


1 สนามบินสุวรรณภูมิ

2 สนามบินอินชอน	-	เกาะนามิ	-	เทศกาลตกปลาน้ําแข็ง	หรือ
ตกปลาน้ําแข็ง	-	OAK	VALLEY	SKI	RESORT	หรือ
โอควัลเลย	สกีรีสอรท

OAK	VALLEY	SKI
RESORT	/	WELLI	HILLI
SKI	RESORT		หรือระดับ
เดียวกัน

3 โรงเรียนสอนทํากิมจิ	/	ทํากิมจิ	-	ไรสตรอเบอรรี่	-	สวนสนุก
E-WORLD	-	หอคอยกรุงโซล

HOTEL	RIVER	PARK	/
THE	M	หรือระดับเดียวกัน

4 น้ํามันสนเข็มแดง	-	พิพิธภัณฑสามมิติ	-	พระราชวังชางดอก
กุง	-	DOOTA	DUTY	FREE	-	เมียงดง

HOTEL	RIVER	PARK	/
THE	M	หรือระดับเดียวกัน
	

5 โรงงานพลอยอเมทิส	-	ศูนยสมุนไพรฮอกเกตนามู	-	Paju
Premium	Outlet	-	สนามบินอินชอน	-	สนามบินสุวรรณภูมิ

4	มี.ค.	60	-	8	มี.ค.	60 18,900	บาท 18,900	บาท 18,900	บาท 5,000	บาท



เคานเตอรเช็คอินจะปิดบริการกอนเวลาเครื่องออก	60	นาที	และผูโดยสารพรอม	ณ	ประตูขึน้เครื่องกอนเวลา
เครื่องออก	40	นาที	(**ขอสงวนสิทธิใ์นการเลือกที่น่ังบนเครื่อง	เน่ืองจากตองเป็นไปตามระบบของสายการบิน)

คํ่า
19.40	น.	คณะพรอมกันที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	ก	ชนั	4	เคานเตอร	D	สายการบินจินแอรJIN	AIR	(มี

บริการอาหารวางบนเครื่อง)

22.40	น.	บินลัดฟาสู	สาธารณรัฐเกาหลีใต	โดยเที่ยวบินที่	LJ004

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

เชา
05.40	น.	เดินทางถึงทาอากาศยานนานาชาติอินชอน	สาธารณรัฐเกาหลีใต
นําทานเดินทางไปยัง	เกาะนามิ	ตั้งอยูที่เมืองชุนชอน	หางจากกรุงโซลไปทางตะวันออก	ประมาณ	63

กิโลเมตร	เป็นแหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงของเกาหลีใต	เกาะนามิมีรูปรางเหมือนใบไมลอยน้ํา	เป็นเกาะกลางแม
น้ําฮัน	ซึ่งเกิดจากการสรางเขื่อนชองพยอง	โดงดังจากซีรีย	เพลงรักในสายลมหนาว
นําทานรวมฉลองเทศกาลตกปลาน้ําแข็งเป็นประมาณ	ชวงเดือนมกราคมของทุกปี	(ชวงประมานวันที่	1-

30	มกราคม)นักทองเที่ยวสวนใหญที่มาเยือนนับลานคน	ไมวาจะเป็นเด็กหรือผูใหญ	จะมาเทศกาลนี	เพื่อตกปลา
เทราท	ฉายาของมันคือ	The	Queen	of	Valley	หรือราชินีแหงขุนเขา	โดยปลาเทราทภูเขา	จะอาศัยอยูในน้ําเย็นที่
มีอุณหภูมิตั	งแต	20	องศาเซลเซียสลงไป	เป็นปลาที่สวยงามและหายาก	ซึ่งนักทองเที่ยวที่ตกปลามาได	สามารถ
นาปลามาทาเป็นซูชิ	หรือซาชิมิ	ซึ่งสามารถทานไดเลย	(	พิเศษ...หรรษาฟรีๆ	รวมอุปกรณตกปลา	)
บาย
จากน้ันใหทานไดสนุกกับการเลนสกีบนลานสกีขนาดใหญ

	บริการอาหารเชา	เมนู	อูดง

ปัจจุบันทาอากาศยานอินชอนมีเที่ยวบินกวา	410,000	เที่ยวรองรับผูโดยสาร
กวา	44	ลานคนและสินคากวา4.5ลานตันตอปี	และยังไดรับรางวัลดีเดนดาน
การบริการระดับโลกถึง6ปีซอน	มีรานคาปลอดภาษีกวา70รานของแบรนดดัง
กวา	400	แบรนด	เชน	CHANEL,GUCCI,	HERMES,CARTIER	โดยจําหนาย
ในราคาถูกที่ราน	Shilla	และ	Lotte	เป็นduty	free	shopขนาดใหญ



ราคาทัวรยังไมรวมคาอุปกรณการเลนสกี,	สกีลิฟท,	สโนวสเลด	สกีคาเลนรวมชุดประมาณ	50,000
วอน	กอนโดลาประมาณ	15,000	วอนสําหรับทานทีเ่ลนเกงแลวสามารถไถลจากบนยอดเขาลงมาได
ครับ	**กอนโดลา	หรือ	เคเบิล	ขึ้นอยูกับสถานทีว่ามีใหบริการหรือไม**
หมายเหตุ....	ปริมาณของหิมะและการเปิดใหบริการของลานสกีขึ้นอยูกับความเอื้ออํานวยของ

