
 

 

 

 

 

 

 



 

 

   โปรแกรมการเดนิทาง 

เท่ียวกรุงโซลแบบอิสระดว้ยตวัเอง  

ทุ่งดอกทุ่งดอกแช – ศูนยน์ ้ ำมนัสนเขม็แดง – ถนนสำยรุ้งเชจู - ศูนยแ์สดงชุดเคร่ืองนอนSESA LIVING  

ชำยหำดอีโฮเทอู - ซุปเปอร์มำร์เก็ต ละลำยเงินวอน - ร้ำนคำ้ปลอดภำษี LOTTE DUTY FREE 

 

 

จุดนดัพบแรกสนำมบินสุวรรณภูมิ เป็นสนำมบินนำนำชำติประจ ำประเทศไทย เวลำนดัหมำย : 22:30 เท่ียวบิน : 7C2244 

 

  

เท่ียวบินออกเดินทำงจำกสนำมบินนำนำชำติสุวรรณภูมิ เวลำ : 02.30 - 03.30 เท่ียวบิน : 7C2244 ใชเ้วลำเดินทำงประมำณ 5-6

ชัว่โมง 

09.35-10.30 น. พำท่ำนเดินทำงถึงสนำมบินเชจูอินเตอร์เนชัน่แนลแอร์พอร์ต หลงัจำกผำ่นด่ำนตรวจคนเขำ้เมือง รับกระเป๋ำท่ีสำยพำน 

ออกมำพบกบัผูน้ ำทวัร์เพ่ือท ำกำรยนืยนัตวัตนกำรเขำ้ร่วมทวัร์ และเตรียมตวับริเวณจุดนดัพบเพ่ือออกเดินทำงท่องเท่ียวพร้อมกนั 

พำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบินภำยในประเทศ สนำมบิน Jeju Airport สู่สนำมบินกิมโป  

(สงวนสิทธ์ิ เวลำบิน / เท่ียวบิน / สำยกำรบิน / สนำมบิน ข้ึนอยูก่บัทำงบริษทัเท่ำนั้น) 

เทีย่วกรุงโซลแบบอสิระด้วยตวัเอง  กรุงโซลคือเมืองหลวงของประเทศเกำหลีใต ้ท่ีเป็นศูนยร์วมแฟชัน่ ควำมควำมทนัสมยั และกล่ินอำยจำกซี

รียเ์กำหลีท่ีหลำยๆคนใฝ่ฝันตอ้งมำเยอืนสักคร้ัง วนัน้ีจึงเป็นโอกำสท่ีท่ำนจะไดท่้องเท่ียวในแบบแผนท่ีท่ำนตอ้งกำรจริงๆใชเ้วลำกบัส่ิงท่ีท่ำน

ช่ืนชอบไดอ้ยำ่งเต็มท่ี เรำขอแนะน ำสถำนท่ีท่องเท่ียวยอดฮิตท่ีน่ำไป เช่น พระรำชวงัเคียงบกกุง หมู่บำ้นบุกชอน ซ่ึง2ท่ีน้ี นิยมใส่ชุดฮนับกมำ

เดินเล่นถ่ำยรูปกนั ร้ำนเช่ำชุดก็มีให้ท่ำนเลือกมำกมำย หรือท่ำนจะหำแหล่งรับประทำนของอร่อยแนว Street Food แท้ๆ ตอ้งไปตลำด 

Gwangjang Market หรือเนน้ชอ้ปป้ิงก็ไปยำ่นเมียงดง ทงแดมุน แต่ถำ้จะไปแนวโรแมนติกคลอ้งกุญแจคู่รัก ก็แนะน ำไปเท่ียว Namsan 

Tower หมำยเหตุ : ควรวำงแผนกำรท่องเท่ียว และเตรียมตวัล่วงหนำ้ 

สถานทีท่่องเทีย่วแนะน า 

 

ตลาดควงัจัง (Gwangjang Market Street Food) ก ำลงัเป็นท่ีนิยมของคนเกำหลี ไอดอล 

ยทููปเบอร์ไปถ่ำยท ำจ  ำนวนมำก มีอำหำรสไตลท์อ้งถ่ินให้เลือกทำนมำกมำย ไดบ้รรยำกำศควำม

เป็นเกำหลีท่ีแทจ้ริง 

 

คลองชองกเยชอน (Cheonggyecheon) หรือเรียกอีกช่ือหน่ึงว่ำ คลองชองเกชอน หรือ ชอง

เคยอน เป็นคลองท่ีมีมำตั้งแต่สมยัโบรำณตั้งแต่ยคุของรำชวงศโ์ชชอน ไดรั้บกำรบูรณะข้ึนใหม่

วนัแรกของการเดินทาง      พบกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิู   - ออกเดินทางจากสนามบินสวุรรณภมิู 
 

วนัท่ีสองของการเดินทาง     สนามบินนานาชาตเิชจู - เทีย่วกรุงโซลแบบอสิระด้วยตวัเอง 

 



 

 

