
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
รหสัโปรแกรม : 11405 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

 
 

KTW18:ทวัรเ์กาหล ีปซูาน-เคยีงจ-ูแทก ู5วนั 3คนื  
วดัแฮดง ยงกงุซา หมูบ่า้นวฒันธรรมคมัซอง หรอื ซานโตรนิีเ่กาหล ี 

Songdo Skywalk ปูซานทาวเวอร ์พพิธิภณัฑส์าหรา่ย ตลาดปลาจากลัซ ี 
เคยีงจ ูวดัพุลกุกซา หอดดูาวว็อมซ็องแด แทก ูวดัดงฮวาวา  
สวนสนุก E-World 83 Tower Magic art  สตรทีฟูดส ์

พกัปซูาน 2 คนื แทก ู1 คนื 
บนิตรง โดยสายการบนิ T’Way Boeing  737-800  189ทีน่ ัง่ 

 
                                                     ก าหนดวนัเดนิทาง 



 

 

 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก2-6ปี 

ไมเ่สรมิเตยีง 
พกัเดีย่วเพิม่ ทีน่ ัง่ 

           5-9 มนีาคม 2562 15,888 

ไมม่รีาคาเด็ก 

Inf 5,000฿ 

4,500 25 

  6-10 มนีาคม 2562 15,888 4,500 25 

        9-13  มนีาคม 2562 15,888 4,500 25 

12-16 มนีาคม 2562 15,888 4,500 25 

20-24 มนีาคม 2562 15,888 4,500 25 

22-26 มนีาคม 2562 15,888 4,500 25 

23-27 มนีาคม 2562 15,888 4,500 25 

26-30 มนีาคม 2562 15,888 4,500 25 

27-31 มนีาคม 2562 15,888 4,500 25 

วนัแรก          สนามบนิสวุรรณภมู ิ
22.30 น.   คณะพรอ้มกนัที ่สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ช ัน้ 4 สายการบนิ t’Way โดย

มหีัวหนา้ทัวรแ์ละเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯรอตอ้นรับและอ านวยความสะดวกกอ่นขึน้เครือ่ง 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 
 

วนัทีส่อง       สนามบนินานาชาตแิทก ู– วดัดงฮวาซา – สวนสนกุ E-World - 83 Tower  
Magic Art – ถนน Dongseongno                                                            ,เทีย่ง,เย็น 

01.55 น. บนิลัดฟ้าสู ่เมอืงแทก ูสาธารณรฐัเกาหลใีต ้ โดยสายการบนิ t’Way   เทีย่วบนิที ่TW106  
เมอืงแทกเูป็นเมอืงทีใ่หญอ่นัดับทีส่ามของประเทศเกาหลใีต ้ 

09.15 น.  เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตแิทก ูสาธารณรฐัเกาหลใีต ้ 
(เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ไทย 2ช.ม. กรณุาปรับนาฬกิาของทา่นเป็น
เวลาทอ้งถิน่เพือ่สะดวกในการนัดหมาย) หลังจากผา่นพธิกีารตรวจ
คนเขา้เมอืงและศลุกากรแลว้  
จากนัน้ น าทา่นเดนิทางสู ่วดัดงฮวาซา (Donghwasa 
Temple) เป็นวดัเกา่แกก่วา่ 1,500 ปี สรา้งในสมยักษัตรยิโ์ซจแิหง่
อาณาจักรชลิลา ภายในม ีอมติาภะพทุธเจา้  และพระพทุธรปูหนิพระ
ศรศีากยมนุอียูด่า้นนอกอยูใ่นหบุเขาพัลกงซาน อกีหนึง่ไฮไลทก์็
คอืยคัซายอแรแดพลุ Yaksa-yeoraedaebul พระขนาดใหญท่ีส่รา้ง
ขึน้เพือ่เป็นศนูยร์วมใจของผูม้าสวดมนตท์ าบญุมคีวามสงูถงึ 17 เมตร นอกจากนี ้ยงัมหีอคอยหนิ โคมไฟหนิ 
รปูปัน้สงิโต และดอกไมท้ีป่ระดับฐานพระพทุธรปูดา้นหลังพระพทุธรปูเป็นหมูห่นิทีโ่อบรอบสวยงามมาก 
นับเป็นผลงานประตมิากรรมหนิระดับโลก 

เทีย่ง             บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมน:ูบเูดชเิก หรอื เกาหลหีมอ้ไฟ 

