
 

 

TRENDY WINTER (SKI)  

—  บนิตรงกรงุเทพฯ – อนิชอน โดยสายการบนิ JIN AIR สายการบนิในเครอืของ KOREAN AIR  
พรอ้มบรกิารอาหารแบบ COLD MEAL และ ฟรนี ้าหนักกระเป๋าขาไป – กลบั 15 กโิลกรัม/ ถอืขึน้เครือ่ง 
12 กโิลกรัม 

—  สมัผัสกบัการพักผอ่นแบบเต็มรปูแบบในโรงแรมระดบั 3 ดาว ของประเทศเกาหลใีต ้พรอ้มอาหาร
เชา้ พักสกรีสีอรท์ 1 คนื และ โซล 2 คนื 

—  เรยีนรูก้ารท าคพัเคก้สตูรเฉพาะของเกาหลใีต ้อิม่อรอ่ยจใุจกบับฟุเฟ่ต ์

—  เทีย่วครบทกุไฮไลท ์เกาะนาม ิสนุกสนานกบัการเลน่สก ี เก็บสตอเบอรร์ี ่ล ิม้รสลมหนาวทา่มกลาง
บรรยากาศสดุแสนโรแมนตกิทีส่วนสนุก EVERLAND(รวมคา่เขา้สวนสนุก)โซลทาวเวอร ์(ไมร่วมคา่ขึน้
ลฟิท)์  

พระราชวังชางด็อกกงุ ชอ็ปป้ิงกนัแบบจุใจทีย่า่นทงแดมนุ  เมยีงดง  DUTYFREE และ ถนนเอวา 

 

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1  กรงุเทพ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ -  เกาหลใีต ้(สนามบนิอนิชอน) 

2  หมูบ่า้นเทพนยิาย – ไชน่าทาวน ์ –  เกาะนาม ิ–  สนุกกบัการเลน่สก ี  

3  
เก็บสตอเบอรร์ี ่- กมิจแิลนด ์พรอ้มใสช่ดุประจ าชาตเิกาหล ี“ฮนับก” –  สวนสนุก 
EVERLAND  
(รวมบตัร) – COSMETIC  SHOP - ชอ้ปป้ิงทงแดมนุ 

4  ศนูยโ์สมรัฐบาล - RED PINE - บลเูฮาส ์-พระราชวังชางด็อกกงุ – หอคอย N SEOUL 
TOWER  –  TONGIN MARKET  –  DUTY FREE  –  ชอ้ปป้ิงเมยีงดง 

5  

ศนูยส์มนุไพรฮอ๊กเกตนาม ู– ศนูยพ์ลอยอเมทสิ  –  เรยีนการท าคพัเคก้สไตลเ์กาหล ี – ชอ้ป
ป้ิงยา่นเอวา – 

ฮนุไดเอาทเ์ลท  –   SUPER MARKET – กรงุเทพฯ 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก(เสรมิเตยีง) เด็ก(ไมเ่สรมิเตยีง) ทารก พกัเดีย่ว 



03 - 07 Dec 2018  21,988  21,988 21,988 6,900 6,900 

04 - 08 Dec 2018  21,988  21,888 21,888 6,900 6,900 

05 - 08 Dec 2018  20,988  20,988 20,988 6,900 6,900 

06 - 10 Dec 2018  21,988  21,988 21,988 6,900 6,900 

08 - 12 Dec 2018  21,988  21,988 21,988 6,900 6,900 

09 - 13 Dec 2018  21,988  21,988 21,988 6,900 6,900 

10 - 14 Dec 2018  19,988  19,988 19,988 6,900 6,900 

11 - 15 Dec 2018  19,988  19,988 19,988 6,900 6,900 

12 - 16 Dec 2018  20,988  20,988 20,988 6,900 6,900 

13 - 17 Dec 2018  20,988  20,988 20,988 6,900 6,900 

14 - 18 Dec 2018  20,988  20,988 20,988 6,900 6,900 

15 - 19 Dec 2018  19,988  19,988 19,988 6,900 6,900 

16 - 20 Dec 2018  19,988  19,988 19,988 6,900 6,900 

17 - 21 Dec 2018  19,988  19,988 19,988 6,900 6,900 

18 - 22 Dec 2018  19,988  19,988 19,988 6,900 6,900 

19 - 23 Dec 2018  20,988  20,988 20,988 6,900 6,900 

22 - 26 Dec 2018  25,988  25,988 25,988 6,900 6,900 

23 - 27 Dec 2018  25,988  25,988 25,988 6,900 6,900 

24 - 28 Dec 2018  25,988  25,988 25,988 6,900 6,900 

26 - 30 Dec 2018  23,988  23,988 23,988 6,900 6,900 

27 - 31 Dec 2018  25,988  25,988 25,988 6,900 6,900 

28 Dec 2018 - 01 Jan 

2019  
29,988  29,988 29,988 6,900 6,900 

29 Dec 2018 - 02 Feb 

2019  
25,988  25,988 25,988 6,900 6,900 



31 Dec 2018 - 04 Jan 

2019  
25,988  25,988 25,988 6,900 6,900 

รายละเอยีดทวัร ์

วนัที ่1 กรงุเทพ (สนามบนิสุวรรณภมู)ิ -  เกาหลใีต ้(สนามบนิอนิชอน) 

