
 
 
 
 
 

 
 

วันแรก         สนามบินสุวรรณภูมิ 
 

22.30 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ L สายการบิน T’WAY (TW) เจ้าหน้าที่คอยให้การ
ต้อนรับ และอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน  สายการบิน T’WAY จัดที่น่ังแบบ 3-3 น า้หนักกระเป๋า 20 กก./
ท่าน 

 
 
 



วันท่ีสอง     สนามบินแทกู ประเทศเกาหลีใต้ - วัดดองฮวาซา - ถนนซากุระ PALGONGSAN CHERRY BLOSSOM 
ROAD - อุทยานแห่งชาติพัลกงซาน - หมู่บ้านมาบิจอง - ถนนดงซองโน  

 

01.55 น. น าท่านเดินทางสู ่ประเทศเกาหลีใต้ โดยเที่ยวบินที่ TW106 ** ใช้เวลาบินประมาณ 5 ชั่วโมง ไม่มีบริการอาหาร
และเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง ** 

09.05 น. เดินทางถึง สนามบินแทกู ประเทศเกาหลีใต้ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม.) หลงัจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้า
เมืองและศลุกากรแล้ว รถโค้ชน าทุกท่านข้ามทะเลตะวนัตกด้วยสะพานแขวนยองจอง หรือ สะพานเพื่อความหวงัใน
การรวมชาติที่ยาวกว่า 4.42กม. และมียอดโดมสงู 107 เมตร ขอต้อนรับทกุท่านสู ่เมืองแทกู จากนัน้น าท่านเดินทางสู ่
วัดดองฮวาซา เป็นวัดเก่าแก่มีอายุกว่า 1,500 ปี สร้างในสมัยอาณาจักรชิลลา ภายในมีอมิตาภะพุทธเจ้า และ
พระพุทธรูปหินพระศรีศากยมุนีอยู่ด้านนอก อีกหนึ่งไฮไลท์ก็คือ ยัคซายอแรแดพุล (Yaksa-yeoraedaebul) พระ
ขนาดใหญ่ที่สร้างขึน้เพื่อเป็นศนูย์รวมใจของผู้มาสวดมนต์ท าบุญ มีความสงูถึง 17 เมตร นอกจากนี ้ยงัมีหอคอยหิน 
โคมไฟหิน รูปปัน้สิงโต และดอกไม้ที่ประดับฐานพระพุทธรูปด้านหลงัพระพุทธรูปเป็นหมู่หินที่โอบรอบสวยงามมาก 
นบัเป็นผลงานประติมากรรมหินระดบัโลก   

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู ทัคโดริทัง สตูไก่เกาหลี ใส่ไก่ มันฝร่ัง แครอท แป้งต็อก มีรสชาติ
เผ็ด เสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ และเคร่ืองเคียง 
จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติพัลกงซาน เป็น
ส่วนหนึ่งของเทือกเขาแทแบ็คที่ทอดตัวยาวมาจากประเทศ
เกาหลีเหนือ ภูเขาศักด์ิสิทธ์ิมีลักษณะคล้ายกับรูปร่างของ
พระพุทธรูปสามองค์เป็นหนึ่งในสถานที่มีชื่อเสียงของเมือง
แดกู คนแทกูจะชอบมาเดินปีนเขากันเป็นประจ า ผ่านชม 
ถนนซากุระ ตลอดสองข้างทางระหว่างที่รถก าลงัขึน้เขาพลั
กงซานนัน้ จะเต็มไปด้วยต้นซากุระที่บานสะพร่ังเรียงราย
สวยงาม และในทุกๆ ปีที่นี่ก็จะจัดงานเทศกาลดอกซากุระ 
หรือ Palgongsan Cherry Blossom Festival ซึ่งจดัเป็นประจ าทกุปี นอกจากนี ้ยงัมีเคเบิล้คาร์ไว้คอยให้บริการขึน้ไป
ยงั จุดชมวิวบนยอดเขาพัลกงซาน รวมระยะทางกว่า 1.2 กิโลเมตร  สามารถมองเห็นเทือกเขาสลบัซบัซ้อนหลาย
ลกู รวมตวักบัพรรณไม้นานาชนิดกลายเป็นวิวทิวทศัน์ที่สวยงาม ซึง่การขึน้เคเบิลคาร์ขึน้ไปชมวิวเขาพลักงซานด้านบน
นัน้ ก็ถือเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้ โดยเฉพาะในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีจะสวยงามมากเป็นพิเศษ เมื่อขึน้ไป
ด้านบนจะเจอหิน Wish Rock ที่คนเกาหลีนิยมมาขอพรกัน มีจุดให้คู่รักมาแขวนพวงกุญแจคล้ายกับที่โซลทาวเวอร์ 
และมีร้านอาหาร ร้านกาแฟไว้คอยบริการนกัท่องเที่ยว ซึง่สามารถสัง่อาหารมานัง่ทานพร้อมกบัดวิูวสวยๆ บนยอดเขา
ได้ (ราคาทัวร์ไม่รวมค่ากระเช้าขึน้อุทยาน ประมาณ 11,000 วอน)จากนัน้น าท่านไปยัง หมู่ บ้านมาบิจอง 
หมู่บ้านชาวนาเล็กๆ ที่ภายหลงัได้มีฟืน้ฟใูห้กลบัมามีชีวิตชีวาอีกครัง้ โดยการตกแต่งละเลงสีสนัลงบนก าแพงจากภมูิ
ปัญญาชาวบ้าน ไม่ว่าจะเป็นภาพดอกไม้ ภาพสตัว์ ภาพ 3 มิติ ภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเกาหลีจากยุค 1960 ถึง 
1980 จนท าให้หมู่บ้านเล็กๆ ที่ปัจจุบนัมีการพกัอาศยัอยู่เพียง 35 ครัวเรือนแห่งนีม้ีความน่าสนใจมากขึน้ทีเดียว เคย
ถูกใช้เป็นสถานที่ถ่ายท ารายการชื่อดงั Running Man และด้วยความที่หมู่บ้านมาบิจองนีม้ีต านานเร่ืองเล่าเก่ียวกับ
อศัวินและม้า ระหว่างทางจะได้เห็นสญัลกัษณ์ของม้าอยู่ตามจดุต่างๆ ในหมู่บ้านนีอ้ีกด้วยจากนัน้น าท่านไปยงั ถนน
ดงซองโน ถนนสายแฟชัน่และแหลง่ช้อปปิง้ของวยัรุ่นแห่งเมืองแดก ูมีขนาดใหญ่กว่าเมียงดงถึง 5 เท่า หรือจะเรียกได้
ว่าที่นี่คือ เมียงดงแห่งเมืองแดกู ก็ว่าได้ แต่คนจะไม่พลกุพลา่นเท่าในกรุงโซล สามารถเดินช้อปปิง้ได้อย่างสบายใจ 
ถนนดงซองโนจะคึกคักในช่วงเย็นถึงช่วงค ่าๆ มีร้านค้าเลือกซือ้เยอะแยะไปหมด ไม่ว่าจะเป็น รองเท้า เสือ้ผ้า 
เคร่ืองส าอางค์ หรือสินค้าแบรนด์ดงัอ่ืนๆ มากมาย 



เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนู บูลโกกิ หมูหมักสไตล์เกาหลี มีรสชาติออกหวานเผ็ดเล็กน้อย โดยน า
หมูลงในกระทะพร้อมน า้ซุปปรุงรส เมื่อสุกรับประทานพร้อมเคร่ืองเคียงและข้าวสวย 

พักท่ี    CRYSTAL DAEGU HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 
 

วันที่สาม            สวนสนุกอีเวิล์ด - เมืองปูซาน - เทศกาลดอกซากุระจินเฮ - สถานีรถไฟคยองฮวา - คอสเมติค  
 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
จากนัน้น าท่านไปยัง สวนสนุกอีเวิล์ด ได้รับการออกแบบใหม่ให้
เป็นสวนสนุกในธีมยุโรป ซึ่งได้รับความนิยมที่สดุ และใหญ่ที่สดุเป็น
อนัดบั 3 ของประเทศเกาหลีใต้ สวนสนกุจะอยู่โดยรอบ 83 ทาวเวอร์ 
เพลิดเพลินในสวนสนุกที่มาใน 4 ธีมด้วยกัน ซึ่งหนึ่งในนัน้เป็นสวน
สนุกส าหรับเด็กโดยเฉพาะ และพบกับเคร่ืองเล่น และกิจกรรมกว่า 
30 ชนิด ภายในสวนสนุกประกอบไปด้วยพลาซ่าที่มีธีมแตกต่างกัน
ไป เช่น พลาซ่าส าหรับเด็ก (Children’s Plaza) พลาซ่าส าหรับวยัทีน 
(Young Town Plaza) เซ็นทรัลพลาซ่า (Central Plaza) นอกจากเคร่ืองเลน่นานาชนิดที่เหมาะกบัทกุวยัแล้ว สวนสนกุ
แห่งนีย้งัมีน า้ตกและน า้พ ุรวมไปถึงการแสดงแสงไฟและดอกไม้ รวมถึงสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ  
นอกจากนี ้ยงัเป็น จุดชมวิวดอกซากุระ ที่บานสะพร่ังและสวยที่สดุในแทกอูีกด้วย น าท่านชม เทศกาลดอกซากรุะ มี
มมุน่ารักๆ ให้ถ่ายรูปมากมาย ส่วนไฮไลท์ช่วงตอนกลางคืนจะมีการ Light Up ดอกซากุระในสวนสนุกย้อมไฟหลาก
สีสนั และมีรถ Food Trucks ให้เดินกินกนัตลอดทาง  

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู เมนู ไก่ตุ๋นโสม อาหารบ ารุงสุขภาพ ไก่ขนาดก าลังเหมาะ ยัดไส้
ด้วยโสม แปะก๊วย และสมุนไพรบ ารุงร่างกาย เสิร์ฟในหม้อดินร้อนๆ 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองปูซาน เมืองที่ใหญ่ที่สดุในเกาหลีรองจากกรุงโซล ห้อมล้อมไปด้วยทัศนียภาพที่สวยงามกับ
เทือกเขาสงูและแม่น า้ต่างๆ สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทัง้ปี ด้วยความอเมซิ่งของสถานที่ท่องเที่ยว และความสวยงาม
ของธรรมชาติ ท าให้มีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมและ
น่าสนใจมากมาย จากนัน้น าท่านไปชมเทศกาลชมเทศกาล
ดอกซากุระที่ดงั และสวยที่สดุในประเทศเกาหลี เทศกาล
ดอกซากุระบานจินแฮ  จะจัดขึน้ในช่วงปลายเดือน
มีนาคมถึงต้นเดือนเมษายนของทกุปี ซึง่จะเต็มไปด้วยดอก
ซากุระสายพนัธุ์เกาหลีที่บานสะพร่ังอยู่ทัว่เมืองหลายแสน
ต้น ซึ่งที่เกาหลีจะเรียกว่า ดอกพ็อตโกต โดยช่วงเวลาที่จดั
งานจะมีกิจกรรมมากมายทัง้ตอนกลางวนั และตอนกลาง
คืน ไฮไลท์ที่ห้ามพลาด! คลองยอชวาชอน ซึ่งจะมีต้น
ซากุระเรียงรายเป็นอุโมงค์สีชมพูบานสะพร่ังสวยงาม 
และขนาบข้างไปด้วยดอกคาโนล่า ซึ่งจะบานพร้อมๆ กับ
ช่วงที่ดอกซากุระบานด้วย  จากนัน้น าท่านเดินทางไปยงั 
สถานีรถไฟคยองฮวา จุดชมซากุระที่สวยงามแห่งหนึ่ง
ของเมืองปูซาน บริเวณนีจ้ะมีอุโมงค์ดอกซากระยาวถึง 
800 เมตรขนานไปกับทางรถไฟ เสน่ห์ของสถานีแห่งนีค้ือ
รถไฟที่ว่ิงผ่านอุโมงค์ซากระสีชมพูที่ก าลงัแผ่กิ่งก้านสวยงาม ดึงดดูให้ทุกคนอยากชมความสวยงามด้วยตาตวัเอง ซึ่ง
ปัจจุบนัเป็นแค่ตวัสถานีที่ไม่มีรถไฟมาจอด แต่ได้กลายเป็นสถานที่ที่นกัท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาชมดอกซากุระมาก



ที่สดุแห่งหนึ่ง และบรรยากาศที่สวยงามของที่นี่ก็ท าให้กลายเป็นสถานที่ถ่ายท าซีรีย์ดงัหลายๆ เร่ืองของเกาหลี อาทิ 
Spring Waltz  จากนัน้น าท่านแวะช้อปที่ร้านเคร่ืองส าอางค์ยอดนิยม COSMETIC OUTLET สวรรค์ของนกัช้อปชาว
ไทย เพื่อเลือกซือ้กลบัไปเป็นของฝาก มีให้เลือกมากมายหลากหลายแบนด์ ไม่ว่าจะเป็นสกินแคร์บ ารุงผิวแบรนด์อย่าง 
DEWINS และแบรนด์ JSM ที่เป็นสินค้าหลกัของทางร้าน ไม่ว่าจะเป็นครีมหอยทาก ครีมน า้แตก ครีมขดัขีไ้คล สแตม
เซลล์ โบท็อกซ์ เป็นต้น และยงัมีสินค้าอื่นๆ อาทิเช่น ครีมว่านหางจระเข้ แป้งม้าโยก ยาย้อมผม แฮนด์ครีม ยาสระผม  
ฯลฯ 

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนู พอร์คคาลบิ ต้นต ารับอาหารเลื่องช่ือของประเทศเกาหลีใต้ เป็นหมู
ย่างที่ผ่านการหมักจนได้ที่ น ามาย่างบนเตาถ่านร้อนๆ สุกก าลังดี แล้วตัดชิน้พอค า รับประทานกับซอส 
กระเทียม กิมจิ และใช้ใบผักกาดหอมสดห่อเป็นค าๆ คล้ายเมี่ยงค า แกล้มด้วยพริกเกาหลีเม็ดโตสีเขียวสด 
พร้อมข้าวสวย 

พักท่ี   DIAMOND PUSAN HOTEL / ARBAN CITY HOTEL (YEONSAN) หรือระดับเทียบเท่า 
 

วันที่สี่            ชมซากุระถนนดัลมาจิ - ผลิตภัณฑ์น า้มันสน - ศูนย์สมุนไพรโสม - หมู่ บ้านวัฒนธรรมคัมชอน - 
ตลาดปลา จากัลชิ - ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู - พลอยอเมทสิ - ดิวตีฟ้รี - ถนนนัมโพดง 

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
น าท่านผ่านชมและแวะถ่ายรูปที่ ถนนดัลมาจ ิเป็นถนนสายชมวิวเส้นเล็กๆ ตามแนวเนินเขา Dalmaji Hill มีความยาว
ประมาณ 8 กิโลเมตร และมีต้นซากุระบานตลอดทาง เป็นอีกหนึ่งจุดชมวิวที่มีชื่อเสียงมาก เพราะนอกจากจะได้ชม
ดอกซากุระบานแล้ว ยังได้ชมวิวทะเลปูซานอันกว้างใหญ่ตาม
บริเวณจุดพักต่างๆ ได้ไปพร้อมๆ กัน  จากนัน้น าท่านชม 
หมู่ บ้านวัฒนธรรมคัมชอน ถือเป็นซานโตรินีแห่งเกาหลีใต้ 
ตวัหมู่บ้านตัง้อยู่บนภูเขา และด้วยสีสนัสดใส อีกทัง้ยงัมีจุดชม
วิวที่เห็นน า้ทะเลกว้างไกลสุดตา ท าให้ที่นี่ได้รับความนิยมจาก
นักท่องเที่ยวไม่น้อย เดิมนัน้หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอนเป็นถิ่น
ฐานของผู้ คนที่อพยพขึน้มาครัง้สงครามเกาหลี ซึ่งภายหลัง
สงครามหมู่บ้านเสื่อมโทรมมาก กระทั่งได้รับการฟื้นฟูจากนกั
ศิลปะในเกาหลีที่ร่วมกันตกแต่งหมู่บ้านจนออกมาสวยงามอย่างทุกวนันี ้  น าท่านเรียนรู้การท าผลิตภณัฑ์ที่สกัดจาก 
ผลิตภัณฑ์น า้มันสน มีสรรพคณุช่วยบ ารุงร่างกาย ลดไขมนั ช่วยควบคมุอาหาร และรักษาสมดลุในร่างกาย 
จากนัน้น าท่านออกเดินทางไปยงั ศูนย์สมุนไพรโสมเกาหลี สมนุไพรที่ช่วยเสริมความแข็งแรงให้แก่ระบบย่อยอาหาร 
ปอด ช่วยท าให้จิตใจสงบ และเพิ่มพละก าลงั มีสรรพคุณทางการแพทย์ช่วยบ ารุงหัวใจ ป้องกัน โรคหัวใจขาดเลือด 
เสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและปอ้งกนัมะเร็ง 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตคาร เมนู จิมทัค ไก่อบซีอ๊ิววุ้นเส้น เป็นเมนูอาหารเกาหลีพืน้เมืองดัง้เดิม 
เป็นไก่ผัดรวมกับวุ้นเส้น มันฝร่ัง แครอท พริก และซอสด า เนือ้ไก่ที่น่ิม รสชาติคล้ายกับไก่พะโล้สูตรเกาหลี 
จากนัน้พาท่านชม ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู ต้นไม้ชนิดนีเ้จริญเติบโตในป่าลกึบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะ และสงู
เหนือระดับน า้ทะเล 50-800 เมตร ช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ไม่ถูกท าลายจากการดื่ม
แอลกอฮอล์ กาแฟ บุหร่ี สารตกค้างจากอาหาร และยา จากนัน้น าท่านชม โรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส แดน
เกาหลีเป็นแดนของพลอยสีม่วง พลอยแห่งสขุภาพและน าโชค โดยมีตัง้แต่สีม่วงอ่อนเย็นตา จนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่ห์
เย้ายวนใจ พลอยนีจ้ะงามจบัตาเมื่อมาท าเป็นแหวน จี ้ต่างห ูและสร้อยข้อมือ 
 