ในปี 2003 ภำยใตโ้ครงกำรพฒันำและบูรณะคลองชองกเยชอนให้มีภูมิทศัน์ท่ีสวยงำม กลำยเป็นแหล่งเดินเล่นพกัผอ่นหยอ่นใจท่ำมกลำงเมือง

ท่ีวุ่นวำย 

อสิระอาหารกลางวนั/อสิระอาหารเยน็ 

ทีพ่ัก  New Seoul Hotel/ หรือเทยีบเท่า 

 

 

รับประทำนอำหำรเชำ้ท่ีโรงแรมท่ีพกั เป็นสไตลบุ์ฟเฟ่ต์แบบฉบบัเกำหลี 

เทีย่วกรุงโซลแบบอสิระด้วยตวัเอง  กรุงโซลคือเมืองหลวงของประเทศเกำหลีใต ้ท่ีเป็นศูนยร์วมแฟชัน่ ควำมควำมทนัสมยั และกล่ินอำยจำกซี

รียเ์กำหลีท่ีหลำยๆคนใฝ่ฝันตอ้งมำเยอืนสักคร้ัง วนัน้ีจึงเป็นโอกำสท่ีท่ำนจะไดท่้องเท่ียวในแบบแผนท่ีท่ำนตอ้งกำรจริงๆใชเ้วลำกบัส่ิงท่ีท่ำน

ช่ืนชอบไดอ้ยำ่งเต็มท่ี เรำขอแนะน ำสถำนท่ีท่องเท่ียวยอดฮิตท่ีน่ำไป เช่น พระรำชวงัเคียงบกกุง หมู่บำ้นบุกชอน ซ่ึง2ท่ีน้ี นิยมใส่ชุดฮนับกมำ

เดินเล่นถ่ำยรูปกนั ร้ำนเช่ำชุดก็มีให้ท่ำนเลือกมำกมำย หรือท่ำนจะหำแหล่งรับประทำนของอร่อยแนว Street Food แท้ๆ ตอ้งไปตลำด 

Gwangjang Market หรือเนน้ชอ้ปป้ิงก็ไปยำ่นเมียงดง ทงแดมุน แต่ถำ้จะไปแนวโรแมนติกคลอ้งกุญแจคู่รัก ก็แนะน ำไปเท่ียว Namsan 

Tower หมำยเหตุ : ควรวำงแผนกำรท่องเท่ียว และเตรียมตวัล่วงหนำ้ 

สถานทีท่่องเทีย่วแนะน า 

พระราชวงัเคยีงบกกุง (Gyeongbokgung Palace) พระรำชวงัหลกัแห่งแรกของรำชวงศโ์ชซอน ตั้งอยู่

ทำงตอนเหนือของภูเขำบุกฮนัซำน ในกรุงโซล ปัจจุบนักลำยเป็นสถำนท่ีท่องเท่ียว สำมำรถเขำ้ไปถ่ำยรูปชม

ควำมงดงำม ศึกษำประวติัศำสตร์ ทั้งคนเกำหลี และต่ำงชำติ นิยมใส่ชุดฮนับกและเขำ้ไปเดินชม ต ำหนกั

ต่ำงๆ พร้อมกบัถ่ำยรูปให้เขำ้กบับรรยำกำศดำ้นในอีกดว้ย 

หมู่บ้านบุกชอนฮันอก (Bukchon Hanok Village) หรือบำงคนเรียกว่ำ หมู่บำ้นบุคชอนฮนัอ๊ก เป็นอีก

หน่ึงสัญลกัษณ์ของเกำหลี ท่ำมกลำงตึกรำมบำ้นช่องท่ีทนัสมยัของกรุงโซลนั้น หมู่บำ้นแห่งน้ีก็ยงัคงรักษำ

อำคำรบำ้นเรือนในสมยัโบรำณ มีกล่ินอำยของเกำหลีในยคุเก่ำแก่ เหมำะส ำหรับคนท่ีชอบสถำนท่ีท่องเท่ียว

เชิงประวติัศำสตร์  

โซลทาวเวอร์ Namsan Tower หรือ Seoul Tower หอคอยท่ีอยูบ่นยอดเขำนมัซำน เป็นสัญญลกัษณ์

ประจ ำเมืองหลวงของเกำหลีใต ้ผูค้นนิยมมำเดินออกก ำลงักำย เพรำะเป็นท่ีท่ีรณรงคเ์ร่ืองกำรลดควนัพิษ จ ำกดั

กำรใชร้ถในกำรข้ึนเขำ รถโดยสำรก็เป็นพลงังำนไฟฟ้ำ วยัรุ่น หนุ่มสำว และนกัท่องเท่ียวนิยมมำคลอ้งกุญแจ

คู่รักเป็นจ ำนวนมำก 

Starbucks Seoul Wave Art Center  ตั้งอยูใ่นสวนสำธำรณะชมัวอน ฮนักงั (Jamwon Hangang 

Park) ดำ้นในเป็นศูนยศิ์ลปะ มีลกัษณะโดดเด่นคือโดยลอยอยูบ่นแม่น ้ ำฮนั ตกแต่งดว้ยผนงักระจกสูง ให้วิว

