
 

 

 

 

 
 
 
 

CODE: KTW21  ♥ ทวัรเ์กาหลปีซูาน  เคยีงจ ู แทก ู5D3N 

 
Code KTW21 : ทวัรเ์กาหลปีซูาน เคยีงจู แทก ู5 วนั 3 คนื ♥  

วดัแฮดง ยงกุงซา หมูบ่า้นวฒันธรรมคมัซอง หรอื ซานโตรนิีเ่กาหล ี 
Songdo Skywalk ปซูานทาวเวอร ์พพิธิภณัฑส์าหรา่ย ตลาดปลาจากลัซ ี 

เคยีงจู วดัพุลกกุซา หอดูดาวว็อมซ็องแด 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 

10 – 14 พ.ค. 61 14,998 

ไมม่รีาคาเด็ก 

Inf 5,000฿ 

4,500 25 

19 – 23 พ.ค. 61 11,998 4,500 25 

22 – 26 พ.ค. 61 13,998 4,500 25 

26 – 30 พ.ค. 61 13,998 4,500 25 

27 – 31 พ.ค. 61 12,998 4,500 25 

06 – 10 ม.ิย. 61 14,998 4,500 25 

16 – 20 ม.ิย. 61 13,998 4,500 25 

12 – 16 ม.ิย. 61 13,998 4,500 25 

18 – 22 ม.ิย. 61 12,998 4,500 25 

23 – 27 ม.ิย. 61 13,998 4,500 25 



 

 

 

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

มหีวัหนา้ทัวรแ์ละเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯรอตอ้นรับและอ านวยความสะดวกกอ่นขึน้เครือ่ง 
 

วนัทีส่อง      สนามบนินานาชาตแิทกู – วดัดงฮวาซา – สวนสนุกE-World 
                   83 Tower – Magic Art – ถนน Dongseongno                                  ,เทีย่ง,เย็น 
01.55 น.  บนิลดัฟ้าสู ่เมอืงแทก ูสาธารณรฐัเกาหลใีต ้ โดยสายการบนิ t’Way   เทีย่วบนิที ่TW106  

เมอืงแทกเูป็นเมอืงทีใ่หญ่อนัดบัทีส่ามของประเทศเกาหลใีต ้ 
09.15 น.  เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตแิทก ูสาธารณรฐัเกาหลใีต ้ 

(เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬกิา
ของท่านเป็นเวลาทอ้งถิ่นเพื่อสะดวกในการนัด
หมาย) หลังจากผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมืองและ
ศุลกากรแลว้ จากนัน้ น าท่านเดนิทางสู ่วดัดงฮวา
ซา (Donghwasa Temple) เป็นวัดเก่าแก่กว่า 
1,500 ปี สรา้งในสมัยกษัตริย์โซจแิห่งอาณาจักร
ชลิลา ภายในม ี 

 
 
 
อมติาภะพุทธเจา้ และพระพุทธรูปหนิพระศรีศากยมุนีอยู่ดา้นนอกอยู่ในหุบ
เขาพัลกงซาน อกีหนึ่งไฮไลท์ก็คอืยัคซายอแรแดพุล Yaksa-yeoraedaebul 
พระขนาดใหญ่ทีส่รา้งขึน้เพือ่เป็นศนูยร์วมใจของผูม้าสวดมนตท์ าบุญมคีวามสูง
ถงึ 17 เมตร นอกจากนี้ ยังมหีอคอยหนิ โคมไฟหนิ รูปปั้นสงิโต และดอกไมท้ี่
ประดับฐานพระพุทธรูปดา้นหลังพระพุทธรูปเป็นหมู่หนิทีโ่อบรอบสวยงามมาก 
นับเป็นผลงานประตมิากรรมหนิระดบัโลก 

เทีย่ง             บรกิารอาหา รกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู:ขา้วย าบบิมิบบัเสริฟ์พรอ้ม
ซุปชาบ ู

