
 

 

 

 

รหัสโปรแกรม : 26000 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่ตรวจสอบ( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   โปรแกรมการเดนิทาง 

เที่ยวกรุงโซลแบบอิสระด้วยตัวเอง  

ภูเขาฮัลลาซาน-ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง-ถนนสายรุ้งเชจู – ศูนย์แสดงชุดเครื่องนอน SESA LIVING  

ชายหาดอีโฮเทอู-ซุปเปอร์มาร์เก็ต ละลายเงินวอน-ร้านค้าปลอดภาษี LOTTE DUTY FREE 



 

 

จุดนัดพบแรกสนามบินสุวรรณภูมิ เป็นสนามบินนานาชาติประจำประเทศไทย เวลานัดหมาย : 22:30 เที่ยวบิน : 7C2244 

 

  

เที่ยวบินออกเดินทางจากสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ เวลา : 02.30 - 03.30 เทีย่วบิน : 7C2244 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5-6ชั่วโมง 

09.35-10.30 น. พาท่านเดินทางถึงสนามบินเชจูอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ต หลังจากผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง รับกระเป๋าที่สายพาน 
ออกมาพบกับผู้นำทัวร์เพื่อทำการยืนยันตัวตนการเข้าร่วมทัวร์ และเตรียมตัวบริเวณจุดนัดพบเพื่อออกเดินทางท่องเที่ยวพร้อมกัน 

พาท่านเดินทางสู่สนามบินภายในประเทศ สนามบิน Jeju Airport สู่สนามบนิกิมโป  

(สงวนสิทธิ์ เวลาบิน / เที่ยวบิน / สายการบิน / สนามบิน ขึ้นอยู่กับทางบริษัทเท่าน้ัน) 

เทีย่วกรงุโซลแบบอสิระด้วยตัวเอง  กรุงโซลคือเมืองหลวงของประเทศเกาหลีใต้ ที่เป็นศูนย์รวมแฟชั่น ความความทันสมัย และกลิ่นอาย
จากซีรีย์เกาหลีที่หลายๆคนใฝ่ฝันต้องมาเยือนสักครั้ง วันน้ีจึงเป็นโอกาสที่ท่านจะได้ท่องเที่ยวในแบบแผนที่ท่านต้องการจริงๆใช้เวลากับสิ่ง
ที่ท่านชื่นชอบได้อย่างเต็มที่ เราขอแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตที่น่าไป เช่น พระราชวังเคียงบกกุง หมู่บ้านบุกชอน ซึ่ง2ที่นี้ นิยมใส่
ชุดฮันบกมาเดินเล่นถ่ายรูปกัน ร้านเช่าชุดก็มีให้ท่านเลือกมากมาย หรือท่านจะหาแหล่งรับประทานของอร่อยแนว Street Food แท้ๆต้อง
ไปตลาด Gwangjang Market หรือเน้นช้อปปิ้งก็ไปย่านเมียงดง ทงแดมุน แต่ถ้าจะไปแนวโรแมนติกคล้องกุญแจคู่รัก ก็แนะนำไปเที่ยว 
Namsan Tower หมายเหตุ : ควรวางแผนการท่องเที่ยว และเตรียมตัวล่วงหน้า 

สถานทีท่อ่งเทีย่วแนะนำ 

 

ตลาดควงัจงั (Gwangjang Market Street Food) กำลังเป็นที่นิยมของคนเกาหลี ไอดอล ยู
ทูปเบอร์ไปถ่ายทำจำนวนมาก มีอาหารสไตล์ท้องถิ่นให้เลือกทานมากมาย ได้บรรยากาศ
ความเป็นเกาหลีที่แท้จริง 

 

คลองชองกเยชอน (Cheonggyecheon) หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า คลองชองเกชอน หรือ 
ชองเคยอน เป็นคลองที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณตั้งแต่ยุคของราชวงศ์โชชอน ได้รับการบูรณะ
ขึน้ใหม่ในปี 2003 ภายใต้โครงการพัฒนาและบูรณะคลองชองกเยชอนให้มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม 
กลายเป็นแหล่งเดินเล่นพักผ่อนหย่อนใจท่ามกลางเมืองที่วุ่นวาย 