19.30  คณะพรอ้มกนัทีจ่ดุนัดหมาย สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ชัน้ 4 
เคานเ์ตอร ์D สายการบนิ JIN AIR(LJ) (ลงประตทูางเขา้หมายเลข 3) โดยมหีวัหนา้ทวัร์
และเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯรอตอ้นรับและอ านวยความสะดวกกอ่นขึน้เครือ่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

22.40  บนิลดัฟ้าสูป่ระเทศเกาหลใีต ้โดยสายการบนิ JIN AIR(LJ) 
เทีย่วบนิที ่LJ002(ไฟลท์บนิอาจมกีารเปลีย่นแปลง) บรกิาร
อาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

 

 

วนัที ่2 หมูบ่า้นเทพนยิาย – ไชนา่ทาวน ์ –  เกาะนาม ิ–  สนุกกบัการเลน่สก ี  

05.55+1  เดนิทางถงึ สนามบนิอนิชอน ประเทศเกาหลใีต ้หมายเหต:ุ เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศ
ไทย 2 ชัว่โมง 

http://bit.ly/2NMk5YE


(กรณุาปรับนาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถิน่ เพือ่ความสะดวกในการนัดหมาย) 

หลงัจากผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรเกาหล ี

   

น าทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นเทพนยิาย หรอื DONGWHA MAEUNL ไดถ้กูเนรมติร และ
ตกแตง่ใหห้มูบ่า้นทีแ่สนธรรมดาใหก้ลายเป็นหมูบ่า้นแหง่เทพนยิาย โดยน านยิายทีท่กุ
ทา่นคุน้เคยหลายเรือ่งมาวาดภาพตกแตง่รอบๆหมูบ่า้นแหง่นี้ เชน่ ปีเตอรแ์พน สโนว์
ไวทก์บัคนแคระทัง้ 7 อะลาดนิกบัตะเกยีงวเิศษ  หนูนอ้ยหมวกแดง ฯลฯ ใหท้า่นได ้
ถา่ยภาพไดเ้กอืบทกุมมุ หนัไปทางไหนก็ตอ้งถา่ยภาพเก็บไวเ้ป็นทีร่ะลกึ จากนัน้น าทา่น
เดนิทางสู ่ อนิชอนไชน่าทาวน ์เป็นชมุชนของชาวจนีทีถ่อืก าเนดิจากการเปิดทา่เรอือนิ
ชอนในปี ค.ศ. 1883 ในอดตีนับเป็นพืน้ทีส่ าคญัในการขนสง่และคา้ขายสนิคา้จาก
ประเทศจนี ส าหรับปัจจุบนันี้ชาวจนีทีย่ังคงอาศยัอยูเ่ป็นรุน่ที ่2 หรอืรุน่ที ่3 นับจากทีม่ี
การบกุเบกิ แตก่ลิน่ไอและการด ารงไวซ้ ึง่วัฒนธรรมของคนรุน่กอ่นยังคงมใีหเ้ห็น รวมไป
ถงึการไดม้โีอกาสไดล้ิม้ลองรสชาตอิาหารจนีทีม่ใีหเ้ลอืกสรรหลายรา้นทีอ่นิขอนไชน่า
ทาวนแ์หง่นี ้

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน 

น าทา่นเดนิทางสู ่เกาะนาม ิเมอืงชนุชอน จังหวัด คงัวอน ลงเรอืเฟอรร์ขีา้มไปยังเกาะ 
(ใชเ้วลาประมาณ 10 นาท)ี ใหท้า่นไดด้ืม่ด า่กบัธรรมชาต ิแมกไม ้ทวิสนบนเกาะนาม ิ
และไสก้รอกนามแิสนอรอ่ยทา่มกลางอากาศอนัหนาวเหน็บ ซึง่ถอืเป็นชว่งเวลาทีด่ทีีส่ดุ
ทา่มกลางบรรยากาศโรแมนตกิของฤดหูนาวใหท้า่นไดย้อ้นรอยละครรักแนว DRAMA ซี

รยีเ์กาหลทีีโ่ดง่ดงัไปทั่วเอเชยี  WINTER LOVE SONG  หรอื เพลงรักในสายลมหนาว 
พรอ้มเก็บภาพความประทบัใจ ถา่ยรปู กบัดาราแสดงน า BAE YONG JOON และ CHOI 
JI WOO รปูปัน้ทีส่รา้งขึน้เพือ่ไวเ้ก็บเป็นภาพความประทับใจ กบัฉากและเนื้อเรือ่งทีเ่รยีก
เสยีงสะอืน้และน ้าตาของผูช้มนอกจออยา่งทว่มทน้ 

