
 
 

รหัสโปรแกรม : 24308 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่ตรวจสอบ( 

 

 

 

 

 



 

โปรแกรมการเดนิทาง 5 วนั 3 คนื 

DAY 2 : หมู่บ้านพาจูโพรวองซ์-พระราชวังเคียงบกกุง-คลองชองกเยชอน-ตลาดควัง-จัง  

DAY 3 : เที่ยวกรุงโซลอิสระด้วยตัวเอง  

DAY 4 : เที่ยวกรุงโซลอิสระด้วยตัวเอง  

DAY 5 : ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง-LOTTE DUTY FREE-ย่านฮงแด-SHOPPING KOREA  CENTER 

  

  
 
 
 

21.30 น. คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณชั้น 4 ชั้น 
ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน สายการบิน JEJU AIR (7C) หน้า
เคาน์เตอร์เช็คอิน …. ใกล้ประตูทางเข้าหมายเลข ......  โดยมีเจ้าหน้าที่จาก  
บริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในเรื่องของเอกสาร      
**สายการบิน JEJU AIR หรือเทียบเท่า  น้ำหนักกระเป๋า 15 กก./ท่าน/1ชิ้น** 

01.00 น. นำท่านเดินทางสู่ ประเทศเกาหลีใต้ โดยเท่ียวบินที่ 7C2202/7C2204 
(ขอสงวนสิทธิ์สามารถเปลี่ยนแปลง ไฟล์ทบิน  เส้นทางบิน สายการบินได้ตามความเหมาะสมในระดับเทียบเท่า ) 

 
 

 

 

08.40 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติอินชอน เป็นสนามบินที่ทันสมัย สะอาด 
ปลอดภัย และได้รับมาตรฐานระดับโลก ท่านจะต้องผ่านด่านควบคุมโรค และด่าน
ตรวจคนเข้าเมือง หลังจากนั้นออกมาพบกับมัคคุเทศก์นำเที่ยวยังจุดนัดพบ เพื่อออก
เดินทางท่องเที่ยว(เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม.) 

 

วนัแรกของการเดนิทาง      พบกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมูิ-ออกเดนิทางจากสนามบนิสวุรรณภมูิ 
 

วนัทีส่องของการเดนิทาง      สนามบนิอนิชอน-หมูบ่า้นพาจโูพรวองซ-์ 
                                        พระราชวงัเคยีงบกกงุ-คลองชองกเยชอน-ตลาดควงั-จงั 

 



 พาทุกท่านเดินทางไป หมู่บ้านพาจูโพรวองซ์ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่
เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่รักการถ่ายรูปเป็นอย่างยิง รับรองว่า
ท่านจะต้องประทับใจ และได้ภาพสวยๆกลับบ้านติดไม้ติดมือไปคนละ
ไม่น้อยทีเดียว นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับบรรยากาศสไตล์ฝรั่งเศส 
ทำให้เปน็ที่มาของชื่อหมู่บ้านที่คนเรียกกัน เรียกได้ว่ามาเที่ยวเกาหลี 
และยังได้บรรยากาศแบบยุโรปด้วย ภายในหมู่บ้านถูกเติมแต่งความ
สดใสไว้อย่างงดงาม บ้านเรือนที่ถูกระบายสีสันต่างๆ มองดูหวานๆ 
ให้สีสด เหมือนลูกกวาดหลากสี จึงทำให้หมู่บ้านนี้ถูกเรียกอีกชื่อ

หนึ่งว่า หมู่บ้านสีลูกกวาด บางที่ก็เรียกว่า หมู้บ้านฝรั่งเศส นั้นเอง ด้านในมีร้านค้าที่จัดร้านน่ารักๆ กุ๊กกิ๊กๆ สมกับเป็นเกาหลี 
ทั้งร้านขายเบเกอรี่ กิ๊ฟช้อป ร้านขายเครื่องครัว ร้านขายต้นไม้และดอกไม้ ร้านขายไอศกรีม ให้นักท่องเที่ยวได้ทั้งช้อป ทั้งชิม 
ทั้งแชะ จึงเป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวอีกทีหนึ่งของเกาหลีใต้เลยทีเดียว 

