
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทวัรเ์กาหลี แทก ูเคียงจ ูปซูาน (5D3N) 
“TAE03 KOREA แคนดี%สีชมพ”ู 

สายการบิน T’WAY (TW) 
 

 

บนิดว้ยสายการบนิทเีวย ์(TW) : ขึ�นเครื�องที�สนามบนิสวุรรณภมู ิ(BKK) 

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

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

**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยนํ�าหนกัไมเ่กนิ )* ก.ก. (- ชิ�น) และ ถอืขึ�นเครื�องบนิไดนํ้�าหนกัไมเ่กนิ 2 ก.ก. ** 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที8 1 สนามบินสวุรรณภมิู                                                                                                          (-/-/-) 
 

23.00  คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสวุรรณภมิู อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั %น C สายการ
บิน T’WAY โดยมเีจา้หน้าที�ของบรษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั อํานวยความสะดวกตลอดขั �นตอนการ
เชค็อนิ และ หวัหน้าทวัรใ์หค้าํแนะนําเพื�อเตรยีมความพรอ้มก่อนออกเดนิทาง  
** เกี�ยวกบัที�นั �งบนเครื�องบนิ เนื�องจากบตัรโดยสาร (ตั :ว) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพเิศษ) 
สายการบนิ ขอสงวนสทิธิ >ในการเลอืกที�นั �งบนเครื�องบนิ กรณีลูกคา้เดนิทางดว้ยกนั กรุณาเชค็อนิ
พร้อมกนั และ สายการบินจะพยายามที�สุดให้ท่านได้นั �งด้วยกนั หรือ ใกล้กนัให้มากที�สุด กรณี
ตอ้งการอพัเกรดที�นั �ง จาํเป็นตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยเพิ�มเตมิ ตามรายละเอยีดทา้ยโปรแกรม ทั �งนี�กรุณาเชค็
ที�นั �งวา่งอกีครั �ง ** 

 

 วนัที8 2 
สนามบินนานาชาติแทก-ู วดัดงฮวาชา- สวนสนุก E- WORLD - 83 TOWER – MAGIC ART – 
ถนน DONGSEONGNO                                                                                   (-/L/D)                                                                                            

01.55 นําท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติแทก ูประเทศสาธารณรฐัเกาหลีใต้ โดยสายการบิน 
T’WAY เที�ยวบนิที� TW106 เมอืงแทกูเป็นเมอืงที�ใหญ่อนัดบัที�สามของประเทศเกาหลใีต ้
** สาํหรบัเที8ยวบินนี% ไม่มีบริการอาหารและเครื8องดื8มบนเครื8องบิน กรณุารบัประทานอาหาร
ให้เรียบร้อยก่อนขึ%นเครื8องบิน ใช้เวลาบินประมาณ X ชั 8วโมง ** 

10.05  เดนิทางถงึ สนามบินนานาชาติแทก ูสาธารณรฐัเกาหลีใต้ 
** ตามเวลาท้องถิ8น เรว็กว่าเมืองไทยประมาณ Z ชั 8วโมง กรุณาปรบันาฬิกาของท่านเพื8อ
ความสะดวกในการนัดหมายเวลา ** 
หลงัทุกทา่นผา่นขั �นตอนการตรวจหนงัสอืเดนิทาง และตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ย 

 จากนั �นนําท่านเดนิทางสู่ วดัดงฮวาซา (DONGHWASA TEMPLE) เป็นวดัเก่าแก่กว่า -,B** ปี 
สรา้งในสมยักษตัรยิโ์ซจแิหง่อาณาจกัรชลิลา ภายในมอีมติาภะพุทธเจา้ และพระพุทธรูปหนิพระศรี
ศากยมุนีอยู่ด้านนอกอยู่ในหุบเขาพลักงซาน อีกหนึ�งไฮไลท์ก็คือยคัซายอแรแดพุล YAKSA-
YEORAEDAEBUL พระขนาดใหญ่ที�สรา้งขึ�นเพื�อเป็นศูนยร์วมใจของผูม้าสวดมนตท์าํบุญมคีวามสูง
ถึง -2 เมตร นอกจากนี�  ย ังมีหอคอยหิน โคมไฟหิน รูปป ั �นสิงโต และดอกไม้ที�ประดับฐาน
พระพทุธรปูดา้นหลงัพระพทุธรปูเป็นหมูห่นิที�โอบรอบสวยงามมาก นบัเป็นผลงานประตมิากรรมหนิ
ระดบัโลก 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู ข้าวยาํบิบิมบบัเสิรฟ์พร้อมซุปชาบ ู  

