
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

   

 

♥ ทวัรเ์กาหลปีูซาน เคยีงจู  แทก ู5D3N 

KTW18 : ทวัรเ์กาหล ีปซูาน-เคยีงจ-ูแทก ู5วนั 3คนื  
วดัแฮดง ยงกุงซา หมูบ่า้นวฒันธรรมคมัซอง หรอื ซานโตรนิีเ่กาหล ี 

Songdo Skywalk ปซูานทาวเวอร ์พพิธิภณัฑส์าหรา่ย ตลาดปลาจากลัซ ี 
เคยีงจ ูวดัพลุกกุซา หอดดูาวว็อมซ็องแด แทก ูวดัดงฮวาวา  

สวนสนุก E-World 83 Tower Magic art  สตรทีฟูดส ์
พกัปูซาน 2 คนื แทก ู1 คนื 

บนิตรง โดยสายการบนิ T’Way Boeing  737-800  189ทีน่ ัง่ 
                                                     กาํหนดวนัเดนิทาง 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก2-6ปี 
ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่วเพิม่ ทีน่ ัง่ 

           5-9 มนีาคม 2562 15,888 

ไมม่รีาคาเด็ก 
Inf 5,000฿ 

4,500 25 
  6-10 มนีาคม 2562 15,888 4,500 25 

        9-13  มนีาคม 2562 15,888 4,500 25 
12-16 มนีาคม 2562 15,888 4,500 25 
20-24 มนีาคม 2562 15,888 4,500 25 
22-26 มนีาคม 2562 15,888 4,500 25 
23-27 มนีาคม 2562 15,888 4,500 25 
26-30 มนีาคม 2562 15,888 4,500 25 
27-31 มนีาคม 2562 15,888 4,500 25 

     



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

   

 

วนัแรก          สนามบนิสุวรรณภูม ิ
22.30 น.   คณะพรอ้มกนัที ่สนามบนิสุวรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ช ัน้ 4 สายการบนิ t’Way โดย

มหีัวหนา้ทัวรแ์ละเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯรอตอ้นรับและอํานวยความสะดวกกอ่นขึน้เครือ่ง 
 

วนัทีส่อง       สนามบนินานาชาตแิทกู – วดัดงฮวาซา – สวนสนุก E-World - 83 Tower  
Magic Art – ถนน Dongseongno                                                            ,เทีย่ง,เย็น 

01.55 น. บนิลดัฟ้าสู ่เมอืงแทก ูสาธารณรฐัเกาหลใีต ้ โดยสายการบนิ t’Way   เทีย่วบนิที ่TW106  
เมอืงแทกเูป็นเมอืงทีใ่หญ่อนัดบัทีส่ามของประเทศเกาหลใีต ้ 

09.15 น.  เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตแิทก ูสาธารณรฐัเกาหลใีต ้ 
(เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ไทย 2ช.ม. กรุณาปรับนาฬกิาของทา่นเป็น
เวลาทอ้งถิน่เพือ่สะดวกในการนัดหมาย) หลงัจากผ่านพธิกีารตรวจ
คนเขา้เมอืงและศลุกากรแลว้  
จากนัน้ นําท่านเดนิทางสู ่วดัดงฮวาซา (Donghwasa 
Temple) เป็นวดัเกา่แกก่วา่ 1,500 ปี สรา้งในสมัยกษัตรยิโ์ซจแิหง่
อาณาจักรชลิลา ภายในม ีอมติาภะพุทธเจา้  และพระพุทธรูปหนิพระ
ศรศีากยมุนีอยู่ดา้นนอกอยู่ในหุบเขาพัลกงซาน อกีหนึง่ไฮไลทก็์
คอืยัคซายอแรแดพุล Yaksa-yeoraedaebul พระขนาดใหญ่ทีส่รา้ง
ขึน้เพือ่เป็นศนูยร์วมใจของผูม้าสวดมนตทํ์าบุญมคีวามสงูถงึ 17 เมตร นอกจากน้ี ยังมหีอคอยหนิ โคมไฟหนิ 
รูปปั้นสงิโต และดอกไมท้ีป่ระดบัฐานพระพุทธรูปดา้นหลงัพระพทุธรูปเป็นหมู่หนิทีโ่อบรอบสวยงามมาก 
นับเป็นผลงานประตมิากรรมหนิระดบัโลก 

เทีย่ง             บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู:บเูดชเิก หรอื เกาหลหีมอ้ไฟ 
บา่ย  นําท่านเดินทางสู่ สวนสนุกE-World นับเป็นสวนสนุกประจํา

