
 

 

โอปป้า เกาหลี 5D3N 

แทก ูเคียงจ ูพซูาน By T’Way 

 

 ขอพรสิ่งศกัด์ิสิทธ์ิ ณ วดัเก่าแก่และศกัด์ิสิทธ์ิของเกาหลี ซ่ึงสรา้งอย ูบ่นโขดหินรมิทะเล มีบรรยากาศ

รม่รืน่ และแวดลอ้มดว้ยธรรมชาติท่ีสวยงาม “วดัแฮดง ยงกงุซา” 

 หา้มพลาด!! สดุมนัสท่ี์ สวนสนกุ E-world  

 เดินชมวิวทิวทศันห์นา้ผารมิทะเลบน Sky Walk ซ่ึงสรา้งพ้ืนดว้ยกระจก เพ่ือใหท่้านไดช้มความงาม

และความใสของน ้าใตท้ะเล 

 อ่ิมอรอ่ยกบัอาหารเกาหลีตน้ต ารบั เมน ูบิบิมบบั บเูดจิเก 

 

วนัแรก กรงุเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมิู) 

23.30 น. 📢 คณะพรอ้มกนัท่ีจดุนดัหมาย สนามบินสวุรรณภมิู อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ชัน้ 4   

สายการบิน  T’Way (TW106) โดยมีหวัหนา้ทวัรแ์ละเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ รอตอ้นรบัและอ านวย

ความสะดวกกอ่นขึน้เคร่ือง 

 

 



 

 

วนัท่ีสอง เกาหลีใต ้(สนามบินนานาชาติแทก)ู – วดัดงฮวาซา – สวนสนกุอีเวิลด ์ - 83 Tower 

                    MAGIC ART – ถนนDaegu Dongseongno -Dongseongno Street  

02.25น. ✈บินลัดฟ้าสู่ สาธารณรัฐเกาหลีใต ้โดยเท่ียวบินท่ี TW106 (ไม่มีบริการอาหารบนเคร่ือง) บิน

ตรงสู่เมืองแทกเูมืองท่ีใหญ่อันดับท่ีสามของประเทศเกาหลีใต ้ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 5 

ชัว่โมง 

09.20 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติแทก  ูสาธารณรฐัเกาหลีใต(้เวลาทอ้งถ่ินเร็วกว่าไทย 2 ช.

ม. กรณุาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาทอ้งถ่ินเพ่ือสะดวกในการนัดหมาย) หลังจากผ่านพิธีการ

ตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากรแลว้  

น าทกุท่านเดินทางส ู่  วัดดงฮวาซา (Donghwasa Temple)  เป็นวัด

เก่าแก่กว่า 1 ,500ปี สรา้งในสมัยกษัตริย์โซจิ แห่งอาณาจักรชิลลา 

ภายในมี อมิตาภะพทุธเจา้ และพระพทุธรปูหินพระศรีศากยมนุี อยู่ดา้น

นอก อยู่ในหบุเขาพัลกงซาน อีกหนึ่งไฮไลท์ก็คือ ยัคซายอแรแดพุล 

Yaksa-yeoraedaebul พระขนาดใหญ่ท่ีสรา้งขึ้นเพ่ือเป็นศนูยร์วมใจของผู้

มาสวดมนตท์ าบญุ มีความสงูถึง 17 เมตร นอกจากนี ้ยังมีหอคอยหิน 

โคมไฟหิน รปูป้ันสิงโต และดอกไมท่ี้ประดับฐานพระพทุธรปู ดา้นหลัง

พระพทุธรปูเป็นหมูหิ่นท่ีโอบรอบสวยงามมาก นบัเป็นผลงานประตมิากรรมหินระดบัโลกเลยทีเดียว  

กลางวนั  🍴 บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนบิูบิมบมั ขา้วย าเกาหลี 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ สวนสนกุประจ าเมืองแทก ูและเป็นสวนสนกุท่ีใหญ่เป็น

ล าดับท่ีสามของประเทศเกาหลีใต ้สวนสนกุ E-World เคร่ืองเล่นท่ี

ไดร้ับความนิยมมากท่ีสดุคือ สกายจั้ม อีกทั้งเคร่ืองเล่นสดุมันส ์อาทิ 

รถไฟเหาะ ,Ballon Race ,Water Fall Plaza และอ่ืนๆ และยังมี เทศกาล

ดอกไมต้ามฤดกูาลใหท้กุท่านไดเ้ลือกมมุถ่ายภาพเพ่ือนเก็บเป็นท่ีระลึก

อีกดว้ย  และเดินทางต่อไปท่ี 83 Tower หอคอยชมวิว ท่ีสงูท่ีสดุ และ

เป็นสัญลักษณ์ของเมืองแทกู หอคอยแห่งนี้ตั้งอยู่ บนเนินเด่นสง่า 

มองเห็นแตไ่กลดา้นบนเป็นจดุชมวิวท่ีดีท่ีสดุของเมือง สามารถมองเห็น

ทศันยีภาพของเมืองแทกแูห่งนีโ้ดยรอบแบบ 360 องศา (ค่าบรกิารไม่

รวมค่าข้ึนลิฟท ์83 Tower หากสนใจกรณุาติดต่อหวัหนา้ทวัรท่ี์ดแูลคณะของท่าน) 

