
 

 

 

 
CODE: KTW21  � ทวัรเ์กาหลปีซูาน  เคยีงจ ู แทก ู5D3N 

 
Code KTW21 : ทวัรเ์กาหลปีซูาน เคยีงจ ูแทก ู5 วนั 3 คนื �  

วดัแฮดง ยงกงุซา หมูบ่า้นวฒันธรรมคมัซอง หรอื ซานโตรนิี4เกาหล ี 
Songdo Skywalk ปซูานทาวเวอร ์พพิธิภณัฑส์าหรา่ย ตลาดปลาจากลัซ ี 

เคยีงจ ูวดัพลุกกุซา หอดดูาวว็อมซ็องแด แทก ูวดัดงฮวาวา  
สวนสนกุ E-World  83 Tower  Magic art  สตรทีฟดูส ์

พกัปซูาน 2 คนื แทก ู1 คนื 
บนิตรง โดยสายการบนิ T’Way Boeing  737-800  189ที4น ั4ง 

                                                     กําหนดวนัเดนิทาง 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก2-6ปี 

ไมเ่สรมิเตยีง 
พกัเดี4ยวเพิ4ม ที4น ั4ง 

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          สนามบนิสวุรรณภมู ิ



 

 

 

22.30 น.  � คณะพรอ้มกนัที� สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ช ัน̀ 4 สายการบนิ t’Way โดย
มหีัวหนา้ทัวรแ์ละเจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯรอตอ้นรับและอํานวยความสะดวกกอ่นขึ&นเครื�อง 

 

วนัที4สอง      สนามบนินานาชาตแิทก ู– วดัดงฮวาซา – สวนสนกุE-World 
                   83 Tower – Magic Art – ถนน Dongseongno                                  �,เที4ยง,เย็น 

01.55 น. � บนิลัดฟ้าสู ่เมอืงแทก ูสาธารณรฐัเกาหลใีต ้ โดยสายการบนิ t’Way   เที4ยวบนิที4 TW106  
เมอืงแทกเูป็นเมอืงที�ใหญอ่นัดับที�สามของประเทศเกาหลใีต ้ 

09.15 น.  เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตแิทก ูสาธารณรฐัเกาหลใีต ้ 
(เวลาทอ้งถิ�นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเป็นเวลาทอ้งถิ�นเพื�อสะดวกในการนัดหมาย) 
หลังจากผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร
แลว้ จากนั&น นําท่านเดินทางสู่ วดัดงฮวาซา 
(Donghwasa Temple) เป็นวัดเก่าแก่กว่า 
1,500 ปี สรา้งในสมัยกษัตรยิโ์ซจแิห่งอาณาจักร
ชลิลา ภายในม ี 
 
 
 
อมติาภะพุทธเจา้ และพระพุทธรูปหนิพระศรศีากยมุนีอยู่ดา้นนอกอยู่ในหุบเขาพัลกงซาน อกีหนึ�งไฮไลทก์็
คอืยคัซายอแรแดพลุ Yaksa-yeoraedaebul พระขนาดใหญท่ี�สรา้งขึ&นเพื�อเป็น
ศูนยร์วมใจของผูม้าสวดมนตทํ์าบุญมคีวามสูงถงึ 17 เมตร นอกจากนี& ยังมี
หอคอยหิน โคมไฟหิน รูปปั&นสงิโต และดอกไมท้ี�ประดับฐานพระพุทธรูป
ดา้นหลังพระพุทธรูปเป็นหมู่หินที�โอบรอบสวยงามมาก นับเป็นผลงาน
ประตมิากรรมหนิระดับโลก 

เที4ยง            � บรกิารอาหา รกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมน:ูขา้วยําบบิมิบบัเสริฟ์พรอ้ม
ซุปชาบ ู

