
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   โปรแกรมการเดินทาง 

เที่ยวกรุงโซลแบบอิสระดว้ยตวัเอง  

ภเูขาฮลัลาซาน – ศนูยน์ า้มนัสนเข็มแดง – ถนนสายรุง้เชจู - ศนูยแ์สดงชดุเครื่องนอนSESA LIVING  

ชายหาดอีโฮเทอ ู- ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต ละลายเงินวอน - รา้นคา้ปลอดภาษี LOTTE DUTY FREE 

 

 

 

จดุนดัพบแรกสนามบินสวุรรณภมูิ เป็นสนามบินนานาชาติประจ าประเทศไทย เวลานดัหมาย : 22:30 เที่ยวบิน : 7C2244 

 

  

เที่ยวบินออกเดินทางจากสนามบนินานาชาติสวุรรณภมูิ เวลา : 02.30 - 03.30 เที่ยวบิน : 7C2244 ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5-6ชั่วโมง 

09.35-10.30 น. พาท่านเดินทางถึงสนามบินเชจอูินเตอรเ์นชั่นแนลแอรพ์อรต์ หลงัจากผ่านด่านตรวจคนเขา้เมือง รบักระเป๋าที่สายพาน 

ออกมาพบกบัผูน้  าทวัรเ์พื่อท าการยืนยนัตวัตนการเขา้รว่มทวัร ์และเตรียมตวับรเิวณจดุนดัพบเพื่อออกเดินทางท่องเที่ยวพรอ้มกนั 

พาท่านเดินทางสู่สนามบินภายในประเทศ สนามบิน Jeju Airport สู่สนามบนิกมิโป  

(สงวนสิทธ์ิ เวลาบิน / เท่ียวบิน / สายการบิน / สนามบิน ขึน้อยูก่บัทางบรษิัทเท่านัน้) 

เทีย่วกรุงโซลแบบอสิระด้วยตวัเอง  กรุงโซลคือเมืองหลวงของประเทศเกาหลีใต ้ท่ีเป็นศนูยร์วมแฟชั่น ความความทนัสมยั และกล่ินอาย

จากซีรียเ์กาหลีที่หลายๆคนใฝ่ฝันตอ้งมาเยือนสกัครัง้ วนันีจ้ึงเป็นโอกาสที่ท่านจะไดท้่องเที่ยวในแบบแผนท่ีท่านตอ้งการจรงิๆใชเ้วลากบัส่ิงที่

ท่านชื่นชอบไดอ้ย่างเตม็ที่ เราขอแนะน าสถานท่ีท่องเที่ยวยอดฮิตที่น่าไป เช่น พระราชวงัเคียงบกกงุ หมู่บา้นบกุชอน ซึ่ง2ที่นี ้นิยมใส่ชดุฮนับก

มาเดินเล่นถา่ยรูปกนั รา้นเชา่ชดุก็มีใหท้า่นเลือกมากมาย หรือท่านจะหาแหล่งรบัประทานของอรอ่ยแนว Street Food แท้ๆ ตอ้งไปตลาด 

Gwangjang Market หรือเนน้ชอ้ปป้ิงก็ไปยา่นเมยีงดง ทงแดมนุ แต่ถา้จะไปแนวโรแมนติกคลอ้งกญุแจคู่รกั ก็แนะน าไปเที่ยว Namsan 

Tower หมายเหต ุ: ควรวางแผนการท่องเที่ยว และเตรียมตวัล่วงหนา้ 

สถานทีท่่องเทีย่วแนะน า 

 

ตลาดควังจงั (Gwangjang Market Street Food) ก าลงัเป็นที่นิยมของคนเกาหลี ไอดอล ยู

ทปูเบอรไ์ปถ่ายท าจ านวนมาก มอีาหารสไตลท์อ้งถิ่นใหเ้ลือกทานมากมาย ไดบ้รรยากาศความ

เป็นเกาหลีที่แทจ้รงิ 

วนัแรกของการเดินทาง      พบกนัท่ีสนามบินสุวรรณภมิู   - ออกเดินทางจากสนามบินสวุรรณภมิู 
 

วนัท่ีสองของการเดินทาง     สนามบนินานาชาติเชจู - เทีย่วกรุงโซลแบบอิสระด้วยตัวเอง 
 



 

 

 

คลองชองกเยชอน (Cheonggyecheon) หรือเรียกอีกชื่อหน่ึงวา่ คลองชองเกชอน หรือ ชอง

เคยอน เป็นคลองที่มีมาตัง้แต่สมยัโบราณตัง้แต่ยคุของราชวงศโ์ชชอน ไดร้บัการบรูณะขึน้ใหม่

