
 

 
รหัสโปรแกรม : 24548 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แพคเกจโซล 5วนั3คืน Seoul Freedom ตัว๋ไป-กลบั ท่ีพกั3คืน รถรบั-ส่งสนามบิน 

DAY 2 :  ศนูยต์รวจ PCR-TEST -เท่ียวกรงุโซลอิสระด้วยตวัเอง  

DAY 3 :เท่ียวกรงุโซลอิสระด้วยตวัเอง  

DAY 4 :เท่ียวกรงุโซลอิสระด้วยตวัเอง  

DAY 5 : เท่ียวกรงุโซลอิสระด้วยตวัเอง - SHOPPING KOREA  CENTER – สนามบินนานาชาติอินชอน 

  
 
 
 

21.30 น. คณะเดินทางพรอ้มกนัที่ ท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ บรเิวณชัน้ 4 ชัน้ 

ผูโ้ดยสารขาออก เคานเ์ตอรส์ายการบิน สายการบิน JEJU AIR (7C) / JIN AIR (LJ)หนา้
เคานเ์ตอรเ์ช็คอิน …. ใกลป้ระตทูางเขา้หมายเลข ......  โดยมีเจา้หนา้ที่จาก  บรษิัทฯคอยให้
การตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกในเรื่องของเอกสาร      

**สายการบิน JEJU AIR / JIN AIR หรือเทียบเทา่  น า้หนกักระเป๋า 15 กก./ท่าน/1ชิน้** 

00.30-01.30น. น าท่านเดินทางสู่ ประเทศเกาหลีใต ้โดยเที่ยวบินที่ 7C2204 / LJ002 

(ขอสงวนสิทธ์ิสามารถเปล่ียนแปลง ไฟลท์บิน  เสน้ทางบิน สายการบินไดต้ามความเหมาะสมในระดบัเทียบเท่า ) 
 

 

 

08.00-08.40 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติอินชอน เป็นสนามบินที่ทนัสมยั สะอาด 

ปลอดภยั และไดร้บัมาตรฐานระดบัโลก ท่านจะตอ้งผ่านดา่นควบคมุโรค และด่านตรวจคนเขา้

เมือง หลงัจากนัน้ออกมาพบกบัมคัคเุทศกน์ าเที่ยวยงัจดุนดัพบ เพื่อออกเดินทางท่องเที่ยว(เวลา

ทอ้งถิ่นเรว็กวา่ไทย 2 ช.ม.) 

เมื่อผ่านเขา้ประเทศเกาหลี แลว้น าท่านตรวจโควิดแบบ RT-PCR Test ตามนโยบาย และกฏ

ระเบียบการเขา้ประเทศ ท่ีสนามบินนานาชาติอินชอน หลงัจากนัน้พาท่านเชคอินเขา้โรงแรมที่

พกัเพื่อรอผลตรวจ 3-5 ชั่วโมง 
 

เทีย่วกรุงโซลอิสระด้วยตัวเองหลังจากตรวจ PCR 

ทีพ่กั โรงแรม Holiday INN Express Seoul Hongdae / Travelodge Myeongdong หรือเทยีบเท่า 

วนัแรกของการเดินทาง      พบกนัท่ีสนามบินสุวรรณภมิู   - ออกเดินทางจากสนามบินสวุรรณภมิู 
 

วนัท่ีสองของการเดินทาง      สนามบินอินชอน - ศนูยต์รวจ PCR-TEST -เท่ียวกรงุโซลอิสระด้วยตวัเอง 
 



 

อาหารเชา้ : รบัประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม  

เทีย่วกรุงโซลอสิระด้วยตวัเอง (เต็มวัน) 

กรุงโซลคือเมืองหลวงของประเทศเกาหลีใต ้ท่ีเป็นศนูยร์วมแฟชั่น ความความทนัสมยั และกลิ่นอายจากซีรียเ์กาหลีที่หลายๆคน

ใฝ่ฝันตอ้งมาเยือนสกัครัง้ วนันีจ้ึงเป็นโอกาสที่ท่านจะไดท้่องเที่ยวในแบบแผนท่ีท่านตอ้งการจรงิๆใชเ้วลากบัส่ิงที่ท่านชื่นชอบได้

