
โปรแกรมการเดินทาง

เท่ียวกรุงโซลแบบอิสระดว้ยตัวเอง

ทุง่ดอกทุง่ดอกแช – ศูนยนํ์า้มันสนเขม็แดง – ถนนสายรุ้งเชจู - ศูนยแ์สดงชุดเคร่ือง
นอนSESA LIVING

ชายหาดอีโฮเทอู - ซุปเปอร์มาร์เกต็ ละลายเงนิวอน - ร้านคา้ปลอดภาษี LOTTE
DUTY FREE



จุดนัดพบแรกสนามบนิสุวรรณภูมิ เป็นสนามบนินานาชาติประจาํประเทศไทย เวลานัดหมาย : 22:30 เท่ียวบนิ : 7C2244

เท่ียวบนิออกเดินทางจากสนามบนินานาชาติสุวรรณภูมิ เวลา : 02.30 - 03.30 เท่ียวบนิ : 7C2244 ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5-6ช่ัวโมง

09.35-10.30 น. พาทา่นเดินทางถึงสนามบนิเชจูอินเตอร์เนช่ันแนลแอร์พอร์ต หลังจากผา่นดา่นตรวจคนเขา้เมือง รับกระเป๋าท่ีสายพาน
ออกมาพบกับผูนํ้าทัวร์เพ่ือทาํการยืนยันตัวตนการเขา้ร่วมทัวร์ และเตรียมตัวบริเวณจุดนัดพบเพ่ือออกเดินทางทอ่งเท่ียวพร้อมกัน

พาทา่นเดินทางสูส่นามบนิภายในประเทศ สนามบนิ Jeju Airport สูส่นามบนิกิมโป

(สงวนสทิธ์ิ เวลาบนิ / เท่ียวบนิ / สายการบนิ / สนามบนิ ข้ึนอยูกั่บทางบริษัทเทา่นัน้)

เท่ียวกรุงโซลแบบอิสระด้วยตัวเอง กรุงโซลคือเมืองหลวงของประเทศเกาหลีใต ้ท่ีเป็นศูนยร์วมแฟช่ัน ความความทันสมัย และ
กลิน่อายจากซีรียเ์กาหลีท่ีหลายๆคนใฝ่ฝันตอ้งมาเยือนสักครัง้ วันน้ีจึงเป็นโอกาสท่ีทา่นจะไดท้อ่งเท่ียวในแบบแผนท่ีทา่นตอ้งการจริงๆใช้
เวลากับสิง่ท่ีทา่นช่ืนชอบไดอ้ยา่งเตม็ท่ี เราขอแนะนําสถานท่ีทอ่งเท่ียวยอดฮิตท่ีน่าไป เชน่ พระราชวังเคียงบกกุง หมูบ่า้นบุกชอน ซ่ึง2ท่ีน้ี
นิยมใสชุ่ดฮันบกมาเดินเลน่ถา่ยรูปกัน ร้านเชา่ชุดกมี็ให้ทา่นเลือกมากมาย หรือทา่นจะหาแหลง่รับประทานของอร่อยแนว Street Food
แท้ๆ ตอ้งไปตลาด Gwangjang Market หรือเน้นชอ้ปป้ิงกไ็ปยา่นเมียงดง ทงแดมุน แตถ่า้จะไปแนวโรแมนติกคลอ้งกุญแจคูรั่ก กแ็นะนํา
ไปเท่ียว Namsan Tower หมายเหตุ : ควรวางแผนการทอ่งเท่ียว และเตรียมตัวลว่งหน้า

สถานท่ีท่องเท่ียวแนะนํา

ตลาดควังจัง (Gwangjang Market Street Food) กาํลังเป็นท่ีนิยมของคนเกาหลี
ไอดอล ยูทูปเบอร์ไปถา่ยทาํจาํนวนมาก มีอาหารสไตลท์อ้งถิน่ให้เลือกทานมากมาย ได้
บรรยากาศความเป็นเกาหลีท่ีแทจ้ริง

คลองชองกเยชอน (Cheonggyecheon) หรือเรียกอีกช่ือหน่ึงวา่ คลองชองเกชอน หรือ
ชองเคยอน เป็นคลองท่ีมีมาตัง้แตส่มัยโบราณตัง้แตยุ่คของราชวงศโ์ชชอน ไดรั้บการบูรณะ
ข้ึนใหมใ่นปี 2003 ภายใตโ้ครงการพัฒนาและบูรณะคลองชองกเยชอนให้มีภูมิทัศน์ท่ีสวย
งาม กลายเป็นแหลง่เดินเลน่พักผอ่นหยอ่นใจทา่มกลางเมืองท่ีวุน่วาย