บา่ย  น าท่านเดินทางสู่ สวนสนุกE-World นับเป็นสวนสนุกประจ า
เมืองแทกูและเป็นสวนสนุกที่ใหญ่เป็นล าดับที่สามของประเทศ
เกาหลใีต ้เครือ่งเลน่ทีไ่ดรั้บความนยิมมากทีส่ดุคอื สกายจัม้ อกีทัง้
เครือ่งเลน่สดุมนัส ์อาท ิรถไฟเหาะ,Ballon Race ,Water Fall Plaza 
และอืน่ๆ และยงัมเีทศกาลดอกไมต้ามฤดกูาลใหท้กุทา่นไดเ้ลอืกมมุ
ถ่ายภาพเพื่อนเก็บเป็นที่ระลึกอีกดว้ย เดินทางสู่ 83 Tower 
หอคอยชมววิทีสู่งทีส่ดุ และเป็นสัญลักษณ์ของเมอืงแทกู หอคอย
แห่งนี้ตัง้อยูบ่นเนนิเด่นสง่า มองเห็นแต่ไกลดา้ยบนเป็นจุดชมววิทีด่ี
ทีสุ่ดของเมอืง สามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมอืงแทกูโดยรอบ
แบบ 360องศา(คา่บรกิารไมร่วมคา่ขึน้ลฟิท)์จากนัน้ น าทา่นถา่ยภาพที ่Art Magicซึง่เป็นงานศลิปะภาพวาด

http://bit.ly/2NMk5YE


 

 

 

ลวงตาซึง่เป็นแนวคดิรูปแบบใหม่เพื่อตอ้งการจะจุดปร  ะกายความคดิสรา้งสรรค์ และจนิตนาการ ของการ
สรา้งภาพโดยใชเ้ทคนคิจากภาพสามมติทิีทุ่กท่านสามารถมสี่วนร่วมกับผลงานเหล่านี้ได ้อย่างสนุกสนาน
(รวมคา่เขา้) จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่Dongseongno Street ตลาดเสือ้ผา้ขนาดใหญ ่และถนนสายแฟชัน่ 
ทีส่ าคัญของเมอืงแทกู เป็นถนนทีเ่ต็มไปดว้ยรา้ นคา้ มากมาย และสิน้คา้หลากหลายชนดิใหเ้ลอืกซือ้ตาม
รสนยิมของแตล่ะทา่น มตีัง้แตเ่สือ้ผา้ ของใช ้เครือ่งประดับ  เป็นจดุทีเ่หมาะกบัการชอ้ปป้ิงอยา่งมาก  

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมน:ูขา้วย าบบิมิบบัเสริฟ์พรอ้มซุปชาบ ู

:ทีพ่กั:CRISTAL  HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั: 
(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วนั กอ่นวนัเดนิทาง) 

  

วนัทีส่าม  พพิธิภณัฑแ์ห่งชาตเิคยีงจู – Gyeongju Donggung Palace – หมู่บา้นคนตระกูลฉ่อย  
 ถ า้ซอกกรูมั - หอดดูาวซอมซองแด – วดัพลกูกุซา ปซูาน                เชา้,เทีย่ง,เย็น                                                                        

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
จากนัน้ น าทา่นเดนิสู ่พพิธิภณัฑแ์หง่ชาตเิมอืงเคยีงจ ู(Gyeongju National Museum) เป็นสถานทีท่ี่
ควรแกก่ารไปเยีย่มชมอยา่งยิง่ เนือ่งจากเต็มไปดว้ยโบราณวตัถตุา่งๆ จากอาณาจักรชลิลา ไมว่า่จะเป็นมงกฎุ
ทองค าทีง่ด งาม เครือ่งปัน้ดนิเผา รปูปัน้ท าจากหนิและโบราณวัตถุ
ตา่งๆ ทีเ่กีย่วกบัศาสนาพทุธ นอกจากนีย้งัเป็นสถานทีเ่กบ็รักษาระฆงั
แหง่พระเจา้ซงดกมหาราชผูย้ ิง่ใหญ ่หรอืทีเ่รยีกวา่ ระฆงัเอมลิเล ่
นับเป็นระฆงัทีใ่หญแ่ละมเีสยีงดังกงัวาลมากทีส่ดุใบหนึง่ในเอเชยี 
ระฆงันีท้ าจากทองสมัฤทธิห์นัก 19 ตัน และมคีวามสงู 11 ฟตุ   
จากนัน้น าทา่นเดนิเขา้ชม พระราชวงั Gyeongju Donggung 
Palace และ Wolji Pond เป็นทีต่ัง้ของพระราชวังรองซึง่ใชเ้ป็น
พระราชวังของมกฎุราชกมุารและอาคารอืน่ ๆ อกีทัง้ยงัเป็นหอ้งจดั
เลีย้งส าหรับงานส าคญัระดับชาตแิละผูเ้ขา้ชมทีส่ าคญัอกีดว้ย 
หลังจากการลม่สลายของ Silla ตามดว้ย Goryeo และ Joseon 
สถานทีน่ีม้ชี ือ่วา่ 'Anapji' แทนตอ่มาชิน้สว่นจากเครือ่งปัน้ดนิเผาที่
แกะสลักตัวอกัษร "Wolji" ถกูคน้พบในปี 1980 และพบวา่ Wolji มี
ความหมายของบอ่สะทอ้นดวงจันทร ์ดังนัน้ชือ่'Anapji'จงึเปลีย่นเป็น
ปัจจบุนัพระราชวัง Donggung และ Wolji Pon   