บา่ย  น าท่านเดนิทางสู่ สวนสนุกE-World นับเป็นสวนสนุกประจ าเมอืงแทกูและเป็นสวนสนุกที่ใหญ่เป็นล าดบัที่
สามของประเทศเกาหลใีต ้เครือ่งเลน่ที่ ได ้รับความนยิมมากทีส่ดุคอื สกายจัม้ อกีทัง้เครือ่งเลน่สดุมนัส ์อาท ิ
รถไฟเหาะ ,Ballon Race ,Water Fall Plaza และอืน่ๆ แล ะยังมเีทศกาลดอกไมต้ามฤดูกาลใหทุ้กท่านได ้
เลือกมุมถ่ายภาพเพื่อนเก็บเป็นที่ระลกึอีกดว้ย  เดนิทางสู่ 83 Tower หอคอยชมววิที่สูงที่สุด และเป็น
สัญลักษณ์ของเมอืงแทกู หอคอยแห่งนี้ตัง้อยู่บนเนินเด่นสง่า มองเห็นแต่ไกลดา้ยบนเป็นจุดชมววิที่ดทีี่สดุ
ของเมอืง สามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมอืงแทกแูหง่นี้โดยรอบแบบ 360 องศา **คา่บรกิารไมร่วมค่าขึน้
ลฟิท*์*    

จากนั้นน าท่านถ่ายภาพที่ Art Magic ซึง่เป็นงานศลิปะภาพวาดลวงตาซึง่เป็นแนวคดิรูปแบบใหม่เพื่อ
ตอ้งการจะจดุประกายความคดิสรา้งสรรค ์และจนิตนาการ ของการสรา้งภาพโดยใชเ้ทคนคิจากภาพสามมติทิี่
ทุกท่านสามารถมสี่วนร่วมกับผลงานเหล่านี้ได ้ อย่างสนุกสนาน **รวมค่าเขา้** จากนัน้ น าท่านเดนิทาง
สู่ Dongseongno Street ตลาดเสือ้ผา้ขนาดใหญ่ และถนนสายแฟชัน่ ที่ส าคัญของเมอืงแทกู เป็นถนนที่
เต็มไปดว้ยรา้ นคา้ มากมาย และสิน้คา้หลากหลายชนดิใหเ้ลอืกซือ้ตามรสนิยมของแต่ละท่าน มตีัง้แตเ่สือ้ผา้ 
ของใช ้เครือ่งประดบั  เป็นจดุทีเ่หมาะกบัการชอ้ปป้ิงอยา่กมาก  

ค า่  บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร เมนู:บเูดชเิก หรอื มามา่เกาหลหีมอ้ไฟ 

ทีพ่กั: DAEGU CRYSTAL HOTEL HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  
(ชือ่โรงแรมทีท่่านพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วัน กอ่นวันเดนิทาง) 

  

วนัทีส่าม Daegu Otgol Village – พพิธิภณัฑแ์หง่ชาตแิทก ู– เมอืงเคยีงจ ู– หมูบ่า้นคนตระกลูฉ่อย 

                      หอดดูาวซอมซองแด – วดัพลกูกุซา –ปซูาน       เชา้,เทีย่ง,เย็น                                                                        
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 เดนิทางสู ่Daegu Otgol Village เป็นทีรู่จ้กักนัดใีนฐานะสถานทีถ่่ายท ารายการชือ่ดงัอย่าง Running Man

และซรีียเ์รื่องJekyll and Hyde ส าหรับใครที่อยากไปพักผ่อนในหมู่บา้นที่เงยีบสงบและร่มรื่นแลว้ล่ะก็เราขอ
แนะน าทีน่ี่เลยคะ่ ทัง้อากาศบรสิทุธิแ์ละทัศนียภาพอนัสวยงามก าลงัรอใหทุ้กท่านไดไ้ปสมัผัส จากนัน้ น าท่าน
เดนิทางสู ่พพิธิภณัฑแ์หง่ชาตแิทก ู ตัง้อยูใ่นเขตสวนสาธารณะบอมออ เขตซซูอง เมอืงแดก ูตวัอาคารถูก
สรา้งดว้ยอฐิแบ่งออกเป็น 3 ชัน้ ไดแ้ก่ ชัน้ใตด้นิ 1 ชัน้ และชัน้บนดนิ 2 ชัน้ วัตถุประสงค์ในการก่อตัง้
พพิธิภัณฑ์นี้คอื เพื่อเป็นศูนยก์ลางในการเผยแพร่วัฒนธรรมแก่ประชาชนในภูมภิาค ผ่านการจัดกจิกรรมให ้
ความรูต้่างๆ นอกจากนี้ที่นี่ยังท าหนา้ที่ในการจัดแสดงนิทรรศการ ศกึษาคน้ควา้ และอนุรักษ์มรดกทาง
วฒันธรรมทีม่เีอกลกัษณ์ของภมูภิาคคยองบุกและแดก ู 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู:ไกตุ่น๋โสม  
บา่ย     น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงเคยีงจ ูเป็นเมอืงหลวงเกา่ของอาณาจกัรชลิลา หนึง่ใน

