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

 5 วนั 3 คนื 
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วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง เย็น โรงแรมทีพ่กั 

1 
กรงุเทพฯ – สนามบนินานาชาตอินิชอน 
 

           

2 

อนิชอน –  หมูบ่า้นเทพนยิาย - อนิชอนไชน่าทาวน ์- สะพาน
กระจกแกว้ Soyanggang Sky Wall - เกาะนาม ิ– ป่ัน Rail 
Bike - ซวูอน  

✈  🍽 🍽 
 
Ritz Suwon Hotel 3 
หรอืเทยีบเทา่ 
 

3 สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์- โซล - ชมน ้าพเุตน้ร าสะพานบนัโพ 🍽  อสิระ 🍽 
LUCE BRIDGE 
HOTEL 3+* หรอื
เทยีบเทา่ 
 

4 

ศนูยโ์สม – ศนูยส์มนุไพรเกาหล ี-พระราชวังชางด๊อกคงุ -โซล
ทาวเวอร ์-Cosmetic Shop - Duty Free –ตลาดเมยีงดง –  
ยา่นมหาวทิยาลัยอฮีวา  
 

🍽   🍽 อสิระ 
LUCE BRIDGE 
HOTEL 3+* หรอื
เทยีบเทา่ 

5 

ศนูยน์ ้ามนัสนเข็มแดง-พพิธิภณัฑส์าหรา่ย+สวมชดุฮนับก+ท า
คมิบบั – ชอ้ปป้ิงถนนฮงอกิ- ซปุเปอรม์ารเ์ก็ต-อนิชอน-
กรงุเทพ 
 

🍽  🍽 ✈  
 

ไฮไลทท์วัร ์  

-  สนุกสนานกนัอยา่งเต็มที ่ณ สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์เต็มวนั !!!! 

-  ชอ้ปป้ิงสนิคา้วยัรุน่แฟชัน่วยัใสสไตลเ์กาหล ีราคาไมแ่พง ณ ยา่นอแีดหรอืแถวบรเิวณมหาวทิยาลัยสตรอีฮีวา 

-  สนุกสนานกับการ ปั่น Rail Bike พรอ้มชมความงดงามของธรรมชาต ิ 

-  น า้พเุตน้ร าสะพานบนัโพ  น ้าพทุีเ่ตน้ร าไปประสานไปกับเสยีงเพลงทีไ่พเราะสะพานพันโพ 

-  ใหท้า่นได ้สวมชุดฮนับกชุดประจ าชาตเิกาหล ีถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึเก๋ๆ  

รายละเอยีดการเดนิทาง 
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วนัแรกของการเดนิทาง 

กรงุเทพฯ –สนามบนิสวุรรณภมู ิ

19.00 น. คณะมาพรอ้มกันที ่ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 ประตู 7 เคาน์เตอร ์N (เช็คอนิกรุ๊ป

ของสายการบนิโคเรยีนแอร)์ โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทและหัวหนา้ทัวร ์พรอ้มอ านวยความสะดวกตรวจเช็ค

สมัภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้บัทกุทา่น 

22.40 น. น าท่านเหริฟ้าสู ่สาธารณรฐัเกาหลใีต ้โดยสายการบนิ โคเรยีนแอร ์เทีย่วบนิที ่KE652 (บรกิารอาหาร

และเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

 

วนัทีส่องของการเดนิทาง 

อนิชอน –  หมูบ่า้นเทพนยิาย - อนิชอนไชนา่ทาวน ์- สะพานกระจกแกว้ Soyanggang Sky Wall - 

 เกาะนาม ิ– ปั่น Rail Bike - ซูวอน  

06.10 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตอินิชอน สาธารณรัฐเกาหล ีเวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง 

(เพือ่ความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเป็นเวลาทอ้งถิน่) น าท่านผ่านพธิกีารตรวจคน

เขา้เมอืงและศลุกากรแลว้      

เชา้ น าท่านเดนิทางสู่ หมูบ่า้นเทพนยิาย ซองวุลดง เป็นถนนเล็กๆในเมอืงยา่น Jung-gu ของจังหวัดอนิชอน

(Incheon) อลาดนิ สโนไวท ์หรอืปีเตอรแ์พน เพือ่ดงึดูดนักท่องเทีย่วใหเ้ดนิทางมาเยีย่มชมและสรา้งความ

คกึคักใหก้ับหมู่บา้น เพราะในอดตีผูค้นยา้ยออกจากเมอืงนี้ไปท างานในเมอืงใหญ่กันมากจนหมู่บา้นเงยีบ

เหงาลงไป จากนัน้ใหท้่านอสิระเดนิเล่นย่าน อนิชอนไชน่าทาวน ์เป็นอกีหนึง่สถานที่ที่นักท่องเที่ยวทัง้

Boeing777-300ER  
ทีน่ ัง่แบบ 3-3-3 

 

เสรฟ์ิอาหารรอ้น 
ท ัง้ขาไป-ขากลบั 

น า้หนกัสมัภาระ 
ขาไป - ขากลบั 23 กก. 
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ชาวต่างชาตแิละชาวเกาหลเีองนยิมมาเดนิเทีย่วเก็บเกีย่วบรรยากาศก็ทีน่ี่แหละ China Town เยาวราชแห่ง

เมอืงอนิชอน. 