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมน:ูไกตุ่น๋โสม  
บา่ย     น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงเคยีงจู เป็นเมืองหลวงเก่าของอาณาจักร

ชลิลา หนึง่ในสามอาณาจักรของเกาหลโีบราณโดยเคยีงจูเป็นเมอืง
โบราณอายุกว่าสองพันปี คือเริม่มกีารตัง้ถิน่ฐานเป็นเมอืงตัง้แต่ก่อน
ครสิตก์าล จนมารุง่เรอืงถงึขดีสดุในศตวรรณที ่7 คนสว่นใหญรู่จั้กเมอืง
นี้จากซีรี่ย์เรื่อง ซอนต๊อก ราชินีสามแผ่นดิน จากนั้น น าท่านชม 
ห มู่ บ ้ า น ค น ต ร ะกู ล ฉ่ อ ย  ซึ่ ง เ ป็ น ค น ดั ้ ง เดิ ม ข อ ง จั งห วั ด 
gyeongchangdo น าท่านชม ถ า้ซอกกูรมั (Seokguram) อกีหนึ่ง
มรดกโลก จากลานจอดรถจะเห็นอาคารสวยๆตัง้เรยีงรายไปตามเนนิเขา 
ลอ้มรอบดว้ยเทอืกเขาเป็นทวิแถว สวยงามจับตามาก เดนิขึน้เขาไปเพื ่ 
อชมพระพุทธรูปแกะสลักจากหนิแกรนติอายุนับพันปีซึง่ ประดษิฐานอยู่ในถ ้า จากนัน้ น าท่านชม หอดูดาว
ซอมซองแด หอดดูาวทีเ่กา่แกท่ีส่ดุทีย่งัคงเหลอือยูใ่นเอเชยีตะวันออก ถกูสรา้งขึน้ในรัชสมยัของสมเด็จพระ
ราชนิีซอนด๊อก(Seon Deok) แห่งอาณาจักรชลิลา เพื่อใชส้ าหรับการสังเกตดาวในการคาดการณ์สภาพ
อากาศ และถูกก าหนดใหเ้ป็นสมบัตขิองชาต ิจากนัน้ น าท่าน  เดนิทาง
สู่ วดัพุลกุกซา สรา้งขึ้นอาณาจักรชิลล่ามาตั ้งเเต่ปี ค.ศ.535 ซึ่ง
วัดเเห่งนี้มคีวามสวยงามเเละสมบรูณ์เเบบอยา่งมาก จนท าใหไ้ดรั้บการ
คัดเลอืกเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากองคก์าร UNESCO เมือ่ปี ค.ศ.
1995 ท าใหก้ลายเป็นสถานทีท่่องเทีย่วส าคัญของเมอืงเคยีงจู ภายใน
วัดจะมเีจดยีเ์กา่เเก่ อันเป็นสัญลักษณ์ของวัดโดยเจดยีท์ัง้สององคนั์น้มี
การคัดลอกเเบบไปเเสดงที่พพิธิภัณฑเ์มอืงเคยีงจูอกีดว้ย ซึง่มชี ือ่เรยีก
กันว่าเจดยี ์Seoktap และ Dabotap จากนัน้ น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงปู
ซาน  

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมน:ูโอซมัพุลโกก ิหรอื สกุ ีก้ ึง่น า้ก ึง่แหง้  
:ทีพ่กั: KING  HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั: 
(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วนั กอ่นวนัเดนิทาง) 

 
 

 

 

วนัทีส่ ี ่  หมูบ่า้นวฒันธรรมคมัชอน(ซานโตรนิ ีเ่กาหล)ี–Songdo Skywalk - พพิธิภณัฑส์าหรา่ย   
Busan Tower - Duty Free - ตลาดปลาจากลัช ิ– ตลาดนมัโพดง            เชา้,เทีย่ง,เย็น 

เชา้           บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  



 

 

 

