
TRENDY WINTER Page   1 
 

 

TRENDY WINTER 
 (พกัสกรีีสอร์ท 1 คนื +  โซล 2 คนื)  

ไฟล์สวย  ไม่เสียเวลาเทีย่วกนัแบบเต็มวนั  ไม่ต้องรีบ 
 เดินทางโดยสายการบิน JIN AIR(LJ)  

 

 
 
 
 

ไฮไลท์โปรแกรม 
 บินตรงกรุงเทพฯ – อินชอน โดยสายการบิน JIN AIR สายการบินในเครือของ KOREAN AIR  

พร้อมบริการอาหารแบบ COLD MEAL และ ฟรีนํ้าหนกักระเป๋าขาไป – กลบั 15 กิโลกรัม/ ถือข้ึนเคร่ือง 12 กิโลกรัม 

 สมัผสักบัการพกัผอ่นแบบเตม็รูปแบบในโรงแรมระดบั 3 ดาว ของประเทศเกาหลีใต ้พร้อมอาหารเชา้ พกัสกรีี
สอร์ท 1 คนื และ โซล 2 คนื 

 เรียนรู้การทาํคพัเคก้สูตรเฉพาะของเกาหลีใต ้อ่ิมอร่อยจุใจกบับุฟเฟ่ต ์
 เท่ียวครบทุกไฮไลท ์เกาะนามิ สนุกสนานกบัการเล่นสกี  เกบ็สตอเบอร์ร่ี ล้ิมรสลมหนาวท่ามกลางบรรยากาศสุด

แสนโรแมนติกท่ีสวนสนุก EVERLAND(รวมค่าเขา้สวนสนุก)โซลทาวเวอร์ (ไม่รวมค่าข้ึนลิฟท)์   
พระราชวงัชางดอ็กกงุ ช็อปป้ิงกนัแบบจุใจท่ียา่นทงแดมุน  เมียงดง  DUTYFREE และ ถนนเอวา 

วนั โปรแกรมการเดินทาง เช้า กลางวนั เย็น โรงแรมที่พกั 
1 กรุงเทพฯ – อินชอน X X X - 

2 
หมู่บา้นเทพนิยาย – ไชน่าทาวน์  –  เกาะนามิ –  สนุกกบัการ
เล่นสกี   

X ทกัคาลบ้ี ชาบู ชาบู 
SKI RESORT 

3 STAR HOTEL 

3 
เกบ็สตอเบอร์ร่ี - กิมจิแลนด ์พร้อมใส่ชุดประจาํชาติเกาหลี 
“ฮนับก” –  สวนสนุก EVERLAND (รวมบตัร) 
COSMETIC  SHOP - ชอ้ปป้ิงทงแดมุน 

โรงแรม คาลบ้ี บิบิมบบั 
SEOUL 

3 STAR HOTEL 

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

โรงแรม ไก่ตุ๋มโสม 
โอซมั 

พลโูกกิ 
SEOUL 

3 STAR HOTEL 
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5 
ศูนยส์มุนไพรฮ๊อกเกตนามู – ศูนยพ์ลอยอเมทิส  –  เรียนการ
ทาํคพัเคก้สไตลเ์กาหลี  – 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) โดยมีหวัหนา้ทวัร์และเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯรอตอ้นรับและอาํนวยความ
สะดวกก่อนข้ึนเคร่ือง  

เวลานัดหมาย FLIGHT BANGKOK INCHOEN 
19.30 น. LJ002 22.40 น. 05.55 น. 
21.30 น. LJ001 01.05 น. 08.25 น. 

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

วนัที2่    หมู่บ้านเทพนิยาย – ไชน่าทาวน์  –  เกาะนามิ –  สนุกกบัการเล่นสก ี  

05.55+1 เดินทางถึง สนามบินอนิชอน ประเทศเกาหลีใต ้หมายเหตุ: เวลาทอ้งถ่ินเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง  
(กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถ่ิน เพือ่ความสะดวกในการนัดหมาย)  
หลงัจากผา่นการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรเกาหลี  
นาํท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านเทพนิยาย หรือ DONGWHA MAEUNL ไดถู้กเนรมิตร และตกแต่งใหห้มู่บา้นท่ี
แสนธรรมดาใหก้ลายเป็นหมู่บา้นแห่งเทพนิยาย โดยนาํนิยายท่ีทุกท่านคุน้เคยหลายเร่ืองมาวาดภาพตกแต่ง
รอบๆหมู่บา้นแห่งน้ี เช่น ปีเตอร์แพน สโนวไ์วทก์บัคนแคระทั้ง 7 อะลาดินกบัตะเกียงวิเศษ  หนูนอ้ยหมวก
แดง ฯลฯ ใหท่้านไดถ่้ายภาพไดเ้กือบทุกมุม หนัไปทางไหนกต็อ้งถ่ายภาพเกบ็ไวเ้ป็นท่ีระลึก จากนั้นนาํท่าน
เดินทางสู่  อนิชอนไชน่าทาวน์ เป็นชุมชนของชาวจีนท่ีถือกาํเนิดจากการเปิดท่าเรืออินชอนในปี ค.ศ. 1883 ใน
อดีตนบัเป็นพื้นท่ีสาํคญัในการขนส่งและคา้ขายสินคา้จากประเทศจีน สาํหรับปัจจุบนัน้ีชาวจีนท่ียงัคงอาศยัอยู่
เป็นรุ่นท่ี 2 หรือรุ่นท่ี 3 นบัจากท่ีมีการบุกเบิก แต่กล่ินไอและการดาํรงไวซ่ึ้งวฒันธรรมของคนรุ่นก่อนยงัคงมี
ใหเ้ห็น รวมไปถึงการไดมี้โอกาสไดล้ิ้มลองรสชาติอาหารจีนท่ีมีใหเ้ลือกสรรหลายร้านท่ีอินขอนไชน่าทาวน์
แห่งน้ี 