 

 

 

 

 

  

 

เทีย่ง  บรกิารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย เมน ู“ทคัคาลบี”้ ไกบ่าบคีวิผดัซอสเกาหล ีเป็น

อาหารเลือ่งชือ่ของเมอืงชนุชอน โดยน าไกบ่าบคีวิ ตอ้ก (ขา้วเหนยีวปัน้เกาหล)ี มนัหวาน ผักตา่งๆ ลงผัดกบั

ซอสพรกิเกาหลใีนกระทะแบน วธิกีารทานแบบเมีย่งค าไทย โดยหอ่กบัผักกาดแกว้เมือ่ทานไประยะหนึง่จะน า

ขา้วสวย และสาหรา่ยแหง้มาผัดรวมกบัทักคาลบ ีเพือ่ใหเ้กดิอาหารชนดิใหม ่คอื ทกัคาลบบีกคมึ หรอืขา้วผัด

พรกิไกท่ีท่ัง้หอมน่ารับประทาน เสริฟ์พรอ้มเครือ่งเคยีง 

บา่ย น าท่านสู่ สะพานกระจกแกว้ Soyanggang Sky Walkเป็นสะพานกระจกใสที่เดนิเล่นที่ยาวที่สุดใน

เกาหล ีเพิง่เปิดไมน่านมานี ้โดยยาวยืน่ออกไปตามแนวของทะเลสาบเอยีมโฮ เมอืงชนุชอน จากนัน้สูน่ าทา่น

ชม เกาะนาม ิ(NAMISEOM ISLAND) ชมทวิทัศน์ซ ึง่เคยใชเ้ป็นสถานทีถ่่ายท าละครทวี ี“WINTER LOVE 

SONG” อันโด่งดังไปทั่วทัง้เกาหลแีละเอเชยี เกาะนามนิี้มรีูปร่างคลา้ยใบไม ้ทีล่อยอยู่ทางตอนเหนือของ

แมน่ ้าฮัน ท่านสามารถชมบรรยากาศรอบเกาะ เชน่ การเดนิเลน่เทีย่วชมสวนเกาหล ีคาราวะสสุานนายพลนา

ม ิเดนิผา่นกลางแมกไมแ้หง่สวนสนทีส่งูเสยีดฟ้า ผา่นดงตน้สน ดอกสน ตน้เกาลัด เลอืกน่ังทีม่า้น่ังรมิฝ่ังเพือ่

ชมบรรยากาศโรแมนตคิใตเ้งาไม ้พรอ้มมเีวลาใหท้่านไดเ้ก็บโลเคชั่นประทับใจ ใหท้่านไดอ้สิระเลอืกชม

ฟารม์เลีย้งนกกระจอกเทศซึง่ตัง้อยูบ่นเกาะ หรอืจะเลอืกขีจั่กรยานชมววิเหมอืนฉากในละครตามอัธยาศัยจน

ไดเ้วลาสมควรอ าลาเกาะนาม ิ จากนัน้  ใหท้า่นไดส้นุกสนานกับกจิกรรมป่ันจักรยานบนรางรถไฟ Rail Bike

มจีักรยานแบบน่ัง 2 คน และน่ัง 4คน ใหท้า่นไดส้นุกสนานกับการป่ันจักรยานบนรางรถไฟ โดยมจีักรยานราว 

50 คัน ทัง้ 2 แบบคละกัน ป่ันไปตามรางรถไฟ บนทางรถไฟสายเกา่ของเมอืงอาซาน มรีะยะทางไปกลับราว 

5 กโิลเมตร ใหท้า่นไดช้ืน่ชมววิชนบท ทวิทัศนธ์รรมชาตทิีอ่ดุมสมบรูณ์ขนาบสองขา้งทางของชาวเกาหล ีไม่

ว่าจะเป็นแปลงเกษตร ทุ่งนา ไร่สวน สวนดอกไม ้ตน้ไมย้ักษ์ใหญ่พันธุ์ต่างๆ ภายใตภู้เขาที่โอบลอ้ม 
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ประทับใจกับความสวยงามของแต่ละฤดูทีผ่ลัดเปลีย่นสสีันมาอวดกัน และอณุหภมูขิองอากาศทีเ่ย็นสบาย

ตา่งกนัในแต่ละฤดกูาลอกีดว้ย เป็นอกีหนึง่กจิกรรมการทอ่งเทีย่วทีช่าวเกาหลนียิมกัน เพือ่ความสามัคคแีละ

ความสนุกสนาน ** ทัง้นี้ทางไกดท์อ้งถิน่จะจัดสถานทีป่ั่นเรยีลไบทต์ามความเหมาะสมเพือ่ใหส้อดคลอ้งกับ

โปรแกรมและสถานการณ์ทีเ่กดิขึน้ ** 

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“ 

  เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก Ritz Suwon Hotel 3* เมอืงซูวอนหรอืเมอืงใกลเ้คยีง  หรอืเทยีบเทา่  

วนัทีส่ามของการเดนิทาง 

สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์- โซล - ชมน า้พเุตน้ร าสะพานบนัโพ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 ใหท้า่นไดส้นกุสนานกบัเครือ่งเลน่ไดเ้ต็มวนั ..... น าทา่นสู ่สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์  