อิสระอาหารกลางวัน/อิสระอาหารเย็น

ท่ีพัก  New Seoul Hotel/ หรือเทียบเท่า

รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรมท่ีพัก เป็นสไตลบุ์ฟเฟ่ตแ์บบฉบับเกาหลี

เท่ียวกรุงโซลแบบอิสระด้วยตัวเอง กรุงโซลคือเมืองหลวงของประเทศเกาหลีใต ้ท่ีเป็นศูนยร์วมแฟช่ัน ความความทันสมัย และ
กลิน่อายจากซีรียเ์กาหลีท่ีหลายๆคนใฝ่ฝันตอ้งมาเยือนสักครัง้ วันน้ีจึงเป็นโอกาสท่ีทา่นจะไดท้อ่งเท่ียวในแบบแผนท่ีทา่นตอ้งการจริงๆใช้
เวลากับสิง่ท่ีทา่นช่ืนชอบไดอ้ยา่งเตม็ท่ี เราขอแนะนําสถานท่ีทอ่งเท่ียวยอดฮิตท่ีน่าไป เชน่ พระราชวังเคียงบกกุง หมูบ่า้นบุกชอน ซ่ึง2ท่ีน้ี
นิยมใสชุ่ดฮันบกมาเดินเลน่ถา่ยรูปกัน ร้านเชา่ชุดกมี็ให้ทา่นเลือกมากมาย หรือทา่นจะหาแหลง่รับประทานของอร่อยแนว Street Food



แท้ๆ ตอ้งไปตลาด Gwangjang Market หรือเน้นชอ้ปป้ิงกไ็ปยา่นเมียงดง ทงแดมุน แตถ่า้จะไปแนวโรแมนติกคลอ้งกุญแจคูรั่ก กแ็นะนํา
ไปเท่ียว Namsan Tower หมายเหตุ : ควรวางแผนการทอ่งเท่ียว และเตรียมตัวลว่งหน้า

สถานท่ีท่องเท่ียวแนะนํา

พระราชวังเคียงบกกุง (Gyeongbokgung Palace) พระราชวังหลักแหง่แรกของราชวงศโ์ชซอน ตัง้
อยูท่างตอนเหนือของภูเขาบุกฮันซาน ในกรุงโซล ปัจจุบันกลายเป็นสถานท่ีทอ่งเท่ียว สามารถเขา้ไป
ถา่ยรูปชมความงดงาม ศกึษาประวัติศาสตร์ ทัง้คนเกาหลี และตา่งชาติ นิยมใสชุ่ดฮันบกและเขา้ไปเดินชม
ตาํหนักตา่งๆ พร้อมกับถา่ยรูปให้เขา้กับบรรยากาศดา้นในอีกดว้ย

หมู่บ้านบุกชอนฮันอก (Bukchon Hanok Village) หรือบางคนเรียกวา่ หมูบ่า้นบุคชอนฮันอ๊ก เป็น
อีกหน่ึงสัญลักษณ์ของเกาหลี ทา่มกลางตึกรามบา้นชอ่งท่ีทันสมัยของกรุงโซลนัน้ หมูบ่า้นแหง่น้ีกยั็งคง
รักษาอาคารบา้นเรือนในสมัยโบราณ มีกลิน่อายของเกาหลีในยุคเกา่แก ่เหมาะสาํหรับคนท่ีชอบสถานท่ี

ทอ่งเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์

โซลทาวเวอร์ Namsan Tower หรือ Seoul Tower หอคอยท่ีอยูบ่นยอดเขานัมซาน เป็นสัญญลักษณ์ประจาํเมืองหลวงของเกาหลีใต้
ผูค้นนิยมมาเดินออกกาํลังกาย เพราะเป็นท่ีท่ีรณรงคเ์ร่ืองการลดควันพิษ จาํกัดการใชร้ถในการข้ึนเขา รถโดยสารกเ็ป็นพลังงานไฟฟ้า
วัยรุ่น หนุ่มสาว และนักทอ่งเท่ียวนิยมมาคลอ้งกุญแจคูรั่กเป็นจาํนวนมาก

