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TRENDY WINTER 

(พกัสกรีีสอร์ท 1 คืน +  โซล 2 คืน) 
ไฟท์สวย  ไม่เสียเวลาเที่ยวกนัแบบเตม็วนั  ไม่ต้องรีบ  

 เดินทางโดยสายการบิน JIN AIR 
สายการบินในเครือของ KOREAN AIR 

  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ไฮไลท์โปรแกรม 
 บินตรงกรุงเทพฯ – อินชอน โดยสายการบิน JIN AIR สายการบินในเครือของ KOREAN AIR  
 พร้อมบริการอาหารแบบ COLD MEAL และ ฟรีน ้าหนกักระเป๋าขาไป – กลบั 15 กิโลกรัม/ ถือข้ึนเคร่ือง 12 กิโลกรัม 

 พกัโรงแรมระดบั 3 ดาว ระดบัมาตรฐานของประเทศเกาหลี พร้อมอาหารเชา้ พกัสกรีีสอร์ท 1 คืน และ โซล 2 คืน 
 เท่ียวครบทุกไฮไลท ์สนุกสนานกบัการเล่นสกี ENGLISH VILLAGE PAJU OUTLET เกาะนามิ  
        ท  ากิมจิพร้อมสวม    ชุดประจ าชาติเกาหลี  สวนสนุก LOTTE WORLD (รวมบตัร)  เก็บสตอเบอร์ร่ี 
        โซลทาวเวอร์ (ไม่รวมค่าข้ึนลิฟท)์  พระราชวงัชางด็อกกุง  
 ช็อปป้ิงกนัแบบจุใจท่ียา่นทงแดมุน  เมียงดง  DUTYFREE และฮงอิค 
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วนั โปรแกรมการเดินทาง เช้า กลางวนั เยน็ โรงแรมทีพ่กั 
1 กรุงเทพฯ – อินชอน X X X - 

2 
อินชอน – ENGLISH VILLAGE – PAJU OUTLET –  
เกาะนามิ – สนุกกบัการเล่นสกี - สกีรีสอร์ท 

X ทกัคาลบ้ี ชาบู ชาบู 
PHOENIX SKI 

3 STAR HOTEL 

3 
เก็บสตอเบอร์ร่ี – กิมจิ+สวนชุดฮนับก – LOTTE WORLD – 
COSMETIC SHOP – ชอ้ปป้ิงทงแดมุน  

โรงแรม คาลบ้ี บิบิมบบั 
SEOUL 

3 STAR HOTEL 

4 
ศูนยโ์สม – น ้ามนัสน – พระราชวงัชางด็อกกุง –  
SEOUL TOWER – คลองชองเกชอน – DUTY FREE  
– ชอ้ปป้ิงเมียงดง– ชมโชว ์NANTA 

โรงแรม ไก่ตุ๋มโสม 
โอซมั 
พลูโกกิ 

SEOUL 
3 STAR HOTEL 

5 
ฮอ็กเก็ตนามู – TRICK EYE + ICE MUSEUM – ฮงอิค – 
ซุปเปอร์มาเก็ต – กรุงเทพฯ 

โรงแรม บาบีคิวบุฟเฟ่ X  

 

ราคานีไ้ม่รวม 
1. ค่าชุดเล่นสกีประมาณ 15,000 วอน ค่าอุปกรณ์เล่นสกีประมาณ 35,000 วอน  
2. ค่าทริปไกด+์คนขบัรถ 1,200 บาทต่อท่านต่อทริป  หรือ 40,000 วอน 

 

วนัแรก     กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) -  เกาหลใีต้ (สนามบินอนิชอน) 

19.30 คณะพร้อมกนัท่ีจุดนดัหมาย สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ K  
สายการบิน JIN AIR (LJ) (ลงประตูทางเขา้หมายเลข 6) โดยมีหวัหนา้ทวัร์และเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ  
รอตอ้นรับและอ านวยความสะดวกก่อนข้ึนเคร่ือง 

 

เวลานัดหมาย FLIGHT BANGKOK INCHOEN เคาน์เตอร์ 
19.30 น. LJ004 22.40 น. 05.55 น. K 
21.30 น. LJ002 01.05 น. 08.25 น. D 

