
 
ใบอนุญาตเลขที่ 11/07676 

เมืองแทกู - วดัดงฮวาซา -  ถ ้าซอกกูรมั 

ชมเทศกาลดอกซากุระบานท่ีเมืองเคียงจู - หอดูดาว 

หมู่บา้นซานโตรินีเ่กาหลี - Busan Tower – ตลาดปลาจากลัชิ 

วดัแฮดงยงกุงซา - หมู่บา้นพื้ นเมืองอซกล – ถนนสตรีทฟู้ด 

ตลาดนมัโพดง – บุฟเฟ่ตต์ลาดปลา JAGALCHI 

เคยีงจ ู– ปซูาน  เชอรีบ่อสซมั 5 วนั   

 
 
 

 
 
 
 
 
 

ก าหนดการเดินทาง 30มี.ค.-3เม.ย. 2566 

วันแรก (30มี.ค.)  สุวรรณภูมิ        (-/-/-)  

xx.xx น. ตามเวลานัดหมาย (ส่งให้ก่อนเดินทาง 7-10 วัน) คณะพร้อมกัน สนามบินสุวรรณภูมิ  ชั้น 4 
ผูโ้ดยสารขาออก เคานเ์ตอร ์สายการบินทีเวยแ์อร ์เจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ คอยตอ้นรบั และอ านวยความ
สะดวกในการเช็คอินและโหลดกระเป๋า 

 

วันที่สอง (31มี.ค.)  แทกู – วัดดงฮวาซา – Dongseongno Street    (-/L/D) 

02.00 น. เหินฟ้าสู่ กรุงปูซาน ประเทศเกาหลีใต ้โดยสายการบินทีเวยแ์อร ์เท่ียวบิน TW106 (ใชเ้วลาบินประมาณ 
5 ชั่วโมง) 

09.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติแทกู ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร (เวลาที่ประเทศ
เกาหลีเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)  



 
น าท่านเดินทางสู่ วัดดงฮวาซา (Donghwasa Temple) เป็นวัดเก่าแก่กว่า 1,500 ปี สรา้งในสมัย กษัตริย์
โซจิแห่งอาณาจกัรชิลลา ภายในมี อมิตาภะพทุธเจา้  และพระพทุธรูปหินพระศรีศากยมนีุอยู่ดา้นนอกอยู่ใน
หุบเขาพัลกงซาน อีกหน่ึงไฮไลท์ก็คือยัคซายอแรแดพุล Yaksa-yeoraedaebul พระขนาดใหญ่ท่ีสรา้งขึน้
เพื่อเป็นศูนยร์วมใจของผูม้าสวดมนตท์ าบุญมีความสงูถึง 17 เมตร นอกจากนี ้ยงัมีหอคอยหิน โคมไฟหิน 
รูปป้ันสิงโต และดอกไมท่ี้ประดับฐานพระพุทธรูปดา้นหลังพระพุทธรูปเป็นหมู่หินท่ีโอบรอบสวยงามมาก 
นบัเป็นผลงานประติมากรรมหินระดบัโลก 

กลางวนั รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร (เมนูบูเดชิเก หรือ เกาหลีหมอ้ไฟ มีไสก้รอก แฮม ทูน่า มาม่าเกาหลี แลว้
ปรุงรสดว้ยโคชูจงัจนกลายเป็นเมนูยอดฮิตจากอดีตจนถึงปัจจุบน) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
บ่าย เดินทางสู่ 83 Tower หอคอยชมวิวท่ีสงูท่ีสดุ และเป็นสญัลกัษณข์องเมืองแทกู หอคอยแห่งนีต้ัง้อยู่บนเนิน

เด่นสง่า มองเห็นแต่ไกลดา้ยบนเป็นจดุชมวิวท่ีดีท่ีสดุของเมือง สามารถมองเห็นทศันียภาพของเมืองแทกู
โดยรอบแบบ 360องศา (รวมขึน้ลิฟท์) 

 
  น าท่านเดินทางสู่ Dongseongno Street 

ตลาดเสือ้ผา้ขนาดใหญ่ และถนนสายแฟชั่น ท่ี
ส าคญัของเมืองแทกู เป็นถนนท่ีเต็มไปดว้ย
รา้นคา้มากมาย และสินคา้หลากหลายชนิดให้
เลือกซือ้ตามรสนิยมของแต่ละท่าน มีตัง้แต่
เสือ้ผา้ ของใช ้ เครื่องประดบั  เป็นจดุท่ีเหมาะ
กบัการชอ้ปปิ้งอยา่งมาก 