Starbucks Seoul Wave Art Center ตัง้อยูใ่นสวนสาธารณะชัมวอน ฮันกัง (Jamwon Hangang
Park) ดา้นในเป็นศูนยศ์ลิปะ มีลักษณะโดดเดน่คือโดยลอยอยูบ่นแมนํ่า้ฮัน ตกแตง่ดว้ยผนังกระจกสูง ให้
ววิหลักลา้น มองเหน็ววิแมนํ่า้ฮันแบบพาโรนามา่และยังสามารถมองเหน็ไปถึง N SEOUL TOWER ใคร
ท่ีกาํลังวางแผนมาเท่ียวโซลแลว้มองหาท่ีน่ังพักจิบกาแฟสบายๆแถมววิชมพระอาทติยต์กดินสวยๆแนะนํา
เลยคะ่

สะพานน้ําพุสายรุ้งพันโพ หรือสะพานบันโพ ตัง้อยูใ่นเขตซอโซ เป็นหน่ึงในสะพานขา้ม
แมนํ่า้ฮัน แมนํ่า้หลักสายสาํคัญของกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต ้มีความยาว 1,140 เมตร ซ่ึง
ปัจจุบันกลายมาเป็นสถานท่ีทอ่งเท่ียวท่ีไดรั้บความนิยมอยา่งมาก สะพานนํา้พุสรุ้ีง แหง่น้ี ได้
รับการจดบันทึกลงกินเนสบุ๊ควา่เป็น สะพานนํา้พุท่ียาวท่ีสุดในโลก ซ่ึงประดับประดาดว้ย
หลอดไฟ LED กวา่ 10,000 หลอด

อิสระอาหารกลางวัน/อิสระอาหารเย็น

ท่ีพัก  New Seoul Hotel/ หรือเทียบเท่า

รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรมท่ีพัก เป็นสไตลบุ์ฟเฟ่ตแ์บบฉบับเกาหลี

สถานท่ีท่องเท่ียวแนะนํา

สวนสนุกล็อตเต้เวิลด ์(LOTTE WORLD) ซ่ึงทา่นจะไดรั้บต๋ัวรวมเคร่ืองเลน่ ทัง้โซนในร่ม และโซนกลางแจง้ สวนสนุกแหง่น้ีจะมี
การจัดธีมท่ีแตกตา่งกันตามเทศกาล มีทัง้การแสดงโชวบ์นเวทีดา้นใน มีขบวนพาเรด มีตุ๊กตามาสคอตมาเดินทักทายนักทอ่งเท่ียว
เจา้หน้าท่ียิ้มแยม้แจม่ใส โซนดา้นนอกมีปราสาทท่ีเป็นสัญลักษณ์ของท่ีน่ี สวยงาม โดดเดน่ พร้อมเสยีงเพลงสร้างบรรยากาศ ความ
สนุกสนานตลอดเวลาดา้นในสวนสนุกแหง่น้ี



ตึกล็อตเต้ โซล สกาย ทาวเวอร์ (LOTTE SEOUL SKY TOWER) ข้ึนลิฟตช์มววิ บนยอดตึกท่ีสูงท่ีสุดในประเทศเกาหลีใต ้และ
สูงเป็นอันดับท่ี5ของโลก มีความสูง123ชัน้ 555เมตร เป็นกระจกรอบดา้น 360องศา และพ้ืนกระจกใสท่ีมองทะลุถึงดา้นลา่ง ซ่ึงไดล้ง
เรคคอร์ดวา่เป็น "Highest glass-floored observatory in the world")
อิสระอาหารกลางวัน

พาทา่นเดินทางสูส่นามบนิภายในประเทศ สนามบนิกิมโป  - สูส่นามบนินานาชาติเชจู

(สงวนสทิธ์ิ เวลาบนิ / เท่ียวบนิ / สายการบนิ / สนามบนิ ข้ึนอยูกั่บทางบริษัทเทา่นัน้)

พร้อมเสริฟดว้ยเมนู เทจี ยังนยอม คัลบ้ี อาหารเกาหลีแบบป้ิงยา่งท่ีมีช่ือเสยีงของเกาหลี เป็นการนําเน้ือหมู
สว่นซ่ีโครงมาหมักกับเคร่ืองปรุงจนเน้ือนุ่ม เสร์ิฟให้ทา่นไดย้า่งสดๆ ร้อนๆ ร่วมรับประทานดว้ยกัน วธีิการ
ทานให้ไดอ้รรสรส ตอ้งตัดหมูเป็นช้ินๆ นําผักสด กระเทียม กิมจิ และเคร่ืองเคียงตา่งๆ มาหอ่รวมกัน
รับประทานคาํโตๆแบบสไตลค์นเกาหลี หรือทานกับขา้วสวยร้อนๆท่ีเรามีเสริฟให้ไมอั่น้กไ็ดเ้ชน่กัน

