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รหัสโปรแกรม : 14405 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 

ทวัรเ์กาหลี แทก ูเคียงจ ูปซูาน (5D3N) 
“TAE04 KOREA ปัง มากแม่! ” 

สายการบิน T’WAY (TW) 
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บนิดว้ยสายการบนิทเีวย ์(TW) : ขึน้เครือ่งทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิ(BKK) 

TW106 BKK(กรงุเทพ) - TAE(แทก)ู 01.55-09.50 
TW105 TAE(แทก)ู - BKK(กรงุเทพ) 21.25-01.55 

**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยน ้าหนกัไมเ่กนิ 20 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถอืขึน้เครื่องบนิไดน้ ้าหนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก. ** 

วนัท่ี 1 สนามบินสวุรรณภมิู                                                                                                          (-/-/-) 
 

23.00  คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสวุรรณภมิู อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชัน้ 4 สายการ
บิน T’WAY โดยมเีจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั อ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการ
เชค็อนิ และ หวัหน้าทวัรใ์หค้ าแนะน าเพือ่เตรยีมความพรอ้มก่อนออกเดนิทาง  
** เกีย่วกบัทีน่ัง่บนเครื่องบนิ เน่ืองจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพเิศษ) 
สายการบนิ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกที่นัง่บนเครื่องบนิ กรณีลูกคา้เดนิทางดว้ยกนั กรุณาเชค็อนิ
พร้อมกนั และ สายการบินจะพยายามที่สุดให้ท่านได้นัง่ด้วยกนั หรอื ใกล้กนัให้มากที่สุด กรณี
ต้องการอพัเกรดที่นัง่ จ าเป็นต้องมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ ตามรายละเอยีดทา้ยโปรแกรม ทัง้น้ีกรุณา
เชค็ทีน่ัง่วา่งอกีครัง้ ** 
 

 
 

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

http://bit.ly/2NMk5YE
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 วนัท่ี 2 
สนามบินนานาชาติแทก-ู วดัดงฮวาชา- สวนสนุก E- WORLD - 83 TOWER – MAGIC ART – 
ถนน DONGSEONGNO                                                                                (-/L/D)                                                                                             

 

01.55 น าท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติแทก ูประเทศสาธารณรฐัเกาหลีใต้ โดยสายการบิน 
T’WAY เทีย่วบนิที ่TW106 เมอืงแทกูเป็นเมอืงทีใ่หญ่อนัดบัทีส่ามของประเทศเกาหลใีต้ 
** ส าหรบัเท่ียวบินน้ี ไม่มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน กรุณารบัประทาน
อาหารให้เรียบร้อยก่อนขึน้เคร่ืองบิน ใช้เวลาบินประมาณ 5 ชัว่โมง ** 

10.05  เดนิทางถงึ สนามบินนานาชาติแทก ูสาธารณรฐัเกาหลีใต้ 
** ตามเวลาท้องถ่ิน เรว็กว่าเมืองไทยประมาณ 2 ชัว่โมง กรุณาปรบันาฬิกาของท่านเพ่ือ
ความสะดวกในการนัดหมายเวลา ** 
หลงัทุกทา่นผา่นขัน้ตอนการตรวจหนงัสอืเดนิทาง และตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ย 

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ วดัดงฮวาซา (DONGHWASA TEMPLE) เป็นวดัเก่าแก่กว่า 1,500 ปี 
สรา้งในสมยักษตัรยิโ์ซจแิหง่อาณาจกัรชลิลา ภายในมอีมติาภะพุทธเจา้ และพระพุทธรูปหนิพระศรี
ศากยมุนีอยู่ด้านนอกอยู่ในหุบเขาพลักงซาน อีกหน่ึงไฮไลท์ก็คือยคัซายอแรแดพุล YAKSA-
YEORAEDAEBUL พระขนาดใหญ่ทีส่รา้งขึน้เพื่อเป็นศูนยร์วมใจของผูม้าสวดมนต์ท าบุญมคีวาม
สูงถึง 17 เมตร นอกจากน้ี ยงัมีหอคอยหิน โคมไฟหิน รูปปั้นสิงโต และดอกไม้ที่ประดบัฐาน
พระพุทธรูปดา้นหลงัพระพุทธรูปเป็นหมู่หนิที่โอบรอบสวยงามมาก นับเป็นผลงานประตมิากรรม
หนิระดบัโลก 

 
กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู ข้าวย าบิบิมบบัเสิรฟ์พร้อมซุปชาบ ู  

น าท่านเดนิทางสู่ สวนสนุกE-WORLD นับเป็นสวนสนุกประจ าเมอืงแทกูและเป็นสวนสนุกทีใ่หญ่
เป็นล าดบัทีส่ามของประเทศเกาหลใีต้ เครื่องเล่นที ่ได ้รบัความนิยมมากที่สุดคอื สกายจัม้  อกีทัง้
เครื่องเลน่สุดมนัส ์อาท ิรถไฟเหาะ ,BALLON RACE ,WATER FALL PLAZA และอื่นๆ แล ะยงัมี
เทศกาลดอกไมต้ามฤดกูาลใหทุ้กทา่นไดเ้ลอืกมุมถ่ายภาพเพือ่นเกบ็เป็นทีร่ะลกึอกีดว้ย  
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น าทา่นเดนิทางสู่ หอคอยชมววิทีสู่งทีสุ่ด และเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงแทกู หอคอยแห่งน้ีตัง้อยูบ่น
เนินเด่นสง่า มองเห็นแต่ไกลด้ายบนเป็นจุดชมววิที่ดทีี่สุดของเมอืง สามารถมองเห็นทศันียภาพ
ของเมอืงแทกูแห่งน้ีโดยรอบแบบ 360 องศา **ค่าบริการไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์** จากนัน้น าท่าน
ถ่ายภาพที ่ART MAGIC ซึ่งเป็นงานศลิปะภาพวาดลวงตาซึ่งเป็นแนวคดิรูปแบบใหม่เพื่อตอ้งการ
จะจุดประกายความคดิสรา้งสรรค ์และจนิตนาการ ของการสรา้งภาพโดยใชเ้ทคนิคจากภาพสามมติิ
ทีทุ่กทา่นสามารถมสีว่นรว่มกบัผลงานเหลา่น้ีได ้อยา่งสนุกสนาน **ไม่รวมค่าเข้า**  

