
 

    

 
 
 
 
 



 

 

วนัแรก              สนามบนิสวุรรณภูม ิ

22.30 น. พรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภูม ิช ัน้ 4 ประต ู6 เคานเ์ตอร ์L สายการบนิ T’WAY (TW) เจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับ 
และอ านวยความสะดวกในการเชค็อนิ  

 
สายการบนิ T’WAY จดัทีน่ ัง่แบบ 3-3 น า้หนกักระเป๋า 20 กก./ทา่น 

 

วนัทีส่อง            สนามบนิแทกู ประเทศเกาหลใีต ้- วดัดองฮวาซา - ถนนซากรุะ Palgongsan Cherry Blossom Road  

                         อุทยานแหง่ชาตพิลักงซาน - หมูบ่า้นมาบจิอง - ถนนดงซองโน  

01.55 น. น าทา่นเดนิทางสู ่ประเทศเกาหลใีต ้โดยเทีย่วบนิที ่TW106 
 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 5 ช ัว่โมง ไมม่บีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง ** 
 

09.05 น. เดนิทางถงึ สนามบนิแทกู ประเทศเกาหลใีต ้(เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ไทย 2 ช.ม.) หลังจากผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง

และศลุกากรแลว้ รถโคช้น าทกุทา่นขา้มทะเลตะวันตกดว้ยสะพานแขวนยองจอง หรอื สะพานเพือ่ความหวงัในการรวมชาติ
ทีย่าวกวา่ 4.42กม. และมยีอดโดมสงู 107 เมตร ขอตอ้นรับทกุทา่นสู ่เมอืงแทก ู

 
จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่วดัดองฮวาซา เป็นวัดเกา่แกม่อีายุกวา่ 1,500 ปี สรา้งในสมัยอาณาจักรชลิลา ภายในมอีมติาภะ

พุทธเจา้ และพระพุทธรูปหนิพระศรีศากยมุนอียูด่า้นนอก อกีหนึง่ไฮไลทก็์คอื ยคัซายอแรแดพุล (Yaksa-yeoraedaebul) 

พระขนาดใหญ่ทีส่รา้งขึน้เพื่อเป็นศูนยร์วมใจของผูม้าสวดมนตท์ าบุญ มคีวามสงูถงึ 17 เมตร นอกจากนี้ ยังมหีอคอยหนิ 
โคมไฟหนิ รูปปั้นสงิโต และดอกไมท้ีป่ระดบัฐานพระพุทธรูปดา้นหลงัพระพุทธรูปเป็นหมู่หนิทีโ่อบรอบสวยงามมาก นับเป็น

ผลงานประตมิากรรมหนิระดบัโลก   
 

 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู ทคัโดรทิงั สตูไกเ่กาหล ีใสไ่ก ่มนัฝร ัง่ แครอท แป้งต็อก มรีสชาตเิผ็ด 

เสริฟ์พรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ และเครือ่งเคยีง เมนูขึน้ชือ่ของเมอืงแทก!ู! 

 



 

 
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่อุทยานแหง่ชาตพิลักงซาน เป็นสว่นหนึ่งของเทอืกเขาแทแบ็คทีท่อดตัวยาวมาจากประเทศ

เกาหลเีหนือ ภูเขาศักดิส์ทิธิม์ลีักษณะคลา้ยกับรูปร่างของพระพุทธรูปสามองคเ์ป็นหนึง่ในสถานทีม่ชี ือ่เสยีงของเมอืงแทกู 

คนแทกูจะชอบมาเดนิปีนเขากันเป็นประจ า ระหว่างทางน าท่านผ่านชม ถนนซากุระ Palgongsan Cherry Blossom 
Road ตลอดสองขา้งทางระหว่างทีร่ถก าลังขึน้เขาพัลกงซานนัน้ จะเต็มไปดว้ยตน้ซากุระทีบ่านสะพร่ังเรียงรายสวยงาม 

และในทกุๆ ปีทีน่ีก็่จะจัดงานเทศกาลดอกซากรุะ หรอื Palgongsan Cherry Blossom Festival ซึง่จัดเป็นประจ าทกุปี 
 

 
 

หมายเหต:ุ ดอกซากรุะจะเร ิม่บานประมาณช่วงปลายเดอืนมนีาคมถงึตน้เดอืนเมษายน หรอืในช่วงทีด่อกซากุระ
บาน ท ัง้นีก้ารบานของดอกซากรุะขึน้อยูก่บัสภาพอากาศในแตล่ะ่ปี 

 

นอกจากนี้ ยังมีเคเบิล้คาร์ไวค้อยใหบ้ริการขึน้ไปยัง จุดชมววิบนยอด
เขาพลักงซาน รวมระยะทางกว่า 1.2 กิโลเมตร  สามารถมองเห็น

เทอืกเขาสลบัซับซอ้นหลายลกู รวมตัวกับพรรณไมน้านาชนดิกลายเป็นววิ
ทวิทัศน์ทีส่วยงาม ซึง่การขึน้เคเบลิคารข์ ึน้ไปชมววิเขาพัลกงซานดา้นบน

นั้น ก็ถือเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่พลาดไม่ได ้โดยเฉพาะในช่วงฤดูใบไม ้
เปลี่ยนสจีะสวยงามมากเป็นพิเศษ เมื่อขึน้ไปดา้นบนจะเจอหิน Wish 

Rock ทีค่นเกาหลนียิมมาขอพรกัน มจีุดใหคู้รั่กมาแขวนพวงกญุแจคลา้ย

กบัทีโ่ซลทาวเวอร ์และมรีา้นอาหาร รา้นกาแฟไวค้อยบรกิารนักทอ่งเทีย่ว 
ซึ่งสามารถสั่งอาหารมาน่ังทานพรอ้มกับดูวิวสวยๆ บนยอดเขาได  ้     

(ราคาทวัรไ์มร่วมคา่กระเชา้ขึน้อุทยาน ประมาณ 11,000 วอน) 
 

 