 จากนัน้ น าท่าน ถ่ายภาพ ท่ี ART MAGIC ซ่ึงเป็นงานศิลปะภาพวาดลวงตา ซ่ึงเป็นแนวคิดรปูแบบ

ใหมเ่พ่ือตอ้งการจะจดุประกายความคิดสรา้งสรรค ์และจินตนาการ ของการสรา้งภาพโดยใชเ้ทคนิค

จากภาพสามมิตท่ีิทกุท่านสามารถมีสว่นร่วมกบัผลงานเหล่านีไ้ดอ้ย่างสนกุสนาน จากนัน้น าทกุท่าน



 

 

เดินทางสู่ Dongseongno Street เป็นตลาดเสื้อผา้ขนาดใหญ่ และถนนสายแฟชัน่ ท่ีส าคัญของ

เมืองแทก ูเป็นถนนท่ีเต็มไปดว้ยรา้นคา้ มากมาย และสิ้นคา้หลากหลายชนิดใหเ้ลือกซ้ือตามรสนิยม

ของแตล่ะท่าน มีตัง้แตเ่สื้อผา้ ของใช ้เคร่ืองประดบั  เป็นจดุท่ีเหมาะกบัการชอ้ปป้ิงอย่างมาก  

ค ่า  🍴 บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร เมน ูบเูดชิเก หมอ้ไฟเกาหลี 

จากนัน้ น าท่านเดินทางส ู่โรงแรมท่ีพกัระดบัมาตรฐาน 3 ดาว★★★ 

 

วนัท่ีสาม หมู่ บ้าน  Daegu Otgol – พิ พิ ธภัณ ฑ์แ ห่ งชาติแทก ู – เมืองเคี ยงจ ู – วัดพลกู กุซา 

ถ ้าหินช็อกกรูมั –หอดดูาวซอมซองแด – พซูาน 

เชา้ 🍴 บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

เดินทางสู่ Daegu Otgol Village เป็นท่ีร ูจ้ักกันดีในฐานะสถานท่ี

ถ่ายท ารายการชื่อดังอย่าง Running Man และซีรียเ์ร่ืองJekyll and 

Hyde ส าหรับใครท่ีอยากไปพักผ่อนในหมู่บา้นท่ีเงียบสงบและร่ม

ร่ืนแล้วล่ ะก็ เราขอแนะน าท่ีนี่ เลยค่ะ ทั้งอากาศบริสุท ธ์ิและ

ทศันยีภาพอนัสวยงามก าลงัรอใหท้กุท่านไดไ้ปสมัผสั 

จากนัน้ เดินทางตอ่ไปท่ี พิพิธภณัฑแ์ห่งชาติแทก ูวัตถปุระสงคใ์นการ

ก่อตัง้พ ิพ ิธภณัฑน์ี ้ค ือ  เพื ่อ เป็นศนูยก์ลางในการเผยแพร่

วัฒนธรรมแก่ประชาชนในภมูิภาค ผ่านการจัดกิจกรรมให้

ความรูต้ ่างๆ  นอกจากนี ้ที ่นี ่ย ังท าหนา้ที ่ในการจ ัดแสดง

นิทรรศการศึกษาคน้ควา้ และอนรุักษม์รดกทางวัฒนธรรมท่ีมี

เอกลักษณ์ของภมูิภาคคยองบกุและแทก ูพิพิธภณัฑแ์ห่งชาติแทกตูัง้อยู่ในเขตสวนสาธารณะบอ

มออ เขตซซูอง เมืองแทก ูตวัอาคารถกูสรา้งดว้ยอิฐแบ่งออกเป็น 3 ชั้น ไดแ้ก่ ชั้นใตด้ิน 1 ชั้น และ

ชั ้นบนดิน 2 ชั ้น อาคารแห่งนี ้มีเนื ้อที่ทั ้งหมด  15,027.64 ตารางเมตร (พื ้นที่ทั ้งหมด  101, 

904 ตารางเมตร) พิพิธภณัฑแ์ห่งชาติแทกมูีเป้าหมายที่จะยกระดับการใหค้วามรูแ้ก่ประชาชน 

รวมไปถึงการจัดแสดงนิทรรศการต่างๆดว้ย  

กลางวนั 🍴 บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนไูก่ต ุ๋นโสม 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองเคียงจ ูเป็นเมืองหลวงเก่าของอาณาจักร