จากนัน้น าทา่นสู ่ลานสก ีเพือ่ใหท้กุทา่นสนุกสนานกบัการเลน่สก ีประเทศเกาหล ีมี
สถานทีเ่ลน่สกทีีไ่ดร้ับความนยิมอยูห่ลายแหง่  ลานสกขีองเกาหลจีงึเป็นทีรู่จั้กกนัดใีน
ทั่วเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้จนีและญีปุ่่ น ตลอดจนนักสกรีะดบัอาชพีจากยโุรปและ
อเมรกิา  จงึไดอ้อกแบบลานสกทีีไ่ดร้ะดบัมาตรฐานมากทีส่ดุ โดยทกุทีแ่บง่พืน้ทีส่ าหรับ
ผูท้ีเ่ร ิม่เลน่เลือ่นต าแหน่งไปจนถงึระดบัADVANCE  ทัง้ยังมสี ิง่อ านวยความสะดวกไว ้
มากมาย ไมว่า่จะเป็น ทีพ่ักโรงแรม  รา้นอาหาร มนิมิารท์  ใหท้า่นทีห่ลงใหลในการเลน่
สกหีรอืจะสนุกตืน่เตน้กบัความเร็วของสโนวบ์อรด์ทีไ่หลเลือ่นลงมาจากเนนิสกบีนภเูขา
ไดอ้ยา่งเตม็ที ่

(ชดุสกแีละอปุกรณ์สกไีมร่วมในคา่ทวัร)์ 

   



ค า่  รับประทานอาหารค า่ 

จากนัน้น าทา่นเขา้สูท่ีพ่ัก OAK VALLEY SKI RESORT หรอื PHEONIX SKI REOSRT 
หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่3 
เก็บสตอเบอรร์ ี ่- กมิจแิลนด ์พรอ้มใสชุ่ดประจ าชาตเิกาหล ี“ฮนับก” –  สวนสนุก 
EVERLAND  
(รวมบตัร) – COSMETIC  SHOP - ชอ้ปป้ิงทงแดมนุ 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม        

น าทกุทา่นเดนิทางสู ่ไรส่ตรอเบอรร์ี ่ เปิดประสบการณ์ทอ่งเทีย่วเชงิเกษตรเก็บและลิม้
รสสตรอเบอรร์ีเ่กาหลสีดๆ ในบรรยากาศภายในไรส่ตรอเบอรร์ีอ่ยา่งแทจ้รงิทา่นจะไดพ้บ
กบัวถิชีวีติชาวไรส่ตรอเบอรร์ีข่องเกาหล ีวา่มวีธิกีารปลกูอยา่งไรจงึไดผ้ลสตรอเบอรร์ีท่ี่
ขนาดใหญเ่ป็นพเิศษและหวานหอมชวนน่ารับประทานเป็นทีช่ ืน่ชอบของชาวเกาหลเีอง 
และชาวตา่งชาต ิและยังเป็นผลไมส้ง่ออกของประเทศอกีดว้ยชมวธิกีารปลกู การดแูล
รักษา และทา่นยังสามารถเลอืกชมิสตรอเบอรร์ีไ่ดจ้ากภายในไร ่ น าทา่นเดนิทางสู ่ กมิจิ
แลนด ์เลา่กนัวา่กมิจเิกดิขึน้สมัยโชชอนโดยชาวบา้นจะเก็บผักสดหมักไวใ้นไหเพือ่ไว ้
กนิไดใ้นทกุฤดกูาล ชาวเกาหลจีะน ากมิจใิสล่งในอาหารแทบทกุชนดิ ตัง้แต ่ขา้วสวย 
ซปุ ขา้วผัด สต ูบะหมี ่จนกระทัง้พซิซา่ และเบอรเ์กอร ์”กมิจ”ิ จงึถอืเป็นอาหารประจ า
ชาตขิองคนเกาหล ีทีไ่มว่า่มือ้ไหนจะตอ้งมกีมิจเิป็นเครือ่งเคยีงประจ าโตะ๊อาหารในทกุ
มือ้ คนเกาหลใีนสมัยกอ่นนยิมท ากมิจไิวก้นิเองทีบ่า้น ซึง่กมิจนัิน้มมีากกวา่ 100 ชนดิ 
ดงันัน้สตูรตน้ต าหรับของแตล่ะบา้นจงึไมเ่หมอืนกนั ใหท้า่นไดเ้รยีนรูส้ว่นผสมของการ
ท ากมิจแิละไดฝึ้กลองท าดว้ยฝีมอืของตวัเองพรอ้มน าทกุทา่นไดใ้สช่ดุประจ าชาตเิกาหล ี
“ฮนับก” และถา่ยรปูภาพความประทับใจ จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่สวนสนุกเอเวอร์
แลนด ์สวนสนุกกลางแจง้ทีใ่หญท่ีส่ดุของประเทศซึง่ตัง้อยูท่า่มกลางหบุเขาทา่มกลาง
ธรรมชาตอินัสดุแสนโรแมนตกิ พบกบั “FESTIVALWORLD” การแสดงขบวนพาเหรดอนั
ตระการตา สนุกสดุมนัสก์บับตัร FREE PASS ทีท่า่นสามารถเลอืกเลน่เครือ่งเลน่ไดทุ้ก
ชนดิไมจ่ ากดัจ านวนครัง้ พบกบัเครือ่งทีท่กุทา่นไมค่วรพลาด T-EXPRESS ซึง่เป็นรถไฟ
เหาะทีเ่ร็วทีส่ดุและใชเ้วลาวิง่นานทีส่ดุในเอเชยี(T-EXPRESS จะไมเ่ปิดใหบ้รกิารในวัน
ฝนตกหรอืหมิะหนาเกนิไป) พรอ้มเก็บภาพความประทับใจกบัสวนดอกไมซ้ ึง่เต็มสะพร่ัง
กลางลานโดยถกูจัดไวเ้ป็น THEME ตามฤดกูาล (มนีาคม-เมษายน:สวนดอกทวิลปิ / 
พฤษภาคม-มถินุายน:สวนดอกกหุลาบ / สงิหาคม-กนัยายน:สวนดอกลลิลี ่/ ตลุาคม-
พฤศจกิายน:สวนดอกเบญจมาศ) นอกจากนีย้ังสามารถทอ่งไปกบัโลกของสตัวป่์า
ซาฟาร ีพบกบั     ไลเกอร ์ลกูแฝดผสมระหวา่งพอ่สงิโตและแมเ่สอื นับเป็นแฝดผสม
เสอื-สงิโตคูแ่รกในโลกนอกจากนัน้ใหท้า่นไดต้ืน่ตาในสวนสตัวซ์าฟาร ีชมความน่ารัก
ของสตัวต์า่งๆ และไดเ้พลดิเพลนิกบัการใหอ้าหารหมทีีท่กุทา่นไมค่วรพลาด 