เมืองแทกูและเป็นสวนสนุกที่ใหญ่เป็นลําดับที่สามของประเทศ
เกาหลใีต ้เครือ่งเลน่ทีไ่ดร้ับความนิยมมากที่สุดคอื สกายจัม้ อกีทัง้
เครือ่งเลน่สดุมันส ์อาท ิรถไฟเหาะ,Ballon Race ,Water Fall Plaza 
และอืน่ๆ และยังมเีทศกาลดอกไมต้ามฤดกูาลใหทุ้กท่านไดเ้ลอืกมุม
ถ่ายภาพเพื่อนเก็บเป็นที่ระลึกอีกดว้ย  เดินทางสู่ 83 Tower 
หอคอยชมววิที่สูงที่สุด และเป็นสัญลักษณ์ของเมืองแทกู หอคอย
แห่งน้ีตัง้อยู่บนเนนิเดน่สง่า มองเห็นแตไ่กลดา้ยบนเป็นจุดชมววิที่ดี
ที่สุดของเมือง สามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมืองแทกูโดยรอบ
แบบ 360องศา(ค่าบรกิารไม่รวมคา่ขึน้ลฟิท)์จากนัน้ นําท่านถ่ายภาพที่ Art Magicซึง่เป็นงานศลิปะภาพวาด
ลวงตาซึง่เป็นแนวคดิรูปแบบใหม่เพื่อตอ้งการจะจุดปร  ะกายความคดิสรา้งสรรค ์และจนิตนาการ ของการ
สรา้งภาพโดยใชเ้ทคนิคจากภาพสามมิตทิี่ทุกท่านสามารถมีส่วนร่วมกับผลงานเหล่าน้ีได ้อย่างสนุกสนาน
(รวมคา่เขา้) จากนัน้นําท่านเดนิทางสู ่Dongseongno Street ตลาดเสือ้ผา้ขนาดใหญ่ และถนนสายแฟชั่น 
ที่สําคัญของเมืองแทกู เป็นถนนที่เต็มไปดว้ยรา้ นคา้ มากมาย และสิน้คา้หลากหลายชนิดใหเ้ลอืกซือ้ตาม
รสนยิมของแตล่ะท่าน มตีัง้แตเ่สือ้ผา้ ของใช ้เครือ่งประดบั  เป็นจุดทีเ่หมาะกบัการชอ้ปป้ิงอย่างมาก  

คํา่  บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร เมนู:ขา้วยําบบิมิบบัเสริฟ์พรอ้มซุปชาบ ู
:ทีพ่กั:CRISTAL  HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั: 
(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วัน กอ่นวันเดนิทาง)   

วนัทีส่าม  พพิธิภณัฑแ์ห่งชาตเิคยีงจู – Gyeongju Donggung Palace – หมู่บ้านคนตระกูลฉ่อย  
 ถํา้ซอกกูรมั - หอดดูาวซอมซองแด – วดัพลูกุกซา ปูซาน                เชา้,เทีย่ง,เย็น                                                                        

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
จากนัน้ นําท่านเดนิสู ่พพิธิภณัฑแ์หง่ชาตเิมอืงเคยีงจ ู
(Gyeongju National Museum) เป็นสถานทีท่ีค่วรแกก่ารไป
เยีย่มชมอย่างยิง่ เน่ืองจากเต็มไปดว้ยโบราณวตัถุตา่งๆ จาก
อาณาจักรชลิลา ไม่วา่จะเป็นมงกฎุทองคําทีง่ด งาม 
เครือ่งปั้นดนิเผา รูปปั้นทําจากหนิและโบราณวตัถุตา่งๆ ทีเ่กีย่วกบั
ศาสนาพุทธ นอกจากน้ียังเป็นสถานทีเ่ก็บรักษาระฆังแหง่พระเจา้ซ
งดกมหาราชผูย้ิง่ใหญ่ หรอืทีเ่รยีกวา่ ระฆังเอมลิเล ่นับเป็นระฆังที่



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

   

 

ใหญ่และมเีสยีงดงักงัวาลมากทีส่ดุใบหนึง่ในเอเชยี ระฆงัน้ีทําจากทองสมัฤทธิห์นัก 19 ตนั และมคีวามสงู 11 
ฟตุ   จากนัน้นําท่านเดนิเขา้ชม พระราชวงั Gyeongju Donggung Palace และ Wolji Pond เป็นทีต่ัง้
ของพระราชวงัรองซึง่ใชเ้ป็นพระราชวงัของมกฎุราชกมุารและอาคารอืน่ ๆ อกีทัง้ยังเป็นหอ้งจัดเลีย้งสําหรับ
งานสําคญัระดบัชาตแิละผูเ้ขา้ชมทีส่ําคญัอกีดว้ย หลงัจากการลม่สลายของ Silla ตามดว้ย Goryeo และ 
Joseon สถานทีน้ี่มชีือ่วา่ 'Anapji' แทนตอ่มาชิน้สว่นจากเครือ่งปั้นดนิเผาทีแ่กะสลกัตวัอกัษร "Wolji" ถูก
คน้พบในปี 1980 และพบวา่ Wolji มคีวามหมายของบ่อสะทอ้นดวงจันทร ์ดงันัน้ชือ่'Anapji'จงึเปลีย่นเป็น
ปัจจุบันพระราชวงั Donggung และ Wolji Pon   