 
 
 ค ่า รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร (เมนขูา้วย าบิบมิบบัเสิร์ฟพรอ้มซปุชาบู) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั COMMODORE HOTEL GYEONGJU / KOLON HOTEL GYEONGJU หรือ
เทียบเท่า  



 
 

วันที่สาม (1เม.ย.)  พิพิธภัณฑแ์ห่งชาติเคียงจู – Gyeongiu Donggung Palace - ซากุระเคียงจู  
ถ า้ซอกกูรัม - ชมเทศกาลดอกซากุระบาน - หอดูดาวซอมซองแด – วัดพลูกุกซา  (B/L/D) 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
  น าท่านเดินสู่ พิพิธภัณฑแ์ห่งชาตเิมืองเคียงจ ู (Gyeongju National Museum)เป็นสถานท่ีท่ีควรแก่การ

ไปเยี่ยมชมอย่างยิ่ง เน่ืองจากเต็มไปดว้ยโบราณวตัถตุ่างๆ จากอาณาจกัรชิลลา ไม่ว่าจะเป็นมงกุฎทองค าท่ี
งด งาม เครื่องป้ันดินเผา รูปป้ันท าจากหินและโบราณวตัถตุ่างๆ ท่ีเกี่ยวกบัศาสนาพทุธ นอกจากนีย้งัเป็น
สถานท่ีเก็บรกัษาระฆงัแห่งพระเจา้ซงดกมหาราชผูย้ิ่งใหญ่ หรือท่ีเรียกว่า ระฆงัเอมิลเล่ นบัเป็นระฆงัท่ีใหญ่
และมีเสียงดงักงัวาลมากท่ีสดุใบหน่ึงในเอเชีย ระฆงันีท้ าจากทองสมัฤทธิ์หนกั 19 ตนั และมีความสงู 11 
ฟุต  จากนัน้น าท่านเดินเขา้ชม พระราชวงั Gyeongju Donggung Palace และ Wolji Pond เป็นท่ีตัง้
ของพระราชวงัรองซึ่งใชเ้ป็นพระราชวงัของมกุฎราชกุมารและอาคารอื่น ๆ อีกทัง้ยงัเป็นหอ้งจดัเลีย้งส าหรบั
งานส าคญัระดบัชาติและผูเ้ขา้ชมท่ีส าคญัอีกดว้ย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนัน้  น าท่านไปยงั ทะเลสาบ บมูุนโฮเป็นทะเลสาบท่ีมีขนาดกวา้งใหญ่มีสวนสาธารณะท่ีใวพ้กัผ่อนอยู่ภายใน

จึงเป็นสถานท่ีตากอากาศของชาวเกาหลีมีทิวทศันส์วยงาม อากาศรม่รื่น นกัท่องเท่ียวมกัจะนิยมเดินทาง
มาเท่ียวชมกนัตลอดทัง้ปี บริเวณโดยรอบทะเลสาบมีตน้ซากุระรายลอ้มไปทั่วบริเวณ เมือ่ถึงฤดดูอกไมเ้บ่ง
บานก็จะถกูปกคลมุไปดว้ยกลีบดอกซากุระสีชมพ ูสวยงามไปทกุพืน้ท่ี 

 
กลางวนั  รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร  
  (เมนซูมัเกทงัหรือไก่ตุ๋นโสม - อาหารวงัในสมยัก่อน ปัจจุบนัเป็น

อาหารเลือ่งชือ่ของเมืองหลวง เชือ่กนัว่าบ ารุงและเสริมสขุภาพ 
เสิร์ฟใหท่้านละ 1 ตวัในหมอ้ดินรอ้น ภายในตวัไก่จะมีขา้ว
เหนยีว รากโสม พทุราแดงและเคล็ดลบัในการตุ๋น เสิรฟ์พรอ้ม
เครือ่งเคียงทีเ่รียกว่า กกัตกุี เสน้ขนมจีน เหลา้โสม พริกไทยด า
และเกลือ) 

 
บ่าย  น าท่านชม ถ า้ซอกกูรัม (Seokguram) อีกหน่ึงมรดกโลก จากลานจอดรถจะเห็นอาคารสวยๆตัง้เรียงราย