น าท่านเดนิทางสู่ หมู่บา้นวฒันธรรมคมัชอน หรอื ซานโตรนิีเ่กาหล ี
โดยชือ่เรียกนี้มาจากลักษณะอันโดดเด่นของหมู่บา้นวัฒนธรรมคัมชอน 
หมู่บา้นที่ตั ้งอยู่บน เนินเขา เรียงตัวสลับกันไปมาสีสันสดใส ในอดีต
หมูบ่า้นนี้เคยเป็นทีอ่ยู่อาศัยของของผูล้ีภ้ัยสงครามเกาหล ีจนในปี 2009 
รัฐบาลเกาหล ีไดส้ง่เสรมิการทอ่งเทีย่วมกีารพัฒนาปรับปรงุทัศนยีภาพ ให ้
น่าอยูม่ากยิง่ขึน้ โดยปรับเปลีย่น หมูบ่า้นคัมชอนใหม้สีสีันโดดเด่นดว้ย
การทาสวีาดภาพ ตามก าแพงและตัวบา้น ใหดู้สดใส น่ารัก บา้นเรอืน 
หลายหลังเปลีย่นเป็นสตูดโิอและแกลลอรีบ่างจุดก็เป็นรา้นขายสนิคา้ 
ทัง้สนิคา้พืน้เมอืงสนิคา้สมยัใหม ่รวมไปถงึรา้นกาแฟ และไดโ้ดง่ดังจาก
ซรีีย่เ์รือ่ง Running Man ทีม่าถา่ยท าทีน่ี่ จงึท าใหห้มูบ่า้นวัฒนธรรมคัม
ชอนแหง่นีเ้ป็นทีรู่จ้ักมนัีกทอ่งเทีย่วชาวเกาหลแีละตา่งประเทศมาเทีย่ว
กันมากขึน้ จากนั้น น าท่านเดนิทางสู่ Songdo Skywalk (ซองโด 
สกายวอลค์) เป็นสะพานชมววิที่ทอดยาวลงไปในทะเลความยาว
ประมาณ 104 เมตร ตัง้อยู่บรเิวณชายหาดซองโด นอกจากนี้ยังเป็นที่
ถ่ายท ารายการ ดังของเกาหลี เช่น We Got Married ฯลฯ น าท่านเดินทางสู่ พิพิธภณัฑ์สาหร่าย 
(Seaweed Museum) ซึง่ท่านจะไดเ้รียนรูก้ารท าสาหร่ายของชาว
เกาหล ีประวัตคิวาม  เป็นมาและความผกูผันทีช่าวเกาหลทีีม่ตี่อสาหรา่ย 
จากนั้นเก็บภาพความประทับใจ กับการสวม ใส่ชุดประจ าชาติของ
ประเทศเกาหลใีต ้“ฮันบก” จากนัน้ น าท่านเดนิทางสู่ ปูซานทาวเวอร ์
(Busan Tower) ตัง้อยูใ่นสวนยองดซูาน  ปซูานทาวเวอรแ์หง่นี้ สงู 69 
เมตร สูงกว่าระดับน ้ าทะเล  120เมตร ถือเป็น Landmark ส าคัญของ
เมอืง ส าหรับชัน้แรกของหอคอย เป็นบรเิวณขายของที่ระลกึ และงาน
หัตถกรรมแบบดัง้เดมิของเกาหล ีเชน่ พวงกญุแจ,เครือ่งปัน้ดนิเผา,ตุ๊กตา 

และอื่นๆ อีกมากมายคนที่มาเที่ยวที่นี่ ส่วนมากจะเป็นคู่รัก ทั ้งชาว
เกาหลแีละนักท่องเทีย่วต่างชาต ิคู่รักสว่นมากจะเตรยีมกญุแจมาคลอ้ง
ตรง ทีร่าวระเบยีงรอบฐานของหอคอย เพราะมคีวามเชือ่ว่าคู่รักทีไ่ดม้า
คลอ้งกญุแจที่นี่จะรักกันยาวนานตลอดไป ส่วนดา้นบนสุดของหอคอย
เป็นจุดส าหรับชมววิทวิทัศน์ของเมอืงปูซานแบบพาโนราม่า 360องศา 
ไมร่วมคา่ขึน้ลฟิทแ์ละกญุแจคูรั่ก  

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมน:ูคาลบ ิ(แบบเซ็ท) 
บา่ย แวะชม ศนูยรว์มเครือ่งส าอางค ์เลอืกซือ้ผลติภัณฑบ์ ารงุผวิหนา้และ