เทีย่ง อสิระอาหารกลางวนัเพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลาของทา่น  

บา่ย              น าท่านเดนิทางสู ่สวนสนกุเอเวอรแ์ลนดถ์ูกขนานนามว่าดสินียแ์ลนดเ์กาหลเีป็นสวนสนุกกลางแจง้ทีใ่หญ่

ทีส่ดุของประเทศ โดยมบีรษัิทซมัซงุเป็นเจา้ของ ตัง้อยูท่า่มกลางหบุเขา ใหท้า่นไดอ้สิระเทีย่วชมทอ่งไปกบั

โลกของสัตวป่์าซาฟารชีมไลเกอรแ์ฝดคู่แรกของโลกทีน่ี่ท่านจะพบเจา้ป่าสงิโตและเสอืสามารถอยูด่ว้ยกัน

ไดอ้ยา่งเป็นสขุ ชมความน่ารักของหมทีีส่ามารถสือ่สารกบัคนขบัรถไดเ้ป็นอยา่งด ีหรอืเขา้สูด่นิแดนแหง่เทพ

นยิาย สวนสีฤ่ด ูซึง่จะปลกูดอกไมเ้ปลีย่นไปตามฤดูกาล อกีทัง้ยงัสามารถสนุกกบัเครือ่งเล่นนานาชนดิ อาทิ

เชน่ สเปซทัวร ์รถไฟเหาะและหนอนสะบดั ชมสวนดอกไมซ้ ึง่ก าลังบานสะพร่ังอวดสสีนัเต็มสวน (ทัง้นีข้ ึน้อยู่

กับสภาพอากาศ เดอืนมนีาคม - เมษายน เป็นสวนดอกทวิลปิ, เดอืนพฤษภาคม - เดอืนมถิุนายน เป็นดอก

กหุลาบ, เดอืนสงิหาคม - เดอืนกันยายน เป็นสวนดอกลลิลี,่ เดอืนตลุาคม - เดอืนพฤศจกิายน เป็นสวนดอก

เบญจมาศ) ชมกจิกรรมและการแสดงต่างๆ ที่จัดตามตารางประจ าวันดว้ยบัตรเขา้ชมแบบ ONE DAY 

TICKET เล่นไดทุ้กเครือ่งเล่นไม่จ ากัดรอบ เลอืกชมและเลอืกซือ้ชอ้บป้ิงในรา้นคา้ของทีร่ะลกึต่างๆอย่าง

มากมาย จากนัน้น าท่านสู่ เกาะนามแิหล่งท่องเที่ยวที่มชี ือ่เสยีง และมทีัศนียภาพที่สวยงาม ตราตรงึทุก

สายตาทีไ่ดพ้บและไปสัมผัส เกาะนามทิีค่นไทยรูจั้กกันอย่างมากขึน้ก็คงจะมาจากซรียีเ์กาหลชีือ่ดังเรือ่ง 

Winter love song เพลงรักในสายลมหนาว  น าท่านชม น ้าพุ เต้นร าสะพานบนัโพ  หรือที่เรียกกัน
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วา่ สะพานสายรุง้ น ้าพุทีจั่ดแสดงทีน่ี่จะเป็นน ้าพทุีเ่ตน้ร าไปประสานไปกับเสยีงเพลงทีไ่พเราะสะพานพันโพ 

(อา่นแบบเกาหล)ี หรอืทีค่นไทยอา่นวา่บันโพแห่งนี้เป็นหนึง่ในสะพาน ขา้มแมน่ ้าฮันแมน่ ้าทีเ่ป็นศูนยก์ลาง

ของโซลน่ันเองและยงัถกูบนัทกึในกนิเนสบุก๊เมือ่วันที7่ พฤศจกิายน2008 ดว้ยวา่เป็นสะพานน ้าพุทีย่าวทีส่ดุ

ในโลกคอื7.2 กโิลเมตรเริม่เปิดแสดงครัง้แรกในเดอืนมถินุายนปี2007และท าการเปิดแสดง เรื่อ ยมาจนถึง

ปัจจบุนัโดยแสดงทกุวันไมม่วีันหยดุจะมงีดการแสดงก็แคช่ว่งฤดหูนาวเทา่นัน้ 

 รอบการแสดงน ้าพทุีส่ะพานพันโพ (แสดงรอบละ15นาท)ี  

 - เมษายน-มถินุายน, กนัยายน-ตลุาคม 

 วันจันทร-์ศกุรม์รีอบ12:00, 20:00, 21:00 

 วันเสาร-์อาทติยแ์ละวันหยดุมรีอบ12:00, 17:00, 20:00, 20:30, 21:00 

  - กรกฎาคม-สงิหาคม 

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

 วันเสาร-์อาทติยแ์ละวันหยดุมรีอบ12:00, 17:00, 19:30, 20:00, 20:30, 

21:00, 21:30    (ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นโปรแกรมหากไมส่ามารถดโูชวน์ ้าพไุด)้ 

เย็น  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย “คาลบี”้ หมยูา่งเกาหล ีเป็นอาหารพืน้เมอืงเกาหลทีี ่

