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โอปป้า เกาหล ี5D3N 

แทก ูเคยีงจ ูพซูาน By T’Way 

• ขอพรสิง่ศกัด ิส์ทิธ ิ ์ณ วดัเกา่แกแ่ละศกัด ิส์ทิธ ิข์องเกาหล ีซึง่สรา้งอยูบ่นโขดหนิรมิทะเล มบีรรยากาศ

รม่รืน่ และแวดลอ้มดว้ยธรรมชาตทิีส่วยงาม “วดัแฮดง ยงกงุซา” 

• หา้มพลาด!! สดุมนัสท์ ี ่สวนสนกุ E-world  

• เดนิชมววิทวิทศันห์นา้ผารมิทะเลบน Sky Walk ซึง่สรา้งพืน้ดว้ยกระจก เพือ่ใหท้า่นไดช้มความงาม

และความใสของน า้ใตท้ะเล 

• อิม่อรอ่ยกบัอาหารเกาหลตีน้ต ารบั เมน ูบบิมิบบั บเูดจเิก 

 

วนัแรก กรงุเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ 

23.30 น. 📢 คณะพรอ้มกนัทีจ่ดุนดัหมาย สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ชัน้ 4   

สายการบนิ  T’Way (TW106) โดยมหีัวหนา้ทัวรแ์ละเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ รอตอ้นรับและอ านวย

ความสะดวกกอ่นขึน้เครือ่ง 

วนัทีส่อง เกาหลใีต ้(สนามบนินานาชาตแิทก)ู – วดัดงฮวาซา – สวนสนกุอเีวลิด ์ - 83 Tower 

                    MAGIC ART – ถนนDaegu Dongseongno -Dongseongno Street  

02.25น. ✈บนิลัดฟ้าสู ่สาธารณรัฐเกาหลใีต ้โดยเทีย่วบนิที ่TW106 (ไมม่ี

บรกิารอาหารบนเครือ่ง) บนิตรงสูเ่มอืงแทกเูมอืงทีใ่หญอ่ันดับทีส่าม

ของประเทศเกาหลใีต ้ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 5 ชัว่โมง 

09.20 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานนานาชาตแิทก ูสาธารณรฐัเกาหลใีต้

(เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเป็น

เวลาทอ้งถิน่เพือ่สะดวกในการนัดหมาย) หลังจากผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรแลว้  
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น าทุกทา่นเดนิทางสู ่ วดัดงฮวาซา (Donghwasa Temple)  เป็นวดัเกา่แกก่วา่ 1,500ปี สรา้งใน

สมัยกษัตรยิโ์ซจ ิแหง่อาณาจักรชลิลา ภายในม ีอมติาภะพทุธเจา้ และพระพทุธรปูหนิพระศรศีากยมนุ ี

อยู่ดา้นนอก อยู่ในหุบเขาพัลกงซาน อกีหนึง่ไฮไลทก็์คอื ยัคซายอแรแดพุล Yaksa-yeoraedaebul 

พระขนาดใหญ่ที่สรา้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมใจของผูม้าสวดมนต์ท าบุญ มีความสูงถึง 17 เมตร 

นอกจากนี้ ยังมหีอคอยหนิ โคมไฟหนิ รูปปั้นสงิโต และดอกไมท้ี่ประดับฐานพระพุทธรูป ดา้นหลัง

พระพทุธรปูเป็นหมูห่นิทีโ่อบรอบสวยงามมาก นับเป็นผลงานประตมิากรรมหนิระดับโลกเลยทเีดยีว  

กลางวนั  🍴 บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนบูบิมิบมั ขา้วย าเกาหล ี

บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่สวนสนุกประจ าเมอืงแทก ูและเป็นสวนสนุกทีใ่หญ่

เป็นล าดับทีส่ามของประเทศเกาหลใีต ้สวนสนุก E-World เครือ่ง

เลน่ทีไ่ดรั้บความนยิมมากทีส่ดุคอื สกายจัม้ อกีทัง้เครือ่งเลน่สดุมันส ์

อาท ิรถไฟเหาะ ,Ballon Race ,Water Fall Plaza และอืน่ๆ และยัง

มเีทศกาลดอกไมต้ามฤดูกาลใหทุ้กท่านไดเ้ลอืกมุมถ่ายภาพเพือ่น

เก็บเป็นที่ระลกึอกีดว้ย  และเดนิทางต่อไปที่ 83 Tower หอคอย

ชมววิ ที่สูงที่สุด และเป็นสัญลักษณ์ของเมืองแทกู หอคอยแห่งนี้

ตัง้อยู่บนเนนิเด่นสง่า มองเห็นแต่ไกลดา้นบนเป็นจุดชมววิทีด่ทีีสุ่ด

ของเมอืง สามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมอืงแทกูแหง่นี้โดยรอบ