ไปตามเนินเขา ลอ้มรอบดว้ยเทือกเขาเป็นทิวแถว สวยงามจบัตามาก เดินขึน้เขาไปเพื่อชมพระพทุธรูป
แกะสลกัจากหินแกรนิตอายนุบัพนัปีซึ่ง ประดิษฐานอยู่ในถ า้ 

จากนัน้ น าท่านชม หอดูดาวซอมซองแด หอดดูาวท่ีเก่าแก่ท่ีสดุท่ียงัคงเหลืออยู่ในเอเชียตะวนัออก ถกูสรา้งขึน้ใน
รชัสมยัของสมเด็จพระราชินีซอนด๊อก(Seon Deok) แห่งอาณาจกัรชิลลา เพือ่ใชส้ าหรบัการสงัเกตดาวใน
การคาดการณส์ภาพอากาศ และถกูก าหนดใหเ้ป็นสมบติัของชาติ 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนัน้   น าท่านเดินทางสู่ วัดพุลกุกซา สรา้งขึน้อาณาจกัรชิลล่ามาตัง้เเต่ปี ค.ศ.535 ซึ่งวดัเเห่งนีม้ีความสวยงาม

เเละสมบูรณเ์เบบอย่างมาก จนท าใหไ้ดร้บัการคดัเลือกเป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมจากองคก์าร 
UNESCO เมื่อปี ค.ศ.1995 ท าใหก้ลายเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวส าคญัของเมืองเคียงจ ู ภายในวดัจะมีเจดีย์
เก่าเเก่ อนัเป็นสญัลกัษณข์องวดัโดยเจดียท์ัง้สององคน์ัน้มีการคดัลอกเเบบไปเเสดงท่ีพิพิธภณัฑเ์มืองเคียง
จอูีกดว้ย ซึ่งมีชือ่เรียกกนัว่าเจดีย ์Seoktap และ Dabotap   

จากนัน้    น าท่านเดินทางสู่ เมืองปูซาน  
ค ่า รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร  

(เมนูบูลโกกิ – หมูหมกับาร์บีคิวสไตล์สมยัใหม่เกาหลีคนต่างประเทศนยิมรบัประทานเพราะมีรสชาติออก
หวานเผ็ดเล็กนอ้ย โดยน าบาร์บีคิวหมูลงในกระทะคร่ึงวงกลมพรอ้มน า้ซุปปรุงรส เมือ่สกุดีแลว้รบัประทาน
พรอ้มเครือ่งเคียงและขา้วสวย)  

 
 
 
 
 
 
 
 

น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั ASTI HOTEL BUSAN / SOLARIA NISHITETSU HOTEL หรือเทียบเท่า  
 

วันที่สี่ (2เม.ย.) งานเทศกาลดอกไม้ Jinhae Gunhangie 
          หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมซอน (ซานโตรินี่เกาหลี) – Songdo Skywalk – Busan Tower 

  ศูนยร์วมเคร่ืองส าอางค ์– Duty Free – ตลาดปลาจากัลชิ - ตลาดนัมโพดง   (B/L/D) 

 
เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
  น าท่านสมัผสักบัเทศกาลฤดูใบไมผ้ลิท่ียิ่งใหญ่ท่ีสดุในประเทศเกาหลีกบั 'เทศกาลชินแฮกุนฮังเจ' ท่ีท่ีเรา

จะไดช้มความงามของดอกพ็อดกดตลอดทัง้สองขา้งทางท่ียาวถึง 800 เมตร และกว่า 360,000 ตน้!!       
จดุชมดอกพ็อดกดท่ีไดร้บัความนิยมมากๆนัน้กคื็อ ตรงจดุล าธารยอฮวาชอนท่ีดอกพ็อดกดต่างเรียงรายกัน
อยู่รอบล าธาร จนเกิดเป็นอโุมงคด์อกไมสี้ชมพบูานสะพรั่งสวยงาม          และอีกหน่ึงจดุไฮไลทก์็คือ สถานี
รถไฟคยองฮวา สถานีรถไฟเก่าแก่ท่ีเต็มไปดว้ยดอกพ็อดกดดึงดดูใหท้กุคนอยากมาสมัผสัความสวยงามนี้
ดว้ยตาของตวัเอง 

  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน หรือ ซานโตริน่ีเกาหลี โดยชื่อเรียกนีม้าจากลกัษณะอนัโดด