ในปี 2003 ภายใตโ้ครงการพฒันาและบรูณะคลองชองกเยชอนใหม้ีภมูิทศันท์ี่สวยงาม 

กลายเป็นแหล่งเดินเล่นพกัผ่อนหย่อนใจทา่มกลางเมืองที่วุ่นวาย 

 

 

อิสระอาหารกลางวนั/อิสระอาหารเย็น 

ทีพ่กั  New Seoul Hotel/ หรือเทยีบเท่า 

 

 

รบัประทานอาหารเชา้ที่โรงแรมที่พกั เป็นสไตลบ์ฟุเฟ่ตแ์บบฉบบัเกาหลี 

เทีย่วกรุงโซลแบบอสิระด้วยตวัเอง  กรุงโซลคือเมืองหลวงของประเทศเกาหลีใต ้ท่ีเป็นศนูยร์วมแฟชั่น ความความทนัสมยั และกล่ินอาย

จากซีรียเ์กาหลีที่หลายๆคนใฝ่ฝันตอ้งมาเยือนสกัครัง้ วนันีจ้ึงเป็นโอกาสที่ท่านจะไดท้่องเที่ยวในแบบแผนท่ีท่านตอ้งการจรงิๆใชเ้วลากบัส่ิงที่

ท่านชื่นชอบไดอ้ย่างเตม็ที่ เราขอแนะน าสถานท่ีท่องเที่ยวยอดฮิตที่น่าไป เช่น พระราชวงัเคียงบกกงุ หมู่บา้นบกุชอน ซึ่ง2ที่นี ้นิยมใส่ชดุฮนับก

มาเดินเล่นถา่ยรูปกนั รา้นเชา่ชดุก็มีใหท้า่นเลือกมากมาย หรือท่านจะหาแหล่งรบัประทานของอรอ่ยแนว Street Food แท้ๆ ตอ้งไปตลาด 

Gwangjang Market หรือเนน้ชอ้ปป้ิงก็ไปยา่นเมยีงดง ทงแดมนุ แต่ถา้จะไปแนวโรแมนติกคลอ้งกญุแจคู่รกั ก็แนะน าไปเที่ยว Namsan 

Tower หมายเหต ุ: ควรวางแผนการท่องเที่ยว และเตรียมตวัล่วงหนา้ 

สถานทีท่่องเทีย่วแนะน า 

พระราชวังเคียงบกกุง (Gyeongbokgung Palace) พระราชวงัหลกัแหง่แรกของราชวงศโ์ชซอน ตัง้อยู่

ทางตอนเหนือของภเูขาบกุฮนัซาน ในกรุงโซล ปัจจบุนักลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยว สามารถเขา้ไปถา่ยรูปชม

ความงดงาม ศกึษาประวตัศิาสตร ์ทัง้คนเกาหลี และต่างชาติ นิยมใส่ชดุฮนับกและเขา้ไปเดินชม ต าหนกั

ต่างๆ พรอ้มกบัถา่ยรูปใหเ้ขา้กบับรรยากาศดา้นในอีกดว้ย 

หมู่บ้านบุกชอนฮนัอก (Bukchon Hanok Village) หรือบางคนเรียกว่า หมู่บา้นบคุชอนฮนัอก๊ เป็นอีก

หน่ึงสญัลกัษณข์องเกาหลี ท่ามกลางตกึรามบา้นช่องที่ทนัสมยัของกรุงโซลนัน้ หมู่บา้นแห่งนีก้ย็งัคงรกัษา

อาคารบา้นเรือนในสมยัโบราณ มีกล่ินอายของเกาหลีในยคุเก่าแก่ เหมาะส าหรบัคนท่ีชอบสถานที่ท่องเที่ยว

เชิงประวตัศิาสตร ์ 

 

วนัท่ีสามของการเดินทาง    เท่ียวกรงุโซลแบบอิสระด้วยตวัเอง 
  



 

 

โซลทาวเวอร ์Namsan Tower หรือ Seoul Tower หอคอยที่อยู่บนยอดเขานมัซาน เป็นสญัญลกัษณ์

ประจ าเมืองหลวงของเกาหลีใต ้ผูค้นนิยมมาเดินออกก าลงักาย เพราะเป็นท่ีที่รณรงคเ์รื่องการลดควนัพิษ 

จ ากดัการใชร้ถในการขึน้เขา รถโดยสารกเ็ป็นพลงังานไฟฟ้า วยัรุน่ หนุ่มสาว และนกัท่องเที่ยวนิยมมาคลอ้ง

กญุแจคู่รกัเป็นจ านวนมาก 

Starbucks Seoul Wave Art Center  ตัง้อยู่ในสวนสาธารณะชมัวอน ฮนักงั (Jamwon Hangang 

