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โปรแกรมการเดินทาง 

เกาะนามิ  - บลูเฮาส์  - พระราชวงัถ็อกซูกุง  - คลองชองเกชอน  - จตุรัสควางฮวามนุ  - โซลโล 7017 - ศนูยน์ ํ% ามนัสนเข็มแดง   

 ศนูยร์วมเครื*องสําอางค์  - ฮงแด ช็อปปิ% งสตรีท  - ล๊อตเต ้โซล สกาย  - สวนสนุกล็อตเตเ้วิลด ์- ศนูยโ์สม  - ร้านสมนุไพร -  

หอคอยกรุงโซล  - ดิวตี%ฟรี  - ตลาดเมียงดง  - ร้านละลายเงินวอน – กรุงเทพฯ 

* โปรแกรมนี�จะมีเจา้หนา้ที�สง่กรุ๊ปที�สนามบนิสวุรรณภมู ิแตจ่ะไม่มีไกดห์รอืเจา้หนา้ที�เดนิทางไปดว้ยผู ้
เดนิทางตอ้งเดนิทางไปสนามบนิอนิชอนดว้ยตนเองและเจอไกดร์อรับที�สนามบนิอนิชอน** 
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**โปรแกรมนี�เป็น PROMOTION ราคาถูก กอ่นจองโปรดอา่นและทําความเขา้ใจเสยีกอ่น 
ทราเวลสปรจีะถอืวา่ท่านไดย้อมรับเงื�อนไขนี�แลว้** 

1. โปรแกรมนี�จะมีเจา้หนา้ที�สง่กรุ๊ปที�สนามบนิสวุรรณภมู ิแตจ่ะไม่มีไกดห์รอืเจา้หนา้ที�เดนิทางไปดว้ย 
ผูเ้ดนิทางตอ้งเดนิทางไปเกาหลดีว้ยตนเองและเจอไกดร์อรบัที�สนามบนิฝั�งเกาหล ีจงึเหมาะ
สําหรับลกูคา้ที�เคยเดนิทางไปตา่งประเทศมาแลว้หรอืไปบอ่ยแลว้ ไม่เหมาะกับทา่นที�ไม่เคยเดนิทาง
ไปตา่งประเทศ 

2.บางครั �งสายการบนิมีการดงึที�คนืกะทันหันดว้ยเหตผุลบางประการซึ�งทัวรไ์ม่ทราบลว่งหนา้ กรุ๊ปอาจ
ตอ้งยกเลกิการเดนิทาง เราจะคนืเงนิเต็มจํานวนภายใน7วัน เฉพาะคา่ทวัรท์ี�ทา่นชําระมาเทา่น ั+น ไม่
มีการคนืตั>วภายในหรอืที�พักที�ทา่นไดจ้องมากรงุเทพ  ดังนั�นไม่แนะนําใหท้า่นจองทัวรนี์�หากทา่นมีตั>ว
เครื�องบนิภายใน เพราะหากเกดิเหตสุดุวสัิยใดๆก็ตามที�จําเป็นตอ้งยกเลกิกรุ๊ป คา่ใชจ้่ายในสว่นนี�จะ
เป็นความรับชอบของลกูคา้เอง 

3.บางกรุ๊ปอาจมีความจําเป็นตอ้งใชส้ายการบนิคนสายและคนละไฟท ์อาจมีการแยกบนิบา้งในบางกรุป๊ 

3.โปรแกรมนี�เป็นราคาโปรโมชั�นจะเนน้รา้นชอ้ปปิ+ งและรฐับาล กรณีเกดิเหตสุดุวสัิยดว้ยสภาพ
อากาศหรอืสถานการณ์ตา่งๆทําใหเ้วลาไม่เพียงพอ สถานที�ทอ่งเที�ยวบางอยา่งจะโดนตัดออก  โดยจะ
คงรา้นชอ้ปปิ�งและรา้นรัฐบาลไวเ้ป็นหลัก 

4.หากเจา้หนา้ที�สง่กรุป๊ที�สนามบนิพจิารณาแลว้วา่ทา่นเขา้ขา่ยตอ้งสงสยัเป็นแรงงานและ
หลบหน ีเจา้หนา้ที�มสีทิธิVเรยีกเก็บเงนิประกนัการเดนิทางกบัทา่นทนัท ี(โปรแกรมโซลทา่นละ 
5,000 // โปรแกรมเกาะเชจู&พูซานทา่นละ10,000) หากทา่นไปกลับพรอ้มกรุ๊ป ไม่หนี ไม่หาย ไม่
ตดิตม ไกดจ์ะคนืเงนิประกันใหเ้ต็มจํานวนในวันเดนิทางกลับ แตห่ากทา่นตดิตม หรอืหายจากทวัร ์
ไมค่นืทุกกรณี 
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PROMOTION จาํนวนจํากดั ลดสูงสุด 3,000 บาท  
จากราคาปกต ิจองดว่น  

BOOKING เป็นแบบระบบออนไลน ์ราคาจะปรบัเปล ี�ยนอตัโนมตั ิราคาและจํานวนท ี�วา่ง
เปล ี�ยนแปลงตลอด กรุณาเช็คท ี�วา่ง  

ราคานี�  ไม่มรีาคาเดก็ สําหรับTHAILAND PASSPORT เท่านั�น ต่างชาตเิพิ%ม 3,000 บาท 

 พักห้องละ 2-3 ท่าน พักเดี%ยวเพิ%ม 1,900.-   

***ยกเลิกไม่ได้ทุกกรณี/เปลี%ยนวันเดนิทางไม่ได้/เปลี%ยนผู้เดนิทางไม่ได้** 

คําอธบิาย: จากราคาปกต ิโปรโมช ั�นจะลดต ั+งแต ่3,000บาท / 
2,000บาท/1,000บาท จนถงึราคาปกต ิซึ�งราคาจะปรบัข ึ+น

อตัโนมตัเินื�องจากเป็นBOOKING ONLINE กรุณาเช็คที�วา่งและ
ราคากบัเจา้หนา้ที�คร ั+งตอ่คร ั+ง และเมื�อไดท้ ี�วา่งและราคาแลว้ 

แนะนําควรทาํการจองและชําระเงนิตาม INVOICE หากยงัไมจ่อง
หรอืหากหากไมท่าํการชําระเงนิตามกาํหนด ตอ้งเช็คราคากบั

เจา้หนา้ที�ใหมทุ่กคร ั+ง 

**ราคาโปรจํากดัจํานวน และราคาจะมี
การเปลี�ยนแปลงหรอืจะปรบัข ึ+นเร ื�อยๆ 
ตอ้งเช็คราคาวนัตอ่วนักบัเจา้หนา้ที�

เทา่น ั+น** 
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  **ราคาโปรจาํกดัจาํนวน และราคาจะมกีารเปลี�ยนแปลงหรอืปรบั
ข ึ+นเรื�อยๆ ตอ้งเช็คราคาวนัตอ่วนักบัเจา้หนา้ที�เทา่น ั+น** 

PERIOD 2018 ราคาปกต ิ ราคาโปรเร ิ�มตน้ท ี� 

31/Aug/2018 ∼ 03/Sep/2018 14,900   11,900 

01/Sep/2018 ∼ 04/Sep/2018 14,600   11,600 

02/Sep/2018 ∼ 05/Sep/2018 14,300   11,300 

03/Sep/2018 ∼ 06/Sep/2018 14,300   11,300 

04/Sep/2018 ∼ 07/Sep/2018 14,300   11,300 

05/Sep/2018 ∼ 08/Sep/2018 14,600   11,600 

06/Sep/2018 ∼ 09/Sep/2018 14,900   11,900 

07/Sep/2018 ∼ 10/Sep/2018 14,900   11,900 

08/Sep/2018 ∼ 11/Sep/2018 14,600   11,600 

09/Sep/2018 ∼ 12/Sep/2018 14,300   11,300 

10/Sep/2018 ∼ 13/Sep/2018 14,300   11,300 

11/Sep/2018 ∼ 14/Sep/2018 14,300   11,300 

12/Sep/2018 ∼ 15/Sep/2018 14,600   11,600 

13/Sep/2018 ∼ 16/Sep/2018 14,900   11,900 

14/Sep/2018 ∼ 17/Sep/2018 14,900   11,900 

15/Sep/2018 ∼ 18/Sep/2018 14,600   11,600 

16/Sep/2018 ∼ 19/Sep/2018 14,300   11,300 

17/Sep/2018 ∼ 20/Sep/2018 14,300   11,300 
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18/Sep/2018 ∼ 21/Sep/2018 14,300   11,300 