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู:ไกตุ่๋นโสม  
บา่ย     นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงเคยีงจ ูเป็นเมืองหลวงเกา่ของอาณาจักรชลิลา 

หนึ่งในสามอาณาจักรของเกาหลีโบราณโดยเคยีงจูเป็นเมืองโบราณ
อายุกวา่สองพันปี คอืเริม่มกีารตัง้ถิน่ฐานเป็นเมืองตัง้แตก่่อนครสิตก์าล 
จนมารุ่งเรอืงถงึขดีสุดในศตวรรณที่ 7 คนส่วนใหญ่รูจ้ักเมอืงน้ีจากซรีี่ย ์
เรื่อง ซอนต๊อก ราชินีสามแผ่นดนิ จากนั้น นําท่านชม หมู่บา้นคน
ตระกูลฉ่อย ซึง่เป็นคนดัง้เดมิของจังหวัด gyeongchangdo นําท่าน
ชม ถํา้ซอกกูรมั (Seokguram) อกีหนึ่งมรดกโลก จากลานจอดรถ
จะเห็นอาคารสวยๆตัง้เรียงรายไปตามเนนิเขา ลอ้มรอบดว้ยเทอืกเขาเป็นทวิแถว สวยงามจับตามาก เดนิขึน้
เขาไปเพื ่ อชมพระพุทธรปูแกะสลักจากหนิแกรนิตอายุนับพันปีซึง่ ประดษิฐานอยู่ในถ้ํา จากนัน้ นําท่านชม 
หอดูดาวซอมซองแด หอดูดาวที่เก่าแกท่ี่สดุที่ยังคงเหลอือยู่ในเอเชยีตะวนัออก ถูกสรา้งขึน้ในรัชสมัยของ
สมเด็จพระราชนีิซอนดอ๊ก(Seon Deok) แห่งอาณาจักรชลิลา เพือ่ใชส้ําหรับการสังเกตดาวในการคาดการณ์
สภาพอากาศ และถูกกําหนดใหเ้ป็นสมบัติของชาต ิจากนั้น นําท่าน  เดนิทางสู่ วดัพุลกุกซา สรา้งขึ้น
อาณาจักรชลิล่ามาตัง้เเต่ปี ค.ศ.535 ซึง่วัดเเห่งน้ีมีความสวยงามเเละ
สมบูรณ์เเบบอย่างมาก จนทําใหไ้ดร้ับการคัดเลอืกเป็นมรดกโลกทาง
วัฒนธรรมจากองค์การ UNESCO เมื่อปี ค.ศ.1995 ทําใหก้ลายเป็น
สถานที่ท่องเทีย่วสําคญัของเมอืงเคยีงจู ภายในวดัจะมีเจดยีเ์กา่เเก่ อัน
เป็นสัญลกัษณ์ของวดัโดยเจดยีท์ัง้สององคนั์น้มกีารคดัลอกเเบบไปเเส
ดงที่พิพิธภัณฑเ์มืองเคยีงจูอีกดว้ย ซึง่มีชื่อเรียกกันว่าเจดยี์ Seoktap 
และ Dabotap จากนัน้ นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงปซูาน  

คํา่  บรกิารอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร เมนู:โอซมัพุลโกก ิหรอื สุก ีก้ ึง่
นํา้ก ึง่แหง้  
:ทีพ่กั: KING  HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั: 
(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วัน กอ่นวันเดนิทาง) 

วนัทีส่ ี ่  หมูบ่า้นวฒันธรรมคมัชอน(ซานโตรนิีเ่กาหล)ี–Songdo Skywalk - พพิธิภณัฑส์าหรา่ย   
Busan Tower - Duty Free - ตลาดปลาจากลัช ิ– ตลาดนมัโพดง            เชา้,เทีย่ง,เย็น 

เชา้           บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
นําท่านเดนิทางสู ่หมูบ่า้นวฒันธรรมคมัชอน หรือ ซานโตรนิีเ่กาหล ี
โดยชือ่เรียกน้ีมาจากลกัษณะอนัโดดเดน่ของหมู่บา้นวฒันธรรมคัมชอน 
หมู่บา้นที่ตัง้อยู่บน เนินเขา เรียงตัวสลับกันไปมาสีสันสดใส ในอดีต
หมู่บา้นน้ีเคยเป็นที่อยู่อาศัยของของผูล้ี้ภัยสงครามเกาหลี จนในปี 
2009 รัฐบาลเกาหลี ไดส้่งเสริมการท่องเที่ยวมีการพัฒนาปรับปรุง
ทัศนียภาพ ใหน่้าอยู่มากยิง่ขึน้ โดยปรับเปลีย่น หมู่บา้นคัมชอนใหม้ีสี
สันโดดเด่นดว้ยการทาสวีาดภาพ ตามกําแพงและตัวบา้น ใหดู้สดใส 
น่ารัก บา้นเรอืน หลายหลงัเปลีย่นเป็นสตดูโิอและแกลลอรีบ่างจุดก็เป็น
รา้นขายสนิคา้ ทัง้สนิคา้พื้นเมืองสนิคา้สมัยใหม่ รวมไปถงึรา้นกาแฟ 
และไดโ้ด่งดังจากซีรี่ย ์เรื่อง Running Man ที่มาถ่ายทําที่น่ี จึงทําให ้
หมู่บา้นวฒันธรรมคมัชอนแห่งน้ีเป็นทีรู่จ้ักมนัีกท่องเทีย่วชาวเกาหลแีละ
ต่างประเทศมาเที่ยวกันมากขึ้น จากนั้น นําท่านเดนิทางสู่ Songdo 
Skywalk (ซองโด สกายวอลค์) เป็นสะพานชมววิทีท่อดยาวลงไปใน
ทะเลความยาวประมาณ 104 เมตร ตั ้งอยู่บริเวณชายหาดซองโด 
นอกจากน้ียังเป็นทีถ่่ายทํารายการ ดงัของเกาหล ีเชน่ We Got Married 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

   

 

ฯลฯ นําท่านเดนิทางสู่ พพิธิภณัฑส์าหรา่ย (Seaweed Museum) 
ซึง่ท่านจะไดเ้รยีนรูก้ารทําสาหร่ายของชาวเกาหล ีประวตัคิวาม  เป็นมา
และความผูกผันที่ชาวเกาหลีที่มีต่อสาหร่าย จากนั้นเก็บภาพความ
ประทับใจ กับการสวม ใสชุ่ดประจําชาตขิองประเทศเกาหลใีต ้“ฮนับก” 
จากนัน้ นําท่านเดนิทางสู่ ปูซานทาวเวอร ์(Busan Tower) ตัง้อยู่
ในสวนยองดูซาน   ปูซานทาวเวอร์แห่ ง น้ี  สูง  69 เมตร สูงกว่า
ระดับน้ําทะเล  120เมตร ถือเป็น Landmark สําคัญของเมือง สําหรับ
ชัน้แรกของหอคอย เป็นบรเิวณขายของทีร่ะลกึ และงานหัตถกรรมแบบ
ดัง้เดมิของเกาหล ีเชน่ พวงกญุแจ,เครือ่งปั้นดนิเผา,ตุก๊ตา และอืน่ๆ อกี
มากมายคนที่มาเที่ยวที่ น่ี  ส่วนมากจะเป็นคู่รัก ทั ้งชาวเกาหลีและ
นักท่องเที่ยวต่างชาต ิคู่รักส่วนมากจะเตรียมกุญแจมาคลอ้งตรง ที่ราว
ระเบียงรอบฐานของหอคอย เพราะมคีวามเชือ่วา่คูร่ักที่ไดม้าคลอ้งกุญแจ
ที่น่ีจะรักกันยาวนานตลอดไป ส่วนดา้นบนสุดของหอคอยเป็นจุดสําหรับ
ชมววิทิวทัศน์ของเมืองปูซานแบบพาโนราม่า 360องศา ไม่รวมค่าขึ้น
ลฟิทแ์ละกญุแจคูร่ัก  

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู:คาลบ ิ(แบบเซ็ท) 
บา่ย แวะชม ศูนยรว์มเคร ือ่งสําอางค ์เลอืกซือ้ผลติภัณฑบํ์ารุงผวิหนา้และเครือ่งสําอางคห์ลากหลายแบรนด ์อาท ิ

B2B ,Closee Dr.,Rojukiss, ครีมเมือกหอยทาก, เซรั่มพิษงู, ครีมโบท็อก, เจลอโรเวร่า. ครีมน้ําแตก, BB 
Cream ฯลฯ แวะชม รา้นนํา้มนัสนเข็มแดง มหศัจรรย์แห่งธรรมชาติผ่านผลงานการวจิัยมากมายจาก
มหาวทิยาลยัแห่งชาตโิซล ประเทศเกาหลใีตม้ีสรรพคณุชว่ยลดไขมันัและน้ําตาลในกระแสเลอืด ป้องกนัการ
เกดิเสน้เลอืด ตบี แตก ตนั และสามารถลา้งสารพษิในร่างกายเพื่อเพิม่ภูมติา้นทานและทําใหอ้ายุยนืแบบชาว
เกาหล ีชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษี ณ Duty Free  ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้แบรนด ์เนมนําเขา้จากตา่งประเทศ
มากมายหลากหลายชนดิ จากนัน้ นําท่านเดนิทางสู ่ตลาดปลาจากลัช ิ(Jagalchi Market) แหลง่รวมขาย
สง่ปลาทุกชนดิ ทุกวนัจะมขีองสดของทะเลมากมายนํามาประมูลกนัในยามเชา้มืด และชว่งสายยังสามารถซือ้
ในราคาปลกีที่คอ่นขา้งถูก จากนัน้ นําท่านเดนิทางสู่ ตลาดนมัโพดง (Nampodong Street) แหล่งชอ้ป
ป้ิงขนาดใหญ่อกีแห่งหนึ่งของเมืองปูซาน ที่น่ีเต็มไปดว้ยรา้นคา้ เสือ้ผา้ เครื่องประดับ เครือ่งสําอาง ของฝาก 
ของทีร่ะลกึ มากมายใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงอย่างจุใจอกีทัง้ยังมอีาหารแบบ Local ใหท้่านไดเ้ลอืกทานแบบเต็มที ่

คํา่    บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร BUFFET AT JAGALCHI 
            : ทีพ่กั:KING  HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั : 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพกั ทางบรษิทัจะทําการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 5-7 วนั กอ่นวนัเดนิทาง)ว ั
วนัทีห่า้         วดัแฮดงยงกุงซา – แทกู – หมูบ่า้นอซกล – ตลาดซอมุน – ถนนสตรทีฟู้ด   

 Super Market – สนามบนินานาชาตแิทก ู                                   เชา้,เทีย่ง                                    
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากนั้น  นํ าท่ าน เดินทางสู่  วดั แ ฮด งย งกุ งซ า(Haedong 
Yonggungsa Temple) วดัเกา่แกท่ีส่วยสดุในปูซาน สรา้งอยู่บน
โขดหนิรมิทะเล มาตัง้แต่ปี 1376 และไดทํ้าการบูรณะอกีครัง้ในปี 
1970 จนมาถึงปัจจุบัน โดยจะมีเจดีย์สามชัน้ และสงิโตสี่ตัว หัน
หนา้ออกไปทางทะเล ซึง่สงิโตทัง้สีต่ัวน้ี คอืสัญลักษณ์ของความ
ยนิด ีความโกรธ ความเศรา้ และความสุข จากนัน้ นําท่านแวะชม
ศนูยส์มุนไพรบํารุงตบั ฮอกเกตนามู ตน้ไมช้นดิน้ีเจรญิเตบิโตในป่า
ลกึบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือน้ําทะเล50-800
เมตร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนํามารับประทานเพื่อช่วยดูแลตับให ้
สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ไม่ถูกทําลายจากการดื่ม
แอลกอฮอล ์กาแฟ บุหรี่ สารตกคา้งจากอาหารและยา ศูนยโ์สม
รฐับาล ซึง่รับรองคณุภาพจากรัฐบาล เป็นโสมที่อายุ 6 ปี ซึง่ถือว่า
มีคุณภาพดทีี่สุด ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้โสมคุณภาพและราคาถูกกว่า
ไทย 2 เท่า โสมเกาหลถีอืเป็นยาบํารุงร่างกาย หรอืสามารถซือ้เป็น
ของฝากจากประเทศเกาหลี จากนั้น นําทุกท่านเดินทางกลับสู ่
เมอืงแทก ู



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

   

 

เทีย่ง      รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู:ชาบชูาบ ู 
บา่ย    นําท่านชม หมูบ่า้นอซกล (Daegu Otgol Village) ตัง้อยู่บรเิวณเขาพัลกงซาน หมู่บา้นเกา่แกเ่ป็นทีอ่ยู่

ของพวกขนุนางและชนชัน้สงู แหง่ยุคสมัยราชวงศโ์ชซอน ถูกสรา้งขึน้ในปี 1630 โดยตระกลู Choi ตระกลู
เกา่แกข่องเมอืงแทก ูเป็นทีรู่จ้ักกนัดใีนฐานะสถานทีถ่่ายทํารายการชือ่ดงัอย่าง RunningManและซรียีเ์รือ่ง 
Jekyll and Hyde  
จากนัน้ นําท่านเดนิทางสู ่ตลาดซอมุน หนึง่ในตลาดทีเ่กา่แกท่ีส่ดุ
ของเมอืงแทก ูดําเนนิการคา้มาตัง้แตส่มัยโซชอน ปัจจุบนัเป็น   
ตลาดใหญ่ทีร่วมสนิคา้อปุโภค บรโิภคไวห้ลากหลาย  ประเภท
เปรยีบเสมอืนย่านจตจุักร ประตน้ํูา เดนิทางสู ่ถนนสตรทีฟู้ ด เต็ม
ไปดว้ยรา้นอาหารพืน้เมอืงยอดนยิมของเกาหล ีกระจายตามสองฝ่ัง
ถนน จากนัน้นําท่าน แวะละลายเงนิวอน Super Market เลอืก
ซือ้สนิคา้เกาหลโีดยเฉพาะของกนิ เชน่ บะหมีซ่นิราเมยีน (มาม่าส
ไตลเ์กาหล)ี,อดูง้,กมิจ,ิขนมช็อคโกพ้าย,น้ําจิม้ปรุงรสหมยู่าง
เกาหล,ีไกตุ่น๋โสมสําเร็จรปูในราคาพเิศษ ไดเ้วลาพอสมควร
เดนิทางสูส่นามบนิแทก ู

21.25 น.   เดนิทางกลบั กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ t’Way  เทีย่วบนิที ่TW105  
00.55+1 น.   ถงึ สนามบนิสุวรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทับใจ 

 

 
หากทา่นตอ้งซือ้บตัรโดยสารภายในประเทศเพือ่ไปและกลบักรงุเทพฯ    

กรณุาแจง้บรษิทั กอ่นทาํการจอง มฉิะน ัน้ บรษิทัฯ มสิามารถรบัผดิชอบใดใด ท ัง้ส ิน้ 
ราคาทัวรร์วม ราคาทัวรไ์มร่วม 

- คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลับชัน้ประหยัดพรอ้ม
คา่ภาษีสนามบนิทุกแห่งตามที่ระบุในรายการ (ตั๋ว
กรุ๊ปไม่สามารถเลื่อนวันกลับได  ้ตอ้งไป-กลับพรอ้ม
คณะเท่านั้น ) ที่น่ังเป็นไปตามสายการบินจัดสรร
ตามกรุ๊ปทัวร ์ไม่สามารถระบุได ้

- คา่อาหารทุกมือ้ ตามทีร่ะบุในรายการ 
- คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามทีร่ะบุในรายการ 
- ค่าที่พักตามระบุในรายการ พักหอ้งละ 2-3 ท่าน 

ตามโรงแรมทีร่ะบหุรอืเทยีบเท่า 
- คา่ยานพาหนะนําเทีย่วตามรายการ 
- คา่น้ําหนักสมัภาระ สายการบนิ T’Way 

กําหนดน้ําหนักสัมภาระโหลดใตท้อ้งเครื่องไป-
กลับ ท่านละ 20กก สัมภาระถือขึน้เครื่อง(Carry 
on) 10 กก. 

- คา่หัวหนา้ทัวรนํ์าท่านท่องเที่ยวตลอดรายการใน
ตา่งประเทศ 

- ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง การชดเชย
อบุัตเิหตุสว่นบุคคลกรณีเสยีชวีติสูญเสยี   อวัยวะ 
สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิน้เชิง 1,000,000 
บาท การรักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครัง้
500,000บาท(เงื่อนไขตามกรมธรรม์)ไม่รวม
ประกนัสขุภาพ ท่านสามารถสัง่ซือ้ประกนัสขุภาพ
เพิม่ได ้

- พาสปอตตา่งชาต ิ(ชําระเพิม่ 800บาท/ทา่น) 
- ค่าใชจ้่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทําหนังสือเดนิทาง, ค่า

โทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบารใ์นหอ้ง, รวมถึง
ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ 
(หากท่านตอ้งการสั่งเพิ่ม กรุณาตดิต่อหัวหนา้ทัวร์
แลว้จ่ายเพิม่เองตา่งหาก) 

- ค่าทิปคนขับรถและไกด์ทอ้งถิ่นท่านละ 50,000 
วอนหรอื 1,500 บาท ต่อท่านตลอดทัง้ทรปิ(ชําระ
ทีส่นามบนิ) 

- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
(กรณีที่ท่านตอ้งการใบเสร็จรับเงินในนามบริษัทหรือ
ตอ้งการใบกํากับภาษี) 

- คา่น้ําหนักกระเป๋าสัมภาระที่หนักเกนิจากสายการบนิ
กําหนด (ปกต ิ15 กก.) 

- คา่วซีา่สําหรับพาสปอรต์ตา่งดา้ว 
กรุณาเตรยีมเอกสารคอื 1)พาสปอรต์ 2)ใบประจําตัว
คนต่างดา้ว 3)ใบสําคัญถิ่นที่อยู่ 4)สําเนาทะเบียน
บา้น(ถา้มี) 5)สมุดบัญชเีงนิฝาก(ถา้มี) 6)รูปถ่ายส ี2 
นิว้ 2 รูป แลว้ทางบรษัิทฯจะเป็นผูดํ้าเนนิการยื่นวซี่า
ใหท้่านโดยจ่ายคา่บรกิารตา่งหาก 
(สําหรับหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทาง
ตอ้งทําเรือ่งแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยืน่วซีา่) 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

   

 