อากาศ	หากไมมีหิมะเพียงพอ	ลานสกีอาจจะปิดใหบริการ	ในกรณีทีล่านสกีไมสามารถเปิดบริการ
ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรม	ปรับเปลีย่นเป็น	ONE	MOUNT	(SNOW	PARK)
***(ไมรวมคาเขา	SNOW	PARK	15,000	วอน	หรือหากทานใดไมสนใจ	สามารถเดินชอปป้ิงตามอธัยาศัย	มีทั้ง
H&M	,	ADIDAS	และมีอีกหลากหลายแบรนดช้ันนาํ)

หน่ึงสถานที่ทองเที่ยวของประเทศเกาหลีใต	ที่เป็นจุดหมายในฝันสุดฮิตของนัก
ทองเที่ยวทั้งชาวเกาหลี	ชาวไทยและชาวตางชาติ	เกาะนามิหรือที่เรียกวา	"นา
มีซ็อม"	(Namiseom)	เป็นเกาะขนาดเล็กเพียง	460,000	ตารางเมตรตั้งอยู
กลางทะเลสาบชองเพียง	(Cheongpyeong	Lake)	มีชื่อเสียงในดานทัศนียภาพ
ทางธรรมชาติที่สวยงาม	และไดรับความนิยมมากขึน้จากกระแสความโดงดัง
ของภาพยนตซีรียเรื่อง	"เพลงรักในสายลมหนาว"	(Winter	Sonata)	ที่ใชเกาะ
แหงน้ีเป็นสถานที่ถายทํา

เทศกาลตกปลาน้ําแข็ง	หน่ึงปีมีเพียงครั้งเดียว	โดยเทศกาลน้ีถูกเสนอใหเป็น
เทศกาลตัวอยาง	ของกระทรวงวัฒนธรรมและการทองเที่ยวเกาหลี	เป็น
เทศกาลฤดูหนาวที่ยิ่งใหญและดึงดูดนักทองเที่ยวมาเยือนทุกปี	สนุกสนานและ
เพลิดเพลินกับการตกปลาน้ําแข็งโดยการเจาะน้ําแข็งเป็นรูวงกลม	และนําเบ็ด
ไปตกปลาใตน้ําแข็ง

	บริการอาหาร	เมนู	ทัคคาลบี้

ลานสกีรีสอรท	ระหวางทางทานจะไดชื่นชมบรรยากาศสองขางทางในชวงฤดู
หนาวอันแสนงดงามของประเทศเกาหลีที่สวยที่สุด...	ถึงสกีรีสอรทอิสระใหทุก
ทานไดสัมผัสหิมะและสถานที่ที่งดงาม	พรอมถายรูปเป็น	ที่ระลึกและเลนสกี
ซึ่งลานสกีแหงน้ีมีความทาทายใหทานไดสัมผัสดวยเนินหิมะที่มีความสูงไมตํ่ า
กวา	1	กิโลเมตรขึน้ไป	และเป็นที่กลาวขวัญถึงวาเป็นสวรรคของนักสกีมือใหม
แตก็มีทางวิ่งสําหรับมืออาชีพเชนกัน	มีเนินรูปตัวเอสเป็นตัวเชื่อมระหวางยอด
เนินและพื้นดานลางมาทาทายความสามารถของทานตามอัธยาศัยพรอม
เพลิดเพลินกับบรรยากาศของสายลมเย็นในฤดูหนาวและทํากิจกรรมสนุกๆ
บนลานหิมะกวาง

	บริการอาหาร	เมนู	ชาบู	ชาบู
	OAK	VALLEY	SKI	RESORT	/	WELLI	HILLI	SKI	RESORT		หรือระดับเดียวกัน

เชา
นําทานเดินทางสู	โรงเรียนสอนทํากิมจิ	เพื่อใหทานเรียนรูวัฒนธรรมการทํากิมจิและสนุกสนานเพลิดเพลิน

กับการทํากิมจิ	และใหทานใสชุดประจําชาติฮันบกซึ่งเป็นชุดประจําชาติของเกาหลี	พรอมถายภาพเป็นที่
ระลึก
นําทานเดินทางเขาสู	ไรสตรอเบอรรี	่ใหทานไดชิมสตรอเบอรรี่สดๆหวานฉํ่าจากไร	นอกจากน้ัน	ทานยัง



สามารถซื้อกลับมาฝากคนที่ทานรักที่เมืองไทยไดดวย	โดยจะมีการแพ็คใสกลองสวยงามและสงใหทานวัน
สุดทาย
บาย
นําทานเดินทางสู	สวนสนุกเอเวอรแลนด	ซึ่งถูกขนานนามวา	ดิสนียแลนดเกาหลีเป็นสวนสนุกกลางแจงที่

ใหญที่สุดของประเทศ	โดยมีบริษทัซัมซุงเป็นเจาของ	ตั้งอยูทามกลางหุบเขา	ทานจะไดน่ังกระเชาลิฟท	และทอง
ไปกับโลกของสัตวป าซาฟารี	ชมไลเกอร	ที่น่ีทานจะพบเจาป าสิงโต	และเสือดินแดนแหงเทพนิยาย	และสนุกกับ
เครื่องเลนนานาชนิด
นําทานเดินทางไป	โซลทาวเวอร	ตั้งอยูบนภูเขานัมซาน	เป็นจุดทองเที่ยวที่ถือวาเป็นไฮไลทสําคัญของกรุง