สามอาณาจกัรของเกาหลโีบราณโดยเคยีงจเูป็นเมอืงโบราณอายกุว่าสองพันปี 
คอืเริม่มกีารตัง้ถิน่ฐานเป็นเมอืงตัง้แตก่่อนครสิตก์าล จนมารุ่งเรืองถงึขดีสดุใน
ศตวรรณที ่7 คนสว่นใหญ่รูจ้กัเมอืงนี้จากซรีี่ยเ์รือ่ง ซอนตอ๊ก ราชนิีสามแผ่นดนิ 



 

 

 

จากนัน้ น าท่านชม หมู่บา้นคนตระกูลฉ่อย ซึง่เป็นคนดัง้เดมิของจังหวัด gyeongchangdo น าท่านชม ถ า้

ซอกกูรมั (Seokguram) อกีหนึ่งมรดกโลก จากลานจอดรถจะเห็นอาคารสวยๆตัง้เรียงรายไปตามเนนิเขา 
ลอ้มรอบดว้ยเทือกเขาเป็นทิวแถว สวยงามจับตามาก เดินขึ้นเขาไปเพื่อชมพระพุทธรูปแกะสลักจาก
หนิแกรนติอายนัุบพันปีซึง่ ประดษิฐานอยูใ่นถ ้า จากนัน้ น าท่านชม หอดดูาวซอมซองแด หอดดูาวทีเ่ก่าแก่
ที่สุดที่ยังคงเหลอือยู่ในเอเชยีตะวันออก ถูกสรา้งขึน้ในรัชสมัยของสมเด็จพระราชนิีซอนด๊อก(Seon Deok) 
แห่งอาณาจักรชลิลา เพื่อใชส้ าหรับการสังเกตดาวในการ
คาดการณ์สภาพอากาศ และถูกก าหนดใหเ้ป็นสมบัตขิอง
ชาติ จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ วดัพุลกุกซา สรา้งขึ้น
อาณาจักรชลิล่ามาตัง้เเต่ปี ค.ศ.535 ซึง่วัดเเห่งนี้มีความ
สวยงามเเละสมบูรณ์เเบบอย่างมาก จนท าใหไ้ดร้ับการ
คดัเลอืกเป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมจากองคก์าร UNESCO 

เมือ่ปี ค.ศ.1995 ท าใหก้ลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวส าคัญ
ของเมอืงเคยีงจู ภายในวัดจะมเีจดยีเ์ก่าเเก่ อันเป็นสัญลักษณ์ของวัดโดยเจดยีท์ัง้สององคนั์น้มกีารคัดลอก
เเบบไปเเสดงที่พิพิธภัณฑ์เมืองเคียงจูอีกดว้ย ซึง่มีชื่อเรียกกันว่าเจดีย์ Seoktap และ Dabotap จากนั้น
เดนิทางสู ่เมอืงปซูาน  

ค า่  บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร เมนู:โอซมัพลุโกก ิหรอื สกุ ีก้ ึง่
น า้ก ึง่แหง้  
ทีพ่กั: BUSAN DIAMOND  HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั    
(ชือ่โรงแรมทีท่่านพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วัน กอ่น

วันเดนิทาง) 
 
 
 

วนัทีส่ ี ่  หมูบ่า้นวฒันธรรมคมัชอน – Songdo Skywalk – Busan 
Tower  

                      ตลาดปลาจากลัช ิ– ตลาดนมัโพดง                                                                  
 เชา้,เทีย่ง,เย็น 

เชา้           บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
น าท่านเดนิทางสู ่หมูบ่า้นวฒันธรรมคมัชอน หรอื ซานโตรนิีเ่กาหล ี
โดยชือ่เรยีกนี้มาจากลักษณะอันโดดเด่นของหมู่บา้นวัฒนธรรมคมัชอน 
หมู่บา้นที่ตัง้อยู่บน เนินเขา เรียงตัวส ลับกันไปมาสสีันสดใส ในอดีต
หมู่บา้นนี้เคยเป็นที่อยู่อาศัยของของผูล้ี้ภัยสงครามเกาหลี จนในปี 
2009 รัฐบาลเกาหลี ไดส้่งเสริมการท่องเที่ยวมีการพัฒนาปรับปรุง
ทัศนียภาพ ใหน่้าอยู่มากยิง่ข ึน้ โดยปรับเปลีย่น หมู่บา้นคัมชอนใหม้ีสี