อย่างเตม็ที่ เราขอแนะน าสถานท่ีท่องเที่ยวยอดฮิตที่นา่ไป เช่น หมูบ่า้นบกุชอน  นิยมใส่ชดุฮนับกมาเดินเล่นถ่ายรูปกนั รา้นเช่าชดุ

ก็มีใหท้า่นเลือกมากมาย หรือท่านจะหาแหล่งรบัประทานของอรอ่ยแนว Street Food แท้ๆ ตอ้งไปตลาด Gwangjang Market 

หรือเนน้ชอ้ปป้ิงก็ไปยา่นเมียงดง ทงแดมนุ แตถ่า้จะไปแนวโรแมนติกคลอ้งกญุแจคู่รกั ก็แนะน าไปเที่ยว Namsan Tower  

หมายเหตุ : ควรวางแผนการท่องเทีย่ว และเตรียมตัวลว่งหน้า   

สถานทีท่่องเทีย่วแนะน า  

  

 

 

 

              หมู่บา้นบกุชอนฮนัอก                   หอคอยเอ็นโซล               ทงแดมนุ 

ทีพ่กั โรงแรม Holiday INN Express Seoul Hongdae / Travelodge Myeongdong หรือเทยีบเท่า 

 

 

อาหารเชา้ : รบัประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม  

เทีย่วกรุงโซลอสิระด้วยตวัเอง (เต็มวัน) 

กรุงโซลคือเมืองหลวงของประเทศเกาหลีใต ้ท่ีเป็นศนูยร์วมแฟชั่น ความความทนัสมยั และกลิ่นอายจากซีรียเ์กาหลีที่หลายๆคน

ใฝ่ฝันตอ้งมาเยือนสกัครัง้ วนันีจ้ึงเป็นโอกาสที่ท่านจะไดท้่องเที่ยวในแบบแผนท่ีท่านตอ้งการจรงิๆใชเ้วลากบัส่ิงที่ท่านชื่นชอบได้

อย่างเตม็ที่ เราขอแนะน าสถานท่ีท่องเที่ยวยอดฮิตที่นา่ไป เช่น หมูบ่า้นบกุชอน  นิยมใส่ชดุฮนับกมาเดินเล่นถ่ายรูปกนั รา้นเช่าชดุ

ก็มีใหท้า่นเลือกมากมาย หรือท่านจะหาแหล่งรบัประทานของอรอ่ยแนว Street Food แท้ๆ ตอ้งไปตลาด Gwangjang Market 

หรือเนน้ชอ้ปป้ิงก็ไปยา่นเมียงดง ทงแดมนุ แตถ่า้จะไปแนวโรแมนติกคลอ้งกญุแจคู่รกั ก็แนะน าไปเที่ยว Namsan Tower  

หมายเหต ุ: ควรวางแผนการท่องเที่ยว และเตรียมตวัล่วงหนา้ 

 

 

วนัท่ีสามของการเดินทาง    เท่ียวกรงุโซลอิสระด้วยตวัเองเตม็วนั 
 

วนัท่ีส่ีของการเดินทาง      เท่ียวกรงุโซลอิสระด้วยตวัเองเตม็วนั 
 



สถานทีท่่องเทีย่วแนะน า 

  

 

 

  

                 สวนสนกุล็อตเตเ้วิลด ์   ล็อตเต ้โซล สกาย ทาวเวอร ์           คลองชองกเยชอน 

ทีพ่กั โรงแรม Holiday INN Express Seoul Hongdae / Travelodge Myeongdong หรือเทยีบเท่า 

 

 

 

อาหารเชา้ : รบัประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม  

เทีย่วกรุงโซลอิสระด้วยตัวเอง 

เดินทางสู่  ช็อปป้ิง เซ็นเตอร ์   สมนุไพรขึน้ชื่อของประเทศเกาหลี โสม ฮอ้ตเกน้าม ูชดุ

เครื่องนอนอนัดบั1 sesa living ของฝาก ของที่ระลกึ 

 

 

 น าท่านเดินทางสู่ สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต ้เพื่อเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ 

18.00-20.00 น. น าทา่นเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ 7C2203 / LJ001 

23.00-00.30 น. ถึงสนามบินสวุรรณภมูิโดยสวสัดิภาพ 

 

 

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

 

 

 

 

 

วนัท่ีห้าของการเดินทาง     เท่ียวกรงุโซลอิสระด้วยตวัเอง – KOREA SHOPPING CENTER - กรงุเทพฯ 
 



ราคาโปรโมช่ันกรุณาสอบถามอีกครั้งก่อนท าการจอง 

ข้อก าหนดและเงือ่นไข 

 

1. การส ารองที่นั่ง 

• แพคเกจนีส้ามารถออกเดินทางตัง้6ท่านขึน้ไป 

• การลงทะเบยีน K-ETA ผูเ้ดินทางสามารถท าไดเ้อง หรือใหท้างบรษิัทด าเนินการใหค้ดิคา่บรกิารรวมค่าสมคัร 500 บาท

(กรณีจองทวัรก์บัเราเท่านัน้) 

การช าระเงิน : 

• ช าระมดัจ า 50% และช าระส่วนที่เหลือก่อนเดินทางขัน้ต ่า 30 วนั 

• หากท่านใหบ้รษิัทลงทะเบียนK-ETA ให ้กรุณาจองล่วงหนา้ขัน้ต ่า15วนั และตอ้งมดัจ า 50%  (ผลอนมุตัิ ช าระส่วนท่ี
เหลือก่อนเดินทาง 15วนั หรือช าระทนัที / ผลไม่อนมุตัิ คืนมดัจ าและหกัค่าลงทะเบียน(500บาท) +ค่าด าเนินการ 
(1000บาท) **** กรณีลกูคา้จองกระชัน้ชิด (7-10วนั) บรษิัทจ าเป็นตอ้งออกตั๋วเพื่อป้องกนัท่ีนั่งหลดุ ถา้ผลK-ETAไม่
อนมุตัิ คืนมดัจ าและหกัคา่ลงทะเบียน(500บาท)+คา่จองตั๋ว(5000บาท) 

• จองทวัรก์่อนเดินทางนอ้ยกวา่ 7วนั ช าระเตม็เทา่นัน้ 

• กรณีมดัจ า และไม่ช าระส่วนท่ีเหลือถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่สามารถเรียกรอ้งคืนเงินไดท้กุกรณี 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการ 

พีเรียตเดินทาง 
ราคา

โปรโมชัน่ 
ราคาปกติ 

พกัเด่ียว
เพ่ิม 

กนัยายน :  8-12 , 9-13 ,10-14  9,999 15,999 6,000.- 

กนัยายน :14-18 , 18-22 , 21-25 15,999 18,999 7,000.- 

ทารก (อายไุม่เกิน 2 ปี) = 6,000.-       
ราคาทวัรไ์ม่รวมตัว๋เครื่องบิน =7,000.- 



การบรกิารตามนโยบายควบคมุโรคที่บรษิัทจดัการให ้: 

• ลงทะเบียน K-ETA เราเป็นตวัแทนลงทะเบียนตามขอ้มลูที่ท่านใหม้า หากไม่ผ่านหรือไม่ไดร้บัการอนมุตัิ ไม่สามารถ
เรียกรอ้งคืนเงินและค่าบรกิารได ้หรือหากท่านเขา้เกาหลีแลว้ ไม่ผ่านด่านตรวจคนเขา้เมือง ก็ไม่สามารถเรียกรอ้งคืนเงิน
ไดเ้ช่นกนั ***คา่สมคัรและบรกิาร 500 บาท 

• การลงทะเบยีน Q-Code ยกเวน้การกกัตวั ท่านตอ้งแสดงเอกสารการตรวจ ATK ก่อนเดินทาง 24ชั่วโมง 
• การลงทะเบยีนตรวจ Covid RT-PCR ที่สนามบินอินชอน ***ท่านตอ้งช าระคา่ตรวจเอง ราคา 80,000วอน 

 

หมายเหต ุ: 

• ท่านตอ้งยื่นผลตรวจโควิด ATK ก่อนขึน้เครื่อง 24ชั่วโมง กรณีผลเป็นบวก หรือติดโควิด จะตอ้งยึดตามเงื่อนไขของสาย
การบินในช่วงเวลานัน้ 