 

อสิระอาหารกลางวนั/อสิระอาหารเยน็ 

ที่พกั  New Seoul Hotel/ หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

วนัแรกของการเดนิทาง      พบกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมูิ-ออกเดนิทางจากสนามบนิสวุรรณภมูิ 
 

วนัทีส่องของการเดนิทาง     สนามบนินานาชาตเิชจู-เทีย่วกรงุโซลแบบอสิระดว้ยตวัเอง 
 



 

 

รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรมที่พัก เป็นสไตล์บุฟเฟ่ต์แบบฉบับเกาหลี 

เทีย่วกรงุโซลแบบอสิระด้วยตัวเอง  กรุงโซลคือเมอืงหลวงของประเทศเกาหลีใต้ ที่เป็นศูนย์รวมแฟชั่น ความความทันสมัย และกลิ่นอาย
จากซีรีย์เกาหลีที่หลายๆคนใฝ่ฝันต้องมาเยือนสักครั้ง วันน้ีจึงเป็นโอกาสที่ท่านจะได้ท่องเที่ยวในแบบแผนที่ท่านต้องการจริงๆใช้เวลากับสิ่ง
ที่ท่านชื่นชอบได้อย่างเต็มที่ เราขอแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตที่น่าไป เช่น พระราชวังเคียงบกกุง หมู่บ้านบุกชอน ซึ่ง2ที่นี้ นิยมใส่
ชุดฮันบกมาเดินเล่นถ่ายรูปกัน ร้านเช่าชุดก็มีให้ท่านเลือกมากมาย หรือท่านจะหาแหล่งรับประทานของอร่อยแนว Street Food แท้ๆต้อง
ไปตลาด Gwangjang Market หรือเน้นช้อปปิ้งก็ไปย่านเมียงดง ทงแดมุน แต่ถ้าจะไปแนวโรแมนติกคล้องกุญแจคู่รัก ก็แนะนำไปเที่ยว 
Namsan Tower หมายเหตุ : ควรวางแผนการท่องเที่ยว และเตรียมตัวล่วงหน้า 

สถานทีท่อ่งเทีย่วแนะนำ 

พระราชวงัเคยีงบกกงุ (Gyeongbokgung Palace) พระราชวังหลักแห่งแรกของราชวงศ์โชซอน ตั้งอยู่
ทางตอนเหนือของภูเขาบุกฮันซาน ในกรุงโซล ปัจจุบันกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยว สามารถเข้าไปถ่ายรูป
ชมความงดงาม ศึกษาประวัติศาสตร์ ทั้งคนเกาหลี และต่างชาติ นิยมใส่ชุดฮันบกและเข้าไปเดินชม 
ตำหนักต่างๆ พร้อมกับถ่ายรูปให้เข้ากับบรรยากาศด้านในอีกด้วย 

หมูบ่้านบกุชอนฮันอก (Bukchon Hanok Village) หรือบางคนเรียกว่า หมู่บ้านบุคชอนฮันอก๊ เป็นอีก
หนึ่งสัญลักษณ์ของเกาหลี ท่ามกลางตึกรามบ้านช่องที่ทันสมัยของกรุงโซลนั้น หมู่บ้านแห่งนี้ก็ยังคงรักษา
อาคารบ้านเรือนในสมัยโบราณ มีกลิ่นอายของเกาหลีในยุคเก่าแก่ เหมาะสำหรับคนที่ชอบสถานที่
ท่องเทีย่วเชิงประวัติศาสตร์  

โซลทาวเวอร ์Namsan Tower หรอื Seoul Tower หอคอยที่อยู่บนยอดเขานัมซาน เป็นสัญญลักษณ์
ประจำเมืองหลวงของเกาหลีใต้ ผู้คนนิยมมาเดินออกกำลังกาย เพราะเป็นที่ที่รณรงค์เรื่องการลดควันพิษ 
จำกัดการใช้รถในการขึ้นเขา รถโดยสารก็เป็นพลังงานไฟฟ้า วัยรุ่น หนุ่มสาว และนักท่องเที่ยวนิยมมา
คล้องกุญแจคู่รักเป็นจำนวนมาก 