ชิลลา หนึ่งในสามอาณาจักรของเกาหลีโบราณโดยเคียงจเูป็นเมือง

โบราณอายกุว่าสองพันปี คือเร่ิมมีการตั้งถ่ินฐานเป็นเมืองตั้งแต่

ก่อนคริสต์กาล จนมารุ่งเรืองถึงขีดสดุในศตวรรณท่ี 7 คนส่วน

ใหญ่ร ูจ้ักเมืองนี้จากซีร่ียเ์ร่ือง ซอนตอ๊ก ราชินีสามแผ่นดิน จากนัน้

น าท่านเดินทางสู ่ วดัพลุกกุซา ตัง้อยู่ท่ีเมืองเกา่เเกอ่ย่างเมืองเคียง

http://www.korea108.com/2015/05/gyeongju.html


 

 

จ ูโดยเป็นวัดหลกัของอาณาจักรชิลล่ามาตัง้เเตปี่ ค.ศ.535 ซ่ึงวัดเเห่งนี้มีความสวยงามเเละสมบรูณ์

เเบบอย่างมาก จนท าใหไ้ดร้ับการคดัเลือกเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากองคก์าร UNESCO เมื่อ

ปี ค.ศ.1995 ท่ีผา่นมา ท าใหก้ลายเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวเกาหลีส าคญัของเมืองเคียงจไูปเลย ซ่ึงในเเต่

ละปีจะมีนกัท่องเที่ยวมาเที่ยวชมวัดส าคญัเเห่งนี้เป็นอันมาก ย่ิงในช่วงของฤดใูบไมเ้ปลี่ยนสีนัน้นบัว่า

เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวฮอตฮิตเลยทีเดียวเมื่อคณุเดินเขา้มาในตวัวัดจะเป็นบริเวณลานกวา้งหนา้โบสถ์

ท่ีมีเจดีย์เก่าเเก่อันเป็นสัญลักษณ์ของวัด โดยเจดีย์ทั้งสององค์นั้นมีการคัดลอกเเบบไปเเสดงท่ี

พิพิธภณัฑเ์มืองเคียงจอีูกดว้ย ซ่ึงมีชื่อเรียกกนัว่าเจดีย ์Seoktap และ Dabotap ส่วนพระประธานโบสถ์

นัน้ก็สวยงามเเละมีความศักดิ์สิทธ์ิเป็นอย่างมาก สามารถดึงดดูนกัท่องเท่ียวใหม้าเยือนไดมากกว่าปี

ละหลายแสนคนอีกดว้ย  

 

จากนัน้น าท่านเดินทางไปชม ถ ้าซอกกรูมั (Seokguram) อีก

หนึ่งสถานท่ีท่ีไดร้บัการขึ้นทะเบียนมรดกโลกคูก่บัวัดพลกุกุซา  

ตัง้อยู่บนยอดเขาโทฮัมซาน ทางตะวันออกเฉียงเหนือของวัด

พลกุกุซา น าท่านเดินขึ้นเขาไปเพื่อชมพระพทุธรปูแกะสลกัจาก

หินแกรนติอายนุบัพนัปีซ่ึง ประดิษฐานอยู่ในถ า้ จากนัน้น าท่าน

ชมหอดดูาวชอมซองแด (Cheomseongdae Observatory )ท่ีเก่าแก่ท่ีสดุ ท่ี

ยงัคงเหลืออยู่ในเอเชียตะวันออก ถกูสรา้งขึ้นในรชัสมยัของสมเด็จพระราชินี

ซอนด๊อก (Seon Deok) แห่งอาณาจักรชิลลา เพื่อใชส้ าหรับการสงัเกตดาวใน

การคาดการณส์ภาพอากาศ และถกูก าหนดใหเ้ป็นสมบตัขิองชาติ 

เยน็  🍴 บรกิารอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร เมน ูโอซมับลโูกกิ  

จากนัน้ น าท่านเดินทางส ู่โรงแรมท่ีพกัระดบัมาตรฐาน 3 ดาว★★★ 

วนัท่ีสี่ ชงโดสกายวอรก์ –พิพิธภณัฑ์สาหร่าย+ใส่ชดุฮันบก – สะพานควงัอนั – สะพานบคุฮัน–

เครือ่งส าอางเกาหลี - น ้ามนัสนแดง – ตลาดปลาจากลัชิ–ตลาดนมัโพดง   

เชา้ 🍴 บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

น าท่านเดินทางสุ่ ชงโดสกายวอรก์ ณ อีกฝั่งนึงของหาดชงโดมี

ลกัษณะเป็นดงหิน และโขดหินขนาดใหญ่ จึงไดม้ีการท าทางเดินท่ีย่ืน

ออกไปเพื่อใหส้ามารถชมทะเลและเชื่อมไปยังลานหินไดส้ะดวกส าหรับ

ทางเดินนี้แบ่งออกเป็นสองช่วงมีความยาวพอสมควร มีราวเกาะสงู 

บางชว่งเป็นพ้ืนกระจกใสท าใหม้องเห็นทะเลเบื้องล่าง ตรงลานหินจะมี

รปุป้ันของนางเงือกและชายชาวประมง ซ่ึงคาดว่าเป็นต านานรักของ

เมืองนี้ เป็นจดุท่ีนกัท่องเท่ียวมาถ่ายภาพกนัเพราะเป็นวิวท่ีสวยท่ีสดุ 

น าท่านสู่ พิพิธภณัฑส์าหรา่ย (SEAWEED MUSEUM) ซ่ึงท่านจะไดเ้รียนรูก้ารท าสาหร่ายของชาว

เกาหลี ประวัติความเป็นมาและความผกูผนัท่ีชาวเกาหลีท่ีมีตอ่สาหร่าย พิเศษ....ใหท้่านไดน้อกจากนี้

http://www.korea108.com/2015/05/gyeongju.html
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ท่ีนี่ยังมีบริการถ่ายรปูเป็นท่ีระลึกและเก็บภาพแห่งความประทับใจในชดุฮันบก ซ่ึงเป็นชดุประจ าชาติ

ของเกาหลีอีกดว้ยเดินทางสู่ 

 จากนัน้น าท่านนัง่รถผ่านชม สะพานบคุฮนั (BOOKHANG BRIDGE) ซ่ึงเป็นสะพานวนท่ีสามารถ

มองเห็นวิวท่ีสวยงามของเมืองปูซาน จากนัน้น าท่านชม สะพานควนัอนั (Gwangan Bridge)ใชเ้วลา

ในการสรา้งถึง 10ปี โดยช่วงกลางถกูออกแบบใหเ้ป็นสะพานแขวน มีระยะทางเกือบ 1 กิโลเมตรใช้

งบประมาณในการกอ่สรา้งถึง 7.8 ลา้นลา้นวอน หรือกว่าสองแสนลา้นบาทเลยทีเดียว 

  

กลางวนั 🍴 บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนหูมยูา่งคาลบ้ี 

บ่าย จากนั้นน าท่านช้อปป้ิงร้านเคร่ืองส าอางค์ยอดนิยม  COSMETIC OUTLET มีให้ท่านเลือกซ้ือ

หลากหลายย่ีหอ้ ซ่ึงราคาถกูกว่าท่ีเมืองไทยเกือบเท่าตวัและบางผลิตภณัฑย์ังไม่มีขายในไทยตอ่ดว้ย

น าท่านเย่ียมชม RED PINE เป็นผลิตภณัฑ ์ท่ีสกดัจากน า้มนัสน ท่ีมีสรรพคณุชว่ยบ ารงุร่างกาย ลด

ไขมัน ช่วยควบคมุอาหารและรักษาสมดลุในร่างกายพาท่าน

แวะตลาดปลาจากลัชิ   สัมผัสชีวิตและอาชีพพ้ืนเมืองของ

ชาวพูซานดั้งเดิม ซ่ึงเป็นท่ีร ูจ้ักตั้งแต่สมัยสงครามเกาหลี 

1950 เป็นตน้มา  ตลอดแนวท่าเรือประมาณ 1 กม. จาก

ศาลากลางเมืองพซูาน เป็นแหล่งรวมขายส่งปลาทกุชนิด ทกุ

วันจะมีของสดของทะเลมากมายน ามาประมลูกนัในยามเชา้มืด 

และช่วงสายยังสามารถซ้ือในราคาปลีกท่ีค่อนขา้งถูก  น าท่านเดินทางสู่  ตลาดนัมโพดง

(Nampodong Street) แหล่งชอ้ปป้ิงขนาดใหญ่อีกแห่งหนึ่งของเมืองปูซาน ท่ีนี่เต็มไปดว้ยรา้นคา้ 

เสื้อผา้ เคร่ืองประดบั เคร่ืองส าอาง ของฝาก ของท่ีระลึก มากมายใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงอย่างจใุจอีกทั้ง

ยงัมีอาหารแบบ Local ใหท้่านไดเ้ลือกทานแบบเต็มท่ี 

เยน็  🍴 บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร   

จากนัน้ น าท่านเดินทางส ู่โรงแรมท่ีพกัระดบัมาตรฐาน 3 ดาว★★★ 

 

วนัท่ีหา้ วดัแฮดง ยงกงุซา – ฮอกเกตนาม ู– แทก ู– ตลาดซอมนุ – ดิวต้ีฟรี – ซปุเปอรม์ารเ์กต-

กรงุเทพ  

เชา้ 🍴 บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

น าท่านเดินทางสู ่วดัแฮดง ยงกงุซา วัดเกา่แกแ่ละสวยท่ีสดุท่ีนี่

เป็นวัดเกา่แกท่ี่สวยสดุในปูซาน เป็นวัดท่ีมีความเกต๋รงท่ีสรา้ง

อยู่บนโขดหินริมทะเล มาตัง้แตปี่ 1376 และไดท้ าการบรูณะอีก

ครัง้ในปี 1970 จนมาถึงปัจจบุนั โดยจะมีเจดียส์ามชัน้ และสิงโต

สี่ตวั หนัหนา้ออกไปทางทะเล ซ่ึงสิงโตทัง้สี่ตวันี ้ คือสญัลกัษณ์



 

 

ของความยินดี ความโกรธ ความเศรา้ และความสขุส่วนชว่งพีคของที่นีจ่ะ 2 ชว่งคือ ตอนปีใหม่ คน

จะมาชมพระอาทิตยแ์รกของปีและไหวพ้ระขอพร/ ตอนเมษาที่ดอกซากรุะบาน ท่ีวัดนีก็้เป็นอีกจดุท่ี

ดอกซากรุะจะบานสะพรัง่สวยงามเต็มพ้ืนท่ีบริเวณวัด แลว้น าท่านชมศนูยส์มนุไพรบ ารงุตบัฮ็อต

เกนามตูน้ไมช้นดินีเ้จริญเตบิโตในป่าลึกบนภเูขาท่ีปราศจากมลภาวะและระดบัสงูเหนอืน า้ทะเล50-

800เมตรชาวเกาหลีร ุ่นใหมน่ยิมน ามารบัประทานเพ่ือชว่ยดแูลตบัใหส้ะอาดแข็งแรง ป้องกนัโรคตบั

แข็ง ไมถ่กูท าลายจากการดื่มแอลกอฮอล ์ กาแฟ บหุร่ี สารตกคา้งจากอาหารและยา จากนัน้น าทกุ

ท่านเดินทางกลบัส ู่เมืองแทก ู 

กลางวนั 🍴 บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนชูาบ ูชาบ ู

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ ตลาดซอมนุ หนึ่งในตลาดท่ีเก่าแก่ท่ีสดุของเมืองแทก ูท่ีด าเนินการคา้มาตั้งแต่

สมัยโซชอน ปัจจบุันเป็นตลาดใหญ่ท่ีรวมสินคา้อปุโภค บริโภคไวห้ลากหลายประเภทเปรียบเสมือน

ย่านจตจุักร ประตนู า้ตอ่จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษี DUTY FREE ชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนด์

เนมมากมายอาทิเช่นนาฬิกา , แว่นตา, เคร่ืองส าอาง, กระเป๋า, กลอ้งถ่ายรปูและสินคา้แบรนดเ์นม

อ่ืนๆอีกมากมาย จากนั้นพาท่าน ละลายเงินวอนท่ี (SUPER MARKET) ซ่ึงท่านสามารถเลือกซ้ือ

สินคา้ พ้ืนเมืองเป็นการส่งทา้ยก่อนอ าลาเกาหลี อาทิ บะหมี่ชินราเมียน อดูง้ กิมจิ ลกูอมแปลกๆ 

ช็อคโกแลต  ผลไม ้ในราคาพิเศษ ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสูส่นามบินแทก ู

21.10น.   ✈เดินทางกลบักรงุเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ)โดย เท่ียวบินท่ี TW105 (ไม่มีบริการอาหาร

บนเคร่ือง) 

 

01.10น. ถึงประเทศไทย สนามบินสวุรรณภมูิ พรอ้มดว้ยความประทบัใจ 

/////////////////////////////////////////////////////////// 

 

 

 

 

 

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการสลบัสบัเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงไดโ้ดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

ทัง้น้ีโดยค านึงถึงความปลอดภยัและประโยชนข์องผ ูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

และหากลกูคา้ท่านใดจะตอ้งมีการจองตัว๋เครือ่งบินภายในประเทศ รถโดยสารภายในประเทศ หรอืรถไฟ 

กรณุาแจง้ใหเ้จา้หนา้ท่ีของบรษิทัทราบก่อนจองทกุครัง้ ไม่เช่นนัน้บรษิทัขอสงวนสิทธ์ิในการรบัผิดชอบทกุ

กรณีหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ***หนงัสือเดินทางตอ้งเหลืออายกุารใชง้านไดไ้ม่นอ้ยกว่า 6 เดือน*** 



 

 

 

อตัราค่าบรกิาร 

 

ก าหนดการเดินทาง 
ผ ูใ้หญ่  

หอ้งละ 2-3 ท่าน 
พกัเด่ียวเพ่ิม 

05 - 09 SEP 18 13,999 5,000 

12 – 16 SEP 18 13,999 5,000 

 

ค่าบรกิารขา้งตน้รบัเฉพาะนกัท่องเท่ียวชาวไทยเท่านัน้ และยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน 