สันโดดเด่นดว้ยการทาสีวาดภาพ ตามก าแพงและตัวบา้น ใหดู้สดใส น่ารัก บา้นเรือน 

หลายหลังเปลีย่นเป็นสตูดโิอและแกลลอรีบ่างจุดก็เป็นรา้นขายสนิคา้ ทัง้สนิคา้พืน้เมอืง
สนิคา้สมยัใหม ่รวมไปถงึรา้นกาแฟ และไดโ้ดง่ดงัจากซรีีย่เ์รื่อง Running Man ทีม่าถ่าย
ท าที่นี่ จงึท าใหห้มู่บา้นวัฒนธรรมคัมชอนแห่งนี้เป็นทีรู่จ้ักมนัีกท่องเทีย่วชาวเกาหลแีละ
ตา่งประเทศมาเทีย่วกนัมากขึน้ จากนัน้ น าท่านเดนิทางสู ่Songdo Skywalk (ซองโด 
สกายวอลค์) เป็นสะพานชมววิที่ทอดยาวลงไปในทะเลความยาวประมาณ 104 เมตร 
ตัง้อยู่บริเวณชายหาดซองโด นอกจากนี้ยังเป็นที่ถ่ายท ารายการ ดังของ
เกาหล ีเชน่ We Got Married ฯลฯ น าท่านเดนิทางสู ่พพิธิภณัฑส์าหร่าย 
(Seaweed Museum) ซึง่ท่านจะไดเ้รยีนรูก้ารท าสาหร่ายของชาวเกาหล ี
ประวตัคิวาม  เป็นมาและความผูกผันทีช่าวเกาหลทีีม่ตีอ่สาหร่าย จากนัน้ น า
ท่านเดนิทางสู ่ปซูานทาวเวอร ์(Busan Tower) ตัง้อยูใ่นสวนยองดูซาน  
ปูซานทาวเวอรแ์หง่นี้ สงู 69 เมตร สงูกวา่ระดบัน ้าทะเล  120 เมตร ถอืเป็น 
Landmark ส าคญัของเมอืง ส าหรับชัน้แรกของหอคอย เป็นบรเิวณขายของ
ที่ระลึก และงานหัตถกรรมแบบดัง้ เดิมของเกาหลี เช่น พวงกุญแจ, 
เครื่องปั้นดนิเผา, ตุ๊กตา และอื่นๆ อีกมากมายคนที่มาเที่ยวที่นี่ ส่วนมากจะเป็นคู่รัก ทัง้ชาวเกาหลีและ
นักท่องเที่ยวต่างชาต ิคู่รักส่วนมากจะเตรียมกุญแจมาคลอ้งตรง ที่ราวระเบียงรอบฐานของหอคอย เพราะมี
ความเชือ่ว่าคู่รักทีไ่ดม้าคลอ้งกุญแจทีน่ี่จะรักกันยาวนานตลอดไป ส่วนดา้นบนสุดของหอคอยเป็นจุดส าหรับ
ชมววิทวิทัศน์ของเมอืงปูซานแบบพาโนรามา่ 360 องศา **ไมร่วมคา่ข ึน้ลฟิทห์อคอยและกญุแจคูร่กั  

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู:คาลบ ิ(แบบเซ็ท) 

บา่ย แวะชมศนูยรว์มเครือ่งส าอางค ์ เลอืกซือ้ผลติภณัฑบ์ ารุงผวิหนา้และเครื่องส าอางคห์ลากหลายแบรนด ์อาท ิ
B2B ,Closee Dr.,Rojukiss, ครีมเมือกหอยทาก, เซรั่มพิษงู, ครีมโบท็อก, เจลอโรเวร่า. ครีมน ้าแตก, BB 
Cream ฯลฯ แวะชม รา้นน ้ามนัสนเข็มแดง มหศัจรรย์แห่งธรรมชาตผิ่านผลงานการวิจัยมากมายจาก
มหาวทิยาลยัแหง่ชาตโิซล ประเทศเกาหลใีตม้สีรรพคณุชว่ยลดไขมนััและน ้าตาลในกระแสเลอืด ป้องกนัก  าร
เกดิเสน้เลอืด ตบี แตก ตนั และสามารถลา้งสารพษิในร่างกายเพือ่เพิม่ภูมติา้นทานและท าใหอ้ายุยนืแบบชาว
เกาหล ีชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษี ณ Duty Free  ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้แบรนด ์เนมน าเขา้จากตา่งประเทศ
มากมายหลากหลายชนดิ จากนัน้ น าท่านเดนิทางสู ่ตลาดปลาจากลัช ิ(Jagalchi Market) แหลง่รวมขาย