หลกัลำ้น มองเห็นวิวแม่น ้ ำฮนัแบบพำโรนำม่ำและยงัสำมำรถมองเห็นไปถึง N SEOUL TOWER ใครท่ี

ก ำลงัวำงแผนมำเท่ียวโซลแลว้มองหำท่ีนัง่พกัจิบกำแฟสบำยๆแถมวิวชมพระอำทิตยต์กดินสวยๆแนะน ำเลยค่ะ 

วนัท่ีสามของการเดินทาง    เท่ียวกรงุโซลแบบอิสระด้วยตวัเอง 
  



 

 

สะพานน า้พุสายรุ้งพันโพ หรือสะพำนบนัโพ ตั้งอยูใ่นเขตซอโซ เป็นหน่ึงในสะพำนขำ้มแม่น ้ ำ

ฮนั แม่น ้ ำหลกัสำยส ำคญัของกรุงโซล ประเทศเกำหลีใต ้มีควำมยำว 1,140 เมตร ซ่ึงปัจจุบนั

กลำยมำเป็นสถำนท่ีท่องเท่ียวท่ีไดรั้บควำมนิยมอยำ่งมำก สะพำนน ้ำพุสีรุ้ง แห่งน้ี ไดรั้บกำรจด

บนัทึกลงกินเนสบุค๊ว่ำเป็น สะพำนน ้ำพุท่ียำวท่ีสุดในโลก ซ่ึงประดบัประดำดว้ยหลอดไฟ LED 

กว่ำ 10,000 หลอด  

อสิระอาหารกลางวนั/อสิระอาหารเยน็ 

ทีพ่ัก  New Seoul Hotel/ หรือเทยีบเท่า 

 

 

รับประทำนอำหำรเชำ้ท่ีโรงแรมท่ีพกั เป็นสไตลบุ์ฟเฟ่ต์แบบฉบบัเกำหลี 

สถานทีท่่องเทีย่วแนะน า  

 

 

 

 

 

 สวนสนุกลอ็ตเต้เวลิด์ (LOTTE WORLD) ซ่ึงท่ำนจะไดรั้บตัว๋รวมเคร่ืองเล่น ทั้งโซนในร่ม และโซนกลำงแจง้ สวนสนุกแห่งน้ีจะมีกำร

จดัธีมท่ีแตกต่ำงกนัตำมเทศกำล มีทั้งกำรแสดงโชวบ์นเวทีดำ้นใน มีขบวนพำเรด มีตุ๊กตำมำสคอตมำเดินทกัทำยนกัท่องเท่ียว เจำ้หนำ้ท่ียิม้แยม้

แจ่มใส โซนดำ้นนอกมีปรำสำทท่ีเป็นสัญลกัษณ์ของท่ีน่ี สวยงำม โดดเด่น พร้อมเสียงเพลงสร้ำงบรรยำกำศ ควำมสนุกสนำนตลอดเวลำดำ้น

ในสวนสนุกแห่งน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

ตกึลอ็ตเต้ โซล สกาย ทาวเวอร์ (LOTTE SEOUL SKY TOWER) ข้ึนลิฟตช์มวิว บนยอดตึกท่ีสูงท่ีสุดในประเทศเกำหลีใต ้และสูง

เป็นอนัดบัท่ี5ของโลก มีควำมสูง123ชั้น 555เมตร เป็นกระจกรอบดำ้น 360องศำ และพ้ืนกระจกใสท่ีมองทะลุถึงดำ้นล่ำง ซ่ึงไดล้งเรคคอร์ด

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

อสิระอาหารกลางวนั 

พำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบินภำยในประเทศ สนำมบินกิมโป  - สู่สนำมบินนำนำชำติเชจู 

(สงวนสิทธ์ิ เวลำบิน / เท่ียวบิน / สำยกำรบิน / สนำมบิน ข้ึนอยูก่บัทำงบริษทัเท่ำนั้น) 

วนัท่ีส่ีของการเดินทาง    เท่ียวกรงุโซลแบบอิสระด้วยตวัเอง  - สนามบินนานาชาติเชจ ู
 



 

 

พร้อมเสิร์ฟดว้ยเมนู เทจี ยงันยอม คลับ้ี อำหำรเกำหลีแบบป้ิงย่ำงท่ีมีช่ือเสียงของเกำหลี เป็นกำรน ำเน้ือหมู

ส่วนซ่ีโครงมำหมกักบัเคร่ืองปรุงจนเน้ือนุ่ม เสิร์ฟให้ท่ำนไดย้่ำงสดๆ ร้อนๆ ร่วมรับประทำนดว้ยกนั วิธีกำร

ทำนให้ได้อรรสรส ต้องตัดหมูเป็นช้ินๆ น ำผกัสด กระเทียม กิมจิ และเคร่ืองเคียงต่ำงๆ มำห่อรวมกัน 