• ท่านอื่นในคณะหากตอ้งการยกเลิก หรือยา้ยวนัจะตอ้งมีคา่ใชจ้า่ยตามเงื่อนไขปกต ิ

• ราคานีส้  าหรบัพาสปอรต์ไทยเทา่นัน้ หากเป็นตา่งชาตมิีคา่ใชจ้า่ยเพิ่ม 3000 บาท และตอ้งท าตามเงื่อนไขการเขา้
ประเทศเกาหลีใต ้

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/เปลี่ยนชื่อ/Refund ไดท้กุกรณี 

ราคานีร้วม 

• ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลบัพรอ้มคณะ(Jeju Air / Jinair  หรือเทียบเท่า) 
• ค่าภาษีสนามบิน ทกุแหง่ที่มี 
• ค่าอาหารมือ้เชา้ที่โรงแรม 

• ค่าที่พกัระดบัมาตรฐาน จ านวนคนืตามระบใุนโปรแกรม (1หอ้งพกั2-3ท่าน)  
• ค่ารถรบั-ส่ง ตามรายการ 
• ค่าน า้หนกักระเป๋าสมัภาระทา่นละ ขาไป-กลบั 15กก/1ชิน้ 

• ค่าหวัหนา้ทวัรผ์ูช้  านาญเสน้ทาง น าท่านท่องเท่ียวตลอดรายการในต่างประเทศ (ขอสงวนสิทธ์ิหวัหนา้ทวัรไ์ม่บินขึน้ไป
พรอ้มกรุ๊ปทวัร)์ 

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

 



ราคานีไ้ม่รวม 

• ค่าลงทะเบียน K-ETA 

• ค่าตรวจ PCR ที่สนามบินอินชอน และที่อื่นๆ(หากใช)้ 
• ค่าบรกิารเซอรว์ิส 1,500 บาท หรือ 50,000 วอน ต่อท่านตลอดทรปิ 

• ค่าวซี่าส าหรบัพาสปอรต์ ต่างดา้ว (ผูเ้ดินทางตอ้งยื่นดว้ยตนเองเท่านัน้) 
• ค่าน า้หนกักระเป๋าสมัภาระ ที่เกนิก าหนด 

• ค่าใชจ้า่ยส่วนตวั อาทิค่าท าหนงัสือเดินทาง, คา่มินิบารโ์รงแรม, ค่าซกัรีด, ค่าอาหารและเครื่องดืม่นอกเหนือรายการทวัร ์
• ค่ารถ คา่เดินนอกเหนือเสน้ทาง  
• ค่าภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีออกใบเสรจ็เตม็รูปแบบ) 
• ค่าปรบั หรือค่าธรรมเนียมหากไมส่ามารถผ่านด่านตรวจคนเขา้เมอืง 
• กรณีท่านติดโควิดที่เกาหลีตอ้งเสียค่าใชจ้่ายค่ากกัตวัดว้ยตวัเอง 7วนั 

1. การผ่านดา่นตรวจคนเข้าเมือง 

• หากผูเ้ดินทางไม่ผา่นการตรวจคนเขา้เมือง ทัง้ขาออกจากไทย และขาเขา้เกาหลี ไม่สามารถ Refund ไดท้กุกรณี 

• หากผูเ้ดินทางไม่ผา่นการตรวจคนเขา้เมืองเกาหลีใต ้บรษิัทไมม่ีอ  านาจใดๆ หรือส่วนเก่ียวขอ้งใดๆ ผูเ้ดินทางตอ้งจดัการ

เอกสารส่วนตวั เที่ยวบิน และคา่ใชจ้า่ยต่างๆที่เกดิขึน้เองทัง้หมด 

2. หมายเหตุ 

กรุณาอ่านและท าความเข้าใจข้อตกลงด้านล่างโดยละเอียดก่อนท าการจองทกุครั้ง 

1. หนงัสือเดินทาง ตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน (หากหนงัสือเดินทางเหลือนอ้ยกวา่ 6 เดือนท าใหไ้ม่สามารถ

