
 
 

   โปรแกรมการเดนิทาง 

เท่ียวกรุงโซลแบบอิสระดว้ยตวัเอง  

ภเูขาฮลัลาซาน – ศนูยน์  า้มนัสนเข็มแดง – ถนนสายรุง้เชจู - ศนูยแ์สดงชุดเครื่องนอนSESA LIVING  

ชายหาดอีโฮเทอู - ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต ละลายเงินวอน - รา้นคา้ปลอดภาษี LOTTE DUTY FREE 

 

 

 



 
 
 

 

 

จดุนดัพบแรกสนามบนิสวุรรณภมู ิเป็นสนามบนินานาชาตปิระจ าประเทศไทย เวลานัดหมาย : 22:30 เท่ียวบนิ : 7C2244 

 

  

เท่ียวบนิออกเดนิทางจากสนามบนินานาชาตสิวุรรณภมู ิเวลา : 02.30 - 03.30 เท่ียวบนิ : 7C2244 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5-6ชั่วโมง 

09.35-10.30 น. พาท่านเดินทางถึงสนามบินเชจูอินเตอรเ์นชั่นแนลแอรพ์อร์ต หลงัจากผ่านด่านตรวจคนเขา้เมือง รบักระเป๋าท่ีสายพาน 

ออกมาพบกบัผูน้  าทวัรเ์พ่ือท าการยืนยนัตวัตนการเขา้รว่มทวัร ์และเตรียมตวับรเิวณจดุนดัพบเพ่ือออกเดนิทางท่องเท่ียวพรอ้มกนั 

พาท่านเดนิทางสูส่นามบนิภายในประเทศ สนามบนิ Jeju Airport สู่สนามบนิกิมโป  

(สงวนสทิธิ ์เวลาบนิ / เท่ียวบนิ / สายการบนิ / สนามบิน ขึน้อยู่กบัทางบรษัิทเท่านัน้) 

เที่ยวกรุงโซลแบบอิสระด้วยตัวเอง  กรุงโซลคือเมืองหลวงของประเทศเกาหลีใต ้ท่ีเป็นศนูยร์วมแฟชั่น ความความทันสมยั และกลิ่นอาย

จากซีรียเ์กาหลีท่ีหลายๆคนใฝ่ฝันตอ้งมาเยือนสกัครัง้ วนันีจ้ึงเป็นโอกาสท่ีท่านจะไดท้่องเท่ียวในแบบแผนท่ีท่านตอ้งการจรงิๆใชเ้วลากับสิ่งท่ี

ท่านช่ืนชอบไดอ้ย่างเตม็ท่ี เราขอแนะน าสถานท่ีท่องเท่ียวยอดฮิตท่ีน่าไป เช่น พระราชวงัเคียงบกกงุ หมู่บา้นบุกชอน ซึ่ง2ท่ีนี ้นิยมใสช่ดุฮนับก

มาเดินเล่นถ่ายรูปกัน รา้นเช่าชุดก็มีใหท้่านเลือกมากมาย หรือท่านจะหาแหล่งรบัประทานของอร่อยแนว Street Food แท้ๆ ตอ้งไปตลาด 

Gwangjang Market หรือเน้นชอ้ปปิ้งก็ไปย่านเมียงดง ทงแดมุน แต่ถา้จะไปแนวโรแมนติกคลอ้งกุญแจคู่รกั ก็ แนะน าไปเท่ียว Namsan 

Tower หมายเหต ุ: ควรวางแผนการท่องเท่ียว และเตรียมตวัลว่งหนา้ 

สถานทีท่อ่งเทีย่วแนะน า 

 

ตลาดควังจัง (Gwangjang Market Street Food) ก าลงัเป็นท่ีนิยมของคนเกาหลี ไอดอล ยู

ทปูเบอรไ์ปถ่ายท าจ านวนมาก มีอาหารสไตลท์อ้งถิ่นใหเ้ลือกทานมากมาย ไดบ้รรยากาศความ

เป็นเกาหลีท่ีแทจ้รงิ 

 

คลองชองกเยชอน (Cheonggyecheon) หรือเรียกอีกช่ือหนึ่งวา่ คลองชองเกชอน หรือ ชอง

เคยอน เป็นคลองท่ีมีมาตัง้แตส่มยัโบราณตัง้แต่ยุคของราชวงศโ์ชชอน ไดร้บัการบูรณะขึน้ใหม่

