
 

 

รหัสทัวร ITV1902891 
ทัวรเกาหลี ปูซาน-เคียงจู-แทกู 5 วัน 3 คืน (TW) 
หมูบานวัฒนธรรมคัมซอง หรือ ซานโตริน่ีเกาหลี  สวนสนุก  E-World  83 Tower  
Magic art  ซองโด สกายวอลค  ปูซานทาวเวอร  พิพิธภัณฑสาหราย  วดัพุลกุกซา   
ถํ้าซอกกูรมั  หมูบานโบราณ ฮันนก เคียวชอน  วดัดงฮวาซา  หอดูดาวว็อมซ็องแด   
วัดแฮดงยงกุงซา  ล็อตเต เอาทเล็ท  ตลาดปลาจากัลป�ซี  ตลาดนัมโพดง  สตรีทฟูดส           
พักปูซาน 2 คืน แทกู 1 คืน 
                                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันแรก          สนามบินสุวรรณภูม ิ
22.30 น.  คณะพรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูม ิอาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ช้ัน 4 

สายการบิน t’Way โดยมีหัวหนาทัวรและเจาหนาท่ีของบริษัทฯรอตอนรับและ
อํานวยความสะดวกกอนขึ้นเคร่ือง 

 
วันที่สอง      สนามบินนานาชาติแทกู – วดัดงฮวาซา – สวนสนุกE-World - 83 Tower –

Magic Art–Dongseongno Street                                                                           
,เที่ยง,เยน็ 

02.25น. บินลัดฟ�าสู เมืองแทกู สาธารณรัฐเกาหลีใต โดยสายการบิน t’Way  เท่ียวบินที่ 
TW106  

                             (ไมมีบริการอาหารเครื่องด่ืมบนเครื่อง ทานสามารถสั่งซ้ือไดตาม
อัธยาศัยกับพนักงานตอนรับบนเคร่ือง)  

09.20น.  เดินทางถึง สนามบินนานาชาติแทกู สาธารณรัฐเกาหลีใต  
(เวลาทองถิ่นเร็วกวาไทย 2ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกาของทานเปนเวลาทองถิ่นเพ่ือ
สะดวกในการนัดหมาย) หลังจากผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรแลว  
เดินทางสูเมืองแทกูเมืองแทกูเปนเมืองที่ใหญอันดับท่ี
สามของประเทศเกาหลีใต  
จากน้ันนําทานเดินทางสู วัดดงฮวาซา(Donghwasa 
Temple) เปนวดัเกาแกกวา 1,500 ป สรางในสมัย
กษัตริยโซจิแหงอาณาจักรชิลลา ภายในม ีอมติาภะพุทธ
เจา  และพระพุทธรูปหินพระศรีศากยมุนีอยูดานนอกอยูในหุบ
เขาพัลกงซาน อีกหน่ึงไฮไลทก็คือยัคซายอแรแดพุล Yaksa-
yeoraedaebul พระขนาดใหญที่สรางข้ึนเพ่ือเปนศูนยรวมใจ
ของผูมาสวดมนตทําบญุมีความสูงถึง 17 เมตร นอกจากน้ี ยงัมี
หอคอยหิน โคมไฟหิน รูปปم�นสิงโต และดอกไมที่ประดับฐาน
พระพุทธรูปดานหลังพระพุทธรูปเปนหมูหินที่โอบรอบสวยงาม
มาก นบัเปนผลงานประติมากรรมหินระดับโลก 

เท่ียง           บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู:โอ
ซัมพุลโกก ิหรือ สุกี้กึง่น้ํากึ่งแหง 

บาย  นําทานเดินทางสู สวนสนุกE-World (รวมคา
เขา) นับเปนสวนสนุกประจําเมืองแทกูและเปน



 

 

สวนสนุกท่ีใหญเปนลําดับท่ีสามของประเทศเกาหลีใต เครื่องเลนท่ีไดรับความนิยม
มากที่สุดคือ สกายจ้ัม อีกท้ังเคร่ืองเลนสุดมันส อาทิ รถไฟเหาะ,Ballon Race 
,Water Fall Plaza และอ่ืนๆ และยังมีเทศกาลดอกไมตามฤดูกาลใหทุกทานได
เลือกมุมถายภาพเพ่ือนเก็บเปนท่ีระลึกอีกดวย เดินทางสู 83 Tower (รวมคาข้ึน
ลิฟท)หอคอยชมวิวท่ีสูงที่สุดและเปนสัญลักษณของเมืองแทกู หอคอยแหงน้ีต้ังอยู
บนเนินเดนสงา มองเห็นแตไกลดายบนเปนจดุชมวิวท่ีดีที่สุดของเมือง สามารถ
มองเห็นทัศนียภาพของเมืองแทกูโดยรอบแบบ 360องศา จากน้ัน นําทาน
ถายภาพที ่Art Magic ซึ่งเปนงานศิลปะภาพวาดลวงตาซึ่งเปนแนวคิดรูปแบบ
ใหมเพ่ือตองการจะจุดปร  ะกายความคิดสรางสรรค และจินตนาการ ของการ
สรางภาพโดยใชเทคนิคจากภาพสามมิติท่ีทุกทานสามารถมีสวนรวมกับผลงาน
เหลาน้ีได อยางสนุกสนานจากน้ันนําทานเดินทางสู Dongseongno 
Street ตลาดเสื้อผาขนาดใหญ และถนนสายแฟช่ัน ที่สําคัญของเมืองแทกู เปน
ถนนที่เต็มไปดวยรา นคา มากมาย และส้ินคาหลากหลายชนิดใหเลือกซื้อตาม
รสนิยมของแตละทาน มีตั้งแตเสื้อผา ของใช เคร่ืองประดับ เปนจุดท่ีเหมาะกับ
การชอปปم�งอยางมาก  