เดินทางได ้อยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิัทและไม่สามารถ Refund ค่าทวัรไ์ด)้ 

2. บรษิัทมีสิทธ์ิในการ ปรบัเปล่ียนเท่ียวบิน เสน้ทางบิน ราคา อาหาร โรงแรม และรายการท่องเท่ียว ไดต้ามความเหมาะสม 

โดยค านงึถึงผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

3. บรษิัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเท่ียวบินทัง้ไปและกลบัโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

4. ทางบรษิัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทาน

อาหารบางมือ้ เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอย่าง ทางบรษิัทฯไดช้ าระคา่ใชจ้่ายใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก 

เดินทางแลว้ 

5. ทางบรษิัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกดิอบุตัิเหตทุี่เกิดจาก ความ

ประมาทของตวันกัท่องเที่ยวเอง 

6. ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพเิศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะทัง้ขาไป-ขากลบั ไม่วา่จากเหตใุดๆ ไม่สามารถ

เปล่ียนแปลงวนั/ชื่อ หรือยกเลิกคนืเงินได ้



7. ทางบรษิัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อ

จลาจล ภยัธรรมชาติ และโรคระบาด หรือกรณีที่ท่านถกูปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมือง 

หรือเจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้จากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิัทฯ 

8. ค่าเดินทางภายในประเทศไทย อยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิัท ไม่สามารถน ามาเรียกรอ้งคืนไดท้กุกรณี 

9. ขอสงวนสิทธ์ิหอ้งพกัส าหรบัผูท่ี้ไม่เดินทาง ไม่สามารถ Refund หรือใหผู้อ่ื้นใชสิ้ทธ์ิแทนไดท้กุกรณี 

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

ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัการให ้

11. มคัคเุทศก ์พนกังาน หวัหนา้ทวัร ์ไม่มีอ  านาจในการใหค้  าสญัญาใดๆ แทนบรษิัททัง้สิน้ เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ  านาจของบรษิัทฯก ากบัเทา่นัน้ 

12. ทางคณะทวัรไ์ม่มีอ  านาจในการเจรจากบัทางกองตรวจคนเขา้เมือง และทางคณะทวัรจ์ะออกเดินทางจากสนามบินหลงั

เวลาเครื่องลงประมาณ 1 ชั่วโมง หากท่านไม่มาแสดงตนถือว่าสละสิทธ์ิในการรว่มเดินทาง หากท่านล่าชา้ในการผ่าน

ด่านตรวจคนเขา้เมือง ตอ้งรบัผิดชอบการเดินทางตามมารวมกบัคณะดว้ยตนเอง โดยไม่สามารถเรียกรอ้งคา่ใชจ้า่ย หรือ

รีฟันค่าทวัร/์คา่อาหารท่ีไม่ไดเ้ขา้รว่มกบัทางทวัรท์กุกรณี 

13. หากท่านมีความประสงคจ์ะขอแยกตวัจากคณะทวัรท์่องเที่ยว ตอ้งยินยอมใหท้างแลนดป์รบั 5,000 บาทต่อวนั เพื่อ

รกัษาตั๋วขากลบั มิเช่นนัน้ถือว่าท่านสละสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางทนัที และไม่สามารถเรียกรอ้งคืนไดภ้ายหลงั 

14. ถา้ลกูคา้มคีวามประสงคไ์มเ่ขา้รา้นคา้ตามที่โปรแกรมก าหนด ตอ้งยินยอมใหท้างแลนดป์รบัรา้นละ 3,000 บาท เพื่อ

ความเป็นระบบ และถกูตอ้งตามเงื่อนไขท่องเที่ยวที่ทา่นไดซ้ือ้มา 

15. ถา้ลกูคา้ตดิโควิทท่ีเกาหลี จะไมส่ามารถรีฟันค่าทวัรไ์ดท้กุกรณี (และท่านตอ้งช าระค่ากกัตวั/ค่าโรงพยาบาลเองทัง้หมด) 

เมื่อท่านตกลงจองช าระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯจะถือว่าท่านได้

ยินยอม และยอมรบัในขอ้ก าหนด เงื่อนไข และขอ้ตกลงตา่งๆ ที่ไดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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