ในปี 2003 ภายใต้โครงการพัฒนาและบูรณะคลองชองกเยชอนให้มีภูมิทัศน์ท่ีสวยงาม 

กลายเป็นแหลง่เดนิเลน่พกัผอ่นหย่อนใจท่ามกลางเมืองท่ีวุน่วาย 

 

 

อิสระอาหารกลางวัน/อิสระอาหารเยน็ 

ทีพั่ก  New Seoul Hotel/ หรือเทยีบเท่า 

วนัแรกของการเดินทาง      พบกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิู   - ออกเดินทางจากสนามบินสวุรรณภมิู 
 

วนัท่ีสองของการเดินทาง     สนามบนินานาชาตเิชจู - เทีย่วกรุงโซลแบบอิสระด้วยตัวเอง 
 



 
 
 

 

 

รบัประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรมท่ีพกั เป็นสไตลบ์ุฟเฟ่ตแ์บบฉบบัเกาหลี 

เที่ยวกรุงโซลแบบอิสระด้วยตัวเอง  กรุงโซลคือเมืองหลวงของประเทศเกาหลีใต ้ท่ีเป็นศนูยร์วมแฟชั่น ความความทันสมยั และกลิ่นอาย

จากซีรียเ์กาหลีท่ีหลายๆคนใฝ่ฝันตอ้งมาเยือนสกัครัง้ วนันีจ้ึงเป็นโอกาสท่ีท่านจะไดท้่องเท่ียวในแบบแผนท่ีท่านตอ้งการจรงิๆใชเ้วลากับสิ่งท่ี

ท่านช่ืนชอบไดอ้ย่างเตม็ท่ี เราขอแนะน าสถานท่ีท่องเท่ียวยอดฮิตท่ีน่าไป เช่น พระราชวงัเคียงบกกงุ หมูบ่า้นบุกชอน ซึ่ง2ท่ีนี ้นิยมใสช่ดุฮนับก

มาเดินเล่นถ่ายรูปกัน รา้นเช่าชุดก็มีใหท้่านเลือกมากมาย หรือท่านจะหาแหล่งรบัประทานของอร่อยแนว Street Food แท้ๆ ตอ้งไปตลาด 

Gwangjang Market หรือเน้นชอ้ปปิ้งก็ไปย่านเมียงดง ทงแดมุน แต่ถา้จะไปแนวโรแมนติกคลอ้งกุญแจคู่รกั ก็แนะน าไปเท่ียว Namsan 

Tower หมายเหต ุ: ควรวางแผนการท่องเท่ียว และเตรียมตวัลว่งหนา้ 

สถานทีท่อ่งเทีย่วแนะน า 

พระราชวังเคียงบกกุง (Gyeongbokgung Palace) พระราชวงัหลกัแห่งแรกของราชวงศโ์ชซอน ตัง้อยู่

ทางตอนเหนือของภเูขาบกุฮนัซาน ในกรุงโซล ปัจจุบนักลายเป็นสถานท่ีท่องเท่ียว สามารถเขา้ไปถ่ายรูปชม

ความงดงาม ศึกษาประวตัิศาสตร ์ทั้งคนเกาหลี และต่างชาติ นิยมใส่ชุดฮันบกและเขา้ไปเดินชม ต  าหนัก

ตา่งๆ พรอ้มกบัถ่ายรูปใหเ้ขา้กบับรรยากาศดา้นในอีกดว้ย 

หมู่บ้านบุกชอนฮันอก (Bukchon Hanok Village) หรือบางคนเรียกวา่ หมู่บา้นบุคชอนฮันอ๊ก เป็นอีก

หนึ่งสญัลกัษณ์ของเกาหลี ท่ามกลางตึกรามบา้นช่องท่ีทันสมยัของกรุงโซลนั้น หมู่บา้นแห่งนีก้็ยังคงรกัษา

อาคารบา้นเรือนในสมยัโบราณ มีกลิ่นอายของเกาหลีในยคุเก่าแก่ เหมาะส าหรบัคนท่ีชอบสถานท่ีท่องเท่ียว

เชิงประวตัศิาสตร ์ 

โซลทาวเวอร ์Namsan Tower หรือ Seoul Tower หอคอยท่ีอยู่บนยอดเขานัมซาน เป็นสญัญลกัษณ์

ประจ าเมืองหลวงของเกาหลีใต ้ผูค้นนิยมมาเดินออกก าลังกาย เพราะเป็นท่ีท่ีรณรงคเ์รื่องการลดควนัพิษ 

