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KOREA PLUS + SPECIAL WINTER 2018-2019 

4 DAYS 2 NIGHTS BY TWAY/JEJU AIR/EASTAR JET/JIN AIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* โปรแกรมนี�จะมเีจา้หนา้ที�สง่กรุ๊ปที�สนามบนิสวุรรณภูม ิแต่จะไมม่ไีกดห์รือเจา้หนา้ที�เดนิทางไปดว้ยผู ้
เดนิทางตอ้งเดนิทางไปสนามบนิอนิชอนดว้ยตนเองและเจอไกด์รอรับที�สนามบนิอนิชอน** 
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**โปรแกรมนี�เป็น PROMOTION ราคาถกู ก่อนจองโปรดอ่านและทําความเขา้ใจเสียก่อน 
ทราเวลสปรีจะถอืวา่ท่านไดย้อมรับเงื�อนไขนี�แลว้** 

1. โปรแกรมนี�จะมเีจา้หนา้ที�ส่งกรุ๊ปที�สนามบนิสุวรรณภมู ิแต่จะไมม่ไีกด์หรือเจา้หนา้ที�เดนิทางไปดว้ย 
ผูเ้ดนิทางตอ้งเดนิทางไปเกาหลดีว้ยตนเองและเจอไกดร์อรบัที�สนามบนิฝั�งเกาหล ีจงึเหมาะ
สําหรับลูกคา้ที�เคยเดนิทางไปตา่งประเทศมาแลว้หรือไปบอ่ยแลว้ ไมเ่หมาะกบัท่านที�ไมเ่คยเดนิทาง
ไปต่างประเทศ 

2.บางครั�งสายการบนิมกีารดงึที�คืนกะทนัหนัดว้ยเหตผุลบางประการซ ึ�งทวัร์ไมท่ราบล่วงหนา้ กรุ๊ปอาจ
ตอ้งยกเลกิการเดนิทาง เราจะคืนเงนิเต็มจํานวนภายใน7วนั เฉพาะคา่ทวัรท์ี�ท่านชําระมาเทา่น ั*น ไม่
มกีารคืนตั>วภายในหรือที�พกัที�ทา่นไดจ้องมากรุงเทพ  ดังนั �นไมแ่นะนําใหท้า่นจองทัวร์นี�หากทา่นมตีั>ว
เครื�องบนิภายใน เพราะหากเกดิเหตุสุดวสิัยใดๆก็ตามที�จําเป็นตอ้งยกเลกิกรุ๊ป ค่าใชจ้่ายในส่วนนี�จะ
เป็นความรับชอบของลูกคา้เอง 

3.บางกรุ๊ปอาจมคีวามจําเป็นตอ้งใชส้ายการบนิคนสายและคนละไฟท ์อาจมกีารแยกบนิบา้งในบางกรุ๊ป 

3.โปรแกรมนี�เป็นราคาโปรโมชั�นจะเนน้รา้นชอ้ปปิ* งและรฐับาล กรณีเกดิเหตุสุดวสิยัดว้ยสภาพ
อากาศหรือสถานการณ์ต่างๆทําใหเ้วลาไมเ่พยีงพอ สถานที�ท่องเที�ยวบางอย่างจะโดนตัดออก  โดยจะ
คงรา้นชอ้ปปิ�งและรา้นรัฐบาลไวเ้ป็นหลัก 

4.หากเจา้หนา้ที�สง่กรุป๊ที�สนามบนิพจิารณาแลว้วา่ท่านเขา้ขา่ยตอ้งสงสยัเป็นแรงงานและ
หลบหน ีเจา้หนา้ที�มสีทิธ ิZเรยีกเกบ็เงนิประกนัการเดนิทางกบัทา่นทนัท ี(โปรแกรมโซล//พซูาน
ท่านละ 5,000 // โปรแกรมเกาะเชจทู่านละ10,000) หากท่านไปกลับพรอ้มกรุ๊ป ไมห่นี ไมห่าย ไม่
ตดิตม ไกด์จะคืนเงนิประกนัใหเ้ต็มจํานวนในวนัเดนิทางกลับ แต่หากท่านตดิตม หรอืหายจากทวัร ์
ไม่คนืทุกกรณี 
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PROMOTION จํานวนจํากดั ลดสงูสดุ 3,000 บาท  
จากราคาปกต ิจองดว่น  

BOOKING เป็นแบบระบบออนไลน ์ราคาจะปรบัเปลี�ยนอตัโนมตั ิราคาและจํานวนที�ว่าง
เปลี�ยนแปลงตลอด กรุณาเช็คที�ว่าง  

ราคานี�  ไม่มีราคาเด็ก สําหรับTHAILAND PASSPORT เท่านั�น ต่างชาติเพิ%ม 3,000 บาท 

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

***ยกเลิกไม่ได้ทุกกรณี/เปลี%ยนวันเดินทางไม่ได้/เปลี%ยนผู้ เดินทางไม่ได้** 

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

อตัโนมตัเินื�องจากเป็นBOOKING ONLINE กรุณาเช็คท ี�วา่งและ
ราคากบัเจา้หนา้ท ี�คร ั*งตอ่คร ั*ง และเมื�อไดท้ ี�วา่งและราคาแลว้ 

แนะนําควรทาํการจองและชําระเงนิตาม INVOICE หากยงัไมจ่อง
หรอืหากหากไมท่าํการชําระเงนิตามกาํหนด ตอ้งเช็คราคากบั

เจา้หนา้ท ี�ใหมท่กุคร ั*ง 

**ราคาโปรจํากดัจํานวน และราคาจะมกีาร
เปลี�ยนแปลงหรอืจะปรบัขึ*นเร ื�อยๆ ตอ้งเช็ค

ราคาวนัตอ่วนักบัเจา้หนา้ที�เทา่น ั*น** 
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  **ราคาโปรจํากดัจํานวน และราคาจะมกีารเปล ี�ยนแปลงหรอืปรบั
ข ึ*นเร ื�อยๆ ตอ้งเช็คราคาวนัตอ่วนักบัเจา้หนา้ท ี�เทา่น ั*น** 

PERIOD ราคาปกต ิโปรเริ�มตน้ที� 

01/Dec/2018 ∼ 04/Dec/2018 17,200   14,200 

02/Dec/2018 ∼ 05/Dec/2018 16,900   13,900 

03/Dec/2018 ∼ 06/Dec/2018 16,900   13,900 

04/Dec/2018 ∼ 07/Dec/2018 16,900   13,900 

05/Dec/2018 ∼ 08/Dec/2018 17,200   14,200 

06/Dec/2018 ∼ 09/Dec/2018 19,500   16,500 

07/Dec/2018 ∼ 10/Dec/2018 21,500   18,500 

08/Dec/2018 ∼ 11/Dec/2018 18,500   15,500 

09/Dec/2018 ∼ 12/Dec/2018 16,900   13,900 

10/Dec/2018 ∼ 13/Dec/2018 16,900   13,900 

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

12/Dec/2018 ∼ 15/Dec/2018 17,200   14,200 

13/Dec/2018 ∼ 16/Dec/2018 17,500   14,500 

14/Dec/2018 ∼ 17/Dec/2018 17,500   14,500 

15/Dec/2018 ∼ 18/Dec/2018 17,200   14,200 

16/Dec/2018 ∼ 19/Dec/2018 16,900   13,900 

17/Dec/2018 ∼ 20/Dec/2018 16,900   13,900 
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18/Dec/2018 ∼ 21/Dec/2018 16,900   13,900 