แบบ 360 องศา (คา่บรกิารไมร่วมคา่ข ึน้ลฟิท ์83 Tower หาก

สนใจกรณุาตดิตอ่หวัหนา้ทวัรท์ ีด่แูลคณะของทา่น) 

 จากนัน้ น าท่าน ถ่ายภาพ ที ่ART MAGIC ซึง่เป็นงานศลิปะภาพวาดลวงตา ซึง่เป็นแนวคดิรูปแบบ

ใหม่เพือ่ตอ้งการจะจุดประกายความคดิสรา้งสรรค ์และจนิตนาการ ของการสรา้งภาพโดยใชเ้ทคนคิ

จากภาพสามมติทิีทุ่กท่านสามารถมสีว่นร่วมกับผลงานเหล่านี้ไดอ้ยา่งสนุกสนาน จากนัน้น าทุกท่าน

เดนิทางสู ่Dongseongno Street เป็นตลาดเสือ้ผา้ขนาดใหญ่ และถนนสายแฟชั่น ทีส่ าคัญของ

เมอืงแทก ูเป็นถนนทีเ่ต็มไปดว้ยรา้นคา้ มากมาย และสิน้คา้หลากหลายชนดิใหเ้ลอืกซือ้ตามรสนยิม

ของแตล่ะทา่น มตีัง้แตเ่สือ้ผา้ ของใช ้เครือ่งประดับ  เป็นจดุทีเ่หมาะกับการชอ้ปป้ิงอยา่งมาก  

ค า่  🍴 บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมน ูบเูดชเิก หมอ้ไฟเกาหล ี

จากน ัน้ น าทา่นเดนิทางสู่โรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐาน 3 ดาว★★★ 

วนัทีส่าม หมู่บ ้าน  Daegu Otgol – พิพิธภ ัณฑ์แห่งชาติแทกู  – เม ืองเคียงจู  – วดัพลูกุกซา 

ถ า้หนิช็อกกรูมั –หอดดูาวซอมซองแด – พซูาน 

เชา้ 🍴 บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

เดินทางสู่  Daegu Otgol Village เป็นที่ รู จั้ กกั นดีในฐานะ

สถานที่ถ่ายท ารายการชือ่ดังอย่าง Running Man และซรียี์เรื่อง

Jekyll and Hyde ส าหรับใครทีอ่ยากไปพักผอ่นในหมูบ่า้นทีเ่งยีบ

สงบและร่มรืน่แลว้ล่ะก็เราขอแนะน าที่นี่เลยค่ะ ทัง้อากาศบรสิทุธิ์

และทัศนยีภาพอันสวยงามก าลังรอใหท้กุทา่นไดไ้ปสมัผัส 

จากน ัน้ เดนิทางต่อไปที่ พพิธิภณัฑแ์ห่งชาตแิทกู วัตถุประสงคใ์นการก่อตัง้พพิธิภัณฑน์ี ้คอื เพือ่เป็น

ศูนยก์ลางในการเผยแพร่วัฒนธรรมแก่ประชาชนในภูมภิาค ผ่านการจัดกจิกรรมใหค้วามรูต้ ่างๆ 

นอกจากนี้ทีน่ี่ยังท าหนา้ทีใ่นการจัดแสดงนทิรรศการศกึษาคน้ควา้ และอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม
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ทีม่ เีอกลักษณ์ของภ ูมภิาคคยองบ ุกและแทก ู พพิ ธิภ ัณฑ์

แห่งชาตแิทกูตัง้อยู่ในเขตสวนสาธารณะบอมออ เขตซซูอง 

เมอืงแทกู ตัวอาคารถูกสรา้งดว้ยอฐิแบ่งออกเป็น 3 ชัน้ ไดแ้ก่ 

ชัน้ใตด้นิ 1 ชัน้ และชัน้บนดนิ 2 ชัน้ อาคารแห ่งนี ้ม เีนื ้อที่

ทั ง้ ห ม ด  15,027.64 ต า รา ง เม ต ร  (พื น้ ที ทั่ ง้ ห ม ด  101, 

904 ตารางเมตร) พพิธิภัณฑแ์ห่งชาตแิทกูมเีป้าหมายทีจ่ะ

ยกระดับการใหค้วามรูแ้ก่ประชาชน รวมไปถงึการจัดแสดงนทิรรศการต่างๆดว้ย  

กลางวนั 🍴 บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนไูกตุ่น๋โสม 

บา่ย น าท่านเดนิทางสู่เมอืงเคยีงจู เป็นเมอืงหลวงเก่าของอาณาจักรชลิลา หนึ่งในสามอาณาจักรของ

เกาหลโีบราณโดยเคยีงจูเป็นเมอืงโบราณอายุกว่าสองพันปี คอืเริม่มกีารตัง้ถิน่ฐานเป็นเมอืงตัง้แต่

กอ่นครสิตก์าล จนมารุ่งเรอืงถงึขดีสดุในศตวรรณที ่7 คนสว่นใหญรู่จั้กเมอืงนีจ้ากซรีีย่เ์รือ่ง ซอนต๊อก 

ราชนิีสามแผน่ดนิ จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ วดัพุลกกุซา ตัง้อยูท่ีเ่มอืงเกา่เเกอ่ยา่งเมอืงเคยีงจ ูโดย

เป็นวัดหลักของอาณาจักรชลิลา่มาตัง้เเต่ปี ค.ศ.535 ซึง่วัดเเหง่นี้มคีวามสวยงามเเละสมบรูณ์เเบบอ

ย่างมาก จนท าใหไ้ดรั้บการคัดเลอืกเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม

จากองคก์าร UNESCO เมือ่ปี ค.ศ.1995 ทีผ่า่นมา ท าใหก้ลายเป็น

สถานทีท่่องเทีย่วเกาหลสี าคัญของเมอืงเคยีงจูไปเลย ซึง่ในเเตล่ะ

ปีจะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมวัดส าคัญเเห่งนี้เป็นอันมาก ยิ่ง

ในชว่งของฤดใูบไมเ้ปลีย่นสนัีน้นับวา่เป็นสถานทีท่่องเทีย่วฮอตฮติ

เลยทเีดยีวเมือ่คุณเดนิเขา้มาในตัววัดจะเป็นบรเิวณลานกวา้งหนา้

โบสถท์ี่มเีจดยีเ์ก่าเเก่อันเป็นสัญลักษณ์ของวัด โดยเจดยีทั์ง้สอง

องค์นั้นมีการคัดลอกเเบบไปเเสดงที่พิพิธภัณฑ์เมืองเคียงจูอีกดว้ย ซึ่งมีชื่อเรียกกันว่าเจดีย ์

Seoktap และ Dabotap ส่วนพระประธานโบสถ์นั้นก็สวยงามเเละมีความศักดิ์สทิธิเ์ป็นอย่างมาก 

สามารถดงึดดูนักทอ่งเทีย่วใหม้าเยอืนไดมากกวา่ปีละหลายแสนคนอกีดว้ย  

 

จ า ก นั้ น น า ท่ า น เดิ น ท า ง ไ ป ช ม  ถ ้ า ซ อ ก กู ร ัม 

(Seokguram) อีกหนึ่งสถานที่ที่ไดรั้บการขึน้ทะเบียน

มรดกโลกคู่กับวัดพลุกุกซา  ตัง้อยู่บนยอดเขาโทฮัมซาน 

ทางตะวันออกเฉียงเหนือของวัดพลุกุกซา น าท่านเดนิขึน้

เขาไปเพื่อชมพระพุทธรูปแกะสลักจากหนิแกรนิตอายุนับ พัน

ปีซึง่ ประดิษฐานอยู่ในถ ้า จากนั้นน าท่านชมหอดูดาวชอมซองแด 

(Cheomseongdae Observatory )ที่เก่าแก่ที่สุด ที่ยังคงเหลืออยู่

ในเอเชยีตะวันออก ถูกสรา้งขึน้ในรัชสมัยของสมเด็จพระราชนิีซอนด๊อก 

(Seon Deok) แห่งอาณาจักรชลิลา เพือ่ใชส้ าหรับการสังเกตดาวในการ

คาดการณ์สภาพอากาศ และถกูก าหนดใหเ้ป็นสมบัตขิองชาต ิ

เย็น  🍴 บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร เมน ูโอซมับลโูกก ิ 

จากน ัน้ น าทา่นเดนิทางสู่โรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐาน 3 ดาว★★★ 

 

http://www.korea108.com/2015/05/gyeongju.html
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B8%B2
http://www.korea108.com/
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วนัทีส่ ี ่ ชงโดสกายวอรก์ –พพิธิภณัฑส์าหรา่ย+ใส่ชุดฮนับก – สะพานควงัอนั – สะพานบุคฮนั–

เครือ่งส าอางเกาหล ี- น า้มนัสนแดง – ตลาดปลาจากลัช–ิตลาดนมัโพดง   

เชา้ 🍴 บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

น าท่านเดนิทางสุ ่ชงโดสกายวอรก์ ณ อกีฝ่ังนงึของหาดชงโดมี

ลักษณะเป็นดงหนิ และโขดหนิขนาดใหญ่ จงึไดม้กีารท าทางเดนิ

ที่ยื่นออกไปเพื่อใหส้ามารถชมทะเลและเชื่อมไปยังลานหนิได ้

สะดวกส าห รับทางเดินนี้แบ่งออกเป็นสองช่วงมีความยาว

พอสมควร มรีาวเกาะสูง บางช่วงเป็นพื้นกระจกใสท าใหม้องเห็น

ทะเลเบื้องล่าง ตรงลานหินจะมีรุปป้ันของนางเงือกและชาย

ชาวประมง ซึ่งคาดว่าเป็นต านาน รักของเมืองนี้  เป็นจุดที่

นักท่องเที่ยวมาถ่ายภาพกันเพราะเป็นววิที่สวยที่สุด น าท่านสู ่

พพิธิภณัฑส์าหรา่ย (SEAWEED MUSEUM) ซึง่ท่านจะไดเ้รยีนรูก้ารท าสาหร่ายของชาวเกาหล ี

ประวตัคิวามเป็นมาและความผกูผันทีช่าวเกาหลทีีม่ตีอ่สาหรา่ย พเิศษ....ใหท้า่นไดน้อกจากนีท้ีน่ีย่ังมี

บรกิารถ่ายรูปเป็นที่ระลกึและเก็บภาพแห่งความประทับใจในชุดฮันบก ซึง่เป็นชุดประจ าชาตขิอง

เกาหลอีกีดว้ยเดนิทางสู ่

 จากนัน้น าทา่นน่ังรถผา่นชม สะพานบคุฮนั (BOOKHANG BRIDGE) ซึง่เป็นสะพานวนทีส่ามารถ

มองเห็นววิทีส่วยงามของเมอืงปูซาน จากนัน้น าท่านชม สะพานควนัอนั (Gwangan Bridge)ใช ้

เวลาในการสรา้งถงึ 10ปี โดยชว่งกลางถกูออกแบบใหเ้ป็นสะพานแขวน มรีะยะทางเกอืบ 1 กโิลเมตร

ใชง้บประมาณในการกอ่สรา้งถงึ 7.8 ลา้นลา้นวอน หรอืกวา่สองแสนลา้นบาทเลยทเีดยีว 

กลางวนั 🍴 บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนหูมยูา่งคาลบี ้

บา่ย จากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิงรา้นเครื่องส าอางค์ยอดนิยม COSMETIC OUTLET มีใหท้่านเลือกซื้อ

หลากหลายยีห่อ้ ซึง่ราคาถูกกวา่ที่เมอืงไทยเกอืบเท่าตัวและบางผลติภัณฑ์ยังไม่มขีายในไทยต่อ

ดว้ยน าท่านเยีย่มชม RED PINE เป็นผลติภัณฑ ์ทีส่กัดจากน ้ามันสน ทีม่สีรรพคณุชว่ยบ ารุงรา่งกาย 

ลดไขมัน ชว่ยควบคมุอาหารและรักษาสมดุลในร่างกายพาท่านแวะตลาดปลาจากลัช ิ  สัมผัสชวีติ

และอาชีพพื้นเมืองของชาวพูซานดัง้เดมิ ซึง่เป็นที่รูจั้กตัง้แต่

สมัยสงครามเกาหลี 1950 เป็นตน้มา  ตลอดแนวท่าเรือ

ประมาณ 1 กม. จากศาลากลางเมอืงพูซาน เป็นแหล่งรวมขาย

ส่งปลาทุกชนิด ทุกวันจะมีของสดของทะเลมากมายน ามา

ประมลูกันในยามเชา้มดื และชว่งสายยังสามารถซือ้ในราคาปลกี

ที่ ค่ อ น ข ้า งถู ก   น าท่ าน เดิน ท างสู่  ต ล าด น ัม โพ ด ง

(Nampodong Street) แหลง่ชอ้ปป้ิงขนาดใหญอ่กีแหง่หนึง่

ของเมืองปูซาน ที่นี่เต็มไปดว้ยรา้นคา้ เสือ้ผา้ เครื่องประดับ เครื่องส าอาง ของฝาก ของที่ระลกึ 

มากมายใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงอยา่งจใุจอกีทัง้ยังมอีาหารแบบ Local ใหท้า่นไดเ้ลอืกทานแบบเต็มที ่

เย็น  🍴 บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร   

จากน ัน้ น าทา่นเดนิทางสู่โรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐาน 3 ดาว★★★ 
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วนัทีห่า้ วดัแฮดง ยงกุงซา – ฮอกเกตนามู – แทกู – ตลาดซอมุน – ดวิตีฟ้ร ี– ซุปเปอรม์ารเ์กต-

กรงุเทพ  

เชา้ 🍴 บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

น าทา่นเดนิทางสู ่วดัแฮดง ยงกงุซา วดัเกา่แกแ่ละสวยทีส่ดุ

ทีน่ีเ่ป็นวดัเกา่แกท่ีส่วยสดุในปซูาน เป็นวดัทีม่คีวามเกต๋รงที่

สรา้งอยูบ่นโขดหนิรมิทะเล มาตัง้แตปี่ 1376 และไดท้ าการ

บรูณะอกีครัง้ในปี 1970 จนมาถงึปัจจบุัน โดยจะมเีจดยีส์าม

ชัน้ และสงิโตสีต่ัว หันหนา้ออกไปทางทะเล ซึง่สงิโตทัง้สีต่ัวนี ้

คอืสญัลกัษณ์ของความยนิด ี ความโกรธ ความเศรา้ และความสขุสว่นชว่งพคีของทีน่ีจ่ะ 2 ชว่ง

คอื ตอนปีใหม ่คนจะมาชมพระอาทติยแ์รกของปีและไหวพ้ระขอพร/ ตอนเมษาทีด่อกซากรุะบาน ที่

วดันีก็้เป็นอกีจดุทีด่อกซากรุะจะบานสะพร่ังสวยงามเต็มพืน้ทีบ่รเิวณวดั แลว้น าทา่นชมศนูยส์มนุไพร

บ ารงุตบัฮ็อตเกนามตูน้ไมช้นดินีเ้จรญิเตบิโตในป่าลกึบนภเูขาทีป่ราศจากมลภาวะและระดับสงูเหนอื

น ้าทะเล50-800เมตรชาวเกาหลรีุน่ใหมน่ยิมน ามารับประทานเพือ่ชว่ยดแูลตับใหส้ะอาดแข็งแรง 

ป้องกันโรคตับแข็ง ไมถ่กูท าลายจากการดืม่แอลกอฮอล ์ กาแฟ บหุรี ่ สารตกคา้งจากอาหารและยา 

จากน ัน้น าทกุทา่นเดนิทางกลบัสูเ่มอืงแทก ู 

กลางวนั 🍴 บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนชูาบ ูชาบ ู

บา่ย น าท่านเดนิทางสู ่ตลาดซอมุน หนึง่ในตลาดทีเ่ก่าแก่ที่สดุของเมอืงแทกู ทีด่ าเนินการคา้มาตัง้แต่

สมัยโซชอน ปัจจุบันเป็นตลาดใหญ่ทีร่วมสนิคา้อุปโภค บรโิภคไวห้ลากหลายประเภทเปรยีบเสมอืน

ยา่นจตจัุกร ประตูน ้าต่อจากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษี DUTY FREE ชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนด์

เนมมากมายอาทเิชน่นาฬกิา, แวน่ตา, เครือ่งส าอาง, กระเป๋า, กลอ้งถ่ายรูปและสนิคา้แบรนดเ์นมอืน่ๆ

อกีมากมาย จากนัน้พาทา่น ละลายเงนิวอนที ่(SUPER MARKET) ซึง่ท่านสามารถเลอืกซือ้สนิคา้ 

พื้นเมอืงเป็นการส่งทา้ยก่อนอ าลาเกาหล ีอาท ิบะหมีช่นิราเมยีน อูดง้ กมิจ ิลูกอมแปลกๆ ช็อคโก

แลต  ผลไม ้ในราคาพเิศษ ไดเ้วลาอันสมควรน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิแทก ู

21.10น.   ✈เดนิทางกลบักรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภูม)ิโดย เทีย่วบนิที ่TW105 (ไม่มบีรกิารอาหารบน

เครือ่ง) 

 

01.10น. ถงึประเทศไทย สนามบนิสวุรรณภมู ิพรอ้มดว้ยความประทับใจ 

/////////////////////////////////////////////////////////// 
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อตัราคา่บรกิาร 

 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่ 

หอ้งละ 2-3 

ทา่น 

เด็กอายตุ า่

กวา่ 12 ปี (ไม่

เสรมิเตยีง) 

เด็กอายตุ า่

กวา่ 12 ปี 

(เสรมิเตยีง) 

