ทัวร์ เกาหลี HAPPY TOGETHER
XJ Surprise Snow in Korea 4D3N
on Feb’18

โดยสายการบินแอร์ เอเชียเอ็กซ์ (XJ)

กำหนดกำรเดินทำง : กุมภำพันธ์ 2561 รำคำเริ่ม 15,900.จุดเด่นโปรแกรมของเรำ
1. สนุกสนำนกับกำรเล่นสกี
3. ชมและชิมสตอเบอรีล่ ูกโตๆ จำกไร่

2. ช็อปปิ้ งจุใจ กับ 2 ตลำดดัง ตลำดฮงแด + ตลำดเมียงดง
4. ถ่ำยรูป 3 มิติ TRICK EYE MUSEUM + ICE MUSEUM

(พักซู วอน 1 คืน / พักโซล 2 คืน)
สำยกำรบินแอร์เอเชียเอ็กซ์ (XJ) <ขึ้ นเครือ่ งดอนเมือง>
ขำไป
ขำกลับ

XJ 708
XJ 709

ดอนเมือง (DMK) - อินชอน (ICN)
อินชอน (ICN) - ดอนเมือง(DMK)

08.05 - 15.20
16.25 - 20.45

*** รำคำดังกล่ำว เป็ นรำคำโปรโมชัน่ ลูกค้ำไม่สำมำรถยกเลิกได้ ไม่ว่ำกรณีใดๆทั้งสิ้ น ***

รำคำนี้ เป็ นรำคำโปรโมชัน่ ทำง บริษทั ฯ เก็บมัดจำค่ำทัวร์ ท่ำนล่ะ 10,000 บำท/ท่ำน
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รายการท่ องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้ รับการยืนยัน บริษทั ฯขอสงวนสิ ทธ์ ในการแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า

** หากท่านต้ อ งซื้ อบั ตรโดยสารภายในประเทศเพื่ อไปและกลับ กรุงเทพฯ กรุณ ำเลือ กซื้ อบัตรโดยสำรภำยในประเทศ
ประเภทที่สำมำรถเลื่อนวันและเวลำในกำรเดินทำงได้ ทั้งนี้ เพือ่ ป้องกันปั ญหำเที่ยวบินล่ำช้ำหรือกำรเปลี่ยนแปลงเวลำ
ของเทีย่ วบินหรือกำรเปลีย่ นแปลงวันเดินทำงกรณีเกิดควำมผิดพลำดจำกบริกำรจำกสำยกำรบิน (ความล่าช้ าของเที่ยวบิน
การยกเลิ ก เที่ย วบิ น มี ก ารยุ บ เที่ยวบิ น รวมกั น ตารางการการเดิ น ทางมี ก ารเปลี่ ย นแปลง เนื่ อ งจากสายการบิ น พิ จ ารณา
สถานการณ์แล้ วว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย์ หรือ เหตุผลทางด้ านความปลอดภัยเป็ นต้ น ) โปรด
เข้ าใจและรับทราบว่า ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้ จ่ายต่างๆ ได้ ในทุกกรณี
ทัวร์ทวั ร์น้ ีจัดให้ เฉพาะลูกค้ าที่ประสงค์จะไปท่องเที่ยวตามรายการของทัวร์ทุกวันเท่านั้น หำกท่ำนไม่สำมำรถร่วมทัวร์ทุกวัน
แค่สมัครมำร่วมทัวร์เพียงเพือ่ กำรใช้ตวั๋ เครือ่ งบินและทีพ่ กั ในรำคำพิเศษ หำกท่ำนไม่แจ้ง และปรำกฏว่ำท่ำนไม่รวมทัวร์
ในบำงวัน ทำงบริษทั จะคิดค่ำดำเนินกำรในกำรแยกท่องเทีย่ วเอง 300 USD (ก่อนซื้ อทัวร์ จะต้องแจ้งควำมประสงค์ที่
เป็ นจริง เพือ่ ทำงผูจ้ ัดจะได้คิดค่ำบริกำรทีเ่ หมำะสม) **
*** หมำยเหตุ : โปรดตรวจสอบ อำยุ ของหนังสือเดินทำง (Passport) ของผูโ้ ดยสำร ว่ำจะต้องคงมีอำยุเหลือ ณ
วันเดินทำง มำกกว่ำ 6 เดือนขึ้ นไป ***

บินตรงจากกรุงเทพฯ - เกาหลี (ไป-กลับ) เครื่องบินใหญ่ ลาใหม่ Airbus A330-300 (337ทีน่ ั่ง)
เสริฟอาหารร้ อน นา้ ดื่ม ทั้งไปและกลับ ฟรี!!! นา้ หนักกระเป๋ าสู งสุ ด 20 กิโล/ท่ าน
รำยกำรโปรแกรมทัวร์
วันแรก
05.00 น.

