
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วนัทีเ่ดินทาง โปรแกรมทวัร์ มื้ออาหาร 

DAY 1 กรุงเทพ – สนามบินสุวรรณภูมิ  (- / - / -) 

DAY 2 สนามบินแทกู–อุทยานแห่งชาติพลักงซาน-นัง่กระเชา้ชมใบไมเ้ปล่ียนสี-วดัดองฮวาซา–ช้
ถนนทงซองโน  

( - / L / D) 

DAY 3 ทะเลสาบซูซอง - สวนสนุกE- WORLD-ตึก83ทาวเวอร์-ดิวต้ีฟรี-ชายหาดควงักาลี ( B / L / D) 

DAY 4 โสม–หมู่บา้นวฒันธรรมคมัชอน- COSMETIC-ชายหาดแฮอึนแด–Songdo skywalk-
อุทยานยงดูซาน– ปูซานทาวเวอร์-ชอ้ปป้ิงนมัโพดง 

( B/ L / D) 

DAY 5 วดัแฮดงยงกุกซา–น ้ามนัสนเขม็แดง-โรงงานสาหร่าย+ใส่ชุดฮนับก-ซุปเปอร์มาร์เก็ต-
สนามบินแทกู-สุวรรณภูมิ 

( B / L / D) 

DAY 2  =  APSAN BUSSINESS DEAGU หรือเทียบเท่า 3 ดาว  DAY 3 & 4 =  BUSAN CENTRAL PARK หรือเทียบเท่า 3 ดาว  



 

 

 

DAY 1 กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ 

22.00 น. พร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 5 ชั้น 4 เคาน์เตอร์ Lสายการบิน T WAY โดยจะมีเจา้หนา้ท่ีคอยอ านวยความ
สะดวกในการเปิดสัมภาระ และเอกสารการเดินทาง และพบกบัหวัหนา้ทวัร์ 

DAY 2 สนามบินแทก–ูอุทยานแห่งชาติพลักงซาน-น่ังกระเช้าชมใบไม้เปลีย่นสี - วดัดองฮวาซา–ช้อปป้ิงถนนทงซองโน 

02.25 น.  น าท่านเดินทางสู่ แทกู ประเทศเกาหลีใต ้โดยเท่ียวบิน TW 106 ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5 ชัว่โมง 
09.20 น. เดินทางถึง สนามบินแทกู ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร (กรุณาปรับนาฬิกาของท่านให้เป็นเวลาท้องถิ่น

เพ่ือสะดวกในการนัดหมายเวลาประเทศเกาหลีจะเร็วกว่าประเทศไทย 2 
ช่ัวโมง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้วน าท่าน
เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ)จากนั้นน าท่านเดินทางไปยงัอุทยาน
แห่งชาติพัลกงซาน เป็นส่วนหน่ึงของเทือกเขาแทแบคตั้งอยู่ห่างจาก
ทางด้านตะวนัออกเฉียงเหนือของเมืองแทกู ไปประมาณ 20 กิโลเมตร 
เป็น จุด ท่ีแม่น ้ าNAKDONGGANGและแม่น ้ าGEUMHOGANG  ม า
บรรจบกนั โดยมียอดเขาท่ีส าคญั 3 แห่ง ได้แก่ BIROBONG PEAK , 
DONGBONG PEAK แ ล ะ  SEOBONG PEAKจ าก นั้ น น า ท่ าน น่ั ง
กระเช้าลอยฟ้ระยะทาง 1.2 กิโลเมตร สู่จุดชมวิวบนภูเขาพลักงซานท่ี
ความสูง 820 เมตรชมความงามของใบไม้เปล่ียนสี เป็นจุดศูนย์วิว
ข้างบนเห็นเมืองทั้ งเมืองและวิวภูเขาโดยรอบภูเขาแห่งน้ีมีก้อนหิน
อธิษฐานท่ีนกัท่องเท่ียวนิยมขอพรแลว้แปะเหรียญไวบ้นหินกอ้นใหญ่น้ี
ถา้ท าไดเ้ช่ือวา่พรท่ีขอจะส าเร็จ  ในช่วงเดือนตุลาคม เม่ือเข้าสู่ฤดูใบไม้

เดือน วนัทีเ่ดินทาง ราคา พกัเดี่ยว สายการบิน 

ตุลาคม 24-28 , 25 –29 21,900.- 4,500.- 
T’WAY 

พฤศจิกายน 31 ต.ค. - 04  / 01 – 05  21,900.- 4,500.- 

!!!  ไฮไลท ์ เด็ดโปรแกรม  !!! 