 
น าท่านเดนิทางสู่ DONGSEONGNO STREET ตลาดเสื้อผา้ขนาดใหญ่ และถนนสายแฟชัน่ ที่
ส าคญัของเมอืงแทกู เป็นถนนทีเ่ตม็ไปดว้ยรา้นคา้มากมาย และสิน้คา้หลากหลายชนิดใหเ้ลอืกซื้อ
ตามรสนิยมของแต่ละท่าน มีตัง้แต่เสื้อผา้ ของใช้ เครื่องประดบั เป็นจุดที่เหมาะกบัการช้อปป้ิง
อยา่งมาก  

 
ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนู บเูดชิเก หรือ มาม่าเกาหลีหม้อไฟ 
ท่ีพกั DAEGU CRYSTAL HOTEL หรือเทียบเท่า 
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วนัท่ี 3 
DAEGU OTGOL VILLAGE  - เมืองเคียงจ ู– หมู่บา้นคนตระกลูฉ่อย – สะพานโบราณ 
WOLJEONGGYO – หอดดูาวซอมซองแด ชมดอกมหูล่ี์ย ์ทุ่งหญ้าสีชมพ ู– ถ า้ซอกกรูมั - วดั
พลกูกุซา – เมืองปซูาน -  หาดแฮอนุแด - ตลาดแฮอึนแด                                           (B/L/D)                                                                                                                                                                                                                                

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดนิทางสู่ DAEGU OTGOL VILLAGE เป็นทีรู่จ้กักนัดใีนฐานะสถานทีถ่่ายท ารายการชื่อ

ดงัอยา่ง RUNNING MANและซรียีเ์รื่อง JEKYLL AND HYDE ส าหรบัใครทีอ่ยากไปพกัผอ่นใน

หมู่บา้นทีเ่งยีบสงบและร่มรื่นแลว้ล่ะกเ็ราขอแนะน าทีน่ี่เลยค่ะ ทัง้อากาศบรสิุทธิแ์ละทศันียภาพอนั

สวยงามก าลงัรอใหทุ้กทา่นไดไ้ปสมัผสั  

 น าท่านเดนิทางสู่ เมืองเคียงจู เป็นเมอืงหลวงเก่าของอาณาจกัรชลิลา หน่ึงในสามอาณาจกัรของ
เกาหลโีบราณโดยเคยีงจูเป็นเมอืงโบราณอายุกว่าสองพนัปี คอืเริม่มกีารตัง้ถิน่ฐานเป็นเมอืงตัง้แต่
ก่อนครสิตกาล จนมารุ่งเรอืงถงึขดีสุดในศตวรรษที ่7 คนส่วนใหญ่รูจ้กัเมอืงน้ีจากซรีี่ยเ์รื่อง ซอน
ต๊อก ราชนีิสามแผน่ดนิ  

 น าทา่นเดนิทางสู ่หมู่บา้นคนตระกลูฉ่อย ซึง่เป็นคนดัง้เดมิของจงัหวดั GYEONGCHANGDO  
 น าท่านเดนิทางสู่ สะพานโบราณ WOLJEONGGYO เมอืง คยอ็งจู (GYEONGJU) สะพาน

โบราณ WOLJEONGGYO จดัไดว้า่เป็นสะพานทีส่วยทีสุ่ดแหง่หน่ึงของประเทศเกาหลใีต ้ตัง้อยูไ่ม่
ไกลจาก สถานีรถไฟ GYEONGJU ทอดยาวอยู่บน แม่น ้า NAMCHEON ตดิกบัหมู่บา้นโบราณ 
เคยีวโชน (GYOCHON TRADITIONAL VILLAGE) สะพานแห่งน้ีสรา้งขึน้ในช่วง พระเจา้คยองด็
อก รชักาลที ่35 แหง่อาณาจกัรชลิลา 

 
กลางวนั   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู ไก่ตุ๋นโสม 
  จากนัน้น าท่านชม หอดูดาวซอมซองแด หอดูดาวที่เก่าแก่ที่สุดที่ยงัคงเหลอือยู่ในเอเชีย

ตะวนัออก ถูกสรา้งขึน้ในรชัสมยัของสมเดจ็พระราชนีิซอนด๊อก(SEON DEOK) แห่งอาณาจกัร
ชลิลา เพือ่ใชส้ าหรบัการสงัเกตดาวในการคาดการณ์สภาพอากาศ และถูกก าหนดใหเ้ป็นสมบตัขิอง
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ชาติ ให้เวลาท่านถ่ายรูปกบัทุ่งดอกมูห์ลีย ์ซึ่งเป็นทุ่งหญ้าสชีมพูซึ่งอยู่บรเิวณใกล้ๆหอดูดาว 
(ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศและอุณหภมู)ิ 

 
 น าท่านชม ถ า้ซอกกรูมั (SEOKGURAM) อกีหน่ึงมรดกโลก จากลานจอดรถจะเหน็อาคารสวยๆ

ตัง้เรยีงรายไปตามเนินเขา ล้อมรอบดว้ยเทอืกเขาเป็นทวิแถว สวยงามจบัตามาก เดนิขึน้เขาไป

เพือ่ชมพระพทุธรปูแกะสลกัจากหนิแกรนิตอายนุบัพนัปีซึง่ ประดษิฐานอยูใ่นถ ้า  

 น าท่านเดนิทางสู่ วดัพลกูกุซา สรา้งขึน้อาณาจกัรชลิล่ามาตัง้แต่ปี ค.ศ.535 ซึ่งวดัเเห่งน้ีมคีวาม
สวยงามเเละสมบูรณ์เเบบอย่างมาก จนท าใหไ้ดร้บัการคดัเลอืกเป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมจาก
องค์การ UNESCO เมื่อปี ค.ศ.1995 ท าให้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวส าคญัของเมอืงเคยีงจ ู
ภายในวดัจะมเีจดยีเ์ก่าเเก่ อนัเป็นสญัลกัษณ์ของวดัโดยเจดยีท์ัง้สององคน์ัน้มกีารคดัลอกเเบบไป
เเสดงทีพ่พิธิภณัฑเ์มอืงเคยีงจอูกีดว้ย ซึง่มชีื่อเรยีกกนัวา่เจดยี ์SEOKTAP และ DABOTAP  