ท่ีพัก Sea & Hotel / Jeju in Hotel / Jeju Nice Hotel
หรือเทียบเท่

รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรมท่ีพัก เป็นสไตลบุ์ฟเฟ่ตแ์บบฉบับเกาหลี

พาทุกทา่นชมทุง่ดอกคาโนลา (Canola ) หรือท่ีเรียกกันภาษาเกาหลีวา่ดอกยูแช หรือ บางคนกเ็รียก เรป หรือ เรปซีด (Rapeseed)
ดอกไมส้เีหลืองสดใสน้ีเป็นดอกไมท่ี้เหมือนเป็นสัญลักษณ์ของเกาะเชจู เม่ือเขา้สูฤ่ดูใบไมผ้ลิในประเทศเกาหลีใต ้ในชว่งวันเดือนมีนาคม

ไปจนถึงเดือนพฤษภาคม อากาศท่ีเกาหลีใตจ้ะคอ่ยๆอบอุน่ข้ึนจากตอนใตข้องประเทศกอ่น
เม่ือความอบอุน่มาเยือน ดอกไมอ้ยา่งดอกคาโนลาหรือ ดอกยูแชกค็อ่ยๆออกดอก สเีหลืองสน
ใส อร่ามเตม็ทอ้งทุง่ ของเกาะเชจู ตัดกับทอ้งฟ้าสสีดใส เป็นววิท่ีคอ่นขา้งสวยงามมาก
นอกจากจะมีความสวยดอกยูแชยังเป็นพืชท่ีสามารถนําไปผลิตเป็นนํา้มันเพ่ือสุขภาพไดดี้เย่ียม
นอกจากน้ีสาํหรับทา่นใดท่ีช่ืนชอบซีรีสเ์กาหลี อาจจะยังจาํซีรีสเ์ร่ืองดังอยา่ง Spring Waltz
ไดเ้ป็นอยา่งดี โดยเฉพาะฉากบา้นหลังสวยสขีาว ท่ีตัง้ตระหงา่นอยูท่า่มกลางดอกยูแชสเีหลือง
อร่าม

จากนัน้พาทา่นไปรู้จักกับ สมุนไพรท่ีมีช่ือเสยีงของประเทศเกาหลีใต ้Red Pine Oil หรือ
นํา้มันสนเขม็แดง ตามตาํหรับยาโบราณสมัยราชวงศโ์ชซอน ท่ีถูกบันทึกไวเ้ป็นลายลักษณ์อักษร
ปัจจุบันไดนํ้ามาสกัดดว้ยวธีิท่ีทันสมัยดึงสรรพคุณท่ีดีท่ีสุดออกมาในรูปแบบท่ีทานไดง้า่ย และบาํรุง
สุขภาพไดดี้ท่ีสุด นํา้มันสนเขม็แดงมีสรรพคุณชว่ยในการทาํความสะอาดระบบหลอดเลือด เคลีย
ร์หลอดเลือดท่ีอุดตัน ลดคลอเลสเตอรอล ความดัน เบาหวาน ป้องกันเสน้เลือด ตีบ แตก ตัน อีกทัง้
ยังชว่ยให้การผอ่นคลาย หลับสนิทมากข้ึน ผิวพรรณดูมีสุขภาพดี รับประทานเป็นประจาํ ร่างกาย
แขง็แรงข้ึนตามลาํดับ

พาทา่นไปถา่ยรูปกับความสดใสของถนนสายรุ้งบนเกาะเชจู เป็นถนนเลียบชายทะเลดา้นเหนือของ
เกาะ เป็นไอเดียศลิปะท่ีดีมากๆ เพราะมีการทาสบีนแทง่หินท่ีเอาไวกั้น้ชายทะเลแบบสลับสแีนวสายรุ้ง ยาวตลอดเสน้ทาง ทาํให้เกิดสสัีนท่ี
ดึงดูดให้ใครๆท่ีผา่นไปมาตรงน้ีอดไมไ่ด ้ท่ีจะแวะลงมาถา่ยรูปสร้างสสัีน ไมว่า่จะเป็นแอคช่ันทา่งน่ัง ทา่เดิน หรือครีเอทแอคช่ันสนุกๆได้
มากมาย