19/Sep/2018 ∼ 22/Sep/2018 14,600   11,600 

20/Sep/2018 ∼ 23/Sep/2018 14,900   11,900 

21/Sep/2018 ∼ 24/Sep/2018 14,900   11,900 

22/Sep/2018 ∼ 25/Sep/2018 14,600   11,600 

23/Sep/2018 ∼ 26/Sep/2018 14,300   11,300 

24/Sep/2018 ∼ 27/Sep/2018 14,300   11,300 

25/Sep/2018 ∼ 28/Sep/2018 14,300   11,300 

26/Sep/2018 ∼ 29/Sep/2018 14,600   11,600 

27/Sep/2018 ∼ 30/Sep/2018 14,900   11,900 

28/Sep/2018 ∼ 01/Oct/2018 14,900   11,900 

29/Sep/2018 ∼ 02/Oct/2018 14,600   11,600 

30/Sep/2018 ∼ 03/Oct/2018 14,300   11,300 

01/Oct/2018 ∼ 04/Oct/2018 15,300   12,300 

02/Oct/2018 ∼ 05/Oct/2018 15,300   12,300 

03/Oct/2018 ∼ 06/Oct/2018 15,600   12,600 

04/Oct/2018 ∼ 07/Oct/2018 15,900   12,900 

05/Oct/2018 ∼ 08/Oct/2018 15,900   12,900 

06/Oct/2018 ∼ 09/Oct/2018 15,600   12,600 

07/Oct/2018 ∼ 10/Oct/2018 15,300   12,300 

08/Oct/2018 ∼ 11/Oct/2018 15,300   12,300 
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09/Oct/2018 ∼ 12/Oct/2018 15,300   12,300 

10/Oct/2018 ∼ 13/Oct/2018 16,600   13,600 

11/Oct/2018 ∼ 14/Oct/2018 17,900   14,900 

12/Oct/2018 ∼ 15/Oct/2018 20,900   17,900 

13/Oct/2018 ∼ 16/Oct/2018 17,600   14,600 

14/Oct/2018 ∼ 17/Oct/2018 16,600   13,600 

15/Oct/2018 ∼ 18/Oct/2018 16,300   13,300 

16/Oct/2018 ∼ 19/Oct/2018 16,300   13,300 

17/Oct/2018 ∼ 20/Oct/2018 16,600   13,600 

18/Oct/2018 ∼ 21/Oct/2018 16,900   13,900 

19/Oct/2018 ∼ 22/Oct/2018 18,900   15,900 

20/Oct/2018 ∼ 23/Oct/2018 20,900   17,900 

21/Oct/2018 ∼ 24/Oct/2018 17,900   14,900 

22/Oct/2018 ∼ 25/Oct/2018 16,600   13,600 

23/Oct/2018 ∼ 26/Oct/2018 16,300   13,300 

24/Oct/2018 ∼ 27/Oct/2018 16,600   13,600 

25/Oct/2018 ∼ 28/Oct/2018 16,900   13,900 

26/Oct/2018 ∼ 29/Oct/2018 16,900   13,900 

27/Oct/2018 ∼ 30/Oct/2018 16,600   13,600 

28/Oct/2018 ∼ 31/Oct/2018 16,300   13,300 

29/Oct/2018 ∼ 01/Nov/2018 16,300   13,300 
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30/Oct/2018 ∼ 02/Nov/2018 16,300   13,300 

31/Oct/2018 ∼ 03/Nov/2018 16,600   13,600 

01/Nov/2018 ∼ 04/Nov/2018 15,900   12,900 

02/Nov/2018 ∼ 05/Nov/2018 15,900   12,900 

03/Nov/2018 ∼ 06/Nov/2018 15,600   12,600 

04/Nov/2018 ∼ 07/Nov/2018 15,300   12,300 

05/Nov/2018 ∼ 08/Nov/2018 15,300   12,300 

06/Nov/2018 ∼ 09/Nov/2018 15,300   12,300 

07/Nov/2018 ∼ 10/Nov/2018 15,600   12,600 

08/Nov/2018 ∼ 11/Nov/2018 15,900   12,900 

09/Nov/2018 ∼ 12/Nov/2018 15,900   12,900 

10/Nov/2018 ∼ 13/Nov/2018 15,600   12,600 

11/Nov/2018 ∼ 14/Nov/2018 15,300   12,300 

12/Nov/2018 ∼ 15/Nov/2018 15,300   12,300 

13/Nov/2018 ∼ 16/Nov/2018 15,300   12,300 

14/Nov/2018 ∼ 17/Nov/2018 15,600   12,600 

15/Nov/2018 ∼ 18/Nov/2018 15,900   12,900 

16/Nov/2018 ∼ 19/Nov/2018 15,900   12,900 

17/Nov/2018 ∼ 20/Nov/2018 15,600   12,600 

18/Nov/2018 ∼ 21/Nov/2018 15,300   12,300 

19/Nov/2018 ∼ 22/Nov/2018 15,300   12,300 
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20/Nov/2018 ∼ 23/Nov/2018 15,300   12,300 

21/Nov/2018 ∼ 24/Nov/2018 15,600   12,600 

22/Nov/2018 ∼ 25/Nov/2018 15,900   12,900 

23/Nov/2018 ∼ 26/Nov/2018 15,900   12,900 

24/Nov/2018 ∼ 27/Nov/2018 15,600   12,600 

25/Nov/2018 ∼ 28/Nov/2018 15,300   12,300 

26/Nov/2018 ∼ 29/Nov/2018 15,300   12,300 

27/Nov/2018 ∼ 30/Nov/2018 15,300   12,300 

28/Nov/2018 ∼ 01/Dec/2018 15,600   12,600 

29/Nov/2018 ∼ 02/Dec/2018 15,900   12,900 

30/Nov/2018 ∼ 03/Dec/2018 15,900   12,900 

*ราคานี+ผูเ้ดนิทางตอ้งไปกลบัพรอ้มกรุ๊ปเทา่น ั+น !!! เท ี�ยวตามโปรแกรมกาํหนด หากไมล่งรา้นรฐับาลหรอื
รา้นชอ้ปปิ+ ง เก็บเพิ�มทา่นละ 100USD ตอ่ทา่น ตอ่รา้น (ประมาณรา้นละ3,000บาท) 

�ราคานี+สําหรบักรุ๊ปJOINเท่าน ั+น 1 GROUP+1ไกด/์/กรณีกรุ๊ปส่วนตวักรณุาเช็คกบัเจา้หนา้ที� 

�ราคาอาจมกีารเปลี�ยนแปลง เนื�องจากต ัmวเครื�องบนิปรบัขึ+น 
�Passport ตอ้งเป็นแบบท่องเที�ยว(สแีดงเลอืดหมู) หากใชแ้บบอื�นตอ้งแจง้เจา้หนา้ที�ก่อนจอง 

�ราคานี+ใชสํ้าหรบั THAILAND PASSPORT เท่าน ั+น .. ชาวตา่งชาตอิาจมคีา่ใชจ้่ายเพิ�มโปรดแจง้ก่อน 

�โปรแกรมที�ตอ้งขอวซี่าตอ้งใชเ้วลาในการดาํเนนิการ หากท่านตอ้งใชเ้ล่มเดนิทางระหว่างนี+โปรดแจง้ก่อน  
�ทวัรเ์ป็นแบบต ัmวกรุ๊ปเลอืกที�น ั�งไมไ่ด ้สายการบนิเป็นผูจ้ดัที��น ั�งให ้ซึ�งทวัรไ์ม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 

�เร ื�องต ัmวเครื�องบนิ ผูเ้ดนิทางตอ้งเดนิทางพบเจา้หนา้ที�ตามใบนดัหมายและรบัต ัmวที�สนามบนิเท่าน ั+น* 

***หากมตี ัmวภายในกรุณาแจง้กอ่นทาํการจองและกอ่นโอนเงนิทกุคร ั+งทวัรจ์ะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยท ี�

เกดิข ึ+น หากมกีารเปล ี�ยนแปลงเชน่กรุ๊ปไมค่อนเฟิรม์เดนิทาง***  
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**ใบนดัหมายจะสง่มาประมาณ 5 วนักอ่นเดนิทาง** (นบัจากวนัเดนิทาง)  
*PASSPORT ตอ้งมอีายุการใชง้านไดอ้กีอยา่งนอ้ย6-10เดอืนนบัจากวนัเดนิทาง เพื�อประโยชนข์องท่านเอง* 

(หากตอ้งการรเีควสเพิ�มเตมิเช่นไม่ทานหม,ูอื�นๆ กรุณาเขยีนลงในสําเนาพาสปอรต์) 