รับประทำนค ำโตๆแบบสไตลค์นเกำหลี หรือทำนกบัขำ้วสวยร้อนๆท่ีเรำมีเสิร์ฟให้ไม่อั้นก็ไดเ้ช่นกนั 

 

  ทีพ่ัก Sea & Hotel / Jeju in Hotel / Jeju Nice Hotel  หรือเทยีบเท่ 

 

 

 

รับประทำนอำหำรเชำ้ท่ีโรงแรมท่ีพกั เป็นสไตลบุ์ฟเฟ่ต์แบบฉบบัเกำหลี 

พำทุกท่ำนชมทุ่งดอกคำโนลำ (Canola ) หรือท่ีเรียกกนัภำษำเกำหลีว่ำดอกยูแช หรือ บำงคนก็เรียก เรป หรือ เรปซีด (Rapeseed) ดอกไมสี้

เหลืองสดใสน้ีเป็นดอกไมท่ี้เหมือนเป็นสัญลกัษณ์ของเกำะเชจู เม่ือเขำ้สู่ฤดูใบไมผ้ลิในประเทศ

เกำหลีใต ้ในช่วงวนัเดือนมีนำคม ไปจนถึงเดือนพฤษภำคม อำกำศท่ีเกำหลีใตจ้ะค่อยๆอบอุ่นข้ึน

จำกตอนใตข้องประเทศก่อน เม่ือควำมอบอุ่นมำเยอืน ดอกไมอ้ย่ำงดอกคำโนลำหรือ ดอกยูแชก็

ค่อยๆออกดอก สีเหลืองสนใส อร่ำมเต็มทอ้งทุ่ง ของเกำะเชจู ตดักับทอ้งฟ้ำสีสดใส เป็นวิวท่ี

ค่อนขำ้งสวยงำมมำก นอกจำกจะมีควำมสวยดอกยแูชยงัเป็นพืชท่ีสำมำรถน ำไปผลิตเป็นน ้ ำมนั

เพ่ือสุขภำพไดดี้เยี่ยม นอกจำกน้ีส ำหรับท่ำนใดท่ีช่ืนชอบซีรีส์เกำหลี อำจจะยงัจ ำซีรีส์เร่ืองดัง

อยำ่ง Spring Waltz ไดเ้ป็นอยำ่งดี โดยเฉพำะฉำกบำ้นหลงัสวยสีขำว ท่ีตั้งตระหง่ำนอยูท่่ำมกลำงดอกยแูชสีเหลืองอร่ำม 

จำกนั้นพำท่ำนไปรู้จกักบั สมุนไพรท่ีมีช่ือเสียงของประเทศเกำหลีใต ้Red Pine Oil หรือ น ้ ำมนัสน

เข็มแดง ตำมต ำหรับยำโบรำณสมยัรำชวงศโ์ชซอน ท่ีถูกบนัทึกไวเ้ป็นลำยลกัษณ์อกัษร ปัจจุบนัไดน้ ำมำ

สกดัดว้ยวิธีท่ีทนัสมยัดึงสรรพคุณท่ีดีท่ีสุดออกมำในรูปแบบท่ีทำนไดง่้ำย และบ ำรุงสุขภำพไดดี้ท่ีสุด 

น ้ำมนัสนเข็มแดงมีสรรพคุณช่วยในกำรท ำควำมสะอำดระบบหลอดเลือด เคลียร์หลอดเลือดท่ีอุดตนั ลด

คลอเลสเตอรอล ควำมดนั เบำหวำน ป้องกันเส้นเลือด ตีบ แตก ตนั อีกทั้งยงัช่วยให้กำรผ่อนคลำย 

หลบัสนิทมำกข้ึน ผวิพรรณดูมีสุขภำพดี รับประทำนเป็นประจ ำ ร่ำงกำยแข็งแรงข้ึนตำมล ำดบั 

 

พำท่ำนไปถ่ำยรูปกบัควำมสดใสของถนนสำยรุ้งบนเกำะเชจู เป็นถนนเลียบชำยทะเลดำ้นเหนือของเกำะ 

เป็นไอเดียศิลปะท่ีดีมำกๆ เพรำะมีกำรทำสีบนแท่งหินท่ีเอำไวก้ั้นชำยทะเลแบบสลบัสีแนวสำยรุ้ง ยำว

ตลอดเส้นทำง ท ำให้เกิดสีสันท่ีดึงดูดให้ใครๆท่ีผ่ำนไปมำตรงน้ีอดไม่ได้ ท่ีจะแวะลงมำถ่ำยรูปสร้ำง

สีสัน ไม่ว่ำจะเป็นแอคชัน่ท่ำงนัง่ ท่ำเดิน หรือครีเอทแอคชัน่สนุกๆไดม้ำกมำย 

 

พำท่ำนรับประทำนเมนูทอ้งถ่ินประจ ำเกำะเชจู ชอ้ป-จกั-ปยอ-กุก คือตม้ซุปซ่ีโครงหมู สมยัก่อน