พาทา่นรับประทานเมนูทอ้งถิน่ประจาํเกาะเชจู ชอ้ป-จัก-ปยอ-กุก คือตม้ซุปซ่ีโครงหมู สมัยกอ่นเกาะเชจูเล้ียงหมูแทบจะทุกครัวเรือน
ซ่ีโครงของหมูจะถูกนํามาทาํซุป ดว้ยนํา้ซุปท่ีไมเ่หมือนใคร เพราะจะเป็นซุปขน้เหนียวเลก็น้อย เพราะสูตรเฉพาะท่ีจะใสข่า้วเมมิลลงไปดว้ย
จึงมีรสชาติท่ีเขม้ขน้ เน้ือหมูจะนุ่ม ร่อนจากกระดูก ละมุนมากๆ เสริฟทา่นพร้อมขา้วสวย และเคร่ืองเคียงตามฤดูกาล

พาทา่นเขา้ชมและเลือกซ้ือชุดเคร่ืองนอนเพ่ือสุขภาพอันดับหน่ึงของประเทศเกาหลีใต ้Sesa Living
ท่ีใชเ้สน้ใยในการถักทอถึง 15400 เสน้ กันไรฝุ่นได1้00% มีการใชห้ยกในการทาํเสน้ใย จึงมี
คุณสมบัติในเร่ืองของการบาํบัดขณะนอนหลับ ซ่ึงเน้ือผา้จะมีสัมผัสท่ีนุ่ม ล่ืน ไมมี่เสยีงดังเม่ือขยับตัว
และยังปรับอุณหภูมิท่ีคงท่ีให้ร่างกายขณะนอนหลับพักผอ่นอีกดว้ย และโชวรู์มแหง่น้ีสามารถคืนภาษี
ให้กับนักทอ่งเท่ียวอีกดว้ย

พาทา่นทอ่งเท่ียวชายหาดข้ึนช่ือบนเกาะเชจู "อีโฮเทอู" นอกจากความสวยงามของทอ้งทะเล คา
เฟ่น่ารักๆตา่งๆแลว้ ยังมีสัญลักษณ์ท่ีมองลงมาจากเคร่ืองบนิจะเหน็ทันทีท่ีถึงเกาะเชจู น่ันกคื็อ
ประภาคารรูปมา้สขีาว และสแีดง มา้ถือวา่เป็นสัตวป์ระจาํเกาะเชจู และใครๆท่ีมาเท่ียวกนิ็ยมมา
ถา่ยรูปและเชคอินกันท่ีน่ีเสมอ

จากนัน้พาทา่นเดินทางสู ่Supermarket หรือท่ีนักทอ่งเท่ียวเรียกกันวา่ "ร้านละลายเงนิวอน" ท่ีน่ีมี
ขนม ของฝาก ของพ้ืนเมืองเกาหลีท่ีข้ึนช่ือ ใครๆมาตอ้งมีติดไมติ้ดมือกลับไป อาทเิชน่ ขนมช่ือดัง
ตา่งๆ ชอ้คโกแลตหลายหลายรสชาติ สาหร่ายนานาชนิด รามยอน กิมจิ รวมไปถึงของใชใ้นครัวเรือน
เชน่ กระทะ ตะเกียบ ถว้ยขา้ว ซอสปรุงรส วุน้เสน้ รวมถึงของฝากของท่ีระลึกมีให้ทา่นไดเ้ลือกซ้ือ
มากมาย เหมือนเอาเงนิวอนมากละลายกันอยา่งเพลิดเพลินและไมต่อ้งกลัววา่จะใสก่ระเป๋าไมพ่อ
เพราะท่ีน่ีพร้อมบริการบรรจุกลอ่งตามเง่ือนไขของร้านดว้ย

พาทา่นชอ้ปป้ีงสนิคา้ปลอดภาษี เคร่ืองสาํอางคเ์กาหลีและตา่งประเทศ สนิคา้แบรนดเ์นม ราคาถูก
มาก

ถึงเวลาอันสมควรพาทุกทา่นเดินทางกลับประเทศไทย โดยมีเจา้หน้าคอยดูแลขัน้ตอนการเชคอิน ต๋ัว
เคร่ืองบนิ และอาํนวยความสะดวก เพ่ือสง่ทุกทา่นกลับดว้ยความสวัสดิภาพ และความประทับใจ

21.25 - นําทา่นเดินทางสู ่ประเทศไทย โดยเท่ียวบนิท่ี 7C2243

01.25 - ถึงสนามบนิสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ



อตัราคา่บรกิาร Seoul Freedom + Jeju Trip Spring 5วนั3คนื

พเีรยีตเดนิทาง

ราคาโปร
โมช ั�น

(จาํนวน
จาํกดั)

