
  

 

 

            

 

 

KTW21:ทวัรเ์กาหล ีปซูาน-เคยีงจ-ูแทก ู5วนั 3คนื 
เที ยวครบไฮไลท ์ในโปรโมช ั นสดุคุม้!! 

หมูบ่า้นวฒันธรรมคมัซอง หรอื ซานโตรนิี เกาหล ีสวนสนกุ E-World 83 Tower Magic art   
ซองโด สกายวอลค์ ปซูานทาวเวอร ์ พพิธิภณัฑส์าหรา่ย วดัพลุกกุซา ถํ Gาซอกกรูมั 

หมูบ่า้นโบราณ ฮนันก เคยีวชอน วดัดงฮวาซา หอดดูาวว็อมซ็องแด วดัแฮดงยงกงุซา  
ล็อตเต ้เอาทเ์ล็ท ตลาดปลาจากลัป์ซ ีตลาดนมัโพดง สตรทีฟดูส ์          

พกัปซูาน 2คนื แทก ู1คนื 
บนิตรงโดยสายการบนิ T’Way Boeing 737-800 189ที น ั ง 

                                                     กําหนดวนัเดนิทาง 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก2-6ปี 
ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดี ยวเพิ ม ที น ั ง 

31ตลุาคม-4พฤศจกิายน 62 14,888 

ไมม่รีาคาเด็ก 
Inf 5,000฿ 

4,500 25 
6-10 พฤศจกิายน 62 14,888 4,500 25 

14-18 พฤศจกิายน 62 17,888 4,500 25 
20-24 พฤศจกิายน 62 15,888 4,500 25 

28พฤศจกิายน-2ธนัวาคม 62 15,888 4,500 25 
4-8 ธนัวาคม 62 16,888 4,500 25 

6-10 ธนัวาคม 62 17,888 4,500 25 
18-22 ธนัวาคม 62 19,888 4,500 25 
26-30 ธนัวาคม 62 22,888 4,500 25 

28ธนัวาคม-1มกราคม 62 24,888 4,500 25 
29ธนัวาคม-2มกราคม 62 24,888 4,500 25 

วนัแรก          สนามบนิสวุรรณภมู ิ
22.30 น.  �คณะพรอ้มกนัที� สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ช ัGน 4 สายการบนิ t’Way 

โดยมหีัวหนา้ทัวรแ์ละเจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯรอตอ้นรับและอํานวยความสะดวกกอ่นขึ&นเครื�อง 



  

 

 

            

 

 

วนัที สอง       สนามบนินานาชาตแิทก ู– วดัดงฮวาซา – สวนสนกุE-World - 83 Tower –Magic Art–
Dongseongno Street                                                                           �,เที ยง,เย็น 

02.25น. �บนิลัดฟ้าสู ่เมอืงแทก ูสาธารณรฐัเกาหลใีต ้โดยสายการบนิ t’Way  เที ยวบนิที  TW106  
                             (ไมม่บีรกิารอาหารเครื�องดื�มบนเครื�อง ทา่นสามารถสั�งซื&อไดต้ามอธัยาศัยกบัพนักงานตอ้นรับบนเครื�อง)  
09.20น.  เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตแิทก ูสาธารณรฐัเกาหลใีต ้ 

(เวลาทอ้งถิ�นเร็วกวา่ไทย 2ช.ม. กรณุาปรับนาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถิ�นเพื�อสะดวกในการนัดหมาย) 
หลังจากผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรแลว้  
เดนิทางสูเ่มอืงแทกเูมอืงแทกเูป็นเมอืงที�ใหญอ่นัดับที�สามของประเทศเกาหลใีต ้ 
จากนั&นนําทา่นเดนิทางสู ่วดัดงฮวาซา(Donghwasa Temple) เป็น
วัดเกา่แกก่วา่ 1,500 ปี สรา้งในสมัยกษัตรยิโ์ซจแิหง่อาณาจักรชลิลา 
ภายในม ีอมติาภะพทุธเจา้  และพระพทุธรปูหนิพระศรศีากยมนุอียูด่า้น
นอกอยูใ่นหบุเขาพัลกงซาน อกีหนึ�งไฮไลทก์็คอืยัคซายอแรแดพลุ 
Yaksa-yeoraedaebul พระขนาดใหญท่ี�สรา้งขึ&นเพื�อเป็นศนูยร์วมใจของ
ผูม้าสวดมนตทํ์าบญุมคีวามสงูถงึ 17 เมตร นอกจากนี& ยังมหีอคอยหนิ 
โคมไฟหนิ รปูปั&นสงิโต และดอกไมท้ี�ประดับฐานพระพทุธรปูดา้นหลัง
พระพทุธรปูเป็นหมูห่นิที�โอบรอบสวยงามมาก นับเป็นผลงาน
ประตมิากรรมหนิระดับโลก 

เที ยง            �บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมน:ูโอซมัพลุโกก ิหรอื สกุ ีGก ึ งนํ Gาก ึ งแหง้ 
บา่ย  นําทา่นเดนิทางสู ่สวนสนุกE-World (รวมคา่เขา้) นับเป็นสวนสนุกประจํา