เครื่องส าอางค์หลากหลายแบรนด์ อาทิ B2B ,Closee Dr.,Rojukiss, 
ครมีเมอืกหอยทาก, เซร่ัมพษิงู, ครมีโบท็อก, เจลอโรเวร่า. ครมีน ้าแตก, BB Cream ฯลฯ แวะชม รา้นน า้มนั
สนเข็มแดง มหศัจรรยแ์ห่งธรรมชาตผิ่านผลงานการวจิัยมากมายจากมหาวทิยาลัยแห่งชาตโิซล ประเทศ
เกาหลใีตม้สีรรพคุณชว่ยลดไขมันัและน ้าตาลในกระแสเลอืด ป้องกัน
การเกดิเสน้เลอืด ตบี แตก ตัน และสามารถลา้งสารพษิในร่างกายเพือ่
เพิม่ภมูติา้นทานและท าใหอ้ายยุนืแบบชาวเกาหลี ชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอด
ภาษี ณ Duty Free  ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้แบรนด ์เนมน าเขา้จาก
ตา่งประเทศมากมายหลากหลายชนดิ จากนัน้ น าทา่นเดนิทางสู ่ตลาด
ปลาจากลัช ิ(Jagalchi Market) แหล่งรวมขายสง่ปลาทุกชนดิ ทุก
วันจะมขีองสดของทะเลมากมายน ามาประมลูกันในยามเชา้มดื และชว่ง
สายยังสามารถซือ้ในราคาปลกีทีค่่อนขา้งถกู จากนัน้ น าท่านเดนิทางสู ่
ตลาดนมัโพดง (Nampodong Street) แหล่งชอ้ปป้ิงขนาดใหญ่
อกีแห่งหนึง่ของเมอืงปูซาน ทีน่ี่เต็มไปดว้ยรา้นคา้ เสือ้ผา้ เครือ่งประดับ เครือ่งส าอาง ของฝาก ของทีร่ะลกึ 
มากมายใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงอยา่งจใุจอกีทัง้ยงัมอีาหารแบบ Local ใหท้า่นไดเ้ลอืกทานแบบเต็มที ่

ค า่    บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร BUFFET AT JAGALCHI 

            : ทีพ่กั:KING  HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั : 
(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพกั ทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 5-7 วนั กอ่นวนัเดนิทาง)ว ั
 
 
 
 
 
 

วนัทีห่า้         วดัแฮดงยงกงุซา – แทก ู– หมูบ่า้นอซกล – ตลาดซอ
มนุ – ถนนสตรทีฟู้ ด   
 Super Market – สนามบนินานาชาตแิทก ู
                                  เชา้,เทีย่ง                                    

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  



 

 

 

จากนัน้ น าทา่นเดนิทางสู ่วดัแฮดงยงกงุซา(Haedong Yonggungsa Temple) วัดเกา่แกท่ีส่วยสดุในปู
ซาน สรา้งอยู่บนโขดหนิรมิทะเล มาตัง้แต่ปี 1376 และไดท้ าการบูรณะอกีครัง้ในปี 1970 จนมาถงึปัจจุบัน 
โดยจะมเีจดยีส์ามชัน้ และสงิโตสีต่ัว หันหนา้ออกไปทางทะเล ซึง่สงิโตทัง้สีต่ัวนี ้คอืสญัลักษณ์ของความยนิด ี
ความโกรธ ความเศรา้ และความสขุ จากนัน้ น าท่านแวะชมศูนยส์มนุไพรบ ารงุตับ ฮอกเกตนามู ตน้ไมช้นดินี้
เจรญิเตบิโตในป่าลกึบนภเูขาทีป่ราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือน ้าทะเล50-800เมตร ชาวเกาหลรีุ่นใหม่
นิยมน ามารับประทานเพื่อช่วยดูแลตับใหส้ะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ไม่ถูกท าลายจากการดื่ม
แอลกอฮอล ์กาแฟ บหุรี ่สารตกคา้งจากอาหารและยา ศนูยโ์สมรฐับาล ซึง่รับรองคุณภาพจากรัฐบาล เป็น
โสมทีอ่ายุ 6 ปี ซึง่ถอืว่ามคีุณภาพดทีีสุ่ด ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้โสมคุณภาพและราคาถูกกว่าไทย 2 เท่า โสม
เกาหลถีอืเป็นยาบ ารุงร่างกาย หรอืสามารถซือ้เป็นของฝากจากประเทศเกาหล ีจากนัน้ น าทุกท่านเดนิทาง
กลับสู ่เมอืงแทก ู

เทีย่ง      รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมน:ูชาบชูาบ ู 
บา่ย    น าทา่นชม หมูบ่า้นอซกล (Daegu Otgol Village) ตัง้อยู่