กลางวนั      รับประทานอาหารกลางวัน  
นาํท่านเดินทางสู่ เกาะนามิ เมืองชุนชอน จงัหวดั คงัวอน ลงเรือเฟอร์รีขา้มไปยงัเกาะ (ใชเ้วลาประมาณ 10 
นาที) ใหท่้านไดด่ื้มดํ่ากบัธรรมชาติ แมกไม ้ ทิวสนบนเกาะนามิ และไสก้รอกนามิแสนอร่อยท่ามกลางอากาศ
อนัหนาวเหน็บ ซ่ึงถือเป็นช่วงเวลาท่ีดีท่ีสุดท่ามกลางบรรยากาศโรแมนติกของฤดูหนาวใหท่้านไดย้อ้นรอย
ละครรักแนว DRAMA ซีรียเ์กาหลีท่ีโด่งดงัไปทัว่เอเชีย  WINTER LOVE SONG  หรือ เพลงรักในสายลม
หนาว พร้อมเกบ็ภาพความประทบัใจ ถ่ายรูป กบัดาราแสดงนาํ BAE YONG JOON และ CHOI JI WOO รูป
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ป้ันท่ีสร้างข้ึนเพื่อไวเ้กบ็เป็นภาพความประทบัใจ กบัฉากและเน้ือเร่ืองท่ีเรียกเสียงสะอ้ืนและนํ้าตาของผูช้ม
นอกจออยา่งท่วมทน้ 
จากนั้นนาํท่านสู่ ลานสกี เพื่อให้ทุกท่านสนุกสนานกับการเล่นสกี ประเทศเกาหลี มีสถานท่ีเล่นสกีท่ีไดรั้บ
ความนิยมอยู่หลายแห่ง  ลานสกีของเกาหลีจึงเป็นท่ีรู้จกักนัดีในทัว่เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ จีนและญ่ีปุ่น 
ตลอดจนนกัสกีระดบัอาชีพจากยโุรปและอเมริกา  จึงไดอ้อกแบบลานสกีท่ีไดร้ะดบัมาตรฐานมากท่ีสุด โดย
ทุกท่ีแบ่งพื้นท่ีสาํหรับผูท่ี้เร่ิมเล่นเล่ือนตาํแหน่งไปจนถึงระดบัADVANCE  ทั้งยงัมีส่ิงอาํนวยความสะดวกไว้
มากมาย ไม่วา่จะเป็น ท่ีพกัโรงแรม  ร้านอาหาร มินิมาร์ท  ใหท่้านท่ีหลงใหลในการเล่นสกีหรือจะสนุกต่ืนเตน้
กบัความเร็วของสโนวบ์อร์ดท่ีไหลเล่ือนลงมาจากเนินสกีบนภูเขาไดอ้ยา่งเตม็ท่ี  
(ชุดสกีและอุปกรณ์สกีไม่รวมในค่าทวัร์) 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า  
จากนั้นนาํท่านเขา้สู่ท่ีพกั OAK VALLEY SKI RESORT หรือ PHEONIX SKI REOSRT หรือเทียบเท่า 
 