 Donghwasa Temple วดัท่ีสวยงามภายในภเูขา มีพระพทุธรปูองใหญ่ใหส้กัการะสงูถึง 33m 

 นัง่กระเชา้ชมใบไมเ้ปลี่ยนสี อทุยานแห่งชาติพลักงซาน 

 สนกุสดุเหว่ียงกบั สวนสนกุ  E-WORLD  

 ชอ้ปป้ิง -เครือ่งส าอางค/์ถนนทงซองโน / ตลาดนมัโพดง 

พิเศษ!!! BUFFET อาหารทะเลสดๆ ท่ีตลาดปลาชาลกาชิ 



 

ร่วง ท่ีนี่ก็จะได้รับความนิยมจากนักท่องเท่ียวและชาวเมืองแทกูเป็นอย่างมากเน่ืองจากเป็นสถานท่ีจัดงานเทศกาล
ชมใบไม้เปลี่ยนสี (Autumn Leaves Festival) ท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงของเมืองแทกูจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ วดัดองฮวา
ซา วดัโบราณในสมยัราชอาณาจกัรชิลล่า ตั้งอยูบ่นภูเขาพลักงซานถูกสร้างข้ึนในปี ค.ศ. 493 วดัแห่งน้ีไดอ้นุรักษส่ิ์ง
ท่ีหลงเหลือจากอดีตอนัหลากหลาย อาทิ เจดียหิ์นสามชั้นในปีกดา้นตะวนัออกและตะวนัตกของวดัเป็นผงัแบบวดัท่ี
หาดูไดย้าก เสาโบราณคู่หินแห่งพระไวโรคนั และภาพแกะสลกัพระพุทธบนกอ้นหินท าให้วดัน้ีมีค่ายิ่ง อีกทั้งวดั
แห่งน้ียงัมีจุดเด่น ท่ี พระพุทธรูปขนาดมหึมา ซ่ึงถูกโอบลอ้มดว้ยทิวเขา สร้างความศรัทธาใหผู้ม้าเยอืนเป็นอยา่งมาก  

เทีย่ง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู BULGOKI หมหูมักผกัต่าง ๆกะหล าปลี ถัว่งอกแครอทเห็ดและวุ้นเส้นมา
ต้มรวมกันน า้ขลุกขลิก  

บ่าย หลงัจากรับประทานอาหารกลางวนัเรียบร้อยแลว้น าจากนั้นช้อปป้ิงถนนทงซองโน ตลาดเส้ือผา้ขนาดใหญ่ ถนนสาย
แฟชัน่ท่ีมีเสือผา้แบรนดเ์นมของเกาหลีกบัคอลเลกชนัใหม่ล่าสุดใหเ้ลือกซ้ือกนัอยา่งเต็มอ่ิม วา่กนัวา่แฟชัน่ท่ีน่ีอาจจะ
ล ้าหนา้กวา่ท่ีกรุงโซลและราคาไม่แพงอีกดว้ยพร้อมทั้งเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางแบรนดด์งัของเกาหลี Etude , Skin  Food 
, Face Shopในราคาถูกกวา่เมืองไทย  

เยน็รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร  เมนู SHABU  
ทีพ่กั  APSAN BUSSINESS DEAGU หรือเทียบเท่า 3 ดาว  (ช่ือโรงแรมท่ีท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัด

หมาย 5-7 วนั ก่อนวนัเดินทาง) 

DAY 3  ทะเลสาบซูซอง - สวนสนุกE- WORLD (รวมบัตรเคร่ืองเล่น)-ตึก83ทาวเวอร์- ดิวตีฟ้รี – ชายหาดควงักาล ี

เช้า รับประทานอาหาร ณ โรงแรมทีพ่กั 
เช้า หลงัจากรับประทานอาหารเช้าน าท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบซูซอง ท่ีน่ี

เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ โอบล้อมด้วยพรรณไมห้ลากหลายชนิด มี
เรือเป็ดให้คุณนัง่ล่องทะเลสาบหรือจะเดินกินลมชมวิวอากาศสบายๆ 
รอบทะเลสาบก็ฟินไดไ้ม่แพก้นั ความท่ีตน้ไมเ้ยอะในฤดูใบไมเ้ปล่ียน
สีท่ีน่ีจึงสวยมากราวกบัอยูใ่นภาพวาดทีเดียว “ทะเลสาบซูซอง” จึงถูก
ใช้เป็นโลเคชั่นถ่ายท าซีรียเ์กาหลีหลายเร่ืองเช่น เร่ือง “Hyde Jekyll 
and me” ใกล้ทะเลสาบมีสวนสนุกขนาดเล็กให้ เท่ียวกันอีกด้วย
จากนั้นเดินทางสู่ สวนสนุก E-WORLD ซ่ึงเป็นสวนสนุกท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสามของเกาหลีใต ้เปิดเม่ือปี 1995 ซ่ึง
เคร่ืองเล่นท่ีได้รับความนิยมมากท่ีสุดคือ สกายจัม๊” หรือเรียกว่า “หอสูง” ให้โดดวดัใจท้าทายความกล้าด้วย ยงัมี
เคร่ืองเล่นสุดมนัส์ อาทิเช่น รถไฟเหาะ,Ballon Race, Water Fall Plaza, บา้นผีสิง ฯลฯ และสวนดอกไม้นานาชนิด 
อาทิเช่น สวนดอกทิวลิปสวนสไตล์ยุโรปให้ท่านได้เลือกมุมถ่ายภาพน่ารักๆเก็บเป็นท่ีระลึก จากนั้นเดินทางสู่ 
เดินทางสู่ 83 Tower หอคอยชมวิวท่ีสูงท่ีสุด และเป็นสัญลกัษณ์ของเมืองแทกูหอคอยแห่งน้ีตั้งอยู่บนเนินเด่นสง่า 
มองเห็นแต่ไกลดา้ยบนเป็นจุดชมวิวท่ีดีท่ีสุดของเมืองสามารถมองเห็นทศันียภาพของเมืองแทกูแห่งน้ีโดยรอบแบบ 
360 องศา **ค่าบริการไม่รวมค่าข้ึนลิฟท*์* 



 

เทีย่ง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร SAMGYETANG (ไก่ตุ๋นโสม )อาหารวงัในสมยัก่อนเช่ือกนัวา่บ ารุงและเสริม
สุขภาพเสิร์ฟท่านละ 1 ตวั ในหมอ้ดินร้อนโดยภายในตวัไก่จะมีขา้วเหนียวรากโสมพุทราแดงและเคล็ดลบัในการ
ตุ๋นเพื่อใหร้สชาติกลมกล่อมเน้ือไก่นุ่มและยอ่ยเสริฟพร้อมเคร่ืองเคียงคู่ 

บ่าย น าท่านช้อปป้ิงกนัต่อท่ี Duty Free ท่ีน่ีท่านจะได้พบกบัของแบรนด์เนมช่ือดงัอาทิเช่นกระเป๋า, รองเท้า, นาฬิกา, 
กล้อง, น ้ าหอมฯลฯในราคาปลอดภาษีและในราคาย่อมเยาจากนั้นน าท่านสู่เมืองพูซาน จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ 
ชายหาดควังกาลีเป็นอีกหน่ึงชายหาดท่ีมีช่ือเสียงของเมืองปูซานเช่นเดียวกับชายหาดแฮอึนแด ท่ีด้านหน้าของ
ชายหาดควงักาลีจะมองเห็นสะพานกวางอนัแดเคียว เป็นสะพานขา้มทะเลท่ีใหญ่ท่ีสุดในเกาหลีเม่ืออยูบ่นสะพานจะ
เห็นวิวมุมกวา้งท่ีสวยงาม  ไดท้ั้งวิวเมืองปูซานและทอ้งทะเลของปูซานท่ีมีทั้งเกาะและชายหาดมากมายสะพานกวาง
อนัแดเคียวเองก็เป็นหน่ึงในจุดยอดนิยมท่ีคนชมมาถ่ายรูปกนัโดยเฉพาะในช่วงกลางคืนท่ีมีการเปิดไฟท่ีสะพานอยา่ง
สวยงาม***ช่วงปลายเดือนตุลาคม ของทุกปีเทศกาลดอกไมไ้ฟท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศเกาหลีนัน่ก็คือ เทศกาลดอกไม้
ไฟท่ีปูซาน Busan International Fireworks Festival หรือ (BFF) ซ่ึงจะจดัข้ึนท่ีหาดควางอลัลี (Gwangalli Beach) 

เยน็ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร  เมนู OSAMBULGOGI เนือ้หมูปลาหมึก สไลด์ต้มรวมมิตรกับผกัตามฤดูเห็ด
เกาหลีวุ้นเส้นหรือเส้นก๋วยเตี๋ยว ใบบีซูหอม ในหม้อไฟ  เสริฟพร้อมน า้จิม้ ข้าวสวย และ เคร่ืองเคียงต่างๆ   

น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั BUSAN CENTRAL PARK HOTEL 3* หรือเทยีบเท่า 

DAY 4 โสม–หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน- COSMETIC-ชายหาดแฮอึนแด–Songdo skywalk-อุทยานยงดูซาน – ปูซานทาว
เวอร์-ช้อปป้ิงนัมโพ 

เช้า รับประทานอาหาร ณ โรงแรมทีพ่กั 
เช้า หลงัรับประทานอาหารน าท่านเดินทางสู่ ศูนย์โสม ซ่ึงรัฐบาลรับรองคุณภาพวา่ผลิตจากโสมท่ีมีอาย ุ6 ปี ซ่ึงถือวา่เป็น

โสมท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุดชมวงจรชีวติของโสมพร้อมใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือโสมท่ีมีคุณภาพดีท่ีท่ีสุดและราคาถูกกวา่ไทยถึง 
2 เท่า เพื่อน าไปบ ารุงร่างกาย หรือฝากญาติผูใ้หญ่ท่ีท่านรักและนบัถือจากนั้นน าท่านเดินทางสู่หมู่บ้านวฒันธรรมคัม

ชอนหรือเรียกวา่ซานโตริน่ีเกาหลีโดยช่ือเรียกน้ีมาจากลกัษณะอนัโดดเด่นของหมู่บา้นวฒันธรรมคมัชอนหมู่บา้นท่ี
ตั้งอยูบ่นเนินเขาเรียงตวัสลบักนัไปมาสีสันสดใสในอดีตหมู่บา้นน้ีเคยเป็นท่ีอยูอ่าศยัของของผูล้ี้ภยัสงครามเกาหลีจน
ในปี 2009 รัฐบาลเกาหลี ได้ส่งเสริมการท่องเท่ียวมีการพัฒนาปรับปรุงทัศนียภาพ ให้น่าอยู่มากยิ่งข้ึน โดย
ปรับเปล่ียน หมู่บ้านคมัชอนให้มีสีสันโดดเด่นด้วยการทาสี วาดภาพ ตามก าแพงและตวับ้านให้ดูสดใสน่ารัก 
บา้นเรือนหลายหลงัเปล่ียนเป็นสตูดิโอและแกลลอร่ีบางจุดก็เป็นร้านขายสินคา้ ทั้งสินคา้พื้นเมือง สินคา้สมยัใหม่ 



 

รวมไปถึงร้านกาแฟและได้โด่งดงัจากซีร่ียเ์ร่ือง Running Man ท่ีมาถ่ายท าท่ีน่ี จึงท าให้หมู่บา้นวฒันธรรมคมัชอน 
แห่งน้ีเป็นท่ีรู้จกัมีนกัท่องเท่ียวชาวเกาหลีและต่างประเทศมาเท่ียวกนัมากข้ึนน าท่านเลือกซ้ือ COSMETIC ท่ีแห่งน้ี
เป็นแหล่งขายเคร่ืองส าอางขนาดใหญ่ อาทิเช่น เคร่ืองส าอางโรจูคิส ซ่ึงเป็นท่ีนิยมอยา่งมาก ในประเทศเกาหลี 