เกำะเชจูเล้ียงหมูแทบจะทุกครัวเรือน ซ่ีโครงของหมูจะถูกน ำมำท ำซุป ดว้ยน ้ ำซุปท่ีไม่เหมือนใคร 

วนัท่ีห้าของการเดินทาง   ทุ่งดอกยแูช – ศนูยน์ ้ามนัสนเขม็แดง – ถนนสายรุ้งเชจ ู- ศนูยแ์สดงชุดเครื่องนอนSESA LIVING 

                                          ชายหาดอีโฮเทอ ู- ซุปเปอรม์ารเ์กต็ ละลายเงินวอน - ร้านค้าปลอดภาษี LOTTE DUTY FREE 

 



 

 

เพรำะจะเป็นซุปขน้เหนียวเล็กน้อย เพรำะสูตรเฉพำะท่ีจะใส่ขำ้วเมมิลลงไปดว้ย จึงมีรสชำติท่ีเขม้ขน้ เน้ือหมูจะนุ่ม ร่อนจำกกระดูก ละมุน

มำกๆ เสิร์ฟท่ำนพร้อมขำ้วสวย และเคร่ืองเคียงตำมฤดูกำล 

พำท่ำนเขำ้ชมและเลือกซ้ือชุดเคร่ืองนอนเพ่ือสุขภำพอนัดบัหน่ึงของประเทศเกำหลีใต ้Sesa Living ท่ี

ใช้เส้นใยในกำรถกัทอถึง 15400 เส้น กนัไรฝุ่ นได1้00% มีกำรใช้หยกในกำรท ำเส้นใย จึงมี

คุณสมบติัในเร่ืองของกำรบ ำบดัขณะนอนหลบั ซ่ึงเน้ือผำ้จะมีสัมผสัท่ีนุ่ม ล่ืน ไม่มีเสียงดงัเม่ือขยบัตวั 

และยงัปรับอุณหภูมิท่ีคงท่ีให้ร่ำงกำยขณะนอนหลบัพกัผอ่นอีกดว้ย และโชวรู์มแห่งน้ีสำมำรถคืนภำษี

ให้กบันกัท่องเท่ียวอีกดว้ย 

พำท่ำนท่องเท่ียวชำยหำดข้ึนช่ือบนเกำะเชจู "อีโฮเทอู" นอกจำกควำมสวยงำมของทอ้งทะเล คำเฟ่

น่ำรักๆต่ำงๆแลว้ ยงัมีสัญลกัษณ์ท่ีมองลงมำจำกเคร่ืองบินจะเห็นทนัทีท่ีถึงเกำะเชจู นัน่ก็คือประภำคำร

รูปมำ้สีขำว และสีแดง มำ้ถือว่ำเป็นสัตวป์ระจ ำเกำะเชจู และใครๆท่ีมำเท่ียวก็นิยมมำถ่ำยรูปและเชคอิน

กนัท่ีน่ีเสมอ 

 

จำกนั้นพำท่ำนเดินทำงสู่ Supermarket หรือท่ีนักท่องเท่ียวเรียกกนัว่ำ "ร้ำนละลำยเงินวอน" ท่ีน่ีมี

ขนม ของฝำก ของพ้ืนเมืองเกำหลีท่ีข้ึนช่ือ ใครๆมำตอ้งมีติดไมติ้ดมือกลับไป อำทิเช่น ขนมช่ือดัง

ต่ำงๆ ชอ้คโกแลตหลำยหลำยรสชำติ สำหร่ำยนำนำชนิด รำมยอน กิมจิ รวมไปถึงของใชใ้นครัวเรือน 

เช่น กระทะ ตะเกียบ ถว้ยข้ำว ซอสปรุงรส วุน้เส้น รวมถึงของฝำกของท่ีระลึกมีให้ท่ำนไดเ้ลือกซ้ือ

มำกมำย เหมือนเอำเงินวอนมำกละลำยกนัอยำ่งเพลิดเพลินและไม่ตอ้งกลวัว่ำจะใส่กระเป๋ำไม่พอ เพรำะ

ท่ีน่ีพร้อมบริกำรบรรจุกล่องตำมเง่ือนไขของร้ำนดว้ย 

พำท่ำนชอ้ปป้ีงสินคำ้ปลอดภำษี เคร่ืองส ำอำงคเ์กำหลีและต่ำงประเทศ สินคำ้แบรนดเ์นม รำคำถูกมำก 

ถึงเวลำอนัสมควรพำทุกท่ำนเดินทำงกลบัประเทศไทย โดยมีเจำ้หน้ำคอยดูแลขั้นตอนกำรเช็คอิน ตัว๋เคร่ืองบิน 

และอ ำนวยควำมสะดวก เพ่ือส่งทุกท่ำนกลบัดว้ยควำมสวสัดิภำพ และควำมประทบัใจ 

21.25 - น ำท่ำนเดินทำงสู่ ประเทศไทย โดยเท่ียวบินท่ี 7C2243  

01.25 - ถึงสนำมบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภำพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ข้อก าหนดและเง่ือนไข 