19/Dec/2018 ∼ 22/Dec/2018 18,200   15,200 

20/Dec/2018 ∼ 23/Dec/2018 18,500   15,500 

21/Dec/2018 ∼ 24/Dec/2018 18,500   15,500 

22/Dec/2018 ∼ 25/Dec/2018 18,800   15,800 

23/Dec/2018 ∼ 26/Dec/2018 18,500   15,500 

24/Dec/2018 ∼ 27/Dec/2018 18,500   15,500 

25/Dec/2018 ∼ 28/Dec/2018 18,800   15,800 

26/Dec/2018 ∼ 29/Dec/2018 21,500   18,500 

27/Dec/2018 ∼ 30/Dec/2018 23,500   20,500 

28/Dec/2018 ∼ 31/Dec/2018 26,500   23,500 

29/Dec/2018 ∼ 01/Jan/2019 25,500   22,500 

30/Dec/2018 ∼ 02/Jan/2019 23,500   20,500 

31/Dec/2018 ∼ 03/Jan/2019 20,500   17,500 

01/Jan/2019 ∼ 04/Jan/2019 18,200   15,200 

02/Jan/2019 ∼ 05/Jan/2019 18,200   15,200 

03/Jan/2019 ∼ 06/Jan/2019 18,200   15,200 

04/Jan/2019 ∼ 07/Jan/2019 18,200   15,200 

05/Jan/2019 ∼ 08/Jan/2019 17,200   14,200 

06/Jan/2019 ∼ 09/Jan/2019 16,900   13,900 
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07/Jan/2019 ∼ 10/Jan/2019 16,900   13,900 

08/Jan/2019 ∼ 11/Jan/2019 16,900   13,900 

09/Jan/2019 ∼ 12/Jan/2019 17,200   14,200 

10/Jan/2019 ∼ 13/Jan/2019 17,500   14,500 

11/Jan/2019 ∼ 14/Jan/2019 17,500   14,500 

12/Jan/2019 ∼ 15/Jan/2019 17,200   14,200 

13/Jan/2019 ∼ 16/Jan/2019 16,900   13,900 

14/Jan/2019 ∼ 17/Jan/2019 16,900   13,900 

15/Jan/2019 ∼ 18/Jan/2019 16,900   13,900 

16/Jan/2019 ∼ 19/Jan/2019 17,200   14,200 

17/Jan/2019 ∼ 20/Jan/2019 17,500   14,500 

18/Jan/2019 ∼ 21/Jan/2019 17,500   14,500 

19/Jan/2019 ∼ 22/Jan/2019 17,200   14,200 

20/Jan/2019 ∼ 23/Jan/2019 16,900   13,900 

21/Jan/2019 ∼ 24/Jan/2019 16,900   13,900 

22/Jan/2019 ∼ 25/Jan/2019 16,900   13,900 

23/Jan/2019 ∼ 26/Jan/2019 17,200   14,200 

24/Jan/2019 ∼ 27/Jan/2019 17,500   14,500 

25/Jan/2019 ∼ 28/Jan/2019 17,500   14,500 

26/Jan/2019 ∼ 29/Jan/2019 17,200   14,200 
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27/Jan/2019 ∼ 30/Jan/2019 16,900   13,900 

28/Jan/2019 ∼ 31/Jan/2019 16,900   13,900 

29/Jan/2019 ∼ 01/Feb/2019 16,900   13,900 

30/Jan/2019 ∼ 02/Feb/2019 17,200   14,200 

31/Jan/2019 ∼ 03/Feb/2019 17,500   14,500 

01/Feb/2019 ∼ 04/Feb/2019 17,500   14,500 

02/Feb/2019 ∼ 05/Feb/2019 17,200   14,200 

03/Feb/2019 ∼ 06/Feb/2019 16,900   13,900 

04/Feb/2019 ∼ 07/Feb/2019 16,900   13,900 

05/Feb/2019 ∼ 08/Feb/2019 16,900   13,900 

06/Feb/2019 ∼ 09/Feb/2019 17,200   14,200 

07/Feb/2019 ∼ 10/Feb/2019 17,500   14,500 

08/Feb/2019 ∼ 11/Feb/2019 17,500   14,500 

09/Feb/2019 ∼ 12/Feb/2019 17,200   14,200 

10/Feb/2019 ∼ 13/Feb/2019 16,900   13,900 

11/Feb/2019 ∼ 14/Feb/2019 16,900   13,900 

12/Feb/2019 ∼ 15/Feb/2019 16,900   13,900 

13/Feb/2019 ∼ 16/Feb/2019 17,200   14,200 

14/Feb/2019 ∼ 17/Feb/2019 17,500   14,500 

15/Feb/2019 ∼ 18/Feb/2019 19,500   16,500 
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16/Feb/2019 ∼ 19/Feb/2019 19,500   16,500 

17/Feb/2019 ∼ 20/Feb/2019 17,500   14,500 

18/Feb/2019 ∼ 21/Feb/2019 17,200   14,200 

19/Feb/2019 ∼ 22/Feb/2019 16,900   13,900 

20/Feb/2019 ∼ 23/Feb/2019 17,200   14,200 

21/Feb/2019 ∼ 24/Feb/2019 17,500   14,500 

22/Feb/2019 ∼ 25/Feb/2019 17,500   14,500 

23/Feb/2019 ∼ 26/Feb/2019 17,200   14,200 

24/Feb/2019 ∼ 27/Feb/2019 16,900   13,900 

25/Feb/2019 ∼ 28/Feb/2019 16,900   13,900 

26/Feb/2019 ∼ 01/Mar/2019 16,900   13,900 

27/Feb/2019 ∼ 02/Mar/2019 17,200   14,200 

28/Feb/2019 ∼ 03/Mar/2019 17,500   14,500 

*ราคานี*ผู้เดนิทางตอ้งไปกลบัพรอ้มกรุป๊เท่าน ั*น !!! เที�ยวตามโปรแกรมกําหนด หากไมล่งรา้นรฐับาลหรอื
รา้นช้อปปิ* ง เก็บเพิ�มท่านละ 100USD ตอ่ท่าน ตอ่รา้น (ประมาณรา้นละ3,000บาท) 

� ราคานี*สําหรบักรุ๊ปJOINเทา่น ั*น 1 GROUP+1ไกด/์/กรณีกรุ๊ปส่วนตวักรุณาเช็คกบัเจา้หนา้ที� 

� ราคาอาจมกีารเปลี�ยนแปลง เนื�องจากต ัgวเครื�องบนิปรบัขึ*น 
� Passport ตอ้งเป็นแบบทอ่งเที�ยว(สแีดงเลือดหมู) หากใชแ้บบอื�นตอ้งแจง้เจา้หนา้ที�กอ่นจอง 

� ราคานี*ใชสํ้าหรบั THAILAND PASSPORT เทา่น ั*น .. ชาวตา่งชาตอิาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิ�มโปรดแจง้กอ่น 
� โปรแกรมที�ตอ้งขอวซี่าตอ้งใชเ้วลาในการดําเนนิการ หากทา่นตอ้งใชเ้ลม่เดนิทางระหวา่งนี*โปรดแจง้กอ่น  
� ทวัรเ์ป็นแบบต ัgวกรุ๊ปเลือกที�น ั�งไมไ่ด ้สายการบนิเป็นผูจ้ดัที��น ั�งให ้ซึ�งทวัรไ์มส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 

� เร ื�องต ัgวเครื�องบนิ ผูเ้ดนิทางตอ้งเดนิทางพบเจา้หนา้ที�ตามใบนดัหมายและรบัต ัgวที�สนามบนิเทา่น ั*น* 
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***หากมตี ัgวภายในกรุณาแจง้กอ่นทําการจองและกอ่นโอนเงนิทุกคร ั*งทวัรจ์ะไมร่บัผิดชอบคา่ใช้จา่ยที�

เกดิขึ*น หากมกีารเปลี�ยนแปลงเช่นกรุป๊ไมค่อนเฟิรม์เดนิทาง***  

  