 

หมายเหตุ  
1. เวลานดัหมายจะท าการยนืยนักบัลูกคา้อีกคร้ังในใบนดัหมายการเดินทาง 
2. หากลูกคา้มีความประสงคจ์ะท าการซ้ือตัว๋ภายในประเทศ รบกวนสอบถามเวลานดัหมายและไฟทบิ์นกบั  

เจา้หนา้ท่ีฝ่ายขายอีกคร้ัง 
 

22.40 บินลดัฟ้าสู่ประเทศเกาหลีใต ้โดยสายการบิน JIN AIR (LJ) เท่ียวบินท่ี LJ004 / LJ 002  
บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง **เท่ียวบินอาจมีการเปล่ียนแปลง จะแจง้ใหท้ราบอีกคร้ัง** 

 

วนัที่2    ENGLISH VILLAGE ไม่รวม RAIL BIKE –  PAJU OUTLET - เกาะนามิ  – SKI RESORT (พกั 1 คืน)   

05.55 เดินทางถึง สนามบินอนิชอน ประเทศเกาหลีใต ้หมายเหตุ: เวลาทอ้งถ่ินเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง  
(กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น เพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย)  
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หลงัจากผา่นการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรเกาหลี  
น าท่านเดินทางสู่เมือง น าท่านเดินทางสู่  PAJU ENGLISH VILLAGE สถานท่ีถ่ายท าซีร่ีส์เกาหลีท่ีโด่งดงั
ต่างๆ สร้างตามแบบสถาปัตยกรรมของเวอร์จิเนียสหรัฐอเมริกา ท่ีให้ความรู้สึกเหมือนอยูใ่นสถานท่ีตน้แบบ
มาก ให้ทุกท่านได้เพลิดเพลินและสนุกสนานกบัการ ป่ันจักรยาน RAIL BIKE ชมความน่ารักโดยรอบ
ของ PAJU ENGLISH VILLAGE   จากนั้นน าท่านช๊อปป้ิงท่ี Paju Premium Outlet เป็น Outlet Mall แห่ง
ใหม่และใหญ่ท่ีสุดในเกาหลีใต ้ ซ่ึงมีร้านคา้หลากหลายกวา่ 165 ร้านคา้ และมีสินคา้ Brand ดงัมากมายหลาย
ยี่ห้อ เช่น Armani, Calvin Klein, Diesel, DKNY, Guess, Escada โดยสินคา้จะมีการจดัลดราคา 30-80% อีก
ดว้ย 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั  
น าท่านเดินทางสู่ เกาะนามิ เมืองชุนชอน จงัหวดั คงัวอน ลงเรือเฟอร์รีขา้มไปยงัเกาะ (ใช้เวลาประมาณ 10 
นาที) ให้ท่านได้ด่ืมด ่ ากับธรรมชาติ แมกไม้ ทิวสนบนเกาะนามิ ซ่ึงถือเป็นช่วงเวลาท่ีดีท่ีสุดท่ามกลาง
บรรยากาศโรแมนติกของใบไมเ้ปล่ียนสี ภาพแห่งสีสันความงดงามของใบไม ้ให้ท่านไดย้อ้นรอยละครรักแนว 
DRAMA ซีรียเ์กาหลีท่ีโด่งดงัไปทัว่เอเชีย  WINTER LOVE SONG  หรือ เพลงรักในสายลมหนาว พร้อมเก็บ
ภาพความประทบัใจ ถ่ายรูป กบัดาราแสดงน า BAE YONG JOON และ CHOI JI WOO รูปป้ันท่ีสร้างข้ึนเพื่อ
ไวเ้ก็บเป็นภาพความประทบัใจ กบัฉากและเน้ือเร่ืองท่ีเรียกเสียงสะอ้ืนและน ้ าตาของผูช้มนอกจออยา่งท่วมทน้
นอกจากน้ียงัมีกิจกรรมอ่ืนๆให้ท่านไดป่ั้นจกัรยานชมวิวเหมือนในละครหรือชมฟาร์มเล้ียงนกกระจอกเทศ   
จากนั้นน าท่านSKI RESORT เพ่ือให้ทุกท่านสนุกสนานกับการเล่นสกี ประเทศเกาหลี มีสถานท่ีเล่นสกีท่ี
ไดรั้บความนิยมอยูห่ลายแห่ง  ลานสกีของเกาหลีจึงเป็นท่ีรู้จกักนัดีในทัว่เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้จีนและญ่ีปุ่น 
ตลอดจนนกัสกีระดบัอาชีพจากยุโรปและอเมริกา  จึงไดอ้อกแบบลานสกีท่ีไดร้ะดบัมาตรฐานมากท่ีสุด โดย
ทุกท่ีแบ่งพื้นท่ีส าหรับผูท่ี้เร่ิมเล่นเล่ือนต าแหน่งไปจนถึงระดบัADVANCE  ทั้งยงัมีส่ิงอ านวยความสะดวกไว้
มากมาย ไม่วา่จะเป็น ท่ีพกัโรงแรม  ร้านอาหาร มินิมาร์ท  ใหท้่านท่ีหลงใหลในการเล่นสกีหรือจะสนุกต่ืนเตน้
กบัความเร็วของสโนวบ์อร์ดท่ีไหลเล่ือนลงมาจากเนินสกีบนภูเขาไดอ้ยา่งเตม็ท่ี  
(ชุดสกีและอุปกรณ์สกีไม่รวมในค่าทวัร์) 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า  
จากนั้นน าท่านเขา้สู่ท่ีพกั PHOENIX  SKI  RESORT  หรือเทียบเท่า 
 