 อาหารกลางวัน :พาท่านรับประทานอาหารกลางวันเมนูหมูย่างเกาหลี ที่ร้าน 
Myeong Ryun Jinsagalbi เปน็ร้านที่โด่งดังระดับตำนาน มีเฟรนไชส์ หมูคัลบี หมัก
ซอส อร่อย รสชาติกลมกล่อม พร้อมเครื่องเคียง กิมจิ ผักสด เติมไม่อั้น อิ่มจุใจ
แน่นอน 

 พาทุกท่านเท่ียวชมพระราชวงัเคยีงบกกงุ พระราชวังหลักแห่งแรกของราชวงศ์โช
ซอน ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของภูเขาบุกฮันซาน ในกรุงโซล ปัจจุบันกลายเป็นสถานที่
ท่องเที่ยว สามารถเข้าไปถ่ายรูปชมความงดงาม ศึกษาประวัติศาสตร์ ทั้งคนเกาหลี 
และต่างชาติ นิยมใส่ชุดฮันบกและเข้าไปเดินชม ตำหนักต่างๆ พร้อมกับถ่ายรูปให้เข้า
กับบรรยากาศด้านในอีกด้วย 

พาท่านเดินเล่น "คลองชองกเยชอน" ห่างจากโรงแรมที่พัก 200 เมตร เป็นคลองที่มี
มาตั้งแต่สมัยโบราณตั้งแต่ยุคของราชวงศ์โชชอน มีอายุมากกว่า 600 ปี ความยาว
ประมาณ 11 กิโลเมตร ไหลผ่านกลางกรุงโซล เดิมท่ีนั้นน้ำในคลองจะคล้ายกับคลอง
แสนแสบที่บ้านเรา คือมีน้ำเสียและขยะถูกทิ้งลงคลองจากบ้านเรือนและชุมชนท่ีมา
อาศัยอยู่ริมคลอง ได้รับการบูรณะขึ้นใหม่ในปี 2003 ภายใต้โครงการพัฒนาและ
บูรณะคลองชองกเยชอนให้มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม โดยมีการรื้อทางยกระดับออก และ

เวนคืนที่ดินแหล่งชุมชนท่ีอยู่ติดกับคลองแห่งนี้ จนทำให้กลายเป็นคลองที่มีภูมิทัศน์รอบๆที่ร่มรื่นและสวยงาม น้ำที่เคยเน่าเสียก็
กลับมาในสะอาด กลายเป็นแหล่งเดินเล่นพักผ่อนหย่อนใจ คนเกาหลีนิยมมาออกกำลังกาย ปั่นจักรยาน และเดินเล่นเลียบ
คลองเป็นประจำ 



 พาท่านมาเดินจากโรงแรมเลียบคลองชองกเยชอน ประมาณ5-10นาที ไป            
ตลาด "ควงัจงั" ที่รวมอาหารสไตล์ท้องถิ่นของคนเกาหลีเอาไว้ ท่านจะได้สัมผัส
บรรยากาศวัฒนธรรมการรับประทานอาหารฉบับคนเกาหลีที่แท้จริง มีอาหารให้เลือก
มากมาย แป้งทอดพินแดต๊อก ต๊อกบกกี ซุนแด ขาหมู คิมบับ ตั๊กพัล จับเช น้ำข้าว
เย็นๆ นั่งทานแบบโลคอล และราคาย่อมเยาว์มากๆ 

อิสระอาหารเย็น ถึงเวลาที่รอคอยสำหรับท่านที่ต้องการความแปลกใหม่ หรือรับประทานเมนูเกาหลีที่ไม่มีบริการในทัวร์ แต่เป็น
เมนูที่อยากทานมาก ท่านจะได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมเรื่องอาหาร การสั่งอาหาร และอื่นๆที่น่าตื่นหู
ตื่นตา 