    เลือ่งชือ่และรูจั้กกนัดทีั่วโลก มรีสชาตอิอกหวาน นุ่มและกลมกลอ่ม น าหมสูเต็กสว่นทีต่ดิกบักระดกู(เชือ่วา่ 

    เป็นสว่นทีอ่รอ่ยทีส่ดุ)  ยา่งบนเตาถา่นแบบดัง้เดมิและตดัเป็นชิน้พอค า หอ่ทานแบบเมีย่งค าไทย โดยใส ่

    น ้าจิม้เตา้เจยีวและเครือ่งเคยีงทีช่อบหรอืขา้วสวยรอ้นตามทีช่อบ บรกิารเครือ่งเคยีงตา่งๆ 

เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก LUCE BRIDGE HOTEL 3+* เมอืงโซล หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่ ีข่องการเดนิทาง  

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

ตลาดเมยีงดง - ยา่นมหาวทิยาลยัอฮีวา  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
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 น าท่านสู่ ศูนยโ์สม ซึง่รัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลติจากโสมที่มอีายุ 6 ปี ซึง่ถอืว่าเป็นโสมที่มคีุณภาพดี

ทีส่ดุ ชมวงจรชวีติของโสมพรอ้มใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้โสมทีม่คีุณภาพดทีีท่ีส่ดุและราคาถูกกวา่ไทยถงึ 2 เท่า 

เพือ่น าไปบ ารงุรา่งกาย หรอืฝากญาตผิูใ้หญท่ีท่า่นรักและนับถอื จากนัน้น าท่านสู ่ศนูยส์มนุไพรเกาหล ีให ้

ทา่นไดเ้ลอืกซือ้เลอืกชม สมนุไพรฮอตเกนามขูองเกาหล ีทีน่ ามาแปรรปูเป็นรปูแบบตา่งๆ ทีม่สีรรพคณุรักษา

โรค และบ ารุงร่างกาย  น าท่านสู่ พระราชวงัชางด๊อกคุง เป็นพระราชวังหลวงวังที่สองที่สรา้งต่อจาก

พระราชวังคยองบกกุง ในปี ค.ศ.1405 เป็นพระราชวังทีม่คีวามส าคัญอยา่งมากต่อกษัตรยิห์ลายๆ พระองค์

ในราชวงศโ์ชซอน ทีม่สีภาพดแีละสมบรูณ์ทีส่ดุใน 5 พระราชวังหลวงทัง้หมดทีย่งัคงเก็บรักษาไว ้และทีน่ีย่ัง

ไดรั้บการขึน้ทะเบยีนจาก UNESCO วา่เป็น มรดกโลกทางวัฒนธรรม ในปี 1997 

เทีย่ง บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร บรกิารท่านดว้ย “ซมัเกทงั”เป็นอาหารวังในสมัยก่อนปัจจุบันเป็น

อาหารเลือ่งชือ่ของเมอืงหลวงเชือ่กันวา่บ ารงุและเสรมิสขุภาพเสริฟ์ทา่นละ 1 ตัวในหมอ้ดนิรอ้นภายในตัวไก่

จะมขีา้วเหนยีวรากโสมพทุราแดงเกาลัดเสริฟ์พรอ้มเครือ่งเคยีงเสน้ขนมจนีเหลา้โสมพรกิไทยด าและเกลอื 

บา่ย จากนัน้น าทา่นสุุุ ช่ม โซลทาวเวอร ์1 ใน 18 หอคอยเมอืงทีส่งูทีส่ดุในโลกมคีวามสงูถงึ 480 เมตร เหนือ

ระดับน ้าทะเล ท่านสามารถชมทัศนียภาพของกรุงโซลจากยอดโซลทาวเวอรไ์ดร้อบทศิ 360 องศาโดย

สามารถมองไดถ้งึเขาพูกกัซนั และถา้หันไปยงัทศิตรงขา้ม ก็จะเห็นไกลไปถงึแมน่ ้าฮนักงั **ไมร่าคารวมค่า

ขึน้ลฟิท ์**น าทา่นชม COSMETIC SHOP ศนูยร์วมเครือ่งส าอางชือ่ดังของเกาหล ีเชน่ Rojukiss, Missha 

เป็นน าท่าน ชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีที่หา้ง Duty Free จากนัน้ใหท้่าน ชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย ณ ตลาด

เมยีงดง แหล่งรวมวัยรุ่นย่านสยามสแควร์ โดยเฉพาะอย่างยิง่เป็นแหล่งรวมเครือ่งส าอางค์ชือ่ดัง อาท ิ

Etude, Skinfood, The Face Shop, Misshaเป็นตน้    จากนัน้น าทา่นสู ้ยา่นอแีด ยา่นชอ้ปป้ิงอแีดหรอืแถว

บรเิวณมหาวทิยาลัยสตรอีฮีวา เป็นยา่นชอ้ปป้ิงสนิคา้แนววัยรุ่นแฟชัน่วัยใสสไตลเ์กาหล ีสนิคา้ราคาไมแ่พง 

ทัง้ยังมสีนิคา้หลากหลายแนวใหเ้ดนิเลอืก ไมว่่าจะเป็น ของจุกจกิน่ารักๆกิ๊ฟชอ้ปเก๋ๆ  เครือ่งประดับ เสือ้ผา้ 