บา่ย  นําท่านเดนิทางสู่ สวนสนุกE-World นับเป็นสวนสนุกประจําเมอืงแทกูและ
เป็นสวนสนุกที�ใหญ่เป็นลําดับที�สามของประเทศเกาหลีใต ้เครื�องเล่นที� ได ้รับความนิยมมากที�สุดคือ 
สกายจั &ม อกีทั &งเครื�องเล่นสดุมันส ์อาท ิรถไฟเหาะ ,Ballon Race ,Water Fall Plaza และอื�นๆ แล ะยังมี
เทศกาลดอกไมต้ามฤดูกาลใหทุ้กท่านไดเ้ลือกมุมถ่ายภาพเพื�อนเก็บเป็นที�ระลกึอีกดว้ย  เดนิทางสู่ 83 
Tower หอคอยชมวิวที�สูงที�สุด และเป็นสัญลักษณ์ของเมืองแทกู หอคอยแห่งนี&ตั &งอยู่บนเนินเด่นสง่า 
มองเห็นแต่ไกลดา้ยบนเป็นจุดชมววิที�ดีที�สุดของเมือง สามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมอืงแทกูแห่งนี&
โดยรอบแบบ 360 องศา **คา่บรกิารไมร่วมคา่ขึ&นลฟิท*์*    
จากนั&นนําท่านถ่ายภาพที� Art Magic ซึ�งเป็นงานศลิปะภาพวาดลวงตาซึ�งเป็นแนวคดิรูปแบบใหม่เพื�อ
ตอ้งการจะจดุประกายความคดิสรา้งสรรค ์และจนิตนาการ ของการสรา้งภาพโดยใชเ้ทคนคิจากภาพสามมติทิี�
ทุกท่านสามารถมสี่วนร่วมกับผลงานเหล่านี&ได ้อย่างสนุกสนาน **รวมค่าเขา้** จากนั&น นําท่านเดนิทาง
สู ่Dongseongno Street ตลาดเสื&อผา้ขนาดใหญ่ และถนนสายแฟชั�น ที�สําคัญของเมอืงแทก ูเป็นถนนที�
เต็มไปดว้ยรา้ นคา้ มากมาย และสิ&นคา้หลากหลายชนดิใหเ้ลอืกซื&อตามรสนยิมของแต่ละท่าน มตีั &งแต่เสื&อผา้ 
ของใช ้เครื�องประดับ  เป็นจดุที�เหมาะกบัการชอ้ปปิ&งอยา่กมาก  

คํ4า � บรกิารอาหารคํ4า ณ ภตัตาคาร เมน:ูบเูดชเิก หรอื มามา่เกาหลหีมอ้ไฟ 
ที4พกั: DAEGU CRYSTAL HOTEL HOTEL หรอืระดับใกลเ้คยีงกนั  
(ชื�อโรงแรมที�ทา่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วนั กอ่นวนัเดนิทาง) 

  

วนัที4สาม Daegu Otgol Village – พพิธิภณัฑแ์หง่ชาตแิทก ู– เมอืงเคยีงจ ู– หมูบ่า้นคนตระกลูฉอ่ย 
                      หอดดูาวซอมซองแด – วดัพลกูกุซา –ปซูาน       �เชา้,เที4ยง,เย็น                                                         
เชา้ � บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 เดนิทางสู ่Daegu Otgol Village เป็นที�รูจั้กกนัดใีนฐานะสถานที�ถา่ยทํารายการชื�อดังอยา่ง Running Man

และซรียีเ์รื�องJekyll and Hyde สําหรับใครที�อยากไปพักผ่อนในหมูบ่า้นที�เงยีบสงบและร่มรื�นแลว้ล่ะก็เราขอ
แนะนําที�นี�เลยคะ่ ทั &งอากาศบรสิทุธิcและทัศนยีภาพอนัสวยงามกําลังรอใหท้กุทา่นไดไ้ปสมัผัส จากนั&น นําทา่น
เดนิทางสู ่พพิธิภณัฑแ์หง่ชาตแิทกู ตั &งอยูใ่นเขตสวนสาธารณะบอมออ เขตซซูอง เมอืงแดก ูตัวอาคารถูก
สรา้งดว้ยอฐิแบ่งออกเป็น 3 ชั &น ไดแ้ก่ ชั &นใตด้นิ 1 ชั &น และชั &นบนดนิ 2 ชั &น วัตถุประสงคใ์นการก่อตั &ง
พพิธิภัณฑน์ี&คอื เพื�อเป็นศูนยก์ลางในการเผยแพร่วัฒนธรรมแกป่ระชาชนในภูมภิาค ผ่านการจัดกจิกรรมให ้
ความรูต้่างๆ นอกจากนี&ที�นี�ยังทําหนา้ที�ในการจัดแสดงนิทรรศการ ศกึษาคน้ควา้ และอนุรักษ์มรดกทาง
วัฒนธรรมที�มเีอกลักษณ์ของภมูภิาคคยองบกุและแดก ู 

เที4ยง  �บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมน:ูไกตุ่น๋โสม  
บา่ย     นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเคยีงจ ูเป็นเมอืงหลวงเกา่ของอาณาจักรชลิลา หนึ�งใน

สามอาณาจักรของเกาหลโีบราณโดยเคยีงจูเป็นเมอืงโบราณอายกุว่าสองพันปี 
คอืเริ�มมกีารตั &งถิ�นฐานเป็นเมอืงตั &งแต่กอ่นครสิตก์าล จนมารุ่งเรอืงถงึขดีสดุใน
ศตวรรณที� 7 คนสว่นใหญรู่จั้กเมอืงนี&จากซรีี�ยเ์รื�อง ซอนต๊อก ราชนิีสามแผ่นดนิ 
จากนั&น นําท่านชม หมู่บา้นคนตระกูลฉ่อย ซึ�งเป็นคนดั &งเดิมของจังหวัด 
gyeongchangdo นําทา่นชม ถํา̀ซอกกรูมั (Seokguram) อกีหนึ�งมรดกโลก 



 

 

 

จากลานจอดรถจะเห็นอาคารสวยๆตั &งเรยีงรายไปตามเนนิเขา ลอ้มรอบดว้ยเทอืกเขาเป็นทวิแถว สวยงามจับ
ตามาก เดนิขึ&นเขาไปเพื�อชมพระพทุธรปูแกะสลักจากหนิแกรนติอายนัุบพันปีซึ�ง ประดษิฐานอยูใ่นถํ&า จากนั&น 
นําทา่นชม หอดดูาวซอมซองแด หอดูดาวที�เกา่แกท่ี�สดุที�ยังคงเหลอือยูใ่นเอเชยีตะวันออก ถูกสรา้งขึ&นใน
รัชสมยัของสมเด็จพระราชนิซีอนด๊อก(Seon Deok) แหง่อาณาจักรชลิลา เพื�อใชสํ้าหรับการสงัเกตดาวในการ
คาดการณ์สภาพอากาศ และถูกกําหนดใหเ้ป็นสมบัตขิองชาต ิจากนั&น นําท่านเดนิทางสู ่วดัพุลกุกซา สรา้ง
ขึ&นอาณาจักรชลิลา่มาตั &งเเตปี่ ค.ศ.535 ซึ�งวัดเเห่งนี&มคีวาม
สวยงามเเละสมบูรณ์เเบบอย่างมาก จนทําใหไ้ดรั้บการ
คัดเลอืกเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากองคก์าร UNESCO 
เมื�อปี ค.ศ.1995 ทําใหก้ลายเป็นสถานที�ท่องเที�ยวสําคัญ
ของเมืองเคียงจู ภายในวัดจะมีเจดีย์เก่าเ เก่ อันเป็น
สัญลักษณ์ของวัดโดยเจดีย์ทั &งสององค์นั&นมีการคัดลอก
เเบบไปเเสดงที�พพิธิภัณฑเ์มอืงเคยีงจูอกีดว้ย ซึ�งมชีื�อเรยีก
กนัวา่เจดยี ์Seoktap และ Dabotap จากนั&นเดนิทางสู ่เมอืงปซูาน  

คํ4า � บรกิารอาหารคํ4า ณ ภตัตาคาร เมน:ูโอซมัพุลโกก ิหรอื สกุ ีก̀ ึ4งนํา̀ก ึ4งแหง้  
ที4พกั: BUSAN DIAMOND  HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั    
(ชื�อโรงแรมที�ทา่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วนั กอ่น
วนัเดนิทาง) 
 
 
 

วนัที4ส ี4  หมูบ่า้นวฒันธรรมคมัชอน – Songdo Skywalk – Busan 
Tower  

                      ตลาดปลาจากลัช ิ– ตลาดนมัโพดง                                                                  
� เชา้,เที4ยง,เย็น 

