
 

 

รหัสทัวร ITV1900503 

ทัวรเกาหลี แทกู เคียงจู ปูซาน 5 วัน 3 คืน (TW) 

วัดดงฮวาซา สวนสนุกE-World Dongseongno Street ตลาดเส้ือผาขนาดใหญ 

83 Tower หอคอยชมวิวท่ีสูงท่ีสุด พระราชวัง Gyeongju Donggung Palace  

หมูบานโบราณฮันนกเคียวชอน หอดูดาวซอมซองแด หมูบานวัฒนธรรมคัมชอน พิ 

พิธภัณฑสาหราย ปูซานทาวเวอร วัดแฮดงยงกุงซา 

 

 
 

 

 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 

22.30  คณะพรอมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ชั้น 4 สาย
การบิน t’Way โดยมีหัวหนาทัวรและเจาหนาท่ีของบริษัทฯรอตอนรับและอํานวย
ความสะดวกกอนข้ึนเครื่อง 
  

วันท่ี 2 สนามบินนานาชาติแทกู – วัดดงฮวาซา – สวนสนุก E-World - 83 Tower - 
Magic Art – ถนน Dongseongno 

02.25  บินลัดฟาสู เมืองแทกู สาธารณรฐัเกาหลีใต โดยสายการบิน t’Way เท่ียวบินท่ี 
TW106 เมืองแทกเูปนเมืองท่ีใหญอันดับท่ีสามของประเทศเกาหลีใต 

09.20  เดินทางถงึ สนามบินนานาชาติแทกู สาธารณรัฐเกาหลีใต (เวลาทองถิ่นเร็วกวาไทย 
2ช.ม. กรุณาปรับนาฬกิาของทานเปนเวลาทองถิ่นเพ่ือสะดวกในการนัดหมาย) 
หลังจากผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรแลว จากนั้น นําทานเดินทาง
สู วัดดงฮวาซา (Donghwasa Temple) เปนวัดเกาแกกวา 1,500 ป สรางใน
สมัย กษัตริยโซจิแหงอาณาจักรชิลลา ภายในมี อมิตาภะพุทธเจา  และพระพุทธรูป
หินพระศรีศากยมุนีอยูดานนอกอยูในหุบเขาพัลกงซาน อีกหนึ่งไฮไลทก็คือยัคซายอ
แรแดพุล Yaksa-yeoraedaebul พระขนาดใหญท่ีสรางข้ึนเพ่ือเปนศูนยรวมใจ
ของผูมาสวดมนตทําบุญมีความสูงถึง 17 เมตร นอกจากนี้ ยังมีหอคอยหิน โคมไฟ
หิน รูปปนสิงโต และดอกไมท่ีประดับฐานพระพุทธรูปดานหลังพระพุทธรูปเปนหมู
หินท่ีโอบรอบสวยงามมาก นับเปนผลงานประติมากรรมหินระดบัโลก 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู:โอซัมพุลโกกิ หรือ สุกี้กึ่งนํ้ากึ่งแหง 

บาย  นําทานเดินทางสู สวนสนุกE-World(รวมคาเขา) นับเปนสวนสนุกประจําเมืองแทกู
และเปนสวนสนุกท่ีใหญเปนลําดับท่ีสามของประเทศเกาหลีใต เครื่องเลนท่ีไดรับ
ความนิยมมากท่ีสุดคือ สกายจั้ม อีกท้ังเครื่องเลนสุดมันส อาทิ รถไฟเหาะ,Ballon 
Race ,Water Fall Plaza และอ่ืนๆ และยังมีเทศกาลดอกไมตามฤดูกาลใหทุก
ทานไดเลือกมุมถายภาพเพ่ือนเก็บเปนท่ีระลึกอีกดวย เดินทางสู 83 Tower 
หอคอยชมวิวท่ีสูงท่ีสุด (รวมคาข้ึนลิฟท)และเปนสัญลักษณของเมืองแทกู หอคอย
แหงนี้ตั้งอยูบนเนินเดนสงา มองเห็นแตไกลดายบนเปนจุดชมวิวท่ีดีท่ีสุดของเมือง 



 

 

สามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมืองแทกูโดยรอบแบบ 360องศา จากนั้นนําทาน
ถายภาพท่ี Art Magicซ่ึงเปนงานศิลปะภาพวาดลวงตาซ่ึงเปนแนวคิดรปูแบบใหม
เพ่ือตองการจะจุดประกายความคิดสรางสรรค และจินตนาการ ของการสรางภาพ
โดยใชเทคนคิจากภาพสามมิติท่ีทุกทานสามารถมีสวนรวมกับผลงานเหลานี้ได 
อยางสนกุสนาน จากนั้นนาํทานเดินทางสู Dongseongno Street ตลาดเส้ือผา
ขนาดใหญ และถนนสายแฟชั่น ท่ีสําคัญของเมืองแทกู เปนถนนท่ีเต็มไปดวยรา 
นคา มากมาย และส้ินคาหลากหลายชนิดใหเลือกซ้ือตามรสนยิมของแตละทาน มี
ตั้งแตเส้ือผา ของใช เครื่องประดับ  เปนจุดท่ีเหมาะกับการชอปปงอยางมาก 

