
 

 

 

 
 
 
 

KTW18:ทวัรเ์กาหล ีปซูาน-เคยีงจ-ูแทก ู5วนั 3คนื  
วดัแฮดง ยงกงุซา หมูบ่า้นวฒันธรรมคมัซอง หรอื ซานโตรนิ ีเ่กาหล ี 

Songdo Skywalk ปซูานทาวเวอร ์พพิธิภณัฑส์าหรา่ย ตลาดปลาจากลัซ ี  
เคยีงจ ูวดัพลุกกุซา หอดดูาวว็อมซ็องแด แทก ูวดัดงฮวาวา  

สวนสนกุ E-World 83 Tower Magic art  สตรทีฟดูส ์

พกัปูซาน 2 คนื แทกู 1 คนื 
บนิตรง โดยสายการบนิ T’Way Boeing  737-800  189ทีน่ ัง่ 

                                                     กําหนดวนัเดนิทาง 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก2-6ปี 

ไมเ่สรมิเตยีง 
พกัเดีย่วเพ ิม่ 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 ่สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ช ัน้ 4 สายการบนิ t’Way โดย

มหีัวหนา้ทวัรแ์ละเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯรอตอ้นรับและอํานวยความสะดวกกอ่นขึน้เครือ่ง 
 

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

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



 

 

 

เมอืงแทกเูป็นเมอืงทีใ่หญ่อันดบัทีส่ามของประเทศเกาหลใีต ้ 
09.15 น.  เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตแิทก ูสาธารณรฐัเกาหลใีต ้ 

(เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าไทย 2ช.ม. กรุณาปรับนาฬกิาของทา่นเป็น
เวลาทอ้งถิน่เพือ่สะดวกในการนัดหมาย) หลงัจากผ่านพธิกีารตรวจ

คนเขา้เมอืงและศลุกากรแลว้  
จากนัน้ นําทา่นเดนิทางสู ่วดัดงฮวาซา (Donghwasa 
Temple) เป็นวัดเกา่แกก่ว่า 1,500 ปี สรา้งในสมัยกษัตรยิโ์ซจแิห่ง

อาณาจักรชลิลา ภายในม ีอมติาภะพุทธเจา้  และพระพุทธรูปหนิพระ
ศรศีากยมุนีอยู่ดา้นนอกอยู่ในหุบเขาพัลกงซาน อกีหนึง่ไฮไลทก์็
คอืยัคซายอแรแดพุล Yaksa-yeoraedaebul พระขนาดใหญ่ทีส่รา้ง

ข ึน้เพือ่เป็นศนูยร์วมใจของผูม้าสวดมนตทํ์าบุญมคีวามสงูถงึ 17 เมตร นอกจากนี้ ยังมหีอคอยหนิ โคมไฟหนิ 
รูปปั้นสงิโต และดอกไมท้ีป่ระดบัฐานพระพุทธรูปดา้นหลงัพระพุทธรูปเป็นหมู่หนิทีโ่อบรอบสวยงามมาก 

นับเป็นผลงานประตมิากรรมหนิระดบัโลก 
เทีย่ง             บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมน:ูบเูดชเิก หรอื เกาหลหีมอ้ไฟ 

บา่ย  นําทา่นเดนิทางสู่  สวนสนกุ E-World นับเป็น สวนสนุกประจํา
เมอืงแทกแูละเป็นสวนสนุกทีใ่หญ่เป็นลําดบัทีส่ามของประเทศ

เกาหลใีต ้เครือ่งเลน่ทีไ่ดร้ับความนยิมมากทีส่ดุคอื สกายจัม้ อกีทัง้
เครือ่งเลน่สดุมันส ์อาท ิรถไฟเหาะ,Ballon Race ,Water Fall Plaza 
และอืน่ๆ และยังมเีทศกาลดอกไมต้ามฤดกูาลใหท้กุทา่นไดเ้ลอืกมุม

ถา่ยภาพเพือ่นเก็บเป็นทีร่ะลกึอกีดว้ย  เดนิทางสู่  83 Tower 
หอคอยชมววิทีส่งูทีส่ดุ และเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงแทก ูหอคอย

แห่งนี้ตัง้อยู่บนเนนิเดน่สง่า มองเห็นแตไ่กลดา้ยบนเป็นจุดชมววิทีด่ี
ทีส่ดุของเมอืง สามารถมองเห็นทศันียภาพของเมอืงแทกโูดยรอบ
แบบ 360องศา(คา่บรกิารไม่รวมคา่ข ึน้ลฟิท)์จากนัน้ นําทา่นถา่ยภาพที ่Art Magicซึง่เป็นงานศลิปะภาพวาด