Starbucks Seoul Wave Art Center  ตั้งอยู่ในสวนสาธารณะชัมวอน ฮันกัง (Jamwon Hangang 
Park) ด้านในเป็นศูนย์ศิลปะ มีลักษณะโดดเด่นคือโดยลอยอยู่บนแม่น้ำฮัน ตกแต่งด้วยผนังกระจกสูง ให้
วิวหลักล้าน มองเห็นวิวแม่น้ำฮันแบบพาโรนาม่าและยังสามารถมองเห็นไปถึง N SEOUL TOWER ใครที่
กำลังวางแผนมาเที่ยวโซลแล้วมองหาที่นั่งพักจิบกาแฟสบายๆแถมวิวชมพระอาทิตย์ตกดินสวยๆแนะนำ

เลยค่ะ 

สะพานน้ำพสุายรุง้พนัโพ หรือสะพานบันโพ ตั้งอยู่ในเขตซอโซ เป็นหนึ่งในสะพานข้ามแม่น้ำ
ฮัน แมน่้ำหลักสายสำคัญของกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ มีความยาว 1,140 เมตร ซึ่งปัจจุบัน
กลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมอย่างมาก สะพานน้ำพุสีรุ้ง แห่งนี้ ได้รับการ

จดบันทึกลงกินเนสบุ๊คว่าเป็น สะพานน้ำพุที่ยาวที่สุดในโลก ซึ่งประดับประดาด้วยหลอดไฟ LED กว่า 10,000 หลอด  

อสิระอาหารกลางวนั/อสิระอาหารเยน็ 

ที่พกั  New Seoul Hotel/ หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง    เทีย่วกรงุโซลแบบอสิระดว้ยตวัเอง 
  



 

 

รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรมที่พัก เป็นสไตล์บุฟเฟ่ต์แบบฉบับเกาหลี 

สถานทีท่อ่งเทีย่วแนะนำ  

 

 

 

 

 สวนสนกุลอ็ตเตเ้วิลด ์(LOTTE WORLD) ซึ่งท่านจะได้รับตั๋วรวมเครื่องเล่น ทั้งโซนในร่ม และโซนกลางแจ้ง สวนสนุกแห่งนี้จะมีการจัดธีม
ที่แตกต่างกันตามเทศกาล มีทั้งการแสดงโชว์บนเวทีด้านใน มีขบวนพาเรด มีตุ๊กตามาสคอตมาเดินทักทายนักท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่ยิ้มแย้ม
แจ่มใส โซนด้านนอกมีปราสาทที่เป็นสัญลักษณ์ของที่นี่ สวยงาม โดดเด่น พร้อมเสียงเพลงสร้างบรรยากาศ ความสนุกสนานตลอดเวลา
ด้านในสวนสนุกแห่งนี้ 

 
 
 
 
 
ตกึลอ็ตเต ้โซล สกาย ทาวเวอร ์(LOTTE SEOUL SKY TOWER) ขึ้นลิฟต์ชมวิว บนยอดตึกที่สูงที่สุดในประเทศเกาหลีใต้ และสูงเป็น
อันดับที5่ของโลก มีความสูง123ชั้น 555เมตร เป็นกระจกรอบด้าน 360องศา และพื้นกระจกใสที่มองทะลุถึงด้านล่าง ซึ่งได้ลงเรคคอร์ดว่า
เป็น "Highest glass-floored observatory in the world") 
อสิระอาหารกลางวนั 

พาท่านเดินทางสู่สนามบินภายในประเทศ สนามบินกิมโป  - สู่สนามบินนานาชาติเชจู 

(สงวนสิทธิ์ เวลาบิน / เที่ยวบิน / สายการบิน / สนามบิน ขึ้นอยู่กับทางบริษัทเท่าน้ัน) 