แวน่ตา กระเป๋า รองเทา้ อปุกรณ์เกีย่วกบัโทรศัพท ์เครือ่งส าอางตา่งๆ รา้นคา้ยาวเหยยีดสองขา้งทางอกีดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น  อสิระอาหารค า่เพือ่ใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงไดอ้ยา่งจใุจ 
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   เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก LUCE BRIDGE HOTEL 3+* เมอืงโซล หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีห่า้ของการเดนิทาง 

ศนูยน์ า้มนัสนเข็มแดง-พพิธิภณัฑส์าหรา่ย+สวมชุดฮนับก+ท าคมิบบั – อสิระชอ้ปป้ิงถนน 

ฮงอกิ- ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต-อนิชอน-กรงุเทพ  
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านสู ่น า้มนัสนเข็มแดง เป็นการสกัดจากใบสนเข็มแดงบรสิทุธิ ์100% ซึง่สรรพคุณของน ้ามันสนเข็ม

แดงนัน้มปีระโยชน์อยา่งมากมาย ทัง้ชว่ยละลายคลอเรสเตอรอล และไขมันทีอุ่ดตันในเสน้เลอืด ลดระดับ

น ้าตาลในเลอืด ชว่ยขับสารพษิออกจากร่างกายในรูปแบบของเสยี เชน่ เหงือ่ ปัสสาวะ อุจจาระ ชว่ยลา้ง

สารพษิหรอืดท็ีอกซเ์ลอืดใหส้ะอาด เพิม่การไหลเวยีนของเลอืดไดส้ะดวกขึน้ ชว่ยเพิม่ภูมติา้นทานใหก้ับ

ร่างกาย บ ารุงผวิพรรณใหส้ดใสจากภายใน และลดอัตราเสีย่งในการเกดิโรคมะเร็ง น าท่านสู่พพิธิภัณฑ์

สาหรา่ยซึง่ทา่นจะไดเ้รยีนรูก้ารท าสาหรา่ยของชาวเกาหลปีระวัตคิวามเป็นมาและความผกูผันทีช่าวเกาหลทีี่

มตี่อสาหร่ายพเิศษ....ใหท้่านไดน้อกจากนี้ที่นี่ยังมบีรกิารถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึในชดุฮันบกพรอ้มใหท้่านท า 

คมิบับหรอืขา้วห่อสาหร่ายเกาหลดีว้ยตนเองอกีดว้ย   จากนัน้น าท่านอสิระชอ้ปป้ิงถนนฮงอกิ หรอืบรเิวณ

หนา้มหาวทิยาลัยฮงอกินี ้เป็นแหลง่ชอ๊ปป้ิงส าหรับวัยรุน่ทีไ่มค่วรพลาด 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย “จมิดกั”ไกอ่บซอี ิว๋ด าวุน้เสน้เมนูพืน้เมอืงดัง้เดมิ

ของเมอืงอันดงปัจจุบันไดรั้บความนยิมอย่างแพร่หลายและรสชาตขิองจมิดักก็เป็นทีถู่กปากถูกลิน้คนไทย

เป็นอยา่งยิง่ 

บา่ย น าท่านสู ่ท่าอากาศยานนานาชาตอินิชอน เพือ่น าท่านเดนิทางกลับสู ่กรงุเทพฯ โดยระหว่างทางน าท่านช ้

อปป้ิงที ่ซปุเปอรม์ารเ์ก็ต  ซึง่มสีนิคา้ต่างๆ มากมายใหเ้ลอืกซือ้หาเป็นของฝาก เชน่ กมิจ ิบะหมีก่ ึง่ส าเร็จรูป 

สาหรา่ย ขนมขบเคีย้ว ลกูอม ผลไมต้ามฤดกูาลและของทีร่ะลกึตา่งๆ 

17.40 น. น าทา่นเหนิฟ้ากลับสู ่กรงุเทพฯ โดย สายการบนิโคเรยีนแอร ์เทีย่วบนิที ่KE 651 

 บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

21.10 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ  

 

 

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

 

 เกาหล ีFunny Springs Shock Price  5 วนั 3 คนื By KE 
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ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญพ่กั

หอ้งละ 2 

ทา่น 

เด็กมเีตยีง 

พกักบั

ผูใ้หญ ่1

ทา่น 

เด็กพกักบั

ผูใ้หญ ่2 

ทา่น มเีตยีง

เสรมิ 

เด็กพกักบั

ผูใ้หญ ่2 

ทา่น ไมม่ี

เตยีงเสรมิ 

INFANT 

[เด็กอายุ

ไมเ่กนิ 2 

ขวบ 

 

