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KOREA 
เกาหล ีFunny Springs Shock Price 
โดยสายการบนิโคเรยีนแอร ์(KE) 5 วนั 3 คนื 

 5 วนั 3 คนื 
ไฮไลทท์วัร ์  

-  สนกุสนานกนัอยา่งเต็มที ่ณ สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์เต็มวนั !!!! 

-  ชอ้ปป้ิงสนิคา้วยัรุน่แฟชัน่วยัใสสไตลเ์กาหล ีราคาไมแ่พง ณ ยา่นอแีดหรอืแถวบรเิวณมหาวทิยาลัยสตรอีฮีวา 

-  สนุกสนานกับการ ปั่น Rail Bike พรอ้มชมความงดงามของธรรมชาต ิ 

-  น า้พเุตน้ร าสะพานบนัโพ  น ้าพทุีเ่ตน้ร าไปประสานไปกับเสยีงเพลงทีไ่พเราะสะพานพันโพ 

-  ใหท้า่นได ้สวมชุดฮนับกชุดประจ าชาตเิกาหล ีถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึเก๋ๆ  
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วนัแรกของการเดนิทาง 

กรงุเทพฯ –สนามบนิสวุรรณภมู ิ

19.00 น. คณะมาพรอ้มกันที ่ทา่อากาศยานสวุรรณภูม ิผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 ประต ู7 เคานเ์ตอร ์N (เชค็อนิกรุ๊ปของสายการ
บนิโคเรยีนแอร)์ โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทและหัวหนา้ทัวร ์พรอ้มอ านวยความสะดวกตรวจเชค็สมัภาระและเอกสารการ

เดนิทางใหก้บัทกุทา่น 
22.40 น. น าทา่นเหริฟ้าสู ่สาธารณรฐัเกาหลใีต ้โดยสายการบนิ โคเรยีนแอร ์เทีย่วบนิที ่KE652 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่

บนเครือ่ง) 

 

วนัทีส่องของการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง เย็น โรงแรมทีพ่กั 
1 กรุงเทพฯ – สนามบนินานาชาตอินิชอน 

 
           

2 อนิชอน –  หมูบ่า้นเทพนยิาย - อนิชอนไชน่าทาวน ์- สะพานกระจก

แกว้ Soyanggang Sky Wall - เกาะนาม ิ– ป่ัน Rail Bike - ซวูอน  ✈   
 

Ritz Suwon Hotel 3 
หรอืเทยีบเทา่ 

3 สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์- โซล - ชมน ้าพุเตน้ร าสะพานบนัโพ    LUCE BRIDGE HOTEL 3+*

หรอืเทยีบเทา่ 
4 ศนูยโ์สม – ศนูยส์มนุไพรเกาหล ี-พระราชวงัชางดอ๊กคงุ -โซลทาว

เวอร ์-Cosmetic Shop - Duty Free –ตลาดเมยีงดง –  
ยา่นมหาวทิยาลยัอฮีวา  

 

   LUCE BRIDGE HOTEL 3+*

หรอืเทยีบเทา่ 

5 ศนูยน์ ้ามันสนเข็มแดง-พพิธิภัณฑส์าหร่าย+สวมชดุฮนับก+ท า
คมิบบั – ชอ้ปป้ิงถนนฮงอกิ- ซปุเปอรม์ารเ์ก็ต-อนิชอน-กรุงเทพ  

 

  ✈ 
 
 

รายละเอยีดการเดนิทาง 

 

 

Boeing777-300ER  
ทีน่ ัง่แบบ 3-3-3 

 

เสรฟ์ิอาหารรอ้น 
ท ัง้ขาไป-ขากลบั 

น า้หนกัสมัภาระ 
ขาไป - ขากลบั 23 กก. 
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อนิชอน –  หมูบ่า้นเทพนยิาย - อนิชอนไชนา่ทาวน ์- สะพานกระจกแกว้ Soyanggang Sky Wall - 

 เกาะนาม ิ– ปั่น Rail Bike - ซูวอน  

06.10 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน สาธารณรัฐเกาหล ีเวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง (เพือ่ความ

สะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเป็นเวลาทอ้งถิน่) น าท่านผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร

แลว้      

เชา้ น าท่านเดนิทางสู่ หมู่บา้นเทพนยิาย ซองวุลดง เป็นถนนเล็กๆในเมืองย่าน Jung-gu ของจังหวัดอนิชอน

(Incheon) อลาดนิ สโนไวท ์หรอืปีเตอรแ์พน เพือ่ดงึดดูนักทอ่งเทีย่วใหเ้ดนิทางมาเยีย่มชมและสรา้งความคกึคกัใหก้ับ

หมู่บา้น เพราะในอดตีผูค้นยา้ยออกจากเมอืงนีไ้ปท างานในเมอืงใหญ่กนัมากจนหมูบ่า้นเงยีบเหงาลงไป จากนัน้ใหท้า่น

อสิระเดนิเลน่ย่าน อนิชอนไชนา่ทาวน ์เป็นอกีหนึง่สถานทีท่ีนั่กทอ่งเทีย่วทัง้ชาวตา่งชาตแิละชาวเกาหลเีองนิยม

มาเดนิเทีย่วเก็บเกีย่วบรรยากาศก็ทีน่ีแ่หละ China Town เยาวราชแหง่เมอืงอนิชอน. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

เทีย่ง  บรกิารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย เมนู “ทคัคาลบี”้ ไกบ่าบคีวิผดัซอสเกาหล ีเป็นอาหารเลือ่งชือ่

ของเมอืงชนุชอน โดยน าไกบ่าบคีวิ ตอ้ก (ขา้วเหนยีวปัน้เกาหล)ี มันหวาน ผักตา่งๆ ลงผัดกับซอสพรกิเกาหลใีนกระทะ