 
 จากนัน้เดนิทางสู ่เมืองปซูาน 
 น าทา่นเดนิทางสู ่หาดแฮอนุแด เป็นชายหาดทีม่ชีื่อเสยีงมากทีสุ่ดในประเทศเกาหล ี มหีาดทราย

สขีาวยาวถงึ 1.5 กโิลเมตรและมคีวามกวา้งของชายหาด 40-50 เมตร มนี ้าทะเลสะอาดใส ทางดา้น
ฝัง่ตรงขา้มถนนจากชายหาด มตีลาดแฮอึนแด (HAEUNDAE MARKET) เป็นแหล่งใหเ้ลอืกลิม้
ชมิอาหารทะเลสดๆ และอาหารพืน้เมอืงมากมาย พลาดไม่ได ้อสิระที่จะลองทาน ลูกชิ้นปลา รา้น 
FISH CAKE CAFE ทีห่น้ารา้นจะม ีลกูชิน้ปลาเสยีบไมย้กัษ์เป็นสญัลกัษณ์ใหเ้หน็กนัแบบชดัๆ  
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ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนู โอซมัพลุโกกิ หรือ สก้ีุก่ึงน ้าก่ึงแห้ง 
ท่ีพกั BUSAN DIAMOND  HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัท่ี 4 
ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย – SONGDO SKYWALK - ศูนย์สมุนไพร
น ้ามนัสนเข็มแดง– ดิวต้ีฟรี – ปูซานทาวเวอร์ - ตลาดปลาจากลัชิ – ตลาดนัมโพดง                   
(B/L/-)                                                                                                                                                                                                 

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าทา่นเดนิทางสู ่ศนูยโ์สมแห่งรฐับาล (GINSENG) เหตุผลทีเ่รยีกว่าศูนยโ์สมแห่งรฐับาล เพราะ
โสมทุกชนิดที่น่ีจะถูกควบคุมคุณภาพภายใต้มาตรฐานของรฐับาล ซึ่งแน่นอนว่าไดร้บัการรบัรอง
คุณภาพจากรฐับาล เป็นโสมที่มอีายุ 6 ปี ซึ่งถอืว่ามคีุณภาพดทีี่สุดในโลก มชีื่อเสยีงทีสุ่ด ใหท้่าน
ไดเ้ลอืกซื้อโสมคุณภาพ ในราคาถูกกว่าประเทศไทยถงึ 2 เท่า โสมเกาหลถีอืเป็นยาบ ารุงร่างกาย
หรอืสามารถซือ้เป็นของฝากจากประเทศเกาหลใีตก้ไ็ด ้ 
น าท่านเดนิทางสู่ พิพิธภณัฑ์สาหร่าย (SEAWEED MUSEUM) ซึ่งท่านจะไดเ้รยีนรูก้ารท า
สาหรา่ยของชาวเกาหล ีประวตัคิวาม  เป็นมาและความผกูผนัทีช่าวเกาหลทีีม่ตี่อสาหรา่ย 
น าทา่นเดนิทางสู ่SONGDO SKYWALK (ซองโด สกายวอลค์) เป็นสะพานชมววิทีท่อดยาวลงไป
ในทะเลความยาวประมาณ 104 เมตร ตัง้อยู่บรเิวณชายหาดซองโด นอกจากน้ียงัเป็นที่ถ่ายท า
รายการ ดงัของเกาหล ีเชน่ WE GOT MARRIED ฯลฯ (ไมร่วมคา่กระเชา้) 
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กลางวนั   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู บฟุเฟ่ต์ิป้ิงย่าง 

น าท่านเดนิทางสู่ ศูนยส์มุนไพรน ้ามนัสนเขม็แดง (RED PINE) เป็นผลติภณัฑ์ที่สกดัจาก
น ้ามนัสน มสีรรพคุณช่วยบ ารุงร่างกาย ลดไขมนั ช่วยควบคุมอาหารและรกัษาสมดุลในร่างกายได้
เป็นอยา่งด ี 
ชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษี ณ DUTY FREE  ใหท้่านได้เลอืกซื้อสนิคา้แบรนด์ เนมน าเขา้จาก
ต่างประเทศมากมายหลากหลายชนิด  
น าท่านเดนิทางสู่ ปูซานทาวเวอร ์(BUSAN TOWER) ตัง้อยูใ่นสวนยองดูซาน  ปูซานทาวเวอร์
แหง่น้ี สงู 69 เมตร สงูกวา่ระดบัน ้าทะเล  120 เมตร ถอืเป็น LANDMARK ส าคญัของเมอืง ส าหรบั
ชัน้แรกของหอคอย เป็นบรเิวณขายของทีร่ะลกึ และงานหตัถกรรมแบบดัง้เดมิของเกาหล ีเช่น พวง
กุญแจ, เครื่องปั้นดนิเผา, ตุ๊กตา และอื่นๆ อกีมากมายคนทีม่าเทีย่วที่น่ี ส่วนมากจะเป็นคู่รกั ทัง้
ชาวเกาหลแีละนักท่องเทีย่วต่างชาต ิคู่รกัส่วนมากจะเตรยีมกุญแจมาคลอ้งตรง ทีร่าวระเบยีงรอบ
ฐานของหอคอย เพราะมคีวามเชื่อว่าคู่รกัที่ไดม้าคลอ้งกุญแจที่น่ีจะรกักนัยาวนานตลอดไป ส่วน
ดา้นบนสุดของหอคอยเป็นจุดส าหรบัชมววิทวิทศัน์ของเมอืงปซูานแบบพาโนรามา่ 360 องศา **ไม่
รวมค่าขึน้ลิฟทห์อคอยและกญุแจคู่รกั 
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น าท่านเดนิทางสู่ ตลาดปลาจากลัชิ (JAGALCHI MARKET) แหล่งรวมขายส่งปลาทุกชนิด ทุก
วนัจะมขีองสดของทะเลมากมายน ามาประมูลกนัในยามเชา้มดื และช่วงสายยงัสามารถซื้อในราคา
ปลกีทีค่อ่นขา้งถูก  
น าท่านเดนิทางสู่ ตลาดนัมโพดง (NAMPODONG STREET) แหล่งชอ้ปป้ิงขนาดใหญ่อกีแห่ง
หน่ึงของเมอืงปูซาน ที่น่ีเต็มไปด้วยร้านค้า เสื้อผ้า เครื่องประดบั เครื่องส าอาง ของฝาก ของที่
ระลกึ มากมายใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงอยา่งจุใจอกีทัง้ยงัมอีาหารแบบ LOCAL ใหท้่านไดเ้ลอืกทานแบบ
เตม็ที ่

 อิสระอาหารค า่ตามอธัยาศยั เพ่ือสะดวกแก่การเดินทางท่องเท่ียว  
ท่ีพกั BUSAN DIAMOND  HOTEL หรือเทียบเท่า 
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วนัท่ี 5 
ศนูยร์วมเคร่ืองส าอางค ์- ศนูยส์มุนไพรฮอ็กเกนามู –  หมู่บ้านวฒันธรรมคมัชอน หรือซาน
โตริน่ีเกาหลี – SUPERMARKET - วดัแฮดงยงกงุซา – เมืองแทก ู– ตลาดซอมุน - ถนนสตรี
ทฟู้ด - สนามบินนานาชาติแทก ู– สนามบินสวุรรณภมิู                                                   (B/L/-)                                                                                                                   

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดนิทางสู่ ศนูยรว์มเคร่ืองส าอางค์ เลอืกซื้อผลติภณัฑบ์ ารุงผวิหน้าและเครื่องส าอางค์
หลากหลายแบรนด ์อาท ิB2B ,CLOSEE DR.,ROJUKISS, ครมีเมอืกหอยทาก, เซรัม่พษิงู, ครมี
โบทอ็ก, เจลอโรเวร่า. ครมีน ้าแตก, BB CREAM ฯลฯ แวะชม รา้นน ้ามนัสนเขม็แดง มหศจัรรย์
แห่งธรรมชาติผ่านผลงานการวิจยัมากมายจากมหาวิทยาลยัแห่งชาติโซล ประเทศเกาหลีใต้มี
สรรพคุณช่วยลดไขมนััและน ้าตาลในกระแสเลือด ป้องกนัการเกิดเส้นเลือด ตีบ แตก ตนั และ
สามารถลา้งสารพษิในรา่งกายเพือ่เพิม่ภมูติา้นทานและท าใหอ้ายยุนืแบบชาวเกาหล ี 
น าทา่นเดนิทางสู ่ศนูยส์มนุไพรฮอ็กเกตนาม ู(RAISIN TREE) ตน้ไมช้นิดน้ีเจรญิเตบิโตในป่าลกึ
บนภเูขาทีป่ราศจากมลภาวะและระดบัสูงเหนือน ้าทะเล 50-800 เมตร เมลด็พนัธุข์องสมุนไพรฮอ็ก
เกตนามูน้ี เป็นทีนิ่ยมของคนเกาหลรีุ่นใหม่ เพราะมผีลช่วยดูแลตบัใหแ้ขง็แรง ป้องกนัโรคตบัแขง็
ไมถู่กท าลายจากการดื่มแอลกอฮอล ์กาแฟ บุหรี ่สารตกคา้งจากอาหารและยา 
น าท่านเดนิทางสู่ หมู่บ้านวฒันธรรมคมัชอน หรือ ซานโตริน่ีเกาหลี โดยชื่อเรยีกน้ีมาจาก
ลกัษณะอนัโดดเดน่ของหมู่บา้นวฒันธรรมคมัชอน หมู่บา้นทีต่ ัง้อยูบ่น เนินเขา เรยีงตวัส ลบักนัไป
มาสีสนัสดใส ในอดีตหมู่บ้านน้ีเคยเป็นที่อยู่อาศยัของของผู้ลี้ภยัสงครามเกาหลี จนในปี 2009 
รฐับาลเกาหล ีไดส้่งเสรมิการท่องเที่ยวมกีารพฒันาปรบัปรุงทศันียภาพ ใหน่้าอยู่มากยิง่ขึ้น โดย
ปรบัเปลี่ยน หมู่บา้นคมัชอนใหม้สีสีนัโดดเด่นดว้ยการทาสวีาดภาพ ตามก าแพงและตวับา้น ใหดู้
สดใส น่ารกั บา้นเรอืน หลายหลงัเปลี่ยนเป็นสตูดโิอและแกลลอรี่บางจุดก็เป็นร้านขายสนิค้า ทัง้
สนิคา้พืน้เมอืงสนิคา้สมยัใหม่ รวมไปถงึรา้นกาแฟ และไดโ้ด่งดงัจากซรีีย่เ์รื่อง RUNNING MAN 
ที่มาถ่ายท าที่น่ี จงึท าใหห้มู่บา้นวฒันธรรมคมัชอนแห่งน้ีเป็นที่รูจ้กัมนีักท่องเที่ยวชาวเกาหลแีละ
ต่างประเทศมาเทีย่วกนัมากขึน้  
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เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู ชาบชูาบ ู
น าท่านเดนิทางสู่ รา้นละลายเงนิวอน SUPER MARKET เลอืกซื้อสนิคา้เกาหลโีดยเฉพาะของกนิ 
เช่น บะหมีซ่นิราเมยีน (มาม่าสไตลเ์กาหล)ี,อูดง้,กมิจ,ิขนมชอ็คโกพ้าย,น ้าจิม้ปรุงรสหมูยา่งเกาหลี
,ไก่ตุ๋นโสมส าเรจ็รปู ในราคาพเิศษ  
น าท่านเดนิทางสู่ วดัแฮดงยงกงุซา (HAEDONG YONGGUNGSA TEMPLE) วดัเก่าแก่ทีส่วย
สุดในปซูาน สรา้งอยูบ่นโขดหนิรมิทะเล มาตัง้แต่ปี 1376 และไดท้ าการบรูณะอกีครัง้ในปี 1970 จน
มาถงึปัจจุบนั โดยจะมเีจดยีส์ามชัน้ และสงิโตสีต่วั หนัหน้าออกไปทางทะเล ซึ่งสงิโตทัง้สีต่วัน้ี คอื
สญัลกัษณ์ของความยนิด ีความโกรธ ความเศรา้ และความสุข  

 
จากนัน้น าทุกทา่นเดนิทางกลบัสู่ เมืองแทก ู
น าท่านเดนิทางสู่ ตลาดซอมุน หน่ึงในตลาดทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดของเมอืงแทกู ด าเนินการคา้มาตัง้แต่
สมยัโซชอน ปัจจุบนัเป็นตลาดใหญ่ทีร่วมสนิคา้อุปโภค บรโิภคไวห้ลากหลายประเภทเปรยีบเสมอืน
ย่านจตุจกัร ประตูน ้า เดนิทางสู่ ถนนสตรีทฟู้ ด เต็มไปดว้ยรา้นอาหารพืน้เมอืงยอดนิยมของ
เกาหล ีกระจายตามสองฝัง่ถนน  
อิสระอาหารค า่ตามอธัยาศยั เพ่ือสะดวกแก่การเดินทางท่องเท่ียว 
ไดเ้วลาพอสมควรเดนิทางสู ่สนามบินแทก ู

21.25 น าท่านเดินทางสู่ ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน 
T’WAY เท่ียวบินท่ี TW105 ** ไม่มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน กรุณา
รบัประทานอาหารให้เรียบร้อยก่อนขึ้นเคร่ืองบิน หรือ ท่านสามารถเลือกซ้ืออาหารและ
เคร่ืองด่ืมได้บนเคร่ืองบิน ใช้เวลาบินประมาณ 5 ชัว่โมง ** 

01.55+1 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานสวุรรณภมิู ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพ พรอ้มกบัความประทบัใจ 
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อตัราค่าบริการ 

 

ก าหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่ ห้องละ 

2-3 ท่าน  
อตัราท่านละ 

1 เดก็ 2 ผูใ้หญ่  
เดก็มีเตียง 

(เดก็อายไุม่เกิน 
12 ปี) 

อตัราเดก็ ท่านละ 

1 เดก็ 2 ผูใ้หญ่ 
เดก็ไม่มีเตียง 
(เดก็อายไุม่เกิน 

12 ปี) 
อตัราเดก็ ท่านละ 

พกัเด่ียว 
เพ่ิม 

อตัรา ห้องละ 

ไม่ใช้ตัว๋
เคร่ืองบิน
อตัรา  
ท่านละ 

18 – 22 กนัยายน 62 16,999 16,999 16,999 6,000 10,900 

20 – 24 กนัยายน 62 16,999 16,999 16,999 6,000 10,900 

23 – 27 กนัยายน 62 15,999 15,999 15,999 6,000 10,900 

25 – 29 กนัยายน 62 16,999 16,999 16,999 6,000 10,900 

27 ก.ย. – 01 ต.ค. 62 16,999 16,999 16,999 6,000 10,900 

02 – 06 ตลุาคม 62 17,999 17,999 17,999 6,000 10,900 

03 – 07 ตลุาคม 62 17,999 17,999 17,999 6,000 10,900 

04 – 08 ตลุาคม 62 17,999 17,999 17,999 6,000 10,900 

09 – 13 ตลุาคม 62 17,999 17,999 17,999 6,000 10,900 

10 – 14 ตลุาคม 62 18,999 18,999 18,999 6,000 12,900 

11 – 15 ตลุาคม 62 18,999 18,999 18,999 6,000 12,900 

23 – 27 ตลุาคม 62 17,999 17,999 17,999 6,000 10,900 

24 – 28 ตลุาคม 62 17,999 17,999 17,999 6,000 10,900 

25 – 29 ตลุาคม 62 17,999 17,999 17,999 6,000 10,900 

30 ต.ค. – 03 พ.ย. 62 17,999 17,999 17,999 6,000 10,900 

06 - 10 พฤศจิกายน62 16,999 16,999 16,999 6,000 10,900 

07 - 11 พฤศจิกายน62 16,999 16,999 16,999 6,000 10,900 

08 - 12 พฤศจิกายน62 16,999 16,999 16,999 6,000 10,900 

12 - 16 พฤศจิกายน62 15,999 15,999 15,999 6,000 10,900 
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13 - 17 พฤศจิกายน62 16,999 16,999 16,999 6,000 10,900 

15 - 19 พฤศจิกายน62 16,999 16,999 16,999 6,000 10,900 

19 - 23 พฤศจิกายน62 15,999 15,999 15,999 6,000 10,900 

20 - 24 พฤศจิกายน62 16,999 16,999 16,999 6,000 10,900 

22 - 26 พฤศจิกายน62 16,999 16,999 16,999 6,000 10,900 

26 - 30 พฤศจิกายน62 16,999 16,999 16,999 6,000 10,900 
 
ราคาเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (INFANT) ท่านละ 5,900 บาท ** (ไม่มีท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน) 

 
อตัราน้ียงัไม่รวมค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคเุทศก์ท้องถ่ิน ตามธรรมเนียม 50,000 
วอน ต่อ ทริป ต่อ ลกูค้า ผูเ้ดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเดก็ ยกเว้นเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั 
(INFANT) ทัง้น้ีท่านสามารถให้มากกว่าน้ีได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วน
น้ี ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ก่อนเดินทางทกุท่าน ท่ีสนามบิน ในวนัเชค็อิน  
 
อตัราน้ีเฉพาะนักท่องเท่ียวท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัน้ กรณีถือหนังสือเดินทางต่างประเทศ ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทัวร์ ท่านละ 100 USD. (เป็นเงินไทย
ประมาณ 3,200 บาท)  
 
กรณีต้องการตดักรุป๊ส่วนตวั กรุป๊เหมาท่ีสถานะผู้เดินทางเป็น เดก็นักเรียน นักศึกษา คร ู ธรุกิจขาย
ตรงเคร่ืองส าอางค์ หมอ พยาบาล ชาวต่างชาติ หรือคณะท่ีต้องการให้เพ่ิมสถานท่ีขอดูงาน กรุณา
ติดต่อแจ้งรายละเอียด โดยละเอียด กบัเจ้าหน้าท่ีเพ่ือท าราคาให้ใหม่ทกุครัง้  

 
ส าคญั!! :  กรณีผูเ้ดินทางถกูปฏิเสธการเข้า – ออกประเทศจากประเทศต้นทางและปลายทาง ทัง้จาก

ท่ีด้านหน้าเคาน์เตอร์เช็คอิน หรือจากด่านตรวจคนเข้าเมืองก็ตาม ทางบริษทัขอสงวน
สิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีจะเกิดขึ้นตามมา และ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่าน
ช าระเรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง 

 
หมายเหต ุ: ตามนโยบายการโปรโมทสินค้าพืน้เมืองของรฐับาลเกาหลีร่วมกบัการท่องเท่ียวเกาหลี ใน

นามของร้านรฐับาล ซ่ึงจ าเป็นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทวัร์ เพราะมีผลกบัราคาทวัร์  จึง
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อยากเรียนช้ีแจงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านรฐับาลทุกร้านจ าเป็นต้องแวะชม จะซ้ือหรือไม่ซ้ือ
ขึ้นอยู่กบัความพอใจของลูกค้าเป็นหลกั และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้าน
รฐับาล ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจากท่านเป็นจ านวนเงิน 100 USD 
/ ท่าน / ร้าน 

 
09478311115 
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อตัราค่าบริการน้ี รวม 

 ค่าบตัรโดยสารโดยเครื่องบนิ (ตัว๋) ไป และ กลบัพร้อมคณะ ชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) 
รวมถงึคา่ภาษสีนามบนิและค่าภาษนี ้ามนัทุกแห่ง กรณีตอ้งการอพัเกรด UPGRADE หรอื เปลีย่นแปลง
บตัรโดยสาร ไมว่า่เทีย่วใด เทีย่วหน่ึง กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ โดยอา้งองิค่าใชจ้่ายการจอง
ทวัรแ์บบ ไมใ่ชต่ัว๋เครื่องบนิ ตามทีต่ามทีต่ารางอตัราคา่บรกิารระบุ 
 คา่ธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครื่องบนิ ค่าน ้าหนักสมัภาระ สายการบิน T’WAY 
ก าหนดน ้าหนักสมัภาระโหลดใต้ท้องเคร่ืองไป-กลบั ท่านละ 20 กก. สมัภาระถือขึ้นเคร่ือง
(CARRY ON) 7 กก.ต่อทา่น (ตามเงือ่นไขของสายการบนิ) ** 
 คา่รถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยงัไมร่วมทปิพนกังานขบัรถ) 
 คา่โรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ (พกั 2-3 ทา่น ต่อ หอ้ง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การ
แข่งขนักฬีา หรอื กิจกรรมอื่นๆ ที่ท าใหโ้รงแรมตามรายการที่ระยุเต็ม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ
ปรบัเปลี่ยนโรงแรมที่พกั ไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อ้างองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ 
โดยค านึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคญั 
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 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ กรณีไมร่วมจะชีแ้จงแต่ละสถานทีใ่นโปรแกรม 
 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    
 คา่มคัคุเทศกท์ีค่อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
 ค่าเบี้ยประกนัอุบตัิเหตุในการเดนิทางท่องเที่ยวต่างประเทศ วงเงนิประกนัสูงสุดท่านละ 1,000,000 
บาท (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์  

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
× คา่ใชจ้่ายส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซกัรดี 

คา่มนิิบารใ์นหอ้งและคา่พาหนะต่างๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบุในรายการ 
× ค่าทปิพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคุเทศก์ทอ้งถิน่ ตามธรรมเนียม 50,000 วอน ต่อ ทรปิ ต่อ 

ลูกคา้ ผูเ้ดนิทาง 1 ท่าน รวมไปถงึเดก็ ยกเวน้เดก็อายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (INFANT) ทัง้น้ี
ท่านสามารถใหม้ากกว่าน้ีไดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบรษิทัขอ
สงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ก่อนเดนิทางทุกทา่น ทีส่นามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

× คา่ธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนกัเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่
เกนิขนาดมาตรฐาน  

× คา่ธรรมเนียมการจองทีน่ัง่บนเครื่องบนิตามความตอ้งการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้น้ีขึน้อยู่
กบัสายการบนิ และ รุน่ของเครื่องบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึ่งอาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ีส่ายการบนิเป็นผู้
ก าหนด 

× คา่ภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครื่องบนิไปแลว้ 
× ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 
× คา่ธรรมเนียมการขอวซี่าท่องเทีย่ว กรณีทีส่ถานทูตแจง้ใหย้ื่นขอวซี่าแบบกระทนัหนัก่อนเดนิทางตาม

จริง ประเทศเกาหลีใต้ อนุญาตให้ท่านที่ถือหนังสือเดินทางไทย และมีวตัถุประสงค์เดินทางไป
ประเทศเกาหลใีต ้เพื่อการท่องเทีย่ว ไม่จ าเป็นตอ้งยื่นขอวซี่า โดยสามารถพ านักไดไ้ม่เกนิ 90 วนั ต่อ
ครัง้ 

เง่ือนไขการจอง และ การช าระเงิน 
- กรุณาท าการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ก่อนออกเดนิทาง พร้อมช าระเงนิมดัจ าครัง้ที่ 1 ท่านละ 

10,000 บาท หลงัจากสง่เอกสารยนืยนัการจอง 1 วนั ตวัอยา่งเช่น ท่านจองวนัน้ี กรุณาช าระเงนิในวนั
ถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. เทา่นัน้ โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมตัทินัท ีหากยงัไม่ไดร้บัยอดเงนิตามเวลา
ทีก่ าหนด และหากทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นตอ้งท าจองเขา้มาใหม ่
นัน่หมายถงึว่า กรณีที่มคีวิรอ (WAITING LIST) ก็จะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ ตามล าดบั เน่ืองจากทุกพี
เรยีด เรามทีีน่ัง่ราคาพเิศษจ านวนจ ากดั ยกเว้นโปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียก
เกบ็ค่าบริการ เตม็จ านวน เท่านัน้  
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- กรุณาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอือยา่งน้อย 20 วนั ก่อนออกเดนิทาง หากท่านไม่ช าระภายในระยะเวลาที่
ทีบ่รษิทัก าหนด ทางบรษิทัจะถอืว่าท่านสละสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถคนื
เงนิมดัจ าใหท้า่นใดไมว่า่สว่นในสว่นหน่ึงกต็าม 

- กรณีลกูคา้ท าการจองภายในระยะเวลาคงเหลอืไมถ่งึ 15 วนั ก่อนออกเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์
ในการเรยีกเกบ็คา่ทวัรเ์ตม็จ านวน 100% 

เง่ือนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 

 - ยกเลกิการเดนิทาง ไม่น้อยกว่า 30 วนั ก่อนวนัเดนิทาง คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของค่าบรกิารที่
ช าระแลว้ 

 ** ยกเว้น พีเรียดท่ีมีวนัหยดุนักขตัฤกษ์ ต้องยกเลิกเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วนั ก่อนเดินทาง ** 
     - ยกเลกิการเดนิทาง 15-29 วนั ก่อนวนัเดนิทาง คนืคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 

- ยกเลกิการเดนิทาง 15 วนั ก่อนวนัเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบรกิารทีช่ าระมาแลว้
ทัง้หมดทัง้น้ี ทางบรษิทัจะหกัค่าใช้จ่ายที่ไดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารที่ช าระแลว้เน่ืองในการเตรยีมการ
จดัการน าเทีย่วใหแ้ก่นกัทอ่งเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ัง่ตัว๋เครื่องบนิ การจองทีพ่กั ฯลฯ 

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบ และ คนืค่าทวัรส์่วนใดส่วนหน่ึงใหท้่านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 
เชน่ สถานทตูปฏเิสธวซี่า ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ฯลฯ 

- กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชื่อ) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัทราบล่วงหน้า อยา่งน้อย 20 
วนั ก่อนออนออกเดนิทาง กรณีแจง้หลงัจากเจา้หน้าทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง 
ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัช่วงพเีรยีดวนัที่
เดนิทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็นส าคญัดว้ย กรุณาสอบถามกบัเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง (เลื่อนวนัเดนิทาง) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกั
ค่าใช้จ่ายการด าเนินการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงส าหรบัการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ที่
เปลีย่นแปลง ไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

เง่ือนไขส าคญัอ่ืนๆท่ีท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 

- คณะจะสามารถออกเดนิทางไดต้ามจ าเป็นตอ้งมขีึน้ต ่า อยา่งน้อย 25 ทา่น หากต ่ากว่าก าหนด คณะจะ
ไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่เพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ทาง
บรษิทัยนิดทีีจ่ะประสานงาน เพือ่ใหทุ้กทา่นเดนิทางตามความประสงคต์่อไป  

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลื่อนการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอื่นต่อไป โดยทาง
บรษิทัฯ จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้น้ี ก่อนคอนเฟิรม์ลางาน 
กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษทุกครัง้หากทา่นลางานแลว้ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได ้

- กรณีทีท่า่นตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) 
กรุณาตดิต่อสอบถามเพื่อยนืยนักบัเจา้หน้าที่ก่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในที่สามารถ
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เลื่อนวนัและเวลาเดนิทางได ้เพราะมบีางกรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลา
บนิ โดยไม่แจง้ให้ทราบล่วงหน้า ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัฤดูกาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศ
ยานเป็นส าคญัเทา่นัน้ สิง่ส าคญั ท่านจ าเป็นตอ้งมาถงึสนามบนิเพื่อเชค็อนิก่อนเครื่องบนิ อยา่งน้อย 3 
ชัว่โมง โดยในส่วนน้ีหากเกิดความเสยีหายใดๆบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รบัผดิชอบค่าใช้จ่ายที่
เกดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

- กรณีที่ท่านเป็นอสิลาม ไม่ทานเน้ือสตัว์ หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เป็นกรณี
พเิศษ 

- กรณีผูเ้ดนิทางต้องการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร ์ (WHEEL CHAIR) กรุณาแจง้
บรษิทัฯ อยา่งน้อย 7 วนัก่อนการเดนิทาง หรอืตัง้แต่ทีท่่านเริม่จองทวัร ์เพื่อใหท้างบรษิทัประสานงาน
กบัสายการบนิเพื่อจดัเตรยีมล่วงหน้า กรณีมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีก
เกบ็คา่ใชจ้า่ยตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

- กรุณาส่งรายชื่อผูเ้ดนิทาง พรอ้มส าเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางทุกท่านใหก้บัเจา้หน้าที่หลงัจาก
ช าระเงนิกรณีทีท่า่นเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายทา่น) กรุณาแจง้รายนามคูน่อนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ 

- กรณีที่ออกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ
รบัผดิชอบไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง หากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางใหท้าง
บรษิทัเพือ่ใชใ้นการออกบตัรโดยสาร 

- หลงัจากท่านช าระค่าทวัร์ครบตามจ านวนเรยีบร้อยแล้ว ทางบรษิทัจะน าส่งใบนัดหมายและเตรยีม
ตวัการเดนิทางใหท้า่นอยา่งน้อย 3 หรอื 7 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

- อตัราทวัร์น้ี เป็นอตัราส าหรบับตัรโดยสารเครื่องบนิแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อน
ไฟล์ท วนั ไป หรอื กลบัส่วนใดได ้จ าเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามก าหนดการเท่านัน้ หากต้องการ
เปลีย่นแปลงกรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนให้กบัลูกคา้ที่ไม่รู้จกักนัมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดนิทาง 1 ท่าน 
จ าเป็นตอ้งช าระคา่หอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ 

- หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน้่อยกวา่ 6 เดอืน ณ วนักลบั  
- ส าหรบัลูกคา้ที่เดนิทาง 3 ท่าน และ ตอ้งการพกัหอ้งส าหรบั 3 ท่าน อาจมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิไดใ้นบาง

กรณี ขน้อยูก่บัโรงแรมทีค่ณะนัน้ๆพกัว่ามหีอ้งรอบรบัส าหรบั 3 ท่าน หรอื (TRIPLE ROOM) หรอืไม ่
กรณีไมม่ ีทา่นจ าเป็นจะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยเพิม่ (พกัเดีย่ว) ตามจรงิ ยกเวน้เดก็ทีม่อีายุต ่ากว่า 12 ปี ณ 
วนัเดนิทางกลบั 

- การให้ทิปถือเป็นธรรมเนียมปฏิบตัิส าหรบันักท่องเที่ยวที่เดินทางไปต่างประเทศ โดยผู้ให้บริการ
จะต้องหวงัสนิน ้าใจเลก็ๆน้อยๆ เป็นเรื่องปกต ิจงึรบกวนใหท้่านเตรยีมค่าใชจ้่ายในส่วนน้ีเพื่อมอบให้
เลก็ๆน้อยๆ ตามความเหมาะสม 
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- ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีข้อควรระวงั สภาพอากาศจะมืดเร็วกว่าปกติ สี่โมงเย็นก็จะเริ่มมืดแล้ว 
สถานที่ท่องเทีย่วต่างๆ จะปิดเรว็กว่าปกต ิประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนิทางควรเผื่อเวลาใหเ้หมาะสม 
และ หากมสีถานที่ท่องเที่ยวกลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลื่นไดต้้องใชค้วามระมดัระวงัในการเดนิ
เป็นอย่างสูง หรอื ใชร้องเท้าที่สามารถเดนิบนหมิะได ้แว่นกนัแดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหมิะจะ
สวา่งสะทอ้นเขา้ตา อาจท าใหร้ะคายเคอืงตาได ้

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิเ์ปลี่ยนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากฤดูกาล สภาพ
ภูมิอากาศ เหตุการทางการเมือง การล่าช้าของสายการบิน เงื่อนไขการให้บริการของรถในแต่ละ
ประเทศ เป็นต้น โดยส่วนน้ีทางบรษิทัจะค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคญั หากกรณีที่จ าเป็น
จะตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทางบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบลว่งหน้า 

- เน่ืองจากการเดินทางท่องเที่ยวในครัง้น้ี เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษัทตัวแทนใน
ต่างประเทศ ทางบรษิทัจงึขอสงวนสทิธิ ์ไมส่ามารถขอรบัเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วน
หน่ึงทีท่า่นไมต่อ้งการไดร้บับรกิาร หากระหวา่งเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่
วา่ดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึงให้
ทา่น เน่ืองจากทางบรษิทัไดท้ าการจองและถูกเกบ็คา่ใชจ้า่ยแบบเหมาจา่ยไปลว่งหน้าทัง้หมดแลว้ 

- กรณีทีท่่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้
ตามมา และ จะไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทวัรท์ีท่า่นช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหน่ึง 

- หากวนัเดนิทาง เจา้หน้าทีส่ายการบนิ หรอื ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนงัสอืเดนิทาง  
(พาสปอรต์) ของท่านช ารุดแมเ้พยีงเลก็น้อย เช่น เปียกน ้า ขาดไปหน้าใดหน้าหน่ึง มหีน้าใดหน้าหน่ึง
หายไป มกีระดาษหน้าใดหน้าหน่ึงหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนังสอืเดนิทาง เป็นต้น 
ไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ ทางสายการบนิ หรอื เจา้หน้าทีด่า่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิไ์ม่อนุญาต
ใหท้า่นเดนิทางต่อไปได ้ดงันัน้กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยูใ่นสภาพดอียู่
ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีช ารุด กรุณาติดต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อท า
หนังสอืเดนิทางฉบบัใหม่ โดยใชฉ้บบัเก่าไปอา้งองิ และ ยนืยนัดว้ย พรอ้มกบัแจง้มาที่บรษิทัเรว็ที่สุด 
เพือ่ยนืยนัการเปลีย่นแปลงขอ้มลูหนงัสอืเดนิทาง หากทา่นไดส้ง่เอกสารมาทีบ่รษิทัเรยีบรอ้ยแลว้ กรณี
ที่ยงัไม่แ (ตัว๋เครื่องบิน) ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่หากออกบตัรโดยสาร (ตัว๋
เครื่องบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึง่โดย
สว่นใหญ่ตัว๋เครื่องบนิแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดนิทางประมาณ 14-20 วนั ทัง้น้ีขึน้อยูก่บักระบวนการ
และขัน้ตอนของแต่ละคณะ 

- เกี่ยวกบัทีน่ัง่บนเครื่องบนิ เน่ืองจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพเิศษ) สาย
การบนิ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ัง่บนเครื่องบนิ กรณีลูกคา้เดนิทางดว้ยกนั กรุณาเชค็อนิพรอ้มกนั 
และ สายการบนิจะพยายามทีสุ่ดใหท้า่นไดน้ัง่ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีสุ่ด  
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- ขอ้มูลเพิม่เตมิเกี่ยวกบัหอ้งพกัในโรงแรมทีพ่กั เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม
แตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องพกัเดี่ยว (SINGLE) และห้องคู่ (TWIN/DOUBLE) และ 
หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (TRIPLE) จะแตกต่างกนั บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละชัน้กนั 
(ไมต่ดิกนัเสมอไป) 

- กรณีที่ท่านไม่ผ่านด่านตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (หา้มไม่ใหเ้ดนิทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น ทาง
บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่ใชจ้า่ยใหไ้มว่า่สว่นใดสว่นหน่ึงทัง้สิน้ 

- ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บค่าน ้ามนัและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึ้นก่อนวนั
เดนิทาง  

- มคัคุเทศก์ พนักงาน และตวัแทนของผู้จดั ไม่มีสิทธิในการให้ค าสญัญาใดๆทัง้สิ้นแทนบริษัทผู้จดั 
นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ดัก ากบัเทา่นัน้ 

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบนิ , การ
ยกเลกิบนิ , การประทว้ง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาต ิ, การน าสิง่ของผดิ
กฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทั  

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายระหว่างการเดนิทาง ไม่ว่า
กรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายตามจรงิ กรณีท่านลมืสิง่ของไวท้ี่โรงแรม
และจ าเป็นตอ้งสง่มายงัจุดหมายปลายทางตามทีท่า่นตอ้งการ  

- รายการน้ีเป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯอกีครัง้หน่ึง หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมที่
พกัในต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุใน
โปรแกรม 

** เม่ือท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึงกต็าม ทางบริษทัฯ จะถือว่า
ท่านได้ยอมรบัเง่ือนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว ** 

หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน้่อยกวา่ 6 เดอืน ณ วนักลบั 
** ขอขอบพระคณุทกุท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 