เชา้          � บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
นําทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นวฒันธรรมคมัชอน หรอื ซานโตรนิี4เกาหล ี
โดยชื�อเรยีกนี&มาจากลักษณะอันโดดเด่นของหมูบ่า้นวัฒนธรรมคัมชอน 
หมู่บา้นที�ตั &งอยูบ่น เนนิเขา เรยีงตัวส ลับกันไปมาสสีันสดใส ในอดตี
หมู่บา้นนี&เคยเป็นที�อยู่อาศัยของของผูล้ี&ภัยสงครามเกาหลี จนในปี 
2009 รัฐบาลเกาหล ีไดส้่งเสรมิการท่องเที�ยวมกีารพัฒนาปรับปรุง
ทัศนียภาพ ใหน่้าอยู่มากยิ�งขึ&น โดยปรับเปลี�ยน หมู่บา้นคัมชอนใหม้สีี
สันโดดเด่นดว้ยการทาสวีาดภาพ ตามกําแพงและตัวบา้น ใหดู้สดใส 
น่ารัก บา้นเรอืน หลายหลังเปลี�ยนเป็นสตดูโิอและแกลลอรี�บางจุดก็เป็น
รา้นขายสนิคา้ ทั &งสนิคา้พื&นเมืองสนิคา้สมัยใหม่ รวมไปถงึรา้นกาแฟ 
และไดโ้ดง่ดังจากซรีี�ยเ์รื�อง Running Man ที�มาถา่ยทําที�นี� จงึทําใหห้มูบ่า้นวัฒนธรรมคัม
ชอนแห่งนี&เป็นที�รูจั้กมีนักท่องเที�ยวชาวเกาหลีและต่างประเทศมาเที�ยวกันมากขึ&น 
จากนั&น นําท่านเดนิทางสู ่Songdo Skywalk (ซองโด สกายวอลค์) เป็นสะพานชม
ววิที�ทอดยาวลงไปในทะเลความยาวประมาณ 104 เมตร ตั &งอยูบ่รเิวณชายหาดซองโด 
นอกจากนี&ยังเป็นที�ถ่ายทํารายการ ดังของเกาหล ีเชน่ We Got Married ฯลฯ นําท่าน
เดนิทางสู ่พพิธิภณัฑส์าหรา่ย (Seaweed Museum) ซึ�งท่านจะไดเ้รยีนรูก้ารทํา
สาหรา่ยของชาวเกาหล ีประวัตคิวาม  เป็นมาและความผกูผันที�ชาวเกาหลทีี�
มตีอ่สาหรา่ย จากนั&น นําทา่นเดนิทางสู ่ปซูานทาวเวอร ์(Busan Tower) 
ตั &งอยู่ในสวนยองดูซาน  ปูซานทาวเวอร์แห่งนี& สูง 69 เมตร สูงกว่า
ระดับนํ&าทะเล  120 เมตร ถอืเป็น Landmark สําคัญของเมอืง สําหรับชั &น
แรกของหอคอย เป็นบรเิวณขายของที�ระลกึ และงานหัตถกรรมแบบดั &งเดมิ
ของเกาหล ีเชน่ พวงกญุแจ, เครื�องปั&นดนิเผา, ตุ๊กตา และอื�นๆ อกีมากมาย
คนที�มาเที�ยวที�นี� ส่วนมากจะเป็นคู่ รัก ทั &งชาวเกาหลีและนักท่องเที�ยว
ต่างชาต ิคู่รักส่วนมากจะเตรียมกุญแจมาคลอ้งตรง ที�ราวระเบยีงรอบฐาน
ของหอคอย เพราะมคีวามเชื�อว่าคู่รักที�ไดม้าคลอ้งกญุแจที�นี�จะรักกันยาวนานตลอดไป ส่วนดา้นบนสดุของ
หอคอยเป็นจุดสําหรับชมววิทวิทัศน์ของเมอืงปูซานแบบพาโนราม่า 360 องศา **ไมร่วมคา่ขึน̀ลฟิท์
หอคอยและกญุแจคูร่กั  

เที4ยง  � บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมน:ูคาลบ ิ(แบบเซ็ท) 
บา่ย แวะชมศนูยรว์มเครื4องสําอางค ์เลอืกซื&อผลติภณัฑบํ์ารงุผวิหนา้และเครื�องสําอางคห์ลากหลายแบรนด ์อาท ิ

B2B ,Closee Dr.,Rojukiss, ครมีเมอืกหอยทาก, เซรั�มพษิงู, ครมีโบท็อก, เจลอโรเวร่า. ครมีนํ&าแตก, BB 
Cream ฯลฯ แวะชม รา้นนํา̀มนัสนเข็มแดง มหศัจรรยแ์ห่งธรรมชาตผิ่านผลงานการวจัิยมากมายจาก
มหาวทิยาลัยแหง่ชาตโิซล ประเทศเกาหลใีตม้สีรรพคณุชว่ยลดไขมนััและนํ&าตาลในกระแสเลอืด ป้องกนัก  าร
เกดิเสน้เลอืด ตบี แตก ตัน และสามารถลา้งสารพษิในรา่งกายเพื�อเพิ�มภมูติา้นทานและทําใหอ้ายยุนืแบบชาว
เกาหล ีชอ้ปปิ&งสนิคา้ปลอดภาษี ณ Duty Free  ใหท้า่นไดเ้ลอืกซื&อสนิคา้แบรนด ์เนมนําเขา้จากตา่งประเทศ
มากมายหลากหลายชนดิ จากนั&น นําทา่นเดนิทางสู ่ตลาดปลาจากลัช ิ(Jagalchi Market) แหลง่รวมขาย
สง่ปลาทกุชนดิ ทกุวันจะมขีองสดของทะเลมากมายนํามาประมลูกนัในยามเชา้มดื และชว่งสายยังสามารถซื&อ



 

 

 

ในราคาปลกีที�คอ่นขา้งถูก จากนั&น นําท่านเดนิทางสู ่ตลาดนมัโพดง (Nampodong Street) แหล่งชอ้ป
ปิ&งขนาดใหญอ่กีแหง่หนึ�งของเมอืงปซูาน ที�นี�เต็มไปดว้ยรา้นคา้ เสื&อผา้ 
เครื�องประดับ เครื�องสําอาง ของฝาก ของที�ระลกึ มากมายใหท้่านไดช้ ้
อปปิ&งอยา่งจุใจอกีทั &งยังมอีาหารแบบ Local ใหท้่านไดเ้ลอืกทานแบบ
เต็มที� 

คํ4า   � บรกิารอาหารคํ4า ณ ภตัตาคาร  
            ที4พกั: BUSAN DIAMOND  HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  

(ชื4อโรงแรมที4ทา่นพกั ทางบรษิทัจะทําการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 5-7 วนั กอ่นวนัเดนิทาง)ว ั
 

วนัที4หา้         วดัแฮดงยงกงุซา – แทก ู– หมูบ่า้น Daegu Otgol – ตลาดซอมนุ – ถนนสตรทีฟู้ ด  
                      Super Market– สนามบนินานาชาตแิทก ู                           � เชา้,เที4ยง 
เชา้ �  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากนั&น นําทา่นเดนิทางสู ่วดัแฮดงยงกุงซา (Haedong Yonggungsa Temple) วัดเกา่แกท่ี�สวยสดุใน
ปซูาน สรา้งอยูบ่นโขดหนิรมิทะเล มาตั &งแต่ปี 1376 และไดทํ้าการบรูณะอกีครั &งในปี 1970 จนมาถงึปัจจุบัน 
โดยจะมเีจดยีส์ามชั &น และสงิโตสี�ตัว หันหนา้ออกไปทางทะเล ซึ�งสงิโตทั &งสี�ตัวนี& คอืสญัลักษณ์ของความยนิด ี
ความโกรธ ความเศรา้ และความสขุ จากนั&น นําท่านแวะชมศูนยส์มนุไพรบํารุงตับฮอกเกตนามู ตน้ไมช้นดินี&
เจรญิเตบิโตในป่าลกึบนภเูขาที�ปราศจากมลภาวะและระดับสงูเหนือนํ&าทะเล50-800เมตร ชาวเกาหลรีุ่นใหม่
นิยมนํามารับประทานเพื�อช่วยดูแลตับใหส้ะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ไม่ถูกทําลายจากการดื�ม
แอลกอฮอล ์กาแฟ บหุรี� สารตกคา้งจากอาหารและยา 
จากนั&นนําทกุทา่นเดนิทางกลับสู ่เมอืงแทก ู

เที4ยง     � รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมน:ูชาบชูาบ ู 
บา่ย    นําทา่นชม Okgol Village ตั &งอยูบ่รเิวณเขาพัลกงซาน หมูบ่า้นเกา่แกเ่ป็นที�อยูข่องพวกขนุนางและชนชั &นสงู 

แหง่ยคุสมยัราชวงศโ์ชซอน ถกูสรา้งขึ&นในปี 1630 โดยตระกลู Choi ตระกลูเกา่แกข่องเมอืงแทก ูจากนั&น นํา
ท่านเดนิทางสู่ ตลาดซอมุน หนึ�งในตลาดที�เก่าแก่ที�สุดของเมอืงแทกู ดําเนนิการคา้มาตั &งแต่สมัยโซชอน 
ปัจจุบันเป็นตลาดใหญ่ที�รวมสนิคา้อปุโภค บรโิภคไวห้ลากหลายประเภทเปรยีบเสมอืนย่านจตุจักร ประตูนํ&า 
เดนิทางสู่ ถนนสตรทีฟู้ ด เต็มไปดว้ยรา้นอาหารพื&นเมืองยอดนิยมของเกาหลี กระจายตามสองฝั�งถนน 
จากนั&นนําทา่น แวะละลายเงนิวอน Super Market เลอืกซื&อสนิคา้เกาหลโีดยเฉพาะของกนิ เชน่ บะหมี�ซ ิ
นราเมยีน (มามา่สไตลเ์กาหล)ี,อดูง้,กมิจ,ิขนมชอ็คโกพ้าย,นํ&าจิ&มปรงุรสหมยูา่งเกาหล,ีไกตุ่๋นโสมสําเร็จรูป ใน
ราคาพเิศษ ไดเ้วลาพอสมควรเดนิทางสู ่สนามบนิแทก ู

21.25 น.   เดนิทางกลับ กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ t’Way  เที4ยวบนิที4 TW105 
00.55+1 น.   ถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจ 

…………………………………………………. 
 

หากทา่นตอ้งซือ̀บตัรโดยสารภายในประเทศเพื4อไปและกลบักรงุเทพฯ    

กรณุาแจง้บรษิทั กอ่นทําการจอง มฉิะน ัน̀ บรษิทัฯ มสิามารถรบัผดิชอบใดใด ท ัง̀ส ิน̀ 

ราคาทวัรร์วม ราคาทวัรไ์มร่วม 

- คา่ตั{วโดยสารเครื�องบนิไป-กลับชั &นประหยัดพรอ้ม
คา่ภาษีสนามบนิทุกแห่งตามที�ระบใุนรายการ (ตั{ว
กรุ๊ปไม่สามารถเลื�อนวันกลับได ้ตอ้งไป-กลับพรอ้ม
คณะเท่า นั&น ) ที4น ั4งเ ป็นไปตามสายการบิน
จดัสรรตามกรุป๊ทวัร ์ไมส่ามารถระบไุด ้

- คา่อาหารทกุมื&อ ตามที�ระบใุนรายการ 
- คา่เขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามที�ระบใุนรายการ 
- ค่าที�พักตามระบุในรายการ พักหอ้งละ 2-3 ท่าน 

ตามโรงแรมที�ระบหุรอืเทยีบเทา่ 
- คา่ยานพาหนะนําเที�ยวตามรายการ 
- คา่นํา̀หนกัสมัภาระ สายการบนิ T’Way 

กําหนดนํา̀หนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครื4อง
ไป-กลบั ท่านละ 20 กก. สมัภาระถือขึ`น
เครื4อง(Carry on) 10 กก. 