แบน วธิกีารทานแบบเมีย่งค าไทย โดยหอ่กบัผักกาดแกว้เมือ่ทานไประยะหนึง่จะน าขา้วสวย และสาหร่ายแหง้มาผัดรวม

กบัทกัคาลบ ีเพือ่ใหเ้กดิอาหารชนดิใหม ่คอื ทกัคาลบบีกคมึ หรอืขา้วผัดพรกิไกท่ีท่ัง้หอมน่ารับประทาน เสริฟ์พรอ้ม
เครือ่งเคยีง 

บา่ย น าทา่นสู ่สะพานกระจกแกว้ Soyanggang Sky Walkเป็นสะพานกระจกใสทีเ่ดนิเลน่ทีย่าวทีส่ดุในเกาหล ีเพิง่เปิด

ไม่นานมานี้ โดยยาวยื่นออกไปตามแนวของทะเลสาบเอียมโฮ เมืองชุนชอน  จากนั้นสู่น าท่านชม เกาะนาม ิ

(NAMISEOM ISLAND) ชมทวิทัศน์ซ ึง่เคยใชเ้ป็นสถานทีถ่า่ยท าละครทวี ี“WINTER LOVE SONG” อันโด่ง

ดังไปทั่วทัง้เกาหลแีละเอเชยี เกาะนามนิี้มรีูปร่างคลา้ยใบไม ้ที่ลอยอยู่ทางตอนเหนือของแม่น ้าฮัน ท่าน

สามารถชมบรรยากาศรอบเกาะ เช่น การเดนิเล่นเที่ยวชมสวนเกาหลี คาราวะสุสานนายพลนาม ิเดนิผ่าน

กลางแมกไมแ้ห่งสวนสนที่สูงเสียดฟ้า ผ่านดงตน้สน ดอกสน ตน้เกาลัด เลือกน่ังที่มา้น่ังรมิฝ่ังเพื่อชม

บรรยากาศโรแมนตคิใตเ้งาไม ้พรอ้มมเีวลาใหท้่านไดเ้ก็บโลเคชัน่ประทับใจ ใหท้่านไดอ้สิระเลอืกชมฟารม์

เลีย้งนกกระจอกเทศซึง่ตัง้อยู่บนเกาะ หรอืจะเลอืกขีจั่กรยานชมววิเหมอืนฉากในละครตามอัธยาศัยจนได ้

เวลาสมควรอ าลาเกาะนาม ิ จากนัน้  ใหท้า่นไดส้นุกสนานกับกจิกรรมป่ันจักรยานบนรางรถไฟ Rail Bikeมจีักรยาน

แบบน่ัง 2 คน และน่ัง 4คน ใหท้่านไดส้นุกสนานกับการป่ันจักรยานบนรางรถไฟ โดยมจีักรยานราว 50 คัน ทัง้ 2 แบบ

คละกัน ป่ันไปตามรางรถไฟ บนทางรถไฟสายเกา่ของเมอืงอาซาน มรีะยะทางไปกลบัราว 5 กโิลเมตร ใหท้า่นไดช้ืน่ชม

ววิชนบท ทวิทัศน์ธรรมชาตทิีอุ่ดมสมบูรณ์ขนาบสองขา้งทางของชาวเกาหล ีไม่ว่าจะเป็นแปลงเกษตร ทุ่งนา ไร่สวน 

สวนดอกไม ้ตน้ไมย้ักษ์ใหญ่พันธุต์่างๆ ภายใตภู้เขาทีโ่อบลอ้ม ประทับใจกับความสวยงามของแต่ละฤดูทีผ่ลัดเปลีย่น

สสีนัมาอวดกัน และอณุหภูมขิองอากาศทีเ่ย็นสบายต่างกันในแตล่ะฤดกูาลอกีดว้ย เป็นอกีหนึง่กจิกรรมการทอ่งเทีย่วที่

ชาวเกาหลนียิมกัน เพือ่ความสามัคคแีละความสนุกสนาน ** ทัง้นีท้างไกดท์อ้งถิน่จะจัดสถานทีป่ั่นเรยีลไบทต์ามความ

เหมาะสมเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัโปรแกรมและสถานการณ์ทีเ่กดิขึน้ ** 

ค า่  บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  บรกิารทา่นดว้ย “ชาบชูาบู” อาหารพืน้เมอืงของคาบสมทุรเกาหล ี

ลักษณะคลา้ยสกุีห้มอ้ไฟของญีปุ่่ น โดยน าเครือ่งเคยีงต่าง ๆ เชน่ผักหลากชนดิ เห็ดตามฤดู โอเดง้ เบคอน

หมทูีจ่ัดเตรยีมไว ้มาจัดเรยีงใหส้วยงามในหมอ้ เวลาทาน เตมิน ้าซปุชาบปูรงุรสแลว้ตม้ใหเ้ดอืด แลว้จงึน าอุ

ดง้สดลงตม้ สามารถรับประทานเป็นอดุง้รอ้นและทานพรอ้มขา้วสวยรอ้น น ้าจิม้ซอี ิว้เกาหล ีและเครือ่งเคยีง

นานาชนดิ“ 
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  เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก Ritz Suwon Hotel 3*เมอืงซูวอนหรอืเมอืงใกลเ้คยีง  หรอืเทยีบเทา่  

วนัทีส่ามของการเดนิทาง 

สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์- โซล - ชมน า้พเุตน้ร าสะพานบนัโพ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 ใหท้า่นไดส้นุกสนานกบัเครือ่งเลน่ไดเ้ต็มวนั .....น าทา่นสู ่สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์  

 

เทีย่ง  อสิระอาหารกลางวนัเพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลาของทา่น  