โซล	เพราะเป็นจุดชมวิวที่มองเห็นวิวทั่วทั้งกรุงโซล	มีความสูงจากฐานหอคอยประมาณ	236.7	เมตร	และมีความ
สูง	479	เมตรจากพื้นดิน	คนที่มาเที่ยวที่น่ีสวนมากจะเป็นคูรัก	ทั้งชาวเกาหลีและนักทองเที่ยวตางชาติ	คูรักสวน
มากจะเตรียมกุญแจมาคลองตรงรั้วขางบนโซลทาวเวอร	เพราะมีความเชื่อวาคูรักที่ไดมาคลองกุญแจที่น่ีจะรัก
กันยาวนานตลอดไป**ราคาทัวรน้ีไมรวมกุญแจและคาขึน้ลิฟท	**
คํ่า
นําทานชอปป้ิงที่	ศูนยการคาแฟชัน่แหงเกาหลี	ทงแดมุน	ใหทานไดเลือกซื้อ	เสื้อผาเครื่องแตงกาย

เครื่องหนังรองเทา	เครื่องกีฬาตางๆ	นอกจากน้ี	ยังมีขนมขบเคี้ยวและรานเครื่องสําอางตางๆ	เรียงรายตามตึก
ริมสองขางถนนใหทานไดเลือกชม	นอกจากน้ี	ยังมีเวทีการแสดงรองเตนเปิดหมวกใหผูที่อยาก	แสดงความ
สามารถ	มาแสดงใหชมกันอีกดวย

	บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรม

เป็นสถานที่ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่นาสนใจของเกาหลี	มีอยูมากมายหลาย
แหงทั้งในกรุงโซลและเขตหัวเมืองใหญอื่น	ๆ	ภายในจะมีกิจกรรมที่เป็นการ
เผยแพรวัฒนธรรมเกาหลีหลายอยาง	เชน	การสาธิตวิธีการทํากิมจิ	โดยจะให
ผูเขาชมลงมือทํากิมจิดวยตัวเอง	มีการใหชิมอาหารพื้นเมืองของเกาหลี	และให
สวมชุดประจําชาติของเกาหลี	(	ฮันบก	)	ถายภาพเป็นที่ระลึกดวย	ซึ่งเขาจะเตรี
ยมชุดฮันบกทั้งของผูชายและผูหญิงไวใหเลือกหลายแบบ

ไรสตรอเบอรรี่	เชิญลิ้มรสสตรอเบอรรี่ของเกาหลีสดๆ	ในบรรยากาศภายในไร
สตรอเบอรรี่อยางแทจริง	พบกับวิถีชีวิตชาวไรสตรอเบอรรี่ของเกาหลีวามีวิธี
การปลูกอยางไร	ใหไดผลสตรอเบอรรี่ที่ขนาดใหญเป็นพิเศษ	หวานหอม	และ
ชวนนารับประทาน	เป็นที่ชื่นชอบของชาวเกาหลีและชาวตางชาติ	และยังเป็น
ผลไมสงออกของประเทศดวย

	บริการอาหาร	เมนู	บุฟเฟตบารบีคิว

เป็นสวนสนุกที่มีชื่อเกาวา	Wooband	Tower	Land	และสรางขึน้มาลอมรอบตึก
สูงชื่อ	Woobang	Tower	ซึ่งไดถูกออกแบบใหมใหมีดีไซนแบบยุโรป	และเปิด
เป็นสวนสนุกเพื่อใหคนมาพักผอนหยอนใจ

ถือไดวาเป็นสัญลักษณของกรุงโซล	ตัวหอคอยมีความสูงเกือบ	240	เมตร	ซึ่ง
บางครั้งก็ถูกเรียกวา	“นัมซันทาวเวอร”	เพราะหอคอยตั้งอยูบนภูเขานัมซาน
ซึ่งเป็นสถานที่ที่เหมาะสําหรับชมวิวทิวทัศนของกรุงโซล	โดยเฉพาะในชวง
เวลาคํ่าคืนน้ัน	จะเห็นสภาพบานเมืองของ	กรุงโซลดานลางเต็มไปดวยแสงสี
ตางๆ	ที่ทําใหรูสึกเพลิดเพลิน

	บริการอาหาร	เมนูบุฟเฟต	SEA	FOOD



	HOTEL	RIVER	PARK	/	THE	M	หรือระดับเดียวกัน

เชา
นําทานชอปป้ิงรานเครื่องสําอางยอดนิยม	COSMETIC	OUTLET	ของนักชอปชาวไทยใหทานไดเลือกซื้อกลับ

ไปฝากเป็นของที่ระลึก	อาทิเชน	ROJUKISS	ซึ่งราคาถูกกวาที่เมืองไทยเกือบเทาตัวและบางผลิตภัณฑยังไมมี
ขายในไทย
จากน้ันนําทานเยี่ยมชม	RED	PINE	เป็นผลิตภัณฑ	ทีส่กัดจากน้ํามันสน	ที่มีสรรพคุณชวยบํารุงรางกาย

ลดไขมัน	ชวยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในรางกาย
นําทานชม	TRICK	EYE	MUSEUM	ผลงานการสรางสรรคศิลปะแนวใหมภาพวาดลวงตาสามมิติ	โดยทานจะ

ไดสนุกสนานกับการถายรูปแอ็คชั่นทาตางๆ	ที่เกิดจากความคิดสรางสรรคและจินตนาการของการสรางภาพ
โดยใชเทคนิคพิเศษจากภาพสามมิติที่รวมทฤษฎีทางวิทยาศาสตรและการซอนภาพโดยกระตุนความเคลื่อนไหว
ของภาพใหมีมิติเหมือนจริงโดยใหผูชมเขาไปมีสวนรวมถายภาพ
จากน้ันพาทานรูจักและเขาใจ	สมุนไพรโสมเกาหลี	หรือราชาแหงมวลสมุนไพร	โสมถูกนํามาใชเพื่อ