ท่านละ  1,500 บาท/ตลอดการเดินทาง/ต่อท่าน  ท่ีสนามบินดอนเมืองก่อนออกเดินทาง* 

ในสว่นหวัหนา้ทวัร ์แลว้แต่ความพึงพอใจของท่าน 

หมายเหต ุ

1. รบัเฉพาะผูม้ีวัตถปุระสงคเ์พื่อการท่องเท่ียว คา่ทวัรท่ี์จ่ายใหก้บัผูจ้ดั เป็นการช าระแบบจ่ายช าระขาด และผูจ้ัด

ไดช้ าระใหก้ับสายการบินและสถานท่ีต่างๆ แบบช าระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง ฉะนัน้หากท่านไม่ไดร้่วม

เดินทางหรือใชบ้ริการตามรายการไม่ดว้ยสาเหตใุดหรือไดร้ับการปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกเมืองจาก

ประเทศในรายการ(ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต)้ ทางผูจ้ัดขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงนิสดส่วนใดๆ รวมทั้ง

ค่าตัว๋เคร่ืองบินใหแ้ก่ท่าน***และทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ ราคาน้ีเฉพาะนกัท่องเท่ียวชาวไทยเท่านัน้ 

ถา้หากเป็นชาวต่างชาติ จะตอ้งเพ่ิมจากราคาค่าทวัรป์กติอีก 100 USD** **กรณีตดักรุ๊ปเหมาท่ีเป็น 

เด็กนกัเรียน นกัศึกษา  ธรุกิจขายตรงเคร่ืองส าอางค ์ หมอ  พยาบาล  หรือชาวตา่งชาติ จะตอ้งสอบถาม

ราคาใหมท่กุครัง้** 

2. หากมีเพื่อนหรือญาติของท่านตอ้งการร่วมเดินทางท่องเท่ียวระหว่างท่องเท่ียวในประเทศเกาหลี หรือปัญหา

ตา่งๆ ตลอดจนขอ้แนะน ากรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ท่ีท่ีรบัผิดชอบหากท่านมีความจ าเป็นตอ้งรบัฝากของจากผูอ่ื้น

เพ่ือท่ีจะน าไปยังประเทศนั้นๆ  หรือน ากลับประเทศไทย ควรตรวจสิ่งของนั้นว่าตอ้งไม่เป็นสิ่งของผิด

กฎหมาย ซ่ึงของผิดกฎหมายบางประเภท อาจมีโทษถึงขัน้ประหารชีวิตเจา้หนา้ท่ีจะไม่รับฝากกระเป๋าหรือ

สิ่งของใดใด 

3. โรงแรมท่ีพักท่ีประเทศเกาหลีใตอ้าจะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดยค านึงถึง

ผลประโยชนล์กูคา้เป็นหลกั 

4. ประเทศเกาหลีใตจ้ะมีช่างภาพมาถ่ายรปู และช่วยดแูลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และวันสดุทา้ย

ชา่งภาพจะน าภาพถ่ายมาจ าหนา่ยกบัลกูทัวร ์หากว่าท่านใดสนใจสามารถซ้ือได ้แตถ่า้ท่านใดไมส่นใจก็ไมต่อ้ง

ซ้ือ เพราะทางบริษทัทวัรไ์มม่ีการบงัคบัลกูทวัรซ้ื์อแตอ่ย่างใด แตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหนา้ 

5. ทัวรค์รั้งนี้มีวัตถปุระสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียวเป็นหมู่คณะเท่านัน้ ถา้ลกุคา้ตอ้งการแยกตวัออกจากกรุ๊ปทัวร ์

โดยไม่ลงรา้นชอ้ปป้ิง เช่น น า้มันสน / รา้นโสม / ฮ็อตเกนาม ู/ คอสเมติค / อะเมทิส ทางบริษัทจะคิดค่า

ด าเนนิการในการแยกท่องเท่ียวเอง 300 USD ตอ่ท่าน 

 



 

 

ราคาทวัรร์วม 

 คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัตามเสน้ทางที่ระบใุนรายการชัน้ทศันาจรไป-กลบัพรอ้มคณะ 

 คา่อาหารทกุมื้อตามท่ีระบใุนรายการ 

 คา่เขา้ชมสถานท่ีตา่งๆตามรายการ 

 คา่ท่ีพกัตามระบใุนรายการพกัหอ้งละ 2 ท่านตามโรงแรมท่ีระบหุรือเทียบเท่า 

 คา่รถรบั-สง่และน าเที่ยวตามรายการ 

 คา่ภาษีสนามบินทกุแห่งท่ีมี 

 คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระท่านละ 20 กก. 

 คา่หวัหนา้ทวัรผ์ูช้  านาญเสน้ทางน าท่านท่องเท่ียวตลอดรายการในตา่งประเทศ 

 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหว่างเดินทางวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 

ราคาทวัรไ์ม่รวม 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอาทิค่าท าหนงัสือเดินทาง, คา่โทรศัพทส์ว่นตวั, คา่ซักรีด, มินบิารใ์นหอ้ง, รวมถึงคา่อาหาร

และเคร่ืองดื่มท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนอืรายการ(หากท่านตอ้งการสัง่เพ่ิมกรณุาตดิตอ่หัวหนา้ทวัรแ์ลว้จ่ายเพิ่มเอง

ตา่งหาก) 

 ค่าทิปคนขบัรถ และมคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ  1,500 บาท ตลอดการเดินทาง  

(ในสว่นของหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แต่ความพึงพอใจของท่าน) ช าระท่ีสนามบินดอนเมืองในวนัเดินทาง 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย3% 

 คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระท่ีหนกัเกินสายการบินก าหนด (ปกต ิ20 กก.) 

 คา่วีซ่าเขา้ประเทศเกาหลี ในกรณีท่ีมีประกาศใชวี้ซ่า 

 คา่วีซ่าส าหรบัพาสปอรต์ตา่งดา้วกรณุาเตรียมเอกสารคือ 

1) พาสปอรต์ 

2) ใบประจ าตวัคนตา่งดา้ว 

3) ใบส าคญัถ่ินท่ีอยู่ 

4) ส าเนาทะเบียนบา้น(ถา้มี)  

5) สมดุบญัชีเงนิฝาก(ถา้มี)  

6) รปูถ่ายส2ี นิว้ 2 รปูแลว้ทางบริษทัฯจะเป็นผูด้  าเนนิการย่ืนวีซ่าใหท้่านโดยจ่ายค่าบริการตา่งหาก 

ส าหรบัหนงัสือเดินทางตา่งดา้วเจา้ของหนงัสือเดินทางตอ้งท าเร่ืองแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะย่ืนวีซ่า 

เง่ือนไขการจอง 

 การช าระเงนิหากช าระมดัจ าครัง้แรก 10,000 บาท 

 คา่ทวัรส์ว่นที่เหลือตอ้งช าระกอ่นเดินทางอย่างนอ้ย 35 วัน 

 



 

 

การยกเลิก 

 ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงนิคา่มดัจ าทกุกรณี  

 กรณีท่ีท่านมีการเปลี่ยนแปลงใดๆตอ้งแจง้ใหท้างบริษทัฯทราบลว่งหนา้ 30 วันและถา้มีคา่ใชจ้่ายเกิดขึน้อาทิ

คา่เปลี่ยนชื่อทางบริษทัฯจะเก็บคา่ใชจ้่ายเพ่ิมตามจ านวนเงนิท่ีเกิดขึน้จริง 

 ระหว่างการเดินทางถา้ท่านไมไ่ดท้่องเท่ียวพรอ้มคณะหรือถอนตวัออกจากคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิไมอ่าจ

เรียกรอ้งเงนิหรือบริการบางสว่นที่ขาดไปได ้

 ในกรณีผูเ้ดินทางไมผ่า่นการตรวจพิจารณาในการตรวจเขา้-ออกเมืองทัง้ประเทศไทยและเกาหลีอนั

เนือ่งมาจากการกระท าท่ีสอ่ไปในทางผิดกฎหมายการหลบหนเีขา้ออกเมืองเอกสารเดินทางไมถ่กูตอ้งหรือ

การถกูปฎิเสธในกรณีอ่ืนๆทางบริษทัจะไมร่บัผิดชอบและไมคื่นคา่ใชจ้่ายตา่งๆไม่ว่าจะทัง้หมดหรือบางสว่น 

 ถา้สถานท่ีท่องเท่ียวปิดไมส่ามารถเขา้ชมไดท้างบริษทัฯจะจดัสถานท่องเท่ียวอ่ืนทดแทนใหต้ามความเหมาะสม

โดยไมม่ีคา่ชดเชยใดๆจากทางบริษทัฯ 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียวอนัเนือ่งจากเหตสุดุวิสยัเพ่ือความเหมาะสมของหมู่

คณะทัง้นีจ้ะถือเอาผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

 หนงัสือเดินทางของท่านตอ้งมีอายใุชง้านเหลือไมน่อ้ยกว่า 6 เดือน 

 ในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทัง้ที่กรงุเทพฯและในตา่งประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ี

ระบใุนรายการบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนคา่บริการไมว่่ากรณีใดๆทัง้ส้ิน 

 

ความรบัผิดชอบ 

 ทางบริษทัฯในฐานะตวัแทนของสายการบินและยานพาหนะอ่ืนๆพรอ้มทัง้โรงแรมและส านกังานจดัน าเที่ยว

เพื่อใหบ้ริการแกน่กัทศันาจรจะไมร่บัผิดชอบใดๆตอ่การไดร้บับาดเจ็บสญูหายเสียหายหรือคา่ใชจ้่ายตา่งๆซ่ึงอาจ