วนัที3่  เก็บสตอเบอร์ร่ี - กิมจิแลนด์ พร้อมใส่ชุดประจ าชาติเกาหลี “ฮันบก” –  สวนสนุก LOTTE WORLD  
(รวมบัตร) – COSMETIC  SHOP - SEOUL TOWER (ไม่รวมค่าขึน้ลฟิต์) - ช้อปป้ิงทงแดมุน 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
น าทุกท่านเดินทางสู่ ไร่สตรอเบอร์ร่ี  เปิดประสบการณ์ท่องเท่ียวเชิงเกษตรเก็บและล้ิมรสสตรอเบอร์ร่ีเกาหลี
สดๆ ในบรรยากาศภายในไร่สตรอเบอร์ร่ีอยา่งแทจ้ริงท่านจะไดพ้บกบัวิถีชีวิตชาวไร่สตรอเบอร์ร่ีของเกาหลี 
วา่มีวิธีการปลูกอย่างไรจึงไดผ้ลสตรอเบอร์ร่ีท่ีขนาดใหญ่เป็นพิเศษและหวานหอมชวนน่ารับประทานเป็นท่ี
ช่ืนชอบของชาวเกาหลีเอง และชาวต่างชาติ และยงัเป็นผลไมส่้งออกของประเทศอีกดว้ยชมวิธีการปลูก การ
ดูแลรักษา และท่านยงัสามารถเลือกชิมสตรอเบอร์ร่ีไดจ้ากภายในไร่  น าท่านเดินทางสู่  กิมจิแลนด์ เล่ากนัวา่
กิมจิเกิดข้ึนสมยัโชชอนโดยชาวบา้นจะเก็บผกัสดหมกัไวใ้นไหเพื่อไวกิ้นไดใ้นทุกฤดูกาล ชาวเกาหลีจะน ากิม
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จิใส่ลงในอาหารแทบทุกชนิด ตั้งแต่ ขา้วสวย ซุป ขา้วผดั สตู บะหม่ี จนกระทั้งพิซซ่า และเบอร์เกอร์ ”กิมจิ” 
จึงถือเป็นอาหารประจ าชาติของคนเกาหลี ท่ีไม่วา่ม้ือไหนจะตอ้งมีกิมจิเป็นเคร่ืองเคียงประจ าโต๊ะอาหารในทุก
ม้ือ คนเกาหลีในสมยัก่อนนิยมท ากิมจิไวกิ้นเองท่ีบา้น ซ่ึงกิมจินั้นมีมากกว่า 100 ชนิด ดงันั้นสูตรตน้ต าหรับ
ของแต่ละบา้นจึงไม่เหมือนกนั ใหท้่านไดเ้รียนรู้ส่วนผสมของการท ากิมจิและไดฝึ้กลองท าดว้ยฝีมือของตวัเอง
พร้อมน าทุกท่านไดใ้ส่ชุดประจ าชาติเกาหลี “ฮันบก” และถ่ายรูปภาพความประทบัใจ เดินทางสู่ สวนสนุก 
LOTTE WORLD  สวนสนุกในร่มท่ีใหญ่ท่ีสุดในเกาหลี  เร่ิมตน้ดว้ยความสนุกสุดยอดกบั 5 ส่ิงท่ีไม่ควร
พลาดเร่ิมดว้ย PHARAOH’S FURY ต่ืนเตน้เลา้ใจกบัการล่องแก่งพิชิตฟาร์โร แห่งอียิปต์, ADLANTIC 
ADVENTURE นัง่รถไฟเหาะพิชิตแอตแลนติก, GYRO DROP เกา้อ้ีหมุนเหาะดว้ยความเร็ว 100 กิโลเมตรต่อ
