
 

 

รหัสทัวร ZET2000512 
ทัวรเกาหลี แทกู เคียงจู ปูซาน เลทสโก เชอรรี่ สวีท  5 วัน 3 คืน (TW) 
วัดดองฮวาซา - ถนนซากุระ Palgongsan Cherry Blossom Road อุทยานแหงชาติพัลกง
ซาน - หมูบานมาบิจอง – ถนนดงซองโน - สวนสนุกอีเวิลด - เมืองปูซาน - เทศกาลดอกซากุระจิน
เฮ - สถานีรถไฟคยองฮวา – คอสเมตคิ - ชมซากุระถนนดัลมาจ ิ- ผลิตภัณฑนํ้ามันสน  

 



 

 

วันแรก              สนามบินสุวรรณภูมิ 

 
22.30 น. พรอมกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 6 เคานเตอร L สายการบิน 

T’WAY (TW) เจาหนาท่ีคอยใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกในการเชค็อนิ  
สายการบนิ T’WAY จัดที่นั่งแบบ 3-3 นํ้าหนักกระเป�า 20 กก./ทาน 
 

 
 

วันที่สอง     สนามบินแทก ูประเทศเกาหลีใต - วัดดองฮวาซา - ถนนซากุระ Palgongsan 
Cherry Blossom Road - อุทยานแหงชาติพัลกงซาน - หมูบานมาบิจอง - 
ถนนดงซองโน  

 
01.55 น. นําทานเดินทางสู ประเทศเกาหลีใต โดยเท่ียวบินที ่TW106 
                ** ใชเวลาบินประมาณ 5 ชั่วโมง ไมมีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเครื่อง ** 
09.05 น. เดินทางถึง สนามบินแทกู ประเทศเกาหลีใต (เวลาทองถิ่นเร็วกวาไทย 2 ช.ม.) 

หลังจากผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรแลว รถโคชนําทกุทานขามทะเล
ตะวันตกดวยสะพานแขวนยองจอง หรือ สะพานเพ่ือความหวังในการรวมชาติที่ยาว
กวา 4.42กม. และมียอดโดมสูง 107 เมตร ขอตอนรับทุกทานสู เมืองแทกู 
จากนั้นนําทานเดินทางสู วัดดองฮวาซา เปนวัดเกาแกมีอายุกวา 1,500 ป สรางใน
สมัยอาณาจักรชิลลา ภายในมอีมิตาภะพุทธเจา และพระพุทธรูปหินพระศรีศากยมุนี
อยูดานนอก อีกหนึ่งไฮไลทก็คือ ยัคซายอแรแดพุล (Yaksa-yeoraedaebul) 
พระขนาดใหญที่สรางขึ้นเพ่ือเปนศูนยรวมใจของผูมาสวดมนตทําบญุ มคีวามสูงถึง 
17 เมตร นอกจากนี้ ยงัมีหอคอยหิน โคมไฟหิน รูปปم�นสิงโต และดอกไมทีป่ระดับฐาน
พระพุทธรูปดานหลังพระพุทธรูปเปนหมูหินที่โอบรอบสวยงามมาก นับเปนผลงาน
ประตมิากรรมหินระดบัโลก   
 



 

 

 
 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู ทัคโดริทัง สตูไกเกาหลี ใสไก มันฝรั่ง 

แครอท แป�งต็อก มีรสชาติเผ็ด เสิรฟพรอมขาวสวยรอนๆ และเคร่ืองเคียง เมนู
ขึ้นชื่อของเมืองแทก!ู! 
จากนั้นนําทานเดินทางสู อุทยานแหงชาติพัลกงซาน เปนสวนหนึ่งของเทือกเขาแท
แบ็คที่ทอดตัวยาวมาจากประเทศเกาหลีเหนือ ภูเขาศักดิ์สิทธิ์มีลักษณะคลายกับ
รูปรางของพระพุทธรูปสามองคเปนหนึ่งในสถานที่มีชื่อเสียงของเมืองแทกู คนแทกูจะ
ชอบมาเดินปนเขากันเปนประจํา ระหวางทางนําทานผานชม ถนนซากุระ 
Palgongsan Cherry Blossom Road ตลอดสองขางทางระหวางที่รถกําลังขึ้น
เขาพัลกงซานนั้น จะเต็มไปดวยตนซากรุะที่บานสะพรั่งเรียงรายสวยงาม และในทุกๆ 
ปที่นี่ก็จะจัดงานเทศกาลดอกซากุระ หรือ Palgongsan Cherry Blossom 
Festival ซึ่งจัดเปนประจําทุกป 
 



 

 

 
 

หมายเหตุ: ดอกซากุระจะเร่ิมบานประมาณชวงปลายเดือนมีนาคมถึงตนเดือน
เมษายน หรือในชวงที่ดอกซากุระบาน ทั้งนี้การบานของดอกซากุระขึ้นอยูกับ
สภาพอากาศในแตละป 

 
นอกจากนี้ ยังมเีคเบิ้ลคารไวคอยใหบริการขึน้ไปยัง จุด
ชมววิบนยอดเขาพัลกงซาน รวมระยะทางกวา 1.2 
กิโลเมตร  สามารถมองเห็นเทือกเขาสลับซับซอนหลาย
ลูก รวมตวักับพรรณไมนานาชนิดกลายเปนววิทิวทัศนที่
สวยงาม ซึ่งการขึ้นเคเบิลคารขึ้นไปชมววิเขาพัลกงซาน
ดานบนนั้น ก็ถือเปนอกีหนึ่งไฮไลทที่พลาดไมได 

โดยเฉพาะในชวงฤดูใบไมเปลีย่นสีจะสวยงามมากเปนพิเศษ เมื่อขึ้นไปดานบนจะเจอ
หิน Wish Rock ที่คนเกาหลีนิยมมาขอพรกัน มีจุดใหคูรักมาแขวนพวงกุญแจคลาย



 

 