- ค่าหัวหนา้ทัวรนํ์าท่านท่องเที�ยวตลอดรายการใน
ตา่งประเทศ 

- ค่าประกันอุบัตเิหตุระหว่างเดนิทาง การชดเชย
อบุตัเิหตสุว่นบคุคลกรณีเสยีชวีติสญูเสยี   อวัยวะ 
สายตาหรอืทุพพลภาพถาวรสิ&นเชงิ 1,000,000 
บาท การรักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั &ง
500,000บาท(เงื�อนไขตามกรมธรรม์)ไม่รวม
ประกนัสขุภาพ ท่านสามารถสั�งซื&อประกันสขุภาพ

- พาสปอต ตา่งชาต ิ(ชําระเพิ4ม 800บาท/ทา่น) 
- ค่าใชจ้่ายส่วนตัว อาท ิค่าทําหนังสือเดนิทาง, ค่า

โทรศัพทส์ว่นตัว, ค่าซกัรดี, มนิบิารใ์นหอ้ง, รวมถงึ
ค่าอาหาร และเครื�องดื�มที�สั�งเพิ�มนอกเหนือรายการ 
(หากท่านตอ้งการสั�งเพิ�ม กรุณาตดิต่อหัวหนา้ทัวร์
แลว้จา่ยเพิ�มเองตา่งหาก) 

- ค่าทิปคนขับรถและไกด์ทอ้งถิ�นท่านละ 45,000 
วอนหรอื 1,350 บาท ตอ่ท่านตลอดทั &งทรปิ(ชําระ
ที4สนามบนิ) 

- ค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม 7% และภาษีหัก ณ ที�จ่าย 3% 
(กรณีที�ท่านตอ้งการใบเสร็จรับเงินในนามบริษัทหรือ
ตอ้งการใบกํากบัภาษี) 

- ค่านํ&าหนักกระเป๋าสัมภาระที�หนักเกนิจากสายการบนิ
กําหนด (ปกต ิ15 กก.) 

- คา่วซีา่สําหรับพาสปอรต์ตา่งดา้ว 
กรณุาเตรยีมเอกสารคอื 1)พาสปอรต์ 2)ใบประจําตัว
คนต่างดา้ว 3)ใบสําคัญถิ�นที�อยู่ 4)สําเนาทะเบยีน
บา้น(ถา้ม)ี 5)สมดุบัญชเีงนิฝาก(ถา้ม)ี 6)รูปถ่ายส ี2 
นิ&ว 2 รูป แลว้ทางบรษัิทฯจะเป็นผูดํ้าเนนิการยื�นวซีา่
ใหท้า่นโดยจา่ยคา่บรกิารตา่งหาก 
(สําหรับหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทาง
ตอ้งทําเรื�องแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยื�นวซีา่) 



 

 

 

เพิ�มได ้
 

 
ประกาศสําคญั รับเฉพาะผูม้วีัตถปุระสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยว คา่ทัวรท์ี�จา่ยใหก้บัผูจั้ด เป็นการชําระแบบจา่ยชําระขาด และผู ้
จัดไดช้ําระใหก้บัสายการบนิและสถานที�ตา่งๆ แบบชําระขาดเชน่กนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะนั&นหากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอื
ใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตใุด หรอืไดรั้บการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศในรายการ (ประเทศไทย
และประเทศเกาหลใีต)้  ทางผูจั้ด ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมทั &งคา่ตั{วเครื�องบนิใหแ้กท่า่น  
*ขอสงวนสทิธใ์นการปรับเปลี�ยนราคาเพิ�ม หากมกีารปรับขึ&นของภาษีนํ&ามนัหรอืภาษีใดๆ จากสายการบนิ * 
หมายเหตสํุาคญั : ราคาและคา่บรกิารเป็นราคาตั{วเครื�องบนิโปรโมชั�น เมื�อชําระเงนิคา่จองทัวร ์ คา่ทวัร ์ 
มสิามารถเปลี�ยนแปลง วันเดนิทาง ชื�อผูเ้ดนิทาง และ/หรอื ยกเลกิ เลื�อนวันเดนิทาง ขอคนืเงนิมดัจํา คา่ทวัรไ์ดท้กุกรณี และ 
กรณีที�ทา่นเดนิทางมาจากตา่งจังหวดั โดยเครื�องบนิภายใน กรณุาแจง้บรษัิทฯกอ่นที�ทําการจองตั{วเครื�องบนิ มฉิะนั&น บรษัิทฯ
ไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที�เกดิขึ&น กรณีกรุ๊ปไมส่ามารถออกเดนิทางโดยจํานวนสมาชกิไมถ่งึ 20 ทา่น บรษัิทฯแจง้ทา่นกอ่นการ
เดนิทาง 7 วัน โดยคนืเงนิคา่ทัวรใ์หก้บัทา่นทั &งหมด หรอืเลื�อนการเดนิทางในชว่งการเดนิทางอื�น และคา่บรกิารนี&รับเฉพาะ
นักทอ่งเที�ยวชาวไทยเทา่นั&น และกรณีที4ทา่นเมื4อเดนิทางถงึแลว้ไมท่อ่งเที4ยวพรอ้มคณะบรษิทัฯขอเรยีกชําระเงนิเพิ4ม
ทา่นละ 300 USD   ประเทศเกาหลใีตจ้ะมชีา่งภาพมาถา่ยรปู และชว่ยดแูลอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
และวนัสดุทา้ยชา่งภาพจะนําภาพถา่ยมาจาํหนา่ยกบัลกูทวัร ์หากวา่ทา่นใดสนใจสามารถซือ̀ได ้แตถ่า้ทา่นใดไม่
สนใจก็ไมต่อ้งซือ̀ เพราะทางบรษิทัทวัรไ์มม่กีารบงัคบัลกูทวัรซ์ือ̀แตอ่ยา่งใด แตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหนา้ 
 
ขอ้ความสําคญั โปรดอา่นอยา่งละเอยีด 

ในกรณีที�ลกูคา้เดนิทางไปประเทศเกาหลใีต ้แลว้ไมส่ามารถผา่น เขา้-ออก นอกประเทศได ้ทําใหลู้กคา้ตอ้งถูกสง่ตัว
กลับเขา้ประเทศไทย จงึมคี่าใชจ้่ายที�เกดิขึ&นในการเปลี�ยนตั{วขากลับ และรวมถงึค่าบรกิารอื�นๆที�เกดิขึ&นดว้ย ฉะนั&น ลูกคา้
จะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบในค่าใชจ้่ายที�เกดิขึ&นที�ทางประเทศนั&นๆเรียกเก็บ ทางผูจั้ดและทางสายการบนิจะไม่รับผดิชอบ
คา่ใชจ้า่ยที�เกดิขึ&นในทกุกรณี หรอืตอ้งรอกลับประเทศไทยในเที�ยวบนิถัดไปที�มทีี�นั�งว่าง หรอืตามวันเดนิทางของตั{วเครื�องบนิ 
ทั &งนี& ขึ&นอยูท่างเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศเกาหลใีตแ้ละสายการบนิเป็นผูพ้จิารณา ทางผูจั้ดไม่สามารถเขา้ไป
แทรกแซงได ้  ** ตม. ตรวจคนเขา้เมอืงประเทศเกาหลใีตจ้ะมกีารสุม่ตรวจ และอาจมกีารเรยีกไปสมัภาษณ์ ในการที�ทางตรวจ
คนเขา้เมอืงเรยีกสัมภาษณ์นั&น ขึ&นอยูก่ับทางตรวจคนเขา้เมอืงเป็นผูพ้จิารณา และอยูใ่นดุลพนิจิของทางเจา้หนา้ที� ตม. ทาง
บรษัิททัวรไ์มส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
  
 เงื4อนไขในการจอง   มดัจําทา่นละ 8,000 บาทตอ่ทา่น  และ ชาํระสว่นที�เหลอืกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 15 วันลว่งหนา้ 
(การไมช่าํระเงนิคา่มดัจํา หรอืชําระไมค่รบ หรอืเชค็ธนาคารถกูระงับการจา่ยไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดใด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจอง
หรอืยกเลกิการเดนิทาง)   

**สําเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวันเดนิทางไป-กลบั*)  
กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนั&นทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายแุละด่านตรวจปฏเิสธการออกและ
เขา้เมอืงทา่น*** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมดัจํา หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื** 
เอกสารใชใ้นการเดนิทาง  

- หนังสอืเดนิทางที�เหลอือายกุารใชง้านมากกวา่ 6 เดอืน **กรณีทําหนังสอืเดนิทางเลม่ใหมก่รณุาเตรยีมหนังสอื
เดนิทางเลม่เกา่ไปดว้ย ณ วนัเดนิทาง  หนังสอืรับรองการทํางานเป็นภาษาองักฤษ (ตําแหน่ง, เงนิเดอืน) 