โปรแกรมเป็นแบบจอยดท์วัรก์บับรษิทัแลนดช์ั+นนํา ทราเวล สปร ีเป็นตวัแทนรบัจองทวัรแ์ละประสานงานเทา่น ั+น (เราจดัเฉพาะกรุป๊สว่นตวั) 

 

*โปรแกรมและไฟทบ์นิเปลี�ยนแปลงได ้ตารางทวัรแ์ละที�พกัในแต่ละเมอืงสลบัสบัเปลี�ยนไดต้ามความเหมาะสม* 

*ขอสงวนสทิธิVเปลี�ยนสายการบนิในระดบัเดยีวกนั (ระดบั5ดาวเปลี�ยนบนิ5ดาว//LowCostเปลี�ยนบนิLowCost) 

ที�พกั : จํานวน 2 คนื ระดบัเทยีบเทา่ 3 ดาว (พกัหอ้งละ2-3ทา่น) 

(บางประเทศพกัไดแ้คห้อ้งละ2ท่าน หากมา3ท่าน อาจตอ้งเสยีค่าพกัเดี�ยว กรณุาเช็คกบัเจา้หนา้ที�)  

*กรุณาเตรยีมทปิ ตอ่ลุกคา้ 1 ทา่น 20,000วอน* (เก็บณวนัเดนิทางที�สนามบนิ) 

 

19.30 – 23.30 น.  คณะเดินทางพรอ้มกนัที� ท่าอากาศยานสวุรรณภมู ิ บรเิวณชั &น ' ชั &นผูโ้ดยสารขาออก เคาน์เตอร์

สายการบิน  EASTAR JET // JEJU AIR // T’WAY   หน้าเคาน์เตอรเ์ช็คอนิ ……. ใกลป้ระตูทางเข้าหมายเลข …… 

โดยมเีจ้าหน้าที�จากบรษิทัฯคอยให้การต้อนรบัและอาํนวยความสะดวก ในเรื�องของเอกสาร 

 

22.20 -03.05 ออกเดินทางสูป่ระเทศเกาหล ี โดยสายการบิน  EASTAR JET  โดยเที�ยวบิน ZE512 / ZE514  หรอื

เทียบเท่า // JEJU AIR // JIN AIR // T’WAY  เป็นสายการบินโลว์คอสต์ มมีาตราฐานความปลอดภยัระดบัสากล สาย

การบินโลว์คอสต์ไมเ่สรฟิอาหารบนเครื�องบิน เสริฟ์เป็นนํ&าเปลา่เทา่นั &น // นํ&าหนักกระเป๋า HI กิโลกรมั /ท่าน/Hชิ&น (ขอ

สงวนสทิธิ Lการเปลี�ยนแปลงสายการบินโดยมต้ิองแจ้งให้ทราบลว่งหน้า) 

หมายเหต ุ MUST READ 

*สายการบนิมกีารเปลี�ยนแปลงไดใ้นระดบัเทยีบเท่ากนั ดงันี+ EASTAR JET//TWAY//JEJU AIR//JIN AIR 

*เวลานดัหมายขึ+นอยู่กบัสายการบนิและไฟทบ์นิที�ได ้(เวลานดัประมาณ 19.00-22.00)  

*เจา้หนา้ที�ส่งใบนดัหมายใหป้ระมาณ 5 วนัก่อนเดนิทาง 

*สายการบนิ LOW COST ไม่เสรฟิอาหารบนเครื�องท ั+งไป-กลบั // นํ +าหนกักระเป๋าโหลดได ้15 กโิล, ถือขึ+นเครื�อง 
7 กโิล (อาจมกีารเปลี�ยนแปลง)  

วนัแรกของการเดินทาง พบกนัที"สนามบินสวุรรณภมิู  

ข้อแนะนํา  ถ้าต้องการนําของเหลวขึ �นเครื�องใส่กระเป๋าถือติดตวัจะต้องบรรจใุนบรรจภุัณฑ์ และมีปริมาณไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ �น (รวมกันไม่เกิน 

1 ลิตร) บรรจภุัณฑ์ดงักล่าว ควรใส่ในถุงที�โปร่งใสและสามารถเปิด-ปิดได้ด้วย ให้นําถุงขึ �นไปเพียงใบเดียวเท่านั �น การนําผลิตภัณฑ์ของสดที�ทําจาก

สตัว์ไม่ว่าเนื �อหม ูเนื �อววั ผัก ผลไม้สด ไม่อนญุาต ให้นําเข้าประเทศเพื�อป้องกันโรคต่างๆ เพราะหากศลุกากรตรวจพบจะต้องเสียค่าปรับ 
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06.20-10.10 น. เดินทางถึงสนามบินอนิชอน  ประเทศเกาหลใีต้  (กรณุาปรบัเวลาของท่านให้เรว็ขึ)น * ชั +วโมง เพื+อให้ตรงกบั

เวลาท้องถิ+นของประเทศเกาหล)ี  

   นําท่านเดินทางสูท่่าเรอืเฟอรร์ี+ ข้ามฟากไปยงั เกาะนามิ (Nami Island) ชมทิวทศัน์ของธรรมชาติ ซึ+งเคย  

ใช้เป็นสถานที+ถ่ายทาํละครเกาหลยีอดฮิต “เพลงรกัในสายลมหนาว 

(Winter Love Song)” และเป็นสถานที+ถ่ายทําละครเกาหลอีกีหลายๆ

เรื+อง เกาะนามมิรีปูรา่งเหมอืนใบไมท้ี+ลอยอยู่ทางตอนเหนือของแมนํ่)า

ฮนั ให้อสิระท่านได้เดินเลน่ ผา่นแนวต้นสนที+สงูเสยีดฟ้า แนวต้น

เกาลดั หรอืเลอืกนั +งที+มา้นั +งรมิฝ ั +งแมนํ่)าเพื+อชมบรรยากาศสดุโรแมน

ติกใต้เงาไม ้ มองดูสตัว์น้อยใหญ่ต่างๆ เช่น นกกระจอกเทศ กระต่าย 

กระรอก เป็ด แวะคารวะสสุานท่านนายพลนาม ิ และเก็บภาพอนัแสน

ประทบัใจกลบัไปฝากคนทางบ้าน เมื+อได้เวลาอนัสมควรนําท่านนั +งเรอืกลบัมายงัฝ ั +ง 

 นําท่านเข้าชม Blue House หรือก็คือทําเนียบประธานาธิบดีแห่งเกาหลีใต้ ได้ชื+อบลเูฮ้าสเ์พราะว่าเมื+อ  

มองจากด้านนอกเขา้ไปที+อาคารดงักลา่วจะเห็นเป็นสฟ้ีาออ่นทั )งหลงั 

คนก็เลยเรยีกตามสขีองอาคารหลงันี) ทําเนียบประธานาธบิดีแห่งนี)ไม่

เปิดให้บุคคลทั +วไปหรอืนักท่องเที+ยวเข้าชมภายใน แต่สามารถชมจาก

ด้านนอกและถ่ายภาพไกล ๆได้ อาคารบลเูฮ้าเป็นสถาปตัย์กรรมเกาหลี

ผสมกบัสถาปตัย์กรรมรว่มสมยัที+มคีวามโดดเด่นเฉพาะตวั ดา้นหลงั

ของบลเูฮ้าสเ์ป็นภเูขาที+เชื+อว่าชว่ยเสรมิ ฮวงจุย้ ด้านหน้าของบลเูฮ้าสม์ลีานกว้างและมอีนุสาวรยี์รปูนกฟีนิกซ์ อนั

หมายถึงความเป็นอมตะ จุดนี)จะเป็นที+ซึ+งนักท่องเที+ยวนิยมมาถ่ายภาพไว้เป็นที+ระลกึ 

พรอ้มเสรฟิด้วยเมนู ทคัคาลบี) อาหารยอดนิยมอกีชนิดหนึ+ ง ของคนเกาหล ีนําไก ่บารบ์ีควิ ผกัต่างๆ ผดัรว่มกบัซอส

บารบ์ีคิวเกาหลใีนกระทะแบน วิธีการทานโดยห่อกบัผกักาดแก้วเกาหล ีเมื+อทานไประยะหนึ+ งจะนําข้าวสวยและ

สาหรา่ยแห้งมาผดัรวมกบัทคัคาลบี)เพื+อให้เกิดอาหารชนิดใหม ่คือ ทคัคาลบี)โปคีมหรอืข้าวผดัทคัคาลบี)ที+ท ั )งหอม อรอ่ย 

เสริฟ์พรอ้มเครื+องเคียง 

วนัที"สองของการเดินทาง       เกาะนามิ  - บลเูฮาส ์ - พระราชวงัถ็อกซูกงุ  - คลองชองเกชอน  - จตุรสัควางฮวามุน  - 
                                                โซลโล 4564 