สุขภาพเป็นเวลานานากวา	2,000	ปี	ในตํารายาแผนโบราณจีน	ระบุวา	โสมเป็นสมุนไพรที่ชวยเสริมความแข็ง
แรงใหแกระบบยอยอาหารและปอด	ชวยทําใหจิตใจสงบและเพิ่มพละกําลังโดยสวนรวมสรรพคุณทางการแพทย
ชวยบํารุงหัวใจ	ปองกันโรคหัวใจขาดเลือด	เสริม	ประสิทธิภาพทางเพศ	ลดและปองกันมะเร็ง
บาย
นําทานชม	พระราชวังชางด็อกกุง	เป็นพระราชวังลําดับที่สองที่ถูกสรางตอจากพระราชวังเคียงบกกุง	ในปี

ค.ศ.	1405	และความสําคัญในการเป็นที่พํานักของพระมหากษตัริยหลายพระองคในสมัยราชวงศโชซอน	

นําทานชอปป้ิงสินคาปลอดภาษี	DUTY	FREE	ชอปป้ิงสินคาแบรนดเนมมากมาย	อาทิเชน	นาฬิกา	,	แวนตา	,
เครื่องสําอาง	,	กระเปา	,	กลองถายรูป	และสินคา	แบรนดเนมอื่นๆอีกมากมาย
นําทานชอปป้ิงที่	ตลาดเมียงดง	หรือสยามสแควรเกาหลี	ที่ตลาดเมียงดงน้ีจะมีเสื้อผา	กางเกง	รองเทา

น้ําหอม	เครื่องสําอางค	ทั้งแบบ	แบรนดเนมชื่อดัง	และโลคอลแบรนด	ซีดีเพลง	รูปดารา	หรืออะไรที่วัยรุน
ตองการก็สามารถหาไดจากที่ตลาดน้ีเลยทีเดียว	อยางรานเครื่องสําอางคที่คุนหูคนไทย

	บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรม

น้ํามันสนเข็มแดง	เป็นการสกัดจากใบสนเข็มแดงบริสุทธิ	์100%	ซึ่งสรรพคุณ
ของน้ํามันสนเข็มแดงน้ันมีประโยชนอยางมากมาย	ทั้งชวยละลายคลอเรสเต
อรอล	และไขมันที่อุดตันในเสนเลือด	ลดระดับน้ําตาลในเลือด	ชวยขับสารพิษ
ออกจากรางกายในรูปแบบของเสีย	เชน	เหงื่อ	ปัสสาวะ	อุจจาระ	ชวยลางสาร
พิษหรือดีท็อกซเลือดใหสะอาด	เพิ่มการไหลเวียนของเลือดไดสะดวกขึน้	ชวย
เพิ่มภูมิตานทานใหกับรางกาย	บํารุงผิวพรรณใหสดใสจากภายใน	และลด
อัตราเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็ง

เป็นสถานที่ทองเที่ยวแหงใหมของกรุงโซล	มีเอกลักษณที่แปลกแหวกแนวจาก
พิพิธภัณฑที่เราเคยรูจักอยางสิ้นเชิง	จุดเดนก็คือ	ภาพบริเวณฝาผนังและพื้น
จะถูกสรางสรรค	โดยใชเทคนิคพิเศษในการสรางภาพสามมิติ	รวมถึงทฤษฎี
ทางวิทยาศาสตรเชนการหักเหของแสงเงา	และการซอนภาพโดยกระตุนการ
เคลื่อนไหวของภาพใหมีมิติเหมือนจริง	ซึ่งศิลปะแบบน้ีเรียกวา	ทรอมพลุยล
(trompe	l’oeil)	มาจากภาษาฝรั่งเศสที่แปลวาลวงตาและที่สําคัญ	ภาพลวงตา
เหลาน้ียังสามารถทําใหผูชมเขาไปมีสวนรวมกับภาพได	โดยแตละภาพจะมีคํา
แนะนําเรื่องตําแหนงการยืน	เพื่อจัดวางทาตางๆ



อิสระอาหารเย็น	1	ม้ือ

	เมนู	ไกตุนโสม

เป็นพระราชวังลําดับที่สองทึ่ถูกสรางตอจากพระราชวังเคียงบกกุง
(Gyeongbukgung	Palace)	ในปี	ค.ศ.	1405	และมีความสําคัญในการเป็นที่
พํานักของพระมหากษตัริยหลายพระองคในสมัยราชวงศโชซอน	(Joseon)
และยังเป็น	1	ใน	5	ของพระราชวังสําคัญที่ยังคงรักษาไว	ประกอบไปดวย	เขต
พระราชฐานชั้นนอก,	เขตพระราชฐานชั้นใน	และสวนดานหลังสําหรับเป็น
ที่พักผอนของพระมหากษตัรย	ซึ่งมีตนไมขนาดยักษที่มีกวา	300	ปี,	บอน้ํา	และ
ศาลาริมน้ํา