ชัว่โมง ดว้ยความสูงกวา่ 70 เมตร เพลิดเพลินมหกรรมขบวนพาเหรดท่ีเฉลิมฉลองใน WORLD CANIVAL 
PARADE พร้อม พบความอศัจรรยใ์จและต่ืนตากบั เลเซอร์โชว์ การแสดงท่ีน าทุกท่านไปสู่ดินแดนแห่ง
กาแล็กซี ให้ท่านไดเ้ต็มอ่ิมกบับตัรFREE PASSเล่นเคร่ืองเล่นไดทุ้กชนิดไม่จ  ากดัจ านวนคร้ัง ท่ี MAGIC 
LAND ท่ีมีเคร่ืองเล่นหลากหลาย ไม่วา่จะเป็น WAIKIKI WAVE, SWING TREE, BUNGEE DROP และอ่ืนๆ 
อีกมากมาย  หรือท่านสามารถสนุกสนานกบัการเล่น ICE SKATING บนลานน ้าแขง็ขนาดใหญ่ 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั  
 จากนั้นน าท่าน ศูนย์รวมเคร่ืองส าอางแบรนด์ดังเกาหลี เช่น ROJUKISS, LOTREE, LANEIGN, 
SULWASOO ให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือในราคาพิเศษ  น าท่านยอ้นรอยละครซีรียเ์กาหลีดงัท่ี “นมัซาน” ภูเขาแห่ง
เดียวท่ีตั้งอยูใ่จกลางกรุงโซล บนยอดเขามีหอ SEOUL TOWER 1 ใน 18 หอคอยเมืองท่ีสูงท่ีสุดในโลกมี
ความสูงถึง 480 เมตร เหนือระดบัน ้ าทะเล น าท่านสู่ NAMSAN VIEW POINT ให้ท่านไดถ่้ายรูปและสัมผสั
ความน่ารักของวยัรุ่นเกาหลี นิยมมาคลอ้งกุญแจไวด้ว้ยกนัระเบียงทุกดา้นของ SEOUL TOWER จึงเต็มไปดว้ย
กุญแจหลากหลายสี  ถึงเวลาพาทุกท่านตะลุยสู่แหล่งช้อปป้ิงท่ีไดช่ื้อวา่ใหญ่ท่ีสุดในเอเชีย ตลาดทงแดมุน 
ห้างสรรพสินคา้กวา่ 10 แห่ง ท่ีบางห้างเปิดตลอด 24 ชัว่โมง เช่น  MIGLIORE, DOOTA TOWER, HELLO 
AM, DESIGNER CLUB  ท่านสามารถเลือกซ้ือสินคา้หลากหลายประเภทไดท่ี้น่ี อาทิเช่น เส้ือผา้บุรุษ-สตรี 
รองเทา้บุรุษ-สตรี รองเทา้ผา้ใบ เขม็ขดั ของท่ีระลึก ชุดเคร่ืองครัว ถุงเทา้ ผา้พนัคอ ในราคาเกาหลีอยา่งแทจ้ริง 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า  
 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั  BENIKEA SEOUL OR SKY CITY HOTEL   หรือเทียบเท่า 
 