ที่พกั โรงแรม Holiday INN Express Seoul Hongdae หรอืเทยีบเท่า 

 

 

อาหารเช้า : รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม  

เทีย่วกรงุโซลอสิระด้วยตัวเอง (เตม็วนั) 

กรุงโซลคือเมืองหลวงของประเทศเกาหลีใต้ ที่เป็นศูนย์รวมแฟชั่น ความความทันสมัย และกลิ่นอายจากซีรีย์เกาหลีที่หลายๆคน
ใฝ่ฝันต้องมาเยือนสักครั้ง วันน้ีจึงเป็นโอกาสที่ท่านจะได้ท่องเที่ยวในแบบแผนที่ท่านต้องการจริงๆใช้เวลากับสิ่งที่ท่านชื่นชอบได้
อย่างเต็มท่ี เราขอแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตที่น่าไป เช่น หมู่บ้านบุกชอน  นิยมใส่ชุดฮันบกมาเดินเล่นถ่ายรูปกัน ร้านเช่า
ชุดก็มีให้ท่านเลือกมากมาย หรือท่านจะหาแหล่งรับประทานของอร่อยแนว Street Food แท้ๆต้องไปตลาด Gwangjang 
Market หรือเน้นช้อปปิ้งก็ไปย่านเมียงดง ทงแดมุน แต่ถ้าจะไปแนวโรแมนติกคล้องกุญแจคู่รัก ก็แนะนำไปเที่ยว Namsan 
Tower  

หมายเหต ุ: ควรวางแผนการทอ่งเทีย่ว และเตรยีมตัวลว่งหน้า  

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง    เทีย่วกรงุโซลอสิระดว้ยตวัเอง 
 



สถานทีท่อ่งเทีย่วแนะนำ 

 

 

 

 

 
 

  Gwanghwamun (จตุรัสควังฮวามุน)                                                                   วัดพงอึนซา 

 

 

 

 
 

                 โซลทาวเวอร์                                                                     หมู่บ้านวัฒนธรรมนัมซานฮันอก                        

อสิระ: อาหารกลางวนั  / อาหารเย็น 

ที่พกั โรงแรม Holiday INN Express Seoul Hongdae หรอืเทยีบเท่า 

 

 

 

อาหารเช้า : รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม  

เทีย่วกรงุโซลอสิระด้วยตัวเอง (เตม็วนั) 

กรุงโซลคือเมืองหลวงของประเทศเกาหลีใต้ ที่เป็นศูนย์รวมแฟชั่น ความความทันสมัย และกลิ่นอายจากซีรีย์เกาหลีที่หลายๆคน
ใฝ่ฝันต้องมาเยือนสักครั้ง วันน้ีจึงเป็นโอกาสที่ท่านจะได้ท่องเที่ยวในแบบแผนที่ท่านต้องการจริงๆใช้เวลากับสิ่งที่ท่านชื่นชอบได้
อย่างเต็มท่ี เราขอแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตที่น่าไป เช่น หมู่บ้านบุกชอน  นิยมใส่ชุดฮันบกมาเดินเล่นถ่ายรูปกัน ร้านเช่า
ชุดก็มีให้ท่านเลือกมากมาย หรือท่านจะหาแหล่งรับประทานของอร่อยแนว Street Food แท้ๆต้องไปตลาด Gwangjang 
Market หรือเน้นช้อปปิ้งก็ไปย่านเมียงดง ทงแดมุน แต่ถ้าจะไปแนวโรแมนติกคล้องกุญแจคู่รัก ก็แนะนำไปเที่ยว Namsan 
Tower  

หมายเหตุ : ควรวางแผนการท่องเที่ยว และเตรียมตัวล่วงหน้า 

วนัทีส่ีข่องการเดนิทาง      เทีย่วกรงุโซลอสิระดว้ยตวัเอง  
 



สถานทีท่อ่งเทีย่วแนะนำ 

 
           ห้องสมุด Starfield Library                                               สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์ 

 

 

 

 

 

 

           ล็อตเต้ โซล สกาย ทาวเวอร์     สวนลอยฟ้า Seoullo 7017 

อสิระ: อาหารกลางวนั  / อาหารเย็น 

ที่พกั โรงแรม Holiday INN Express Seoul Hongdae หรอืเทยีบเท่า 

 

 

อาหารเช้า : รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม  

 จากนั้นพาท่านไปรู้จักกับ สมุนไพรที่มีชื่อเสียงของประเทศเกาหลีใต้ Red Pine Oil หรอื 
น้ำมนัสนเขม็แดง ตามตำหรับยาโบราณสมัยราชวงศ์โชซอน ที่ถูกบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์
อักษร ปัจจุบันได้นำมาสกัดด้วยวิธีที่ทันสมัยดึงสรรพคุณที่ดีท่ีสุดออกมาในรูปแบบที่ทานได้
ง่าย และบำรุงสุขภาพได้ดีท่ีสุด น้ำมันสนเข็มแดงมีสรรพคุณช่วยในการทำความสะอาดระบบ
หลอดเลือด เคลียร์หลอดเลือดที่อุดตัน ลดคลอเลสเตอรอล ความดัน เบาหวาน ป้องกันเส้น
เลือด ตีบ แตก ตัน อีกทั้งยังช่วยให้การผ่อนคลาย หลับสนิทมากขึ้น ผิวพรรณดูมีสุขภาพดี 

รับประทานเป็นประจำ ร่างกายแข็งแรงขึ้นตามลำดับ 

วนัทีห่า้ของการเดนิทาง     ศนูยน์ำ้มนัสนเขม็แดง- LOTTE DUTY FREE-รา้นซือ้ขนม ของฝาก-ยา่นฮงแด 
 



 พาท่านช้อปปี้งสินค้าปลอดภาษี ที่ห้าง Lotte Duty Free ที่นี่มีสินค้าให้ท่านเลือกช้อป
มากมาย ไม่ว่าจะเครื่องสำอางคเ์กาหลี หรือต่างประเทศ เช่น Sulwhasoo Whoo 
Innisfree 3CE Lancome Dior Estee น้ำหอมนับร้อยๆยี่ห้อ กระเป๋า แฟชั่นเกาหลี 
MCM StreghtAngel แว่นตาเกาหลี Gentle Monster นาฬิกาแบรนด์เนมต่างๆ TAG 

Rolex และสินค้าแบรนด์เนม Chanel Louis Vitton Gucci Balenciaga ราคาถูกๆอีกมากมาย 

นำทุกท่านเดินทางสู่ ย่านฮงแด (Hongdae) เป็นแหล่งรวมวัยรุ่น เพราะอยู่ใกล้
มหาวิทยาลัยฮงอิก (Hongik University) ร้านค้าในย่านนี้ก็จะออกแนววัยรุ่น ราคาไม่
แพง จ าพวกเครื่องส าอางแบรนด์ช้ันน าของเกาหลี เช่น Etude, Nature Republic, 
It’s’ Skin และเสื้อผ้าแฟชั่นสวยทันสมัยให้ช้อปตลอดข้างทาง และย่านนี้ยังมีอาหาร            

อสิระ: อาหารกลางวนั   

เดินทางสู่  ช็อปปิง้ เซน็เตอร์    สมุนไพรขึ้นชื่อของประเทศเกาหลี โสม ฮ้อตเก้นามู ชุด
เครื่องนอนอันดับ1 sesa living ของฝาก ของที่ระลึก 

 

 

 นำท่านเดินทางสู่ สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ 

20.05 น. นำท่านเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยเที่ยวบินท่ี 7C2201  /7C2203 

00.00 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ขอ้กำหนดและเงือ่นไข 

1. การสำรองทีน่ัง่ 

• แพคเกจนี้สามารถออกเดินทางตั้ง 10 ท่านข้ึนไป 
• การลงทะเบียน K-ETA ผู้เดินทางสามารถทำได้เอง หรือให้ทางบริษัทดำเนินการให้คิดค่าบริการรวมค่าสมัคร 500 บาท         
(กรณีจองทัวร์กับเราเท่าน้ัน) 

การชำระเงนิ : 

• ชำระมัดจำ 50% และชำระส่วนที่เหลือก่อนเดินทางขั้นต่ำ 30 วัน 
• หากท่านให้บริษัทลงทะเบียนK-ETA ให้ กรุณาจองล่วงหน้าขั้นต่ำ15วัน และต้องมัดจำ 50%  (ผลอนุมัติ ชำระส่วนที่เหลือก่อน
เดินทาง 30วัน หรือชำระทันที / ผลไม่อนุมัติ คืนมัดจำและหักค่าลงทะเบียน(500บาท) +ค่าดำเนินการ (1000บาท) **** กรณี
ลูกค้าจองกระชั้นชิด (7-10วัน) บริษัทจำเป็นต้องออกตั๋วเพื่อป้องกันที่นั่งหลุด ถ้าผลK-ETAไม่อนุมัติ คืนมัดจำและหัก
ค่าลงทะเบียน(500บาท)+ค่าจองตั๋ว(5000บาท) 
• จองทัวร์ก่อนเดินทางน้อยกว่า 7วัน ชำระเต็มเท่านั้น 
• กรณีมัดจำ และไม่ชำระส่วนที่เหลือถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องคืนเงินได้ทุกกรณี 

 

อตัราคา่บรกิาร 

พีเรยีตเดินทาง ราคาโปรโมชั่น ราคาปกต ิ พกัเดีย่วเพิ่ม 

สิงหาคม : 21-25  ,22-26 ,28-1 ก.ย. ,29-2 ก.ย. 
กันยายน : 4-8 ,5-9 ,11-15 ,12-16 18-22 ,19-23 ,25-29 ,26-30 

16,999 19,999 

6,000.- 
สิงหาคม : 23-27 ,27-31 ,30-3 ก.ย. 
กันยายน : 3-7 ,6-10 ,10-14 ,13-17 ,17-21 ,20-24 ,24-28 ,27-1ต.ค. 

17,499 20,499 

สิงหาคม : 24-28 ,25-29 ,26-30  ,31-4ก.ย. 
กันยายน : 1-5 ,2-6 ,7-11 ,8-12 ,9-13 ,14-18 ,15-19 ,16-20 ,21-25 
22-26 ,23-27 ,28-2ต.ค. ,29-3ต.ค. ,30-4 ต.ค. 

17,999 20,999 

ทารก (อายไุม่เกนิ 2 ป)ี = 8,000.-       
ราคาทัวรไ์มร่วมตั๋วเครือ่งบนิ = 9,000.- 



 

การบรกิารตามนโยบายควบคมุโรคทีบ่ริษทัจดัการให ้: 

• ลงทะเบียน K-ETA เราเป็นตัวแทนลงทะเบียนตามข้อมูลที่ท่านให้มา หากไม่ผ่านหรือไม่ได้รับการอนุมัติ ไม่สามารถเรียกร้องคืน
เงินและค่าบริการได้ หรือหากท่านเข้าเกาหลีแล้ว ไม่ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง ก็ไม่สามารถเรียกร้องคืนเงินได้เช่นกัน ***ค่าสมัคร
และบริการ 1,500 บาท 
• การลงทะเบียน Q-Code ยกเว้นการกักตัว ท่านต้องแสดงเอกสารการตรวจ ATK ก่อนเดินทาง 24ชั่วโมง 
• Covid RT-PCR ที่สนามบินอินชอน ***ท่านต้องชำระค่าตรวจเอง ราคา 80,000วอน 

หมายเหต ุ: 