จากนัน้น าท่านเลือกซือ้สินค้าปลอดภาษี ดิวตีฟ้รี ที่ร้านค้าปลอดภาษีที่ใหญ่ที่สดุในโซล แหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนม
มากมาย ไม่ว่าจะเป็น น า้หอม เสือ้ผ้า เคร่ืองส าอาง กระเป๋า นาฬิกา เคร่ืองประดบัหลากหลายแบรนด์ดงั และสินค้า
แบรนด์อื่นๆ อีกมากมาย โดยชัน้ใต้ดินจะเป็นสินค้าแบรนด์หรู และเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ อาทิเช่น PRADA, DIOR, 
LOUIS VUITTON, BULGARI, LONGCHAMP, COACH, GUCCI, MICHEL KORS, LOEWE, MIU MIU เป็นต้น ใน
ส่วนของชัน้ที่ 1 เป็นช็อป  CHANNEL และนาฬิกาดังหลากหลายแบรนด์ อาทิเช่น ROLEX, HERMES, OMEGA, 
TISSOT เป็นต้น ชัน้ 2 เป็นช็อป MCM ชัน้ที่ 3 เป็นโซนเคร่ืองส าอางค์หลากหลายแบรนด์ดัง ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ 
SULWHASOO, HERA, LANEIGE, L'Oréal, SU:M37, ESTEE LAUDER, LANCOME, CHRISTIAN DIOR, 
BIOTHERM, MAC เป็นต้น ชัน้ 4 จะเป็นสินค้าแบรนด์เนมอื่นๆ และชัน้ที่ 5 จะเป็นแบรนด์ของเกาหลี และโซน
ร้านอาหาร จากนัน้น าท่านแวะ ตลาดปลาจากัลชี ตัง้อยู่ใกล้กบัท่าเรือนมัโพ ที่นี่ถือว่าเป็นสญัลกัษณ์ของเมืองพูซาน
ที่เน้นท าอาชีพประมง จึงเป็นตลาดขายปลา และแหล่งอาหารทะเลที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลีใต้ ภายในจะมีสัตว์น า้
แปลกๆ จ านวนมาก และยงัมีราคาถกูกว่าท้องตลาดทัว่ไปด้วย โดยปลาหรือสตัว์ทะเลก็จะมากนัแบบสดๆ มีร้านค้าทัง้
ในตวัอาคาร และภายนอกอาคารมากมาย ด้านหลงัตลาดสามารถเดินชมวิวท่าเรือได้  จากนัน้น าท่านอิสระช็อปปิง้ที่ 
ย่านนัมโพดง เป็นถนนช้อปปิง้ที่โด่งดังและคึกมากอีกแห่งในปูซาน ข้างๆกับถนนแฟชัน่ควังบก เปรียบเสมือนเป็น
ตลาดเมียงดงแห่งเมืองปซูาน ที่นี่เต็มไปด้วยร้านค้าให้ขาช้อปได้เพลิดเพลินใจ สินค้าสตรีทแบรนด์ต่างๆ ถูกยกมาตัง้
ไว้ที่นี่เช่นเดียวกับในกรุงโซล นอกจากนัน้ที่นี่ยงัเป็นย่านช้อปปิง้ที่เต็มไปด้วย คลบั บาร์ ร้านอาหาร ร้ านกาแฟ และที่
ส าคัญยังเป็นย่านที่ส าคัญในปูซานที่เต็มไปด้วยโรงภาพยนตร์และโรงละคร ซึ่งปูซานได้เป็นเป็นเจ้าภาพจัดงาน
เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติปซูาน (BIFF) ในเดือนตลุาคมของทกุปี  

เย็น  อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปป้ิง 
พักท่ี    DIAMOND PUSAN HOTEL / ARBAN CITY HOTEL (YEONSAN) หรือระดับเทียบเท่า 
 

วันที่ห้า        วัดแฮดงยงกุกซา - เมืองเคียงจู - หอดูดาวชมซองแด - เมืองวัดพลูกุกซา – ถ า้ซ็อคคูรัม - ซุปเปอร์
มาร์เก็ต - ละลายเงินวอน - สนามบินแดกู ประเทศเกาหลีใต้ - สนามบินสุวรรณภูมิ 

