
 
 
 
 

 

 
สุดโรแมนตคิท่ามกลางหมิะขาวโพลนที ่เกาะนามิ 

เล่น Ski สุดเรา้ใจ ณ สกรีสีอรท์ ยอ้นวยัเดก็ที ่สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด์ 
ช๊อปป้ิงเตม็อิม่ เมยีงดง,ทงแดมนุ ฮงอคิ 

ชมิสตอเบอรีส่ดๆ ลกูโต๊โต จากไร ่ คลอ้งกุญแจคู่รกัทีโ่ซลทาวเวอร์ 
ชมทีม่าของสาหรา่ยทีน่ิยมในเกาหล ีณ โรงงานสาหรา่ย ทาํขา้วห่อสาหรา่ย  

ถ่ายรปูสวมชุดประจาํชาตเิกาหลใีต ้ชุดฮนับก 
ชมสวนลอยฟ้า แหล่งท่องเทีย่วใหมข่องกรงุโซล SEOULLO 7017 

ถ่ายรปูพพิธิภณัฑ ์3D+Ice Gallery สุดฮา 
อิม่อรอ่ยกบั BBQ BUFFET  ป้ิงยา่ง เตมิไมอ่ัน้  นอนกรงุโซล 2คนื 

พิเศษ !!!  สนุกสนานกบั เทศกาล ตกปลาน ้าแขง็ หน่ึงปีมีครัง้เดียว 
 

เดนิทางโดย สายการบนิ JEJU AIR 



 
 
 
 

เดนิทางวนัที ่

วนัท่ี  18-22, 24-28, 25-29, 26-30 มกราคม                               ราคา    17,900    บาท  

 

วนัแรก    กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู) 
                 ส าหรบัสายการบิน ทีเวย ์
               21.30 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิสุวรรณภมูชิัน้  4 ผูโ้ดยสารขาออก เคาน์เตอร ์L ประตู 6 โดยมเีจา้หน้าทีร่อตอ้นรบัพรอ้ม   
                    อํานวยความสะดวกและเดนิทางสู่ประเทศเกาหลโีดยสายการบนิ T’way Air (ทีเวยแ์อร)์ 

    01.25 น.      บนิลดัฟ้าสู่ประเทศเกาหลใีต ้โดยสายการบนิ  TWAY (TW) เท่ียวบินท่ี TW102  มีบริการอาหารและ
เครื่องด่ืมบนเครื่อง (ใชเ้วลาในการเดนิทางไปประเทศเกาหลใีตป้ระมาณ 5 ชัว่โมงครึง่) 

             ส าหรบัสายการบิน เจจแูอร ์
      22.00 น.     พรอ้มกนัทีส่นามบนิสุวรรณภมู ิชัน้ 4 ผูโ้ดยสารขาออก เคาน์เตอร ์S ประตู 9 โดยมเีจา้หน้าทีร่อตอ้นรบั พรอ้ม 

  อํานวยความสะดวก และเดินทางสู่ประเทศเกาหลีโดยสายการบิน Jeju Air (เจจแูอร)์  
       01.35 น.    บนิลดัฟ้าสู่ประเทศเกาหลใีต ้โดยสายการบนิ JEJU AIR (7C) เทีย่วบนิที ่7C2206 ไม่มีบริการอาหารและ                                                                             
                         เครื่องด่ืมบนเครื่อง (ใชเ้วลาในการเดนิทางไปประเทศเกาหลใีตป้ระมาณ 5 ชัว่โมงครึง่)  
 

วนัทีส่อง     เกาะนามิ –ตกปลาน ้ าแขง็ -  เล่นสกี ณ สกีรีสอรท์ 
 08.45 น. เดนิทางถงึท่าอากาศยานนานาชาตอินิชอน  ประเทศเกาหลีใต้ (เวลาทอ้งถิน่เรว็กว่าไทย 2 ช.ม.)  

นําท่านสู่ เกาะนามิ โดยใชเ้วลาประมาณในการขา้มเรอื 10 นาท ีชมววิ ทวิทศัน์ของสถานทีเ่คยใชเ้ป็นสถานที่
ถ่ายทาํละครทวี ี Winter Love Song อนัโด่งดงัไปทัว่เอเชยี พรอ้มมเีวลาใหท้่านไดเ้กบ็ภาพอนัสวยงามน่า
ประทบัใจ สุดแสนโรแมนตคิ เปรยีบประหนี่งดุจท่านเป็นพระ-นาง ในละครเลยทเีดยีว อสิระตามอธัยาศยั       