 

 

 

สง่ปลาทุกชนดิ ทุกวนัจะมขีองสดของทะเลมากมายน ามาประมูลกนัในยามเชา้มดื และชว่งสายยงัสามารถซือ้

ในราคาปลกีที่ค่อนขา้งถูก จากนัน้ น าท่านเดนิทางสู่ ตลาดนมัโพดง 
(Nampodong Street) แหล่งชอ้ปป้ิงขนาดใหญ่อีกแห่งหนึ่งของ
เมอืงปูซาน ที่นี่เต็มไปดว้ยรา้นคา้ เสือ้ผา้ เครื่องประดับ เครื่องส าอาง 
ของฝาก ของที่ระลกึ มากมายใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงอย่างจุใจอีกทัง้ยังมี
อาหารแบบ Local ใหท้่านไดเ้ลอืกทานแบบเต็มที ่

ค า่    บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

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

วนัทีห่า้         วดัแฮดงยงกงุซา – แทก ู– หมูบ่า้น Daegu Otgol – ตลาดซอมุน – ถนนสตรทีฟู้ ด  

                      Super Market– สนามบนินานาชาตแิทกู                            เชา้,เทีย่ง 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
จากนัน้ น าท่านเดนิทางสู ่วดัแฮดงยงกงุซา (Haedong Yonggungsa Temple) วัดเก่าแก่ทีส่วยสดุใน

ปูซาน สรา้งอยู่บนโขดหนิรมิทะเล มาตัง้แต่ปี 1376 และไดท้ าการบูรณะอกีครัง้ในปี 1970 จนมาถงึปัจจุบัน 
โดยจะมเีจดยีส์ามชัน้ และสงิโตสีต่วั หนัหนา้ออกไปทางทะเล ซึง่สงิโตทัง้สีต่วันี้ คอืสญัลกัษณ์ของความยนิด ี
ความโกรธ ความเศรา้ และความสขุ จากนัน้ น าท่านแวะชมศนูยส์มนุไพรบ ารุงตบัฮอกเกตนามู ตน้ไมช้นดินี้
เจรญิเตบิโตในป่าลกึบนภูเขาทีป่ราศจากมลภาวะและระดบัสงูเหนือน ้าทะเล50-800เมตร ชาวเกาหลรีุ่นใหม่
นิยมน ามารับประทานเพื่อช่วยดูแลตับใหส้ะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ไม่ถูกท าลายจากการดื่ม
แอลกอฮอล ์กาแฟ บุหรี ่สารตกคา้งจากอาหารและยา 
จากนัน้น าทุกท่านเดนิทางกลบัสู ่เมอืงแทก ู

เทีย่ง      รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู:ชาบชูาบ ู 
บา่ย    น าท่านชม Okgol Village ตัง้อยูบ่รเิวณเขาพัลกงซาน หมูบ่า้นเกา่แกเ่ป็นทีอ่ยูข่องพวกขนุนางและชนชัน้สูง 

แหง่ยคุสมยัราชวงศโ์ชซอน ถูกสรา้งขึน้ในปี 1630 โดยตระกลู Choi ตระกลูเกา่แกข่องเมอืงแทก ูจากนัน้ น า

ท่านเดนิทางสู่ ตลาดซอมุน หนึ่งในตลาดที่เก่าแก่ที่สุดของเมอืงแทกู ด าเนินการคา้มาตัง้แต่สมัยโซชอน 
ปัจจุบันเป็นตลาดใหญ่ที่รวมสนิคา้อุปโภค บรโิภคไวห้ลากหลายประเภทเปรียบเสมอืนย่านจตุจักร ประตูน ้า 
เดนิทางสู่ ถนนสตรทีฟู้ ด เต็มไปดว้ยรา้นอาหารพื้นเมืองยอดนิยมของเกาหลี กระจายตามสองฝ่ังถนน 
จากนัน้น าท่าน แวะละลายเงนิวอน Super Market เลอืกซือ้สนิคา้เกาหลโีดยเฉพาะของกนิ เช่น บะหมีซ่ ิ

นราเมยีน (มามา่สไตลเ์กาหล)ี,อดูง้,กมิจ,ิขนมช็อคโกพ้าย,น ้าจิม้ปรุงรสหมยู่างเกาหล,ีไกตุ่๋นโสมส าเร็จรูป ใน
ราคาพเิศษ ไดเ้วลาพอสมควรเดนิทางสู ่สนามบนิแทก ู

21.25 น.   เดนิทางกลบั กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ t’Way  เทีย่วบนิที ่TW105 
00.55+1 น.   ถงึ สนามบนิสวุรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทับใจ 

…………………………………………………. 

 

หากทา่นตอ้งซือ้บตัรโดยสารภายในประเทศเพือ่ไปและกลบักรงุเทพฯ    

กรณุาแจง้บรษิทั กอ่นท าการจอง มฉิะน ัน้ บรษิทัฯ มสิามารถรบัผดิชอบใดใด ท ัง้ส ิน้ 

ราคาทวัรร์วม ราคาทวัรไ์ม่รวม 

- คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบัชัน้ประหยดัพรอ้ม
ค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งตามทีร่ะบุในรายการ (ต๋ัว
กรุ๊ปไม่สามารถเลื่อนวันกลับได ้ตอ้งไป-กลับพรอ้ม

คณะเท่านั้น ) ที่น ั่งเป็นไปตามสายการบิน
จดัสรรตามกรุป๊ทวัร ์ไมส่ามารถระบไุด ้

- คา่อาหารทุกมือ้ ตามทีร่ะบุในรายการ 

- คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามทีร่ะบุในรายการ 
- ค่าที่พักตามระบุในรายการ พักหอ้งละ 2-3 ท่าน 

ตามโรงแรมทีร่ะบุหรอืเทยีบเท่า 
- คา่ยานพาหนะน าเทีย่วตามรายการ 
- คา่น า้หนกัสมัภาระ สายการบนิ T’Way 

ก าหนดน ้าหนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง
ไป-กลบั ท่านละ 20 กก. สมัภาระถือข ึ้น
เครือ่ง(Carry on) 10 กก. 

- ค่าหัวหนา้ทัวร์น าท่านท่องเทีย่วตลอดรายการใน

ตา่งประเทศ 
- ค่าประกันอุบัตเิหตุระหว่างเดนิทาง การชดเชย

อบุัตเิหตสุว่นบุคคลกรณีเสยีชวีติสญูเสยี   อวยัวะ 
สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิน้เชงิ 1,000,000 
บาท การรักษาพยาบาลต่ออุบัตเิหตุแต่ละครั ้ง
500,000บาท(เงื่อนไขตามกรมธรรม์)ไม่รวม

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

โทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มนิิบาร์ในหอ้ง, รวมถงึ
ค่าอาหาร และเครื่องดืม่ที่สั่งเพิม่นอกเหนือรายการ 
(หากท่านตอ้งการสั่งเพิ่ม กรุณาตดิต่อหัวหนา้ทัวร์
แลว้จา่ยเพิม่เองตา่งหาก) 

- ค่าทิปคนขับรถและไกด์ทอ้งถิ่นท่านละ 45,000 
วอนหรอื 1,350 บาท ตอ่ท่านตลอดทัง้ทรปิ(ช าระ

ทีส่นามบนิ) 
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

(กรณีที่ท่านตอ้งการใบเสร็จรับเงินในนามบริษัทหรือ
ตอ้งการใบก ากับภาษี) 

- ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทีห่นักเกนิจากสายการบนิ
ก าหนด (ปกต ิ15 กก.) 

- คา่วซีา่ส าหรับพาสปอรต์ตา่งดา้ว 
กรุณาเตรยีมเอกสารคอื 1)พาสปอรต์ 2)ใบประจ าตัว
คนต่างดา้ว 3)ใบส าคัญถิ่นที่อยู่ 4)ส าเนาทะเบียน
บา้น(ถา้ม)ี 5)สมุดบัญชเีงนิฝาก(ถา้ม)ี 6)รูปถ่ายส ี2 
นิ้ว 2 รูป แลว้ทางบรษัิทฯจะเป็นผูด้ าเนนิการยืน่วซีา่
ใหท้่านโดยจา่ยคา่บรกิารตา่งหาก 



 

 

 

ประกันสขุภาพ ท่านสามารถสั่งซือ้ประกันสขุภาพ

เพิม่ได ้
 

(ส าหรับหนังสอืเดินทางต่างดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทาง

ตอ้งท าเรือ่งแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยืน่วซีา่) 

 

ประกาศส าคญั รับเฉพาะผูม้วีตัถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่ว คา่ทัวรท์ีจ่า่ยใหก้บัผูจ้ดั เป็นการช าระแบบจา่ยช าระขาด และผู ้
จดัไดช้ าระใหก้บัสายการบนิและสถานทีต่า่งๆ แบบช าระขาดเชน่กนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะนัน้หากท่านไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอื
ใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตใุด หรอืไดร้ับการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศในรายการ (ประเทศไทย
และประเทศเกาหลใีต)้  ทางผูจ้ดั ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมทัง้คา่ตัว๋เครือ่งบนิใหแ้กท่่าน  

*ขอสงวนสทิธใ์นการปรับเปลีย่นราคาเพิม่ หากมกีารปรับขึน้ของภาษีน ้ามนัหรอืภาษีใดๆ จากสายการบนิ * 
หมายเหตสุ าคญั : ราคาและคา่บรกิารเป็นราคาตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่ช าระเงนิคา่จองทัวร ์ คา่ทัวร ์ 
มสิามารถเปลีย่นแปลง วนัเดนิทาง ชือ่ผูเ้ดนิทาง และ/หรอื ยกเลกิ เลือ่นวนัเดนิทาง ขอคนืเงนิมดัจ า คา่ทัวรไ์ดทุ้กกรณี และ 

กรณีทีท่่านเดนิทางมาจากตา่งจงัหวดั โดยเครือ่งบนิภายใน กรุณาแจง้บรษัิทฯกอ่นทีท่ าการจองตัว๋เครือ่งบนิ มฉิะนัน้ บรษัิทฯ
ไมร่ับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ กรณีกรุ๊ปไมส่ามารถออกเดนิทางโดยจ านวนสมาชกิไมถ่งึ 20 ท่าน บรษัิทฯแจง้ท่านกอ่นการ
เดนิทาง 7 วนั โดยคนืเงนิคา่ทัวรใ์หก้บัท่านทัง้หมด หรอืเลือ่นการเดนิทางในชว่งการเดนิทางอืน่ และคา่บรกิารนี้รับเฉพาะ
นักท่องเทีย่วชาวไทยเท่านัน้ และกรณีทีท่า่นเมือ่เดนิทางถงึแลว้ไมท่อ่งเทีย่วพรอ้มคณะบรษิทัฯขอเรยีกช าระเงนิเพิม่
ทา่นละ 300 USD   ประเทศเกาหลใีตจ้ะมชีา่งภาพมาถา่ยรปู และชว่ยดแูลอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
และวนัสดุทา้ยช่างภาพจะน าภาพถา่ยมาจ าหน่ายกบัลูกทวัร ์หากวา่ทา่นใดสนใจสามารถซือ้ได ้แตถ่า้ทา่นใดไม่
สนใจก็ไมต่อ้งซือ้ เพราะทางบรษิทัทวัรไ์มม่กีารบงัคบัลกูทวัรซ์ือ้แตอ่ยา่งใด แตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหนา้ 
 
ขอ้ความส าคญั โปรดอา่นอยา่งละเอยีด 

ในกรณีทีล่กูคา้เดนิทางไปประเทศเกาหลใีต ้แลว้ไมส่ามารถผ่าน เขา้-ออก นอกประเทศได ้ท าใหล้กูคา้ตอ้งถูกส่งตัว
กลับเขา้ประเทศไทย จงึมคี่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้ในการเปลี่ยนตั๋วขากลับ และรวมถงึค่าบรกิารอืน่ๆที่เกดิขึน้ดว้ย ฉะนัน้ ลูกคา้
จะตอ้งเป็นผูร้ับผิดชอบในค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้ที่ทางประเทศนั้นๆเรียกเก็บ ทางผูจ้ัดและทางสายการบินจะไม่รับผิดชอบ
คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ในทุกกรณี หรอืตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเที่ยวบนิถัดไปทีม่ทีีน่ั่งวา่ง หรอืตามวนัเดนิทางของตั๋วเครื่องบนิ 
ทัง้นี้ ข ึน้อยู่ทางเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศเกาหลใีตแ้ละสายการบนิเป็นผู พ้จิารณา ทางผูจ้ัดไม่สามารถเขา้ไป
แทรกแซงได ้  ** ตม. ตรวจคนเขา้เมอืงประเทศเกาหลใีตจ้ะมกีารสุม่ตรวจ และอาจมกีารเรยีกไปสมัภาษณ์ ในการทีท่างตรวจ
คนเขา้เมอืงเรียกสมัภาษณ์นัน้ ขึน้อยู่กับทางตรวจคนเขา้เมอืงเป็นผูพ้จิารณา และอยู่ในดุลพนิิจของทางเจา้หนา้ที ่ตม. ทาง
บรษัิททัวรไ์มส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
  