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร เมน:ูจิมดัก(Jimdak) 
:ท่ีพัก:IN STAR HOTEL/CYSTAL HOTEL หรอืระดับใกลเคียงกนั: 

(ชื่อโรงแรมท่ีพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วัน กอนวัน
เดินทาง) 
 

วันท่ี 3 Gyeongju Donggung Palace - หมบานโบราณ ฮันนก เคียวชอน - ถํ้าซอก
กูรัม - หอดูดาวซอมซองแด - วัดพลูกุกซา 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

จากนั้นนําทานเดินเขาชม พระราชวัง Gyeongju Donggung Palace และ 
Wolji Pond เปนท่ีตั้งของพระราชวังรองซ่ึงใชเปนพระราชวังของมกุฎราชกุมาร
และอาคารอ่ืน ๆ อีกท้ังยังเปนหองจัดเล้ียงสําหรับงานสําคัญระดบัชาติและผูเขาชม
ท่ีสําคัญอีกดวย หลังจากการลมสลายของ Silla ตามดวย Goryeo และ Joseon 
สถานท่ีนี้มีชื่อวา 'Anapji' แทนตอมาชิ้นสวนจากเครื่องปนดินเผาท่ีแกะสลัก
ตัวอักษร "Wolji" ถูกคนพบในป 1980 และพบวา Wolji มีความหมายของบอ
สะทอนดวงจันทร ดังนัน้ชื่อ'Anapji'จึงเปล่ียนเปนปจจุบันพระราชวงั Donggung 
และ Wolji Pon จากนั้นนําทานเดินทางสู หมูบานโบราณ ฮันนก เคียวชอน 
(kyochon hanok village Gyonchon) สถานท่ีแหงนี้ครั้งหนึ่งเคยเปนโรงเรียน
แหงชาติในชวงยคุยุคอาณาจักรชิลลา เคยเปนมหาวิทยาลัยในชวงยคุโกเรียว และ 
เคยเปนโรงเรียนขงจื๊อในชวงยคุโชซอน ภายในหมูบานมีสถานท่ีมากมายท่ีควรแวะ
เยี่ยมชม เชน โรงเรียนขงจือ สะพานWoljeonggyo และบานของ ตระกูล 



 

 

Gyeongju Choi Clan ดังนันหมูบานนี้จึงเปนหนึ่งในสถานท่ีเท่ียวดังของเมือง
เคียงจู และ ชื่อไกทอดเจาดังเกาหลี Kyochon Chickenก็มาจากชื่อหมูบานนี้ 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู:พุลโกกิ 

บาย  นําทานเดินทางสู เมืองเคียงจู เปนเมืองหลวงเกาของอาณาจักรชลิลา หนึง่ในสาม
อาณาจักรของเกาหลีโบราณโดยเคียงจูเปนเมืองโบราณอายุกวาสองพันป คือเริ่มมี
การตั้งถิ่นฐานเปนเมืองตั้งแตกอนคริสตกาล จนมารุงเรืองถึงขีดสุดในศตวรรณท่ี 7 
คนสวนใหญรูจกัเมืองนี้จากซีรี่ยเรื่อง ซอนตอก ราชินีสามแผนดิน นําทานชม ถํ้า
ซอกกูรัม(Seokguram Grotto) อีกหนึ่งมรดกโลกเปนวดัพุทธศาสนาโบราณของ
เกาหลีใต กอตั้งข้ึนในชวงกลางศตวรรษท่ี 8 จากลานจอดรถจะเห็นอาคารสวยๆตัง้
เรยีงรายไปตามเนินเขา ลอมรอบดวยเทือกเขาเปนทิวแถว สวยงามจับตามาก เดิน
ข้ึนเขาไปเพ่ือชมพระพุทธรูปแกะสลักจากหินแกรนิตอายุนับพันปซ่ึง ประดิษฐานอยู
ในถํ้า จากนั้น นําทานชม หอดูดาวซอมซองแด หอดูดาวท่ีเกาแกท่ีสุดท่ียังคง
เหลืออยูในเอเชียตะวันออก ถูกสรางข้ึนในรัชสมัยของสมเด็จพระราชินีซอนดอก
(Seon Deok) แหงอาณาจักรชลิลา เพ่ือใชสําหรบัการสังเกตดาวในการคาดการณ
สภาพอากาศ และถูกกําหนดใหเปนสมบัติของชาติ จากนั้นเดินทางสู วัดพุลกุกซา 
สรางข้ึนอาณาจักรชิลลามาตั้งเเตป ค.ศ.535 ซ่ึงวัดเเหงนี้มีความสวยงามเเละ
สมบูรณเเบบอยางมาก จนทําใหไดรบัการคดัเลือกเปนมรดกโลกทางวัฒนธรรมจาก
องคการ UNESCO เม่ือป ค.ศ.1995 ทําใหกลายเปนสถานท่ีทองเท่ียวสําคัญของ
เมืองเคียงจู ภายในวัดจะมีเจดียเกาเเก อันเปนสัญลักษณของวัดโดยเจดียทั้งสอง
องคนั้นมีการคดัลอกเเบบไปเเสดงท่ีพิพิธภัณฑเมืองเคียงจูอีกดวย ซ่ึงมีชื่อเรียกกัน
วาเจดีย Seoktap และ Dabotapจากนั้น นําทานเดินทางสู เมืองปูซาน  