เด่นของหมู่บา้นวฒันธรรมคมัชอน หมู่บา้นท่ีตัง้อยู่บน 
เนินเขา เรียงตวัสลบักนัไปมาสีสนัสดใส ในอดีตหมู่บา้นนี้
เคยเป็นท่ีอยู่อาศยัของของผูลี้ภ้ยัสงครามเกาหลี จนในปี 
2009 รฐับาลเกาหลี ไดส่้งเสริมการท่องเท่ียวมีการพฒันา
ปรบัปรุงทศันียภาพใหน่้าอยู่มากยิ่งขึน้โดยปรบัเปล่ียน 
หมู่บา้นคมัชอนใหม้ีสีสนัโดดเด่นดว้ยการทาสีวาดภาพ 
ตามก าแพงและตวับา้น ใหด้สูดใส น่ารกั บา้นเรือนหลาย
หลงัเปล่ียนเป็นสตูดิโอและแกลลอรี่บางจดุก็เป็นรา้นขาย
สินคา้ทัง้สินคา้พืน้เมืองสินคา้สมยัใหม่ รวมไปถึงรา้น
กาแฟ และไดโ้ด่งดงัจากซีรี่ยเ์ร่ือง Running Man ท่ีมาถ่ายท าท่ีน่ี จึงท าใหห้มู่บา้นวฒันธรรมคมัชอนแห่งนี้
เป็นท่ีรูจ้กัมีนกัท่องเท่ียวชาวเกาหลีและต่างประเทศมาเท่ียวกนัมากขึน้ 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ Songdo Skywalk (ซองโด สกายวอล์ค) เป็นสะพานชมวิวท่ีทอดยาวลงไปใน
ทะเลความประมาณ 104 เมตร ตั้งอยู่บริเวณชายหาดซองโด นอกจากนีย้ังเป็นท่ีถ่ายท ารายการ ดังของ
เกาหลี เช่น We Got Married ฯลฯ 
 จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ ปูซานทาวเวอร ์(Busan Tower) ตัง้อยู่ในสวนยองดซูาน ปซูานทาวเวอรแ์ห่งนี ้สงู 69 เมตร สงู
กว่าระดบัน า้ทะเล 120เมตร ถือเป็น Landmark ส าคญัของเมือง ส าหรบัชัน้แรกของหอคอย เป็นบริเวณขายของที่ระลึก 
และงานหตัถกรรมแบบดัง้เดิมของเกาหลี เช่น พวงกุญแจ, เครื่องป้ันดินเผา, ตุ๊กตา และอื่นๆ อีกมากมายคนที่มาเที่ยวที่นี่ 
ส่วนมากจะเป็นคู่รกั ทัง้ชาวเกาหลีและนกัท่องเที่ยวต่างชาติ คู่รกัส่วนมากจะเตรียมกุญแจมาคลอ้งตรง ที่ราวระเบียงรอบ
ฐานของหอคอย เพราะมีความเชื่อว่าคู่รกัที่ไดม้าคลอ้งกุญแจที่นี่จะรกักนัยาวนานตลอดไป ส่วนดา้นบนสดุของหอคอยเป็น
จุดส าหรบัชมวิวทิวทศันข์องเมืองปซูานแบบพาโนราม่า 360 องศา ไม่รวมค่าขึน้ลิฟทแ์ละกุญแจคู่รกั (ไม่รวมขึน้ลิฟทช์มวิว) 

กลางวนั รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร  
(เมนูหมูย่างเกาหลีเซ็ต - อาหารพืน้เมืองเกาหลีทีเ่ลือ่งชื่อและรูจ้กักนัดีทั่วโลก มีรสชาติออกหวาน นุ่มและกลมกล่อม น า
หมูสเต็กส่วนทีต่ิดกบักระดูกทีเ่ชือ่ว่าเป็นส่วนทีเ่หมาะและอร่อยที่สดุ ย่างบนเตาถ่านแบบดัง้เดิม และตดัเป็นชิน้พอค า ห่อ
ทานแบบเมีย่งค าไทยโดยใส่น ้าจิม้เตา้เจีย้วและเคร่ืองเคียงทีข่อบหรือขา้วสวยรอ้นๆพรอ้มบริการเคร่ืองเคียงต่าง ๆ และน ้า
ซุปสาหร่าย) 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ Songdo Skywalk (ซองโด สกายวอลค์) เป็นสะพานชมวิวท่ีทอดยาวลงไปในทะเล