เทีย่ง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร TAKKALBI(ไก่ผัดเผ็ดซอส) ไก่บาร์บีคิวผัดซอสเกาหลีน าไก่บาร์บีคิว ตก
หรือข้าวเหนียวป้ัน มันหวาน ผักต่าง ๆลงผัดร่วมกับซอสบาร์บีคิวเกาหลีในกะทะแบน เม่ือทานไประยะหน่ึงจะน า
ข้าวสวยและสาหร่ายแห้งมาผดัรวมกับทัคคาลบี เสริฟพร้อมเคร่ืองเคียง กิมจิ และน า้ซุปประจ าวนั   

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ ชายหาดแฮอึนแด เป็นชายหาดท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดในประเทศเกาหลีค าวา่ แฮอึนแด / Haeundae” 
ถูกตั้งช่ือโดยนกัปราชยน์ามวา่ ชอย ชี วอน ในราชวงศชิ์ลลา ชายหาดมีความยาว 1.5 กิโลเมตรครอบคลุมพื้นท่ีกว่า 
58,400 ตารางเมตร และเป็นสถานท่ีส าหรับจดักิจกรรมทางวฒันธรรมและงานเทศกาลต่างๆตลอดทั้งปีมกัเป็นท่ีนิยม
ส าหรับนกัท่องเท่ียวจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ สะพานเดินทะเล หรือ Sky walk wayอยูใ่นบริเวณของชายหาดซองโด 
สะพานเดินทะเล เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวแห่งใหม่ ซ่ึงถือวา่เป็นแลนด์มาร์คของหาดซองโดเลยทีเดียว ตวัสะพานยื่น
ออกไปในทะเลเปรียบเสมือนเราเดินอยู่บนทะเล สะพานทอดยาวยาวประมาณ 104 เมตร ในส่วนพื้นของสะพาน
สามารถมองเห็นน ้ าทะเลผ่านกระจกนิรภยั สกายวอร์คจะมีลานหินใหญ่ๆ ให้ถ่ายรูปบรรยากาศและสองขา้งทาง
มองเห็นววิทิวทศัน์สวยงามนอกจากน้ียงัเป็นท่ีถ่ายท ารายการ เช่น We Got Married ท าให้เป็นท่ีนิยมอยา่งมากส าหรับ
คนเกาหลี จากน้ันพาท่านชมวิวเมือง ณ ปูซานทาวเวอร์ตั้งอยูใ่นสวนยงดูซาน เป็นอุทยานแห่งชาติ ตั้งอยูบ่นเนินเขา 
ใจกลางเมือง เป็นสถานท่ีพกัผ่อนหย่อนใจ หอคอยน้ีสูงประมาณ 120 เมตร ถือเป็น Landmark ส าคญัของเมือง 
ส าหรับชั้นแรกของหอคอย เป็นบริเวณขายของท่ีระลึก และงาน หัตถกรรม แบบดั้งเดิมของเกาหลี เช่น  พวงกุญแจ, 
เคร่ืองป้ันดินเผา, ตุ๊กตา และอ่ืนๆอีกมากมาย คนท่ีมาเท่ียวท่ีน่ี ส่วนมากจะเป็นคู่รัก ทั้งชาวเกาหลีและนักท่องเท่ียว
ต่างชาติ คู่รักส่วนมากจะเตรียมกุญแจ มาคล้องตรง ท่ีราวระเบียงรอบฐานของหอคอย  เพราะมีความเช่ือว่าคู่รักท่ี
ไดม้าคลอ้งกุญแจท่ีน่ีจะรักกนั ยาวนานตลอดไป (ราคาไม่รวมค่ากุญแจ) ส่วนดา้นบนสุดของหอคอยเป็นจุดส าหรับ
ชมวิวทิวทศัน์ของเมืองปูซานแบบพาโนราม่า 360 องศา (ไม่รวมค่าลิฟท์)  บริเวณใกล้กัน มีแหล่งช้อปป้ิงช่ือดัง
ตลาดนัมโพดงท่ีน่ีเปรียบเสมือนยา่นมยองดงท่ีโซลเพราะเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงสินคา้มากมายในใจกลางเมืองปูซาน ท่ีน่ี
เต็มไปดว้ยร้านคา้ให้ขาชอ้ปไดเ้พลิดเพลินเจริญใจ สินคา้สตรีทแบรนด์ต่างๆถูกยกมาตั้งไวท่ี้น่ีเช่นเดียวกบัในเมือง
โซล  