วนัทีส่ี่     ศูนย์โสมรัฐบาล - RED PINE - บลูเฮาส์ -พระราชวงัชางด็อกกุง – คลองชองเกชอน – DUTY FREE –   
               ช้อปป้ิงเมียงดง – ชมโชว์สุดประทบัใจ  NANTA SHOW 

เช้า         รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 น าท่านสู่ ศูนย์โสมรัฐบาล ซ่ึงรับรองคุณภาพจากรัฐบาล เป็นโสมท่ีอายุ 6 ปี ซ่ึงถือวา่มีคุณภาพดีท่ีสุด ให้ท่าน

ไดเ้ลือกซ้ือโสมคุณภาพและราคาถูกกวา่ไทย 2 เท่า โสมเกาหลีถือเป็นยาบ ารุงร่างกาย หรือสามารถซ้ือเป็นของ
ฝากจากประเทศเกาหลี จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ร้านสมุนไพร RED PINE เป็นผลิตภณัฑ์ ท่ีสกดัจากน ้ ามนัสน 
ท่ีมีสรรคุณช่วยบ ารุงร่างกาย ลดไขมนั ช่วยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในร่างกาย จากนั้นน าท่านเดิน
ทางผ่านชมท าเนียบประธานาธิบดี หรือบลู เฮาส์  จากนั้ นน าท่านเ ท่ียวชม พระราชวังชางด๊อกกุง 
(Changdeokgung)  เป็นพระราชวงัท่ีสวยงามและทรงคุณค่าท่ีสุดในประวติัศาสตร์เกาหลี ท่ีเคยมีการปกครอง
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ดว้ยระบบกษตัริย ์จนไดรั้บการข้ึนทะเบียนให้เป็นหน่ึงในมรดกโลกทางดา้นวฒันธรรมขององคก์ารยูเนสโก 
พระราชวงัแห่งน้ีมีความส าคญัมากเพราะเป็นพระราชวงัหลวง สร้างในปี ค.ศ.1405 ใช้เป็นท่ีประทบัของ
กษตัริยใ์นราชวงศ์โชชอนหลายพระองค์ จนถึงพระเจา้ชุนจง (Seonjeong) ซ่ึงเป็นกษตัริยอ์งค์สุดทา้ยของ
ราชวงศ ์ท่ีส้ินพระชนมล์งในปี ค.ศ.1926 ดงันั้น ทางรัฐบาลเกาหลีจึงไดอ้นุรักษพ์ระราชวงัแห่งน้ีเอาไวอ้ยา่งดี
ท่ีสุด   

กลางวนั      รับประทานอาหารกลางวนั 
น าท่านสู่ คลองชองเกชอน คลองเก่าแก่ในอดีตมีอายกุวา่ 600 ปี ท่ีทอดผา่นใจกลางเมืองหลวงในปัจจุบนัมีการ
พฒันาและบูรณะคลองข้ึนมาใหม่ มีความยาวกวา่ 6 กม.เป็นสถานใหค้นไดเ้ขา้มาพกัผอ่น โดยจดักิจกรรมต่างๆอาทิ 
งานแสดงศิลปะต่าง งานดนตรี นิทรรศการดอกไม ้   พบกบัเร่ืองราวความมหศัจรรยข์องคลองชองเกชอนแห่งน้ี  
จากนั้นน าท่านชมแหล่งชอ้ปป้ิงปลอดภาษี DUTY  FREE ชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นม  มากมาย อาทิ นาฬิกา,แวน่ตา,
เคร่ืองส าอางค,์กระเป๋า,กลอ้งถ่ายรูป หรือจะเป็นโทรศพัทมื์อถือ ใหท้่านอิสระไดเ้ลือกซ้ืออยา่งเตม็ท่ี ถึงเวลาพาทุก
ท่านไปชอ้ปป้ิงท่ี เมียงดง หรือ สยามสแควร์เกาหลที่านสามารถเลือกสินคา้เทรนด์แฟชัน่ล่าสุดของเกาหลีไดท่ี้น่ี
โดยเฉพาะสินคา้วยัรุ่นเช่นเส้ือผา้ รองเทา้ กระเป๋า เคร่ืองประดบั ทั้งแบรนดเ์นม เช่น EVISU, GAP, ONISUKA 
TIGER และสินคา้จากแบรนดเ์กาหลีโดยเฉพาะ เคร่ืองส าอางเช่นETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE 
SHOP, MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE อีกทั้งยงัมีร้านกาแฟ ร้านอาหารต่างๆ ท่านสามารถล้ิมลองไอศกรีม 
2,000 วอน ท่ีสูงเกือบฟุตไดท่ี้น้ี  และKRISPY KREMEโดนทั ท่ีสุดแสนอร่อย  
จากนั้นชมสุดยอดการแสดง NANTA SHOW สับ หัน่ มนั ซ่า ฮา ตะหลิวปลิว การแสดงท่ีไม่ใชค้  าพูด ซ่ึง
ผสมผสานดนตรีดั้งเดิมของเกาหลีอยา่ง "Samulnori" เขา้กบัความตลกและความเป็นละคร เป็นโชวแ์รกของเอเชียท่ี
สร้างความประทบัใจใหแ้ฟนละคร ท่ีเวที Broadway New York มาแลว้ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า  
น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั  BENIKEA SEOUL OR SKY CITY HOTEL   หรือเทียบเท่า 
 

วนัที่ห้า  ศูนย์สมุนไพรฮ๊อกเกตนามู –– TRICK   EYE  MUSEUM + ICE MUSEUM -ช้อปป้ิงย่านฮงอคิ – 
              SUPER MARKET - กรุงเทพฯ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร ของโรงแรม 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่  ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู ตน้ไมช้นิดน้ีเจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาท่ีปราศจาก
มลภาวะและระดบัสูงเหนือน ้ าทะเล 50-800 เมตร เมล็ดพนัธ์ุของสมุนไพรอ๊อตเกตนามูน้ี เป็นท่ีนิยมของคน
เกาหลีรุ่นใหม่ เพราะมีผลช่วยดูแลตบัใหแ้ขง็แรง ป้องกนัโรคตบัแข็งไม่ถูกท าลายจาการด่ืมแอลกอฮอล์ กาแฟ 
บุหร่ี สารตกคา้งจากอาหาร และยา     

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั  
จากนั้นน าท่านสู่ TRICK EYE  MUSEUM แกลอร่ี “เคล็ดลบังานศิลปะแห่งภาพ” แนวคิดรูปแบบใหม่ เพื่อ
ตอ้งการจะจุดประกายความคิดสร้างสันและจินตนาการของการสร้างภาพ โดยใชเ้ทคนิคพิเศษจากภาพสามมิติ
ท่ีรวมทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และการซ้อนภาพกระตุน้ความเคล่ือนไหวของภาพให้มีมิติเหมือนจริง โดยให้
ความรู้สึกมีส่วนร่วมกบัภาพถ่ายนั้นๆ ในพิพิธภณัฑ์มีภาพงานช้ินโบวแ์ดง สนุกกนัแบบเต็มๆ กบัการแอ็คชัน่
ท่าทางต่างๆ ท่ีรูปถ่ายของท่านจะออกมาดูประหน่ึงเหมือนจริงในเหตุการณ์   พร้อมกับเข้าชม ICE 
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MUSEUM เมืองน ้าแขง็ท่ีมีผลงานศิลปะแกะสลกัน ้ าแข็งกวา่ 50 ช้ิน  รวมอยูใ่นท่ีเดียว พร้อมจดัแสดงในแบบ
ท่ีไม่ธรรมดา แต่จ าลองเป็นเมืองท่ีทุกอย่างกลายเป็นน ้ าแข็ง! และเอาใจเด็กๆ ด้วยสไลเดอร์น ้ าแข็ง และ
กิจกรรมอ่ืนๆ อีกมากมาย ใหคุ้ณไดเ้ดินเท่ียวอยา่งไม่รู้สึกเบ่ือ อาทิ สัมผสัประสบการณ์นัง่รถลากกวางรูดอร์ฟ 
ทกัทายลุงซานตา้ โพสท่าคู่กบันกเพนกวินขั้วโลก ส ารวจบา้นน ้ าแข็งเอสกิโม เยี่ยมชมปราสาทน ้ าแข็ง ชมวิว
จากบนก าแพงเมือง และลองเขา้พกัโรงแรมท่ีทุกอยา่งท าจากน ้ าแข็ง!  และต่อดว้ย ช้อปป้ิงที่ฮงอิก แหล่งชอ้ป
ป้ิงท่ีอยู่ลอ้มรอบไปดว้ยมหาวิทยาลยัช่ือดงัในเกาหลี สินคา้ในยา่นน้ีส่วนใหญ่เป็นสินคา้วยัรุ่นท่ีทนัสมยัและ
ราคาไม่แพงเช่นเส้ือผา้ท่ีออกแบบโดยดีไซด์เนอร์เกาหลีรองเทา้กระเป๋าเคร่ืองประดบั เคร่ืองส าอาง และยงัมี