พกัเดีย่วเพิม่ กรณีไมใ่ชต้ ัว๋ 

18 – 22 APR 19 18,000 18,000 18,000 5,000 7,000 

19 – 23 APR 19 18,000 18,000 18,000 5,000 7,000 

 
คา่บรกิารขา้งตน้รบัเฉพาะนกัทอ่งเทีย่วชาวไทยเทา่น ัน้ และยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถ ิน่ 

ทา่นละ  1,500 บาท/ตลอดการเดนิทาง/ตอ่ทา่น  ทีส่นามบนิดอนเมอืงกอ่นออกเดนิทาง* 
ในสว่นหวัหนา้ทวัร ์แลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

หมายเหต ุ

1. รับเฉพาะผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว คา่ทัวรท์ีจ่่ายใหก้ับผูจั้ด เป็นการช าระแบบจา่ยช าระขาด และผูจั้ด

ไดช้ าระใหก้ับสายการบนิและสถานทีต่า่งๆ แบบช าระขาดเชน่กันกอ่นออกเดนิทาง ฉะนัน้หากท่านไมไ่ดร้่วม

เดนิทางหรือใชบ้รกิารตามรายการไม่ดว้ยสาเหตุใดหรือไดรั้บการปฏเิสธการเขา้หรือออกนอกเมืองจาก

ประเทศในรายการ(ประเทศไทยและประเทศเกาหลใีต)้ ทางผูจั้ดขอสงวนสทิธิก์ารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมทัง้

คา่ตั๋วเครือ่งบนิใหแ้กท่่าน***และทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ราคานีเ้ฉพาะนกัทอ่งเทีย่วชาวไทยเทา่น ัน้ 

ถา้หากเป็นชาวตา่งชาต ิจะตอ้งเพิม่จากราคาคา่ทวัรป์กตอิกี 100 USD** **กรณีตัดกรุ๊ปเหมาทีเ่ป็น 

เด็กนักเรยีน นักศกึษา  ธุรกจิขายตรงเครือ่งส าอางค ์ หมอ  พยาบาล  หรอืชาวต่างชาต ิจะตอ้งสอบถาม

ราคาใหมท่กุครัง้** 

2. หากมเีพือ่นหรอืญาตขิองท่านตอ้งการร่วมเดนิทางท่องเทีย่วระหวา่งท่องเทีย่วในประเทศเกาหล ีหรอืปัญหา

ตา่งๆ ตลอดจนขอ้แนะน ากรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีท่ีรั่บผดิชอบหากท่านมคีวามจ าเป็นตอ้งรับฝากของจากผูอ้ืน่

เพือ่ทีจ่ะน าไปยังประเทศนัน้ๆ  หรอืน ากลับประเทศไทย ควรตรวจสิง่ของนัน้วา่ตอ้งไมเ่ป็นสิง่ของผดิกฎหมาย 

ซึง่ของผดิกฎหมายบางประเภท อาจมโีทษถงึขัน้ประหารชวีติเจา้หนา้ทีจ่ะไมรั่บฝากกระเป๋าหรอืสิง่ของใดใด 

3. โรงแรมที่พักทีป่ระเทศเกาหลใีตอ้าจะมกีารสลับปรับเปลีย่นขึน้อยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดยค านงึถงึ

ผลประโยชนล์กูคา้เป็นหลัก 

4. ประเทศเกาหลใีตจ้ะมชีา่งภาพมาถ่ายรูป และชว่ยดแูลอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง และวันสดุทา้ย

ชา่งภาพจะน าภาพถ่ายมาจ าหน่ายกับลกูทัวร ์หากวา่ท่านใดสนใจสามารถซือ้ได ้แต่ถา้ท่านใดไมส่นใจก็ไม่

ตอ้งซือ้ เพราะทางบรษัิททัวรไ์มม่กีารบังคับลกูทัวรซ์ือ้แตอ่ยา่งใด แตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหนา้ 

5. ทัวรค์รัง้นี้มวีัตถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเป็นหมูค่ณะเท่านัน้ ถา้ลกุคา้ตอ้งการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร ์โดย

ไม่ลงรา้นชอ้ปป้ิง เช่น น ้ ามันสน / รา้นโสม / ฮ็อตเกนามู / คอสเมติค / อะเมทิส ทางบรษัิทจะคดิค่า

ด าเนนิการในการแยกทอ่งเทีย่วเอง 300 USD ตอ่ทา่น 

 

โปรแกรมการเดนิทางอาจมกีารสลบัสบัเปลีย่นหรอืเปลีย่นแปลงไดโ้ดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

ท ัง้นีโ้ดยค านงึถงึความปลอดภยัและประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

และหากลกูคา้ทา่นใดจะตอ้งมกีารจองต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ รถโดยสารภายในประเทศ หรอื

รถไฟ 

กรณุาแจง้ใหเ้จา้หนา้ทีข่องบรษิทัทราบกอ่นจองทกุคร ัง้ ไมเ่ชน่น ัน้บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ

รบัผดิชอบทกุกรณีหากมกีารเปลีย่นแปลงใดๆ***หนงัสอืเดนิทางตอ้งเหลอือายกุารใชง้านไดไ้มน่อ้ย

กวา่ 6 เดอืน*** 
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ราคาทวัรร์วม 

• คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามเสน้ทางทีร่ะบใุนรายการชัน้ทัศนาจรไป-กลับพรอ้มคณะ 

• คา่อาหารทกุมือ้ตามทีร่ะบใุนรายการ 

• คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆตามรายการ 

• คา่ทีพั่กตามระบใุนรายการพักหอ้งละ 2 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบหุรอืเทยีบเทา่ 

• คา่รถรับ-สง่และน าเทีย่วตามรายการ 

• คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

• คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละ 20 กก. 

• คา่หัวหนา้ทัวรผ์ูช้ านาญเสน้ทางน าทา่นทอ่งเทีย่วตลอดรายการในตา่งประเทศ 

• คา่ประกันอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทางวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 

ราคาทวัรไ์มร่วม 

• คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวอาทคิา่ท าหนังสอืเดนิทาง, คา่โทรศัพทส์ว่นตัว, คา่ซกัรดี, มนิบิารใ์นหอ้ง, รวมถงึคา่อาหาร

และเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ(หากทา่นตอ้งการสัง่เพิม่กรณุาตดิตอ่หัวหนา้ทัวรแ์ลว้จา่ยเพิม่เอง

ตา่งหาก) 

• คา่ทปิคนขบัรถ และมคัคเุทศกท์อ้งถ ิน่ ทา่นละ  1,500 บาท ตลอดการเดนิทาง  

(ในสว่นของหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) ช าระทีส่นามบนิดอนเมอืงในวนัเดนิทาง 

• คา่ภาษีมลูคา่เพิม่7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย3% 

• คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิ20 กก.) 

• คา่วซีา่เขา้ประเทศเกาหล ีในกรณีทีม่ปีระกาศใชว้ซีา่ 

• คา่วซีา่ส าหรับพาสปอรต์ตา่งดา้วกรณุาเตรยีมเอกสารคอื 

1) พาสปอรต์ 

2) ใบประจ าตัวคนตา่งดา้ว 

3) ใบส าคัญถิน่ทีอ่ยู ่

4) ส าเนาทะเบยีนบา้น(ถา้ม)ี  

5) สมดุบัญชเีงนิฝาก(ถา้ม)ี  

6) รปูถา่ยส2ี นิว้ 2 รปูแลว้ทางบรษัิทฯจะเป็นผูด้ าเนนิการยืน่วซีา่ใหท้า่นโดยจา่ยคา่บรกิารตา่งหาก 

ส าหรับหนังสอืเดนิทางตา่งดา้วเจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งท าเรือ่งแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยืน่วซีา่ 

เง ือ่นไขการจอง 

• การช าระเงนิหากช าระมัดจ าครัง้แรก 10,000 บาท 

• คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืตอ้งช าระกอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 35 วนั 

การยกเลกิ 

• ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่มัดจ าทกุกรณี  

• กรณีทีท่า่นมกีารเปลีย่นแปลงใดๆตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิทฯทราบลว่งหนา้ 30 วนัและถา้มคีา่ใชจ้า่ยเกดิขึน้อาทิ

คา่เปลีย่นชือ่ทางบรษัิทฯจะเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่ตามจ านวนเงนิทีเ่กดิขึน้จรงิ 

• ระหวา่งการเดนิทางถา้ทา่นไมไ่ดท้อ่งเทีย่วพรอ้มคณะหรอืถอนตัวออกจากคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิไ์มอ่าจ

เรยีกรอ้งเงนิหรอืบรกิารบางสว่นทีข่าดไปได ้

• ในกรณีผูเ้ดนิทางไมผ่า่นการตรวจพจิารณาในการตรวจเขา้-ออกเมอืงทัง้ประเทศไทยและเกาหลอีัน

เนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมายการหลบหนเีขา้ออกเมอืงเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้งหรอื

การถกูปฎเิสธในกรณีอืน่ๆทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น 
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• ถา้สถานทีท่อ่งเทีย่วปิดไมส่ามารถเขา้ชมไดท้างบรษัิทฯจะจัดสถานทอ่งเทีย่วอืน่ทดแทนใหต้ามความ

เหมาะสมโดยไมม่คีา่ชดเชยใดๆจากทางบรษัิทฯ 

• บรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่วอันเนือ่งจากเหตสุดุวสิยัเพือ่ความเหมาะสมของหมู่

คณะทัง้นีจ้ะถอืเอาผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 

• หนังสอืเดนิทางของทา่นตอ้งมอีายใุชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน 

• ในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รงุเทพฯและในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศที่

ระบใุนรายการบรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ 

 

ความรบัผดิชอบ 

 ทางบรษัิทฯในฐานะตัวแทนของสายการบนิและยานพาหนะอืน่ๆพรอ้มทัง้โรงแรมและส านักงานจัดน าเทีย่ว

เพือ่ใหบ้รกิารแกนั่กทัศนาจรจะไมรั่บผดิชอบใดๆตอ่การไดรั้บบาดเจ็บสญูหายเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆซึง่อาจ

เกดิขึน้จากความลา่ชา้การยกเลกิเทีย่วบนิอบุัตเิหตภุัยทางธรรมชาตกิารนัดหยดุงานปัญหาทางการเมอืง 

 ** ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์ฉพาะลกูคา้ทีม่วีตัถปุระสงคเ์พือ่ทอ่งเทีย่วหรอืส ารวจเสน้ทางเทา่นัน้หากทา่นถกู

เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของทางประเทศไทยและเกาหลใีตป้ฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงถอืเป็นเหตผุลทีอ่ยู่

นอกเหนอืความรับผดิชอบของทางบรษัิททางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะคนืคา่ใชจ้า่ยใดๆทัง้ส ิน้แกท่า่น  * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศเกาหลใีหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศ

เกาหลไีมเ่กนิ 90 วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่

เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศเกาหล*ี ดงัตอ่ไปนี ้

- พาสปอรต์จะตอ้งมอีายุมากกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัไปถงึ 

- ต ัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศเกาหลทีางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

- สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิข ึน้ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศเกาหลี

ได ้(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 

- ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศเกาหล ี(เชน่ คนรูจ้กั โรงแรม และ

อืน่ๆ)ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

- ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศเกาหลทีางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
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หมายเหต ุ: เรยีนใหท้ราบวา่ หลงัจากผา่นดา่นตรวจคนเขา้เมอืงเกาหลใีตแ้ลว้น ัน้ทางทวัรจ์ะออกเดนิทาง

ทอ่งเทีย่วหลงัเวลาประมาณ 1 ช ัว่โมง 

***ทางทวัรไ์มม่นีโยบายใหค้ณะรอ สว่นทา่นใดทีต่ดิดา่นตรวจคนเขา้เมอืง หากทา่นสามารถผา่นเขา้

เมอืงไดจ้ะตอ้งเดนิทางไปพบกบัคณะทวัรด์ว้ยตนเอง และไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่เดนิทางจากทวัรไ์ด ้เพือ่

ความเป็นระเบยีบและคณะไดท้อ่งเทีย่วอยา่งเต็มเวลา ขออภยัในความไมส่ะดวก*** 

 

 
 
 

หมายเหต ุ

จ านวนผูเ้ดนิทางขัน้ต า่ผูใ้หญ ่25 ทา่นขึน้ไป 

• เทีย่วบนิราคาและรายการทอ่งเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านงึถงึผลประโยชน์

ของผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 

• หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืนและบรษัิทฯรับเฉพาะผูม้จีดุประสงคเ์ดนิทางเพือ่

ทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

• ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุ

งาน, การกอ่จลาจลหรอืกรณีทีท่า่นถกูปฏเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงหรอื

เจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้จากไทยและตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

• ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบอาทไิมเ่ทีย่วบางรายการ, 

ไมท่านอาหารบางมือ้เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่งทางบรษัิทฯไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยใหต้ัวแทนตา่งประเทศแบบเหมา

ขาดกอ่นออกเดนิทางแลว้ 

• ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรมและ/หรอืเกดิอบุตัเิหตทุีเ่กดิ

จากความประมาทของตัวนักทอ่งเทีย่วเอง 

• ตั๋วเครือ่งบนิเป็นตั๋วราคาพเิศษกรณีทีท่า่นไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมส่ามารถน ามาเลือ่นวนัหรอืคนืเงนิไดเ้มือ่

ทา่นตกลงช าระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกับทางบรษัิทฯทางบรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 

 