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
จากนัน้น าท่านสกัการะขอพรที่ วัดแฮดง ยงกุงซา ถือเป็นวดัเก่าแก่
และศักด์ิสิทธ์ิมาก ว่ากันว่าแต่เดิมก่อนที่จะสร้างวัด พืน้ที่ตรงนีมี้
ความแห้งแล้งฝนไม่ตกตามฤดกูาล กระทัง่พระภิกษุท่านหนึ่งได้ฝัน
เห็นเทพเจ้าแห่งความเมตตา ซึ่งสถิตอยู่ในท้องทะเล หากมองไป
ด้านหน้าจะเห็นภูเขา และถ้ามองไปด้านหลงัของวดัจะเห็นน า้ทะเล 
ชาวบ้านจึงเชื่อว่าหากอธิษฐานสวดมนต์ในตอนเช้าก็จะได้รับการ
ตอบจากเทพเจ้าแห่งความเมตตาในช่วงเย็น บรรยากาศทางเข้าวดั
จะเป็นเหมือนตลาดนดัย่อมๆ ที่มีคนมาขายของมากมาย ทัง้ของกิน ขนมพืน้บ้าน เคร่ืองราง เสือ้ผ้า และของที่ระลึก 
ให้ได้เดินชมวิถีชีวิตเล็กๆ ของคนปซูาน ในช่วงเดือนเมษายนบริเวณวดัและรอบๆ ก็จะงดงามไปด้วยดอกซากรุะที่บาน
สะพร่ังไปทั่วบริเวณวัด  น าท่านเดินทางสู่ เมืองเคียงจู อดีตเมืองหลวงของอาณาจักรชิลลา เป็นเมืองแห่ง
ประวตัิศาสตร์และวฒันธรรมจึงท าให้มีแหล่งท่องเที่ยวทางวฒันธรรม และโบราณสถานกระจายอยู่ทัว่เมือง และมี 2 
แห่งที่ได้ขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกคือ วดัพุลกุกซา และถ า้ซ็อคครัูม ด้วยความที่มีโบราณสถาน
ตัง้อยู่กลางแจ้งให้เห็นกนัทัว่ไป จึงท าให้ได้รับฉายาว่า “เมืองแห่งพิพิธภณัฑ์ไร้ก าแพง” 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู บิบิมบับ ข้าวย าสไตล์เกาหลี เสิร์ฟบริการพร้อมซุปชาบูหม้อ
ร้อนๆ 
 



จากน าท่านไปยงัจุดแวะพกัเล็กๆ ที่ไม่ควรพลาด หอดูดาวชมซองแด หอดดูาวที่เก่าแก่ที่สดุที่ยงัคงเหลืออยู่ในเอเชีย
ตะวนัออก มีอายุกว่า 1,350 ปี ถูกบรรจุให้เป็นสมบตัิประจ าชาติเกาหลีใต้ล าดบัที่ 31 ซึ่งถูกสร้างขึน้ในรัชสมยัสมเด็จ
พระราชินีซ็อนด็อกแห่งอาณาจกัรชิลลา หอดดูาวมีลกัษณะการแบ่งชัน้ตรงกลาง ออกเป็น 3 ชัน้ เพื่อเป็นช่องหน้าต่าง 
โดยด้านบนและด้านล่างของขอบหน้าต่าง แบ่งเป็นด้านละ 12 ชัน้ ซึ่งหมายถึงจ านวนเดือน 12 เดือน ใน 1 ปีอีกด้วย 
ด้วยลกัษณะทางสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นในเชิงประวตัิศาสตร์ และทางวิทยาศาสตร์ ท าให้ที่แห่งนีก้ลายเป็นสว่นหนึ่ง
ของแถบโวลซ็อง ซึ่งเป็นบริเวณพืน้ที่ส่วนที่สองของพืน้ที่ประวตัิศาสตร์เมืองเคียงจู บริเวณรอบๆ มีสวนหญ้าเป็นลาน
กว้างไว้ส าหรับนกัท่องเที่ยวนัง่เล่น ปิกนิค ป่ันจกัรยาน หรือเดินเที่ยวชมธรรมชาติได้ จากนัน้น าท่านไปยงั วัดพูลกุก
ซา ซึ่งหมายถึง “วดัแห่งพระพุทธเจ้า” โดยวดัแห่งนีน้ัน้ถือเป็นผลงานชิน้เอก และเป็นของยุคทองของศิลปะทางพุทธ
ศาสนาในอาณาจักรชิลล่า วัดแห่งนีไ้ด้รับการขึน้ทะเบียน และก าหนดให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม โดยองค์การ
ยูเนสโกในปี ค.ศ. 1995 ด้วยความงดงามทางศิลปะ คุณค่าทางประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม ซึ่งมีประวัติยาวนาน
กว่า 1,400 ปี นอกจากนีว้ดัแห่งนีย้งัถือเป็นวิทยาลยัพุทธศาสนา จากนัน้น าท่านเดินทางต่อไปยงั ถ า้ซ็อคคูรัม ตัง้อยู่
บนภูเขาด้านเหนือของทางวดัพลุกกุซา เป็นวดัในพทุธศาสนา สร้างขึน้ในสมยัอาณาจกัรชิลลา่ ด้านหน้าเป็นหอระฆงั
ขนาดใหญ่ เมื่อเดินเข้าไปตามทางเดินบนเขา ซึ่งไม่ชันมากใช้เวลาประมาณ 15 นาทีจะถึงด้านในตัววัด มีวิหารซึ่ง
สร้างติดกับภูเขาด้วยวิธีการเจาะถ า้เข้าไป เป็นถ า้หินแกรนิตที่ถูกสร้างขึน้โดยมนุษย์  จากนัน้น าท่าเดินทางสู่                    
เมืองแทกู เมืองแห่งประวตัิศาสตร์ที่ได้รับการรับรองให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ มีสาวสวยระดบันางงาม
เกาหลี เป็นแหลง่รวมเหลา่ผู้มีความรู้ และนกัปราชญ์ตัง้แต่สมยัโบราณ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง 
น าท่านเพลินเพลินกบัการแวะซือ้ของฝากที่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต (ละลายเงินวอน ซือ้ 5 แถม 1) สาหร่าย ขนมต่างๆ ช็อก
โกแล็ตหิน ซีเรียลช็อกโก้ ผลิตภณัฑ์ของใบ และรากฝอยของโสมในรูปแบบขนม ชาโสม โคลนพอกหน้าโสม ครีมล้าง
หน้าโสม เคร่ืองส าอางโสม และยงัมีกิมจิ เปเปโร (ป๊อกกีเ้กาหลี) ชินราเมง (มาม่าเกาหลี) นมกล้วย เป็นต้น 
สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู ่สนามบินแทกู เมืองแทกู ประเทศเกาหลีใต้ เพื่อเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ  

