
 

 
 

 

ทวัรเ์กาหลี HAPPY TOGETHER 

XJ Surprise Snow in Korea 4D3N  

on Feb’18 

โดยสายการบินแอรเ์อเชียเอ็กซ ์(XJ) 
 

 

 

ก าหนดการเดินทาง  :  กุมภาพนัธ ์2561  เริม่ตน้ 15,900.- 
 

 (พกัซูวอน 1 คืน / พกัโซล 2 คืน)   
สายการบินแอรเ์อเชียเอ็กซ ์(XJ)  <ข้ึนเคร่ืองดอนเมือง> 

ขาไป XJ 708   ดอนเมือง (DMK) -  อินชอน (ICN)        08.05 - 15.20 

ขากลบั XJ 709   อินชอน (ICN)      -  ดอนเมือง(DMK)    16.25 - 20.45 
 

*** ราคาดงักล่าว เป็นราคาโปรโมชัน่ ลูกคา้ไม่สามารถยกเลิกได ้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน *** 
 

ราคานี้ เป็นราคาโปรโมชัน่ทาง บริษทั ฯ เก็บมดัจ าค่าทวัร ์ท่านล่ะ 10,000 บาท/ท่าน 
 

** หากทา่นต้องซ้ือบัตรโดยสารภายในประเทศเพ่ือไปและกลับกรุงเทพฯ  กรุณาเลือกซ้ือบตัรโดยสารภายในประเทศ

ประเภททีส่ามารถเลือ่นวนัและเวลาในการเดินทางได ้ ทั้งนี้ เพือ่ป้องกนัปัญหาเทีย่วบนิล่าชา้หรือการเปลีย่นแปลงเวลา

ของเทีย่วบนิหรือการเปลีย่นแปลงวนัเดินทางกรณีเกิดความผดิพลาดจากบริการจากสายการบนิ  (ความล่าช้าของเที่ยวบิน 



 

 
 

การยกเลิกเที่ยวบิน มีการยุบเที่ยวบินรวมกนั ตารางการการเดินทางมีการเปล่ียนแปลง เน่ืองจากสายการบินพิจารณา

สถานการณ์แล้วว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย์ หรือเหตุผลทางด้านความปลอดภัยเป็นต้น)  โปรด

เข้าใจและรับทราบว่า ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ ในทุกกรณี 
 

ทวัร์ทวัร์น้ีจัดให้เฉพาะลูกค้าที่ประสงค์จะไปทอ่งเที่ยวตามรายการของทวัร์ทุกวันเทา่น้ัน  หากท่านไม่สามารถร่วมทวัรทุ์กวนั 

แค่สมคัรมาร่วมทวัรเ์พยีงเพือ่การใชต้ัว๋เครือ่งบนิและทีพ่กัในราคาพเิศษ  หากท่านไม่แจง้ และปรากฏว่าท่านไม่รวมทวัร์

ในบางวนั ทางบริษทัจะคิดค่าด าเนนิการในการแยกท่องเทีย่วเอง 300 USD  (ก่อนซ้ือทวัร ์จะตอ้งแจง้ความประสงคที์่
เป็นจริง เพือ่ทางผูจ้ดัจะไดคิ้ดค่าบริการทีเ่หมาะสม) **  
***  หมายเหตุ : โปรดตรวจสอบ อายุ ของหนงัสือเดินทาง (Passport) ของผูโ้ดยสาร ว่าจะตอ้งคงมีอายุเหลือ ณ 
วนัเดินทาง มากกว่า 6 เดือนข้ึนไป *** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการโปรแกรมทวัร ์

วนัแรก         กรุงเทพฯ - สนามบนิดอนเมือง -  อินชอน (ประเทศเกาหลีใต)้ – ป้อมฮวาซองมรดกโลก – ทีพ่กั  
 

05.00 น. คณะพร้อมกนัที่ สนามบินนานาชาติดอนเมอืง  ช้ัน 3 อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์  สายการ

บิน AIR ASIA X (XJ) กรุณาสังเกตป้ายรับทีส่นามบิน == HAPPY TOGETHER โดยมีเจ้าหน้าที่

อาํนวยคอยความสะดวก ณ สาํหรับเชค็อนิทต์ัว๋เคร่ืองบินและสมัภาระให้แก่ทา่น…. 
 