พร้อมเสริฟด้วยเมนู เทจี ยังนยอม คัลบี้ อาหารเกาหลีแบบปิ้งย่างที่มีชื่อเสียงของเกาหลี เป็นการนำเนื้อ
หมูส่วนซี่โครงมาหมักกับเครื่องปรุงจนเนื้อนุ่ม เสิร์ฟให้ท่านได้ย่างสดๆ ร้อนๆ ร่วมรับประทานด้วยกัน 
วิธีการทานให้ได้อรรสรส ต้องตัดหมูเป็นช้ินๆ นำผักสด กระเทียม กิมจิ และเครื่องเคียงต่างๆ มาห่อรวมกัน 
รับประทานคำโตๆแบบสไตล์คนเกาหลี หรือทานกับข้าวสวยร้อนๆที่เรามีเสิรฟให้ไม่อั้นก็ได้เช่นกัน 

 

  ที่พกั Sea & Hotel / Jeju in Hotel / Jeju Nice Hotel  หรอืเทยีบเท ่

 

 

วนัทีส่ีข่องการเดนิทาง    เทีย่วกรงุโซลแบบอิสระดว้ยตวัเอง -สนามบนินานาชาตเิชจ ู
 



 

 

 

รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรมที่พัก เป็นสไตล์บุฟเฟ่ต์แบบฉบับเกาหลี 

พาท่านเดินทางขึ้นสู่ ภูเขาฮัลลาซาน (Hallasan) ภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศเกาหลีใต้ ระดับความ
สูงถึง 1950 เมตรจากระดับน้ำทะเล และเป็นภูเขาไฟต้นกำเนิดของเกาะเชจูอีกด้วย เส้นทางขึ้น
เขาจะมีวิวทิวทัศน์ และธรรมชาติที่สวยงาม ผู้คนนิยมขึ้นมาในช่วงฤดูหนาว เพื่อมาสัมผัสอากาศ
เย็นๆ สูดโอโซนท่ีบริสุทธิ์ รวมทั้งชมหิมะในช่วงฤดูหนาวด้วย ซึ่งจะปกคลุมเยอะสุดบนยอดเขา 
นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสหิมะที่สะอาด นุ่ม ฟู ท่ามกลางธรรมชาติ สวยงามมากๆ เลยทีเดียว 
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศด้วย สำหรับจุดชมวิวที่เราขึ้นไปนั้น ไม่ใช่ยอดสุดของภูเขา แต่จะเป็น

เส้นทางที่คำนึงเรื่องความปลอดภัยเป็นหลัก 

จากนั้นพาท่านไปรู้จักกับ สมุนไพรที่มีชื่อเสียงของประเทศเกาหลีใต้ Red Pine Oil หรือ น้ำมันสน
เข็มแดง ตามตำหรับยาโบราณสมัยราชวงศ์โชซอน ที่ถูกบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ปัจจุบันได้
นำมาสกัดด้วยวิธีที่ทันสมัยดึงสรรพคุณที่ดีที่สุดออกมาในรูปแบบท่ีทานได้ง่าย และบำรุงสุขภาพได้ดี
ที่สุด น้ำมันสนเข็มแดงมีสรรพคุณช่วยในการทำความสะอาดระบบหลอดเลือด เคลียร์หลอดเลือดที่
อุดตัน ลดคลอเลสเตอรอล ความดัน เบาหวาน ป้องกันเส้นเลือด ตีบ แตก ตัน อีกทั้งยังช่วยให้การ
ผ่อนคลาย หลับสนิทมากขึ้น ผิวพรรณดูมีสุขภาพดี รับประทานเป็นประจำ ร่างกายแข็งแรงขึ้น
ตามลำดับ 

พาท่านไปถ่ายรูปกับความสดใสของถนนสายรุ้งบนเกาะเชจู เป็นถนนเลียบชายทะเลด้านเหนือของ
เกาะ เปน็ไอเดียศิลปะที่ดีมากๆ เพราะมีการทาสีบนแท่งหินที่เอาไว้กั้นชายทะเลแบบสลับสีแนวสายรุ้ง 
ยาวตลอดเส้นทาง ทำให้เกิดสีสันทีด่ึงดูดให้ใครๆที่ผ่านไปมาตรงนี้อดไม่ได้ ที่จะแวะลงมาถ่ายรูป
สร้างสีสัน ไม่ว่าจะเป็นแอคชั่นท่างนั่ง ท่าเดิน หรือครีเอทแอคชั่นสนุกๆได้มากมาย 