- สําเนาบตัรพนักงาน และสําเนาบตัรประจําตวัประชาชน พรอ้มเซน็สําเนาถกูตอ้ง 
- กรณีที�ทา่นเป็นเจา้ของกจิการกรณุาเตรยีมสําเนาหนังสอืจดทะเบยีนที�มชี ื�อทา่นพรอ้มเซน็รับรองสําเนา 
-    กรณีเป็นนักเรยีนนักศกึษาเตรยีมหนังสอืรับรองจากทางสถาบนัเป็นภาษาองักฤษ 
-    การเรยีกเกบ็เอกสารเพิ�มเตมินี&เพื�อประโยชนใ์นการเดนิทางเขา้ประเทศเกาหลขีองทา่นที�ทางบรษัิทจะได ้  
     แจง้ใหห้วัหนา้ทวัรท์ราบเพื�อใหคํ้าแนะนําทา่นในการเขา้เมอืงเกาหลใีต ้

 
การยกเลกิการจอง:เนื�องจากเป็นราคาโปรโมชั�น ตั{วเครื�องบนิเป็นราคาแบบซื&อขาด เมื�อทา่นตกลงจองทวัรโ์ดยจา่ยเงนิมดัจํา 
หรอื คา่ทัวรท์ั &งหมดแลว้ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิ การเดนิทาง เลื�อนการเดนิทาง ขอคนืเงนิไมว่า่กรณีใดทั &งสิ&น  

 
หมายเหต ุ
กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง̀หมดกอ่นทําการจอง เพื4อความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้
และบรษิทั ฯ และเมื4อทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง̀หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นได้
ยอมรบัเงื4อนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง̀หมด 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ท ี4จะเลื4อนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน̀ในกรณีที4มผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 25 ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิcการเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ�ม หากสายการบนิมกีารปรับขึ&นกอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิcในการเปลี�ยนเที�ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื�องจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั &งสิ&น หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน
, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิ�งของผดิกฎหมาย ซึ�งอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั &งสิ&น หากเกดิสิ�งของสญูหาย อนัเนื�องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม 
และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเที�ยวเอง  
6. เมื�อทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทัวรท์ั &งหมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรับเงื�อนไขขอ้ตกลง
ตา่งๆ ทั &งหมด  



 

 

 

7. รายการนี&เป็นเพยีงขอ้เสนอที�ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครั &งหนึ�ง หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมที�พักในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึ�งอาจจะปรับเปลี�ยนตามที�ระบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรื�องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปที�เขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี� / ปลอดบหุรี�
ได ้โดยอาจจะขอเปลี�ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี�พัก ทั &งนี&ข ึ&นอยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถ
รับประกนัได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7วันกอ่นการเดนิทาง 
มฉิะนั&น บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสัญญาใด ๆ ทั &งสิ&นแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั&น  
11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื�องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีที�ผูเ้ดนิทาง
ไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการทอ่งเที�ยว อนัเนื�องมาจากการกระทําที�สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื�น ๆ  
12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE กรณีโรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใิน
การจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดี�ยว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิ�ม  
13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของเกาหล ีหรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลา
ในการท่องเที�ยวและ ชอ้ปปิ& งแต่ละสถานที�นอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิิจของมัคคุเทศก ์และคนขับรถในการบรหิารเวลา ซึ�ง
อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครั &งที�ตอ้งเรง่รบี เพื�อใหไ้ดท้อ่งเที�ยวตามโปรแกรม 
14. บรกิารนํ&าดื�มวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วัน เริ�มในวันที�2ของการเดนิทางถงึวันที�5ของการเดนิทางรวมจํานวน 4 ขวด 
15. การบรกิารของรถบสันําเที�ยวเกาหล ีตามกฎหมายของประเทศเกาหล ีมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความ
เหมาะสม ทั &งนี&ข ึ&นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนั&นๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิcในการปรับเปลี�ยนเวลาท่องเที�ยวตาม
สถานที�ในโปรแกรมการเดนิทาง 
16. การประกนัภยั ที�บรษัิทฯไดทํ้าไวสํ้าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุตัเิหตจุากการเดนิทางทอ่งเที�ยว 
ตาม พ.ร.บ การทอ่งเที�ยว เทา่นั&น ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดเูงื�อนไขกรมธรรมของ
บรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมื�อทา่นชําระเงนิคา่ทัวร ์ 
(ทา่นสามารถซื&อประกนัสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้จากบรษัิท ประกนัทั�วไป และควรศกึษาเงื�อนไขความคุม้ครองให ้
ละเอยีด) 
17. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื�องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีที�ผูเ้ดนิทาง
ไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศใน
รายการทอ่งเที�ยว อนัเนื�องมาจากการกระทําที�สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื�น ๆ 
 

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