21.25 น. น าท่านเดินทางสู ่ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ TW105  ** ใช้เวลาบินประมาณ 5 ชั่วโมง มีบริการอาหาร และ
  เคร่ืองดื่มบนเคร่ือง ** 
00.55 น. เดินทางถึงประเทศไทย สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

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

** ข้อความส าคัญ โปรดอ่านอย่างละเอียด ** 
 

ในกรณีที่ต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ ทัง้เคร่ืองบิน รถทัวร์ และรถไฟ ก่อนท าการออกตั๋วโดยสาร กรุณาสอบถามท่ี
เจ้าหน้าที่ทุกครัง้ เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนเที่ยวบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
มิเช่นนัน้ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดใดทัง้สิน้ 
 

การพิจารณาการเข้า-ออก ณ ประเทศจุดหมายปลายทาง ถือเป็นสิทธ์ิในทางกฎหมายของประเทศนัน้ๆ โดยทางเจ้าหน้าท่ี
ตรวจคนเข้าเมือง และเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานเป็นผู้ตัดสินชีข้าด ทางผู้ จัดไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ หากท่านปฏิเสธมิให้
เดินทางออก หรือเข้าประเทศท่ีระบุในรายการเดินทาง ซึ่งมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ในการเปลี่ยนต๋ัวขากลับ และรวมถึงค่าบริการ
อ่ืนๆ ท่ีเกิดขึน้ด้วย ฉะนัน้ ท่านจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ท่ีทางประเทศนัน้ๆ เรียกเก็บ ทางผู้ จัดและทาง
สายการบินจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ทุกกรณี หากต้องกลับประเทศไทยในเที่ยวบินถัดไปที่มีที่ น่ังว่าง หรือตามวัน
เดินทางของต๋ัวเคร่ืองบิน ทัง้นีขึ้น้อยู่ กับทางเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองของประเทศเกาหลีใต้ และสายการบินเป็นผู้
พิจารณาเท่านัน้ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ และขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการ ไม่ว่ากรณีใดๆ ซึ่งอยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท 
 



อัตราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ราคาทัวร์/ท่าน
ห้องละ 2-3 ท่าน 

ราคา 
พักเดี่ยวเพิ่ม 

ราคา 
ไม่รวมตั๋ว
เคร่ืองบิน 

24 – 28 มีนาคม 2563 
ปรับเวลาบินขาไปจาก 01.55 น. >> 02.30 น. 

16,999 5,000 8,999 

26 – 30 มีนาคม 2563 
ปรับเวลาบินขาไปจาก 01.55 น. >> 02.30 น. 

18,999 5,000 8,999 

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

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

03 – 07 เมษายน 2563 
(วันจักรี) 

19,999 5,000 8,999 

 
ราคาเด็กทารกอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ท่านล่ะ 5,999 บาท 

 
*** ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าทปิ คนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น *** 

** ทางบริษัทขออนุญาตเก็บค่าธรรมเนียม ค่าทปิ ท่านละ 50,000 วอน/ทริป/ท่าน** 
 
โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทัวร์ทุกครัง้ เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง ในกรณียกเลิกการเดินทางต้องยกเลิก 30 วนั
ก่อนการเดินทางเท่านัน้ ไม่เช่นนัน้ ทางบริษัทจะไม่คืนมัดจ าไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ ทัง้สิน้ ค่าทัวร์ที่จ่ายให้กับผู้จัดเป็นการช าระแบบจ่าย
ช าระขาด และผู้ จัดได้ช าระให้กับทางสายการบินและสถานที่ต่างๆ แบบช าระขาดก่อนออกเดินทางเช่นกัน ฉะนัน้ หากท่านไม่ได้ร่วม
เดินทาง หรือใช้บริการตามรายการไม่ว่าด้วยสาเหตใุด หรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศ
ไทย และประเทศเกาหลีใต้) ทางผู้จดัขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดสว่นใดๆ รวมทัง้ค่าตัว๋เคร่ืองบินให้แก่ท่าน 
 

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลเกาหลีใต้  ร่วมกับการท่องเที่ยวเกาหลีใต้เพื่อโปรโมทสินค้าในนามของร้านรัฐบาล คือ 
สมุนไพรโสม, สมุนไพรฮอตเกนามู, น า้มันสน, ศูนย์เคร่ืองส าอางค์ (คอสเมติค), พลอยอเมทิส และร้านค้าปลอดภาษี (ดิวตี ้
ฟรี) ซึ่งจ าเป็นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์ ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชีแ้จงลูกค้าทุกท่านว่า ร้าน
รัฐบาลทุกร้านจ าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม หากประสงค์จะซือ้หรือไม่ซือ้ขึน้อยู่ กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มี
การบังคับใดๆ ทัง้สิน้  

• ทวัร์ครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะเท่านัน้ ถ้าลกูค้าต้องการแยกตวัออกจากกรุ๊ปทวัร์ โดยไม่ลงร้านช็อปปิง้ 
เช่น ร้านโสม/ฮอกเกนาม/ูน า้มนัสน/เคร่ืองส าอางค์คอสเมติค/พลอยอเมทิส ทางบริษัทจะคิดค่าด าเนินการในการแยกท่องเที่ยว
เอง 300 USD ต่อท่าน 

• ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ราคานีเ้ฉพาะนกัท่องเท่ียวชาวไทยเท่านัน้ ถ้าหากเป็นชาวต่างชาติจะต้องเพิ่มจากราคาค่าทวัร์ปกติอีก 
100 USD ต่อท่าน  

• ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรม หรือรายการอาหาร โดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า ทัง้นีข้ึน้อยู่ตามความเหมาะสม 

• โรงแรมที่พกัที่อาจะมีการสลบัปรับเปลี่ยนขึน้อยู่กบัความเหมาะสมเป็นหลกั โดยค านึงถึงผลประโยชน์ลกูค้าเป็นหลกั 



• ประเทศเกาหลีใต้มีช่างภาพมาถ่ายรูป และมาจ าหน่ายวนัสดุท้าย ลกูทวัร์ท่านใดสนใจสามารถซือ้ได้ โดยไม่มีการบังคบัลกูทวัร์
ทัง้สิน แต่เป็นการบอกกลา่วลว่งหน้า 

• กรณีตดักรุ๊ปเหมาที่เป็นนกัเรียน นกัศึกษา ครู ธุรกิจขายตรงเคร่ืองส าอางค์ หมอ พยาบาล  ชาวต่างชาติ หรือกรุ๊ปที่มีการขอดู
งานจะต้องสอบถามราคาใหม่ทกุครัง้ 

• หากมีเพื่อนหรือญาติของท่านต้องการร่วมเดินทางระหว่างการท่องเที่ยวในประเทศเกาหลี หรือเกิดปัญหาต่างๆ ตลอดจน
ข้อแนะน า กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ หากท่านมีความจ าเป็นต้องรับฝากของจากผู้อื่น เพื่อที่จะน าไปยงัประเทศนัน้ๆ  
หรือน ากลบัประเทศไทย ควรตรวจสิ่งของนัน้ว่าต้องไม่เป็นส่ิงของผิดกฎหมาย ซึง่ของผิดกฎหมายบางประเภท อาจมีโทษถึงขัน้
ประหารชีวิต ทางเจ้าหน้าที่จะไม่รับฝากกระเป๋าหรือสิ่งของใดใด 
 

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศเกาหลีให้กับคนไทย ผู้ ท่ีประสงค์จะพ านักระยะสัน้ในประเทศเกาหลีไม่เกิน 90 วัน ไม่ว่า
จะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขัน้ตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยันการ
มีคุณสมบัติการเข้าประเทศเกาหลี ดังต่อไปนี ้
1. พาสปอร์ตจะต้องมีอายมุากกว่า 6 เดือน นบัจากวนัไปถึง 
2. ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศเกาหลี ทางทัวร์จัดเตรียมให้ 
3. สิ่งที่ยืนยนัว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึน้ในระหว่างที่พ านกัในประเทศเกาหลีได้ (เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นต้น) 
4. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พ านกัในประเทศเกาหลี (เช่น คนรู้จกั โรงแรม และอื่นๆ) ทางทัวร์จัดเตรียมให้ 

5. ก าหนดการเดินทางระหว่างที่พ านกัในประเทศเกาหลี ทางทัวร์จัดเตรียมให้ 
 

 
 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พร้อมคณะ      ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งที่มี 
 ค่าน า้หนกักระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.    ค่ารถรับ-สง่ และน าเที่ยวตามรายการ 
 ค่าที่พกัตามที่ระบใุนรายการ พกัห้องละ 2 ท่าน    ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ  
 ค่าอาหารตามมือ้ที่ระบใุนรายการ     ค่าจ้างมคัคเุทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอบุตัิเหตรุะหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 
 
 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าโทรศพัท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซกัรีด 
มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร และเคร่ืองดื่มที่สัง่เพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ) 
 ค่าทิปคนขบัรถ หวัหน้าทวัร์ และมคัคเุทศก์ท้องถิ่น  
 ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 
 ค่าวีซ่าส าหรับพาสปอร์ตต่างด้าว  
 
 
 

เอกสารประกอบในการย่ืนวีซ่า  
1) พาสปอร์ต 2) ใบประจ าตวัคนต่างด้าว 3) ใบส าคญัถิ่นที่อยู่ 4) ส าเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) 5) สมดุบญัชีเงินฝาก(ถ้ามี)  
6) รูปถ่ายสีขนาด 2 นิว้ 2 รูป (ส าหรับหนงัสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนงัสือเดินทางต้องท าเร่ืองแจ้งเข้า -ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวี
ซ่า) 
 
 
 



เงื่อนไขการช าระค่าบริการ 
1. ช าระเงนิมัดจ าเป็นเงนิจ านวน 10,000 บาทต่อท่าน เพื่อส ารองที่น่ัง ภายใน 1 วนัหลงัจากการจอง  
2. ช าระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทัง้หมดก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 35 วนั กรณีนกัท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่

ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ  ให้ถือว่านกัท่องเที่ยวสละสิทธ์ิการเดินทางในทวัร์
นัน้ๆ 

3. กรณีที่นกัท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ จองการเดินทางน้อยกว่า 35 วนั จะต้องช าระครบเต็มจ านวนเลย 
4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัท เช่น แฟกซ์ , อีเมล์ , หรือจดหมายฯ ต้องท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดงันี ้วนัจนัทร์ ถึงศกุร์ เวลา 

9.00 น. – 18.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถือว่าเป็นวันหยุดท าการของทาง
บริษัท 

 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
• กรณีที่นกัท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นกัท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผู้มีชื่อในเอกสารการ

จอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็น
ลายลกัษณ์อกัษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศพัท์ไม่ว่ากรณีใดๆ 

• กรณีนกัท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นกัท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชือ่ในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ 
หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อท าเร่ืองขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนงัสือมอบอ านาจ
พร้อมหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมดุบญัชีธนาคารที่ต้องการให้น าเงินเข้าให้
ครบถ้วน  

 

โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี ้
- ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วนั คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของเงินค่าบริการ 
- ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วนั คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของเงินค่าบริการ 
- ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ช าระแล้วทัง้หมด ทัง้นี ้ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจาก
ค่าบริการที่ช าระแล้วเนื่องในการเตรียมการจดัการน าเที่ยวให้แก่นกัท่องเที่ยว เช่น การส ารองที่นัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองที่พกัฯลฯ 

1. การเดินทางที่ต้องการันตีมดัจ าหรือซือ้ขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กบัสายการบิน หรือ
ผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าบริการทัง้หมด   

2. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัท เช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดงันี ้วนัจนัทร์ ถึงศกุร์ เวลา 
9.00 น. – 18.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถือว่าเป็นวันหยุดท าการของทาง
บริษัท 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนกัท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน  
 

เงื่อนไขและข้อก าหนดอื่นๆ 
1. ทวัร์นีส้ าหรับผู้มีวตัถปุระสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านัน้ 

2. ทวัร์นีเ้ป็นทวัร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้หมด หรือถูกปฏิเสธ
การเข้า-ออกเมืองด้วยเหตผุลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางสว่นหรือทัง้หมดให้แก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนกัท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้กบันกัท่องเที่ยว
หรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และอย่างน้อย 10 วนัก่อนการเดินทางส าหรับ
ประเทศที่มีวีซ่า  แต่หากทางนกัท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนกัท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทาง
บริษัทก าหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้  ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป 



4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค าน าหน้าชื่อ เลขที่หนงัสือเดินทาง 
และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการ
ช าระเงินมดัจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ 
และเวลา ณ วนัที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทัง้นี ้บริษัทจะค านึงถึงความปลอดภยัของนกัท่องเที่ยวสว่นใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึน้ของนกัท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของ
ทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของ
สมัภาระ ความลา่ช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตสุดุวิสยัอื่น เป็นต้น 

7. อตัราค่าบริการนีค้ านวณจากอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัที่ทางบริษัทเสนอราคา ดงันัน้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน
การปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึน้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเชือ้เพลิง 
ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ  

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการให้ค าสญัญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มี
อ านาจของบริษัทก ากบัเท่านัน้  

ข้อแนะน าก่อนการเดินทาง 

• กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะน าติดตวัขึน้เคร่ืองบิน ต้องมีขนาดบรรจภุณัฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิน้ และรวมกันทกุชิน้ไม่
เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึง่มีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุด
เอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถ้าสิ่งของดงักลา่วมีขนาดบรรจภุณัฑ์มากกว่าที่ก าหนดจะต้องใสก่ระเป๋าใบใหญ่และ
ฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเคร่ืองบินเท่านัน้ 

• สิ่งของที่มีลกัษณะคล้ายกบัอาวธุ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อปุกรณ์กีฬาฯ จะต้องใสก่ระเป๋าใบใหญ่ และฝากเจ้าหน้าที่โหลด
ใต้ท้องเคร่ืองบินเท่านัน้  

• ห้ามน าอาหารสดเข้าประเทศเกาหลีใต้ทุกชนิด เช่น ผัก ผลไม้สด ไข่ฯ มีโทษปรับหากฝ่าฝืน  

• ประกาศจากสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ตัง้แต่วันที่ 1 มิ.ย. 2562 เป็นต้นไป ห้ามน าเนือ้สัตว์ อาทิเช่น แฮม ไส้กรอก เนือ้ดิบ 
เนือ้ตากแห้ง ฯลฯ เข้ามาภายในประเทศเพื่อป้องกัน และควบคุมการไหลเข้าของโรคระบาดสัตว์จากต่างประเทศ เช่น 
โรคอหิวาห์แอฟริกาในสุกร โรคปากเป่ือยเท้าเป่ือยในสัตว์ โรคไข้หวัดนกชนิดก่อโรครุนแรง ฯลฯ หากต้องครอบครอง
ผลิตภัณฑ์จากเนือ้สัตว์ดังกล่าวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ กรุณาท าเคร่ืองหมายบนใบแจ้งสิ่งของที่น าติดตัวมา และแจ้งด่าน
ควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่ีสนามบินหรือท่าเรือ หากฝ่าฝืนอาจมีโทษปรับถึง 10 ล้านวอน และอาจจะมีโอกาสใน
การห้ามเข้าประเทศ หรือจ ากัดการพ านักในเกาหลีใต้ 
 

** สั่ งซือ้ซิมกับเราสะดวกไม่ต้องลงทะเบียนให้ยุ่งยาก รอรับได้เลยที่สนามบิน ** 
ส าหรับซิมอินเตอร์เน็ตของ TRUE TRAVEL SIM ASIA สามารถเลน่เน็ตในประเทศโซนเอเชีย ไม่ว่าจะเป็น ญี่ปุ่ น เกาหลีใต้ ฮ่องกง มา

เก๊า ไต้หวัน จีน สิงคโปร์ พม่า อินโดนีเซีย โดยมี DATA ให้ใช้งาน 4GB สามารถใช้งานได้ต่อเนื่องสงูสดุ 8 วนั หากท่านใดสนใจ
สั่งซือ้ซิม สามารถสั่งซือ้ได้กับทางเจ้าหน้าที่ และช าระเงนิพร้อมมัดจ าค่าทัวร์ หรือค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือ 
 

 
 

 
 