บา่ย              น าท่านเดนิทางสู ่สวนสนุกเอเวอรแ์ลนดถ์ูกขนานนามวา่ดสินียแ์ลนดเ์กาหลเีป็นสวนสนุกกลางแจง้ทีใ่หญ่ทีส่ดุของ

ประเทศ โดยมบีรษัิทซัมซุงเป็นเจา้ของ ตัง้อยู่ท่ามกลางหุบเขา ใหท้่านไดอ้สิระเทีย่วชมท่องไปกับโลกของสัตวป่์า

ซาฟารีชมไลเกอรแ์ฝดคู่แรกของโลกทีน่ี่ท่านจะพบเจา้ป่าสงิโตและเสอืสามารถอยู่ดว้ยกันไดอ้ย่างเป็นสขุ ชมความ

น่ารักของหมทีีส่ามารถสือ่สารกับคนขับรถไดเ้ป็นอย่างด ีหรอืเขา้สูด่นิแดนแห่งเทพนยิาย สวนสีฤ่ด ูซึง่จะปลกูดอกไม ้

เปลีย่นไปตามฤดูกาล อกีทัง้ยังสามารถสนุกกับเครือ่งเล่นนานาชนิด อาทเิชน่ สเปซทัวร ์รถไฟเหาะและหนอนสะบัด 

ชมสวนดอกไมซ้ึง่ก าลังบานสะพร่ังอวดสสีันเต็มสวน (ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพอากาศ เดอืนมนีาคม - เมษายน เป็นสวน

ดอกทวิลปิ, เดอืนพฤษภาคม - เดอืนมถิุนายน เป็นดอกกุหลาบ, เดอืนสงิหาคม - เดอืนกันยายน เป็นสวนดอกลลิลี่, 

เดอืนตุลาคม - เดอืนพฤศจกิายน เป็นสวนดอกเบญจมาศ) ชมกจิกรรมและการแสดงต่างๆ ทีจ่ัดตามตารางประจ าวัน

ดว้ยบัตรเขา้ชมแบบ ONE DAY TICKET เลน่ไดท้กุเครือ่งเลน่ไม่จ ากัดรอบ เลอืกชมและเลอืกซือ้ชอ้บป้ิงในรา้นคา้ของ

ทีร่ะลกึตา่งๆอย่างมากมาย จากนัน้น าทา่นสู ่เกาะนามแิหลง่ทอ่งเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีง และมทีัศนียภาพทีส่วยงาม ตราตรงึ

ทุกสายตาทีไ่ดพ้บและไปสัมผัส เกาะนามทิีค่นไทยรูจั้กกันอย่างมากขึน้ก็คงจะมาจากซรีียเ์กาหลชีือ่ดังเรื่อง Winter 

love song เพลงรักในสายลมหนาว   

   น าท่านชม น า้พุเตน้ร าสะพานบนัโพ หรือที่เรียกกันว่า สะพานสายรุง้ น ้าพุที่จัดแสดงที่นี่จะเป็นน ้าพุที่เตน้ร าไป

  ประสานไปกบัเสยีงเพลงทีไ่พเราะสะพานพันโพ (อา่นแบบเกาหล)ี หรอืทีค่นไทยอา่นวา่บนัโพแหง่นี้เป็นหนึง่ในสะพาน

  ขา้มแม่น ้าฮันแม่น ้าทีเ่ป็นศูนยก์ลางของโซลน่ันเองและยังถูกบันทกึในกนิเนสบุ๊กเมือ่วันที่7 พฤศจกิายน2008 ดว้ยว่า

  เป็นสะพานน ้าพุทีย่าวทีส่ดุในโลกคอื7.2 กโิลเมตรเริม่เปิดแสดงครัง้แรกในเดอืนมถิุนายนปี2007และท าการเปิดแสดง

  เรือ่ยมาจนถงึปัจจบุนัโดยแสดงทกุวนัไมม่วีนัหยดุจะมงีดการแสดงก็แคช่ว่งฤดหูนาวเทา่นัน้ 

 รอบการแสดงน ้าพุทีส่ะพานพันโพ (แสดงรอบละ15นาท)ี  

 - เมษายน-มถินุายน, กนัยายน-ตลุาคม 

 วนัจันทร-์ศกุรม์รีอบ12:00, 20:00, 21:00 

 วนัเสาร-์อาทติยแ์ละวนัหยดุมรีอบ12:00, 17:00, 20:00, 20:30, 21:00 

  - กรกฎาคม-สงิหาคม 

 วนัจันทร-์ศกุรม์รีอบ12:00, 20:00, 20:30, 21:00 

 วนัเสาร-์อาทติยแ์ละวนัหยดุมรีอบ12:00, 17:00, 19:30, 20:00, 20:30, 

21:00, 21:30    (ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นโปรแกรมหากไมส่ามารถดโูชวน์ ้าพุได)้ 

เย็น  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย “คาลบี”้ หมยูา่งเกาหล ีเป็นอาหารพืน้เมอืงเกาหลทีีเ่ลือ่ง 

  ชือ่และรูจั้กกนัดทีั่วโลก มรีสชาตอิอกหวาน นุ่มและกลมกลอ่ม น าหมสูเต็กสว่นทีต่ดิกับกระดกู(เชือ่วา่เป็นสว่นทีอ่ร่อย

  ทีส่ดุ)  ยา่งบนเตาถา่นแบบดัง้เดมิและตดัเป็นชิน้พอค า ห่อทานแบบเมีย่งค าไทย โดยใสน่ ้าจิม้เตา้เจยีวและเครือ่ง