วนัที3่  เก็บสตอเบอร์ร่ี - กิมจิแลนด์ พร้อมใส่ชุดประจ าชาติเกาหลี “ฮันบก” –  สวนสนุก EVERLAND  
(รวมบัตร) – COSMETIC  SHOP - ช้อปป้ิงทงแดมุน 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
นาํทุกท่านเดินทางสู่ ไร่สตรอเบอร์ร่ี  เปิดประสบการณ์ท่องเท่ียวเชิงเกษตรเกบ็และล้ิมรสสตรอเบอร์ร่ีเกาหลี
สดๆ ในบรรยากาศภายในไร่สตรอเบอร์ร่ีอยา่งแทจ้ริงท่านจะไดพ้บกบัวิถีชีวิตชาวไร่สตรอเบอร์ร่ีของเกาหลี 
วา่มีวิธีการปลูกอยา่งไรจึงไดผ้ลสตรอเบอร์ร่ีท่ีขนาดใหญ่เป็นพิเศษและหวานหอมชวนน่ารับประทานเป็นท่ี
ช่ืนชอบของชาวเกาหลีเอง และชาวต่างชาติ และยงัเป็นผลไมส่้งออกของประเทศอีกดว้ยชมวิธีการปลูก การ
ดูแลรักษา และท่านยงัสามารถเลือกชิมสตรอเบอร์ร่ีไดจ้ากภายในไร่  นาํท่านเดินทางสู่  กมิจิแลนด์ เล่ากนัวา่
กิมจิเกิดข้ึนสมยัโชชอนโดยชาวบา้นจะเกบ็ผกัสดหมกัไวใ้นไหเพื่อไวกิ้นไดใ้นทุกฤดูกาล ชาวเกาหลีจะนาํกิม
จิใส่ลงในอาหารแทบทุกชนิด ตั้งแต่ ขา้วสวย ซุป ขา้วผดั สตู บะหม่ี จนกระทั้งพิซซ่า และเบอร์เกอร์ ”กิมจิ” 
จึงถือเป็นอาหารประจาํชาติของคนเกาหลี ท่ีไม่วา่ม้ือไหนจะตอ้งมีกิมจิเป็นเคร่ืองเคียงประจาํโตะ๊อาหารในทุก
ม้ือ คนเกาหลีในสมยัก่อนนิยมทาํกิมจิไวกิ้นเองท่ีบา้น ซ่ึงกิมจินั้นมีมากกวา่ 100 ชนิด ดงันั้นสูตรตน้ตาํหรับ
ของแต่ละบา้นจึงไม่เหมือนกนั ใหท่้านไดเ้รียนรู้ส่วนผสมของการทาํกิมจิและไดฝึ้กลองทาํดว้ยฝีมือของตวัเอง
พร้อมนาํทุกท่านไดใ้ส่ชุดประจาํชาติเกาหลี “ฮันบก” และถ่ายรูปภาพความประทบัใจ จากนั้นนาํท่านเดินทาง
สู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ สวนสนุกกลางแจง้ท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศซ่ึงตั้งอยูท่่ามกลางหุบเขาท่ามกลาง
ธรรมชาติอนัสุดแสนโรแมนติก พบกบั “FESTIVALWORLD” การแสดงขบวนพาเหรดอนัตระการตา สนุก
สุดมนัส์กบับตัร FREE PASS ท่ีท่านสามารถเลือกเล่นเคร่ืองเล่นไดทุ้กชนิดไม่จาํกดัจาํนวนคร้ัง พบกบัเคร่ืองท่ี
ทุกท่านไม่ควรพลาด T-EXPRESS ซ่ึงเป็นรถไฟเหาะท่ีเร็วท่ีสุดและใชเ้วลาวิ่งนานท่ีสุดในเอเชีย(T-EXPRESS 
จะไม่เปิดใหบ้ริการในวนัฝนตกหรือหิมะหนาเกินไป) พร้อมเกบ็ภาพความประทบัใจกบัสวนดอกไมซ่ึ้งเตม็
สะพร่ังกลางลานโดยถูกจดัไวเ้ป็น THEME ตามฤดูกาล (มีนาคม-เมษายน:สวนดอกทิวลิป / พฤษภาคม-
มิถุนายน:สวนดอกกหุลาบ / สิงหาคม-กนัยายน:สวนดอกลิลล่ี / ตุลาคม-พฤศจิกายน:สวนดอกเบญจมาศ) 
นอกจากน้ียงัสามารถท่องไปกบัโลกของสตัวป่์าซาฟารี พบกบั     ไลเกอร์ ลูกแฝดผสมระหวา่งพอ่สิงโตและ
แม่เสือ นบัเป็นแฝดผสมเสือ-สิงโตคู่แรกในโลกนอกจากนั้นใหท่้านไดต่ื้นตาในสวนสตัวซ์าฟารี ชมความ
น่ารักของสตัวต่์างๆ และไดเ้พลิดเพลินกบัการใหอ้าหารหมีท่ีทุกท่านไม่ควรพลาด  
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กลางวนั      รับประทานอาหารกลางวนั  
 จากนั้นนําท่าน ศูนย์รวมเคร่ืองส าอางแบรนด์ดังเกาหลี เช่น ROJUKISS, LOTREE, LANEIGN, 
SULWASOO ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือในราคาพิเศษ  ถึงเวลาพาทุกท่านตะลุยสู่แหล่งชอ้ปป้ิงท่ีไดช่ื้อวา่ใหญ่ท่ีสุดใน
เอเชีย ตลาดทงแดมุน หา้งสรรพสินคา้กวา่ 10 แห่ง ท่ีบางหา้งเปิดตลอด 24 ชัว่โมง เช่น  MIGLIORE, DOOTA 
TOWER, HELLO AM, DESIGNER CLUB  ท่านสามารถเลือกซ้ือสินคา้หลากหลายประเภทไดท่ี้น่ี อาทิเช่น 
เส้ือผา้บุรุษ-สตรี รองเทา้บุรุษ-สตรี รองเทา้ผา้ใบ เขม็ขดั ของท่ีระลึก ชุดเคร่ืองครัว ถุงเทา้ ผา้พนัคอ ในราคา
เกาหลีอยา่งแทจ้ริง 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า  
 นาํท่านเขา้สู่ท่ีพกั  BENIKEA SEOUL OR RIVER PARK   หรือเทียบเท่า 