จอยแลนด ์

ไมใ่ชต้ ัว๋ 

 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 

11-15 พฤษภาคม 61 23,999.- 23,999.- 23,999.- 23,999.- 9,900.- 8,900.- 4,900.- 

18-22 พฤษภาคม 61 23,999.- 23,999.- 23,999.- 23,999.- 9,900.- 8,900.- 4,900.- 

25-29 พฤษภาคม 61 

(วนัหยดุวสิาขบขูา) 
24,999.- 24,999.- 24,999.- 24,999.- 9,900.- 8,900.- 4,900.- 

01-05 มถิุนายน 61  22,999.- 22,999.- 22,999.- 22,999.- 9,900.- 8,900.- 4,900.- 

15-19 มถิุนายน 61 22,999.- 22,999.- 22,999.- 22,999.- 9,900.- 8,900.- 4,900.- 

22-26 มถิุนายน 61 22,999.- 22,999.- 22,999.- 22,999.- 9,900.- 8,900.- 4,900.- 

29 ม.ิย.-03 ก.ค. 61 23,999.- 23,999.- 23,999.- 23,999.- 9,900.- 8,900.- 4,900.- 

06-10 กรกฎาคม 61 22,999.- 22,999.- 22,999.- 22,999.- 9,900.- 8,900.- 4,900.- 

13-17 กรกฎาคม 61 22,999.- 22,999.- 22,999.- 22,999.- 9,900.- 8,900.- 4,900.- 

20-24 กรกฎาคม 61 22,999.- 22,999.- 22,999.- 22,999.- 9,900.- 8,900.- 4,900.- 

27-31 กรกฎาคม 61 

(วนัหยุดอาฬหบูชา)   23,999.- 23,999.- 23,999.- 23,999.- 9,900.- 8,900.- 4,900.- 

03-07 สงิหาคม 61 22,999.- 22,999.- 22,999.- 22,999.- 9,900.- 8,900.- 4,900.- 

10-14 สงิหาคม 61 

(วนัหยุดวนัแมแ่หง่ชาต)ิ 
23,999.- 23,999.- 23,999.- 23,999.- 9,900.- 8,900.- 4,900.- 

17-21 สงิหาคม 61 19,999.- 19,999.- 19,999.- 19,999.- 9,900.- 8,900.- 4,900.- 

24-28 สงิหาคม 61 22,999.- 22,999.- 22,999.- 22,999.- 9,900.- 8,900.- 4,900.- 

31 ส.ค.-04 ก.ย. 61 22,999.- 22,999.- 22,999.- 22,999.- 9,900.- 8,900.- 4,900.- 

07-11 กนัยายน 61 22,999.- 22,999.- 22,999.- 22,999.- 9,900.- 8,900.- 4,900.- 

14-18 กนัยายน 61 22,999.- 22,999.- 22,999.- 22,999.- 9,900.- 8,900.- 4,900.- 

21-25 กนัยายน 61 22,999.- 22,999.- 22,999.- 22,999.- 9,900.- 8,900.- 4,900.- 

28 ก.ย.-02 ต.ค 61 23,999.- 23,999.- 23,999.- 23,999.- 9,900.- 8,900.- 4,900.- 

05-09 ตลุาคม 61 23,999.- 23,999.- 23,999.- 23,999.- 9,900.- 8,900.- 4,900.- 

12-16 ตลุาคม 61     25,999.- 25,999.- 25,999.- 25,999.- 9,900.- 8,900.- 4,900.- 
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(วนัหยุดวนัคลา้ยวนั

สวรรคตพระบาทสมเด็จ

พระปรมินิทรมหาภูมพิล)    

19-23 ตลุาคม 61   

(วนัหยุดวนัปิยะมหาราช) 
25,999.- 25,999.- 25,999.- 25,999.- 9,900.- 8,900.- 4,900.- 

26-30 ตลุาคม 61        24,999.- 24,999.- 24,999.- 24,999.- 9,900.- 8,900.- 4,900.- 

 

***ราคานีเ้ฉพาะกรุป๊หนา้รา้นเทา่น ัน้ กรุป๊เหมาโปรดสอบถามอกีคร ัง้*** 

**ราคานีส้ าหรบัลกูคา้ทีถ่อืพาสปอรต์ไทยเทา่น ัน้!! ** 

 
***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศก ์

ทา่นละ 40,000 วอน /ทรปิ/ตอ่ทา่น***(เก็บทปิกอ่นการเดนิทางทีส่นามบนิสวุรรณภมู)ิ**เด็กเก็บเทา่ผูใ้หญ*่* 

** โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ  

 

พาสปอรต์จะตอ้งมอีายกุอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน 

ในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้ทีก่รงุเทพฯ และทีป่ระเทศสาธารณรฐัเกาหลใีต ้ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้

ประเทศ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆ ทิง้ส ิน้ 

 

หมายเหต ุ**   บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิท ัง้ไปและกลบัโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้

ท ัง้นีข้ ึน้อยู่กบัสายการบนิ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการเพือ่ความเหมาะสมไมว่า่จะเกดิจาก

ความขดัขอ้งของ ยานพาหนะหรอืมเีหตุหนึง่เหตุใดจนท าใหไ้ม่สามารถด าเนนิการตามหมายก าหนดการได้

โปรแกรมการเดนิทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลีย่นแปลงรายการท่องเทีย่วบางรายการหรอื

ทดแทนรายการท่องเทีย่วบางรายการ และจะตอ้งมจี านวนผูโ้ดยสารจ านวน 15 ท่านขึน้ไปจงึออกเดนิทาง ใน

กรณีทีม่จี านวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 15 ทา่นไมม่หีวัหนา้ทวัรไ์ทย    อตัราคา่บรกิารนี ้ส าหรบัเดนิทางต ัง้แต ่30 ทา่นขึน้