บรเิวณเขาพัลกงซาน หมูบ่า้นเกา่แกเ่ป็นทีอ่ยูข่องพวกขนุนาง
และชนชัน้สงู แหง่ยคุสมยัราชวงศโ์ชซอน ถกูสรา้งขึน้ในปี 1630 
โดยตระกลู Choi ตระกลูเกา่แกข่องเมอืงแทก ูเป็นทีรู่จ้ักกนัดใีน
ฐานะสถานทีถ่า่ยท ารายการชือ่ดังอยา่ง RunningManและซรียี์
เรือ่ง Jekyll and Hyde  
จากนัน้ น าทา่นเดนิทางสู ่ตลาดซอมนุ หนึง่ในตลาดทีเ่กา่แก่
ทีส่ดุของเมอืงแทก ูด าเนนิการคา้มาตัง้แตส่มยัโซชอน ปัจจบุนั
เป็น   ตลาดใหญท่ีร่วมสนิคา้อปุโภค บรโิภคไวห้ลากหลาย  
ประเภทเปรยีบเสมอืนยา่นจตจุักร ประตนู ้า เดนิทางสู ่ถนนสตรี
ทฟู้ ด เต็มไปดว้ยรา้นอาหารพืน้เมอืงยอดนยิมของเกาหล ีกระจาย
ตามสองฝ่ังถนน จากนัน้น าทา่น แวะละลายเงนิวอน Super 
Market เลอืกซือ้สนิคา้เกาหลโีดยเฉพาะของกนิ เชน่ บะหมีซ่นิรา
เมยีน (มามา่สไตลเ์กาหล)ี,อดูง้,กมิจ,ิขนมชอ็คโกพ้าย,น ้าจิม้ปรงุรสหมยูา่งเกาหล,ีไกตุ่น๋โสมส าเร็จรปูในราคา
พเิศษ ไดเ้วลาพอสมควรเดนิทางสูส่นามบนิแทก ู

21.25 น.   เดนิทางกลับ กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ t’Way  เทีย่วบนิที ่TW105  
00.55+1 น.   ถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทับใจ 

 

 
 
 

หากทา่นตอ้งซือ้บตัรโดยสารภายในประเทศเพือ่ไปและกลบักรงุเทพฯ    

กรณุาแจง้บรษิทั กอ่นท าการจอง มฉิะน ัน้ บรษิทัฯ มสิามารถรบัผดิชอบใดใด ท ัง้ส ิน้ 

ราคาทวัรร์วม ราคาทวัรไ์มร่วม 



 

 

 

- คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับชัน้ประหยดัพรอ้ม
คา่ภาษีสนามบนิทุกแห่งตามทีร่ะบใุนรายการ (ตั๋ว
กรุ๊ปไม่สามารถเลื่อนวันกลับได ้ตอ้งไป-กลับพรอ้ม

คณะเท่านั้น ) ที่น่ังเป็นไปตามสายการบนิจัดสรร
ตามกรุ๊ปทัวร ์ไมส่ามารถระบไุด ้

- คา่อาหารทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ 
- คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามทีร่ะบใุนรายการ 
- ค่าที่พักตามระบุในรายการ พักหอ้งละ 2-3 ท่าน 

ตามโรงแรมทีร่ะบหุรอืเทยีบเทา่ 
- คา่ยานพาหนะน าเทีย่วตามรายการ 
- คา่น ้าหนักสมัภาระ สายการบนิ T’Way 

ก าหนดน ้าหนักสัมภาระโหลดใตท้อ้งเครื่องไป-
กลับ ท่านละ 20กก สัมภาระถือขึน้เครือ่ง(Carry 
on) 10 กก. 

- ค่าหัวหนา้ทัวรน์ าท่านท่องเทีย่วตลอดรายการใน
ตา่งประเทศ 

- ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง การชดเชย
อบุัตเิหตุสว่นบคุคลกรณีเสยีชวีติสญูเสยี   อวัยวะ 
สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิน้เชงิ 1,000,000 
บาท การรักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครัง้
500,000บาท(เงื่อนไขตามกรมธรรม์)ไม่รวม
ประกันสขุภาพ ท่านสามารถสั่งซือ้ประกันสขุภาพ
เพิม่ได ้

 

- พาสปอตตา่งชาต ิ(ช าระเพิม่ 800บาท/ทา่น) 
- ค่าใชจ้่ายส่วนตัว อาทิ ค่าท าหนังสือเดนิทาง, ค่า

โทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรดี, มนิิบารใ์นหอ้ง, รวมถงึ
ค่าอาหาร และเครือ่งดืม่ที่สั่งเพิม่นอกเหนือรายการ 
(หากท่านตอ้งการสั่งเพิม่ กรุณาตดิต่อหัวหนา้ทัวร์
แลว้จา่ยเพิม่เองตา่งหาก) 

- ค่าทิปคนขับรถและไกด์ทอ้งถิ่นท่านละ 50,000 
วอนหรอื 1,500 บาท ต่อท่านตลอดทัง้ทรปิ(ช าระ
ทีส่นามบนิ) 

- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
(กรณีที่ท่านตอ้งการใบเสร็จรับเงินในนามบริษัทหรือ
ตอ้งการใบก ากบัภาษี) 

- ค่าน ้าหนักกระเป๋าสัมภาระทีห่นักเกนิจากสายการบนิ
ก าหนด (ปกต ิ15 กก.) 

