
 

 

 

 

 

 

 

 

KTW20:ทัวร์เกาหลี ปูซาน-เคียงจ-ูแทกู 5วนั 3คืน 
หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมซอง หรือ ซานโตริน่ีเกาหลี สวนสนุก E-World 83 Tower Magic art   

ซองโด สกายวอล์ค ปูซานทาวเวอร์  พิพิธภัณฑ์สาหร่าย วัดพุลกุกซา ถ ้าซอกกูรัม 
หมู่บ้านโบราณ ฮันนก เคียวชอน วัดดงฮวาซา หอดูดาวว็อมซ็องแด วัดแฮดงยงกุงซา  

ล็อตเต ้เอาท์เล็ท ตลาดปลาจากัลป์ซี ตลาดนัมโพดง สตรีทฟูดส์           

พักปูซาน 2คืน แทก ู1คืน 
บินตรงโดยสายการบิน T’Way Boeing 737-800 189ที่น่ัง 

                                                     ก้าหนดวันเดินทาง 

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ ่
ราคาเด็ก2-6ปี 

ไม่เสริมเตียง 
พักเด่ียวเพิม่ ที่น่ัง 

22-26 พฤษภาคม 62 14,888 

ไม่มีราคาเด็ก 

Inf 5,000฿ 

4,500 25 

25-29 พฤษภาคม 62 13,888 4,500 25 

12-16 มิถุนายน 62 15,888 4,500 25 

15-19 มิถุนายน 62 14,888 4,500 25 

19-23 มิถุนายน 62 15,888 4,500 25 

22-26 มิถุนายน 62 15,888 4,500 25 

26-30 มิถุนายน 62 15,888 4,500 25 

29มิถุนายน-3กรกฎาคม 62 13,888 4,500 25 

5-9 กรกฎาคม 62 15,888 4,500 25 

12-16 กรกฎาคม 62 20,888 4,500 25 

16-20 กรกฎาคม 62 16,888 4,500 25 

17-21 กันยายน 62 14,888 4,500 25 

20-24 กันยายน 62 15,888 4,500 25 

24-28 กันยายน 62 13,888 4,500 25 

27กันยายน-1ตุลาคม62 15,888 4,500 25 

1-5 ตุลาคม 62 17,888 4,500 25 



 

 

 

 

 

 

 

 

4-8 ตุลาคม 62 18,888 4,500 25 

8-12 ตุลาคม 62 17,888 
 

 

 

 

ไม่มีราคาเด็ก 

Inf 5,000฿ 

4,500 25 

11-15 ตุลาคม 62 20,888 4,500 25 

15-19 ตุลาคม 62 17,888 4,500 25 

18-22 ตุลาคม 62 18,888 4,500 25 

22-26 ตุลาคม 62 18,888 4,500 25 

25-29 ตุลาคม 62 17,888 4,500 25 

29ตุลาคม-2พฤศจิกายน 62 17,888 4,500 25 

วันแรก          สนามบินสุวรรณภูมิ 
22.30 น.  คณะพร้อมกันที่ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั น 4 สายการบิน t’Way โดย

มีหัวหน้าทัวร์และเจ้าหน้าทีข่องบริษัทฯรอตอ้นรับและอ านวยความสะดวกก่อนข้ึนเคร่ือง 
 

วันที่สอง       สนามบินนานาชาติแทกู – วัดดงฮวาซา – สวนสนุกE-World - 83 Tower –Magic Art–
Dongseongno Street                                                                           ,เที่ยง,เย็น 

02.25น. บินลัดฟ้าสู่ เมืองแทกู สาธารณรัฐเกาหลีใต้  โดยสายการบิน t’Way  เที่ยวบินที่ TW106  

                              (ไม่มีบริการอาหารเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง ท่านสามารถสัง่ซ้ือไดต้ามอธัยาศยักบัพนกังานตอ้นรับบนเคร่ือง)  
09.20น.  เดินทางถึง สนามบินนานาชาติแทกู สาธารณรัฐเกาหลีใต้  

(เวลาทอ้งถิ่นเร็วกว่าไทย 2ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาทอ้งถิ่นเพือ่สะดวกในการนัดหมาย) 
หลังจากผา่นพิธกีารตรวจคนเข้าเมอืงและศุลกากรแลว้  
เดินทางสูเ่มืองแทกูเมอืงแทกูเป็นเมืองทีใ่หญอ่ันดับที่สามของประเทศเกาหลใีต้  
จากน้ันน าท่านเดินทางสู ่วัดดงฮวาซา(Donghwasa Temple) เป็นวดัเก่าแก่กวา่ 1,500 ป ีสร้างในสมัย
กษัตริย์โซจิแห่งอาณาจักรชลิลา ภายในมี อมิตาภะพุทธเจ้า  และพระพุทธรูปหินพระศรีศากยมุนีอยูด่้านนอก
อยู่ในหบุเขาพัลกงซาน อีกหน่ึงไฮไลท์กค็ือยคัซายอแรแดพุล Yaksa-yeoraedaebul พระขนาดใหญ่ที่สร้าง
ข้ึนเพื่อเป็นศูนย์รวมใจของผูม้าสวดมนต์ท าบญุมีความสูงถึง 17 เมตร นอกจากนี้ ยังมหีอคอยหิน โคมไฟหิน 
รูปปั้นสิงโต และดอกไม้ทีป่ระดับฐานพระพุทธรูปดา้นหลังพระพุทธรูปเป็นหมูห่ินที่โอบรอบสวยงามมาก 
นับเป็นผลงานประติมากรรมหินระดับโลก 