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

เช้า         รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 นาํท่านสู่ ศูนย์โสมรัฐบาล ซ่ึงรับรองคุณภาพจากรัฐบาล เป็นโสมท่ีอาย ุ6 ปี ซ่ึงถือว่ามีคุณภาพดีท่ีสุด ให้ท่าน

ไดเ้ลือกซ้ือโสมคุณภาพและราคาถูกกวา่ไทย 2 เท่า โสมเกาหลีถือเป็นยาบาํรุงร่างกาย หรือสามารถซ้ือเป็นของ
ฝากจากประเทศเกาหลี จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ร้านสมุนไพร RED PINE เป็นผลิตภณัฑ ์ท่ีสกดัจากนํ้ ามนัสน 
ท่ีมีสรรคุณช่วยบาํรุงร่างกาย ลดไขมนั ช่วยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในร่างกาย จากนั้นนาํท่านเดิน
ทางผ่านชมทํา เนียบประธานาธิบดี หรือบลูเฮาส์  จากนั้ นนําท่านเ ท่ียวชม พระราชวังชางด๊อกกุง 
(Changdeokgung)  เป็นพระราชวงัท่ีสวยงามและทรงคุณค่าท่ีสุดในประวติัศาสตร์เกาหลี ท่ีเคยมีการปกครอง
ดว้ยระบบกษตัริย ์จนไดรั้บการข้ึนทะเบียนให้เป็นหน่ึงในมรดกโลกทางดา้นวฒันธรรมขององคก์ารยเูนสโก 
พระราชวงัแห่งน้ีมีความสําคญัมากเพราะเป็นพระราชวงัหลวง สร้างในปี ค.ศ.1405 ใช้เป็นท่ีประทบัของ
กษตัริยใ์นราชวงศโ์ชชอนหลายพระองค์ จนถึงพระเจา้ชุนจง (Seonjeong) ซ่ึงเป็นกษตัริยอ์งคสุ์ดทา้ยของ
ราชวงศ ์ท่ีส้ินพระชนมล์งในปี ค.ศ.1926 ดงันั้น ทางรัฐบาลเกาหลีจึงไดอ้นุรักษพ์ระราชวงัแห่งน้ีเอาไวอ้ยา่งดี
ท่ีสุด   

กลางวนั     รับประทานอาหารกลางวนั 
 นาํท่านยอ้นรอยละครซีรียเ์กาหลีดงั ท่ี “นมัซาน” ภูเขาแห่งเดียวท่ีตั้งอยูใ่จกลางกรุงโซล บนยอดเขามีหอคอย  

N SEOUL TOWER 1 ใน 18 หอคอยเมืองท่ีสูงท่ีสุดในโลกมีความสูงถึง 480 เมตร เหนือระดบันํ้ าทะเล นาํ
ท่านสู่ NAMSAN VIEW POINT ให้ท่านไดถ่้ายรูปและสัมผสัความน่ารักของวยัรุ่นเกาหลี ซ่ึงนิยมมาคลอ้ง
กญุแจคู่รักไวบ้นระเบียงแทบจะทุกดา้น SEOUL TOWER จึงเตม็ไปดว้ยกญุแจหลากหลายสี 