เมอืงแทกแูละเป็นสวนสนุกที�ใหญเ่ป็นลําดับที�สามของประเทศเกาหลใีต ้เครื�อง
เลน่ที�ไดรั้บความนยิมมากที�สดุคอื สกายจั&ม อกีทั &งเครื�องเลน่สดุมันส ์อาท ิรถไฟ
เหาะ,Ballon Race ,Water Fall Plaza และอื�นๆ และยังมเีทศกาลดอกไมต้าม
ฤดกูาลใหท้กุทา่นไดเ้ลอืกมมุถา่ยภาพเพื�อนเก็บเป็นที�ระลกึอกีดว้ย เดนิทางสู ่83 
Tower (รวมคา่ขึGนลฟิท)์หอคอยชมววิที�สงูที�สดุและเป็นสญัลักษณ์ของ
เมอืงแทก ูหอคอยแหง่นี&ตั &งอยูบ่นเนนิเดน่สงา่ มองเห็นแตไ่กลดา้ยบนเป็นจดุชม
ววิที�ดทีี�สดุของเมอืง สามารถมองเห็นทัศนยีภาพของเมอืงแทกโูดยรอบแบบ 360
องศา จากนั&น นําทา่นถา่ยภาพที� Art Magic ซึ�งเป็นงานศลิปะภาพวาดลวงตา
ซึ�งเป็นแนวคดิรปูแบบใหมเ่พื�อตอ้งการจะจดุปร  ะกายความคดิสรา้งสรรค ์และ
จนิตนาการ ของการสรา้งภาพโดยใชเ้ทคนคิจากภาพสามมติทิี�ทกุทา่นสามารถมี
สว่นรว่มกบัผลงานเหลา่นี&ได ้อยา่งสนุกสนานจากนั&นนําทา่น
เดนิทางสู ่Dongseongno Street ตลาดเสื&อผา้ขนาดใหญ ่
และถนนสายแฟชั�น ที�สําคัญของเมอืงแทก ูเป็นถนนที�เต็มไป
ดว้ยรา้ นคา้ มากมาย และสิ&นคา้หลากหลายชนดิใหเ้ลอืกซื&อ
ตามรสนยิมของแตล่ะทา่น มตีั &งแตเ่สื&อผา้ ของใช ้
เครื�องประดับ เป็นจดุที�เหมาะกบัการชอ้ปปิ&งอยา่งมาก  

คํ า �บรกิารอาหารคํ า ณ ภตัตาคาร เมนู:จมิดกั(Jimdak) 
:ที พกั:IN STAR HOTEL/CYSTAL HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั: 

(ชื�อโรงแรมที�ทา่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วนั กอ่นวนัเดนิทาง) 
วนัที ส ี  Gyeongju Donggung Palace - หมบ่า้นโบราณ ฮนันก เคยีวชอน - ถํ Gาซอกกรูมั -  

หอดดูาวซอมซองแด - วดัพลกูกุซา                                                   �เชา้,เที ยง,เย็น 
 

เชา้  � บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
จากนั&นนําทา่นเดนิเขา้ชม พระราชวงั Gyeongju Donggung 
Palace และ Wolji Pond เป็นที�ตั &งของพระราชวังรองซึ�งใชเ้ป็น
พระราชวังของมกฎุราชกมุารและอาคารอื�น ๆ อกีทั &งยังเป็นหอ้งจัด
เลี&ยงสําหรับงานสําคัญระดับชาตแิละผูเ้ขา้ชมที�สําคัญอกีดว้ย 
หลังจากการลม่สลายของ Silla ตามดว้ย Goryeo และ Joseon 
สถานที�นี&มชี ื�อวา่ 'Anapji' แทนตอ่มาชิ&นสว่นจากเครื�องปั&นดนิเผาที�
แกะสลักตัวอักษร "Wolji" ถกูคน้พบในปี 1980 และพบวา่ Wolji มี



  

 

 

            

 

 

ความหมายของบอ่สะทอ้นดวงจันทร ์ดังนั&นชื�อ'Anapji'จงึเปลี�ยนเป็นปัจจบุนัพระราชวัง Donggung และ 
Wolji Pon   
จากนั&นนําทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นโบราณ ฮนันก เคยีวชอน (kyochon hanok village Gyonchon) 
สถานที�แหง่นี&ครั &งหนึ�งเคยเป็นโรงเรยีนแหง่ชาตใินชว่งยคุยคุอาณาจักรชลิลา เคยเป็นมหาวทิยาลัยในชว่งยคุ
โกเรยีว และ เคยเป็นโรงเรยีนขงจืmอในชว่งยคุโชซอน ภายในหมูบ่า้นมสีถานที�มากมายที�ควรแวะเยี�ยมชม 
เชน่ โรงเรยีนขงจ ้อื สะพานWoljeonggyo และบา้นของ ตระกลู Gyeongju Choi Clan ดังน ้นัหมูบ่า้นนี&จงึ
เป็นหนึ�งในสถานที�เที�ยวดังของเมอืงเคยีงจ ู และ ชื�อไกท่อดเจา้ดังเกาหล ี Kyochon Chickenก็มาจากชื�อ
หมูบ่า้นนี& 