  

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน 

บา่ย  จากนัน้น าทา่น ศนูยร์วมเครือ่งส าอางแบรนดด์งัเกาหล ีเชน่ ROJUKISS, LOTREE, 
LANEIGN, SULWASOO ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ในราคาพเิศษ  ถงึเวลาพาทกุทา่นตะลยุสู่

แหลง่ชอ้ปป้ิงทีไ่ดช้ือ่วา่ใหญท่ีส่ดุในเอเชยี ตลาดทงแดมนุ หา้งสรรพสนิคา้กวา่ 10 แหง่ 
ทีบ่างหา้งเปิดตลอด 24 ชัว่โมง เชน่  MIGLIORE, DOOTA TOWER, HELLO AM, 
DESIGNER CLUB  ทา่นสามารถเลอืกซือ้สนิคา้หลากหลายประเภทไดท้ีน่ี่ อาทเิชน่ 
เสือ้ผา้บรุษุ-สตร ีรองเทา้บรุษุ-สตร ีรองเทา้ผา้ใบ เข็มขดั ของทีร่ะลกึ ชดุเครือ่งครัว ถงุ
เทา้ ผา้พนัคอ ในราคาเกาหลอียา่งแทจ้รงิ 



   

ค า่  รับประทานอาหารค า่ 

น าทา่นเขา้สูท่ีพ่ัก  BENIKEA SEOUL OR RIVER PARK   หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่4 ศนูยโ์สมรฐับาล - RED PINE - บลูเฮาส ์-พระราชวงัชางด็อกกงุ – หอคอย N 
SEOUL TOWER  –  TONGIN MARKET  –  DUTY FREE  –  ชอ้ปป้ิงเมยีงดง 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

                น าทา่นสู ่ศนูยโ์สมรัฐบาล ซึง่รับรองคณุภาพจากรัฐบาล เป็นโสมทีอ่าย ุ6 ปี 
ซึง่ถอืวา่มคีณุภาพดทีีส่ดุ ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้โสมคณุภาพและราคาถกูกวา่ไทย 2 เทา่ 
โสมเกาหลถีอืเป็นยาบ ารงุรา่งกาย หรอืสามารถซือ้เป็นของฝากจากประเทศเกาหล ี
จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูร่า้นสมนุไพร RED PINE เป็นผลติภัณฑ ์ทีส่กดัจากน ้ามนัสน ที่
มสีรรคณุชว่ยบ ารงุรา่งกาย ลดไขมัน ชว่ยควบคมุอาหารและรักษาสมดลุในรา่งกาย 
จากนัน้น าทา่นเดนิทางผา่นชมท าเนยีบประธานาธบิด ีหรอืบลเูฮาส ์จากนัน้น าทา่นเทีย่ว
ชม พระราชวังชางดอ๊กกงุ (Changdeokgung)  เป็นพระราชวังทีส่วยงามและทรงคณุคา่
ทีส่ดุในประวัตศิาสตรเ์กาหล ีทีเ่คยมกีารปกครองดว้ยระบบกษัตรยิ ์จนไดร้ับการขึน้
ทะเบยีนใหเ้ป็นหนึง่ในมรดกโลกทางดา้นวัฒนธรรมขององคก์ารยเูนสโก พระราชวังแหง่
นี้มคีวามส าคญัมากเพราะเป็นพระราชวังหลวง สรา้งในปี ค.ศ.1405 ใชเ้ป็นทีป่ระทับของ
กษัตรยิใ์นราชวงศโ์ชชอนหลายพระองค ์จนถงึพระเจา้ชนุจง (Seonjeong) ซึง่เป็น
กษัตรยิอ์งคส์ดุทา้ยของราชวงศ ์ทีส่ ิน้พระชนมล์งในปี ค.ศ.1926 ดงันัน้ ทางรัฐบาล
เกาหลจีงึไดอ้นุรักษ์พระราชวังแหง่นี้เอาไวอ้ยา่งดทีีส่ดุ  