 
จากนั้นน าท่านไปยัง หมู่บา้นมาบจิอง หมู่บา้นชาวนาเล็กๆ ทีภ่ายหลังไดม้ีฟ้ืนฟูใหก้ลับมามีชวีติชวีาอกีครัง้ โดยการ

ตกแตง่ละเลงสสีนัลงบนก าแพงจากภมูปัิญญาชาวบา้น ไม่วา่จะเป็นภาพดอกไม ้ภาพสตัว ์ภาพ 3 มติ ิภาพชวีติความเป็นอยู่
ของชาวเกาหลจีากยุค 1960 ถงึ 1980 จนท าใหห้มู่บา้นเล็กๆ ทีปั่จจุบันมกีารพักอาศัยอยู่เพยีง 35 ครัวเรอืนแห่งนี้มคีวาม

น่าสนใจมากขึน้ทเีดยีว เคยถูกใชเ้ป็นสถานทีถ่่ายท ารายการชือ่ดัง Running Man และดว้ยความทีห่มู่บา้นมาบจิองนี้มี

ต านานเรือ่งเลา่เกีย่วกบัอศัวนิและมา้ ระหวา่งทางจะไดเ้ห็นสญัลกัษณ์ของมา้อยูต่ามจดุตา่งๆ ในหมูบ่า้นนีอ้กีดว้ย 



 

 
 

 
 

จากนัน้น าทา่นไปยัง ถนนดงซองโน ถนนสายแฟชัน่และแหลง่ชอ้ปป้ิงของวัยรุ่นแห่งเมอืงแทก ูมขีนาดใหญ่กวา่เมยีงดง
ถงึ 5 เทา่ หรอืจะเรยีกไดว้า่ทีน่ีค่อื เมยีงดงแหง่เมอืงแทกู ก็วา่ได ้แตค่นจะไมพ่ลกุพลา่นเทา่ในกรุงโซล สามารถเดนิชอ้ป

ป้ิงไดอ้ย่างสบายใจ ถนนดงซองโนจะคกึคกัในชว่งเย็นถงึชว่งค า่ๆ มรีา้นคา้เลอืกซือ้เยอะแยะไปหมด ไม่วา่จะเป็น รองเทา้ 
เสือ้ผา้ เครือ่งส าอางค ์หรอืสนิคา้แบรนดด์งัอืน่ๆ มากมาย 

 

 
 

เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร เมนู บูลโกก ิหมูหมกัสไตลเ์กาหล ีมรีสชาตอิอกหวานเผ็ดเล็กนอ้ย โดยน าหมูลง
ในกระทะพรอ้มน า้ซุปปรุงรส เมือ่สกุรบัประทานพรอ้มเครือ่งเคยีงและขา้วสวย 

 
พกัที ่   CRYSTAL DAEGU HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่าม            สวนสนุกอเีวลิด์ - เมอืงปูซาน - เทศกาลดอกซากรุะจนิเฮ - สถานรีถไฟคยองฮวา - คอสเมตคิ  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 

จากนัน้น าท่านไปยัง สวนสนุกอเีวลิด์ ไดรั้บการออกแบบใหม่ใหเ้ป็นสวนสนุกในธมียุโรป ซึง่ไดรั้บความนิยมทีส่ดุ และ
ใหญ่ทีส่ดุเป็นอันดับ 3 ของประเทศเกาหลใีต ้สวนสนุกจะอยู่โดยรอบ 83 ทาวเวอร์ เพลดิเพลนิในสวนสนุกทีม่าใน 4 ธี

มดว้ยกนั ซึง่หนึง่ในนัน้เป็นสวนสนุกส าหรับเด็กโดยเฉพาะ และพบกบัเครือ่งเลน่ และกจิกรรมกวา่ 30 ชนดิ ภายในสวนสนุก



 

 
ประกอบไปดว้ยพลาซ่าทีม่ธีมีแตกต่างกันไป เชน่ พลาซ่าส าหรับเด็ก (Children’s Plaza) พลาซ่าส าหรับวัยทนี (Young 

Town Plaza) เซ็นทรัลพลาซ่า (Central Plaza) นอกจากเครื่องเล่นนานาชนิดทีเ่หมาะกับทุกวัยแลว้ สวนสนุกแห่งนี้ยังมี

น ้าตกและน ้าพุ รวมไปถงึการแสดงแสงไฟและดอกไม ้รวมถงึสิง่อ านวยความสะดวกอืน่ๆ  
  

 
 

นอกจากนี้ ยังเป็น จุดชมววิดอกซากุระ ทีบ่านสะพร่ังและสวยทีส่ดุในแทกูอกีดว้ย มมีุมน่ารักๆ ใหถ้่ายรูปมากมาย สว่น
ไฮไลทช์ว่งตอนกลางคนืจะมกีาร Light Up ดอกซากรุะในสวนสนุกยอ้มไฟหลากสสีนั และมรีถ Food Trucks ใหเ้ดนิกนิกัน

ตลอดทาง  

 
  

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู เมนู ไกตุ่๋นโสม อาหารบ ารุงสุขภาพ ไกข่นาดก าลงัเหมาะ ยดัไสด้ว้ย
โสม แปะกว๊ย และสมุนไพรบ ารุงรา่งกาย เสริฟ์ในหมอ้ดนิรอ้นๆ 



 

 
 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงปูซาน เมืองที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลรีองจากกรุงโซล หอ้มลอ้มไปดว้ยทัศนียภาพที่สวยงามกับ

เทอืกเขาสงูและแม่น ้าตา่งๆ สามารถทอ่งเทีย่วไดต้ลอดทัง้ปี ดว้ยความอเมซิง่ของสถานทีท่อ่งเทีย่ว และความสวยงามของ
ธรรมชาต ิท าใหม้แีหลง่ทอ่งเทีย่วทีเ่ป็นทีน่ยิมและน่าสนใจมากมาย 

 

 
 

จากนัน้น าทา่นไปชมเทศกาลชมเทศกาลดอกซากรุะทีด่ัง และสวยทีส่ดุในประเทศเกาหล ีเทศกาลดอกซากรุะบานจนิแฮ 
จะจัดขึน้ในชว่งปลายเดอืนมนีาคมถงึตน้เดอืนเมษายนของทกุปี ซึง่จะเต็มไปดว้ยดอกซากรุะสายพันธุเ์กาหลทีีบ่านสะพร่ัง

อยู่ทั่วเมอืงหลายแสนตน้ ซึง่ทีเ่กาหลจีะเรยีกวา่ ดอกพ็อตโกต โดยชว่งเวลาทีจั่ดงานจะมกีจิกรรมมากมายทัง้ตอนกลางวัน 

และตอนกลางคนื ไฮไลทท์ีห่า้มพลาด! คลองยอชวาชอน ซึง่จะมตีน้ซากรุะเรยีงรายเป็นอโุมงคส์ชีมพูบานสะพร่ังสวยงาม 
และขนาบขา้งไปดว้ยดอกคาโนลา่ ซึง่จะบานพรอ้มๆ กบัชว่งทีด่อกซากรุะบานดว้ย  

 
 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางไปยัง สถานรีถไฟคยองฮวา จุดชมซากรุะทีส่วยงามแหง่หนึง่ของเมอืงปซูาน บรเิวณนี้จะมอีโุมงค์

ดอกซากระยาวถงึ 800 เมตรขนานไปกบัทางรถไฟ เสน่หข์องสถานีแห่งนี้คอืรถไฟทีว่ ิง่ผ่านอโุมงคซ์ากระสชีมพูทีก่ าลังแผ่
กิง่กา้นสวยงาม ดงึดดูใหท้กุคนอยากชมความสวยงามดว้ยตาตัวเอง ซึง่ปัจจุบันเป็นแคต่ัวสถานีทีไ่ม่มรีถไฟมาจอด แตไ่ด ้



 

 
กลายเป็นสถานทีท่ีนั่กทอ่งเทีย่วนยิมเดนิทางมาชมดอกซากุระมากทีส่ดุแห่งหนึง่ และบรรยากาศทีส่วยงามของทีน่ีก็่ท าให ้

กลายเป็นสถานทีถ่า่ยท าซรียีด์งัหลายๆ เรือ่งของเกาหล ีอาท ิSpring Waltz  

 

 
หมายเหต:ุ ดอกซากรุะจะเร ิม่บานประมาณช่วงปลายเดอืนมนีาคมถงึตน้เดอืนเมษายน หรอืในช่วงทีด่อกซากุระ
บาน ท ัง้นีก้ารบานของดอกซากรุะขึน้อยูก่บัสภาพอากาศในแตล่ะ่ปี 

 
จากนัน้น าท่านแวะชอ้ปทีร่า้นเครื่องส าอางคย์อดนิยม COSMETIC OUTLET สวรรคข์องนักชอ้ปชาวไทย เพื่อเลอืกซือ้

กลบัไปเป็นของฝาก มใีหเ้ลอืกมากมายหลากหลายแบนด ์ไมว่า่จะเป็นสกนิแครบ์ ารุงผวิแบรนดอ์ย่าง DEWINS และแบรนด ์

JSM ทีเ่ป็นสนิคา้หลกัของทางรา้น ไมว่า่จะเป็นครมีหอยทาก ครมีน ้าแตก ครมีขดัขีไ้คล สแตมเซลล ์โบท็อกซ ์เป็นตน้ และ
ยังมสีนิคา้อืน่ๆ อาทเิชน่ ครมีวา่นหางจระเข ้แป้งมา้โยก ยายอ้มผม แฮนดค์รมี ยาสระผม ฯลฯ 

 
เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร เมนู พอรค์คาลบ ิตน้ต ารบัอาหารเลือ่งชือ่ของประเทศเกาหลใีต ้เป็นหมูยา่งที่

ผา่นการหมกัจนไดท้ี ่น ามายา่งบนเตาถา่นรอ้นๆ สุกก าลงัด ีแลว้ตดัชิน้พอค า รบัประทานกบัซอส กระเทยีม กมิจ ิ

และใชใ้บผกักาดหอมสดหอ่เป็นค าๆ คลา้ยเมีย่งค า แกลม้ดว้ยพรกิเกาหลเีม็ดโตสเีขยีวสด พรอ้มขา้วสวย 
 

พกัที ่  DIAMOND PUSAN HOTEL / ARBAN CITY HOTEL (YEONSAN) หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่ ี ่             ชมซากรุะถนนดลัมาจ ิ- ผลติภณัฑน์ า้มนัสน - ศูนยส์มุนไพรโสม - หมูบ่า้นวฒันธรรมคมัชอน - ตลาดปลา  

                       จากลัช ิ- ศูนยส์มุนไพรฮอตเกนามู - พลอยอเมทสิ - ดวิตีฟ้ร ี- ถนนนมัโพดง 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 
น าท่านผ่านชมและแวะถ่ายรูปที่ ถนนดลัมาจ ิเป็นถนนสายชมววิเสน้เล็กๆ ตามแนวเนินเขา Dalmaji Hill มีความยาว

ประมาณ 8 กโิลเมตร และมตีน้ซากุระบานตลอดทาง เป็นอกีหนึ่งจุดชมววิทีม่ชี ือ่เสยีงมาก เพราะนอกจากจะไดช้มดอก

ซากรุะบานแลว้ ยังไดช้มววิทะเลปซูานอนักวา้งใหญต่ามบรเิวณจดุพักตา่งๆ ไดไ้ปพรอ้มๆ กนั 
 



 

 

 
 

จากนัน้น าท่านชม หมู่บา้นวฒันธรรมคมัชอน ถอืเป็นซานโตรนิีแห่งเกาหลใีต ้ตัวหมู่บา้นตัง้อยู่บนภูเขา และดว้ยสสีัน

สดใส อกีทัง้ยังมจีุดชมววิทีเ่ห็นน ้าทะเลกวา้งไกลสุดตา ท าใหท้ีน่ี่ไดรั้บความนยิมจากนักทอ่งเทีย่วไม่นอ้ย เดมินัน้หมู่บา้น
วัฒนธรรมคัมชอนเป็นถิน่ฐานของผูค้นทีอ่พยพขึน้มาครัง้สงครามเกาหล ีซึง่ภายหลังสงครามหมู่บา้นเสือ่มโทรมมาก 

กระทัง่ไดรั้บการฟ้ืนฟจูากนักศลิปะในเกาหลทีีร่่วมกนัตกแตง่หมูบ่า้นจนออกมาสวยงามอย่างทกุวนันี ้ 
 

 
 



 

 
น าทา่นเรยีนรูก้ารท าผลติภัณฑท์ีส่กดัจาก ผลติภณัฑน์ า้มนัสน มสีรรพคณุชว่ยบ ารงุร่างกาย ลดไขมัน ชว่ยควบคมุอาหาร 

และรักษาสมดลุในร่างกาย 

 
จากนั้นน าท่านออกเดนิทางไปยัง ศูนยส์มุนไพรโสมเกาหล ีสมุนไพรทีช่ว่ยเสรมิความแข็งแรงใหแ้ก่ระบบย่อยอาหาร 

ปอด ชว่ยท าใหจ้ติใจสงบ และเพิม่พละก าลัง มสีรรพคณุทางการแพทยช์ว่ยบ ารุงหัวใจ ป้องกันโรคหัวใจขาดเลอืด เสรมิ
ประสทิธภิาพทางเพศ ลดและป้องกนัมะเร็ง 

 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตคาร เมนู จมิทคั ไกอ่บซอี ิว๊วุน้เสน้ เป็นเมนูอาหารเกาหลพีืน้เมอืงด ัง้เดมิ เป็นไกผ่ดั

รวมกบัวุน้เสน้ มนัฝร ัง่ แครอท พรกิ และซอสด า เนือ้ไกท่ีน่ ิม่ รสชาตคิลา้ยกบัไกพ่ะโลส้ตูรเกาหล ี

 
จากนัน้พาทา่นชม ศนูยส์มุนไพรฮอตเกนามู ตน้ไมช้นดินี้เจรญิเตบิโตในป่าลกึบนภเูขาทีป่ราศจากมลภาวะ และสงูเหนือ

ระดบัน ้าทะเล 50-800 เมตร ชว่ยดแูลตบัใหส้ะอาดแข็งแรง ป้องกนัโรคตับแข็ง ไมถ่กูท าลายจากการดืม่แอลกอฮอล ์กาแฟ 
บหุรี ่สารตกคา้งจากอาหาร และยา 

 

จากนัน้น าท่านชม โรงงานเจยีระไนพลอยอเมทสิ แดนเกาหลเีป็นแดนของพลอยสมี่วง พลอยแห่งสขุภาพและน าโชค 
โดยมตีัง้แต่สมี่วงอ่อนเย็นตา จนถงึสมี่วงไวน์ มเีสน่หเ์ยา้ยวนใจ พลอยนี้จะงามจับตาเมือ่มาท าเป็นแหวน จี ้ต่างหู และ

สรอ้ยขอ้มอื 
 

จากนั้นน าท่านเลอืกซือ้สนิคา้ปลอดภาษี ดวิตีฟ้ร ีทีร่า้นคา้ปลอดภาษีทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโซล แหล่งรวมสนิคา้แบรนดเ์นม

มากมาย ไมว่า่จะเป็น น ้าหอม เสือ้ผา้ เครือ่งส าอาง กระเป๋า นาฬกิา เครือ่งประดับหลากหลายแบรนดด์งั และสนิคา้แบรนด์
อื่นๆ อีกมากมาย โดยชัน้ใตด้นิจะเป็นสนิคา้แบรนด์หรู และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อาทเิช่น PRADA, DIOR, LOUIS 

VUITTON, BULGARI, LONGCHAMP, COACH, GUCCI, MICHEL KORS, LOEWE, MIU MIU เป็นตน้ ในสว่นของชัน้ที ่1 
เป็นช็อป CHANNEL และนาฬิกาดังหลากหลายแบรนด ์อาทเิช่น ROLEX, HERMES, OMEGA, TISSOT เป็นตน้ ชัน้ 2 

เป็นช็อป MCM ชัน้ที่ 3 เป็นโซนเครื่องส าอางค์หลากหลายแบรนด์ดัง ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ SULWHASOO, HERA, 
LANEIGE, L'Oréal, SU:M37, ESTEE LAUDER, LANCOME, CHRISTIAN DIOR, BIOTHERM, MAC เ ป็นตน้  ชั ้น  4 จะ

เป็นสนิคา้แบรนดเ์นมอืน่ๆ และชัน้ที ่5 จะเป็นแบรนดข์องเกาหล ีและโซนรา้นอาหาร 

 

 
 

จากนัน้น าทา่นแวะ ตลาดปลาจากลัช ีตัง้อยู่ใกลก้ับทา่เรอืนัมโพ ทีน่ี่ถอืวา่เป็นสญัลักษณ์ของเมอืงพูซานทีเ่นน้ท าอาชพี

ประมง จงึเป็นตลาดขายปลา และแหล่งอาหารทะเลทีใ่หญ่ทีส่ดุของเกาหลใีต ้ภายในจะมสีตัวน์ ้าแปลกๆ จ านวนมาก และ
ยังมรีาคาถูกกว่าทอ้งตลาดทั่วไปดว้ย โดยปลาหรือสัตวท์ะเลก็จะมากันแบบสดๆ มรีา้นคา้ทัง้ในตัวอาคาร และภายนอก

อาคารมากมาย ดา้นหลงัตลาดสามารถเดนิชมววิทา่เรอืได ้ 
 



 

 

 
 

จากนัน้น าทา่นอสิระชอ็ปป้ิงที ่ยา่นนมัโพดง เป็นถนนชอ้ปป้ิงทีโ่ดง่ดังและคกึมากอกีแหง่ในปซูาน ขา้งๆกับถนนแฟชัน่ควัง

บก เปรยีบเสมอืนเป็นตลาดเมยีงดงแห่งเมอืงปซูาน ทีน่ี่เต็มไปดว้ยรา้นคา้ใหข้าชอ้ปไดเ้พลดิเพลนิใจ สนิคา้สตรทีแบรนด์

ตา่งๆ ถูกยกมาตัง้ไวท้ีน่ี่เชน่เดยีวกับในกรุงโซล นอกจากนัน้ทีน่ี่ยังเป็นย่านชอ้ปป้ิงทีเ่ต็มไปดว้ย คลับ บาร ์รา้นอาหาร รา้น
กาแฟ และทีส่ าคัญยังเป็นย่านทีส่ าคัญในปซูานทีเ่ต็มไปดว้ยโรงภาพยนตร์และโรงละคร ซึง่ปซูานไดเ้ป็นเป็นเจา้ภาพจัด

งานเทศกาลภาพยนตรน์านาชาตปิซูาน (BIFF) ในเดอืนตลุาคมของทกุปี  
 

 
 

เย็น  อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง 



 

 
 

พกัที ่   DIAMOND PUSAN HOTEL / ARBAN CITY HOTEL (YEONSAN) หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่า้             วดัแฮดงยงกกุซา - เมอืงเคยีงจู - หอดดูาวชมซองแด - วดัพลกูุกซา – ถ า้ซ็อคครูมั - ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต  

                        ละลายเงนิวอน - สนามบนิแทก ูประเทศเกาหลใีต ้- สนามบนิสวุรรณภูม ิ

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 

จากนัน้น าท่านสกัการะขอพรที ่วดัแฮดง ยงกุงซา ถอืเป็นวัดเก่าแก่และศักดิส์ทิธิม์าก ว่ากันว่าแต่เดมิกอ่นทีจ่ะสรา้งวัด 

พืน้ทีต่รงนีม้คีวามแหง้แลง้ฝนไมต่กตามฤดกูาล กระทั่งพระภกิษุทา่นหนึง่ไดฝั้นเห็นเทพเจา้แห่งความเมตตา ซึง่สถติอยู่ใน
ทอ้งทะเล หากมองไปดา้นหนา้จะเห็นภูเขา และถา้มองไปดา้นหลังของวัดจะเห็นน ้าทะเล ชาวบา้นจงึเชือ่วา่หากอธษิฐาน

สวดมนตใ์นตอนเชา้ก็จะไดรั้บการตอบจากเทพเจา้แห่งความเมตตาในชว่งเย็น บรรยากาศทางเขา้วดัจะเป็นเหมอืนตลาดนัด
ยอ่มๆ ทีม่คีนมาขายของมากมาย ทัง้ของกนิ ขนมพืน้บา้น เครือ่งราง เสือ้ผา้ และของทีร่ะลกึ ใหไ้ดเ้ดนิชมวถิชีวีติเล็กๆ ของ

คนปซูาน ในชว่งเดอืนเมษายนบรเิวณวดัและรอบๆ ก็จะงดงามไปดว้ยดอกซากรุะทีบ่านสะพร่ังไปทั่วบรเิวณวดั  

 

 
 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเคยีงจู อดตีเมอืงหลวงของอาณาจักรชลิลา เป็นเมอืงแห่งประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมจงึท าใหม้ี
แหล่งท่องเทีย่วทางวัฒนธรรม และโบราณสถานกระจายอยู่ทั่วเมือง และมี 2 แห่งทีไ่ดข้ ึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกจาก

องคก์ารยเูนสโกคอื วดัพุลกกุซา และถ ้าซ็อคครัูม ดว้ยความทีม่โีบราณสถานตัง้อยูก่ลางแจง้ใหเ้ห็นกนัทัว่ไป จงึท าใหไ้ดรั้บ
ฉายาวา่ “เมอืงแหง่พพิธิภัณฑไ์รก้ าแพง” 

   

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู บบิมิบบั ขา้วย าสไตลเ์กาหล ีเสริฟ์บรกิารพรอ้มซุปชาบูหมอ้รอ้นๆ 
 

จากน าท่านไปยังจุดแวะพักเล็กๆ ทีไ่ม่ควรพลาด หอดูดาวชมซองแด หอดูดาวทีเ่ก่าแก่ทีส่ดุทีย่ังคงเหลอือยู่ในเอเชยี
ตะวันออก มอีายุกว่า 1,350 ปี ถูกบรรจุใหเ้ป็นสมบัตปิระจ าชาตเิกาหลใีตล้ าดับที่ 31 ซึง่ถูกสรา้งขึน้ในรัชสมัยสมเด็จพระ

ราชนิีซ็อนด็อกแห่งอาณาจักรชลิลา หอดูดาวมลีักษณะการแบ่งชัน้ตรงกลาง ออกเป็น 3 ชัน้ เพื่อเป็นชอ่งหนา้ต่าง โดย

ดา้นบนและดา้นล่างของขอบหนา้ต่าง แบ่งเป็นดา้นละ 12 ชัน้ ซึง่หมายถงึจ านวนเดอืน 12 เดอืน ใน 1 ปีอกีดว้ย ดว้ย
ลกัษณะทางสถาปัตยกรรมทีโ่ดดเดน่ในเชงิประวัตศิาสตร ์และทางวทิยาศาสตร ์ท าใหท้ีแ่ห่งนีก้ลายเป็นสว่นหนึง่ของแถบ

โวลซ็อง ซึง่เป็นบรเิวณพืน้ทีส่ว่นทีส่องของพืน้ทีป่ระวตัศิาสตรเ์มอืงเคยีงจ ูบรเิวณรอบๆ มสีวนหญา้เป็นลานกวา้งไวส้ าหรับ
นักทอ่งเทีย่วน่ังเลน่ ปิกนคิ ป่ันจักรยาน หรอืเดนิเทีย่วชมธรรมชาตไิด ้ 

 



 

 

 
 

จากนัน้น าทา่นไปยัง วดัพูลกุกซา ซึง่หมายถงึ “วัดแห่งพระพุทธเจา้” โดยวัดแหง่นี้นัน้ถอืเป็นผลงานชิน้เอก และเป็นของ