 

 

 

รหสัทวัร ์: TSAU01 

รหสัทวัร ์: TSAU01 
สอบถาม/เช็คที�ว่าง โปรดแจง้รหสัทวัร ์

โปรดอ่านรายละเอยีดและเงื�อนไขท ั+งหมดก่อนทําการจองและ 
ชําระเงนิเพื�อประโยชนข์องท่าน เราจะยดึตามเงื�อนไขที�ระบุนี+ 

และถอืว่าท่านไดย้อมรบัเงื�อนไขแลว้ หากสงสยัสอบถามเจา้หนา้ที� 

*จองทวัร+์ เพิ�มเพื�อน LINE: @travelspree1  ลุน้ 10,000บ. ทุก 3 เดอืน ตลอดปี 2018   
ประกาศผล LIVE สด ผา่น FACEBOOK ทราเวลสปร ีและทาง LINE OFFICIAL* 

พาท่านเยี+ยมชม พระราชวงัถ็อกซกูงุ (Deosugung Palace) ซึ+งแปลว่า พระราชวงัแห่งความอายุยืนนานและม ั +งคง 

ที+ได้รบัการพระราชทานชื+อจากกษตัรยิ์ชุนจอง เป็นที+

ประทบัของเจ้าชายวอนชาน ระหว่างปี PQRQ – PQTT  

จนถึง  กษตัรยิ์โกจอง กษตัรยิ์ก่อนองค์สดุท้ายของ

ราชวงศ์โชชอนก็ถูกบงัคบัให้สละราชสมบติัที+นี+ โดย

ญี+ปุ่น ในปี PUVW และพระองค์ก็ทรงประทบัอยู่ที+นี+ จน

สิ)นพระชนม ์ในปี ค.ศ.PUPU พระราชวงันี)ตั )งอยู่ตรง

ข้ามกบั ศาลาวา่การเมอืงแห่งกรุงโซล (City  Hall) มี

ประตูทางเข้าที+สวยงาม คือประตูแทฮนัมนุ 

(Daehanmun Gate) ภายในมพีระที+นั +งซุงวาจอน (Junghwajeon) หนัหน้าไปทางทิศใต้ บรเิวณรอบกําแพงด้านหน้า

พระราชวงั มชี่างแกะสลกัไมเ้ป็นตวัอกัษรฮนักึล และมกีารแสดงพิธีเปลี+ยนเวรยามหน้าประตูพระราชวงั 

นําท่านสู ่คลองชองเกชอน เป็นคลองโบราณในสมยัราชวงศ์โชซอน อายุ

กว่า 600 ปี ความยาวประมาณ 5.84  กิโลเมตร ไหลผา่นย่านใจกลางกรงุ

โซล แต่ในช่วงค.ศ.1957 - ค.ศ.1977 ได้มกีารพฒันาประเทศอย่างก้าว

กระโดด กระทั +งปี ค.ศ. 2002 นายล ีมยองปาก ได้รบัตําแหน่งเป็นผูว้่าการ

กรงุโซล เขาได้เสนอโครงการฟื)นฟูคลองชองเกชอน มพีิธีเปิดเมื+อวนัที+ 1 

ตุลาคม ใช้งบประมาณกว่า 380,000,000,000 วอน หรอืราวๆ 1 หมื+นลา้น

บาท พรอ้มกบัฟื)นฟูธรรมชาติสองฝ ั +งคลอง มสีะพานกว่า 22 แห่ง และ

ทางเดินเลยีบคลอง จนปจัจบุนัคลองชองเกชอนได้กลายเป็นแหลง่ท่องเที+ยวที+สาํคญัมากในกรงุโซล 

จากนั )นพาท่านชม "จตุรสัควางฮวามุน" (Gwanghwamun Square) เป็นจตุรสัที+ตั )งอยู่ตรงศูนย์กลางของเมอืง

ประวติัศาสตร ์600 ปีอย่างกรงุโซล ที+กลมกลนืไปกบัทศันียภาพอนัสวยงามของ

พระราชวงัเคียงบก และเทือกเขา  พุคกคัซาน ที+นี+ ได้ถูกออกแบบใหมเ่มื+อวนัที+ 1 

สงิหาคม 2009 และเปิดให้ประชาชนเขา้ถึงได้ และได้กลายเป็นที+พกัผอ่นหย่อน

ใจแห่งใหมข่องชาวเมอืงโซลตั )งแต่นั )นเป็นต้นมา บรเิวณ นี)ประกอบไปด้วย 1.รปู

ป ั )นของพระเจ้าเซจงมหาราช (statue of King Sejong)  เป็นกษตัรย์ของเกาหลี

ที+เป็นผูป้ระดิษฐอ์กัษรเกาหลใีห้คนเกาหลไีด้ใช้แทน อกัษรจีน 2.อนุสาวรยี์พล

เรอืเอก Yi Sun-Shin   3. สถานที+จดัแสดงประวติัของพระเจ้าเซจง (Sejong 

Story Exhibition Hall) 4. มตุ๊ีกตา มสัคอตชื+อเจ้า Haechi Madang มปีระวติั

สายนํ)าของคลองชองเกชอน (Waterways of History) 
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จากนั )นพาทุกท่านเดินทางสู ่ "โซลโล OPQO" Seoullo OPQO ซึ+งเป็นทางเดินลอยฟ้าบรเิวณกลางกรงุโซล ได้เปิดตวัใน

เดือนพฤษภาคม *RzVเป็นแหลง่ท่องเที+ยวแห่งใหม ่ โซลโล WVPW ในอดีต

เคยเป็นถนนที+เป็นสะพานขา้มแยก สรา้งขึ)นตั )งแต่ปี PUWV และใช้งานมา

เรื+อยๆ จนกระทั +งปี *VPW ตรวจสอบแลว้พบว่าเสื+อมประสทิธิภาพ ไม่

สามารถใช้งานเป็นถนนได้ เนื+ องจากไมป่ลอดภยั ทางผูว้่าการกรงุโซลจึงมี

แนวคิดปิดการใช้ถนนและปรบัเปลี+ยนมาเป็นสถานที+ท่องเที+ยวให้ชาวเกาหลี

ใต้และนักท่องเที+ยวได้มาพกัผอ่นชมววิกรงุโซลโดยไมม่คี่าใช้จ่ายจึงนําเลข 

WV จากเลขสองตวัท้ายของปีที+สรา้ง และ PW จากเลขสองตวัท้ายของปีที+ปิด

ใช้งาน มาใชเ้ป็นชื+อแลนด์มารค์แห่งนี) 

บรกิารท่านด้วย  เมนู คาลบี) ( Kalbi) อาหารเกาหลแีบบปิ)งย่างที+มชีื+อเสยีง

ของเกาหล ีเป็นการนําเนื)อหมมูาหมกักบัเครื+องปรงุจนเนื)อนุ่ม แลว้จึงนําไปย่างบนแผน่โลหะที+ถูกเผาจนรอ้น ตอนยา่ง

เนื)อนั )นจะยา่งเป็นชิ)นโตพอสมควร พอใกลส้กุแลว้ก็ต้องใช้กรรไกรตดัเป็นชิ)นพอดีคํา ทานกบัเครื+องเคียงจําพวกผกั 

กระเทียม 

ที+พกั พาทุกท่านเข้าพกัที+ Lucebridge  Hotel  หรอืเทียบเท่า 

  

 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

จากนั )นพาท่านเดินทางต่อที+ ร้านนํRามนัสนเข็มแดง มหศัจรรย์แห่งธรรมชาติ ผา่น

ผลงานการวิจยัมากมายจากมหาวิทยาลยัแห่งชาติโซล ประเทศเกาหลใีต้ มสีรรพคุณช่วยลดไขมนั

และนํ+ าตาลในกระแสเลอืด ป้องกนัการเกิดเสน้เลอืดตีบ แตก ตนั และสามารถลา้งสารพิษใน

รา่งกาย เพื+อเพิ+มภมูต้ิานทานและทําให้อายุยนืแบบชาวเกาหล ีซึ+งกําลงัเป็นสิ+งที+ได้รบัความนิยม

จากคนในประเทศเกาหลเีป็นอย่างมาก 

จากนั )นพาท่านเดินทางสู ่ศนูยร์วมเครืVองสาํอางค ์Midam Cosmetic  ประเภทเวช

สาํอางค์ที+หมอ ศลัยกรรมเกาหลรีว่มออกแบบมากมาย เชน่ ผลติภณัฑ์บํารงุผวิหน้า เครอืงสาํอางค์ 

หลากหลายแบรนด์ และอื+นๆอกีมากมาย อาทเิช่น B2B ,Closee Dr.,Rojukiss ,etc นอกจากนี)ยงัมี

วนัที"สามของการเดินทาง     ศนูยนํ์:ามนัสนเข็มแดง  - ศนูยร์วมเครื"องสาํอางค ์ - ฮงแด ชอ็ปปิ: งสตรีท  - ล๊อตเต้ โซล สกาย  - 

                                                  สวนสนุกล็อตเต้เวิลด ์
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ครมีที+โด่งดงั  อาทิเช่น ครมีเมอืกหอยทาก , เซร ั +มพิษง ู, ครมีโบท็อก , Aloevera Gel . ครมีนํ)าแตก , BB Cream , 

etc 

จากนั )นพาท่านสู ่ HONGDAE SHOPPING STREET  ศูนย์รวม

เครื+องสาํอางค์ ผลติภณัฑ์บํารงุผวิพรรณ  ผลติภณัฑ์บํารุงผวิหน้า 

หลากหลายแบรนด์ดงัที+กําลงัเป็นที+นิยมในเกาหล ีเช่น SKINFOOD ,IT’S 

SKIN , CLUB CLIO , BANILACO. THE FACE SHOP , NATURE 

REPUBLIC ฯลฯ มใีห้ท่านได้เลอืกซื)ออย่างมากมาย และยงัสามารถมอบเป็น

ของฝากให้กบัคนใกลต้วัได้อกีด้วย 

พรอ้มเสรฟิด้วยเมนู จิมดกั ไก่อบซีอิ�ว เป็นเมนูอาหารเกาหลพีื)นเมอืงดั )งเดิม จิมดกัจานใหญ่นี)ประกอบไปด้วย ไก่ชิ)น

โต วุ้นเสน้เกาหลนีี)มลีกัษณะเป็นเสน้แบนใหญ่ๆทําจากมนัฝร ั +งทําให้เหนียวนุ่มเป็นพิเศษผดัคลกุเคลา้กบัซอสสตูร

เฉพาะ เสริฟ์พรอ้มข้าวสวยรอ้นๆ  การรบัประทานใช้กรรไกรตดัเสน้และไก่ฉบัๆให้เป็นชิ)นเลก็พอดีคํารบัรองต้องติดใจ 

พาทุกท่านเดินทางสู ่ LOTTE SEOUL SKY (ล็อตเต้ โซล สกาย) ตั )งอยู่ใจกลางกรงุโซล เป็นตึกที+สงูที+สดุในเกาหล ี

และสงูเป็นอนัดบัที+ R ของโลกมทีั )งหมด P*� ชั )น ความสงูอยู่ที+

ประมาณ RRR  เมตร  เรยีกได้ว่าเป็นแลนด์มารค์แห่งใหมข่องกรงุโซล 

สาํหรบัหอชมวิว “Seoul Sky” ซึ+งได้ถูกบนัทึกใหเ้ป็นหอชมวิวที+สงู

เป็นอนัดบัสามของโลก และจะเปิดให้เขา้ชมในเดือนเมษายน *VPW 

ซึ+งตั )งอยู่บนชั )น PPW-P*� ของตึกที+ สงูที+สดุในโซลอย่าง “Lotte World 

Tower”  Seoul Sky นั )นได้ทาํลาย � สถิติของ Guinness World 

Records อย่างแรกเลยคือ “ชั )นลอยฟ้าที+อยู่สงูที+สดุในโลก” บนชั )น 

PPT, “ลฟิต์ที+เรว็ที+สดุในโลก” ที+มคีวามเรว็ถึง zVV เมตรต่อนาที และ

สดุท้ายคือ “ระยะทางของลฟิต์ที+ยาวที+สดุในโลก” Seoul Sky ถูก

ดีไซน์ภายใต้คอนเซปท์ “The Beauty and Pride of Korea" (ความงามและความภาคภมูใิจของเกาหล)ี 

พาท่านเดนิทางเขา้สู ่สวนสนุกล็อตเต้เวิลด ์LOTTE WORLD เป็นสวนสนุกในรม่ขนาด

ใหญ่ ในกรงุโซล ที+นี+ มที ั )งสวนสนุกในรม่ ซึ+งจดัไดว้่าเป็นสวนสนุกในรม่ที+มชีื+อเสยีงที+สดุแห่ง

หนึ+ งในโลกเลยก็วา่ได้ และมโีซนสวนสนุกกลางแจ้ง ที+สรา้งเป็นเกาะอยู่กลางทะเลสาบซอก

ชน (Seokchon Lake)สญัลกัษณ์ของสวนสนุกแห่งนี) ก็คือแรคคูนที+ชื+อ Lotty และ Lorry ทั )ง

คู่เป็นแฟนกนั สวนสนุกแห่งนี) มกีารแบ่งพื)นที+เป็น * โซนใหญ่ๆ P.สวนสนุกในรม่ Lotte 
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World Adventure เครื+องเลน่สว่นใหญ่ของโซนนี)จะเน้นหนักสาํหรบัเด็กเลก็ เช่น Lotty’s Air Balloon , Wild Jungle ,

รวมกบัมลีานสเก็ตนํ)าแข็งไวบ้รกิารพรอ้ม *.สว่นอกีโซนนึงจะเป็นโซน Outdoor เชื+อมต่อไปยงัด้านนอกสู ่Magic 

Island เต็มไปด้วยเครื+องเลน่หวาดเสยีวแบบเอก็ซ์ตรมีต่างๆ ให้ได้สนุกสนานกนัตลอดทั )งสี+ฤดู  เช่น Gyro Drop Gyro 

Spin , Gyro Swing  เป็นเครื+องเลน่แนวเอก็ซ์ตรมีของที+นี+  สาํหรบัคนชอบความหวาดเสยีวและท้าทายไมค่วรพลาด 

เย็น  อสิระอาหารเย็น ณ ลอ็ตเต้เวิลด์ 

ที+พกั พาทุกท่านเข้าพกัที+ Lucebridge  Hotel  หรอืเทียบเท่า 

 

 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

จากนั )นนําทา่นสู ่ศนูยโ์สม (Ginseng Center) ซึ+งรฐับาลรบัรองคุณภาพว่า

ผลติจากโสมที+อายุ 6 ปี ซึ+งถือ ว่าเป็นโสมที+มคีุณภาพดีที+สดุ ชมวงจรชีวิตของ

โสม พรอ้มให้ท่านได้เลอืกซื)อโสมที+มคีุณภาพดีที+สดุและราคาถูกกว่าไทย 2 เท่า 

กลบัไปบํารงุรา่งกายหรอืฝากญาติผูใ้หญ่ที+ทา่นรกัและนับถือ 

จากนั )นนําทา่นชม ร้านสมุนไพร(Korea Herb) ใหมล่า่สดุของเกาหล ีโดยมกีาร

จดลขิสทิธิ �เรยีบรอ้ยแลว้ เป็นสมนุไพรเมลด็ฮอตเก  (ฮอตเกนาม)ู ทาง

การแพทย์เรยีกว่า ผลไมท้อง มรีสเปรี)ยว ดีสาํหรบับุคคลที+ นิยมดื+มเหลา้ ชา 

กาแฟ นํ)าอดัลม ฯลฯ เมลด็ฮอตเก จะช่วยในการลา้งสารพิษที+ตกค้างหรอืไขมนั

ที+สะสมอยู่ภายในผนังของตบัหรอืไต ช่วยให้ตบัหรอืไตของท่านแข็งแรงขึ)น ซึ+ง

ยงัสง่ผลดีต่อสขุภาพรา่งกายของท่านเอง 

จากนั )นนําทา่นเที+ยวชม หอคอยกรงุโซล  N Tower  ซึ+งอยู่บนภเูขานัมซาน 

ซึ+งเป็น P ใน PT หอคอยที+สงู ที+สดุในโลก ที+ฐานของหอคอยมสีิ+งที+น่าสนใจ

ต่างๆ เช่น ศาลาแปดเหลี+ยมปาลกั �กจอง สวนพฤกษชาติ อาคารอนุสรณ์ผู้

รกัชาติ อนั ชุง กุน นอกจากนี)โซลทาวเวอรย์งัเป็นสถานที+ถ่ายทาํละคร

เกาหลแีนวน่ารกัๆ เรื+อง “กบัดกัหวัใจยยัแมม่ด” อสิระให้ทุกท่านได้เดินเลน่

และถ่ายรปูคู่หอคอยตามอธัยาศยัหรอืคลอ้งกุญแจคู่รกั (ไมร่วมค่าขึ)นลฟิท์)  

วนัที"สี"ของการเดินทาง ศนูยโ์สม  - ร้านสมุนไพร  - หอคอยกรงุโซล  - ดิวตี:ฟรี  - ตลาดเมียงดง  - ร้านละลายเงินวอน 
                                             กรงุเทพฯ 
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พรอ้มเสรฟิด้วยเมนู พลโุกกิ สว่นผสมของเมนูนี) คือหมหูมกัชิ)นบาง ๆ ผกัต่าง ๆ เช่น กะหลํ+าปล ีฟกัทองออ่น ถั +วงอก 

แครอท เห็ดและวุ้นเสน้มาต้มรวมกนั โดยสามารถทานได้ทั )งแบบแห้งและนํ)า เครื+องเคียงต่าง ๆ คือ ถั +วงอกดอง วุ้น

เสน้ปรงุรสสาหรา่ย กิมจิ เสรฟิพรอ้มกบัข้าวสวยรอ้นๆ ท่านจะอิ+มอรอ่ยกบัเมนูอาหารนี)อย่างแน่นอน  

จากนั )นนําทา่นช้อปปิ)งสนิค้าปลอดภาษีที+ ดิวตีRฟรี  มสีนิค้าชั )นนําปลอด

ภาษีให้ท่านเลอืกซื)อมากมายกว่า 500 ชนิด ทั )ง นํ)าหอม เสื)อผา้ 

เครื+องสาํอาง กระเป๋า แว่นตา นาฬิกา กลอ้งถ่ายรปู และเครื+องประดบั ฯลฯ 

หลากหลายแบรนด์ช ั )นนํา อาธิเชน่  MCM , PRADA , SULWHASOO , 

DIOR , ANNA SUI ,LOUIS VUITTON ,SK II และอื+นๆอกีมากมายที+คุณ

จะอดใจไมไ่ด้ 

จากนั )นนําทา่น ช้อปปิR งทีVย่านเมียงดง ได้ชื+อว่าเป็นแหลง่รวม

แฟชั +นแบรนด์เกาหลชี ั )นนํา ซึ+งในแต่ละวนัจะมวียัรุน่เกาหลมีา

เดินช้อปปิ)งกนัอยา่งลน้หลาม ท่านสามารถหาซื)อสนิค้าได้อยา่ง

หลากหลายทั )งเสื)อผา้,รองเท้า,กระเป๋า,เครื+องสาํอางซึ+งเป็นที+

รูจ้กัอย่างดีของคนไทย อาทิ Etude , Skinfood, Laneige, 

Innisfree, Tony Moly, The Face Shop เครื+องประดบั, ซีดี

เพลง, วีซีด-ีดีวีดีหนังและซีรี+ย์ฮิต ต ทลอดจนของที+ระลกึที+มีรปูดาราคนโปรดของท่านอยู่ในสนิคา้ 

จากนั )นพาท่านเดินทางสู ่ร้านละลายเงินวอนหรือ Supermarket ที+นี+

มขีนมพื)นเมอืงเกาหลหีลากชนิด อาธิเช่น ขนมขบเคี)ยว ช็อคโกแลค็ กิม

จิ มามา่ รวมไปถึงของใช้ในครวัเรอืน เช่น ตะเกยีบ ถ้วยใสข่้าว กระทะ 

ซอสปรงุรส และของฝากของที+ ระลกึมใีห้ท่านได้เลอืกซื)อมากมาย พรอ้ม

มบีรกิารบรรจุกลอ่งตามเงื+อนไขของรา้น 

ได้เวลาอนัสมควรนําทา่นสูส่นามบนิอนิชอนเพื+อเตรยีมตวัเดินทางกลบักรงุเทพฯ   

PW.�V-*V.QV น.เหินฟ้ากลบัสูป่ระเทศไทย โดยสายการบิน  EASTAR JET  เที+ยวบินที+ ZE511 / ZE513  หรอืเทียบเท่า //               

JEJU AIR // JIN AIR // T’WAY (ขอสงวนสทิธิ Lการเปลี�ยนแปลงสายการบินโดยมต้ิองแจ้งให้ทราบลว่งหน้า) 

*สายการบินมกีารเปลี+ยนแปลงได้ในระดบัเทียบเท่ากนั นํ)าหนักกระเป๋า PR กิโลกรมั / 1 ชิ)น 

 21.30-00.35 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 
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************************************************************************************ 

***กรณีที*กองตรวจคนเขา้เมืองทั% งที*กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเขา้ประเทศที*ระบุในรายการ

เดินทาง ทางบริษทัฯจะไมรั่บผิดชอบใดๆทั% งสิ%นและขอสงวนสิทธิ> ที*จะไม่คืนคา่บริการไม่วา่กรณีใดๆทั% งสิ%น ซึ* งอย ู่

นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั*** ในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยตา่งๆ เชน่ กรณีการลา่ชา้ของสายการบิน อุบัติเหตุ ภัย

ธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจราจรติดขดั หรือสิ*งของสูญหายตามสถานที*ตา่ง  ๆที*เกิดขึ%นอยูเ่หนือการควบคุมของบริษทั 

และเจ้าหน้าที* ที*จะส่งผลกระทบให้เสียเวลาในการท่องเที*ยวที*ระบุในโปรแกรม ผูเ้ดินทางไม่สามารถเรียกร้องคา่เสียหาย   

 
  

เงื�อนไขการให้บริการกรณีสาํรองที� นั� ง  

เงื�อนไขการให้บริการกรณีสาํรองที�นั�ง  
ราคาโปรโมชั�น  จอง+ชาํระยอดเต็มทันที 1 วันหลังจากการจอง (ก่อน 16.00 น.) // **ยกเลิกไม่ได้** 

ราคาปกติ  จองมัดจาํ 5,000 บาท / ส่วนที)เหลือ 35 วันก่อนเดินทาง // **ยกเลิกไม่ได้** 

#เงื�อนไขการยกเลกิ//เปล ี�ยนแปลงวนัเดนิทาง //เปล ี�ยนโปรแกรม (โปรดอา่นใหล้ะเอยีดกอ่นจอง) 

*ยกเลกิการเดนิทางไมไ่ดท้กุกรณี // ยดึคา่มดัจําและคา่ทวัรเ์ต็มจํานวน* 

**โปรแกรมนี+เปลี�ยนวนัเดนิทางไมไ่ด ้// เปลี�ยนจองโปรแกรมอื�นไมไ่ด*้* 

**กรุณาตรวจสอบPassportผูเ้ดนิทางว่าเดนิทางแน่นอนก่อนส่งใหเ้จา้หนา้ที� เพราะเปลี�ยนแปลงผูเ้ดนิทางไม่ได ้
(กรณีสามารถเปลี�ยนแปลงไดม้คีา่ใชจ้่ายเพิ�มเตมิ)** 

ราคานี �รวม 
-   ค่าตั9วเครื�องบิน ตามที�ระบุในรายการ ไป-กลบัพร้อมคณะ  
-   ค่าภาษีสนามบิน ทกุแห่งที�มี   
-   ค่าอาหารทกุมื �อ ตามที�ระบุในรายการ / ค่าเข้าชมสถานที�ต่างๆ ตามรายการ 
-   ค่าที�พกัระดบัมาตรฐาน = คืน (พกัห้องละ =-> ท่าน)  
-   ค่ารถรับ-ส่ง และนําเที�ยวตามรายการ / ค่านํ �าหนกักระเป๋าสมัภาระท่านละ ?@ กก. /1ชิ �น 
-   ค่าหวัหน้าทวัร์ผู้ ชํานาญเส้นทาง นําท่านท่องเที�ยวตลอดรายการในต่างประเทศ 
             (ขอสงวนสิทธิCหวัหน้าทวัร์ไม่บินขึ �นไปพร้อมกรุ๊ปทวัร์)  
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-   ค่าประกันอบุัติเหตรุะหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ ?,FFF,FFF บาท  (เงื�อนไขตามกรมธรรม์)  
             (กรณีมีการเคลมประกันเอกสารขอเป็นภาษาองักฤษเท่านั �น)  **ไม่รวมประกนัครอบคลุมสุขภาพ ซื+อประกนั

เพิ�มเตมิ ตดิตอ่ไดท้ี�เจา้หนา้ที�ทราเวลสปร*ี* 

 
ราคานี �ไม่รวม 
-   ค่าธรรมเนียมคนขบัรถและไกด์ท้องถิ�น 20,000 วอน ต่อท่านตลอดทริป 
-   ค่าใช้จ่ายส่วนตวั อาทิ ค่าทําหนงัสือเดินทาง, ค่าโทรศพัท์ส่วนตัว, ค่าซกัรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และ 
เครื�องดื�มที�ส ั�งเพิ�มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั�งเพิ�ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทวัร์แล้วจ่ายเพิ�มเองต่างหาก) 
-   ค่าภาษีมลูค่าเพิ�ม 7% และภาษีหกั ณ ที�จ่าย 3% (ใบกรณีออกใบเสร็จเต็มรูปแบบ) 
-   ค่านํ �าหนกักระเป๋าสมัภาระ ที�หนกัเกินสายการบินกําหนด (ปกติ 15 กก.) 
-   ค่าวีซ่าสําหรับพาสปอร์ต ต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1) พาสปอร์ต 2) ใบประจําตวัคนต่างด้าว 3) ใบสําคญัถิ�นที�
อยู่  4) สําเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) 5) สมดุบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี) 6) รูปถ่ายสี 2 นิ �ว 2 รูป ผู้ เดินทางเตรียมเอกสารและดําเนินการยื�นวีซ่า
ด้วยตนเองเท่านั �น  (สําหรับหนงัสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนงัสือเดินทางต้องทําเรื� องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื�นวีซ่า) 
-  ค่าอาหารที�ลกูค้ารับประทานทานนอกเหนือหรือเปลี�ยนแปลงจากที�โปรแกรมกําหนด หากลกูค้าไม่สามารถรับประทาน
อาหารที�ทางทวัร์จดัให้ กรุณาเตรียมอาหารสําเร็จรูปส่วนตัวสํารองมาด้วย 

 
ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิกการเดินทางหรือเปลี�ยนชื�อผู้ เดินทางได้*** 

กรุ๊ปที�เดินทางต้องการันตีมดัจํากับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ รวมถึงเที�ยวบินพิเศษเช่น Charter 
Flight, Extra Flight  จะไม่มีการคืนเงินมดัจํา หรือ ค่าทวัร์ทั �งหมด 

หมายเหตุ 
-           จํานวนผู้ เดินทาง ขั �นตํ�า ผู้ ใหญ่ =F ท่าน (ผู้ ใหญ่) ขึ �นไป โดยบริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย @ วันก่อนการเดินทาง 
-           ราคานี �เป็นราคาสําหรับนกัท่องเที�ยวชาวไทยหรือผู้ ถือหนงัสือเดินทางไทยเท่านั �น (นกัท่องเที�ยวต่างประเทศชําระเพิ�มท่าน
ละ >,FFF บาท) 
 -            เที�ยวบิน ราคา อาหาร โรงแรม และรายการท่องเที�ยว สามารถเปลี�ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึง
ผลประโยชน์ของผู้ เดินทางเป็นสําคญั 
-           สงวนสิทธิCในการเปลี�ยนแปลงเที�ยวบินทั �งไปและกลบัโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
-           หนงัสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า _ เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้ มีจดุประสงค์เดินทางเพื�อท่องเที�ยว 
เท่านั �น (หากหนงัสือเดินทางเหลือน้อยกว่า _ เดือนทําให้ไม่สามารถเดินทางได้ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆทั �งสิ �น) 
-           ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั �งสิ �นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนดัหยุดงาน, การก่อ
จลาจล ภัยธรรมชาติ หรือกรณีที�ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที�ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที�กรมแรงงานทั �ง
จากไทยและต่างประเทศซึ�งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
-           ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั �งสิ �น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที�ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหาร
บางมื �อ เพราะค่าใช้จ่ายทกุอย่าง ทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก เดินทางแล้ว 
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-           ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั �งสิ �น หากเกิดสิ�งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอบุัติเหตทีุ�เกิดจาก ความ
ประมาทของตวันกัท่องเที�ยวเอง 
-           ตั9วเครื�องบินเป็นตั9วราคาพิเศษ กรณีที�ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนํามาเลื�อนวนัหรือคืนเงิน 
-          การติดต่อใดๆกับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมาย ฯลฯ ต้องทําในวันทําการของบริษัทดงันี � วันจนัทร์ - วนัศกุร์ 
เวลา Fd.FF น. - ?e.FF น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าว และวนัหยุดนตัฤกษ์ที�รัฐบาลประกาศในปีนั �นๆ ถือว่าเป็นวนัหยุดทําการของ
บริษัท 
-          มคัคเุทศก์ พนกังาน  ไม่มีอํานาจในการให้คําสญัญาใดๆ แทนบริษัททั �งสิ �น เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้ มีอํานาจขอบริษัท
กํากับเท่านั �น 
-           หากท่านที�ต้องการออกตั9วภายในประเทศ อาทิเช่นเครื�องบิน รถไฟ กรุณาสอบถามที�เจ้าหน้าที�ทกุครั �งก่อนทําการออกตั9ว 
เพื�อป้องกันปัญหาเที�ยวบินล่าช้า เปลี�ยนแปลงไฟล์ทบิน การยกเลกิไฟล์ทบิน เปลี�ยนแปลงวนัเดินทางกรณีเกิดการผิดพลาดจาก
สายการบิน  โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าซึ�งอยู่เหนือการควบคมุของทางบริษัท ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบและคืนค่าใช้จ่ายให้ใน
ทกุกรณี 
-           ถ้าลกูค้าไม่เข้าร้านค้าช้อปปิ�งตามที�โปรแกรมกําหนด ทางแลนด์ปรับเงินค่าเข้าร้านช็อปร้านละ >,FFF บาท 
           ห้องพกั (Double Bed // Twin Bed) เป็น  ON REQUEST) ขึ �นอยู่กับห้องว่าง ณ วนัเข้าพกั และโรงแรมที�เข้าพกั ไม่สามารถ 
CONFIRM ให้ได้ 
-           ถ้าลกูค้ามีความประสงค์ขอแยกตวัจากทวัร์หรือการท่องเที�ยวกับคณะ ทางแลนด์ปรับเงินวนัละ @,FFF บาท/ท่าน 
-           ขอสงวนสิทธิCการตดัห้องพกัสําหรับผู้ ที�ไม่เดินทาง ผู้ ร่วมเดินทางไม่สามารถใช้ห้องพกัได้ 
-           ขอสงวนสิทธิCสําหรับลกูค้าที�เดินทางท่องเที�ยว และไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านั �น 
-            เมื�อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั �งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับใน
เงื�อนไข ข้อตกลงต่างๆ ที�ได้ระบุไว้แล้วทั �งหมด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

***เนื"องจากทางแลนดเ์กาหลี ได้รบัแจ้งเตือนหลายครั :งจากกองตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลีใต้  และจากสายการบิน เรื"องผู้แอบแฝงมาเป็น

นักท่องเที"ยว แต่ไปด้วยวตัถุประสงคอื์"น เช่น ไปทํางาน แรงงานผิดกฎหมาย ดงันั:นตั :งแต่วันที" 6 มีนาคม HIJ6 โปรแกรม KOREA PLUS + SPECIAL ทาง

แลนดเ์กาหลีจาํเป็นต้องเก็บค่าประกันเพื"อให้ลูกค้าไป-กลับพร้อมกรุป๊เท่านั:น เป็นจาํนวนเงิน (3,000 บาท หรือ 100,000 วอน) หากลูกค้าเป็นนักท่องเที"ยว

จริงๆ เดินทางท่องเที"ยวพร้อมกรุป๊และกลับพร้อมกรุป๊ตามโปรแกรมที"กําหนด สามารถขอรบัเงินประกันนี: คืนเตม็จาํนวน ดงันั:นจึงใคร่ขอความร่วมมือ

จากลูกค้าปฎิบติัตามเงื"อนไขดงักล่าว  (ขอสงวนสิทธิ[ ไม่คืนเงินประกันกรณีลุกค้าไม่ผา่นกองตรวจคนเข้าเมือง หรือ กรมแรงงานทั :งที"ประเทศไทยและ

ประเทศเกาหลีใต้)*** 

หากท่านถูกเจ้าหน้าที"ตม.เกาหลี กักตัวไม่ให้เดินทางเข้าประเทศ ค่าใช้จ่ายที"เกิดขึ:นในระหว่างถูกกักตัวและส่งตัวกลับประเทศไทย                                

ลูกค้าจะต้องเป็นผู้ชาํระเองทั :งหมด 

หมายเหตุ : ขอแจ้งให้ทราบว่า ทางคณะทัวรจ์ะออกเดินทางท่องเที"ยวหลังเวลาเครื"องลงประมาณ 6 ชั "วโมง ทางทวัรไ์ม่มีนโยบายให้คณะรอ ท่านที"ติด

ด่านตรวจคนเข้าเมือง หากสามารถผา่นเข้าเมืองได้จะต้องเดินทางไปพบกับคณะทวัรด้์วยตนเอง และไม่สามารถเรียกร้องค่าเดินทางจากทวัรไ์ด้ เพื"อ

ความเป็นระเบยีบและคณะได้ท่องเที"ยวอย่างเตม็เวลา ขออภยัในความไม่สะดวก 
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*ทางแลนดท์คึวามจําเป็นตอ้งเรยีกเก็บคา่ประกนัการเดนิทาง ทา่นละ 5,000 
บาท >> กรณีท ี�ทา่นเขา้ขา่ยตอ้งสงสยัวา่ไมไ่ดซ้ ื+อทวัรเ์พื�อการทอ่งเที�ยวแต่

หลบหนเีขา้เกาหล ีหากทา่นตดิ ต.ม หรอืหนหีายไมก่ลบัพรอ้มกรุ๊ป ทวัรไ์มค่นื
เงนิประกนัทกุกรณี (กรณีไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ปทวัร ์คนืใหเ้ต็มจํานวน) 

 
โปรดอา่น ช ี+แจง้เร ื�องการผา่นเขา้ออกประเทศเกาหลใีต ้

# ทราเวล สปร ีทําธุรกจิเพื�อการท่องเที�ยวเท่านั�น ไม่สนับสนุนใหลู้กคา้เดนิทางเขา้ประเทศเกาหลใีตโ้ดยผดิ
กฎหมายและในข ั+นตอนการอนุญาตใหผ้า่นเขา้ออกประเทศเกาหลใีตข้ ึ+นอยูก่บัการพจิารณาของ ต.ม , กรม
แรงงาน, และเจา้หนา้ท ี�ของรฐัผูม้อํีานาจเทา่น ั+น ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของ
ทา่นเอง // หากทา่นใดไมผ่า่นในทกุกรณี จากฝั�งไทยหรอืฝั�งเกาหล ีเนื�องจากสาเหตุตา่งๆเชน่มเีจตนา
ในการหลบหนเีขา้เมอืง, ไป-กลบั ไมพ่รอ้มทวัร ์หรอืสาเหตุอ ื�นๆ ทราเวล สปรขีอสงวนสทิธิVไมค่นืคา่ทวัร ์
คา่บรกิารใดๆท ั+งส ิ+น  (ต.ม หรอืเจา้หนา้ที�อาจมกีารเรยีกเกบ็เงนิเพิ�มเตมิอีกจํานวนหนึ�ง ซึ�งเป็นคา่เปลี�ยนตั>วกลับใน
กรณทีี�ท่านถูกพจิารณาไม่ใหเ้ขา้ประเทศและค่าปรับอื�นๆ)  
 
# เนื�องจากมผูีซ้ ื�อทัวรเ์พื�อจุดประสงคอ์ื�นๆ เช่นการหลบหนีเขา้เมอืง ทางไกดห์รอืหัวหนา้ทัวรอ์าจมกีารเกบ็เล่ม 
PASSPORT ของผูเ้ดนิทางไวต้ั �งแต่วันแรกและจะคนืใหว้ันสุดทา้ยในวันเดนิทางกลับ 
# หัวหนา้ทัวรห์รอืไกดไ์ม่สามารถช่วยพูดกบั ต.ม หรอืเจา้หนา้ที�ผูเ้ก ี�ยวขอ้งไดใ้นทุกกรณผูีเ้ดนิทางจะตอ้งช่วยเหลอื
ตัวเองและพสิูจน์ตนเองใหไ้ดว้า่ท่านเป็นนักท่องเที�ยว 
ในกรณทีี�ลูกคา้เดนิทางไปประเทศเกาหลใีต ้แลว้ไม่ผ่านการตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศเกาหลใีต ้(เขา้ข่ายเป็น

แรงงานหลบหนีเขา้เมอืงโดยผดิกฎหมาย) ทําใหลู้กคา้ตอ้งถูกส่งตวักลับเขา้ประเทศไทย จงึมคี่าใชจ่้ายที�เกดิขึ�นใน
การเปลี�ยนตั>วขากลับรวมถงึค่าบรกิารอื�นๆที�เกดิขึ�นดว้ย ฉะนั�น ลูกคา้ตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบค่าใชจ่้ายที�เกดิขึ�นที�

ประเทศเกาหลเีรยีกเกบ็ ทางผูจั้ดและทางสายการบนิจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายที�เกดิขึ�นทุกกรณ ีลูกคา้อาจจะตอ้ง
รับผดิชอบค่าปรับที�ประเทศเกาหลเีรยีกเก็บ หรอืลูกคา้ตอ้งรอกลับประเทศไทยในเที�ยวบนิถัดไปที�มทีี�นั�งว่างหรอื
ตามวันเดนิทางของตั>วเครื�องบนิ  ทั �งนี�แลว้แต ่ทางเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศเกาหลแีละสายการบนิ

ทางผูจั้ดไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
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เพิ�มเตมิ 
**เอกสารท ี�ควรนําตดิตวัมาดว้ยในวนัเดนิทาง กรณีต ม เกาหล ีอาจขอเรยีกด ู

 

**อยา่ลมืนําเลม่PASSPORT มาดว้ย (เลม่เดยีวกบัสําเนาที�สง่มาใหก้บัเจา้หนา้ที�เทา่น ั+น) 
และตอ้งมอีายุการใชง้านไดอ้กีอยา่งนอ้ย 6 เดอืนนบัจากวนัเดนิทาง** 

 

1.หลักฐานการทํางานประจําของนักท่องเที�ยว เช่น บัตรพนักงาน นามบัตร บัตรขา้ราชการ หรอืหนังสอืรับรองการ
ทํางาน ถา้เป็นเจา้ของธุรกจิ ควรเตรยีมใบประกอบธุรกจิ บรษัิท   
2. หลักฐานการเงนิ เช่น เงนิสดสกลุ USD หรอืสกลุเงนิวอน บัตรเครดติตา่งๆ Visa card, AMEX Dinners club หรอื 
Master card สมุดบัญชเีงนิฝาก เป็นตน้ 
3. ใบรับรองสถานศกึษาหากท่านยังอยู่ในระหว่างการศกึษา หรอืบัตรนักศกึษาและควรเดนิทางกบัผูป้กครอง เช่น 
บดิา มารดา ป้า นา้ อา ที�มนีามสกลุเดยีวกนั 
4. กรณเีด็กอายุตํ�ากว่า 18 ปี ควรมบีดิามารดา ที�มนีามสกลุเดยีวกนัเดนิทางไปดว้ย หากนามสกลุไม่เหมอืนกนั ควร
เตรยีมเอกสารรับรองบุตร และหากไม่ไดเ้ดนิทางกบับดิามารดา (เดนิทางกบัญาต)ิ ควรเตรยีมเอกสารอนุญาตจิาก
ผูป้กครองใหม้กีารเดนิทางไปต่างประเทศได ้โดยไปดําเนินการที�สํานักงานเขตใกลบ้า้น และเด็กอายุตํ�ากวา่ 15 ปี 
โปรดเตรยีมสูตบัิตรไปดว้ย 
5. พาสปอรต์ใหม่ ควรนําพาสปอรต์เกา่ตดิตวัไปดว้ย 
6. การแต่งกายสุภาพเหมาะสม ไม่ควรสวมรองเทา้แตะ 

7. หากมกีารเปลี�ยนชื�อ/นามสกลุควรเตรยีมใบแปลี�ยนชื�อ/นามสกลุตัวจรงิไปดว้ย 

 

*การผา่นเขา้-ออกประเทศเกาหล ีเป็นการพจิารณาของต .ม เทา่น ั+น ทวัรไ์มส่ามารถชว่ยไดท้กุกรณี ผู ้
เดนิทางตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง หากทา่นไมผ่า่นต.มดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทรา

เวลสปรไีมค่นืเงนิใดๆท ั+งส ิ+น เนื�องจากอยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของเรา 

 

 



 

 

 

รหสัทวัร ์: TSAU01 

รหสัทวัร ์: TSAU01 
สอบถาม/เช็คที�ว่าง โปรดแจง้รหสัทวัร ์

โปรดอ่านรายละเอยีดและเงื�อนไขท ั+งหมดก่อนทําการจองและ 
ชําระเงนิเพื�อประโยชนข์องท่าน เราจะยดึตามเงื�อนไขที�ระบุนี+ 

และถอืว่าท่านไดย้อมรบัเงื�อนไขแลว้ หากสงสยัสอบถามเจา้หนา้ที� 

*จองทวัร+์ เพิ�มเพื�อน LINE: @travelspree1  ลุน้ 10,000บ. ทุก 3 เดอืน ตลอดปี 2018   
ประกาศผล LIVE สด ผา่น FACEBOOK ทราเวลสปร ีและทาง LINE OFFICIAL* 

 