- คา่วซีา่ส าหรับพาสปอรต์ตา่งดา้ว 
กรุณาเตรยีมเอกสารคอื 1)พาสปอรต์ 2)ใบประจ าตัว
คนต่างดา้ว 3)ใบส าคัญถิน่ที่อยู่ 4)ส าเนาทะเบียน
บา้น(ถา้ม)ี 5)สมดุบัญชเีงนิฝาก(ถา้ม)ี 6)รูปถ่ายส ี2 
นิว้ 2 รูป แลว้ทางบรษัิทฯจะเป็นผูด้ าเนนิการยืน่วซีา่
ใหท้า่นโดยจา่ยคา่บรกิารตา่งหาก 
(ส าหรับหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทาง

ตอ้งท าเรือ่งแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยืน่วซีา่) 

 

ประกาศส าคญั รับเฉพาะผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว คา่ทัวรท์ีจ่า่ยใหก้บัผูจั้ด เป็นการช าระแบบจา่ยช าระขาด และผู ้
จัดไดช้ าระใหก้บัสายการบนิและสถานทีต่า่งๆ แบบช าระขาดเชน่กนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะนัน้หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอื
ใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตใุด หรอืไดรั้บการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศในรายการ (ประเทศไทย
และประเทศเกาหลใีต)้  ทางผูจั้ด ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมทัง้คา่ตั๋วเครือ่งบนิใหแ้กท่า่น  

*ขอสงวนสทิธใ์นการปรับเปลีย่นราคาเพิม่ หากมกีารปรับขึน้ของภาษีน ้ามนัหรอืภาษีใดๆ จากสายการบนิ * 
หมายเหตุส าคญั  : ราคาและค่าบรกิารเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อช าระเงนิค่าจองทัวร์  ค่าทัวร์ มสิามารถ
เปลีย่นแปลง วันเดนิทาง ชือ่ผูเ้ดนิทาง และ/หรอื ยกเลกิ เลือ่นวันเดนิทาง ขอคนืเงนิมดัจ า คา่ทัวรไ์ดท้กุกรณี และ กรณีทีท่า่น
เดินทางมาจากต่างจังหวัด โดยเครื่องบนิภายใน กรุณาแจง้บรษัิทฯก่อนที่ท าการจองตั๋วเครื่องบนิ มฉิะนั้น บรษัิทฯไม่
รับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ กรณีกรุ๊ปไม่สามารถออกเดนิทางโดยจ านวนสมาชกิไม่ถงึ 20 ท่าน บรษัิทฯแจง้ท่านก่อนการ
เดนิทาง 7 วัน โดยคนืเงนิค่าทัวรใ์หก้ับท่านทัง้หมด หรอืเลือ่นการเดนิทางในชว่งการเดนิทางอืน่ และค่าบรกิารนี้รับเฉพาะ
นักท่องเทีย่วชาวไทยเทา่นัน้ และกรณีทีท่า่นเมือ่เดนิทางถงึแลว้ไมท่อ่งเทีย่วพรอ้มคณะบรษิทัฯขอเรยีกช าระเงนิเพิม่
ทา่นละ 300 USD   ประเทศเกาหลใีตจ้ะมชีา่งภาพมาถา่ยรูป และชว่ยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
และวนัสุดทา้ยช่างภาพจะน าภาพถา่ยมาจ าหน่ายกบัลูกทวัร ์หากวา่ท่านใดสนใจสามารถซือ้ได ้แตถ่า้ท่านใดไม่
สนใจก็ไมต่อ้งซือ้ เพราะทางบรษิทัทวัรไ์มม่กีารบงัคบัลกูทวัรซ์ือ้แตอ่ยา่งใด แตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหนา้ 
 