กรุงเทพฯ - สนำมบินดอนเมือง - อินชอน (ประเทศเกำหลีใต้) – ป้อมฮวำซองมรดกโลก – ทีพ่ กั
คณะพร้ อมกันที่ สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ สายการ
บิน AIR ASIA X (XJ) กรุณาสังเกตป้ายรับทีส่ นามบิน == HAPPY TOGETHER โดยมีเจ้ าหน้ าที่
อานวยคอยความสะดวก ณ สาหรับเช็คอินท์ตวั๋ เครื่องบินและสัมภาระให้ แก่ทา่ น….
หมายเหตุ

เคาน์เตอร์เช็คอินปิ ดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาที ผูโ้ ดยสารพร้อม ณ
ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 30 นาที

08.05 น.

เหิรฟ้ าสู่ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน AIR ASIA X เทีย่ วบินที่ XJ 708 (บริการอาหารบนเครื่อง)

15.20 น.

ถึงสนามบิ น นานาชาติ อิ นชอน ประเทศเกาหลีใต้ หลั งผ่ านขั้น ตอนการตรวจคนเข้ าเมือง และรั บ สัมภาระ
เรียบร้ อยแล้ ว... (เวลาท้องถิ่นประเทศเกาหลีใต้ เร็ วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่ โมง)
จากนั้นนาท่านถ่ายภาพยามเย็นของ ป้อมฮวำซอง ที่ประดับประดาด้ วยแสไฟ
ที่ต้ังล้ อมรอบบริ เวณเมื องซูวอน ป้ อมนี้ สร้ างด้ วยสถาปั ตยกรรมแห่ งยุคของ
อาณาจักรโชซอน สร้ างขึ้นด้ วยหิ นและอิฐเผาใช้ เวลาสร้ างถึง 2 ปี ในปี ค.ศ.
1794 นั่ น คื อ ช่ ว งการปกครองของกษั ต ริ ย์ ซ องโจ กษั ต ริ ย์ อ งค์ ท่ี 22 แห่ ง
ราชวงศ์ โชซอน สร้ างขึ้นเพื่ อเป็ นที่ระลึ กแก่พระราชบิ ดาซึ่ งถู กใส่ร้ายจากราช
สานัก และ ถูกขังจน
สิ้นพระชนม์ป้อมแห่งนี้มีระยะทางยาวประมาณ 5,500 เมตร ประกอบด้ วยเชิง
เทิน 48 หลั ง แต่ บ างส่วนถู ก ท าลายในสมัยสงครามเกาหลี ปั จจุ บั น ป้ อมนี้
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รายการท่ องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้ รับการยืนยัน บริษทั ฯขอสงวนสิ ทธ์ ในการแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า

ได้ รับการสถาปนาจาก UNESCO ให้ เป็ น มรดกโลก เมื่อเดือน ธันวาคม พ.ศ 2540 และสถานที่แห่งนี้ยังได้ ถูก
ใช้ เป็ นฉากในการถ่ายทาละครสุดฮิต เรื่อง “ แดจังกึม ” และ THE KING AND THE CLOWN อีกด้ วย ให้
ท่านอิสระได้ ช่ ืนชมความสวยงามและความยิ่งใหญ่ของป้ อม...
คำ่

รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร เมนู ...ชำบูชำบู สุกหม้
ี้ อไฟสไตล์เกำหลี (1)

ทีพ่ กั

โรงแรม JM HOTEL หรือ ระดับเทียบเท่ำ (พักซู วอน 1 คืน)

