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ทวัรเ์กาหลี ปซูาน เคียงจ ูแทก ู(5D3N) 
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บนิดว้ยสายการบนิทเีวย ์(TW) : ขึน้เครือ่งทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิ(BKK) 

TW106 BKK(กรงุเทพ) - TAE(แทก)ู 01.55-09.10 
TW105 TAE(แทก)ู - BKK(กรงุเทพ) 20.55-00.40 

**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยน ้าหนกัไมเ่กนิ 20 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถอืขึน้เครื่องบนิไดน้ ้าหนกัไมเ่กนิ 10 ก.ก. ** 
 

วนัท่ี 1 สนามบินสวุรรณภมิู                                                                                                 (-/-/-) 

 

23.00  คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชัน้ 4 สายการ

บิน T’Way โดยมเีจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั อ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการ

เชค็อนิ และ หวัหน้าทวัรใ์หค้ าแนะน าเพื่อเตรยีมความพรอ้มก่อนออกเดนิทาง  

** เกี่ยวกบัทีน่ัง่บนเครื่องบนิ เนื่องจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพเิศษ) 

สายการบิน ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือกที่นัง่บนเครื่องบิน กรณีลูกค้าเดนิทางด้วยกนั กรุณาเช็คอนิ

พร้อมกัน และ สายการบินจะพยายามที่สุดให้ท่านได้นัง่ด้วยกนั หรือ ใกล้กันให้มากที่สุด กรณี

ตอ้งการอพัเกรดทีน่ัง่ จ าเป็นตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ ตามรายละเอยีดทา้ยโปรแกรม ทัง้นี้กรุณาเชค็ที่

นัง่วา่งอกีครัง้ ** 
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 วนัท่ี 2 
สนามบินนานาชาติแทกู- วดัดงฮวาชา- สวนสนุก E- WORLD - 83 Tower – Magic Art – 

ถนน Dongseongno                                                                                     (-/L/D)                                                                                             

 

01.55 น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบินนานาชาติแทก ูประเทศสาธารณรฐัเกาหลีใต้ โดยสายการบนิ t’Way 

เทีย่วบนิที ่TW106 เมอืงแทกูเป็นเมอืงทีใ่หญ่อนัดบัทีส่ามของประเทศเกาหลใีต ้

** ส าหรบัเที่ยวบินนี้ ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน กรุณารบัประทานอาหารให้

เรยีบรอ้ยก่อนขึน้เครื่องบนิ ใชเ้วลาบนิประมาณ 5 ชัว่โมง ** 

10.05  เดนิทางถงึ สนามบินนานาชาติแทก ูสาธารณรฐัเกาหลีใต้ 

** ตามเวลาทอ้งถิน่ เรว็กวา่เมอืงไทยประมาณ 2 ชัว่โมง กรุณาปรบันาฬกิาของทา่นเพื่อความสะดวก

ในการนดัหมายเวลา ** 

หลงัทุกทา่นผา่นขัน้ตอนการตรวจหนงัสอืเดนิทาง และตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ย 

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่วดัดงฮวาซา (Donghwasa Temple) เป็นวดัเก่าแก่กวา่ 1,500 ปี สรา้งใน

สมยักษตัรยิโ์ซจแิห่งอาณาจกัรชลิลา ภายในมอีมติาภะพุทธเจา้ และพระพุทธรปูหนิพระศรศีากยมุนี

อยูด่า้นนอกอยูใ่นหุบเขาพลักงซาน อกีหนึ่งไฮไลทก์ค็อืยคัซายอแรแดพุล Yaksa-yeoraedaebul พระ

ขนาดใหญ่ทีส่รา้งขึน้เพื่อเป็นศูนยร์วมใจของผูม้าสวดมนตท์ าบุญมคีวามสูงถงึ 17 เมตร นอกจากนี้ 

ยงัมหีอคอยหนิ โคมไฟหนิ รูปปั้นสงิโต และดอกไมท้ีป่ระดบัฐานพระพุทธรูปด้านหลงัพระพุทธรูป

เป็นหมูห่นิทีโ่อบรอบสวยงามมาก นบัเป็นผลงานประตมิากรรมหนิระดบัโลก 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู ข้าวย าบิบิมบบัเสิรฟ์พร้อมซุปชาบ ู  
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น าท่านเดนิทางสู่ สวนสนุกE-World นับเป็นสวนสนุกประจ าเมอืงแทกูและเป็นสวนสนุกทีใ่หญ่เป็น

ล าดบัทีส่ามของประเทศเกาหลใีต ้เครื่องเล่นที ่ได ้รบัความนิยมมากทีสุ่ดคอื สกายจัม้ อกีทัง้เครื่อง

เล่นสุดมนัส ์อาท ิรถไฟเหาะ ,Ballon Race ,Water Fall Plaza และอื่นๆ แล ะยงัมเีทศกาลดอกไม้

ตามฤดกูาลใหทุ้กทา่นไดเ้ลอืกมุมถา่ยภาพเพื่อนเกบ็เป็นทีร่ะลกึอกีดว้ย  

น าทา่นเดนิทางสู ่83 Tower หอคอยชมววิทีส่งูทีสุ่ด และเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงแทกู หอคอยแห่งนี้

ต ัง้อยู่บนเนินเด่นสง่า มองเห็นแต่ไกลด้ายบนเป็นจุดชมวิวที่ดีที่สุดของเมือง สามารถมองเห็น

ทศันียภาพของเมอืงแทกูแห่งนี้โดยรอบแบบ 360 องศา **ค่าบริการไม่รวมค่าขึ้นลิฟท*์* จากนัน้

น าท่านถ่ายภาพที่ Art Magic ซึ่งเป็นงานศิลปะภาพวาดลวงตาซึ่งเป็นแนวคิดรูปแบบใหม่เพื่อ

ตอ้งการจะจุดประกายความคดิสรา้งสรรค ์และจนิตนาการ ของการสรา้งภาพโดยใชเ้ทคนิคจากภาพ

สามมติทิีทุ่กทา่นสามารถมสีว่นรว่มกบัผลงานเหล่าน้ีได ้อยา่งสนุกสนาน **ไม่รวมค่าเข้า**  

น าท่านเดนิทางสู่ Dongseongno Street ตลาดเสือ้ผา้ขนาดใหญ่ และถนนสายแฟชัน่ ทีส่ าคญัของ

เมอืงแทกู เป็นถนนทีเ่ตม็ไปดว้ยรา้นคา้มากมาย และสิน้คา้หลากหลายชนิดใหเ้ลอืกซื้อตามรสนิยม

ของแตล่ะทา่น มตีัง้แตเ่สือ้ผา้ ของใช ้เครื่องประดบั เป็นจุดทีเ่หมาะกบัการชอ้ปป้ิงอยา่กมาก 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนู บเูดชิเก หรือ มาม่าเกาหลีหม้อไฟ 

ท่ีพกั DAEGU CRYSTAL HOTEL HOTEL หรือเทียบเท่า 
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วนัท่ี 3 

Daegu Otgol Village – พิพิธภณัฑแ์ห่งชาติแทก ู– เมืองเคียงจ ู– หมู่บา้นคนตระกลูฉ่อย –

ถ า้ซอกกรูมั - หอดดูาวซอมซองแด –ทุ่งดอกมูหลี์ย ์– วดัพลกูกุซา – โรงงานพลอยสีม่วง – 

ปซูาน                                                                                                                          (B/L/D)                                             

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าสู ่Daegu Otgol Village เป็นทีรู่จ้กักนัดใีนฐานะสถานทีถ่า่ยท ารายการชื่อดงัอยา่ง Running Man

และซรียีเ์รื่อง Jekyll and Hyde ส าหรบัใครทีอ่ยากไปพกัผอ่นในหมู่บา้นทีเ่งยีบสงบและรม่รื่นแล้วล่ะ

กเ็ราขอแนะน าทีน่ี่เลยคะ่ ทัง้อากาศบรสิุทธิแ์ละทศันียภาพอนัสวยงามก าลงัรอใหทุ้กทา่นไดไ้ปสมัผสั  

น าทา่นเดนิทางสู ่พิพิธภณัฑแ์ห่งชาติแทก ูตัง้อยูใ่นเขตสวนสาธารณะบอมออ เขตซูซอง เมอืงแดกู 

ตวัอาคารถกูสรา้งดว้ยอฐิแบ่งออกเป็น 3 ชัน้ ไดแ้ก่ ชัน้ใตด้นิ 1 ชัน้ และชัน้บนดนิ 2 ชัน้ วตัถุประสงค์

ในการก่อตัง้พพิธิภณัฑ์นี้คอื เพื่อเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่วฒันธรรมแก่ประชาชนในภูมภิาค 

ผ่านการจดักิจกรรมให้ความรู้ต่างๆ นอกจากนี้ที่นี่ยงัท าหน้าที่ในการจดัแสดงนิทรรศการ ศึกษา

คน้ควา้ และอนุรกัษ์มรดกทางวฒันธรรมทีม่เีอกลกัษณ์ของภูมภิาคคยองบุกและแดกู 

กลางวนั   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู ไก่ตุ๋นโสม 

 น าท่านเดนิทางสู่ เมืองเคียงจู เป็นเมอืงหลวงเก่าของอาณาจกัรชลิลา หนึ่งในสามอาณาจกัรของ

เกาหลโีบราณโดยเคยีงจูเป็นเมอืงโบราณอายุกว่าสองพนัปี คอืเริม่มกีารตัง้ถิน่ฐานเป็นเมอืงตัง้แต่

ก่อนครสิตกาล จนมารุง่เรอืงถงึขดีสุดในศตวรรษที ่7 คนสว่นใหญ่รูจ้กัเมอืงนี้จากซรีีย่เ์รื่อง ซอนต๊อก 

ราชนิีสามแผน่ดนิ  
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 น าท่านเดนิทางสู่ หมู่บ้านคนตระกลูฉ่อย ซึ่งเป็นคนดัง้เดมิของจงัหวดั gyeongchangdo น าท่าน

ชม ถ า้ซอกกรูมั (Seokguram) อกีหนึ่งมรดกโลก จากลานจอดรถจะเหน็อาคารสวยๆตัง้เรยีงราย

ไปตามเนินเขา ล้อมรอบด้วยเทือกเขาเป็นทิวแถว สวยงามจับตามาก เดินขึ้นเขาไปเพื่อชม

พระพุทธรูปแกะสลกัจากหนิแกรนิตอายุนับพนัปีซึ่ง ประดษิฐานอยู่ในถ ้า จากนัน้น าท่านชม  หอดู

ดาวซอมซองแด หอดูดาวทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดทีย่งัคงเหลอือยู่ในเอเชยีตะวนัออก ถูกสรา้งขึน้ในรชัสมยั

ของสมเด็จพระราชนิีซอนด๊อก(Seon Deok) แห่งอาณาจกัรชลิลา เพื่อใชส้ าหรบัการสงัเกตดาวใน

การคาดการณ์สภาพอากาศ และถกูก าหนดใหเ้ป็นสมบตัขิองชาต ิใหเ้วลาทา่นถา่ยรปูกบัทุ่งดอกมูห์

ลีย ์ซึง่เป็นทุง่หญ้าสชีมพซูึง่อยูบ่รเิวณใกล้ๆ หอดดูาว (ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศและอุณหภูม)ิ 

 น าท่านเดนิทางสู่ วดัพุลกกุซา สร้างขึ้นอาณาจกัรชลิล่ามาตัง้แต่ปี ค.ศ.535 ซึ่งวดัเเห่งนี้มคีวาม

สวยงามเเละสมบูรณ์เเบบอย่างมาก จนท าให้ได้รบัการคดัเลือกเป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมจาก

องคก์าร UNESCO เมื่อปี ค.ศ.1995 ท าใหก้ลายเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วส าคญัของเมอืงเคยีงจ ูภายใน

วดัจะมเีจดยีเ์ก่าเเก่ อนัเป็นสญัลกัษณ์ของวดัโดยเจดยีท์ัง้สององคน์ัน้มกีารคดัลอกเเบบไปเเสดงที่

พพิธิภณัฑเ์มอืงเคยีงจอูกีดว้ย ซึง่มชีื่อเรยีกกนัวา่เจดยี ์Seoktap และ Dabotap  

 น าท่านเดนิทางสู่ โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส (Amethyst Factotory) ประเทศเกาหลี

ใตเ้ป็นดนิแดนของง พลอยสมีว่ง พลอยแหง่สุขภาพและน าโชค โดยมตีัง้แตส่มีว่งอ่อนเยน็ตา จนถงึสี

ม่วงเข้ม (ม่วงไวน์) มเีสน่ห์เยา้ยวนใจ พลอยนี้จะสวยงามจบัตาเมื่อมาท าเป็นแหวน จี้ ต่างหู และ 

สรอ้ยขอ้มอื เป็นหนิทีม่พีลงัในการบ าบดัทัง้ดา้นร่างกายและจติใจของผูส้วมใส่ ขจดัความคดิแง่ลบ 

เป็นพลอยแหง่สุขภาพและน าโชค สามารถปกป้องคุม้ครองผูส้วมใสไ่ด้ 

 จากนัน้เดนิทางสู ่เมืองปซูาน 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนู โอซมัพลุโกกิ หรือ สกีุ้ก่ึงน ้าก่ึงแห้ง 
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ท่ีพกั BUSAN DIAMOND  HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วนัท่ี 4 

หมู่บา้นวฒันธรรมคมัชอน – Songdo Skywalk –พิพิธภณัฑส์าหร่าย- ศนูยโ์สมแห่งรฐับาล -

Busan Tower - ศนูยรว์มเคร่ืองส าอางค ์–ศนูยส์มุนไพรน ้ามนัสนเขม็แดง- ด้ิวต้ีฟรี - ตลาด

ปลาจากลัชิ – ตลาดนัมโพดง                                                                                                                (B/L/-)                                                                                                                                                                                                                            

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านวฒันธรรมคมัชอน หรือ ซานโตริน่ีเกาหลี โดยชื่อเรียกนี้มาจาก

ลกัษณะอนัโดดเดน่ของหมูบ่า้นวฒันธรรมคมัชอน หมูบ่า้นทีต่ ัง้อยูบ่น เนินเขา เรยีงตวัส ลบักนัไปมา

สสีนัสดใส ในอดตีหมู่บ้านนี้เคยเป็นทีอ่ยู่อาศยัของของผูล้ี้ภยัสงครามเกาหล ีจนในปี 2009 รฐับาล

เกาหล ีไดส้ง่เสรมิการทอ่งเทีย่วมกีารพฒันาปรบัปรุงทศันียภาพ ใหน่้าอยูม่ากยิง่ขึน้ โดยปรบัเปลีย่น 

หมู่บ้านคมัชอนให้มสีสีนัโดดเด่นด้วยการทาสวีาดภาพ ตามก าแพงและตวับ้าน ให้ดูสดใส น่ารกั 

บ้านเรอืน หลายหลงัเปลี่ยนเป็นสตูดโิอและแกลลอรีบ่างจุดก็เป็นร้านขายสนิคา้ ทัง้สนิคา้พืน้เมอืง

สนิคา้สมยัใหม ่รวมไปถงึรา้นกาแฟ และไดโ้ดง่ดงัจากซรีีย่เ์รื่อง Running Man ทีม่าถา่ยท าทีน่ี่ จงึท า

ใหห้มู่บ้านวฒันธรรมคมัชอนแห่งนี้เป็นทีรู่จ้กัมนีักท่องเทีย่วชาวเกาหลแีละต่างประเทศมาเที่ยวกนั

มากขึน้  
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น าท่านเดนิทางสู่ Songdo Skywalk (ซองโด สกายวอลค์) เป็นสะพานชมววิที่ทอดยาวลงไปใน

ทะเลความยาวประมาณ 104 เมตร ตัง้อยูบ่รเิวณชายหาดซองโด นอกจากนี้ยงัเป็นทีถ่า่ยท ารายการ 

ดงัของเกาหล ีเชน่ We Got Married ฯลฯ  

น าท่านเดนิทางสู่ พิพิธภณัฑ์สาหร่าย (Seaweed Museum) ซึ่งท่านจะได้เรยีนรู้การท าสาหร่าย

ของชาวเกาหล ีประวตัคิวาม  เป็นมาและความผกูผนัทีช่าวเกาหลทีีม่ตีอ่สาหรา่ย 

น าทา่นเดนิทางสู ่ศนูยโ์สมแห่งรฐับาล (Ginseng) เหตุผลทีเ่รยีกวา่ศูนยโ์สมแหง่รฐับาล เพราะโสม
ทุกชนิดทีน่ี่จะถกูควบคุมคุณภาพภายใตม้าตรฐานของรฐับาล ซึง่แน่นอนวา่ไดร้บัการรบัรองคุณภาพ
จากรฐับาล เป็นโสมทีม่อีายุ 6 ปี ซึ่งถอืว่ามคีุณภาพดทีีสุ่ดในโลก มชีื่อเสยีงทีสุ่ด ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้
โสมคุณภาพ ในราคาถูกกว่าประเทศไทยถงึ 2 เท่า โสมเกาหลถีอืเป็นยาบ ารุงร่างกายหรอืสามารถ
ซือ้เป็นของฝากจากประเทศเกาหลใีตก้ไ็ด ้ 
น าท่านเดนิทางสู่ ปูซานทาวเวอร ์(Busan Tower) ตัง้อยู่ในสวนยองดซูาน  ปูซานทาวเวอรแ์ห่งนี้ 