ลวงตาซึง่เป็นแนวคดิรูปแบบใหม่เพือ่ตอ้งการจะจุดปร   ะกายความคดิสรา้งสรรค ์และจนิตนาการ ของการ
สรา้งภาพโดยใชเ้ทคนคิจากภาพสามมติทิีท่กุทา่นสามารถมสีว่นร่วมกบัผลงานเหลา่นี้ได ้อย่างสนุกสนาน
(รวมคา่เขา้) จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่Dongseongno Street ตลาดเสือ้ผา้ขนาดใหญ่ และถนนสายแฟชัน่ 

ทีส่าํคญัของเมอืงแทก ูเป็นถนนทีเ่ต็มไปดว้ยรา้ นคา้ มากมาย และสิน้คา้หลากหลายชนดิใหเ้ลอืกซือ้ตาม
รสนยิมของแตล่ะทา่น มตีัง้แตเ่สือ้ผา้ ของใช ้เครือ่งประดบั  เป็นจุดทีเ่หมาะกบัการชอ้ปป้ิงอย่างมาก  

คํา่  บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร เมนู:ขา้วยําบบิมิบบัเสริฟ์พรอ้มซุปชาบู 

:ทีพ่กั:CRISTAL  HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั: 
(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วัน กอ่นวันเดนิทาง) 

  

วนัทีส่าม  พพิธิภณัฑแ์หง่ชาตเิคยีงจ ู – Gyeongju Donggung Palace – หมูบ่า้นคนตระกูลฉ่อย  
 ถํา้ซอกกูรมั - หอดดูาวซอมซองแด – วดัพลูกุกซา ปูซาน                เชา้,เทีย่ง,เย็น                                                                        

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากนัน้ นําทา่นเดนิสู ่พพิธิภณัฑแ์หง่ชาตเิมอืงเคยีงจ ู(Gyeongju National Museum) เป็นสถานทีท่ี่
ควรแกก่ารไปเยีย่มชมอย่างยิง่ เนื่องจากเต็มไปดว้ยโบราณวัตถตุา่งๆ จากอาณาจักรชลิลา ไม่ว่าจะเป็นมงกฎุ

ทองคําทีง่ด งาม เครือ่งปั้นดนิเผา รูปปั้นทําจากหนิและโบราณวัตถุ
ตา่งๆ ทีเ่กีย่วกบัศาสนาพุทธ นอกจากนี้ยังเป็นสถานทีเ่ก็บรักษาระฆงั
แห่งพระเจา้ซงดกมหาราชผูย้ ิง่ใหญ่ หรอืทีเ่รยีกว่า ระฆงัเอมลิเล ่

นับเป็นระฆงัทีใ่หญ่และมเีสยีงดงักงัวาลมากทีส่ดุใบหนึง่ในเอเชยี 
ระฆงันี้ทําจากทองสมัฤทธิห์นัก 19 ตนั และมคีวามสงู 11 ฟตุ   

จากนัน้นําทา่นเดนิเขา้ชม พระราชวงั Gyeongju Donggung 
Palace และ Wolji Pond เป็นทีต่ัง้ของพระราชวังรองซึง่ใชเ้ป็น
พระราชวังของมกฎุราชกมุารและอาคารอืน่ ๆ อกีทัง้ยังเป็นหอ้งจัด

เลีย้งสาํหรับงานสาํคญัระดบัชาตแิละผูเ้ขา้ชมทีส่าํคญัอกีดว้ย 
หลงัจากการลม่สลายของ Silla ตามดว้ย Goryeo และ Joseon 
สถานทีน่ี้มชีือ่ว่า 'Anapji' แทนตอ่มาชิน้สว่นจากเครือ่งปั้นดนิเผาที่

แกะสลกัตวัอักษร "Wolji" ถกูคน้พบในปี 1980 และพบว่า Wolji มี
ความหมายของบ่อสะทอ้นดวงจันทร ์ดงันัน้ชือ่'Anapji'จงึเปลีย่นเป็น

ปัจจุบันพระราชวัง Donggung และ Wolji Pon   
เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมน:ูไกตุ่น๋โสม  
บา่ย     นําทา่นเดนิทางสู่  เมอืงเคยีงจู  เป็นเมอืงหลวงเกา่ของอาณาจักร

ชลิลา หนึง่ในสามอาณาจักรของเกาหลโีบราณโดยเคยีงจูเป็นเมอืง
โบราณอายุกว่าสองพันปี  คอืเริม่มกีารตัง้ถ ิน่ฐานเป็นเมอืงตัง้แตก่อ่น

ครสิตก์าล จนมารุ่งเรอืงถงึขดีสดุในศตวรรณที ่7 คนสว่นใหญ่รูจ้ักเมอืงนี้
จากซรีีย่เ์รือ่ง ซอนตอ๊ก ราชนิีสามแผ่นดนิ จากนัน้ นําทา่นชม หมูบ่า้น
คนตระกลูฉ่อย  ซึง่เป็นคนดัง้เดมิของจังหวัด  gyeongchangdo นํา

ทา่นชม ถํา้ซอกกรูมั (Seokguram) อกีหนึง่มรดกโลก จากลานจอด



 

 

 

รถจะเห็นอาคารสวยๆตัง้เรยีงรายไปตามเนนิเขา ลอ้มรอบดว้ยเทอืกเขา
เป็นทวิแถว  สวยงามจับตามาก  เดนิข ึน้เขาไปเพื่   อชมพระพุทธรูป

แกะสลกัจากหนิแกรนติอายุนับพันปีซึง่ ประดษิฐานอยู่ในถ้ํา จากนัน้ นํา
ทา่นชม หอดดูาวซอมซองแด หอดดูาวทีเ่กา่แกท่ีส่ดุทีย่ังคงเหลอือยู่

ในเอเชยีตะวันออก ถกูสรา้งขึน้ในรัชสมัยของสมเด็จพระราชนิีซอนดอ๊ก
(Seon Deok) แห่งอาณาจักรชลิลา เพือ่ใชส้าํหรับการสงัเกตดาวในการ
คาดการณ์สภาพอากาศ  และถกูกําหนดใหเ้ป็นสมบัตขิองชาต ิจากนัน้ 

นําทา่น   เดนิทางสู่  วดัพลุกกุซา  สรา้งขึน้อาณาจักรชลิลา่มาตัง้เเตปี่  
ค.ศ.535 ซึง่วัดเเห่งนี้มคีวามสวยงามเเละสมบูรณ์เเบบอย่างมาก จนทํา
ใหไ้ดร้ับการคดัเลอืกเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากองคก์าร  UNESCO เมือ่ปี ค.ศ.1995 ทําใหก้ลายเป็น

สถานทีท่อ่งเทีย่วสาํคญัของเมอืงเคยีงจู ภายในวัดจะมเีจดยีเ์กา่เเก ่อันเป็นสญัลกัษณ์ของวัดโดยเจดยีท์ัง้
สององคนั์น้มกีารคดัลอกเเบบไปเเสดงทีพ่พิธิภณัฑเ์มอืงเคยีงจูอกีดว้ย ซึง่มชีือ่เรยีกกนัว่าเจดยี ์Seoktap และ 

Dabotap จากนัน้ นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงปซูาน  
คํา่  บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร เมน:ูโอซมัพลุโกก ิหรอื สกุ ีก้ ึง่นํา้ก ึง่แหง้  

:ทีพ่กั: KING  HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั: 
(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วัน กอ่นวันเดนิทาง) 

วนัทีส่ ี ่ หมูบ่า้นวฒันธรรมคมัชอน(ซานโตรนิ ีเ่กาหล)ี–Songdo Skywalk - พพิธิภณัฑส์าหรา่ย   

Busan Tower - Duty Free - ตลาดปลาจากลัช ิ– ตลาดนมัโพดง            เชา้,เทีย่ง,เย็น 
เชา้           บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นําทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นวฒันธรรมคมัชอน หรอื ซานโตรนิีเ่กาหล ี

โดยชือ่เรยีกนี้มาจากลกัษณะอันโดดเดน่ของหมู่บา้นวัฒนธรรมคมัชอน 
หมู่บา้นทีต่ัง้อยู่บน เนนิเขา เรยีงตวัสลบักนัไปมาสสีนัสดใส ในอดตี

หมู่บา้นนี้เคยเป็นทีอ่ยู่อาศยัของของผูล้ีภ้ยัสงครามเกาหล ีจนในปี 2009 
รัฐบาลเกาหล ีไดส้ง่เสรมิการทอ่งเทีย่วมกีารพัฒนาปรับปรุงทศันียภาพ 
ใหน่้าอยู่มากยิง่ข ึน้ โดยปรับเปลีย่น หมู่บา้นคมัชอนใหม้สีสีนัโดดเดน่

ดว้ยการทาสวีาดภาพ ตามกําแพงและตวับา้น ใหด้สูดใส น่ารัก บา้นเรอืน 

หลายหลงัเปลีย่นเป็นสตดูโิอและแกลลอรีบ่างจุดก็เป็นรา้นขายสนิคา้ 
ทัง้สนิคา้พืน้เมอืงสนิคา้สมัยใหม่ รวมไปถงึรา้นกาแฟ และไดโ้ดง่ดงัจาก

ซรีีย่เ์รือ่ง Running Man ทีม่าถา่ยทําทีน่ี่ จงึทําใหห้มู่บา้นวัฒนธรรมคมั
ชอนแห่งนี้เป็นทีรู่จ้ักมนัีกทอ่งเทีย่วชาวเกาหลแีละตา่งประเทศมาเทีย่ว

กนัมากขึน้  จากนัน้  นําทา่น เดนิทางสู ่ Songdo Skywalk (ซองโด 
สกายวอลค์)  เป็นสะพานชมววิทีท่อดยาวลงไปในทะเลความ ยาว
ประมาณ 104 เมตร ตัง้อยู่บรเิวณ ชายหาดซองโด นอกจากนี้ยังเป็นที่

ถา่ยทํารายการ ดงัของเกาหล ีเชน่  We Got Married ฯลฯ นําทา่น
เดนิทางสู ่พพิธิภณัฑส์าหรา่ย (Seaweed Museum) ซึง่ทา่นจะได ้
เรยีนรูก้ารทําสาหร่ายของชาวเกาหล ีประวัตคิวาม   เป็นมาและความผูก

ผันทีช่าวเกาหลทีีม่ตีอ่สาหร่าย จากนัน้เก็บภาพความประทบัใจ กบัการ
สวม ใสช่ดุประจําชาตขิองประเทศเกาหลใีต ้“ฮันบก”  จากนัน้ นําทา่น

เดนิทางสู ่ปซูานทาวเวอร ์( Busan Tower) ตัง้อยู่ในสวนยองดซูาน   
ปูซานทาวเวอรแ์ห่งนี้  สงู 69 เมตร สงูกว่าระดบัน้ําทะเล   120เมตร ถอื
เป็น Landmark สาํคญัของเมอืง สาํหรับชัน้แรกของหอคอย เป็นบรเิวณ

ขายของทีร่ะลกึ และงานหัตถกรรมแบบดัง้เดมิของเกาหล ีเชน่ พวง
กญุแจ ,เครือ่งปั้นดนิเผา ,ตุก๊ตา และอืน่ๆ อกีมากมายคนทีม่าเทีย่วทีน่ี่ 

สว่นมากจะเป็นคูร่ัก ทัง้ชาวเกาหลแีละนักทอ่งเทีย่วตา่งชาต ิคูร่ัก
สว่นมากจะเตรยีมกญุแจมาคลอ้งตรง ทีร่าวระเบยีงรอบฐานของหอคอย 
เพราะมคีวามเชือ่ว่าคูร่ักทีไ่ดม้าคลอ้งกญุแจทีน่ี่จะรักกนัยาวนาน

ตลอดไป สว่นดา้นบนสดุของหอคอยเป็นจุดสาํหรับชมววิทวิทศันข์อง
เมอืงปูซานแบบพาโนราม่า 360องศา ไม่รวมคา่ข ึน้ลฟิทแ์ละกญุแจคูร่ัก  

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมน:ูคาลบ ิ(แบบเซ็ท) 
บา่ย แวะชม ศนูยรว์มเครือ่งสําอางค ์ เลอืกซือ้ผลติภณัฑบํ์ารุงผวิหนา้และ

เครือ่งสาํอางคห์ลากหลายแบรนด ์อาทิ  B2B ,Closee Dr.,Rojukiss, ครมีเมอืกหอยทาก , เซรั่มพษิงู , ครมี

โบท็อก, เจลอโรเวร่า. ครมีน้ําแตก, BB Cream ฯลฯ แวะชม รา้นนํา้มนั
สนเข็มแดง  มหศจัรรยแ์ห่งธรรมชาตผิ่านผลงานการวจิัยมากมายจาก
มหาวทิยาลยัแห่งชาตโิซล  ประเทศเกาหลใีตม้สีรรพคณุชว่ยลดไข

มันัและน้ําตาลในกระแสเลอืด  ป้องกนัการเกดิเสน้เลอืด  ตบี แตก  ตนั 
และสามารถลา้งสารพษิในร่างกายเพือ่เพิม่ภมูติา้นทานและทําใหอ้ายุยนื

แบบชาวเกาหล ี ชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษี ณ Duty Free  ใหท้า่นได ้
เลอืกซือ้สนิคา้แบรนด์  เนมนําเขา้จากตา่งประเทศมากมายหลากหลาย
ชนดิ  จากนัน้  นําทา่นเดนิทางสู ่ ตลาดปลาจากลัชิ  (Jagalchi 



 

 

 

Market) แหลง่รวมขายสง่ปลาทกุชนดิ  ทกุวันจะมขีองสดของทะเลมากมายนํามาประมูลกนัในยามเชา้มดื  
และชว่งสายยังสามารถซือ้ในราคาปลกีทีค่อ่นขา้งถกู  จากนัน้ นําทา่นเดนิทางสู ่ ตลาดนมัโพดง 

(Nampodong Street) แหลง่ชอ้ปป้ิงขนาดใหญ่อกีแห่งหนึง่ของเมอืงปูซาน ทีน่ี่เต็มไปดว้ยรา้นคา้  เสือ้ผา้ 
เครือ่งประดบั เครือ่งสาํอาง ของฝาก ของทีร่ะลกึ มากมายใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงอย่างจุใจอกีทัง้ยังมอีาหารแบบ  

Local ใหท้า่นไดเ้ลอืกทานแบบเต็มที ่

คํา่    บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร BUFFET AT JAGALCHI 

            : ทีพ่กั:KING  HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั : 
(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพกั ทางบรษิทัจะทาํการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 5-7 วนั กอ่นวนัเดนิทาง)ว ั

วนัทีห่า้         วดัแฮดงยงกุงซา – แทก ู– หมูบ่า้นอซกล – ตลาดซอมนุ – ถนนสตรทีฟู้ ด   
 Super Market – สนามบนินานาชาตแิทก ู                                  เชา้,เทีย่ง                                    

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
จากนัน้ นําทา่นเดนิทางสู่  วดัแฮดงยงกงุซา( Haedong 
Yonggungsa Temple) วัดเกา่แกท่ีส่วยสดุในปูซาน สรา้งอยู่บน

โขดหนิรมิทะเล  มาตัง้แตปี่  1376 และไดทํ้าการบูรณะอกีครัง้ในปี  
1970 จนมาถงึปัจจุบัน  โดยจะมเีจดยีส์ามชัน้  และสงิโตสีต่วั  หัน
หนา้ออกไปทางทะเล  ซึง่สงิโตทัง้สีต่วันี้  คอืสญัลกัษณ์ของความ

ยนิดี ความโกรธ  ความเศรา้  และความสขุ  จากนัน้ นําทา่นแวะชม
ศนูยส์มุนไพรบํารุงตบั ฮอกเกตนาม ูตน้ไมช้นดินี้เจรญิเตบิโตในป่า

ลกึบนภเูขาทีป่ราศจากมลภาวะและระดบัสงูเหนือน้ําทะเล 50-800
เมตร ชาวเกาหลรีุ่นใหม่นยิมนํามารับประทานเพือ่ชว่ยดแูลตบัให ้
สะอาดแข็งแรง ป้องกนัโรคตบัแข็ง ไม่ถกูทําลายจากการดืม่แอลกอฮอล ์กาแฟ บุหรี ่สารตกคา้งจากอาหาร

และยา ศนูยโ์สมรฐับาล  ซึง่รับรองคณุภาพจากรัฐบาล เป็นโสมที่
อายุ 6 ปี ซ ึง่ถอืว่ามคีณุภาพดทีีส่ดุ ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้โสมคณุภาพ

และราคาถกูกว่าไทย 2 เทา่ โสมเกาหลถีอืเป็นยาบํารุงร่างกาย หรอื
สามารถซือ้เป็นของฝากจากประเทศเกาหล ี จากนัน้  นําทกุทา่น
เดนิทางกลบัสู ่เมอืงแทก ู

เทีย่ง      รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมน:ูชาบชูาบ ู 
บา่ย    นําทา่นชม หมูบ่า้นอซกล (Daegu Otgol Village) ตัง้อยู่

บรเิวณเขาพัลกงซาน หมู่บา้นเกา่แกเ่ป็นทีอ่ยู่ของพวกขนุนางและ
ชนชัน้สงู แห่งยุคสมัยราชวงศโ์ชซอน ถกูสรา้งขึน้ในปี 1630 โดย
ตระกลู Choi ตระกลูเกา่แกข่องเมอืงแทก ูเป็นทีรู่จ้ักกนัดใีนฐานะ

สถานทีถ่า่ยทํารายการชือ่ดงัอย่าง RunningManและซรียีเ์รือ่ง 
Jekyll and Hyde  
จากนัน้ นําทา่นเดนิทางสู ่ตลาดซอมนุ หนึง่ในตลาดทีเ่กา่แกท่ีส่ดุ

ของเมอืงแทก ูดําเนนิการคา้มาตัง้แตส่มัยโซชอน ปัจจุบันเป็น   
ตลาดใหญ่ทีร่วมสนิคา้อุปโภค บรโิภคไวห้ลากหลาย  ประเภท

เปรยีบเสมอืนย่านจตจุักร ประตน้ํูา เดนิทางสู ่ถนนสตรทีฟู้ ด เต็ม
ไปดว้ยรา้นอาหารพืน้เมอืงยอดนยิมของเกาหล ีกระจายตามสองฝ่ัง
ถนน จากนัน้นําทา่น แวะละลายเงนิวอน Super Market เลอืก

ซือ้สนิคา้เกาหลโีดยเฉพาะของกนิ เชน่ บะหมีซ่นิราเมยีน (มาม่าส
ไตลเ์กาหล)ี,อูดง้,กมิจ,ิขนมชอ็คโกพ้าย,น้ําจิม้ปรุงรสหมูย่างเกาหล,ีไกตุ่น๋โสมสาํเร็จรูปในราคาพเิศษ ไดเ้วลา

พอสมควรเดนิทางสูส่นามบนิแทกู 
21.25 น.   เดนิทางกลบั กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ t’Way  เทีย่วบนิที ่TW105  
00.55+1 น.   ถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 



 

 

 

หากทา่นตอ้งซือ้บตัรโดยสารภายในประเทศเพือ่ไปและกลบักรงุเทพฯ    

กรณุาแจง้บรษิทั กอ่นทําการจอง มฉิะน ัน้ บรษิทัฯ มสิามารถรบัผดิชอบใดใด ท ัง้ส ิน้  

ราคาทัวรร์วม ราคาทัวรไ์มร่วม 

- คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบัชัน้ประหยัดพรอ้ม
คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามทีร่ะบุในรายการ (ตั๋ว

กรุ๊ปไมส่ามารถเลือ่นวันกลับได ้ตอ้งไป-กลับพรอ้ม

คณะเทา่นัน้ ) ทีน่ั่งเป็นไปตามสายการบนิจัดสรร
ตามกรุ๊ปทวัร ์ไม่สามารถระบุได ้

- คา่อาหารทกุมือ้ ตามทีร่ะบุในรายการ 
- คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามทีร่ะบุในรายการ 
- คา่ทีพ่ักตามระบุในรายการ พักหอ้งละ 2 -3 ทา่น 

ตามโรงแรมทีร่ะบุหรอืเทยีบเทา่ 
- คา่ยานพาหนะนําเทีย่วตามรายการ 

- คา่น้ําหนักสมัภาระ สายการบนิ T’Way 
กําหนดน้ําหนักสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่งไป-
กลบั ทา่นละ 20กก สมัภาระถอืข ึน้เครือ่ง( Carry 

on) 10 กก. 
- คา่หัวหนา้ทวัรนํ์าทา่นทอ่งเทีย่วตลอดรายการใน

ตา่งประเทศ 
- คา่ประกนัอุบัตเิหตรุะหว่างเดนิทาง  การชดเชย

อุบัตเิหตสุว่นบุคคลกรณีเสยีชวีติสญูเสยี   อวัยว ะ 

สายตาหรอืทพุพลภาพถาวรส ิน้เชงิ  1,000,000 
บาท  การรักษาพยาบาลตอ่อุบัตเิหตแุตล่ะครัง้
500,000บาท(เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ ไม่รวม

ประกนัสขุภาพ ทา่นสามารถสัง่ซือ้ประกนัสขุภาพ
เพิม่ได ้

 

- พาสปอตตา่งชาต ิ(ชําระเพิม่ 800บาท/ทา่น) 
- คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง , คา่

โทรศพัทส์ว่นตวั , คา่ซกัรดี , มนิบิารใ์นหอ้ง , รวมถงึ
คา่อาหาร และเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ 
(หากทา่นตอ้งการสัง่เพิม่ กรุณาตดิตอ่หัวหนา้ทวัร์

แลว้จ่ายเพิม่เองตา่งหาก) 
- คา่ทปิคนขบัรถและไกดท์อ้งถิน่ทา่นละ  50 ,000 

วอนหรอื 1,500 บาท ตอ่ทา่นตลอด ทัง้ทรปิ(ชาํระ

ทีส่นามบนิ) 
- คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

(กรณี ทีท่า่นตอ้งการ ใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิทหรอื
ตอ้งการใบกํากับภาษี) 

- คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระทีห่นักเกนิ จากสายการบนิ

กําหนด (ปกต ิ15 กก.) 
- คา่วซีา่สาํหรับพาสปอรต์ตา่งดา้ว 

กรุณาเตรยีมเอกสารคอื 1)พาสปอรต์ 2)ใบประจําตวั

คนตา่งดา้ว 3)ใบสาํคญัถิน่ทีอ่ยู่ 4)สาํเนาทะเบยีน
บา้น(ถา้ม)ี 5)สมุดบัญชเีงนิฝาก(ถา้ม)ี 6)รูปถา่ยส ี2 

นิว้ 2 รูป แลว้ทางบรษัิทฯจะเป็นผูด้ําเนนิการยืน่วซีา่
ใหท้า่นโดยจ่ายคา่บรกิารตา่งหาก 
(สําหรับหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว  เจา้ของหนังสอืเดนิทาง

ตอ้งทําเรือ่งแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยืน่วซีา่) 

 

ประกาศสําคญั รับเฉพาะผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว คา่ทวัรท์ีจ่่ายใหก้บัผูจ้ัด เป็นการชาํระแบบจ่ายชาํระขาด และผู ้

จัดไดช้าํระใหก้บัสายการบนิและสถานทีต่า่งๆ แบบชาํระขาดเชน่กนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะนัน้หากทา่นไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอื
ใชบ้รกิารตามรายการไม่ดว้ยสาเหตใุด หรอืไดร้ับการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศในรายการ (ประเทศไทย

และประเทศเกาหลใีต)้  ทางผูจ้ัด ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมทัง้คา่ตัว๋เครือ่งบนิใหแ้กท่า่น  

*ขอสงวนสทิธใ์นการปรับเปลีย่นราคาเพิม่ หากมกีารปรับขึน้ของภาษีน้ํามันหรอืภาษีใดๆ จากสายการบนิ * 

หมายเหตสํุาคญั  : ราคาและคา่บรกิารเป็นราคาตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่ชาํระเงนิคา่จองทวัร ์ คา่ทวัร ์มสิามารถ
เปลีย่นแปลง วันเดนิทาง ชือ่ผูเ้ดนิทาง และ/หรอื ยกเลกิ เลือ่นวันเดนิทาง ขอคนืเงนิมัดจํา คา่ทวัรไ์ดท้กุกรณี และ กรณีทีท่า่น

เดนิทางมาจากตา่งจังหวัด โดยเครือ่งบนิภายใน กรุณาแจง้บรษัิทฯกอ่นทีทํ่าการจองตัว๋เครือ่งบนิ มฉิะนัน้ บรษัิทฯไม่
รับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้ กรณีกรุ๊ปไม่สามารถออกเดนิทางโดยจํานวนสมาชกิไม่ถงึ 20 ทา่น บรษัิทฯแจง้ทา่นกอ่นการ
เดนิทาง 7 วัน โดยคนืเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทา่นทัง้หมด หรอืเลือ่นการเดนิทางในชว่งการเดนิทางอืน่ และคา่บรกิารนี้รับเฉพาะ

นักทอ่งเทีย่วชาวไทยเทา่นัน้ และกรณีทีท่า่นเมือ่เดนิทางถงึแลว้ไมท่อ่งเทีย่วพรอ้มคณะบรษิทัฯขอเรยีกชําระเงนิเพ ิม่
ทา่นละ 300 USD   ประเทศเกาหลใีตจ้ะมชีา่งภาพมาถา่ยรปู และชว่ยดแูลอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

และวนัสดุทา้ยชา่งภาพจะนําภาพถา่ยมาจําหนา่ยกบัลกูทวัร ์หากวา่ทา่นใดสนใจสามารถซือ้ได ้แตถ่า้ทา่นใดไม่
สนใจก็ไมต่อ้งซือ้ เพราะทางบรษิทัทวัรไ์มม่กีารบงัคบัลกูทวัรซ์ือ้แตอ่ยา่งใด แตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหนา้ 
 

ขอ้ความสําคญั โปรดอา่นอยา่งละเอยีด 
ในกรณีทีล่กูคา้เดนิทางไปประเทศเกาหลใีต ้แลว้ไมส่ามารถผา่น เขา้-ออก นอกประเทศได ้ทําใหล้กูคา้ตอ้งถกู

สง่ตวักลบัเขา้ประเทศไทย จงึมคีา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ในการเปลีย่นต ัว๋ขากลบั และรวมถงึคา่บรกิารอืน่ๆทีเ่กดิขึน้ดว้ย ฉะน ัน้ 
ลกูคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบในคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ท ีท่างประเทศน ัน้ๆเรยีกเก็บ ทางผูจ้ดัและทางสายการบนิจะไม่
รบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ในทกุกรณี หรอืตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเทีย่วบนิถดัไปทีม่ที ีน่ ัง่วา่ง หรอืตามวนัเดนิทาง
ของต ัว๋เคร ือ่งบนิ ท ัง้น ี ้ข ึน้อยูท่างเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศเกาหลใีตแ้ละสายการบนิเป็นผูพ้จิารณา ทางผู ้
จดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้  ** ตม. ตรวจคนเขา้เมอืงประเทศเกาหลใีตจ้ะมกีารสุม่ตรวจ และอาจมกีารเรยีกไป
สมัภาษณ์ ในการทีท่างตรวจคนเขา้เมอืงเรยีกสมัภาษณ์น ัน้ ขึน้อยูก่บัทางตรวจคนเขา้เมอืงเป็นผูพ้จิารณา และอยูใ่น
ดลุพนิจิของทางเจา้หนา้ที ่ตม. ทางบรษิทัทวัรไ์มส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

  
 เง ือ่นไขในการจอง   มดัจําทา่นละ 8,000 บาทตอ่ทา่น  และ ชาํระสว่นทีเ่หลอืกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 15 วันลว่งหนา้ 

(การไม่ชาํระเงนิคา่มัดจํา หรอืชาํระไม่ครบ หรอืเชค็ธนาคารถกูระงับการจ่ายไม่ว่าดว้ยสาเหตใุดใด ผูจ้ัดมสีทิธยิกเลกิการจอง

หรอืยกเลกิการเดนิทาง)   

**สาํเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายุเหลอืมากกว่า 6 เดอืนกอ่นหมดอายุนับจากวันเดนิทางไป-กลบั*)  



 

 

 

กรุณาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายุและดา่นตรวจปฏเิสธการออกและ
เขา้เมอืงทา่น*** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมัดจํา หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื** 

เอกสารใชใ้นการเดนิทาง  
- หนังสอืเดนิทางทีเ่หลอือายุการใชง้านมากกว่า 6 เดอืน **กรณีทําหนังสอืเดนิทางเลม่ใหม่กรุณาเตรยีมหนังสอื

เดนิทางเลม่เกา่ไปดว้ย ณ วันเดนิทาง  หนังสอืรับรองการทํางานเป็นภาษาอังกฤษ (ตําแหน่ง, เงนิเดอืน) 
- สาํเนาบัตรพนักงาน และสาํเนาบัตรประจําตวัประชาชน พรอ้มเซ็นสาํเนาถกูตอ้ง 
- กรณีทีท่า่นเป็นเจา้ของกจิการกรุณาเตรยีมสาํเนาหนังสอืจดทะเบยีนทีม่ชีือ่ทา่นพรอ้มเซ็นรับรองสาํเนา 

-    กรณีเป็นนักเรยีนนักศกึษาเตรยีมหนังสอืรับรองจากทางสถาบันเป็นภาษาอังกฤษ 
-    การเรยีกเก็บเอกสารเพิม่เตมินี้เพือ่ประโยชนใ์นการเดนิทางเขา้ประเทศเกาหลขีองทา่นทีท่างบรษัิทจะได ้  
     แจง้ใหห้ัวหนา้ทวัรท์ราบเพือ่ใหค้ําแนะนําทา่นในการเขา้เมอืงเกาหลใีต ้

การยกเลกิการจอง:เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เครือ่งบนิเป็นราคาแบบซือ้ขาด เมือ่ทา่นตกลงจองทวัรโ์ดยจ่ายเงนิมัดจํา 
หรอื คา่ทวัรท์ัง้หมดแลว้ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิ การเดนิทาง เลือ่นการเดนิทาง ขอคนืเงนิไม่ว่ากรณีใดทัง้ส ิน้  

หมายเหต ุ
กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นทําการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้
และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นได้

ยอมรบัเง ือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 25 ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน

, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม 

และ อุบัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  
6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง
ตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้าํรองโรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสาํหรับผูส้บูบุหรี ่/ ปลอดบุหรี่

ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถ
รับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7วันกอ่นการเดนิทาง 
มฉิะนัน้ บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินการใหค้ําสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสารลงนาม

โดยผูม้อํีานาจของผูจ้ัดกํากบัเทา่นัน้  
11. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง

ไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศใน
รายการทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE กรณีโรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ ขอสงวนสทิธใิน
การจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่คา่ใชจ้่ายเพิม่  
13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยุดเทศกาลของเกาหลี หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลา

ในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขั บรถในการบรหิารเวลา ซึง่
อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน้ําดืม่วันละ1ขวดตอ่คนตอ่วัน เร ิม่ในวันที2่ของการเดนิทางถงึวันที5่ของการเดนิทางรวมจํานวน 4 ขวด 
15. การบรกิารของรถบัสนําเทีย่วเกาหล ีตามกฎหมายของประเทศเกาหล ีมัคคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความ
เหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตาม

สถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 
16. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดทํ้าไวส้าํหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอุบัตเิหตจุากการเดนิทางทอ่งเทีย่ว 

ตาม พ.ร.บ การทอ่งเทีย่ว เทา่นัน้ ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของ
บรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืว่าทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นชาํระเงนิคา่ทวัร ์ 
(ทา่นสามารถซือ้ประกนัสขุภาพ ในระหว่างการเดนิทางได ้จากบรษัิท ประกนัทัว่ไป และควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองให ้

ละเอยีด) 
17. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง

ไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศใน
รายการทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ 

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