จ ากัดการใชร้ถในการขึน้เขา รถโดยสารก็เป็นพลงังานไฟฟ้า วยัรุ่น หนุ่มสาว และนักท่องเท่ียวนิยมมาคล้อง

กญุแจคูร่กัเป็นจ านวนมาก 

Starbucks Seoul Wave Art Center  ตั้งอยู่ ในสวนสาธารณะชัมวอน ฮันกัง ( Jamwon Hangang 

Park) ดา้นในเป็นศนูยศ์ลิปะ มีลกัษณะโดดเด่นคือโดยลอยอยู่บนแมน่ า้ฮัน ตกแตง่ดว้ยผนังกระจกสงู ใหว้ิว

หลกัลา้น มองเห็นววิแม่น า้ฮันแบบพาโรนามา่และยังสามารถมองเห็นไปถึง N SEOUL TOWER ใครท่ีก าลงั

วางแผนมาเท่ียวโซลแลว้มองหาท่ีนั่งพกัจิบกาแฟสบายๆแถมววิชมพระอาทิตยต์กดนิสวยๆแนะน าเลยคะ่ 

สะพานน ้าพุสายรุ้งพันโพ หรือสะพานบนัโพ ตัง้อยู่ในเขตซอโซ เป็นหนึ่งในสะพานขา้มแม่น า้

ฮัน แม่น า้หลกัสายส าคัญของกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต ้มีความยาว 1,140 เมตร ซึ่งปัจจุบัน

กลายมาเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีไดร้บัความนิยมอย่างมาก สะพานน า้พสีุรุง้ แห่งนี ้ไดร้บัการจด

บนัทึกลงกินเนสบุ๊คว่าเป็น สะพานน า้พท่ีุยาวท่ีสดุในโลก ซึ่งประดับประดาดว้ยหลอดไฟ LED 

กวา่ 10,000 หลอด  

 

วนัท่ีสามของการเดินทาง    เท่ียวกรงุโซลแบบอิสระด้วยตวัเอง 
  



 
 

อิสระอาหารกลางวัน/อิสระอาหารเยน็ 

ทีพั่ก  New Seoul Hotel/ หรือเทยีบเท่า 

 

 

รบัประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรมท่ีพกั เป็นสไตลบ์ุฟเฟ่ตแ์บบฉบบัเกาหลี 

สถานทีท่อ่งเทีย่วแนะน า  

 

 

 

 

 

 สวนสนุกล็อตเต้เวลิด ์(LOTTE WORLD) ซึ่งท่านจะไดร้บัตั๋วรวมเครื่องเลน่ ทัง้โซนในรม่ และโซนกลางแจง้ สวนสนกุแห่งนีจ้ะมีการจดัธีมท่ี

แตกต่างกันตามเทศกาล มีทั้งการแสดงโชวบ์นเวทีดา้นใน มีขบวนพาเรด มีตุ๊กตามาสคอตมาเดินทักทายนักท่องเท่ียว เจ้าหน้าท่ียิม้แย้ม

แจ่มใส โซนดา้นนอกมีปราสาทท่ีเป็นสญัลกัษณ์ของท่ีน่ี สวยงาม โดดเด่น พรอ้มเสียงเพลงสรา้งบรรยากาศ ความสนุกสนานตลอดเวลาด้าน

ในสวนสนกุแห่งนี ้

 

 

 

 

 

 

 

ตึกล็อตเต้ โซล สกาย ทาวเวอร์ (LOTTE SEOUL SKY TOWER) ขึน้ลิฟตช์มวิว บนยอดตึกท่ีสูงท่ีสดุในประเทศเกาหลีใต ้และสงูเป็น

อนัดบัท่ี5ของโลก มีความสงู123ชัน้ 555เมตร เป็นกระจกรอบดา้น 360องศา และพืน้กระจกใสท่ีมองทะลถุึงดา้นล่าง ซึ่งไดล้งเรคคอรด์ว่า

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

อิสระอาหารกลางวัน 

พาท่านเดนิทางสูส่นามบนิภายในประเทศ สนามบนิกิมโป  - สูส่นามบนินานาชาตเิชจู 

(สงวนสทิธิ ์เวลาบนิ / เท่ียวบนิ / สายการบนิ / สนามบิน ขึน้อยู่กบัทางบรษัิทเท่านัน้) 

พรอ้มเสิรฟ์ดว้ยเมนู เทจี ยังนยอม คลับี ้อาหารเกาหลีแบบปิ้งย่างท่ีมีช่ือเสียงของเกาหลี เป็นการน าเนือ้หมู

สว่นซ่ีโครงมาหมกักบัเครื่องปรุงจนเนือ้นุ่ม เสริฟ์ใหท้่านไดย้่างสดๆ รอ้นๆ รว่มรบัประทานดว้ยกนั วธีิการทาน

ใหไ้ดอ้รรสรส ตอ้งตดัหมเูป็นชิน้ๆ น าผกัสด กระเทียม กิมจิ และเคร่ืองเคียงต่างๆ มาห่อรวมกัน รบัประทานค า

โตๆแบบสไตลค์นเกาหลี หรือทานกบัขา้วสวยรอ้นๆท่ีเรามีเสริฟ์ใหไ้มอ่ัน้ก็ไดเ้ช่นกนั 

 

  ทีพั่ก Sea & Hotel / Jeju in Hotel / Jeju Nice Hotel  หรือเทยีบเท่า 

วนัท่ีส่ีของการเดินทาง    เท่ียวกรงุโซลแบบอิสระด้วยตวัเอง  - สนามบินนานาชาติเชจ ู
 



 
 
 

 

 

รบัประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรมท่ีพกั เป็นสไตลบ์ุฟเฟ่ตแ์บบฉบบัเกาหลี 

พาท่านเดินทางขึน้สู่ ภูเขาฮัลลาซาน (Hallasan) ภูเขาท่ีสงูท่ีสดุในประเทศเกาหลีใต ้ระดบัความ

สงูถึง 1950 เมตรจากระดบัน า้ทะเล และเป็นภเูขาไฟตน้ก าเนิดของเกาะเชจอีูกดว้ย เสน้ทางขึน้เขา

จะมีววิทิวทศัน ์และธรรมชาติท่ีสวยงาม ผูค้นนิยมขึน้มาในช่วงฤดหูนาว เพ่ือมาสมัผสัอากาศเย็นๆ 

สูดโอโซนท่ีบริสุทธิ์ รวมทั้งชมหิมะในช่วงฤดูหนาวด้วย ซึ่งจะปกคลุมเยอะสุดบนยอดเขา 

นักท่องเท่ียวจะไดส้มัผสัหิมะท่ีสะอาด นุ่ม ฟู ท่ามกลางธรรมชาติ สวยงามมากๆ เลยทีเดียว ทัง้นี ้

ขึน้อยู่กับสภาพอากาศด้วย ส  าหรับจุดชมวิวท่ีเราขึน้ไปนั้น ไม่ใช่ยอดสุดของภูเขา แต่จะเป็น

เสน้ทางท่ีค  านึงเรื่องความปลอดภยัเป็นหลกั 

จากนัน้พาท่านไปรูจ้ักกบั สมนุไพรท่ีมีช่ือเสียงของประเทศเกาหลีใต ้Red Pine Oil หรือ น า้มนัสนเข็ม

แดง ตามต าหรบัยาโบราณสมัยราชวงศโ์ชซอน ท่ีถูกบันทึกไวเ้ป็นลายลกัษณ์อักษร ปัจจุบนัไดน้ ามา

สกัดดว้ยวิธีท่ีทันสมัยดึงสรรพคณุท่ีดีท่ีสดุออกมาในรูปแบบท่ีทานไดง้่าย และบ ารุงสขุภาพไดด้ีท่ีสุด 

น า้มนัสนเข็มแดงมีสรรพคณุช่วยในการท าความสะอาดระบบหลอดเลือด เคลียรห์ลอดเลือดท่ีอุดตัน 

ลดคลอเลสเตอรอล ความดนั เบาหวาน ป้องกันเสน้เลือด ตีบ แตก ตนั อีกทัง้ยงัช่วยใหก้ารผ่อนคลาย 

หลบัสนิทมากขึน้ ผวิพรรณดมีูสขุภาพดี รบัประทานเป็นประจ า รา่งกายแขง็แรงขึน้ตามล าดบั 

 

พาท่านไปถ่ายรูปกับความสดใสของถนนสายรุง้บนเกาะเชจู เป็นถนนเลียบชายทะเลดา้นเหนือของ

เกาะ เป็นไอเดียศลิปะท่ีดีมากๆ เพราะมีการทาสีบนแท่งหินท่ีเอาไวก้ัน้ชายทะเลแบบสลบัสีแนวสายรุง้ 

ยาวตลอดเสน้ทาง ท าใหเ้กิดสีสนัท่ีดึงดดูใหใ้ครๆท่ีผา่นไปมาตรงนีอ้ดไมไ่ด ้ท่ีจะแวะลงมาถ่ายรูปสรา้ง

สีสนั ไมว่า่จะเป็นแอคชั่นท่างนั่ง ท่าเดนิ หรือครีเอทแอคชั่นสนกุๆไดม้ากมาย 

 

พาท่านรบัประทานเมนทูอ้งถิ่นประจ าเกาะเชจู ชอ้ป-จัก-ปยอ-กกุ คือตม้ซุปซ่ีโครงหม ูสมยัก่อนเกาะเช

จเูลีย้งหมแูทบจะทกุครวัเรือน ซ่ีโครงของหมจูะถกูน ามาท าซุป ดว้ยน า้ซุปท่ีไมเ่หมือนใคร เพราะจะเป็น

ซุปขน้เหนียวเลก็นอ้ย เพราะสตูรเฉพาะท่ีจะใสข่า้วเมมิลลงไปดว้ย จึงมีรสชาตท่ีิเขม้ขน้ เนือ้หมจูะนุ่ม 

รอ่นจากกระดกู ละมนุมากๆ เสรฟิท่านพรอ้มขา้วสวย และเคร่ืองเคียงตามฤดกูาล 

 

พาท่านเขา้ชมและเลือกซือ้ชุดเครื่องนอนเพ่ือสขุภาพอันดบัหนึ่งของประเทศเกาหลีใต ้Sesa Living ท่ี

ใชเ้สน้ใยในการถกัทอถึง 15400 เสน้ กันไรฝุ่ นได1้00% มีการใชห้ยกในการท าเสน้ใย จึงมีคณุสมบตัใิน

เร่ืองของการบ าบดัขณะนอนหลบั ซึ่งเนือ้ผา้จะมีสมัผัสท่ีนุ่ม ล่ืน ไม่มีเสียงดังเม่ือขยับตวั และยังปรบั

อุณหภูมิท่ีคงท่ีให้ร่างกายขณะนอนหลับพักผ่อนอีกด้วย  และโชวรู์มแห่งนี ้สามารถคืนภาษีให้กับ

นกัท่องเท่ียวอีกดว้ย 

วนัท่ีห้าของการเดินทาง   ภเูขาฮลัลาซาน – ศนูยน์ ้ามนัสนเขม็แดง – ถนนสายรุ้งเชจ ู- ศนูยแ์สดงชดุเครื่องนอนSESA LIVING 

                                          ชายหาดอีโฮเทอ ู- ซุปเปอรม์ารเ์กต็ ละลายเงินวอน - ร้านค้าปลอดภาษี LOTTE DUTY FREE 

 



 
 

พาท่านท่องเท่ียวชายหาดขึน้ช่ือบนเกาะเชจู "อีโฮเทอู" นอกจากความสวยงามของทอ้งทะเล คาเฟ่

น่ารักๆต่างๆแล้ว ยังมีสัญลักษณ์ท่ีมองลงมาจากเครื่องบินจะเห็นทันทีท่ีถึงเกาะเชจู นั่ นก็คือ

ประภาคารรูปมา้สีขาว และสีแดง มา้ถือว่าเป็นสัตวป์ระจ าเกาะเชจู และใครๆท่ีมาเท่ียวก็นิยมมา

ถ่ายรูปและเชคอินกนัท่ีน่ีเสมอ 

 

จากนัน้พาท่านเดนิทางสู่ Supermarket หรือท่ีนกัท่องเท่ียวเรียกกนัวา่ "รา้นละลายเงินวอน" ท่ีน่ีมีขนม 

ของฝาก ของพืน้เมืองเกาหลีท่ีขึน้ช่ือ ใครๆมาตอ้งมีตดิไมต้ิดมือกลบัไป อาทิเช่น ขนมช่ือดงัต่างๆ ชอ้ค

โกแลตหลายหลายรสชาต ิสาหร่ายนานาชนิด รามยอน กิมจิ รวมไปถึงของใชใ้นครวัเรือน เช่น กระทะ 

ตะเกียบ ถว้ยขา้ว ซอสปรุงรส วุน้เสน้ รวมถึงของฝากของท่ีระลึกมีใหท้่านไดเ้ลือกซือ้มากมาย เหมือน

เอาเงินวอนมากละลายกันอย่างเพลิดเพลินและไม่ตอ้งกลัวว่าจะใส่กระเป๋าไม่พอ เพราะท่ีน่ีพรอ้ม

บรกิารบรรจกุลอ่งตามเง่ือนไขของรา้นดว้ย 

พาท่านชอ้ปป้ีงสนิคา้ปลอดภาษี เครื่องส  าอางคเ์กาหลีและตา่งประเทศ สนิคา้แบรนดเ์นม ราคาถกูมาก 

ถึงเวลาอันสมควรพาทุกท่านเดินทางกลบัประเทศไทย โดยมีเจา้หนา้คอยดแูลขัน้ตอนการเชคอิน ตั๋วเครื่องบิน 

และอ านวยความสะดวก เพ่ือสง่ทกุท่านกลบัดว้ยความสวสัดภิาพ และความประทบัใจ 

21.25 - น าท่านเดนิทางสู ่ประเทศไทย โดยเท่ียวบนิท่ี 7C2243  

01.25 - ถึงสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวสัดภิาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ข้อก าหนดและเงือ่นไข 

1. การส ารองท่ีนั่ง 

แพคเกจนีส้ามารถออกเดนิทางตัง้20ท่านขึน้ไป 

การลงทะเบียน K-ETA ผูเ้ดนิทางสามารถท าไดเ้อง หรือใหท้างบรษัิทด าเนินการใหต้ามโปรโมชั่นของโปรแกรมทวัร ์

 

อตัราค่าบริการ Seoul Freedom + Jeju Trip Winter 5 วนั 3 คืน 

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 (ไม่ใช้ตัว๋เคร่ืองบิน) = 13,000.- 

หมายเหต ุ: ราคาโปรโมชัน่มีจ านวนจ ากดั หากเตม็ตามจ านวน ราคาปรบัขึ้นตามล าดบั 



 
 

การช าระเงิน : 

• ช าระมดัจ า 50% และช าระสว่นท่ีเหลือก่อนเดนิทางขัน้ต  ่า 30 วนั 

• หากท่านใหบ้ริษัทลงทะเบียนK-ETA ให ้กรุณาจองลว่งหนา้ขัน้ต  ่า15วนั และตอ้งมดัจ าเพ่ือเริม่ลงทะเบียน  (ผลอนมุตั ิช  าระสว่นท่ี
เหลือก่อนเดนิทาง 15วนั หรือช าระทนัที / ผลไมอ่นมุตั ิคืนมดัจ าและหกัคา่ลงทะเบียน(500บาท)  **** กรณีลกูคา้จองกระชัน้ชิด (7-

10วนั) บรษัิทจ าเป็นตอ้งออกตั๋วเพ่ือปอ้งกนัท่ีนั่งหลดุ ถา้ผลK-ETAไมอ่นมุตั ิคืนมดัจ าและหกัค่าลงทะเบียน(320-500บาท)+คา่
จองตั๋ว(5000บาท) 

• จองทวัรก์่อนเดนิทางนอ้ยกวา่ 7วนั ช าระเตม็เท่านัน้ 

• กรณีมดัจ า และไมช่  าระสว่นท่ีเหลือถือวา่ท่านสละสทิธิ ์ไมส่ามารถเรียกรอ้งคืนเงินไดท้กุกรณี 

 

การบรกิารท่ีบริษัทจดัการให ้: 

ลงทะเบียน K-ETA เราเป็นตวัแทนลงทะเบียนตามขอ้มลูท่ีท่านใหม้า หากไมผ่า่นหรือไม่ไดร้บัการอนมุตั ิไมส่ามารถเรียกรอ้งคืนเงินและ

คา่บรกิารได ้หรือหากท่านเขา้เกาหลีแลว้ ไม่ผา่นด่านตรวจคนเขา้เมือง ก็ไมส่ามารถเรียกรอ้งคืนเงินไดเ้ช่นกนั  

*****คา่สมคัรและบรกิาร 320-500 บาท****** 

หมายเหต ุ: 

ราคานีส้  าหรบัพาสปอรต์ไทยเท่านัน้ หากเป็นต่างชาตมีิคา่ใชจ้่ายเพิ่ม 3000 บาท และตอ้งท าตามเง่ือนไขการเขา้ประเทศเกาหลีใต ้

2. การยกเลกิการเดนิทาง 

• ยกเลกิการจองไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั ก่อนวนัเดนิทาง Refund ได ้100% ของยอดท่ีช าระแลว้ 

• ยกเลกิการจองไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั ก่อนวนัเดนิทาง Refund ได ้50% ของยอดท่ีช าระแลว้ 