เกิดขึน้จากความลา่ชา้การยกเลิกเท่ียวบินอบุตัเิหตภุยัทางธรรมชาตกิารนดัหยดุงานปัญหาทางการเมือง 

 ** ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะลกูคา้ท่ีมีวัตถปุระสงคเ์พ่ือท่องเท่ียวหรือส ารวจเสน้ทางเท่านัน้หากทา่นถกู

เจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองของทางประเทศไทยและเกาหลีใตป้ฏิเสธการเขา้-ออกเมืองถือเป็นเหตผุลท่ีอยู่นอกเหนอื

ความรบัผิดชอบของทางบริษทัทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการท่ีจะคืนคา่ใชจ่้ายใดๆทัง้ส้ินแกท่่าน  * 

 

 

 

 

 

จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศเกาหลใีหก้บัคนไทย ผ ูท่ี้ประสงคจ์ะพ านกัระยะสัน้ในประเทศเกาหลีไม่เกิน 90 วนั ไม่

ว่าจะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียว เยีย่มญาติ หรอืธรุกิจ จะตอ้งยืน่เอกสารในขัน้ตอนการตรวจเขา้เมือง เพ่ือ

ยืนยนัการมีคณุสมบติัการเขา้ประเทศเกาหล*ี ดงัต่อไปน้ี 

- พาสปอรต์จะตอ้งมีอายมุากกว่า 6 เดือน นบัจากวนัไปถึง 

- ตัว๋เครือ่งบินขาออกจากประเทศเกาหลีทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

- ส่ิงท่ียืนยนัว่าท่านสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีอาจเกดิข้ึนในระหว่างฟท่ีพ านกัในประเทศเกาหลีได ้(เช่น เงินสด 

บตัรเครดิต เป็นตน้) 

- ช่ือ ท่ีอย ู ่และหมายเลขติดต่อในระหว่างท่ีพ านกัในประเทศเกาหลี (เช่น คนร ูจ้กั โรงแรม และอ่ืนๆ)ทางทวัรจ์ดัเตรยีม

ให ้

- ก าหนดการเดินทางระหว่างท่ีพ านกัในประเทศเกาหลีทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้



 

 

 

 

หมายเหต ุ: เรยีนใหท้ราบว่า หลงัจากผ่านด่านตรวจคนเขา้เมืองเกาหลีใตแ้ลว้นัน้ทางทวัรจ์ะออกเดินทางท่องเท่ียวหลงั

เวลาประมาณ 1 ชัว่โมง 

***ทางทวัรไ์ม่มีนโยบายใหค้ณะรอ สว่นท่านใดท่ีติดด่านตรวจคนเขา้เมือง หากท่านสามารถผ่านเขา้เมืองไดจ้ะตอ้ง

เดินทางไปพบกบัคณะทวัรด์ว้ยตนเอง และไม่สามารถเรยีกรอ้งค่าเดินทางจากทวัรไ์ด ้เพ่ือความเป็นระเบียบและคณะได้

ท่องเท่ียวอยา่งเต็มเวลา ขออภยัในความไม่สะดวก*** 

 

 

 

 

หมายเหต ุ

จ านวนผูเ้ดนิทางขัน้ต า่ผูใ้หญ่ 25 ท่านขึน้ไป 

 เที่ยวบินราคาและรายการท่องเที่ยวสามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านงึถึงผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

 หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกว่า 6 เดอืนและบริษทัฯรับเฉพาะผูม้จีดุประสงคเ์ดนิทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านัน้ 

 ทางบริษทัฯจะไมร่ับผดิชอบใดๆทัง้สิน้หากเกิดกรณีความลา่ชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อจลาจล

หรือกรณีที่ท่านถกูปฏิเสธการเขา้หรือออกเมอืงจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมอืงหรือเจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้จากไทยและ

ตา่งประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนอืความรับผดิชอบของบริษทัฯ 

 ทางบริษทัฯจะไมร่ับผดิชอบใดๆทัง้สิน้หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไมค่รบอาทิไมเ่ที่ยวบางรายการ, ไมท่านอาหารบางมือ้

เพราะค่าใชจ้่ายทกุอย่างทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดนิทางแลว้ 

 ทางบริษทัฯจะไมร่ับผดิชอบใดๆทัง้สิน้หากเกิดสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรมและ/หรือเกิดอบุตัเิหตทุี่เกิดจากความประมาทของ

ตวันกัท่องเที่ยวเอง 

 ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษกรณีที่ท่านไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมส่ามารถน ามาเลือ่นวนัหรือคืนเงนิไดเ้มือ่ท่านตกลงช าระเงนิไม่

ว่าทัง้หมดหรือบางสว่นกบัทางบริษทัฯทางบริษทัฯจะถือว่าท่านไดย้อมรับในเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆท่ีไดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 

 




