตุส่วนบุคคลกรณี เสียชีวติ สูญเสีย   
อวยัวะ สายตาหรือ ทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง 1,000,000 
บาท 
- การรักษาพยาบาลต่ออุบติัเหตุแต่ละคร้ัง 500,000  บาท  
(เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 

1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าท าหนงัสือเดินทาง, ค่าโทรศพัท์
ส่วนตวั, ค่าซกัรีด, มินิบาร์ในหอ้ง, รวมถึงค่าอาหาร และ
เคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ (หากท่านตอ้งการสัง่เพ่ิม 
กรุณาติดต่อหวัหนา้ทวัร์แลว้จ่ายเพ่ิมเองต่างหาก) 
2. ค่าทปิคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่นท่านละ 50,000 วอน หรือ 
1,500 บาท ต่อท่านตลอดทั้งทริป  
3. ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 3% (กรณอีอก
ใบเสร็จรับเงนิในนามบริษัท หรือต้องการใบก ากบัภาษ)ี 
4. ค่าน ้ าหนกักระเป๋าสมัภาระ ท่ีหนกัเกินสายการบินก าหนด  
(ปกติ 15 กก.) 
5. ค่าวซ่ีาส าหรับพาสปอร์ตต่างดา้ว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 
1)พาสปอร์ต 2)ใบประจ าตวัคนต่างดา้ว 3)ใบส าคญัถ่ินท่ีอยู ่ 4)
ส าเนาทะเบียนบา้น(ถา้มี) 5)สมุดบญัชีเงินฝาก(ถา้มี) 6)รูปถ่ายสี 
2 น้ิว 2 รูป แลว้ทางบริษทัฯจะเป็นผูด้  าเนินการยืน่วซ่ีาใหท่้าน
โดยจ่ายค่าบริการต่างหาก(ส าหรับหนงัสือเดินทางต่างดา้ว 
เจา้ของหนงัสือเดินทางตอ้งท าเร่ืองแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อน
จะยืน่วซ่ีา) 

 
 เง่ือนไขการจองและการให้บริการ 

1. ในการจองคร้ังแรก มดัจ าท่านละ 10,000 บาท หรือช าระทั้งหมด  
2. ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนเดินทาง 30 วนั ในกรณีท่ีไม่ช าระเงินส่วนท่ีเหลือตามเวลาท่ีก าหนด ขอสงวนสิทธ์ิในการบอกยกเลิกการเดินทาง 
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ โดยจะตอ้งส่งแฟกซ์ หรือ อีเมล ์ใบจองทวัร์ใหเ้จา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมกรอกรายช่ือของผูเ้ดินทางท่ีสะกดตรงตาม

หนงัสือเดินทาง 
4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ หากลูกคา้ตอ้งการขอแยกออกจากกรุ๊ป หรือไม่เท่ียวตามรายการท่ีบริษทัก าหนด บริษทัขอปรับท่านละ 300 USD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 การยกเลกิ 
1. การยกเลิกการเดินทางจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเม่ือไดแ้ฟกซ์ หรือ อีเมล ์การยกเลิกใหก้บัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย  
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัท าการข้ึนไป  คืนเงินทั้งหมด 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  15 วนัท าการข้ึนไป เก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกวา่ 1 - 14 วนัท าการ  เก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100 % ของราคาทวัร์ 

** การยกเลิกไม่นบัวนัเสาร์อาทิตย ์และวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์** 
2. การขอยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเจ็บป่วยหรือมีเหตุจากร่างกายท่ีไม่สามารถเดินทางในช่วงเวลาท่ีจองได ้การยกเลิกการเดินทาจะตอ้ง
แสดงใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลใหก้บัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขายทั้งน้ีบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิพิจารณาในการคืนเงินใหก้บัลูกคา้เป็นกรณีไป  
3. ในกรณีท่ีเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองปฏิเสธการเขา้-ออกนอกประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่
คืนค่าทวัร์ไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน 
4. ในกรณีกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุ หรือ เทศกาล บริษทัฯไดมี้การการันตีมดัจ า หรือ ซ้ือขายแบบมีเง่ือนไขกบัสายการบิน รวมถึง
เท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT (เหมาล า), EXTRA FLIGHT (เท่ียวบินพิเศษท่ีเพ่ิมเขา้มาช่วงวนัหยุด หรือ เทศกาลดังกล่าว) 
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่ามดัจ า หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมด 
หมายเหตุ 
1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีจ านวนผูเ้ดินทาง ต ่ากวา่  15 ท่าน(ผูใ้หญ่) ข้ึนไป โดยบริษทัฯ จะแจง้ให้ทราบ

ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนั ก่อนการเดินทาง  
2. เท่ี ยวบิน  ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเป ล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึ งถึงผลประโยชน์ของ 

ผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
3. หนงัสือเดินทาง ตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพ่ือท่องเท่ียวเท่านั้น 
4. ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆทั้งส้ิน อนัเน่ืองมาจากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, 

การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การเมือง, ภัยธรรมชาติ (โดยบริษทัฯจะด าเนินการประสานงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
แก่ลูกคา้)  

5. ทางบริษทัฯสงวนสิทธิไม่คืนเงิน ในกรณีท่ีท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ เช่น ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางม้ือ 
เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 

6. ทางบริษทัฯสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความประมาท
ของตวันกัท่องเท่ียวเอง 

7. เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯจะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆแลว้ ตามท่ีได้
ระบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 

8. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะลูกค้าทีม่ีวตัถุประสงค์เพ่ือการท่องเทีย่วเท่าน้ัน    
 
 

    