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร เมน:ูเมนูบิบิมบบั  ขาวยําเกาหลี กับ ซุป สุกี้สไตล
เกาหลี 

:ท่ีพัก: ARBAN HOTEL หรือระดับใกลเคียงกัน: 

 (ชื่อโรงแรมท่ีทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วัน กอนวัน
เดินทาง) 
    



 

 

วันท่ี 4 หมูบานวัฒนธรรมคัมชอน(ซานโตรินี่เกาหลี)–Songdo Skywalk - พิพิธภัณฑ
สาหราย  - Busan Tower - Duty Free - ตลาดปลาจากลัช ิ– ตลาดนัมโพดง 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

นําทานเดินทางสู หมูบานวัฒนธรรมคัมชอน หรือ ซานโตรินี่เกาหลี โดยชื่อเรียกนี้มา
จากลักษณะอันโดดเดนของหมูบานวัฒนธรรมคัมชอน หมูบานท่ีตั้งอยูบน เนินเขา 
เรียงตัวสลับกันไปมาสีสันสดใส ในอดีตหมูบานนี้เคยเปนท่ีอยูอาศัยของของผูล้ีภัย
สงครามเกาหลี จนในป 2009 รัฐบาลเกาหลี ไดสงเสริมการทองเท่ียวมีการพัฒนา
ปรับปรงุทัศนียภาพ ใหนาอยูมากยิ่งข้ึน โดยปรับเปล่ียน หมูบานคัมชอนใหมีสี
สันโดดเดนดวยการทาสีวาดภาพ ตามกาํแพงและตัวบาน ใหดูสดใส นารกั 
บานเรือน หลายหลังเปล่ียนเปนสตูดิโอและแกลลอรี่บางจุดก็เปนรานขายสินคา ท้ัง
สินคาพ้ืนเมืองสินคาสมัยใหม รวมไปถึงรานกาแฟ และไดโดงดังจากซีรี่ยเรื่อง 
Running Man ท่ีมาถายทําท่ีนี่ จึงทําใหหมูบานวัฒนธรรมคัมชอนแหงนี้เปนท่ีรูจัก
มีนักทองเท่ียวชาวเกาหลีและตางประเทศมาเท่ียวกันมากข้ึน จากนั้น นําทาน
เดินทางสู Songdo Skywalk (ซองโด สกายวอลค) เปนสะพานชมวิวท่ีทอดยาว
ลงไปในทะเลความยาวประมาณ 104 เมตร ตั้งอยูบริเวณชายหาดซองโด 
นอกจากนี้ยังเปนท่ีถายทํารายการ ดังของเกาหลี เชน We Got Married ฯลฯ นํา
ทานเดินทางสู พิพิธภัณฑสาหราย (Seaweed Museum) ซ่ึงทานจะไดเรียนรูการ
ทําสาหรายของชาวเกาหลี ประวัติความ  เปนมาและความผูกผันท่ีชาวเกาหลีท่ีมีตอ
สาหราย จากนั้นเกบ็ภาพความประทับใจ กับการสวม ใสชุดประจําชาติของประเทศ
เกาหลีใต “ฮนับก” จากนั้นนําทานเดินทางสู ปูซานทาวเวอร (Busan Tower) 
ตั้งอยูในสวนยองดูซาน ปูซานทาวเวอรแหงนี้ สูง 69 เมตร สูงกวาระดับนํ้าทะเล 
120เมตร ถือเปน Landmark สําคัญของเมือง สําหรับชั้นแรกของหอคอย เปน
บริเวณขายของท่ีระลึก และงานหัตถกรรมแบบดั้งเดิมของเกาหลี เชน พวงกญุแจ,
เครื่องปนดินเผา,ตุกตา และอ่ืนๆ อีกมากมายคนท่ีมาเท่ียวท่ีนี่ สวนมากจะเปนคูรกั 
ท้ังชาวเกาหลีและนักทองเท่ียวตางชาติ คูรักสวนมากจะเตรียมกุญแจมาคลองตรง ท่ี
ราวระเบียงรอบฐานของหอคอย เพราะมีความเชื่อวาคูรักท่ีไดมาคลองกุญแจท่ีนี่จะ
รักกันยาวนานตลอดไป สวนดานบนสุดของหอคอยเปนจุดสําหรับชมวิวทิวทัศนของ
เมืองปูซานแบบพาโนรามา 360องศา ไมรวมคาข้ึนลิฟทและกุญแจคูรัก 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู:เมนูไกตุนโสม 



 

 

บาย  แวะชม ศูนยรวมเครื่องสําอางค เลือกซ้ือผลิตภัณฑบํารุงผิวหนาและเครื่องสําอางค
หลากหลายแบรนด อาทิ B2B ,Closee Dr.,Rojukiss, ครีมเมือกหอยทาก, 
เซรั่มพิษงู, ครีมโบท็อก, เจลอโรเวรา ครีมนํ้าแตก, BB Cream ฯลฯ แวะชม ราน
นํ้ามันสนเข็มแดง มหศัจรรยแหงธรรมชาติผานผลงานการวิจัยมากมายจาก
มหาวิทยาลัยแหงชาติโซล ประเทศ เกาหลีใตมีสรรพคุณชวยลดไขมันัและนํ้าตาลใน
กระแสเลือด ปองกนัการเกิดเสนเลือด ตีบ แตก ตนั และสามารถลางสารพิษใน
รางกายเพ่ือเพ่ิมภูมิตานทานและทําใหอายุยืนแบบชาวเกาหลี ชอปปงสินคาปลอด
ภาษี ณ Duty Free ใหทานไดเลือกซ้ือสินคาแบรนด เนมนําเขาจากตางประเทศ
มากมายหลากหลายชนิด จากนั้น นําทานเดินทางสู ตลาดปลาจากัลชิ (Jagalchi 
Market) แหลงรวมขายสงปลาทุกชนิด ทุกวันจะมีของสดของทะเลมากมายนํามา
ประมูลกันในยามเชามืด และชวงสายยังสามารถซ้ือในราคาปลีกท่ีคอนขางถูก 
จากนั้น นําทานเดินทางสู ตลาดนัมโพดง (Nampodong Street) แหลงชอปปง
ขนาดใหญอีกแหงหนึ่งของเมืองปูซาน ท่ีนี่เต็มไปดวยรานคา เส้ือผา เครื่องประดบั 
เครื่องสําอาง ของฝาก ของท่ีระลึก มากมายใหทานไดชอปปงอยางจใุจอีกท้ังยังมี
อาหารแบบ Local ใหทานไดเลือกทานแบบเต็มท่ี 

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร BUFFET AT JAGALCHI 

: ท่ีพัก: ARBAN HOTEL หรอืระดับใกลเคยีงกนั : 

(ชื่อโรงแรมท่ีทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วัน กอนวัน
เดินทาง)วันท่ี 
 

วันท่ี 5 วัดแฮดงยงกุงซา – หมูบานอซกล – ตลาดซอมุน – ถนนสตรีทฟูด - Super 
Market - ล็อตเต เอาทเลท – สนามบินนานาชาติแทกู 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหาร ของโรงแรม  

จากนั้น นําทานเดินทางสู วัดแฮดงยงกุงซา(Haedong Yonggungsa Temple) 
วัดเกาแกท่ีสวยสุดในปซูาน สรางอยูบนโขดหินริมทะเล มาตั้งแตป 1376 และไดทํา
การบรูณะอีกครั้งในป 1970 จนมาถึงปจจุบนั โดยจะมีเจดียสามชั้น และสิงโตส่ีตัว 
หันหนาออกไปทางทะเล ซ่ึงสิงโตท้ังส่ีตัวนี้ คือสัญลักษณของความยินดี ความโกรธ 
ความเศรา และความสุข ทานสู ศูนยโสมรัฐบาล ซ่ึงรับรองคุณภาพจากรัฐบาล เปน



 

 

โสมท่ีอายุ 6 ป ซ่ึงถือวามีคุณภาพดีท่ีสุด ใหทานไดเลือกซ้ือโสมคุณภาพและราคา
ถูกกวาไทย 2 เทา โสมเกาหลีถือเปนยาบํารุงรางกาย หรือสามารถซ้ือเปนของฝาก
จากประเทศเกาหลี จากนั้นนําทุกทานเดินทางกลับสู เมืองแทกู 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู:ชาบูชาบ ู

บาย  นําทานชม หมูบานอซกล (Daegu Otgol Village) ตั้งอยูบริเวณเขาพัลกงซาน 
หมูบานเกาแกเปนท่ีอยูของพวกขุนนางและชนชั้นสูง แหงยุคสมัยราชวงศโชซอน ถูก
สรางข้ึนในป 1630 โดยตระกลู Choi ตระกลูเกาแกของเมืองแทกู เปนท่ีรูจักกันดี
ในฐานะสถานท่ีถายทํารายการชื่อดงัอยาง RunningManและซีรียเรื่อง Jekyll 
and Hyde 