วันทีส่ อง
เช้ำ

สนุกสนำนกับกำรเล่นสกี – ไร่สตรอเบอรรี่ – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (บัตรไม่จำกัด)
ช็อปปิ้ งกระจำยย่ำนเมียงดง
รับประทำนอำหำรเช้ำในโรงแรม (2)
จากนั้นนาท่านเข้ าสู่ สกีรีสอร์ท Yangji Pine Resort Ski Valley หรือ Jisan Forest Ski Resort หรือ Oak
Valley Ski Resort หรือ Welli Hilli Ski Resort หลังจากทาการเช็คอินที่พักเรียบร้ อยแล้ ว นาท่านไปสนุ กกับ
การเล่นสกีบนลานสกีขนาดใหญ่ ประกอบไปด้ วยเนินสกีถึง 2 เนินด้ วยกันแบ่งเป็ นเนินสกีสาหรับผู้ฝึกหัดเล่น
1 เนิน, และเนินสาหรับผู้ท่เี ล่นชานาญแล้ ว 1 เนิน ( ราคาทัวร์ยงั ไม่รวมค่าอุปกรณ์การเล่นสกี, สกีลฟิ ท์,
สโนว์สเลด สกีค่าเล่นรวมชุดประมาณ50,000 วอน กอนโดล่า
ประมาณ 15,000 วอน ) สาหรับท่านที่เล่นเก่งแล้ วสามารถไถล
จากบนยอดเขาลงมาได้ (**กอนโดล่า หรือ เคเบิล ขึ้นอยู่กบั สถาน
ที่ว่ามีให้ บริการหรือไม่ **) มีเวลาให้ ทา่ นได้ สนุกกับการเ ล่นสกีอย่าง
เต็มที่ ซึ่งปลอดภัยไม่มีอนั ตราย เตรียมตัวก่อนเล่นสกี ควรเตรียม ถุง
มือสกี ผ้ าพันคอ แว่นกันแดด เสื้อแจ๊คเก็ตกันนา้ หรือผ้ าร่ม และ
กางเกงรัดรูป ขอคาแนะนาและฝึ กวิธกี ารเล่นจากไกด์ท้องถิ่นก่อนลง
สนามจริง เพื่อความปลอดภัยของท่านเองเป็ นสาคัญ จากนั้นนาท่าน
สู่ ไร่สตอเบอรี่ นักท่องเที่ยวมักเรียกว่า สตอเบอเร้อ เพราะผลสต
อเบอรี่ลูกโตมากๆบางลูกโตเท่าลูกละมุดบ้ านเราเลยค่ะให้ ทา่ นได้ เห็น
แปลงปลูกสตอเบอรี่ของคนเกาหลี ที่ปลูกสตอเบอรี่แบบไร้ สารพิษ
ปลูกด้ วยวิธธี รรมชาติและได้ ผลผลิตที่อร่อย และ ปราศจากสารพิษ
ท่านสามารถเด็ดสตอเบอรี่สดๆจากต้ น และให้ ทา่ นได้ อิสระชิมสตรอ
เบอร์ร่ีลูกโตๆ และ รสชาติท่หี อม หวาน กรอบ ตามอัธยาศัย

เทีย่ ง
บ่าย

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (เมนู ...หมูย่ำงสไตล์เกำหลี PORK GALBI) (3)
นาท่านเดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ซึ่งถูกขนานนามว่า ดิสนียแ์ ลนด์เกาหลี เป็ นสวนสนุกกลางแจ้ งที่
ใหญ่ท่สี ดุ ของประเทศ ตั้งอยู่ทา่ มกลางหุบเขา ท่านจะได้ น่ังกระเช้ า
ลิฟท์ ให้ ทา่ นได้ สนุกสนานกับเครื่องเล่นนานาชนิด อาทิ เฮอลิเคน ที
เอ็กซ์เพลส ( รถไฟรางไม้ ) รถไฟเหาะ หนอนสะบัด ล่องแก่ง การ์ตูน
4 มิติ บ้ านหมุน บ้ านผีสิง และในสวนสนุกแห่งนี้ทา่ นยังสามารถท่อง
ไปกับโลกของสวนสัตว์ป่า ท่านจะได้ พบกับ ไลเกอร์แฝดคู่แรกของ
โลก (ลูกของพ่อสิงโตและแม่เสือ) เสือขาว สิงโตเจ้ าป่ า หมีแสนรู้ และ
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รายการท่ องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้ รับการยืนยัน บริษทั ฯขอสงวนสิ ทธ์ ในการแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า

สัตว์นานาชนิดๆ และในโซนสวนดอกไม้ ท่านจะได้ พบกับดอกไม้ ซ่ึงกาลังบานสะพรั่งอวดสีสนั เต็มสวน
(ทัง้ นี้ ขึ้ นอยู่กับสภาพอากาศ เดือนมีนาคม-เมษายน เป็ นสวนดอกทิวลิป, เดือนพฤษภาคม - เดือน
มิถุนายน เป็ นดอกกุหลาบ, เดือนสิงหาคม-เดือนกันยายน เป็ นสวนดอกลิลลี,่ เดือนตุลาคม-เดือน
พฤศจิกายนเป็ นสวนดอกเบญจมาศ)
เย็น

รับประทำนอำหำรเย็น ณ ภัตตำคำร (เมนู ...โอซัมบลูโกกิ ปลำหมึกผัดซอสคลุกคลิก) (4)
นาท่านช้ อปปิ้ งตลาดดัง ที่สุดของเกาหลี ตลำดเมียงดง หรือ สยำมสแควร์เกำหลี ที่เมี ยงดงแห่ งนี้ พ บกับ
สินค้ าวัยรุ่น อาทิ เสื้อผ้ าบุรุษ-สตรี เครื่องสาอางดังๆ อาทิ ETUDE HOUSE , SKIN FOOD , THE FACE
SHOP , MISSHA , ROJUKISS , LANEIGE หรือ อีกมายให้ ท่านได้ เลือกซื้อซึ่งราคาถูกกว่าที่เมืองไทย 2-3
เท่า เลยน่ะค่ะ