พาท่านรับประทานเมนูท้องถิ่นประจำเกาะเชจู ช้อป-จัก-ปยอ-กุก คือต้มซุปซี่โครงหมู สมัยก่อน
เกาะเชจูเลี้ยงหมูแทบจะทุกครัวเรือน ซี่โครงของหมูจะถูกนำมาทำซุป ด้วยน้ำซุปที่ไม่เหมือนใคร 
เพราะจะเป็นซุปข้นเหนียวเล็กน้อย เพราะสูตรเฉพาะที่จะใส่ข้าวเมมิลลงไปด้วย จึงมีรสชาติที่เข้มข้น 
เนื้อหมูจะนุ่ม ร่อนจากกระดูก ละมุนมากๆ เสริฟท่านพร้อมข้าวสวย และเครื่องเคียงตามฤดูกาล 

 

พาท่านเข้าชมและเลือกซื้อชุดเครื่องนอนเพ่ือสุขภาพอันดับหนึ่งของประเทศเกาหลีใต้ Sesa Living 
ที่ใช้เส้นใยในการถักทอถึง 15400 เส้น กันไรฝุ่นได้100% มีการใช้หยกในการทำเส้นใย จึงมี
คุณสมบัติในเรื่องของการบำบัดขณะนอนหลับ ซึ่งเนื้อผ้าจะมีสัมผัสที่นุม่ ลื่น ไม่มีเสียงดังเมื่อขยับตัว 
และยังปรับอุณหภูมิที่คงที่ให้ร่างกายขณะนอนหลับพักผ่อนอีกด้วย และโชว์รูมแห่งนี้สามารถคืนภาษี
ให้กับนักท่องเที่ยวอีกด้วย 

 

วนัทีห่า้ของการเดนิทาง   ภเูขาฮลัลาซาน-ศนูยน์ำ้มนัสนเขม็แดง-ถนนสายรุง้เชจ-ูศนูยแ์สดงชดุเครือ่งนอนSESA 
LIVING-ชายหาดอโีฮเทอ-ูซปุเปอรม์ารเ์ก็ต ละลายเงนิวอน-รา้นคา้ปลอดภาษ ีLOTTE DUTY FREE 
 



พาท่านท่องเที่ยวชายหาดขึ้นชื่อบนเกาะเชจู "อีโฮเทอู" นอกจากความสวยงามของท้องทะเล คาเฟ่
น่ารักๆต่างๆแล้ว ยังมีสัญลักษณ์ที่มองลงมาจากเครื่องบินจะเห็นทันทีท่ีถึงเกาะเชจู นั่นก็คือ
ประภาคารรูปม้าสีขาว และสีแดง ม้าถือว่าเป็นสัตว์ประจำเกาะเชจู และใครๆที่มาเที่ยวก็นิยมมา
ถ่ายรูปและเชคอินกันที่น่ีเสมอ 

 

จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ Supermarket หรือที่นักท่องเที่ยวเรียกกันว่า "ร้านละลายเงินวอน" ที่นี่มี
ขนม ของฝาก ของพื้นเมืองเกาหลีที่ขึ้นชื่อ ใครๆมาต้องมีติดไม้ติดมือกลับไป อาทิเช่น ขนมชื่อดัง
ต่างๆ ช้อคโกแลตหลายหลายรสชาติ สาหร่ายนานาชนิด รามยอน กิมจิ รวมไปถึงของใช้ใน
ครัวเรือน เช่น กระทะ ตะเกียบ ถ้วยข้าว ซอสปรุงรส วุ้นเส้น รวมถึงของฝากของที่ระลึกมีให้ท่านได้
เลือกซื้อมากมาย เหมือนเอาเงินวอนมากละลายกันอย่างเพลิดเพลินและไม่ต้องกลัวว่าจะใส่กระเป๋า

ไม่พอ เพราะที่นี่พร้อมบริการบรรจุกล่องตามเงื่อนไขของร้านด้วย 

พาท่านช้อปปี้งสินค้าปลอดภาษี เครื่องสำอางค์เกาหลีและต่างประเทศ สินค้าแบรนด์เนม ราคาถูกมาก 