หางสุดหรูยาน	ดงแดมุน	(Dongdaemun)	บรรดาเสื้อผาในหางก็มีแบรนดเป็น
ของตัวเอง	ดีไซนเฉพาะ	ราคาก็จะอัพขึน้มาจาก	หาง	Migliore	และ	Hello	apm
พอสมควร	หาง	Doota	(เขาบอกวาตอไมได)	สินคาของที่น่ีดูดี	มีระดับเป็น
สินคาที่กําลังอินแทรนดอยูในหมูวัยรุน	บางทีก็ทําเลียนแบบสินคาแบนดเนม
ชื่อดัง	คุณภาพคอนขางดี

สถานที่ชอปป้ิงยอดฮิตในเกาหลี	ใครที่มาเกาหลีตองมาชอปป้ิงที่น่ี	เพราะเป็น
ศูนยรวมของสินคายอดฮิตหลากหลายชนิด	ไมวาจะเป็น	เครื่องสําอางค	มีทุก
ยี่หอยอดฮิตในเกาหลี	มีทุกซอยทุกหลืบในเมียงดง	,	เสื้อผาแฟชั่น	ทั้งหญิงและ
ชาย	เสื้อผาที่น่ีจะมีทั้งรานที่เป็นแบรนดยอดฮิตในเกาหลี	และแบรนดสุดฮิต
จากตางประเทศ	,รองเทา	มีทั้งรองเทาแฟชั่น	รองเทากีฬา	ทั้งมียี่หอ	และไมมี
ยี่หอ	,รานกระเปา	ดีไซนสวยเกไมเหมือนใคร,	รานขายเครื่องประดับ	รวมถึง
รานอาหาร	รานฟาสฟ ูด	รานหมูยาง	และ	รานกาแฟ	สรุปวาที่น่ีมีทุกอยางที่
สาวๆ	นักชอปตองการ

	HOTEL	RIVER	PARK	/	THE	M	หรือระดับเดียวกัน		

เชา
นําทานชม	โรงงานเจียระไนพลอยอะเมทิส	แดนเกาหลีเป็นแดนของพลอยสีมวง	พลอยแหงสุขภาพและนํา

โชค	โดยมีตั้งแตสีมวงออนเย็นตาจนถึงสีมวงไวน	มีเสนหเยายวนใจ	พลอยน้ีจะงามจับตาเมื่อมาทําเป็นแหวน	จี้
ตางหู	และสรอยขอมือ
พาทานชม	ศูนยสมุนไพรบํารุงตับ	ฮอตเกนามู	ตนไมชนิดน้ีเจริญเติบโตในป าลึกบนภูเขาที่ปราศจาก

มลภาวะและระดับสูงเหนือน้ําทะเล	50-800	เมตร	ชาวเกาหลีรุนใหมนิยมนํามารับประทานเพื่อชวยดูแลตับให
สะอาดแข็งแรง	ปองกันโรคตับแข็ง	ไมถูกทําลายจากการดื่มแอลกอฮอล	กาแฟ	บุหรี่	สารตกคางจากอาหารและ
ยา
นําทานชม	LA	PROVENCE	หมูบานฝรั่งเศส	เป็นชื่องายๆ	ที่นักทองเที่ยวไทยใชเรียกเมื่อเอยถึงหมูบานโพร

วองซหรือหมูบานฝรั่งเศสที่ตั้งอยูในเมืองพาจู	หน่ึงในสถานที่เที่ยวยอดนิยมในเกาหลี	เน่ืองจากสีสันของบาน
และตึกตางๆ	แตละหลังที่มีสีสันสดใสเหมือนลูกกวาด	โดยจําลองมาจากเอกลักษณของเมืองโพรวองซ	ใน
ประเทศฝรั่งเศส	ซึ่งภายในหมูบานจะมีรานคาและรานอาหารมากมาย
บาย
นําทานเขาสู	PAJU	OUTLET	คือแหลงชอปป้ิงราคาถูกที่ตั้งอยูภายในเมืองปาจู	บนเน้ือที่กวา	40,000	ตาราง



เมตร	พรอมที่จอดรถกวางขวาง	นอกจากน้ีมียังมีสินคาหลากหลายยี่หอชื่อดังกวา	160-190	แบรนด
แวะซื้อของฝากที่	ซุปเปอรมารเก็ต	สาหราย	ขนมตาง	ๆ	ช็อกโกแล็ตหิน	ซีเรียลช็อกโก	ผลิตภัณฑของใบและ

รากฝอยของโสม	ในรูป	ขนมโสม	ชาโสม	โคลนพอกหนาโสม	ครีมลางหนาโสม	เครื่องสําอางโสม	เป็นตน	และยัง
มีหมอนสุขภาพ	กิมจิ	เปเปโร	ชินราเมง	นมกลวย

17.25	น.	เดินทางกลับกรุงเทพฯโดย	เทีย่วบินที	่LJ003
คํ่า

21.25	น.	ถึงประเทศไทย	สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ	พรอมดวยความประทับใจ

	บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรม

โรงงานพลอยอเมทิส	หรือ	พลอยสีมวง	ที่มีชื่อเสียงของประเทศเกาหลี	ซึ่งชาว
โสมเชื่อวาถาไดมีพลอยชนิดน้ีติดตัวไว	จะทําใหมีโชคลาภและสิ่งดีๆเกิดขึน้กับ
ชีวิต

ฮอกเก็ตนามู	เป็นสมุนไพรที่ขึน้เฉพาะประเทศเกาหลี	10	ปีจะออกดอกหน่ึง
ครั้งปลูกบนยอดเขาสูง	เมื่อนําดอกมาสกัด	มีสรรพคุณ	ชวยขับสารพิษตกคาง
ตางๆออกจากตับอยางปลอดภัยเน่ืองจากเป็นสมุนไพรเกรดเอ	มีขายเฉพาะใน
ประเทศเกาหลีเทาน้ัน	เกรดสงออกที่ขายตามหามสรรพสินคาบานเรา	จะเป็น
เกรดบีเทาน้ัน	ไมมีเกรดเอ

	เมนู	บูลโกกิ

แหลงชอปป้ิงแหงใหมและใหญที่สุดในเกาหลี	ซึ่งมีรานคาหลากหลายกวา	165
รานคาและมีสินคาแบรนดดังมากมายอาทิเชน	Armani,	Calvin	Klein,	Diesel,
DKNY,	Guess,	Escada	ฯลฯ

ปัจจุบันทาอากาศยานอินชอนมีเที่ยวบินกวา	410,000	เที่ยวรองรับผูโดยสาร
กวา	44	ลานคนและสินคากวา4.5ลานตันตอปี	และยังไดรับรางวัลดีเดนดาน
การบริการระดับโลกถึง6ปีซอน	มีรานคาปลอดภาษีกวา70รานของแบรนดดัง
กวา	400	แบรนด	เชน	CHANEL,GUCCI,	HERMES,CARTIER	โดยจําหนาย
ในราคาถูกที่ราน	Shilla	และ	Lotte	เป็นduty	free	shopขนาดใหญ

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



**เด็กทารก	อายุไมเกิน	2	ปี	ราคา	5,900	บาท**
***	ราคาจอยแลนด	(ไมรวมตัว๋)	7,900	บาท	***
***คาบริการขางตน	ยังไมรวมคาธรรมเนียม	คาทิป	คนขับรถ	หัวหนาทัวร	และมัคคุเทศกทองถิ่น***

**	ทางบริษทัขออนุญาตเก็บคาธรรมเนียม	คาทิป	ทานละ	30,000	วอน	/ทริป/ทาน	หรือทานละ	1,050	บาท/ทริป/
ทาน**

1.	ทัวรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน
2.	ทัวรน้ีเป็นทัวรแบบเหมา	หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือ

ทั้งหมด	หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ	ทางบริษทัจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด
ใหแกทาน

3.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวา	15	ทาน	โดย
จะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย	7	วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา	และ
อยางนอย	10	วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซา	แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการ
เพิ่มจากการที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษทักําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได	ทางเรายินดีที่จะให
บริการตอไป

4.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ	นามสกุล	คํานําหนาชื่อ	เลข
ที่หนังสือเดินทาง	และอื่นๆ	เพื่อใชในการจองตัว๋เครื่องบิน	ในกรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหนา
หนังสือเดินทางใหกับทางบริษทัพรอมการชําระเงินมัดจํา

5.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม	เพื่อใหสอดคลองกับ
สถานการณ	ภูมิอากาศ	และเวลา	ณ	วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง	ทั้งน้ี	บริษทัจะคํานึงถึงความปลอดภัย
ของนักทองเที่ยวสวนใหญเป็นสําคัญ

6.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบใดๆ	ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ	ที่เพิ่มขึน้ของนักทองเที่ยวที่มิได
เกิดจากความผิดของทางบริษทั	เชน	ภัยธรรมชาติ	การจลาจล	การนัดหยุดงาน	การปฏิวัติ	อุบัติเหตุ	ความเจ็บป วย
ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ	ความลาชา	เปลี่ยนแปลง	หรือการบริการของสายการบิน	เหตุสุดวิสัยอื่น
เป็นตน

7.	อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ	ณ	วันที่ทางบริษทัเสนอราคา	ดังน้ัน	ทาง
บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึน้	ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตาง
ประเทศ	คาตัว๋เครื่องบิน	คาภาษีเชื้อเพลิง	คาประกันภัยสายการบิน	การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ

8.	มัคคุเทศก	พนักงาน	หรือตัวแทนของทางบริษทั	ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ	แทนบริษทั	เวนแตมีเอกสาร
ลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษทักํากับเทาน้ัน

1.	นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินมัดจําเป็นเงินจํานวน	10,000	บาทตอทาน	เพื่อสํารองที่น่ัง	ภายใน	3	วัน
หลังจากการจอง

2.	นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินคาบริการสวนที่เหลือทั้งหมดกอนวันเดินทางอยางนอย	30	วัน	กรณีนัก
ทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ไมชําระเงิน	หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด	รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงิน
ไมวากรณีใดๆ	ใหถือวานักทองเที่ยวสละสิทธิก์ารเดินทางในทัวรน้ันๆ

3.	กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่	จองการเดินทางนอยกวา	30	วัน	จะตองชําระครบเต็มจํานวนเลย
4.	การติดตอใดๆ	กับทางบริษทั	เชน	แฟกซ	,	อีเมล	,	หรือจดหมายฯ	ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษทั	ดังน้ี

วันจันทร	ถึงศุกร	เวลา	9.00	น.	–	18.00	น.	และวันเสาร	เวลา	9.00	น.	–	14.00	น.	นอกจากวันเวลาดังกลาวและวัน
หยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษทั

คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับ	พรอมคณะ
คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี
คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละไมเกิน	20	กก.

คารถรับ-สง	และนําเที่ยวตามรายการ
คาที่พักตามที่ระบุในรายการ	พักหองละ	2	ทาน
คาเขาชมสถานที่ตางๆ	ตามรายการ
คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ



คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง
คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง	วงเงินทานละ	1,000,000	บาท	(เงื่อนไขตามกรมธรรม)

คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ	เชน	คาทําหนังสือเดินทาง	,	คาโทรศัพท	,	คาโทรศัพททางไกล	,	คา
อินเตอรเน็ต	,	คาซักรีด	,	มินิบารในหอง	รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ	(กรุณาสอบถาม
จากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)

คาทิปคนขับรถ	หัวหนาทัวร	และมัคคุเทศกทองถิ่น	ทานละ	30,000	วอน/ทริป/ตอทาน
คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7%	และภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%

คาวีซาสําหรับพาสปอรตตางดาว

จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศเกาหลีใหกับคนไทย	ผูทีป่ระสงคจะพํานักระยะสัน้ในประเทศ
เกาหลีไมเกิน	90	วัน	ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเทีย่ว	เยีย่มญาติ	หรือธุรกิจ	จะตองยื่นเอกสาร
ในขัน้ตอนการตรวจเขาเมือง	เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเขาประเทศเกาหลี*	ดังตอไปน้ี
พาสปอรตจะตองมี	อายุมากกวา	6	เดือน	นับจากวันไปถึง
ตัว๋เครื่องบินขาออกจากประเทศเกาหลี	ทางทัวรจัดเตรียมให
สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึน้ในระหวางที่พํานักในประเทศเกาหลีได	(เชน	เงินสด

บัตรเครดิต	เป็นตน)

ชื่อ	ที่อยู	และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานักในประเทศเกาหลี	(เชน	คนรูจัก	โรงแรม	และอื่นๆ)	ทางทัวรจัด
เตรียมให
กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศเกาหลี	ทางทัวรจัดเตรียมให

เอกสารประกอบในการยื่นวีซา
1)	พาสปอรต
2)	ใบประจําตัวคนตางดาว
3)	ใบสําคัญถิ่นที่อยู
4)	สําเนาทะเบียนบาน(ถามี)
5)	สมุดบัญชีเงินฝาก(ถามี)
6)	รูปถายสีขนาด	2	น้ิว	2	รูป	(สําหรับหนังสือเดินทางตางดาว	เจาของหนังสือเดินทางตองทําเรื่องแจงเขา-ออกดวย

ตนเองกอนจะยื่นวีซา)

1.	รับเฉพาะผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว	คาทัวรที่จายใหกับผูจัด	เป็นการชําระแบบจายชําระขาด	และผูจัดได
ชําระใหกับสายการบินและสถานที่ตางๆ	แบบชําระขาดเชนกันกอนออกเดินทาง	ฉะน้ันหากทานไมไดรวมเดินทาง
หรือใชบริการตามรายการไมดวยสาเหตุใดหรือไดรับการปฏิเสธการเขาหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ
(ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต)	ทางผูจัดขอสงวนสิทธิก์ารคืนเงินสดสวนใดๆ	รวมทั้งคาตัว๋เครื่องบินใหแกทาน
***และทางบริษทัขอสงวนสิทธิ	์ราคาน้ีเฉพาะนักทองเที่ยวชาวไทยเทาน้ัน	ถาหากเป็นชาวตางชาติ	จะตองเพิ่มจาก
ราคาคาทัวรปกติอีก	100	USD**	**กรณีตัดกรุปเหมาที่เป็น	เด็กนักเรียน	นักศึกษา	ครู	ธุรกิจขายตรงเครื่องสําอางค
หมอ	พยาบาล	ชาวตางชาติ	หรือกรุปที่มีการขอดูงาน	จะตองสอบถามราคาใหมทุกครั้ง**

2.	หากมีเพื่อนหรือญาติของทานตองการรวมเดินทางทองเที่ยวระหวางทองเที่ยวในประเทศเกาหลี	หรือปัญหา
ตางๆ	ตลอดจนขอแนะนํากรุณาติดตอเจาหนาที่ที่รับผิดชอบ	หากทานมีความจําเป็นตองรับฝากของจากผูอื่นเพื่อที่จะ
นําไปยังประเทศน้ันๆ	หรือนํากลับประเทศไทย	ควรตรวจสิ่งของน้ันวาตองไมเป็นสิ่งของผิดกฎหมาย	ซึ่งของผิด
กฎหมายบางประเภท	อาจมีโทษถึงขั้นประหารชีวิต	เจาหนาที่จะไมรับฝากกระเปาหรือสิ่งของใดใด

3.	โรงแรมที่พักที่ประเทศเกาหลีใตอาจะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึน้อยูกับความเหมาะสมเป็นหลักโดยคํานึงถึงผล
ประโยชนลูกคาเป็นหลัก

4.	ประเทศเกาหลีใตจะมีชางภาพมาถายรูป	และชวยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง	และวันสุดทาย
ชางภาพจะนําภาพถายมาจําหนายกับลูกทัวร	หากวาทานใดสนใจสามารถซื้อได	แตถาทานใดไมสนใจก็ไมตองซื้อ
เพราะทางบริษทัทัวรไมมีการบังคับลูกทัวรซื้อแตอยางใด	แตเป็นการบอกกลาวลวงหนา

5.	ทัวรครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเป็นหมูคณะเทาน้ัน	ถาลุกคาตองการแยกตัวออกจากกรุปทัวร	โดยไม
ลงรานชอปป้ิง	เชน	น้ํามันสน	/	รานโสม	/	ฮ็อตเกนามู	/	คอสเมติค	/	อะเมทิส	ทางบริษทัจะคิดคาดําเนินการในการ
แยกทองเที่ยวเอง	300	USD	ตอทาน