เที ยง  �บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมน:ูพลุโกก ิ 
บา่ย     นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเคยีงจ ูเป็นเมอืงหลวงเกา่ของอาณาจักรชลิลา หนึ�งใน

สามอาณาจักรของเกาหลโีบราณโดยเคยีงจูเป็นเมอืงโบราณอายกุวา่สองพันปี 
คอืเริ�มมกีารตั &งถิ�นฐานเป็นเมอืงตั &งแต่กอ่นครสิตก์าล จนมารุ่งเรอืงถงึขดีสดุใน
ศตวรรณที� 7 คนสว่นใหญรู่จั้กเมอืงนี&จากซรีี�ยเ์รื�อง ซอนตอ๊ก ราชนิสีามแผน่ดนิ  
นําทา่นชม ถํ Gาซอกกรูมั(Seokguram Grotto) อกีหนึ�งมรดกโลกเป็นวัด
พทุธศาสนาโบราณของเกาหลใีต ้กอ่ตั &งขึ&นในชว่งกลางศตวรรษที� 8 จากลาน
จอดรถจะเห็นอาคารสวยๆตั &งเรยีงรายไปตามเนนิเขา ลอ้มรอบดว้ยเทอืกเขา
เป็นทวิแถว สวยงามจับตามาก เดนิขึ&นเขาไปเพื�อชมพระพทุธรปูแกะสลักจาก
หนิแกรนติอายนัุบพันปีซึ�ง ประดษิฐานอยูใ่นถํ&า จากนั&น นําทา่นชม 
หอดดูาวซอมซองแด หอดดูาวที�เกา่แกท่ี�สดุที�ยังคงเหลอือยูใ่น
เอเชยีตะวันออก ถกูสรา้งขึ&นในรัชสมัยของสมเด็จพระราชนิซีอนด๊
อก(Seon Deok) แหง่อาณาจักรชลิลา เพื�อใชสํ้าหรับการสงัเกต
ดาวในการคาดการณ์สภาพอากาศ และถกูกําหนดใหเ้ป็นสมบตัิ
ของชาต ิจากนั&นเดนิทางสู ่วดัพลุกกุซา สรา้งขึ&นอาณาจักรชลิลา่
มาตั &งเเตปี่ ค.ศ.535 ซึ�งวัดเเหง่นี&มคีวามสวยงามเเละสมบรูณ์เเบ
บอยา่งมาก จนทําใหไ้ดรั้บการคัดเลอืกเป็นมรดกโลกทาง
วัฒนธรรมจากองคก์าร UNESCO เมื�อปี ค.ศ.1995 ทําใหก้ลายเป็นสถานที�ทอ่งเที�ยวสําคัญของเมอืงเคยีงจ ู
ภายในวัดจะมเีจดยีเ์กา่เเก ่อนัเป็นสญัลักษณ์ของวัดโดยเจดยีทั์ &งสององคนั์&นมกีารคัดลอกเเบบไปเเสดงที�
พพิธิภัณฑเ์มอืงเคยีงจอูกีดว้ย ซึ�งมชีื�อเรยีกกนัวา่เจดยี ์Seoktap และ Dabotapจากนั&น นําทา่นเดนิทางสู ่
เมอืงปซูาน  

คํ า           � บรกิารอาหารคํ า ณ ภตัตาคาร เมนู:เมนูบบิมิบบั  ขา้วยําเกาหล ีกบั ซุป สกุ ีGสไตลเ์กาหล ี
                   :ที พกั: THE  KING HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั: 
                     (ชื�อโรงแรมที�ทา่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วนั กอ่นวนัเดนิทาง) 

วนัที ส ี  หมูบ่า้นวฒันธรรมคมัชอน(ซานโตรนิี เกาหล)ี - ซองโด สกายวอลค์ - พพิธิภณัฑส์าหรา่ย   
ปซูานทาวเวอร ์- Duty Free - ตลาดปลาจากลัช ิ– ตลาดนมัโพดง           � เชา้,เที ยง,
เย็น 

เชา้          � บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
นําท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นวฒันธรรมคมัชอน หรือ ซานโตรนิี 
เกาหลี โดยชื�อเรียกนี&มาจากลักษณะอันโดดเด่นของหมู่บา้น
วัฒนธรรมคัมชอน หมู่บา้นที�ตั &งอยู่บน เนนิเขา เรยีงตัวสลับกันไปมา
สีสันสดใส ในอดีตหมู่บา้นนี& เคยเป็นที�อยู่อาศัยของของผูล้ี&ภัย
สงครามเกาหลี จนในปี  2009 รัฐบาลเกาหลี ไดส้่งเสริมการ
ท่องเที�ยวมกีารพัฒนาปรับปรุงทัศนียภาพ ใหน่้าอยู่มากยิ�งขึ&น โดย
ปรับเปลี�ยน หมู่บา้นคัมชอนใหม้สีสีันโดดเด่นดว้ยการทาสวีาดภาพ 
ตามกําแพงและตัวบา้น ใหดู้สดใส น่ารัก บา้นเรอืน หลายหลังเปลี�ยนเป็นสตดูโิอและแกลลอรี�บางจุดก็เป็น
รา้นขายสนิคา้ ทั &งสนิคา้พื&นเมอืงสนิคา้สมัยใหม่ รวมไปถงึรา้นกาแฟ และไดโ้ด่งดังจากซรีี�ยเ์รื�อง Running 



  

 

 

            

 

 

Man ที�มาถ่ายทําที�นี� จงึทําใหห้มู่บา้นวัฒนธรรมคัมชอนแห่งนี&เป็นที�รูจั้กมีนักท่องเที�ยวชาวเกาหลีและ
ตา่งประเทศมาเที�ยวกนัมากขึ&น  
จากนั&นนําท่านแวะชมศูนยส์มุนไพรบํารุงตับ ฮอกเกตนามู ตน้ไมช้นิดนี&เจรญิเตบิโตในป่าลกึบนภูเขาที�
ปราศจากมลภาวะและระดับสงูเหนือนํ&าทะเล50-800เมตร ชาวเกาหลรีุ่นใหม่นยิมนํามารับประทานเพื�อชว่ย
ดแูลตับใหส้ะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ไมถ่กูทําลายจากการดื�มแอลกอฮอล ์กาแฟ บหุรี� สารตกคา้ง
จากอาหารและยา  

เที ยง  � บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมน:ูเมนไูกตุ่น๋โสม 
จากนั&นนําทา่นเดนิทางสู ่SongdoSkywalk(ซองโด สกายวอลค์) เป็นสะพานชมววิที�ทอดยาวลงไปใน
ทะเลความยาวประมาณ 104 เมตร ตั &งอยูบ่รเิวณชายหาดซองโด นอกจากนี&ยังเป็นที�ถา่ยทํารายการ ดังของ
เกาหล ีเชน่ We Got Married ฯลฯ นําทา่นเดนิทางสู ่พพิธิภณัฑส์าหรา่ย (Seaweed Museum) ซึ�งทา่น
จะไดเ้รยีนรูก้ารทําสาหรา่ยของชาวเกาหล ีประวัตคิวามเป็นมาและความผกูผันที�ชาวเกาหลทีี�มตีอ่สาหรา่ย 
จากนั&นเก็บภาพความประทับใจ กบัการสวมใสชุ่ดประจําชาตขิองประเทศเกาหลใีต ้“ฮนับก”  
นําท่านเดนิทางสู ่ปูซานทาวเวอร ์(Busan Tower) ตั &งอยูใ่นสวนยอง
ดูซาน  ปูซานทาวเวอรแ์ห่งนี& สงู 69 เมตร สูงกว่าระดับนํ&าทะเล  120
เมตร ถอืเป็น Landmark สําคัญของเมอืง สําหรับชั &นแรกของหอคอย 
เป็นบรเิวณขายของที�ระลกึ และงานหัตถกรรมแบบดั &งเดมิของเกาหล ี
เชน่ พวงกญุแจ,เครื�องปั&นดนิเผา,ตุ๊กตา และอื�นๆ อกีมากมายคนที�มา
เที�ยวที�นี� สว่นมากจะเป็นคูรั่ก ทั &งชาวเกาหลแีละนักท่องเที�ยวต่างชาต ิ
คู่รักส่วนมากจะเตรียมกุญแจมาคลอ้งตรง ที�ราวระเบียงรอบฐานของ
หอคอย เพราะมีความเชื�อว่าคู่รักที�ไดม้าคลอ้งกุญแจที�นี�จะรักกัน
ยาวนานตลอดไป ส่วนดา้นบนสุดของหอคอยเป็นจุดสําหรับชมววิ
ทวิทัศนข์องเมอืงปซูานแบบพาโนรามา่ 360องศา (ไมร่วมคา่ขึ&นลฟิทแ์ละกญุแจคูรั่ก)  

 แวะชม ศูนยรว์มเครื องสําอางค ์เลอืกซื&อผลติภัณฑบํ์ารุงผวิหนา้และเครื�องสําอางคห์ลากหลายแบรนด ์
อาท ิB2B,Closee Dr.,Rojukiss, ครมีเมอืกหอยทาก,เซรั�มพษิงู,ครมีโบท็อก,เจลอโรเวร่า. ครมีนํ&าแตก,BB 
Cream ฯลฯ แวะชม รา้นนํ Gามนัสนเข็มแดง มหศัจรรย์แห่งธรรมชาตผิ่านผลงานการวจัิยมากมายจาก
มหาวทิยาลัยแหง่ชาตโิซล ประเทศเกาหลใีตม้สีรรพคณุชว่ยลดไขมันัและนํ&าตาลในกระแสเลอืด ป้องกนัการ
เกดิเสน้เลอืด ตบี แตก ตัน และสามารถลา้งสารพษิในร่างกายเพื�อเพิ�มภูมติา้นทานและทําใหอ้ายุยนืแบบ
ชาวเกาหลี ชอ้ปปิ& งสนิคา้ปลอดภาษี ณ Duty Free ใหท้่านไดเ้ลือกซื&อสนิคา้แบรนด์ เนมนําเขา้จาก
ต่างประเทศมากมายหลากหลายชนิด จากนั&น นําท่านเดนิทางสู่ ตลาดปลาจากลัช ิ(Jagalchi Market) 
แหล่งรวมขายสง่ปลาทุกชนดิ ทุกวันจะมขีองสดของทะเลมากมายนํามาประมูลกันในยามเชา้มดื และชว่ง
สายยังสามารถซื&อในราคาปลีกที�ค่อนขา้งถูก จากนั&น นําท่านเดนิทางสู่ ตลาดนมัโพดง (Nampodong 
Street) แหล่งชอ้ปปิ&งขนาดใหญ่อกีแห่งหนึ�งของเมอืงปูซาน ที�นี�เต็มไปดว้ยรา้นคา้ เสื&อผา้ เครื�องประดับ 
เครื�องสําอาง ของฝาก ของที�ระลกึ มากมายใหท้า่นไดช้อ้ปปิ&งอยา่งจใุจอกีทั &งยังมอีาหารแบบ Local ใหท้า่น
ไดเ้ลอืกทานแบบเต็มที� 

คํ า   � บรกิารอาหารคํ า ณ ภตัตาคาร BUFFET AT JAGALCHI 
            :ที พกั:THE  KING HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั : 

(ชื อโรงแรมที ทา่นพกั ทางบรษิทัจะทาํการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 5-7 วนั กอ่นวนัเดนิทาง)ว ั
วนัที หา้         วดัแฮดงยงกงุซา - หมูบ่า้นอซกล – ตลาดซอมนุ – ถนนสตรทีฟู้ ด   

Super Market - ล็อตเต ้เอาทเ์ลท – สนามบนินานาชาตแิทก ู             � เชา้,เที ยง
                                    

เชา้ � รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
จากนั&น นําทา่นเดนิทางสู ่วดัแฮดงยงกงุซา(Haedong 
Yonggungsa Temple) วัดเกา่แกท่ี�สวยสดุในปซูาน สรา้งอยูบ่น
โขดหนิรมิทะเล มาตั &งแตปี่ 1376 และไดทํ้าการบรูณะอกีครั &งในปี 
1970 จนมาถงึปัจจบุนั โดยจะมเีจดยีส์ามชั &น และสงิโตสี�ตัว หัน
หนา้ออกไปทางทะเล ซึ�งสงิโตทั&งสี�ตัวนี& คอืสญัลักษณ์ของความ
ยนิด ีความโกรธ ความเศรา้ และความสขุ  
ทา่นสู ่ศนูยโ์สมรฐับาล ซึ�งรับรองคณุภาพจากรัฐบาล เป็นโสมที�
อาย ุ6 ปี ซึ�งถอืวา่มคีณุภาพดทีี�สดุ ใหท้า่นไดเ้ลอืกซื&อโสม
คณุภาพและราคาถกูกวา่ไทย 2 เทา่ โสมเกาหลถีอืเป็นยาบํารงุ



  

 

 

            

 

 

รา่งกาย หรอืสามารถซื&อเป็นของฝากจากประเทศเกาหล ี จากนั&นนําทกุทา่นเดนิทางกลับสู ่เมอืงแทก ู
เที ยง     � รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมน:ูชาบชูาบ ู 
บา่ย    นําทา่นชม หมูบ่า้นอซกล (Daegu Otgol Village) ตั &งอยูบ่รเิวณเขาพัลกงซาน หมูบ่า้นเกา่แกเ่ป็นที�อยูข่อง

พวกขนุนางและชนชั &นสงู แหง่ยคุสมัยราชวงศโ์ชซอน ถกูสรา้งขึ&นในปี 1630 โดยตระกลู Choi ตระกลู
เกา่แกข่องเมอืงแทก ูเป็นที�รูจั้กกนัดใีนฐานะสถานที�ถา่ยทํารายการชื�อดังอยา่ง RunningManและซรียีเ์รื�อง 
Jekyll and Hyde  
จากนั&น นําทา่นเดนิทางสู ่ตลาดซอมนุ หนึ�งในตลาดที�เกา่แกท่ี�สดุของเมอืงแทก ูดําเนนิการคา้มาตั &งแต่
สมัยโซชอน ปัจจบุนัเป็นตลาดใหญท่ี�รวมสนิคา้อปุโภค บรโิภคไวห้ลากหลาย  ประเภทเปรยีบเสมอืนยา่น
จตจัุกร ประตนํู&า เดนิทางสู ่ถนนสตรทีฟู้ ด เต็มไปดว้ยรา้นอาหารพื&นเมอืงยอดนยิมของเกาหล ีกระจายตาม
สองฝั�งถนน จากนั&นนําทา่น แวะละลายเงนิวอน Super Market 
เลอืกซื&อสนิคา้เกาหลโีดยเฉพาะของกนิ เชน่ บะหมี�ซนิราเมยีน 
(มามา่สไตลเ์กาหล)ี,อดูง้,กมิจ,ิขนมชอ็คโกพ้าย,นํ&าจิ&มปรงุรสหมู
ยา่งเกาหล,ีไกตุ่น๋โสมสําเร็จรปูในราคาพเิศษ  
จากนั&นนําทา่นเดนิทางสู ่ล็อตเต ้เอาทเ์ลท(Lotte Outlet) เป็น 
Outlet ที�ใหญท่ี�สดุในปซูาน  สวรรคนั์กชอ้ป ละลายเงนิวอนอยา่ง
คุม้คา่ ศนูยร์วมสนิคา้แฟชั &น กวา่ 500 แบรนด ์รวมกนัอยูท่ี�นี� มสีนิคา้
ราคาพเิศษ ลดกนัทกุวัน ดว้ยราคาที�ลดตั &งแต ่30-80% มสีนิคา้ให ้
เลอืกชอ้ปปิ&งมากมาย ทั &งHi- End ,Hi -Street เชน่ Prada ,Gucci 
,Bean Pole,Polo, MCM, Nike และ Adidas เป็นตน้ 
ไดเ้วลาพอสมควรเดนิทางสูส่นามบนิแทก ู

21.10 น.   เดนิทางกลับ กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ t’Way  เที ยวบนิที  TW105  
                   (ไมม่บีรกิารอาหารเครื�องดื�มบนเครื�อง ทา่นสามารถสั�งซื&อไดต้ามอธัยาศัยกบัพนักงานตอ้นรับบนเครื�อง) 
00.55+1 น.   ถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจ 

 

หากทา่นตอ้งซืGอบตัรโดยสารภายในประเทศเพื อไปและกลบักรงุเทพฯ    

กรณุาแจง้บรษิทั กอ่นทาํการจอง มฉิะน ัGน บรษิทัฯ มสิามารถรบัผดิชอบใดใด ท ัGงส ิGน 

ราคาทัวรร์วม ราคาทัวรไ์มร่วม 

- คา่ตั�วโดยสารเครื�องบนิไป-กลับชั &นประหยัดพรอ้ม
คา่ภาษีสนามบนิทุกแหง่ตามที�ระบใุนรายการ (ตั�ว
กรุ๊ปไม่สามารถเลื�อนวันกลับได ้ตอ้งไป-กลับพรอ้ม
คณะเท่านั&น ) ที�นั�งเป็นไปตามสายการบนิจัดสรร
ตามกรุ๊ปทัวร ์ไมส่ามารถระบไุด ้

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

ตามโรงแรมที�ระบหุรอืเทยีบเทา่ 
- คา่ยานพาหนะนําเที�ยวตามรายการ 
- คา่นํ&าหนักสมัภาระ สายการบนิ T’Way 

กําหนดนํ&าหนักสัมภาระโหลดใตท้อ้งเครื�องไป-
กลับ ท่านละ 20กก สัมภาระถือขึ&นเครื�อง(Carry 
on) 10 กก. 

- ค่าหัวหนา้ทัวรนํ์าท่านท่องเที�ยวตลอดรายการใน
ตา่งประเทศ 

- ค่าประกันอุบัตเิหตุระหว่างเดินทาง การชดเชย
อบุัตเิหตสุว่นบคุคลกรณีเสยีชวีติสญูเสยี   อวัยวะ 

- พาสปอตตา่งชาต ิ(ชําระเพิ ม 800บาท/ทา่น) 
- ค่าใชจ้่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทําหนังสือเดินทาง, ค่า

โทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรดี, มนิิบารใ์นหอ้ง, รวมถงึ
ค่าอาหาร และเครื�องดื�มที�สั�งเพิ�มนอกเหนือรายการ 
(หากท่านตอ้งการสั�งเพิ�ม กรุณาตดิต่อหัวหนา้ทัวร์
แลว้จา่ยเพิ�มเองตา่งหาก) 

- ค่าทิปคนขับรถและไกด์ทอ้งถิ�นท่านละ 50,000 
วอนหรอื 1,500 บาท ต่อท่านตลอดทั&งทรปิ(ชําระ
ที�สนามบนิ) 

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

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

- คา่วซีา่สําหรับพาสปอรต์ตา่งดา้ว 
กรุณาเตรยีมเอกสารคอื 1)พาสปอรต์ 2)ใบประจําตัว
คนต่างดา้ว 3)ใบสําคัญถิ�นที�อยู่ 4)สําเนาทะเบียน
บา้น(ถา้ม)ี 5)สมุดบัญชเีงนิฝาก(ถา้ม)ี 6)รูปถ่ายส ี2 
นิ&ว 2 รูป แลว้ทางบรษัิทฯจะเป็นผูดํ้าเนนิการยื�นวซีา่



  

 

 

            

 

 

สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ&นเชงิ 1,000,000 
บาท การรักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั &ง
500,000บาท(เงื�อนไขตามกรมธรรม์)ไม่รวม
ประกันสขุภาพ ท่านสามารถสั�งซื&อประกันสขุภาพ
เพิ�มได ้

 

ใหท้า่นโดยจา่ยคา่บรกิารตา่งหาก 
(สําหรับหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทาง
ตอ้งทําเรื�องแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยื�นวซีา่) 

 
ประกาศสําคญั รับเฉพาะผูม้วีัตถปุระสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยว คา่ทัวรท์ี�จา่ยใหก้บัผูจั้ด เป็นการชาํระแบบจา่ยชาํระขาด และผู ้
จัดไดช้าํระใหก้บัสายการบนิและสถานที�ตา่งๆ แบบชาํระขาดเชน่กนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะนั&นหากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอื
ใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตใุด หรอืไดรั้บการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศในรายการ (ประเทศไทย
และประเทศเกาหลใีต)้  ทางผูจั้ด ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมทั&งคา่ตั�วเครื�องบนิใหแ้กท่า่น  
*ขอสงวนสทิธใ์นการปรับเปลี�ยนราคาเพิ�ม หากมกีารปรับขึ&นของภาษีนํ&ามันหรอืภาษีใดๆ จากสายการบนิ * 
หมายเหตุสําคญั : ราคาและค่าบรกิารเป็นราคาตั�วเครื�องบินโปรโมชั�น เมื�อชําระเงนิค่าจองทัวร์  ค่าทัวร์ มิสามารถ
เปลี�ยนแปลง วันเดนิทาง ชื�อผูเ้ดนิทาง และ/หรอื ยกเลกิ เลื�อนวันเดนิทาง ขอคนืเงนิมัดจํา ค่าทัวรไ์ดทุ้กกรณี และ กรณีที�
ท่านเดนิทางมาจากต่างจังหวัด โดยเครื�องบนิภายใน กรุณาแจง้บรษัิทฯกอ่นที�ทําการจองตั�วเครื�องบนิ มฉิะนั&น บรษัิทฯไม่
รับผดิชอบคา่ใชจ้่ายที�เกดิขึ&น กรณีกรุ๊ปไม่สามารถออกเดนิทางโดยจํานวนสมาชกิไม่ถงึ 20 ท่าน บรษัิทฯแจง้ท่านกอ่นการ
เดนิทาง 7 วัน โดยคนืเงนิค่าทัวรใ์หก้ับท่านทั &งหมด หรอืเลื�อนการเดนิทางในชว่งการเดนิทางอื�น และค่าบรกิารนี&รับเฉพาะ
นักท่องเที�ยวชาวไทยเท่านั&น และกรณีที ทา่นเมื อเดนิทางถงึแลว้ไมท่อ่งเที ยวพรอ้มคณะบรษิทัฯขอเรยีกชําระเงนิ
เพิ มท่านละ 300 USD   ประเทศเกาหลใีตจ้ะมชี่างภาพมาถ่ายรูป และช่วยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการ
เดนิทาง และวนัสุดทา้ยช่างภาพจะนําภาพถา่ยมาจําหน่ายกบัลูกทวัร ์หากวา่ทา่นใดสนใจสามารถซืGอได ้แตถ่า้
ท่านใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้งซืGอ เพราะทางบรษิทัทวัรไ์ม่มกีารบงัคบัลูกทวัรซ์ืGอแต่อย่างใด แต่เป็นการบอกกล่าว
ลว่งหนา้ 
 
ขอ้ความสําคญั โปรดอา่นอยา่งละเอยีด 

ในกรณีที ลูกคา้เดนิทางไปประเทศเกาหลใีต ้แลว้ไมส่ามารถผา่น เขา้-ออก นอกประเทศได ้ทาํใหลู้กคา้ตอ้งถูก
ส่งตวักลบัเขา้ประเทศไทย จงึมคี่าใชจ้่ายที เกดิขึGนในการเปลี ยนต ั�วขากลบั และรวมถงึคา่บรกิารอื นๆที เกดิขึGนดว้ย 
ฉะน ัGน ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบในคา่ใชจ้า่ยที เกดิขึGนที ทางประเทศน ัGนๆเรยีกเก็บ ทางผูจ้ดัและทางสายการบนิจะ
ไม่รบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที เกดิขึGนในทุกกรณี หรอืตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเที ยวบนิถดัไปที มที ี น ั งว่าง หรอืตามวนั
เดนิทางของต ั�วเครื องบนิ ท ัGงนีG ข ึGนอยู่ทางเจา้หนา้ที ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศเกาหลใีตแ้ละสายการบนิเป็นผู ้
พจิารณา ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้  ** ตม. ตรวจคนเขา้เมอืงประเทศเกาหลใีตจ้ะมกีารสุม่ตรวจ และ
อาจมกีารเรยีกไปสมัภาษณ์ ในการที ทางตรวจคนเขา้เมอืงเรยีกสมัภาษณ์น ัGน ขึGนอยู่กบัทางตรวจคนเขา้เมอืงเป็นผู ้
พจิารณา และอยูใ่นดลุพนิจิของทางเจา้หนา้ที  ตม. ทางบรษิทัทวัรไ์มส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
  
 เง ื อนไขในการจอง   มดัจําทา่นละ 8,000 บาทตอ่ทา่น  และ ชําระสว่นที�เหลอืกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 15 วันลว่งหนา้ 
(การไมช่าํระเงนิคา่มัดจํา หรอืชาํระไมค่รบ หรอืเชค็ธนาคารถกูระงับการจา่ยไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดใด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจอง
หรอืยกเลกิการเดนิทาง)   

**สําเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวันเดนิทางไป-กลับ*)  
กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนั&นทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายแุละดา่นตรวจปฏเิสธการออกและ
เขา้เมอืงทา่น*** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจํา หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื** 
เอกสารใชใ้นการเดนิทาง  

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

- สําเนาบตัรพนักงาน และสําเนาบตัรประจําตัวประชาชน พรอ้มเซ็นสําเนาถกูตอ้ง 
- กรณีที�ทา่นเป็นเจา้ของกจิการกรณุาเตรยีมสําเนาหนังสอืจดทะเบยีนที�มชีื�อทา่นพรอ้มเซ็นรับรองสําเนา 
-    กรณีเป็นนักเรยีนนักศกึษาเตรยีมหนังสอืรับรองจากทางสถาบันเป็นภาษาองักฤษ 
-    การเรยีกเก็บเอกสารเพิ�มเตมินี&เพื�อประโยชนใ์นการเดนิทางเขา้ประเทศเกาหลขีองทา่นที�ทางบรษัิทจะได ้  
     แจง้ใหห้ัวหนา้ทัวรท์ราบเพื�อใหคํ้าแนะนําทา่นในการเขา้เมอืงเกาหลใีต ้

การยกเลกิการจอง:เนื�องจากเป็นราคาโปรโมชั�น ตั�วเครื�องบนิเป็นราคาแบบซื&อขาด เมื�อทา่นตกลงจองทัวรโ์ดยจา่ยเงนิมัด
จํา หรอื คา่ทัวรทั์ &งหมดแลว้ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิ การเดนิทาง เลื�อนการเดนิทาง ขอคนืเงนิไมว่า่กรณีใดทั&งสิ&น  

หมายเหต ุ



  

 

 

            

 

 

กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัGงหมดกอ่นทาํการจอง เพื อความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้
และบรษิทั ฯ และเมื อทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัGงหมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นได้
ยอมรบัเง ื อนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัGงหมด 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ท ี จะเลื อนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึGนในกรณีที มผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 25 ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิ�การเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ�ม หากสายการบนิมกีารปรับขึ&นกอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนเที�ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื�องจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั &งสิ&น หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุด
งาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิ�งของผดิกฎหมาย ซึ�งอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั &งสิ&น หากเกดิสิ�งของสูญหาย อันเนื�องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเที�ยวเอง  
6. เมื�อท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรือค่าทัวร์ทั &งหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเงื�อนไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทั &งหมด  
7. รายการนี&เป็นเพยีงขอ้เสนอที�ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครั &งหนึ�ง หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมที�พักในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึ�งอาจจะปรับเปลี�ยนตามที�ระบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรื�องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปที�เขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบุหรี� / ปลอด
บหุรี�ได ้โดยอาจจะขอเปลี�ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี�พัก ทั &งนี&ข ึ&นอยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่
สามารถรับประกนัได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7วันกอ่นการเดนิทาง 
มฉิะนั&น บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหคํ้าสัญญาใด ๆ ทั &งสิ&นแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั&น  
11. ผูจั้ดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื�องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที�ผู ้
เดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุก
ประเทศในรายการท่องเที�ยว อันเนื�องมาจากการกระทําที�ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสาร
เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื�น ๆ  
12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE กรณีโรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธิ
ในการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดี�ยว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิ�ม  
13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของเกาหล ี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. การบรกิารของรถบัสนําเที�ยวเกาหล ีตามกฎหมายของประเทศเกาหล ีมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตาม
ความเหมาะสม ทั &งนี&ข ึ&นอยูก่ับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนั&นๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิ�ในการปรับเปลี�ยนเวลาทอ่งเที�ยว
ตามสถานที�ในโปรแกรมการเดนิทาง 
16. การประกนัภยั ที�บรษัิทฯไดทํ้าไวสํ้าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุัตเิหตจุากการเดนิทาง
ทอ่งเที�ยว ตาม พ.ร.บ การทอ่งเที�ยว เทา่นั&น ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดเูงื�อนไข
กรมธรรมของบรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมื�อทา่นชาํระเงนิคา่ทัวร ์ 
(ทา่นสามารถซื&อประกนัสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้จากบรษัิท ประกนัทั�วไป และควรศกึษาเงื�อนไขความคุม้ครองให ้
ละเอยีด) 
17. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื�องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีที�ผู ้
เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุ
ประเทศในรายการทอ่งเที�ยว อนัเนื�องมาจากการกระทําที�สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสาร
เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื�น ๆ 
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