**ใบนดัหมายจะสง่มาประมาณ 5 วนักอ่นเดนิทาง** (นบัจากวนัเดนิทาง)  
*PASSPORT ตอ้งมอีายุการใชง้านไดอ้ีกอยา่งนอ้ย6-10เดอืนนบัจากวนัเดนิทาง เพื�อประโยชนข์องทา่นเอง* 

(หากตอ้งการรเีควสเพิ�มเตมิเชน่ไมท่านหมู,อื�นๆ กรุณาเขยีนลงในสําเนาพาสปอรต์) 

โปรแกรมเป็นแบบจอยดท์วัรก์บับรษิทัแลนดช์ั*นนาํ ทราเวล สปร ีเป็นตวัแทนรบัจองทวัรแ์ละประสานงานเท่าน ั*น (เราจดัเฉพาะกรุ๊ปส่วนตวั) 

 

*โปรแกรมและไฟทบ์นิเปลี�ยนแปลงได ้ ตารางทวัรแ์ละท ี�พกัในแต่ละเมอืงสลบัสบัเปลี�ยนไดต้ามความเหมาะสม* 

*ขอสงวนสทิธ ิZเปลี�ยนสายการบนิในระดบัเดยีวกนั (ระดบั5ดาวเปลี�ยนบนิ5ดาว//LowCostเปลี�ยนบนิLowCost) 

ที�พกั : จํานวน 2 คนื ระดบัเทยีบเท่า 3 ดาว (พกัหอ้งละ2-3ท่าน) 
(บางประเทศพกัไดแ้คห้อ้งละ2ทา่น หากมา3ทา่น อาจตอ้งเสยีค่าพกัเดี�ยว กรุณาเช็คกบัเจา้หนา้ท ี�)  

*กรณุาเตรยีมทปิ ตอ่ลกุคา้ 1 ท่าน 20,000วอน* (เก็บณวนัเดนิทางที�สนามบนิ) 

 

19.30 – 23.30 น.  คณะเดินทางพร้อมกนัที� ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณชั &น ' ช ั &นผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์

สายการบิน  EASTAR JET // JEJU AIR // T’WAY   หน้าเคาน์เตอร์เช็คอิน ……. ใกล้ประตูทางเข้าหมายเลข …… 

โดยมีเจ้าหน้าที�จากบริษทัฯคอยให้การต้อนรบัและอํานวยความสะดวก ในเรื�องของเอกสาร 

 

22.20 -03.05 ออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลี โดยสายการบิน  EASTAR JET  โดยเที�ยวบิน ZE512 / ZE514  หรือ

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

การบินโลว์คอสต์ไม่เสริฟอาหารบนเครื�องบิน เสิร์ฟเป็นนํ&าเปล่าเท่านั &น // นํ&าหนักกระเป๋า HI กิโลกรมั /ท่าน/Hชิ&น (ขอ

สงวนสิทธิ Lการเปลี�ยนแปลงสายการบินโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า) 

 

วนัแรกของการเดินทาง พบกนัที�สนามบินสวุรรณภูมิ  

ข้อแนะนํา  ถ้าต้องการนําของเหลวขึ �นเครื�องใสก่ระเป๋าถือติดตัวจะต้องบรรจุในบรรจุภัณฑ์ และมีปริมาณไม่เกิน 100 มิลลลิติรต่อชิ �น (รวมกันไม่เกิน 

1 ลติร) บรรจุภัณฑ์ดังกลา่ว ควรใสใ่นถงุที�โปร่งใสและสามารถเปิด-ปิดได้ด้วย ให้นําถงุขึ �นไปเพยีงใบเดียวเท่านั �น การนําผลติภัณฑ์ของสดที�ทําจาก

สตัว์ไม่ว่าเนื �อหมู เนื �อวัว ผกั ผลไม้สด ไม่อนุญาต ให้นําเข้าประเทศเพื�อป้องกันโรคต่างๆ เพราะหากศุลกากรตรวจพบจะต้องเสยีค่าปรับ 
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หมายเหตุ  MUST READ 

*สายการบนิมกีารเปลี�ยนแปลงไดใ้นระดบัเทยีบเทา่กนั ดงันี* EASTAR JET//TWAY//JEJU AIR//JIN AIR 

*เวลานดัหมายขึ*นอยูก่บัสายการบนิและไฟทบ์นิที�ได ้(เวลานดัประมาณ 19.00-22.00)  

*เจา้หนา้ที�ส่งใบนดัหมายใหป้ระมาณ 5 วนักอ่นเดนิทาง 

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

 

 

06.20-10.10 เดินทางถึงสนามบนิอินชอน  ประเทศเกาหลีใต้  (กรุณาปรับเวลาของท่านให้เร็วขึ �น = ชั�วโมง เพื�อให้

ตรงกับเวลาท้องถิ�นของประเทศเกาหลี)  และผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร 

 พาท่านนมัสการเศยีรพระพุทธรุปที� วัดวาวูจองซา Waujeongsa Temple  เป็น วัดเก่าแก่ที�ตั �งอยู่กลางภูเขา ทํา

ให้ได้เห็นวิวธรรมชาติที�ล้อมรอบอย่างสวยงาม จึงเป็นแหล่งท่องเที�ยว

ที�นิยมอีกที�หนึ�งเลย เมื�อเข้าไปยังไม่ทันถึงตัววัดก็จะเห็นเศียร

พระพุทธรูปไม้สลักขนาด ใหญ่มากสีทองอร่าม ดูโด่ดเด่นมาแต่ไกล 

ซึ�งเป็นสัญลักษณ์ที�สําคัญของวัดนี � เศียรพระพุทธรูปนี �มีความสูงถึง 8 

เมตร วางตั �งอยู่บนกองหินขนาดใหญ่ ถ้ามองจากระยะไกลกองหินนี �

จะดูเหมือนลําตัวของพระพุทธรูป แต่ความจริงแล้วมีแค่เศียรพระเท่านั �นที�ทํามาจากไม้ โดยเศียรพระพุทธรูปที�นี�ได้รับการ

บนัทึกลงกินเนสบุ๊คให้เป็นรูปสลักจากไม้ ที�มีขนาดใหญ่ที�สุดในโลกด้วย ที�นี�ถึงติดอันดับแหล่งท่องเที�ยวในเกาหลีใต้ 

วันที�สองของการเดินทาง    วัดวาวูจองซา  - ลานสกี 
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กลางวัน  พร้อมเสริฟด้วยเมนู พลุโกกิ  ส่วนผสมของเมนูนี � คือหมูหมักชิ �นบาง ๆ  ผักต่าง ๆ  เช่น กะหลํ�าปลี ฟักทองอ่อน 

ถั�วงอก แครอท เห็ดและวุ้นเส้นมาต้มรวมกัน โดยสามารถทานได้ทั �งแบบแห้งและนํ �า เครื�องเคียงต่าง ๆ  คือ ถั�วงอกดอง วุ้น

เส้นปรุงรสสาหร่าย กิมจิ เสริฟพร้อมกับข้าวสวยร้อนๆ ท่านจะอิ�มอร่อยกับเมนูอาหารนี �อย่างแน่นอน 

จากนั �นนําคณะเดินทางสู่ ลานสกี ระหว่างทางท่านจะได้ชื�นชมบรรยากาศสองข้างทางในช่วงฤดูหนาวอันแสนงดงามของ

ประเทศเกาหลีที�สวยที�สุดเมื�อถึงสกีรีสอร์ทอิสระให้ทุกท่านได้สัมผสัหิมะและสถานที�ที�งดงาม พร้อมถ่ายรูปเป็นที�ระลกึและ

เล่นสกีซึ�งลานสกีแห่งนี �มีความท้าทายให้ท่านได้สัมผสัด้วยเนินหิมะที�มีความสูงไม่ตํ�ากว่า E กิโลเมตรขึ �นไป และเป็นที�

กล่าวขวัญถึงว่าเป็นสวรรคข์องนักสกีมือใหม่ แต่ก็มีทางวิ�งสําหรับมืออาชีพเช่นกัน มีเนินรูปตัวเอสเป็นตัวเชื�อมระหว่าง

ยอดเนินและพื �นด้านล่างมาท้าทายความสามารถของท่านตามอัธยาศัยพร้อมเพลดิเพลินกับบรรยากาศของสายลมเย็นใน

ฤดูหนาวและทํากิจกรรมสนุกๆ บนลานหิมะกว้าง  (ราคาไม่รวมอุปกรณ์สกี)  

***ลานสกีจะเปิดให้บริการขึ ,นอยู่กับสภาพอากาศและปริมาณหิมะในขณะนั,น  *** หาก

ไม่มีสกีแล้ว ขอตัดโปรแกรมออกโดยไม่มีโปรแกรมอื�นทดแทนและไม่มีการคืน

ค่าใช้จ่ายใดๆทั ,งสิ ,น 

 

 

 

 

 

เย็น พร้อมเสริฟด้วยเมนู ทัคคาลบี � อาหารยอดนิยมอีกชนิดหนึ�ง ของคนเกาหลี นําไก่ บาร์บคีิว ผักต่างๆ ผัดร่วมกับซอส

บาร์บคีิวเกาหลีในกระทะแบน วิธีการทานโดยห่อกับผักกาดแก้วเกาหลี เมื�อทานไประยะหนึ�งจะนําข้าวสวยและสาหร่าย
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เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  

จากนั �นพาท่านเดินทางตอ่ที� ร้านนํ,ามันสนเข็มแดง มหัศจรรย์แห่งธรรมชาติ ผ่านผลงานการวจัิย 

มากมายจากมหาวทิยาลัยแห่งชาติโซล ประเทศเกาหลีใต้ มีสรรพคณุช่วยลดไขมันและนํ �าตาลในกระแสเลือด 

ป้องกันการเกิดเส้นเลอืด  ตีบ แตก ตัน และสามารถล้างสารพิษในร่างกาย เพื�อเพิ�มภูมิต้านทานและทําให้อายยุืนแบบชาว

เกาหลี ซึ�งกําลังเป็นสิ�งที�ได้รับความนิยมจากคนในประเทศเกาหลเีป็นอย่างมาก 

จากนั �นพาท่านเดินทางสู ่ศูนย์รวมเครื�องสําอางค์ Midam Cosmetic  ประเภทเวชสําอางค์ที�หมอ 

ศัลยกรรมเกาหลีร่วมออกแบบมากมาย เช่น ผลิตภัณฑ์บาํรุงผิวหน้า เครื�องสําอางค์ หลากหลายแบรนด์ และอื�นๆ

อีกมากมาย อาทิเช่น B2B ,Closee Dr.,Rojukiss ,etc นอกจากนี �ยังมีครีมที�โด่งดัง  อาทิเช่น ครีมเมือกหอยทาก , เซรั�มพิษ

งู , ครีมโบท็อก , Aloevera Gel . ครีมนํ �าแตก , BB Cream , etc 

จากนั �นพาท่านสู่  HONGDAE SHOPPING STREET  ศูนย์รวมเครื�องสําอางค ์ผลิตภัณฑ์บาํรุงผิวพรรณ  ผลิตภัณฑ์

บาํรุงผิวหน้า หลากหลายแบรนด์ดังที�กําลงัเป็นที�นิยมในเกาหล ีเช่น  ETUDE ,SKINFOOD ,IT’S SKIN , CLUB CLIO , 

BANILACO. THE FACE SHOP , NATURE REPUBLIC ฯลฯ มีให้ท่านได้เลือกซื �ออย่างมากมาย และยังสามารถมอบ

เป็นของฝากให้กับคนใกล้ตัวได้อีกด้วย 

 

 

วันที�สามของการเดินทาง  ศูนย์นํ ,ามันสนเข็มแดง  - ศูนย์รวมเครื� องสําอางค์  - ฮงแด ช็อปปิ,งสตรีท  - หอคอยกรุงโซล  

                                   ล๊อตเต้ โซล สกาย  - สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์ 
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กลางวัน บริการท่านด้วย  เมนู คาลบ ิ( Kalbi) อาหารเกาหลีแบบปิ�งย่างที�มีชื�อเสียงของเกาหลี เป็นการนําเนื �อหมูมาหมัก

กับเครื�องปรุงจนเนื �อนุ่ม แล้วจึงนําไปย่างบนแผ่นโลหะที�ถูกเผาจนร้อน ตอนย่างเนื �อนั �นจะย่างเป็นชิ �นโตพอสมควร พอใกล้

สุกแล้วก็ต้องใช้กรรไกรตดัเป็นชิ �นพอดีคํา ทานกับเครื�องเคียงจําพวกผกั กระเทียม   

จากนั �นนําท่านเที�ยวชม หอคอยกรุงโซล  N Tower  ซึ�งอยู่บนภูเขานัมซาน ซึ�งเป็น E ใน Em หอคอยที�สูงที�สุดในโลก ที�

ฐานของหอคอยมีสิ�งที�น่าสนใจต่างๆ เช่น ศาลาแปดเหลี�ยมปาลกัoกจอง สวน

พฤกษชาติ อาคารอนุสรณ์ผู้รักชาติ อัน ชุง กุน นอกจากนี �โซลทาวเวอร์ยงัเป็น

สถานที�ถ่ายทําละครเกาหลแีนวน่ารักๆ เรื�อง “กับดักหัวใจยัยแม่มด” อิสระให้ทุก

ท่านได้เดินเล่นและถ่ายรูปคู่หอคอยตามอัธยาศัยหรือคล้องกุญแจคู่รัก (ไม่รวม

ค่าขึ �นลิฟท์) 

พาทุกท่านเดินทางสู่  LOTTE SEOUL SKY (ล็อตเต้ โซล สกาย) ตั �งอยู่ใจกลางกรุงโซล เป็นตึกที�สูงที�สดุในเกาหลแีละ

สูงเป็นอันดับที� r ของโลกมีทั �งหมด E=s ชั �น ความสูงอยู่ที�ประมาณ rrr  เมตร  เรียกได้ว่า

เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของกรุงโซล สําหรับหอชมวิว “Seoul Sky” ซึ�งได้ถูกบนัทึกให้เป็น

หอชมวิวที�สูงเป็นอันดับสามของโลก และจะเปิดให้เข้าชมในเดือนเมษายน =uEv ซึ�งตั �งอยู่

บนชั �น EEv-E=s ของตึกที�สูงที�สุดในโซลอย่าง “Lotte World Tower”  Seoul Sky นั �นได้

ทําลาย s สถิติของ Guinness World Records อย่างแรกเลยคือ “ชั �นลอยฟ้าที�อยู่สูงที�สุด

ในโลก” บนชั �น EEm, “ลิฟต์ที�เร็วที�สุดในโลก” ที�มีความเร็วถึง zuu เมตรต่อนาที และสุดท้าย

คือ “ระยะทางของลิฟตที์�ยาวที�สดุในโลก” Seoul Sky ถูกดีไซน์ภายใต้คอนเซปท์ “The 

Beauty and Pride of Korea" (ความงามและความภาคภูมิใจของเกาหล)ี 

พาท่านเดินทางเข้าสู ่สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์ LOTTE WORLD เป็นสวนสนุกในร่มขนาดใหญ่ ใน

กรุงโซล ที�นี�มีทั �งสวนสนุกในร่ม ซึ�งจัดได้ว่าเป็นสวนสนุกในร่มที�มีชื�อเสียงที�สดุแห่งหนึ�งในโลกเลยก็

ว่าได้ และมีโซนสวนสนุกกลางแจ้ง ที�สร้างทั �งคู่เป็นแฟนกัน สวนสนุกแห่งนี � มีการแบง่พื �นที�เป็น = 

โซนใหญ่ๆ E.สวนสนุกในร่ม Lotte World Adventure เครื�องเล่นส่วนใหญ่ของโซนนี �จะเน้นหนัก
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สําหรับเด็กเล็ก เช่น Lotty’s Air Balloon , Wild Jungle ,รวมกับมีลานสเก็ตนํ �าแข็งไว้บริการพร้อม =.ส่วนอีกโซนนึงจะเป็น

โซน Outdoor เชื�อมต่อไปยังด้านนอกสู่ Magic Island เต็มไปด้วยเครื�องเล่นหวาดเสียวแบบเอ็กซ์ตรีมต่างๆ ให้ได้

สนุกสนานกันตลอดทั �งสี�ฤดู  เช่น Gyro Drop Gyro Spin , Gyro Swing  เป็นเครื�องเล่นแนวเอ็กซ์ตรีมของที�นี� สําหรับคน

ชอบความหวาดเสียวและท้าทายไม่ควรพลาด 

เย็น อิสระอาหารเย็น ณ ล็อตเต้เวิล์ด  

ที�พัก พาทุกท่านเข้าพักที� Lucebridge  Hotel  หรือเทียบเท่า 

  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

 จากนั �นนําท่านชม ร้านสมุนไพร(Korea Herb) ใหม่ล่าสุดของเกาหลี โดยมีการจดลิขสทิธิ�เรียบร้อย  แล้ว เป็น

สมุนไพรเมล็ดฮอตเก  (ฮอตเกนามู) ทางการแพทย์เรียกว่า ผลไม้ทอง มีรสเปรี �ยว ดี

สําหรับบุคคลที� นิยมดื�มเหล้า ชา กาแฟ นํ �าอัดลม ฯลฯ เมล็ดฮอตเก จะช่วยในการ

ล้างสารพิษที�ตกค้างหรือไขมันที�สะสมอยู่ภายในผนังของตับหรือไต ช่วยให้ตับหรือไต

ของท่านแข็งแรงขึ �น ซึ�งยังส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายของท่านเอง 

จากนั �นนําท่านสู ่ศูนย์โสม (Ginseng Center) ศูนย์โสมแห่งนี �รัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที�อายุ 6 ปี 

ซึ�งถือว่าเป็นโสมที�มีคุณภาพดทีี�สุด  ภายในจะมีเจ้าหน้าที�ให้ความรู้เกี�ยวกับโสม

พร้อมอธิบายคุณภาพและผลิตภัณฑ์ที�ผลิดจากโสม ให้ท่านได้เลือกซื �อโสมที�มี

คุณภาพดีที�สุดและราคาถูก กลับไปบาํรุงร่างกายหรือฝากญาติผู้ใหญ่ที�ท่านรัก

และนับถือ 

วันที�สี�ของการเดินทาง   ร้านสมุนไพร  - ศูนย์โสม  - ดิวตี ,ฟรี  - พระราชวังถ็อกซูกุง  - บลูเฮาส์  - ตลาดเมียงดง  -   
                                      ร้านละลายเงินวอน 
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จากนั �นนําท่านช้อปปิ�งสินค้าปลอดภาษีที� ดิวตี ,ฟรี  มีสินค้าชั �นนําปลอดภาษีให้ท่านเลือกซื �อ

มากมายกว่า 500 ชนิด ทั �ง นํ �าหอม เสื �อผ้า เครื�องสําอาง กระเป๋า แว่นตา นาฬิกา กล้องถ่ายรูป 

และเครื�องประดับ ฯลฯ หลากหลายแบรนด์ชั �นนํา อาธิเช่น  MCM , PRADA , SULWHASOO , 

DIOR , ANNA SUI ,LOUIS VU  

กลางวัน พร้อมเสริฟด้วยเมนู ชาบู ชาบู (Shabu Shabu) จะเป็นการนําผักหลากหลายชนิด เห็ดต่างๆ โอเด้ง เบคอนหมู

รวมกันไว้ในหม้อ และจะเติมด้วยนํ �าซุปร้อนๆ สูตรเฉพาะของแต่ละร้าน แล้วต้มจนเดือด ก่อนจะเริ�มรับประทาน ก็จะนําอุ

ด้งลงต้มอีกครั �ง จะทานพร้อมกับข้าวสวย หรืออุด้งก็ได้ เมนูชาบูชาบู ถือได้ว่าเป็นรายการอาหารที�ขาดไม่ได้ในโปรแกรม

ทัวร์เกาหลี เพราะรสชาติของนํ �าซุป ผักต่างๆในหม้อ ทําให้เป็นที�ชื�นชอบของหลายท่าน หากท่านใดทานรสจัดหน่อย ก็

สามารถขอนํ �าจิ �มเกาหล ีเติมเพิ�มรสชาตIิTTON ,SK II และอื�นๆอีกมากมายที�คุณจะอดใจไม่ได้ 

พาท่านเยี�ยมชม พระราชวังถ็อกซูกุง (Deosugung Palace) ซึ�งแปลว่า พระราชวังแห่งความอายยุืน

นานและมั�งคง ที�ได้รับการพระราชทานชื�อจากกษัตริยชุ์นจอง เป็นที�ประทับของเจ้าชายวอนชาน 

ระหว่างปี 1454 – 1488  จนถึงกษัตริย์โกจอง กษัตริย์ก่อนองค์สุดท้ายของราชวงศโ์ชชอนก็ถูกบงัคับให้

สละราชสมบตัิที�นี�โดยญี�ปุ่ น ในปี 1907 และพระองค์ก็ทรงประทับอยู่ที�นี�จนสิ �นพระชนม์ ในปี ค.ศ.1919 

พระราชวังนี �ตั �งอยู่ตรงข้ามกับ ศาลาว่าการเมืองแห่งกรุงโซล (City  Hall) มีประตูทางเข้าที�สวยงาม คือประตูแทฮันมุน 

(Daehanmun Gate) ภายในมีพระที�นั�งซุงวาจอน (Junghwajeon) หันหน้าไปทางทิศใต้ บริเวณรอบกําแพงด้านหน้า

พระราชวัง มีช่างแกะสลักไม้เป็นตัวอักษรฮันกึล และมีการแสดงพธิีเปลี�ยนเวรยามหน้าประตูพระราชวัง 

นําท่านเข้าชม Blue House หรือก็คือทําเนียบประธานาธบิดแีห่งเกาหลใีต้ ได้ชื�อบลูเฮ้าส์เพราะวา่

เมื�อมองจากด้านนอกเข้าไปที�อาคารดังกล่าวจะเห็นเป็นสีฟ้าอ่อนทั �งหลัง คนก็เลยเรียกตามสีของอาคาร

หลังนี � ทําเนียบประธานาธิบดีแห่งนี �ไม่เปิดให้บุคคลทั�วไปหรือนักท่องเที�ยวเข้าชมภายใน แต่สามารถชม

จากด้านนอกและถ่ายภาพไกล ๆได้ อาคารบลูเฮ้าเป็นสถาปัตย์กรรมเกาหลีผสมกับสถาปัตย์กรรมร่วม

สมัยที�มีความโดดเด่นเฉพาะตัว ด้านหลงัของบลูเฮ้าสเ์ป็นภูเขาที�เชื�อว่าช่วยเสริม ฮวงจุ้ย ด้านหน้าของบลูเฮ้าส์มีลานกว้าง

และมีอนุสาวรีย์รูปนกฟีนิกซ์ อันหมายถึงความเป็นอมตะ จุดนี �จะเป็นที�ซึ�งนักท่องเที�ยวนิยมมาถ่ายภาพไว้เป็นที�ระลกึ 
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จากนั �นนําท่าน ช้อปปิ,งที� ย่านเมียงดง ได้ชื�อว่าเป็นแหล่งรวมแฟชั�นแบรนด์เกาหลชัี �นนํา ซึ�งในแต่ละวันจะมีวัยรุ่นเกาหลีมา

เดินช้อปปิ�งกันอย่างล้นหลาม ท่านสามารถหาซื �อสินค้าได้อย่างหลากหลายทั �งเสื �อผ้า,รองเท้า,กระเป๋า,เครื�องสาํอางซึ�งเป็นที�

รู้จักอย่างดีของคนไทย อาทิ Etude , Skinfood, Laneige, Innisfree, Tony Moly, The Face Shop เครื�องประดับ, ซีดีเพลง, 

วีซีดี-ดีวีดีหนังและซีรี�ย์ฮิต ตลอดจนของที�ระลึกที�มีรูปดาราคนโปรดของท่านอยู่ในสนิค้ามีให้เลอืกซื �ออย่างมากมาย 

 

 

 

 

 

 

จากนั �นพาท่านเดินทางสู ่ร้านละลายเงินวอนหรือ Supermarket ที�นี�มีขนมพื �นเมืองเกาหลีหลากชนิด อาธิเช่น ขนมขบ

เคี �ยว ช็อกโกแล็ค กิมจิ มาม่า รวมไปถึงของใช้ในครัวเรือน เช่น ตะเกียบ ถ้วยใส่ข้าว กระทะ ซอสปรุงรส และของฝากของที�

ระลึกมีให้ท่านได้เลือกซื �อมากมาย พร้อมมีบริการบรรจุกลอ่งตามเงื�อนไขของร้าน 
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ได้เวลาอันสมควรนําท่านสูส่นามบนิอินชอนเพื�อเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ   

Ev.su-=u.su น.  เหินฟ้ากลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบนิ  EASTAR JET  หรือเทียบเท่า 

 21.30-00.30  น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทับ 

* สายการบนิโลวค์อสไม่เสริฟอาหารบนเครื�องบนิ เสริฟเป็นนํ �าเปล่าเท่านั �น // นํ �าหนักกระเป๋า 15 กิโลกรัม /ท่าน/1ชิ �น  

* ขอสงวนสิทธิ�การเปลี�ยนแปลงสายการบนิ เที�ยวบนิ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

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

***กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมืองท ั�งที�กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศปฏเิสธมิให้เดินทางออกหรือเขา้ประเทศที�ระบใุนรายการ

เดินทาง ทางบริษทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆท ั�งสิ�นและขอสงวนสิทธิ/ที�จะไม่คนืคา่บริการไม่วา่กรณีใดๆท ั�งสิ�น ซึ�งอยู่

นอกเหนือความรบัผดิชอบของบริษทั*** ในกรณีเกดิเหตสุุดวสิยัตา่งๆ เชน่ กรณีการล่าชา้ของสายการบนิ อุบตัเิหต ุภยั

ธรรมชาต ิ การนัดหยุดงาน การจราจรตดิขดั หรือสิ�งของสูญหายตามสถานที�ตา่งๆ ที�เกดิขึ�นอยู่เหนือการควบคมุของบริษทั 

และเจ้าหน้าที� ที�จะส่งผลกระทบให้เสียเวลาในการทอ่งเที�ยวที�ระบใุนโปรแกรม ผูเ้ดินทางไม่สามารถเรียกรอ้งคา่เสียหาย   

        #เงื�อนไขการให้บริการกรณีสํารองที�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//เปลี�ยนแปลงวนัเดนิทาง //เปลี�ยนโปรแกรม (โปรดอา่นใหล้ะเอยีดกอ่นจอง) 

*ยกเลกิการเดนิทางไม่ไดท้กุกรณี // ยดึคา่มดัจําและคา่ทวัรเ์ต็มจํานวน* 

**โปรแกรมนี*เปลี�ยนวนัเดนิทางไมไ่ด ้ // เปลี�ยนจองโปรแกรมอื�นไม่ได*้* 

**กรุณาตรวจสอบPassportผูเ้ดนิทางวา่เดนิทางแนน่อนกอ่นสง่ใหเ้จา้หนา้ที� เพราะเปลี�ยนแปลงผูเ้ดนิทางไมไ่ด ้
(กรณีสามารถเปลี�ยนแปลงไดม้คีา่ใชจ้า่ยเพิ�มเตมิ)** 
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ราคานี ,รวม 
-   ค่าตั�วเครื�องบิน ตามที�ระบุในรายการ ไป-กลบัพร้อมคณะ  
-   ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที�มี   
-   ค่าอาหารทุกมื �อ ตามที�ระบุในรายการ / ค่าเข้าชมสถานที�ต่างๆ ตามรายการ 
-   ค่าที�พกัระดับมาตรฐาน = คืน (พกัห้องละ =-s ท่าน)  
-   ค่ารถรับ-สง่ และนําเที�ยวตามรายการ / ค่านํ �าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละ Er กก. /1ชิ �น 
-   ค่าหัวหน้าทัวร์ผู้ชํานาญเส้นทาง นําท่านท่องเที�ยวตลอดรายการในต่างประเทศ 
             (ขอสงวนสทิธิ�หัวหน้าทัวร์ไม่บินขึ �นไปพร้อมกรุ๊ปทัวร์)  
-   ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ E,uuu,uuu บาท  (เงื�อนไขตามกรมธรรม์)  

             (กรณีมีการเคลมประกันเอกสารขอเป็นภาษาอังกฤษเท่านั �น)  **ไมร่วมประกนัครอบคลุมสุขภาพ ซื*อประกนั

เพิ�มเตมิ ตดิตอ่ไดท้ ี�เจา้หนา้ที�ทราเวลสปร*ี* 

 
ราคานี ,ไม่รวม 
-   ค่าธรรมเนียมคนขับรถและไกด์ท้องถิ�น 20,000 วอน ต่อท่านตลอดทริป 
-   ค่าใช้จ่ายสว่นตัว อาทิ ค่าทําหนังสอืเดินทาง, ค่าโทรศัพท์สว่นตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และ 
เครื�องดื�มที�สั�งเพิ�มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั�งเพิ�ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ�มเองต่างหาก) 
-   ค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม 7% และภาษีหัก ณ ที�จ่าย 3% (ใบกรณีออกใบเสร็จเต็มรูปแบบ) 
-   ค่านํ �าหนักกระเป๋าสมัภาระ ที�หนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ 15 กก.) 
-   ค่าวีซ่าสาํหรับพาสปอร์ต ต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1) พาสปอร์ต 2) ใบประจําตัวคนต่างด้าว 3) ใบสาํคัญถิ�นที�
อยู ่4) สาํเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) 5) สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี) 6) รูปถ่ายส ี2 นิ �ว 2 รูป ผู้เดินทางเตรียมเอกสารและดําเนินการยื�นวีซ่า
ด้วยตนเองเท่านั �น  (สาํหรับหนังสอืเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสอืเดินทางต้องทําเรื�องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื�นวีซ่า) 
-  ค่าอาหารที�ลกูค้ารับประทานทานนอกเหนือหรือเปลี�ยนแปลงจากที�โปรแกรมกําหนด หากลกูค้าไม่สามารถรับประทาน
อาหารที�ทางทัวร์จัดให้ กรุณาเตรียมอาหารสาํเร็จรูปสว่นตัวสาํรองมาด้วย 

 
ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลกิการเดินทางหรือเปลี�ยนชื�อผู้เดินทางได้*** 

กรุ๊ปที�เดินทางต้องการันตีมัดจํากับสายการบิน หรือผา่นตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ รวมถึงเที�ยวบินพเิศษเช่น Charter 
Flight, Extra Flight  จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรือ ค่าทัวร์ทั �งหมด 

หมายเหต ุ
-           จํานวนผู้เดินทาง ขั �นตํ�า ผู้ใหญ่ =u ท่าน (ผู้ใหญ่) ขึ �นไป โดยบริษัทจะแจ้งให้ทราบลว่งหน้าอยา่งน้อย r วันก่อนการเดินทาง 
-           ราคานี �เป็นราคาสาํหรับนักท่องเที�ยวชาวไทยหรือผู้ถือหนังสอืเดินทางไทยเท่านั �น (นักท่องเที�ยวต่างประเทศชําระเพิ�มท่าน
ละ s,uuu บาท) 
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 -            เที�ยวบิน ราคา อาหาร โรงแรม และรายการท่องเที�ยว สามารถเปลี�ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึง
ผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสาํคัญ 
-           สงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงเที�ยวบินทั �งไปและกลบัโดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
-           หนังสอืเดินทาง ต้องมีอายเุหลอืใช้งานไม่น้อยกว่า z เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื�อท่องเที�ยว 
เท่านั �น (หากหนังสอืเดินทางเหลอืน้อยกว่า z เดือนทําให้ไม่สามารถเดินทางได้ทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบใดๆทั �งสิ �น) 
-           ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั �งสิ �นหากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยดุงาน, การก่อ
จลาจล ภัยธรรมชาติ หรือกรณีที�ท่านถกูปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที�ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที�กรมแรงงานทั �ง
จากไทยและต่างประเทศซึ�งอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯ 
-           ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั �งสิ �น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที�ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหาร
บางมื �อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอยา่ง ทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก เดินทางแล้ว 
-           ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั �งสิ �น หากเกิดสิ�งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที�เกิดจาก ความ
ประมาทของตัวนักท่องเที�ยวเอง 
-           ตั�วเครื�องบินเป็นตั�วราคาพเิศษ กรณีที�ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนํามาเลื�อนวันหรือคืนเงิน 
-          การติดต่อใดๆกับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล ์ หรือจดหมาย ฯลฯ ต้องทําในวันทําการของบริษัทดังนี � วันจันทร์ - วันศุกร์ 
เวลา u�.uu น. - Em.uu น. นอกจากวันเวลาดังกลา่ว และวันหยดุนัตฤกษ์ที�รัฐบาลประกาศในปีนั �นๆ ถือว่าเป็นวันหยดุทําการของ
บริษัท 
-          มัคคุเทศก์ พนักงาน  ไม่มีอํานาจในการให้คําสญัญาใดๆ แทนบริษัททั �งสิ �น เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอํานาจขอบริษัท
กํากับเท่านั �น 
-           หากท่านที�ต้องการออกตั�วภายในประเทศ อาทิเช่นเครื�องบิน รถไฟ กรุณาสอบถามที�เจ้าหน้าที�ทุกครั �งก่อนทําการออกตั�ว 
เพื�อป้องกันปัญหาเที�ยวบินลา่ช้า เปลี�ยนแปลงไฟลท์บิน การยกเลกิไฟลท์บิน เปลี�ยนแปลงวันเดินทางกรณีเกิดการผดิพลาดจาก
สายการบิน  โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบลว่งหน้าซึ�งอยูเ่หนือการควบคุมของทางบริษัท ทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบและคืนค่าใช้จ่ายให้ใน
ทุกกรณี 
-           ถ้าลกูค้าไม่เข้าร้านค้าช้อปปิ �งตามที�โปรแกรมกําหนด ทางแลนด์ปรับเงินค่าเข้าร้านช็อปร้านละ s,uuu บาท 
           ห้องพกั (Double Bed // Twin Bed) เป็น  ON REQUEST) ขึ �นอยูกั่บห้องว่าง ณ วันเข้าพกั และโรงแรมที�เข้าพกั ไม่สามารถ 
CONFIRM ให้ได้ 
-           ถ้าลกูค้ามีความประสงค์ขอแยกตัวจากทัวร์หรือการท่องเที�ยวกับคณะ ทางแลนด์ปรับเงินวันละ r,uuu บาท/ท่าน 
-           ขอสงวนสทิธิ�การตัดห้องพกัสาํหรับผู้ที�ไม่เดินทาง ผู้ร่วมเดินทางไม่สามารถใช้ห้องพกัได้ 
-           ขอสงวนสทิธิ�สาํหรับลกูค้าที�เดินทางท่องเที�ยว และไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านั �น 
-            เมื�อท่านตกลงชําระเงนิไม่ว่าทั ,งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับใน
เงื�อนไข ข้อตกลงต่างๆ ที� ได้ระบุไว้แล้วทั ,งหมด 
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***เนื�องจากทางแลนด์เกาหลี ได้รบัแจ้งเตือนหลายคร ั 1งจากกองตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลีใต้  และจากสายการบิน เรื�องผูแ้อบแฝงมาเป็น

นักท่องเที�ยว แต่ไปด้วยวตัถปุระสงค์อื�น เช่น ไปทํางาน แรงงานผิดกฎหมาย ดงันั 1นต ั 1งแต่วนัที� > มีนาคม ?@A> โปรแกรม KOREA PLUS + SPECIAL ทาง

แลนด์เกาหลีจําเป็นต้องเก็บค่าประกนัเพื�อใหล้กูค้าไป-กลบัพร้อมกร ุ๊ปเท่านั 1น เป็นจํานวนเงิน (3,000 บาท หรือ 100,000 วอน) หากลกูค้าเป็นนักท่องเที�ยว

จริงๆ เดินทางท่องเที�ยวพร้อมกร ุ๊ปและกลบัพร้อมกร ุ๊ปตามโปรแกรมที�กําหนด สามารถขอรบัเงินประกนันี1คืนเต็มจํานวน ดงันั 1นจึงใคร่ขอความร่วมมือ

จากลกูค้าปฎิบติัตามเงื�อนไขดงักล่าว  (ขอสงวนสิทธิU ไม่คืนเงินประกนักรณีลกุค้าไม่ผา่นกองตรวจคนเข้าเมือง หรือ กรมแรงงานท ั 1งที�ประเทศไทยและ

ประเทศเกาหลีใต้)*** 

หากท่านถกูเจ้าหน้าที�ตม.เกาหลี กกัตวัไม่ให้เดินทางเข้าประเทศ ค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ 1นในระหวา่งถกูกกัตวัและส่งตวักลบัประเทศไทย                                

ลกูค้าจะต้องเป็นผูชํ้าระเองท ั 1งหมด 

หมายเหตุ : ขอแจ้งให้ทราบวา่ ทางคณะทวัร์จะออกเดินทางท่องเที�ยวหลงัเวลาเครื�องลงประมาณ > ช ั �วโมง ทางทวัร์ไม่มีนโยบายให้คณะรอ ท่านที�ติด

ด่านตรวจคนเข้าเมือง หากสามารถผา่นเข้าเมืองได้จะต้องเดินทางไปพบกบัคณะทวัร์ด้วยตนเอง และไม่สามารถเรียกร้องค่าเดินทางจากทวัร์ได้ เพื�อ

ความเป็นระเบียบและคณะได้ท่องเที�ยวอย่างเต็มเวลา ขออภยัในความไม่สะดวก 
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*ทางแลนดท์คึวามจําเป็นตอ้งเรยีกเก็บคา่ประกนัการเดนิทาง ทา่นละ 5,000 
บาท >> กรณีที�ทา่นเขา้ข่ายตอ้งสงสยัวา่ไมไ่ดซ้ื*อทวัรเ์พื�อการท่องเที�ยวแต่