ขอแนะนํากอนการเดินทาง
กรุณาแยกของเหลว	,	เจล	,	สเปรย	ที่จะนําติดตัวขึน้เครื่องบิน	ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน	100	มิลลิลิตรตอชิ้น

และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน	1,000	มิลลิลิตร	โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท	และสามารถนําออกมาใหเจา
หนาที่ตรวจไดอยางสะดวก	ณ	จุดเอ็กซเรย	อนุญาตใหถือไดทานละ	1	ใบเทาน้ัน	ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑ
มากกวาที่กําหนดจะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน
สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ	เชน	กรรไกรตัดเล็บ	,	มีดพก	,	แหนบ	,	อุปกรณกีฬาฯ	จะตองใสกระเปาใบใหญ

และฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน
ประเทศเกาหลี	มีกฎหมายหามนําผลิตภัณฑที่ทํามาจากพืช	และเน้ือสัตวทุกชนิดเขาประเทศ	เชน	ผัก	,	ผลไมสด	,

ไข	,	เน้ือสัตว	,	ไสกรอกฯ	เพื่อเป็นการปองกันโรคติดตอที่จะมาจากสิ่งเหลาน้ี	หากเจาหนาที่ตรวจพบ	จะตองเสียคา
ปรับในอัตราที่สูงมาก
หมายเหตุ	:
ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมหรือรายการอาหาร	โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา	ทั้งน้ีขึน้อยูตาม

ความเหมาะสม
**กรณีที่กองตรวจคนเขาเมือง	ทั้งที่กรุงเทพฯ	และในตางประเทศ	ปฏิเสธมิใหเดินทางออก	หรือเขาประเทศที่ระบุใน

รายการเดินทาง	ทางบริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น	และขอสงวนสิทธิท์ี่จะไมคืนคาบริการ	ไมวากรณีใดๆ	ซึ่งอยู
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั**

**พาสสปอรตจะตองมีอายุมากกวา	6	เดือน	นับจากวันไปถึง**

ประกาศจากสายการบิน	AIR	ASIA	X	:	ในกรณีที่ลูกคาเดินทางไปประเทศเกาหลีใต	โดยสายการบิน	AIR	ASIA	X
แลวไมผานการตรวจคนเขาเมืองของประเทศเกาหลีใต	ทําใหลูกคาตองถูกสงตัวกลับเขาประเทศไทย	จึงมีคาใชจายที่
เกิดขึน้ในการเปลี่ยนตัว๋ขากลับรวมถึงคาบริการอื่นๆที่เกิดขึน้ดวย	ฉะน้ัน	ลูกคาตองเป็นผูรับผิดชอบคาใชจายที่เกิด
ขึน้ที่ประเทศเกาหลีเรียกเก็บ	ทางผูจัดและทางสายการบินจะไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึน้ทุกกรณี	ลูกคาอาจจะ
ตองรับผิดชอบคาปรับที่ประเทศเกาหลีเรียกเก็บ	หรือลูกคาตองรอกลับประเทศไทยในเที่ยวบินถัดไปที่มีที่น่ังวางหรือ
ตามวันเดินทางของตัว๋เครื่องบิน	ทั้งน้ีแลวแต	ทางเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศเกาหลีและสายการบินทาง
ผูจัดไมสามารถเขาไปแทรกแซงได

กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง	หรือเลื่อนการเดินทาง	นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผู
มีชื่อในเอกสารการจอง)	จะตองแฟกซ	อีเมล	หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษทัอยางใดอยางหน่ึงเพื่อ
แจงยกเลิกการจองกับทางบริษทัเป็นลายลักษณอักษร	ทางบริษทัไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณี
ใดๆ
กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงินคาบริการคืน	นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่	(ผูมีชื่อในเอกสารการจอง)

จะตองแฟกซ	อีเมล	หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษทัอยางใดอยางหน่ึงเพื่อทําเรื่องขอรับเงินคา
บริการคืน	โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ	หลักฐานการชําระเงินคาบริการ
ตางๆ	และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน	

ตองยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา	45	วันเทานัน้	คืนเงินคาบริการรอยละ	100	ของคาบริการทีช่ําระ
แลว	
หากยกเลิกการเดินทางนอยกวา	45	วัน	ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาทัวรทุกกรณี
การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข	หรือเที่ยวบินเหมาลํา	Charter	Flight	หรือ	Extra	Flight

กับสายการบิน	หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ		จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมด		

การติดตอใดๆ	กับทางบริษทั	เชน	แฟกซ	อีเมล	หรือจดหมายฯ	ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษทั	ดังน้ี	วัน
จันทร	ถึงศุกร	เวลา	9.00	น.	–	18.00	น.	และวันเสาร	เวลา	9.00	น.	–	14.00	น.	นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุด
นักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษทั
ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถึง	15	คน	

ในกรณียกเลิกการเดินทาง	ตองยกเลิก	45	วันกอนการเดินทางเทาน้ัน	ไมเชนน้ันทางบริษทัจะไมคืนมัดจําไมวา
ดวยกรณีใดๆทั้งสิ้น	เพราะวาทางบริษทัไดทําการจายคาตัว๋ไปใหกับการสายการบินเรียบรอยแลว	โปรดอานขอความ
ใหถี่ถวนกอนการจองทัวรทุกครั้ง	เพื่อประโยชนแกตัวทานเอง


