
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

วนัแรก              สนามบนิสวุรรณภมู ิ
 
22.30 น. พรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิชนั 4 ประต ู6 เคานเ์ตอร ์ L สายการบนิ T’WAY (TW) เจา้หนา้ทคีอยใหก้าร

ตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกในการเชค็อนิ  
 

สายการบนิ T’WAY จดัทนีงัแบบ 3-3 นําหนกักระเป๋า 20 กก./ทา่น 

 
วนัทสีอง            สนามบนิแทก ูประเทศเกาหลใีต ้- วดัดองฮวาซา - ถนนซากรุะ Palgongsan Cherry Blossom Road  
                         อทุยานแหง่ชาตพิลักงซาน - หมูบ่า้นมาบจิอง - ถนนดงซองโน  
 
01.55 น. นําทา่นเดนิทางสู ่ประเทศเกาหลใีต ้โดยเทยีวบนิท ีTW106 
 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 5 ชวัโมง ไมม่บีรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืง ** 
 

09.05 น. เดนิทางถงึ สนามบนิแทกู ประเทศเกาหลใีต ้(เวลาทอ้งถนิเร็วกว่าไทย 2 ช.ม.) หลังจากผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้
เมอืงและศลุกากรแลว้ รถโคช้นําทกุทา่นขา้มทะเลตะวนัตกดว้ยสะพานแขวนยองจอง หรอื สะพานเพอืความหวังในการ
รวมชาตทิยีาวกวา่ 4.42กม. และมยีอดโดมสงู 107 เมตร ขอตอ้นรับทกุทา่นสู ่เมอืงแทก ู

 
จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่วดัดองฮวาซา เป็นวัดเกา่แกม่อีายุกวา่ 1,500 ปี สรา้งในสมัยอาณาจักรชลิลา ภายในมอีมิ
ตาภะพุทธเจา้ และพระพุทธรูปหนิพระศรีศากยมุนีอยู่ดา้นนอก อกีหนึงไฮไลท์ก็คอื ยคัซายอแรแดพุล (Yaksa-
yeoraedaebul) พระขนาดใหญ่ทสีรา้งขนึเพอืเป็นศูนยร์วมใจของผูม้าสวดมนตทํ์าบุญ มคีวามสูงถงึ 17 เมตร 
นอกจากน ียังมหีอคอยหนิ โคมไฟหนิ รปูปันสงิโต และดอกไมท้ปีระดบัฐานพระพทุธรปูดา้นหลงัพระพทุธรปูเป็นหมูห่นิ
ทโีอบรอบสวยงามมาก นับเป็นผลงานประตมิากรรมหนิระดบัโลก   
 

 



 
 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู ทคัโดรทิงั สตไูกเ่กาหล ีใสไ่ก ่มนัฝรงั แครอท แป้งต็อก มรีสชาติ
เผ็ด เสริฟ์พรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ และเครอืงเคยีง เมนขูนึชอืของเมอืงแทก!ู! 

 
จากนันนําท่านเดนิทางสู่ อุทยานแห่งชาตพิลักงซาน เป็นส่วนหนึงของเทือกเขาแทแบ็คทีทอดตัวยาวมาจาก
ประเทศเกาหลเีหนอื ภเูขาศกัดสิทิธมิลีกัษณะคลา้ยกบัรปูรา่งของพระพทุธรปูสามองคเ์ป็นหนงึในสถานทมีชีอืเสยีงของ
เมืองแทกู คนแทกูจะชอบมาเดนิปีนเขากันเป็นประจํา ระหว่างทางนําท่านผ่านชม ถนนซากุระ Palgongsan 
Cherry Blossom Road ตลอดสองขา้งทางระหวา่งทรีถกําลังขนึเขาพัลกงซานนัน จะเต็มไปดว้ยตน้ซากรุะทบีาน
สะพรังเรยีงรายสวยงาม และในทุกๆ ปีทนีีก็จะจัดงานเทศกาลดอกซากุระ หรอื Palgongsan Cherry Blossom 
Festival ซงึจัดเป็นประจําทกุปี 
 

 
 

หมายเหต:ุ ดอกซากุระจะเรมิบานประมาณชว่งปลายเดอืนมนีาคมถงึตน้เดอืนเมษายน หรอืในช่วงทดีอก
ซากรุะบาน ทงันกีารบานของดอกซากรุะขนึอยูก่บัสภาพอากาศในแตล่ะ่ปี 

 
นอกจากน ียังมเีคเบลิคารไ์วค้อยใหบ้รกิารขนึไปยัง จดุชมววิบนยอด
เขาพลักงซาน รวมระยะทางกว่า 1.2 กโิลเมตร  สามารถมองเห็น
เทือกเขาสลับซับซอ้นหลายลูก รวมตัวกับพรรณไมน้านาชนิด
กลายเป็นวิวทิวทัศน์ทีสวยงาม ซงึการขนึเคเบิลคาร์ขนึไปชมวิว
เขาพัลกงซานดา้นบนนัน ก็ถือเป็นอีกหนึงไฮไลท์ทีพลาดไม่ได ้
โดยเฉพาะในชว่งฤดูใบไมเ้ปลยีนสจีะสวยงามมากเป็นพเิศษ เมอืขนึ
ไปดา้นบนจะเจอหนิ Wish Rock ทคีนเกาหลนียิมมาขอพรกนั มจีุด
ใหคู้รั่กมาแขวนพวงกญุแจคลา้ยกับทโีซลทาวเวอร ์และมรีา้นอาหาร 
รา้นกาแฟไวค้อยบรกิารนักท่องเทยีว ซงึสามารถสังอาหารมานังทาน
พรอ้มกบัดวูวิสวยๆ บนยอดเขาได ้ (ราคาทวัรไ์มร่วมคา่กระเชา้ขนึ
อทุยาน ประมาณ 11,000 วอน) 



 
 