      เท่ียง  บริการอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร บรกิาร ทคัคาลบี หรอืไก่ บารบ์คีวิผดั ซอสเกาหลอีาหารเลื่องชื่อ  ของเมอืง
ชุนชอน โดยนําไก่บารบ์คีวิ มนัหวาน ผดักะหลํ่า  ตน้    กระเทยีม ตกหรอืขา้วป ัน้ และซอสมาผดัรวมกนับน
กระทะแบนดาํ  คลุกเคลา้ทุกอยา่งใหเ้ขา้ที ่รบัประทานกบัผดักาดเกาหลแีละเครือ่งเคยีง   จากนัน้น้ําท่านสู่
เทศกาลตกปลาน ้าแขง็  หนึ่งปีมเีพยีงครัง้เดยีว โดยเทศกาลนี้ถูกเสนอใหเ้ป็นเทศกาลตวัอยา่ง ของกระทรวง
วฒันธรรมและการท่องเทีย่วเกาหล ีเป็นเทศกาลฤดหูนาวทีย่ ิง่ใหญ่และดงึดดูนกัท่องเทีย่วมาเยอืนทุกปี สนุก
เพลนิเพลนิกบัการตกปลาน้ําแขง็โดยการเจาะน้ําแขง็เป็นรวูงกลม และนําเบด็ไปตกปลาใตน้ํ้าแขง็ (ราคาทวัร์
รวมค่าเข้าและค่าอปุกรณ์ตกปลา)   จากนัน้นําท่านเดนิทางไปสมัผสัความสนุกสุดมนัสก์บัการเล่นสกบีนลาน
สกขีนาดใหญ่ ณ สกรีสีอรท์ทีต่ดิอนัดบั 1 ใน3  ของสกรีสีอรท์ในประเทศเกาหลทีี ่  SKI RESORT ซึง่ลานสกี
แห่งนี้จะมคีวามทา้ทายใหท้่านไดส้มัผสั ดว้ยเนินหมิะทีม่ขีนาดความสงูตัง้แต่ 1  กโิลเมตรขึน้ไป เป็นที่
กล่าวขวญัถงึว่า เป็นสวรรคข์องนกัสก ีแต่กม็ทีางวิง่สาํหรบันกัสกมีอืใหมเ่ช่นกนั มเีนินรปูตวัเอสทีเ่ชื่อมระหว่าง
ยอดเนิน ใหท้่านไดห้าประสบการณ์ดว้ยการเล่นสกบีนลานหมิะขาวโพลน และนอกจากนี้ยงัมสีิง่อํานวยความ



 
 
 
 

สะดวกอื่นๆ อาท ิรา้นกาแฟ โบวล์ิง่ , ซาวน่า ฯลฯ มเีวลาใหท้่านไดส้นุกกบัการเล่นสกอียา่งเตม็ที ่ซึง่ปลอดภยั
ไมม่อีนัตรายใดๆทัง้สิน้ (ไม่รวมค่าเช่าชุดและอปุกรณ์สกีประมาณ 50,000 วอน)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร เมนู ชาบ ูชาบู สุกีส้ไตลเ์กาหลบีนหมอ้ไฟรอ้นๆ ประกอบดว้ยหมสูไลด ์
และผกัสดนานาชนิด เสริฟ์พรอ้มน้ําซุปรอ้นๆ และเสน้อูดง้ซึง่ขาดไมไ่ดใ้นการทาน ชาบ ูชาบ ูพรอ้มขา้วสวย  

ค า่  น าท่านสู่ CENTRAL PLAZA ,WESTVILLE  HOTEL หรือ เทียบเท่า ระดบั 3 ดาว 
   

วนัทีส่าม  พิพิธภณัฑส์าหร่าย-ท าข้าวห่อสาหร่าย-ใส่ชดุฮนับก - ไร่สตอเบอรี ่–  เอเวอรแ์ลนด ์–  
 ตลาดทงแดมนุ  
เช้า   รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 จากนัน้นําท่านเดนิทางสู่ นําท่านสู่ พิพิธภณัฑส์าหร่าย  ใหท้่านชมขัน้ตอน

การผลติสาหรา่ย ตัง้แต่ขัน้ตอนการเพาะสาหรา่ย จนถงึ การอบสาหรา่ย ให้

ท่านไดช้มิสาหรา่ยอบสดๆ รสชาดต่างๆ รวมถงึใหท้่านสนุกสนานกบั 

เรยีนรูก้ารทาํ ข้าวห่อสาหร่ายหรือคิมบพั ซึง่เป็นอาหารทีช่าวเกาหลมีกัจะ

ทาํเป็นประจาํในการใหเ้ดก็ไปทานทีโ่รงเรยีน ไปปิคนิค หรอื ออกไปแคมป์ป้ิง  จากนัน้ใหท่้าน สนุกสนานกบั

การใส่ชุดประจ าชาติเกาหลีหรือชุดฮนับก อสิระถ่ายรปูตามอธัยาศยั  

จากนัน้นําท่านเยีย่มชมไรผ่ลไมส้่งออกทีส่าํคญัในฤดหูนาว ที ่ “ไร่สตรอเบอรร่ี์ ” เชญิท่านลิม้รสสตรอเบอรร์ี่
เกาหลสีดๆ ในบรรยากาศภายในไรส่ตรอเบอรร์ีอ่ยา่งแทจ้รงิ ท่านจะไดพ้บกบัวถิชีวีติชาวไรส่ตรอเบอรร์ีข่อง
เกาหล ีว่ามวีธิกีารปลกูอยา่งไรจงึไดผ้ลสตรอเบอรร์ีท่ ีข่นาดใหญ่เป็นพเิศษและหวานหอมชวนน่ารบัประทานเป็น
ทีช่ื่นชอบของชาวเกาหลเีองและชาวต่างชาต ิและยงัเป็นผลไมส้่งออกของประเทศอกีดว้ย ชมวธิกีารปลกู การ
ดแูลรกัษาผลสตรอเบอรร์ี ่และท่านยงัสามารถเลอืกเกบ็สตรอเบอรร์ี ่และเลอืกชมิไดจ้ากภายในไร ่พรอ้มทัง้ยงั
สามารถซือ้กลบัไปฝากคนทางบา้นไดด้ว้ย  