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน 

บา่ย  น าทา่นยอ้นรอยละครซรียีเ์กาหลดีงั ที ่“นัมซาน” ภเูขาแหง่เดยีวทีต่ัง้อยูใ่จกลางกรงุ
โซล บนยอดเขามหีอคอย  N SEOUL TOWER 1 ใน 18 หอคอยเมอืงทีส่งูทีส่ดุในโลก
มคีวามสงูถงึ 480 เมตร เหนือระดบัน ้าทะเล น าทา่นสู ่NAMSAN VIEW POINT ใหท้า่น
ไดถ้า่ยรปูและสมัผัสความน่ารักของวยัรุน่เกาหล ีซึง่นยิมมาคลอ้งกญุแจคูรั่กไวบ้น
ระเบยีงแทบจะทกุดา้น SEOUL TOWER จงึเต็มไปดว้ยกญุแจหลากหลายส ี

                จากนัน้น าทา่น ตลาด Tongin กอ่ตัง้ขึน้เมือ่เดอืนมถินุายน พ.ศ. 2484 ซึง่
เป็นตลาดนัดภาครัฐทีจั่ดตัง้ขึน้ส าหรับชาวญีปุ่่ นทีอ่ยูใ่กลย้า่น Hyoja-dong ครัง้เมือ่
เกาหลยีังอยูภ่ายใตก้ารปกครองของญีปุ่่ นหลงัจากสงครามเกาหล ีประเทศมปีระชากร
เพิม่ขึน้อยา่งรวดเร็วซึง่น าไปสูก่ารบรโิภคและอปุสงคท์ีเ่พิม่ขึน้ตามธรรมชาต ิผลที่
ตามมาคอืผูค้า้ถนนและรา้นคา้ในพืน้ทีใ่ชพ้ืน้ทีต่ลาดของ Tongin Market เดมิเป็น
สถานทีข่ายของของพวกเขา ขณะนี้ตลาด Tongin ประกอบดว้ยรา้นคา้ 75 รา้นซึง่สว่น
ใหญเ่ป็นรา้นอาหารและรา้นขายของช า น าทา่นชอ็ปป้ิง จดุเดน่ของตลาดแหง่นีค้อืผู ้
เดนิทางจะตอ้งน าเงนิวอนไปแลกเป็นเหรญีโบราณซึง่จะใชส้ าหรับซือ้ของภายในตลาด
แหง่นี้เทา่นัน้ ทา่นสามารถน าเงนิโบราณไปแลกคนืเป็นเงนิวอนไดจ้ากนัน้น าทา่นชม
แหลง่ชอ้ปป้ิงปลอดภาษี DUTY  FREE ชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นม  มากมาย อาท ิ
นาฬกิา,แวน่ตา,เครือ่งส าอางค,์กระเป๋า,กลอ้งถา่ยรปู หรอืจะเป็นโทรศพัทม์อืถอื ใหท้า่น
อสิระไดเ้ลอืกซือ้อยา่งเต็มที ่ถงึเวลาพาทกุทา่นไปชอ้ปป้ิงที ่เมยีงดง หรอื สยามสแควร์
เกาหลทีา่นสามารถเลอืกสนิคา้เทรนดแ์ฟชัน่ลา่สดุของเกาหลไีดท้ีน่ี่โดยเฉพาะสนิคา้
วัยรุน่เชน่เสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครือ่งประดบั ทัง้แบรนดเ์นม เชน่ EVISU, GAP, 
ONISUKA TIGER และสนิคา้จากแบรนดเ์กาหลโีดยเฉพาะ เครือ่งส าอางเชน่ETUDE 
HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE อกีทัง้ยัง



มรีา้นกาแฟ รา้นอาหารตา่งๆ ทา่นสามารถลิม้ลองไอศกรมี 2,000 วอน ทีส่งูเกอืบฟตุได ้
ทีน่ี ้ และKRISPY KREMEโดนัท ทีส่ดุแสนอรอ่ย 

   

ค า่  รับประทานอาหารค า่ 

น าทา่นเขา้สูท่ีพ่ัก  BENIKEA SEOUL OR GALAXY HOTEL   หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่5 

ศนูยส์มนุไพรฮอ๊กเกตนาม ู– ศนูยพ์ลอยอเมทสิ  –  เรยีนการท าคพัเคก้สไตล์
เกาหล ี – ชอ้ปป้ิงยา่นเอวา – 

ฮุนไดเอาทเ์ลท  –   SUPER MARKET – กรงุเทพฯ 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร ของโรงแรม 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ ศนูยส์มนุไพรฮ็อกเกตนาม ูตน้ไมช้นดินี้เจรญิเตบิโตในป่าลกึ
บนภเูขาทีป่ราศจากมลภาวะและระดบัสงูเหนือน ้าทะเล 50-800 เมตร เมล็ดพนัธุข์อง
สมนุไพรออ๊ตเกตนามนูี้ เป็นทีน่ยิมของคนเกาหลรีุน่ใหม ่เพราะมผีลชว่ยดแูลตบัให ้
แข็งแรง ป้องกนัโรคตบัแข็งไมถ่กูท าลายจาการดืม่แอลกอฮอล ์กาแฟ บหุรี ่สารตกคา้ง
จากอาหาร และยาน าทา่นเลอืกซือ้ อเมทสิ เป็นหนิทีม่พีลงัในการบ าบดัทัง้ดา้นรา่งกาย
และจติใจของผูส้วมใส ่ ขจัดความคดิแงล่บ เป็นพลอยแหง่ความเชือ่ทีว่า่จะน าสขุภาพ
และโชคมาปกป้องคุม้ครองผูส้วมใสไ่ด ้โดยมตีัง้แตส่มีว่งออ่นเย็นตาจนถงึสมีว่งเขม้ มี
เสน่หเ์ยา้ยวนใจ พลอยนี้จะงามจับตาเมือ่มาท าเป็นแหวน จี ้ตา่งหแูละสรอ้ย และนยิมใช ้