หมายเหตุ เคานเ์ตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออกอย่างนอ้ย 60 นาที ผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ 

ประตูข้ึนเคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออก 30 นาที 
 

 

08.05 น. เหิรฟ้าสู่ประเทศเกาหลใีต ้โดยสายการบิน AIR ASIA X เทีย่วบินที ่XJ 708 (บริการอาหารบนเคร่ือง) 
 

15.20 น. ถึงสนามบินนานาชาติ  อินชอน  ประเทศเกาหลีใต้ หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และรับสมัภาระ

เรียบร้อยแล้ว... (เวลาทอ้งถิ่นประเทศเกาหลใีต ้เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 
 

 

จากน้ันนาํทา่นถ่ายภาพยามเยน็ของ ป้อมฮวาซอง  ที่ประดับประดา

ด้วยแส งไฟที่ต้ังล้อมรอบบริเวณเมืองซูวอน  ป้อมน้ีสร้างด้วย

สถาปัตยกรรมแห่งยุคของอาณาจักรโชซอน   สร้างขึ้นด้วยหินและอฐิ

เผาใช้เวลาสร้างถึง 2 ปี ในปีค.ศ. 1794 น่ันคือช่วงการปกครองของ

กษัตริย์ซองโจ กษัตริย์องค์ที่ 22 แห่งราชวงศ์โชซอน  สร้างขึ้นเพ่ือ

เป็นที่ระลึกแก่พระราชบิดาซ่ึงถูกใส่ร้ายจากราชสาํนัก  และ ถูกขังจน

สิ้นพระชนม์ป้อมแห่งน้ีมีระยะทางยาวประมาณ 5,500 เมตร 

ประกอบด้วยเชิงเทนิ 48 หลัง แต่บางส่วนถูกทาํลายในสมัยสงคราม

เกาหลี ปัจจุบัน  ป้อมน้ีได้รับการสถาปนาจาก UNESCO ให้เป็น 

มรดกโลก เม่ือเดือน ธนัวาคม พ.ศ 2540 และสถานที่แห่งน้ียังได้ถูก

ใช้เป็นฉากในการถ่ายทาํละครสดุฮิต เร่ือง “ แดจังกมึ ” และ THE 

KING AND THE CLOWN อกีด้วย ให้ทา่นอสิระได้ช่ืนชมความ

บินตรงจากกรุงเทพฯ - เกาหลี (ไป-กลบั)  เครือ่งบินใหญล่ าใหม่ Airbus A330-300 (337ที่นัง่) 

เสริฟอาหารรอ้น น ้าด่ืม ทั้งไปและกลบั   ฟรี!!! น ้าหนกักระเป๋าสูงสุด 20 กิโล/ทา่น 
 



 

 
 

สวยงามและความย่ิงใหญ่ของป้อม... 
 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร   เมนู...ชาบูชาบู สุกี้ หมอ้ไฟสไตลเ์กาหลี (1)  
 

ทีพ่กั    โรงแรม JM HOTEL หรือ ระดบัเทียบเท่า  (พกัซูวอน 1 คืน) 
 
 

วนัทีส่อง       สนุกสนานกบัการเล่นสกี ณ สกีรีสอรท์  – ชิมสตอเบอรีส่ดๆ จากไร่ – ยอ้นวยัเด็กกบัเครือ่งเล่นนานา 

                  ชนดิ ณ สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์(บตัรไม่จ ากดั) – อิสระชอ้ปป้ิงตลาดช่ือดงั “เมียงดง ”   

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม (2) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากน้ันนาํทา่นเข้าสู่ สกีรีสอรท์  Yangji Pine Resort Ski Valley หรือ Jisan Forest Ski Resort หรือ Oak 

Valley Ski Resort หรือ Welli Hilli Ski Resort นาํทา่นไปสนุกกบัการเล่นสกบีนลานสกขีนาดใหญ่   ประกอบ

ไปด้วยเนินสกถีึง 2 เนินด้วยกนัแบ่งเป็นเนินสกสีาํหรับผู้ฝึกหัดเล่น 1 เนิน , และเนินสาํหรับผู้ที่เล่นชาํนาญแล้ว 

1 เนิน  ( ราคาทัวร์ยงัไม่รวมค่าอุปกรณก์ารเล่นสกี , สกีลฟิท์ , สโนวส์เลด สกีค่าเล่นรวมชุดประมาณ