ราคา
ปกติ

พกัเดี�ยว
เพิ�ม

มีนาคม : 5-9,6-10
เมษายน:23-27,24-28

30,999 35,999

8,000
.-

มีนาคม : 4-8,7-11,11-15,12-16,13-17
เมษายน:22-25 ,

31,999 36,999

มีนาคม :
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
เมษายน:
16-20,17-21,18-22,19-23,20-24,21-25,2
5-29

32,999 37,999

มีนาคม

:15-19,16-20,17-21,22-26,23-27,24-28,2
5-29
28-1เม.ย.,

33,999 38,999

มีนาคม :29-2เม.ย.,30-3เม.ย.,31-4เม.ย.

เมษายน: 1-4,2-6.3-7,15-19,26-30,29-3พ.ค.,30-
�พ.ค.

34,999 39,999

เมษายน:4-8,5-9,6-10,7-11,8-12,27-1พ.ค.,28-
2พ.ค.

36,999 41,999

เมษายน:9-13, 37,999 42,999
เมษายน:10-14,14-18 38,999 43,999
เมษายน:11-14,13-17 41,999 46,999
เมษายน:12-16 44,999 49,999



ทารก ( ไมเ่กนิ 2 ปี) = 5,000.-      จอยกรุป๊ (ไมใ่ชต้ ั�วเครื�อง)
=13,000.-

หมายเหต ุ: ราคาโปรโมชนัมจีาํนวนจาํกดั หากเต็มตามจาํนวน
ราคาปรบัขึ�นตามลาํดบั

ข้อกาํหนดและเง่ือนไข
1. การสาํรองท่ีน่ัง

แพคเกจน้ีสามารถออกเดินทางตัง้20ทา่นข้ึนไป

การลงทะเบียน K-ETA ผูเ้ดินทางสามารถทาํไดเ้อง หรือให้ทางบริษัทดาํเนินการให้ตามโปรโมช่ันของโปรแกรมทัวร์

การชาํระเงนิ :

ชาํระมัดจาํ 50% และชาํระสว่นท่ีเหลือกอ่นเดินทางขัน้ตํา่ 30 วัน
หากทา่นให้บริษัทลงทะเบียนK-ETA ให้ กรุณาจองลว่งหน้าขัน้ตํา่15วัน
จองทัวร์กอ่นเดินทางน้อยกวา่ 7วัน ชาํระเตม็เทา่นัน้
กรณีมัดจาํ และไมช่าํระสว่นท่ีเหลือถือวา่ทา่นสละสทิธ์ิ ไมส่ามารถเรียกร้องคืนเงนิไดทุ้กกรณี
ราคาโปรโมช่ันชาํระยอดเตม็จาํนวนเทา่นัน้ ตามท่ีระบุในอินวอย

การบริการท่ีบริษัทจัดการให้ :

ลงทะเบียน K-ETA เราเป็นตัวแทนลงทะเบียนตามขอ้มูลท่ีทา่นให้มา หากไมผ่า่นหรือไมไ่ดรั้บการอนุมัติ ไมส่ามารถเรียกร้องคืนเงนิและ
คา่บริการได ้หรือหากทา่นเขา้เกาหลีแลว้ ไมผ่า่นดา่นตรวจคนเขา้เมือง กไ็มส่ามารถเรียกร้องคืนเงนิไดเ้ชน่กัน
*****คา่สมัครและบริการ 320-500 บาท******
หมายเหตุ :

ราคาน้ีสาํหรับพาสปอร์ตไทยเทา่นัน้ หากเป็นตา่งชาติมีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ 3000 บาท และตอ้งทาํตามเง่ือนไขการเขา้ประเทศเกาหลีใต้

2. การยกเลิกการเดินทาง

ยกเลิกการจองไมน้่อยกวา่ 30 วัน กอ่นวันเดินทาง Refund ได ้100% ของยอดท่ีชาํระแลว้
ยกเลิกการจองไมน้่อยกวา่ 15 วัน กอ่นวันเดินทาง Refund ได ้50% ของยอดท่ีชาํระแลว้
ยกเลิกการจองน้อยกวา่ 15 วัน กอ่นวันเดินทาง ไมส่ามารถ Refund ได้
ยกเลิกจากเหตุสุดวสัิย เชน่ ภัยธรรมชาติ โรคระบาด สงคราม สามารถ Refund ไดแ้ตหั่กคา่ใชจ้า่ยตามจริง ๆ
ราคาโปรโมช่ัน/แคมเปญ/อีเวน้ทต์า่งๆ ไมส่ามารถยกเลิก/Refund ไดทุ้กกรณี
ชว่งเทศกาล long weekend/Charter flight/Extra flight ไมส่ามารถยกเลิก/เปล่ียนช่ือ/Refund ไดทุ้กกรณี
ราคาน้ีรวม