สงู 69 เมตร สงูกวา่ระดบัน ้าทะเล  120 เมตร ถอืเป็น Landmark ส าคญัของเมอืง ส าหรบัชัน้แรกของ

หอคอย เป็นบรเิวณขายของที่ระลึก และงานหตัถกรรมแบบดัง้เดมิของเกาหลี เช่น พวงกุญแจ , 

เครื่องปั้นดนิเผา, ตุ๊กตา และอื่นๆ อกีมากมายคนทีม่าเทีย่วทีน่ี่ ส่วนมากจะเป็นคู่รกั ทัง้ชาวเกาหลี

และนักท่องเที่ยวต่างชาต ิคู่รกัส่วนมากจะเตรยีมกุญแจมาคล้องตรง ที่ราวระเบียงรอบฐานของ

หอคอย เพราะมคีวามเชื่อว่าคู่รกัทีไ่ดม้าคล้องกุญแจทีน่ี่จะรกักนัยาวนานตลอดไป ส่วนดา้นบนสุด

ของหอคอยเป็นจุดส าหรบัชมววิทวิทศัน์ของเมอืงปซูานแบบพาโนรามา่ 360 องศา **ไม่รวมค่าขึ้น

ลิฟทห์อคอยและกญุแจคู่รกั 

กลางวนั   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู บฟุเฟ่ต์ิป้ิงย่าง 

น าท่านเดนิทางสู่ ศูนยรว์มเคร่ืองส าอางค์ เลือกซื้อผลิตภณัฑ์บ ารุงผวิหน้าและเครื่องส าอางค์

หลากหลายแบรนด ์อาท ิB2B ,Closee Dr.,Rojukiss, ครมีเมอืกหอยทาก, เซรัม่พษิงู, ครมีโบทอ็ก, 
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เจลอโรเวร่า. ครมีน ้าแตก, BB Cream ฯลฯ แวะชม รา้นน ้ามนัสนเขม็แดง มหศจัรรยแ์ห่งธรรมชาติ

ผ่านผลงานการวจิยัมากมายจากมหาวทิยาลยัแห่งชาตโิซล ประเทศเกาหลใีตม้สีรรพคุณช่วยลดไข

มนััและน ้าตาลในกระแสเลือด ป้องกนัการเกิดเส้นเลือด ตบี แตก ตนั และสามารถล้างสา รพษิใน

รา่งกายเพื่อเพิม่ภูมติา้นทานและท าใหอ้ายุยนืแบบชาวเกาหล ี 

น าทา่นเดนิทางสู ่ศนูยส์มุนไพรน ้ามนัสนเขม็แดง (Red Pine) เป็นผลติภณัฑ ์ทีส่กดัจากน้ามนัสน 
มสีรรคุณชว่ยบ ารุงรา่งกาย ลดไขมนั ชว่ยควบคุมอาหารและรกัษาสมดุลในรา่งกายไดเ้ป็นอยา่งด ี 
ชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษ ีณ Duty Free  ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้แบรนด ์เนมน าเขา้จากตา่งประเทศ

มากมายหลากหลายชนิด  

น าท่านเดนิทางสู่ ตลาดปลาจากลัชิ (Jagalchi Market) แหล่งรวมขายส่งปลาทุกชนิด ทุกวนัจะมี

ของสดของทะเลมากมายน ามาประมูลกนัในยามเช้ามดื และช่วงสายยงัสามารถซื้อในราคาปลกีที่

คอ่นขา้งถกู  

น าท่านเดนิทางสู่ ตลาดนัมโพดง (Nampodong Street) แหล่งชอ้ปป้ิงขนาดใหญ่อกีแห่งหนึ่งของ

เมอืงปซูาน ทีน่ี่เตม็ไปดว้ยรา้นคา้ เสือ้ผา้ เครื่องประดบั เครื่องส าอาง ของฝาก ของทีร่ะลกึ มากมาย

ใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงอยา่งจุใจอกีทัง้ยงัมอีาหารแบบ Local ใหท้า่นไดเ้ลอืกทานแบบเตม็ที ่

 อิสระอาหารค า่ตามอธัยาศยั เพ่ือสะดวกแก่การเดินทางท่องเท่ียว  

ท่ีพกั BUSAN DIAMOND  HOTEL หรือเทียบเท่า 
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วนัท่ี 5 

Super Market– วดัแฮดงยงกงุซา –ศนูยส์มุนไพรฮอ็กเกตนามู- แทก ู– หมู่บา้น Daegu Otgol 

– ตลาดซอมุน – ถนนสตรีทฟู้ ด -  สนามบินนานาชาติแทกู –  สนามบินสุวรรณภูมิ                                         

(B/L/-)                                                                                                                   

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ รา้นละลายเงนิวอน Super Market เลอืกซื้อสนิคา้เกาหลโีดยเฉพาะของกนิ เช่น 

บะหมีซ่นิราเมยีน (มามา่สไตลเ์กาหล)ี,อูดง้,กมิจ,ิขนมชอ็คโกพ้าย,น ้าจิม้ปรุงรสหมยูา่งเกาหล,ีไก่ตุ๋น 

โสมส าเรจ็รปู ในราคาพเิศษ  

น าท่านเดนิทางสู่ วดัแฮดงยงกงุซา (Haedong Yonggungsa Temple) วดัเก่าแก่ที่สวยสุดในปู

ซาน สรา้งอยู่บนโขดหนิรมิทะเล มาตัง้แต่ปี 1376 และไดท้ าการบูรณะอีกครัง้ในปี 1970 จนมาถงึ

ปัจจุบัน โดยจะมีเจดีย์สามชัน้ และสิงโตสี่ต ัว หันหน้าออกไปทางทะเล ซึ่งสิงโตทัง้สี่ต ัวนี้  คือ

สญัลกัษณ์ของความยนิด ีความโกรธ ความเศรา้ และความสุข จากนัน้ น าท่านแวะชมศูนยส์มุนไพร

บ ารุงตบัฮอกเกตนามู ต้นไม้ชนิดนี้เจรญิเตบิโตในป่าลกึบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะและระดบัสูง

เหนือน ้าทะเล50-800เมตร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมน ามารบัประทานเพื่อช่วยดูแลตบัให้สะอาด

แขง็แรง ป้องกนัโรคตบัแขง็ ไมถ่กูท าลายจากการดื่มแอลกอฮอล ์กาแฟ บุหรี ่สารตกคา้งจากอาหาร

และยา 

น าท่านเดนิทางสู ่ศนูยส์มุนไพรฮอ็กเกตนามู (Raisin Tree) ตน้ไมช้นิดนี้เจรญิเตบิโตในป่าลกึบน
ภูเขาทีป่ราศจากมลภาวะและระดบัสูงเหนือน ้าทะเล 50-800 เมตร เมล็ดพนัธุ์ของสมุนไพรฮ็อกเกต
นามูนี้ เป็นทีน่ิยมของคนเกาหลรุี่นใหม ่เพราะมผีลช่วยดูแลตบัใหแ้ขง็แรง ป้องกนัโรคตบัแขง็ไมถ่กู
ท าลายจากการดื่มแอลกอฮอล ์กาแฟ บุหรี ่สารตกคา้งจากอาหารและยา 
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จากนัน้น าทุกทา่นเดนิทางกลบัสู ่เมืองแทก ู

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู ชาบชูาบ ู

น าทา่นเดนิทางสู ่ตลาดซอมุน หน่ึงในตลาดทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดของเมอืงแทกู ด าเนินการคา้มาตัง้แต่สมยั

โซชอน ปัจจุบนัเป็นตลาดใหญ่ทีร่วมสนิคา้อุปโภค บรโิภคไวห้ลากหลายประเภทเปรยีบเสมอืนยา่น

จตุจกัร ประตูน ้า เดนิทางสู่ ถนนสตรีทฟู้ ด เต็มไปด้วยร้านอาหารพื้นเมอืงยอดนิยมของเกาหลี 

กระจายตามสองฝัง่ถนน  

อิสระอาหารค า่ตามอธัยาศยั เพ่ือสะดวกแก่การเดินทางท่องเท่ียว 

ไดเ้วลาพอสมควรเดนิทางสู ่สนามบินแทก ู

21.25 น าท่านเดนิทางสู่ ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู ประเทศไทย โดยสายการบนิ t’Way 

เท่ียวบินท่ี TW105 ** ไม่มบีรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน กรุณารบัประทานอาหารให้

เรยีบรอ้ยก่อนขึน้เครื่องบนิ หรอื ทา่นสามารถเลอืกซือ้อาหารและเครื่องดื่มไดบ้นเครื่องบนิ ใชเ้วลาบนิ

ประมาณ 5 ชัว่โมง ** 

00.55+1 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานสวุรรณภมิู ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพ พรอ้มกบัความประทบัใจ 
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อตัราค่าบริการ 

 

ก าหนดการเดินทาง 

ผู้ใหญ่ ห้องละ 

2-3 ท่าน  

อตัราท่านละ 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่  

เดก็มีเตียง 

(เดก็อายไุม่เกิน 12 

ปี) 

อตัราเดก็ ท่านละ 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่ 

เดก็ไม่มีเตียง 

(เดก็อายไุม่เกิน 12 

ปี) 

อตัราเดก็ ท่านละ 

พกัเด่ียว 

เพ่ิม 

อตัรา ห้อง

ละ 

ไม่ใช้ตัว๋

เคร่ืองบิน

อตัรา  

ท่านละ 

เดินทางเดือนกนัยายน – ตลุาคม 2561 

02 – 06 กนัยายน 61 12,888 12,888 12,888 5,000 7,900 

03 – 07 กนัยายน 61 13,888 13,888 13,888 5,000 7,900 

07 – 11 กนัยายน 61 14,888 14,888 14,888 5,000 7,900 

14 – 18 กนัยายน 61 14,888 14,888 14,888 5,000 7,900 

07 – 11 ตลุาคม 61 16,888 16,888 16,888 5,000 7,900 

10 – 14 ตลุาคม 61 17,888 17,888 17,888 5,000 7,900 

12 – 16 ตลุาคม 61 17,888 17,888 17,888 5,000 7,900 

14 – 18 ตลุาคม 61 16,888 16,888 16,888 5,000 7,900 

17 – 21 ตลุาคม 61 16,888 16,888 16,888 5,000 7,900 

19 – 23 ตลุาคม 61 17,888 17,888 17,888 5,000 7,900 
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21 – 25 ตลุาคม 61 16,888 16,888 16,888 5,000 7,900 

23 – 27 ตลุาคม 61 16,888 16,888 16,888 5,000 7,900 

 

** อตัราน้ียงัไม่รวมค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคเุทศกท้์องถ่ิน ตามธรรมเนียม 50,000 

วอน ต่อ ทริป ต่อ ลกูค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเดก็ ยกเว้นเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั 

(Infant) ทัง้น้ีท่านสามารถให้มากกว่าน้ีได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี 

ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ก่อนเดินทางทุกท่าน ท่ีสนามบิน ในวนัเชค็อิน ** 

** ราคาเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ 5,000 บาท ** (ไม่มีท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน) 

 

** ท่านท่ีถือหนังสือเดินทางไทย และมีวตัถปุระสงคเ์ดินทางไป เพ่ือการท่องเท่ียว ประเทศเกาหลีใต้ ไม่

จ าเป็นต้องย่ืนขอวีซ่า โดยสามารถพ านักได้ไม่เกิน 90 วนั ต่อครัง้ **  

 

** บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ อตัราน้ีเฉพาะนักท่องเท่ียว ท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัน้ กรณีถือหนังสือ

เดินทางต่างประเทศ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ เรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทวัร ์ท่านละ 100 

USD. หรือ (เป็นเงินไทยประมาณ 3,200 บาท)  

 