ร้านแบรนด์เนมอยู่ทัว่ไปเช่น EVISU, ZARA ทุกวนัเสาร์ลานหนา้ประตูของมหาวิทยาลยัฮงอิค จะมีผลงาน
ศิลปะในรูปแบบต่างๆ เช่น เคร่ืองประดบั ตุ๊กตา เส้ือผา้ และของแฮนด์เมด ท่ีน่ารักและใชค้วามคิดสร้างสรรค ์
ของบางอย่างท ามาช้ินเดียวเพื่อให้ได้เลือกซ้ือ บางทีอาจเป็นสินค้าท่ีมีช้ินเดียวในโลก  ได้เวลาน าท่านสู่
สนามบินอินชอน  น าท่านสู่สนามบินอินชอน ระหว่างทางพาท่านแวะละลายเงินวอนท่ีร้านคา้สนามบิน 
SUPER MARKET ซ่ึงท่านสามารถเลือก ซ้ือสินคา้เกาหลีได้อีกรอบ โดยเฉพาะของกิน เช่น บะหม่ีซิ
นราเมียน (มาม่าสไตล์เกาหลี) อูด้ง กิมจิ ขนมช๊อคโก้พาย น ้ าจ้ิมปรุงรสหมูย่างเกาหลี ไก่ตุ๋นโสมส าเร็จรูป 
ผลไมต้ามฤดูกาล ในราคาพิเศษก่อนกลบัเมืองไทย 

17.55 เดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯโดยสายการบิน JIN AIR (LJ) เท่ียวบินท่ี LJ003 
บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 

21.25 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

 

FLIGHT INCHOEN BANGKOK  
LJ003 17.25 น. 21.25 น. 
LJ001 19.55 น. 23.35 น. 

 

เมนูอาหาร 
1. DUKKALBI ไก่ผดัเผด็บาร์บีคิวเป็นเน้ือไก่ท่ีหัน่ออกเป็นช้ินพอค า คลุกเคลา้ดว้ยซีอ๊ิวเคร่ืองปรุง และหมกัทิ้ง

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

และเส้นอูดง้ซ่ึงขาดไม่ไดใ้นการทาน ชาบู ชาบู พร้อมขา้วสวย 
3. คาลบี ้ หมูยา่งเกาหลี เป็นอาหารพื้นเมืองเกาหลีเล่ืองช่ือและเป็นท่ีรู้จกักนัดีทัว่โลก มีรสชาติออกหวานกลม

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

4. พบิิมพพั พุลโกก ิ ท  าจากขา้วสวยผสมกบัเน้ือหมูหัน่เป็นช้ินเล็กๆ ผกัปรุงรสและไข่ จะคลุกกบัโคชูจงั (ซอส
พริกรสเผด็) ก็ไดถ้า้ตอ้งการ เสิร์ฟพร้อมหมูผดัวุน้เส้น และหอมใหญ่ มีน ้าขลุกขลิกออกรสหวานเล็กนอ้ย 

5. ซัมเคทงั หรือ ไก่ตุ๋นโสม อาหารต าหรับชาววงับ ารุงสุขภาพ บริการท่านละ 1 ตวั บรรจุอยูใ่นหมอ้เหล็กร้อนๆ 
ภายในตวัไก่จะยดัไส้ดว้ยขา้ว และของบ ารุงต่างๆ อาทิ เม็ดพุทราแหง้ รากโสม เก๋าก้ี ปรุงรสดว้ยพริกไทยด า และ
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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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อตัราค่าบริการ ท่านละ 

