
 

 

 

 
 
 
 
 
 

รหัสโปรแกรม : 13163 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 

KTW20:ทวัรเ์กาหล ีปซูาน-เคยีงจ-ูแทก ู5วนั 3คนื 
หมูบ่า้นวฒันธรรมคมัซอง หรอื ซานโตรนิีเ่กาหล ีสวนสนุก E-World 83 Tower Magic art   

ซองโด สกายวอลค์ ปูซานทาวเวอร ์ พพิธิภณัฑส์าหรา่ย วดัพลุกุกซา ถ า้ซอกกรูมั 
หมูบ่า้นโบราณ ฮนันก เคยีวชอน วดัดงฮวาซา หอดูดาวว็อมซ็องแด วดัแฮดงยงกงุซา  

ล็อตเต ้เอาทเ์ล็ท ตลาดปลาจากลัป์ซ ีตลาดนมัโพดง สตรทีฟดูส ์          

พกัปซูาน 2คนื แทก ู1คนื 
บนิตรงโดยสายการบนิ T’Way Boeing 737-800 189ทีน่ ัง่ 

                                                     ก าหนดวนัเดนิทาง 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก2-6ปี 

ไมเ่สรมิเตยีง 
พกัเดีย่วเพิม่ ทีน่ ัง่ 

22-26 พฤษภาคม 62 14,888 

ไมม่รีาคาเด็ก 

Inf 5,000฿ 

4,500 25 

25-29 พฤษภาคม 62 13,888 4,500 25 

12-16 มถินุายน 62 15,888 4,500 25 

15-19 มถินุายน 62 14,888 4,500 25 

19-23 มถินุายน 62 15,888 4,500 25 

22-26 มถินุายน 62 15,888 4,500 25 

26-30 มถินุายน 62 15,888 4,500 25 



 

 

 

29มถินุายน-3กรกฎาคม 62 13,888 4,500 25 

5-9 กรกฎาคม 62 15,888 4,500 25 

12-16 กรกฎาคม 62 20,888 4,500 25 

16-20 กรกฎาคม 62 16,888 4,500 25 

17-21 กนัยายน 62 14,888 4,500 25 

20-24 กนัยายน 62 15,888 4,500 25 

24-28 กนัยายน 62 13,888 4,500 25 

27กนัยายน-1ตลุาคม62 15,888 4,500 25 

1-5 ตลุาคม 62 17,888 4,500 25 

4-8 ตลุาคม 62 18,888 4,500 25 

8-12 ตลุาคม 62 17,888 
 

 

 

 

ไมม่รีาคาเด็ก 

Inf 5,000฿ 

4,500 25 

11-15 ตลุาคม 62 20,888 4,500 25 

15-19 ตลุาคม 62 17,888 4,500 25 

18-22 ตลุาคม 62 18,888 4,500 25 

22-26 ตลุาคม 62 18,888 4,500 25 

25-29 ตลุาคม 62 17,888 4,500 25 

29ตลุาคม-2พฤศจกิายน 62 17,888 4,500 25 

วนัแรก          สนามบนิสวุรรณภมู ิ
22.30 น.  คณะพรอ้มกนัที ่สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ช ัน้ 4 สายการบนิ t’Way โดย

มหีัวหนา้ทัวรแ์ละเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯรอตอ้นรับและอ านวยความสะดวกกอ่นขึน้เครือ่ง 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

วนัทีส่อง       สนามบนินานาชาตแิทก ู– วดัดงฮวาซา – สวนสนกุE-World - 83 Tower –Magic Art–
Dongseongno Street                                                                           ,เทีย่ง,เย็น 

02.25น. บนิลัดฟ้าสู ่เมอืงแทก ูสาธารณรฐัเกาหลใีต ้ โดยสายการบนิ t’Way  เทีย่วบนิที ่TW106  

                              (ไม่มีบริการอาหารเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง ท่านสามารถสัง่ซ้ือไดต้ามอธัยาศยักบัพนกังานตอ้นรับบนเคร่ือง)  
09.20น.  เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตแิทก ูสาธารณรฐัเกาหลใีต ้ 

(เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ไทย 2ช.ม. กรณุาปรับนาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถิน่เพือ่สะดวกในการนัดหมาย) 
หลังจากผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรแลว้  
เดนิทางสูเ่มอืงแทกเูมอืงแทกเูป็นเมอืงทีใ่หญอ่นัดับทีส่ามของประเทศเกาหลใีต ้ 
จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่วดัดงฮวาซา(Donghwasa Temple) เป็น
วัดเกา่แกก่วา่ 1,500 ปี สรา้งในสมยักษัตรยิโ์ซจแิหง่อาณาจักรชลิลา 
ภายในม ีอมติาภะพทุธเจา้  และพระพทุธรปูหนิพระศรศีากยมนุอียูด่า้น
นอกอยูใ่นหบุเขาพลักงซาน อกีหนึง่ไฮไลทก์็คอืยคัซายอแรแดพลุ 
Yaksa-yeoraedaebul พระขนาดใหญท่ีส่รา้งขึน้เพือ่เป็นศนูยร์วมใจของ
ผูม้าสวดมนตท์ าบญุมคีวามสงูถงึ 17 เมตร นอกจากนี ้ยงัมหีอคอยหนิ 

http://bit.ly/2NMk5YE


 

 

 

โคมไฟหนิ รปูปัน้สงิโต และดอกไมท้ีป่ระดบัฐานพระพทุธรปูดา้นหลังพระพทุธรปูเป็นหมูห่นิทีโ่อบรอบ
สวยงามมาก นับเป็นผลงานประตมิากรรมหนิระดับโลก 

เทีย่ง             บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู:โอซมัพุลโกก ิหรอื สุก ีก้ ึง่น า้
ก ึง่แหง้ 

บา่ย  น าทา่นเดนิทางสู ่สวนสนกุE-World (รวมคา่เขา้) นับเป็นสวนสนุกประจ า
เมอืงแทกแูละเป็นสวนสนุกทีใ่หญเ่ป็นล าดับทีส่ามของประเทศเกาหลใีต ้เครือ่ง
เลน่ทีไ่ดรั้บความนยิมมากทีส่ดุคอื สกายจัม้ อกีทัง้เครือ่งเลน่สดุมนัส ์อาท ิรถไฟ
เหาะ,Ballon Race ,Water Fall Plaza และอืน่ๆ และยงัมเีทศกาลดอกไมต้าม
ฤดกูาลใหท้กุทา่นไดเ้ลอืกมมุถา่ยภาพเพือ่นเก็บเป็นทีร่ะลกึอกีดว้ย เดนิทางสู ่83 
Tower (รวมคา่ขึน้ลฟิท)์หอคอยชมววิทีส่งูทีส่ดุและเป็นสญัลักษณ์ของ
เมอืงแทก ูหอคอยแหง่นีต้ัง้อยูบ่นเนนิเดน่สงา่ มองเห็นแตไ่กลดา้ยบนเป็นจดุชม
ววิทีด่ทีีส่ดุของเมอืง สามารถมองเห็นทศันยีภาพของเมอืงแทกโูดยรอบแบบ 360
องศา จากนัน้ น าทา่นถา่ยภาพที ่Art Magic ซึง่เป็นงานศลิปะภาพวาดลวงตา
ซึง่เป็นแนวคดิรปูแบบใหมเ่พือ่ตอ้งการจะจดุปร  ะกายความคดิสรา้งสรรค ์และ
จนิตนาการ ของการสรา้งภาพโดยใชเ้ทคนคิจากภาพสามมติทิีท่กุทา่นสามารถมสีว่นรว่มกบัผลงานเหลา่นีไ้ด ้
อยา่งสนุกสนานจากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่Dongseongno 
Street ตลาดเสือ้ผา้ขนาดใหญ ่และถนนสายแฟชัน่ ทีส่ าคญั
ของเมอืงแทก ูเป็นถนนทีเ่ต็มไปดว้ยรา้ นคา้ มากมาย และสิน้
คา้หลากหลายชนดิใหเ้ลอืกซือ้ตามรสนยิมของแตล่ะทา่น มี
ตัง้แตเ่สือ้ผา้ ของใช ้เครือ่งประดับ เป็นจดุทีเ่หมาะกบัการชอ้ป
ป้ิงอยา่งมาก  

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมน:ูจมิดกั(Jimdak) 
:ทีพ่กั:IN STAR HOTEL/CYSTAL HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั: 
(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วนั กอ่นวนัเดนิทาง) 

วนัทีส่ ี ่ Gyeongju Donggung Palace - หมบ่า้นโบราณ ฮนันก เคยีวชอน - ถ า้ซอกกรูมั -  
หอดดูาวซอมซองแด - วดัพลกูกุซา                                                   เชา้,เทีย่ง,เย็น 

 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
จากนัน้น าทา่นเดนิเขา้ชม พระราชวงั Gyeongju Donggung Palace และ Wolji Pond เป็นทีต่ัง้ของ
พระราชวังรองซึง่ใชเ้ป็นพระราชวังของมกฎุราชกมุารและอาคารอืน่ ๆ 
อกีทัง้ยงัเป็นหอ้งจัดเลีย้งส าหรับงานส าคญัระดับชาตแิละผูเ้ขา้ชมที่
ส าคญัอกีดว้ย หลังจากการลม่สลายของ Silla ตามดว้ย Goryeo 
และ Joseon สถานทีน่ีม้ชี ือ่วา่ 'Anapji' แทนตอ่มาชิน้สว่นจาก
เครือ่งปัน้ดนิเผาทีแ่กะสลกัตัวอกัษร "Wolji" ถกูคน้พบในปี 1980 
และพบวา่ Wolji มคีวามหมายของบอ่สะทอ้นดวงจันทร ์ดังนัน้
ชือ่'Anapji'จงึเปลีย่นเป็นปัจจบุนัพระราชวัง Donggung และ Wolji 
Pon   

 
 
จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นโบราณ ฮนันก เคยีวชอน (kyochon hanok village Gyonchon) 
สถานทีแ่หง่นีค้รัง้หนึง่เคยเป็นโรงเรยีนแหง่ชาตใินชว่งยคุยคุอาณาจักรชลิลา เคยเป็นมหาวทิยาลัยในชว่งยคุ
โกเรยีว และ เคยเป็นโรงเรยีนขงจื๊อในชว่งยคุโชซอน ภายในหมูบ่า้นมสีถานทีม่ากมายทีค่วรแวะเยีย่มชม เชน่ 
โรงเรยีนขงจ ้อื สะพานWoljeonggyo และบา้นของ ตระกลู Gyeongju Choi Clan ดังน ้นัหมูบ่า้นนีจ้งึเป็นหนึง่
ในสถานทีเ่ทีย่วดังของเมอืงเคยีงจ ูและ ชือ่ไกท่อดเจา้ดงัเกาหล ีKyochon Chickenก็มาจากชือ่หมูบ่า้นนี ้

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมน:ูพุลโกก ิ 
บา่ย     น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเคยีงจ ูเป็นเมอืงหลวงเกา่ของอาณาจักรชลิลา หนึง่ใน

สามอาณาจักรของเกาหลโีบราณโดยเคยีงจูเป็นเมอืงโบราณอายกุว่าสองพันปี 
คอืเริม่มกีารตัง้ถิน่ฐานเป็นเมอืงตัง้แต่ก่อนครสิตก์าล จนมารุ่งเรอืงถงึขดีสดุใน
ศตวรรณที ่7 คนสว่นใหญรู่จั้กเมอืงนีจ้ากซรีีย่เ์รือ่ง ซอนต๊อก ราชนิสีามแผน่ดนิ  
น าทา่นชม ถ า้ซอกกรูมั(Seokguram Grotto) อกีหนึง่มรดกโลกเป็นวดั

พทุธศาสนาโบราณของเกาหลใีต ้กอ่ตัง้ขึน้ในชว่งกลางศตวรรษที ่8 จากลาน

จอดรถจะเห็นอาคารสวยๆตัง้เรยีงรายไปตามเนนิเขา ลอ้มรอบดว้ยเทอืกเขา

เป็นทวิแถว สวยงามจับตามาก เดนิขึน้เขาไปเพือ่ชมพระพทุธรปูแกะสลักจาก

หนิแกรนติอายนัุบพันปีซึง่ ประดษิฐานอยูใ่นถ ้า จากนัน้ น าทา่นชม หอดดูาว

ซอมซองแด หอดดูาวทีเ่กา่แกท่ีส่ดุทีย่งัคงเหลอือยูใ่นเอเชยีตะวันออก ถกู

สรา้งขึน้ในรัชสมยัของสมเด็จพระราชนิซีอนดอ๊ก(Seon Deok) แหง่อาณาจักรชลิลา เพือ่ใชส้ าหรับการสงัเกต

ดาวในการคาดการณ์สภาพอากาศ และถกูก าหนดใหเ้ป็นสมบตัขิองชาต ิจากนัน้เดนิทางสู ่วดัพุลกกุซา 

สรา้งขึน้อาณาจักรชลิลา่มาตัง้เเตปี่ ค.ศ.535 ซึง่วัดเเหง่นีม้คีวามสวยงามเเละสมบรูณ์เเบบอยา่งมาก จนท าให ้

ไดรั้บการคัดเลอืกเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากองคก์าร UNESCO เมือ่ปี ค.ศ.1995 ท าใหก้ลายเป็น



 

 

 

สถานทีท่อ่งเทีย่วส าคญัของเมอืงเคยีงจ ูภายในวัดจะมเีจดยี์

เกา่เเก ่อนัเป็นสญัลักษณ์ของวัดโดยเจดยีท์ัง้สององคนั์น้มกีาร

คัดลอกเเบบไปเเสดงทีพ่พิธิภณัฑเ์มอืงเคยีงจอูกีดว้ย ซึง่มชี ือ่

เรยีกกนัวา่เจดยี ์Seoktap และ Dabotapจากนัน้ น าทา่น

เดนิทางสู ่เมอืงปซูาน  

ค า่            บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมน:ูเมนบูบิมิบบั  ขา้วย าเกาหล ีกบั ซุป สกุ ีส้ไตลเ์กาหล ี

                   :ทีพ่กั:ARBAN HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั: 

                     (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วนั กอ่นวนัเดนิทาง) 

วนัทีส่ ี ่  หมูบ่า้นวฒันธรรมคมัชอน(ซานโตรนิ ีเ่กาหล)ี–Songdo Skywalk - พพิธิภณัฑส์าหรา่ย   
Busan Tower - Duty Free - ตลาดปลาจากลัช ิ– ตลาดนมัโพดง            เชา้,เทีย่ง,เย็น 

เชา้           บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
น าท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นวฒันธรรมคมัชอน หรือ ซานโตรนิี่
เกาหลี โดยชื่อเรียกนี้มาจากลักษณะอันโดดเด่นของหมู่บา้น
วัฒนธรรมคัมชอน หมูบ่า้นทีต่ัง้อยูบ่น เนนิเขา เรยีงตัวสลับกันไปมา
สีสันสดใส ในอดีตหมู่บา้นนี้เคยเป็นที่อยู่อาศัยของของผูล้ี้ภัย
สงครามเกาหลี จนในปี 2009 รัฐบาลเกาหลี ไดส้่งเสริมการ
ท่องเทีย่วมกีารพัฒนาปรับปรุงทัศนียภาพ ใหน่้าอยู่มากยิง่ขึน้ โดย
ปรับเปลีย่น หมู่บา้นคัมชอนใหม้สีสีันโดดเด่นดว้ยการทาสวีาดภาพ 
ตามก าแพงและตัวบา้น ใหด้สูดใส น่ารัก บา้นเรอืน หลายหลังเปลีย่นเป็นสตดูโิอและแกลลอรีบ่างจดุก็เป็นรา้น
ขายสนิคา้ ทัง้สนิคา้พืน้เมอืงสนิคา้สมัยใหม ่รวมไปถงึรา้นกาแฟ และไดโ้ด่งดังจากซรีีย่เ์รือ่ง Running Man 
ทีม่าถา่ยท าทีน่ี ่จงึท าใหห้มูบ่า้นวัฒนธรรมคัมชอนแห่งนี้เป็นทีรู่จ้ักมนัีกท่องเทีย่วชาวเกาหลแีละต่างประเทศ
มาเทีย่วกนัมากขึน้  
จากนัน้น าท่านแวะชมศูนยส์มุนไพรบ ารุงตับ ฮอกเกตนามู ตน้ไมช้นิดนี้เจรญิเตบิโตในป่าลกึบนภูเขาที่
ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือน ้าทะเล50-800เมตร ชาวเกาหลรีุ่นใหม่นยิมน ามารับประทานเพือ่ชว่ย
ดูแลตับใหส้ะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ไม่ถูกท าลายจากการ
ดืม่แอลกอฮอล ์กาแฟ บหุรี ่สารตกคา้งจากอาหารและยา  
จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่SongdoSkywalk(ซองโด สกายวอลค์) 
เป็นสะพานชมววิทีท่อดยาวลงไปในทะเลความยาวประมาณ 104 เมตร 
ตัง้อยูบ่รเิวณชายหาดซองโด นอกจากนีย้งัเป็นทีถ่า่ยท ารายการ ดัง
ของเกาหล ีเชน่ We Got Married ฯลฯ น าทา่นเดนิทางสู ่พพิธิภณัฑ์
สาหรา่ย (Seaweed Museum) ซึง่ทา่นจะไดเ้รยีนรูก้ารท าสาหรา่ย
ของชาวเกาหล ีประวตัคิวามเป็นมาและความผกูผันทีช่าวเกาหลทีีม่ตีอ่
สาหรา่ย จากนัน้เก็บภาพความประทับใจ กบัการสวมใสชุ่ดประจ า
ชาตขิองประเทศเกาหลใีต ้“ฮนับก”  
น าท่านเดนิทางสู ่ปูซานทาวเวอร ์(Busan Tower) ตัง้อยู่ในสวน
ยองดูซาน  ปซูานทาวเวอรแ์ห่งนี้ สงู 69 เมตร สงูกว่าระดับน ้าทะเล  
120เมตร ถอืเป็น Landmark ส าคัญของเมอืง ส าหรับชัน้แรกของ
หอคอย เป็นบรเิวณขายของที่ระลกึ และงานหัตถกรรมแบบดัง้เดมิ
ของเกาหลี เช่น พวงกุญแจ,เครื่องปั้นดนิเผา,ตุ๊กตา และอืน่ๆ อีก
มากมายคนที่มาเที่ยวที่นี่ ส่วนมากจะเป็นคู่รัก ทัง้ชาวเกาหลีและ
นักท่องเทีย่วต่างชาต ิคู่รักสว่นมากจะเตรยีมกญุแจมาคลอ้งตรง ทีร่าวระเบยีงรอบฐานของหอคอย เพราะมี
ความเชือ่ว่าคู่รักที่ไดม้าคลอ้งกุญแจที่นี่จะรักกันยาวนานตลอดไป 
ส่วนดา้นบนสุดของหอคอยเป็นจุดส าหรับชมววิทวิทัศน์ของเมอืงปู
ซานแบบพาโนรามา่ 360องศา (ไมร่วมคา่ขึน้ลฟิทแ์ละกญุแจคูรั่ก)  

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมน:ูเมนไูกตุ่น๋โสม 
บา่ย แวะชม ศูนยรว์มเครือ่งส าอางค ์เลือกซือ้ผลติภัณฑบ์ ารุงผวิหนา้

แล ะ เ ค รื่ อ งส า อา งค์หล ากหลายแบรนด์  อ าทิ  B2B,Closee 
Dr.,Rojukiss, ครมีเมอืกหอยทาก,เซร่ัมพษิงู,ครมีโบท็อก,เจลอโรเว
ร่า. ครมีน ้าแตก,BB Cream ฯลฯ แวะชม รา้นน า้มนัสนเข็มแดง 
มหศั จ รรย์แห่ งธ รรมชาติผ่ านผลงานการวิจั ยมากมายจาก
มหาวทิยาลัยแหง่ชาตโิซล ประเทศเกาหลใีตม้สีรรพคุณชว่ยลดไขมันัและน ้าตาลในกระแสเลอืด ป้องกันการ
เกดิเสน้เลอืด ตบี แตก ตัน และสามารถลา้งสารพษิในรา่งกายเพือ่เพิม่ภมูติา้นทานและท าใหอ้ายยุนืแบบชาว
เกาหล ีชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษี ณ Duty Free ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้แบรนด ์เนมน าเขา้จากต่างประเทศ
มากมายหลากหลายชนดิ จากนัน้ น าทา่นเดนิทางสู ่ตลาดปลาจากลัช ิ(Jagalchi Market) แหลง่รวมขายสง่
ปลาทกุชนดิ ทกุวันจะมขีองสดของทะเลมากมายน ามาประมลูกนัในยามเชา้มดื และชว่งสายยังสามารถซือ้ใน
ราคาปลกีทีค่่อนขา้งถูก จากนัน้ น าท่านเดนิทางสู ่ตลาดนมัโพดง (Nampodong Street) แหล่งชอ้ปป้ิง



 

 

 

ขนาดใหญ่อกีแห่งหนึง่ของเมอืงปูซาน ทีน่ี่เต็มไปดว้ยรา้นคา้ เสือ้ผา้ เครือ่งประดับ เครือ่งส าอาง ของฝาก 
ของทีร่ะลกึ มากมายใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงอยา่งจใุจอกีทัง้ยงัมอีาหารแบบ Local ใหท้า่นไดเ้ลอืกทานแบบเต็มที ่

ค า่    บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร BUFFET AT JAGALCHI 

            :ทีพ่กั: ARBAN HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั : 
(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพกั ทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 5-7 วนั กอ่นวนัเดนิทาง)ว ั

วนัทีห่า้         วดัแฮดงยงกงุซา – หมูบ่า้นอซกล – ตลาดซอมนุ – ถนนสตรทีฟู้ ด   
Super Market - ล็อตเต ้เอาทเ์ลท – สนามบนินานาชาตแิทก ู              เชา้,เทีย่ง                                    

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
จากนัน้ น าทา่นเดนิทางสู ่วดัแฮดงยงกงุซา(Haedong 
Yonggungsa Temple) วัดเกา่แกท่ีส่วยสดุในปซูาน สรา้งอยูบ่น
โขดหนิรมิทะเล มาตัง้แตปี่ 1376 และไดท้ าการบรูณะอกีครัง้ในปี 
1970 จนมาถงึปัจจบุนั โดยจะมเีจดยีส์ามชัน้ และสงิโตสีต่ัว หัน
หนา้ออกไปทางทะเล ซึง่สงิโตทัง้สีต่ัวนี ้คอืสญัลักษณ์ของความ
ยนิด ีความโกรธ ความเศรา้ และความสขุ  
ทา่นสู ่ศนูยโ์สมรฐับาล ซึง่รับรองคณุภาพจากรัฐบาล เป็นโสมที่
อาย ุ6 ปี ซึง่ถอืวา่มคีณุภาพดทีีส่ดุ ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้โสม
คณุภาพและราคาถกูกวา่ไทย 2 เทา่ โสมเกาหลถีอืเป็นยาบ ารงุ
รา่งกาย หรอืสามารถซือ้เป็นของฝากจากประเทศเกาหล ี จากนัน้
น าทกุทา่นเดนิทางกลับสู ่เมอืงแทก ู

เทีย่ง      รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมน:ูชาบชูาบ ู 
บา่ย    น าทา่นชม หมูบ่า้นอซกล (Daegu Otgol Village) ตัง้อยูบ่รเิวณ