 จากนั้นนาํท่าน ตลาด Tongin ก่อตั้งข้ึนเม่ือเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2484 ซ่ึงเป็นตลาดนดัภาครัฐท่ีจดัตั้งข้ึนสาํหรับ
ชาวญ่ีปุ่นท่ีอยูใ่กลย้า่น Hyoja-dong คร้ังเม่ือเกาหลียงัอยูภ่ายใตก้ารปกครองของญ่ีปุ่นหลงัจากสงครามเกาหลี 
ประเทศมีประชากรเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็วซ่ึงนาํไปสู่การบริโภคและอุปสงคท่ี์เพิ่มข้ึนตามธรรมชาติ ผลท่ีตามมา
คือผูค้า้ถนนและร้านคา้ในพื้นท่ีใชพ้ื้นท่ีตลาดของ Tongin Market เดิมเป็นสถานท่ีขายของของพวกเขา ขณะน้ี
ตลาด Tongin ประกอบดว้ยร้านคา้ 75 ร้านซ่ึงส่วนใหญ่เป็นร้านอาหารและร้านขายของชาํ นาํท่านช็อปป้ิง 
จุดเด่นของตลาดแห่งน้ีคือผูเ้ดินทางจะตอ้งนาํเงินวอนไปแลกเป็นเหรีญโบราณซ่ึงจะใชส้าํหรับซ้ือของภายใน
ตลาดแห่งน้ีเท่านั้น ท่านสามารถนาํเงินโบราณไปแลกคืนเป็นเงินวอนได้จากนั้นนาํท่านชมแหล่งช้อปป้ิง
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ปลอดภาษี DUTY  FREE ชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นม  มากมาย อาทิ นาฬิกา,แว่นตา,เคร่ืองสาํอางค,์กระเป๋า,
กลอ้งถ่ายรูป หรือจะเป็นโทรศพัทมื์อถือ ให้ท่านอิสระไดเ้ลือกซ้ืออยา่งเตม็ท่ี ถึงเวลาพาทุกท่านไปชอ้ปป้ิงท่ี 
เมียงดง หรือ สยามสแควร์เกาหลีท่านสามารถเลือกสินคา้เทรนด์แฟชั่นล่าสุดของเกาหลีไดท่ี้น่ีโดยเฉพาะ
สินคา้วยัรุ่นเช่นเส้ือผา้ รองเทา้ กระเป๋า เคร่ืองประดบั ทั้งแบรนดเ์นม เช่น EVISU, GAP, ONISUKA TIGER 
และสินคา้จากแบรนดเ์กาหลีโดยเฉพาะ เคร่ืองสาํอางเช่นETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, 
MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE อีกทั้งยงัมีร้านกาแฟ ร้านอาหารต่างๆ ท่านสามารถล้ิมลองไอศกรีม 2,000 
วอน ท่ีสูงเกือบฟุตไดท่ี้น้ี  และKRISPY KREMEโดนทั ท่ีสุดแสนอร่อย  

ค า่ รับประทานอาหารค ่า  
นาํท่านเขา้สู่ท่ีพกั  BENIKEA SEOUL OR GALAXY HOTEL   หรือเทียบเท่า 
 

วนัทีห้่า  ศูนย์สมุนไพรฮ๊อกเกตนามู – ศูนย์พลอยอเมทสิ  –  เรียนการท าคพัเค้กสไตล์เกาหล ี – ช้อปป้ิงย่านเอวา –  
ฮุนไดเอาท์เลท  –   SUPER MARKET – กรุงเทพฯ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร ของโรงแรม 
จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่  ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู ตน้ไมช้นิดน้ีเจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาท่ีปราศจาก
มลภาวะและระดบัสูงเหนือนํ้าทะเล 50-800 เมตร เมลด็พนัธ์ุของสมุนไพรออ๊ตเกตนามูน้ี เป็นท่ีนิยมของคนเกาหลี
รุ่นใหม่ เพราะมีผลช่วยดูแลตบัใหแ้ขง็แรง ป้องกนัโรคตบัแขง็ไม่ถูกทาํลายจาการด่ืมแอลกอฮอล ์กาแฟ บุหร่ี สาร
ตกคา้งจากอาหาร และยานาํท่านเลือกซ้ือ อเมทิส เป็นหินท่ีมีพลงัในการบาํบดัทั้งดา้นร่างกายและจิตใจของผูส้วม
ใส่  ขจดัความคิดแง่ลบ เป็นพลอยแห่งความเช่ือท่ีว่าจะนาํสุขภาพและโชคมาปกป้องคุม้ครองผูส้วมใส่ได ้โดยมี
ตั้งแต่สีม่วงอ่อนเยน็ตาจนถึงสีม่วงเขม้ มีเสน่ห์เยา้ยวนใจ พลอยน้ีจะงามจบัตาเม่ือมาทาํเป็นแหวน จ้ี ต่างหูและ
สร้อย และนิยมใชใ้นการแกไ้ขฮวงจุย้ท่ีไม่ดีภายในบา้นดว้ย 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั  
จากนั้นนาํท่านสู่ การทาํคพัเคก้ซ่ึงเป็นสูตรเฉพาะของทางประเทศเกาหลีใต ้จากนั้นนาํทุกท่านเดินทางสู่ยา่น เอ
วา Ewha Womans University เป็นสถาบนัการศึกษาแรกของเกาหลีใตส้าํหรับผูห้ญิง ก่อตั้งข้ึนในปี พ.ศ. 2429 
โดย Mary F. Scranton ผูส้อนศาสนาชาวอเมริกนัของโบสถเ์มธอดิสตเ์อพิสโกพลั ช่ือของโรงเรียน "Ewha" ถูก
มอบใหโ้ดยจกัรพรรดิโกจง (ราชาแห่งราชวงศโ์ชซอนคร้ังท่ี 26, 1863 ~ 1907) สามประการท่ี เอวา สนบัสนุน
คือ ความจริง ความดี และความงาม ในระหวา่งการปกครองอาณานิคมของญ่ีปุ่นโรงเรียนถูกลิดรอนช่ือ "เอวา" 
และปรับลดสถาบนัการศึกษาเป็นเวลา 1 ปี ในปี ค.ศ. 1945 เม่ือเกาหลีไดรั้บอิสระจากการปกครองออกจาก
ประเทศญ่ีปุ่นโรงเรียนไดรั้บช่ือและในขณะน้ีมหาวิทยาลยั Ewha Womans ไดก่้อตั้งข้ึนอย่างเป็นทางการ 
ปัจจุบนัมีมหาวิทยาลยั 15 แห่งท่ีสําเร็จการศึกษาวิทยาลยั 11 แห่งท่ีมี 67 แผนกและสถาบนัวิจยัหลายแห่ง
มหาวิทยาลยั Ewha Womans University เป็นยา่นชอ้ปป้ิงยอดนิยมแห่งหน่ึงในกรุงโซล ร้านขายเส้ือผา้ในพื้นท่ี
ขายแฟชัน่ราคาไม่แพงและทนัสมยัสาํหรับคนหนุ่มสาว ร้านอาหารในพื้นท่ีใหค้วามสาํคญักบัรสนิยมของหญิง
สาวและเครือข่ายร้านอาหารนานาชาติจาํนวนมากมีสาขาอยูท่ี่น่ี เช่นเดียวกบัถนนสายหลกัท่ีนาํไปสู่โรงเรียน
หลายแห่งตรอกซอกซอยมีมูลค่าการเยีย่มชม พวกเขาเตม็ไปดว้ยร้านขายอุปกรณ์เสริมร้านเส้ือผา้ขนาดเลก็ร้าน
รองเทา้คาเฟ่และร้านทาํผม จากนั้นนาํท่านช๊อบต่อท่ี HYUNDAI OUTLET ซ่ึงไดร้วบรวมสินคา้แบรนดเ์นม
ต่างๆไวม้ากมายใหทุ้กท่านไดเ้ลือกซ้ือกนัอยา่งจุใจ จากนั้นนาํทุกท่านเดินทางสู่ SUPER MARKET ซ่ึงท่าน
สามารถเลือก ซ้ือสินคา้เกาหลีไดอี้กรอบ โดยเฉพาะของกิน เช่น บะหม่ีซินราเมียน (มาม่าสไตลเ์กาหลี) อูดง้ 