ทีพ่ กั

โรงแรม BENIKEA SEOUL HOTEL/ INTER CITY HOTEL หรือ ระดับเทียบเท่ำ (พักโซล)

วันทีส่ ำม
เช้ำ

ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนำมู – โสมเกำหลี - พระรำชวังชำงด๊อกกุง – ดิวตี้ ฟรี –COSMETICS OUTLET
ตลำดฮงแด (ย่ำนมหำลัยฮงอิก) – ถ่ำยรูป 3 มิติ TRICK EYE MUSEUM + ICE MUSEUM
รับประทำนอำหำรเช้ำในโรงแรม (5)
นาท่านรู้จักและเข้ าใจ “ศูนย์สมุนไพรฮ๊อกเก็ตนำมู” ฮ๊อกเก็ตนี้ชาว
เกาหลี รุ่ น ใหม่ นิ ย มน ามารั บ ประทาน เพื่ อ ช่ ว ยดู แ ลตั บ ให้ ส ะอาด
แข็ง แรงป้ องกั น โรคตั บ แข็ง ไม่ ถู ก ท าลายจากการดื่ ม กาแฟ บุ ห รี่
แอลกอฮอล์ สารตกค้ างจากอาหาร และ ยา นาท่านชม พระรำชวัง
ชำงด๊ อ กกุ ง (Changdeokgung) เป็ นพระราชวั ง ที่ ส วยงามและ
ทรงคุ ณ ค่ า ที่สุ ด ในประวั ติ ศ าสตร์ เกาหลี ที่ เคยมี ก ารปกครองด้ ว ย
ระบบกษั ต ริ ย์ จนได้ รั บ การขึ้ นทะเบี ย นให้ เป็ นหนึ่ ง ในมรดกโลก
ทางด้ านวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกการ จากนั้นนาท่านรู้จักและเข้ าใจ สมุ นไพรโสมเกำหลี ที่ช่วยเสริ ม
ความแข็งแรงให้ แก่ระบบย่อยอาหารและปอด ช่วยทาให้ จิตใจสงบและเพิ่มพละกาลังโดยส่วนรวมสรรพคุณทาง
การแพทย์ ช่วยบารุงหัวใจ ป้ องกันโรคหัวใจขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้ องกันมะเร็งและ
เร็วๆ นี้ โสมเกาหลีอาจจะได้ จดทะเบียนมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก

เทีย่ ง

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (เมนู ...ไก่ตุน๋ โสม) (6)

บ่าย

จากนั้ น น าท่า น ช้อ ปปิ้ งแหล่ งปลอดภำษี (ดิ ว ตี้ ฟรี ) สิน ค้ า แบรนด์ เนมมากมาย อาทิ นาฬิ ก า,แว่ น ตา,
เครื่ อ งสาอางค์ก ระเป๋ า, น้าหอม เครื่ องสาอางแบรนด์ ช้ั น ดัง ต่ างๆ
อาทิ SULWHASOO , DKNY , SHISEIDO , DIOR และ กระเป๋ า
แ บ รน ด์ ดั งต่ างๆ อ าทิ MCM , LOUIS VUITTON, CHANEL
(อิสระตำมอัทยำศัยให้ท่ำนเดินไปยัง คลองชองเกชอน และ จัตุรสั
กวำงฮวำมุน) คลองชองเกชอน ตั้งอยู่ใจกลางกรุงโซล บริเวณสอง
ฝั่งคลองตลิ่งถูกตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามผลัดนา้ เสียออก
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รายการท่ องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้ รับการยืนยัน บริษทั ฯขอสงวนสิ ทธ์ ในการแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า