• ยกเลกิการจองนอ้ยกวา่ 15 วนั ก่อนวนัเดนิทาง ไมส่ามารถ Refund ได ้

• ยกเลกิจากเหตสุดุวสิยั เช่น ภยัธรรมชาต ิโรคระบาด สงคราม สามารถ Refund ไดแ้ตห่กัคา่ใชจ้่ายตามจรงิ ๆ 

• ราคาโปรโมชั่น/แคมเปญ/อีเวน้ทต์า่งๆ ไมส่ามารถยกเลิก/Refund ไดท้กุกรณี 

• ช่วงเทศกาล long weekend/Charter flight/Extra flight ไมส่ามารถยกเลกิ/เปล่ียนช่ือ/Refund ไดท้กุกรณี 

 

ราคานีร้วม 

 

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

• คา่ตั๋วเครื่องบนิในประเทศ  

• คา่ภาษีสนามบนิ ทกุแห่งท่ีมี 

• คา่อาหารมือ้เชา้ท่ีโรงแรม 

• คา่ท่ีพกัระดบัมาตรฐาน จ านวนคืนตามระบุในโปรแกรม (1หอ้งพกั2-3ท่าน)  

• คา่รถรบั-สง่ ตามรายการ 

• คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระท่านละ ขาไป-กลบั 15กก/1ชิน้ 

• คา่หวัหนา้ทวัรผ์ูช้  านาญเสน้ทาง น าท่านท่องเท่ียวตลอดรายการในตา่งประเทศ (ขอสงวนสทิธิห์วัหนา้ทวัรไ์มบ่ินขึน้ไปพรอ้มกรุ๊ป

ทวัร)์ 

• คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 



 
 

ราคานีไ้ม่รวม 

• คา่ลงทะเบียน K-ETA 

• คา่ตรวจโควดิ (ถา้มี) 

• คา่บรกิาร (Service Charge) 1,500 บาท หรือ 50,000 วอน ตอ่ท่านตลอดทรปิ 

• คา่วีซ่าส  าหรบัพาสปอรต์ ตา่งดา้ว (ผูเ้ดนิทางตอ้งย่ืนดว้ยตนเองเท่านัน้) 

• คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระ ท่ีเกินก าหนด 

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาทิ คา่ท าหนงัสือเดนิทาง, คา่มนิิบารโ์รงแรม, คา่ซกัรีด, คา่อาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือรายการทวัร ์

• คา่รถ คา่เดนินอกเหนือเสน้ทาง  

• คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% (ในกรณีออกใบเสรจ็เตม็รูปแบบ) 

• คา่ปรบั หรือคา่ธรรมเนียมหากไมส่ามารถผา่นดา่นตรวจคนเขา้เมือง 

• กรณีท่านตดิโควดิท่ีเกาหลีตอ้งเสียคา่ใชจ้่ายคา่กกัตวัดว้ยตวัเอง 7วนั 

 

1. การผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง 

หากผูเ้ดนิทางไมผ่า่นการตรวจคนเขา้เมือง ทัง้ขาออกจากไทย และขาเขา้เกาหลี ไมส่ามารถ Refund ไดท้กุกรณี 

หากผูเ้ดนิทางไมผ่า่นการตรวจคนเขา้เมืองเกาหลีใต ้บริษัทไมมี่อ านาจใดๆ หรือสว่นเก่ียวขอ้งใดๆ ผูเ้ดนิทางตอ้งจดัการเอกสารสว่นตวั 

เท่ียวบนิ และค่าใชจ้่ายตา่งๆท่ีเกิดขึน้เองทัง้หมด 

 

2. หมายเหต ุ

กรุณาอ่านและท าความเขา้ใจขอ้ตกลงดา้นลา่งโดยละเอียดก่อนท าการจองทกุครัง้ 
 

1. หนงัสือเดนิทาง ตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน (หากหนงัสือเดนิทางเหลือนอ้ยกวา่ 6 เดือนท าใหไ้มส่ามารถเดนิทางได ้

อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษัิทและไม่สามารถ Refund คา่ทวัรไ์ด)้ 

2. บรษัิทมีสทิธิ์ในการ ปรบัเปล่ียนเท่ียวบนิ เสน้ทางบนิ ราคา อาหาร โรงแรม และรายการท่องเท่ียว ไดต้ามความเหมาะสม โดย

ค านึงถึงผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

3. บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปล่ียนแปลงเท่ียวบนิทัง้ไปและกลบัโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาทิ ไมเ่ท่ียวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมือ้ 

เพราะคา่ใชจ้่ายทกุอย่าง ทางบรษัิทฯไดช้  าระคา่ใชจ้่ายใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก เดนิทางแลว้ 

5. ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอบุตัเิหตท่ีุเกิดจาก ความประมาท

ของตวันกัท่องเท่ียวเอง 

6. ตั๋วเครื่องบนิเป็นตั๋วราคาพเิศษ กรณีท่ีท่านไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะทัง้ขาไป-ขากลบั ไมว่า่จากเหตใุดๆ ไมส่ามารถเปล่ียนแปลงวนั/ช่ือ 

หรือยกเลกิคืนเงินได ้

7. ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกิดกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การก่อจลาจล ภยั

ธรรมชาต ิและโรคระบาด หรือกรณีท่ีท่านถกูปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หนา้ท่ีกรมแรงงาน

ทัง้จากไทยและตา่งประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษัิทฯ 



 
 

8. คา่เดนิทางภายในประเทศไทย อยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษัิท หากไมม่ั่นใจ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ท่ีก่อนเพ่ือยืนยนัเวลา 

และการเปล่ียนแปลงจากเหตสุดุวสิยัดงัขอ้ดา้นบน ก็อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษัิทฯ เช่นกนั ไม่สามารถน ามาเรียกรอ้งคืน

ไดท้กุกรณี 

9. ขอสงวนสทิธิห์อ้งพกัส  าหรบัผูท่ี้ไมเ่ดนิทาง ไมส่ามารถ Refund หรือใหผู้อ่ื้นใชส้ทิธิแ์ทนไดท้กุกรณี 

10. หอ้งพกั (Double Bed // Twin Bed) เป็น ON REQUEST ซึ่งบรษัิทไม่สามารถการนัตี ท าไดเ้พียงรีเควสใหไ้ดเ้ท่านัน้ ทัง้นีข้ึน้อยู่

กบัทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัการให ้

11. มคัคเุทศก ์พนกังาน หัวหนา้ทวัร ์ไมมี่อ  านาจในการใหค้  าสญัญาใดๆ แทนบริษัททัง้สิน้ เวน้แตมี่เอกสารลงนามโดยผูมี้อ  านาจของ

บรษัิทฯก ากบัเท่านัน้ 

12. ทางคณะทวัรไ์มมี่อ  านาจในการเจรจากบัทางกองตรวจคนเขา้เมือง และทางคณะทวัรจ์ะออกเดนิทางจากสนามบนิหลงัเวลาเครื่อง

ลงประมาณ 1 ชั่วโมง หากท่านไมม่าแสดงตนถือวา่สละสทิธิใ์นการรว่มเดนิทาง หากท่านลา่ชา้ในการผา่นดา่นตรวจคนเขา้เมือง 

ตอ้งรบัผดิชอบการเดนิทางตามมารวมกบัคณะดว้ยตนเอง โดยไมส่ามารถเรียกรอ้งคา่ใชจ้่าย หรือรีฟันคา่ทัวร/์คา่อาหารท่ีไม่ไดเ้ขา้

รว่มกบัทางทวัรท์กุกรณี 

13. หากท่านมีความประสงคจ์ะขอแยกตวัจากคณะทวัรท์่องเท่ียว ตอ้งยินยอมใหท้างแลนดป์รบั 5,000 บาทตอ่วนั เพ่ือรกัษาตั๋วขากลบั 

มเิช่นนัน้ถือวา่ท่านสละสทิธิย์กเลกิการเดนิทางทนัที และไมส่ามารถเรียกรอ้งคืนไดภ้ายหลงั 

14. ถา้ลกูคา้มีความประสงคไ์มเ่ขา้รา้นคา้ตามท่ีโปรแกรมก าหนด ตอ้งยินยอมใหท้างแลนดป์รบัรา้นละ 3,000 บาท เพ่ือความเป็นระบบ 

และถกูตอ้งตามเง่ือนไขท่องเท่ียวท่ีท่านไดซื้อ้มา 

15. ถา้ลกูคา้ตดิโควทิท่ีเกาหลี จะไมส่ามารถรีฟันคา่ทัวรไ์ดท้กุกรณี (และท่านตอ้งช าระคา่กกัตวั/คา่โรงพยาบาลเองทัง้หมด) 
 

เม่ือท่านตกลงจองช าระเงนิไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยนิยอม และยอมรับในข้อก าหนด  
เงือ่นไข และข้อตกลงต่างๆ ทีไ่ด้ระบุไว้แล้วทั้งหมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