นําท่านเดนิทางสู่ สวนสนุกE-WORLD นับเป็นสวนสนุกประจําเมอืงแทกูและเป็นสวนสนุกที�ใหญ่
เป็นลําดบัที�สามของประเทศเกาหลใีต้ เครื�องเล่นที� ได ้รบัความนิยมมากที�สุดคอื สกายจั �ม อกีทั �ง
เครื�องเล่นสุดมนัส ์อาท ิรถไฟเหาะ ,BALLON RACE ,WATER FALL PLAZA และอื�นๆ แล ะยงัมี
เทศกาลดอกไมต้ามฤดกูาลใหทุ้กทา่นไดเ้ลอืกมุมถ่ายภาพเพื�อนเกบ็เป็นที�ระลกึอกีดว้ย  
นําท่านเดนิทางสู่ 83 TOWER หอคอยชมววิที�สูงที�สุด และเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงแทกู หอคอย
แหง่นี�ตั �งอยูบ่นเนินเดน่สงา่ มองเหน็แต่ไกลดา้ยบนเป็นจุดชมววิที�ดทีี�สุดของเมอืง สามารถมองเหน็
ทศันียภาพของเมอืงแทกูแห่งนี�โดยรอบแบบ 360 องศา **ค่าบริการไม่รวมค่าขึ%นลิฟท์** จากนั �น
นําท่านถ่ายภาพที� ART MAGIC ซึ�งเป็นงานศลิปะภาพวาดลวงตาซึ�งเป็นแนวคดิรูปแบบใหม่เพื�อ
ตอ้งการจะจุดประกายความคดิสรา้งสรรค ์และจนิตนาการ ของการสรา้งภาพโดยใชเ้ทคนิคจากภาพ
สามมติทิี�ทุกทา่นสามารถมสีว่นรว่มกบัผลงานเหลา่นี�ได ้อยา่งสนุกสนาน **ไม่รวมค่าเข้า**  

 
นําท่านเดินทางสู่ DONGSEONGNO STREET ตลาดเสื�อผ้าขนาดใหญ่ และถนนสายแฟชั �น ที�
สําคญัของเมอืงแทกู เป็นถนนที�เตม็ไปดว้ยรา้นคา้มากมาย และสิ�นคา้หลากหลายชนิดใหเ้ลอืกซื�อ
ตามรสนิยมของแต่ละทา่น มตีั �งแต่เสื�อผา้ ของใช ้เครื�องประดบั เป็นจุดที�เหมาะกบัการชอ้ปปิ�งอยา่ก
มาก  

คํ8า บริการอาหารคํ8า ณ ภตัตาคาร เมนู บเูดชิเก หรือ มาม่าเกาหลีหม้อไฟ 
ที8พกั DAEGU CRYSTAL HOTEL หรือเทียบเท่า 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที8 3 
เมืองเคียงจ ู– หมู่บา้นคนตระกลูฉ่อย –ถํ%าซอกกรูมั - หอดดูาวซอมซองแด – สะพาน
โบราณ WOLJEONGGYO - วดัพลกูกุซา – เมืองปซูาน -  หาดแฮอนุแด - ตลาดแฮอึนแด - 
ท่าเรือยอรช์ เบย ์bcb                                                                                                  (B/L/D)                                            

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 นําท่านเดนิทางสู่ เมืองเคียงจ ูเป็นเมอืงหลวงเก่าของอาณาจกัรชลิลา หนึ�งในสามอาณาจกัรของ