ให้ กลายเป็ นน้า ใสจนมองเห็นพื้ นด้ านล่ างมีการสร้ างน้าพุ ตลอดแนวเขื่อนชะลอความเร็วน้า ลานกิจกรรมที่
พั กผ่ อน และ มีน้าตกเป็ นแนวกั้น มีทางเดินเลียบคลองตลอด 2.9
กิโลเมตร และ สะพานกว่า 22 แห่ง และท่านสามารถเดินไป จัตุรสั
กวำงฮวำมุ น ท่านจะสามารถถ่ ายรู ป กับ อนุ เสาวรี ย์พ ระเจ้าเซจง
มหาราช เป็ นกษัตริย์ผ้ ูประดิษฐ์ตัวอักษรเกาหลี “ ฮันกึล ” และ มีรูป
ปั้ น ของ นายพลยี่ซุนชิ น (Yi Sun-Shin) ตั้งอยู่ ซ่ึ งเป็ นสัญ ลั กษณ์ ท่ี
สาคัญ ของถนนเส้ น นี้ และยังมี น้าพุ ท่ีคอยเปิ ดให้ ชมอยู่ ตลอดในช่ วง
หน้ าร้ อนเด็กๆก็มักจะมาเล่นนา้ พุกันที่น่ีเพื่อคลายร้ อนแถมกลางคืนก็
ยั ง เปิ ดไฟตรงน้ า พุ เ ป็ นแสงสี ท่ี ส วยงามสวยงาม จากนั้ น น าท่ า นสู่
COSMETIC OUTLET ช้ อ ปปิ้ งเครื่ อ งส าอางยอดนิ ย ม เช่ น Snail
Cream (ครี ม ห อยทาก) , water drop (ครี ม น้ า แตก) , Bubble
Cleansing , CC ครีม , แป้ งม้ าโยก, เซรั่มโบท็อกเกาหลี ซึ่งราคาถูก
กว่ า ที่ เมื อ งไทยเกื อ บเท่ า ตั ว และบางผลิ ต ภั ณ ฑ์ ยั งไม่ มี ข ายในไทย
จากนั้นนาท่านอิสระการเดินชม TRICK EYE MUSEUM ผลงานการ
สร้ า งสรรค์ ศิ ล ปะแนวใหม่ ภ าพวาดลวงตาสามมิ ติ โดยท่ า นจะได้
สนุกสนานกับการถ่ายรูปแอ็คชั่นท่าทางต่างๆ ภาพทุกภาพจะออกมาดู
ประหนึ่ งเหมื อ นจริ ง ในเหตุ ก ารณ์ และอี ก น้ า แข็ง แกะสลั ก ICE
MUSEUM เป็ นโซนน้า แข็งแกะสลั ก รู ป ต่ า งๆ ก่ อ นเข้ า จะมี ผ้ า ห่ ม
ให้ ยืม ฟรี หยิบ ได้ ท่านละ 1ผื น อุ ณ หภูมิข้า งในประมาณ - 4 องศา
ให้ ท่านอิสระถ่ายรูป ด้ านในตามอัธยาศั ย จากนั้น น าท่านไปช้ อปปิ้ งที่
ตลำดฮงแด (ย่ำนมหำลัยฮงอิก) แหล่งช้ อปปิ้ งสินค้ าแฟชั่นสาหรับ
วัยรุ่น อยู่ใกล้ กลับมหาวิทยาฮงอิก ภายในถนนเส้ นนี้เต็มไปด้ วยสินค้ า
แฟชั่น แผงลอย หรือจะร้ านรวมแฟชั่นและเครื่องสาอางค์สุดชิคอย่าง
STYLE NANDA ฯลฯ อีกทั้งยังมีร้านอาหารและคาเฟ่ มากมาย......
คำ่

รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร (เมนู ...จิ มดัก ไก่ผดั วุน้ เส้นอร่อยน่ำลอง) (7)

ทีพ่ กั

โรงแรม BENIKEA SEOUL HOTEL/ INTER CITY HOTEL หรือ ระดับเทียบเท่ำ

วันทีส่ ี่
เช้ำ

น้ ำมันสนเข็มแดง – พลอยแอมมำทีส - ละลำยเงินวอนซุ ปเปอร์มำเก็ต - สนำมบินอินชอน - กรุงเทพฯ
รับประทำนอำหำรเช้ำในโรงแรม (8)
จากนั้ น พาท่ า นไปชม RED PINE หรื อ น้ ำมัน สนเข็ ม แดง
ผลิ ต จากใบสนเข็ม แดงในประเทศเกาหลี มี สรรพคุ ณ ช่ วยขั บ
สารพิ ษออกจากร่ างกายช่ วยลดระดับน้าตาลในเส้ นเลือด ช่ วย
ละลายไขมั น ในเส้ น เลื อ ดช่ ว ยล้ า งสารพิ ษ หรื อ ดี ท ็อ กเลื อ ดให้
สะอาดและเพิ่ มการไหลเวียนของเลือดได้ สะดวกขึ้น เหมาะกับ
ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดัน โลหิตสูง ไขมันอุดตันในเส้ นเลือด
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รายการท่ องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้ รับการยืนยัน บริษทั ฯขอสงวนสิ ทธ์ ในการแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า

คลอเรสเตอรอลในเลือดสูง และ โรคไขข้ อเสื่อม...
เทีย่ ง

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (เมนู ...ข้ำวยำ + ซุป) (9)

บ่าย

จากนั้นนาท่านชมโรงงานเจียระไน พลอยอเมทิส แดนเกาหลีเป็ นแดนของพลอยสีม่วง พลอยแห่งสุขภาพและ
นาโชค โดยมีต้งั แต่สมี ่วงอ่อนเย็นตาจนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่ห์เย้ ายวนใจ พลอยนี้จะงามจับตาเมื่อมาทาเป็ นแหวน
จี้ ต่ างหู และสร้ อยข้ อ มือ จากนั้ น นาท่านเตรี ยมตัวกลับ กรุงเทพ แวะซื้อของฝากที่ “ ร้ำนละลำยเงินวอน”
สาหร่ าย ขนมต่าง ๆ ช็อกโกแล๊ตหิน ซีเรียลช็อกโก ลิตภัณฑ์ของใบและรากฝอยของโสม ในรูป ขนมโสม ชา
โสม โคลนพอกหน้ าโสม ครีมล้ างหน้ าโสม เครื่องสาอางโสม เป็ นต้ น และยังมีหมอนสุข ภาพ กิมจิ เป็ บโปโร้
(ป๊ อกกี้เกาหลี) ชินราเมง( มาม่าเกาหลี)

ได้เวลำอันสมควรนำทุกท่ำนเดินทำงสู่สนำมบินอินชอน เพือ่ ทำกำรเช็คอินท์ตวั๋ เครือ่ งบิน และ สัมภำระ....
16.25 น.

เหิรฟ้ าสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน AIR ASIA X เทีย่ วบินที่ XJ 709 (บริการอาหารบนเครื่อง)

20.40 น.

คณะเดินทำงถึงสนำมบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภำพและควำมประทับใจจำกพวกเรำทุกคน…………
ขอขอบพระคุณทุกท่ำนค่ะ

อัตรำค่ำบริกำร :
เดินทำง เดือนกุมภำพันธ์ 2018

วันที่ 06 – 09 กุมภาพันธ์ 2018
วันที่ 07 – 10 กุมภาพันธ์ 2018
วันที่ 08 – 11 กุมภาพันธ์ 2018
วันที่ 14 – 17 กุมภาพันธ์ 2018
วันที่ 15 – 18 กุมภาพันธ์ 2018
วันที่ 21 – 24 กุมภาพันธ์ 2018
วันที่ 23 – 26 กุมภาพันธ์ 2018
วันที่ 25 – 28 กุมภาพันธ์ 2018
วันที่ 27 ก.พ. – 02 มี.ค. 2018

รำคำทัวร์

รำคำ

ผูใ้ หญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดีย่ ว

15,900

15,900

15,900

5,000

15,900

15,900

15,900

5,000

16,900

16,900

16,900

5,000

15,900

15,900

15,900

5,000

16,900

16,900

16,900

5,000

15,900

15,900

15,900

5,000

16,900

16,900

16,900

5,000

15,900

15,900

15,900

5,000

15,900

15,900

15,900

5,000

รำคำเด็กอำยุไม่เกิน 2 ขวบ (INFANT) รำคำ 5,900 บำท
รำคำจอยแลนด์ไม่ใช้ตวั๋ เครือ่ งบิน รำคำ 8,900 บำท
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รายการท่ องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้ รับการยืนยัน บริษทั ฯขอสงวนสิ ทธ์ ในการแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า

ประกำศจำกสำยกำรบิน AIR ASIA X
ในกรณีท่ลี ูกค้ าเดินทางไปประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน AIR ASIA X แล้ วไม่ผ่านการตรวจคนเข้ าเมืองของประเทศ
เกาหลีใต้ ทาให้ ลูกค้ าต้ องถูกส่งตัวกลับเข้ าประเทศไทย จึงมีค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ้นในการเปลี่ยนตัว๋ ขากลับรวมถึงค่าบริการอื่นๆที่
เกิดขึ้นด้ วย ฉะนั้น ลูกค้ าต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ้นที่ประเทศเกาหลีเรียกเก็บ ทางผู้จัดและทางสายการบินจะไม่
รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ้นทุกกรณี ลูกค้ าอาจจะต้ องรับผิดชอบค่าปรับที่ประเทศเกาหลีเรียกเก็บ หรือลูกค้ าต้ องรอกลับ
ประเทศไทยในเที่ยวบินถัดไปที่มีท่นี ่ังว่างหรือตามวันเดินทางของตัว๋ เครื่องบิน
ทั้งนี้แล้ วแต่ทางเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมือง
ของประเทศเกาหลีและสายการบินทางผู้จัดไม่สามารถเข้ าไปแทรกแซงได้ ในส่วนของเรื่องที่น่ังบนเครื่องบิน ขอสงวนสิทธิ์ใน
การเลือกที่น่ัง เนื่องจากต้ องเป็ นไปตามระบบสุ่มของสายการบิน ลูกค้ าไม่สามารถเลือกที่น่ังเองได้
อัตรำนี้ รวม
ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ - อินชอน - กรุงเทพ (ตัว๋ กรุ๊ป) และ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
ค่าเข้ าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าที่พักตามระบุในรายการ พักห้ องละ 2-3 ท่าน
ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ
ค่ำน้ ำหนักกระเป๋ ำสัมภำระท่ำนละ 20 กก. และนำขึ้ นเครือ่ งได้ 7 กก.
มัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์ หรรษา 25)
อัตรำนี้ ไม่รวม
กรณีปรับเพิ่มอัตราค่าภาษีเชื้อเพลิงและประกันวินาศภัยทางอากาศสายการบิน
ค่าวีซ่าสาหรับพาสปอร์ตต่างด้ าว
ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทาหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้ อง, รวมถึงค่าอาหาร
และเครื่องดื่มที่ส่งั เพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้ องการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้ าทัวร์แล้ วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
ค่ำทิปคนขับรถ และ ไกด์ทอ้ งถิน่ และ หัวหน้ำทัวร์ ท่ำนละ (40,000 วอน หรือ 1,300 บำท /คน/ทริป)
ราคาตามโปรแกรมทัวร์ ยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
กรุ ณาโอนเงินเข้ าบัญชี
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เงือ่ นไขกำรชำระเงิน
ทางบริษัทฯ ขอรับมัดจา 10,000 บาท สาหรับการจองนับตั้งแต่วันจองภายใน 2 วัน หรือ 48 ช.ม.
และ ส่วนที่เหลือทั้งหมดชาระก่อนเดินทางอย่างน้ อย 30 วัน (การไม่ชาระเงินค่ามัดจา หรือ ชาระไม่ครบ หรือเช็ค
ธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้ วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสทิ ธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)
เงือ่ นไขกำรยกเลิก
1. สาหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็ นผู้ย่ นื วีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้ วมีการยกเลิกการ
เดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจาทั้งหมด

2. ****รำคำดังกล่ำวเป็ นรำคำโปรโมชัน่ ไม่สำมำรถยกเลิกกำรจองได้ทุกกรณี ****
3. ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง,ถูกปฏิเสธการเข้ า-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ไม่มี
การคืนเงินทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
4. ยกเว้ นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจากับสายการบินหรือค่ามัดจาที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่าน
ตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight
จะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรือค่าทัวร์ท้งั หมดเนื่องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
หมำยเหตุ
 การเดินทางในคณะนี้จะต้ องมีผ้ ูโดยสารจานวน 30 ท่านขึ้นไป และในกรณีท่ผี ้ โู ดยสารไม่ ครบคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน
การออกเดินทาง หรือ ปรับราคาขึ้นตามความเหมาะสม หากลูกค้ าต้ องการเดินทาง
 ในกรณีท่ที างสายการบินมีการเรียกเก็บค่าภาษีเชื้อเพลิง เพิ่มเติม ราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามประกาศสายการบิน...
 รายการท่องเที่ยวและรายการอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามสถานการณ์ โดยไม่จาเป็ นต้ องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
 หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน และ ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการ
ท่องเที่ยว ค่ าทัวร์ท่ีจ่ายให้ กับผู้จัด เป็ นการชาระแบบจ่ ายชาระขาด และผู้จัดได้ ชาระให้ กับสายการบินและสถานที่ต่าง ๆ แบบ
ชาระขาดเช่ นกันก่อนออกเดินทาง ฉะนั้นหากท่านไม่ ได้ ร่วมเดินทางหรือใช้ บริการตามรายการไม่ ด้วยสาเหตุใดหรือได้ รับการ
ปฏิเสธการเข้ าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้ ) ทางผู้จัด ขอสงวนสิทธิการคืน
เงินสดส่วนใด ๆ รวมทั้งค่าตัว๋ เครื่องบินให้ แก่ท่าน)
 หากมี เพื่ อนหรือญาติของท่านต้ องการร่ วมเดินทางท่ องเที่ยวระหว่ างท่องเที่ยวในประเทศเกาหลีหรือปั ญหาต่ าง ๆ ตลอดจน
ข้ อ แนะน ากรุ ณ าติ ด ต่ อ เจ้ าหน้ าที่ ท่ี รับ ผิ ด ชอบ หากท่ านมี ค วามจ าเป็ นต้ อ งรั บ ฝากของจากผู้ อ่ ื น เพื่ อ ที่ จ ะน าไปยั งประเทศ
นั้น ๆ หรือนากลับประเทศไทย ควรตรวจสิ่งของนั้นว่ าต้ องไม่ เป็ นสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งของผิดกฎหมายบางประเภท อาจมี
โทษถึงขั้นประหารชีวิต เจ้ าหน้ าที่จะไม่รับฝากกระเป๋ าหรือสิ่งของใดใด
 หากยกเลิกก่อนออกเดินทางน้ อยกว่ าวันดังกล่ าว ทางผู้จัดมีค่าใช้ จ่ายที่ได้ ชาระล่ วงหน้ าไปแล้ วจานวนมาก ขอสงวนสิทธิ์ในการ
หักเงินในส่วนที่เกิดขึ้นจริง
 คณะเดินทางช่ วงวันหยุด หรือ เทศกาลที่ต้องการันตีมัดจาหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไขหรือเที่ยวบินเหมาลา Charter Flight หรือ
Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ท้งั หมด ขอสงวน
สิทธิ์ท่ีจะปรับราคาตามสถานการณ์ท่ีมีการปรับขึ้นจากภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจจะมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม ตลอดจน
การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและตามตารางบินของสายการบิน
 หากมีการถอนตัวหรือไม่ ได้ ใช้ บริการตามที่จองระบุเอาไว้ หรือก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ผู้จัดถือว่ าผู้ท่องเที่ยวสละสิทธิ์
และจะไม่ รับผิดชอบค่าบริการที่ได้ ชาระไว้ ไม่ ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากค่าใช้ จ่ายที่ท่านได้ จ่ายให้ กับผู้จัด เป็ นการชาระแบบ
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ยืนยันการใช้ บริการแบบผู้จัดเป็ นตัวแทนนายหน้ า ผู้จัดได้ ชาระค่าใช้ จ่ายทั้ง หมดให้ แก่ผ้ ูให้ บริการในแต่ละแห่ งแบบชาระเต็มมี
เงื่อนไข
 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่ วยงานที่เกี่ยวข้ อง จนมีการยกเลิก ล่ าช้ า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน
บริษัทขนส่ง หรือ หน่ วยงานที่ให้ บริการ ผู้จัดจะดาเนินโดยสุดความสามารถที่จะประสานงานให้ เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ลูกค้ า แต่
จะไม่คืนเงินให้ สาหรับค่าบริการนั้น ๆ
 มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่ มีสิทธิในการให้ คาสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี
อานาจของผู้จัดกากับเท่านั้น
 ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้ จ่ายต่างๆ ได้ เนื่องจากเป็ นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีท่ผี ้ ูเดินทางไม่ผ่าน
การพิจารณาในการตรวจคนเข้ าเมือง-ออกเมือง ไม่ ว่าจะเป็ นกองตรวจคนเข้ าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้ าออกเมือง และกรณีอ่นื ๆ
 เนื่องด้ วยมาตรการรักษาความปลอดภัยของสนามบินทั่วโลก ก่อนท่านขึ้นเครื่องบิน กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนาติด
ตัวขึ้นเครื่องบิน แยกใส่ถุงพลาสติกใสมีซิปล็อคปิ ดสนิท โดยที่ขนาดบรรจุ ภัณฑ์ไม่ เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกันทุกชิ้น
ไม่ เกิน 1 ลิตร และต้ องนาออกมาให้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจได้ อย่ างสะดวก ณ จุ ดเอ็กซ์เรย์ อนุ ญาตให้ ถือได้ ท่านละ 1 ใบเท่านั้ น ถ้ า
สิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุ ภัณฑ์มากกว่ าที่กาหนด รวมถึงสิ่งของที่มีลักษณะคล้ ายกับอาวุธ เช่ น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ
จะต้ องใส่กระเป๋ าใบใหญ่และฝากเจ้ าหน้ าที่โหลดใต้ ท้องเครื่องบินเท่านั้น และประเทศเกาหลี มีกฎหมายห้ ามนาเข้ าผลิตภัณฑ์ท่ี
ทามาจากพื ช และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้ าประเทศ เช่ น ผัก ผลไม้ สด ไข่ เนื้อสัตว์ ไส้ กรอก เพื่ อเป็ นการป้ องกันโรคติดต่ อที่จะมา
จากสิ่งเหล่านี้ หากเจ้ าหน้ าที่ตรวจพบ จะต้ องเสียค่าปรับในอัตราที่สงู มาก
“ขอขอบพระคุณทุกท่ำนทีไ่ ด้มอบควำมไว้วำงใจ ให้ทำงบริษทั เป็ นผูน้ ำพำกำรเดินทำงในครั้งนี้ ”
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