  เคยีงทีช่อบหรอืขา้วสวยรอ้นตามทีช่อบ บรกิารเครือ่งเคยีงตา่งๆ 

เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก LUCE BRIDGE HOTEL 3+* เมอืงโซล หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีส่ ีข่องการเดนิทาง  

ศนูยโ์สม – ศนูยส์มนุไพรเกาหล ี-พระราชวงัชางดอ๊กคงุ - โซลทาวเวอร ์-Cosmetic Shop - Duty Free – 

ตลาดเมยีงดง - ยา่นมหาวทิยาลยัอฮีวา  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นสู ่ศูนยโ์สม ซึง่รัฐบาลรับรองคณุภาพวา่ผลติจากโสมทีม่อีายุ 6 ปี ซึง่ถอืวา่เป็นโสมทีม่คีณุภาพดทีีส่ดุ ชมวงจร

ชวีติของโสมพรอ้มใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้โสมทีม่คีุณภาพดทีีท่ีส่ดุและราคาถูกกวา่ไทยถงึ 2 เท่า เพื่อน าไปบ ารุงร่างกาย 

หรอืฝากญาตผิูใ้หญ่ทีท่า่นรักและนับถอื จากนัน้น าทา่นสู ่ศูนยส์มุนไพรเกาหล ีใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้เลอืกชม สมุนไพร

ฮอตเกนามขูองเกาหล ีทีน่ ามาแปรรูปเป็นรูปแบบตา่งๆ ทีม่สีรรพคณุรักษาโรค และบ ารุงร่างกาย  น าทา่นสู ่พระราชวงั

ชางด๊อกคุง เป็นพระราชวังหลวงวังทีส่องทีส่รา้งต่อจากพระราชวังคยองบกกุง ในปี ค.ศ.1405 เป็นพระราชวังที่มี

ความส าคัญอยา่งมากตอ่กษัตรยิห์ลายๆ พระองคใ์นราชวงศโ์ชซอน ทีม่สีภาพดแีละสมบรูณ์ทีส่ดุใน 5 พระราชวังหลวง

ทัง้หมดทีย่ังคงเก็บรักษาไว ้และทีน่ีย่ังไดรั้บการขึน้ทะเบยีนจาก UNESCO วา่เป็น มรดกโลกทางวฒันธรรม ในปี 1997 

เทีย่ง บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย “ซมัเกทงั”เป็นอาหารวงัในสมัยกอ่นปัจจบุันเป็นอาหารเลือ่งชือ่

ของเมอืงหลวงเชือ่กันว่าบ ารุงและเสรมิสขุภาพเสริฟ์ท่านละ 1 ตัวในหมอ้ดนิรอ้นภายในตัวไกจ่ะมขีา้วเหนียวรากโสม

พุทราแดงเกาลดัเสริฟ์พรอ้มเครือ่งเคยีงเสน้ขนมจนีเหลา้โสมพรกิไทยด าและเกลอื 

บา่ย จากนั้นน าท่านสุุุ่ชม โซลทาวเวอร์ 1 ใน 18 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลกมีความสูงถึง 480 เมตร เหนือ

ระดับน ้าทะเล ทา่นสามารถชมทัศนียภาพของกรุงโซลจากยอดโซลทาวเวอรไ์ดร้อบทศิ 360 องศาโดยสามารถมองได ้

ถงึเขาพูกักซัน และถา้หันไปยังทศิตรงขา้ม ก็จะเห็นไกลไปถงึแม่น ้าฮันกัง **ไม่ราคารวมค่าขึน้ลฟิท ์**น าท่านชม 

COSMETIC SHOP ศนูยร์วมเครือ่งส าอางชือ่ดังของเกาหล ีเชน่ Rojukiss, Missha เป็นน าทา่น ชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอด

ภาษีที่หา้ง Duty Free จากนั้นใหท้่าน ชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย ณ ตลาดเมยีงดง แหล่งรวมวัยรุ่นย่านสยามสแควร ์

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นแหล่งรวมเครื่องส าอางค์ชื่อดัง อาทิ Etude, Skinfood, The Face Shop, Misshaเป็นตน้    

จากนัน้น าท่านสู ้ย่านอแีด ย่านชอ้ปป้ิงอีแดหรอืแถวบรเิวณมหาวทิยาลัยสตรอีีฮวา เป็นย่านชอ้ปป้ิงสนิคา้แนววัยรุ่นแฟชั่นวัยใส

สไตลเ์กาหล ีสนิคา้ราคาไม่แพง ทัง้ยังมสีนิคา้หลากหลายแนวใหเ้ดนิเลอืก ไมว่่าจะเป็น ของจุกจกิน่ารักๆกิ๊ฟชอ้ปเก๋ๆ เครือ่งประดับ 

เสือ้ผา้ แวน่ตา กระเป๋า รองเทา้ อปุกรณ์เกีย่วกับโทรศัพท ์เครือ่งส าอางตา่งๆ รา้นคา้ยาวเหยยีดสองขา้งทางอกีดว้ย 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

เย็น  อสิระอาหารค า่เพือ่ใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงไดอ้ยา่งจใุจ 
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วนัทีห่า้ของการเดนิทาง 

ศนูยน์ า้มนัสนเข็มแดง-พพิธิภณัฑส์าหรา่ย+สวมชุดฮนับก+ท าคมิบบั – อสิระชอ้ปป้ิงถนน 

ฮงอกิ- ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต-อนิชอน-กรงุเทพ  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านสู ่น า้มนัสนเข็มแดง เป็นการสกัดจากใบสนเข็มแดงบรสิทุธิ ์100% ซึง่สรรพคุณของน ้ามันสนเข็มแดงนัน้มี

ประโยชน์อย่างมากมาย ทัง้ชว่ยละลายคลอเรสเตอรอล และไขมันทีอุ่ดตันในเสน้เลอืด ลดระดับน ้าตาลในเลอืด ชว่ย

ขบัสารพษิออกจากร่างกายในรูปแบบของเสยี เชน่ เหงือ่ ปัสสาวะ อจุจาระ ชว่ยลา้งสารพษิหรอืดท็ีอกซเ์ลอืดใหส้ะอาด 

เพิม่การไหลเวยีนของเลอืดไดส้ะดวกขึน้ ชว่ยเพิม่ภมูติา้นทานใหก้บัร่างกาย บ ารุงผวิพรรณใหส้ดใสจากภายใน และลด

อัตราเสีย่งในการเกดิโรคมะเร็ง น าท่านสูพ่พิธิภัณฑส์าหร่ายซึง่ทา่นจะไดเ้รยีนรูก้ารท าสาหร่ายของชาวเกาหลปีระวัติ
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ความเป็นมาและความผูกผันทีช่าวเกาหลทีีม่ตีอ่สาหร่ายพเิศษ....ใหท้า่นไดน้อกจากนีท้ีน่ี่ยังมบีรกิารถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ

ในชดุฮันบกพรอ้มใหท้า่นท า คมิบบัหรอืขา้วห่อสาหร่ายเกาหลดีว้ยตนเองอกีดว้ย   จากนัน้น าทา่นอสิระชอ้ปป้ิงถนนฮ

งอกิ หรอืบรเิวณหนา้มหาวทิยาลยัฮงอกินี ้เป็นแหลง่ชอ๊ปป้ิงส าหรับวยัรุ่นทีไ่มค่วรพลาด 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย “จมิดกั”ไกอ่บซอีิว๋ด าวุน้เสน้เมนูพื้นเมอืงดัง้เดมิของเมอืง

อนัดงปัจจบุนัไดรั้บความนยิมอยา่งแพร่หลายและรสชาตขิองจมิดกัก็เป็นทีถ่กูปากถูกลิน้คนไทยเป็นอยา่งยิง่ 

บา่ย น าท่านสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตอินิชอน เพื่อน าท่านเดนิทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยระหว่างทางน าท่านชอ้ปป้ิงที ่

ซปุเปอรม์ารเ์ก็ต  ซึง่มสีนิคา้ต่างๆ มากมายใหเ้ลอืกซือ้หาเป็นของฝาก เชน่ กมิจ ิบะหมีก่ ึง่ส าเร็จรูป สาหร่าย ขนมขบ

เคีย้ว ลกูอม ผลไมต้ามฤดกูาลและของทีร่ะลกึตา่งๆ 

17.40 น. น าทา่นเหนิฟ้ากลบัสู ่กรุงเทพฯ โดย สายการบนิโคเรยีนแอร ์เทีย่วบนิที ่KE 651 

 บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

21.10 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ  

 

 

*************************************************** 

เกาหล ีFunny Springs Shock Price 

5 วนั 3 คนื By KE  

ก าหนดการเดนิทาง 

ราคา 

ผูใ้หญ ่

(หอ้งละ2 ทา่น) 

เด็กอายตุ า่

กวา่ 12  ปี 

พกักบัผูใ้หญ ่

1 ทา่น 

  เด็กอายตุ า่กวา่ 

12 ปี พกักบั

ผูใ้หญ ่2 ทา่น มี

เตยีงเสรมิ 

เด็กอายตุ า่กวา่ 1 ปี 

พกักบัผูใ้หญ ่

2 ทา่น ไมม่ี

เตยีงเสรมิ 

 

พกัเดีย่ว 

เพิม่ 

06-10 เมษายน 61    24,999.- 24,999.-    24,999.-       24,999.- 4,900.- 

20-24 เมษายน 61 24,999.- 24,999.-    24,999.-       24,999.- 4,900.- 

27 เม.ย – 01 พ.ค. 61 

(วนัหยดุแรงงานแหง่ชาต)ิ 
24,999.- 24,999.-    24,999.-       24,999.- 4,900.- 

04-08 พฤษภาคม 61 23,999.- 23,999.-    23,999.-       23,999.- 4,900.- 

11-15 พฤษภาคม 61 23,999.- 23,999.-    23,999.-       23,999.- 4,900.- 

18-22 พฤษภาคม 61 23,999.- 23,999.-    23,999.-       23,999.- 4,900.- 

25-29 พฤษภาคม 61 

(วนัหยดุวสิาขบขูา) 24,999.- 24,999.-    24,999.-       24,999.- 4,900.- 

01-05 มถินุายน 61 22,999.- 22,999.-    22,999.-       22,999.- 4,900.- 

08-12 มถินุายน 61 22,999.- 22,999.-    22,999.-       22,999.- 4,900.- 

15-19 มถินุายน 61 22,999.- 22,999.-    22,999.-       22,999.- 4,900.- 

22-26 มถินุายน 61 22,999.- 22,999.-    22,999.-       22,999.- 4,900.- 

29 ม.ิย.-03 ก.ค. 61 23,999.- 23,999.-    23,999.-       2,999.- 4,900.- 

06-10 กรกฎาคม 61 22,999.- 22,999.-    22,999.-       22,999.- 4,900.- 

13-17 กรกฎาคม 61 22,999.- 22,999.-    22,999.-       22,999.- 4,900.- 

20-24 กรกฎาคม 61 22,999.- 22,999.-    22,999.-       22,999.- 4,900.- 

27-31 กรกฎาคม 61 

(วนัหยดุอาฬหบชูา)   23,999.- 23,999.-    23,999.-       23,999.- 4,900.- 

03-07 สงิหาคม 61 22,999.- 22,999.-    22,999.-       22,999.- 4,900.- 

10-14 สงิหาคม 61 

(วนัหยดุวนัแมแ่หง่ชาต)ิ 23,999.- 23,999.-    23,999.-       23,999.- 4,900.- 

17-21 สงิหาคม 61 19,999.- 19,999.-    19,999.-       19,999.- 4,900.- 

24-28 สงิหาคม 61 22,999.- 22,999.-    22,999.-       22,999.- 4,900.- 

31 ส.ค.-04 ก.ย. 61      22,999.- 22,999.-    22,999.-       22,999.- 4,900.- 
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07-11 กนัยายน 61 22,999.- 22,999.-    22,999.-       22,999.- 4,900.- 

14-18 กนัยายน 61 22,999.- 22,999.-    22,999.-       22,999.- 4,900.- 

21-25 กนัยายน 61 22,999.- 22,999.-    22,999.-       22,999.- 4,900.- 

28 ก.ย.-02 ต.ค 61 23,999.- 23,999.-    23,999.-       23,999.- 4,900.- 

05-09 ตลุาคม 61 23,999.- 23,999.-    23,999.-       23,999.- 4,900.- 

12-16 ตลุาคม 61     

(วนัหยดุวนัคลา้ยวนัสวรรคต

พระบาทสมเด็จพระปรมินิทรม

หาภมูพิล)    

25,999.- 25,999.-    25,999.-       25,999.- 4,900.- 

19-23 ตลุาคม 61   

(วนัหยดุวนัปิยะมหาราช) 
25,999.- 25,999.-    25,999.-       25,999.- 4,900.- 

26-30 ตลุาคม 61        24,999.- 24,999.-    24,999.-       24,999.- 4,900.- 
  

 *** ราคาเด็กทารก [เด็กอายไุมเ่กนิ 2 ขวบ] 9,900 บาท / ทา่น *** 

*** ราคาไมร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ 8,900 บาท/ทา่น *** 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศก ์

ทา่นละ 40,000 วอน /ทรปิ/ตอ่ทา่น***  (เก็บทปิกอ่นการเดนิทางทีส่นามบนิ) 

ราคานีส้ าหรบัทวัรจ์อยกรุป๊หนา้รา้นเทา่น ัน้!!! ในกรณี ตดักรุป๊โปรดสอบถามอกีคร ัง้ 

** โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ  

จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั** 

พาสปอรต์จะตอ้งมอีายุกอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน 

ในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้ทีก่รุงเทพฯ และทีป่ระเทศสาธารณรฐัเกาหลใีต ้ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศ  

ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆ ทิง้ส ิน้ 

 

เงือ่นไขการใชบ้รกิาร 

  

 1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไม่รับผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตุสดุวสิัยทีท่าง บรษัิทฯ ไม่สามารถ

ควบคมุได ้เชน่ การนัดหยุดงาน, จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออก

หรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมอืงรวมทัง้ในกรณีทีท่่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) 

เดนิทาง หากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      

            2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

            3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

            4. กรณีที่คณะไม่ครบจ านวน 15 ท่าน ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้่านทราบ

ลว่งหนา้ 5 - 7 วนักอ่นการเดนิทาง  

            5. เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ 
 

**ส าคญั!! บรษิทั ท าธุรกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ ไมส่นบัสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศเกาหลโีดยผดิกฎหมาย 

และในข ัน้ตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ท ัง้ไทยและเกาหล ีข ึน้อยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ทา่น ัน้ 
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ลกูคา้ทุกทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง ทางมคัคุเทศกไ์ม่สามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ ัง้ส ิน้** 

 อตัราคา่บรกิาร 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่บตัรโดยสารชัน้ทศันาจรไป – กลบั (ตั๋วกรุ๊ป) รวมภาษี สนามบนิและภาษีน ้ามันไวเ้รยีบรอ้ยแลว้ 

2. คา่ทีพั่ก 3 คนื หอ้งละ 2 - 3 ทา่น 

3. คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบุ 

4. หัวหนา้ทัวรห์รอืมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ผูช้ านาญเสน้ทางดแูลตลอดการเดนิทาง 

5. ประกนัอบุัตเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท  เสยีชวีติ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

6. สมัภาระน ้าหนักไมเ่กนิทา่นละ 23 กก.  

 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพิม่เตมิกับทางบรษัิทได ้** 

 -  เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

 -  เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

    **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุัตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

    **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  

  [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย 

2.  ราคาไมร่วมภาษีมลูคา่เพิม่ 7% หัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

3.  คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาท ิคา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์เป็นตน้ 

4. คา่น ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด 20 กโิลกรัม 

5. วซีา่เขา้ประเทศเกาหล ีในกรณีทีผู่เ้ดนิทางถอืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว หรอื ประเทศทีท่ีต่อ้งท าวซีา่เขา้ประเสาธารณรัฐเกาหลี

ใต ้คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซีา่ทา่นละ 1,400 บาท ส าหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้งท าเรือ่งแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-

Entry ดว้ยตนเองเทา่นัน้กอ่นการสง่เอกสารยืน่วซีา่ 

6. คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถประมาณ 40,000 วอน ตอ่ทา่นตอ่ทรปิ หรอื 1,400 บาท/ทา่น/ทรปิ 

 

 

 

 หมายเหตุ 

 

การส ารองทีน่ ัง่ 

1. กรุณาส ารองทีน่ั่ง+ช าระเงนิมัดจ าทา่นละ 10,000 บาท พรอ้มแจง้ชือ่+สกลุ เป็นภาษาองักฤษตามหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื ช าระทัง้หมดกอ่นการเดนิทาง 30 วนั 
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3.  เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิค่าบรกิารไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางสว่นกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรับในเงือ่นไขและ

ขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิ 

1.  ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่ม่ไดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซี่าผ่านแลว้มกีารยกเลกิการเดนิทาง