50,000 วอน กอนโดล่าประมาณ 15 ,000 วอน ) สาํหรับทา่นที่เล่นเก่งแล้วสามารถไถลจากบนยอดเขาลง

มาได้  (**กอนโดล่า หรือ เคเบิล ข้ึนอยู่กบัสถานที่ว่ามีให้บริการหรือไม่  **) มีเวลาให้ทา่นได้สนุกกบัการเล่น

สกอีย่างเตม็ที่ ซ่ึงปลอดภัยไม่มีอนัตราย เตรียมตัวก่อนเล่นสก ีควรเตรียม ถุงมือสก ีผ้าพันคอ แว่นกนัแดด 

เสื้อแจค๊เกต็กนันํา้ หรือผ้าร่ม และกางเกงรัดรูป ขอคาํแนะนาํและฝึกวิธกีารเล่นจากไกด์ท้องถิ่นก่อนลงสนาม

จริง เพ่ือความปลอดภัยของทา่นเองเป็นสาํคัญ    จากน้ันนาํทา่นสู่ ไร่สตอเบอรี่  นักทอ่งเที่ยวมักเรียกว่า                 

สตอเบอเรอ้  เพราะผลสตอเบอร่ีลูกโตมากๆบางลูกโตเทา่ลูกละมุดบ้านเราเลยค่ะให้ทา่นได้เหน็แปลงปลูกสต

อเบอร่ีของคนเกาหลี ที่ปลูกสตอเบอร่ีแบบไร้สารพิษ ปลูกด้วยวิธธีรรมชาติและได้ผลผลิตที่อร่อย และ 

ปราศจากสารพิษ ทา่นสามารถเดด็สตอเบอร่ีสดๆจากต้น และให้ทา่นได้อสิระ ชิมสตรอเบอร์ร่ี ลูกโตๆ และ 

รสชาติที่หอม หวาน กรอบตามอธัยาศัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  (เมนู...หมูย่างสไตลเ์กาหลี PORK GALBI) (3) 

 
 
 
บ่าย นาํทา่นเดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด์  ซ่ึงถูกขนานนามว่า  ดิสนียแ์ลนดเ์กาหลี  เป็นสวนสนุกกลางแจ้งที่

ใหญ่ที่สดุของ

ประเทศ ตั้งอยู่

ทา่มกลางหุบเขา  

ทา่นจะได้น่ังกระเช้า

ลิฟท ์ ให้ทา่นได้

สนุกสนานกบัเคร่ือง

เล่นนานาชนิด อาท ิ

เฮอลิเคน ทเีอก็ซ์เพลส  ( รถไฟรางไม้ ) รถไฟเหาะ หนอนสะบัด ล่องแก่ง การ์ตูน 4 มิติ บ้านหมุน บ้านผีสงิ 

และในสวนสนุกแห่งน้ีทา่นยังสามารถ ทอ่งไปกบัโลกของสวนสตัว์ป่า ทา่นจะได้พบกบั ไลเกอร์แฝดคู่แรกของ

โลก (ลูกของพ่อสงิโตและแม่เสอื) เสอืขาว สงิโตเจ้าป่า หมีแสนรู้  และสตัว์นานาชนิดๆ  และในโซนสวนดอกไม้ 

ทา่นจะได้พบกบั ดอกไม้ซ่ึงกาํลังบานสะพร่ังอวดสสีนัเตม็สวน   (ทัง้น้ีข้ึนอยู่กับสภาพอากาศ เดือนมนีาคม-

เมษายน เป็นสวนดอกทิวลปิ, เดือนพฤษภาคม - เดือนมถุินายน เป็นดอกกุหลาบ, เดือนสิงหาคม  - เดือน

กันยายน เป็นสวนดอกลลิลี,่เดือนตุลาคม-เดือนพฤศจิกายนเป็นสวนดอกเบญจมาศ) 
 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร   (เมนู...โอซมับลูโกกิ ปลาหมึกผดัซอสคลุกคลิก) (4) 
 

จากน้ันนาํทา่นช้อปป้ิงตลาดดัง ที่สดุของเกาหลี  ตลาดเมียงดง หรือสยามสแควรเ์กาหลี  ที่เมียงดงแห่งน้ีพบ

กบัสนิค้าวัยรุ่น อาท ิเสื้อผ้า แฟช่ัน รองเท้า หมวก เคร่ืองประดับ และ  ร้านเคร่ืองสาํอางดังๆ อาท ิ ETUDE 

HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE  ในตลาดแห่งนี้ มีชอ้ป
รองเทา้ดงั อาทิ ADIDAS , NEW BALANCE , NIKE , ABC MART   

 

 

 
 
 
 

 

 
 

ทีพ่กั    โรงแรม BENIKEA SEOUL HOTEL/ INTER CITY HOTEL  หรือ ระดบัเทียบเท่า (พกัโซล) 
 

วนัทีส่าม       พระราชวงัชางดอ๊กกุง - ศูนยส์มุนไพรฮ็อกเกตนามู – โสมเกาหลี - ดิวต้ีฟรี –COSMETICS OUTLET  

                  อิสระชอ้ปป้ิงฮงแด (ย่านมหาลยัฮงอิก) – ถ่ายรูป 3 มิติ TRICK EYE MUSEUM + ICE MUSEUM 
 



 

 
 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม (5) 
 

จากน้ันนาํทา่นชม พระราชวงัชางดอ๊กกุง  

(Changdeokgung) เป็นพระราชวังที่สวยงามและ

ทรงคุณค่าที่สดุในประวัติศาสตร์เกาหลี ที่เคยมี

การปกครองด้วยระบบกษัตริย์ จนได้รับการขึ้น

ทะเบียนให้เป็นหน่ึงในมรดกโลกทางด้าน

วัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกการ  นาํทา่นรู้จัก

และเข้าใจ  “ศูนยส์มุนไพรฮอ๊กเก็ตนามู”  ฮอ๊กเกต็น้ีชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนาํมารับประทาน เพ่ือช่วยดูแลตับ

ให้สะอาดแขง็แรงป้องกนัโรคตับแขง็ไม่ถูกทาํล ายจากการดื่มกาแฟ บุหร่ี แอลกอฮอล์ ส ารตกค้างจากอาหาร 

และ ยา   จากน้ันนาํทา่นรู้จักและเข้าใจ  สมุนไพรโสมเกาหลี  ที่ช่วยเสริมความแขง็แรงให้แก่ระบบย่อยอาหาร

และปอด ช่วยทาํให้จิตใจสงบและเพ่ิมพละกาํลังโดยส่วนรวมสรรพคุณทางการแพทย์ ช่วยบาํรุงหัวใจ ป้องกนั

โรคหัวใจขาดเลือด เสริมประสทิธภิาพทางเพศ ลดและป้องกนัมะเรง็และเรว็ๆ น้ี โสมเกาหลีอาจจะได้จด

ทะเบียนมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก  

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  (เมนู...คมัจาทงั ซุปกระดูกหมู...เมนูยอดฮิตเกาหลี ) (6) 
 

บ่าย จากนั้นนาํทา่น  ชอ้ปป้ิงแหล่งปลอดภาษี (ดิวต้ีฟรี) สนิค้า

แบรนด์เนมมากมาย อาท ินาฬิกา ,แว่นตา ,เคร่ืองสาํอางค์

กระเป๋า , นํา้หอม เคร่ืองสาํอางแบรนด์ช้ันดัง ต่างๆ อาท ิ

SULWHASOO , DKNY , SHISEIDO , DIOR  และ 

กระเป๋าแบรนด์ดังต่างๆ อาท ิ MCM , LOUIS VUITTON, 

CHANEL  (อิสระตามอทัยาศยัให้ ท่านเดินไปยงั คลอง

ชองเกชอน  

และ จตุัรสั

กวางฮวามุน)   คลองชองเกชอน ตั้งอยู่ใจกลางกรุงโซล  บริเวณ

สองฝั่งคลองตล่ิงถูกตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามผลัดนํา้

เสยีออกให้กลายเป็นนํา้ใสจนมองเหน็พ้ืนด้านล่างมีการสร้างนํา้พุ

ตลอดแนวเขื่อน

ชะลอความเรว็นํา้  

ลานกจิกรรมที่

พักผ่อน  และ  มี

นํา้ตกเป็นแนวกั้น  

มีทางเดินเลียบ

คลองตลอด 2.9 

กโิลเมตร  และ  

สะพานกว่า 22 

แห่ง   และทา่นสามารถเดินไป จตุัรสักวางฮวามุน ทา่นจะ

สามารถถ่ายรูปกบั อนุเสาวรียพ์ระเจา้เซจงมหาราช เป็นกษัตริย์

ผู้ประดิษฐ์ตัวอกัษรเกาหลี  “ ฮนักึล ” และ มีรูปป้ันของ  นายพล



 