 
ประกาศสําคญั รับเฉพาะผูม้วีตัถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่ว คา่ทัวรท์ีจ่่ายใหก้บัผูจ้ัด เป็นการชําระแบบจ่ายชําระขาด และผู ้
จัดไดช้ําระใหก้บัสายการบนิและสถานทีต่า่งๆ แบบชําระขาดเชน่กนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะนัน้หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอื
ใชบ้รกิารตามรายการไม่ดว้ยสาเหตใุด หรอืไดร้ับการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศในรายการ (ประเทศไทย
และประเทศเกาหลใีต)้  ทางผูจ้ัด ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมทัง้คา่ตัว๋เครือ่งบนิใหแ้กท่่าน  
*ขอสงวนสทิธใ์นการปรับเปลีย่นราคาเพิม่ หากมกีารปรบัขึน้ของภาษีน้ํามันหรอืภาษีใดๆ จากสายการบนิ * 
หมายเหตุสําคญั  : ราคาและค่าบริการเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อชําระเงินค่าจองทัวร์  ค่าทัวร์ มิสามารถ
เปลีย่นแปลง วนัเดนิทาง ชือ่ผูเ้ดนิทาง และ/หรอื ยกเลกิ เลือ่นวนัเดนิทาง ขอคนืเงนิมัดจํา คา่ทัวรไ์ดทุ้กกรณี และ กรณีทีท่่าน
เดนิทางมาจากต่างจังหวัด โดยเครื่องบินภายใน กรุณาแจง้บรษัิทฯก่อนที่ทําการจองตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้น บรษัิทฯไม่
รับผดิชอบค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้ กรณีกรุ๊ปไม่สามารถออกเดนิทางโดยจํานวนสมาชกิไม่ถงึ 20 ท่าน บรษัิทฯแจง้ท่านก่อนการ
เดนิทาง 7 วัน โดยคนืเงนิค่าทัวรใ์หก้ับท่านทัง้หมด หรือเลื่อนการเดนิทางในช่วงการเดนิทางอืน่ และค่าบรกิารน้ีรับเฉพาะ
นักท่องเทีย่วชาวไทยเทา่นัน้ และกรณีทีท่า่นเมือ่เดนิทางถงึแลว้ไมท่อ่งเทีย่วพรอ้มคณะบรษิทัฯขอเรยีกชําระเงนิเพิม่
ทา่นละ 300 USD   ประเทศเกาหลใีตจ้ะมชี่างภาพมาถา่ยรูป และชว่ยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
และวนัสุดทา้ยช่างภาพจะนําภาพถา่ยมาจําหน่ายกบัลูกทวัร ์หากวา่ทา่นใดสนใจสามารถซือ้ได ้แต่ถา้ทา่นใดไม่
สนใจก็ไมต่อ้งซือ้ เพราะทางบรษิทัทวัรไ์มม่กีารบงัคบัลูกทวัรซ์ือ้แตอ่ยา่งใด แตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหนา้ 
 
ขอ้ความสําคญั โปรดอา่นอยา่งละเอยีด 

ในกรณีทีลู่กคา้เดนิทางไปประเทศเกาหลใีต ้แลว้ไม่สามารถผา่น เขา้-ออก นอกประเทศได ้ทําใหล้กูคา้ตอ้งถูก
สง่ตวักลบัเขา้ประเทศไทย จงึมคีา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ในการเปลีย่นต ัว๋ขากลบั และรวมถงึคา่บรกิารอืน่ๆทีเ่กดิข ึน้ดว้ย ฉะน ัน้ 
ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบในค่าใช้จ่ายทีเ่กดิข ึน้ทีท่างประเทศน ัน้ๆเรยีกเก็บ ทางผูจ้ดัและทางสายการบนิจะไม่
รบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ในทกุกรณี หรอืตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเทีย่วบนิถดัไปทีม่ที ีน่ ัง่วา่ง หรอืตามวนัเดนิทาง
ของต ัว๋เครือ่งบนิ ท ัง้นี ้ข ึน้อยูท่างเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศเกาหลใีตแ้ละสายการบนิเป็นผูพ้จิารณา ทางผู้
จดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้  ** ตม. ตรวจคนเขา้เมอืงประเทศเกาหลใีตจ้ะมกีารสุม่ตรวจ และอาจมกีารเรยีกไป
สมัภาษณ์ ในการทีท่างตรวจคนเขา้เมอืงเรยีกสมัภาษณ์น ัน้ ข ึน้อยูก่บัทางตรวจคนเขา้เมอืงเป็นผูพ้จิารณา และอยูใ่น
ดลุพนิจิของทางเจา้หนา้ที ่ตม. ทางบรษิทัทวัรไ์มส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
  