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มัดจ าทัง้หมด 

2.  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15 - 45 วนั เก็บเงนิมัดจ าทัง้หมด 

3.  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7-14 วนัเก็บคา่ใชจ้า่ย 80% ของราคาทวัร ์ตอ่ทา่น 

4.  ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 1-7 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 100% ของราคาทวัร ์

5. ยกเลกิการเดนิทางในวนัเดนิทาง,ถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงทัง้จากประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลใีต ้ 

ไม่มกีารคนืเงนิทัง้หมดไม่วา่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ในกรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาล

รับรอง ทางบรษัิทฯ จะท าการเลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไป แตท่ัง้นี้ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนื

ไดค้อืคา่ธรรมเนยีมในการมัดจ าตัว๋ทา่นละ 10,000 บาทและคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ 

6.  ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาล ทีต่อ้งการันตมีัดจ ากับสายการบนิหรือค่ามัดจ าทีพั่กโดยตรงหรือโดยการผ่าน

ตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่

มกีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

7. กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบุไวใ้น

รายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

**ส าคญั!! บรษิทัท าธุรกจิเพือ่การท่องเทีย่วเท่าน ัน้ ไม่สนบัสนุนใหลู้กคา้เดนิทางเขา้ประเทศเกาหลใีตโ้ดยผดิ

กฎหมายและในข ัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเขา้เมอืง ท ัง้ไทยและเกาหลใีต ้ข ึน้อยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ที่

เทา่น ัน้ ลกูคา้ทุกทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง ทางมคัคุเทศกไ์มส่ามารถใหค้วามช่วยเหลอื

ใดๆไดท้ ัง้ส ิน้** 

8. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง   
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 พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  

9. ส าหรับผูเ้ดนิทางทีอ่ายุไม่ถงึ 18 ปี และไม่ไดเ้ดนิทางกับบดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศจาก 

บดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ยบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

เง ือ่นไขการเดนิทาง 

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวิัตแิละอืน่ๆทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมข

ทางบรษัิทฯหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถูกท ารา้ย, การสญูหาย, ความล่าชา้ 

หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากทา่นถอนตัวก่อนรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไม่รับผดิชอบคนืค่าบรกิารทีท่่าน

ไดช้ าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิง่ผดิกฎหมาย หรือเอกสาร

เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และโรงแรมทีพั่กใน

ตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานี้คดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตั๋วเครือ่งบนิตาม

สถานการณ์ดงักลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสายการบนิ

บรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไม่คนื

เงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสารลงนาม

โดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อันเนื่องมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดจากทางสาย

การบนิ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆทัง้ส ิน้ แตท่ัง้นี้ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานี้

โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

10. กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีป่ระเทศไทย และในต่างประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรือเขา้ประเทศทีบ่รษัิทระบุใน

รายการเดนิทาง  

11. บรษัิทของสงวนสทิธไ์ม่คนืค่าบรกิารไม่ว่ากรณีใด ๆทัง้ส ิน้บรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้จีุดประสงคก์ารเดนิทางเพื่อท่องเทีย่วเกาหลี

เทา่นัน้ 

12. เทีย่วบนิ และรายการทอ่งเทีย่วอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

13. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิคา่บรกิารไม่วา่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในเงือ่นไขและ

ขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

14. โรงแรมทีพั่กในประเทศเกาหลมีมีาตรฐานการก าหนดดาวและประเภทของทีพั่กแตกตา่งกับประเทศไทย โดยโรงแรมทีพั่กทาง

บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการจัดหาโรงแรมโดยอา้งองิตามการจัดระดับดาวของประเทศเกาหลตีามทีร่ะบุในรายการท่องเทีย่ว

เท่านัน้ โรงแรมทีป่ระเทศเกาหลโีดยสว่นใหญ่จะเป็นแบบหอ้งพักคู่ (Twin หรอืDouble) ในกรณีทีท่่านมคีวามประสงคจ์ะพัก

แบบ3ทา่นขึน้อยู่กับขอ้จ ากัดของหอ้งพักและการวางรูปแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม ซึง่มคีวามแตกตา่งกันอาจจะท าให ้

ท่านไม่ไดห้อ้งพักตดิกัน และไม่สามารถเสรมิเตยีงไดต้ามที่ตอ้งการโรงแรมหลายแห่งจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจาก

ประเทศเกาหลอียูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ า่เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

15. กระเป๋าสมัภาระตา่งๆถอืเป็นทรัพยส์นิสว่นตัวของทา่น ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบตอ่ความเสยีหายสญูหายลา่ชา้ หรอือบุัตเิหตุ
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ตา่งๆ ใดๆทัง้ส ิน้ 

16. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ หากทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละ

สทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ และถา้ทา่นตอ้งการแยกตวัออกจากกรุ๊ปทวัรเ์พือ่

ทอ่งเทีย่วเอง โดยไม่ลงรา้นศูนยโ์สม, ศูนยส์มุนไพร, รา้นน า้มนัสน, ศูนยเ์ครือ่งส าอาง และรา้นพลอยอะเมทสิ ทาง

บรษิทัจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 300 USD ตอ่ทา่น 

17. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิร์าคานี้เฉพาะนักทอ่งเทีย่วชาวไทยและทอ่งเทีย่วเป็นหมู่คณะแบบ Join Tour เทา่นัน้ กรณีตอ้งการตัด

กรุ๊ปเหมาโปรดสอบถามทางบรษัิทอกีครัง้ หากเป็นนักทอ่งเทีย่วชาวตา่งชาต ิหรอื พระสงฆ ์เก็บค่าใชจ้่ายเพิม่ ทา่นละ 4,000 