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร เมน:ูจิมดัก(Jimdak) 
:ท่ีพัก:IN STAR HOTEL/CYSTAL HOTEL หรือระดับใกลเคียงกนั: 
(ช่ือโรงแรมท่ีทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วัน กอนวัน
เดินทาง) 
 

วันที่ส่ี Gyeongju Donggung Palace - หมบานโบราณ ฮันนก เคียวชอน - ถํ้าซอก
กูรัม - หอดูดาวซอมซองแด - วดัพลูกุกซา                                                   
เชา,เที่ยง,เย็น 

 
เชา   บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

จากน้ันนําทานเดินเขาชม พระราชวัง Gyeongju 
Donggung Palace และ Wolji Pond เปนที่ต้ัง
ของพระราชวังรองซึ่งใชเปนพระราชวังของ
มกุฎราชกุมารและอาคารอ่ืน ๆ อีกทั้งยังเปนหองจัด
เล้ียงสําหรับงานสําคัญระดับชาติและผูเขาชมท่ีสําคัญอีกดวย หลังจากการลม
สลายของ Silla ตามดวย Goryeo และ Joseon สถานที่น้ีมช่ืีอวา 'Anapji' 
แทนตอมาช้ินสวนจากเครื่องปم�นดินเผาท่ีแกะสลักตัวอักษร "Wolji" ถกูคนพบในป 
1980 และพบวา Wolji มีความหมายของบอสะทอนดวงจันทร ดังน้ันช่ือ'Anapji'



 

 

จึงเปลี่ยนเปนปจจุบันพระราชวงั Donggung และ Wolji Pon   
จากน้ันนําทานเดินทางสู หมูบานโบราณ ฮันนก เคียวชอน (kyochon hanok 
village Gyonchon) 
สถานท่ีแหงน้ีคร้ังหน่ึงเคยเปนโรงเรียนแหงชาติในชวงยุคยคุอาณาจักรชิลลา เคย
เปนมหาวิทยาลัยในชวงยุคโกเรียว และ เคยเปนโรงเรียนขงจื๊อในชวงยุคโชซอน 
ภายในหมูบานมีสถานที่มากมายที่ควรแวะเยี่ยมชม เชน โรงเรียนขงจือ สะพาน
Woljeonggyo และบานของ ตระกูล Gyeongju Choi Clan ดังนันหมูบานนี้
จึงเปนหน่ึงในสถานที่เท่ียวดังของเมืองเคียงจ ูและ ช่ือไกทอดเจาดังเกาหลี 
Kyochon Chickenก็มาจากช่ือหมูบานน้ี 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร เมนู:พุลโกก ิ 
บาย     นําทานเดินทางสู เมืองเคียงจ ูเปนเมืองหลวงเกาของ

อาณาจักรชิลลา หน่ึงในสามอาณาจักรของเกาหลีโบราณโดย
เคียงจูเปนเมืองโบราณอายุกวาสองพันป คือเริ่มมกีารต้ังถิ่น
ฐานเปนเมืองตั้งแตกอนคริสตกาล จนมารุงเรืองถึงขีดสุดใน
ศตวรรณที ่7 คนสวนใหญรูจักเมืองน้ีจากซรีี่ยเร่ือง ซอนตอก 
ราชินีสามแผนดิน  
นําทานชม ถํ้าซอกกูรัม(Seokguram Grotto) อีกหน่ึงมรดก
โลกเปนวัดพุทธศาสนาโบราณของเกาหลีใต กอต้ังข้ึนในชวงกลางศตวรรษที ่8 
จากลานจอดรถจะเห็นอาคารสวยๆต้ังเรียงรายไปตามเนินเขา ลอมรอบดวย
เทือกเขาเปนทิวแถว สวยงามจับตามาก เดินขึ้นเขาไปเพ่ือชมพระพุทธรูปแกะสลัก
จากหินแกรนิตอายุนับพันปซึ่ง ประดษิฐานอยูในถํ้า 
จากน้ัน นําทานชม หอดูดาวซอมซองแด หอดูดาวท่ี
เกาแกที่สุดที่ยังคงเหลืออยูในเอเชียตะวันออก ถกู
สรางข้ึนในรัชสมัยของสมเด็จพระราชินีซอนดอก
(Seon Deok) แหงอาณาจักรชิลลา เพ่ือใชสําหรับ
การสังเกตดาวในการคาดการณสภาพอากาศ และถูกกําหนดใหเปนสมบัติของชาติ 
จากน้ันเดินทางสู วัดพุลกุกซา สรางขึ้นอาณาจักรชิลลามาต้ังเเตป ค.ศ.535 ซึ่ง
วัดเเหงน้ีมีความสวยงามเเละสมบูรณเเบบอยางมาก จนทําใหไดรบัการคัดเลือก
เปนมรดกโลกทางวฒันธรรมจากองคการ UNESCO เมื่อป ค.ศ.1995 ทําให
กลายเปนสถานที่ทองเที่ยวสําคัญของเมืองเคียงจ ูภายในวัดจะมีเจดียเกาเเก อัน
เปนสัญลักษณของวัดโดยเจดียท้ังสององคนั้นมีการคัดลอกเเบบไปเเสดงที่



 

 

พิพิธภัณฑเมืองเคียงจูอีกดวย ซึง่มีช่ือเรียกกนัวาเจดีย Seoktap และ Dabotap
จากน้ัน นําทานเดินทางสู เมืองปูซาน  

ค่ํา            บรกิารอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร เมนู:เมนูบิบมิบับ  ขาวยําเกาหลี กับ ซุป สุกี้
สไตลเกาหลี 
                   :ที่พัก: THE  KING HOTEL หรือระดับใกลเคียงกนั: 
                     (ชื่อโรงแรมที่ทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วัน กอน
วันเดินทาง) 
วันที่ส่ี หมูบานวัฒนธรรมคัมชอน(ซานโตริน่ีเกาหลี) - Songdo Skywalk - พิพิธภัณฑ

สาหราย   Busan Tower - Duty Free - ตลาดปลาจากัลชิ – ตลาดนัมโพดง           
 เชา,เที่ยง,เย็น 

เชา           บรกิารอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
นําทานเดินทางสู หมูบานวัฒนธรรมคัมชอน หรือ ซาน
โตริน่ีเกาหล ีโดยชื่อเรยีกน้ีมาจากลักษณะอันโดดเดน
ของหมูบานวัฒนธรรมคัมชอน หมูบานท่ีต้ังอยูบน เนิน
เขา เรียงตัวสลับกันไปมาสีสันสดใส ในอดีตหมูบานน้ี
เคยเปนที่อยูอาศัยของของผูล้ีภัยสงครามเกาหลี จนในป 2009 รัฐบาลเกาหลี ได
สงเสริมการทองเท่ียวมีการพัฒนาปรับปรุงทัศนียภาพ ใหนาอยูมากยิ่งข้ึน โดย
ปรับเปล่ียน หมูบานคัมชอนใหมีสีสันโดดเดนดวยการทาสี
วาดภาพ ตามกําแพงและตัวบาน ใหดูสดใส นารัก 
บานเรือน หลายหลังเปลี่ยนเปนสตูดิโอและแกลลอรี่บาง
จุดก็เปนรานขายสินคา ทั้งสินคาพ้ืนเมืองสินคาสมัยใหม 
รวมไปถึงรานกาแฟ และไดโดงดังจากซีร่ียเร่ือง Running 
Man ที่มาถายทําที่น่ี จึงทําใหหมูบานวัฒนธรรมคัมชอนแหงน้ีเปนท่ีรูจักมี
นักทองเที่ยวชาวเกาหลีและตางประเทศมาเที่ยวกันมากขึ้น  
จากน้ันนําทานแวะชมศูนยสมุนไพรบํารงุตับ ฮอกเกตนาม ูตนไมชนิดนี้เจริญเติบโต
ในป�าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะและระดับสูง
เหนือน้ําทะเล50-800เมตร ชาวเกาหลีรุนใหมนิยม
นํามารับประทานเพ่ือชวยดูแลตับใหสะอาดแข็งแรง 
ป�องกันโรคตับแข็ง ไมถูกทําลายจากการด่ืม
แอลกอฮอล กาแฟ บุหรี่ สารตกคางจากอาหารและยา  
จากน้ันนําทานเดินทางสู SongdoSkywalk(ซองโด 
สกายวอลค) เปนสะพานชมวิวที่ทอดยาวลงไปในทะเลความยาวประมาณ 104 



 

 

เมตร ต้ังอยูบริเวณชายหาดซองโด นอกจากน้ียังเปนที่ถายทํารายการ ดงัของ
เกาหลี เชน We Got Married ฯลฯ นําทานเดินทางสู พิพิธภัณฑสาหราย 
(Seaweed Museum) ซึ่งทานจะไดเรียนรูการทําสาหรายของชาวเกาหล ี
ประวติัความเปนมาและความผูกผันที่ชาวเกาหลีท่ีมีตอสาหราย จากน้ันเก็บภาพ
ความประทับใจ กับการสวมใสชุดประจําชาติของประเทศเกาหลีใต “ฮันบก”  
นําทานเดินทางสู ปูซานทาวเวอร (Busan Tower) 
ต้ังอยูในสวนยองดูซาน  ปูซานทาวเวอรแหงน้ี สูง 69 
เมตร สูงกวาระดับน้ําทะเล  120เมตร ถือเปน 
Landmark สําคัญของเมือง สําหรับชั้นแรกของหอคอย 
เปนบริเวณขายของที่ระลึก และงานหัตถกรรมแบบ
ด้ังเดิมของเกาหลี เชน พวงกุญแจ,เครื่องปم�นดินเผา
,ตุกตา และอ่ืนๆ อีกมากมายคนที่มาเที่ยวท่ีน่ี สวนมากจะเปนคูรกั ท้ังชาวเกาหลี
และนักทองเที่ยวตางชาติ คูรักสวนมากจะเตรยีมกุญแจมาคลองตรง ที่ราวระเบียง
รอบฐานของหอคอย เพราะมีความเช่ือวาคูรกัท่ีไดมาคลองกญุแจที่น่ีจะรักกนั
ยาวนานตลอดไป สวนดานบนสุดของหอคอยเปนจุดสําหรับชมวิวทิวทัศนของเมือง
ปูซานแบบพาโนรามา 360องศา (ไมรวมคาขึ้นลิฟทและกุญแจคูรัก)  

เท่ียง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู:เมนูไกตุนโสม 
บาย แวะชม ศูนยรวมเครื่องสําอางค เลือกซื้อผลิตภัณฑบํารุงผิวหนาและเครื่องสําอางค

หลากหลายแบรนด อาท ิB2B,Closee Dr.,Rojukiss, ครีมเมือกหอยทาก
,เซรั่มพิษงู,ครมีโบท็อก,เจลอโรเวรา. ครีมน้ําแตก,BB Cream ฯลฯ แวะชม ราน
น้ํามันสนเข็มแดง มหศัจรรยแหงธรรมชาติผานผลงานการวิจัยมากมายจาก
มหาวิทยาลัยแหงชาติโซล ประเทศเกาหลีใตมสีรรพคุณชวยลดไขมนััและน้ําตาลใน
กระแสเลือด ป�องกันการเกิดเสนเลือด ตีบ แตก ตัน และสามารถลางสารพิษใน
รางกายเพ่ือเพ่ิมภูมิตานทานและทําใหอายุยืนแบบชาวเกาหล ีชอปปم�งสินคาปลอด
ภาษี ณ Duty Free ใหทานไดเลือกซื้อสินคาแบรนด เนมนําเขาจากตางประเทศ
มากมายหลากหลายชนิด จากน้ัน นําทานเดินทางสู ตลาดปลาจากลัชิ (Jagalchi 
Market) แหลงรวมขายสงปลาทุกชนิด ทุกวนัจะมีของสดของทะเลมากมายนํามา
ประมูลกันในยามเชามดื และชวงสายยังสามารถซื้อในราคาปลกีที่คอนขางถูก 
จากน้ัน นําทานเดินทางสู ตลาดนัมโพดง (Nampodong Street) แหลงชอปปم�ง
ขนาดใหญอีกแหงหน่ึงของเมืองปูซาน ที่น่ีเต็มไปดวยรานคา เส้ือผา เครือ่งประดบั 
เครื่องสําอาง ของฝาก ของท่ีระลึก มากมายใหทานไดชอปปم�งอยางจุใจอีกท้ังยังมี
อาหารแบบ Local ใหทานไดเลือกทานแบบเต็มที ่



 

 

ค่ํา    บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร BUFFET AT JAGALCHI 
            :ที่พัก:THE  KING HOTEL หรือระดับใกลเคียงกัน : 

(ช่ือโรงแรมทีท่านพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วัน กอนวัน
เดินทาง)ว ั

 
วันที่หา       วดัแฮดงยงกุงซา -  หมูบานอซกล – ตลาดซอมนุ – ถนนสตรีทฟู�ด   

Super Market - ลอ็ตเต เอาทเลท – สนามบินนานาชาติแทกู             
 เชา,เท่ียง                                    

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
จากน้ัน นําทานเดินทางสู วัดแฮดงยงกงุซา
(Haedong Yonggungsa Temple) วดัเกาแกท่ี
สวยสุดในปูซาน สรางอยูบนโขดหินริมทะเล มาต้ังแต
ป 1376 และไดทําการบูรณะอีกครัง้ในป 1970 จน
มาถึงปจจบุัน โดยจะมีเจดียสามช้ัน และสิงโตส่ีตัว 
หันหนาออกไปทางทะเล ซึ่งสิงโตทั้งสี่ตัวน้ี คือ
สัญลักษณของความยนิด ีความโกรธ ความเศรา และ
ความสุข  
ทานสู ศูนยโสมรัฐบาล ซึ่งรับรองคุณภาพจากรัฐบาล 
เปนโสมที่อายุ 6 ป ซึ่งถือวามีคุณภาพดีที่สุด ใหทาน
ไดเลือกซื้อโสมคุณภาพและราคาถูกกวาไทย 2 เทา 
โสมเกาหลีถือเปนยาบํารุงรางกาย หรือสามารถซ้ือเปนของฝากจากประเทศเกาหลี  
จากน้ันนําทุกทานเดินทางกลับสู เมืองแทกู 

เท่ียง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู:ชาบูชาบ ู 
บาย    นําทานชม หมูบานอซกล (Daegu Otgol Village) ต้ังอยูบริเวณเขาพัลกงซาน 

หมูบานเกาแกเปนที่อยูของพวกขุนนางและชนชั้นสูง แหงยุคสมัยราชวงศโชซอน 
ถูกสรางขึ้นในป 1630 โดยตระกูล Choi ตระกูลเกาแกของเมืองแทกู เปนท่ีรูจัก
กันดีในฐานะสถานที่ถายทํารายการช่ือดังอยาง RunningManและซีรียเร่ือง 
Jekyll and Hyde  
จากน้ัน นําทานเดินทางสู ตลาดซอมุน หน่ึงในตลาดท่ี
เกาแกที่สุดของเมืองแทกู ดําเนินการคามาต้ังแตสมัย
โซชอน ปจจุบันเปนตลาดใหญที่รวมสินคาอุปโภค 
บริโภคไวหลากหลาย  ประเภทเปรียบเสมือนยาน



 

 

จตุจักร ประตูน้ํา เดินทางสู ถนนสตรีทฟู�ด เต็มไปดวยรานอาหารพืน้เมืองยอดนิยม
ของเกาหล ีกระจายตามสองฝم�งถนน จากน้ันนําทาน แวะละลายเงินวอน Super 
Market เลือกซื้อสินคาเกาหลโีดยเฉพาะของกิน เชน บะหมี่ซินราเมียน (มามาส
ไตลเกาหลี),อูดง,กิมจิ,ขนมช็อคโกพาย,น้ําจ้ิมปรุงรสหมูยางเกาหล,ีไกตุนโสม
สําเร็จรปูในราคาพิเศษ  
จากน้ันนําทานเดินทางสู ล็อตเต เอาทเลท(Lotte Outlet) เปน Outlet ที่ใหญ
ท่ีสุดในปูซาน  สวรรคนักชอป ละลายเงินวอนอยางคุมคา ศูนยรวมสินคาแฟช้ัน 
กวา 500 แบรนด รวมกันอยูท่ีน่ี มีสินคาราคาพิเศษ ลดกันทุกวัน ดวยราคาท่ีลด
ต้ังแต 30-80% มีสินคาใหเลือกชอปปم�งมากมาย ท้ังHi- End ,Hi -Street เชน 
Prada ,Gucci ,Bean Pole,Polo, MCM, Nike และ Adidas เปนตน 
ไดเวลาพอสมควรเดินทางสูสนามบินแทกู 

21.10 น.   เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน t’Way  เที่ยวบินท่ี TW105  
                            (ไมมบีรกิารอาหารเครื่องดื่มบนเครื่อง ทานสามารถส่ังซื้อไดตาม

อัธยาศัยกับพนักงานตอนรับบนเคร่ือง) 
00.55+1 น.   ถึง สนามบินสุวรรณภูม ิโดยสวัสดิภาพพรอมความประทบัใจ 
 
  อัตราคาบริการ 

วันเดินทาง ราคา
ผูใหญ 

ราคาเด็ก2-
6ป ไมเสริม
เตียง 

พักเด่ียว
เพ่ิม ที่น่ัง 

30ตุลาคม-4พฤศจกิายน 
62 14,888 

ไมมีราคา
เด็ก 
Inf 5,000
฿ 

4,500 25 
6-10 พฤศจิกายน 62 14,888 4,500 25 
14-18 พฤศจิกายน 62 17,888 4,500 25 
20-24 พฤศจิกายน 62 15,888 4,500 25 
28พฤศจิกายน-2ธันวาคม 
62 15,888 4,500 25 
4-8 ธันวาคม 62 16,888 4,500 25 
6-10 ธันวาคม 62 17,888 4,500 25 
18-22 ธันวาคม 62 19,888 4,500 25 
26-30 ธันวาคม 62 22,888 4,500 25 
28ธันวาคม-1มกราคม 24,888 4,500 25 



 

 

62 
30ธันวาคม-2มกราคม 
62 24,888 4,500 25 

 
หากทานตองซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศเพื่อไปและกลับกรุงเทพฯ 

กรุณาแจงบริษัท กอนทําการจอง มิฉะน้ัน บริษัทฯ มิสามารถรบัผิดชอบใดใด ทั้งสิ้น 
 
ราคาทัวรรวม ราคาทัวรไมรวม 
- คาต๋ัวโดยสารเครื่องบินไป-กลับช้ัน

ประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหง
ตามที่ระบุในรายการ (ต๋ัวกรุปไม
สามารถเลื่อนวันกลับได ตองไป-กลบั
พรอมคณะเทาน้ัน ) ทีน่ั่งเปนไปตามสาย
การบินจดัสรรตามกรุปทัวร ไมสามารถ
ระบุได 

- คาอาหารทุกมื้อ ตามทีร่ะบุในรายการ 
- คาเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามท่ีระบุใน

รายการ 
- คาท่ีพักตามระบุในรายการ พักหองละ 

2-3 ทาน ตามโรงแรมที่ระบุหรือ
เทียบเทา 

- คายานพาหนะนําเที่ยวตามรายการ 
- คาน้ําหนักสัมภาระ สายการบิน T’Way 

กําหนดน้ําหนักสมัภาระโหลดใตทอง
เคร่ืองไป-กลับ ทานละ 20กก สัมภาระ
ถือข้ึนเคร่ือง(Carry on) 10 กก. 

- คาหัวหนาทัวรนําทานทองเที่ยวตลอด
รายการในตางประเทศ 

- คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง การ
ชดเชยอุบติัเหตุสวนบุคคลกรณีเสียชีวติ
สูญเสีย   อวัยวะ สายตาหรือทุพพล
ภาพถาวรส้ินเชิง 1,000,000 บาท 

- พาสปอตตางชาติ (ชําระเพ่ิม 800บาท/
ทาน) 

- คาใชจายสวนตัว อาทิ คาทําหนังสือ
เดินทาง, คาโทรศัพทสวนตัว, คาซักรีด, 
มินิบารในหอง, รวมถึงคาอาหาร และ
เคร่ืองดื่มท่ีส่ังเพ่ิมนอกเหนือรายการ (หาก
ทานตองการส่ังเพ่ิม กรุณาติดตอหัวหนา
ทัวรแลวจายเพิ่มเองตางหาก) 

- คาทิปคนขับรถและไกดทองถิ่นทานละ 
50,000 วอนหรือ 1,500 บาท ตอทาน
ตลอดท้ังทริป(ชําระที่สนามบิน) 

- คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่
จาย 3% (กรณีที่ทานตองการ
ใบเสร็จรับเงินในนามบริษัทหรือตองการ
ใบกํากบัภาษี) 

- คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระที่หนักเกินจาก
สายการบินกําหนด (ปกติ 15 กก.) 

- คาวีซาสําหรับพาสปอรตตางดาว 
กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอรต 2)
ใบประจําตัวคนตางดาว 3)ใบสําคัญถิ่นท่ี
อยู 4)สําเนาทะเบียนบาน(ถามี) 5)สมุด
บัญชีเงินฝาก(ถามี) 6)รูปถายสี 2 น้ิว 2 
รูป แลวทางบริษัทฯจะเปนผูดําเนินการยื่นวี
ซาใหทานโดยจายคาบริการตางหาก 



 

 

การรักษาพยาบาลตออุบัติเหตุแตละคร้ัง
500,000บาท(เงื่อนไขตามกรมธรรม)
ไมรวมประกันสุขภาพ ทานสามารถ
ส่ังซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได 

 

(สําหรับหนังสือเดินทางตางดาว เจาของ
หนังสือเดินทางตองทําเร่ืองแจงเขา-ออก
ดวยตนเองกอนจะยื่นวซีา) 

 
ประกาศสําคัญ รับเฉพาะผูมีวัตถปุระสงคเพ่ือการทองเที่ยว คาทัวรท่ีจายใหกับผูจัด เปนการ
ชําระแบบจายชําระขาด และผูจัดไดชําระใหกบัสายการบินและสถานท่ีตางๆ แบบชําระขาด
เชนกันกอนออกเดินทาง  ฉะน้ันหากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามรายการไมดวย
สาเหตุใด หรือไดรับการปฏิเสธการเขาหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทย
และประเทศเกาหลีใต)  ทางผูจัด ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดสวนใดๆ รวมทั้งคาต๋ัวเครื่องบิน
ใหแกทาน  
*ขอสงวนสิทธในการปรับเปลี่ยนราคาเพิ่ม หากมีการปรับข้ึนของภาษีน้ํามันหรือภาษีใดๆ จาก
สายการบิน * 
หมายเหตุสําคัญ : ราคาและคาบริการเปนราคาต๋ัวเคร่ืองบินโปรโมช่ัน เมื่อชําระเงินคาจองทัวร  
คาทัวร มิสามารถเปลีย่นแปลง วันเดินทาง ชือ่ผูเดินทาง และ/หรือ ยกเลิก เลื่อนวันเดินทาง ขอ
คืนเงินมัดจํา คาทัวรไดทุกกรณี และ กรณีท่ีทานเดินทางมาจากตางจังหวัด โดยเคร่ืองบินภายใน 
กรุณาแจงบริษัทฯกอนที่ทําการจองต๋ัวเครื่องบิน มิฉะน้ัน บริษัทฯไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น 
กรณีกรุปไมสามารถออกเดินทางโดยจํานวนสมาชิกไมถึง 20 ทาน บริษัทฯแจงทานกอนการ
เดินทาง 7 วัน โดยคืนเงินคาทัวรใหกับทานท้ังหมด หรือเล่ือนการเดินทางในชวงการเดินทางอ่ืน 
และคาบริการน้ีรับเฉพาะนักทองเที่ยวชาวไทยเทาน้ัน และกรณีท่ีทานเมื่อเดินทางถึงแลวไม
ทองเที่ยวพรอมคณะบริษัทฯขอเรียกชําระเงินเพ่ิมทานละ 300 USD   ประเทศเกาหลีใตจะมี
ชางภาพมาถายรูป และชวยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และวันสุดทายชางภาพ
จะนําภาพถายมาจําหนายกับลูกทัวร หากวาทานใดสนใจสามารถซื้อได แตถาทานใดไมสนใจก็
ไมตองซื้อ เพราะทางบริษัททัวรไมมีการบังคับลูกทัวรซ้ือแตอยางใด แตเปนการบอกกลาว
ลวงหนา 
 
ขอความสําคัญ โปรดอานอยางละเอียด 

ในกรณีที่ลูกคาเดินทางไปประเทศเกาหลีใต แลวไมสามารถผาน เขา-ออก นอกประเทศ
ได ทําใหลูกคาตองถกูสงตัวกลับเขาประเทศไทย จึงมีคาใชจายที่เกิดข้ึนในการเปลี่ยนตั๋วขากลับ 
และรวมถึงคาบรกิารอ่ืนๆที่เกิดขึ้นดวย ฉะน้ัน ลูกคาจะตองเปนผูรับผิดชอบในคาใชจายที่เกิดขึ้น
ท่ีทางประเทศน้ันๆเรียกเก็บ ทางผูจัดและทางสายการบินจะไมรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดขึน้ใน



 

 

ทุกกรณี หรือตองรอกลับประเทศไทยในเท่ียวบินถดัไปที่มีที่น่ังวาง หรือตามวันเดินทางของตั๋ว
เครื่องบิน ทั้งน้ี ข้ึนอยูทางเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศเกาหลีใตและสายการบินเปนผู
พิจารณา ทางผูจัดไมสามารถเขาไปแทรกแซงได   ** ตม. ตรวจคนเขาเมืองประเทศเกาหลีใตจะ
มีการสุมตรวจ และอาจมีการเรียกไปสัมภาษณ ในการท่ีทางตรวจคนเขาเมืองเรียกสัมภาษณน้ัน 
ข้ึนอยูกับทางตรวจคนเขาเมืองเปนผูพิจารณา และอยูในดุลพินิจของทางเจาหนาที่ ตม. ทาง
บริษัททัวรไมสามารถเขาไปแทรกแซงได 
  
เง่ือนไขในการจอง   มดัจําทานละ 8,000 บาทตอทาน  และ ชําระสวนที่เหลือกอนวันเดินทาง
อยางนอย 15 วันลวงหนา (การไมชําระเงินคามัดจํา หรือชําระไมครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับ
การจายไมวาดวยสาเหตุใดใด ผูจัดมีสิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการเดินทาง)   
**สําเนาหนาพาสปอรตผูเดินทาง (*จะตองมอีายุเหลือมากกวา 6 เดือนกอนหมดอายุนับจากวัน
เดินทางไป-กลับ*)  
กรุณาตรวจสอบกอนสงใหบริษัทมฉิะน้ันทางบริษัทจะไมรับผิดชอบกรณีพาสปอรตหมดอายุและ
ดานตรวจปฏิเสธการออกและเขาเมืองทาน*** กรุณาสงพรอมพรอมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา 
หรือสงพรอมยอดคงเหลือ** 
 
เอกสารใชในการเดินทาง  

- หนังสือเดินทางท่ีเหลืออายุการใชงานมากกวา 6 เดือน **กรณีทําหนังสือเดินทางเลม
ใหมกรุณาเตรยีมหนังสือเดินทางเลมเกาไปดวย ณ วันเดินทาง  หนังสือรับรองการ
ทํางานเปนภาษาอังกฤษ (ตําแหนง, เงินเดือน) 

- สําเนาบัตรพนักงาน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พรอมเซ็นสําเนาถูกตอง 
- กรณีท่ีทานเปนเจาของกิจการกรุณาเตรียมสําเนาหนังสือจดทะเบียนท่ีมีช่ือทานพรอม

เซ็นรับรองสําเนา 
-    กรณีเปนนักเรียนนักศึกษาเตรียมหนังสือรับรองจากทางสถาบันเปนภาษาอังกฤษ 
-    การเรียกเก็บเอกสารเพ่ิมเติมน้ีเพ่ือประโยชนในการเดินทางเขาประเทศเกาหลีของ
ทานท่ีทางบริษัทจะได   
     แจงใหหัวหนาทัวรทราบเพ่ือใหคําแนะนําทานในการเขาเมืองเกาหลีใต 

การยกเลิกการจอง:เน่ืองจากเปนราคาโปรโมชั่น ต๋ัวเครื่องบินเปนราคาแบบซื้อขาด เมื่อทานตก
ลงจองทัวรโดยจายเงินมัดจํา หรือ คาทัวรทั้งหมดแลว ขอสงวนสิทธิในการยกเลิก การเดินทาง 
เล่ือนการเดินทาง ขอคืนเงินไมวากรณีใดทั้งสิ้น  
 
 



 

 

หมายเหตุ 
กรุณาอานศึกษารายละเอียดท้ังหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถกูตองและความเขาใจตรงกัน
ระหวางทานลูกคาและบริษัท ฯ และเม่ือทานตกลงชาระเงินมดัจาหรือคาทัวรทั้งหมดกับทาง
บริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ท้ังหมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการข้ึนในกรณีท่ีมีผูรวมคณะ
ไมถึง 25 ทาน  
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคานามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมกีารปรับข้ึน
กอนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมติองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจาก
สาเหตุตางๆ  
4. บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, 
การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาส่ิงของผิดกฎหมาย ซึ่ง
อยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาท
ของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง  
6. เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทัง้หมดกบัทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถอืวา
ทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  
7. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมทีพั่กในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเร่ืองหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก  โดยมีหองพัก
สําหรับผูสูบบุหร่ี / ปลอดบุหรี่ได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูท่ีพัก ทั้งน้ี
ข้ึนอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกนัได   
9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวิวแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยาง
นอย 7วันกอนการเดินทาง มิฉะน้ัน บริษัทฯไมสามารถจดัการไดลวงหนาได  
10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากบัเทาน้ัน  
11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกบั
ตัวแทนตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวา
จะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อัน
เน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไม
ถูกตอง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  



 

 

12. กรณีตองการพักแบบ 3ทาน ตอหองหรือหองแบบ3เตียง TRIPLE กรณโีรงแรมมีหอง 
Triple ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดหองใหเปนแบบ แยก 2หอง คือ 1หองพักคู และ 1
หองพักเด่ียว โดยไมคาใชจายเพ่ิม  
13. สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกบัวันหยุดเทศกาลของเกาหลี หรอื วันเสารอาทิตย 
รถอาจจะติด อาจทําใหเวลาในการทองเท่ียวและ ชอปปم�งแตละสถานท่ีนอยลง  โดยเปนดุลย
พินิจของมัคคุเทศก และคนขับรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความรวมมือจากผูเดินทางใน
บางคร้ังที่ตองเรงรีบ เพ่ือใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม 
14. บริการน้ําด่ืมวันละ1ขวดตอคนตอวัน เริ่มในวันท่ี2ของการเดินทางถึงวันท่ี5ของการเดินทาง
รวมจํานวน 4 ขวด 
15. การบริการของรถบัสนําเที่ยวเกาหล ีตามกฎหมายของประเทศเกาหล ีมัคคุเทศกและคนขับ
จะเปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ท้ังน้ีข้ึนอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆเปน
หลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 
16. การประกันภัย ท่ีบริษัทฯไดทําไวสําหรับความคุมครองผูเดินทาง เปนการการประกนั
อุบัติเหตุจากการเดินทางทองเท่ียว ตาม พ.ร.บ การทองเที่ยว เทาน้ัน ไมไดครอบคลุมถึง 
สุขภาพ การเจ็บไขไดป�วย ทานสามารถขอดูเงือ่นไขกรมธรรมของบรษิัทฯได และทางบริษัทฯถือ
วาทานไดเขาใจและยอมรับขอตกลงแลวเมื่อทานชําระเงินคาทัวร  
(ทานสามารถซื้อประกนัสุขภาพ ในระหวางการเดินทางได จากบริษัท ประกันทั่วไป และควร
ศึกษาเง่ือนไขความคุมครองใหละเอียด) 
17. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกบั
ตัวแทนตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวา
จะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อัน
เน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไม
ถูกตอง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ 
 

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