เขาพลักงซาน หมูบ่า้นเกา่แกเ่ป็นทีอ่ยูข่องพวกขนุนางและชน
ชัน้สงู แหง่ยคุสมยัราชวงศโ์ชซอน ถกูสรา้งขึน้ในปี 1630 โดย
ตระกลู Choi ตระกลูเกา่แกข่องเมอืงแทก ูเป็นทีรู่จ้ักกนัดใีนฐานะ
สถานทีถ่า่ยท ารายการชือ่ดงัอยา่ง RunningManและซรียีเ์รือ่ง Jekyll and Hyde  
จากนัน้ น าทา่นเดนิทางสู ่ตลาดซอมนุ หนึง่ในตลาดทีเ่กา่แกท่ีส่ดุของเมอืงแทก ูด าเนนิการคา้มาตัง้แตส่มยั
โซชอน ปัจจบุนัเป็นตลาดใหญท่ีร่วมสนิคา้อปุโภค บรโิภคไว ้
หลากหลาย  ประเภทเปรยีบเสมอืนยา่นจตจุกัร ประตนู ้า เดนิทางสู ่
ถนนสตรทีฟู้ ด เต็มไปดว้ยรา้นอาหารพืน้เมอืงยอดนยิมของเกาหล ี
กระจายตามสองฝ่ังถนน จากนัน้น าทา่น แวะละลายเงนิวอน 
Super Market เลอืกซือ้สนิคา้เกาหลโีดยเฉพาะของกนิ เชน่ 
บะหมีซ่นิราเมยีน (มามา่สไตลเ์กาหล)ี,อดูง้,กมิจ,ิขนมชอ็คโกพ้าย,
น ้าจิม้ปรงุรสหมยูา่งเกาหล,ีไกตุ่น๋โสมส าเร็จรปูในราคาพเิศษ  
จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ล็อตเต ้เอาทเ์ลท(Lotte Outlet) เป็น 
Outlet ทีใ่หญท่ีส่ดุในปซูาน  สวรรคนั์กชอ้ป ละลายเงนิวอนอยา่ง
คุม้คา่ ศนูยร์วมสนิคา้แฟชัน้ กวา่ 500 แบรนด ์รวมกนัอยูท่ีน่ี ่มสีนิคา้ราคาพเิศษ ลดกนัทกุวัน ดว้ยราคาทีล่ด
ตัง้แต ่30-80% มสีนิคา้ใหเ้ลอืกชอ้ปป้ิงมากมาย ทัง้Hi- End ,Hi -Street เชน่ Prada ,Gucci ,Bean 
Pole,Polo, MCM, Nike และ Adidas เป็นตน้ 
ไดเ้วลาพอสมควรเดนิทางสูส่นามบนิแทก ู

21.10 น.   เดนิทางกลับ กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ t’Way  เทีย่วบนิที ่TW105  

                            (ไม่มีบริการอาหารเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง ท่านสามารถสัง่ซ้ือไดต้ามอธัยาศยักบัพนกังานตอ้นรับบนเคร่ือง) 
00.55+1 น.   ถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทับใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

หากทา่นตอ้งซือ้บตัรโดยสารภายในประเทศเพือ่ไปและกลบักรงุเทพฯ    

กรณุาแจง้บรษิทั กอ่นท าการจอง มฉิะน ัน้ บรษิทัฯ มสิามารถรบัผดิชอบใดใด ท ัง้ส ิน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

ราคาทวัรร์วม ราคาทวัรไ์มร่วม 

- คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับชัน้ประหยัดพรอ้ม
คา่ภาษีสนามบนิทุกแห่งตามทีร่ะบใุนรายการ (ตั๋ว
กรุ๊ปไม่สามารถเลื่อนวันกลับได ้ตอ้งไป-กลับพรอ้ม

คณะเท่านั้น ) ที่น่ังเป็นไปตามสายการบนิจัดสรร
ตามกรุ๊ปทัวร ์ไมส่ามารถระบไุด ้

- คา่อาหารทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ 
- คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามทีร่ะบใุนรายการ 
- ค่าทีพ่ักตามระบุในรายการ พักหอ้งละ 2-3 ท่าน 

ตามโรงแรมทีร่ะบหุรอืเทยีบเทา่ 
- คา่ยานพาหนะน าเทีย่วตามรายการ 
- คา่น ้าหนักสมัภาระ สายการบนิ T’Way 

ก าหนดน ้าหนักสัมภาระโหลดใตท้อ้งเครื่องไป-
กลับ ท่านละ 20กก สัมภาระถอืขึน้เครือ่ง(Carry 
on) 10 กก. 

- ค่าหัวหนา้ทัวรน์ าท่านท่องเทีย่วตลอดรายการใน
ตา่งประเทศ 

- ค่าประกันอุบัตเิหตุระหว่างเดนิทาง การชดเชย
อบุตัเิหตสุว่นบคุคลกรณีเสยีชวีติสญูเสยี   อวัยวะ 
สายตาหรอืทุพพลภาพถาวรสิน้เชงิ 1,000,000 
บาท การรักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครัง้
500,000บาท(เงื่อนไขตามกรมธรรม์)ไม่รวม
ประกนัสขุภาพ ท่านสามารถสั่งซือ้ประกันสขุภาพ
เพิม่ได ้

 

- พาสปอตตา่งชาต ิ(ช าระเพิม่ 800บาท/ทา่น) 
- ค่าใชจ้่ายส่วนตัว อาท ิค่าท าหนังสือเดนิทาง, ค่า

โทรศัพทส์ว่นตัว, ค่าซกัรดี, มนิบิารใ์นหอ้ง, รวมถงึ
ค่าอาหาร และเครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือรายการ 
(หากท่านตอ้งการสั่งเพิม่ กรุณาตดิต่อหัวหนา้ทัวร์
แลว้จา่ยเพิม่เองตา่งหาก) 

- ค่าทิปคนขับรถและไกด์ทอ้งถิ่นท่านละ 50,000 
วอนหรอื 1,500 บาท ต่อท่านตลอดทัง้ทรปิ(ช าระ
ทีส่นามบนิ) 

- ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
(กรณีที่ท่านตอ้งการใบเสร็จรับเงินในนามบริษัทหรือ

ตอ้งการใบก ากบัภาษี) 
- ค่าน ้าหนักกระเป๋าสัมภาระทีห่นักเกนิจากสายการบนิ

ก าหนด (ปกต ิ15 กก.) 
- คา่วซีา่ส าหรับพาสปอรต์ตา่งดา้ว 

กรณุาเตรยีมเอกสารคอื 1)พาสปอรต์ 2)ใบประจ าตัว
คนต่างดา้ว 3)ใบส าคัญถิน่ที่อยู่ 4)ส าเนาทะเบยีน
บา้น(ถา้ม)ี 5)สมดุบัญชเีงนิฝาก(ถา้ม)ี 6)รูปถ่ายส ี2 
นิว้ 2 รูป แลว้ทางบรษัิทฯจะเป็นผูด้ าเนนิการยืน่วซีา่
ใหท้า่นโดยจา่ยคา่บรกิารตา่งหาก 
(ส าหรับหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทาง

ตอ้งท าเรือ่งแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยืน่วซีา่) 

 

ประกาศส าคญั รับเฉพาะผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว คา่ทัวรท์ีจ่า่ยใหก้บัผูจั้ด เป็นการช าระแบบจา่ยช าระขาด และผู ้
จัดไดช้ าระใหก้บัสายการบนิและสถานทีต่า่งๆ แบบช าระขาดเชน่กนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะนัน้หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอื
ใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตใุด หรอืไดรั้บการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศในรายการ (ประเทศไทย
และประเทศเกาหลใีต)้  ทางผูจ้ัด ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมทัง้คา่ตั๋วเครือ่งบนิใหแ้กท่า่น  

*ขอสงวนสทิธใ์นการปรับเปลีย่นราคาเพิม่ หากมกีารปรับขึน้ของภาษีน ้ามนัหรอืภาษีใดๆ จากสายการบนิ * 
หมายเหตุส าคญั : ราคาและค่าบริการเป็นราคาตั๋วเครื่องบนิโปรโมชั่น เมื่อช าระเงินค่าจองทัวร์  ค่าทัวร์ มสิามารถ
เปลีย่นแปลง วันเดนิทาง ชือ่ผูเ้ดนิทาง และ/หรอื ยกเลกิ เลือ่นวันเดนิทาง ขอคนืเงนิมดัจ า คา่ทัวรไ์ดท้กุกรณี และ กรณีทีท่า่น
เดนิทางมาจากต่างจังหวัด โดยเครื่องบนิภายใน กรุณาแจง้บรษัิทฯก่อนที่ท าการจองตั๋วเครื่องบนิ มฉิะนั้น บรษัิทฯไม่
รับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ กรณีกรุ๊ปไม่สามารถออกเดนิทางโดยจ านวนสมาชกิไมถ่งึ 20 ท่าน บรษัิทฯแจง้ท่านก่อนการ
เดนิทาง 7 วัน โดยคนืเงนิค่าทัวรใ์หก้ับท่านทัง้หมด หรอืเลือ่นการเดนิทางในชว่งการเดนิทางอืน่ และค่าบรกิารนี้รับเฉพาะ
นักทอ่งเทีย่วชาวไทยเทา่นัน้ และกรณีทีท่า่นเมือ่เดนิทางถงึแลว้ไมท่อ่งเทีย่วพรอ้มคณะบรษิทัฯขอเรยีกช าระเงนิเพิม่
ทา่นละ 300 USD   ประเทศเกาหลใีตจ้ะมชีา่งภาพมาถา่ยรูป และชว่ยดแูลอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
และวนัสุดทา้ยช่างภาพจะน าภาพถา่ยมาจ าหนา่ยกบัลูกทวัร ์หากวา่ทา่นใดสนใจสามารถซือ้ได ้แตถ่า้ทา่นใดไม่
สนใจก็ไมต่อ้งซือ้ เพราะทางบรษิทัทวัรไ์มม่กีารบงัคบัลกูทวัรซ์ือ้แตอ่ยา่งใด แตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหนา้ 
 
ขอ้ความส าคญั โปรดอา่นอยา่งละเอยีด 

ในกรณีทีล่กูคา้เดนิทางไปประเทศเกาหลใีต ้แลว้ไมส่ามารถผา่น เขา้-ออก นอกประเทศได ้ท าใหลู้กคา้ตอ้งถูก
สง่ตวักลบัเขา้ประเทศไทย จงึมคีา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ในการเปลีย่นต ัว๋ขากลบั และรวมถงึคา่บรกิารอืน่ๆทีเ่กดิข ึน้ดว้ย ฉะน ัน้ 
ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบในค่าใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้ท ีท่างประเทศน ัน้ๆเรยีกเก็บ ทางผูจ้ดัและทางสายการบนิจะไม่
รบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ในทกุกรณี หรอืตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเทีย่วบนิถดัไปทีม่ที ีน่ ัง่วา่ง หรอืตามวนัเดนิทาง
ของต ัว๋เครือ่งบนิ ท ัง้นี ้ข ึน้อยูท่างเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศเกาหลใีตแ้ละสายการบนิเป็นผูพ้จิารณา ทางผู ้
จดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้  ** ตม. ตรวจคนเขา้เมอืงประเทศเกาหลใีตจ้ะมกีารสุม่ตรวจ และอาจมกีารเรยีกไป
สมัภาษณ์ ในการทีท่างตรวจคนเขา้เมอืงเรยีกสมัภาษณ์น ัน้ ข ึน้อยู่กบัทางตรวจคนเขา้เมอืงเป็นผูพ้จิารณา และอยู่ใน
ดลุพนิจิของทางเจา้หนา้ที ่ตม. ทางบรษิทัทวัรไ์มส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

  
 เงือ่นไขในการจอง   มดัจ าทา่นละ 8,000 บาทตอ่ทา่น  และ ช าระสว่นทีเ่หลอืกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนัลว่งหนา้ 

(การไมช่ าระเงนิคา่มดัจ า หรอืช าระไมค่รบ หรอืเชค็ธนาคารถกูระงับการจา่ยไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดใด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจอง
หรอืยกเลกิการเดนิทาง)   

**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวันเดนิทางไป-กลบั*)  
กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายแุละด่านตรวจปฏเิสธการออกและ
เขา้เมอืงทา่น*** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมดัจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื** 
 
 



 

 

 

เอกสารใชใ้นการเดนิทาง  
- หนังสอืเดนิทางทีเ่หลอือายกุารใชง้านมากกวา่ 6 เดอืน **กรณีท าหนังสอืเดนิทางเลม่ใหมก่รณุาเตรยีมหนังสอื

เดนิทางเลม่เกา่ไปดว้ย ณ วนัเดนิทาง  หนังสอืรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ (ต าแหน่ง, เงนิเดอืน) 
- ส าเนาบตัรพนักงาน และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน พรอ้มเซน็ส าเนาถกูตอ้ง 
- กรณีทีท่า่นเป็นเจา้ของกจิการกรณุาเตรยีมส าเนาหนังสอืจดทะเบยีนทีม่ชี ือ่ทา่นพรอ้มเซน็รับรองส าเนา 
-    กรณีเป็นนักเรยีนนักศกึษาเตรยีมหนังสอืรับรองจากทางสถาบนัเป็นภาษาองักฤษ 
-    การเรยีกเกบ็เอกสารเพิม่เตมินีเ้พือ่ประโยชนใ์นการเดนิทางเขา้ประเทศเกาหลขีองทา่นทีท่างบรษัิทจะได ้  
     แจง้ใหห้วัหนา้ทวัรท์ราบเพือ่ใหค้ าแนะน าทา่นในการเขา้เมอืงเกาหลใีต ้

การยกเลกิการจอง:เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมชัน่ ตั๋วเครือ่งบนิเป็นราคาแบบซือ้ขาด เมือ่ทา่นตกลงจองทวัรโ์ดยจา่ยเงนิมดัจ า 
หรอื คา่ทัวรท์ัง้หมดแลว้ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิ การเดนิทาง เลือ่นการเดนิทาง ขอคนืเงนิไมว่า่กรณีใดทัง้สิน้  

หมายเหต ุ
กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้
และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นได้
ยอมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 25 ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน
, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม 
และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  
6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง
ตา่งๆ ทัง้หมด  
7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรี่
ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถ
รับประกนัได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7วันกอ่นการเดนิทาง 
มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้  
11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง
ไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE กรณีโรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใิน
การจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิม่  
13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของเกาหล ีหรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลา
ในการท่องเที่ยวและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานที่นอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิิจของมัคคุเทศก ์และคนขับรถในการบรหิารเวลา ซึง่
อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 
14. บรกิารน ้าดืม่วันละ1ขวดตอ่คนตอ่วัน เริม่ในวันที2่ของการเดนิทางถงึวันที5่ของการเดนิทางรวมจ านวน 4 ขวด 
15. การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วเกาหล ีตามกฎหมายของประเทศเกาหล ีมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความ
เหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตาม
สถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 
16. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุตัเิหตจุากการเดนิทางทอ่งเทีย่ว 
ตาม พ.ร.บ การทอ่งเทีย่ว เทา่นัน้ ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของ
บรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทัวร ์ 
(ทา่นสามารถซือ้ประกนัสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้จากบรษัิท ประกนัทัว่ไป และควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองให ้
ละเอยีด) 
17. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง
ไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศใน
รายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ 
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