 
 

ยีซุ่นชิน (Yi Sun-Shin) ต้ังอยู่ซ่ึงเป็นสญัลักษณ์ที่สาํคัญของถนนเส้นน้ีและยังมีนํา้พุที่คอยเปิดให้ชมอยู่ตลอด

ในช่วงหน้าร้อนเดก็ๆกมั็กจะมาเล่นนํา้พุกนัที่น่ีเพ่ือคลายร้อนแถมกลางคืนกยั็งเปิดไฟตรงนํา้พุเป็นแสงสทีี่

สวยงามสวยงาม  จากน้ันนาํทา่นสู่ COSMETIC OUTLET ช้อปป้ิงเคร่ืองสาํอางยอดนิยม เช่น  Snail Cream 

(ครีมหอยทาก) , water drop (ครีมนํา้แตก) , Bubble Cleansing , CC ครีม , แป้งม้าโยก, เซร่ัมโบทอ็ก

เกาหลี  ซ่ึงราคาถูกกว่าที่เมืองไทยเกอืบเทา่ตัว และบางผลิตภัณฑยั์งไม่มีขายในไทย    จากน้ันนาํทา่นอสิระ การ

เดินชม TRICK EYE MUSEUM ผลงานการ  สร้างสรรค์ศิลปะแนวใหม่ภาพวาดลวงตาสามมิติ โดยทา่นจะได้

สนุกสนานกบัการถ่ายรูปแอค็ช่ันทา่ทางต่างๆ ภาพทุกภาพจะออกมาดูประหน่ึงเหมือนจริงในเหตุการณ์ และอกี

นํา้แขง็แกะสลัก ICE MUSEUM  เป็นโซนนํา้แขง็แกะสลักรูปต่างๆ อุณหภมูิข้างใน ประมาณ - 4 องศา  ให้

ทา่นอสิระถ่ายรูปด้านในตามอธัยาศัยจากน้ันนาํ ทา่นไปช้อปป้ิงที่ ตลาดฮงแด (ย่านมหาลยัฮงอิก)    แหล่งช้

อปป้ิงสนิค้าแฟช่ันสาํหรับวัยรุ่น อยู่ใกล้กลับมหาวิทยาฮงอกิ ภายในถนนเส้นนี้ เตม็ไปด้วยสนิค้าแฟช่ัน แผงลอย 

หรือจะร้านรวมแฟช่ันและเคร่ืองสาํอางค์สดุชิคอย่าง STYLE NANDA ฯลฯ อกีทั้งยังมีร้านอาหารและคาเฟ่

มากมาย......  
 

 

 
 
 
 
 
 

 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร   (เมนู...จิมดกั ไก่ผดัวุน้เสน้อร่อยน่าลอง) (7) 
 

ทีพ่กั    โรงแรม BENIKEA SEOUL HOTEL/ INTER CITY HOTEL  หรือ ระดบัเทียบเท่า  
 

 

วนัทีสี่ ่          น ้ ามนัสนเข็มแดง  – พลอยแอมมาทีส - ละลายเงินวอนซุปเปอรม์าเก็ต - สนามบนิอินชอน - กรุงเทพฯ 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม (8) 

จากน้ันพาทา่นไปชม   RED PINE  หรือ น ้ามนัสนเข็มแดง   ผลิตจากใบสนเขม็แดงในประเทศเกาหลี  มี

สรรพคุณช่วยขับสารพิษออกจากร่างกายช่วยลดระดับนํา้ตาลในเส้นเลือด  ช่วยละลายไขมันในเส้นเลือดช่วยล้าง

สารพิษหรือดีทอ็กเลือดให้สะอาดและเพ่ิมการไหลเวียนของเลือดได้สะดวกขึ้น  เหมาะกบัผู้ป่วยโรคเบาหวาน  

ความดัน โลหิตสงู ไขมันอุดตันในเส้นเลือด คลอเรสเตอรอลในเลือดสงู และ โรคไขข้อเสื่อม...  