ในการแกไ้ขฮวงจุย้ทีไ่มด่ภีายในบา้นดว้ย 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน 

บา่ย  จากนัน้น าทา่นสู ่การท าคพัเคก้ซึง่เป็นสตูรเฉพาะของทางประเทศเกาหลใีต ้จากนัน้น า
ทกุทา่นเดนิทางสูย่า่น เอวา Ewha Womans University เป็นสถาบนัการศกึษาแรกของ
เกาหลใีตส้ าหรับผูห้ญงิ กอ่ตัง้ขึน้ในปี พ.ศ. 2429 โดย Mary F. Scranton ผูส้อน
ศาสนาชาวอเมรกินัของโบสถเ์มธอดสิตเ์อพสิโกพัล ชือ่ของโรงเรยีน "Ewha" ถกูมอบ
ใหโ้ดยจักรพรรดโิกจง (ราชาแหง่ราชวงศโ์ชซอนครัง้ที ่26, 1863 ~ 1907) สาม
ประการที ่เอวา สนับสนุนคอื ความจรงิ ความด ีและความงาม ในระหวา่งการปกครอง
อาณานคิมของญีปุ่่ นโรงเรยีนถกูลดิรอนชือ่ "เอวา" และปรับลดสถาบนัการศกึษาเป็น
เวลา 1 ปี ในปี ค.ศ. 1945 เมือ่เกาหลไีดร้ับอสิระจากการปกครองออกจากประเทศญีปุ่่ น
โรงเรยีนไดร้ับชือ่และในขณะนี้มหาวทิยาลยั Ewha Womans ไดก้อ่ตัง้ขึน้อยา่งเป็น
ทางการ ปัจจบุนัมมีหาวทิยาลยั 15 แหง่ทีส่ าเร็จการศกึษาวทิยาลยั 11 แหง่ทีม่ ี67 
แผนกและสถาบนัวจัิยหลายแหง่มหาวทิยาลยั Ewha Womans University เป็นยา่นช ้

อปป้ิงยอดนยิมแหง่หนึง่ในกรงุโซล รา้นขายเสือ้ผา้ในพืน้ทีข่ายแฟชัน่ราคาไมแ่พงและ
ทันสมยัส าหรับคนหนุ่มสาว รา้นอาหารในพืน้ทีใ่หค้วามส าคญักบัรสนยิมของหญงิสาว
และเครอืขา่ยรา้นอาหารนานาชาตจิ านวนมากมสีาขาอยูท่ีน่ี่ เชน่เดยีวกบัถนนสายหลกัที่
น าไปสูโ่รงเรยีนหลายแหง่ตรอกซอกซอยมมีลูคา่การเยีย่มชม พวกเขาเต็มไปดว้ยรา้น
ขายอปุกรณ์เสรมิรา้นเสือ้ผา้ขนาดเล็กรา้นรองเทา้คาเฟ่และรา้นท าผม จากนัน้น าทา่นช๊

อบตอ่ที ่HYUNDAI OUTLET ซึง่ไดร้วบรวมสนิคา้แบรนดเ์นมตา่งๆไวม้ากมายใหท้กุ
ทา่นไดเ้ลอืกซือ้กนัอยา่งจใุจ จากนัน้น าทกุทา่นเดนิทางสู ่SUPER MARKET ซึง่ทา่น
สามารถเลอืก ซือ้สนิคา้เกาหลไีดอ้กีรอบ โดยเฉพาะของกนิ เชน่ บะหมีซ่นิราเมยีน 
(มามา่สไตลเ์กาหล)ี อดูง้ กมิจ ิขนมชอ๊คโกพ้าย น ้าจิม้ปรงุรสหมยูา่งเกาหล ีไกตุ่น๋โสม
ส าเร็จรปู ผลไมต้ามฤดกูาล ในราคาพเิศษกอ่นกลบัเมอืงไทยจากนัน้น าทา่นสูส่นามบนิ



อนิ 

   

21:30  เดนิทางกลบัสูก่รงุเทพฯโดยสายการบนิ JIN AIR(LJ) เทีย่วบนิที ่LJ001(ไฟลท์บนิอาจ
มกีารเปลีย่นแปลง) 

บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

01:20+1  เดนิทางกลบัสูก่รงุเทพฯโดยสายการบนิ JIN AIR(LJ) เทีย่วบนิที ่LJ001(ไฟลท์บนิอาจ
มกีารเปลีย่นแปลง) 

บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

หมายเหต ุ

เมนูอาหาร 

1.TAKKALBI ไกผ่ัดเผ็ดบารบ์คีวิเป็นเนื้อไกท่ีห่ัน่ออกเป็นชิน้พอค า คลกุเคลา้ดว้ยซอีิ๊วเครือ่งปรงุ และ
หมักทิง้ไวจ้นไดท้ี ่จงึน าเนือ้ไกแ่ละผักมาผัดบนกระทะยักษ์ รับประทานพรอ้ม กมิจ ิซปุสาหรา่ย และ