ถึงเวลาอันสมควรพาทุกท่านเดินทางกลับประเทศไทย โดยมีเจ้าหน้าคอยดูแลข้ันตอนการเชคอิน ตั๋วเครื่องบิน 
และอำนวยความสะดวก เพื่อส่งทุกท่านกลับด้วยความสวัสดิภาพ และความประทับใจ 

21.25 - นำท่านเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยเที่ยวบินท่ี 7C2243  

01.25 - ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เนื่องจากทางแลนด์เกาหลี ได้รับแจ้งเตือนหลายครั้งจากกองตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลีใต้ และจากสายการบิน เรื่องผู้
แอบแฝงมาเป็นนักท่องเที่ยว แต่ไปด้วยวัตถุประสงค์อื่น เช่น ไปทำงาน แรงงานผิดกฎหมาย ดังนั้นโปรแกรม JEJU ทางแลนด์
เกาหลีจำเป็นต้องเก็บค่าประกันเพื่อให้ลูกค้าไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น เปน็จำนวนเงนิ (10,000 บาท / 350,000 won) 
หากลูกค้าเป็นนักท่องเที่ยวจริงๆ เดินทางท่องเที่ยวพร้อมกรุ๊ปและกลับพร้อมกรุ๊ปตามโปรแกรมที่กำหนด สามารถขอรับเงิน

ประกันนี้คนืเตม็จำนวน ดงันัน้จึงใคร่ขอความร่วมมือจากลูกค้าปฎิบัติตามเงื่อนไขดงักล่าว 

 (ขอสงวนสิทธิ์ไม่คนืเงนิประกันกรณีลุกค้าไม่ผ่านกองตรวจคนเข้าเมือง หรือ กรมแรงงานทั้งที่ประเทศไทยและประเทศเกาหลี
ใต้) 

หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตม.เกาหลี กักตัวไม่ให้เดินทางเข้าประเทศ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในระหว่างถูกกักตัวและส่งตัวกลับประเทศ
ไทยลูกค้าจะต้องเป็นผู้ชำระเองทั้งหมด 

 

 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิาร Seoul Freedom + Jeju Trip Winter 5วนั3คนื 

พเีรียตเดนิทาง 
ราคาโปรโมชัน่ 
(จำนวนจำกดั) 

ราคาปกต ิ พกัเดี่ยวเพิ่ม 

มกราคม : 29-2, 30-3 
กุมภาพันธ์ : 5-9, 6-10, 12-16, 13-17, 19-23, 20-24, 26-2, 27-3, 
28-4 

30,999 35,999 

8,000.- 

มกราคม : 14-18, 28-1, 31-4 ก.พ. 
กุมภาพันธ์ : 3-7, 4-8, 7-11, 11-15, 14-18, 18-22, 21-25, 25-1 

31,999 36,999 

มกราคม : 21-25,  33,999 36,999 
มกราคม : 26-30,  
กุมภาพันธ์ : 1-5, 2-6, 8-12, 9-13, 10-14, 15-19, 16-20, 17-21, 22-
26, 23-27, 24-28 

32,999 37,999 

มกราคม : 12-16, 20-24, 27-31 34,999 37,999 

ทารก ( ไมเ่กนิ 2 ป)ี = 7,000.-      จอยกรุป๊ (ไมใ่ชต้ัว๋เครือ่ง) = 15,000.- 

ราคาเริม่ตน้/ราคาโปรโมชัน่มจีำนวนจำกดั ปรบัราคาขึน้เมื่อถูกจองเตม็ 1 บสั 
กรณุาเชค็ราคาอปัเดทกบัทางเซลกอ่นทำการจองทกุครัง้ 



ขอ้กำหนดและเงือ่นไข 

1. การสำรองที่นั่ง 

แพคเกจนี้สามารถออกเดินทางตั้ง 10 ท่านขึน้ไป 

การลงทะเบียน K-ETA ผู้เดนิทางสามารถทำได้เอง หรือให้ทางบริษัทดำเนินการใหต้ามโปรโมชั่นของโปรแกรมทัวร์ 

การชำระเงิน : 