ความประมาณ 104 เมตร ตัง้อยูบ่ริเวณชายหาดซองโด นอกจากนีย้งัเป็นท่ีถ่ายท ารายการ ดงัของเกาหลี 
เช่น We Got Married ฯลฯ 

  ชม ปูซานทาวเวอร ์(Busan Tower) ตัง้อยู่ในสวนยองดซูาน ปซูานทาวเวอรแ์ห่งนี ้สงู 69 เมตร สงูกว่า
ระดบัน า้ทะเล 120เมตร ถือเป็น Landmark ส าคญัของเมือง ส าหรบัชัน้แรกของหอคอย เป็นบริเวณขาย
ของท่ีระลึก และงานหตัถกรรมแบบดัง้เดิมของเกาหลี เช่น พวงกุญแจ, เครื่องป้ันดินเผา, ตุ๊กตา และอื่นๆ 
อีกมากมายคนท่ีมาเท่ียวท่ีน่ี ส่วนมากจะเป็นคู่รกั ทัง้ชาวเกาหลีและนกัท่องเท่ียวต่างชาติ คู่รกัส่วนมากจะ
เตรียมกุญแจมาคลอ้งตรง ท่ีราวระเบียงรอบฐานของหอคอย เพราะมีความเชือ่ว่าคู่รกัท่ีไดม้าคลอ้งกุญแจ
ท่ีน่ีจะรกักนัยาวนานตลอดไป ส่วนดา้นบนสุดของหอคอยเป็นจดุส าหรบัชมวิวทิวทัศนข์องเมืองปซูานแบบ
พาโนราม่า 360 องศา ไม่รวมค่าขึน้ลิฟทแ์ละกุญแจคู่รกั (ไม่รวมขึน้ลิฟท์ชมวิว)    

   แวะชม ศนูยร์วมเครื่องส าอาง เลือกซือ้ผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวหนา้และเครื่องส าอางหลากหลายแบรนด ์อาทิ 
B2B ,Closee Dr.,Rojukiss, ครีมเมอืกหอยทาก, เซรั่มพิษง,ู ครีมโบท็อก, เจลอโรเวรา่ ครีมน า้แตก, BB 
Cream ฯลฯ 

ค ่า  รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร  ( BUFFET AT JAGALCHI ) 
จากนัน้  น าท่านเดินทางสู่ ตลาดปลาจากัลชิ แหล่งรวมขายส่งปลาทกุชนิด ทกุวนัจะมีของสดของทะเลมากมาย

น ามาประมลูกนัในยามเชา้มืด และช่วงสายยงัสามารถซือ้ในราคาปลีกท่ีค่อนขา้งถกู 
น าท่านเดินทางสู่ ตลาดนัมโพดง แหล่งชอ้ปปิ้งขนาดใหญ่อีกแห่งหน่ึงของเมืองปซูาน ท่ีน่ีเต็มไปดว้ย
รา้นคา้ เสือ้ผา้ เครื่องประดบั เครื่องส าอาง ของฝาก ของท่ีระลึก 
มากมายใหท่้านไดช้อ้ปปิ้งอย่างจใุจอีกทัง้ยงัมอีาหารแบบ 
Local ใหท่้านไดเ้ลือกทานแบบเต็มท่ี 

ค ่า รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร  ( BUFFET AT JAGALCHI ) 
น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั ASTI HOTEL BUSAN / SOLARIA 
NISHITETSU HOTEL  หรือเทียบเท่า          

 

วันที่ห้า (3เม.ย.) ปูซาน - สุวรรณภูมิ             (B/L/D) 
 
เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดินทางสู่ วัดแฮดงยงกุงซา  วดัเก่าแก่ท่ีสวยสดุในปซูาน สรา้งอยู่บนโขดหินริมทะเล มาตัง้แต่ปี 
1376 และไดท้ าการบูรณะอีกครัง้ในปี 1970 จนมาถึงปัจจบุนั โดยจะมีเจดียส์ามชัน้ และสิงโตส่ีตวั หนัหนา้
ออกไปทางทะเล ซึ่งสิงโตทัง้ส่ีตวันี ้คือสญัลกัษณข์องความยินดี ความโกรธ ความเศรา้ และความสขุ 
จากนัน้  น าทกุท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองแทกู 