 เง ือ่นไขในการจอง   มดัจ าทา่นละ 8,000 บาทตอ่ทา่น  และ ช าระสว่นทีเ่หลอืกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนัลว่งหนา้ 

(การไมช่ าระเงนิคา่มดัจ า หรอืช าระไมค่รบ หรอืเช็คธนาคารถูกระงับการจา่ยไมว่า่ดว้ยสาเหตุใดใด ผูจ้ดัมสีทิธยิกเลกิการจอง

หรอืยกเลกิการเดนิทาง)   

**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวนัเดนิทางไป-กลบั*)  
กรุณาตรวจสอบก่อนสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายแุละด่านตรวจปฏเิสธการออกและ
เขา้เมอืงท่าน*** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมดัจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื** 
เอกสารใชใ้นการเดนิทาง  

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

- ส าเนาบัตรพนักงาน และส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน พรอ้มเซ็นส าเนาถูกตอ้ง 
- กรณีทีท่่านเป็นเจา้ของกจิการกรุณาเตรยีมส าเนาหนังสอืจดทะเบยีนทีม่ชี ือ่ท่านพรอ้มเซ็นรับรองส าเนา 
-    กรณีเป็นนักเรยีนนักศกึษาเตรยีมหนังสอืรับรองจากทางสถาบันเป็นภาษาองักฤษ 

-    การเรยีกเก็บเอกสารเพิม่เตมินี้เพือ่ประโยชน์ในการเดนิทางเขา้ประเทศเกาหลขีองท่านทีท่างบรษัิทจะได ้  
     แจง้ใหห้วัหนา้ทัวรท์ราบเพือ่ใหค้ าแนะน าท่านในการเขา้เมอืงเกาหลใีต  ้



 

 

 

 
การยกเลกิการจอง:เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เครือ่งบนิเป็นราคาแบบซือ้ขาด เมือ่ท่านตกลงจองทัวรโ์ดยจา่ยเงนิมดัจ า 
หรอื คา่ทัวรท์ัง้หมดแลว้ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิ การเดนิทาง เลือ่นการเดนิทาง ขอคนืเงนิไมว่า่กรณีใดทัง้ส ิน้  

 

หมายเหตุ 
กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลูกคา้
และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นได้
ยอมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารข ึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 25 ท่าน  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทุกแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน
, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม 
และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง  
6. เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมดัจาหรือคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง
ตา่งๆ ทัง้หมด  
7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ

เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  
8. การจดัการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบุหรี ่/ ปลอดบุหรี่
ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี่พัก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถ
รับประกนัได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้วิแชร์ กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7วันก่อนการเดนิทาง 
มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจดัการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ดั ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ดั นอกจากมเีอกสารลงนามโดย
ผูม้อี านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านัน้  
11. ผูจ้ดัจะไมร่ับผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง

ไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเทีย่ว อนัเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง 
หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ท่าน ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE กรณีโรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใิน
การจดัหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิม่  
13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของเกาหล ีหรอื วนัเสารอ์าทติย ์ รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลา
ในการท่องเที่ยวและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานที่นอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิิจของมัคคุเทศก ์และคนขับรถในการบรหิารเวลา ซึง่
อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้่องเทีย่วตามโปรแกรม 
14. บรกิารน ้าดืม่วนัละ1ขวดตอ่คนตอ่วนั เริม่ในวนัที2่ของการเดนิทางถงึวนัที5่ของการเดนิทางรวมจ านวน 4 ขวด 



 

 

 

15. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วเกาหล ีตามกฎหมายของประเทศเกาหล ีมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความ

เหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาท่องเที่ยวตาม
สถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 
16. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุัตเิหตจุากการเดนิทางทอ่งเทีย่ว 
ตาม พ.ร.บ การท่องเทีย่ว เท่านัน้ ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของ
บรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ท่านช าระเงนิคา่ทัวร ์ 
(ท่านสามารถซือ้ประกนัสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้จากบรษัิท ประกนัทั่วไป และควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองให ้
ละเอยีด) 
17. ผูจ้ดัจะไมร่ับผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง
ไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเทีย่ว อนัเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง 

หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ 
 

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


