
 
วนัแรก              สนามบนิสวุรรณภูม ิ

 
22.30 น. พรอ้มกนั  ณ สนามบนิสวุรรณภูม ิ ช ัน้ 4 ประต ู6 เคานเ์ตอร์  L สายการบนิ T’WAY (TW) เจา้หนา้ทีค่อยใหก้าร

ตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกในการเชค็อนิ  
 

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

 
วนัทีส่อง            สนามบนิแทก ูประเทศเกาหลใีต ้- วดัดองฮวาซา - ถนนซากรุะ Palgongsan Cherry Blossom Road  
                         อุทยานแหง่ชาตพิลักงซาน - หมูบ่า้นมาบจิอง - ถนนดงซองโน  

 
01.55 น. นําทา่นเดนิทางสู ่ประเทศเกาหลใีต ้โดยเทีย่วบนิที ่TW106 
 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 5 ชัว่โมง ไมม่บีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง ** 
 

09.05 น. เดนิทางถงึ สนามบินแทก ูประเทศเกาหลใีต้  (เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ไทย 2 ช.ม.) หลงัจากผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้
เมอืงและศลุกากรแลว้ รถโคช้นําทกุทา่นขา้มทะเลตะวนัตกดว้ยสะพานแขวนยองจอง หรอื สะพานเพือ่ความหวงัในการ
รวมชาตทิีย่าวกวา่ 4.42กม. และมยีอดโดมสงู 107 เมตร ขอตอ้นรับทกุทา่นสู ่เมอืงแทก ู

 
จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่ วดัดองฮวาซา  เป็นวดัเกา่แกม่อีายกุวา่  1,500 ปี สรา้งในสมัยอาณาจักรชลิลา  ภายในมอีมิ
ตาภะพุทธเจา้  และพระพุทธรูปหนิพระศรศีากยมนุอียูด่า้นนอก  อกีหนึง่ไฮไลทก็์คอื ยคัซายอแรแดพลุ  (Yaksa-
yeoraedaebul) พระขนาดใหญท่ีส่รา้งขึน้เพือ่เป็นศนูยร์วมใจของผูม้าสวดมนตทํ์าบญุ มคีวามสงูถงึ  17 เมตร  
นอกจากนี ้ยังมหีอคอยหนิ โคมไฟหนิ รูปปัน้สงิโต และดอกไมท้ีป่ระดบัฐานพระพุทธรูปดา้นหลงัพระพุทธรูปเป็นหมูห่นิ
ทีโ่อบรอบสวยงามมาก นับเป็นผลงานประตมิากรรมหนิระดบัโลก   
 



 
กลางวนั บรกิารอาหาร กลางวนั  ณ ภตัตาคาร เมนู  ทคัโดรทิงั  สตไูกเ่กาหลี ใสไ่ก่ มนัฝร ัง่ แครอท แป้งต็อก  มรีสชาติ

เผ็ด เสริฟ์พรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ และเครือ่งเคยีง เมนูขึน้ชือ่ของเมอืงแทก!ู! 
 

จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่ อุทยานแหง่ชาตพิลักงซาน  เป็นสว่นหนึง่ของเทอืกเขาแทแบ็คทีท่อดตวัยาวมาจาก
ประเทศเกาหลเีหนอื ภเูขาศกัดิส์ทิธิม์ลีกัษณะคลา้ยกบัรูปร่างของพระพุทธรูปสามองคเ์ป็นหนึง่ในสถานทีม่ชี ือ่เสยีงของ
เมอืงแทก ูคนแทกจูะชอบมาเดนิปีนเขากนัเป็นประจํา  ระหวา่งทางนําทา่น ผา่นชม ถนนซากรุะ Palgongsan 
Cherry Blossom Road ตลอดสองขา้งทางระหวา่งทีร่ถกําลงัขึน้เขาพัลกงซานนัน้ จะเต็มไปดว้ยตน้ซากรุะทีบ่าน
สะพร่ังเรยีงรายสวยงาม และในทกุๆ  ปีทีน่ีก็่จะจัดงานเทศกาลดอกซากรุะ  หรอื  Palgongsan Cherry Blossom 
Festival ซึง่จัดเป็นประจําทกุปี 
หมายเหตุ : ดอกซากรุะจะเร ิม่บานประมาณชว่งปลายเดอืนมนีาคมถงึตน้เดอืนเมษายน หรอืในชว่งทีด่อก
ซากรุะบาน ท ัง้นีก้ารบานของดอกซากรุะขึน้อยูก่บัสภาพอากาศในแตล่ะ่ปี 

 
นอกจากนี ้ยังมเีคเบิล้คารไ์วค้อยใหบ้รกิารขึน้ไปยัง จดุชมววิบนยอด
เขาพลักงซาน รวมระยะทางกวา่ 1.2 กโิลเมตร  สามารถมองเห็น
เทอืกเขาสลบัซบัซอ้นหลายลกู  รวมตวักบัพรรณไมน้านาชนดิ
กลายเป็นววิทวิทศันท์ีส่วยงาม ซึง่การขึน้เคเบลิคารข์ ึน้ไปชมววิ
เขาพัลกงซานดา้นบนนัน้ ก็ถอืเป็นอกีหนึง่ไฮไลทท์ีพ่ลาดไมไ่ด ้
โดยเฉพาะในชว่งฤดใูบไมเ้ปลีย่นสจีะสวยงามมากเป็นพเิศษ เมือ่ขึน้
ไปดา้นบนจะเจอหนิ  Wish Rock ทีค่นเกาหลนียิมมาขอพรกนั มจีดุ
ใหคู้รั่กมาแขวนพวงกญุแจคลา้ยกบัทีโ่ซลทาวเวอร ์และมรีา้นอาหาร  
รา้นกาแฟไวค้อยบรกิารนักทอ่งเทีย่ว  ซึง่สามารถสัง่อาหารมาน่ังทาน
พรอ้มกบัดวูวิสวยๆ บนยอดเขาได ้  (ราคาทวัรไ์มร่วมคา่กระเชา้ขึน้
อุทยาน ประมาณ 11,000 วอน) 
 
 

 
จากนัน้นําทา่นไปยัง หมูบ่า้นมาบจิอง  หมูบ่า้นชาวนาเล็กๆ ทีภ่ายหลงัไดม้ฟ้ืีนฟใูหก้ลบัมามชีวีติชวีาอกีครัง้ โดยการ
ตกแตง่ละเลงสสีนัลงบนกําแพงจากภมูปัิญญาชาวบา้น ไมว่า่จะเป็นภาพดอกไม ้ภาพสตัว ์ภาพ 3 มติ ิภาพชวีติความ
เป็นอยูข่องชาวเกาหลจีากยคุ 1960 ถงึ 1980 จนทําใหห้มูบ่า้นเล็กๆ ทีปั่จจบุนัมกีารพักอาศยัอยูเ่พยีง 35 ครัวเรอืน
แหง่นีม้คีวามน่าสนใจมากขึน้ทเีดยีว เคยถกูใชเ้ป็นสถานทีถ่า่ยทํารายการชือ่ดงั Running Man และดว้ยความทีห่มูบ่า้น
มาบจิองนีม้ตํีานานเรือ่งเลา่เกีย่วกบัอศัวนิและมา้ ระหวา่งทางจะไดเ้ห็นสญัลกัษณ์ของมา้อยูต่ามจดุตา่งๆ ในหมูบ่า้นนี้
อกีดว้ย 

 

 
 

จากนัน้นําทา่นไปยัง ถนนดงซองโน ถนนสายแฟชัน่และแหลง่ชอ้ปป้ิงของวยัรุ่นแหง่เมอืงแทก ูมขีนาดใหญก่วา่เมยีง
ดงถงึ 5 เทา่ หรอืจะเรยีกไดว้า่ทีน่ีค่อื เมยีงดงแหง่เมอืงแทกู  ก็วา่ได ้แตค่นจะไมพ่ลกุพลา่นเทา่ในกรุงโซล สามารถ
เดนิชอ้ปป้ิงไดอ้ยา่งสบายใจ ถนนดงซองโนจะคกึคกัในชว่งเย็นถงึ ชว่งคํา่ๆ มรีา้นคา้เลอืกซือ้เยอะแยะไปหมด ไมว่า่จะ
เป็น รองเทา้ เสือ้ผา้ เครือ่งสาํอางค ์หรอืสนิคา้แบรนดด์งัอืน่ๆ มากมาย 

 



 
 
เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร เมนู บูลโกก ิหมูหมกัสไตลเ์กาหล ีมรีสชาตอิอกหวานเผ็ดเล็กนอ้ย โดยนํา

หมูลงในกระทะพรอ้มนํา้ซุปปรุงรส เมือ่สกุรบัประทานพรอ้มเครือ่งเคยีงและขา้วสวย 
 
พกัที ่   CRYSTAL DAEGU HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่าม            สวนสนุกอเีวลิด์ - เมอืงปูซาน  - เทศกาลดอกซากรุะจนิเฮ - สถานรีถไฟคยองฮวา - คอสเมตคิ  

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 

จากนัน้นําทา่นไปยัง สวนสนุกอเีวลิด์ ไดรั้บการออกแบบใหมใ่หเ้ป็นสวนสนุกในธมียโุรป  ซึง่ไดรั้บความนยิมทีส่ดุ  และ
ใหญท่ีส่ดุเป็นอนัดบั 3 ของประเทศเกาหลใีต ้สวนสนุกจะอยูโ่ดยรอบ  83 ทาวเวอร์ เพลดิเพลนิในสวนสนุกทีม่าใน  4 ธี
มดว้ยกนั ซึง่หนึง่ในนัน้เป็นสวนสนุกสาํหรับเด็กโดยเฉพาะ และพบกบัเครือ่งเลน่  และกจิกรรมกวา่  30 ชนดิ ภายในสวน
สนุกประกอบไปดว้ยพลาซา่ทีม่ธีมีแตกตา่งกนัไป  เชน่ พลาซา่สาํหรับเด็ก  (Children’s Plaza) พลาซา่สาํหรับวยัทนี  
(Young Town Plaza) เซ็นทรัลพลาซา่ (Central Plaza) นอกจากเครือ่งเลน่นานาชนดิทีเ่หมาะกบัทกุวยัแลว้  สวนสนุก
แหง่นียั้งมน้ํีาตกและน้ําพุ รวมไปถงึการแสดงแสงไฟและดอกไม ้รวมถงึสิง่อํานวยความสะดวกอืน่ๆ  
  

 
 
นอกจากนี้  ยังเป็น จดุชมววิดอกซากรุะ  ทีบ่านสะพร่ังและสวยทีส่ดุในแทกอูกีดว้ย  มมีมุน่ารักๆ  ใหถ้า่ยรูปมากมาย  
สว่นไฮไลทช์ว่งตอนกลางคนืจะมกีาร  Light Up ดอกซากรุะในสวนสนุกยอ้มไฟหลากสสีนั  และมรีถ Food Trucks ให ้
เดนิกนิกนัตลอดทาง  

 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู เมนู ไกตุ่น๋โสม อาหารบํารุงสขุภาพ ไกข่นาดกําลงัเหมาะ ยดัไส้

ดว้ยโสม แปะกว๊ย และสมุนไพรบํารุงรา่งกาย เสริฟ์ในหมอ้ดนิรอ้นๆ 
 

นําทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงปูซาน  เมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุในเกาหลรีองจากกรุงโซล  หอ้มลอ้มไปดว้ยทศันยีภาพทีส่วยงามกบั
เทอืกเขาสงูและแมน้ํ่าตา่งๆ สามารถทอ่งเทีย่วไดต้ลอดทัง้ปี ดว้ยความอเมซิง่ของสถานทีท่อ่งเทีย่ว  และความสวยงาม
ของธรรมชาต ิทําใหม้แีหลง่ทอ่งเทีย่วทีเ่ป็นทีน่ยิมและน่าสนใจมากมาย 
 

 
 



จากนัน้นําทา่นไปชมเทศกาลชมเทศกาลดอกซากรุะทีด่งั และสวยทีส่ดุในประเทศเกาหล ี เทศกาลดอกซากรุะบาน
จนิแฮ จะจัดขึน้ในชว่งปลายเดอืนมนีาคมถงึตน้เดอืนเมษายนของทกุปี ซึง่จะเต็มไปดว้ยดอกซากรุะสายพันธุเ์กาหลทีี่
บานสะพร่ังอยูท่ัว่เมอืงหลายแสนตน้ ซึง่ทีเ่กาหลจีะเรยีกวา่ ดอกพ็อตโกต โดยชว่งเวลาทีจั่ดงานจะมกีจิกรรมมากมาย
ทัง้ตอนกลางวนั และตอนกลางคนื ไฮไลทท์ีห่า้มพลาด ! คลองยอ
ชวาชอน  ซึง่จะมตีน้ซากรุะเรยีงรายเป็นอโุมงคส์ชีมพูบานสะพร่ัง
สวยงาม และขนาบขา้งไปดว้ยดอกคาโนลา่ ซึง่จะบานพรอ้มๆ กบั
ชว่งทีด่อกซากรุะบานดว้ย  
จากนัน้นําทา่นเดนิทางไปยัง สถานรีถไฟคยองฮวา  จดุชมซากรุะที่
สวยงามแหง่หนึง่ของเมอืงปซูาน บรเิวณนีจ้ะมอีโุมงคด์อกซากระยาว
ถงึ 800 เมตรขนานไปกบัทางรถไฟ เสน่หข์องสถานแีหง่นีค้อืรถไฟที่
ว ิง่ผา่นอโุมงคซ์ากระสชีมพูทีกํ่าลงัแผก่ิง่กา้นสวยงาม ดงึดดูใหท้กุ
คนอยากชมความสวยงามดว้ยตาตวัเอง ซึง่ปัจจบุนัเป็นแคต่วัสถานทีี่
ไมม่รีถไฟมาจอด แตไ่ดก้ลายเป็นสถานทีท่ีนั่กทอ่งเทีย่วนยิม
เดนิทางมาชมดอกซากรุะมากทีส่ดุแหง่หนึง่ และบรรยากาศที่
สวยงามของทีน่ีก็่ทําใหก้ลายเป็นสถานทีถ่า่ยทําซรียีด์งัหลายๆ เรือ่ง
ของเกาหล ีอาท ิSpring Waltz  
หมายเหตุ : ดอกซากรุะจะเร ิม่บานประมาณชว่งปลายเดอืนมนีาคมถงึตน้เดอืนเมษายน หรอืในชว่งทีด่อก
ซากรุะบาน ท ัง้นีก้ารบานของดอกซากรุะขึน้อยูก่บัสภาพอากาศในแตล่ะ่ปี 

 
จากนัน้นําทา่นแวะชอ้ปทีร่า้นเครือ่งสาํอางคย์อดนยิม COSMETIC OUTLET สวรรคข์องนักชอ้ปชาวไทย เพือ่เลอืก
ซือ้กลบัไปเป็นของฝาก มใีหเ้ลอืกมากมายหลากหลายแบนด ์ไมว่า่จะเป็นสกนิแครบํ์ารุงผวิแบรนดอ์ยา่ง DEWINS และ
แบรนด ์JSM ทีเ่ป็นสนิคา้หลกัของทางรา้น ไมว่า่จะเป็นครมีหอยทาก ครมีน้ําแตก ครมีขดัขีไ้คล สแตมเซลล ์โบท็อกซ ์
เป็นตน้ และยังมสีนิคา้อืน่ๆ อาทเิชน่ ครมีวา่นหางจระเข ้แป้งมา้โยก ยายอ้มผม แฮนดค์รมี ยาสระผม ฯลฯ 
 

เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร เมนู พอรค์คาลบิ  ตน้ตํารบัอาหารเลือ่งชือ่ของประเทศเกาหลใีต้  เป็นหมูยา่ง
ทีผ่า่นการหมกัจนไดท้ี ่นํามายา่งบนเตาถา่นรอ้นๆ สกุกําลงัด ีแลว้ตดัชิน้พอคํา  รบัประทานกบัซอส  กระเทยีม 
กมิจ  ิและใชใ้บผกักาดหอมสดหอ่เป็นคําๆ  คลา้ยเมีย่งคํา  แกลม้ดว้ยพรกิเกาหลเีม็ดโตสเีขยีวสด  พรอ้มขา้ว
สวย 

 
พกัที ่  DIAMOND PUSAN HOTEL / ARBAN CITY HOTEL (YEONSAN) หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 
วนัทีส่ ี ่             ชมซากรุะถนนดลัมาจ ิ- ผลติภณัฑนํ์า้มนัสน  - ศนูยส์มุนไพรโสม - หมูบ่า้นวฒันธรรมคมัชอน - ตลาดปลา  
                       จากลัช ิ- ศนูยส์มุนไพรฮอตเกนามู  - พลอยอเมทสิ - ดวิตีฟ้ร ี- ถนนนมัโพดง 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 

นําทา่นผา่นชมและแวะถา่ยรูปที ่ ถนนดลัมาจิ เป็นถนนสายชมววิเสน้เล็กๆ  ตามแนวเนนิเขา  Dalmaji Hill มคีวามยาว
ประมาณ 8 กโิลเมตร และมตีน้ซากรุะบานตลอดทาง เป็นอกีหนึง่จดุชมววิทีม่ชี ือ่เสยีงมาก  เพราะนอกจากจะไดช้มดอก
ซากรุะบานแลว้ ยังไดช้มววิทะเลปซูานอนักวา้งใหญต่ามบรเิวณจดุพักตา่งๆ ไดไ้ปพรอ้มๆ กนั 
 

 
 

จากนัน้นําทา่นชม หมูบ่า้นวฒันธรรมคมัชอน ถอืเป็นซานโตรนิแีหง่เกาหลใีต ้ตวัหมูบ่า้นตัง้อยูบ่นภเูขา และดว้ยสสีนั
สดใส อกีทัง้ยังมจีดุชมววิทีเ่ห็นน้ําทะเลกวา้งไกลสดุตา ทําใหท้ีน่ีไ่ดรั้บความนยิมจากนักทอ่งเทีย่วไมน่อ้ย เดมินัน้
หมูบ่า้นวฒันธรรมคมัชอนเป็นถิน่ฐานของผูค้นทีอ่พยพขึน้มาครัง้สงครามเกาหล ีซึง่ภายหลงัสงครามหมูบ่า้นเสือ่มโทรม
มาก กระทัง่ไดรั้บการฟ้ืนฟจูากนักศลิปะในเกาหลทีีร่่วมกนัตกแตง่หมูบ่า้นจนออกมาสวยงามอยา่งทกุวนันี ้ 
นําทา่นเรยีนรูก้ารทําผลติภัณฑท์ีส่กดัจาก ผลติภณัฑนํ์า้มนัสน  มสีรรพคณุชว่ยบํารุงร่างกาย ลดไขมัน ชว่ยควบคมุ
อาหาร และรักษาสมดลุในร่างกาย 
จากนัน้นําทา่นออกเดนิทางไปยัง ศนูยส์มุนไพรโสมเกาหลี สมนุไพรทีช่ว่ยเสรมิความแข็งแรงใหแ้กร่ะบบยอ่ยอาหาร 
ปอด ชว่ยทําใหจ้ติใจสงบ และเพิม่พละกําลงั มสีรรพคณุทางการแพทยช์ว่ยบํารุงหัวใจ ป้องกนัโรคหัวใจขาดเลอืด 
เสรมิประสทิธภิาพทางเพศ ลดและป้องกนัมะเร็ง 

 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั  ณ ภตัตคาร เมนู  จมิทคั ไกอ่บซอี ิว๊วุน้เสน้ เป็นเมนูอาหารเกาหลพีืน้เมอืงด ัง้เดมิ เป็น

ไกผ่ดัรวมกบัวุน้เสน้ มนัฝร ัง่ แครอท พรกิ และซอสดํา เนือ้ไกท่ีน่ ิม่ รสชาตคิลา้ยกบัไกพ่ะโลส้ตูรเกาหล ี



 
จากนัน้พาทา่นชม ศนูยส์มุนไพร ฮอตเกนามู  ตน้ไมช้นดินีเ้จรญิเตบิโตในป่าลกึบนภเูขาทีป่ราศจากมลภาวะ และสงู
เหนอืระดบัน้ําทะเล 50-800 เมตร ชว่ยดแูลตบัใหส้ะอาดแข็งแรง ป้องกนัโรคตบัแข็ง ไมถ่กูทําลายจากการดืม่
แอลกอฮอล ์กาแฟ บหุรี ่สารตกคา้งจากอาหาร และยา 
 
จากนัน้นําทา่นชม โรงงานเจยีระไนพลอยอเมทสิ  แดนเกาหลเีป็นแดนของพลอยสมีว่ง พลอยแหง่สขุภาพและนํา
โชค โดยมตีัง้แตส่มีว่งออ่นเย็นตา จนถงึสมีว่งไวน ์มเีสน่หเ์ยา้ยวนใจ พลอยนีจ้ะงามจับตาเมือ่มาทําเป็นแหวน จี ้ตา่งห ู
และสรอ้ยขอ้มอื 
 
จากนัน้นําทา่นเลอืกซือ้สนิคา้ปลอดภาษี ดวิตีฟ้รี ทีร่า้นคา้ปลอดภาษีทีใ่หญท่ีส่ดุในโซล  แหลง่รวมสนิคา้แบรนดเ์นม
มากมาย ไมว่า่จะเป็น น้ําหอม เสือ้ผา้ เครือ่งสาํอาง กระเป๋า นาฬกิา เครือ่งประดบัหลากหลายแบรนดด์งั และสนิคา้แบ
รนดอ์ืน่ๆ อกีมากมาย โดยชัน้ใตด้นิจะเป็นสนิคา้แบรนดห์รู และเครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์อาทเิชน่ PRADA, DIOR, LOUIS 
VUITTON, BULGARI, LONGCHAMP, COACH, GUCCI, MICHEL KORS, LOEWE, MIU MIU เป็นตน้ ในสว่นของ
ชัน้ที ่1 เป็นชอ็ป  CHANNEL และนาฬกิาดงัหลากหลายแบรนด ์อาทเิชน่ ROLEX, HERMES, OMEGA, TISSOT เป็น
ตน้ ชัน้ 2 เป็นชอ็ป  MCM ชัน้ที ่3 เป็นโซนเครือ่งสาํอางคห์ลากหลายแบรนดด์งั ไมว่า่จะเป็นแบรนด ์ SULWHASOO, 
HERA, LANEIGE, L'Oréal, SU:M37, ESTEE LAUDER, LANCOME, CHRISTIAN DIOR, BIOTHERM, MAC เป็นตน้ 
ชัน้ 4 จะเป็นสนิคา้แบรนดเ์นมอืน่ๆ และชัน้ที ่5 จะเป็นแบรนดข์องเกาหล ีและโซนรา้นอาหาร 
 

 
 
จากนัน้นําทา่นแวะ ตลาดปลาจากลัชี  ตัง้อยูใ่กลก้บัทา่เรอืนัมโพ ทีน่ีถ่อืวา่เป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงพูซานทีเ่นน้ทํา
อาชพีประมง จงึเป็นตลาดขายปลา และแหลง่อาหารทะเลทีใ่หญท่ีส่ดุของเกาหลใีต ้ภายในจะมสีตัวน้ํ์าแปลกๆ จํานวน
มาก และยังมรีาคาถกูกวา่ทอ้งตลาดทัว่ไปดว้ย โดยปลาหรอืสตัวท์ะเลก็จะมากนัแบบสดๆ มรีา้นคา้ทัง้ในตวัอาคาร และ
ภายนอกอาคารมากมาย ดา้นหลงัตลาดสามารถเดนิชมววิทา่เรอืได ้ 
 

 
 

จากนัน้นําทา่นอสิระชอ็ปป้ิงที ่ ยา่นนมัโพดง  เป็นถนนชอ้ปป้ิงทีโ่ดง่ดงัและคกึมากอกีแหง่ในปซูาน ขา้งๆกบัถนน
แฟชัน่ควงับก เปรยีบเสมอืนเป็นตลาดเมยีงดงแหง่เมอืงปซูาน ทีน่ีเ่ต็มไปดว้ยรา้นคา้ใหข้าชอ้ปไดเ้พลดิเพลนิใจ สนิคา้
สตรทีแบรนดต์า่งๆ ถกูยกมาตัง้ไวท้ีน่ีเ่ชน่เดยีวกบัในกรุงโซล นอกจากนัน้ทีน่ียั่งเป็นยา่นชอ้ปป้ิงทีเ่ต็มไปดว้ย คลบั บาร ์
รา้นอาหาร รา้นกาแฟ และทีส่าํคญัยังเป็นยา่นทีส่าํคญัในปซูานทีเ่ต็มไปดว้ยโรงภาพยนตรแ์ละโรงละคร ซึง่ปซูานได ้
เป็นเป็นเจา้ภาพจัดงานเทศกาลภาพยนตรน์านาชาตปิซูาน (BIFF) ในเดอืนตลุาคมของทกุปี  
 



 
 
เย็น  อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง 
 
พกัที ่   DIAMOND PUSAN HOTEL / ARBAN CITY HOTEL (YEONSAN) หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 
วนัทีห่า้             วดัแฮดงยงกกุซา - เมอืงเคยีงจู  - หอดดูาวชมซองแด - วดัพลกูกุซา – ถํา้ซ็อคครูมั - ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต  
                        ละลายเงนิวอน - สนามบนิแทก ูประเทศเกาหลใีต ้- สนามบนิสวุรรณภูม ิ
 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 

จากนัน้นําทา่นสกัการะขอพรที ่ วดัแฮดง ยงกงุซา  ถอืเป็นวดัเกา่แกแ่ละศกัดิส์ทิธิม์าก วา่กนัวา่แตเ่ดมิกอ่นทีจ่ะสรา้ง
วดั พืน้ทีต่รงนีม้คีวามแหง้แลง้ฝนไมต่กตามฤดกูาล กระทัง่พระภกิษุทา่นหนึง่ไดฝั้นเห็นเทพเจา้แหง่ความเมตตา ซึง่
สถติอยูใ่นทอ้งทะเล หากมองไปดา้นหนา้จะเห็นภเูขา และถา้มองไปดา้นหลงัของวดัจะเห็นน้ําทะเล ชาวบา้นจงึเชือ่วา่
หากอธษิฐานสวดมนตใ์นตอนเชา้ก็จะไดรั้บการตอบจากเทพเจา้แหง่ความเมตตาในชว่งเย็น บรรยากาศทางเขา้วดัจะ
เป็นเหมอืนตลาดนัดยอ่มๆ ทีม่คีนมาขายของมากมาย ทัง้ของกนิ ขนมพืน้บา้น เครือ่งราง เสือ้ผา้ และของทีร่ะลกึ ใหไ้ด ้
เดนิชมวถิชีวีติเล็กๆ ของคนปซูาน ในชว่งเดอืนเมษายนบรเิวณวดัและรอบๆ ก็จะงดงามไปดว้ยดอกซากรุะทีบ่านสะพร่ัง
ไปทัว่บรเิวณวดั  
 

 
 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเคยีงจ ูอดตีเมอืงหลวงของอาณาจักรชลิลา เป็นเมอืงแหง่ประวตัศิาสตรแ์ละวฒันธรรมจงึทําให ้
มแีหลง่ทอ่งเทีย่วทางวฒันธรรม และโบราณสถานกระจายอยูท่ัว่เมอืง  และมี 2 แหง่ทีไ่ดข้ ึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกจาก
องคก์ารยเูนสโกคอื วดัพุลกกุซา  และถ้ําซ็อคครัูม  ดว้ยความทีม่โีบราณสถานตัง้อยูก่ลางแจง้ใหเ้ห็นกนัทัว่ไป  จงึทําให ้
ไดรั้บฉายาวา่ “เมอืงแหง่พพิธิภัณฑไ์รกํ้าแพง” 

   
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู บบิมิบบั ขา้วยําสไตลเ์กาหล ีเสริฟ์บรกิารพรอ้มซุปชาบูหมอ้รอ้นๆ 

 
จากนําทา่นไปยังจดุแวะพักเล็กๆ ทีไ่มค่วรพลาด หอดดูาวชมซองแด หอดดูาวทีเ่กา่แกท่ีส่ดุทียั่งคงเหลอือยูใ่นเอเชยี
ตะวนัออก มอีายกุวา่  1,350 ปี ถกูบรรจใุหเ้ป็นสมบตัปิระจําชาตเิกาหลใีตลํ้าดบัที่  31 ซึง่ถกูสรา้งขึน้ในรัชสมัยสมเด็จ
พระราชนิซ็ีอนด็อกแหง่อาณาจักรชลิลา หอดดูาวมลีกัษณะการแบง่ชัน้ตรงกลาง  ออกเป็น 3 ชัน้ เพือ่เป็นชอ่งหนา้ตา่ง  
โดยดา้นบนและดา้นลา่งของขอบหนา้ตา่ง  แบง่เป็นดา้นละ  12 ชัน้ ซึง่หมายถงึจํานวนเดอืน  12 เดอืน ใน 1 ปีอกีดว้ย 
ดว้ยลกัษณะทางสถาปัตยกรรมทีโ่ดดเดน่ในเชงิประวตัศิาสตร ์และทางวทิยาศาสตร์  ทําใหท้ีแ่หง่นีก้ลายเป็นสว่นหนึง่
ของแถบโวลซ็อง  ซึง่เป็นบรเิวณพืน้ทีส่ว่นทีส่องของพืน้ทีป่ระวตัศิาสตรเ์มอืงเคยีงจู  บรเิวณรอบๆ มสีวนหญา้เป็นลาน
กวา้งไวส้าํหรับนักทอ่งเทีย่วน่ังเลน่ ปิกนคิ ป่ันจักรยาน หรอืเดนิเทีย่วชมธรรมชาตไิด ้ 
จากนัน้นําทา่นไปยัง วดัพลูกกุซา  ซึง่หมายถงึ  “วดัแหง่พระพุทธเจา้”  โดยวดัแหง่นีนั้น้ถอืเป็นผลงานชิน้เอก  และเป็น
ของยคุทองของศลิปะทางพุทธศาสนาในอาณาจักรชลิลา่ วดัแหง่นีไ้ดรั้บการขึน้ทะเบยีน  และกําหนดใหเ้ป็นมรดกโลก
ทางวฒันธรรม  โดยองคก์ารยเูนสโกในปี  ค.ศ. 1995 ดว้ยความงดงามทางศลิปะ  คณุคา่ทางประวตัศิาสตร์  และ
วฒันธรรม ซึง่มปีระวตัยิาวนานกวา่ 1,400 ปี นอกจากนีว้ดัแหง่นียั้งถอืเป็นวทิยาลยัพุทธศาสนา  
 



 
จากนัน้นําทา่นเดนิทางตอ่ไปยัง ถํา้ซ็อคครูมั  ตัง้อยูบ่นภเูขาดา้นเหนอืของทางวดัพุลกกุซา  เป็นวดัในพุทธศาสนา 
สรา้งขึน้ในสมัยอาณาจักรชลิลา่  ดา้นหนา้เป็นหอระฆังขนาดใหญ่  เมือ่เดนิเขา้ไปตามทางเดนิบนเขา ซึง่ไมช่นัมากใช ้
เวลาประมาณ  15 นาทจีะถงึดา้นในตวัวดั  มวีหิารซึง่สรา้งตดิกบัภเูขาดว้ยวธิกีารเจาะถ้ําเขา้ไป  เป็นถ้ําหนิแกรนติทีถ่กู
สรา้งขึน้โดยมนุษย ์คนเกาหลยีกยอ่งใหถ้ํ้าแหง่นีเ้ป็นผลงานชิน้เอกของศลิปะทางพุทธศาสนา 
ดา้นในมพีระประธานองคใ์หญ ่ พระศากยมุนทีธัคตัตา  สรา้งจากหนิขาว ดา้นหลงันัน้ลอ้มรอบดว้ยรูปแกะสลกันูนตํา่
ของพระสาวกอกี 8 องค ์และพระโพธสิตัวอ์กี 2 องค ์มโีครงสรา้งดัง้เดมิมาตัง้แตส่มัยศตวรรษที ่8 จนไดรั้บการขึน้
ทะเบยีนเป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมจากองคก์าร UNESCO ในปี ค.ศ.1995 ถอืเป็นอกีหนึง่ไฮไลทส์าํคญัของการมา
เทีย่วเมอืงเคยีงจเูลยทเีดยีว 
 จากนัน้นําทา่เดนิทางสู ่ เมอืงแทกู เมอืงแหง่ประวตัศิาสตรท์ีไ่ดรั้บการรับรองใหเ้ป็นมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโก ้  มี
สาวสวยระดบันางงามเกาหล ีเป็นแหลง่รวมเหลา่ผูม้คีวามรู ้และนักปราชญต์ัง้แตส่มัยโบราณ  ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 
2 ชัว่โมง 
นําทา่นเพลนิเพลนิกบัการแวะซือ้ของฝากที ่ ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต  (ละลายเงนิวอน ซือ้ 5 แถม 1) สาหร่าย ขนมตา่งๆ 
ชอ็กโกแล็ตหนิ ซเีรยีลชอ็กโก ้ผลติภัณฑข์องใบ และรากฝอยของโสมในรูปแบบขนม ชาโสม โคลนพอกหนา้โสม 
ครมีลา้งหนา้โสม เครือ่งสาํอางโสม และยังมกีมิจ ิเปเปโร (ป๊อกกีเ้กาหล)ี ชนิราเมง (มามา่เกาหล)ี นมกลว้ย เป็นตน้ 
 

 
 

สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิแทก ูเมอืงแทก ูประเทศเกาหลใีต ้เพือ่เดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ  
 
21.25 น. นําทา่นเดนิทางสู ่ประเทศไทย โดยเทีย่วบนิที ่TW105  
 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 5 ชัว่โมง ไมม่บีรกิารอาหาร และเครือ่งดืม่บนเครือ่ง ** 
 

00.55 น. เดนิทางถงึประเทศไทย สนามบนิสวุรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ 
 

** ขอ้ความสําคญั โปรดอา่นอยา่งละเอยีด ** 
 

ในกรณีทีต่อ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ ท ัง้เครือ่งบนิ รถทวัร ์และรถไฟ กอ่นทําการออกต ัว๋โดยสาร กรุณาสอบถามที่
เจา้หนา้ทีท่กุคร ัง้ เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นเทีย่วบนิ หรอืเวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

มเิชน่น ัน้ ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดใดท ัง้ส ิน้  
ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร  

 
การพจิารณาการเขา้-ออก ณ ประเทศจดุหมายปลายทาง ถอืเป็นสทิธิใ์นทางกฎหมายของประเทศน ัน้ๆ โดยทาง

เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานเป็นผูต้ดัสนิชีข้าด ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้หากทา่น
ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศทีร่ะบุในรายการเดนิทาง ซึง่มคีา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ในการเปลีย่นต ัว๋ขากลบั และรวมถงึ
คา่บรกิารอืน่ๆ ทีเ่กดิข ึน้ดว้ย ฉะน ัน้ ทา่นจะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบในคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ทีท่างประเทศน ัน้ๆ เรยีกเก็บ ทางผูจ้ดั
และทางสายการบนิจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ทกุกรณี หากตอ้งกลบัประเทศไทยในเทีย่วบนิถดัไปทีม่ที ีน่ ัง่วา่ง หรอื
ตามวนัเดนิทางของต ัว๋เครือ่งบนิ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศเกาหลใีต ้และสายการบนิเป็นผู ้
พจิารณาเทา่น ัน้ ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ  ท ัง้ส ิน้ และขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิาร ไมว่า่กรณีใดๆ ซึง่อยู่
นอกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษิทั 
 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 
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** 
 
โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ีถ่ว้นกอ่นการจองทวัรท์กุคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง  ในกรณียกเลกิการเดนิทางตอ้งยกเลกิ 30 วนั
กอ่นการเดนิทางเทา่นัน้ ไมเ่ชน่นัน้ ทางบรษัิทจะไมค่นืมัดจําไมว่า่ดว้ยกรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ คา่ทวัรท์ีจ่า่ยใหก้บัผูจั้ดเป็นการชาํระแบบจา่ยชาํระ
ขาด และผูจั้ดไดช้าํระใหก้บัทางสายการบนิและสถานทีต่า่งๆ แบบชาํระขาดกอ่นออกเดนิทางเชน่กนั ฉะนัน้ หากทา่นไมไ่ดร้่วมเดนิทาง 
หรอืใชบ้รกิารตามรายการไมว่า่ดว้ยสาเหตใุด หรอืไดรั้บการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศในรายการ (ประเทศไทย และ
ประเทศเกาหลใีต)้ ทางผูจั้ดขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมทัง้คา่ตัว๋เครือ่งบนิใหแ้กท่า่น 
 
หมายเหต ุ: ตามนโยบายของรฐับาลเกาหลใีต ้ รว่มกบัการทอ่งเทีย่วเกาหลใีตเ้พือ่โปรโมทสนิคา้ในนามของรา้นรฐับาล คอื 
สมุนไพรโสม , สมุนไพรฮอตเกนามู , นํา้มนัสน, ศนูยเ์ครือ่งสําอางค ์(คอสเมตคิ) , พลอยอเมทสิ และรา้นคา้ปลอดภาษ ี(ดวิตี้
ฟร)ี ซึง่จําเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์ทางบรษิทัฯ จงึอยากเรยีนชีแ้จงลกูคา้ทกุทา่นวา่ รา้น
รฐับาลทกุรา้นจําเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชม หากประสงคจ์ะซือ้หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไมม่ี
การบงัคบัใดๆ ท ัง้ส ิน้  

• ทวัรค์รัง้นีม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเป็นหมูค่ณะเทา่นัน้ ถา้ ลกูคา้ตอ้งการแยกตวัออกจากกรุ๊ปทวัร ์โดยไมล่งรา้นชอ็ปป้ิง 
เชน่ รา้นโสม/ฮอกเกนาม/ูน้ํามันสน/เครือ่งสาํอางคค์อสเมตคิ/พลอยอเมทสิ ทางบรษัิทจะคดิคา่ดําเนนิการในการแยกทอ่งเทีย่ว
เอง 300 USD ตอ่ทา่น 

• ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ราคานีเ้ฉพาะนักทอ่งเทีย่วชาวไทยเทา่นัน้ ถา้หากเป็นชาวตา่งชาตจิะตอ้งเพิม่จากราคาคา่ทวัรป์กติ อกี 
100 USD ตอ่ทา่น  

• ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรม หรอืรายการอาหาร โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทัง้นีข้ ึน้อยูต่ามความเหมาะสม 
• โรงแรมทีพั่กทีอ่าจะมกีารสลบัปรับเปลีย่นขึน้อยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลกั โดยคํานงึถงึผลประโยชนล์กูคา้เป็นหลกั 
• ประเทศเกาหลใีตม้ชีา่งภาพมาถา่ยรูป และมาจําหน่ายวนัสดุทา้ย ลกูทวัรท์า่นใดสนใจสามารถซือ้ได ้โดยไมม่กีารบงัคบัลกูทวัร์

ทัง้สนิ แตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหนา้ 
• กรณีตดักรุ๊ปเหมาทีเ่ป็นนักเรยีน นักศกึษา ครู ธรุกจิขายตรงเครือ่งสาํอางค ์หมอ พยาบาล  ชาวตา่งชาต ิหรอืกรุ๊ปทีม่กีารขอดู

งานจะตอ้งสอบถามราคาใหมท่กุครัง้ 
• หากมเีพือ่นหรอืญาตขิองทา่นตอ้งการร่วมเดนิทางระหวา่ง การทอ่งเทีย่วในประเทศเกาหล ีหรอื เกดิ ปัญหาตา่งๆ ตลอดจน

ขอ้แนะนํา  กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีท่ีรั่บผดิชอบ  หากทา่นมคีวามจําเป็นตอ้งรับฝากของจากผูอ้ืน่  เพือ่ทีจ่ะนําไปยังประเทศนัน้ๆ  
หรอืนํากลบัประเทศไทย ควรตรวจสิง่ของนัน้วา่ตอ้งไมเ่ป็นสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่ของผดิกฎหมายบางประเภท อาจมโีทษถงึขัน้
ประหารชวีติ ทางเจา้หนา้ทีจ่ะไมรั่บฝากกระเป๋าหรอืสิง่ของใดใด 

 
** ส ัง่ซือ้ซมิกบัเราสะดวกไมต่อ้งลงทะเบยีนใหยุ้ง่ยาก รอรบัไดเ้ลยทีส่นามบนิ ** 

 
สําหรับซมิอนิเตอรเ์น็ตของ TRUE TRAVEL SIM ASIA สามารถเลน่เน็ตในประเทศโซนเอเชยี ไมว่า่จะเป็น ญีปุ่่ น 
เกาหลใีต ้ฮอ่งกง มาเกา๊ ไตห้วนั จนี สงิคโปร ์พมา่ อนิโดนเีซยี  โดยม ีDATA ใหใ้ชง้าน 4GB สามารถใชง้าน
ไดต้อ่เนือ่งสงูสดุ 8 วนั หากทา่นใดสนใจส ัง่ซือ้ซมิ สามารถส ัง่ซือ้ไดก้บัทางเจา้หนา้ที ่และชําระเงนิพรอ้ม
มดัจําคา่ทวัร ์หรอืคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 
 



 
 
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศเกาหลใีหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพํานกัระยะส ัน้ในประเทศเกาหลไีมเ่กนิ 90 วนั ไมว่า่
จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมี
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศเกาหล ีดงัตอ่ไปนี ้
1. พาสปอรต์จะตอ้งมอีายมุากกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัไปถงึ 
2. ตัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศเกาหล ีทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
3. สิง่ทีย่นืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพํ่านักในประเทศเกาหลไีด ้(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 
4. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพํ่านักในประเทศเกาหล ี(เชน่ คนรูจั้ก โรงแรม และอืน่ๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
5. กําหนดการเดนิทางระหวา่งทีพํ่านักในประเทศเกาหล ีทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ      คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.    คา่รถรับ-สง่ และนําเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่น    คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ      คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่โทรศพัทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกัรดี 

มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหาร และเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

 คา่ทปิคนขบัรถ หัวหนา้ทวัร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถิน่  

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 คา่วซีา่สาํหรับพาสปอรต์ตา่งดา้ว  

 

เอกสารประกอบในการยืน่วซีา่  

1) พาสปอรต์  

2) ใบประจําตวัคนตา่งดา้ว  

3) ใบสาํคญัถิน่ทีอ่ยู ่ 

4) สาํเนาทะเบยีนบา้น(ถา้ม)ี  

5) สมดุบญัชเีงนิฝาก(ถา้ม)ี  



6) รูปถา่ยสขีนาด 2 นิว้ 2 รูป (สาํหรับหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งทําเรือ่งแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยืน่วี

ซา่) 

 
เง ือ่นไขการชําระคา่บรกิาร 

1. นกัทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งชําระเงนิมดัจําเป็นเงนิจํานวน 10,000 บาทตอ่ทา่น เพือ่สํารองทีน่ ัง่  ภายใน 3 วนัหลงัจาก
การจอง  

2. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งชาํระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอ
เจนซีไ่มช่าํระเงนิ หรอืชาํระเงนิไมค่รบภายในกําหนด รวมถงึกรณีเชค็ของทา่นถกูปฏเิสธการจา่ยเงนิไมว่า่กรณีใดๆ  ใหถ้อืวา่
นักทอ่งเทีย่วสละสทิธิก์ารเดนิทางในทวัรนั์น้ๆ 

3. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่จองการเดนิทางนอ้ยกวา่ 30 วนั จะตอ้งชาํระครบเต็มจํานวนเลย 
4. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์, อเีมล ์, หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวนัเวลาทําการของทางบรษัิท ดงันี ้วนัจันทร ์ถงึ

ศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวนัหยดุนักขตัฤกษ์ทีรั่ฐบาล
ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

 
เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

• กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี(่ผูม้ชี ือ่ใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจอง
กบัทางบรษัิทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

• กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์
อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่ทําเรือ่งขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอื
มอบอํานาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอํานาจ หลกัฐานการชาํระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมดุบญัชธีนาคารทีต่อ้งการให ้
นําเงนิเขา้ใหค้รบถว้น  

โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี้ 
- ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของเงนิคา่บรกิาร 
- ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของเงนิคา่บรกิาร 
- ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่าํระแลว้ทัง้หมด  ทัง้นี ้ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้า่ยทีไ่ดจ้า่ยจรงิ

จากคา่บรกิารทีช่าํระแลว้เนือ่งในการเตรยีมการจัดการนําเทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว เชน่ การสาํรองทีน่ั่งตัว๋เครือ่งบนิ การจอง
ทีพั่กฯลฯ 

1. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจําหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กบัสายการ
บนิ หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

2. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวนัเวลาทําการของทางบรษัิท ดงันี ้วนัจันทร ์ถงึศกุร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวนัหยดุนักขตัฤกษ์ทีรั่ฐบาล
ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  
 

เง ือ่นไขและขอ้กําหนดอืน่ๆ 
1. ทวัรน์ีส้าํหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทวัรน์ีเ้ป็นทวัรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการ

เขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้บั

นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทางสาํหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่ และอยา่งนอ้ย 10 วนักอ่นการ
เดนิทางสาํหรับประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะชาํระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทาง
นอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทกําหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ คํานําหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง  
และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตัว๋เครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการ
ชาํระเงนิมัดจํา 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ภมูอิากาศ และ
เวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้บรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นสาํคญั 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของ
ทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิตั ิ อบุตัเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ 
ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อตัราคา่บรกิารนีคํ้านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วนัทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดงันัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ
ปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตัว๋เครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ คา่
ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตวัแทนของทางบรษัิท ไมม่อํีานาจในการใหคํ้าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของบรษัิทกํากบัเทา่นัน้  

 
ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 
• กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะนําตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภุัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกนัทกุชิน้ไม่

เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จดุ



เอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดงักลา่วมขีนาดบรรจภุัณฑม์ากกวา่ทีกํ่าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละ
ฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้ 

• สิง่ของทีม่ลีกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่  และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลด
ใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

• หา้มนําอาหารสดเขา้ประเทศเกาหลใีตท้กุชนดิ เชน่ ผกั ผลไมส้ด ไขฯ่ มโีทษปรบัหากฝ่าฝืน  
• ประกาศจากสาธารณรฐัเกาหลใีต ้ต ัง้แตว่นัที ่1 ม.ิย. 2562 เป็นตน้ไป หา้มนําเนือ้สตัว ์  อาทเิชน่ แฮม ไสก้รอก เนือ้ดบิ เนือ้

ตากแหง้ ฯลฯ เขา้มาภายในประเทศเพือ่ป้องกนั  และควบคมุการไหลเขา้ของโรคระบาดสตัวจ์ากตา่งประเทศ  เชน่ โรคอหิ
วาหแ์อฟรกิาในสกุร โรคปากเป่ือยเทา้เป่ือยในสตัว ์ โรคไขห้วดันกชนดิกอ่โรครุนแรง  ฯลฯ หากตอ้งครอบครองผลติภณัฑ์
จากเนือ้สตัวด์งักลา่วอยา่งหลกีเลีย่งไมไ่ด้  กรุณาทําเครือ่งหมายบนใบแจง้สิง่ของทีนํ่าตดิตวัมา  และแจง้ดา่นควบคมุ
โรคตดิตอ่ระหวา่งประเทศทีส่นามบนิหรอืทา่เรอื  หากฝ่าฝืนอาจมโีทษปรบัถงึ  10 ลา้นวอน และอาจจะมโีอกาสในการหา้ม
เขา้ประเทศ หรอืจํากดัการพํานกัในเกาหลใีต ้

 
 

 