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

 
โปรดอา่น ชี*แจง้เรื�องการผ่านเขา้ออกประเทศเกาหลใีต ้

# ทราเวล สปรี ทําธุรกจิเพื�อการทอ่งเที�ยวเทา่นั�น ไม่สนับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศเกาหลใีตโ้ดยผดิ
กฎหมายและในข ั*นตอนการอนุญาตใหผ้่านเขา้ออกประเทศเกาหลใีตข้ึ*นอยู่กบัการพจิารณาของ ต.ม , กรม
แรงงาน, และเจา้หนา้ที�ของรฐัผู้มอํีานาจเท่าน ั*น ลูกคา้ทุกท่านตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของ
ท่านเอง // หากท่านใดไมผ่่านในทุกกรณี จากฝั�งไทยหรอืฝั�งเกาหล ีเนื�องจากสาเหตุตา่งๆเช่นมเีจตนา
ในการหลบหนเีขา้เมอืง, ไป-กลบั ไมพ่รอ้มทวัร ์หรอืสาเหตุอื�นๆ ทราเวล สปรขีอสงวนสทิธิZไมค่นืคา่ทวัร์
คา่บรกิารใดๆทั*งสิ*น  (ต.ม หรือเจา้หนา้ที�อาจมีการเรียกเก็บเงินเพิ�มเตมิอีกจํานวนหนึ�ง ซึ�งเป็นคา่เปลี�ยนตั>วกลับใน
กรณีที�ทา่นถกูพจิารณาไม่ใหเ้ขา้ประเทศและคา่ปรับอื�นๆ)  
 
# เนื�องจากมีผูซ้ ื�อทัวร์เพื�อจดุประสงคอ์ื�นๆ เชน่การหลบหนีเขา้เมือง ทางไกดห์รือหัวหนา้ทัวร์อาจมีการเก็บเลม่ 
PASSPORT ของผูเ้ดนิทางไวต้ั �งแตวั่นแรกและจะคนืใหวั้นสดุทา้ยในวันเดนิทางกลับ 
# หัวหนา้ทัวร์หรือไกดไ์ม่สามารถชว่ยพดูกับ ต.ม หรือเจา้หนา้ที�ผูเ้กี�ยวขอ้งไดใ้นทกุกรณีผูเ้ดนิทางจะตอ้งชว่ยเหลอื
ตัวเองและพสิจูน์ตนเองใหไ้ดว้่าทา่นเป็นนักทอ่งเที�ยว 
ในกรณีที�ลกูคา้เดนิทางไปประเทศเกาหลใีต ้ แลว้ไม่ผา่นการตรวจคนเขา้เมืองของประเทศเกาหลใีต ้(เขา้ขา่ยเป็น

แรงงานหลบหนีเขา้เมืองโดยผดิกฎหมาย) ทําใหล้กูคา้ตอ้งถกูสง่ตัวกลับเขา้ประเทศไทย จงึมีคา่ใชจ้า่ยที�เกดิข ึ�นใน
การเปลี�ยนตั>วขากลับรวมถงึคา่บริการอื�นๆที�เกดิข ึ�นดว้ย ฉะนั�น ลกูคา้ตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที�เกดิข ึ�นที�

ประเทศเกาหลเีรียกเก็บ ทางผูจ้ัดและทางสายการบนิจะไม่รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที�เกดิข ึ�นทกุกรณี ลกูคา้อาจจะตอ้ง
รับผดิชอบคา่ปรับที�ประเทศเกาหลเีรียกเก็บ หรือลกูคา้ตอ้งรอกลับประเทศไทยในเที�ยวบนิถัดไปที�มีที�นั�งว่างหรือ
ตามวันเดนิทางของตั>วเครื�องบนิ  ทั�งนี�แลว้แต ่ทางเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมืองของประเทศเกาหลแีละสายการบนิ

ทางผูจ้ัดไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
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สอบถาม/เช็คที�วา่ง โปรดแจง้รหสัทวัร ์

โปรดอ่านรายละเอียดและเงื�อนไขท ั*งหมดกอ่นทําการจองและ 
ชําระเงนิเพื�อประโยชนข์องทา่น เราจะยดึตามเงื�อนไขที�ระบุนี* 

และถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงื�อนไขแล้ว หากสงสยัสอบถามเจา้หนา้ที� 

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

*POCKET WIFI: ลกูคา้ทราเวลสปรเีช่าราคาพเิศษ สอบถามเพิ�มเตมิกบัเจา้หนา้ที�* 
*ทวัรไ์ม่ครอบคลมุประกนัสขุภาพ ซื*อเพ ิ�มเตมิไดก้บัเจา้หนา้ที�* 

เพิ�มเตมิ 
**เอกสารที�ควรนําตดิตวัมาดว้ยในวนัเดนิทาง กรณีต ม เกาหล ีอาจขอเรยีกดู 

 

**อย่าลมืนําเลม่PASSPORT มาดว้ย (เลม่เดยีวกบัสําเนาที�สง่มาใหก้บัเจา้หนา้ที�เท่าน ั*น) 
และตอ้งมอีายุการใชง้านไดอ้กีอย่างนอ้ย 6 เดอืนนบัจากวนัเดนิทาง** 

 

1.หลักฐานการทํางานประจําของนักทอ่งเที�ยว เชน่ บัตรพนักงาน นามบัตร บัตรขา้ราชการ หรือหนังสอืรับรองการ
ทํางาน ถา้เป็นเจา้ของธุรกจิ ควรเตรียมใบประกอบธุรกจิ บริษัท   
2. หลักฐานการเงิน เชน่ เงินสดสกลุ USD หรือสกลุเงินวอน บัตรเครดติตา่งๆ Visa card, AMEX Dinners club หรือ 
Master card สมุดบัญชเีงินฝาก เป็นตน้ 
3. ใบรับรองสถานศกึษาหากทา่นยังอยูใ่นระหว่างการศกึษา หรือบัตรนักศกึษาและควรเดนิทางกับผูป้กครอง เชน่ 
บดิา มารดา ป้า นา้ อา ที�มีนามสกลุเดยีวกัน 
4. กรณีเด็กอายตุํ�ากว่า 18 ปี ควรมีบดิามารดา ที�มีนามสกลุเดยีวกันเดนิทางไปดว้ย หากนามสกลุไม่เหมือนกัน ควร
เตรียมเอกสารรับรองบตุร และหากไม่ไดเ้ดนิทางกับบดิามารดา (เดนิทางกับญาต)ิ ควรเตรียมเอกสารอนุญาตจิาก
ผูป้กครองใหม้ีการเดนิทางไปตา่งประเทศได ้โดยไปดําเนินการที�สํานักงานเขตใกลบ้า้น และเด็กอายตุํ�ากว่า 15 ปี 
โปรดเตรียมสตูบัิตรไปดว้ย 
5. พาสปอร์ตใหม่ ควรนําพาสปอร์ตเกา่ตดิตัวไปดว้ย 

6. การแตง่กายสภุาพเหมาะสม ไม่ควรสวมรองเทา้แตะ 

7. หากมีการเปลี�ยนชื�อ/นามสกลุควรเตรียมใบแปลี�ยนชื�อ/นามสกลุตัวจริงไปดว้ย 

 

*การผ่านเขา้-ออกประเทศเกาหล ีเป็นการพจิารณาของต .ม เท่าน ั*น ทวัรไ์มส่ามารถช่วยไดทุ้กกรณี ผู้
เดนิทางตอ้งผ่านการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของท่านเอง หากท่านไมผ่่านต.มดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทรา

เวลสปรไีมค่นืเงนิใดๆทั*งสิ*น เนื�องจากอยู่นอกเหนอืความรบัผิดชอบของเรา 
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