
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รหัสโปรแกรมทัวร์   KTW15 KOREA PEAK PUSAN5D3N SEP18-TW-W21 

KTW15:Korea Peak ทวัร์เกาหล ีปซูาน เคียงจู แทก ู5วนั 3คืน  

 

CodeKTW15:Korea Peak♥ทวัรเ์กาหลปีู

ซาน เคยีงจ ูแทก ู5วนั 3คนื 

วดัแฮดง ยงกงุซา หมูบ่า้นวฒันธรรมคมัซอง หรอื ซานโตรนิ ีเ่กาหล ีSongdo 
Skywalk ปซูานทาวเวอร ์พพิธิภณัฑส์าหรา่ย ตลาดปลาจากลัซ ีเคยีงจ ูวดัพลุ
กกุซา หอดดูาวว็อมซ็องแด แทก ูวดัดงฮวาวา สวนสนกุ E-World 83 Tower 

Magic art สตรทีฟดูส ์

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

วันที่ รายละเอียดท่องเที่ยว 

1  สนามบนิสวุรรณภมู ิ

2  สนามบนินานาชาตแิทก ู– วดัดงฮวาซา – สวนสนกุE-World - 83 Tower – Magic 
Art – ถนน Dongseongno 

3  
พพิธิภณัฑแ์หง่ชาตเิคยีงจ ู– Gyeongju Donggung Palace และ Wolji Pond 
(DONGKUNG MOT) – เมอืงเคยีงจู – หมูบ่า้นคนตระกลูฉอ่ย – ถ า้ซอกกรูมั -หอดู
ดาวซอมซองแด – วดัพลกูกุซา ปซูาน 

4  
หมูบ่า้นวฒันธรรมคมัชอน – Songdo Skywalk  - พพิธิภณัฑส์าหรา่ย – Busan 
Tower - ศนูยรว์มเครือ่งส าอางค ์– รา้นน า้มนัสนเข็มแดง - Duty Free  - ตลาด
ปลาจากลัช ิ– ตลาดนมัโพดง 

5  วดัแฮดงยงกงุซา – ฮอกเกตนาม ู– แทก ู– หมูบ่า้น Daegu Otgol – ตลาดซอมนุ – 
ถนนสตรทีฟู้ ด  Super Market– สนามบนินานาชาตแิทก ู

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก(เสริมเตยีง) เด็ก(ไม่เสริมเตียง) ทารก พักเดี่ยว 

01 - 05 Sep 2018  12,888  12,888 12,888 5,000 4,500 

06 - 10 Sep 2018  13,888  13,888 13,888 5,000 4,500 

08 - 12 Sep 2018  12,888  12,888 12,888 5,000 4,500 

10 - 14 Sep 2018  12,888  12,888 12,888 5,000 4,500 

12 - 16 Sep 2018  14,888  14,888 14,888 5,000 4,500 
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13 - 17 Sep 2018  14,888  14,888 14,888 5,000 4,500 

15 - 19 Sep 2018  14,888  14,888 14,888 5,000 4,500 

04 - 08 Oct 2018  16,888  16,888 16,888 5,000 4,500 

11 - 15 Oct 2018  17,888  17,888 17,888 5,000 4,500 

13 - 17 Oct 2018  16,888  16,888 16,888 5,000 4,500 

15 - 19 Oct 2018  15,888  15,888 15,888 5,000 4,500 

18 - 22 Oct 2018  17,888  17,888 17,888 5,000 4,500 

20 - 24 Oct 2018  17,888  17,888 17,888 5,000 4,500 

22 - 26 Oct 2018  16,888  16,888 16,888 5,000 4,500 

รายละเอยีดทวัร ์

วันที่ 1 สนามบนิสวุรรณภมู ิ

22.30  พรอ้มกันที ่ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ช ัน้ 4 
สายการบนิ t’Way โดยมหีัวหนา้ทัวรแ์ละเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯรอตอ้นรบัและอ านวย
ความสะดวกกอ่นขึน้เครือ่ง 

วันที่ 2 สนามบนินานาชาตแิทก ู– วดัดงฮวาซา – สวนสนกุE-World - 83 Tower – 
Magic Art – ถนน Dongseongno 

01.55  บนิลดัฟ้าสู ่เมอืงแทก ูสาธารณรฐัเกาหลใีต ้โดยสายการบนิ t’Way เทีย่วบนิที ่
TW106 เมอืงแทกเูป็นเมอืงทีใ่หญอ่ันดบัทีส่ามของประเทศเกาหลใีต ้

09.15  เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตแิทก ูสาธารณรฐัเกาหลใีต ้(เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่
ไทย 2 ช.ม. กรณุาปรบันาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถิน่เพือ่สะดวกในการนัดหมาย) 
หลงัจากผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรแลว้ จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่วดั
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ดงฮวาซา (Donghwasa Temple) เป็นวดัเกา่แกก่วา่ 1,500 ปี สรา้งในสมยักษัตรยิ์
โซจแิหง่อาณาจักรชลิลา ภายในมอีมติาภะพทุธเจา้ และพระพทุธรปูหนิพระศรศีากยมนุี
อยูด่า้นนอกอยูใ่นหบุเขาพัลกงซาน อกีหนึง่ไฮไลทก็์คอืยัคซายอแรแดพลุ Yaksa-
yeoraedaebul พระขนาดใหญท่ีส่รา้งขึน้เพือ่เป็นศนูยร์วมใจของผูม้าสวดมนตท์ าบญุมี
ความสงูถงึ 17 เมตร นอกจากนี ้ยังมหีอคอยหนิ โคมไฟหนิ รปูปั้นสงิโต และดอกไมท้ี่
ประดบัฐานพระพทุธรปูดา้นหลงัพระพทุธรปูเป็นหมูห่นิทีโ่อบรอบสวยงามมาก นับเป็น
ผลงานประตมิากรรมหนิระดบัโลก 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมน:ูขา้วย าบบิมิบบัเสริฟ์พรอ้มซุปชาบ ู

บ่าย  น าทา่นเดนิทางสู ่สวนสนกุE-World นับเป็นสวนสนุกประจ าเมอืงแทกแูละเป็นสวน
สนุกทีใ่หญเ่ป็นล าดับทีส่ามของประเทศเกาหลใีต ้เครือ่งเลน่ที ่ได ้รบัความนยิมมาก
ทีส่ดุคอื สกายจัม้ อกีทัง้เครือ่งเลน่สดุมันส ์อาท ิรถไฟเหาะ ,Ballon Race ,Water Fall 
Plaza และอืน่ๆ แล ะยงัมเีทศกาลดอกไมต้ามฤดกูาลใหท้กุทา่นไดเ้ลอืกมมุถา่ยภาพ
เพือ่นเก็บเป็นทีร่ะลกึอกีดว้ย เดนิทางสู ่83 Tower หอคอยชมววิทีส่งูทีส่ดุ และเป็น
สญัลกัษณ์ของเมอืงแทก ูหอคอยแหง่นีต้ัง้อยูบ่นเนนิเดน่สงา่ มองเห็นแตไ่กลดา้ยบน
เป็นจดุชมววิทีด่ทีีส่ดุของเมอืง สามารถมองเห็นทศันยีภาพของเมอืงแทกแูหง่นี้
โดยรอบแบบ 360 องศา **คา่บรกิารไมร่วมคา่ขึน้ลฟิท*์* จากนัน้น าทา่นถา่ยภาพ
ที ่Art Magic ซึง่เป็นงานศลิปะภาพวาดลวงตาซึง่เป็นแนวคดิรปูแบบใหมเ่พือ่ตอ้งการ
จะจดุประกายความคดิสรา้งสรรค ์และจนิตนาการ ของการสรา้งภาพโดยใชเ้ทคนคิจาก
ภาพสามมติทิีท่กุทา่นสามารถมสีว่นรว่มกับผลงานเหลา่นีไ้ด ้อยา่งสนุกสนาน **ไมร่วม
คา่เขา้** จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่Dongseongno Street ตลาดเสือ้ผา้ขนาดใหญ ่
และถนนสายแฟชัน่ ทีส่ าคัญของเมอืงแทก ูเป็นถนนทีเ่ต็มไปดว้ยรา้นคา้มากมาย และ
สิน้คา้หลากหลายชนดิใหเ้ลอืกซือ้ตามรสนยิมของแตล่ะทา่น มตีัง้แตเ่สือ้ผา้ ของใช ้
เครือ่งประดบั เป็นจดุทีเ่หมาะกบัการชอ้ปป้ิงอยา่กมาก 

ค ่า  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมน:ูบเูดชเิก หรอื มามา่เกาหลหีมอ้ไฟ 

ทีพ่กั: DAEGU CRYSTAL HOTEL HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  

(ช ือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วนั กอ่นวนั
เดนิทาง) 
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วันที่ 3 
พพิธิภณัฑแ์หง่ชาตเิคยีงจ ู– Gyeongju Donggung Palace และ Wolji Pond 
(DONGKUNG MOT) – เมอืงเคยีงจู – หมูบ่า้นคนตระกลูฉอ่ย – ถ า้ซอกกรูมั -
หอดดูาวซอมซองแด – วดัพลกูกุซา ปซูาน 

เช้า  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้น าทา่นเดนิสู ่พพิธิภณัฑแ์หง่ชาตเิมอืงเคยีงจู (Gyeongju National 
Museum) เป็นสถานทีท่ีค่วรแกก่ารไปเยีย่มชมอยา่งยิง่ เนือ่งจากเต็มไปดว้ย
โบราณวตัถตุา่งๆ จากอาณาจักรชลิลา ไมว่า่จะเป็นมงกฎุทองค าทีง่ด งาม 
เครือ่งปั้นดนิเผา รปูปั้นท าจากหนิและโบราณวตัถตุา่งๆ ทีเ่กีย่วกบัศาสนาพทุธ 
นอกจากนีย้งัเป็นสถานทีเ่ก็บรกัษาระฆงัแหง่พระเจา้ซงดกมหาราชผูย้ ิง่ใหญ ่หรอืที่
เรยีกวา่ ระฆงัเอมลิเล ่นับเป็นระฆงัทีใ่หญแ่ละมเีสยีงดังกงัวาลมากทีส่ดุใบหนึง่ในเอเชยี 
ระฆงันีท้ าจากทองสมัฤทธิห์นัก 19 ตัน และมคีวามสงู 11 ฟตุ จากนัน้น าทา่นเดนิเขา้ชม 
พระราชวงั Gyeongju Donggung Palace และ Wolji Pond เป็นทีต่ัง้ของ
พระราชวงัรองซึง่ใชเ้ป็นพระราชวงัของมกฎุราชกมุารและอาคารอืน่ ๆ อกีทัง้ยงัเป็นหอ้ง
จัดเลีย้งส าหรบังานส าคัญระดบัชาตแิละผูเ้ขา้ชมทีส่ าคัญอกีดว้ย หลงัจากการลม่สลาย
ของ Silla ตามดว้ย Goryeo และ Joseon สถานทีน่ีม้ชี ือ่วา่ 'Anapji' แทน ตอ่มาชิน้สว่น
จากเครือ่งปั้นดนิเผาทีแ่กะสลกัตัวอักษร "Wolji" ถกูคน้พบในปี 1980 และพบวา่ Wolji 
มคีวามหมายของบอ่สะทอ้นดวงจันทร ์ดงันัน้ชือ่ 'Anapji' จงึเปลีย่นเป็นปัจจบุัน - 
'พระราชวงั Donggung และ Wolji Pond 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมน:ูไกตุ่น๋โสม 

บ่าย  น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเคยีงจู เป็นเมอืงหลวงเกา่ของอาณาจักรชลิลา หนึง่ในสาม
อาณาจักรของเกาหลโีบราณโดยเคยีงจเูป็นเมอืงโบราณอายกุวา่สองพันปี คอืเริม่มกีาร
ตัง้ถิน่ฐานเป็นเมอืงตัง้แตก่อ่นครสิตก์าล จนมารุง่เรอืงถงึขดีสดุในศตวรรณที ่7 คนสว่น
ใหญรู่จั้กเมอืงนีจ้ากซรีีย่เ์รือ่ง ซอนตอ๊ก ราชนิสีามแผน่ดนิ จากนัน้ น าทา่นชม หมูบ่า้น
คนตระกลูฉ่อย ซึง่เป็นคนดัง้เดมิของจังหวดั gyeongchangdo น าทา่นชม ถ า้ซอก
กรูมั (Seokguram) อกีหนึง่มรดกโลก จากลานจอดรถจะเห็นอาคารสวยๆตัง้เรยีงราย
ไปตามเนนิเขา ลอ้มรอบดว้ยเทอืกเขาเป็นทวิแถว สวยงามจับตามาก เดนิขึน้เขาไปเพือ่
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ชมพระพทุธรปูแกะสลกัจากหนิแกรนติอายนัุบพันปีซึง่ ประดษิฐานอยูใ่นถ ้า จากนัน้น า
ทา่นชม หอดดูาวซอมซองแด หอดดูาวทีเ่กา่แกท่ีส่ดุทีย่ังคงเหลอือยูใ่นเอเชยี
ตะวนัออก ถกูสรา้งขึน้ในรัชสมยัของสมเด็จพระราชนิซีอนดอ๊ก(Seon Deok) แหง่
อาณาจักรชลิลา เพือ่ใชส้ าหรบัการสงัเกตดาวในการคาดการณ์สภาพอากาศ และถกู
ก าหนดใหเ้ป็นสมบัตขิองชาต ิจากนัน้ น าทา่นเดนิทางสู ่วดัพลุกกุซา สรา้งขึน้
อาณาจักรชลิลา่มาตัง้เเตปี่ ค.ศ.535 ซึง่วดัเเหง่นีม้คีวามสวยงามเเละสมบรูณ์เเบบอยา่ง
มาก จนท าใหไ้ดร้บัการคัดเลอืกเป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมจากองคก์าร UNESCO 
เมือ่ปี ค.ศ.1995 ท าใหก้ลายเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วส าคญัของเมอืงเคยีงจ ูภายในวดัจะ
มเีจดยีเ์กา่เเก ่อันเป็นสญัลกัษณ์ของวดัโดยเจดยีท์ัง้สององคนั์น้มกีารคัดลอกเเบบไป
เเสดงทีพ่พิธิภัณฑเ์มอืงเคยีงจอูกีดว้ย ซึง่มชี ือ่เรยีกกันวา่เจดยี ์Seoktap และ Dabotap 
จากนัน้เดนิทางสู ่เมอืงปูซาน 

ค ่า  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมน:ูโอซมัพลุโกก ิหรอื สกุีก้ ึง่น า้ก ึง่แหง้ 

ทีพ่กั: BUSAN DIAMOND  HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ช ือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วนั กอ่นวนั
เดนิทาง) 

 

วันที่ 4 
หมูบ่า้นวฒันธรรมคมัชอน – Songdo Skywalk  - พพิธิภณัฑส์าหรา่ย – 
Busan Tower - ศนูยรว์มเครือ่งส าอางค ์– รา้นน า้มนัสนเข็มแดง - Duty 
Free  - ตลาดปลาจากลัช ิ– ตลาดนมัโพดง 

เช้า  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นวฒันธรรมคมัชอน หรอื ซานโตรนิีเ่กาหล ีโดยชือ่เรยีกนี้
มาจากลกัษณะอันโดดเดน่ของหมูบ่า้นวฒันธรรมคัมชอน หมูบ่า้นทีต่ัง้อยูบ่น เนนิเขา 
เรยีงตัวส ลบักันไปมาสสีนัสดใส ในอดตีหมูบ่า้นนีเ้คยเป็นทีอ่ยูอ่าศยัของของผูล้ีภั้ย
สงครามเกาหล ีจนในปี 2009 รัฐบาลเกาหล ีไดส้ง่เสรมิการทอ่งเทีย่วมกีารพัฒนา
ปรบัปรงุทัศนยีภาพ ใหน่้าอยูม่ากยิง่ขึน้ โดยปรบัเปลีย่น หมูบ่า้นคมัชอนใหม้สีสีนัโดด
เดน่ดว้ยการทาสวีาดภาพ ตามก าแพงและตัวบา้น ใหด้สูดใส น่ารกั บา้นเรอืน หลาย



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รหัสโปรแกรมทัวร์   KTW15 KOREA PEAK PUSAN5D3N SEP18-TW-W21 

หลงัเปลีย่นเป็นสตดูโิอและแกลลอรีบ่างจดุก็เป็นรา้นขายสนิคา้ ทัง้สนิคา้พืน้เมอืงสนิคา้
สมัยใหม ่รวมไปถงึรา้นกาแฟ และไดโ้ดง่ดงัจากซรีีย่เ์รือ่ง Running Man ทีม่าถา่ยท า
ทีน่ี ่จงึท าใหห้มูบ่า้นวฒันธรรมคัมชอนแหง่นีเ้ป็นทีรู่จั้กมนัีกทอ่งเทีย่วชาวเกาหลแีละ
ตา่งประเทศมาเทีย่วกันมากขึน้ จากนัน้ น าทา่นเดนิทางสู ่Songdo Skywalk (ซอง
โด สกายวอลค์) เป็นสะพานชมววิทีท่อดยาวลงไปในทะเลความยาวประมาณ 104 
เมตร ตัง้อยูบ่รเิวณชายหาดซองโด นอกจากนีย้ังเป็นทีถ่า่ยท ารายการ ดังของเกาหล ี
เชน่ We Got Married ฯลฯ น าทา่นเดนิทางสู ่พพิธิภณัฑส์าหรา่ย (Seaweed 
Museum) ซึง่ทา่นจะไดเ้รยีนรูก้ารท าสาหรา่ยของชาวเกาหล ีประวตัคิวาม  เป็นมา
และความผกูผันทีช่าวเกาหลทีีม่ตีอ่สาหรา่ย จากนัน้ น าทา่นเดนิทางสู ่ปซูานทาวเวอร ์
(Busan Tower) ตัง้อยูใ่นสวนยองดซูาน  ปซูานทาวเวอรแ์หง่นี ้สงู 69 เมตร สงูกวา่
ระดบัน ้าทะเล  120 เมตร ถอืเป็น Landmark ส าคัญของเมอืง ส าหรบัชัน้แรกของ
หอคอย เป็นบรเิวณขายของทีร่ะลกึ และงานหัตถกรรมแบบดัง้เดมิของเกาหล ีเชน่ พวง
กญุแจ, เครือ่งปั้นดนิเผา, ตุก๊ตา และอืน่ๆ อกีมากมายคนทีม่าเทีย่วทีน่ี ่สว่นมากจะเป็น
คูร่กั ทัง้ชาวเกาหลแีละนักทอ่งเทีย่วตา่งชาต ิคูร่กัสว่นมากจะเตรยีมกญุแจมาคลอ้งตรง 
ทีร่าวระเบยีงรอบฐานของหอคอย เพราะมคีวามเชือ่วา่คูร่กัทีไ่ดม้าคลอ้งกญุแจทีน่ีจ่ะรกั
กันยาวนานตลอดไป สว่นดา้นบนสดุของหอคอยเป็นจดุส าหรบัชมววิทวิทัศนข์องเมอืงปู
ซานแบบพาโนรามา่ 360 องศา **ไมร่วมคา่ขึน้ลฟิทห์อคอยและกญุแจคูร่กั 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมน:ูคาลบ ิ(แบบเซ็ท) 

บ่าย  แวะชมศนูยรว์มเครือ่งส าอางค ์เลอืกซือ้ผลติภัณฑบ์ ารงุผวิหนา้และเครือ่งส าอางค์
หลากหลายแบรนด ์อาท ิB2B ,Closee Dr.,Rojukiss, ครมีเมอืกหอยทาก, เซรั่มพษิง,ู 
ครมีโบท็อก, เจลอโรเวรา่. ครมีน ้าแตก, BB Cream ฯลฯ แวะชม รา้นน ้ามันสนเข็มแดง 
มหศัจรรยแ์หง่ธรรมชาตผิา่นผลงานการวจัิยมากมายจากมหาวทิยาลัยแหง่ชาตโิซล 
ประเทศเกาหลใีตม้สีรรพคณุชว่ยลดไขมันัและน ้าตาลในกระแสเลอืด ป้องกันการเกดิ
เสน้เลอืด ตบี แตก ตัน และสามารถลา้งสารพษิในรา่งกายเพือ่เพิม่ภมูติา้นทานและท า
ใหอ้ายยุนืแบบชาวเกาหล ีชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษี ณ Duty Free  ใหท้า่นไดเ้ลอืก
ซือ้สนิคา้แบรนด ์เนมน าเขา้จากตา่งประเทศมากมายหลากหลายชนดิ จากนัน้น าทา่น
เดนิทางสู ่ตลาดปลาจากลัช ิ(Jagalchi Market) แหลง่รวมขายสง่ปลาทกุชนดิ 
ทกุวนัจะมขีองสดของทะเลมากมายน ามาประมลูกันในยามเชา้มดื และชว่งสายยัง
สามารถซือ้ในราคาปลกีทีค่อ่นขา้งถกู จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ตลาดนมัโพดง 
(Nampodong Street) แหลง่ชอ้ปป้ิงขนาดใหญอ่กีแหง่หนึง่ของเมอืงปซูาน ทีน่ี่
เต็มไปดว้ยรา้นคา้ เสือ้ผา้ เครือ่งประดบั เครือ่งส าอาง ของฝาก ของทีร่ะลกึ มากมายให ้
ทา่นไดช้อ้ปป้ิงอยา่งจใุจอกีทัง้ยังมอีาหารแบบ Local ใหท้า่นไดเ้ลอืกทานแบบเต็มที ่

ค ่า  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
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ทีพ่กั: BUSAN DIAMOND  HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ช ือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วนั กอ่นวนั
เดนิทาง) 

 

วันที่ 5 วดัแฮดงยงกงุซา – ฮอกเกตนาม ู– แทก ู– หมูบ่า้น Daegu Otgol – ตลาดซอ
มนุ – ถนนสตรทีฟู้ ด  Super Market– สนามบนินานาชาตแิทก ู

เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่วดัแฮดงยงกงุซา (Haedong Yonggungsa Temple) 
วดัเกา่แกท่ีส่วยสดุในปซูาน สรา้งอยูบ่นโขดหนิรมิทะเล มาตัง้แตปี่ 1376 และไดท้ าการ
บรูณะอกีครัง้ในปี 1970 จนมาถงึปัจจบุัน โดยจะมเีจดยีส์ามชัน้ และสงิโตสีต่ัว หันหนา้
ออกไปทางทะเล ซึง่สงิโตทัง้สีต่ัวนี ้คอืสญัลกัษณ์ของความยนิด ีความโกรธ ความ
เศรา้ และความสขุ จากนัน้ น าทา่นแวะชมศนูยส์มนุไพรบ ารงุตบัฮอกเกตนาม ูตน้ไม ้
ชนดินีเ้จรญิเตบิโตในป่าลกึบนภเูขาทีป่ราศจากมลภาวะและระดับสงูเหนอืน ้าทะเล50-
800เมตร ชาวเกาหลรีุน่ใหมน่ยิมน ามารบัประทานเพือ่ชว่ยดแูลตบัใหส้ะอาดแข็งแรง 
ป้องกันโรคตบัแข็ง ไมถ่กูท าลายจากการดืม่แอลกอฮอล ์กาแฟ บหุรี ่สารตกคา้งจาก
อาหารและยา 

จากนัน้น าทกุทา่นเดนิทางกลบัสู ่เมอืงแทก ู

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมน:ูชาบชูาบ ู

บ่าย  น าทา่นชม Okgol Village ตัง้อยูบ่รเิวณเขาพัลกงซาน หมูบ่า้นเกา่แกเ่ป็นทีอ่ยูข่อง
พวกขนุนางและชนชัน้สงู แหง่ยคุสมัยราชวงศโ์ชซอน ถกูสรา้งขึน้ในปี 1630 โดย
ตระกลู Choi ตระกลูเกา่แกข่องเมอืงแทก ูจากนัน้ น าทา่นเดนิทางสู ่ตลาดซอมนุ หนึง่
ในตลาดทีเ่กา่แกท่ีส่ดุของเมอืงแทก ูด าเนนิการคา้มาตัง้แตส่มยัโซชอน ปัจจบุันเป็น
ตลาดใหญท่ีร่วมสนิคา้อปุโภค บรโิภคไวห้ลากหลายประเภทเปรยีบเสมอืนยา่นจตจัุกร 
ประตนู ้า เดนิทางสู ่ถนนสตรทีฟู้ ด เต็มไปดว้ยรา้นอาหารพืน้เมอืงยอดนยิมของเกาหล ี
กระจายตามสองฝ่ังถนน จากนัน้น าทา่นแวะละลายเงนิวอน Super Market เลอืกซือ้
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สนิคา้เกาหลโีดยเฉพาะของกนิ เชน่ บะหมีซ่นิราเมยีน (มามา่สไตลเ์กาหล)ี,อดูง้,กมิจ,ิ
ขนมชอ็คโกพ้าย,น ้าจิม้ปรงุรสหมยูา่งเกาหล,ีไกตุ่น๋โสมส าเร็จรปู ในราคาพเิศษ ไดเ้วลา
พอสมควรเดนิทางสู ่สนามบนิแทก ู

21.25  เดนิทางกลบั กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ t’Way เทีย่วบนิที ่TW105 

00.55+1  ถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

 

หมายเหต ุ

หากทา่นตอ้งซือ้บตัรโดยสารภายในประเทศเพือ่ไปและกลบักรงุเทพฯ    

กรณุาแจง้บรษิทั กอ่นท าการจอง มฉิะน ัน้ บรษิทัฯ มสิามารถรบัผดิชอบใดใด 
ท ัง้ส ิน้ 

ราคาทวัรร์วม 

-     คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลบัชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามทีร่ะบใุนรายการ (ตัว๋
กรุป๊ไมส่ามารถเลือ่นวนักลบัได ้ตอ้งไป-กลบัพรอ้มคณะเทา่นัน้) ทีน่ ัง่เป็นไปตามสายการบนิจดัสรร

ตามกรุป๊ทวัร ์ไมส่ามารถระบุได ้

-     คา่อาหารทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ 

-     คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามทีร่ะบใุนรายการ 

-     คา่ทีพ่กัตามระบใุนรายการ พักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบหุรอืเทยีบเทา่ 

-     คา่ยานพาหนะน าเทีย่วตามรายการ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รหัสโปรแกรมทัวร์   KTW15 KOREA PEAK PUSAN5D3N SEP18-TW-W21 

-     คา่น า้หนกัสมัภาระ สายการบนิ T’Way ก าหนดน า้หนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่งไป-
กลบั ทา่นละ 20 กก. สมัภาระถอืขึน้เครือ่ง(Carry on) 10 กก. 

-     คา่หวัหนา้ทัวรน์ าทา่นทอ่งเทีย่วตลอดรายการในตา่งประเทศ 

-     คา่ประกันอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง การชดเชยอบุัตเิหตสุว่นบคุคลกรณีเสยีชวีติสญูเสยี   อวยัวะ 
สายตาหรอืทพุพลภาพถาวรสิน้เชงิ 1,000,000 บาท การรักษาพยาบาลตอ่อบุตัเิหตแุตล่ะครัง้500,000

บาท(เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ไมร่วมประกนัสขุภาพ ทา่นสามารถส ัง่ซือ้ประกนัสขุภาพเพิม่ได ้

ราคาทวัรไ์มร่วม 

-     พาสปอต ตา่งชาต ิ(ช าระเพิม่ 800บาท/ทา่น) 

-     คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง, คา่โทรศัพทส์ว่นตัว, คา่ซกัรดี, มนิบิารใ์นหอ้ง, 
รวมถงึคา่อาหาร และเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ (หากทา่นตอ้งการสัง่เพิม่ กรณุาตดิตอ่

หัวหนา้ทัวรแ์ลว้จา่ยเพิม่เองตา่งหาก) 

-     คา่ทปิคนขบัรถและไกดท์อ้งถิน่ทา่นละ 50,000 วอนหรอื 1,500 บาท ตอ่ทา่นตลอดท ัง้ท

รปิ(ช าระทีส่นามบนิวนัแรก) 

-     คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% (กรณีทีท่า่นตอ้งการใบเสร็จรบัเงนิในนามบรษัิท
หรอืตอ้งการใบก ากบัภาษี) 

คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทีห่นักเกนิจากสายการบนิก าหนด (ปกต ิ15 กก.) 

-     คา่วซีา่ส าหรับพาสปอรต์ตา่งดา้ว 

กรณุาเตรยีมเอกสารคอื 1)พาสปอรต์ 2)ใบประจ าตัวคนตา่งดา้ว 3)ใบส าคัญถิน่ทีอ่ยู ่4)ส าเนาทะเบยีน
บา้น(ถา้ม)ี 5)สมดุบญัชเีงนิฝาก(ถา้ม)ี 6)รปูถา่ยส ี2 นิว้ 2 รปู แลว้ทางบรษัิทฯจะเป็นผูด้ าเนนิการยืน่วี
ซา่ใหท้า่นโดยจา่ยคา่บรกิารตา่งหาก (ส าหรบัหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งท า
เรือ่งแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยืน่วซีา่) 

ประกาศส าคญั รบัเฉพาะผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว คา่ทวัรท์ ีจ่า่ยใหก้บัผูจ้ดั เป็นการ
ช าระแบบจา่ยช าระขาด และผูจ้ดัไดช้ าระใหก้บัสายการบนิและสถานทีต่า่งๆ แบบช าระขาด
เชน่กนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะน ัน้หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ย
สาเหตใุด หรอืไดร้บัการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศในรายการ (ประเทศไทย
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และประเทศเกาหลใีต)้  ทางผูจ้ดั ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมท ัง้คา่ต ัว๋เครือ่งบนิ
ใหแ้กท่า่น 

*ขอสงวนสทิธใ์นการปรบัเปลีย่นราคาเพิม่ หากมกีารปรบัขึน้ของภาษีน ้ามันหรอืภาษีใดๆ จากสายการ

บนิ * 

หมายเหตสุ าคญั:ราคาและคา่บรกิารเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่ช าระเงนิคา่จองทัวร ์ คา่ทัวร ์
มสิามารถเปลีย่นแปลง วนัเดนิทาง ชือ่ผูเ้ดนิทาง และ/หรอื ยกเลกิ เลือ่นวนัเดนิทาง ขอคนืเงนิมัดจ า 
คา่ทัวรไ์ดท้กุกรณี และ กรณีทีท่า่นเดนิทางมาจากตา่งจังหวดั โดยเครือ่งบนิภายใน กรณุาแจง้บรษัิทฯ
กอ่นทีท่ าการจองตั๋วเครือ่งบนิ มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ กรณีกรุ๊ปไมส่ามารถ
ออกเดนิทางโดยจ านวนสมาชกิไมถ่งึ 20 ทา่น บรษัิทฯแจง้ทา่นกอ่นการเดนิทาง 7 วนั โดยคนืเงนิคา่
ทัวรใ์หก้บัทา่นทัง้หมด หรอืเลือ่นการเดนิทางในชว่งการเดนิทางอืน่ และคา่บรกิารนีร้บัเฉพาะ
นักทอ่งเทีย่วชาวไทยเทา่นัน้ และกรณีทีท่า่นเมือ่เดนิทางถงึแลว้ไมท่อ่งเทีย่วพรอ้มคณะบรษิทัฯ
ขอเรยีกช าระเงนิเพิม่ทา่นละ 300 USD ประเทศเกาหลใีตจ้ะมชีา่งภาพมาถา่ยรปู และชว่ยดแูล
อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง และวนัสดุทา้ยชา่งภาพจะน าภาพถา่ยมาจ าหนา่ยกบัลกู
ทวัร ์หากวา่ทา่นใดสนใจสามารถซือ้ได ้แตถ่า้ทา่นใดไมส่นใจก็ไมต่อ้งซือ้ เพราะทางบรษิทัทวัร ์
ไมม่กีารบงัคบัลกูทวัรซ์ือ้แตอ่ยา่งใด แตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหนา้ 

ขอ้ความส าคญั โปรดอา่นอยา่งละเอยีด 

ในกรณีทีล่กูคา้เดนิทางไปประเทศเกาหลใีต ้แลว้ไมส่ามารถผา่น เขา้-ออก นอกประเทศได ้ท าใหล้กูคา้
ตอ้งถกูสง่ตัวกลบัเขา้ประเทศไทย จงึมคีา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ในการเปลีย่นตั๋วขากลบั และรวมถงึคา่บรกิาร
อืน่ๆทีเ่กดิขึน้ดว้ย ฉะนัน้ ลกูคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบในคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ทีท่างประเทศนัน้ๆเรยีกเก็บ 
ทางผูจั้ดและทางสายการบนิจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ในทกุกรณี หรอืตอ้งรอกลบัประเทศไทย
ในเทีย่วบนิถดัไปทีม่ทีีน่ั่งวา่ง หรอืตามวนัเดนิทางของตั๋วเครือ่งบนิ ทัง้นีข้ ึน้อยูท่างเจา้หนา้ทีต่รวจคน
เขา้เมอืงของประเทศเกาหลใีตแ้ละสายการบนิเป็นผูพ้จิารณา ทางผูจั้ดไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซง
ได ้ ** ตม. ตรวจคนเขา้เมอืงประเทศเกาหลใีตจ้ะมกีารสุม่ตรวจ และอาจมกีารเรยีกไปสมัภาษณ์ ในการ
ทีท่างตรวจคนเขา้เมอืงเรยีกสมัภาษณ์นัน้ ขึน้อยูก่บัทางตรวจคนเขา้เมอืงเป็นผูพ้จิารณา และอยูใ่น
ดลุพนิจิของทางเจา้หนา้ที ่ตม. ทางบรษัิททวัรไ์มส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 

เงือ่นไขในการจอง   มดัจ าทา่นละ 8,000 บาทตอ่ทา่น และ ช าระสว่นทีเ่หลอืกอ่นวนัเดนิทางอยา่ง
นอ้ย 15 วนัลว่งหนา้ (การไมช่ าระเงนิคา่มดัจ า หรอืช าระไมค่รบ หรอืเชค็ธนาคารถกูระงับการจา่ยไมว่า่

ดว้ยสาเหตใุดใด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจองหรอืยกเลกิการเดนิทาง)  

*ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวนัเดนิทาง
ไป-กลบั*)กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมร่บัผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายุ
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และดา่นตรวจปฏเิสธการออกและเขา้เมอืงทา่น*** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมดัจ า 
หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื** 

เอกสารใชใ้นการเดนิทาง 

-     หนังสอืเดนิทางทีเ่หลอือายกุารใชง้านมากกวา่ 6 เดอืน **กรณีท าหนังสอืเดนิทางเลม่ใหมก่รณุา
เตรยีมหนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ไปดว้ย ณ วนัเดนิทาง  หนังสอืรบัรองการท างานเป็นภาษาอังกฤษ 

(ต าแหน่ง, เงนิเดอืน) 

-     ส าเนาบตัรพนักงาน และส าเนากบตัรประจ าตัวประชาชน พรอ้มเซ็นส าเนาถกูตอ้ง 

-     กรณีทีท่า่นเป็นเจา้ของกจิการกรณุาเตรยีมส าเนาหนังสอืจดทะเบยีนทีม่ชี ือ่ทา่นพรอ้มเซ็นรบัรอง

ส าเนา 

-    กรณีเป็นนักเรยีนนักศกึษาเตรยีมหนังสอืรับรองจากทางสถาบันเป็นภาษาอังกฤษ 

-    การเรยีกเก็บเอกสารเพิม่เตมินีเ้พือ่ประโยชนใ์นการเดนิทางเขา้ประเทศเกาหลขีองทา่นทีท่างบรษัิท
จะได ้  

 แจง้ใหห้ัวหนา้ทัวรท์ราบเพือ่ใหค้ าแนะน าทา่นในการเขา้เมอืงเกาหลใีต ้

การยกเลกิการจอง: เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมชัน่ ตั๋วเครือ่งบนิเป็นราคาแบบซือ้ขาด เมือ่ทา่นตกลง
จองทัวรโ์ดยจา่ยเงนิมัดจ า หรอื คา่ทัวรท์ัง้หมดแลว้ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิ การเดนิทาง เลือ่นการ

เดนิทาง ขอคนืเงนิไมว่า่กรณีใดทัง้สิน้ 

 หมายเหต:ุกรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความ
เขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัร ์
ท ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่ม
คณะไมถ่งึ 25ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้กอ่นวนั
เดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนือ่งจากสาเหตุ
ตา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ,การยกเลกิบนิ, การ
ประทว้ง, การนัดหยดุงาน,การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอื
ความรบัผดิชอบของบรษัิทฯ  
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5. บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น
, เกดิจากการโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นได ้
ยอมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  
7. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้ ารองโรงแรม
ทีพ่กัในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุ
ในโปรแกรม  
8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุป๊ทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับ
ผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่กั ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บั
ความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรบัประกันได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7
วนักอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด 
นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากบัเทา่นัน้  
11. ผูจั้ดจะไมร่บัผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทน
ตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจ
คนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อันเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไป
ในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณี
อืน่ๆ  
12. กรณีตอ้งการพกัแบบ 3ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ 
ขอสงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพกัคู ่และ 1หอ้งพกัเดีย่ว โดยไม่
คา่ใชจ้า่ยเพิม่  
13. สภาพการจลาจรในชว่งวนัเดนิทางตรงกบัวนัหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วนัเสารอ์าทติย ์รถอาจจะ
ตดิ อาจท าใหเ้วลาในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง โดยเป็นดลุยพนิจิของมคัคเุทศก ์
และคนขยัรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ให ้
ไดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 
14. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวนัละ1ขวดตอ่คนตอ่วนัเริม่ในวนัที2่ของการเดนิทางถงึวนัที4่ของการเดนิทางรวม
จ านวน 3 ขวด 
15. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วเกาหล ีตามกฎหมายของประเทศเกาหล ีมคัคเุทศกแ์ละคนขับจะเป็น
ผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางนัน้ๆเป็นหลกั จงึขอสงวน
สทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 
16. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรบัความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอบุัตเิหตจุาก
การเดนิทางทอ่งเทีย่ว ตาม พ.ร.บ การทอ่งเทีย่ว เทา่นัน้ ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ด้
ป่วย ทา่นสามารถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรบั
ขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทัวร ์(ทา่นสามารถซือ้ประกันสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้จาก
บรษัิท ประกันทั่วไป และควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 
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17. ผูจั้ดจะไมร่บัผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทน
ตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจ
คนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อันเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไป
ในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณี
อืน่ๆ 

  

 