** กรณีต้องการตดักรุป๊ส่วนตวั กรุป๊เหมาท่ีสถานะผู้เดินทางเป็น เดก็นักเรียน นักศึกษา คร ู ธรุกิจขาย

ตรงเคร่ืองส าอางค ์หมอ พยาบาล ชาวต่างชาติ หรือคณะท่ีต้องการให้เพ่ิมสถานท่ีขอดงูาน กรณุา

ติดต่อแจ้งรายละเอียด โดยละเอียด กบัเจ้าหน้าท่ีเพ่ือท าราคาให้ใหม่ทุกครัง้ ** 
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อตัราค่าบริการน้ี รวม 

✓ ค่าบตัรโดยสารโดยเครื่องบนิ (ตัว๋) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ชัน้ประหยดั (Economy Class) รวมถงึค่า

ภาษีสนามบนิและค่าภาษีน ้ามนัทุกแห่ง กรณีตอ้งการอพัเกรด Upgrade หรอื เปลี่ยนแปลงบตัรโดยสาร 

ไมว่า่เทีย่วใด เทีย่วหนึ่ง กรุณาตดิตอ่เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ โดยอา้งองิคา่ใชจ้า่ยการจองทวัรแ์บบ ไมใ่ช่

ตัว๋เครื่องบนิ ตามทีต่ามทีต่ารางอตัราคา่บรกิารระบุ 

✓ ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครื่องบนิ ค่าน ้าหนักสมัภาระ สายการบิน T’Way 

ก าหนดน ้าหนักสมัภาระโหลดใต้ท้องเคร่ืองไป-กลบั ท่านละ 20 กก. สมัภาระถือขึ้นเคร่ือง(Carry 

on) 10 กก.ตอ่ทา่น (ตามเงื่อนไขของสายการบนิ) ** 

✓ คา่รถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยงัไมร่วมทปิพนกังานขบัรถ) 

✓ ค่าโรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การ

แข่งขนักีฬา หรอื กิจกรรมอื่นๆ ที่ท าให้โรงแรมตามรายการที่ระยุเต็ม ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กั ไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดย

ค านึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 

✓ คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบุ กรณไีมร่วมจะชีแ้จงแตล่ะสถานทีใ่นโปรแกรม 

✓ คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    

✓ คา่มคัคุเทศกท์ีค่อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

✓ คา่เบีย้ประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางทอ่งเทีย่วต่างประเทศ วงเงนิประกนัสงูสุดทา่นละ 1,000,000 บาท 

(เงื่อนไขตามกรรมธรรม)์  

 

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
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× คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนงัสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่อาหาร เครื่องดื่ม คา่ซกัรดี คา่

มนิิบารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบุในรายการ 

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

ลูกคา้ ผูเ้ดนิทาง 1 ท่าน รวมไปถงึเดก็ ยกเวน้เดก็อายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทัง้นี้ท่าน

สามารถใหม้ากกว่านี้ไดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบรษิทัขอสงวน

สทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ก่อนเดนิทางทุกทา่น ทีส่นามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่

เกนิขนาดมาตรฐาน  

× ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ัง่บนเครื่องบนิตามความตอ้งการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นี้ขึน้อยู่

กบัสายการบนิ และ รุ่นของเครื่องบนิแต่ละไฟล์ททีใ่ชบ้นิ ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงไดอ้ยู่ทีส่ายการบนิเป็นผู้

ก าหนด 

× คา่ภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครื่องบนิไปแลว้ 

× คา่มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ และหวัหน้าทวัรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

× ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% กรณตีอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 

× ค่าธรรมเนียมการขอวซี่าท่องเทีย่ว กรณีทีส่ถานทูตแจง้ใหย้ื่นขอวซี่าแบบกระทนัหันก่อนเดนิทางตาม

จรงิ ประเทศเกาหลีใต้ อนุญาตใหท้่านทีถ่อืหนังสอืเดนิทางไทย และมวีตัถุประสงคเ์ดนิทางไปประเทศ

เกาหลใีต ้เพื่อการทอ่งเทีย่ว ไมจ่ าเป็นตอ้งยื่นขอวซี่า โดยสามารถพ านกัไดไ้มเ่กนิ 90 วนั ตอ่ครัง้ 

 

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

10,000 บาท หลงัจากส่งเอกสารยนืยนัการจอง 1 วนั ตวัอย่างเช่น ท่านจองวนันี้ กรุณาช าระเงนิในวนั

ถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. เทา่นัน้ โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมตัทินัท ีหากยงัไมไ่ดร้บัยอดเงนิตามเวลาที่

ก าหนด และหากทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ทา่นจ าเป็นตอ้งท าจองเขา้มาใหม ่นัน่

หมายถงึวา่ กรณทีีม่คีวิรอ (Waiting List) กจ็ะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ ตามล าดบั เน่ืองจากทุกพเีรยีด เรามี

ที่นัง่ราคาพิเศษจ านวนจ ากัด  ยกเว้นโปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บ

ค่าบริการ เตม็จ านวน เท่านัน้  

- กรุณาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอือยา่งน้อย 20 วนั ก่อนออกเดนิทาง หากทา่นไมช่ าระภายในระยะเวลาที่ที่

บรษิทัก าหนด ทางบรษิทัจะถอืว่าท่านสละสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถคนืเงนิ

มดัจ าใหท้า่นใดไมว่า่สว่นในสว่นหน่ึงกต็าม 

- กรณีลูกคา้ท 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 
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- ยกเลกิการเดนิทาง 15 วนั ก่อนวนัเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบรกิารที่ช าระมาแล้ว

ทัง้หมดทัง้นี้ ทางบรษิัทจะหกัค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจรงิจากค่าบรกิารที่ช าระแล้วเนื่องในการเตรยีมการ

จดัการน าเทีย่วใหแ้ก่นกัทอ่งเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ัง่ตัว๋เครื่องบนิ การจองทีพ่กั ฯลฯ 

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบ และ คนืคา่ทวัรส์ว่นใดสว่นหน่ึงใหท้า่นไดไ้มว่า่กรณใีดๆทัง้สิน้ เชน่ 

สถานทตูปฏเิสธวซี่า ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ฯลฯ 

- กรณีตอ้งการเปลี่ยนแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 

วนั ก่อนออนออกเดนิทาง กรณีแจง้หลงัจากเจา้หน้าทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง 

ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้น้ีขึ้นอยู่กบัช่วงพเีรยีดวนัที่

เดนิทาง และกระบวนการของแตล่ะคณะ เป็นส าคญัดว้ย กรุณาสอบถามกบัเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

- กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวนัเดินทาง (เลื่อนวนัเดนิทาง) ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิใ์นการหกั

ค่าใช้จ่ายการด าเนินการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงส าหรบัการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ที่

เปลีย่นแปลง ไมว่า่กรณใีดๆทัง้สิน้ 

 

เง่ือนไขส าคญัอ่ืนๆท่ีท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 

- คณะจะสามารถออกเดนิทางไดต้ามจ าเป็นตอ้งมขีึน้ต ่า อย่างน้อย 25 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด คณะจะ

ไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีี่จะช าระค่าบรกิารเพิม่เพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ทาง

บรษิทัยนิดทีีจ่ะประสานงาน เพื่อใหทุ้กทา่นเดนิทางตามความประสงคต์อ่ไป  

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลื่อนการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอื่นต่อไป โดยทาง

บรษิทัฯ จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิรม์ลางาน 

กรุณาตดิตอ่เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษทุกครัง้หากทา่นลางานแลว้ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได ้
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- กรณีทีท่่านตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) 

กรุณาตดิต่อสอบถามเพื่อยนืยนักบัเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในที่สามารถ

เลื่อนวนัและเวลาเดนิทางได ้เพราะมบีางกรณทีีส่ายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ 

โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทัง้นี้ขึน้อยูก่บัฤดกูาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศยานเป็น

ส าคญัเท่านัน้ สิง่ส าคญั ท่านจ าเป็นตอ้งมาถงึสนามบนิเพื่อเชค็อินก่อนเครื่องบิน อย่างน้อย 3 ชัว่โมง 

โดยในส่วนน้ีหากเกดิความเสยีหายใดๆบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ใดๆ

ทัง้สิน้   

- กรณทีีท่า่นเป็นอสิลาม ไมท่านเนื้อสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

- กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจง้บรษิทัฯ 

อยา่งน้อย 7 วนัก่อนการเดนิทาง หรอืตัง้แตท่ีท่า่นเริม่จองทวัร ์เพื่อใหท้างบรษิทัประสานงานกบัสายการ

บนิเพื่อจดัเตรยีมล่วงหน้า กรณีมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ้่าย

ตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

- กรุณาส่งรายชื่อผู้เดนิทาง พร้อมส าเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางทุกท่านให้กบัเจ้าหน้าที่หลงัจาก

ช าระเงนิกรณทีีท่า่นเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายทา่น) กรุณาแจง้รายนามคูน่อนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ 

- กรณีที่ออกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบร้อยแล้ว มรีายละเอียดส่วนใดผดิ ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการ

รบัผดิชอบไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางให้ทาง

บรษิทัเพื่อใชใ้นการออกบตัรโดยสาร 

- หลงัจากทา่นช าระคา่ทวัรค์รบตามจ านวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะน าสง่ใบนดัหมายและเตรยีมตวัการ

เดนิทางใหท้า่นอยา่งน้อย 3 หรอื 7 วนั ก่อนออกเดนิทาง 
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- อตัราทวัรน์ี้ เป็นอตัราส าหรบับตัรโดยสารเครื่องบนิแบบหมูค่ณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ทา่นจะไมส่ามารถเลื่อนไฟลท์ 

วนั ไป หรอื กลบัสว่นใดได ้จ าเป็นจะตอ้งไป และ กลบั ตามก าหนดการเทา่นัน้ หากตอ้งการเปลีย่นแปลง

กรุณาตดิตอ่เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

- ทางบริษัทไม่มีนโยบายจดัคู่นอนให้กับลูกค้าที่ไม่รู้จกักันมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน 

จ าเป็นตอ้งช าระคา่หอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ 

- หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายุใชง้านไดค้งเหลอืไมน้่อยกวา่ 6 เดอืน ณ วนักลบั  

- ส าหรบัลูกคา้ทีเ่ดนิทาง 3 ท่าน และ ตอ้งการพกัหอ้งส าหรบั 3 ท่าน อาจมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิไดใ้นบาง

กรณี ขน้อยู่กบัโรงแรมทีค่ณะนัน้ๆพกัว่ามหีอ้งรอบรบัส าหรบั 3 ท่าน หรอื (Triple Room) หรอืไม่ กรณี

ไม่ม ีท่านจ าเป็นจะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายเพิม่ (พกัเดีย่ว) ตามจรงิ ยกเวน้เดก็ทีม่อีายุต ่ากว่า 12 ปี ณ วนั

เดนิทางกลบั 

- การใหท้ปิถอืเป็นธรรมเนียมปฏบิตัสิ าหรบันักท่องเทีย่วทีเ่ดนิทางไปต่างประเทศ โดยผูใ้หบ้รกิารจะตอ้ง

หวังสินน ้ าใจเล็กๆน้อยๆ เป็นเรื่องปกติ จึงรบกวนให้ท่านเตรียมค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพื่อมอบให้

เลก็ๆน้อยๆ ตามความเหมาะสม 

- ฤดหูนาวในตา่งประเทศ มขีอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเรว็กวา่ปกต ิสีโ่มงเยน็กจ็ะเริม่มดืแลว้ สถานที่

ทอ่งเทีย่วตา่งๆ จะปิดเรว็กวา่ปกต ิประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนิทางควรเผื่อเวลาใหเ้หมาะสม และ หากมี