เที่ยง             บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมน:ูโอซัมพุลโกกิ หรือ สุกี กึ่งน ้ากึ่งแห้ง 
บ่าย  น าท่านเดินทางสู ่สวนสนุกE-World (รวมค่าเข้า) นับเป็นสวนสนุกประจ าเมอืงแทกูและเป็นสวนสนุกที่

ใหญ่เป็นล าดับที่สามของประเทศเกาหลใีต ้เคร่ืองเล่นทีไ่ด้รับความนิยมมากที่สดุคอื สกายจ้ัม อกีทั้งเคร่ือง
เล่นสดุมันส์ อาทิ รถไฟเหาะ,Ballon Race ,Water Fall Plaza และอื่นๆ และยังมีเทศกาลดอกไม้ตามฤดูกาล
ให้ทกุทา่นไดเ้ลือกมมุถ่ายภาพเพือ่นเก็บเป็นที่ระลกึอีกด้วย เดินทางสู ่83 Tower (รวมค่าขึ นลิฟท)์
หอคอยชมววิที่สูงที่สุดและเป็นสัญลักษณ์ของเมอืงแทก ูหอคอยแห่งน้ีตั้งอยูบ่นเนินเด่นสง่า มองเห็นแต่ไกล
ด้ายบนเป็นจุดชมวิวที่ดทีี่สดุของเมือง สามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมอืงแทกูโดยรอบแบบ 360องศา 
จากน้ัน น าทา่นถ่ายภาพที ่Art Magic ซ่ึงเป็นงานศิลปะภาพวาดลวงตาซ่ึงเป็นแนวคดิรูปแบบใหมเ่พื่อ
ต้องการจะจุดปร  ะกายความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการ ของการสร้างภาพโดยใช้เทคนิคจากภาพสามมติิ
ที่ทุกท่านสามารถมีส่วนร่วมกับผลงานเหลา่น้ีได้ อยา่งสนุกสนานจากนั้นน าท่านเดินทางสู ่Dongseongno 
Street ตลาดเสือ้ผ้าขนาดใหญ ่และถนนสายแฟชั่น ที่ส าคญัของเมืองแทกู เป็นถนนที่เตม็ไปด้วยร้า นคา้ 
มากมาย และสิ้นค้าหลากหลายชนดิใหเ้ลอืกซ้ือตามรสนิยมของแต่ละทา่น มตีั้งแต่เสื้อผ้า ของใช้ 
เคร่ืองประดับ เป็นจุดที่เหมาะกับการช้อปปิ้งอย่างมาก  

ค้่า บริการอาหารค้่า ณ ภตัตาคาร เมน:ูจิมดัก(Jimdak) 

:ที่พัก:IN STAR HOTEL/CYSTAL HOTEL หรือระดับใกลเ้คียงกัน: 
(ชื่อโรงแรมท่ีท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน ก่อนวันเดินทาง) 

วันที่สี่ Gyeongju Donggung Palace - หม่บ้านโบราณ ฮันนก เคียวชอน - ถ ้าซอกกูรัม -  
หอดูดาวซอมซองแด - วัดพลูกุกซา                                                   เช้า,เที่ยง,เย็น 

 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
จากน้ันน าท่านเดินเข้าชม พระราชวัง Gyeongju Donggung Palace และ Wolji Pond เป็นทีต่ั้งของ
พระราชวังรองซ่ึงใช้เป็นพระราชวังของมกุฎราชกุมารและอาคารอื่น ๆ อกีทั้งยังเป็นหอ้งจัดเลี้ยงส าหรับงาน
ส าคญัระดบัชาติและผู้เข้าชมที่ส าคญัอีกดว้ย หลังจากการล่มสลายของ Silla ตามดว้ย Goryeo และ Joseon 
สถานที่นี้มีชื่อวา่ 'Anapji' แทนต่อมาชิ้นส่วนจากเคร่ืองปั้นดินเผาที่แกะสลกัตวัอกัษร "Wolji" ถูกค้นพบในปี 
1980 และพบวา่ Wolji มีความหมายของบอ่สะทอ้นดวงจันทร์ ดังน้ันชือ่'Anapji'จึงเปลี่ยนเป็นปัจจุบัน
พระราชวัง Donggung และ Wolji Pon   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
จากน้ันน าท่านเดินทางสู ่หมู่บ้านโบราณ ฮันนก เคียวชอน (kyochon hanok village Gyonchon) 
สถานที่แห่งน้ีคร้ังหนึ่งเคยเป็นโรงเรียนแห่งชาติในชว่งยุคยุคอาณาจกัรชิลลา เคยเป็นมหาวทิยาลัยในช่วงยุค
โกเรียว และ เคยเป็นโรงเรียนขงจ๊ือในช่วงยุคโชซอน ภายในหมู่บ้านมสีถานที่มากมายทีค่วรแวะเยี่ยมชม เช่น 
โรงเรียนขงจ้ อ สะพานWoljeonggyo และบ้านของ ตระกูล Gyeongju Choi Clan ดังน้ นหมู่บา้นน้ีจึงเป็นหน่ึง
ในสถานที่เที่ยวดังของเมืองเคียงจู และ ชือ่ไกท่อดเจา้ดงัเกาหลี Kyochon Chickenก็มาจากชื่อหมู่บ้านน้ี 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมน:ูพุลโกกิ  
บ่าย     น าท่านเดินทางสู่ เมืองเคียงจู เป็นเมืองหลวงเก่าของอาณาจักรชิลลา หน่ึงในสามอาณาจักรของเกาหลี

โบราณโดยเคียงจูเป็นเมืองโบราณอายุกว่าสองพันปี คือเร่ิมมีการตั้งถิ่นฐานเป็นเมืองตั้งแต่ก่อนคริสต์กาล จน
มารุ่งเรืองถึงขีดสุดในศตวรรณที่ 7 คนส่วนใหญ่รู้จักเมืองน้ีจากซีร่ีย์เร่ือง ซอนต๊อก ราชินีสามแผ่นดิน  
น าท่านชม ถ ้าซอกกูรัม(Seokguram Grotto) อีกหน่ึงมรดกโลกเป็นวดัพุทธศาสนาโบราณของเกาหลใีต ้

ก่อตั้งข้ึนในชว่งกลางศตวรรษที่ 8 จากลานจอดรถจะเหน็อาคารสวยๆตั้งเรียงรายไปตามเนินเขา ลอ้มรอบด้วย

เทือกเขาเป็นทิวแถว สวยงามจับตามาก เดินข้ึนเขาไปเพื่อชมพระพุทธรูปแกะสลักจากหินแกรนิตอายุนับพันปี

ซ่ึง ประดิษฐานอยูใ่นถ้ า จากนัน้ น าทา่นชม หอดูดาวซอมซองแด หอดดูาวทีเ่กา่แก่ที่สดุที่ยังคงเหลืออยู่ใน

เอเชียตะวันออก ถูกสร้างข้ึนในรัชสมัยของสมเด็จพระราชินีซอนดอ๊ก(Seon Deok) แห่งอาณาจักรชลิลา เพื่อ

ใช้ส าหรับการสังเกตดาวในการคาดการณ์สภาพอากาศ และถูกก าหนดใหเ้ป็นสมบตัขิองชาติ จากนั้นเดินทาง

สู ่วัดพุลกกุซา สร้างข้ึนอาณาจักรชิลลา่มาตั้งเเตป่ี ค.ศ.535 ซ่ึง

วัดเเห่งน้ีมีความสวยงามเเละสมบูรณ์เเบบอย่างมาก จนท าให้

ได้รับการคัดเลือกเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากองคก์าร 

UNESCO เมื่อปี ค.ศ.1995 ท าให้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยว

ส าคญัของเมืองเคียงจ ูภายในวดัจะมีเจดีย์เก่าเเก่ อันเปน็

สัญลักษณ์ของวดัโดยเจดียท์ั้งสององค์น้ันมีการคัดลอกเเบบไป

เเสดงที่พิพิธภัณฑ์เมอืงเคียงจูอีกดว้ย ซ่ึงมีชื่อเรียกกันวา่เจดีย์ 

Seoktap และ Dabotapจากนั้น น าทา่นเดินทางสู่ เมืองปูซาน  

ค้่า            บริการอาหารค้่า ณ ภตัตาคาร เมน:ูเมนูบิบมิบบั  ข้าวย้าเกาหลี กบั ซปุ สุกี สไตลเ์กาหลี 

                   :ที่พัก:ARBAN HOTEL หรือระดับใกล้เคียงกัน: 

                     (ชื่อโรงแรมท่ีท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน ก่อนวันเดินทาง) 

วันที่สี่  หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน(ซานโตรินี่เกาหล)ี–Songdo Skywalk - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย   
Busan Tower - Duty Free - ตลาดปลาจากัลชิ – ตลาดนัมโพดง            เช้า,เที่ยง,เย็น 