กลางวนั รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร  



 
 (ชาบู ชาบู เห็ดหมอ้ไฟ - อาหารพืน้เมืองของคาบสมุทรเกาหลีตัง้แต่สมยัมองโกเลียบุกคาบสมุทรเกาหลี 

ลกัษณะคลา้ยสกุีห้มอ้ไฟของญี่ปุ่ น โดยน าเครือ่งเคียงต่างๆ เช่น ผกัหลากชนดิ เห็ดตามฤดู หมูเบคอน ที่
จดัเตรียมไว ้ มาจดัเรียงใหส้วยงามในหมอ้ เวลาทาน เติมน า้ซุปชาบปูรุงรสแลว้ตม้ใหเ้ดือด แลว้จึงน าอดุง้
สดลงตม้ สามารถรบัประทานเป็นอดุง้รอ้น ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บ่าย เดินทางกลบัเมืองแทกู  
 จากนัน้ชม หมู่บ้านอซกล  ตัง้อยู่บริเวณเขาพลักงซาน หมู่บา้นเก่าแก่เป็นท่ีอยู่ของพวกขนุนางและชน

ชัน้สงู แห่งยคุสมยัราชวงศโ์ชซอน ถกูสรา้งขึน้ในปี 1630 โดยตระกูล Choi ตระกูลเก่าแก่ของเมืองแทกู เป็น
ท่ีรูจ้กักนัดีในฐานะสถานท่ีถ่ายท ารายการชื่อดงัอย่าง RunningMan และ ซีรียเ์ร่ือง Jekyll and Hyde 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
17.00 น. รบัประทานอาหารค ่า 
 เมน ู(เมนูอดุง้) – เสน้อดุง้เหนยีวนุ่มและราดดว้ยน า้ซุปรอ้นๆ สไตล์เกาหลีรสชาติหวานเค็มโรยดว้ยตน้หอม 

ทานคู่กนักบักิมจิ) ช่วยใหเ้ดินทางบนเครือ่งบินค ่าคืนนีไ้ดอ้ย่างสบายตวั 
 จากนัน้เดินทางสู่ สนามบินแทก ู  
21.20 น.           ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบินทีเวย ์แอร ์(T’WAY  AIR) เท่ียวบิน TW105 
01.30 น.           เดินทางถึง สนามบินสวุรรณภมูิ โดยสวสัดิภาพ 
 
 
 
 
 

อัตราคา่บรกิาร (บาท) 
เดินทาง 20 ท่านขึน้ไป 

ผู้ใหญ่ เข้าพัก 
2-3 ทา่น 
ต่อห้อง 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ ่

เด็ก 1 + ผู้ใหญ่ 1 
ใช้สองเตียงปกติ 

 
เด็ก 1 +ผู้ใหญ ่1 
ไม่เสริมเตียง 

 



 

***หมายเหตุ ราคาทัวรอ์าจมีการเปลี่ยนแปลงหากราคาตั๋วเปลี่ยนแปลง 
อตัราค่าบริการน้ีรวม 

➢ ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัโดยสายการบินทีเวยT์’WAY(TW)ชั้นทศันาจรตามเสน้ทางและสายการบินท่ีก าหนดรวมค่าธรรมเนียม

การใชส้นามบิน (PASSENGER SERVICE CHARGE) ค่าประกนัภยัสายการบิน (INSURANCE TAX) และค่าธรรมเนียม

น ้ามนั (FUEL SURCHARGE) ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บเพ่ิม หากมีการปรบัเปลี่ยนจากทางสายการบินในภายหลงั 

➢ น ้าหนกัสมัภาระไม่เกิน 20 กิโลกรมั 

➢ หอ้งพกัทั้งหมด 3 คืน พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 

➢ บตัรเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียว ตัว๋เขา้ชมการแสดง ตามท่ีระบุในรายการอาหารทุกม้ือ ตามท่ีระบุในรายการ 
➢ รถน าเท่ียวตลอดรายการ  
➢ ประกนัภยัการเดินทาง แบบกรุป๊ทวัร ์ 

 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

➢ ค่าธรรมเนียมในการท าหนงัสือเดินทาง 
➢ ค่าทิปมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ คนขบัรถทอ้งถิน่ 4 วนั 20USD /ท่าน (ตลอดทริป) 

➢ ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีการบริการ 3% (ใบเสร็จรบัเงิน/ใบก ากบัภาษี) 