จากนั้นนําทานเดินทางสู ตลาดซอมุน หนึ่งในตลาดท่ีเกาแกท่ีสุดของเมืองแทกู 
ดําเนินการคามาตั้งแตสมัยโซชอน ปจจุบันเปนตลาดใหญท่ีรวมสินคาอุปโภค 
บริโภคไวหลากหลาย  ประเภทเปรียบเสมือนยานจตุจักร ประตูนํ้า เดินทางสู ถนน
สตรีทฟูด เต็มไปดวยรานอาหารพ้ืนเมืองยอดนิยมของเกาหลี กระจายตามสองฝง
ถนน จากนั้นนําทาน แวะละลายเงินวอน Super Market เลือกซ้ือสินคาเกาหลี
โดยเฉพาะของกิน เชน บะหม่ีซินราเมียน (มามาสไตลเกาหลี),อูดง,กิมจิ,ขนมช็อคโก
พาย,นํ้าจิ้มปรุงรสหมูยางเกาหลี,ไกตุนโสมสําเร็จรูปในราคาพิเศษ จากนั้นนําทาน
เดินทางสู ล็อตเต เอาทเลท(Lotte Outlet) เปน Outlet ท่ีใหญท่ีสุดในปูซาน 
สวรรคนกัชอป ละลายเงินวอนอยางคุมคา ศูนยรวมสินคาแฟชั้น กวา 500 แบรนด 
รวมกันอยูท่ีนี่ มีสินคาราคาพิเศษ ลดกันทุกวนั ดวยราคาท่ีลดตั้งแต 30-80% มี
สินคาใหเลือกชอปปงมากมาย ท้ังHi- End ,Hi -Street เชน Prada ,Gucci 
,Bean Pole,Polo, MCM, Nike และ Adidas เปนตนไดเวลาพอสมควร
เดินทางสูสนามบินแทกู 

21.10  เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน t’Way เท่ียวบินท่ี TW105 

00.55+1  ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ 

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

อัตราคาบรกิาร 



 

 

กําหนดวันเดินทาง ผูใหญ เด็ก(เสรมิเตียง) เด็ก(ไมเสริมเตียง) ทารก พักเดี่ยว 

22 - 26 May 2019  14,888  14,888 14,888 5,000 4,500 

25 - 29 May 2019  13,888  13,888 13,888 5,000 4,500 

12 - 16 Jun 2019  15,888  15,888 15,888 5,000 4,500 

15 - 19 Jun 2019  14,888  14,888 14,888 5,000 4,500 

19 - 23 Jun 2019  15,888  15,888 15,888 5,000 4,500 

22 - 26 Jun 2019  15,888  15,888 15,888 5,000 4,500 

26 - 30 Jun 2019  15,888  15,888 15,888 5,000 4,500 

29 Jun - 03 Jul 
2019  

13,888  13,888 13,888 5,000 4,500 

05 - 09 Jul 2019  15,888  15,888 15,888 5,000 4,500 

12 - 16 Jul 2019  20,888  20,888 20,888 5,000 4,500 

16 - 20 Jul 2019  16,888  16,888 16,888 5,000 4,500 

17 - 21 Sep 2019  14,888  14,888 14,888 5,000 4,500 

20 - 24 Sep 2019  15,888  15,888 15,888 5,000 4,500 

24 - 28 Sep 2019  13,888  13,888 13,888 5,000 4,500 

27 Sep - 01 Oct 
2019  

15,888  15,888 15,888 5,000 4,500 



 

 

01 - 05 Oct 2019  17,888  17,888 17,888 5,000 4,500 

04 - 08 Oct 2019  18,888  18,888 18,888 5,000 4,500 

08 - 12 Oct 2019  17,888  17,888 17,888 5,000 4,500 

11 - 15 Oct 2019  20,888  20,888 20,888 5,000 4,500 

15 - 19 Oct 2019  17,888  17,888 17,888 5,000 4,500 

18 - 22 Oct 2019  18,888  18,888 18,888 5,000 4,500 

22 - 26 Oct 2019  18,888  18,888 18,888 5,000 4,500 

25 - 29 Oct 2019  17,888  17,888 17,888 5,000 4,500 

29 Oct - 02 Nov 
2019  

17,888  17,888 17,888 5,000 4,500 

 

หมายเหตุ 

หากทานตองซ้ือบัตรโดยสารภายในประเทศเพ่ือไปและกลับกรุงเทพฯ 
กรุณาแจงบรษิัท กอนทําการจอง มิฉะนั้น บริษัทฯ มิสามารถรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น 

ราคาทัวรรวม 

-  คาตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยดัพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามท่ีระบุในรายการ 
(ตั๋วกรุปไมสามารถเล่ือนวันกลับได ตองไป-กลับพรอมคณะเทานั้น ) ท่ีนั่งเปนไปตามสายการบิน
จัดสรรตามกรุปทัวร ไมสามารถระบุได 

-  คาอาหารทุกม้ือ ตามท่ีระบุในรายการ 

-  คาเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามท่ีระบุในรายการ 



 

 

-  คาท่ีพักตามระบุในรายการ พักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมท่ีระบุหรือเทียบเทา 

-  คายานพาหนะนําเท่ียวตามรายการ 

-  คานํ้าหนักสัมภาระ สายการบิน T’WAY (TW) กําหนดนํ้าหนักสัมภาระโหลดใตทองเครื่องไป-
กลับ ทานละ 20กก. สัมภาระถือข้ึนเครื่อง(Carry on) 7กก. 

-  คาหัวหนาทัวรนําทานทองเท่ียวตลอดรายการในตางประเทศ 

-  คาประกันอุบตัิเหตุระหวางเดินทาง การชดเชยอุบัติเหตุสวนบคุคลกรณีเสียชีวิตสูญเสียอวัยวะ 
สายตาหรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง 1,000,000 บาท การรกัษาพยาบาลตออุบัตเิหตุแตละครั้ง
500,000บาท(เงื่อนไขตามกรมธรรม)ไมรวมประกันสุขภาพ ทานสามารถส่ังซ้ือประกันสุขภาพเพ่ิม
ได 

ราคาทัวรไมรวม 

- พาสปอตตางชาติ (ชําระเพ่ิม 800บาท/ทาน) 

- คาใชจายสวนตัว อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง, คาโทรศัพทสวนตัว, คาซักรีด, มินิบารในหอง, 
รวมถึงคาอาหาร และเครื่องดื่มท่ีส่ังเพ่ิมนอกเหนือรายการ (หากทานตองการส่ังเพ่ิม กรุณาติดตอ
หัวหนาทัวรแลวจายเพ่ิมเองตางหาก) 

- คาทิปคนขับรถและไกดทองถิ่นทานละ 50,000วอน หรือ 1,500บาท ตอทานตลอดท้ังทริป
(ชําระท่ีสนามบิน) 

- คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% (กรณีท่ีทานตองการใบเสร็จรบัเงินในนามบริษัท
หรอืตองการใบกาํกบัภาษี) 

- คานํ้าหนักกระเปาสัมภาระท่ีหนักเกินจากสายการบินกําหนด (ปกติ 15 กก.) 

- คาวีซาสําหรับพาสปอรตตางดาว 



 

 

กรุณาเตรียมเอกสารคอื 1)พาสปอรต 2)ใบประจําตัวคนตางดาว 3)ใบสําคัญถิ่นท่ีอยู 4)สําเนา
ทะเบียนบาน(ถามี) 5)สมุดบัญชีเงินฝาก(ถามี) 6)รูปถายสี 2 นิ้ว 2 รูป แลวทางบริษัทฯจะเปน
ผูดําเนินการยื่นวีซาใหทานโดยจายคาบรกิารตางหาก 

(สําหรับหนังสือเดินทางตางดาว เจาของหนังสือเดินทางตองทําเรื่องแจงเขา-ออกดวยตนเองกอนจะ
ยื่นวีซา) 

ประกาศสําคญั รับเฉพาะผูมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียว คาทัวรท่ีจายใหกับผูจัด เปนการชําระ
แบบจายชําระขาด และผูจัดไดชําระใหกบัสายการบินและสถานท่ีตางๆ แบบชําระขาดเชนกันกอน
ออกเดินทาง ฉะนั้นหากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามรายการไมดวยสาเหตุใด หรือไดรับ
การปฏิเสธการเขาหรอืออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต) 
ทางผูจัด ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดสวนใดๆ รวมท้ังคาตั๋วเครื่องบนิใหแกทาน 

*ขอสงวนสิทธในการปรับเปล่ียนราคาเพ่ิม หากมีการปรบัข้ึนของภาษีนํ้ามันหรือภาษีใดๆ จากสาย
การบิน * 

หมายเหตุสําคัญ  

ราคาและคาบริการเปนราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เม่ือชําระเงินคาจองทัวร  คาทัวร  
มิสามารถเปล่ียนแปลง วันเดินทาง ชื่อผูเดินทาง และ/หรือ ยกเลิก เล่ือนวันเดินทาง ขอคืนเงินมัด
จํา คาทัวรไดทุกกรณี และ กรณีท่ีทานเดินทางมาจากตางจังหวัด โดยเครื่องบินภายใน กรณุาแจง
บริษัทฯกอนท่ีทําการจองตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้น บริษัทฯไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดข้ึน กรณีกรุปไม
สามารถออกเดินทางโดยจํานวนสมาชิกไมถงึ 20 ทาน บรษิัทฯแจงทานกอนการเดินทาง 7 วัน โดย
คืนเงินคาทัวรใหกบัทานท้ังหมด หรือเล่ือนการเดินทางในชวงการเดนิทางอ่ืน และคาบริการนี้รบั
เฉพาะนักทองเท่ียวชาวไทยเทานั้น และกรณีท่ีทานเม่ือเดินทางถึงแลวไมทองเท่ียวพรอมคณะ
บริษัทฯขอเรียกชําระเงนิเพ่ิมทานละ 300 USD ประเทศเกาหลีใตจะมีชางภาพมาถายรูป และชวย
ดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง และวันสุดทายชางภาพจะนาํภาพถายมาจําหนายกบัลูก
ทัวร หากวาทานใดสนใจสามารถซ้ือได แตถาทานใดไมสนใจก็ไมตองซ้ือ เพราะทางบริษัททัวรไมมี
การบังคับลูกทัวรซ้ือแตอยางใด แตเปนการบอกกลาวลวงหนา  

ขอความสําคัญ โปรดอานอยางละเอียด 



 

 

ในกรณีท่ีลูกคาเดินทางไปประเทศเกาหลีใต แลวไมสามารถผาน เขา-ออก นอกประเทศได ทําให
ลูกคาตองถูกสงตัวกลับเขาประเทศไทย จึงมีคาใชจายท่ีเกิดข้ึนในการเปล่ียนตั๋วขากลับ และรวมถึง
คาบรกิารอ่ืนๆท่ีเกิดข้ึนดวย ฉะนั้น ลูกคาจะตองเปนผูรับผิดชอบในคาใชจายท่ีเกิดข้ึนท่ีทางประเทศ
นั้นๆเรียกเก็บ ทางผูจัดและทางสายการบินจะไมรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดข้ึนในทุกกรณี หรือตอง
รอกลับประเทศไทยในเท่ียวบินถัดไปท่ีมีท่ีนั่งวาง หรือตามวันเดินทางของตั๋วเครื่องบนิ ท้ังนี้ข้ึนอยู
ทางเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองของประเทศเกาหลีใตและสายการบินเปนผูพิจารณา ทางผูจัดไม
สามารถเขาไปแทรกแซงได ** ตม.ตรวจคนเขาเมืองประเทศเกาหลีใตจะมีการสุมตรวจ และอาจมี
การเรียกไปสัมภาษณ ในการท่ีทางตรวจคนเขาเมืองเรียกสัมภาษณนั้น ข้ึนอยูกับทางตรวจคนเขา
เมืองเปนผูพิจารณา และอยูในดุลพินิจของทางเจาหนาท่ี ตม. ทางบรษิัททัวรไมสามารถเขาไป
แทรกแซงได 

เงื่อนไขในการจอง  

มัดจําทานละ 8,000 บาทตอทาน และ ชําระสวนท่ีเหลือกอนวันเดินทางอยางนอย 15 วนัลวงหนา 
(การไมชําระเงินคามัดจํา หรือชําระไมครบ หรือเช็คธนาคารถกูระงบัการจายไมวาดวยสาเหตุใดใด 
ผูจัดมีสิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการเดินทาง)  

**สําเนาหนาพาสปอรตผูเดินทาง (*จะตองมีอายุเหลือมากกวา 6 เดือนกอนหมดอายุนับจากวัน
เดินทางไป-กลับ*) กรณุาตรวจสอบกอนสงใหบริษัทมิฉะนั้นทางบรษิัทจะไมรับผิดชอบกรณี
พาสปอรตหมดอายุและดานตรวจปฏิเสธการออกและเขาเมืองทาน*** กรุณาสงพรอมพรอม
หลักฐานการโอนเงินมัดจํา หรือสงพรอมยอดคงเหลือ** 

เอกสารใชในการเดินทาง 

-       หนังสือเดินทางท่ีเหลืออายุการใชงานมากกวา 6 เดือน **กรณีทําหนังสือเดินทางเลมใหม
กรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลมเกาไปดวย ณ วันเดินทาง  หนังสือรับรองการทํางานเปน
ภาษาอังกฤษ (ตําแหนง, เงินเดือน) 

-    สําเนาบัตรพนักงาน และสําเนากบตัรประจําตัวประชาชน พรอมเซ็นสําเนาถกูตอง 

-     กรณีท่ีทานเปนเจาของกิจการกรุณาเตรยีมสําเนาหนังสือจดทะเบียนท่ีมีชื่อทานพรอมเซ็น
รับรองสําเนา 



 

 

-    กรณีเปนนักเรยีนนักศึกษาเตรยีมหนังสือรบัรองจากทางสถาบนัเปนภาษาอังกฤษ 

-    การเรียกเก็บเอกสารเพ่ิมเติมนี้เพ่ือประโยชนในการเดนิทางเขาประเทศเกาหลีของทานท่ีทาง
บริษัทจะได   
     แจงใหหัวหนาทัวรทราบเพ่ือใหคําแนะนําทานในการเขาเมืองเกาหลีใต 

 

การยกเลิกการจอง 

เนื่องจากเปนราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินเปนราคาแบบซ้ือขาด เม่ือทานตกลงจองทัวรโดยจายเงิน
มัดจํา หรือ คาทัวรท้ังหมดแลว ขอสงวนสิทธิในการยกเลิก การเดินทาง เล่ือนการเดินทาง ขอคืน
เงินไมวากรณีใดท้ังส้ิน 

หมายเหตุ 

กรุณาอานศึกษารายละเอียดท้ังหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและความเขาใจตรงกัน
ระหวางทานลูกคาและบริษัท ฯ และเม่ือทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรท้ังหมดกับทางบริษัทฯ 
แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ท้ังหมด 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางหรือปรบัราคาคาบรกิารข้ึนในกรณีท่ีมีผูรวมคณะไม
ถึง 25 ทาน 

2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคานามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับข้ึนกอน
วันเดินทาง 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเนื่องจากสาเหตุ
ตางๆ 

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบนิ, 
การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู
นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิัทฯ 



 

 

5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของ
ทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเท่ียวเอง 

6. เม่ือทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรท้ังหมดกับทางบรษิัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทาน
ไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ท้ังหมด 

7. รายการนี้เปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมท่ีพักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเคียงกัน ซ่ึงอาจจะ
ปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม 

8. การจัดการเรื่องหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปท่ีเขาพัก โดยมีหองพัก
สําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได โดยอาจจะขอเปล่ียนหองไดตามความประสงคของผูท่ีพัก ท้ังนี้
ข้ึนอยูกบัความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกนัได  

9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวิวแชร กรุณาแจงบรษิัทฯ อยาง
นอย 7วันกอนการเดินทาง มิฉะนั้น บริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได 

10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังส้ินแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทานั้น  

11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื่องจากเปนการเหมาจายกับตัวแทน
ตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปนกอง
ตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเท่ียว อันเนื่องมาจากการกระทําท่ี
สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถกูตอง หรอื การถกูปฏิเสธ
ในกรณีอ่ืน ๆ  

12. กรณีตองการพักแบบ 3ทาน ตอหองหรือหองแบบ3เตียง TRIPLE กรณีโรงแรมมีหอง Triple 
ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดหองใหเปนแบบ แยก 2หอง คอื 1หองพักคู และ 1หองพักเดี่ยว 
โดยไมคาใชจายเพ่ิม 

13. สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกบัวันหยุดเทศกาลของเกาหลี หรอื วันเสารอาทิตย รถ
อาจจะติด อาจทําใหเวลาในการทองเท่ียวและ ชอปปงแตละสถานท่ีนอยลง  โดยเปนดุลยพินิจของ



 

 

มัคคุเทศก และคนขับรถในการบริหารเวลา ซ่ึงอาจจะขอความรวมมือจากผูเดินทางในบางครั้งท่ี
ตองเรงรบี เพ่ือใหไดทองเท่ียวตามโปรแกรม 

14. บริการนํ้าดื่มวันละ1ขวดตอคนตอวัน เริ่มในวันท่ี2ของการเดินทางถึงวันท่ี5ของการเดนิทาง
รวมจํานวน 4 ขวด 

15. การบรกิารของรถบัสนําเท่ียวเกาหลี ตามกฎหมายของประเทศเกาหลี มัคคุเทศกและคนขับจะ
เปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ท้ังนี้ข้ึนอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเปนหลัก 
จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนเวลาทองเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 

16. การประกนัภัย ท่ีบริษัทฯไดทําไวสําหรับความคุมครองผูเดินทาง เปนการการประกนัอุบัติเหตุ
จากการเดินทางทองเท่ียว ตาม พ.ร.บ การทองเท่ียว เทานัน้ ไมไดครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไข
ไดปวย ทานสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทฯได และทางบริษัทฯถือวาทานไดเขาใจและ
ยอมรับขอตกลงแลวเม่ือทานชําระเงินคาทัวร 

(ทานสามารถซ้ือประกนัสุขภาพ ในระหวางการเดินทางได จากบริษทั ประกันท่ัวไป และควรศึกษา
เงื่อนไขความคุมครองใหละเอียด) 
17. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื่องจากเปนการเหมาจายกับตัวแทน
ตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปนกอง
ตรวจคนเขาเมืองหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเท่ียว อันเนื่องมาจากการกระทําท่ี
สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถกูตอง หรอื การถกูปฏิเสธ
ในกรณีอ่ืน ๆ 
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