ยุคทองของศลิปะทางพุทธศาสนาในอาณาจักรชลิล่า วัดแห่งนี้ไดรั้บการขึน้ทะเบยีน และก าหนดใหเ้ป็นมรดกโลกทาง
วฒันธรรม โดยองคก์ารยูเนสโกในปี ค.ศ. 1995 ดว้ยความงดงามทางศลิปะ คณุคา่ทางประวัตศิาสตร์ และวัฒนธรรม ซึง่มี

ประวตัยิาวนานกวา่ 1,400 ปี นอกจากนีว้ดัแหง่นีย้ังถอืเป็นวทิยาลยัพุทธศาสนา  
 

 
จากนัน้น าทา่นเดนิทางตอ่ไปยัง ถ า้ซ็อคครูมั ตัง้อยูบ่นภเูขาดา้นเหนอืของทางวดัพุลกกุซา เป็นวดัในพุทธศาสนา สรา้งขึน้
ในสมัยอาณาจักรชลิลา่ ดา้นหนา้เป็นหอระฆังขนาดใหญ่ เมือ่เดนิเขา้ไปตามทางเดนิบนเขา ซึง่ไม่ชนัมากใชเ้วลาประมาณ 



 

 
15 นาทจีะถงึดา้นในตัววัด มวีหิารซึง่สรา้งตดิกับภูเขาดว้ยวธิกีารเจาะถ ้าเขา้ไป เป็นถ ้าหนิแกรนติทีถู่กสรา้งขึน้โดยมนุษย์ 

คนเกาหลยีกยอ่งใหถ้ ้าแหง่นีเ้ป็นผลงานชิน้เอกของศลิปะทางพุทธศาสนา 

 

 
 

ดา้นในมพีระประธานองคใ์หญ่ พระศากยมุนทีธัคตัตา สรา้งจากหนิขาว ดา้นหลังนัน้ลอ้มรอบดว้ยรูปแกะสลักนูนต ่าของ

พระสาวกอกี 8 องค ์และพระโพธสิตัวอ์กี 2 องค ์มโีครงสรา้งดัง้เดมิมาตัง้แตส่มัยศตวรรษที ่8 จนไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็น
มรดกโลกทางวัฒนธรรมจากองคก์าร UNESCO ในปี ค.ศ.1995 ถอืเป็นอกีหนึง่ไฮไลทส์ าคัญของการมาเทีย่วเมอืงเคยีงจู

เลยทเีดยีว 

 
 จากนัน้น าทา่เดนิทางสู ่เมอืงแทก ูเมอืงแห่งประวัตศิาสตรท์ีไ่ดรั้บการรับรองใหเ้ป็นมรดกโลกจากองคก์ารยูเนสโก ้มสีาว

สวยระดับนางงามเกาหลี เป็นแหล่งรวมเหล่าผูม้ีความรู ้และนักปราชญ์ตัง้แต่สมัยโบราณ ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 
ชัว่โมง 

 

น าทา่นเพลนิเพลนิกับการแวะซือ้ของฝากที ่ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต (ละลายเงนิวอน ซือ้ 5 แถม 1) สาหร่าย ขนมตา่งๆ ช็อกโก
แล็ตหนิ ซเีรียลช็อกโก ้ผลติภัณฑข์องใบ และรากฝอยของโสมในรูปแบบขนม ชาโสม โคลนพอกหนา้โสม ครมีลา้งหนา้

โสม เครือ่งส าอางโสม และยังมกีมิจ ิเปเปโร (ป๊อกกีเ้กาหล)ี ชนิราเมง (มามา่เกาหล)ี นมกลว้ย เป็นตน้ 
 

 
 

สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิแทก ูเมอืงแทก ูประเทศเกาหลใีต ้เพือ่เดนิทางกลบัสูก่รงุเทพฯ  
21.25 น. น าทา่นเดนิทางสู ่ประเทศไทย โดยเทีย่วบนิที ่TW105  

 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 5 ช ัว่โมง ไมม่บีรกิารอาหาร และเครือ่งดืม่บนเครือ่ง ** 
00.55 น. เดนิทางถงึประเทศไทย สนามบนิสวุรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ 

 



 

 
** ขอ้ความส าคญั โปรดอา่นอยา่งละเอยีด ** 

 
ในกรณีทีต่อ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ ท ัง้เครือ่งบนิ รถทวัร ์และรถไฟ กอ่นท าการออกต ัว๋โดยสาร กรุณาสอบถามที่

เจา้หนา้ทีท่กุคร ัง้ เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นเทีย่วบนิ หรอืเวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

มเิชน่น ัน้ ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดใดท ัง้ส ิน้ 
ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร  

 

การพจิารณาการเขา้-ออก ณ ประเทศจุดหมายปลายทาง ถอืเป็นสทิธิใ์นทางกฎหมายของประเทศน ัน้ๆ โดยทาง
เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานเป็นผูต้ดัสนิชีข้าด ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้หากทา่นปฏเิสธ

มใิหเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศทีร่ะบุในรายการเดนิทาง ซึง่มคีา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ในการเปลีย่นต ัว๋ขากลบั และรวมถงึคา่บรกิาร
อืน่ๆ ทีเ่กดิข ึน้ดว้ย ฉะน ัน้ ทา่นจะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบในคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ทีท่างประเทศน ัน้ๆ เรยีกเก็บ ทางผูจ้ดัและทางสาย

การบนิจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ทุกกรณี หากตอ้งกลบัประเทศไทยในเทีย่วบนิถดัไปทีม่ที ีน่ ัง่วา่ง หรอืตามวนัเดนิทาง

ของต ัว๋เครือ่งบนิ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศเกาหลใีต ้และสายการบนิเป็นผูพ้จิารณาเทา่น ัน้ ทาง
บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ และขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิาร ไมว่า่กรณีใดๆ ซึง่อยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของ

บรษิทั 
 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคาทวัร/์ทา่น 

หอ้งละ 2-3 ทา่น 

ราคา 

พกัเดีย่วเพิม่ 

ราคา 

ไมร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ 

24 – 28 มนีาคม 2563 

ปรบัเวลาบนิขาไปจาก 01.55 น. >> 02.30 น. 
16,999 5,000 8,999 

26 – 30 มนีาคม 2563 

ปรบัเวลาบนิขาไปจาก 01.55 น. >> 02.30 น. 
18,999 5,000 8,999 

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

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

03 – 07 เมษายน 2563 

(วนัจกัร)ี 
19,999 5,000 8,999 

 

ราคาเด็กทารกอายไุมเ่กนิ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (INFANT) ทา่นละ่ 5,999 บาท 

 
*** คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีม คา่ทปิ คนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ *** 

** ทางบรษิทัขออนญุาตเก็บคา่ธรรมเนยีม คา่ทปิ ทา่นละ 50,000 วอน/ทรปิ/ทา่น** 
 

โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ีถ่ว้นกอ่นการจองทวัรท์ุกคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง ในกรณียกเลกิการเดนิทางตอ้งยกเลกิ 30 วันกอ่น
การเดนิทางเท่านัน้ ไม่เชน่นัน้ ทางบรษัิทจะไม่คนืมัดจ าไม่ว่าดว้ยกรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ ค่าทัวร์ทีจ่่ายใหก้ับผูจั้ดเป็นการช าระแบบจ่ายช าระขาด 

และผูจ้ัดไดช้ าระใหก้ับทางสายการบนิและสถานทีต่่างๆ แบบช าระขาดก่อนออกเดนิทางเชน่กัน ฉะนัน้ หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทาง หรือใช ้

บรกิารตามรายการไม่ว่าดว้ยสาเหตุใด หรือไดรั้บการปฏเิสธการเขา้หรือออกนอกเมอืงจากประเทศในรายการ (ประเทศไทย และประเทศ
เกาหลใีต)้ ทางผูจ้ัดขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมทัง้คา่ตัว๋เครือ่งบนิใหแ้กท่า่น 

 
หมายเหตุ : ตามนโยบายของรฐับาลเกาหลใีต ้ ร่วมกบัการท่องเทีย่วเกาหลใีตเ้พือ่โปรโมทสนิคา้ในนามของรา้นรฐับาล คอื 

สมุนไพรโสม, สมุนไพรฮอตเกนามู, น า้มนัสน, ศูนยเ์ครือ่งส าอางค ์(คอสเมตคิ), พลอยอเมทสิ และรา้นคา้ปลอดภาษ ี(ดวิตีฟ้ร)ี 
ซึง่จ าเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์ทางบรษิทัฯ จงึอยากเรยีนชีแ้จงลูกคา้ทุกทา่นวา่ รา้นรฐับาลทุกรา้น

จ าเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชม หากประสงคจ์ะซือ้หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยูก่บัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆ ท ัง้ส ิน้  

 ทัวรค์รัง้นี้มวีัตถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเป็นหมู่คณะเทา่นัน้ ถา้ลกูคา้ตอ้งการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร ์โดยไม่ลงรา้นช็อปป้ิง เชน่ 

รา้นโสม/ฮอกเกนาม/ูน ้ามันสน/เครือ่งส าอางคค์อสเมตคิ/พลอยอเมทสิ ทางบรษัิทจะคดิคา่ด าเนนิการในการแยกทอ่งเทีย่วเอง 300 
USD ตอ่ทา่น 

 ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ราคานีเ้ฉพาะนักทอ่งเทีย่วชาวไทยเทา่นัน้ ถา้หากเป็นชาวตา่งชาตจิะตอ้งเพิม่จากราคาคา่ทัวรป์กตอิกี 100 

USD ตอ่ทา่น  
 ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรม หรอืรายการอาหาร โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทัง้นีข้ ึน้อยูต่ามความเหมาะสม 

 โรงแรมทีพั่กทีอ่าจะมกีารสลับปรับเปลีย่นขึน้อยู่กบัความเหมาะสมเป็นหลัก โดยค านงึถงึผลประโยชนล์กูคา้เป็นหลัก 



 

 
 ประเทศเกาหลใีตม้ชีา่งภาพมาถ่ายรูป และมาจ าหน่ายวันสดุทา้ย ลูกทัวร์ทา่นใดสนใจสามารถซือ้ได ้โดยไม่มกีารบังคับลกูทัวรท์ัง้

สนิ แตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหนา้ 

 กรณีตดักรุ๊ปเหมาทีเ่ป็นนักเรียน นักศกึษา ครู ธุรกจิขายตรงเครือ่งส าอางค ์หมอ พยาบาล  ชาวตา่งชาต ิหรือกรุ๊ปทีม่กีารขอดูงาน

จะตอ้งสอบถามราคาใหมท่กุครัง้ 

 หากมเีพือ่นหรอืญาตขิองทา่นตอ้งการร่วมเดนิทางระหวา่งการทอ่งเทีย่วในประเทศเกาหล ีหรอืเกดิปัญหาตา่งๆ ตลอดจนขอ้แนะน า 

กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีท่ีรั่บผดิชอบ หากท่านมคีวามจ าเป็นตอ้งรับฝากของจากผูอ้ืน่ เพื่อทีจ่ะน าไปยังประเทศนัน้ๆ  หรือน ากลับ
ประเทศไทย ควรตรวจสิง่ของนัน้วา่ตอ้งไม่เป็นสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่ของผดิกฎหมายบางประเภท อาจมโีทษถงึขัน้ประหารชวีติ 

ทางเจา้หนา้ทีจ่ะไมรั่บฝากกระเป๋าหรอืสิง่ของใดใด 
 

** ส ัง่ซือ้ซมิกบัเราสะดวกไมต่อ้งลงทะเบยีนใหยุ้ง่ยาก รอรบัไดเ้ลยทีส่นามบนิ ** 
 

ส าหรับซมิอนิเตอร์เน็ตของ TRUE TRAVEL SIM ASIA สามารถเล่นเน็ตในประเทศโซนเอเชยี ไม่ว่าจะเป็น ญีปุ่่ น 
เกาหลใีต ้ฮอ่งกง มาเกา๊ ไตห้วนั จนี สงิคโปร ์พมา่ อนิโดนเีซยี โดยม ีDATA ใหใ้ชง้าน 4GB สามารถใชง้านได ้
ตอ่เนื่องสงูสดุ 8 วัน หากทา่นใดสนใจส ัง่ซือ้ซมิ สามารถส ัง่ซือ้ไดก้บัทางเจา้หนา้ที ่และช าระเงนิพรอ้มมดัจ า
คา่ทวัร ์หรอืคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 
 

 
 

จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศเกาหลใีหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศเกาหลไีม่เกนิ 90 วนั ไม่วา่จะ

ดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมี
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศเกาหล ีดงัตอ่ไปนี ้

1. พาสปอรต์จะตอ้งมอีายมุากกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัไปถงึ 
2. ตัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศเกาหล ีทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

3. สิง่ทีย่นืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศเกาหลไีด ้(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 
4. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศเกาหล ี(เชน่ คนรูจ้ัก โรงแรม และอืน่ๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

5. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศเกาหล ีทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

 
 

 



 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ      คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.    คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่น    คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ      คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต ค่าซักรดี มนิิ

บารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหาร และเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

 คา่ทปิคนขบัรถ หัวหนา้ทวัร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถิน่  

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 คา่วซีา่ส าหรับพาสปอรต์ตา่งดา้ว  

 

เอกสารประกอบในการยืน่วซีา่  

1) พาสปอรต์  

2) ใบประจ าตวัคนตา่งดา้ว  

3) ใบส าคญัถิน่ทีอ่ยู ่ 

4) ส าเนาทะเบยีนบา้น(ถา้ม)ี  

5) สมดุบญัชเีงนิฝาก(ถา้ม)ี  

6) รูปถา่ยสขีนาด 2 นิว้ 2 รูป (ส าหรับหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งท าเรือ่งแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยืน่วซีา่) 

 

เง ือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นกัทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมดัจ าเป็นเงนิจ านวน 10,000 บาทตอ่ทา่น เพือ่ส ารองทีน่ ัง่ ภายใน 3 วนัหลังจากการ
จอง  

2. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี่

ไม่ช าระเงนิ หรอืช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของทา่นถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่วา่กรณีใดๆ ใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่ว
สละสทิธิก์ารเดนิทางในทวัรนั์น้ๆ 

3. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่จองการเดนิทางนอ้ยกวา่ 30 วนั จะตอ้งช าระครบเต็มจ านวนเลย 
4. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์, อเีมล ์, หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถงึศุกร์ 

เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดังกลา่วและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศ

ในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบรษัิท 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

 กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรือเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี(่ผูม้ชี ือ่ในเอกสาร

การจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอยา่งใดอย่างหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจองกบัทางบรษัิท
เป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

 กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์

อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอย่างใดอยา่งหนึง่เพือ่ท าเรือ่งขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบ
อ านาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมดุบญัชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิ

เขา้ใหค้รบถว้น  

โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี ้
- ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของเงนิคา่บรกิาร 
- ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของเงนิคา่บรกิาร 

- ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไม่คนืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้่ายทีไ่ดจ้า่ยจรงิจาก

คา่บรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องในการเตรียมการจัดการน าเที่ยวใหแ้กนั่กท่องเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพั่ก
ฯลฯ 



 

 
1. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรือซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรือเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบนิ 

หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

2. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี ้วนัจันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 
9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปี

นัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบรษัิท 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  

 
เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทวัรน์ีส้ าหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทวัรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-
ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้ับนักทอ่งเทีย่ว
หรือเอเจนซีท่ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มีวซี่า และอย่างนอ้ย 10 วันก่อนการเดนิทางส าหรับ

ประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิท

ก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 
4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง และ

อืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตัว๋เครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัด
จ า 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา 

ณ วนัทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 
6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทาง

บรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อบุัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความ

ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อตัราคา่บรกิารนีค้ านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วนัทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดงันัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับ

ราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกันภัย
สายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรือตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจ
ของบรษัิทก ากบัเทา่นัน้  

 

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
 กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกันทกุชิน้ไม่เกนิ 

1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์

อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่
โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้ 

 สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่ และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใต ้

ทอ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

 หา้มน าอาหารสดเขา้ประเทศเกาหลใีตทุ้กชนดิ เชน่ ผกั ผลไมส้ด ไขฯ่ มโีทษปรบัหากฝ่าฝืน  

 ประกาศจากสาธารณรฐัเกาหลใีต ้ต ัง้แตว่นัที ่1 ม.ิย. 2562 เป็นตน้ไป หา้มน าเนือ้สตัว ์อาทเิช่น แฮม ไสก้รอก เนือ้ดบิ เนือ้ตาก

แหง้ ฯลฯ เขา้มาภายในประเทศเพือ่ป้องกนั และควบคุมการไหลเขา้ของโรคระบาดสตัวจ์ากตา่งประเทศ เช่น โรคอหวิาห์
แอฟรกิาในสุกร โรคปากเป่ือยเทา้เป่ือยในสตัว ์โรคไขห้วดันกชนดิกอ่โรครุนแรง ฯลฯ หากตอ้งครอบครองผลติภณัฑจ์าก

เนือ้สตัวด์งักลา่วอยา่งหลกีเลีย่งไม่ได ้กรุณาท าเครือ่งหมายบนใบแจง้สิง่ของทีน่ าตดิตวัมา และแจง้ดา่นควบคุมโรคตดิต่อ
ระหวา่งประเทศทีส่นามบนิหรอืทา่เรอื หากฝ่าฝืนอาจมโีทษปรบัถงึ 10 ลา้นวอน และอาจจะมโีอกาสในการหา้มเขา้ประเทศ 

หรอืจ ากดัการพ านกัในเกาหลใีต ้

 

 

 

 
 

 