คา่ต๋ัวเคร่ืองบนิ ไป-กลับพร้อมคณะ(Jeju Air/Jin Air หรือเทียบเทา่)
คา่ต๋ัวเคร่ืองบนิในประเทศ
คา่ภาษีสนามบนิ ทุกแหง่ท่ีมี
คา่อาหารม้ือเชา้ท่ีโรงแรม
คา่ท่ีพักระดับมาตรฐาน จาํนวนคืนตามระบุในโปรแกรม (1ห้องพัก2-3ทา่น)
คา่รถรับ-สง่ ตามรายการ
คา่นํา้หนักกระเป๋าสัมภาระทา่นละ ขาไป-กลับ 15กก/1ช้ิน
คา่หัวหน้าทัวร์ผูช้าํนาญเสน้ทาง นําทา่นทอ่งเท่ียวตลอดรายการในตา่งประเทศ (ขอสงวนสทิธ์ิหัวหน้าทัวร์ไมบ่นิข้ึนไปพร้อมกรุ๊ปทัวร์)
คา่ประกันอุบัติเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์
ราคาน้ีไมร่วม
คา่ลงทะเบียน K-ETA
คา่ตรวจโควดิ (ถา้มี)
คา่บริการ (Service Charge) 1,500 บาท ตอ่ทา่นตลอดทริป
คา่วีซา่สาํหรับพาสปอร์ต ตา่งดา้ว (ผูเ้ดินทางตอ้งย่ืนดว้ยตนเองเทา่นัน้)
คา่นํา้หนักกระเป๋าสัมภาระ ท่ีเกินกาํหนด
คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิคา่ทาํหนังสอืเดินทาง, คา่มินิบาร์โรงแรม, คา่ซักรีด, คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมนอกเหนือรายการทัวร์



คา่รถ คา่เดินนอกเหนือเสน้ทาง
คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจา่ย 3% (ในกรณีออกใบเสร็จเตม็รูปแบบ)
คา่ปรับ หรือคา่ธรรมเนียมหากไมส่ามารถผา่นดา่นตรวจคนเขา้เมือง
กรณีทา่นติดโควดิท่ีเกาหลีตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยคา่กักตัวดว้ยตัวเอง 7วัน

1. การผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง
หากผูเ้ดินทางไมผ่า่นการตรวจคนเขา้เมือง ทัง้ขาออกจากไทย และขาเขา้เกาหลี ไมส่ามารถ Refund ไดทุ้กกรณี
หากผูเ้ดินทางไมผ่า่นการตรวจคนเขา้เมืองเกาหลีใต ้บริษัทไมมี่อาํนาจใดๆ หรือสว่นเก่ียวขอ้งใดๆ ผูเ้ดินทางตอ้งจัดการเอกสารสว่นตัว
เท่ียวบนิ และคา่ใชจ้า่ยตา่งๆท่ีเกิดข้ึนเองทัง้หมด
2. หมายเหตุ
กรุณาอา่นและทาํความเขา้ใจขอ้ตกลงดา้นลา่งโดยละเอียดกอ่นทาํการจองทุกครัง้