สถานทีท่่องเทีย่วกลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลื่นไดต้อ้งใชค้วามระมดัระวงัในการเดนิเป็นอย่างสูง 

หรอื ใชร้องเทา้ทีส่ามารถเดนิบนหมิะได ้แวน่กนัแดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหมิะจะสวา่งสะทอ้นเขา้ตา 

อาจท าใหร้ะคายเคอืงตาได ้

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากฤดกูาล สภาพภูมอิากาศ 

เหตุการทางการเมอืง การล่าชา้ของสายการบนิ เงื่อนไขการใหบ้รกิารของรถในแต่ละประเทศ เป็นต้น  
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โดยส่วนนี้ทางบรษิทัจะค านึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั หากกรณีทีจ่ าเป็นจะตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ 

ทางบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

- เน่ืองจากการเดนิทางทอ่งเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจา่ยขาดกบับรษิทัตวัแทนในตา่งประเทศ 

ทางบรษิทัจงึขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรบัเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางสว่น หรอื ส่วนใดสว่นหน่ึงทีท่่านไม่

ตอ้งการไดร้บับรกิาร หากระหว่างเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่มส่ามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุ

ใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายไม่ว่าสว่นใดส่วนหน่ึงใหท้่าน เน่ืองจาก

ทางบรษิทัไดท้ าการจองและถกูเกบ็คา่ใชจ้า่ยแบบเหมาจา่ยไปล่วงหน้าทัง้หมดแลว้ 

- กรณีทีท่่านถูกปฎิเสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าใช้จ่ายทีจ่ะเกิดขึ้น

ตามมา และ จะไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทวัรท์ีท่า่นช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหน่ึง 

- หากวนัเดนิทาง เจา้หน้าทีส่ายการบนิ หรอื ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนงัสอืเดนิทาง  

(พาสปอรต์) ของท่านช ารุดแมเ้พยีงเล็กน้อย เช่น เปียกน ้า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มหีน้าใดหน้าหนึ่ง

หายไป มกีระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มรีอยแยกระหวา่งสนัของเล่มหนงัสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไม่

ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ทางสายการบนิ หรอื เจา้หน้าทีด่่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง  มสีทิธิไ์ม่อนุญาตให้

ท่านเดนิทางต่อไปได้ ดงันัน้กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านให้อยู่ในสภาพดอียู่

ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณชี ารุด กรุณาตดิตอ่กรมการกงสุลกระทรวงการตา่งประเทศเพื่อท าหนังสอื

เดนิทางฉบบัใหม ่โดยใชฉ้บบัเก่าไปอา้งองิ และ ยนืยนัดว้ย พรอ้มกบัแจง้มาทีบ่รษิทัเรว็ทีสุ่ด เพื่อยนืยนั

การเปลี่ยนแปลงขอ้มูลหนังสอืเดนิทาง หากท่านไดส้่งเอกสารมาทีบ่รษิทัเรยีบรอ้ยแล้ว กรณีทีย่งัไม่แ 

(ตัว๋เครื่องบิน) ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่มคี่าใช้จ่าย แต่หากออกบตัรโดยสาร (ตัว๋เครื่องบิน) 

เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึง่โดยสว่นใหญ่ตัว๋
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เครื่องบนิแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดนิทางประมาณ 14-20 วนั ทัง้นี้ขึน้อยู่กบักระบวนการและขัน้ตอน

ของแตล่ะคณะ 

- เกีย่วกบัทีน่ัง่บนเครื่องบนิ เนื่องจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพเิศษ) สายการ

บนิ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ัง่บนเครื่องบนิ กรณีลูกคา้เดนิทางดว้ยกนั กรุณาเชค็อนิพรอ้มกนั และ 

สายการบนิจะพยายามทีสุ่ดใหท้า่นไดน้ัง่ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีสุ่ด  

- ข้อมูลเพิม่เตมิเกี่ยวกบัห้องพกัในโรงแรมที่พกั เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม

แตกตา่งกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งพกัเดีย่ว (Single) และหอ้งคู ่(Twin/Double) และ หอ้งพกัแบบ 

3 ทา่น (Triple) จะแตกตา่งกนั บางโรงแรม หอ้งพกัแตล่ะแบบอาจจะอยูค่นละชัน้กนั (ไมต่ดิกนัเสมอไป) 

- กรณีที่ท่านไม่ผ่านด่านตรวจคนออก หรอื เข้าเมอืง (ห้ามไม่ใหเ้ดนิทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ทาง

บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่ใชจ้า่ยใหไ้มว่า่สว่นใดสว่นหน่ึงทัง้สิน้ 

- ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บค่าน ้ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม่ หากสายการบินมกีารปรบัขึ้นก่อนวัน

เดนิทาง  

- มคัคุเทศก์ พนักงาน และตวัแทนของผู้จดั ไม่มีสิทธิในการให้ค าสญัญาใดๆทัง้สิ้นแทนบริษัทผู้จ ัด 

นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ดัก ากบัเทา่นัน้ 

- บรษิัทขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การ

ยกเลิกบิน , การประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาต ิ , การน าสิง่ของผิด

กฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทั  

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายระหว่างการเดนิทาง ไม่ว่า

กรณใีดๆกต็าม และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็คา่ใชจ้า่ยตามจรงิ กรณทีา่นลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและ

จ าเป็นตอ้งสง่มายงัจุดหมายปลายทางตามทีท่า่นตอ้งการ  
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- รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯอกีครัง้หนึ่ง หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมทีพ่กั

ในต่างประเทศเรยีบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจดัในระดบัใกล้เคยีงกนั ซึ่งอาจจะปรบัเปลี่ยนตามที่ระบุใน

โปรแกรม 

** เม่ือท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึงกต็าม ทางบริษทัฯ จะถือว่า

ท่านได้ยอมรบัเง่ือนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว ** 

 

หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายุใชง้านไดค้งเหลอืไมน้่อยกว่า 6 เดอืน ณ วนักลบั 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 