Park) ดา้นในเป็นศนูยศ์ิลปะ มีลกัษณะโดดเด่นคือโดยลอยอยู่บนแม่น า้ฮนั ตกแตง่ดว้ยผนงักระจกสงู ใหว้วิ

หลกัลา้น มองเห็นวิวแม่น า้ฮนัแบบพาโรนาม่าและยงัสามารถมองเห็นไปถึง N SEOUL TOWER ใครที่ก าลงั

วางแผนมาเที่ยวโซลแลว้มองหาที่นั่งพกัจิบกาแฟสบายๆแถมววิชมพระอาทิตยต์กดินสวยๆแนะน าเลยค่ะ 

สะพานน ้าพุสายรุ้งพนัโพ หรือสะพานบนัโพ ตัง้อยู่ในเขตซอโซ เป็นหนึ่งในสะพานขา้มแม่น า้

ฮนั แม่น า้หลกัสายส าคญัของกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต ้มคีวามยาว 1,140 เมตร ซึ่งปัจจบุนั

กลายมาเป็นสถานท่ีท่องเที่ยวที่ไดร้บัความนิยมอย่างมาก สะพานน า้พสีุรุง้ แห่งนี ้ไดร้บัการจด

บนัทึกลงกินเนสบุ๊คว่าเป็น สะพานน า้พทุี่ยาวที่สดุในโลก ซึง่ประดบัประดาดว้ยหลอดไฟ LED 

กว่า 10,000 หลอด  

อิสระอาหารกลางวนั/อิสระอาหารเย็น 

ทีพ่กั  New Seoul Hotel/ หรือเทยีบเท่า 

 

 

รบัประทานอาหารเชา้ที่โรงแรมที่พกั เป็นสไตลบ์ฟุเฟ่ตแ์บบฉบบัเกาหลี 

สถานทีท่่องเทีย่วแนะน า  

 

 

 

 

 

 สวนสนุกล็อตเตเ้วิลด ์(LOTTE WORLD) ซึง่ท่านจะไดร้บัตั๋วรวมเครื่องเล่น ทัง้โซนในรม่ และโซนกลางแจง้ สวนสนกุแห่งนีจ้ะมกีารจดัธีมที่

แตกตา่งกนัตามเทศกาล มีทัง้การแสดงโชวบ์นเวทีดา้นใน มขีบวนพาเรด มตีุ๊กตามาสคอตมาเดินทกัทายนกัท่องเที่ยว เจา้หนา้ที่ยิม้แยม้

แจ่มใส โซนดา้นนอกมีปราสาทท่ีเป็นสญัลกัษณข์องที่นี่ สวยงาม โดดเด่น พรอ้มเสียงเพลงสรา้งบรรยากาศ ความสนกุสนานตลอดเวลาด้าน

ในสวนสนกุแห่งนี ้

 

วนัท่ีส่ีของการเดินทาง    เท่ียวกรงุโซลแบบอิสระด้วยตวัเอง  - สนามบินนานาชาติเชจ ู
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตึกลอ็ตเต้ โซล สกาย ทาวเวอร ์(LOTTE SEOUL SKY TOWER) ขึน้ลิฟตช์มววิ บนยอดตกึที่สงูที่สดุในประเทศเกาหลีใต ้และสงูเป็น

อนัดบัท่ี5ของโลก มคีวามสงู123ชัน้ 555เมตร เป็นกระจกรอบดา้น 360องศา และพืน้กระจกใสที่มองทะลถุงึดา้นล่าง ซึง่ไดล้งเรคคอรด์วา่

เป็น "Highest glass-floored observatory in the world") 

อิสระอาหารกลางวนั 

พาท่านเดินทางสู่สนามบินภายในประเทศ สนามบินกมิโป  - สู่สนามบินนานาชาติเชจ ู

(สงวนสิทธ์ิ เวลาบิน / เท่ียวบิน / สายการบิน / สนามบิน ขึน้อยูก่บัทางบรษิัทเท่านัน้) 

พรอ้มเสรฟิดว้ยเมน ูเทจี ยงันยอม คลับี ้อาหารเกาหลีแบบป้ิงย่างที่มีชื่อเสียงของเกาหลี เป็นการน าเนือ้หมู

ส่วนซี่โครงมาหมกักบัเครื่องปรุงจนเนือ้นุ่ม เสิรฟ์ใหท้า่นไดย้า่งสดๆ รอ้นๆ รว่มรบัประทานดว้ยกนั วิธีการทาน

ใหไ้ดอ้รรสรส ตอ้งตดัหมเูป็นชิน้ๆ น าผกัสด กระเทียม กิมจิ และเครื่องเคยีงตา่งๆ มาห่อรวมกนั รบัประทานค า