➢ ค่าวีซ่าเขา้สาธารณรฐัเกาหลี ส าหรบัผูถ้ือหนงัสือเดนิทางต่างดา้ว และกลุ่มประเทศท่ีตอ้งขอวีซ่ากอ่นเขา้ประเทศ 

➢ ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ อาหารและเคร่ืองดื่มท่ีสัง่เพ่ิม โทรศพัท ์โทรสาร  มินิบาร ์ ทีวีช่องพิเศษ 

➢ ค่าใชจ่้ายอนัเกิดจากความลา่ชา้ของสายการบิน, อบุตัิภยัธรรมชาติ, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การก่อการจลาจล หรือ

การถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้หรือออกเมืองจากเจ้าหนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองหรือเจ้าหนา้ท่ีแรงงานทั้งไทย เกาหล ี

 
เงื่อนไขการเดินทางเขา้และออกจากประเทศไทยและเกาหลีใต ้  

 

➢ ผูเ้ดินทางเขา้ประเทศเกาหลีจะตอ้งไดร้บัวคัซีน ครบโดสแลว้ ผู้เดินทางต้องได้รับวัคซีนครบโดสแล้ว ไม่นอ้ยกว่า 14 วนั 

➢ ผูเ้ดินทางตอ้งลงทะเบียนขอ้มูลการลงในระบบ Q-CODE เม่ือเดินทางมาประเทศเกาหลี  

เงื่อนไขขา้งตน้ อาจมีการยกเลิก หรือ เปลี่ยนแปลง บริษทัฯ จะท าการแจ้ง Update ใหท่้านลูกคา้ก่อนการเดินทาง 

เงื่อนไขเพ่ิมเติม 

➢ กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งประเทศไทย และ/หรือ ประเทศปลายทางปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศตามท่ีระบุ

ในรายการเดินทาง  บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ 

➢ บริษทัฯ รบัเฉพาะผูมี้จุดประสงคก์ารเดินทางเพ่ือท่องเท่ียวเท่านั้น 

➢ เท่ียวบิน ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมิตอ้งแจ้งใหท้ราบล่วงหนา้ 

➢ เม่ือตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรบัในเงื่อนไขและขอ้ตกลงต่างๆ  
 

 

การส ารองท่ีนัง่ 

➢ กรุณาช าระเงินมดัจ าทวัรท่์านละ 25,000 บาท  พรอ้มน าส่งรูปถ่ายหนงัสือเดินทางที่เห็นรายละเอียดผู้

เดินทางชดัเจนใหก้บัทางบริษทัฯ ท าการส ารองที่นัง่  

➢ ยอดเงินค่าทวัรส่์วนที่เหลือทั้งหมด กรุณาช าระก่อนการเดินทาง 30 วนั 

 

หมายเหต ุ

➢ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้

เดินทาง 22-26 มีนาคม 2566 46,500.- 46,500.- 42,500.- 

ท่านที่ประสงคพ์ักเดี่ยว เพิม่ราคาท่านละ 7,000.- 



 
➢ บริษทัฯ ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวตัิและอื่นๆ ท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุม

ของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดขึ้ นทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ 

หรือจากอุบตัิเหต ุ

➢ หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเท่ียวจะส้ินสุดลง ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รบัผิดชอบค่าบริการท่ีท่านได้

ช าระไวแ้ลว้ไม่ว่ากรณใีดๆ ทั้งสิ้ น 

➢ บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือเอกสาร

เดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 

➢ รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษทัฯ อีกครั้งหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองท่ีนัง่บนเคร่ือง และโรงแรมท่ีพกั
ในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการน้ีอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

➢ ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรบัสูงขึ้ น บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัราคาตัว๋เคร่ืองบิน
ตามสถานการณด์งักล่าว 

➢ กรณีเกดิความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการ

บินบริษทัฯ ขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษทัฯจะด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจัดบริการทวัรอื์่นทดแทนให ้แต่จะ

ไม่คืนเงินใหส้ าหรบัค่าบริการนั้นๆ 

➢ มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้ าสญัญาใดๆ ทั้งส้ินแทนบริษทัฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูมี้อ านาจของบริษทัฯ ก ากบัเท่านั้น 

➢ หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาด จากทาง
สายการบินจะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะจัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอื่นๆ  มาให ้โดยขอสงวนสิทธ์ิ 

การจัดหาน้ีโดยไม่แจ้งใหท้ราบล่วงหนา้ 