5-9 / 9-13 / 10-14 / 11-15 / 12-16 / 16-20 / 17-21 / 18-22 /19-23 ธันวาคม 60 

7-11 / 8-12 / 9-13 / 14-18 / 15-19 / 16-20 มกราคม 61 
18,900 

2-6 / 3-7 / 4-8 / 6-10 / 7-11 /8-12 / 13-17 / 14-18 / 15-19 /  

20-24 / 21-25 ธันวาคม 60 

2-6 / 3-7 / 10-14 / 17-21 / 19-23 มกราคม 61 

19,900 

1-5 / 25-29  ธันวาคม 60 

1-5 มกราคม 61 
20,900 

22-26 / 23-27 / 24-28 /26-30 / 27 – 31 ธันวาคม /  

30 ธันวาคม – 3 มกราคม 61 / 31 ธันวาคม 60 – 4 มกราคม 61 
23,900 

28 ธันวาคม 60 – 1 มกราคม 61 

29 ธันวาคม – 2 มกราคม 61 
25,900  

พกัเดี่ยวเพิม่ 7,900 บาท 
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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 40,000 วอน หรือ 
1,200 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 5,000 บาท หรือช าระทั้งหมด  
2. ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนเดินทาง 30 วนั ในกรณีท่ีไม่ช าระเงินส่วนท่ีเหลือตามเวลาท่ีก าหนด ขอสงวนสิทธ์ิในการบอกยกเลิกการเดินทาง 
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ โดยจะตอ้งส่งแฟกซ์ หรือ อีเมล ์ ใบจองทวัร์ใหเ้จา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมกรอกรายช่ือของผูเ้ดินทางท่ีสะกดตรง

ตามหนงัสือเดินทาง 
4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ หากลูกคา้ตอ้งการขอแยกออกจากกรุ๊ป หรือไม่เท่ียวตามรายการท่ีบริษทัก าหนด บริษทัขอปรับท่านละ 300 USD 
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 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. การขอยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเจ็บป่วยหรือมีเหตจุากร่างกายท่ีไม่สามารถเดินทางในช่วงเวลาท่ีจองได ้การยกเลิกการเดินทาจะตอ้ง
แสดงใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลใหก้บัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขายทั้งน้ีบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิพิจารณาในการคืนเงินใหก้บัลูกคา้เป็นกรณีไป  
3. ในกรณีท่ีเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองปฏิเสธการเขา้-ออกนอกประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ
ไม่คืนค่าทวัร์ไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน 
4. ในกรณีกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุ หรือ เทศกาล บริษทัฯไดมี้การการันตีมดัจ า หรือ ซ้ือขายแบบมีเง่ือนไขกบัสายการบิน รวมถึง
เท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT (เหมาล า), EXTRA FLIGHT (เท่ียวบินพิเศษท่ีเพ่ิมเขา้มาช่วงวนัหยดุ หรือ เทศกาลดงักล่าว) 
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่ามดัจ า หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมด 
หมายเหตุ 
1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีจ านวนผูเ้ดินทาง ต ่ากว่า  15 ท่าน(ผูใ้หญ่) ข้ึนไป โดยบริษทัฯ จะแจง้ให้

ทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนั ก่อนการเดินทาง  
2. เ ท่ียวบิน ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของ 

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

การนดัหยดุงาน, การก่อจลาจล, การเมือง, ภยัธรรมชาติ (โดยบริษทัฯจะด าเนินการประสานงานเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
แก่ลูกคา้)  

5. ทางบริษทัฯสงวนสิทธิไม่คืนเงิน ในกรณีท่ีท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ เช่น ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบาง
ม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 

6. ทางบริษทัฯสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความ
ประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 

7. เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯจะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆแลว้ ตามท่ีได้
ระบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 

8. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะลูกค้าทีม่ีวตัถุประสงค์เพ่ือการท่องเทีย่วเท่าน้ัน    
 
 

    