เยน็ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร  พิเศษ!! JAGALCHI BUFFET เมนูอินเตอร์บุฟเฟ่ต์ซีฟู้ดและเน้ือสัตว์หลาก
ประเภทที่มีให้เลือกทั้งอาหารสไตล์ฝร่ังยุโรปอาหารญี่ปุ่น อาหารเกาหลี อาหารจีน ซาซิมิ ปรุงกันสดๆ พร้อมของหวาน ของ

อร่อยประจ าวัน และเคร่ืองดื่มไม่มีแอลลกอฮอล์ ไอศกรีม เค้ก เป็นต้น 
น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั BUSAN CENTRAL PARK HOTEL 3* หรือเทยีบเท่า 



 

 
 

DAY 5  วดัแฮดงยงกุกซา–น า้มันสนเข็มแดง- โรงงานสาหร่าย+ใส่ชุดฮันบก - ซุปเปอร์มาร์เกต็-สนามบินแทกู-สุวรรณภูมิ 

เช้า รับประทานอาหาร ณ โรงแรมทีพ่กั 
น าท่านเดินทางไปยงั วัดแฮดอง ยงกุงซา ตั้งอยู่บนชายฝ่ังตะวนัออกเฉียงเหนือของเมืองปูซาน เป็นวดัท่ีสร้างบน
โขดหินริมชายหาด โดยพระอาจารย ์Naong เม่ือปี 1376 ในช่วงของราชวงศ์
โครยอ จากนั้นในปี 1970 จึงถูกบูรณะใหม่แต่ยงัคงไวซ่ึ้งเอกลกัษณ์และความ
งดงามแบบดั้ งเดิม ภายในวดัเป็นท่ีประดิษฐานของพระพุทธรูปองค์สีด า 
วหิารและศาลาเรียงรายลดหลัน่กนัไปตามโขดหิน ทั้งยงัมีเจดียสู์ง 3 ชั้น และ
สิงโต 4 ตวั อนัเป็นสัญลกัษณ์ท่ีแสดงถึงความสนุก , ความโกรธ, ความเศร้า 
และความสุข น าท่านเดินทางสู่ศูนย์สมุนไพรโบกานยองซ่ึงรับรองคุณภาพ
จากรัฐบาลเป็นโสมท่ีอายุ 6 ปีซ่ึงถือวา่มีคุณภาพดีท่ีสุดให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือโสมคุณภาพและราคาถูกกวา่ไทย 2 เท่า
โสมเกาหลีถือเป็นยาบ ารุงร่างกายหรือสามารถซ้ือเป็นของฝากจากประเทศเกาหลีน าท่านเดินทางสู่ เมืองแทกู 

เทีย่ง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร JIMDAK ไก่อบซีอ๊ิววุ้นเส้นเป็นเมนูอาหารเกาหลีพืน้เมือง เป็นไก่ผัดรวมกับวุ้น
เส้น มนัฝร่ัง แครอทพริกและซอสด ารสชาติคล้ายกับไก่พะโล้สูตรเกาหลี ทานกับข้าวหอมอร่อยรสเผด็ถึงเคร่ือ 

18.00 น. พร้อมกนัท่ีสนามบินแทกู เพื่อเช็คอิน 
21.25 น. น าท่านเดินทางจากสนามบินแทกู โดย   ไฟลบิ์น TW 105 สู่สนามบินสุวรรณภูมิ 01.10 โดยสวสัดิภาพ 

 

 
 
 

ค่าทวัร์ต่อท่าน : เดินทางเดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน 
 ผู้ใหญ่พกัห้องคู่ (ห้องละ 2 ท่าน) ท่านละ   21,900-.  

 เด็กอายุ 2 -  12 ปี พกัรวมกบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน  21,900-. 

 เด็กอายุ 2 – 12 ปี พกัรวมกบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงท่านละ 21,900-. 

 เด็กอายุ 2 -12 ปี พกัรวมกบัผู้ใหญ่ 2 ท่านไม่มีเตียงท่านละ 20,900-. 