ขา้วสวย 

2.ชาบ ูชาบ ูสกุีส้ไตลเ์กาหล ีบนหมอ้ไฟรอ้นๆ ประกอบดว้ย ผักสดชนดิตา่งๆ และเนื้อหมสูไลดน์ ้าซปุ
รอ้นๆ และเสน้อดูง้ซึง่ขาดไมไ่ดใ้นการทาน ชาบ ูชาบ ูพรอ้มขา้วสวย 

3.คาลบี ้หมยูา่งเกาหล ีเป็นอาหารพืน้เมอืงเกาหลเีลือ่งชือ่และเป็นทีรู่จั้กกนัดทีัว่โลก มรีสชาตอิอก
หวานกลมกลอ่ม โดยน าหมสูว่นทีต่ดิกบักระดกู น าไปยา่งบนเตาถา่นแบบดัง้เดมิ เสริฟ์พรอ้มขา้วสวย
รอ้นๆ และเครือ่งเคยีงตา่งๆ น ้าจิม้เตา้เจีย้วและน ้าซปุสาหรา่ย มวีธิกีารรับประทานคลา้ยกบัเมีย่งค าของ

ไทย 

4.ซมัเคทัง หรอื ไกตุ่น๋โสม อาหารต าหรับชาววังบ ารงุสขุภาพ บรกิารทา่นละ 1 ตวั บรรจอุยูใ่นหมอ้
เหล็กรอ้นๆ ภายในตวัไกจ่ะยัดไสด้ว้ยขา้ว และของบ ารงุตา่งๆ อาท ิเม็ดพทุราแหง้ รากโสม เกา๋กี ้ปรงุ
รสดว้ยพรกิไทยด า และเกลอื รับประทานพรอ้มเครือ่งเคยีงทีเ่รยีกวา่ กกัตกุ ี(ท าจากหวัไชเทา้ดอง) 

และเสน้ขนมจนีหนานุ่มแบบเกาหลพีรอ้มทัง้เสริฟ์ อนิซมัจหูรอืเหลา้ดองโสม 

5.บฟุเฟ่ตบ์าบคีวิป้ิงยา่ง สไตลเ์กาหล ีใหท้า่นเลอืกสรรทัง้ เนื้อววั หมตูดิมันสไลด ์หมหูมัก ซฟีู้ดตกั
รับประทานแบบไมอ่ัน้ ทานไดจ้นอิม่ พรอ้มเครือ่งเคยีงผักสด กมิจ ิและอืน่ๆอกีมากมาย 

6.จมิดกั  ไกอ่บซอีิ๊ววุน้เสน้ เป็นเมนูอาหารเกาหลพีืน้เมอืงดัง้เดมิ เป็นไกผ่ัดรวมกบัวุน้เสน้ มนัฝร่ัง แค
รอท พรกิ และซอสด า เนื้อไกท่ีน่ิม่ รสชาตคิลา้ยกบัไกพ่ะโลส้ตูรเกาหล ีทานกบัขา้ว หอมอรอ่ย รสเผ็ด

ถงึเครือ่ง) 

7.ปลาสไตลเ์กาหล ี เสรฟิพรอ้มดว้ยน ้าซปุปรงุรส รับประทานพรอ้มกบัผัก เครือ่งเคยีง และขา้วสวย
รอ้นๆ 



ราคาทวัรร์วม 
1.คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัตามเสน้ทางทีร่ะบใุนรายการชัน้ทัศนาจรไป-กลบัพรอ้มคณะกรณีอยูต่อ่ตอ้ง

เสยีคา่เปลีย่นแปลงตัว๋ 

2.คา่อาหารทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ 

3.คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ 

4.คา่ทีพ่ักตามระบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ 

5.คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

6.คา่ภาษีสนามบนิ ทกุแหง่ทีม่ ี

7.คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละ 15 กก. 

8.คา่หวัหนา้ทัวรน์ าทา่นทอ่งเทีย่วตลอดรายการในตา่งประเทศ 

9.คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง 

-  การชดเชยอบุตัเิหตสุว่นบคุคลกรณี เสยีชวีติ สญูเสยี   อวัยวะ สายตาหรอื ทพุพลภาพถาวรสิน้เชงิ 
1,000,000 บาท 

- การรักษาพยาบาลตอ่อบุตัเิหตแุตล่ะครัง้ 500,000  บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 ราคาทวัรไ์มร่วม 
1.คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง, คา่โทรศพัทส์ว่นตวั, คา่ซกัรดี, มนิบิารใ์นหอ้ง, รวมถงึ
คา่อาหาร และเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ (หากทา่นตอ้งการสัง่เพิม่ กรณุาตดิตอ่หวัหนา้ทวัร์

แลว้จา่ยเพิม่เองตา่งหาก) 

2.คา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ทา่นละ 50,000 วอน หรอื 1,500 บาท ตอ่ทา่นตลอดทัง้ทรปิ 

3.คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% (กรณีออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท หรอืตอ้งการ
ใบก ากบัภาษี) 

4.คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด(ปกต ิ15 กก.) 