โตๆแบบสไตลค์นเกาหลี หรือทานกบัขา้วสวยรอ้นๆท่ีเรามเีสิรฟใหไ้ม่อัน้ก็ไดเ้ช่นกนั 

 

  ทีพ่กั Sea & Hotel / Jeju in Hotel / Jeju Nice Hotel  หรือเทยีบเท ่

 

 

 

รบัประทานอาหารเชา้ที่โรงแรมที่พกั เป็นสไตลบ์ฟุเฟ่ตแ์บบฉบบัเกาหลี 

พาท่านเดินทางขึน้สู่ ภเูขาฮลัลาซาน (Hallasan) ภเูขาที่สงูที่สดุในประเทศเกาหลีใต ้ระดบัความ

สงูถึง 1950 เมตรจากระดบัน า้ทะเล และเป็นภเูขาไฟตน้ก าเนดิของเกาะเชจอูกีดว้ย เสน้ทางขึน้เขา

จะมีววิทิวทศัน ์และธรรมชาติที่สวยงาม ผูค้นนิยมขึน้มาในช่วงฤดหูนาว เพื่อมาสมัผสัอากาศเย็นๆ 

สดูโอโซนท่ีบรสิทุธ์ิ รวมทัง้ชมหิมะในชว่งฤดหูนาวดว้ย ซึง่จะปกคลมุเยอะสดุบนยอดเขา 

นกัท่องเที่ยวจะไดส้มัผสัหิมะที่สะอาด นุ่ม ฟ ูท่ามกลางธรรมชาต ิสวยงามมากๆ เลยทเีดียว ทัง้นี ้

ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศดว้ย ส าหรบัจดุชมวิวที่เราขึน้ไปนัน้ ไม่ใช่ยอดสดุของภเูขา แตจ่ะเป็น

เสน้ทางที่ค  านึงเรื่องความปลอดภยัเป็นหลกั 

วนัท่ีห้าของการเดินทาง   ภเูขาฮลัลาซาน – ศนูยน์ ้ามนัสนเขม็แดง – ถนนสายรุ้งเชจ ู- ศนูยแ์สดงชุดเคร่ืองนอนSESA LIVING 

                                          ชายหาดอีโฮเทอ ู- ซปุเปอรม์ารเ์กต็ ละลายเงินวอน - ร้านค้าปลอดภาษี LOTTE DUTY FREE 

 



 

 

จากนัน้พาท่านไปรูจ้กักบั สมนุไพรที่มีชื่อเสียงของประเทศเกาหลีใต ้Red Pine Oil หรือ น า้มนัสนเข็ม

แดง ตามต าหรบัยาโบราณสมยัราชวงศโ์ชซอน ที่ถกูบนัทึกไวเ้ป็นลายลกัษณอ์กัษร ปัจจบุนัไดน้ ามา

สกดัดว้ยวิธีที่ทนัสมยัดงึสรรพคณุที่ดีที่สดุออกมาในรูปแบบท่ีทานไดง้่าย และบ ารุงสขุภาพไดด้ีที่สดุ 

น า้มนัสนเข็มแดงมีสรรพคณุชว่ยในการท าความสะอาดระบบหลอดเลือด เคลียรห์ลอดเลือดที่อดุตนั 

ลดคลอเลสเตอรอล ความดนั เบาหวาน ป้องกนัเสน้เลือด ตีบ แตก ตนั อีกทัง้ยงัชว่ยใหก้ารผ่อนคลาย 

หลบัสนิทมากขึน้ ผิวพรรณดมูีสขุภาพดี รบัประทานเป็นประจ า รา่งกายแข็งแรงขึน้ตามล าดบั 

 

พาท่านไปถ่ายรูปกบัความสดใสของถนนสายรุง้บนเกาะเชจ ูเป็นถนนเลียบชายทะเลดา้นเหนือของ

เกาะ เป็นไอเดียศิลปะที่ดีมากๆ เพราะมีการทาสีบนแท่งหินท่ีเอาไวก้ัน้ชายทะเลแบบสลบัสีแนวสายรุง้ 

ยาวตลอดเสน้ทาง ท าใหเ้กดิสีสนัท่ีดงึดดูใหใ้ครๆที่ผ่านไปมาตรงนีอ้ดไม่ได ้ท่ีจะแวะลงมาถ่ายรูปสรา้ง

สีสนั ไม่ว่าจะเป็นแอคชั่นท่างนั่ง ท่าเดิน หรือครีเอทแอคชั่นสนกุๆไดม้ากมาย 

 