จากนันนําท่านไปยัง หมูบ่า้นมาบจิอง หมูบ่า้นชาวนาเล็กๆ ทภีายหลังไดม้ฟืีนฟใูหก้ลับมามชีวีติชวีาอกีครัง โดยการ
ตกแตง่ละเลงสสีนัลงบนกําแพงจากภมูปัิญญาชาวบา้น ไมว่า่จะเป็นภาพดอกไม ้ภาพสตัว ์ภาพ 3 มติ ิภาพชวีติความ
เป็นอยูข่องชาวเกาหลจีากยคุ 1960 ถงึ 1980 จนทําใหห้มูบ่า้นเล็กๆ ทปัีจจุบันมกีารพักอาศัยอยูเ่พยีง 35 ครัวเรอืน
แหง่นมีคีวามน่าสนใจมากขนึทเีดยีว เคยถกูใชเ้ป็นสถานทถีา่ยทํารายการชอืดงั Running Man และดว้ยความทหีมูบ่า้น
มาบจิองนีมตํีานานเรอืงเลา่เกยีวกับอัศวนิและมา้ ระหวา่งทางจะไดเ้ห็นสัญลักษณ์ของมา้อยู่ตามจุดตา่งๆ ในหมู่บา้นนี
อกีดว้ย 

 

 
 

จากนันนําทา่นไปยัง ถนนดงซองโน ถนนสายแฟชนัและแหลง่ชอ้ปปิงของวัยรุ่นแหง่เมอืงแทก ูมขีนาดใหญก่วา่เมยีง
ดงถงึ 5 เทา่ หรอืจะเรยีกไดว้า่ทนีคีอื เมยีงดงแหง่เมอืงแทก ูก็วา่ได ้แตค่นจะไมพ่ลกุพลา่นเทา่ในกรุงโซล สามารถ
เดนิชอ้ปปิงไดอ้ยา่งสบายใจ ถนนดงซองโนจะคกึคักในชว่งเย็นถงึชว่งคําๆ มรีา้นคา้เลอืกซอืเยอะแยะไปหมด ไมว่า่จะ
เป็น รองเทา้ เสอืผา้ เครอืงสําอางค ์หรอืสนิคา้แบรนดด์งัอนืๆ มากมาย 

 

 
 
เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร เมนู บูลโกก ิหมูหมกัสไตลเ์กาหล ีมรีสชาตอิอกหวานเผ็ดเล็กนอ้ย โดยนํา

หมลูงในกระทะพรอ้มนําซุปปรงุรส เมอืสกุรบัประทานพรอ้มเครอืงเคยีงและขา้วสวย 
 



 
 

พกัท ี   CRYSTAL DAEGU HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 
วนัทสีาม            สวนสนกุอเีวลิด์ - เมอืงปซูาน - เทศกาลดอกซากรุะจนิเฮ - สถานรีถไฟคยองฮวา - คอสเมตคิ  
 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 

จากนันนําทา่นไปยัง สวนสนกุอเีวลิด์ ไดรั้บการออกแบบใหมใ่หเ้ป็นสวนสนุกในธมียโุรป ซงึไดรั้บความนยิมทสีดุ และ
ใหญท่สีดุเป็นอนัดบั 3 ของประเทศเกาหลใีต ้สวนสนุกจะอยูโ่ดยรอบ 83 ทาวเวอร ์เพลดิเพลนิในสวนสนุกทมีาใน 4 ธี
มดว้ยกนั ซงึหนงึในนันเป็นสวนสนุกสําหรับเด็กโดยเฉพาะ และพบกบัเครอืงเลน่ และกจิกรรมกวา่ 30 ชนดิ ภายในสวน
สนุกประกอบไปดว้ยพลาซา่ทมีธีมีแตกตา่งกนัไป เชน่ พลาซา่สําหรับเด็ก (Children’s Plaza) พลาซา่สําหรับวัยทนี 
(Young Town Plaza) เซน็ทรัลพลาซา่ (Central Plaza) นอกจากเครอืงเลน่นานาชนดิทเีหมาะกบัทกุวยัแลว้ สวนสนุก
แหง่นยีังมนํีาตกและนําพ ุรวมไปถงึการแสดงแสงไฟและดอกไม ้รวมถงึสงิอํานวยความสะดวกอนืๆ  
  

 
 
นอกจากนี ยังเป็น จดุชมววิดอกซากรุะ ทบีานสะพรังและสวยทสีดุในแทกอูกีดว้ย มมีมุน่ารักๆ ใหถ้่ายรูปมากมาย 
สว่นไฮไลทช์ว่งตอนกลางคนืจะมกีาร Light Up ดอกซากรุะในสวนสนุกยอ้มไฟหลากสสีนั และมรีถ Food Trucks ให ้
เดนิกนิกนัตลอดทาง  



 
 

 
  

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู เมนู ไกตุ่๋นโสม อาหารบํารุงสุขภาพ ไกข่นาดกําลงัเหมาะ ยดัไส้
ดว้ยโสม แปะกว๊ย และสมนุไพรบํารงุรา่งกาย เสริฟ์ในหมอ้ดนิรอ้นๆ 

 
นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงปูซาน เมอืงทใีหญ่ทสีดุในเกาหลรีองจากกรุงโซล หอ้มลอ้มไปดว้ยทัศนียภาพทสีวยงามกับ
เทอืกเขาสงูและแมนํ่าตา่งๆ สามารถทอ่งเทยีวไดต้ลอดทังปี ดว้ยความอเมซงิของสถานททีอ่งเทยีว และความสวยงาม
ของธรรมชาต ิทําใหม้แีหลง่ทอ่งเทยีวทเีป็นทนียิมและน่าสนใจมากมาย 
 

 
 
จากนันนําทา่นไปชมเทศกาลชมเทศกาลดอกซากรุะทดีัง และสวยทสีดุในประเทศเกาหล ีเทศกาลดอกซากุระบาน
จนิแฮ จะจัดขนึในชว่งปลายเดอืนมนีาคมถงึตน้เดอืนเมษายนของทกุปี ซงึจะเต็มไปดว้ยดอกซากรุะสายพันธุเ์กาหลทีี
บานสะพรังอยูท่ัวเมอืงหลายแสนตน้ ซงึทเีกาหลจีะเรยีกวา่ ดอกพ็อตโกต โดยชว่งเวลาทจัีดงานจะมกีจิกรรมมากมาย
ทังตอนกลางวัน และตอนกลางคนื ไฮไลทท์หีา้มพลาด! คลองยอชวาชอน ซงึจะมตีน้ซากรุะเรยีงรายเป็นอโุมงคส์ี
ชมพบูานสะพรังสวยงาม และขนาบขา้งไปดว้ยดอกคาโนลา่ ซงึจะบานพรอ้มๆ กบัชว่งทดีอกซากรุะบานดว้ย  



 
 

 
 
จากนันนําท่านเดนิทางไปยัง สถานรีถไฟคยองฮวา จุดชมซากรุะทสีวยงามแห่งหนงึของเมอืงปูซาน บรเิวณนีจะมี
อโุมงคด์อกซากระยาวถงึ 800 เมตรขนานไปกบัทางรถไฟ เสน่หข์องสถานแีหง่นคีอืรถไฟทวีงิผ่านอโุมงคซ์ากระสชีมพู
ทกํีาลังแผ่กงิกา้นสวยงาม ดงึดดูใหท้กุคนอยากชมความสวยงามดว้ยตาตัวเอง ซงึปัจจุบันเป็นแคต่ัวสถานทีไีม่มรีถไฟ
มาจอด แต่ไดก้ลายเป็นสถานททีนัีกท่องเทยีวนิยมเดนิทางมาชมดอกซากุระมากทีสุดแห่งหนึง และบรรยากาศที
สวยงามของทนีก็ีทําใหก้ลายเป็นสถานทถีา่ยทําซรียีด์งัหลายๆ เรอืงของเกาหล ีอาท ิSpring Waltz  
 

 



 
 

หมายเหต:ุ ดอกซากุระจะเรมิบานประมาณชว่งปลายเดอืนมนีาคมถงึตน้เดอืนเมษายน หรอืในช่วงทดีอก
ซากรุะบาน ทงันกีารบานของดอกซากรุะขนึอยูก่บัสภาพอากาศในแตล่ะ่ปี 

 
จากนันนําทา่นแวะชอ้ปทรีา้นเครอืงสําอางคย์อดนยิม COSMETIC OUTLET สวรรคข์องนักชอ้ปชาวไทย เพอืเลอืก
ซอืกลบัไปเป็นของฝาก มใีหเ้ลอืกมากมายหลากหลายแบนด ์ไมว่า่จะเป็นสกนิแครบํ์ารงุผวิแบรนดอ์ยา่ง DEWINS และ
แบรนด ์JSM ทเีป็นสนิคา้หลกัของทางรา้น ไมว่า่จะเป็นครมีหอยทาก ครมีนําแตก ครมีขดัขไีคล สแตมเซลล ์โบท็อกซ ์
เป็นตน้ และยังมสีนิคา้อนืๆ อาทเิชน่ ครมีวา่นหางจระเข ้แป้งมา้โยก ยายอ้มผม แฮนดค์รมี ยาสระผม ฯลฯ 
 

เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร เมนู พอรค์คาลบ ิตน้ตํารบัอาหารเลอืงชอืของประเทศเกาหลใีต ้เป็นหมยูา่ง
ทผีา่นการหมกัจนไดท้ ีนํามายา่งบนเตาถา่นรอ้นๆ สกุกําลงัด ีแลว้ตดัชนิพอคาํ รบัประทานกบัซอส กระเทยีม 
กมิจ ิและใชใ้บผกักาดหอมสดหอ่เป็นคําๆ คลา้ยเมยีงคํา แกลม้ดว้ยพรกิเกาหลเีม็ดโตสเีขยีวสด พรอ้มขา้ว
สวย 

 
พกัท ี  DIAMOND PUSAN HOTEL / ARBAN CITY HOTEL (YEONSAN) หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 
วนัทสี ี             ชมซากรุะถนนดลัมาจ ิ- ผลติภณัฑนํ์ามนัสน - ศนูยส์มนุไพรโสม - หมูบ่า้นวฒันธรรมคมัชอน - ตลาดปลา  
                       จากลัช ิ- ศนูยส์มนุไพรฮอตเกนาม ู- พลอยอเมทสิ - ดวิตฟีร ี- ถนนนมัโพดง 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 

นําทา่นผ่านชมและแวะถา่ยรูปท ีถนนดลัมาจ ิเป็นถนนสายชมววิเสน้เล็กๆ ตามแนวเนนิเขา Dalmaji Hill มคีวามยาว
ประมาณ 8 กโิลเมตร และมตีน้ซากรุะบานตลอดทาง เป็นอกีหนงึจุดชมววิทมีชีอืเสยีงมาก เพราะนอกจากจะไดช้มดอก
ซากรุะบานแลว้ ยังไดช้มววิทะเลปซูานอนักวา้งใหญต่ามบรเิวณจดุพักตา่งๆ ไดไ้ปพรอ้มๆ กนั 
 

 
 

จากนันนําทา่นชม หมูบ่า้นวฒันธรรมคมัชอน ถอืเป็นซานโตรนิแีหง่เกาหลใีต ้ตวัหมูบ่า้นตงัอยูบ่นภเูขา และดว้ยสสีนั
สดใส อกีทังยังมจีุดชมววิทเีห็นนําทะเลกวา้งไกลสุดตา ทําใหท้นีีไดรั้บความนยิมจากนักท่องเทยีวไม่นอ้ย เดมินัน



 
 

หมูบ่า้นวฒันธรรมคมัชอนเป็นถนิฐานของผูค้นทอีพยพขนึมาครังสงครามเกาหล ีซงึภายหลงัสงครามหมูบ่า้นเสอืมโทรม
มาก กระทังไดรั้บการฟืนฟจูากนักศลิปะในเกาหลทีรีว่มกนัตกแตง่หมูบ่า้นจนออกมาสวยงามอยา่งทกุวนัน ี 
 

 
 

นําท่านเรยีนรูก้ารทําผลติภัณฑท์สีกัดจาก ผลติภณัฑนํ์ามนัสน มสีรรพคุณชว่ยบํารุงร่างกาย ลดไขมัน ชว่ยควบคุม
อาหาร และรักษาสมดลุในรา่งกาย 
 
จากนันนําทา่นออกเดนิทางไปยัง ศนูยส์มนุไพรโสมเกาหล ีสมนุไพรทชีว่ยเสรมิความแข็งแรงใหแ้กร่ะบบยอ่ยอาหาร 
ปอด ชว่ยทําใหจ้ติใจสงบ และเพมิพละกําลัง มสีรรพคุณทางการแพทยช์ว่ยบํารุงหัวใจ ป้องกันโรคหัวใจขาดเลอืด 
เสรมิประสทิธภิาพทางเพศ ลดและป้องกนัมะเร็ง 

 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตคาร เมนู จมิทคั ไกอ่บซอีวิวุน้เสน้ เป็นเมนูอาหารเกาหลพีนืเมอืงดงัเดมิ เป็น

ไกผ่ดัรวมกบัวุน้เสน้ มนัฝรงั แครอท พรกิ และซอสดาํ เนอืไกท่นีมิ รสชาตคิลา้ยกบัไกพ่ะโลส้ตูรเกาหล ี
 
จากนันพาท่านชม ศูนยส์มุนไพรฮอตเกนามู ตน้ไมช้นดินีเจรญิเตบิโตในป่าลกึบนภเูขาทปีราศจากมลภาวะ และสงู
เหนือระดับนําทะเล 50-800 เมตร ช่วยดูแลตับใหส้ะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ไม่ถูกทําลายจากการดืม
แอลกอฮอล ์กาแฟ บหุร ีสารตกคา้งจากอาหาร และยา 
 
จากนันนําท่านชม โรงงานเจยีระไนพลอยอเมทสิ แดนเกาหลเีป็นแดนของพลอยสมี่วง พลอยแห่งสขุภาพและนํา
โชค โดยมตีงัแตส่มีว่งออ่นเย็นตา จนถงึสมีว่งไวน ์มเีสน่หเ์ยา้ยวนใจ พลอยนจีะงามจับตาเมอืมาทําเป็นแหวน จ ีตา่งห ู
และสรอ้ยขอ้มอื 
 
จากนันนําทา่นเลอืกซอืสนิคา้ปลอดภาษี ดวิตฟีร ี ทรีา้นคา้ปลอดภาษีทใีหญท่สีดุในโซล แหลง่รวมสนิคา้แบรนดเ์นม
มากมาย ไมว่า่จะเป็น นําหอม เสอืผา้ เครอืงสําอาง กระเป๋า นาฬกิา เครอืงประดับหลากหลายแบรนดด์ัง และสนิคา้แบ
รนดอ์นืๆ อกีมากมาย โดยชนัใตด้นิจะเป็นสนิคา้แบรนดห์ร ูและเครอืงดมืแอลกอฮอล ์อาทเิชน่ PRADA, DIOR, LOUIS 
VUITTON, BULGARI, LONGCHAMP, COACH, GUCCI, MICHEL KORS, LOEWE, MIU MIU เป็นตน้ ในสว่นของ
ชนัท ี1 เป็นช็อป CHANNEL และนาฬกิาดังหลากหลายแบรนด ์อาทเิชน่ ROLEX, HERMES, OMEGA, TISSOT เป็น
ตน้ ชนั 2 เป็นช็อป MCM ชนัท ี3 เป็นโซนเครอืงสําอางคห์ลากหลายแบรนดด์ัง ไม่วา่จะเป็นแบรนด ์SULWHASOO, 
HERA, LANEIGE, L'Oréal, SU:M37, ESTEE LAUDER, LANCOME, CHRISTIAN DIOR, BIOTHERM, MAC เป็นตน้ 
ชนั 4 จะเป็นสนิคา้แบรนดเ์นมอนืๆ และชนัท ี5 จะเป็นแบรนดข์องเกาหล ีและโซนรา้นอาหาร 
 



 
 

 
 
จากนันนําท่านแวะ ตลาดปลาจากลัช ีตังอยู่ใกลก้ับท่าเรอืนัมโพ ทนีีถอืว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมอืงพูซานทเีนน้ทํา
อาชพีประมง จงึเป็นตลาดขายปลา และแหลง่อาหารทะเลทใีหญท่สีดุของเกาหลใีต ้ภายในจะมสีตัวนํ์าแปลกๆ จํานวน
มาก และยังมรีาคาถกูกวา่ทอ้งตลาดทัวไปดว้ย โดยปลาหรอืสตัวท์ะเลก็จะมากนัแบบสดๆ มรีา้นคา้ทังในตัวอาคาร และ
ภายนอกอาคารมากมาย ดา้นหลงัตลาดสามารถเดนิชมววิทา่เรอืได ้ 
 

 
 

จากนันนําท่านอสิระช็อปปิงท ียา่นนมัโพดง เป็นถนนชอ้ปปิงทีโด่งดังและคกึมากอกีแห่งในปูซาน ขา้งๆกับถนน
แฟชนัควงับก เปรยีบเสมอืนเป็นตลาดเมยีงดงแหง่เมอืงปซูาน ทนีเีต็มไปดว้ยรา้นคา้ใหข้าชอ้ปไดเ้พลดิเพลนิใจ สนิคา้
สตรทีแบรนดต์า่งๆ ถกูยกมาตงัไวท้นีเีชน่เดยีวกบัในกรงุโซล นอกจากนันทนียีังเป็นยา่นชอ้ปปิงทเีต็มไปดว้ย คลับ บาร ์
รา้นอาหาร รา้นกาแฟ และทสํีาคัญยังเป็นย่านทสํีาคัญในปซูานทเีต็มไปดว้ยโรงภาพยนตรแ์ละโรงละคร ซงึปซูานได ้
เป็นเป็นเจา้ภาพจัดงานเทศกาลภาพยนตรน์านาชาตปิซูาน (BIFF) ในเดอืนตลุาคมของทกุปี  
 



 
 

 
 
เย็น  อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั เพอืความสะดวกในการชอ้ปปิง 
 
พกัท ี   DIAMOND PUSAN HOTEL / ARBAN CITY HOTEL (YEONSAN) หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 
วนัทหีา้             วดัแฮดงยงกกุซา - เมอืงเคยีงจ ู- หอดดูาวชมซองแด - วดัพลกูกุซา – ถําซ็อคครูมั - ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต  
                        ละลายเงนิวอน - สนามบนิแทก ูประเทศเกาหลใีต ้- สนามบนิสวุรรณภมู ิ
 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 

จากนันนําท่านสักการะขอพรท ีวดัแฮดง ยงกุงซา ถอืเป็นวัดเกา่แกแ่ละศักดสิทิธมิาก วา่กันวา่แตเ่ดมิกอ่นทจีะสรา้ง
วัด พนืทตีรงนีมคีวามแหง้แลง้ฝนไม่ตกตามฤดูกาล กระทังพระภกิษุท่านหนงึไดฝั้นเห็นเทพเจา้แห่งความเมตตา ซงึ
สถติอยูใ่นทอ้งทะเล หากมองไปดา้นหนา้จะเห็นภเูขา และถา้มองไปดา้นหลังของวัดจะเห็นนําทะเล ชาวบา้นจงึเชอืวา่
หากอธษิฐานสวดมนตใ์นตอนเชา้ก็จะไดรั้บการตอบจากเทพเจา้แหง่ความเมตตาในชว่งเย็น บรรยากาศทางเขา้วัดจะ
เป็นเหมอืนตลาดนัดยอ่มๆ ทมีคีนมาขายของมากมาย ทังของกนิ ขนมพนืบา้น เครอืงราง เสอืผา้ และของทรีะลกึ ใหไ้ด ้
เดนิชมวถิชีวีติเล็กๆ ของคนปซูาน ในชว่งเดอืนเมษายนบรเิวณวดัและรอบๆ ก็จะงดงามไปดว้ยดอกซากรุะทบีานสะพรัง
ไปทัวบรเิวณวดั  
 



 
 

 
 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเคยีงจ ูอดตีเมอืงหลวงของอาณาจักรชลิลา เป็นเมอืงแหง่ประวตัศิาสตรแ์ละวฒันธรรมจงึทําให ้
มแีหลง่ทอ่งเทยีวทางวฒันธรรม และโบราณสถานกระจายอยูท่ัวเมอืง และม ี2 แหง่ทไีดข้นึทะเบยีนเป็นมรดกโลกจาก
องคก์ารยเูนสโกคอื วัดพลุกกุซา และถําซ็อคครัูม ดว้ยความทมีโีบราณสถานตังอยูก่ลางแจง้ใหเ้ห็นกนัทัวไป จงึทําให ้
ไดรั้บฉายาวา่ “เมอืงแหง่พพิธิภณัฑไ์รกํ้าแพง” 

   
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมน ูบบิมิบบั ขา้วยาํสไตลเ์กาหล ีเสริฟ์บรกิารพรอ้มซุปชาบหูมอ้รอ้นๆ 

 
จากนําทา่นไปยังจดุแวะพักเล็กๆ ทไีมค่วรพลาด หอดดูาวชมซองแด หอดดูาวทเีกา่แกท่สีดุทยีังคงเหลอือยูใ่นเอเชยี
ตะวันออก มอีายุกวา่ 1,350 ปี ถูกบรรจุใหเ้ป็นสมบัตปิระจําชาตเิกาหลใีตลํ้าดับท ี31 ซงึถูกสรา้งขนึในรัชสมัยสมเด็จ
พระราชนิซี็อนด็อกแหง่อาณาจักรชลิลา หอดดูาวมลีักษณะการแบง่ชนัตรงกลาง ออกเป็น 3 ชนั เพอืเป็นชอ่งหนา้ตา่ง 
โดยดา้นบนและดา้นลา่งของขอบหนา้ตา่ง แบง่เป็นดา้นละ 12 ชนั ซงึหมายถงึจํานวนเดอืน 12 เดอืน ใน 1 ปีอกีดว้ย 
ดว้ยลักษณะทางสถาปัตยกรรมทโีดดเดน่ในเชงิประวัตศิาสตร ์และทางวทิยาศาสตร ์ทําใหท้แีหง่นกีลายเป็นสว่นหนงึ
ของแถบโวลซ็อง ซงึเป็นบรเิวณพนืทสีว่นทสีองของพนืทปีระวัตศิาสตรเ์มอืงเคยีงจู บรเิวณรอบๆ มสีวนหญา้เป็นลาน
กวา้งไวสํ้าหรับนักทอ่งเทยีวนังเลน่ ปิกนคิ ปันจักรยาน หรอืเดนิเทยีวชมธรรมชาตไิด ้ 
 



 
 

 
 
จากนันนําทา่นไปยัง วดัพลูกกุซา ซงึหมายถงึ “วัดแหง่พระพทุธเจา้” โดยวัดแหง่นนัีนถอืเป็นผลงานชนิเอก และเป็น
ของยคุทองของศลิปะทางพทุธศาสนาในอาณาจักรชลิลา่ วัดแหง่นไีดรั้บการขนึทะเบยีน และกําหนดใหเ้ป็นมรดกโลก
ทางวัฒนธรรม โดยองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 1995 ดว้ยความงดงามทางศลิปะ คุณค่าทางประวัตศิาสตร์ และ
วฒันธรรม ซงึมปีระวตัยิาวนานกวา่ 1,400 ปี นอกจากนวีดัแหง่นยีังถอืเป็นวทิยาลยัพทุธศาสนา  
 

 



 
 

จากนันนําท่านเดนิทางต่อไปยัง ถําซ็อคคูรมั ตังอยู่บนภูเขาดา้นเหนือของทางวัดพุลกุกซา เป็นวัดในพุทธศาสนา 
สรา้งขนึในสมัยอาณาจักรชลิล่า ดา้นหนา้เป็นหอระฆังขนาดใหญ่ เมอืเดนิเขา้ไปตามทางเดนิบนเขา ซงึไม่ชนัมากใช ้
เวลาประมาณ 15 นาทจีะถงึดา้นในตัววัด มวีหิารซงึสรา้งตดิกับภูเขาดว้ยวธิกีารเจาะถําเขา้ไป เป็นถําหนิแกรนติทถีูก
สรา้งขนึโดยมนุษย ์คนเกาหลยีกยอ่งใหถํ้าแหง่นเีป็นผลงานชนิเอกของศลิปะทางพทุธศาสนา 
 

 
 

ดา้นในมพีระประธานองคใ์หญ่ พระศากยมุนทีธัคตัตา สรา้งจากหนิขาว ดา้นหลังนันลอ้มรอบดว้ยรูปแกะสลักนูนตํา
ของพระสาวกอกี 8 องค ์และพระโพธสิัตวอ์กี 2 องค ์มโีครงสรา้งดังเดมิมาตังแต่สมัยศตวรรษท ี8 จนไดรั้บการขนึ
ทะเบยีนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากองคก์าร UNESCO ในปี ค.ศ.1995 ถอืเป็นอกีหนงึไฮไลทสํ์าคัญของการมา
เทยีวเมอืงเคยีงจเูลยทเีดยีว 
 
 จากนันนําทา่เดนิทางสู ่เมอืงแทกู เมอืงแหง่ประวัตศิาสตรท์ไีดรั้บการรับรองใหเ้ป็นมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโก ้มี
สาวสวยระดบันางงามเกาหล ีเป็นแหลง่รวมเหลา่ผูม้คีวามรู ้และนักปราชญต์ังแตส่มัยโบราณ ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 
2 ชวัโมง 
 
นําท่านเพลนิเพลนิกับการแวะซอืของฝากท ีซุปเปอรม์ารเ์ก็ต (ละลายเงนิวอน ซอื 5 แถม 1) สาหร่าย ขนมต่างๆ 
ช็อกโกแล็ตหนิ ซเีรยีลช็อกโก ้ผลติภัณฑข์องใบ และรากฝอยของโสมในรูปแบบขนม ชาโสม โคลนพอกหนา้โสม 
ครมีลา้งหนา้โสม เครอืงสําอางโสม และยังมกีมิจ ิเปเปโร (ป๊อกกเีกาหล)ี ชนิราเมง (มามา่เกาหล)ี นมกลว้ย เป็นตน้ 
 

 
 

สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิแทก ูเมอืงแทก ูประเทศเกาหลใีต ้เพอืเดนิทางกลบัสูก่รงุเทพฯ  
 



 
 

21.25 น. นําทา่นเดนิทางสู ่ประเทศไทย โดยเทยีวบนิท ีTW105  
 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 5 ชวัโมง ไมม่บีรกิารอาหาร และเครอืงดมืบนเครอืง ** 
 

00.55 น. เดนิทางถงึประเทศไทย สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 
 

** ขอ้ความสําคญั โปรดอา่นอยา่งละเอยีด ** 
 

ในกรณีทตีอ้งออกตวัโดยสารภายในประเทศ ทงัเครอืงบนิ รถทวัร ์และรถไฟ กอ่นทําการออกตวัโดยสาร กรณุาสอบถามที
เจา้หนา้ททีกุครงั เนอืงจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลยีนเทยีวบนิ หรอืเวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

มเิชน่นนั ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดใดทงัสนิ 
ขอบพระคณุทกุทา่นทใีชบ้รกิาร  

 
การพจิารณาการเขา้-ออก ณ ประเทศจุดหมายปลายทาง ถอืเป็นสทิธใินทางกฎหมายของประเทศนนัๆ โดยทาง

เจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมอืง และเจา้หนา้ทกีรมแรงงานเป็นผูต้ดัสนิชขีาด ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้หากทา่น
ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศทรีะบใุนรายการเดนิทาง ซงึมคีา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึในการเปลยีนตวัขากลบั และรวมถงึ
คา่บรกิารอนืๆ ทเีกดิขนึดว้ย ฉะนนั ทา่นจะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบในคา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึททีางประเทศนนัๆ เรยีกเก็บ ทางผูจ้ดั
และทางสายการบนิจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึทกุกรณี หากตอ้งกลบัประเทศไทยในเทยีวบนิถดัไปทมีทีนีงัวา่ง หรอื
ตามวนัเดนิทางของตวัเครอืงบนิ ทงันขีนึอยูก่บัทางเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมอืงของประเทศเกาหลใีต ้และสายการบนิเป็นผู ้
พจิารณาเท่านนั ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทงัสนิ และขอสงวนสทิธทิจีะไม่คนืค่าบรกิาร ไม่ว่ากรณีใดๆ ซงึอยู่
นอกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษิทั 
 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง ราคาทวัร/์ทา่น 
หอ้งละ 2-3 ทา่น 

ราคา 
พกัเดยีวเพมิ 

ราคา 
ไมร่วมตวัเครอืงบนิ 

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 6,999 บาท 

 
*** คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีม คา่ทปิ คนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถนิ *** 

** ทางบรษิทัขออนุญาตเก็บคา่ธรรมเนยีม คา่ทปิ ทา่นละ 50,000 วอน/ทรปิ/ทา่น** 
 
โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ถีว้นกอ่นการจองทวัรท์ุกครงั เพอืประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง ในกรณียกเลกิการเดนิทางตอ้งยกเลกิ 30 วัน
กอ่นการเดนิทางเทา่นัน ไมเ่ชน่นัน ทางบรษัิทจะไมค่นืมัดจําไมว่า่ดว้ยกรณีใดๆ ทังสนิ คา่ทัวรท์จีา่ยใหก้บัผูจั้ดเป็นการชําระแบบจ่ายชําระ
ขาด และผูจั้ดไดช้ําระใหก้บัทางสายการบนิและสถานทตีา่งๆ แบบชําระขาดกอ่นออกเดนิทางเชน่กนั ฉะนัน หากทา่นไมไ่ดร้่วมเดนิทาง 
หรอืใชบ้รกิารตามรายการไม่วา่ดว้ยสาเหตใุด หรอืไดรั้บการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศในรายการ (ประเทศไทย และ
ประเทศเกาหลใีต)้ ทางผูจั้ดขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมทังคา่ตวัเครอืงบนิใหแ้กท่า่น 
 
หมายเหต ุ: ตามนโยบายของรฐับาลเกาหลใีต ้ รว่มกบัการทอ่งเทยีวเกาหลใีตเ้พอืโปรโมทสนิคา้ในนามของรา้นรฐับาล คอื 
สมนุไพรโสม, สมนุไพรฮอตเกนาม,ู นํามนัสน, ศนูยเ์ครอืงสําอางค ์(คอสเมตคิ), พลอยอเมทสิ และรา้นคา้ปลอดภาษ ี(ดวิตี
ฟร)ี ซงึจําเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์ทางบรษิทัฯ จงึอยากเรยีนชแีจงลูกคา้ทุกท่านวา่ รา้น



 
 

รฐับาลทุกรา้นจําเป็นตอ้งรบกวนทุกทา่นแวะชม หากประสงคจ์ะซอืหรอืไมซ่อืขนึอยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไมม่ี
การบงัคบัใดๆ ทงัสนิ  

 ทัวรค์รังนีมวีัตถุประสงคเ์พอืการท่องเทยีวเป็นหมู่คณะเท่านัน ถา้ลกูคา้ตอ้งการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร ์โดยไม่ลงรา้นช็อปปิง 
เชน่ รา้นโสม/ฮอกเกนาม/ูนํามันสน/เครอืงสําอางคค์อสเมตคิ/พลอยอเมทสิ ทางบรษัิทจะคดิคา่ดําเนนิการในการแยกทอ่งเทยีว
เอง 300 USD ตอ่ทา่น 

 ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ ิราคานเีฉพาะนักทอ่งเทยีวชาวไทยเทา่นัน ถา้หากเป็นชาวตา่งชาตจิะตอ้งเพมิจากราคาคา่ทัวรป์กตอิกี 
100 USD ตอ่ทา่น  

 ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงโปรแกรม หรอืรายการอาหาร โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทังนขีนึอยูต่ามความเหมาะสม 
 โรงแรมทพัีกทอีาจะมกีารสลบัปรับเปลยีนขนึอยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลกั โดยคํานงึถงึผลประโยชนล์กูคา้เป็นหลกั 
 ประเทศเกาหลใีตม้ชีา่งภาพมาถา่ยรูป และมาจําหน่ายวันสดุทา้ย ลกูทัวรท์า่นใดสนใจสามารถซอืได ้โดยไมม่กีารบังคับลกูทัวร์

ทังสนิ แตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหนา้ 
 กรณีตัดกรุ๊ปเหมาทเีป็นนักเรยีน นักศกึษา ครู ธุรกจิขายตรงเครอืงสําอางค ์หมอ พยาบาล  ชาวตา่งชาต ิหรอืกรุ๊ปทมีกีารขอดู

งานจะตอ้งสอบถามราคาใหมท่กุครัง 
 หากมีเพือนหรือญาตขิองท่านตอ้งการร่วมเดนิทางระหว่างการท่องเทยีวในประเทศเกาหล ีหรือเกดิปัญหาต่างๆ ตลอดจน

ขอ้แนะนํา กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ททีรัีบผดิชอบ หากท่านมคีวามจําเป็นตอ้งรับฝากของจากผูอ้นื เพอืทจีะนําไปยังประเทศนันๆ  
หรอืนํากลบัประเทศไทย ควรตรวจสงิของนันวา่ตอ้งไมเ่ป็นสงิของผดิกฎหมาย ซงึของผดิกฎหมายบางประเภท อาจมโีทษถงึขนั
ประหารชวีติ ทางเจา้หนา้ทจีะไมรั่บฝากกระเป๋าหรอืสงิของใดใด 

 
** สงัซอืซมิกบัเราสะดวกไมต่อ้งลงทะเบยีนใหยุ้ง่ยาก รอรบัไดเ้ลยทสีนามบนิ ** 

 
สําหรับซมิอนิเตอรเ์น็ตของ TRUE TRAVEL SIM ASIA สามารถเลน่เน็ตในประเทศโซนเอเชยี ไมว่า่จะเป็น ญปีุ่ น 
เกาหลใีต ้ฮอ่งกง มาเกา๊ ไตห้วนั จนี สงิคโปร ์พมา่ อนิโดนเีซยี โดยม ีDATA ใหใ้ชง้าน 4GB สามารถใชง้าน
ไดต้อ่เนืองสงูสดุ 8 วัน หากทา่นใดสนใจสงัซอืซมิ สามารถสงัซอืไดก้บัทางเจา้หนา้ท ีและชําระเงนิพรอ้ม
มดัจาํคา่ทวัร ์หรอืคา่ทวัรส์ว่นทเีหลอื 
 

 
 



 
 

จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศเกาหลใีหก้บัคนไทย ผูท้ปีระสงคจ์ะพํานกัระยะสนัในประเทศเกาหลไีมเ่กนิ 90 วนั ไมว่า่
จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พอืการทอ่งเทยีว เยยีมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยนืเอกสารในขนัตอนการตรวจเขา้เมอืง เพอืยนืยนัการมี
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศเกาหล ีดงัตอ่ไปน ี
1. พาสปอรต์จะตอ้งมอีายมุากกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัไปถงึ 
2. ตวัเครอืงบนิขาออกจากประเทศเกาหล ีทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
3. สงิทยีนืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทอีาจเกดิขนึในระหวา่งทพํีานักในประเทศเกาหลไีด ้(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 
4. ชอื ทอียู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทพํีานักในประเทศเกาหล ี(เชน่ คนรูจั้ก โรงแรม และอนืๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
5. กําหนดการเดนิทางระหวา่งทพํีานักในประเทศเกาหล ีทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
 
อตัราคา่บรกิารนรีวม 
 คา่ตวัเครอืงบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ      คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทมี ี
 คา่นําหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.    คา่รถรับ-สง่ และนําเทยีวตามรายการ 
 คา่ทพัีกตามทรีะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่น    คา่เขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามรายการ  
 คา่อาหารตามมอืทรีะบใุนรายการ      คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  
 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงอืนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการทรีะบ ุเชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกัรดี 
มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหาร และเครอืงดมืทสีงัเพมินอกเหนอืรายการ (กรณุาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
 คา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทัวร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถนิ  
 คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และภาษีหกั ณ ทจีา่ย 3% 
 คา่วซีา่สําหรับพาสปอรต์ตา่งดา้ว  
 
เอกสารประกอบในการยนืวซีา่  
1) พาสปอรต์  
2) ใบประจําตวัคนตา่งดา้ว  
3) ใบสําคญัถนิทอียู ่ 
4) สําเนาทะเบยีนบา้น(ถา้ม)ี  
5) สมดุบญัชเีงนิฝาก(ถา้ม)ี  
6) รูปถ่ายสขีนาด 2 นวิ 2 รูป (สําหรับหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งทําเรอืงแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยนืวี
ซา่) 
 
เงอืนไขการชําระคา่บรกิาร 

1. นกัทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซตีอ้งชําระเงนิมดัจาํเป็นเงนิจาํนวน 10,000 บาทตอ่ทา่น เพอืสาํรองทนีงั ภายใน 3 วนัหลงัจาก
การจอง  

2. นักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซตีอ้งชําระเงนิคา่บรกิารสว่นทเีหลอืทังหมดกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน กรณีนักท่องเทยีวหรอืเอ
เจนซไีม่ชําระเงนิ หรอืชําระเงนิไม่ครบภายในกําหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถ้อืว่า
นักทอ่งเทยีวสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์นๆ 

3. กรณีทนัีกทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซ ีจองการเดนิทางนอ้ยกวา่ 30 วนั จะตอ้งชําระครบเต็มจํานวนเลย 
4. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์, อเีมล ์, หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี วันจันทร ์ถงึ

ศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวนัหยดุนักขตัฤกษ์ทรัีฐบาล
ประกาศในปีนันๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 
 
 
 



 
 

 
เงอืนไขการยกเลกิการเดนิทาง 

 กรณีทนัีกท่องเทียวหรือเอเจนซตีอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือเลอืนการเดนิทาง นักท่องเทยีวหรือเอเจนซ(ีผูม้ชีอืใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทบีรษัิทอย่างใดอยา่งหนงึเพอืแจง้ยกเลกิการจอง
กบัทางบรษัิทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

 กรณีนักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซตีอ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซ ี(ผูม้ชีอืในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์
อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการขอรับเงนิคนืทบีรษัิทอยา่งใดอยา่งหนงึเพอืทําเรอืงขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอื
มอบอํานาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอํานาจ หลกัฐานการชําระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมดุบญัชธีนาคารทตีอ้งการให ้
นําเงนิเขา้ใหค้รบถว้น  

โดยมเีงอืนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงัน ี
- ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของเงนิคา่บรกิาร 
- ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของเงนิคา่บรกิาร 
- ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทชีําระแลว้ทังหมด ทังน ีทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้่ายทไีดจ้่ายจรงิ

จากคา่บรกิารทชีําระแลว้เนอืงในการเตรยีมการจัดการนําเทยีวใหแ้กนั่กทอ่งเทยีว เชน่ การสํารองทนัีงตวัเครอืงบนิ การจอง
ทพัีกฯลฯ 

1. การเดนิทางทตีอ้งการันตมัีดจําหรอืซอืขาดแบบมเีงอืนไข หรอืเทยีวบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กบัสายการ
บนิ หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทังหมด   

2. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี วันจันทร ์ถงึศกุร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขตัฤกษ์ทรัีฐบาล
ประกาศในปีนันๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทยีวเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  
 

เงอืนไขและขอ้กําหนดอนืๆ 
1. ทัวรน์สํีาหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พอืการทอ่งเทยีวเทา่นัน 
2. ทัวรน์เีป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทรีะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทังหมด หรอืถกูปฏเิสธการ

เขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทังหมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบริษัทขอสงวนสทิธใินการยกเลิกการเดนิทางในกรณีทีมีนักท่องเทียวร่วมเดินทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ

นักท่องเทยีวหรอืเอเจนซทีราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทไีม่มวีซีา่ และอย่างนอ้ย 10 วันกอ่นการ
เดนิทางสําหรับประเทศทมีวีซีา่  แต่หากทางนักท่องเทยีวทุกท่านยนิดทีจีะชําระค่าบรกิารเพมิจากการทมีนัีกท่องเทยีวร่วมเดนิทาง
นอ้ยกวา่ททีางบรษัิทกําหนดเพอืใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีจีะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชอื นามสกลุ คํานําหนา้ชอื เลขทหีนังสอืเดนิทาง 
และอนืๆ เพอืใชใ้นการจองตัวเครอืงบนิ ในกรณีทนัีกท่องเทยีวหรอืเอเจนซมีไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการ
ชําระเงนิมัดจํา 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพอืใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ภมูอิากาศ และ
เวลา ณ วนัทเีดนิทางจรงิของประเทศทเีดนิทาง ทังน ีบรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภยัของนักทอ่งเทยีวสว่นใหญเ่ป็นสําคญั 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทเีพมิขนึของนักทอ่งเทยีวทมีไิดเ้กดิจากความผดิของ
ทางบรษัิท เชน่ ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ 
ความลา่ชา้ เปลยีนแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอนื เป็นตน้ 

7. อตัราคา่บรกิารนคํีานวณจากอตัราแลกเปลยีนเงนิตราตา่งประเทศ ณ วนัททีางบรษัิทเสนอราคา ดังนัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการ
ปรับราคาค่าบรกิารเพมิขนึ ในกรณีทมีกีารเปลยีนแปลงอัตราแลกเปลยีนเงนิตราต่างประเทศ ค่าตัวเครอืงบนิ ค่าภาษีเชอืเพลงิ ค่า
ประกนัภยัสายการบนิ การเปลยีนแปลงเทยีวบนิฯลฯ  

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรือตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอํีานาจในการใหคํ้าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของบรษัิทกํากบัเทา่นัน  

 
ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 
 กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทจีะนําตดิตัวขนึเครอืงบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชนิ และรวมกนัทกุชนิไม่

เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซงึมซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ทตีรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุด
เอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน ถา้สงิของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทกํีาหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และ
ฝากเจา้หนา้ทโีหลดใตท้อ้งเครอืงบนิเทา่นัน 

 สงิของทมีลีกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ ่และฝากเจา้หนา้ทโีหลด
ใตท้อ้งเครอืงบนิเทา่นัน  

 หา้มนําอาหารสดเขา้ประเทศเกาหลใีตท้กุชนดิ เชน่ ผกั ผลไมส้ด ไขฯ่ มโีทษปรบัหากฝ่าฝืน  



 
 

 ประกาศจากสาธารณรฐัเกาหลใีต ้ตงัแตว่นัท ี1 ม.ิย. 2562 เป็นตน้ไป หา้มนําเนอืสตัว ์อาทเิชน่ แฮม ไสก้รอก เนอืดบิ เนอื
ตากแหง้ ฯลฯ เขา้มาภายในประเทศเพอืป้องกนั และควบคมุการไหลเขา้ของโรคระบาดสตัวจ์ากตา่งประเทศ เชน่ โรคอหิ
วาหแ์อฟรกิาในสกุร โรคปากเปือยเทา้เปือยในสตัว ์โรคไขห้วดันกชนดิกอ่โรครนุแรง ฯลฯ หากตอ้งครอบครองผลติภณัฑ์
จากเนอืสตัวด์งักลา่วอย่างหลกีเลยีงไม่ได ้กรุณาทําเครอืงหมายบนใบแจง้สงิของทนํีาตดิตวัมา และแจง้ดา่นควบคุม
โรคตดิตอ่ระหวา่งประเทศทสีนามบนิหรอืทา่เรอื หากฝ่าฝืนอาจมโีทษปรบัถงึ 10 ลา้นวอน และอาจจะมโีอกาสในการหา้ม
เขา้ประเทศ หรอืจาํกดัการพํานกัในเกาหลใีต ้

 
 

 