TRENDY WINTER Page   6 
 

กิมจิ ขนมช๊อคโกพ้าย นํ้ าจ้ิมปรุงรสหมูย่างเกาหลี ไก่ตุ๋นโสมสําเร็จรูป ผลไมต้ามฤดูกาล ในราคาพิเศษก่อน
กลบัเมืองไทยจากนั้นนาํท่านสู่สนามบินอิน 

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

01.20+1(ตามเวลาท้องถิ่น) ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

เมนูอาหาร 
1. DUKKALBI ไก่ผดัเผด็บาร์บีคิวเป็นเน้ือไก่ท่ีหัน่ออกเป็นช้ินพอคาํ คลุกเคลา้ดว้ยซีอ๊ิวเคร่ืองปรุง และหมกัท้ิง

ไวจ้นไดท่ี้ จึงนาํเน้ือไก่และผกัมาผดับนกระทะยกัษ ์รับประทานพร้อม กิมจิ ซุปสาหร่าย และขา้วสวย 
2. ชาบู ชาบู สุก้ีสไตลเ์กาหลี บนหมอ้ไฟร้อนๆ ประกอบดว้ย ผกัสดชนิดต่างๆ และเน้ือหมูสไลดน์ํ้ าซุปร้อนๆ 

และเสน้อูดง้ซ่ึงขาดไม่ไดใ้นการทาน ชาบู ชาบู พร้อมขา้วสวย 
3. คาลบี ้ หมูยา่งเกาหลี เป็นอาหารพื้นเมืองเกาหลีเล่ืองช่ือและเป็นท่ีรู้จกักนัดีทัว่โลก มีรสชาติออกหวานกลม

กล่อม โดยนาํหมูส่วนท่ีติดกบักระดูก นาํไปยา่งบนเตาถ่านแบบดั้งเดิม เสิร์ฟพร้อมขา้วสวยร้อนๆ และเคร่ือง
เคียงต่างๆ นํ้าจ้ิมเตา้เจ้ียวและนํ้าซุปสาหร่าย มีวิธีการรับประทานคลา้ยกบัเม่ียงคาํของไทย 

4. พบิิมพพั ทาํจากขา้วสวยผสมกบัเน้ือหมูหัน่เป็นช้ินเลก็ๆ ผกัปรุงรสและไข่ จะคลุกกบัโคชูจงั (ซอสพริกรส
เผด็) กไ็ดถ้า้ตอ้งการ เสิร์ฟพร้อมหมูผดัวุน้เสน้ และหอมใหญ่ มีนํ้ าขลุกขลิกออกรสหวานเลก็นอ้ย 

5. ซัมเคทงั หรือ ไก่ตุ๋นโสม อาหารตาํหรับชาววงับาํรุงสุขภาพ บริการท่านละ 1 ตวั บรรจุอยูใ่นหมอ้เหลก็ร้อนๆ 
ภายในตวัไก่จะยดัไสด้ว้ยขา้ว และของบาํรุงต่างๆ อาทิ เมด็พทุราแหง้ รากโสม เก๋าก้ี ปรุงรสดว้ยพริกไทยดาํ และ
เกลือ รับประทานพร้อมเคร่ืองเคียงท่ีเรียกวา่ กกัตุก ี (ทาํจากหวัไชเทา้ดอง) และเสน้ขนมจีนหนานุ่มแบบเกาหลี
พร้อมทั้งเสิร์ฟ อินซมัจูหรือเหลา้ดองโสม 

6. โอซัม พุลโกก ิประกอบดว้ยปลาหมึกสด และหมูสไลดท่ี์ผา่นการหมกัดว้ยเคร่ืองปรุงจนไดท่ี้ นาํมาผดัรวมกบั
ผกัสดนานา ชนิดบนกระทะร้อนๆ รับประทานพร้อมเคร่ืองเคียง และขา้วสวยร้อนๆ มีกล่ินหอมน่าล้ิมลอง 

7. บุฟเฟ่ต์บาบีควิป้ิงย่าง สไตลเ์กาหลี ใหท่้านเลือกสรรทั้ง เน้ือววั หมูติดมนัสไลด ์หมูหมกั ซีฟู้ ดตกัรับประทาน
แบบไม่อั้น ทานไดจ้นอ่ิม พร้อมเคร่ืองเคียงผกัสด กิมจิ และอ่ืนๆอีกมากมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัเดินทาง อตัราค่าบริการ/ท่าน 



TRENDY WINTER Page   7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

      เดอืน ธันวาคม 

10-14 / 11-15 / 15-19 / 16-20 / 17-21 / 18-22 ธ.ค.61 19,988 

05-09 / 12-16 / 13-17 / 14-18 / 19-23 / 20-24 / 21-25 

ธ.ค. 61 
20,988 

01-05 / 02-06 / 03-07 / 04-08 / 06-10 / 07-11 / 08-12 / 

09-13 ธ.ค. 61 
21,988 

25-29 / 26-30 ธ.ค. 61 23,988 
22-26 / 23-27 / 24-28 / 27-31 / 28ธ.ค.-01ม.ค. / 30ธ.ค.-

03ม.ค. / 31ธ.ค.-04ม.ค. 62 
25,988 

29ธ.ค.-02ม.ค. 62 27,988 

28ธ.ค.-01ม.ค. 29,988 

 

 

เดอืน  มกราคม 2562 

01-05 23,988 
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 

20,988 

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 

22,988 

 

 

เดอืน กมุภาพนัธ์ 2562 

01-05 / 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 / 25ก.พ.-01ม.ีค. / 26ก.พ.-02ม.ีค. 62 

19,988 

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 
20,988 

15-19 ก.พ. 62 23,988 

 พกัเดี่ยวเพิม่ 7,900 บาท 
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ราคาทวัร์รวม ราคาทวัร์ไม่รวม 

1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัตามเส้นทางท่ีระบุใน
รายการชั้นทศันาจรไป-กลบัพร้อมคณะ  
กรณีอยูต่่อตอ้งเสียค่าเปล่ียนแปลงตัว๋ 
2. ค่าอาหารทุกม้ือ ตามท่ีระบุในรายการ 
3. ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ 
4. ค่าท่ีพกัตามระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน  
ตามโรงแรมท่ีระบุ หรือเทียบเท่า 
5. ค่ารถรับ-ส่ง และนาํเท่ียวตามรายการ 
6. ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งท่ีมี 
7. ค่านํ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่านละ 15 กก. 
8. ค่าหวัหนา้ทวัร์นาํท่านท่องเท่ียวตลอดรายการใน
ต่างประเทศ 
9. ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง 
-  การชดเชยอุบติัเหตุส่วนบุคคลกรณี เสียชีวิต สูญเสีย   
อวยัวะ สายตาหรือ ทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง 1,000,000 
บาท 
- การรักษาพยาบาลต่ออุบติัเหตุแต่ละคร้ัง 500,000  บาท  
(เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 

1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าทาํหนงัสือเดินทาง, ค่าโทรศพัท์
ส่วนตวั, ค่าซกัรีด, มินิบาร์ในหอ้ง, รวมถึงค่าอาหาร และ
เคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ (หากท่านตอ้งการสั่งเพ่ิม 
กรุณาติดต่อหวัหนา้ทวัร์แลว้จ่ายเพ่ิมเองต่างหาก) 
2. ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่นท่านละ 50,000 วอน หรือ 
1,500 บาท ต่อท่านตลอดทั้งทริป  
3. ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% (กรณีออก
ใบเสร็จรับเงนิในนามบริษัท หรือต้องการใบก ากบัภาษี) 
4. ค่านํ้าหนกักระเป๋าสัมภาระ ท่ีหนกัเกินสายการบินกาํหนด  
(ปกติ 15 กก.) 
5. ค่าวซ่ีาสาํหรับพาสปอร์ตต่างดา้ว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 
1)พาสปอร์ต 2)ใบประจาํตวัคนต่างดา้ว 3)ใบสาํคญัถ่ินท่ีอยู ่ 4)
สาํเนาทะเบียนบา้น(ถา้มี) 5)สมุดบญัชีเงินฝาก(ถา้มี) 6)รูปถ่ายสี 
2 น้ิว 2 รูป แลว้ทางบริษทัฯจะเป็นผูด้าํเนินการยืน่วซ่ีาใหท่้าน
โดยจ่ายค่าบริการต่างหาก(สาํหรับหนงัสือเดินทางต่างดา้ว 
เจา้ของหนงัสือเดินทางตอ้งทาํเร่ืองแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อน
จะยืน่วซ่ีา) 

 
 เงือ่นไขการจองและการให้บริการ 

1. ในการจองคร้ังแรก มดัจาํท่านละ 10,000 บาท หรือชาํระทั้งหมด  
2. ส่วนท่ีเหลือชาํระก่อนเดินทาง 15 วนั ในกรณีท่ีไม่ชาํระเงินส่วนท่ีเหลือตามเวลาท่ีกาํหนด ขอสงวนสิทธ์ิในการบอกยกเลิกการเดินทาง 
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ โดยจะตอ้งส่งแฟกซ์ หรือ อีเมล ์ ใบจองทวัร์ใหเ้จา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมกรอกรายช่ือของผูเ้ดินทางท่ีสะกดตรง

ตามหนงัสือเดินทาง 
4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ หากลูกคา้ตอ้งการขอแยกออกจากกรุ๊ป หรือไม่เท่ียวตามรายการท่ีบริษทักาํหนด บริษทัขอปรับท่านละ 300 USD 

 การยกเลกิ 
1. การยกเลิกการเดินทางจะมีผลสมบูรณ์ กต่็อเม่ือไดแ้ฟกซ์ หรือ อีเมล ์การยกเลิกใหก้บัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย  
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัทาํการข้ึนไป  คืนเงินทั้งหมด 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  15 วนัทาํการข้ึนไป เกบ็ค่าใชจ่้าย 50% ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกวา่ 1 - 14 วนัทาํการ  เกบ็ค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100 % ของราคาทวัร์ 

** การยกเลิกไม่นบัวนัเสาร์อาทิตย ์และวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์** 
2. การขอยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเจบ็ป่วยหรือมีเหตุจากร่างกายท่ีไม่สามารถเดินทางในช่วงเวลาท่ีจองได ้การยกเลิกการเดินทาจะตอ้ง
แสดงใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลใหก้บัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขายทั้งน้ีบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิพิจารณาในการคืนเงินใหก้บัลูกคา้เป็นกรณีไป  
3. ในกรณีท่ีเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองปฏิเสธการเขา้-ออกนอกประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ
ไม่คืนค่าทวัร์ไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน 
4. ในกรณีกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุด หรือ เทศกาล บริษทัฯไดมี้การการันตีมดัจาํ หรือ ซ้ือขายแบบมีเง่ือนไขกบัสายการบิน รวมถึง
เท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT (เหมาลาํ), EXTRA FLIGHT (เท่ียวบินพิเศษท่ีเพ่ิมเขา้มาช่วงวนัหยดุ หรือ เทศกาลดงักล่าว) 
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่ามดัจาํ หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมด 
หมายเหตุ 
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1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีจาํนวนผูเ้ดินทาง ตํ่ากว่า  15 ท่าน(ผูใ้หญ่) ข้ึนไป โดยบริษทัฯ จะแจง้ให้
ทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนั ก่อนการเดินทาง  

2. เ ท่ียวบิน ราคาและรายการท่องเ ท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของ 
ผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 

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

การนดัหยุดงาน, การก่อจลาจล, การเมือง, ภยัธรรมชาติ (โดยบริษทัฯจะดาํเนินการประสานงานเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
แก่ลกูคา้)  

5. ทางบริษทัฯสงวนสิทธิไม่คืนเงิน ในกรณีท่ีท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ เช่น ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบาง
ม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้าํระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 

6. ทางบริษทัฯสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความ
ประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 

7. เม่ือท่านตกลงชาํระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯจะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆแลว้ ตามท่ีได้
ระบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 

8. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะลูกค้าทีมี่วตัถุประสงค์เพือ่การท่องเทีย่วเท่าน้ัน    
 
 

    