พาท่านรบัประทานเมนทูอ้งถิ่นประจ าเกาะเชจ ูชอ้ป-จกั-ปยอ-กกุ คือตม้ซุปซี่โครงหม ูสมยัก่อนเกาะเช

จเูลีย้งหมแูทบจะทกุครวัเรือน ซี่โครงของหมจูะถกูน ามาท าซุป ดว้ยน า้ซุปที่ไมเ่หมือนใคร เพราะจะเป็น

ซุปขน้เหนียวเล็กนอ้ย เพราะสตูรเฉพาะที่จะใส่ขา้วเมมิลลงไปดว้ย จึงมีรสชาติที่เขม้ขน้ เนือ้หมจูะนุม่ 

รอ่นจากกระดกู ละมนุมากๆ เสรฟิท่านพรอ้มขา้วสวย และเครื่องเคียงตามฤดกูาล 

 

พาท่านเขา้ชมและเลือกซือ้ชดุเครื่องนอนเพื่อสขุภาพอนัดบัหนึ่งของประเทศเกาหลีใต ้Sesa Living ที่

ใชเ้สน้ใยในการถกัทอถงึ 15400 เสน้ กนัไรฝุ่ นได1้00% มีการใชห้ยกในการท าเสน้ใย จึงมคีณุสมบตัิใน

เรื่องของการบ าบดัขณะนอนหลบั ซึ่งเนือ้ผา้จะมีสมัผสัที่นุ่ม ล่ืน ไม่มีเสียงดงัเมื่อขยบัตวั และยงัปรบั

อณุหภมูิที่คงที่ใหร้า่งกายขณะนอนหลบัพกัผ่อนอีกดว้ย และโชวรู์มแห่งนีส้ามารถคืนภาษีใหก้บั

นกัท่องเที่ยวอีกดว้ย 

พาท่านท่องเที่ยวชายหาดขึน้ชื่อบนเกาะเชจ ู"อีโฮเทอ"ู นอกจากความสวยงามของทอ้งทะเล คาเฟ่

น่ารกัๆตา่งๆแลว้ ยงัมีสญัลกัษณท์ี่มองลงมาจากเครื่องบินจะเห็นทนัทีที่ถึงเกาะเชจ ูนั่นกค็ือ

ประภาคารรูปมา้สีขาว และสีแดง มา้ถือวา่เป็นสตัวป์ระจ าเกาะเชจ ูและใครๆท่ีมาเที่ยวก็นิยมมา

ถ่ายรูปและเชคอินกนัท่ีนี่เสมอ 

 

 

 



 

 

จากนัน้พาท่านเดินทางสู่ Supermarket หรือที่นกัท่องเที่ยวเรยีกกนัว่า "รา้นละลายเงินวอน" ท่ีนี่มี

ขนม ของฝาก ของพืน้เมืองเกาหลีที่ขึน้ชื่อ ใครๆมาตอ้งมีตดิไมต้ิดมือกลบัไป อาทิเช่น ขนมชื่อดงัตา่งๆ 

ชอ้คโกแลตหลายหลายรสชาติ สาหรา่ยนานาชนิด รามยอน กิมจิ รวมไปถึงของใชใ้นครวัเรือน เช่น 

กระทะ ตะเกียบ ถว้ยขา้ว ซอสปรุงรส วุน้เสน้ รวมถงึของฝากของที่ระลกึมีใหท้่านไดเ้ลือกซือ้มากมาย 

เหมือนเอาเงินวอนมากละลายกนัอย่างเพลิดเพลินและไม่ตอ้งกลวัวา่จะใส่กระเป๋าไม่พอ เพราะที่นี่

พรอ้มบรกิารบรรจกุล่องตามเงื่อนไขของรา้นดว้ย 

พาท่านชอ้ปป้ีงสินคา้ปลอดภาษี เครื่องส าอางคเ์กาหลีและตา่งประเทศ สินคา้แบรนดเ์นม ราคาถกูมาก 

ถึงเวลาอนัสมควรพาทกุท่านเดินทางกลบัประเทศไทย โดยมเีจา้หนา้คอยดแูลขัน้ตอนการเชคอิน ตั๋วเครื่องบิน 

และอ านวยความสะดวก เพื่อส่งทกุท่านกลบัดว้ยความสวสัดิภาพ และความประทบัใจ 

21.25 - น าท่านเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ 7C2243  

01.25 - ถึงสนามบินสวุรรณภมูิโดยสวสัดิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการ Seoul Freedom + Jeju Trip Winter 5วนั3คืน 

พีเรียตเดินทาง 
ราคาโปรโมชัน่ 
(จ านวนจ ากดั) 