เช้า           บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน หรือ ซานโตริน่ี
เกาหลี  โดยชื่อเรียกน้ีมาจากลักษณะอันโดดเด่นของหมู่บ้าน
วัฒนธรรมคัมชอน หมู่บ้านที่ตั้งอยู่บน เนินเขา เรียงตัวสลับกันไปมา
สีสันสดใส ในอดีตหมู่บ้านน้ีเคยเป็นที่อยู่อาศัยของของผู้ลี้ภัย
สงครามเกาหลี  จนในปี  2009 รัฐบาลเกาหลี  ได้ส่ งเส ริมการ
ท่องเที่ยวมีการพัฒนาปรับปรุงทัศนียภาพ ให้น่าอยู่มากยิ่งข้ึน โดย
ปรับเปลี่ยน หมู่บ้านคัมชอนให้มีสีสันโดดเด่นด้วยการทาสีวาดภาพ 
ตามก าแพงและตัวบา้น ให้ดูสดใส น่ารัก บ้านเรือน หลายหลังเปลีย่นเป็นสตดูโิอและแกลลอร่ีบางจุดก็เป็นร้าน
ขายสินค้า ทั้งสินค้าพื้นเมืองสินค้าสมัยใหม่ รวมไปถึงร้านกาแฟ และได้โด่งดังจากซีร่ีย์เร่ือง Running Man 
ที่มาถ่ายท าที่น่ี จึงท าให้หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอนแห่งน้ีเป็นที่รู้จักมีนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีและต่างประเทศ
มาเที่ยวกันมากข้ึน  
จากน้ันน าท่านแวะชมศูนย์สมุนไพรบ ารุงตับ ฮอกเกตนามู ต้นไม้
ชนิดน้ีเจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะและระดับสูง
เหนือน้ าทะเล50-800เมตร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมน ามารับประทาน
เพื่อช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ไม่ถูกท าลาย
จากการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหร่ี สารตกค้างจากอาหารและยา  
จากน้ันน าท่านเดินทางสู ่SongdoSkywalk(ซองโด สกายวอล์ค) 
เป็นสะพานชมวิวที่ทอดยาวลงไปในทะเลความยาวประมาณ 104 
เมตร ตั้งอยู่บริเวณชายหาดซองโด นอกจากนี้ยังเป็นทีถ่่ายท า
รายการ ดังของเกาหล ีเช่น We Got Married ฯลฯ น าทา่นเดินทางสู ่พิพิธภัณฑ์สาหร่าย (Seaweed 



 

 

 

 

 

 

 

 

Museum) ซ่ึงท่านจะได้เรียนรู้การท าสาหร่ายของชาวเกาหลี ประวัตคิวามเป็นมาและความผกูผันทีช่าวเกาหลี
ที่มีต่อสาหร่าย จากนั้นเก็บภาพความประทับใจ กับการสวมใส่ชุด
ประจา้ชาติของประเทศเกาหลีใต้ “ฮันบก”  
น าท่านเดินทางสู่ ปูซานทาวเวอร์ (Busan Tower) ตั้งอยู่ในสวนยอง
ดูซาน  ปูซานทาวเวอร์แห่งน้ี สูง 69 เมตร สูงกว่าระดับน้ าทะเล  120
เมตร ถือเป็น Landmark ส าคัญของเมือง ส าหรับชั้นแรกของหอคอย 
เป็นบริเวณขายของที่ระลึก และงานหัตถกรรมแบบดั้งเดิมของเกาหลี 
เช่น พวงกุญแจ,เคร่ืองปั้นดินเผา,ตุ๊กตา และอื่นๆ อีกมากมายคนที่มา
เที่ยวที่น่ี ส่วนมากจะเป็นคู่รัก ทั้งชาวเกาหลีและนักท่องเที่ยวต่างชาติ 
คู่รักส่วนมากจะเตรียมกุญแจมาคล้องตรง ที่ราวระเบียงรอบฐานของหอคอย เพราะมีความเชื่อว่าคู่รักที่ได้มา
คล้องกุญแจที่นี่จะรักกันยาวนานตลอดไป ส่วนด้านบนสุดของหอคอยเป็นจุดส าหรับชมวิวทิวทัศน์ของเมืองปู
ซานแบบพาโนราม่า 360องศา (ไมร่วมค่าข้ึนลิฟท์และกุญแจคู่รัก)  

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมน:ูเมนูไกตุ๋่นโสม 
บ่าย แวะชม ศูนยร์วมเคร่ืองส้าอางค์ เลือกซ้ือผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้าและเคร่ืองส าอางค์หลากหลายแบรนด์ อาทิ 

B2B,Closee Dr.,Rojukiss, ครีมเมือกหอยทาก,เซร่ัมพิษงู,ครีมโบท็อก,เจลอโรเวร่า. ครีมน้ าแตก,BB Cream 
ฯลฯ แวะชม ร้านน้ ามันสนเข็มแดง มหศัจรรย์แห่งธรรมชาติผ่านผลงานการวิจัยมากมายจากมหาวิทยาลัย
แห่งชาติโซล ประเทศเกาหลีใต้มีสรรพคุณช่วยลดไขมันัและน้ าตาลในกระแสเลือด ป้องกันการเกิดเส้นเลือด 
ตีบ แตก ตัน และสามารถล้างสารพิษในร่างกายเพื่อเพิ่มภูมิต้านทานและท าใหอ้ายุยืนแบบชาวเกาหลี ช้อปปิ้ง
สินค้าปลอดภาษี ณ Duty Free ให้ท่านได้เลือกซ้ือสินค้าแบรนด์  เนมน าเข้าจากต่างประเทศมากมาย
หลากหลายชนิด จากน้ัน น าท่านเดินทางสู่ ตลาดปลาจากัลชิ (Jagalchi Market) แหล่งรวมขายส่งปลาทุก
ชนิด ทุกวันจะมีของสดของทะเลมากมายน ามาประมูลกันในยามเช้ามืด และช่วงสายยังสามารถซ้ือในราคา
ปลีกที่ค่อนข้างถูก จากน้ัน น าท่านเดินทางสู่ ตลาดนัมโพดง (Nampodong Street) แหล่งช้อปปิ้งขนาด
ใหญ่อีกแห่งหน่ึงของเมืองปูซาน ที่น่ีเต็มไปด้วยร้านค้า เสื้อผ้า เคร่ืองประดับ เคร่ืองส าอาง ของฝาก ของที่
ระลึก มากมายให้ท่านได้ช้อปปิ้งอย่างจุใจอีกทั้งยังมีอาหารแบบ Local ให้ท่านได้เลือกทานแบบเต็มที่ 

ค้่า    บริการอาหารค้่า ณ ภัตตาคาร BUFFET AT JAGALCHI 

            :ที่พัก: ARBAN HOTEL หรือระดับใกลเ้คียงกัน : 
(ชื่อโรงแรมท่ีท่านพัก ทางบริษัทจะท้าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน ก่อนวันเดินทาง)ว ั

วันที่ห้า         วัดแฮดงยงกุงซา – หมู่บ้านอซกล – ตลาดซอมุน – ถนนสตรีทฟู้ด   
Super Market - ล็อตเต้ เอาท์เลท – สนามบินนานาชาติแทกู              เช้า,เที่ยง                                    

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
จากน้ัน น าทา่นเดินทางสู่ วดัแฮดงยงกุงซา(Haedong 
Yonggungsa Temple) วัดเก่าแกท่ี่สวยสุดในปูซาน สร้างอยู่บน
โขดหินริมทะเล มาตั้งแต่ปี 1376 และได้ท าการบูรณะอกีคร้ังในป ี
1970 จนมาถึงปัจจบุัน โดยจะมีเจดีย์สามชั้น และสิงโตสี่ตัว หัน
หน้าออกไปทางทะเล ซ่ึงสิงโตทั้งสีต่ัวน้ี คือสัญลักษณ์ของความ
ยินดี ความโกรธ ความเศร้า และความสุข  
ท่านสู่ ศูนย์โสมรัฐบาล ซ่ึงรับรองคุณภาพจากรัฐบาล เป็นโสมที่
อายุ 6 ปี ซ่ึงถอืวา่มคีุณภาพดีที่สดุ ใหท้่านได้เลือกซื้อโสม
คุณภาพและราคาถูกกวา่ไทย 2 เท่า โสมเกาหลถีือเป็นยาบ ารุง
ร่างกาย หรือสามารถซ้ือเป็นของฝากจากประเทศเกาหลี  จากนั้น
น าทุกท่านเดินทางกลับสู ่เมืองแทก ู

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู:ชาบูชาบู  
บ่าย    น าท่านชม หมูบ่้านอซกล (Daegu Otgol Village) ตั้งอยู่บริเวณ

เขาพลักงซาน หมู่บา้นเก่าแก่เป็นที่อยู่ของพวกขุนนางและชน
ชั้นสูง แห่งยุคสมัยราชวงศ์โชซอน ถูกสร้างข้ึนในปี 1630 โดย
ตระกูล Choi ตระกูลเกา่แกข่องเมืองแทกู เป็นที่รู้จักกันดีในฐานะ
สถานทีถ่่ายท ารายการชื่อดงัอย่าง RunningManและซีรีย์เร่ือง Jekyll and Hyde  
จากน้ัน น าทา่นเดินทางสู่ ตลาดซอมุน หน่ึงในตลาดที่เก่าแกท่ี่สุด
ของเมืองแทกู ด าเนินการคา้มาตั้งแต่สมัยโซชอน ปัจจบุันเป็นตลาด
ใหญ่ที่รวมสินคา้อุปโภค บริโภคไวห้ลากหลาย  ประเภท
เปรียบเสมือนย่านจตุจักร ประตูน้ า เดินทางสู ่ถนนสตรีทฟู้ด เต็ม
ไปดว้ยร้านอาหารพื้นเมืองยอดนิยมของเกาหลี กระจายตามสองฝั่ง
ถนน จากนั้นน าทา่น แวะละลายเงินวอน Super Market เลือก
ซ้ือสินคา้เกาหลีโดยเฉพาะของกิน เช่น บะหมี่ซินราเมยีน (มาม่าส



 

 

 

 

 

 

 

 

ไตลเ์กาหลี),อูด้ง,กิมจ,ิขนมช็อคโก้พาย,น้ าจิ้มปรุงรสหมยู่างเกาหล,ีไก่ตุ๋นโสมส าเร็จรูปในราคาพิเศษ  
จากน้ันน าท่านเดินทางสู ่ลอ็ตเต้ เอาท์เลท(Lotte Outlet) เป็น Outlet ที่ใหญท่ี่สดุในปูซาน  สวรรค์นักช้อป 
ละลายเงินวอนอยา่งคุ้มค่า ศูนย์รวมสินคา้แฟชั้น กว่า 500 แบรนด์ รวมกันอยู่ที่นี ่มสีินค้าราคาพิเศษ ลดกัน
ทุกวัน ดว้ยราคาทีล่ดตั้งแต ่30-80% มีสินคา้ให้เลือกชอ้ปปิ้งมากมาย ทั้งHi- End ,Hi -Street เช่น Prada 
,Gucci ,Bean Pole,Polo, MCM, Nike และ Adidas เปน็ต้น 
ได้เวลาพอสมควรเดินทางสูส่นามบินแทก ู

21.10 น.   เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน t’Way  เที่ยวบินที่ TW105  

                            (ไม่มีบริการอาหารเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง ท่านสามารถสัง่ซ้ือไดต้ามอธัยาศยักบัพนกังานตอ้นรับบนเคร่ือง) 
00.55+1 น.   ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทับใจ 

 

หากทา่นต้องซื อบัตรโดยสารภายในประเทศเพื่อไปและกลับกรุงเทพฯ    

กรุณาแจ้งบริษัท ก่อนท้าการจอง มิฉะนั น บริษัทฯ มิสามารถรับผิดชอบใดใด ทั งสิ น 

ราคาทวัร์รวม ราคาทวัร์ไม่รวม 

- ค่าตั๋วโดยสารเคร่ืองบินไป-กลับชั้นประหยัดพร้อม
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามที่ระบุในรายการ (ตั๋ว
กรุ๊ปไม่สามารถเลื่อนวันกลับได้ ต้องไป-กลับพร้อม

คณะเท่านั้น ) ที่น่ังเป็นไปตามสายการบินจัดสรร
ตามกรุ๊ปทัวร์ ไม่สามารถระบุได้ 

- ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ 
- ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ 
- ค่าที่พักตามระบุในรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน 

ตามโรงแรมที่ระบหุรือเทียบเท่า 
- ค่ายานพาหนะน าเที่ยวตามรายการ 
- ค่าน้ าหนักสัมภาระ สายการบิน T’Way 

ก าหนดน้ าหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเคร่ืองไป-
กลับ ท่านละ 20กก สัมภาระถือข้ึนเคร่ือง(Carry 
on) 10 กก. 

- ค่าหัวหน้าทัวร์น าท่านท่องเที่ยวตลอดรายการใน
ต่างประเทศ 

- ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง การชดเชย
อุบัติเหตุส่วนบุคคลกรณีเสียชีวิตสูญเสีย   อวัยวะ 
สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 1,000,000 
บาท การรักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละคร้ัง
500,000บาท(เงื่อนไขตามกรมธรรม์)ไม่รวม
ประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซ้ือประกันสุขภาพ
เพิ่มได้ 

 

- พาสปอตต่างชาติ (ช้าระเพิ่ม 800บาท/ท่าน) 
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง, ค่า

โทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึง
ค่าอาหาร และเคร่ืองดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ 
(หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์
แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก) 

- ค่าทิปคนขับรถและไกด์ท้องถิ่นท่านละ 50,000 
วอนหรือ 1,500 บาท ต่อท่านตลอดทั้งทริป(ช าระ
ที่สนามบิน) 

- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
(กรณี ท่ีท่านต้องการใบเสร็จรับเงินในนามบริษัทหรือ

ต้องการใบก ากับภาษี) 
- ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระที่หนักเกินจากสายการบิน

ก าหนด (ปกติ 15 กก.) 
- ค่าวีซ่าส าหรับพาสปอร์ตต่างด้าว 

กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ต 2)ใบประจ าตัว
คนต่างด้าว 3)ใบส าคัญถิ่นที่อยู่ 4)ส าเนาทะเบียน
บ้าน(ถ้ามี) 5)สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี) 6)รูปถ่ายสี 2 
น้ิว 2 รูป แล้วทางบริษัทฯจะเป็นผู้ด าเนินการยื่นวีซ่า
ให้ท่านโดยจ่ายค่าบริการต่างหาก 
(ส าหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทาง
ต้องท าเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า) 

 

ประกาศส้าคัญ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว ค่าทัวร์ที่จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการช าระแบบจ่ายช าระขาด และผู้
จัดได้ช าระให้กับสายการบินและสถานที่ตา่งๆ แบบช าระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง  ฉะน้ันหากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือ
ใช้บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใด หรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทย
และประเทศเกาหลีใต้)  ทางผู้จัด ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทั้งค่าตั๋วเคร่ืองบินให้แก่ท่าน  

*ขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปลี่ยนราคาเพิ่ม หากมกีารปรับข้ึนของภาษีน้ ามันหรือภาษีใดๆ จากสายการบิน * 
หมายเหตุส้าคัญ  : ราคาและค่าบริการเป็นราคาตั๋วเคร่ืองบินโปรโมชั่น เมื่อช าระเงินค่าจองทัวร์  ค่าทัวร์  มิสามารถ
เปลี่ยนแปลง วันเดินทาง ชื่อผู้เดินทาง และ/หรือ ยกเลิก เลื่อนวันเดินทาง ขอคืนเงินมัดจ า ค่าทัวร์ได้ทุกกรณี และ กรณีที่ท่าน
เดินทางมาจากต่างจังหวัด โดยเคร่ืองบินภายใน กรุณาแจ้งบริษัทฯก่อนที่ท าการจองตั๋วเคร่ืองบิน มิฉะน้ัน บริษัทฯไม่
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึน กรณีกรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางโดยจ านวนสมาชิกไม่ถึง 20 ท่าน บริษัทฯแจ้งท่านก่อนการ
เดินทาง 7 วัน โดยคืนเงินค่าทัวร์ให้กับท่านทั้งหมด หรือเลื่อนการเดินทางในช่วงการเดินทางอื่น และค่าบริการน้ีรับเฉพาะ
นักท่องเที่ยวชาวไทยเท่าน้ัน และกรณีที่ท่านเมื่อเดินทางถึงแล้วไม่ท่องเที่ยวพร้อมคณะบริษัทฯขอเรียกช้าระเงินเพิ่ม



 

 

 

 

 

 

 

 

ท่านละ 300 USD   ประเทศเกาหลีใต้จะมีช่างภาพมาถ่ายรูป และช่วยดูแลอ้านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
และวันสุดท้ายช่างภาพจะน้าภาพถ่ายมาจ้าหน่ายกับลูกทัวร์ หากว่าท่านใดสนใจสามารถซื อได้ แต่ถ้าท่านใดไม่
สนใจก็ไม่ต้องซื อ เพราะทางบริษัททัวร์ไม่มีการบังคับลูกทัวร์ซื อแต่อย่างใด แต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหน้า 
 
ข้อความส้าคัญ โปรดอ่านอย่างละเอียด 

ในกรณีที่ลูกค้าเดินทางไปประเทศเกาหลีใต้ แล้วไม่สามารถผ่าน เข้า-ออก นอกประเทศได้ ท้าให้ลูกค้าต้องถูก
ส่งตัวกลับเข้าประเทศไทย จึงมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ นในการเปลี่ยนตั๋วขากลับ และรวมถึงค่าบริการอื่นๆที่เกิดขึ นด้วย ฉะนั น 
ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ นที่ทางประเทศนั นๆเรียกเก็บ ทางผู้จัดและทางสายการบินจะไม่
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ นในทุกกรณี หรือต้องรอกลับประเทศไทยในเที่ยวบินถัดไปที่มีที่นั่งว่าง หรือตามวันเดินทาง
ของตั๋วเครื่องบิน ทั งนี  ขึ นอยู่ทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศเกาหลีใต้และสายการบินเป็นผู้พิจารณา ทางผู้
จัดไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้   ** ตม. ตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลีใต้จะมีการสุ่มตรวจ และอาจมีการเรียกไป
สัมภาษณ์ ในการที่ทางตรวจคนเข้าเมืองเรียกสัมภาษณ์นั น ขึ นอยู่กับทางตรวจคนเข้าเมืองเป็นผู้พิจารณา และอยู่ใน
ดุลพินิจของทางเจ้าหน้าที่ ตม. ทางบริษัททัวร์ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ 

  
 เงื่อนไขในการจอง   มัดจ้าท่านละ 8,000 บาทต่อท่าน  และ ช าระส่วนทีเ่หลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 15 วนัล่วงหน้า 

(การไม่ช าระเงินคา่มดัจ า หรือช าระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถกูระงับการจา่ยไม่วา่ดว้ยสาเหตใุดใด ผู้จดัมีสิทธิยกเลกิการจอง
หรือยกเลกิการเดินทาง)   

**ส าเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดนิทาง (*จะตอ้งมีอายุเหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลบั*)  
กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะน้ันทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุและด่านตรวจปฏิเสธการออกและ
เข้าเมืองท่าน*** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจ า หรือส่งพร้อมยอดคงเหลือ** 
เอกสารใช้ในการเดินทาง  

- หนังสือเดินทางทีเ่หลืออายกุารใช้งานมากกวา่ 6 เดอืน **กรณีท าหนังสอืเดินทางเล่มใหม่กรุณาเตรียมหนังสือ
เดินทางเล่มเกา่ไปด้วย ณ วนัเดินทาง  หนังสอืรับรองการท างานเป็นภาษาอังกฤษ (ต าแหน่ง, เงินเดอืน) 

- ส าเนาบตัรพนักงาน และส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน พร้อมเซ็นส าเนาถูกต้อง 
- กรณีที่ท่านเป็นเจา้ของกิจการกรุณาเตรียมส าเนาหนังสอืจดทะเบียนที่มชีื่อท่านพร้อมเซ็นรับรองส าเนา 
-    กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษาเตรียมหนังสือรับรองจากทางสถาบันเป็นภาษาอังกฤษ 
-    การเรียกเกบ็เอกสารเพิม่เติมน้ีเพื่อประโยชน์ในการเดินทางเข้าประเทศเกาหลีของท่านที่ทางบริษัทจะได้   
     แจ้งใหห้วัหน้าทวัร์ทราบเพื่อใหค้ าแนะน าท่านในการเข้าเมืองเกาหลีใต้ 

การยกเลกิการจอง:เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเคร่ืองบินเป็นราคาแบบซื้อขาด เมื่อทา่นตกลงจองทวัร์โดยจ่ายเงินมัดจ า 
หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ขอสงวนสิทธิในการยกเลกิ การเดินทาง เลือ่นการเดินทาง ขอคืนเงินไมว่่ากรณีใดทั้งสิน้  

หมายเหตุ 
กรุณาอ่านศึกษารายละเอยีดทั งหมดก่อนทา้การจอง เพื่อความถกูต้องและความเข้าใจตรงกันระหวา่งท่านลูกค้า
และบริษัท ฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั งหมดกบัทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้
ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั งหมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 25 ท่าน  
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ  
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน
, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม 
และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  
6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง
ต่างๆ ทั้งหมด  
7. รายการน้ีเป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกคร้ังหน่ึง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ
เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเร่ืองห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักส าหรับผู้สูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ี
ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถ
รับประกันได้   
9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7วันก่อนการเดินทาง 
มิฉะน้ัน บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผู้มีอ านาจของผู้จัดก ากับเท่าน้ัน  
11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เน่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทาง
ไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน



 

 

 

 

 

 

 

 

รายการท่องเที่ยว อันเน่ืองมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง 
หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ  
12. กรณีต้องการพักแบบ 3ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ3เตียง TRIPLE กรณีโรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิใน
การจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2ห้อง คือ 1ห้องพักคู่ และ 1ห้องพักเดี่ยว โดยไม่ค่าใช้จ่ายเพิ่ม  
13. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของเกาหลี หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจท าให้เวลา
ในการท่องเที่ยวและ ช้อปปิ้งแต่ละสถานที่น้อยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขับรถในการบริหารเวลา ซ่ึง
อาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางคร้ังที่ต้องเร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม 
14. บริการน้ าดื่มวันละ1ขวดต่อคนต่อวัน เร่ิมในวันที่2ของการเดินทางถึงวันที่5ของการเดินทางรวมจ านวน 4 ขวด 
15. การบริการของรถบัสน าเที่ยวเกาหลี ตามกฎหมายของประเทศเกาหลี มัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความ
เหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตาม
สถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 
16. การประกันภัย ที่บริษัทฯได้ท าไวส้ าหรับความคุ้มครองผู้เดินทาง เป็นการการประกันอุบัตเิหตุจากการเดินทางทอ่งเที่ยว 
ตาม พ.ร.บ การทอ่งเที่ยว เท่าน้ัน ไม่ได้ครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจบ็ไข้ได้ป่วย ท่านสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของ
บริษัทฯได ้และทางบริษัทฯถือวา่ทา่นไดเ้ข้าใจและยอมรับข้อตกลงแล้วเมื่อท่านช าระเงินค่าทัวร์  
(ท่านสามารถซ้ือประกันสุขภาพ ในระหวา่งการเดินทางได้ จากบริษัท ประกันทัว่ไป และควรศึกษาเงือ่นไขความคุ้มครองให้
ละเอียด) 
17. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนคา่ใช้จ่ายตา่งๆ ได้เน่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตวัแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทาง
ไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทกุประเทศใน
รายการทอ่งเที่ยว อันเน่ืองมาจากการกระท าทีส่่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง 
หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอืน่ ๆ 
 

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