5.คา่วซีา่ส าหรับพาสปอรต์ตา่งดา้ว กรณุาเตรยีมเอกสารคอื 1)พาสปอรต์ 2)ใบประจ าตวัคนตา่งดา้ว 3)
ใบส าคญัถิน่ทีอ่ยู ่4)ส าเนาทะเบยีนบา้น(ถา้ม)ี 5)สมดุบญัชเีงนิฝาก(ถา้ม)ี 6)รปูถ่ายส ี2 นิว้ 2 รปู แลว้
ทางบรษัิทฯจะเป็นผูด้ าเนนิการยืน่วซีา่ใหท้า่นโดยจา่ยคา่บรกิารตา่งหาก(ส าหรับหนังสอืเดนิทางตา่ง

ดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งท าเรือ่งแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยืน่วซีา่) 

เงือ่นไขการจองและการใหบ้รกิาร 

1.ในการจองครัง้แรก มัดจ าทา่นละ 5,000 บาท หรอืช าระทัง้หมด 

2.สว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นเดนิทาง 30 วัน ในกรณีทีไ่มช่ าระเงนิสว่นทีเ่หลอืตามเวลาทีก่ าหนด ขอสงวน
สทิธิใ์นการบอกยกเลกิการเดนิทาง 



3.การจองจะมผีลสมบรูณ์ โดยจะตอ้งสง่แฟกซ ์หรอื อเีมล ์ใบจองทัวรใ์หเ้จา้หนา้ทีฝ่่ายขาย พรอ้มกรอก
รายชือ่ของผูเ้ดนิทางทีส่ะกดตรงตามหนังสอืเดนิทาง 

4.บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์หากลกูคา้ตอ้งการขอแยกออกจากกรุ๊ป หรอืไมเ่ทีย่วตามรายการทีบ่รษัิท
ก าหนด บรษัิทขอปรับทา่นละ 300 USD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การยกเลกิ 

1.การยกเลกิการเดนิทางจะมผีลสมบรูณ์ ก็ตอ่เมือ่ไดแ้ฟกซ ์หรอื อเีมล ์การยกเลกิใหก้บัเจา้หนา้ทีฝ่่าย
ขาย 

· ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วันท าการขึน้ไป       คนืเงนิทัง้หมด 

· ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15 วันท าการขึน้ไป       เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 5,000 บาท 

· ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7 - 14 วันท าการ            เก็บคา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาทัวร ์

· ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 1 - 6 วันท าการ        เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 100 % ของราคาทัวร ์

2.การขอยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีเ่จ็บป่วยหรอืมเีหตจุากรา่งกายทีไ่มส่ามารถเดนิทางในชว่งเวลาที่
จองได ้การยกเลกิการเดนิทาจะตอ้งแสดงใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลใหก้บัเจา้หนา้ทีฝ่่ายขาย

ทัง้นี้บรษัิทฯขอสงวนสทิธิพ์จิารณาในการคนืเงนิใหก้บัลกูคา้เป็นกรณีไป 

3.ในกรณีทีเ่จา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงปฏเิสธการเขา้-ออกนอกประเทศซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบ
ของบรษัิท บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ 

4.ในกรณีกรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุ หรอื เทศกาล บรษัิทฯไดม้กีารการันตมีัดจ า หรอื ซือ้ขายแบบมี
เงือ่นไขกบัสายการบนิ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT (เหมาล า), EXTRA FLIGHT 

(เทีย่วบนิพเิศษทีเ่พิม่เขา้มาชว่งวนัหยดุ หรอื เทศกาลดงักลา่ว) บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่มัด
จ า หรอื คา่ทัวรท์ัง้หมด 

 



หมายเหต ุ

1.บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์ยกเลกิการเดนิทาง ในกรณีทีจ่ านวนผูเ้ดนิทาง ต า่กวา่  15 ทา่น(ผูใ้หญ)่ ขึน้
ไป โดยบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วัน กอ่นการเดนิทาง 

2.เทีย่วบนิ ราคาและรายการทอ่งเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านงึถงึ
ผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

3.หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้จีดุประสงค์
เดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

4.ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายใดๆทัง้ส ิน้ อนัเนื่องมาจากเกดิกรณีความลา่ชา้จาก
สายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่จลาจล, การเมอืง, ภัยธรรมชาต ิ(โดยบรษัิทฯจะ

ด าเนนิการประสานงานเพือ่ใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุแกล่กูคา้) 

5.ทางบรษัิทฯสงวนสทิธไิมค่นืเงนิ ในกรณีทีท่า่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ เชน่ ไมเ่ทีย่วบาง
รายการ, ไมท่านอาหารบางมือ้ เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่ง ทางบรษัิทฯไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยใหต้วัแทน

ตา่งประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออกเดนิทางแลว้ 

6.ทางบรษัิทฯสงวนสทิธไิมรั่บผดิชอบใดๆ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิ
อบุตัเิหตทุีเ่กดิจากความประมาทของตวันักทอ่งเทีย่วเอง 

7.เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในเงือ่นไข
ขอ้ตกลงตา่งๆแลว้ ตามทีไ่ดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 

8.บรษัิทขอสงวนสทิธิเ์ฉพาะลกูคา้ทีม่วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้   

 