ราคาปกติ พกัเด่ียวเพ่ิม 

ธันวาคม : 10-14, 11-15, 12-16, 13-17 29,999 33,999 

8,000.- 

ธันวาคม : 14-18 
มกราคม : 8-12, 9-13, 15-19, 16-20, 22-26, 23-27, 29-2, 30-3 
กมุภาพนัธ ์: 5-9, 6-10, 12-16, 13-17, 19-23, 20-24, 26-2, 27-3, 
28-4 

30,999 35,499 

ธันวาคม : 15-19, 16-20, 17-21, 18-22, 19-23, 
มกราคม : 7-11, 10-14, 14-18, 17-21, 21-25, 24-28, 28-1, 31-4 
กมุภาพนัธ ์: 3-7, 4-8, 7-11, 11-15, 14-18, 18-22, 21-25, 25-1 

31,999 36,999 

ธันวาคม : 20-24 
มกราคม : 2-6, 3-7, 4-8, 5-9, 6-10, 11-15,12-16, 13-17,  
18-22, 19-23, 20-24, 25-29, 26-30, 27-31 
กมุภาพนัธ ์: 1-5, 2-6, 8-12, 9-13, 10-14, 15-19, 16-20, 17-21, 
22-26, 23-27, 24-28 

32,999 37,499 

ธันวาคม : 21-25 33,999 38,999 

ธันวาคม : 24-28 35,999 40,999 

ธันวาคม : 25-29 36,999 41,999 

ธันวาคม : 26-30 37,999 42,999 

ธันวาคม : 27-31 38,999 43,999 

ธันวาคม : 28-1 39,999 44,999 

ทารก ( ไม่เกิน 2 ปี) = 5,000.-      จอยกรุป๊ (ไม่ใช้ตัว๋เครื่อง) =13,000.- 

หมายเหตุ : ราคาโปรโมชัน่มีจ านวนจ ากดั หากเตม็ตามจ านวน ราคาปรบัขึ้นตามล าดบั 



 

 

ข้อก าหนดและเงือ่นไข 

1. การส ารองที่นั่ง 

แพคเกจนีส้ามารถออกเดินทางตัง้20ทา่นขึน้ไป 

การลงทะเบยีน K-ETA ผูเ้ดินทางสามารถท าไดเ้อง หรือใหท้างบรษิัทด าเนินการใหต้ามโปรโมชั่นของโปรแกรมทวัร ์

การช าระเงิน : 

• ช าระมดัจ า 50% และช าระส่วนที่เหลือก่อนเดินทางขัน้ต ่า 30 วนั 

• หากท่านใหบ้รษิัทลงทะเบียนK-ETA ให ้กรุณาจองล่วงหนา้ขัน้ต ่า15วนั และตอ้งมดัจ าเพื่อเริ่มลงทะเบียน  (ผลอนมุตัิ ช าระส่วนท่ี
เหลือก่อนเดินทาง 15วนั หรือช าระทนัที / ผลไม่อนมุตัิ คืนมดัจ าและหกัค่าลงทะเบียน(500บาท)  **** กรณีลกูคา้จองกระชัน้ชิด (7-

10วนั) บรษิัทจ าเป็นตอ้งออกตั๋วเพื่อป้องกนัท่ีนั่งหลดุ ถา้ผลK-ETAไม่อนมุตัิ คืนมดัจ าและหกัคา่ลงทะเบียน(320-500บาท)+ค่า
จองตั๋ว(5000บาท) 

• จองทวัรก์่อนเดินทางนอ้ยกวา่ 7วนั ช าระเตม็เทา่นัน้ 

• กรณีมดัจ า และไม่ช าระส่วนท่ีเหลือถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่สามารถเรียกรอ้งคืนเงินไดท้กุกรณี 

 

การบรกิารท่ีบรษิัทจดัการให ้: 

ลงทะเบียน K-ETA เราเป็นตวัแทนลงทะเบียนตามขอ้มลูที่ท่านใหม้า หากไม่ผ่านหรือไม่ไดร้บัการอนมุตัิ ไม่สามารถเรียกรอ้งคืนเงินและ

ค่าบรกิารได ้หรือหากท่านเขา้เกาหลีแลว้ ไม่ผ่านด่านตรวจคนเขา้เมือง ก็ไม่สามารถเรียกรอ้งคืนเงินไดเ้ช่นกนั  

*****ค่าสมคัรและบรกิาร 320-500 บาท****** 

หมายเหต ุ: 

ราคานีส้  าหรบัพาสปอรต์ไทยเทา่นัน้ หากเป็นตา่งชาตมิีคา่ใชจ้า่ยเพิ่ม 3000 บาท และตอ้งท าตามเงื่อนไขการเขา้ประเทศเกาหลีใต ้