บาท 

18. ในระหว่างท่องเที่ยวจะมีช่างภาพมาถ่ายรูปและช่วยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง และในวันสุดทา้ยของการ

เดนิทางชา่งภาพจะน าภาพถ่ายมาจ าหน่ายหากวา่ทา่นใดสนใจสามารถซือ้ไดแ้ต่ถา้ท่านใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้งซือ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับ

ความพึงพอใจของท่าน ทางบรษัิททัวร์ไม่มีการบังคับใหซ้ือ้แต่อย่างใดแต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหนา้เพื่อใหผุ้เ้ดนิทางได ้

รับทราบ 

19. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯก่อนทุกคร ัง้มเิช่นน ัน้ทาง 

บรษิทัฯจะ ไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆท ัง้ส ิน้ 

ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระส าหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิึง่รว่มเดนิทาง 

ทางบรษัิทฯ เป็นตัวแทนในการจัดน าสมัมนา และการเดนิทางทีม่คีวามช านาญ โดยจัดหาโรงแรมทีพั่ก อาหาร ยานพาหนะ 

และสถานทีท่อ่งเทีย่วพรอ้มทัง้การสมัมนา ดงูาน เพือ่ความสะดวกสบาย และเกดิประโยชน์สงูสดุในการเดนิทาง ทัง้นี้ทาง

บรษัิทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบในอบุตัเิหตหุรอืความเสยีหายทีเ่กดิจากโรงแรมทีพั่ก ยานพาหนะ,  อนัเนือ่งจากอบุตัเิหตุ

รวมถงึภัยธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อคัคภีัย, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมอืง, การผันผวนของอตัรา

แลกเปลีย่นเงนิตราระหวา่งประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ, สายการเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่,  

ตลอดจนการถกูปฏเิสธออกวซีา่จากกงสลุ และ / หรอื สว่นงานทีเ่กีย่วขอ้งกับสถานเอกอัครราชทตู รวมถงึผูม้อี านาจท า

การแทนประจ าประเทศไทย (โดยไมจ่ าตอ้งแสดงเหตผุล เนือ่งจากเป็นสทิธพิเิศษทางการทตู) ซึง่อยูเ่หนอืการควบคมุของ

บรษัิทฯ หมายรวมถงึในระหวา่งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทัง้ใน หรอื ตา่งประเทศ แตท่างบรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกัน

อบุตัเิหต ุ ตามเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ ทีรั่บประกนัในกรณีทีผู่ร้่วมเดนิทางถกูปฏเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศ

ไทย และ/หรอื ตา่งประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ เนื่องมาจากความประพฤต ิ พฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไม่

ปฏบิตัติามกฎระเบยีบดา้นการความคมุโรคตดิตอ่เฉพาะพืน้ทีม่กีารปลอมแปลงเอกสารเพือ่การเดนิทาง รวมถงึมสี ิง่ผดิ

กฎหมาย บรษัิทฯ จะไม่คนืคา่ใชจ้า่ยใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรอืเพือ่

ความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทัง้นีก้ารขอสงวนสทิธดิงักลา่ว บรษัิท จะยดึถอืและค านงึถงึ

ผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภัยของทา่นผูม้เีกยีรต ิซึง่ร่วมเดนิทางเป็นส าคัญ 

การเดนิทางจากประเทศไทยเขา้สูป่ระเทศเกาหลแีละพธิกีารเขา้เมอืง 

เอกสารทีค่วรเตรยีมกอ่นการเดนิทางเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศเกาหลจีะพจิารณาใหเ้ฉพาะนกัทอ่งเทีย่วทีม่า

ทอ่งเทีย่วโดยสจุรติเทา่น ัน้ทีผ่า่นเขา้เมอืงได ้และพจิารณาจาก  

1. หลกัฐานการท างานประจ าของนักทอ่งเทีย่ว ซึง่สมควรทีน่ าตดิตวัไปแสดงดว้ย เชน่ บตัรพนักงาน นามบตัร จดหมายการท างาน

ภาษาองักฤษ (กรณีเดนิทางคนเดยีว) จดหมายรับรองออกโดยบรษัิทผูจ้ัดคณะ 

2. หลกัฐานการเงนิ ในระหวา่งการทอ่งเทีย่วประเทศเกาหลสีมควรทีจ่ะน าเงนิสดตดิตัวไปดว้ยประมาณ  300เหรยีญสหรัฐ หรอื

ประมาณ 300,000 วอน ส าหรับการเดนิทาง 2   วนั (หากไม่มบีตัรเครดติคารด์) หากมบีตัรเครดติตา่งประเทศ เชน่ Visa Card, 

American Express, Dinners Club หรอื Master Card ตอ้งน าตดิตัวไปดว้ยหรอืหลักฐานการเงนิอืน่ใดทีจ่ะแสดงใหเ้จา้หนา้ที่

ทราบวา่ทา่นคอืนักทอ่งเทีย่ว 

3. ใบรับรองสถานศกึษาหากทา่นยังอยูใ่นระหวา่งการศกึษาหรอืบตัรนักศกึษาและควรเดนิทางกบัผูป้กครอง เชน่ บดิา มารดา ป้า 
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*** HAVE A NICE TRIP *** 
 

 

 

 

นา้ อา ทีม่นีามสกลุเดยีวกนั 

4. หากเป็นพาสปอรต์ใหม ่ควรน าพาสปอรต์เกา่เย็บเลม่คูก่ับพาสปอรต์ใหมห่รอืน าตดิตัวไปดว้ย   

5. การแตง่กายสขุภาพและแลดเูป็นนักทอ่งเทีย่ว ไม่ควรสวมใสร่องเทา้แตะ 

 