1. กำรส ำรองท่ีนัง่ 

แพคเกจน้ีสำมำรถออกเดินทำงตั้งแต่ 20 ท่ำนข้ึนไป 

กำรลงทะเบียน K-ETA ผูเ้ดินทำงสำมำรถท ำไดเ้อง หรือให้ทำงบริษทัด ำเนินกำรให้ตำมโปรโมชัน่ของโปรแกรมทวัร์ 

กำรช ำระเงิน : 

• ช ำระมดัจ ำ 50% และช ำระส่วนท่ีเหลือก่อนเดินทำงขั้นต ่ำ 30 วนั 

• หำกท่ำนให้บริษทัลงทะเบียน K-ETA ให้ กรุณำจองล่วงหนำ้ขั้นต ่ำ 15 วนั  

• จองทวัร์ก่อนเดินทำงนอ้ยกว่ำ 7 วนั ช ำระเต็มเท่ำนั้น 

อตัราค่าบริการ Seoul Freedom + Jeju Trip Spring 5 วนั 3 คืน 

พีเรียตเดินทาง 
ราคาโปรโมชัน่ 
(จ านวนจ ากดั) 

ราคาปกติ พกัเด่ียวเพ่ิม 

มีนำคม : 5-9,6-10 
เมษำยน: 23-27,24-28 

30,999 35,999 

8,000.- 

มีนำคม : 4-8,7-11,11-15,12-16,13-17 
เมษำยน: 22-25 , 

31,999 36,999 

มีนำคม : 1-5,2-6,3-7,8-12,9-13,10-14,14-18,18-22,19-23 
20-24,21-25,26-30,27-31 
เมษำยน: 16-20,17-21,18-22,19-23,20-24,21-25,25-29 

32,999 37,999 

มีนำคม : 15-19,16-20,17-21,22-26,23-27,24-28,25-29 

28-1เม.ย., 
33,999 38,999 

มีนำคม : 29-2เม.ย.,30-3เม.ย.,31-4เม.ย. 
เมษำยน: 1-4,2-6.3-7,15-19,26-30,29-3พ.ค.,30-4พ.ค. 

34,999 39,999 

เมษำยน: 4-8,5-9,6-10,7-11,8-12,27-1พ.ค.,28-2พ.ค. 36,999 41,999 

เมษำยน: 9-13, 37,999 42,999 

เมษำยน: 10-14,14-18 38,999 43,999 

เมษำยน: 11-14,13-17 41,999 46,999 

เมษำยน: 12-16 44,999 49,999 

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

หมายเหต ุ: ราคาโปรโมชัน่มีจ านวนจ ากดั หากเตม็ตามจ านวน ราคาปรบัขึ้นตามล าดบั 



 

 

• กรณีมดัจ ำ และไม่ช ำระส่วนท่ีเหลือถือวำ่ท่ำนสละสิทธ์ิ ไม่สำมำรถเรียกร้องคืนเงินไดทุ้กกรณี 

• รำคำโปรโมชัน่ช ำระยอดเต็มจ ำนวนเท่ำนั้น ตำมท่ีระบุในอินวอย 
 

กำรบริกำรท่ีบริษทัจดักำรให้ : 

ลงทะเบียน K-ETA เรำเป็นตวัแทนลงทะเบียนตำมขอ้มูลท่ีท่ำนให้มำ หำกไม่ผ่ำนหรือไม่ไดรั้บกำรอนุมติั ไม่สำมำรถเรียกร้องคืนเงินและ

ค่ำบริกำรได ้หรือหำกท่ำนเขำ้เกำหลีแลว้ ไม่ผำ่นด่ำนตรวจคนเขำ้เมือง ก็ไม่สำมำรถเรียกร้องคืนเงินไดเ้ช่นกนั  

*****ค่ำสมคัรและบริกำร 320-500 บำท****** 

 

หมำยเหตุ : 

รำคำน้ีส ำหรับพำสปอร์ตไทยเท่ำนั้น หำกเป็นต่ำงชำติมีค่ำใชจ่้ำยเพ่ิม 3,000 บำท และตอ้งท ำตำมเง่ือนไขกำรเขำ้ประเทศเกำหลีใต ้

2. กำรยกเลิกกำรเดินทำง 

• ยกเลิกกำรจองไม่นอ้ยกว่ำ 30 วนั ก่อนวนัเดินทำง Refund ได ้100% ของยอดท่ีช ำระแลว้ 

• ยกเลิกกำรจองไม่นอ้ยกว่ำ 15 วนั ก่อนวนัเดินทำง Refund ได ้50% ของยอดท่ีช ำระแลว้ 

• ยกเลิกกำรจองนอ้ยกว่ำ 15 วนั ก่อนวนัเดินทำง ไม่สำมำรถ Refund ได ้

• ยกเลิกจำกเหตุสุดวิสัย เช่น ภยัธรรมชำติ โรคระบำด สงครำม สำมำรถ Refund ไดแ้ต่หักค่ำใชจ่้ำยตำมจริง ๆ 

• รำคำโปรโมชัน่/แคมเปญ/อีเวน้ทต่์ำงๆ ไม่สำมำรถยกเลิก/Refund ไดทุ้กกรณี 

• ช่วงเทศกำล long weekend/Charter flight/Extra flight ไม่สำมำรถยกเลิก/เปล่ียนช่ือ/Refund ไดทุ้กกรณี 

 

รำคำน้ีรวม 

 

• ค่ำตัว๋เคร่ืองบิน ไป-กลบัพร้อมคณะ(Jeju Air/Jin Air หรือเทียบเท่ำ) 

• ค่ำตัว๋เคร่ืองบินในประเทศ  

• ค่ำภำษีสนำมบิน ทุกแห่งท่ีมี 

• ค่ำอำหำรม้ือเชำ้ท่ีโรงแรม 

• ค่ำท่ีพกัระดบัมำตรฐำน จ ำนวนคืนตำมระบุในโปรแกรม (1ห้องพกั2-3ท่ำน)  

• ค่ำรถรับ-ส่ง ตำมรำยกำร 

• ค่ำน ้ ำหนกักระเป๋ำสัมภำระท่ำนละ ขำไป-กลบั 15กก/1ช้ิน 

• คคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคค คคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคค (คคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคค

ทวัร์) 

• ค่ำประกนัอุบติัเหตุระหว่ำงเดินทำง วงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท (เง่ือนไขตำมกรมธรรม)์ 

 

รำคำน้ีไม่รวม 

• ค่ำลงทะเบียน K-ETA 

• ค่ำตรวจโควิด (ถำ้มี) 

• ค่ำบริกำร (Service Charge) 1,500 บำท ต่อท่ำนตลอดทริป 

• ค่ำวีซ่ำส ำหรับพำสปอร์ต ต่ำงดำ้ว (ผูเ้ดินทำงตอ้งยืน่ดว้ยตนเองเท่ำนั้น) 



 

 

• ค่ำน ้ ำหนกักระเป๋ำสัมภำระ ท่ีเกินก ำหนด 

• ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวั อำทิ ค่ำท ำหนงัสือเดินทำง, ค่ำมินิบำร์โรงแรม, ค่ำซกัรีด, ค่ำอำหำรและเคร่ืองด่ืมนอกเหนือรำยกำรทวัร์ 

• ค่ำรถ ค่ำเดินนอกเหนือเส้นทำง  

• ค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7% และภำษีหัก ณ ท่ีจ่ำย 3% (ในกรณีออกใบเสร็จเต็มรูปแบบ) 

• ค่ำปรับ หรือค่ำธรรมเนียมหำกไม่สำมำรถผำ่นด่ำนตรวจคนเขำ้เมือง 

• กรณีท่ำนติดโควิดท่ีเกำหลีตอ้งเสียค่ำใชจ่้ำยค่ำกกัตวัดว้ยตวัเอง 7 วนั 

 

1. การผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง 

หำกผูเ้ดินทำงไม่ผำ่นกำรตรวจคนเขำ้เมือง ทั้งขำออกจำกไทย และขำเขำ้เกำหลี ไม่สำมำรถ Refund ไดทุ้กกรณี 

หำกผูเ้ดินทำงไม่ผำ่นกำรตรวจคนเขำ้เมืองเกำหลีใต ้บริษทัไม่มีอ  ำนำจใดๆ หรือส่วนเก่ียวขอ้งใดๆ ผูเ้ดินทำงตอ้งจดักำรเอกสำรส่วนตวั 

เท่ียวบิน และค่ำใชจ่้ำยต่ำงๆท่ีเกิดข้ึนเองทั้งหมด 

 

2. หมำยเหตุ 

กรุณำอ่ำนและท ำควำมเขำ้ใจขอ้ตกลงดำ้นล่ำงโดยละเอียดก่อนท ำกำรจองทุกคร้ัง 
 

1. หนงัสือเดินทำง ตอ้งมีอำยเุหลือใชง้ำนไม่นอ้ยกว่ำ 6 เดือน (หำกหนงัสือเดินทำงเหลือน้อยกว่ำ 6 เดือนท ำให้ไม่สำมำรถเดินทำงได ้

อยูน่อกเหนือควำมรับผดิชอบของบริษทัและไม่สำมำรถ Refund ค่ำทวัร์ได)้ 

2. คคคคคคคคคคคคคคคคคคค คคคคคคคคคคคคคคคคคคคค คคคคคคคคคค คคคค คคคคค คคคคคค คคคคคคคคคคคคคคคคคคค คคคคคคคคคคคคคคคคค คคค

ค ำนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทำงเป็นส ำคญั 

3. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงเท่ียวบินทั้งไปและกลบัโดยมิตอ้งแจง้ให้ทรำบล่วงหนำ้ 

4. ทำงบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หำกท่ำนใชบ้ริกำรของทำงบริษทัฯไม่ครบ อำทิ ไม่เท่ียวบำงรำยกำร, ไม่ทำนอำหำรบำงม้ือ 