2. การยกเลิกการเดินทาง 

• ยกเลิกการจองไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั ก่อนวนัเดินทาง Refund ได ้100% ของยอดที่ช าระแลว้ 

• ยกเลิกการจองไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั ก่อนวนัเดินทาง Refund ได ้50% ของยอดที่ช าระแลว้ 

• ยกเลิกการจองนอ้ยกวา่ 15 วนั ก่อนวนัเดินทาง ไม่สามารถ Refund ได ้

• ยกเลิกจากเหตสุดุวิสยั เช่น ภยัธรรมชาติ โรคระบาด สงคราม สามารถ Refund ไดแ้ต่หกัคา่ใชจ้า่ยตามจรงิ ๆ 

• ราคาโปรโมชั่น/แคมเปญ/อีเวน้ทต์่างๆ ไม่สามารถยกเลิก/Refund ไดท้กุกรณี 

• ช่วงเทศกาล long weekend/Charter flight/Extra flight ไมส่ามารถยกเลิก/เปล่ียนชื่อ/Refund ไดท้กุกรณี 

ราคานีร้วม 

 

• ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลบัพรอ้มคณะ(Jeju Air/Jin Air หรือเทียบเท่า) 

• ค่าตั๋วเครื่องบินในประเทศ  



 

 

• ค่าภาษีสนามบิน ทกุแหง่ที่ม ี

• ค่าอาหารมือ้เชา้ที่โรงแรม 

• ค่าที่พกัระดบัมาตรฐาน จ านวนคนืตามระบใุนโปรแกรม (1หอ้งพกั2-3ท่าน)  

• ค่ารถรบั-ส่ง ตามรายการ 

• ค่าน า้หนกักระเป๋าสมัภาระทา่นละ ขาไป-กลบั 15กก/1ชิน้ 

• ค่าหวัหนา้ทวัรผ์ูช้  านาญเสน้ทาง น าท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ (ขอสงวนสิทธ์ิหวัหนา้ทวัรไ์ม่บินขึน้ไปพรอ้มกรุ๊ป

ทวัร)์ 

• ค่าประกนัอบุตัเิหตรุะหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 

ราคานีไ้ม่รวม 

• ค่าลงทะเบียน K-ETA 

• ค่าตรวจโควิด (ถา้ม)ี 

• ค่าบรกิาร (Service Charge) 1,500 บาท หรือ 50,000 วอน ต่อท่านตลอดทรปิ 

• ค่าวซี่าส าหรบัพาสปอรต์ ต่างดา้ว (ผูเ้ดินทางตอ้งยื่นดว้ยตนเองเท่านัน้) 

• ค่าน า้หนกักระเป๋าสมัภาระ ที่เกนิก าหนด 

• ค่าใชจ้า่ยส่วนตวั อาทิ ค่าท าหนงัสือเดินทาง, คา่มินิบารโ์รงแรม, ค่าซกัรีด, ค่าอาหารและเครื่องดืม่นอกเหนือรายการทวัร ์

• ค่ารถ คา่เดินนอกเหนือเสน้ทาง  

• ค่าภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีออกใบเสรจ็เตม็รูปแบบ) 

• ค่าปรบั หรือค่าธรรมเนียมหากไมส่ามารถผา่นด่านตรวจคนเขา้เมอืง 

• กรณีท่านติดโควิดที่เกาหลีตอ้งเสียค่าใชจ้่ายค่ากกัตวัดว้ยตวัเอง 7วนั 

 

1. การผ่านดา่นตรวจคนเข้าเมือง 

หากผูเ้ดินทางไม่ผา่นการตรวจคนเขา้เมือง ทัง้ขาออกจากไทย และขาเขา้เกาหลี ไม่สามารถ Refund ไดท้กุกรณี 

หากผูเ้ดินทางไม่ผา่นการตรวจคนเขา้เมืองเกาหลีใต ้บรษิัทไมม่ีอ  านาจใดๆ หรือส่วนเก่ียวขอ้งใดๆ ผูเ้ดินทางตอ้งจดัการเอกสารส่วนตวั 

เที่ยวบิน และคา่ใชจ้า่ยตา่งๆที่เกดิขึน้เองทัง้หมด 

2. หมายเหต ุ

กรุณาอ่านและท าความเขา้ใจขอ้ตกลงดา้นล่างโดยละเอยีดก่อนท าการจองทกุครัง้ 

 

1. หนงัสือเดินทาง ตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน (หากหนงัสือเดินทางเหลือนอ้ยกวา่ 6 เดือนท าใหไ้ม่สามารถเดินทางได ้

อยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิัทและไม่สามารถ Refund ค่าทวัรไ์ด)้ 

2. บรษิัทมีสิทธ์ิในการ ปรบัเปล่ียนเท่ียวบิน เสน้ทางบิน ราคา อาหาร โรงแรม และรายการท่องเท่ียว ไดต้ามความเหมาะสม โดย

ค านึงถึงผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

3. บรษิัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเที่ยวบินทัง้ไปและกลบัโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 



 

 

4. ทางบรษิัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมือ้ 

เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอย่าง ทางบรษิัทฯไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก เดินทางแลว้ 

5. ทางบรษิัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกดิอบุตัิเหตทุี่เกิดจาก ความประมาท

ของตวันกัท่องเที่ยวเอง 

6. ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพเิศษ กรณีที่ทา่นไม่เดินทางพรอ้มคณะทัง้ขาไป-ขากลบั ไม่วา่จากเหตใุดๆ ไม่สามารถเปล่ียนแปลงวนั/ชื่อ 

หรือยกเลิกคืนเงินได ้

7. ทางบรษิัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อจลาจล ภยั

ธรรมชาติ และโรคระบาด หรือกรณีที่ท่านถกูปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หนา้ที่กรมแรงงาน

ทัง้จากไทยและตา่งประเทศซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิัทฯ 

8. ค่าเดินทางภายในประเทศไทย อยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิัท หากไม่มั่นใจ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ที่ก่อนเพื่อยืนยนัเวลา 

และการเปล่ียนแปลงจากเหตสุดุวิสยัดงัขอ้ดา้นบน ก็อยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิัทฯ เชน่กนั ไม่สามารถน ามาเรียกรอ้งคนื

ไดท้กุกรณี 

9. ขอสงวนสิทธ์ิหอ้งพกัส าหรบัผูท่ี้ไม่เดินทาง ไม่สามารถ Refund หรือใหผู้อ่ื้นใชสิ้ทธ์ิแทนไดท้กุกรณี 

10. หอ้งพกั (Double Bed // Twin Bed) เป็น ON REQUEST ซึ่งบรษิัทไม่สามารถการนัตี ท าไดเ้พยีงรีเควสใหไ้ดเ้ทา่นัน้ ทัง้นีข้ึน้อยู่

กบัทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัการให ้

11. มคัคเุทศก ์พนกังาน หวัหนา้ทวัร ์ไม่มีอ  านาจในการใหค้  าสญัญาใดๆ แทนบรษิัททัง้สิน้ เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้ีอ  านาจของ

บรษิัทฯก ากบัเทา่นัน้ 

12. ทางคณะทวัรไ์ม่มีอ  านาจในการเจรจากบัทางกองตรวจคนเขา้เมือง และทางคณะทวัรจ์ะออกเดินทางจากสนามบินหลงัเวลาเครื่อง

ลงประมาณ 1 ชั่วโมง หากท่านไม่มาแสดงตนถือวา่สละสิทธ์ิในการรว่มเดินทาง หากท่านล่าชา้ในการผ่านดา่นตรวจคนเขา้เมือง 

ตอ้งรบัผิดชอบการเดินทางตามมารวมกบัคณะดว้ยตนเอง โดยไมส่ามารถเรียกรอ้งคา่ใชจ้า่ย หรือรีฟันค่าทวัร/์คา่อาหารท่ีไม่ไดเ้ขา้

รว่มกบัทางทวัรท์กุกรณี 

13. หากท่านมีความประสงคจ์ะขอแยกตวัจากคณะทวัรท์่องเที่ยว ตอ้งยินยอมใหท้างแลนดป์รบั 5,000 บาทต่อวนั เพื่อรกัษาตั๋วขากลบั 

มิเช่นนัน้ถือว่าทา่นสละสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางทนัที และไม่สามารถเรียกรอ้งคืนไดภ้ายหลงั 

14. ถา้ลกูคา้มคีวามประสงคไ์มเ่ขา้รา้นคา้ตามที่โปรแกรมก าหนด ตอ้งยินยอมใหท้างแลนดป์รบัรา้นละ 3,000 บาท เพื่อความเป็นระบบ 

และถกูตอ้งตามเงื่อนไขท่องเที่ยวที่ท่านไดซ้ือ้มา 

15. ถา้ลกูคา้ตดิโควิทท่ีเกาหลี จะไมส่ามารถรีฟันค่าทวัรไ์ดท้กุกรณี (และท่านตอ้งช าระค่ากกัตวั/ค่าโรงพยาบาลเองทัง้หมด) 
 

เม่ือท่านตกลงจองช าระเงนิไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยินยอม และยอมรับในข้อก าหนด  
เงือ่นไข และข้อตกลงต่างๆ ทีไ่ด้ระบุไว้แล้วทัง้หมด 

 

 

 

 