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  (เมนูขา้วย าบบิมิบบั + ซุปชาบู) (9) 
 

 

บ่าย จากน้ันนาํทา่นชมโรงงานเจียระไน พลอยอเมทิส  แดนเกาหลีเป็นแดนของพลอยสม่ีวง พลอยแห่งสขุภาพและ

นาํโชค โดยมีต้ังแต่สม่ีวงอ่อนเยน็ตาจนถึงสม่ีวงไวน์ มีเสน่ห์เย้ายวนใจ พลอยน้ีจะงามจับตาเมื่อมาทาํเป็นแหวน 

จ้ี ต่างหู และสร้อยข้อมือ จากน้ัน นาํทา่นเตรียมตัวกลับกรุงเทพ แวะซ้ือของ ฝากที่  “ รา้นละลายเงินวอน”  

สาหร่าย ขนมต่าง ๆ ข้าวพองรสชาติต่างๆ ข้างพองธญัพืช เหล้าโซจู หรือ มาม่าเกาหลีที่มีให้เลือกหลากหลาย

รสชาติ กมิจิ หรือเคร่ืองใช้ไฟฟ้า กระทะเกาหลีช่ือดัง ฯลฯ ให้ทา่นเลือกช้อปป้ิงอย่างจุใจ 
 

 

 

 



 

 
 

 

 
 

 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าทุกท่านเดินทางสู่สนามบนิอินชอน เพือ่ท าการเช็คอินทต์ัว๋เครือ่งบนิ และ สมัภาระ.... 
 

16.25 น. เหิรฟ้าสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน AIR ASIA X เทีย่วบินที ่XJ 709 (บริการอาหารบนเคร่ือง) 
 

20.40 น. คณะเดินทางถงึสนามบนิสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพและความประทบัใจจากพวกเราทุกคน………… 

อตัราค่าบริการ : 

เดินทาง เดือนกุมภาพนัธ ์2018 
ราคาทวัร ์ ราคา 

ผูใ้หญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พกัเดีย่ว 

วันที่ 06 – 09 กุมภาพันธ์ 2018 15,900 15,900 15,900 5,000 

วันที่ 07 – 10 กุมภาพันธ์ 2018 15,900 15,900 15,900 5,000 

วันที่ 08 – 11 กุมภาพันธ์ 2018 16,900 16,900 16,900 5,000 

วันที่ 14 – 17 กุมภาพันธ์ 2018 15,900 15,900 15,900 5,000 

วันที่ 15 – 18 กุมภาพันธ์ 2018 16,900 16,900 16,900 5,000 

วันที่ 21 – 24 กุมภาพันธ์ 2018 15,900 15,900 15,900 5,000 

วันที่ 23 – 26 กุมภาพันธ์ 2018 16,900 16,900 16,900 5,000 

วันที่ 25 – 28 กุมภาพันธ์ 2018 15,900 15,900 15,900 5,000 

วันที่ 27 ก.พ. – 02 มี.ค. 2018 15,900 15,900 15,900 5,000 

ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบ (INFANT) ราคา  5,900 บาท 

ราคาจอยแลนดไ์ม่ใชต้ัว๋เครื่องบิน ราคา 8,900 บาท  
 

ประกาศจากสายการบนิ AIR ASIA X 

ในกรณีที่ลูกค้าเดินทางไปประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน AIR ASIA X แล้วไม่ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองของประเทศ

เกาหลีใต้ ทาํให้ลูกค้าต้องถูกส่งตัวกลับเข้าประเทศไทย จึงมีค่าใช้จ่ายที่เกดิข้ึนในการเปล่ียนตัว๋ขากลับรวมถึงค่าบริการอื่นๆที่

เกดิข้ึนด้วย ฉะน้ัน ลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกดิข้ึนที่ประเทศเกาหลีเรียกเกบ็ ทางผู้จัดและทางสายการบินจะไม่

รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกดิข้ึนทุกกรณี ลูกค้าอาจจะต้องรับผิดชอบค่าปรับที่ประเทศเกาหลีเรียกเกบ็ หรือลูกค้าต้องรอกลับ

ประเทศไทยในเที่ยวบินถัดไปที่มีที่น่ังว่างหรือตามวันเดินทางของตัว๋เคร่ืองบิน  ทั้งน้ีแล้วแต่ทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง

ของประเทศเกาหลีและสายการบินทางผู้จัดไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ ในส่วนของเร่ืองที่น่ังบนเคร่ืองบิน ขอสงวนสทิธิ์ใน