ไป ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ 30 ทา่น 
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การเดนิทางจากประเทศไทยเขา้สูป่ระเทศเกาหลแีละพธิกีารเขา้เมอืง 

เอกสารทีค่วรเตรยีมกอ่นการเดนิทาง เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศเกาหลจีะพจิารณาใหเ้ฉพาะนักทอ่งเทีย่ว

ทีม่าทอ่งเทีย่วโดยสจุรติเทา่นัน้ทีผ่า่นเขา้เมอืงได ้และพจิารณาจาก  

1. หลกัฐานการท างานประจ าของนักทอ่งเทีย่ว ซึง่สมควรทีน่ าตดิตวัไปแสดงดว้ย เชน่ บตัรพนักงาน นามบตัร 

จดหมายการท างานภาษาองักฤษ (กรณีเดนิทางคนเดยีว) จดหมายรับรองออกโดยบรษัิทผูจ้ัดคณะ  

2. หลกัฐานการเงนิ ในระหวา่งการทอ่งเทีย่วประเทศเกาหลสีมควรทีจ่ะน าเงนิสดตดิตวัไปดว้ยประมาณ  300เหรยีญ

สหรัฐ หรอืประมาณ 300,000 วอน ส าหรับการเดนิทาง 2   วัน (หากไมม่บีตัรเครดติคารด์) หากมบีตัรเครดติ

ตา่งประเทศ เชน่ Visa Card, American Express, Dinners Club หรอื Master Card ตอ้งน าตดิตวัไปดว้ยหรอืหลักฐาน

การเงนิอืน่ใดทีจ่ะแสดงใหเ้จา้หนา้ทีท่ราบวา่ทา่นคอืนักทอ่งเทีย่ว 

3. ใบรับรองสถานศกึษาหากทา่นยงัอยูใ่นระหวา่งการศกึษาหรอืบตัรนักศกึษาและควรเดนิทางกบัผูป้กครอง เชน่ บดิา 

มารดา ป้า นา้ อา ทีม่นีามสกลุเดยีวกนั 

4.  หากเป็นพาสปอรต์ใหม ่ควรน าพาสปอรต์เกา่เยบ็เลม่คูก่บัพาสปอรต์ใหมห่รอืน าตดิตวัไปดว้ย   

5.  การแตง่กายสขุภาพและแลดเูป็นนักทอ่งเทีย่ว ไมค่วรสวมใสร่องเทา้แตะ 

 

**ส าคญั!! บรษิทั ท าธุรกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ ไมส่นบัสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศเกาหลโีดยผดิกฎหมาย 

และในข ัน้ตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ท ัง้ไทยและเกาหล ีข ึน้อยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ทา่น ัน้ 

ลกูคา้ทุกทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง ทางมคัคุเทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ ัง้ส ิน้ 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่บตัรโดยสารชัน้ทศันาจรไป – กลับ (ตัว๋กรุ๊ป) รวมภาษี สนามบนิและภาษีน ้ามนัไวเ้รยีบรอ้ยแลว้ 

2. คา่ทีพ่ัก 3 คนื หอ้งละ 2 - 3 ทา่น 

3. คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบุ 

4. หัวหนา้ทัวรห์รอืมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ผูช้ านาญเสน้ทางดแูลตลอดการเดนิทาง 

5. ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ200,000 บาท  เสยีชวีติ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

6. สมัภาระน ้าหนักไมเ่กนิทา่นละ 23 กก.  

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
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1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืทีร่ะบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์

3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

4. คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ 

5. ทปิไกดแ์ละคนขบัรถประมาณ 40,000 วอน ตอ่ทา่นตอ่ทรปิ 

6. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

 

 

การส ารองทีน่ ัง่ 

1. กรณุาส ารองทีน่ั่ง+ช าระเงนิมดัจ าทา่นละ 10,000 บาท พรอ้มแจง้ชือ่+สกลุ เป็นภาษาองักฤษตามหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื ช าระทัง้หมดกอ่นการเดนิทาง 15วัน 

3.  เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิคา่บรกิารไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับใน   

           เงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิ 

1.  ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิ

การเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มดัจ าทัง้หมด 

2.  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-45 วันเก็บเงนิมดัจ าท ัง้หมด 

3.  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7-14 วันเก็บคา่ใชจ้า่ย 80% ของราคาทัวร ์ตอ่ทา่น 

4.  ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 1-7 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 100% ของราคาทัวร ์

5. ยกเลกิการเดนิทางในวันเดนิทาง,ถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงทัง้จากประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

ใต ้ไมม่กีารคนืเงนิท ัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆท ัง้ส ิน้ในกรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้จะตอ้งมใีบรับรอง

แพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะท าการเลือ่นการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทัง้นี้ท่าน

จะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืไดค้อืค่าธรรมเนียมในการมัดจ าตั๋วท่านละ 10,000 บาทและค่าใชจ้่าย

อืน่ๆ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

GT-ICN KE08 

รหัสโปรแกรมทวัร์  ICN KE08 FUNNY SPRING 5D3N OCT18-KE-W43 

6.  ยกเวน้กรุป๊ทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยดุหรอืเทศกาล ทีต่อ้งการันตมีดัจ ากบัสายการบนิหรอืคา่มดัจ าทีพ่ักโดยตรงหรอื

โดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Extra Flight 

และ Charter Flight จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

7. กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที่

ระบไุวใ้นรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

 **ส าคญั!! บรษิทั ท าธุรกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ ไมส่นบัสนุนใหลู้กคา้เดนิทางเขา้ประเทศเกาหลใีต้

โดยผดิกฎหมายและในข ัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเขา้เมอืง ท ัง้ไทยและเกาหลใีต ้ข ึน้อยู่กบัการ

พจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ท่าน ัน้ ลูกคา้ทุกท่านตอ้งผ่านการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของท่านเอง ทาง

มคัคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ ัง้ส ิน้** 

8. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง   

 พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

เง ือ่นไขการเดนิทาง 

1.  บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2.  บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิัตแิละอืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนอืการ

ควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การ

สญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3.  หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิน้สุดลง ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านสละสทิธิแ์ละจะไม่รับผดิชอบคืน

คา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4.  บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรอื

เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5.  รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และ

โรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6.  ราคานี้คดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตั๋ว

เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7.  กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจาก

สายการบนิบรษัิทฯขนส่ง หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทัวรอ์ืน่

ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 
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8.  มัคคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสัญญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9.  หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อันเนื่องมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความผดิพลาด

จากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ ืน่ๆมาให ้โดย

ขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีป่ระเทศไทยและในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีบ่รษัิท

ระบใุนรายการเดนิทาง  บรษัิทของสงวนสทิธไ์มค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใด ๆทัง้ส ิน้ 

11.  บรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้จีดุประสงคก์ารเดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่วเกาหลเีทา่นัน้ 

12.  เทีย่วบนิ และรายการทอ่งเทีย่วอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

13.  เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิค่าบรกิารไมว่่าทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรับใน

เงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

14. โรงแรมที่พักในประเทศเกาหลีมีมาตรฐานการก าหนดดาวและประเภทของที่พักแตกต่างกับประเทศไทย โดย

โรงแรมที่พักทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการจัดหาโรงแรมโดยอา้งองิตามการจัดระดับดาวของประเทศเกาหลี

ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยวเท่านัน้ โรงแรมที่ประเทศเกาหลีโดยส่วนใหญ่จะเป็นแบบหอ้งพักคู่ (Twin หรือ

Double) ในกรณีที่ท่านมคีวามประสงค์จะพักแบบ3ท่านขึน้อยู่กับขอ้จ ากัดของหอ้งพักและการวางรูปแบบของ

หอ้งพักของแตล่ะโรงแรม ซึง่มคีวามแตกตา่งกนัอาจจะท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพักตดิกนั และไมส่ามารถเสรมิเตยีงได ้

ตามที่ตอ้งการโรงแรมหลายแห่งจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากประเทศเกาหลีอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมติ ่า

เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

15. กระเป๋าสัมภาระต่างๆถอืเป็นทรัพยส์นิส่วนตัวของท่าน ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบต่อความเสยีหายสญูหายล่าชา้ 

หรอือบุตัเิหตตุา่งๆ ใดๆทัง้สิน้ 

16. เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ หากท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ

ถือว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบรกิาร และเงนิมัดจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ และถา้ท่านตอ้งการ

แยกตวัออกจากกรุ๊ปทวัรเ์พือ่ท่องเทีย่วเอง โดยไมล่งรา้นศูนยโ์สม, ศูนยส์มุนไพร, รา้นน า้มนัสน, ศูนย์

เครือ่งส าอาง และรา้นพลอยอะเมทสิ ทางบรษิทัจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 

300 USD ตอ่ทา่น 

17. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิร์าคานีเ้ฉพาะนักทอ่งเทีย่วชาวไทยและทอ่งเทีย่วเป็นหมูค่ณะแบบ Join Tour เทา่นัน้ กรณี

ตอ้งการตัดกรุ๊ปเหมาโปรดสอบถามทางบรษัิทอีกครัง้หากเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ หรือ พระสงฆ์ เก็บ

คา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทา่นละ 4,000 บาท 
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18. ในระหว่างท่องเทีย่วจะมชีา่งภาพมาถ่ายรูปและชว่ยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง และในวันสดุทา้ย

ของการเดนิทางชา่งภาพจะน าภาพถ่ายมาจ าหน่ายหากว่าท่านใดสนใจสามารถซือ้ไดแ้ต่ถา้ท่านใดไม่สนใจก็ไม่

ตอ้งซือ้ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัความพงึพอใจของทา่น ทางบรษัิททัวรไ์มม่กีารบังคับใหซ้ือ้แต่อยา่งใดแต่เป็นการบอกกลา่ว

ลว่งหนา้เพือ่ใหผุ้เ้ดนิทางไดรั้บทราบ 

19. ในกรณีที่ลูกคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาตดิต่อเจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯก่อนทุกครัง้มเิช่นนัน้ทาง

บรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทัง้สิน้ 

 

****** HAVE A NICE TRIP****** 
 