หนังสอืเดินทาง ตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไมน้่อยกวา่ 6 เดือน (หากหนังสอืเดินทางเหลือน้อยกวา่ 6 เดือนทาํให้ไมส่ามารถเดินทางได ้อยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทและไมส่ามารถ Refund คา่ทัวร์ได)้
บริษัทมีสทิธ์ิในการ ปรับเปล่ียนเท่ียวบนิ เสน้ทางบนิ ราคา อาหาร โรงแรม และรายการทอ่งเท่ียว ไดต้ามความเหมาะสม โดยคาํนึงถึงผล
ประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคัญ
บริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการเปล่ียนแปลงเท่ียวบนิทัง้ไปและกลับโดยมิตอ้งแจง้ให้ทราบลว่งหน้า
ทางบริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากทา่นใชบ้ริการของทางบริษัทฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ท่ียวบางรายการ, ไมท่านอาหารบางม้ือ เพราะคา่
ใชจ้า่ยทุกอยา่ง ทางบริษัทฯไดช้าํระคา่ใชจ้า่ยให้ตัวแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออก เดินทางแลว้
ทางบริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจาก ความประมาทของตัว
นักทอ่งเท่ียวเอง
ต๋ัวเคร่ืองบนิเป็นต๋ัวราคาพิเศษ กรณีท่ีทา่นไมเ่ดินทางพร้อมคณะทัง้ขาไป-ขากลับ ไมว่า่จากเหตุใดๆ ไมส่ามารถเปล่ียนแปลงวัน/ช่ือ หรือ
ยกเลิกคืนเงนิได้
ทางบริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกิดกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การกอ่จลาจล ภัยธรรมชาติ
และโรคระบาด หรือกรณีท่ีทา่นถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หน้าท่ีกรมแรงงานทัง้จากไทยและ
ตา่งประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
คา่เดินทางภายในประเทศไทย อยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท หากไมม่ั่นใจ กรุณาติดตอ่เจา้หน้าท่ีกอ่นเพ่ือยืนยันเวลา และการ
เปล่ียนแปลงจากเหตุสุดวสัิยดังขอ้ดา้นบน กอ็ยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ เชน่กัน ไมส่ามารถนํามาเรียกร้องคืนไดทุ้กกรณี
ขอสงวนสทิธ์ิห้องพักสาํหรับผูท่ี้ไมเ่ดินทาง ไมส่ามารถ Refund หรือให้ผูอ่ื้นใชส้ทิธ์ิแทนไดทุ้กกรณี
ห้องพัก (Double Bed // Twin Bed) เป็น ON REQUEST ซ่ึงบริษัทไมส่ามารถการันตี ทาํไดเ้พียงรีเควสให้ไดเ้ทา่นัน้ ทัง้น้ีข้ึนอยูกั่บ
ทางโรงแรมเป็นผูจั้ดการให้
มัคคุเทศก ์พนักงาน หัวหน้าทัวร์ ไมมี่อาํนาจในการให้คาํสัญญาใดๆ แทนบริษัททัง้สิน้ เวน้แตมี่เอกสารลงนามโดยผูมี้อาํนาจของบริษัทฯ
กาํกับเทา่นัน้
ทางคณะทัวร์ไมมี่อาํนาจในการเจรจากับทางกองตรวจคนเขา้เมือง และทางคณะทัวร์จะออกเดินทางจากสนามบนิหลังเวลาเคร่ืองลง
ประมาณ 1 ช่ัวโมง หากทา่นไมม่าแสดงตนถือวา่สละสทิธ์ิในการร่วมเดินทาง หากทา่นลา่ชา้ในการผา่นดา่นตรวจคนเขา้เมือง ตอ้ง
รับผิดชอบการเดินทางตามมารวมกับคณะดว้ยตนเอง โดยไมส่ามารถเรียกร้องคา่ใชจ้า่ย หรือรีฟันคา่ทัวร์/คา่อาหารท่ีไมไ่ดเ้ขา้ร่วมกับทาง
ทัวร์ทุกกรณี
หากทา่นมีความประสงคจ์ะขอแยกตัวจากคณะทัวร์ทอ่งเท่ียว ตอ้งยนิยอมให้ทางแลนดป์รับ 5,000 บาทตอ่วัน เพ่ือรักษาต๋ัวขากลับ มิเชน่
นัน้ถือวา่ทา่นสละสทิธ์ิยกเลิกการเดินทางทันที และไมส่ามารถเรียกร้องคืนไดภ้ายหลัง
ถา้ลูกคา้มีความประสงคไ์มเ่ขา้ร้านคา้ตามท่ีโปรแกรมกาํหนด ตอ้งยนิยอมให้ทางแลนดป์รับร้านละ 3,000 บาท เพ่ือความเป็นระบบ และถูก
ตอ้งตามเง่ือนไขทอ่งเท่ียวท่ีทา่นไดซ้ื้อมา
ถา้ลูกคา้ติดโควทิท่ีเกาหลี จะไมส่ามารถรีฟันคา่ทัวร์ไดทุ้กกรณี (และทา่นตอ้งชาํระคา่กักตัว/คา่โรงพยาบาลเองทัง้หมด)

เม่ือท่านตกลงจองชาํระเงินไม่วา่ท้ังหมดหรือบางสว่น ทางบริษัทฯจะถือวา่ท่านได้ยินยอม และยอมรับในข้อกาํหนด
เง่ือนไข และข้อตกลงต่างๆ ท่ีได้ระบุไว้แล้วท้ังหมด