การเลือกที่น่ัง เน่ืองจากต้องเป็นไปตามระบบสุ่มของสายการบิน ลูกค้าไม่สามารถเลือกที่น่ังเองได้ 

 

อตัรานี้ รวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลับ  กรุงเทพ - อนิชอน - กรุงเทพ  (ตัว๋กรุ๊ป) และ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี  

 ค่าอาหารทุกม้ือ ตามที่ระบุในรายการ 



 

 
 

 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ    

 ค่าที่พักตามระบุในรายการ พักห้องละ 2-3 ทา่น  

 ค่ารถรับ-ส่ง และนาํเที่ยวตามรายการ    

 ค่าน ้ าหนกักระเป๋าสมัภาระท่านละ 20 กก. และน าข้ึนเครือ่งได ้7 กก.  

 มัคคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม์ หรรษา 25) 

 

อตัรานี้ ไม่รวม 

 กรณีปรับเพ่ิมอตัราค่าภาษีเช้ือเพลิงและประกนัวินาศภัยทางอากาศสายการบิน 

 ค่าวีซ่าสาํหรับพาสปอร์ตต่างด้าว 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาท ิค่าทาํหนังสอืเดินทาง, ค่าโทรศัพทส่์วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร  

และเคร่ืองด่ืมที่สั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ (หากทา่นต้องการสั่งเพ่ิม กรุณาติดต่อหัวหน้าทวัร์แล้วจ่ายเพ่ิมเองต่างหาก)  

 ค่าทิปคนขบัรถ และ ไกดท์อ้งถิน่ และ หวัหนา้ทวัร ์ท่านละ (40,000 วอน หรือ 1,300 บาท /คน/ทริป) 

 ราคาตามโปรแกรมทวัร์ ยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 

 

 

เงือ่นไขการช าระเงิน 
 

 ทางบริษัทฯ ขอรับมัดจาํ 10,000 บาท สาํหรับการจองนับตั้งแต่วันจองภายใน 2 วัน หรือ 48 ช.ม.  

และ ส่วนที่เหลือทั้งหมดชาํระก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน  (การไม่ชาํระเงินค่ามัดจาํ หรือ  ชาํระไม่ครบ หรือเชค็

ธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสทิธยิกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)   

 

เงือ่นไขการยกเลิก 
 

1. สาํหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสอืเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ย่ืนวีซ่าให้ เม่ือผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการ  

    เดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคืนค่ามัดจาํทั้งหมด 

2. ****ราคาดงักล่าวเป็นราคาโปรโมชัน่ ไม่สามารถยกเลิกการจองไดทุ้กกรณี ****  

3. ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง,ถูกปฏเิสธการเข้า-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ไม่มี 

    การคืนเงินทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น  

4. ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจาํกบัสายการบินหรือค่ามัดจาํที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่าน 

   ตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศซ่ึงไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight 

   จะไม่มีการคืนเงินมัดจาํ หรือค่าทวัร์ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินน้ันๆ 
 

หมายเหตุ 

 การเดินทางในคณะน้ีจะต้องมีผู้โดยสารจาํนวน 30 ท่านขึ้นไป และในกรณีที่ผู้โดยสารไม่ครบคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ใน

การออกเดินทาง หรือ ปรับราคาขึ้นตามความเหมาะสม หากลูกค้าต้องการเดินทาง  

 ในกรณีที่ทางสายการบินมีการเรียกเกบ็ค่าภาษีเช้ือเพลิง เพ่ิมเติม ราคาน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามประกาศสายการบิน...  

 รายการท่องเที่ยวและรายการอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามสถานการณ์ โดยไม่จาํเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 หนังสือเดนิทาง ตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน  และ ทางบริษัท ขอสงวนสทิธิ์รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการ

ท่องเที่ยว ค่าทวัร์ที่จ่ายให้กบัผู้จัด เป็นการชาํระแบบจ่ายชาํระขาด และผู้จัดได้ชาํระให้กบัสายการบินและสถานที่ต่าง ๆ แบบ

ชาํระขาดเช่นกนัก่อนออกเดินทาง ฉะน้ันหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใดหรือได้รับการ



 

 
 

ปฏเิสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้)  ทางผู้จัด ขอสงวนสทิธกิารคืน

เงินสดส่วนใด ๆ รวมทั้งค่าตัว๋เคร่ืองบินให้แก่ท่าน) 