กับที่โซลทาวเวอร และมีรานอาหาร รานกาแฟไวคอยบริการนักทองเท่ียว ซึ่งสามารถ
สั่งอาหารมานั่งทานพรอมกับดวูิวสวยๆ บนยอดเขาได (ราคาทัวรไมรวมคากระเชา
ขึ้นอุทยาน ประมาณ 11,000 วอน) 
จากนั้นนําทานไปยัง หมูบานมาบิจอง หมูบานชาวนาเล็กๆ ที่ภายหลังไดมีฟم�นฟูให
กลับมามชีีวติชีวาอีกครั้ง โดยการตกแตงละเลงสีสันลงบนกําแพงจากภูมิปญญา
ชาวบาน ไมวาจะเปนภาพดอกไม ภาพสัตว ภาพ 3 มิต ิภาพชีวิตความเปนอยูของ
ชาวเกาหลีจากยุค 1960 ถึง 1980 จนทําใหหมูบานเล็กๆ ที่ปจจบุันมีการพักอาศัย
อยูเพียง 35 ครัวเรือนแหงนี้มีความนาสนใจมากขึ้นทีเดียว เคยถูกใชเปนสถานที่ถาย
ทํารายการชื่อดัง Running Man และดวยความที่หมูบานมาบิจองนี้มีตํานานเรื่อง
เลาเกี่ยวกับอัศวินและมา ระหวางทางจะไดเห็นสัญลักษณของมาอยูตามจุดตางๆ ใน
หมูบานนี้อีกดวย 
 

 
 

จากนั้นนําทานไปยัง ถนนดงซองโน ถนนสายแฟชั่นและแหลงชอปปم�งของวัยรุนแหง
เมืองแทกู มีขนาดใหญกวาเมียงดงถึง 5 เทา หรือจะเรียกไดวาที่นี่คอื เมียงดงแหง
เมืองแทก ูก็วาได แตคนจะไมพลุกพลานเทาในกรุงโซล สามารถเดนิชอปปم�งไดอยาง
สบายใจ ถนนดงซองโนจะคึกคกัในชวงเย็นถงึชวงคํ่าๆ มรีานคาเลือกซื้อเยอะแยะไป
หมด ไมวาจะเปน รองเทา เสื้อผา เครื่องสําอางค หรือสินคาแบรนดดังอื่นๆ มากมาย 

 



 

 

 
 
เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนู บลูโกกิ หมูหมักสไตลเกาหลี มีรสชาติออก

หวานเผ็ดเล็กนอย โดยนําหมูลงในกระทะพรอมนํ้าซุปปรุงรส เมื่อสุกรับประทาน
พรอมเครื่องเคียงและขาวสวย 

พักที่   CRYSTAL DAEGU HOTEL หรือระดับเทียบเทา 
 
วันที่สาม     สวนสนกุอีเวิลด - เมืองปูซาน - เทศกาลดอกซากรุะจินเฮ - สถานรีถไฟคยองฮ

วา - คอสเมติค  
 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

จากนั้นนําทานไปยัง สวนสนุกอีเวิลด ไดรบัการออกแบบใหมใหเปนสวนสนุกในธีมยุ
โรป ซึ่งไดรับความนิยมที่สุด และใหญที่สุดเปนอันดับ 3 ของประเทศเกาหลีใต สวน
สนุกจะอยูโดยรอบ 83 ทาวเวอร เพลิดเพลินในสวนสนุกที่มาใน 4 ธีมดวยกัน ซึ่ง
หนึ่งในนั้นเปนสวนสนุกสําหรับเด็กโดยเฉพาะ และพบกับเครื่องเลน และกิจกรรมกวา 
30 ชนิด ภายในสวนสนุกประกอบไปดวยพลาซาท่ีมีธีมแตกตางกันไป เชน พลาซา
สําหรับเด็ก (Children’s Plaza) พลาซาสําหรับวัยทีน (Young Town Plaza) 
เซน็ทรัลพลาซา (Central Plaza) นอกจากเครื่องเลนนานาชนิดที่เหมาะกับทุกวัย



 

 

แลว สวนสนุกแหงนี้ยังมีนํ้าตกและนํ้าพ ุรวมไปถึงการแสดงแสงไฟและดอกไม 
รวมถึงสิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ  
  

 
 
นอกจากนี้ ยังเปน จุดชมวิวดอกซากุระ ที่บานสะพรั่งและสวยที่สุดในแทกูอีกดวย มี
มุมนารกัๆ ใหถายรูปมากมาย สวนไฮไลทชวงตอนกลางคืนจะมกีาร Light Up ดอก
ซากุระในสวนสนุกยอมไฟหลากสีสัน และมีรถ Food Trucks ใหเดินกินกันตลอด
ทาง  
 

 
  



 

 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู เมนู ไกตุนโสม อาหารบํารุงสุขภาพ 
ไกขนาดกําลังเหมาะ ยัดไสดวยโสม แปะกวย และสมุนไพรบํารงุรางกาย เสิรฟ
ในหมอดินรอนๆ 
นําทานเดินทางสู เมืองปูซาน เมืองที่ใหญที่สุดในเกาหลีรองจากกรุงโซล หอมลอมไป
ดวยทัศนียภาพท่ีสวยงามกับเทือกเขาสูงและแมนํ้าตางๆ สามารถทองเท่ียวไดตลอด
ทั้งป ดวยความอเมซิ่งของสถานที่ทองเที่ยว และความสวยงามของธรรมชาต ิทําใหมี
แหลงทองเที่ยวที่เปนที่นิยมและนาสนใจมากมาย 
 

 
 
จากนั้นนําทานไปชมเทศกาลชมเทศกาลดอกซากุระที่ดัง และสวยที่สุดในประเทศ
เกาหลี เทศกาลดอกซากุระบานจินแฮ จะจดัขึ้นในชวงปลายเดือนมีนาคมถึงตน
เดือนเมษายนของทุกป ซึ่งจะเต็มไปดวยดอกซากุระสายพันธุเกาหลีที่บานสะพรั่งอยู
ทั่วเมืองหลายแสนตน ซึง่ที่เกาหลีจะเรียกวา ดอกพ็อตโกต โดยชวงเวลาท่ีจัดงานจะมี
กิจกรรมมากมายท้ังตอนกลางวัน และตอนกลางคืน ไฮไลทที่หามพลาด! คลองยอ
ชวาชอน ซึ่งจะมตีนซากุระเรียงรายเปนอุโมงคสีชมพูบานสะพรั่งสวยงาม และขนาบ
ขางไปดวยดอกคาโนลา ซึ่งจะบานพรอมๆ กบัชวงทีด่อกซากุระบานดวย  



 

 

 
 
จากนั้นนําทานเดินทางไปยัง สถานีรถไฟคยองฮวา จุดชมซากรุะทีส่วยงามแหงหนึ่ง
ของเมืองปูซาน บริเวณนี้จะมีอุโมงคดอกซากระยาวถงึ 800 เมตรขนานไปกับทาง
รถไฟ เสนหของสถานีแหงนี้คือรถไฟท่ีวิ่งผานอุโมงคซากระสีชมพทูี่กาํลังแผกิง่กาน
สวยงาม ดงึดดูใหทุกคนอยากชมความสวยงามดวยตาตัวเอง ซึ่งปจจบุันเปนแคตัว
สถานีที่ไมมีรถไฟมาจอด แตไดกลายเปนสถานที่ท่ีนักทองเที่ยวนิยมเดินทางมาชม
ดอกซากุระมากที่สุดแหงหนึ่ง และบรรยากาศที่สวยงามของที่นี่ก็ทําใหกลายเปน
สถานที่ถายทําซีรียดังหลายๆ เรื่องของเกาหลี อาทิ Spring Waltz  
 

 



 

 

หมายเหตุ: ดอกซากุระจะเร่ิมบานประมาณชวงปลายเดือนมีนาคมถึงตนเดือน
เมษายน หรือในชวงที่ดอกซากุระบาน ทั้งนี้การบานของดอกซากุระขึ้นอยูกับ
สภาพอากาศในแตละป 
จากนั้นนําทานแวะชอปที่รานเครื่องสําอางคยอดนิยม COSMETIC OUTLET 
สวรรคของนกัชอปชาวไทย เพ่ือเลือกซื้อกลับไปเปนของฝาก มีใหเลอืกมากมาย
หลากหลายแบนด ไมวาจะเปนสกินแครบํารงุผิวแบรนดอยาง DEWINS และแบรนด 
JSM ที่เปนสินคาหลักของทางราน ไมวาจะเปนครมีหอยทาก ครีมนํ้าแตก ครีมขดัขี้
ไคล สแตมเซลล โบท็อกซ เปนตน และยังมีสนิคาอ่ืนๆ อาทิเชน ครมีวานหางจระเข 
แป�งมาโยก ยายอมผม แฮนดครีม ยาสระผม ฯลฯ 

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนู พอรคคาลบิ ตนตํารับอาหารเลื่องชื่อของ
ประเทศเกาหลีใต เปนหมูยางที่ผานการหมักจนไดที่ นํามายางบนเตาถานรอนๆ 
สุกกําลังด ีแลวตัดชิ้นพอคํา รับประทานกบัซอส กระเทียม กิมจ ิและใชใบ
ผักกาดหอมสดหอเปนคําๆ คลายเมี่ยงคํา แกลมดวยพริกเกาหลีเม็ดโตสีเขียว
สด พรอมขาวสวย 

พักที่   DIAMOND PUSAN HOTEL / ARBAN CITY HOTEL (YEONSAN) หรือ
ระดับเทียบเทา 

 

วันที่สี่      ชมซากุระถนนดัลมาจ ิ- ผลิตภณัฑนํ้ามันสน - ศนูยสมุนไพรโสม - หมูบาน
วัฒนธรรมคัมชอน - ตลาดปลาจากัลชิ - ศูนยสมุนไพรฮอตเกนามู - พลอยอ
เมทิส - ดิวตี้ฟร ี- ถนนนัมโพดง 

 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

นําทานผานชมและแวะถายรูปที ่ถนนดัลมาจ ิเปนถนนสายชมวิวเสนเล็กๆ ตามแนว
เนินเขา Dalmaji Hill มคีวามยาวประมาณ 8 กิโลเมตร และมตีนซากุระบานตลอด
ทาง เปนอีกหนึ่งจุดชมวิวที่มีชื่อเสียงมาก เพราะนอกจากจะไดชมดอกซากุระบานแลว 
ยังไดชมวิวทะเลปูซานอันกวางใหญตามบริเวณจุดพักตางๆ ไดไปพรอมๆ กัน 
 



 

 

 
 

จากนั้นนําทานชม หมูบานวัฒนธรรมคัมชอน ถือเปนซานโตรินีแหงเกาหลีใต ตัว
หมูบานตั้งอยูบนภูเขา และดวยสีสันสดใส อีกทั้งยังมีจุดชมววิที่เห็นนํ้าทะเลกวางไกล
สุดตา ทําใหที่นี่ไดรับความนิยมจากนกัทองเท่ียวไมนอย เดมินั้นหมูบาน
วัฒนธรรมคมัชอนเปนถิ่นฐานของผูคนที่อพยพขึ้นมาครั้งสงครามเกาหลี ซึ่งภายหลัง
สงครามหมูบานเส่ือมโทรมมาก กระทั่งไดรับการฟم�นฟูจากนักศิลปะในเกาหลีที่
รวมกันตกแตงหมูบานจนออกมาสวยงามอยางทุกวันนี้  
 

 



 

 

นําทานเรียนรูการทําผลิตภัณฑที่สกัดจาก ผลติภัณฑนํ้ามันสน มีสรรพคุณชวยบํารุง
รางกาย ลดไขมัน ชวยควบคุมอาหาร และรักษาสมดุลในรางกาย 
จากนั้นนําทานออกเดินทางไปยัง ศูนยสมุนไพรโสมเกาหลี สมุนไพรที่ชวยเสริม
ความแข็งแรงใหแกระบบยอยอาหาร ปอด ชวยทําใหจิตใจสงบ และเพ่ิมพละกําลัง มี
สรรพคุณทางการแพทยชวยบํารุงหัวใจ ป�องกันโรคหัวใจขาดเลือด เสริม
ประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป�องกันมะเร็ง 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตคาร เมนู จมิทัค ไกอบซีอิ๊ววุนเสน เปน
เมนูอาหารเกาหลีพื้นเมืองด้ังเดิม เปนไกผัดรวมกับวุนเสน มันฝรั่ง แครอท พริก 
และซอสดํา เนื้อไกทีน่ิ่ม รสชาติคลายกับไกพะโลสูตรเกาหลี 
จากนั้นพาทานชม ศูนยสมุนไพรฮอตเกนาม ูตนไมชนิดนี้เจริญเตบิโตในป�าลึกบน
ภูเขาที่ปราศจากมลภาวะ และสูงเหนือระดับนํ้าทะเล 50-800 เมตร ชวยดูแลตับให
สะอาดแข็งแรง ป�องกนัโรคตับแข็ง ไมถกูทําลายจากการดื่มแอลกอฮอล กาแฟ บุหรี่ 
สารตกคางจากอาหาร และยา 
จากนั้นนําทานชม โรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส แดนเกาหลีเปนแดนของพลอยสี
มวง พลอยแหงสุขภาพและนําโชค โดยมตีั้งแตสีมวงออนเย็นตา จนถึงสีมวงไวน มี
เสนหเยายวนใจ พลอยนี้จะงามจับตาเมื่อมาทําเปนแหวน จี้ ตางหู และสรอยขอมือ 
จากนั้นนําทานเลือกซื้อสินคาปลอดภาษี ดิวตี้ฟร ีที่รานคาปลอดภาษีที่ใหญที่สุดใน
โซล แหลงรวมสินคาแบรนดเนมมากมาย ไมวาจะเปน นํ้าหอม เส้ือผา เครื่องสําอาง 
กระเป�า นาฬกิา เครื่องประดับหลากหลายแบรนดดัง และสินคาแบรนดอื่นๆ อีก
มากมาย โดยชั้นใตดินจะเปนสินคาแบรนดหร ูและเครื่องดื่มแอลกอฮอล อาทิเชน 
PRADA, DIOR, LOUIS VUITTON, BULGARI, LONGCHAMP, COACH, 
GUCCI, MICHEL KORS, LOEWE, MIU MIU เปนตน ในสวนของชั้นที่ 1 เปนช็
อป CHANNEL และนาฬิกาดังหลากหลายแบรนด อาทิเชน ROLEX, HERMES, 
OMEGA, TISSOT เปนตน ชั้น 2 เปนช็อป MCM ชั้นที่ 3 เปนโซนเครื่องสําอางค
หลากหลายแบรนดดัง ไมวาจะเปนแบรนด SULWHASOO, HERA, LANEIGE, 
L'Oréal, SU:M37, ESTEE LAUDER, LANCOME, CHRISTIAN DIOR, 
BIOTHERM, MAC เปนตน ชั้น 4 จะเปนสนิคาแบรนดเนมอื่นๆ และชั้นที่ 5 จะเปน
แบรนดของเกาหลี และโซนรานอาหาร 



 

 

 

 
 
จากนั้นนําทานแวะ ตลาดปลาจากัลช ีตั้งอยูใกลกับทาเรือนัมโพ ที่นีถ่ือวาเปน
สัญลกัษณของเมืองพูซานที่เนนทําอาชีพประมง จงึเปนตลาดขายปลา และแหลง
อาหารทะเลที่ใหญที่สุดของเกาหลีใต ภายในจะมีสัตวนํ้าแปลกๆ จํานวนมาก และยัง
มีราคาถกูกวาทองตลาดทั่วไปดวย โดยปลาหรือสัตวทะเลก็จะมากันแบบสดๆ มี
รานคาทั้งในตัวอาคาร และภายนอกอาคารมากมาย ดานหลังตลาดสามารถเดินชมววิ
ทาเรือได  
 

 
 

จากนั้นนําทานอิสระช็อปปم�งที่ ยานนัมโพดง เปนถนนชอปปم�งที่โดงดงัและคึกมากอีก
แหงในปูซาน ขางๆกับถนนแฟชั่นควังบก เปรยีบเสมือนเปนตลาดเมยีงดงแหงเมืองปู
ซาน ที่นี่เต็มไปดวยรานคาใหขาชอปไดเพลิดเพลินใจ สินคาสตรีทแบรนดตางๆ ถูก
ยกมาตัง้ไวที่นี่เชนเดียวกับในกรุงโซล นอกจากนั้นที่นี่ยังเปนยานชอปปم�งที่เต็มไปดวย 



 

 

คลับ บาร รานอาหาร รานกาแฟ และที่สําคัญยังเปนยานที่สําคัญในปูซานท่ีเต็มไป
ดวยโรงภาพยนตรและโรงละคร ซึ่งปูซานไดเปนเปนเจาภาพจัดงานเทศกาล
ภาพยนตรนานาชาติปซูาน (BIFF) ในเดือนตลุาคมของทุกป  
 

 
 
เย็น  อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการชอปปم�ง 
พักที่    DIAMOND PUSAN HOTEL / ARBAN CITY HOTEL (YEONSAN) หรือ

ระดับเทียบเทา 

 
วันที่หา      วัดแฮดงยงกุกซา - เมืองเคียงจ ู- หอดูดาวชมซองแด - วัดพลูกุกซา – ถํ้าซ็อค

ครูัม - ซุปเปอรมารเก็ต ละลายเงินวอน - สนามบนิแทก ูประเทศเกาหลีใต - 
สนามบินสุวรรณภูม ิ

 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

จากนั้นนําทานสักการะขอพรที่ วัดแฮดง ยงกุงซา ถือเปนวัดเกาแกและศักดิ์สิทธิ์
มาก วากันวาแตเดิมกอนท่ีจะสรางวัด พืน้ที่ตรงนี้มคีวามแหงแลงฝนไมตกตาม
ฤดูกาล กระทั่งพระภกิษุทานหนึ่งไดฝนเห็นเทพเจาแหงความเมตตา ซึ่งสถิตอยูใน
ทองทะเล หากมองไปดานหนาจะเห็นภูเขา และถามองไปดานหลังของวัดจะเห็นนํ้า
ทะเล ชาวบานจึงเชื่อวาหากอธิษฐานสวดมนตในตอนเชาก็จะไดรับการตอบจากเทพ



 

 

เจาแหงความเมตตาในชวงเย็น บรรยากาศทางเขาวัดจะเปนเหมือนตลาดนัดยอมๆ ที่
มีคนมาขายของมากมาย ทั้งของกิน ขนมพืน้บาน เครื่องราง เส้ือผา และของที่ระลึก 
ใหไดเดินชมวิถีชวีิตเล็กๆ ของคนปูซาน ในชวงเดือนเมษายนบริเวณวัดและรอบๆ ก็
จะงดงามไปดวยดอกซากุระที่บานสะพรัง่ไปทัว่บริเวณวดั  
 

 
 

นําทานเดินทางสู เมืองเคียงจ ูอดีตเมืองหลวงของอาณาจักรชิลลา เปนเมืองแหง
ประวตัิศาสตรและวัฒนธรรมจึงทําใหมีแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม และ
โบราณสถานกระจายอยูทั่วเมือง และม ี2 แหงที่ไดขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกจาก
องคการยูเนสโกคือ วัดพุลกุกซา และถํ้าซ็อคคูรัม ดวยความที่มโีบราณสถานตั้งอยู
กลางแจงใหเห็นกันทั่วไป จึงทําใหไดรบัฉายาวา “เมืองแหงพิพิธภัณฑไรกําแพง” 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู บิบิมบับ ขาวยําสไตลเกาหลี เสิรฟ
บริการพรอมซุปชาบูหมอรอนๆ 
จากนําทานไปยังจุดแวะพักเล็กๆ ทีไ่มควรพลาด หอดูดาวชมซองแด หอดูดาวที่
เกาแกที่สุดที่ยังคงเหลืออยูในเอเชียตะวันออก มีอายุกวา 1,350 ป ถูกบรรจุใหเปน
สมบัติประจําชาติเกาหลีใตลําดับที ่31 ซึ่งถกูสรางขึ้นในรัชสมัยสมเด็จพระราชินี
ซ็อนด็อกแหงอาณาจักรชิลลา หอดูดาวมีลักษณะการแบงชัน้ตรงกลาง ออกเปน 3 
ชั้น เพ่ือเปนชองหนาตาง โดยดานบนและดานลางของขอบหนาตาง แบงเปนดานละ 



 

 

12 ชั้น ซึ่งหมายถึงจํานวนเดือน 12 เดือน ใน 1 ปอีกดวย ดวยลักษณะทาง
สถาปตยกรรมที่โดดเดนในเชิงประวัตศิาสตร และทางวิทยาศาสตร ทําใหท่ีแหงนี้
กลายเปนสวนหนึ่งของแถบโวลซ็อง ซึ่งเปนบรเิวณพื้นท่ีสวนที่สองของพื้นที่
ประวตัิศาสตรเมืองเคยีงจ ูบริเวณรอบๆ มีสวนหญาเปนลานกวางไวสําหรับ
นักทองเที่ยวนั่งเลน ปกนิค ปم�นจักรยาน หรอืเดินเที่ยวชมธรรมชาติได  
 

 
 
จากนั้นนําทานไปยัง วดัพูลกุกซา ซึ่งหมายถงึ “วดัแหงพระพุทธเจา” โดยวัดแหงนี้นัน้
ถือเปนผลงานชิ้นเอก และเปนของยุคทองของศิลปะทางพุทธศาสนาในอาณาจักรชิล
ลา วัดแหงนี้ไดรบัการขึ้นทะเบียน และกําหนดใหเปนมรดกโลกทางวัฒนธรรม โดย
องคการยูเนสโกในป ค.ศ. 1995 ดวยความงดงามทางศิลปะ คุณคาทาง
ประวตัิศาสตร และวัฒนธรรม ซึ่งมปีระวตัิยาวนานกวา 1,400 ป นอกจากนี้วัดแหงนี้
ยังถือเปนวิทยาลัยพุทธศาสนา  
 



 

 

 
 
จากนั้นนําทานเดินทางตอไปยัง ถํ้าซ็อคคูรมั ตั้งอยูบนภูเขาดานเหนือของทางวัดพุล
กุกซา เปนวัดในพุทธศาสนา สรางขึ้นในสมัยอาณาจักรชลิลา ดานหนาเปนหอระฆัง
ขนาดใหญ เมื่อเดินเขาไปตามทางเดินบนเขา ซึ่งไมชันมากใชเวลาประมาณ 15 นาที
จะถึงดานในตัววดั มีวหิารซึ่งสรางติดกับภูเขาดวยวิธีการเจาะถํ้าเขาไป เปนถํ้า
หินแกรนิตที่ถูกสรางขึ้นโดยมนษุย คนเกาหลียกยองใหถํ้าแหงนี้เปนผลงานชิ้นเอกของ
ศิลปะทางพุทธศาสนา 
 

 
 



 

 

ดานในมีพระประธานองคใหญ พระศากยมุนีทัธคัตตา สรางจากหินขาว ดานหลัง
นั้นลอมรอบดวยรูปแกะสลักนูนตํ่าของพระสาวกอีก 8 องค และพระโพธิสัตวอีก 2 
องค มโีครงสรางดัง้เดมิมาตัง้แตสมัยศตวรรษที่ 8 จนไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดก
โลกทางวัฒนธรรมจากองคการ UNESCO ในป ค.ศ.1995 ถือเปนอีกหนึ่งไฮไลท
สําคัญของการมาเที่ยวเมืองเคียงจูเลยทีเดียว 
 จากนั้นนําทาเดินทางสู เมืองแทก ูเมืองแหงประวตัิศาสตรที่ไดรับการรับรองใหเปน
มรดกโลกจากองคการยูเนสโก มีสาวสวยระดบันางงามเกาหลี เปนแหลงรวมเหลาผูมี
ความรู และนักปราชญตั้งแตสมัยโบราณ ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 
นําทานเพลินเพลินกับการแวะซื้อของฝากที่ ซุปเปอรมารเก็ต (ละลายเงินวอน ซื้อ 5 
แถม 1) สาหราย ขนมตางๆ ช็อกโกแล็ตหิน ซีเรียลช็อกโก ผลิตภัณฑของใบ และราก
ฝอยของโสมในรูปแบบขนม ชาโสม โคลนพอกหนาโสม ครีมลางหนาโสม 
เครื่องสําอางโสม และยังมีกมิจ ิเปเปโร (ป�อกกี้เกาหลี) ชินราเมง (มามาเกาหลี) นม
กลวย เปนตน 
 

 
 

สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู สนามบินแทก ูเมืองแทก ูประเทศเกาหลีใต เพ่ือ
เดินทางกลับสูกรุงเทพฯ  

21.25 น. นําทานเดินทางสู ประเทศไทย โดยเท่ียวบนิที ่TW105  
                ** ใชเวลาบินประมาณ 5 ชั่วโมง ไมมีบริการอาหาร และเคร่ืองดื่มบนเครื่อง ** 
00.55 น. เดินทางถึงประเทศไทย สนามบนิสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 
 
 
 
 



 

 

** ขอความสําคัญ โปรดอานอยางละเอยีด ** 
ในกรณีที่ตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ ทั้งเคร่ืองบิน รถทัวร และรถไฟ กอนทําการออกตั๋ว
โดยสาร กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทกุครั้ง เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนเที่ยวบิน หรือ
เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา 
มิเชนนั้น ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายใดใดทั้งส้ิน 

ขอบพระคุณทกุทานที่ใชบริการ 

การพิจารณาการเขา-ออก ณ ประเทศจุดหมายปลายทาง ถือเปนสทิธิ์ในทางกฎหมายของ
ประเทศนั้นๆ โดยทางเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง และเจาหนาที่กรมแรงงานเปนผูตัดสินชี้ขาด ทาง
ผูจัดไมสามารถเขาไปแทรกแซงได หากทานปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือเขาประเทศที่ระบุใน
รายการเดินทาง ซึ่งมีคาใชจายที่เกิดข้ึนในการเปลี่ยนตั๋วขากลับ และรวมถึงคาบริการอ่ืนๆ ที่เกิดข้ึน
ดวย ฉะนั้น ทานจะตองเปนผูรับผิดชอบในคาใชจายที่เกิดข้ึนทีท่างประเทศนั้นๆ เรียกเก็บ ทางผูจัด
และทางสายการบนิจะไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดข้ึนทกุกรณี หากตองกลับประเทศไทยใน
เที่ยวบินถัดไปที่มีที่นั่งวาง หรือตามวันเดินทางของตั๋วเคร่ืองบิน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับทางเจาหนาทีต่รวจ
คนเขาเมืองของประเทศเกาหลีใต และสายการบินเปนผูพิจารณาเทานั้น ทางบริษัทฯ จะไม
รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน และขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาบริการ ไมวากรณีใดๆ ซึ่งอยูนอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัท 

 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 
ราคาทัวร/ทาน 

หองละ 2-3 ทาน 
ราคา 

พักเดี่ยวเพิ่ม 

ราคา 
ไมรวมต๋ัว
เคร่ืองบิน 

24 – 28 มีนาคม 2563 
ปรับเวลาบินขาไปจาก 01.55 น. >> 

02.30 น. 
16,999 5,000 8,999 

26 – 30 มีนาคม 2563 
ปรับเวลาบินขาไปจาก 01.55 น. >> 

02.30 น. 
18,999 5,000 8,999 

28 มีนาคม – 01 เมษายน 2563 17,999 5,000 8,999 

31 มีนาคม – 04 เมษายน 2563 17,999 5,000 8,999 



 

 

03 – 07 เมษายน 2563 
(วันจักรี) 

19,999 5,000 8,999 

 
ราคาเด็กทารกอายุไมเกิน 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ทานละ 5,999 บาท 

 
*** คาบริการขางตน ยังไมรวมคาธรรมเนียม คาทิป คนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคเุทศก
ทองถิ่น *** 
** ทางบริษัทขออนุญาตเก็บคาธรรมเนียม คาทิป ทานละ 50,000 วอน/ทริป/ทาน** 
 
โปรดอานขอความใหถี่ถวนกอนการจองทัวรทุกครั้ง เพื่อประโยชนแกตัวทานเอง ในกรณี
ยกเลิกการเดินทางตองยกเลิก 30 วันกอนการเดินทางเทานั้น ไมเชนนั้น ทางบริษัทจะไมคืนมดัจํา
ไมวาดวยกรณีใดๆ ทั้งสิ้น คาทัวรที่จายใหกับผูจัดเปนการชําระแบบจายชําระขาด และผูจัดไดชําระ
ใหกับทางสายการบินและสถานที่ตางๆ แบบชาํระขาดกอนออกเดินทางเชนกัน ฉะนั้น หากทาน
ไมไดรวมเดินทาง หรือใชบรกิารตามรายการไมวาดวยสาเหตุใด หรอืไดรับการปฏิเสธการเขาหรือ
ออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทย และประเทศเกาหลีใต) ทางผูจัดขอสงวนสิทธิ
การคืนเงินสดสวนใดๆ รวมทั้งคาตัว๋เครื่องบนิใหแกทาน 
 
หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลเกาหลีใต  รวมกับการทองเที่ยวเกาหลีใตเพื่อโปรโมท
สินคาในนามของรานรัฐบาล คือ สมุนไพรโสม, สมุนไพรฮอตเกนามู, นํ้ามนัสน, ศูนย
เคร่ืองสําอางค (คอสเมติค), พลอยอเมทิส และรานคาปลอดภาษี (ดิวตี้ฟรี) ซึ่งจําเปนตอง
ระบุไวในโปรแกรมทัวร เพราะมีผลกับราคาทัวร ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชี้แจงลูกคาทุก
ทานวา รานรัฐบาลทกุรานจําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชม หากประสงคจะซื้อหรือไมซ้ือ
ขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลัก ไมมีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น  
 ทัวรครัง้นี้มีวตัถปุระสงคเพ่ือการทองเที่ยวเปนหมูคณะเทานัน้ ถาลกูคาตองการแยกตัวออก

จากกรุปทัวร โดยไมลงรานช็อปปم�ง เชน รานโสม/ฮอกเกนาม/ูนํ้ามันสน/เครื่องสําอางคคอส
เมติค/พลอยอเมทิส ทางบริษัทจะคดิคาดําเนินการในการแยกทองเที่ยวเอง 300 USD ตอ
ทาน 



 

 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ราคานี้เฉพาะนักทองเที่ยวชาวไทยเทานั้น ถาหากเปนชาวตางชาติ
จะตองเพ่ิมจากราคาคาทัวรปกตอิีก 100 USD ตอทาน  

 ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม หรือรายการอาหาร โดยมิตองแจงใหทราบ
ลวงหนา ทั้งนี้ขึ้นอยูตามความเหมาะสม 

 โรงแรมที่พักที่อาจะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยูกับความเหมาะสมเปนหลัก โดยคํานึงถึง
ผลประโยชนลกูคาเปนหลัก 

 ประเทศเกาหลีใตมีชางภาพมาถายรูป และมาจําหนายวันสุดทาย ลูกทัวรทานใดสนใจ
สามารถซื้อได โดยไมมกีารบังคับลกูทัวรทั้งสนิ แตเปนการบอกกลาวลวงหนา 

 กรณีตดักรุปเหมาท่ีเปนนักเรียน นักศกึษา ครู ธุรกิจขายตรงเครื่องสําอางค หมอ พยาบาล  
ชาวตางชาติ หรือกรุปท่ีมีการขอดูงานจะตองสอบถามราคาใหมทุกครั้ง 

 หากมีเพื่อนหรือญาติของทานตองการรวมเดนิทางระหวางการทองเที่ยวในประเทศเกาหลี 
หรือเกิดปญหาตางๆ ตลอดจนขอแนะนํา กรณุาติดตอเจาหนาที่ท่ีรับผิดชอบ หากทานมี
ความจําเปนตองรับฝากของจากผูอ่ืน เพ่ือท่ีจะนําไปยังประเทศนั้นๆ  หรือนํากลับประเทศ
ไทย ควรตรวจสิ่งของนั้นวาตองไมเปนสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งของผิดกฎหมายบางประเภท 
อาจมีโทษถึงขั้นประหารชีวติ ทางเจาหนาท่ีจะไมรบัฝากกระเป�าหรือสิ่งของใดใด 

 

** สั่งซื้อซิมกับเราสะดวกไมตองลงทะเบียนใหยุงยาก รอรับไดเลยที่สนามบิน ** 
สําหรับซิมอินเตอรเน็ตของ TRUE TRAVEL SIM ASIA สามารถเลนเน็ตในประเทศโซนเอเชีย 
ไมวาจะเปน ญี่ปุ�น เกาหลีใต ฮองกง มาเกา ไตหวัน จีน สิงคโปร พมา อินโดนีเซีย โดยมี 
DATA ใหใชงาน 4GB สามารถใชงานไดตอเนื่องสูงสุด 8 วัน หากทานใดสนใจสั่งซื้อซิม 
สามารถสั่งซ้ือไดกับทางเจาหนาที่ และชาํระเงินพรอมมัดจําคาทัวร หรือคาทัวรสวนทีเ่หลือ 

 



 

 

 
 
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศเกาหลีใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสัน้ใน
ประเทศเกาหลีไมเกิน 90 วัน ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือ
ธุรกิจ จะตองยื่นเอกสารในขัน้ตอนการตรวจเขาเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเขา
ประเทศเกาหลี ดังตอไปนี ้
1. พาสปอรตจะตองมอีายุมากกวา 6 เดือน นับจากวันไปถึง 
2. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศเกาหล ีทางทัวรจัดเตรียมให 
3. สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรบัผิดชอบคาใชจายท่ีอาจเกิดขึ้นในระหวางที่พํานักในประเทศเกาหลี
ได (เชน เงินสด บัตรเครดติ เปนตน) 
4. ชื่อ ที่อยู และหมายเลขติดตอในระหวางทีพ่ํานักในประเทศเกาหล ี(เชน คนรูจัก โรงแรม และ
อื่นๆ) ทางทัวรจัดเตรียมให 
5. กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศเกาหล ีทางทัวรจัดเตรียมให 



 

 

อัตราคาบริการนี้รวม 
 คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ      

 คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี 
 คานํ้าหนักกระเป�าสมัภาระทานละไมเกิน 20 กก.    
 คารถรับ-สง และนําเท่ียวตามรายการ 
 คาท่ีพักตามที่ระบุในรายการ พกัหองละ 2 ทาน    
 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ  
 คาอาหารตามมื้อท่ีระบุในรายการ      
 คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดนิทาง  
 คาประกันอุบัติเหตรุะหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม) 

อัตราคาบริการนี้ไมรวม 
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คา
โทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซกัรดี มนิิบารในหอง รวมถึงคาอาหาร และเครื่องดื่มที่ส่ังเพิ่ม
นอกเหนือรายการ (กรณุาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบรกิาร) 
 คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น  
 คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 
 คาวีซาสําหรับพาสปอรตตางดาว  
 
เอกสารประกอบในการยื่นวีซา  
1) พาสปอรต  
2) ใบประจําตัวคนตางดาว  
3) ใบสําคัญถิน่ที่อยู  
4) สําเนาทะเบียนบาน(ถามี)  
5) สมุดบญัชีเงินฝาก(ถามี)  
6) รูปถายสีขนาด 2 นิว้ 2 รูป (สําหรับหนังสือเดินทางตางดาว เจาของหนังสือเดินทางตองทํา
เรื่องแจงเขา-ออกดวยตนเองกอนจะยื่นวีซา) 
 
 



 

 

เงื่อนไขการชําระคาบริการ 
1. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินมัดจําเปนเงินจํานวน 10,000 บาทตอทาน เพื่อ

สํารองที่นั่ง ภายใน 3 วันหลังจากการจอง  
2. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินคาบรกิารสวนที่เหลือทั้งหมดกอนวันเดินทางอยาง

นอย 30 วัน กรณีนกัทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ไมชําระเงิน หรือชําระเงนิไมครบภายในกําหนด 
รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆ ใหถือวานักทองเที่ยวสละสิทธิ์
การเดินทางในทัวรนั้นๆ 

3. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี ่จองการเดินทางนอยกวา 30 วัน จะตองชําระครบเต็ม
จํานวนเลย 

4. การตดิตอใดๆ กับทางบริษัท เชน แฟกซ , อีเมล , หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการ
ของทางบริษัท ดงันี้ วนัจันทร ถงึศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 
น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษท่ีรัฐบาลประกาศในปนั้นๆ
ถือวาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

 
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
 กรณีทีน่ักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง 

นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผูมีชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็น
เอกสารการยกเลิกที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่งเพื่อแจงยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปนลาย
ลักษณอักษร ทางบรษิทัไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ 

 กรณีนักทองเที่ยวหรอืเอเจนซี่ตองการขอรับเงนิคาบรกิารคนื นกัทองเท่ียวหรือเอเจนซี่ (ผูมี
ชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่
บริษัทอยางใดอยางหนึง่เพื่อทําเรือ่งขอรับเงินคาบรกิารคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจ
พรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบรกิารตางๆ และหนาสมดุ
บัญชีธนาคารทีต่องการใหนําเงินเขาใหครบถวน  

โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังนี ้
- ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คนืเงินคาบรกิารรอยละ 100 ของเงิน

คาบรกิาร 
- ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คนืเงินคาบรกิารรอยละ 50 ของเงินคาบรกิาร 



 

 

- ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบรกิารที่ชําระแลวทั้งหมด ทั้งนี ้ทาง
บริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบรกิารที่ชําระแลวเนื่องในการเตรียมการจดัการ
นําเท่ียวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองที่นัง่ตั๋วเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ 

1. การเดินทางที่ตองการนัตีมดัจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter 
Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  
จะไมมีการคืนเงินมัดจาํหรือคาบริการทั้งหมด   

2. การตดิตอใดๆ กับทางบริษัท เชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการ
ของทางบริษัท ดงันี้ วนัจันทร ถงึศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 
น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปนั้นๆ
ถือวาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดนิทางกรณีมีนกัทองเท่ียวเดินทางไมถึง 15 คน  
 

เงื่อนไขและขอกําหนดอื่นๆ 
1. ทัวรนี้สําหรับผูมีวตัถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยวเทานั้น 
2. ทัวรนี้เปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดนิทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวา

บางสวนหรือท้ังหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบรษิัทจะไมคืนเงิน
คาบรกิารไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทาน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดนิทางในกรณีที่มีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอยกวา 
15 ทาน โดยจะแจงใหกับนักทองเท่ียวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการ
เดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา และอยางนอย 10 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซา  
แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบรกิารเพ่ิมจากการท่ีมีนักทองเที่ยวรวม
เดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได  ทางเรายินดีที่จะใหบริการตอไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกลุ คํา
นําหนาชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพ่ือใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่
นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษทัพรอมการชําระเงินมดัจํา 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือให
สอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ 
บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเที่ยวสวนใหญเปนสําคัญ 



 

 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพ่ิมขึ้นของ
นักทองเที่ยวท่ีมิไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุ
งาน การปฏิวัต ิ อุบตัิเหตุ ความเจ็บป�วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความลาชา 
เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เปนตน 

7. อัตราคาบรกิารนีค้ํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา 
ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาคาบริการเพ่ิมขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีเชื้อเพลิง คาประกันภัยสายการบิน 
การเปลี่ยนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบรษิัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท 
เวนแตมเีอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทานั้น  

 
ขอแนะนํากอนการเดินทาง 
 กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 

มิลลิลิตรตอชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อค
ปดสนทิ และสามารถนาํออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถือ
ไดทานละ 1 ใบเทานั้น ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาท่ีกําหนดจะตองใสกระเป�า
ใบใหญและฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น 

 สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใส
กระเป�าใบใหญ และฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น  

 หามนําอาหารสดเขาประเทศเกาหลีใตทุกชนดิ เชน ผัก ผลไมสด ไขฯ มีโทษปรับหากฝ�าฝน  
 ประกาศจากสาธารณรฐัเกาหลีใต ตั้งแตวันที ่1 ม.ิย. 2562 เปนตนไป หามนําเนื้อสัตว อาทิเชน 

แฮม ไสกรอก เนื้อดิบ เนื้อตากแหง ฯลฯ เขามาภายในประเทศเพื่อป�องกัน และควบคุมการไหล
เขาของโรคระบาดสัตวจากตางประเทศ เชน โรคอหิวาหแอฟริกาในสุกร โรคปากเปم�อยเทาเปم�อย
ในสัตว โรคไขหวัดนกชนิดกอโรครุนแรง ฯลฯ หากตองครอบครองผลิตภณัฑจากเนื้อสัตว
ดังกลาวอยางหลีกเลีย่งไมได กรุณาทําเคร่ืองหมายบนใบแจงสิ่งของที่นําติดตัวมา และแจงดาน
ควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศที่สนามบนิหรือทาเรือ หากฝ�าฝนอาจมีโทษปรับถึง 10 ลาน
วอน และอาจจะมีโอกาสในการหามเขาประเทศ หรือจํากัดการพาํนักในเกาหลีใต 