ขอ้ความส าคญั โปรดอา่นอยา่งละเอยีด 

ในกรณีทีลู่กคา้เดนิทางไปประเทศเกาหลใีต ้แลว้ไมส่ามารถผา่น เขา้-ออก นอกประเทศได ้ท าใหลู้กคา้ตอ้งถูก
สง่ตวักลบัเขา้ประเทศไทย จงึมคีา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ในการเปลีย่นต ัว๋ขากลบั และรวมถงึคา่บรกิารอืน่ๆทีเ่กดิข ึน้ดว้ย ฉะน ัน้ 
ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบในค่าใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้ท ีท่างประเทศน ัน้ๆเรยีกเก็บ ทางผูจ้ดัและทางสายการบนิจะไม่
รบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ในทกุกรณี หรอืตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเทีย่วบนิถดัไปทีม่ที ีน่ ัง่วา่ง หรอืตามวนัเดนิทาง
ของต ัว๋เครือ่งบนิ ท ัง้นี ้ข ึน้อยูท่างเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศเกาหลใีตแ้ละสายการบนิเป็นผูพ้จิารณา ทางผู ้
จดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้  ** ตม. ตรวจคนเขา้เมอืงประเทศเกาหลใีตจ้ะมกีารสุม่ตรวจ และอาจมกีารเรยีกไป
สมัภาษณ์ ในการทีท่างตรวจคนเขา้เมอืงเรยีกสมัภาษณ์น ัน้ ข ึน้อยู่กบัทางตรวจคนเขา้เมอืงเป็นผูพ้จิารณา และอยู่ใน
ดลุพนิจิของทางเจา้หนา้ที ่ตม. ทางบรษิทัทวัรไ์มส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

  
 เงือ่นไขในการจอง   มดัจ าทา่นละ 8,000 บาทตอ่ทา่น  และ ช าระสว่นทีเ่หลอืกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วันลว่งหนา้ 
(การไมช่ าระเงนิคา่มดัจ า หรอืช าระไมค่รบ หรอืเชค็ธนาคารถกูระงับการจา่ยไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดใด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจอง
หรอืยกเลกิการเดนิทาง)   

**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวันเดนิทางไป-กลบั*)  
กรุณาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายแุละด่านตรวจปฏเิสธการออกและ
เขา้เมอืงทา่น*** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมดัจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื** 
เอกสารใชใ้นการเดนิทาง  

- หนังสอืเดนิทางทีเ่หลอือายกุารใชง้านมากกวา่ 6 เดอืน **กรณีท าหนังสอืเดนิทางเลม่ใหมก่รณุาเตรยีมหนังสอื
เดนิทางเลม่เกา่ไปดว้ย ณ วนัเดนิทาง  หนังสอืรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ (ต าแหน่ง, เงนิเดอืน) 



 

 

 

- ส าเนาบตัรพนักงาน และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน พรอ้มเซน็ส าเนาถกูตอ้ง 
- กรณีทีท่า่นเป็นเจา้ของกจิการกรณุาเตรยีมส าเนาหนังสอืจดทะเบยีนทีม่ชี ือ่ทา่นพรอ้มเซน็รับรองส าเนา 
-    กรณีเป็นนักเรยีนนักศกึษาเตรยีมหนังสอืรับรองจากทางสถาบนัเป็นภาษาองักฤษ 
-    การเรยีกเกบ็เอกสารเพิม่เตมินีเ้พือ่ประโยชนใ์นการเดนิทางเขา้ประเทศเกาหลขีองทา่นทีท่างบรษัิทจะได ้  
     แจง้ใหห้วัหนา้ทวัรท์ราบเพือ่ใหค้ าแนะน าทา่นในการเขา้เมอืงเกาหลใีต ้

การยกเลกิการจอง:เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมชัน่ ตั๋วเครือ่งบนิเป็นราคาแบบซือ้ขาด เมือ่ทา่นตกลงจองทวัรโ์ดยจา่ยเงนิมดัจ า 
หรอื คา่ทัวรท์ัง้หมดแลว้ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิ การเดนิทาง เลือ่นการเดนิทาง ขอคนืเงนิไมว่า่กรณีใดทัง้สิน้  

หมายเหต ุ
กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้
และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นได้
ยอมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 25 ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน
, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม 
และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  
6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง
ตา่งๆ ทัง้หมด  
7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรี่
ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถ
รับประกนัได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7วันก่อนการเดนิทาง 
มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้  
11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง
ไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการทอ่งเทีย่ว อันเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE กรณีโรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใิน
การจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิม่  
13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของเกาหล ีหรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลา
ในการท่องเที่ยวและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานที่นอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขับรถในการบรหิารเวลา ซึง่
อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 
14. บรกิารน ้าดืม่วันละ1ขวดตอ่คนตอ่วัน เริม่ในวันที2่ของการเดนิทางถงึวันที5่ของการเดนิทางรวมจ านวน 4 ขวด 
15. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วเกาหล ีตามกฎหมายของประเทศเกาหล ีมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความ
เหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตาม
สถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 
16. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุตัเิหตจุากการเดนิทางทอ่งเทีย่ว 
ตาม พ.ร.บ การทอ่งเทีย่ว เทา่นัน้ ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของ
บรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทัวร ์ 
(ทา่นสามารถซือ้ประกนัสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้จากบรษัิท ประกนัทัว่ไป และควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองให ้
ละเอยีด) 
17. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง
ไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศใน
รายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ 
 

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