• ท่านต้องยื่นผลตรวจโควิด ATK ก่อนขึ้นเครื่อง 24ชั่วโมง กรณีผลเป็นบวก หรือติดโควิด จะต้องยึดตามเงื่อนไขของสายการ
บินในช่วงเวลานั้น 
• ท่านอื่นในคณะหากต้องการยกเลิก หรือย้ายวันจะต้องมีค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขปกติ 
• ราคานี้สำหรับพาสปอร์ตไทยเท่านั้น หากเป็นต่างชาติมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 3000 บาท และต้องทำตามเงื่อนไขการเข้าประเทศเกาหลี
ใต ้

การยกเลกิการเดนิทาง 

• ยกเลิกการจองไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันเดินทาง Refund ได้ 100% ของยอดที่ชำระแล้ว 
• ยกเลิกการจองไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันเดินทาง Refund ได้ 50% ของยอดที่ชำระแล้ว 
• ยกเลิกการจองน้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันเดินทาง ไม่สามารถ Refund ได้ 
• ยกเลิกจากเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยธรรมชาติ โรคระบาด สงคราม สามารถ Refund ได้แต่หักค่าใช้จ่ายตามจริง ๆ 
• ราคาโปรโมชั่น/แคมเปญ/อีเว้นท์ต่างๆ ไม่สามารถยกเลิก/Refund ได้ทุกกรณี 
• ช่วงเทศกาล long weekend/Charter flight/Extra flight ไม่สามารถยกเลิก/เปลี่ยนชื่อ/Refund ได้ทุกกรณี 

** กรณีติดโควิดก่อนเดินทางไม่สามารถ ไม่สามารถยกเลิก/Refund ได้ทุกกรณี** 
ราคานีร้วม 
• ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับพร้อมคณะ(Jeju Air หรือเทียบเท่า) 
• ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี 
• ค่าอาหารมื้อเช้าที่โรงแรม 
• ค่าที่พักระดับมาตรฐาน จำนวนคืนตามระบุในโปรแกรม (1ห้องพัก2-3ท่าน)  
• ค่ารถรับ-ส่ง ตามรายการ 
• ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ ขาไป-กลับ 15กก/1ชิ้น/1ท่าน 



• ค่าหัวหน้าทัวร์ผู้ชำนาญเส้นทาง นำท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ (ขอสงวนสิทธิ์หัวหน้าทัวร์ไม่บินขึ้นไปพร้อม  
กรุ๊ปทัวร์) 
• ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 

 

ราคานี้ไมร่วม 

• ค่าลงทะเบียน K-ETA 
• ค่าตรวจ PCR ที่สนามบินอินชอน และที่อื่นๆ(หากใช้) 
• ค่าธรรมเนียมทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 1,500 บาท หรือ 50,000 วอน ต่อท่านตลอดทริป 
• ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ต ต่างด้าว (ผู้เดินทางต้องยื่นด้วยตนเองเท่านั้น) 
• ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่เกินกำหนด 
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่ามินิบาร์โรงแรม, ค่าซักรีด, ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือรายการทัวร์ 
• ค่ารถ ค่าเดินนอกเหนือเส้นทาง  
• ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีออกใบเสร็จเต็มรูปแบบ) 
• ค่าปรับ หรือค่าธรรมเนียมหากไม่สามารถผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง 
• กรณีท่านติดโควิดที่เกาหลีต้องเสียค่าใช้จ่ายค่ากักตัวด้วยตัวเอง 7วัน 

 
1. การผา่นดา่นตรวจคนเขา้เมอืง 

• หากผู้เดินทางไม่ผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งขาออกจากไทย และขาเข้าเกาหลี ไม่สามารถ Refund ได้ทุกกรณี 
• หากผูเ้ดินทางไม่ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองเกาหลีใต้ บริษัทไม่มีอำนาจใดๆ หรือส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ผู้เดินทางต้อง

จัดการเอกสารส่วนตัว เที่ยวบิน และค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นเองทั้งหมด 
 
2. หมายเหตุ 
กรุณาอ่านและทำความเข้าใจข้อตกลงด้านล่างโดยละเอียดก่อนทำการจองทุกครั้ง 

1. หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน (หากหนังสือเดินทางเหลือน้อยกว่า 6 เดือนทำให้ไม่
สามารถเดินทางได้ อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทและไม่สามารถ Refund ค่าทัวร์ได้) 

2. บริษัทมีสิทธิ์ในการ ปรับเปลี่ยนเที่ยวบิน เส้นทางบิน ราคา อาหาร โรงแรม และรายการท่องเที่ยว ได้ตามความ
เหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ 

3. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินทั้งไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 



4. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก 
เดินทางแล้ว 

5. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจาก 
ความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง 

6. ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะทั้งขาไป-ขากลับ ไม่ว่าจากเหตุใดๆ ไม่สามารถ
เปลี่ยนแปลงวัน/ช่ือ หรือยกเลิกคืนเงินได้ 

7. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การ
ก่อจลาจล ภัยธรรมชาติ และโรคระบาด หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า
เมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

8. ค่าเดินทางภายในประเทศไทย อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท การเปลี่ยนแปลงจากเหตุสุดวิสัยดังข้อ
ด้านบน ก็อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ เช่นกัน ไม่สามารถนำมาเรียกร้องคืนได้ทุกกรณี 

9. ขอสงวนสิทธิ์ห้องพักสำหรับผู้ที่ไม่เดินทาง ไม่สามารถ Refund หรือให้ผู้อื่นใช้สิทธิ์แทนได้ทุกกรณี 
10. ห้องพัก (Double Bed // Twin Bed) เป็น ON REQUEST ซึ่งบริษัทไม่สามารถการันตี ทำได้เพียงรีเควสให้ได้

เท่านั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับทางโรงแรมเป็นผู้จัดการให้ 
11. มัคคุเทศก์ พนักงาน หัวหน้าทัวร์ ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัททั้งสิ้น เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มี

อำนาจของบริษัทฯกำกับเท่าน้ัน 
12. ทางคณะทัวร์ไม่มีอำนาจในการเจรจากับทางกองตรวจคนเข้าเมือง และทางคณะทัวร์จะออกเดินทางจากสนามบินหลัง

เวลาเครื่องลงประมาณ 1 ชั่วโมง หากท่านไม่มาแสดงตนถือว่าสละสิทธิ์ในการร่วมเดินทาง หากท่านล่าช้าในการผ่าน
ด่านตรวจคนเข้าเมือง ต้องรับผิดชอบการเดินทางตามมารวมกับคณะด้วยตนเอง โดยไม่สามารถเรียกร้องค่าใช้จ่าย 
หรือรีฟันค่าทัวร์/ค่าอาหารที่ไม่ได้เข้าร่วมกับทางทัวร์ทุกกรณี 

13. หากท่านมีความประสงค์จะขอแยกตัวจากคณะทัวร์ท่องเที่ยว ต้องยินยอมให้ทางแลนด์ปรับ 5,000 บาทต่อวัน เพื่อ
รักษาตั๋วขากลับ มิเช่นน้ันถือว่าท่านสละสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางทันที และไม่สามารถเรียกร้องคืนได้ภายหลัง 

14. ถ้าลูกค้ามีความประสงค์ไม่เข้าร้านค้าตามที่โปรแกรมกำหนด ต้องยินยอมให้ทางแลนด์ปรับร้านละ 3,000 บาท เพื่อ
ความเป็นระบบ และถูกต้องตามเงื่อนไขท่องเที่ยวที่ท่านได้ซื้อมา 

15. ถ้าลูกค้าติดโควิทที่เกาหลี จะไม่สามารถรีฟันค่าทัวร์ได้ทุกกรณี (และท่านต้องชำระค่ากักตัว/ค่าโรงพยาบาลเอง
ทั้งหมด) 

เมื่อท่านตกลงจองชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษทัฯจะถือว่าท่านได้ยินยอม 

และยอมรับในข้อกำหนด เงื่อนไข และข้อตกลงต่างๆ ที่ไดร้ะบุไว้แล้วทั้งหมด 

 



หากสนจองกรุณาติดต่อ 
➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 

 
 

https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip

