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CODE:KTW18 ♥ทัวร์เกาหลีปูซาน เคียงจู  แทกู 5D3N 
KTW18:ทัวร์เกาหลี ปูซาน-เคียงจู-แทก ู5วัน 3คืน  

วัดแฮดง ยงกงุซา หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมซอง หรือ ซานโตริน่ีเกาหล ี 
Songdo Skywalk ปูซานทาวเวอร์ พิพธิภัณฑ์สาหร่าย ตลาดปลาจากัลซี  

เคียงจู วัดพุลกุกซา หอดูดาวว็อมซ็องแด แทก ูวัดดงฮวาวา  
สวนสนุก E-World 83 Tower Magic art  สตรีทฟูดส์ 

พักปูซาน 2 คืน แทกู 1 คืน 
บินตรง โดยสายการบิน T’Way Boeing  737-800  189ท่ีน่ัง 
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ก ำหนดวนัเดินทำง 

วนัเดินทำง รำคำผูใ้หญ่ 
รำคำเด็ก2-6
ปี ไม่เสริม
เตียง 

พกัเด่ียวเพ่ิม ท่ีนัง่ 

           5-9 มีนำคม 2562 15,888 

ไม่มีรำคำเด็ก 
Inf 5,000฿ 

4,500 25 
  6-10 มีนำคม 2562 15,888 4,500 25 

        9-13  มีนำคม 2562 15,888 4,500 25 
12-16 มีนำคม 2562 15,888 4,500 25 
20-24 มีนำคม 2562 15,888 4,500 25 
22-26 มีนำคม 2562 15,888 4,500 25 
23-27 มีนำคม 2562 15,888 4,500 25 
26-30 มีนำคม 2562 15,888 4,500 25 
27-31 มีนำคม 2562 15,888 4,500 25 

วนัแรก          สนำมบินสุวรรณภูมิ 

22.30 น.   คณะพรอ้มกนัท่ี สนำมบินสุวรรณภูมิ อำคำรผูโ้ดยสำรระหว่ำงประเทศ ชัน้ 4 สายการ
บิน t’Way โดยมีหวัหนา้ทวัร์และเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯรอตอ้นรับและอ านวยความสะดวกกอ่นขึ้นเคร่ือง 

 
วนัท่ีสอง       สนำมบินนำนำชำติแทกู – วดัดงฮวำซำ – สวนสนุก E-World - 83 Tower  

Magic Art – ถนน Dongseongno                                          ,เท่ียง,เย็น 

01.55 น. บินลดัฟา้สู ่เมืองแทกู สำธำรณรฐัเกำหลีใต ้ โดยสำยกำรบิน t’Way   เท่ียวบินท่ี TW106  
เมืองแทกูเป็นเมืองท่ีใหญอ่นัดบัท่ีสามของประเทศเกาหลีใต ้  

09.15 น.  เดินทางถึง สนำมบินนำนำชำติแทกู สำธำรณรฐัเกำหลีใต ้ 
(เวลาทอ้งถ่ินเร็วกวา่ไทย 2ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกาของทา่นเป็นเวลา
ทอ้งถ่ินเพ่ือสะดวกในการนัดหมาย) หลงัจากผา่นพิธีการตรวจคนเขา้
เมืองและศุลกากรแลว้ จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ วัดดงฮวำซำ 
(Donghwasa Temple) เป็นวดัเก่าแก่กว่า 1,500 ปี สร้างในสมัย
กษัตริยโ์ซจิแห่งอาณาจกัรชิลลา ภายในมี อมิตาภะพุทธเจา้  และ
พระพุทธรูปหินพระศรีศากยมุนีอยูด่า้นนอกอยูใ่นหุบเขาพลักงซาน อีก
หน่ึงไฮไลทก็์คือยคัซายอแรแดพุล Yaksa-yeoraedaebul พระขนาด
ใหญท่ี่สรา้งขึ้นเพ่ือเป็นศูนยร์วมใจของผูม้าสวดมนตท์ าบุญมีความสูง
ถึง 17 เมตร นอกจากน้ี ยงัมีหอคอยหิน โคมไฟหิน รูปปั้นสิงโต 
และดอกไมท่ี้ประดบัฐานพระพุทธรูปดา้นหลงัพระพุทธรูปเป็นหมูหิ่นท่ี
โอบรอบสวยงามมาก นับเป็นผลงานประติมากรรมหินระดบัโลก 

เท่ียง             บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร เมนู:บูเดชิเก หรือ 
เกำหลีหมอ้ไฟ 
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บ่ำย  น าทา่นเดินทางสู่ สวนสนุกE-World นับเป็นสวนสนุกประจ าเมืองแทกูและเป็นสวนสนุกท่ีใหญเ่ป็น
ล าดบัท่ีสามของประเทศเกาหลีใต ้เคร่ืองเลน่ท่ีไดร้ับความนิยมมากท่ีสุดคือ สกายจัม้ อีกท ัง้เคร่ืองเลน่สุด
มนัส ์อาทิ รถไฟเหาะ,Ballon Race ,Water Fall Plaza และอ่ืนๆ และยงัมีเทศกาลดอกไมต้ามฤดูกาลให ้
ทุกทา่นไดเ้ลือกมุมถ่ายภาพเพ่ือนเก็บเป็นท่ีระลึกอีกดว้ย เดินทางสู่  83 Tower หอคอยชมวิวท่ีสูงท่ีสุด 
และเป็นสญัลกัษณข์องเมืองแทกู หอคอยแห่งน้ีต ัง้อยูบ่นเนินเดน่สงา่ มองเห็นแตไ่กลดา้ยบนเป็นจุดชมวิว
ท่ีดีท่ีสุดของเมือง สามารถมองเห็นทศันียภาพของเมืองแทกูโดยรอบแบบ 360องศา(คา่บริการไมร่วมคา่
ขึ้นลิฟท)์จากนั้น น าทา่นถา่ยภาพท่ี Art Magicซ่ึงเป็นงานศิลปะภาพวาดลวงตาซ่ึงเป็นแนวคิดรูปแบบใหม่
เพ่ือตอ้งการจะจุดปร  ะกายความคิดสรา้งสรรค ์และจินตนาการ ของการสรา้งภาพโดยใชเ้ทคนิคจาก
ภาพสามมิติท่ีทุกทา่นสามารถมีสว่นร่วมกบัผลงานเหลา่น้ีได ้อยา่งสนุกสนาน(รวมคา่เขา้) จากนั้นน าทา่น
เดินทางสู่ Dongseongno Street ตลาดเส้ือผา้ขนาดใหญ ่และถนนสายแฟชั่น ท่ีส าคญัของเมืองแทกู 
เป็นถนนท่ีเต็มไปดว้ยรา้ นคา้ มากมาย และส้ินคา้หลากหลายชนิดใหเ้ลือกซ้ือตามรสนิยมของแตล่ะทา่น 
มีตัง้แตเ่ส้ือผา้ ของใช ้เคร่ืองประดบั  เป็นจุดท่ีเหมาะกบัการชอ้ปป้ิงอยา่งมาก  

ค ำ่  บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร เมนู:ขำ้วย ำบิบิมบบัเสิรฟ์พรอ้มซุปชำบู 
:ท่ีพกั:CRISTAL  HOTEL หรือระดบัใกลเ้คียงกนั: 
(ช่ือโรงแรมท่ีทา่นพกั ทางบริษทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วนั กอ่นวนัเดินทาง) 

  
วนัท่ีสำม  พิ พิธภัณฑ์แ ห่งชำติ เคี ยงจู  – Gyeongju Donggung Palace – หมู่ บ ้ำนคนตระกูล ฉ่ อย  

 ถ ้ำซอกกูรมั - หอดดูำวซอมซองแด – วดัพลูกุกซำ ปูซำน            เชำ้,เท่ียง,เย็น                                                                        
เชำ้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากนั้น น าทา่นเดินสู ่พิพิธภณัฑแ์ห่งชำติเมืองเคียงจู (Gyeongju National Museum) เป็น
สถานท่ีท่ีควรแกก่ารไปเย่ียมชมอยา่งย่ิง เน่ืองจากเต็มไปดว้ย
โบราณวตัถุตา่งๆ จากอาณาจกัรชิลลา ไมว่า่จะเป็นมงกุฎทองค าท่ีงด 
งาม เคร่ืองปัน้ดินเผา รูปปัน้ท าจากหินและโบราณวตัถุตา่งๆ ท่ีเก่ียวกบั
ศาสนาพุทธ นอกจากน้ียงัเป็นสถานท่ีเก็บรักษาระฆงัแหง่พระเจา้ซงด
กมหาราชผูย่ิ้งใหญ ่หรือท่ีเรียกวา่ ระฆงัเอมิลเล ่นับเป็นระฆงัท่ีใหญแ่ละ
มีเสียงดงักงัวาลมากท่ีสุดใบหน่ึงในเอเชีย ระฆงัน้ีท าจากทองสมัฤทธ์ิ
หนัก 19 ตนั และมีความสูง 11 ฟตุ   จากนั้นน าทา่นเดินเขา้ชม 
พระรำชวงั Gyeongju Donggung Palace และ Wolji Pond เป็น
ท่ีตัง้ของพระราชวงัรองซ่ึงใชเ้ป็นพระราชวงัของมกุฎราชกุมารและ
อาคารอ่ืน ๆ อีกท ัง้ยงัเป็นหอ้งจดัเล้ียงส าหรับงานส าคญัระดบัชาติและ
ผูเ้ขา้ชมท่ีส าคญัอีกดว้ย หลงัจากการลม่สลายของ Silla ตามดว้ย 
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Goryeo และ Joseon สถานท่ีน้ีมีช่ือวา่ 'Anapji' แทนตอ่มาช้ินสว่นจากเคร่ืองปัน้ดินเผาท่ีแกะสลกั
ตวัอกัษร "Wolji" ถูกคน้พบในปี 1980 และพบวา่ Wolji มีความหมายของบอ่สะทอ้นดวงจนัทร์ ดงันั้น
ช่ือ'Anapji'จึงเปล่ียนเป็นปจัจุบนัพระราชวงั Donggung และ Wolji Pon   

เท่ียง  บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร เมนู:ไก่ตุน๋โสม  
บ่ำย     น าทา่นเดินทางสู่ เมืองเคียงจู เป็นเมืองหลวงเกา่ของอาณาจกัรชิลลา 

หน่ึงในสามอาณาจกัรของเกาหลีโบราณโดยเคียงจูเป็นเมืองโบราณอายุ
กวา่สองพนัปี คือเร่ิมมีการตัง้ถ่ินฐานเป็นเมืองตัง้แตก่อ่นคริสตก์าล จนมา
รุ่งเรืองถึงขีดสุดในศตวรรณท่ี 7 คนส่วนใหญ่รู ้จกัเมืองน้ีจากซีร่ียเ์ร่ือง 
ซอนต๊อก ราชินีสามแผ่นดิน จากนั้น น าทา่นชม หมู่บำ้นคนตระกูล
ฉ่อย ซ่ึงเป็นคนดัง้เดิมของจงัหวดั gyeongchangdo น าทา่นชม ถ ้ำซอก
กูรมั (Seokguram) อีกหน่ึงมรดกโลก จากลานจอดรถจะเห็นอาคารสวยๆตัง้เรียงรายไปตามเนินเขา 
ลอ้มรอบดว้ยเทือกเขาเป็นทิวแถว สวยงามจบัตามาก เดินขึ้ นเขาไปเพ่ื  
อชมพระพุทธรูปแกะสลกัจากหินแกรนิตอายุนับพนัปีซ่ึง ประดิษฐานอยูใ่น
ถ า้ จากนั้น น าทา่นชม หอดูดำวซอมซองแด หอดูดาวท่ีเกา่แกท่ี่สุดท่ี
ยงัคงเหลืออยูใ่นเอเชียตะวนัออก ถูกสรา้งขึ้นในรัชสมยัของสมเด็จพระ
ราชินีซอนด๊อก(Seon Deok) แห่งอาณาจักรชิลลา เพ่ือใชส้ าหรับการ
สงัเกตดาวในการคาดการณส์ภาพอากาศ และถูกก าหนดใหเ้ป็นสมบติัของ
ชาติ จากนั้น น าทา่น  เดินทางสู ่วดัพุลกุกซำ สรา้งขึ้นอาณาจกัรชิลลา่มาตัง้เเตปี่ ค.ศ.535 ซ่ึงวดัเเห่ง
น้ีมีความสวยงามเเละสมบูรณ์เเบบอยา่งมาก จนท าใหไ้ดร้ับการคดัเลือกเป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมจาก
องคก์าร UNESCO เม่ือปี ค.ศ.1995 ท าใหก้ลายเป็นสถานท่ีทอ่งเท่ียวส าคญัของเมืองเคียงจู ภายในวดั
จะมีเจดียเ์กา่เเก ่อนัเป็นสญัลกัษณ์ของวดัโดยเจดียท์ ัง้สององคน์ั้นมีการคดัลอกเเบบไปเเสดงท่ีพิพิธภณัฑ์
เมืองเคียงจูอีกดว้ย ซ่ึงมีช่ือเรียกกนัวา่เจดีย ์Seoktap และ Dabotap จากนั้น น าทา่นเดินทางสู่ เมืองปู
ซำน  

ค ำ่  บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร เมนู:โอซมัพุลโกกิ หรือ สุก้ีก่ึงน ้ำก่ึงแหง้  
:ท่ีพกั: KING  HOTEL หรือระดบัใกลเ้คียงกนั: 
(ช่ือโรงแรมท่ีทา่นพกั ทางบริษทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วนั กอ่นวนัเดินทาง) 
 
 
 
 
 
 

http://www.tourgether.co.th/


 
 

Tourgether Co., Ltd. | TAT License 11 / 07778 

199/105 Phanason Villa, Soi Chaturamit-9, Teparak Rd, Bangplee Yai, Bangpli, Samut Prakan 10540 

M: 083-138-4486, 085-168-7452   T/F: 02-023-0527 W: www.tourgether.co.th 

 

วนัท่ีส่ี  หมู่บำ้นวฒันธรรมคมัชอน(ซำนโตริน่ีเกำหลี)–Songdo Skywalk - พิพิธภณัฑส์ำหร่ำย   Busan 
Tower - Duty Free - ตลำดปลำจำกลัชิ – ตลำดนมัโพดง            เชำ้,เท่ียง,เย็น 

เชำ้           บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
น าทา่นเดินทางสู่ หมู่บำ้นวฒันธรรมคัมชอน หรือ ซำนโตริน่ีเกำหลี 
โดยช่ือเรียกน้ีมาจากลกัษณะอนัโดดเด่นของหมู่บา้นวฒันธรรมคมัชอน 
หมูบ่า้นท่ีตัง้อยูบ่น เนินเขา เรียงตวัสลบักนัไปมาสีสนัสดใส ในอดีตหมูบ่า้น
น้ีเคยเป็นท่ีอยูอ่าศยัของของผูล้ี้ภยัสงครามเกาหลี จนในปี 2009 รัฐบาล
เกาหลี ไดส้่งเสริมการทอ่งเท่ียวมีการพฒันาปรับปรุงทศันียภาพ ใหน่้าอยู่
มากย่ิงขึ้น โดยปรับเปล่ียน หมูบ่า้นคมัชอนใหมี้สีสนัโดดเดน่ดว้ยการทาสีวาดภาพ ตามก าแพงและตวับา้น 
ใหดู้สดใส น่ารัก บา้นเรือน หลายหลงัเปล่ียนเป็นสตูดิโอและแกลลอร่ีบางจุดก็เป็นร้านขายสิน คา้ ท ัง้
สินคา้พ้ืนเมืองสินคา้สมยัใหม ่รวมไปถึงรา้นกาแฟ และไดโ้ดง่ดงัจากซีร่ียเ์ร่ือง Running Man ท่ีมาถา่ยท า
ท่ีน่ี จึงท าใหห้มูบ่า้นวฒันธรรมคมัชอนแห่งน้ีเป็นท่ีรูจ้กัมีนักทอ่งเท่ียวชาวเกาหลีและตา่งประเทศมาเท่ียว
ก ันมากขึ้ น  จากนั้ น  น าท่าน เดินทางสู่  Songdo Skywalk (ซองโด 
สกำยวอลค์) เป็นสะพานชมวิวท่ีทอดยาวลงไปในทะเลความยาวประมาณ 
104 เมตร ตัง้อยูบ่ริเวณชายหาดซองโด นอกจากน้ียงัเป็นท่ีถา่ยท ารายการ 
ดงัของเกาหลี เชน่ We Got Married ฯลฯ น าทา่นเดินทางสู่ พิพิธภณัฑ์
สำหร่ำย (Seaweed Museum) ซ่ึงทา่นจะไดเ้รียนรูก้ารท าสาหร่ายของ
ชาวเกาหลี ประว ัติความ   เป็นมาและความผูกผัน ท่ีชาวเกาหลีท่ีมีต่อ

สาหร่าย จากนั้นเก็บภาพความประทบัใจ กบัการสวม ใสชุ่ดประจ าชาติของ
ประเทศเกาหลีใต ้“ฮันบก” จากนั้น น าทา่นเดินทางสู่ ปูซำนทำวเวอร ์
(Busan Tower) ตัง้อยู่ในสวนยองดูซาน  ปูซานทาวเวอร์แห่งน้ี สูง 69 
เมตร สูงกวา่ระดบัน ้าทะเล  120เมตร ถือเป็น Landmark ส าคญัของเมือง 
ส าหรับช ัน้แรกของหอคอย เป็นบริเวณขายของท่ีระลึก และงานหตัถกรรม
แบบดัง้เดิมของเกาหลี เชน่ พวงกุญแจ,เคร่ืองปัน้ดินเผา,ตุก๊ตา และอ่ืนๆ อีก
มากมายคนท่ีมาเท่ียวท่ีน่ี ส่วนมากจะเป็นคูร่ัก ท ัง้ชาวเกาหลีและนักทอ่งเท่ียวตา่งชาติ คูร่ักส่วนมากจะ
เตรียมกุญแจมาคลอ้งตรง ท่ีราวระเบียงรอบฐานของหอคอย เพราะมีความเช่ือวา่คูร่ักท่ีไดม้าคลอ้งกุญแจ
ท่ีน่ีจะรักกนัยาวนานตลอดไป สว่นดา้นบนสุดของหอคอยเป็นจุดส าหรับชมวิวทิวทศัน์ของเมืองปูซานแบบ
พาโนรามา่ 360องศา ไมร่วมคา่ขึ้นลิฟทแ์ละกุญแจคูร่ัก  

เท่ียง   บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร เมนู:คำลบิ (แบบเซ็ท) 
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บ่ำย แวะชม ศูนยร์วมเคร่ืองส ำอำงค์ เลือกซ้ือผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้าและ
เคร่ืองส าอางคห์ลากหลายแบรนด ์อาทิ B2B ,Closee Dr.,Rojukiss, ครีมเมือก
หอยทาก, เซรั่มพิษงู, ครีมโบท็อก, เจลอโรเวร่า. ครีมน ้าแตก, BB Cream ฯลฯ 
แวะชม รำ้นน ้ำมนัสนเข็มแดง มหศจัรรยแ์ห่งธรรมชาติผา่นผลงานการวิจยั
มากมายจากมหาวิทยาลยัแห่งชาติโซล ประเทศเกาหลีใตมี้สรรพคุณชว่ยลดไข
มนััและน ้าตาลในกระแสเลือด ป้องกนัการเกิดเสน้เลือด ตีบ แตก ตนั และสามารถลา้งสารพิษในร่างกาย
เพ่ือเพ่ิมภูมิตา้นทานและท าใหอ้ายุยืนแบบชาวเกาหลี ชอ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษี ณ Duty Free  ใหท้า่นได ้
เลือกซ้ือสินคา้แบรนด ์เนมน าเขา้จากตา่งประเทศมากมายหลากหลายชนิด จากนั้น น าทา่นเดินทางสู ่
ตลำดปลำจำกลัชิ (Jagalchi Market) แหล่งรวมขายส่งปลาทุกชนิด ทุกวนัจะมีของสดของทะเล
มากมายน ามาประมูลกนัในยามเชา้มืด และชว่งสายยงัสามารถซ้ือในราคาปลีกท่ีคอ่นขา้งถูก จากนั้น น า
ทา่นเดินทางสู่ ตลำดนัมโพดง (Nampodong Street) แหลง่ชอ้ปป้ิงขนาดใหญอี่กแห่งหน่ึงของเมืองปู
ซาน ท่ีน่ีเต็มไปดว้ยรา้นคา้ เส้ือผา้ เคร่ืองประดบั เคร่ืองส าอาง ของฝาก ของท่ีระลึก มากมายใหท้า่นไดช้ ้
อปป้ิงอยา่งจุใจอีกท ัง้ยงัมีอาหารแบบ Local ใหท้า่นไดเ้ลือกทานแบบเต็มท่ี 

ค ำ่    บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร BUFFET AT JAGALCHI 
            : ท่ีพกั:KING  HOTEL หรือระดบัใกลเ้คียงกนั : 

(ช่ือโรงแรมท่ีท่ำนพกั ทำงบริษทัจะท ำกำรแจง้พรอ้มใบนัดหมำย 5-7 วนั ก่อนวนัเดินทำง)ว ั
วนัท่ีหำ้         วดัแฮดงยงกุงซำ – แทกู – หมู่บำ้นอซกล – ตลำดซอมุน – ถนนสตรีทฟู้ ด   

 Super Market – สนำมบินนำนำชำติแทกู                            เชำ้,เท่ียง
                                    

เชำ้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
จากนั้ น  น าท่าน เดิน ท างสู่  ว ัดแ ฮด งย งกุ งซ ำ(Haedong 
Yonggungsa Temple) วดัเกา่แกท่ี่สวยสุดในปูซาน สรา้งอยูบ่นโขด
หินริมทะเล มาตัง้แตปี่ 1376 และไดท้  าการบูรณะอีกครั้งในปี 1970 
จนมาถึงปัจจุบนั โดยจะมีเจดียส์ามช ัน้ และสิงโตส่ีตัว หันหน้า
ออกไปทางทะเล ซ่ึงสิงโตท ัง้ส่ีตวัน้ี คือสัญลกัษณ์ของความยินดี 
ความโกรธ ความเศรา้ และความสุข จากนั้น น าทา่นแวะชมศูนย์
สมุนไพรบ ารุงตบั ฮอกเกตนำมู ตน้ไมช้นิดน้ีเจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาท่ีปราศจากมลภาวะและ
ระดบัสูงเหนือน ้าทะเล50-800เมตร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมน ามา
รับประทานเพ่ือชว่ยดูแลตบัใหส้ะอาดแข็งแรง ป้องกนัโรคตบัแข็ง ไม่
ถูกท าลายจากการด่ืมแอลกอฮอล ์กาแฟ บุหร่ี สารตกคา้งจากอาหาร
และยา ศูนยโ์สมรฐับำล ซ่ึงรับรองคุณภาพจากรัฐบาล เป็นโสมท่ี
อายุ 6 ปี ซ่ึงถือว่ามีคุณภาพดีท่ีสุด ใหท้า่นไดเ้ลือกซ้ือโสมคุณภาพ
และราคาถูกกวา่ไทย 2 เทา่ โสมเกาหลีถือเป็นยาบ ารุงร่างกาย หรือ
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สามารถซ้ือเป็นของฝากจากประเทศเกาหลี จากนั้น น าทุกทา่นเดินทางกลบัสู ่เมืองแทกู 
เท่ียง      รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร เมนู:ชำบูชำบู  
บ่ำย    น าทา่นชม หมู่บำ้นอซกล (Daegu Otgol Village) ตัง้อยูบ่ริเวณเขาพลักงซาน หมูบ่า้นเกา่แกเ่ป็นท่ี

อยู่ของพวกขุนนางและชนชัน้สูง แห่งยุคสมยัราชวงศโ์ชซอน ถูก
สร้างขึ้ นในปี 1630 โดยตระกูล Choi ตระกูลเกา่แกข่องเมืองแทกู 
เป็น ท่ี รู ้จ ักก ัน ดี ในฐานะสถาน ท่ีถ่ายท ารายการช่ือดังอย่าง 
RunningManและ ซี รีย ์เ ร่ือง Jekyll and Hyde จากนั้ น  น าท่าน
เดินทางสู่ ตลำดซอมุน หน่ึงในตลาดท่ีเกา่แกท่ี่สุดของเมืองแทกู 
ด าเนินการคา้มาตัง้แต่สมยัโซชอน ปัจจุบนัเป็น   ตลาดใหญท่ี่รวม
สินคา้อุปโภค บริโภคไวห้ลากหลาย  ประเภทเปรียบเสมือนย่าน
จตุจกัร ประตูน ้า เดินทางสู่ ถนนสตรีทฟู้ ด เต็มไปดว้ยรา้นอาหาร
พ้ืนเมืองยอดนิยมของเกาหลี กระจายตามสองฝั่งถนน จากนั้นน าทา่น แวะละลำยเงินวอน Super 
Market เลือกซ้ือสินคา้เกาหลีโดยเฉพาะของกิน เชน่ บะหม่ีซินราเมียน (มามา่สไตลเ์กาหลี),อูดง้,กิมจิ,
ขนมช็อคโกพ้าย,น ้าจ้ิมปรุงรสหมูยา่งเกาหลี,ไกตุ่น๋โสมส าเร็จรูปในราคาพิเศษ ไดเ้วลาพอสมควรเดินทาง
สูส่นำมบินแทกู 

21.25 น.   เดินทางกลบั กรุงเทพฯ โดยสายการบิน t’Way  เท่ียวบินท่ี TW105  
00.55+1 น.   ถึง สนำมบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ 
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หำกท่ำนตอ้งซ้ือบตัรโดยสำรภำยในประเทศเพ่ือไปและกลบักรุงเทพฯ    

กรุณำแจง้บริษทั ก่อนท ำกำรจอง มิฉะนั้น บริษทัฯ มิสำมำรถรบัผิดชอบใดใด ทัง้ส้ิน 
 

ราคาทวัร์รวม ราคาทวัร์ไมร่วม 

- คา่ตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบัช ัน้ประหยดัพรอ้มคา่
ภาษีสนามบินทุกแห่งตามท่ีระบุในรายการ (ตัว๋กรุ๊ปไม่
สามารถเล่ือนวนักลับได ้ตอ้งไป -กลับพร้อมคณะ
เทา่นั้น ) ท่ีนั่งเป็นไปตามสายการบินจดัสรรตามกรุ๊ป
ทวัร์ ไมส่ามารถระบุได ้

- คา่อาหารทุกม้ือ ตามท่ีระบุในรายการ 

- คา่เขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามท่ีระบุในรายการ 

- คา่ท่ีพกัตามระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น ตาม
โรงแรมท่ีระบุหรือเทียบเทา่ 

- คา่ยานพาหนะน าเท่ียวตามรายการ 

- คา่น ้าหนักสมัภาระ สายการบิน T’Way 
ก าหนดน ้าหนักสัมภาระโหลดใตท้อ้งเคร่ืองไป-กลบั 
ทา่นละ 20กก สัมภาระถือขึ้ นเคร่ือง(Carry on) 10 
กก. 

- ค่าหัวหน้าทวัร์น าท่านท่องเท่ียวตลอดรายการใน
ตา่งประเทศ 

- ค่าประก ัน อุบ ัติ เหตุระหว่างเดินทาง การชดเชย
อุบติัเหตุส่วนบุคคลกรณีเสียชีวิตสูญเสีย   อวยัวะ 
สายตาหรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง 1,000,000 บาท 
การรักษาพยาบาลตอ่อุบติัเหตุแตล่ะครั้ง500,000บาท
(เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ไม่รวมประกนัสุขภาพ ทา่น
สามารถสั่งซ้ือประกนัสุขภาพเพ่ิมได ้

 

- พำสปอตต่ำงชำติ (ช ำระเพ่ิม 800บำท/ท่ำน) 

- คา่ใชจ้า่ยส่วนตวั อาทิ คา่ท าหนังสือเดินทาง, คา่โทรศพัท ์
สว่นตวั, คา่ซกัรีด, มินิบาร์ในหอ้ง, รวมถึงคา่อาหาร และ
เคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ (หากทา่นตอ้งการสั่ง
เพ่ิม กรุณาติดตอ่หวัหนา้ทวัร์แลว้จา่ยเพ่ิมเองตา่งหาก) 

- คา่ทิปคนขบัรถและไกดท์อ้งถ่ินทา่นละ 50,000 วอน
หรือ 1,500 บำท ต่อท่านตลอดทั้งทริป (ช าระ ท่ี
สนามบิน) 

- คา่ภาษีมูลคา่เพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% (กรณีท่ี
ทา่นตอ้งการใบเสร็จรับเงินในนามบริษัทหรือตอ้งการ
ใบก ากบัภาษี) 

- คา่น ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่ีหนักเกินจากสายการบิน
ก าหนด (ปกติ 15 กก.) 

- คา่วีซา่ส าหรับพาสปอร์ตตา่งดา้ว 
กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ต 2)ใบประจ าตวัคน
ตา่งดา้ว 3)ใบส าคญัถ่ินท่ีอยู ่4)ส าเนาทะเบียนบา้น(ถา้มี) 
5)สมุดบญัชีเงินฝาก(ถา้มี) 6)รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 รูป แลว้
ทางบริษัทฯจะเป็นผูด้ าเนินการย่ืนวีซ่าใหท้า่นโดยจ่าย
คา่บริการตา่งหาก 
(ส าหรับหนังสือเดินทางตา่งดา้ว เจา้ของหนังสือเดินทาง
ตอ้งท าเร่ืองแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะย่ืนวีซา่) 
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ประกำศส ำคญั รับเฉพาะผูมี้วตัถุประสงคเ์พ่ือการทอ่งเท่ียว คา่ทวัร์ท่ีจา่ยใหก้บัผูจ้ดั เป็นการช าระแบบจา่ยช าระขาด และผู ้
จดัไดช้  าระใหก้บัสายการบินและสถานท่ีตา่งๆ แบบช าระขาดเชน่กนักอ่นออกเดินทาง  ฉะนั้นหากทา่นไมไ่ดร่้วมเดินทาง
หรือใชบ้ริการตามรายการไมด่ว้ยสาเหตุใด หรือไดร้ับการปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศ
ไทยและประเทศเกาหลีใต)้  ทางผูจ้ดั ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดสว่นใดๆ รวมท ัง้คา่ตัว๋เคร่ืองบินใหแ้กท่า่น  
*ขอสงวนสิทธใ์นการปรับเปล่ียนราคาเพ่ิม หากมีการปรับขึ้นของภาษีน ้ามนัหรือภาษีใดๆ จากสายการบิน * 
หมำยเหตุส ำคัญ : ราคาและคา่บริการเป็นราคาตัว๋เคร่ืองบินโปรโมช ั่น เม่ือช าระเงินคา่จองทวัร์  คา่ทวัร์ มิสามารถ
เปล่ียนแปลง วนัเดินทาง ช่ือผูเ้ดินทาง และ/หรือ ยกเลิก เล่ือนวนัเดินทาง ขอคืนเงินมดัจ า คา่ทวัร์ไดทุ้กกรณี และ กรณีท่ี
ทา่นเดินทางมาจากตา่งจงัหวดั โดยเคร่ืองบินภายใน กรุณาแจง้บริษัทฯกอ่นท่ีท าการจองตัว๋เคร่ืองบิน มิฉะนั้น บริษัทฯไม่
รับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดขึ้น กรณีกรุ๊ปไมส่ามารถออกเดินทางโดยจ านวนสมาชิกไมถึ่ง 20 ทา่น บริษทัฯแจง้ทา่นกอ่นการ
เดินทาง 7 วนั โดยคืนเงินคา่ทวัร์ใหก้บัทา่นท ัง้หมด หรือเล่ือนการเดินทางในชว่งการเดินทางอ่ืน และคา่บริการน้ีรับเฉพาะ
นักทอ่งเท่ียวชาวไทยเทา่นั้น และกรณีท่ีท่ำนเม่ือเดินทำงถึงแลว้ไม่ท่องเท่ียวพรอ้มคณะบริษทัฯขอเรียกช ำระเงิน
เพ่ิมท่ำนละ 300 USD   ประเทศเกำหลีใตจ้ะมีช่ำงภำพมำถ่ำยรูป และช่วยดูแลอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำร
เดินทำง และวนัสุดทำ้ยช่ำงภำพจะน ำภำพถ่ำยมำจ ำหน่ำยกบัลูกทวัร ์หำกว่ำท่ำนใดสนใจสำมำรถซ้ือได ้แต่ถำ้
ท่ำนใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้งซ้ือ เพรำะทำงบริษทัทวัรไ์ม่มีกำรบงัคบัลูกทวัรซ้ื์อแต่อย่ำงใด แต่เป็นกำรบอกกล่ำว
ล่วงหนำ้ 
 
ขอ้ควำมส ำคญั โปรดอ่ำนอย่ำงละเอียด 

ในกรณีท่ีลูกค้ำเดินทำงไปประเทศเกำหลีใต ้แล้วไม่สำมำรถผ่ำน เขำ้-ออก นอกประเทศได ้ท ำให้
ลูกคำ้ตอ้งถูกส่งตวักลบัเขำ้ประเทศไทย จึงมีค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดข้ึนในกำรเปล่ียนตัว๋ขำกลบั และรวมถึงค่ำบริกำร
อ่ืนๆท่ีเกิดข้ึนดว้ย ฉะนัน้ ลูกคำ้จะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบในค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดข้ึนท่ีทำงประเทศนัน้ๆเรียกเก็บ ทำงผู้
จดัและทำงสำยกำรบินจะไม่รบัผิดชอบค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดข้ึนในทุกกรณี หรือตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเท่ียวบิน
ถดัไปท่ีมีท่ีนัง่ว่ำง หรือตำมวนัเดินทำงของตัว๋เคร่ืองบิน ทัง้น้ี ข้ึนอยู่ทำงเจำ้หนำ้ท่ีตรวจคนเขำ้เมืองของประเทศ
เกำหลีใตแ้ละสำยกำรบินเป็นผูพิ้จำรณำ ทำงผูจ้ดัไม่สำมำรถเขำ้ไปแทรกแซงได  ้  ** ตม. ตรวจคนเขำ้เมือง
ประเทศเกำหลีใต้จะมีกำรสุ่มตรวจ และอำจมีกำรเรียกไปสมัภำษณ์ ในกำรท่ีทำงตรวจคนเข้ำเมืองเรียก
สมัภำษณน์ั้น ข้ึนอยู่กบัทำงตรวจคนเข้ำเมืองเป็นผู้พิจำรณำ และอยู่ในดุลพินิจของทำงเจำ้หน้ำท่ี ตม. ทำง
บริษทัทวัรไ์ม่สำมำรถเขำ้ไปแทรกแซงได ้
  
 เง่ือนไขในกำรจอง   มดัจ ำท่ำนละ 8,000 บำทต่อท่ำน  และ ช าระสว่นท่ีเหลือกอ่นวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 15 วนั
ลว่งหนา้ (การไมช่  าระเงินคา่มดัจ า หรือช าระไมค่รบ หรือเช็คธนาคารถูกระงบัการจา่ยไมว่า่ดว้ยสาเหตุใดใด ผูจ้ดัมีสิทธิ
ยกเลิกการจองหรือยกเลิกการเดินทาง)   

**ส าเนาหนา้พาสปอร์ตผูเ้ดินทาง (*จะตอ้งมีอายุเหลือมากกวา่ 6 เดือนกอ่นหมดอายุนับจากวนัเดินทางไป-กลบั*)  
กรุณาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้ริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไมร่ับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุและดา่นตรวจปฏิเสธการออก
และเขา้เมืองทา่น*** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงินมดัจ า หรือสง่พรอ้มยอดคงเหลือ** 
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เอกสำรใชใ้นกำรเดินทำง  

- หนังสือเดินทางท่ีเหลืออายุการใชง้านมากกวา่ 6 เดือน **กรณีท าหนังสือเดินทางเลม่ใหมก่รุณาเตรียมหนังสือ
เดินทางเลม่เกา่ไปดว้ย ณ วนัเดินทาง  หนังสือรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ (ต าแหน่ง, เงินเดือน) 

- ส าเนาบตัรพนักงาน และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน พรอ้มเซ็นส าเนาถูกตอ้ง 

- กรณีท่ีทา่นเป็นเจา้ของกิจการกรุณาเตรียมส าเนาหนังสือจดทะเบียนท่ีมีช่ือทา่นพรอ้มเซ็นรับรองส าเนา 
-    กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษาเตรียมหนังสือรับรองจากทางสถาบนัเป็นภาษาองักฤษ 
-    การเรียกเก็บเอกสารเพ่ิมเติมน้ีเพ่ือประโยชน์ในการเดินทางเขา้ประเทศเกาหลีของทา่นท่ีทางบริษทัจะได ้  
     แจง้ใหห้วัหนา้ทวัร์ทราบเพ่ือใหค้  าแนะน าทา่นในการเขา้เมืองเกาหลีใต  ้

กำรยกเลิกกำรจอง:เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมช ัน่ ตัว๋เคร่ืองบินเป็นราคาแบบซ้ือขาด เม่ือทา่นตกลงจองทวัร์โดยจา่ยเงินมดั
จ า หรือ คา่ทวัร์ท ัง้หมดแลว้ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิก การเดินทาง เล่ือนการเดินทาง ขอคืนเงินไมว่า่กรณีใดท ัง้ส้ิน  
หมำยเหตุ 
กรุณำอ่ำนศึกษำรำยละเอียดทัง้หมดก่อนท ำกำรจอง เพ่ือควำมถูกตอ้งและควำมเขำ้ใจตรงกนัระหว่ำงท่ำน
ลูกคำ้และบริษทั ฯ และเม่ือท่ำนตกลงชำระเงินมดัจำหรือค่ำทวัรท์ ัง้หมดกบัทำงบริษทัฯ แลว้ ทำงบริษทัฯ จะถือ
ว่ำท่ำนไดย้อมรบัเง่ือนไขขอ้ตกลงต่ำงๆ ทัง้หมด 
1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนกำรเดินทำงหรือปรบัรำคำค่ำบริกำรข้ึนในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไม่ถึง 25 ทา่น  
2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบินทุกแหง่เพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอ่นวนัเดินทาง  
3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตุตา่งๆ  
4. บริษัทฯ จะไมร่ับผิดชอบใดๆ ท ัง้ส้ิน หากเกิดกรณีความลา่ชา้จากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทว้ง, การนัดหยุด
งาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การนาส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ  
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท ัง้ส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของทา่น , เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนักทอ่งเท่ียวเอง  
6. เม่ือทา่นตกลงชาระเงินมดัจาหรือคา่ทวัร์ท ัง้หมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ทา่นไดย้อมรับเง่ือนไขขอ้ตกลง
ตา่งๆ ท ัง้หมด  
7. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้ับการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมท่ีพกัในตา่งประเทศ
เรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม  
8. การจดัการเร่ืองหอ้งพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้บักรุ๊ปท่ีเขา้พกั  โดยมีหอ้งพกัส าหรับผูสู้บบุหร่ี / ปลอด
บุหร่ีได ้โดยอาจจะขอเปล่ียนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท่ี้พกั ท ัง้น้ีขึ้นอยูก่บัความพรอ้มใหบ้ริการของโรงแรม และไม่
สามารถรับประกนัได ้  
9. กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความชว่ยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเชน่ ใชวิ้วแชร์ กรุณาแจง้บริษัทฯ อยา่งนอ้ย 7วนักอ่นการเดินทาง 
มิฉะนั้น บริษทัฯไมส่ามารถจดัการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มคัคุเทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ดั ไมมี่สิทธิในการใหค้ าสญัญาใด ๆ ท ัง้ส้ินแทนผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูมี้อ านาจของผูจ้ดัก ากบัเทา่นั้น  
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11. ผูจ้ดัจะไม่รับผิดชอบและไมส่ามารถคืนคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีท่ีผู ้
เดินทางไมผ่า่นการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุก
ประเทศในรายการทอ่งเท่ียว อนัเน่ืองมาจากการกระท า ท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสาร
เดินทางไมถู่กตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  
12. กรณีตอ้งการพกัแบบ 3ทา่น ตอ่หอ้งหรือหอ้งแบบ3เตียง TRIPLE กรณีโรงแรมมีหอ้ง Triple ไมเ่พียงพอ ขอสงวนสิทธิ
ในการจดัหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คือ 1หอ้งพกัคู ่และ 1หอ้งพกัเด่ียว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพ่ิม  
13. สภาพการจลาจรในชว่งวนัเดินทางตรงกบัวนัหยุดเทศกาลของเกาหลี หรือ วนัเสาร์อาทิตย ์รถอาจจะติด อาจท าให ้
เวลาในการทอ่งเท่ียวและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานท่ีนอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมคัคุเทศก ์และคนขบัรถในการบริหารเวลา 
ซ่ึงอาจจะขอความร่วมมือจากผูเ้ดินทางในบางครั้งท่ีตอ้งเร่งรีบ เพ่ือใหไ้ดท้อ่งเท่ียวตามโปรแกรม 
14. บริการน ้าด่ืมวนัละ1ขวดตอ่คนตอ่วนั เร่ิมในวนัท่ี2ของการเดินทางถึงวนัท่ี5ของการเดินทางรวมจ านวน 4 ขวด 
15. การบริการของรถบสัน าเท่ียวเกาหลี ตามกฎหมายของประเทศเกาหลี มคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตาม
ความเหมาะสม ท ัง้น้ีขึ้นอยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดินทางนั้นๆเป็นหลกั จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนเวลาทอ่งเท่ียว
ตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 
16. กำรประกนัภยั ท่ีบริษทัฯไดท้  าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดินทาง เป็นการการประกนัอุบติัเหตุจากการเดินทาง
ทอ่งเท่ียว ตาม พ.ร.บ การทอ่งเท่ียว เทา่นั้น ไม่ไดค้รอบคลุมถึง สุขภำพ กำรเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดูเง่ือนไข
กรมธรรมของบริษัทฯได ้และทางบริษัทฯถือวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เม่ือทา่นช าระเงินคา่ทวัร์  
(ทา่นสามารถซ้ือประกนัสุขภาพ ในระหวา่งการเดินทางได ้จากบริษทั ประกนัท ัว่ไป และควรศึกษาเง่ือนไขความคุม้ครองให ้
ละเอียด) 
17. ผูจ้ดัจะไมร่ับผิดชอบและไมส่ามารถคืนคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีท่ีผู ้
เดินทางไมผ่า่นการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุก
ประเทศในรายการทอ่งเท่ียว อนัเน่ืองมาจากการกระท าท่ีสอ่ไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสาร
เดินทางไมถู่กตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ 
 

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

 

 
 

 

http://www.tourgether.co.th/