• ชำระมัดจำ 50% และชำระส่วนที่เหลือก่อนเดินทางขั้นต่ำ 30 วัน 
• หากท่านให้บริษัทลงทะเบียนK-ETA ให้ กรุณาจองล่วงหน้าขั้นต่ำ15วัน และต้องมัดจำเพื่อเริ่มลงทะเบียน  (ผลอนุมัติ ชำระส่วนที่

เหลือก่อนเดินทาง 15วัน หรือชำระทันท ี/ ผลไม่อนุมัติ คืนมัดจำและหักค่าลงทะเบียน(500บาท)  **** กรณีลูกค้าจองกระชั้น
ชิด (7-10วัน) บริษัทจำเป็นต้องออกตั๋วเพื่อป้องกันที่นั่งหลุด ถ้าผลK-ETAไม่อนุมัติ คืนมัดจำและหักค่าลงทะเบียน(320-
500บาท)+ค่าจองตั๋ว(5000บาท) 

• จองทัวร์ก่อนเดินทางน้อยกว่า 7 วัน หรือราคาโปรโมชั่น ชำระเต็มเท่านั้น 
• กรณีมัดจำ และไม่ชำระส่วนที่เหลือถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องคืนเงินได้ทุกกรณี 

 
 

การบริการที่บริษัทจัดการให้ : 

ลงทะเบียน K-ETA เราเป็นตัวแทนลงทะเบียนตามข้อมูลที่ท่านให้มา หากไม่ผ่านหรือไม่ได้รับการอนุมัติ ไม่สามารถเรียกร้องคืนเงินและ
ค่าบริการได้ หรือหากท่านเข้าเกาหลีแล้ว ไม่ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง ก็ไม่สามารถเรียกร้องคืนเงินได้เช่นกัน  
*****ค่าสมัครและบริการ 320-500 บาท**** 35999 35999 
หมายเหตุ : 

ราคานี้สำหรับพาสปอร์ตไทยเท่านั้น หากเป็นต่างชาติมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 3000 บาท และต้องทำตามเงื่อนไขการเข้าประเทศเกาหลีใต้ 

2. การยกเลิกการเดินทาง 

• 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 ได้ทุกกรณ ี
• ช่วงเทศกาล long weekend/Charter flight/Extra flight ไม่สามารถยกเลิก/เปลี่ยนชื่อ/Refund ได้ทุกกรณี 

ราคานี้รวม 

• ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับพร้อมคณะ(Jeju Air/Jin Air หรือเทียบเท่า) 
• ค่าตั๋วเครื่องบินในประเทศ  
• ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี 



• ค่าอาหารมื้อเช้าที่โรงแรม 
• ค่าที่พักระดับมาตรฐาน จำนวนคืนตามระบุในโปรแกรม (1ห้องพัก2-3ท่าน)  
• คา่รถรับ-ส่ง ตามรายการ 
• ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ ขาไป-กลับ 15 กก/1ชิ้น 
• ค่าหัวหน้าทัวร์ผู้ชำนาญเส้นทาง นำท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ (ขอสงวนสิทธิ์หัวหน้าทัวร์ไม่บินขึ้นไปพร้อมกรุ๊ปทัวร์) 
• ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 

ราคานี้ไม่รวม 

• ค่าลงทะเบียน K-ETA 
• ค่าตรวจโควิด (ถ้ามี) 

• ค่าบริการ (Service Charge) 1,500 บาท ต่อท่านตลอดทริป 
• ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ต ต่างด้าว (ผู้เดินทางต้องยื่นด้วยตนเองเท่านั้น) 
• ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่เกินกำหนด 
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่ามินิบาร์โรงแรม, ค่าซักรีด, ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือรายการทัวร์ 
• ค่ารถ ค่าเดินนอกเหนือเส้นทาง  
• ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีออกใบเสร็จเต็มรูปแบบ) 
• ค่าปรับ หรือค่าธรรมเนียมหากไม่สามารถผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง 
• กรณีท่านติดโควิดที่เกาหลีต้องเสียค่าใช้จ่ายค่ากักตัวด้วยตัวเอง 7 วัน 

 