เพรำะค่ำใชจ่้ำยทุกอยำ่ง ทำงบริษทัฯไดช้ ำระค่ำใชจ่้ำยให้ตวัแทนต่ำงประเทศแบบเหมำขำดก่อนออก เดินทำงแลว้ 

5. คคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคค คคคคคคคค คคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคค คคค/คคคค คคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคค คคคคคคคคคค

ของตวันกัท่องเท่ียวเอง 

6. ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋รำคำพิเศษ กรณีท่ีท่ำนไม่เดินทำงพร้อมคณะทั้งขำไป-ขำกลบั ไม่ว่ำจำกเหตุใดๆ ไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงวนั/ช่ือ 

หรือยกเลิกคืนเงินได ้

7. ทำงบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ินหำกเกิดกรณีควำมล่ำชำ้จำกสำยกำรบิน, กำรประทว้ง, กำรนดัหยดุงำน, กำรก่อจลำจล ภยั

ธรรมชำติ และโรคระบำด หรือกรณีท่ีท่ำนถูกปฏิเสธ กำรเขำ้หรือออกเมืองจำกเจำ้หนำ้ท่ีตรวจคนเขำ้เมือง หรือเจำ้หนำ้ท่ีกรม

แรงงำนทั้งจำกไทยและต่ำงประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือควำมรับผดิชอบของบริษทัฯ 

8. คคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคค คคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคค คคคคคคคคคคคค คคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคค คคค

กำรเปล่ียนแปลงจำกเหตุสุดวิสัยดงัขอ้ดำ้นบน ก็อยูน่อกเหนือควำมรับผดิชอบของบริษทัฯ เช่นกนั ไม่สำมำรถน ำมำเรียกร้องคืนได้

ทุกกรณี 

9. ขอสงวนสิทธ์ิหอ้งพกัส ำหรับผูท่ี้ไม่เดินทำง ไม่สำมำรถ Refund หรือให้ผูอ่ื้นใชสิ้ทธ์ิแทนไดทุ้กกรณี 

10. ห้องพกั (Double Bed // Twin Bed) เป็น ON REQUEST ซ่ึงบริษทัไม่สำมำรถกำรันตี ท ำไดเ้พียงรีเควสให้ไดเ้ท่ำนั้น ทั้งน้ี

ข้ึนอยูก่บัทำงโรงแรมเป็นผูจ้ดักำรให้ 

11. คคคคคคคคคค คคคคคคค คคคคคคคคคคคค คคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคค คคคคคคคคคคคคคคคคค คคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคค

บริษทัฯก ำกบัเท่ำนั้น 



 

 

12. ทำงคณะทวัร์ไม่มีอ  ำนำจในกำรเจรจำกบัทำงกองตรวจคนเขำ้เมือง และทำงคณะทวัร์จะออกเดินทำงจำกสนำมบินหลงัเวลำเคร่ืองลง

ประมำณ 1 ชัว่โมง หำกท่ำนไม่มำแสดงตนถือว่ำสละสิทธ์ิในกำรร่วมเดินทำง หำกท่ำนล่ำชำ้ในกำรผำ่นด่ำนตรวจคนเขำ้เมือง ตอ้ง

รับผดิชอบกำรเดินทำงตำมมำรวมกบัคณะดว้ยตนเอง โดยไม่สำมำรถเรียกร้องค่ำใชจ่้ำย หรือรีฟันค่ำทวัร์/ค่ำอำหำรท่ีไม่ไดเ้ขำ้

ร่วมกบัทำงทวัร์ทุกกรณี 

13. หำกท่ำนมีควำมประสงคจ์ะขอแยกตวัจำกคณะทวัร์ท่องเท่ียว ตอ้งยนิยอมให้ทำงแลนดป์รับ 5,000 บำทต่อวนั เพ่ือรักษำตัว๋ขำกลบั 

มิเช่นนั้นถือว่ำท่ำนสละสิทธ์ิยกเลิกกำรเดินทำงทนัที และไม่สำมำรถเรียกร้องคืนไดภ้ำยหลงั 

14. ถำ้ลูกคำ้มีควำมประสงคไ์ม่เขำ้ร้ำนคำ้ตำมท่ีโปรแกรมก ำหนด ตอ้งยนิยอมให้ทำงแลนดป์รับร้ำนละ 3,000 บำท เพ่ือควำมเป็นระบบ 

และถูกตอ้งตำมเง่ือนไขท่องเท่ียวท่ีท่ำนไดซ้ื้อมำ 

15. ถำ้ลูกคำ้ติดโควิทท่ีเกำหลี จะไม่สำมำรถรีฟันค่ำทวัร์ไดทุ้กกรณี (และท่ำนตอ้งช ำระค่ำกกัตวั/ค่ำโรงพยำบำลเองทั้งหมด) 

 

เม่ือท่านตกลงจองช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยนิยอม และยอมรับในข้อก าหนด  

เง่ือนไข และข้อตกลงต่างๆ ทีไ่ด้ระบุไว้แล้วทั้งหมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