 หากมีเพ่ือนหรือญาติของท่านต้องการร่วมเดินทางท่องเที่ยวระหว่างท่องเที่ยวในประเทศเกาหลีหรือปัญหาต่าง ๆ ตลอดจน

ข้อแนะนาํกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่รับผดิชอบ หากท่านมีความจาํเป็นต้องรับฝากของจากผู้อื่นเพ่ือที่จะนาํไปยังประเทศ             

น้ัน ๆ  หรือนาํกลับประเทศไทย ควรตรวจสิ่งของน้ันว่าต้องไม่เป็นสิ่งของผดิกฎหมาย ซ่ึงของผดิกฎหมายบางประเภท อาจมี

โทษถงึขั้นประหารชีวิต เจ้าหน้าที่จะไม่รับฝากกระเป๋าหรือสิ่งของใดใด 

 หากยกเลิกก่อนออกเดินทางน้อยกว่าวันดังกล่าว ทางผู้จัดมีค่าใช้จ่ายที่ได้ชาํระล่วงหน้าไปแล้วจาํนวนมาก ขอสงวนสทิธิ์ในการ

หักเงินในส่วนที่เกดิขึ้นจริง  

 คณะเดินทางช่วงวันหยุด หรือ เทศกาลที่ต้องการันตีมัดจาํหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไขหรือเที่ยวบินเหมาลาํ Charter Flight หรือ 

Extra Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจาํหรือค่าทวัร์ทั้งหมด  ขอสงวน

สทิธิ์ที่จะปรับราคาตามสถานการณ์ที่มีการปรับขึ้นจากภาษีเช้ือเพลิงที่ทางสายการบินอาจจะมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติม ตลอดจน

การเปล่ียนแปลงเที่ยวบินและตามตารางบินของสายการบิน  

 หากมีการถอนตัวหรือไม่ได้ใช้บริการตามที่จองระบุเอาไว้หรือก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสดุลง ผู้จัดถอืว่าผู้ท่องเที่ยวสละสทิธิ์

และจะไม่รับผดิชอบค่าบริการที่ได้ชาํระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เน่ืองจากค่าใช้จ่ายที่ท่านได้จ่ายให้กบัผู้จัด เป็นการชาํระแบบ

ยืนยันการใช้บริการแบบผู้จัดเป็นตัวแทนนายหน้า ผู้จัดได้ชาํระค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้แก่ผู้ให้บริการในแต่ละแห่งแบบชาํระเตม็มี

เงื่อนไข  

 กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบิน 

บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ ผู้จัดจะดาํเนินโดยสดุความสามารถที่จะประสานงานให้เกดิประโยชน์สงูสดุแก่ลูกค้า แต่

จะไม่คืนเงินให้สาํหรับค่าบริการน้ัน ๆ  

 มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสทิธใินการให้คาํสญัญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี

อาํนาจของผู้จัดกาํกบัเท่าน้ัน  

 ผู้จัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เน่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่าน

การพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ

ท่องเที่ยว อนัเน่ืองมาจากการกระทาํที่ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง และกรณีอื่นๆ 

 เน่ืองด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัยของสนามบินทั่วโลก ก่อนท่านขึ้นเคร่ืองบิน กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนาํติด

ตัวขึ้นเคร่ืองบิน แยกใส่ถุงพลาสติกใสมีซิปลอ็คปิดสนิท โดยที่ขนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และรวมกนัทุกช้ิน

ไม่เกนิ 1 ลิตร และต้องนาํออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอก็ซ์เรย์ อนุญาตให้ถอืได้ท่านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถ้า

สิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าที่กาํหนด รวมถงึสิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเลบ็ มีดพก แหนบ 

จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเคร่ืองบินเท่าน้ัน และประเทศเกาหลี มีกฎหมายห้ามนาํเข้าผลิตภัณฑท์ี่

ทาํมาจากพืช และเน้ือสตัว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผกั ผลไม้สด ไข่ เน้ือสตัว์ ไส้กรอก เพ่ือเป็นการป้องกนัโรคติดต่อที่จะมา

จากสิ่งเหล่าน้ี หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสยีค่าปรับในอตัราที่สงูมาก 

 
 

“ขอขอบพระคุณทุกท่านทีไ่ดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบริษทั เป็นผูน้ าพาการเดินทางในครั้งนี้ ” 
 

                                          

 

 