1. การผา่นดา่นตรวจคนเขา้เมอืง 
หากผู้เดินทางไม่ผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งขาออกจากไทย และขาเข้าเกาหลี ไม่สามารถ Refund ได้ทุกกรณี 
หากผู้เดินทางไม่ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองเกาหลีใต้ บริษัทไม่มีอำนาจใดๆ หรือส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ผู้เดินทางต้องจัดการเอกสารส่วนตัว 
เที่ยวบิน และค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นเองทั้งหมด 
2. หมายเหตุ 
กรุณาอ่านและทำความเข้าใจข้อตกลงด้านล่างโดยละเอียดก่อนทำการจองทุกครั้ง 

1. หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกวา่ 6 เดือน (หากหนังสือเดินทางเหลือน้อยกว่า 6 เดือนทำให้ไม่สามารถเดินทาง
ได้ อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทและไม่สามารถ Refund ค่าทัวร์ได้) 

2. บริษัทมีสิทธิ์ในการ ปรับเปลี่ยนเที่ยวบิน เส้นทางบิน ราคา อาหาร โรงแรม และรายการท่องเที่ยว ได้ตามความเหมาะสม โดย
คำนงึถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ 

3. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินทั้งไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
4. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบาง

มือ้ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก เดินทางแล้ว 
5. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจาก ความ

ประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง 



6. ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ทา่นไม่เดินทางพร้อมคณะทั้งขาไป-ขากลับ ไม่ว่าจากเหตุใดๆ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวัน/
ชื่อ หรือยกเลิกคืนเงินได้ 

7. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล 
ภัยธรรมชาติ และโรคระบาด หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีกรม
แรงงานท้ังจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

8. ค่าเดินทางภายในประเทศไทย อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท หากไม่มั่นใจ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีก่อนเพื่อยืนยันเวลา 
และการเปลี่ยนแปลงจากเหตุสุดวิสัยดังข้อด้านบน ก็อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ เช่นกัน ไม่สามารถนำมา
เรียกร้องคืนได้ทุกกรณี 

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

ขึ้นอยู่กับทางโรงแรมเป็นผู้จัดการให้ 
11. มัคคุเทศก์ พนักงาน หัวหน้าทัวร์ ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัททั้งสิ้น เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของ

บริษัทฯกำกับเท่านั้น 
12. ทางคณะทัวร์ไม่มีอำนาจในการเจรจากับทางกองตรวจคนเข้าเมือง และทางคณะทัวร์จะออกเดินทางจากสนามบินหลังเวลา

เครื่องลงประมาณ 1 ชัว่โมง หากท่านไม่มาแสดงตนถือว่าสละสิทธิ์ในการร่วมเดินทาง หากท่านล่าช้าในการผ่านด่านตรวจคนเข้า
เมือง ต้องรับผิดชอบการเดนิทางตามมารวมกับคณะด้วยตนเอง โดยไม่สามารถเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือรีฟันค่าทัวร์/ค่าอาหาร
ที่ไม่ได้เข้าร่วมกับทางทัวร์ทุกกรณี 

13. หากท่านมีความประสงค์จะขอแยกตัวจากคณะทัวร์ท่องเที่ยว ต้องยินยอมให้ทางแลนด์ปรับ 5,000 บาทต่อวัน เพื่อรักษาตั๋วขา
กลับ มิเช่นนั้นถือว่าท่านสละสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางทันที และไม่สามารถเรียกร้องคืนได้ภายหลัง 

14. ถ้าลูกค้ามีความประสงค์ไม่เข้าร้านค้าตามที่โปรแกรมกำหนด ต้องยินยอมให้ทางแลนด์ปรับร้านละ 3,000 บาท เพื่อความเป็น
ระบบ และถูกต้องตามเงื่อนไขท่องเที่ยวที่ท่านได้ซื้อมา 

15. ถ้าลูกค้าติดโควิทที่เกาหลี จะไม่สามารถรีฟันค่าทัวร์ได้ทุกกรณี (และท่านต้องชำระค่ากักตัว/ค่าโรงพยาบาลเองทั้งหมด) 
 

เมือ่ทา่นตกลงจองชำระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษิทัฯจะถือวา่ทา่นไดย้นิยอม และยอมรบัในขอ้กำหนด  
เงือ่นไข และขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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