 เง ือ่นไขในการจอง   มดัจาํทา่นละ 8,000 บาทตอ่ทา่น  และ ชําระสว่นทีเ่หลอืกอ่นวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 15 วนัลว่งหนา้ 
(การไมช่ําระเงนิคา่มัดจํา หรอืชําระไม่ครบ หรอืเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่วา่ดว้ยสาเหตใุดใด ผูจ้ัดมสีทิธยิกเลกิการจอง
หรอืยกเลกิการเดนิทาง)   
**สําเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายุเหลอืมากกวา่ 6 เดอืนก่อนหมดอายุนับจากวนัเดนิทางไป-กลบั*)  
กรุณาตรวจสอบกอ่นส่งใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายุและดา่นตรวจปฏเิสธการออกและ
เขา้เมอืงท่าน*** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมัดจํา หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื** 
เอกสารใชใ้นการเดนิทาง  

- หนังสอืเดนิทางทีเ่หลอือายุการใชง้านมากกวา่ 6 เดอืน **กรณีทําหนังสอืเดนิทางเลม่ใหม่กรุณาเตรยีมหนังสอื
เดนิทางเลม่เกา่ไปดว้ย ณ วนัเดนิทาง  หนังสอืรับรองการทํางานเป็นภาษาองักฤษ (ตําแหน่ง, เงนิเดอืน) 

- สําเนาบัตรพนักงาน และสําเนาบัตรประจําตวัประชาชน พรอ้มเซ็นสําเนาถูกตอ้ง 
- กรณีทีท่่านเป็นเจา้ของกจิการกรุณาเตรยีมสําเนาหนังสอืจดทะเบยีนทีม่ชี ือ่ท่านพรอ้มเซ็นรับรองสําเนา 
-    กรณีเป็นนักเรยีนนักศกึษาเตรยีมหนังสอืรับรองจากทางสถาบันเป็นภาษาองักฤษ 
-    การเรยีกเก็บเอกสารเพิม่เตมิน้ีเพือ่ประโยชนใ์นการเดนิทางเขา้ประเทศเกาหลขีองท่านทีท่างบรษัิทจะได ้  
     แจง้ใหห้ัวหนา้ทัวรท์ราบเพือ่ใหคํ้าแนะนําท่านในการเขา้เมอืงเกาหลใีต ้

การยกเลกิการจอง:เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เครือ่งบนิเป็นราคาแบบซือ้ขาด เมือ่ท่านตกลงจองทวัรโ์ดยจ่ายเงนิมัดจํา 
หรอื คา่ทัวรท์ัง้หมดแลว้ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิ การเดนิทาง เลือ่นการเดนิทาง ขอคนืเงนิไม่วา่กรณีใดทัง้สิน้  

หมายเหต ุ
กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นทาํการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลูกคา้
และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นได้
ยอมรบัเง ือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเล ือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 25 ท่าน  
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ  



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

   

 

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน
, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเน่ืองเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม 
และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง  
6. เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง
ตา่งๆ ทัง้หมด  
7. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้ับการยืนยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ํารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเรือ่งหอ้งพกั เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบุหรี ่/ ปลอดบุหรี่
ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี่พัก ทัง้น้ีขึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถ
รับประกนัได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7วันก่อนการเดนิทาง 
มฉิะนัน้ บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไม่มีสทิธใินการใหคํ้าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูม้อํีานาจของผูจ้ัดกํากบัเท่านัน้  
11. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง
ไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเทีย่ว อนัเน่ืองมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง 
หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ท่าน ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE กรณีโรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ ขอสงวนสทิธใิน
การจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่คา่ใชจ้่ายเพิม่  
13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวนัหยุดเทศกาลของเกาหล ีหรือ วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลา
ในการท่องเที่ยวและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานที่นอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก ์และคนขับรถในการบรหิารเวลา ซึง่
อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้่องเทีย่วตามโปรแกรม 
14. บรกิารน้ําดืม่วนัละ1ขวดตอ่คนตอ่วนั เริม่ในวนัที2่ของการเดนิทางถงึวนัที5่ของการเดนิทางรวมจํานวน 4 ขวด 
15. การบรกิารของรถบัสนําเทีย่วเกาหล ีตามกฎหมายของประเทศเกาหล ีมัคคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความ
เหมาะสม ทัง้น้ีขึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาท่องเที่ยวตาม
สถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 
16. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดทํ้าไวส้ําหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุัตเิหตจุากการเดนิทางท่องเทีย่ว 
ตาม พ.ร.บ การท่องเทีย่ว เท่านัน้ ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของ
บรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรบัขอ้ตกลงแลว้เมือ่ท่านชําระเงนิคา่ทัวร ์ 
(ท่านสามารถซือ้ประกนัสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้จากบรษัิท ประกนัทั่วไป และควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองให ้
ละเอยีด) 
17. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง
ไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเทีย่ว อนัเน่ืองมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง 
หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ 
 

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