ในกรณีผู้เดนิทางไม่ผ่านการตรวจพจิารณาในการตรวจเข้า-ออกเมือง ทั้งประเทศไทยและเกาหล ีอนัเน่ืองมาจากการกระท าที่ส่อไป
ในทางผดิกฎหมายการหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดนิทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฎิเสธในกรณีอ่ืนๆ ทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบและ
ไม่คืนค่าใช้จ่ายต่างๆ เน่ืองจากการเดนิทางเป็นการเหมาจ่ายกับตวัแทนบริษทันั้นๆ 

 



 

 
ราคาทวัร์รวม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินตามท่ีระบุในรายการชั้นทศันาจรไป-กลบัพร้อมคณะกรณีอยูต่่อตอ้งเสียค่าเปล่ียนแปลงตัว๋ 
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลบัม้ือหรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆตามรายการ 
 ค่าท่ีพกัตามระบุในรายการพกัหอ้งละ2ท่าน และ 3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิ่มเงินพกัหอ้งเด่ียว) 
 ค่ารถรับ-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 
 ค่าระวางน า้หนักกระเป๋า ไม่เกนิ20กก.ต่อ1ใบ  
 ค่าหวัหนา้ทวัร์ผูช้  านาญเส้นทางน าท่านท่องเท่ียวตลอดรายการในต่างประเทศ 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 
ราคาทวัร์ไม่รวม 
 ค่าทปิคนขับรถและไกด์ท้องถิ่นท่านละ 30,000 วอน หรือ 900 บาทไทย  
 ค่าใช้จ่ายส่วนตวัอาทิค่าท าหนังสือเดินทาง,ค่าโทรศพัท์ส่วนตวั,ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และ

เคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านตอ้งการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหวัหนา้ทวัร์แลว้จ่ายเพิ่มเองต่างหาก) 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระ ท่ีหนกัเกินสายการบินก าหนด  
 ค่าวซ่ีาส าหรับพาสปอร์ตต่างดา้ว  
หมายเหตุ 
 เท่ียวบินราคาและรายการท่องเท่ียวสามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู ้

เดินทางเป็นส าคญั 
 กรณีท่ีท่านตอ้งออกตัว๋ภายใน เช่น (ตัว๋เคร่ืองบิน,ตัว๋รถทวัร์,ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทุกคร้ัง ก่อนท าการ

ออกตัว๋ เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่นไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงค์เดินทางเพื่อ

ท่องเท่ียวเท่านั้น(หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่น้อยกวา่ 6เดือนบริษทัฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึง
และไม่สามารถเดินทางได ้) 

 ราคานีเ้ป็นราคาส าหรับนักท่องเทีย่วชาวไทยหรือผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเท่าน้ัน ** ชาวต่างชาติ เพิ่ม 80 $ / ท่าน  
 ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การ

ก่อจลาจล หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หนา้ท่ีกรมแรงงาน
ทั้งจากไทย และต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 



 

 ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ินหากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางม้ือเพราะค่าใช้จ่ายทุกอยา่งทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใช้จ่ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแลว้ 

 ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจาก
ความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 

 ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษกรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้ 
 เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับในเง่ือนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 
เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง 

 กรุณาจองล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระงวดแรก 5,000บาทก่อนการเดิทางหากท่านไม่อาจเดินมางดว้ยเหตุใดก็
ตาม ตอ้งแจง้ใหท้ราบ อยา่งนอ้ย 20 วนัก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษทัจะไม่คืนเงินค่ามดัจ าทั้งหมด 

 ส่วนท่ีเหลือช าระทนัทีก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 
กรณยีกเลกิการเดินทาง 

 แจง้ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 30 วนัก่อนเดินทาง คืนเงินมดัจ าทั้งหมด 
 ยกเลิกเลิกการเดินทาง 15 วนัข้ึนไป เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 5,000 บาท 
 ยกเลิกเลิกการเดินทาง 6-14 วนั เก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกเลิกการเดินทาง 1 – 6 วนั เก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100 % ของราคาทวัร์ 
 ยกเลกิการเดินทาง ในวนัเดินทาง ,ถูกปฏิเสธการเขา้เมือง จะ ไม่มีการคืนเงินทั้งหมด 
 กรณเีจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางไดซ่ึ้งจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษทัฯ จะท าการ

เล่ือนการเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนไดคื้อค่าธรรมเนียม
ในการมดัจ าตัว๋ท่านละ 5,000 บาท และอ่ืนๆ 

 

 


	เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง