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  หมยู่างเกาหลี หรอื คาลบี ้เป็นอาหารพืน้เมอืงเกาหลทีีเ่ลื่องชื่อ
และรูจ้กักนัดทีัว่โลก มรีสชาตกิลมกล่อม โดยนําหมสู่วนทีต่ดิกบักระดกูไปยา่งบนเตาถ่านแบบดัง้เดมิ เสริฟ์
พรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ เครือ่งเคยีงหลากชนิด น้ําจิม้เตา้เจีย้ว และน้ําซุปสาหรา่ย รบัประทานคลา้ยกบัเมีย่งคาํของ
ไทย พืน้เมอืงเกาหลทีีเ่ลื่องชื่อและรูจ้กักนัดทีัว่โลก มรีสชาตกิลมกล่อม โดยนําหมสู่วนทีต่ดิกบักระดกูไปยา่งบน
เตาถ่านแบบดัง้เดมิ เสริฟ์พรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ เครือ่งเคยีงหลากชนิด น้ําจิม้เตา้เจีย้ว และน้ําซุปสาหรา่ย 
รบัประทานคลา้ยกบัเมีย่งคาํของไทย)  จากนัน้ท่านเดนิทางสู่  เอเวอร์
แลนด์ สวนสนุกกลางแจง้ทีใ่หญ่ทีสุ่ดของประเทศเกาหลใีตซ้ึง่ตัง้อยู่
ท่ามกลางหุบเขาขอเชญิท่านท่องไปกบัโลกของสตัวป์า่ซาฟารี ท่านจะได้
พบกบั ไลเกอร ์ซึง่เป็นลกูแฝดผสมทีเ่กดิขึน้จากความรกัระหว่างสงิโตผู้
เป็นพ่อและเสอืผูเ้ป็นแมน่บัเป็นแฝดผสมเสอื-สงิโตคู่แรกในโลก ชมความ



 
 
 
 

น่ารกัของหมต่ีางๆซึง่พนกังานขบัรถซาฟารจีะเป็นผูท้กัทายและเล่นกบัพวกเขา  เตมิเตม็ความสุขของท่าน
สนุกสนานกบัเครือ่งเล่นต่างๆ ไมจ่าํกดัชนิด พรอ้มทัง้บรรยากาศหนาวๆ โรแมนตคิๆ  

เยน็  รบัประทานอาหารค า่ ณ โอซมั พลุโกกิ ประกอบดว้ยปลาหมกึสด และหมสูไลดท์ีผ่่านการหมกัดว้ย 
  เครือ่งปรงุจนไดท้ีนํ่ามาผดัรวมกบัผกัสดนานา ชนิดบนกระทะรอ้นๆ รบัประทานพรอ้มเครือ่งเคยีง และขา้ว 
  สวยรอ้นๆ มกีลิน่หอมน่าลิม้ลอง  
  จากนัน้นําท่านเดนิทางสู่ยา่นศูนยก์ารคา้แหล่งชอ้ปป้ิงทีช่ื่อไดว้่าใหญ่ทีสุ่ดในเอเชยี  ทงแดมนุ  ซึง่ตัง้อยูบ่รเิวณ

ประตูเมอืงโบราณทางทศิตะวนัออกท่านสามารถซือ้สนิคา้หลากหลายประเภทไดท้ีน่ี้อาท ิเสือ้ผา้บุรษุ-สตร ี
รองเทา้บุรษุ-สตร ีรองเทา้ผา้ใบ เขม็ขดั ของทีร่ะลกึ ชุดเครือ่งครวัถุงน่องถุงเทา้ผา้พนัคอโดยท่านจะได ้สมัผสั 
กบั บรรยากาศการชอ้ปป้ิงสนิคา้ในราคาเกาหลอียา่งแทจ้รงิ  

ค า่  น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั GALAXY , BENIKIA SEOUL HOTELหรือ เทียบเท่า ระดบั 3 ดาว 
 

วนัทีสี่ ่         ศนูยโ์สม – บลเูฮาส ์– พระราชวงัเคียงบอ๊ค – ศนูยเ์ครือ่งส าอาง – DUTY FREE –  
                  คลองชองเกชอน-  โซล ทาวเวอร ์(ไม่รวมค่าลิฟท)์ – SEOULLO 7017 - ช้อปป้ิงเมียงดง          
เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

จากนัน้นําท่านเดนิทางสู่ ศนูยโ์สมรฐับาล ซึง่รฐับาลรบัรองคุณภาพ
ว่าผลติจากโสมทีม่อีาย ุ6 ปีซึง่ถอื ว่าเป็นโสมทีม่คีุณภาพดทีีสุ่ด
ชมวงจรชวีติของโสม พรอ้มใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้โสมทีม่คีุณภาพดทีีสุ่ด
และราคาถูกกว่าไทยถงึ 2 เท่า กลบัไปบาํรงุรา่งกายหรอืฝากญาติ
ผูใ้หญ่ทีท่่านรกัและนบัถอือกีไมไ่กลจากกนัมากนกั จากนัน้นําชม บลเูฮาส์ ทาํเนียบของประธานาธบิดี  (ระหว่างรถ
แล่นผ่านไมอ่นุญาตใหถ่้ายภาพหรอืวดีโีอใดๆทัง้สิน้) แวะถ่ายรปูเป็นทีร่ะลกึกบัอนุสาวรยี ์นกฟีนิกซ ์สญัลกัษณ์
ความเป็นอมตะ และชมทศันียภาพอนัสวยงามของภเูขารปูหวัมงักร และวงเวยีนน้ําพุ ซึง่นบัเป็นจดุทีม่ฮีวงจุย้ทีด่ ี
ทีสุ่ดของกรงุโซล จากนัน้ชม พระราชวงัเคียงบอ็ค  ซึง่เป็นพระราชวงัไมโ้บราณทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ด สรา้งขึน้ใน ค.ศ. 
1394 หรอืในอดตีกว่า 600 ปีก่อน ภายในพระราชวงัแห่งนี้มหีมูพ่ระทีน่ัง่มากกว่า 200 หลงั แต่ไดถู้กทาํลายไปมาก
ในสมยัทีญ่ีปุ่น่เขา้มาบุกยดึครอง ทัง้ยงัเคยเป็นศูนยบ์ญัชาการทางการทหารและเป็นทีป่ระทบัของกษตัรยิ ์ ปจัจบุนั
ไดม้กีารก่อสรา้งหมูพ่ระทีน่ัง่ทีเ่คยถูกทาํลายขึน้มาใหมใ่นตําแหน่งเดมิ ถ่ายภาพคู่กบัพลบัพลากลางน้ําเคยีงเฮวร ูที่
ซึง่เคยเป็นทอ้งพระโรงออกงานสโมสรสนันิบาตต่างๆ สาํหรบัตอ้นรบัแขกบา้นแขกเมอืง    

เท่ียง           รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  บรกิารท่านดว้ย เมนู Samgyetang หรอืเมนูไก่ตุ๋นโสมอาหาร 
วงัในสมยัก่อน ปจัจบุนัเป็นอาหารเลื่องชื่อของเมอืงหลวง เชื่อกนัว่าบาํรงุและเสรมิสุขภาพ ภายในตวัไก่จะมขีา้ว
เหนียว รากโสม พุทราแดงและเคลด็ลบัในการตุ๋นเสริฟ์พรอ้มเครือ่งเคยีงทีเ่รยีกว่า กกัตุก ีเสน้ขนมจนี เหลา้โสม 
พรกิไทยดาํ และเกลอื)    จากนัน้นําท่านสู่  Cosmetic Shop เป็นศูนย์
รวมของเครือ่งสาํอางของเกาหล ีอาทเิช่น ROJUKISS, LOTREE, 
ETUDE และอกีมากมายหลากหลายแบรนดเ์นมทีนํ่าเขา้มาจากทัว่โลก



 
 
 
 

อสิระท่านเลอืกซือ้ไดต้ามอธัยาศยัชม จากนัน้นําท่าน ชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษทีี ่  ดิวต้ีฟรี (Duty Free Shop) ทีน่ี่
มสีนิคา้ชัน้นําใหท้่านเลอืกซือ้มากมายกว่า 500 ชนิด อาท ิน้ําหอม เสือ้ผา้  เครือ่งสาํอาง กระเป๋า นาฬกิา 
เครือ่งประดบั ฯลฯ  หากพอมเีวลาพาท่านเดนิชม      คลองชองเกชอน  ซึง่เดมิเป็นคลองเก่าแก่ในอดตีมอีายกุว่า 
600 ปี ทีท่อดผ่านใจกลางเมอืงหลวง แต่ในปจัจบุนัไดม้กีารพฒันา และบรูณะคลองแห่งน้ีขึน้มาใหม ่ทาํใหก้รงุโซลมี
คลองทีย่าวกว่า 6 กโิลเมตร ทีม่แีต่น้ําใส จนสามารถมองเหน็ตวัปลาหลากพนัธท์ีก่ําลงัแหวกว่ายไปมา ปจัจบุนั
โครงการชองเกชองไดก้ลายเป็นสถานทีจ่ดักจิกรรมต่างๆ อาท ิงานแสดงศลิปะต่างๆ งานดนตร ีนิทรรศการดอกไม ้
ฯลฯ และยงัมสีวนสาธารณะทัง้สองฝ ัง่คลอง จากนัน้นําท่านสู่ หอคอยกรงุโซล  N Tower (ไม่รวมค่าลิฟต ์ซึง่อยู่
บรเิวณเนินเขานมัซาน   ซึง่เป็น 1 ใน 18 หอคอยทีส่งูทีสุ่ดในโลกทีฐ่านของหอคอยมสีิง่ทีน่่าสนใจต่างๆ  เช่น ศาลา
แปดเหลีย่มปาลกัก๊จอง ,สวนสตัวเ์ลก็ๆ ,สวนพฤกษชาติ , อาคารอนุสรณ์ผูร้กัชาตอินั  ชุง กุน นอกจากนี้โซลทาว
เวอรย์งัเป็นสถานทีถ่่ายทาํละครเกาหลแีนวน่ารกัๆ  เรือ่ง “กบัดกัหวัใจยยัแม่มด ” อสิระใหทุ้กท่านไดเ้ดนิเล่นและ
ถ่ายรปูคู่หอคอยตามอธัยาศยัหรอืคลอ้งกุญแจคู่รกั  

 จากนัน้ นําท่านสู่ แหล่งท่องเท่ียวแห่งใหม่ของ กรงุโซล SEOULLO 7017  

สะพานลอยฟ้า แลนดม์ารก์แห่งใหมก่รงุโซล ถอืเป็นอกีหน่ึงสถานทีเ่ทีย่ว

ใหมข่องเกาหลใีต ้ทีเ่กดิจากการปรบัปรงุทศันียภาพ รือ้สะพานบางจดุ แลว้   

ปรบัใหเ้ป็นถนนลอยฟ้า แถวบรเิวณสถานีรถไฟโซล ( Seoul Station) ให้

กลายเป็นสถานทีพ่กัผ่อนสาํหรบัประชาชน และนกัท่องเทีย่ว ซึง่สะพานนี้จะเป็นพืน้ทีส่เีขยีว ( Seoul’s Botanical 

Skyline Park) ทีเ่ตม็ไปดว้ยตน้ไมแ่ละดอกไมก้ว่า 200 สายพนัธุ ์ทุกคนสามารถมาพกัผ่อนหยอ่นใจ รวมถงึจะเป็น

อกีหนึ่งสถานทีท่ีเ่ป็นศูนยก์ลางในการทาํกจิกรรมและจดัเทศกาล นิทรรศการต่างๆ อกีทัง้มใีหบ้รกิาร Wifi ดว้ย มา

ตอนเชา้กจ็ะไดอ้ารมณ์นึง หรอืจะมาช่วงตอนดกึบนสะพานกจ็ะเปิดไฟ ทาํใหไ้ดฟี้ลอกีอยา่ง เรยีกไดว้่ามาเทีย่วได้

ทุกเวลาเลย .. 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  บฟุเฟ่ต ์บาบีคิว เกาหลี หม ูเน้ือ ไก่ ไม่อัน้ 
จากนัน้นําท่านชอ้ปป้ิงยา่น เมียงดง หรอืสยามสแควรเ์กาหล ีหากท่านตอ้งการ
ทราบว่าแฟชัน่ของเกาหลเีป็นอยา่งไร กา้วลํ้านําสมยัเพยีงใดท่านจะตอ้งมาที่
เมยีงดงแห่งนี้ พบกบัสนิคา้วยัรุน่ อาท ิเสือ้ผา้แฟชัน่แบบอนิเทรน เครือ่งสาํอาง
ดงัๆ ของเกาหล ีพบกบัความแปลกใหมใ่นการชอ้ปป้ิงอกีรปูแบบหน่ึง ซึง่เมยีง
ดงแห่งนี้จะมวียัรุน่หนุ่มสาวชาวโสมไปรวมตวักนัทีน่ี่กว่าลา้นคนในแต่ละวนั  

ค า่ น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั  GALAXY , BENIKIA SEOUL HOTELหรือ เทียบเท่า ระดบั 3 ดาว 

 

วนัทีห้่า      ศนูยส์มนุไพร – RED PINE –โรงงานสาหร่าย - ชดุฮนับก ถ่ายภาพ   3 มิติ – 
                  ซุปเปอรล์ะลายเงินวอน - สนามบินอินชอน - กรงุเทพฯ      
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  



 
 
 
 

จากนัน้นําท่านเดนิทางไปดแูลสุขภาพกนัที ่ ศนูยส์มนุไพรฮอกเกนามู  ซึง่เป็นสมนุไพรทีท่ ัว่โลกยอมรบั รวมถงึ
สถาบนัต่างๆ ว่าเป็นสมนุไพรทีม่คีุณภาพดทีีสุ่ดในการบาํรงุตบัและดแูละตบัของเรา ซึง่จะเป็นสมนุไพรทีห่าไดย้าก
ในปจัจบุนั ท่านจะไดช้มการสาธติ การทดลองว่าสมนุไพรชนิดน้ีมคีุณค่าเพยีงใดต่อโลกใบน้ี  ตน้ไมช้นิดน้ี
เจรญิเตบิโตในปา่ลกึบนภเูขาทีป่ราศจากมลภาวะและระดบัสงูเหนือน้ําทะเล 50-800 เมตร ชาวเกาหลรีุน่ใหมน่ิยม
นํามารบัประทานเพื่อช่วยดแูลตบัใหส้ะอาดแขง็แรง ป้องกนัโรคตบัแขง็ ไมถู่กทาํลายจาการดื่ม  แอลกอฮอล ์กาแฟ 
บุหรี ่สารตกคา้งจากอาหารและยา  แลว้นําท่านสู่ ศนูยส์มนุไพรสนเขม็แดง  หรือ RED PINE ซึง่ผลติจากใบสน
เขม็แดงในประเทศเกาหลซีึง่จะใชต้น้สนเขม็แดงจากยอดเขาทีป่ระเทศเกาหลเีหนือมาผลติโดยใชเ้ทคโนโลยพีรอ้ม
กบัการวจิยัทีป่ระเทศเกาหลใีตอ้อกมาเป็น  น้ํามนัสนเขม็แดง ภมูปิระเทศของประเทศเกาหลเีป็นภเูขาประมาณ 70 
เปอรเ์ซน็ต์ โดยกว่าจะมาเป็นน้ํามนัสนเขม็แดงได ้ 1 แคปซลู ตอ้งใชใ้บสนเขม็แดงประมาณ 2.7 กโิลกรมั มาสกดั
เอาน้ํามนัมาผลติและวจิยัออกมาเป็นน้ํามนัสนนี้  สามารถช่วยในการลดระดบัไขมนัในเสน้เลอืดไดเ้ป็นอยา่งดี  
จากนัน้นําท่านเขา้ชมโรงงานสาหร่าย  ของฝากทีม่ชีื่อเสยีงของเกาหล ีผลติสาหรา่ยใหม ่สด ทุกวนัมหีลายรสชาติ
ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ไปเป็นของฝาก พิเศษ!!! ฟรีใส่ชุดประจ าชาติเกาหลี ฮนับก  มหีลากหลายชุดใหท้่านไดเ้ลอืก
ใส่พรอ้มเกบ็ภาพประทบัใจพรอ้มทัง้ชม “ถ่ายภาพ 3 มิติ”  เคลด็ลบังานศลิปะแห่งภาพ ” ทีท่าํใหท้่านไดต้ื่นตาตื่นใจ
กบัศลิปะแนวใหม่ เป็นภาพวาดในลกัษณะ 3 มติเิหมอืนภาพวาดมชีวีติและหลุดออกมาจากแผ่นเฟรมภาพแนวคดิ
รปูแบบใหม่  เป็นความคดิสรา้งสนัและจนิตนาการของการสรา้งภาพโดยใชเ้ทคนิคพเิศษจากภาพสาม  มติทิีร่วม
ทฤษฎทีางวทิยาศาสตรแ์ละการซอ้นภาพโดยกระตุน้ความเคลื่อนไหวของภาพ ใหม้มีติเิหมอืนจรงิ 

เท่ียง        บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูจิมดกั เป็นไก่พะโล้ผดักบัวุ้นเส้นและผกัอร่อยมากมาย  
 เสริฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ พร้อมเคร่ืองเคียงต่างๆ 

จากนัน้เตรยีมตวักลบักรงุเทพ แวะซือ้ของ (ละลายเงินวอน 5 แถม 1)  สาหรา่ย ขนมต่าง ๆ  ชอ็กโกแล๊ตหนิ 
ซเีรยีลชอ็กโก  ลติภณัฑข์องใบและรากฝอยของโสม ในรปู ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหน้าโสม ครมีลา้งหน้าโสม 
เครือ่งสาํอางโสม เป็นตน้  และยงัมหีมอนสุขภาพ  กมิจ ิ เป็บเปโร ้(ป๊อกกีเ้กาหล)ี ชนิราเมง ( มามา่เกาหล)ี  
จากนัน้เดินทางสู่สนามบิน 

20.05       เดนิทางกลบัสู่กรงุเทพฯโดยสายการบนิTWAY (TW) เทีย่วบนิที ่TW101 บรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่ง 
00.05       สายการบิน T’WAY  ถงึสนามบนิสุวรรณภมูโิดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 
20.40 เดนิทางกลบัสู่กรงุเทพฯโดยสายการบนิ JEJU AIR (7C) เทีย่วบนิที ่7C2205 ไมม่บีรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบน

เครือ่ง 
00.40 สายการบนิเจจแูอร ์ถงึสนามบนิสุวรรณภมูโิดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อตัราค่าบริการ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ     ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งทีม่ ี

 ค่าน้ําหนกักระเป๋าสมัภาระท่านละไมเ่กนิ 15 กก.  ค่ารถรบั-ส่ง และนําเทีย่วตามรายการ 

 ค่าทีพ่กัตามทีร่ะบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน  ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการ  

วนัเดินทาง สายการบิน 
ห้องเตียงคู่ 

นอน 2 ท่าน 

เดก็ 1 ท่าน  

พกักบั 

ผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

(เตียงเสริม) 

เดก็ 1 ท่าน 

 พกักบั 

ผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

(ไม่เสริมเตียง) 

พกัเด่ียว 

18-22 มกราคม JEJU AIR 17,900 17,900 17,900 5,500 

24-28 มกราคม JEJU AIR 17,900 17,900 17,900 5,500 

25-29 มกราคม JEJU AIR 17,900 17,900 17,900 5,500 

26-30 มกราคม JEJU AIR 17,900 17,900 17,900 5,500 



 
 
 
 

 ค่าอาหารตามมือ้ทีร่ะบุในรายการ    ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 
 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าทาํหนงัสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่าอนิเตอรเ์น็ต 
ค่าซกัรดี มนิิบารใ์นหอ้ง รวมถงึค่าอาหารและเครือ่งดื่มทีส่ ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ  (กรณุาสอบถามจากหวัหน้าทวัรก่์อนการ
ใช้บริการ) 

 ค่าทปิคนขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ท่านละ 40,000 วอนหรอื 1,200 บาท/ทรปิ/ต่อท่าน 

 ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 ค่าวซี่าสาํหรบัพาสปอรต์ต่างดา้ว กรณุาเตรยีมเอกสารคอื 1)พาสปอรต์ 2)ใบประจาํตวัคนต่างดา้ว 3)ใบสาํคญัถิน่ทีอ่ยู ่4)
สาํเนาทะเบยีนบา้น(ถา้ม)ี 5)สมดุบญัชเีงนิฝาก(ถา้ม)ี 6)รปูถ่ายส ี2 นิ้ว 2 รปู แลว้ทางบรษิทัฯจะเป็นผูด้าํเนินการยืน่วซี่าใหท้่าน 
โดยจา่ยค่าบรกิารต่างหาก (สาํหรบัหนงัสอืเดนิทางต่างดา้ว เจา้ของหนงัสอืเดนิทางตอ้งทาํเรือ่งแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะ
ยืน่วซี่า) 

 หมายเหตท่ีุประเทศเกาหลีใต้มีช่างภาพมาถ่ายรปูแล้วมาจ าหน่ายวนัสดุท้ายลกูทวัรท่์านใดสนใจสามารถซ้ือได้
แต่ถ้าท่านใดไม่สนใจกไ็ม่ต้องซ้ือ โดยไม่มีการบงัคบัลกุทวัรท์ัง้สิน แต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหน้า 

 โรงแรมท่ีพกัท่ีประเทศเกาหลีใต้อาจะมีการสลบัปรบัเปล่ียนขึ้นอยู่กบัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยค านึงถึง
ผลประโยชน์ลกูค้าเป็นหลกั 

 ทวัรค์รัง้น้ีมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียวเป็นหมู่คณะเท่านัน้ ถ้าลกุค้าต้องการแยกตวัออกจากกรปุทวัร ์ทาง
บริษทัจะคิดค่าด าเนินการในการแยกท่องเท่ียวเองท่านละ 300 USD ต่อท่าน  

 

เง่ือนไขการช าระค่าบริการ 

1. นกัท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งชาํระเงนิมดัจาํเป็นเงนิจาํนวน 5,000 บาทต่อท่านเพื่อสาํรองทีน่ัง่  
2. นกัท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งชาํระเงนิค่าบรกิารส่วนทีเ่หลอืทัง้หมดก่อนวนัเดนิทางอยา่งน้อย 21 วนั กรณนีกัท่องเทีย่ว

หรอืเอเจนซีไ่มช่าํระเงนิ หรอืชาํระเงนิไมค่รบภายในกําหนด รวมถงึกรณเีชค็ของท่านถูกปฏเิสธการจา่ยเงนิไมว่่ากรณี
ใดๆ ใหถ้อืว่านกัท่องเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทวัรน์ัน้ๆ 

3. การตดิต่อใดๆ กบัทางบรษิทัเช่น แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบรษิทั ดงันี้ วนัจนัทร ์

ถงึศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยดุนกัขตั

ฤกษ์ทีร่ฐับาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวนัหยดุทาํการของทางบรษิทั 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 



 
 
 
 

1. กรณทีีน่กัท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลื่อนการเดนิทาง นกัท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี่(ผูม้ชีื่อ
ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการยกเลกิทีบ่รษิทัอยา่งใดอยา่งหนึ่งเพื่อแจง้ยกเลกิ
การจองกบัทางบรษิทัเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบรษิทัไมร่บัยกเลกิการจองผ่านทางโทรศพัทไ์มว่่ากรณใีดๆ 

2. กรณนีกัท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรบัเงนิค่าบรกิารคนื นกัท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชีื่อในเอกสารการจอง) 
จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการขอรบัเงนิคนืทีบ่รษิทัอยา่งใดอยา่งหนึ่งเพื่อทาํเรือ่งขอรบัเงนิ
ค่าบรกิารคนื โดยแนบหนงัสอืมอบอํานาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอํานาจ หลกัฐานการชาํระเงนิค่าบรกิารต่างๆ 
และหน้าสมดุบญัชธีนาคารทีต่อ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิค่าบรกิารดงันี้ 
2.1 ยกเลกิก่อนวนัเดนิทางไมน้่อยกว่า 30 วนั คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของค่าบรกิารทีช่าํระแลว้ 
2.2 ยกเลกิก่อนวนัเดนิทางไมน้่อยกว่า 15 วนั คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 50 ของค่าบรกิารทีช่าํระแลว้ 
2.3 ยกเลกิก่อนวนัเดนิทางน้อยกว่า 15 วนั ไมค่นืเงนิค่าบรกิารทีช่าํระแลว้ทัง้หมด 
ทัง้นี้ ทางบรษิทัจะหกัค่าใชจ้า่ยทีไ่ดจ้า่ยจรงิจากค่าบรกิารทีช่าํระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจดัการนําเทีย่วใหแ้ก่
นกัท่องเทีย่ว เช่น การสาํรองทีน่ัง่ตัว๋เครือ่งบนิ การจองทีพ่กัฯลฯ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการนัตมีดัจาํหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาลาํ Charter Flight หรอื Extra Flight กบั
สายการบนิ หรอืผ่านตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจาํหรอืค่าบรกิารทัง้หมด   

4. การตดิต่อใดๆ กบัทางบรษิทัเช่น แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบรษิทั ดงันี้ วนัจนัทร ์
ถงึศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยดุนกัขตั
ฤกษ์ทีร่ฐับาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวนัหยดุทาํการของทางบรษิทั 

5. ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณมีนีกัท่องเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  

เง่ือนไขและข้อก าหนดอ่ืนๆ 
1. ทวัรน์ี้สาํหรบัผูม้วีตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเทีย่วเท่านัน้ 
2. ทวัรน์ี้เป็นทวัรแ์บบเหมา หากท่านไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไมว่่าบางส่วนหรอืทัง้หมด หรอืถูก

ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบรษิทัจะไมค่นืเงนิค่าบรกิารไมว่่าบางส่วนหรอืทัง้หมดใหแ้ก่ท่าน 
3. ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณทีีม่นีกัท่องเทีย่วรว่มเดนิทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้บั

นกัท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบล่วงหน้าอยา่งน้อย 7 วนัก่อนการเดนิทางสาํหรบัประเทศทีไ่มม่วีซี่า  และอยา่งน้อย 10 วนั
ก่อนการเดนิทางสาํหรบัประเทศทีม่วีซี่า  แต่หากทางนกัท่องเทีย่วทุกท่านยนิดทีีจ่ะชาํระค่าบรกิารเพิม่จากการทีม่ ี
นกัท่องเทีย่วรว่มเดนิทางน้อยกว่าทีท่างบรษิทักําหนดเพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารต่อไป 

4. ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คาํนําหน้าชื่อ เลขทีห่นงัสอื
เดนิทาง และอื่นๆ เพื่อใชใ้นการจองตัว๋เครือ่งบนิ ในกรณทีีน่กัท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้่งหน้าหนงัสอืเดนิทางใหก้บัทาง
บรษิทัพรอ้มการชาํระเงนิมดัจาํ 

5. ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ 
ภมูอิากาศ และเวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษิทัจะคาํนึงถงึความปลอดภยัของนกัท่องเทีย่วส่วน
ใหญ่เป็นสาํคญั 



 
 
 
 

6. ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนกัท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจาก

ความผดิของทางบรษิทั เช่น ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนดัหยดุงาน การปฏวิตั ิ อุบตัเิหตุ ความเจบ็ปว่ย ความสญูหาย

หรอืเสยีหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสุดวสิยัอื่น เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบรกิารนี้คาํนวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วนัทีท่างบรษิทัเสนอราคา ดงันัน้ ทางบรษิทัขอสงวน
สทิธิใ์นการปรบัราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณทีีม่กีารเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เครือ่งบนิ ค่า
ภาษเีชือ้เพลงิ ค่าประกนัภยัสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนกังาน หรอืตวัแทนของทางบรษิทั ไมม่อีํานาจในการใหค้าํสญัญาใดๆ แทนบรษิทั  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดย
ผูม้อีํานาจของบรษิทักํากบัเท่านัน้  

ข้อแนะน าก่อนการเดินทาง 
1. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะนําตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภุณัฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ และรวมกนั

ทุกชิน้ไมเ่กนิ 1 ,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึง่มซีปิลอ็คปิดสนิท และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หน้าทีต่รวจได้
อยา่งสะดวก ณ จดุเอก็ซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของดงักล่าวมขีนาดบรรจภุณัฑม์ากกว่าทีก่ําหนด
จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเท่านัน้  

2. สิง่ของทีม่ลีกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเลบ็ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หน้าทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเท่านัน้  

3.ประเทศเกาหล ีมกีฎหมายหา้มนําผลติภณัฑท์ีท่าํมาจากพชื และเนื้อสตัวท์ุกชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผกั ผลไมส้ด ไข ่เนื้อสตัว ์
ไสก้รอกฯ เพื่อเป็นการป้องกนัโรคตดิต่อทีจ่ะมาจากสิง่เหล่าน้ี หากเจา้หน้าทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีค่าปรบัในอตัราทีส่งูมาก  

 
(รบัเฉพาะผูม้วีตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเทีย่ว ค่าทวัรท์ีจ่า่ยใหก้บัผูจ้ดั เป็นการชาํระแบบจา่ยชาํระขาด และผูจ้ดัไดช้าํระใหก้บัสาย

การบนิและสถานทีต่่าง ๆ แบบชาํระขาดเช่นกนัก่อนออกเดนิทาง ฉะนัน้หากท่านไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไม่

ดว้ยสาเหตุใดหรอืไดร้บัการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศเกาหลใีต)้  ทางผู้

จดั ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดส่วนใด ๆ รวมทัง้ค่าตัว๋เครือ่งบนิใหแ้ก่ท่าน) 

หากมเีพื่อนหรอืญาตขิองท่านตอ้งการรว่มเดนิทางท่องเทีย่วระหว่างท่องเทีย่วในประเทศเกาหล ีหรอืปญัหาต่าง ๆ ตลอดจน

ขอ้แนะนํากรณุาตดิต่อเจา้หน้าทีท่ีร่บัผดิชอบ  หากท่านมคีวามจาํเป็นตอ้งรบัฝากของจากผูอ้ื่นเพื่อทีจ่ะนําไปยงัประเทศนัน้ ๆ  

หรอืนํากลบัประเทศไทย ควรตรวจสิง่ของนัน้ว่าตอ้งไมเ่ป็นสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่ของผดิกฎหมายบางประเภท อาจมโีทษถงึ

ขัน้ประหารชวีติ เจา้หน้าทีจ่ะไมร่บัฝากกระเป๋าหรอืสิง่ของใดใด 

 