เกาหลโีบราณโดยเคยีงจูเป็นเมอืงโบราณอายุกว่าสองพนัปี คอืเริ�มมกีารตั �งถิ�นฐานเป็นเมอืงตั �งแต่
ก่อนครสิตกาล จนมารุ่งเรอืงถึงขดีสุดในศตวรรษที� 7 คนส่วนใหญ่รู้จกัเมอืงนี�จากซีรี�ย์เรื�อง ซอน
ต๊อก ราชนีิสามแผน่ดนิ  

 นําทา่นเดนิทางสู ่หมู่บา้นคนตระกลูฉ่อย ซึ�งเป็นคนดั �งเดมิของจงัหวดั GYEONGCHANGDO นํา
ท่านชม ถํ%าซอกกรูมั (SEOKGURAM) อกีหนึ�งมรดกโลก จากลานจอดรถจะเหน็อาคารสวยๆตั �ง
เรยีงรายไปตามเนินเขา ลอ้มรอบดว้ยเทอืกเขาเป็นทวิแถว สวยงามจบัตามาก เดนิขึ�นเขาไปเพื�อชม
พระพทุธรปูแกะสลกัจากหนิแกรนิตอายนุบัพนัปีซึ�ง ประดษิฐานอยูใ่นถํ�า  

 
 จากนั �นนําทา่นชม หอดดูาวซอมซองแด หอดดูาวที�เก่าแก่ที�สุดที�ยงัคงเหลอือยูใ่นเอเชยีตะวนัออก 

ถูกสรา้งขึ�นในรชัสมยัของสมเดจ็พระราชนีิซอนด๊อก(SEON DEOK) แห่งอาณาจกัรชลิลา เพื�อใช้
สาํหรบัการสงัเกตดาวในการคาดการณ์สภาพอากาศ และถูกกําหนดใหเ้ป็นสมบตัขิองชาต ิ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
กลางวนั   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู ไก่ตุ๋นโสม 
 นําทา่นเดนิทางสู ่สะพานโบราณ WOLJEONGGYO เมอืง คยอ็งจ ู(GYEONGJU) สะพานโบราณ 

WOLJEONGGYO จดัไดว้่าเป็นสะพานที�สวยที�สุดแหง่หนึ�งของประเทศเกาหลใีต ้ตั �งอยูไ่ม่ไกลจาก 
สถานีรถไฟ GYEONGJU ทอดยาวอยู่บน แม่นํ�า NAMCHEON ติดกบัหมู่บ้านโบราณ เคยีวโชน 
(GYOCHON TRADITIONAL VILLAGE) สะพานแหง่นี�สรา้งขึ�นในชว่ง พระเจา้คยองดอ็ก รชักาลที� 
fB แหง่อาณาจกัรชลิลา 

 นําท่านเดนิทางสู่ วดัพลูกกุซา สร้างขึ�นอาณาจกัรชลิล่ามาตั �งแต่ปี ค.ศ.535 ซึ�งวดัเเห่งนี�มคีวาม
สวยงามเเละสมบูรณ์เเบบอย่างมาก จนทําใหไ้ดร้บัการคดัเลอืกเป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมจาก
องค์การ UNESCO เมื�อปี ค.ศ.1995 ทําให้กลายเป็นสถานที�ท่องเที�ยวสําคัญของเมืองเคียงจู 
ภายในวดัจะมเีจดยีเ์ก่าเเก่ อนัเป็นสญัลกัษณ์ของวดัโดยเจดยีท์ ั �งสององคน์ั �นมกีารคดัลอกเเบบไป
เเสดงที�พพิธิภณัฑเ์มอืงเคยีงจอูกีดว้ย ซึ�งมชีื�อเรยีกกนัวา่เจดยี ์SEOKTAP และ DABOTAP  

 
 จากนั �นเดนิทางสู ่เมืองปซูาน 
 นําทา่นเดนิทางสู ่หาดแฮอนุแด เป็นชายหาดที�มชีื�อเสยีงมากที�สุดในประเทศเกาหล ี มหีาดทรายสี

ขาวยาวถงึ -.B กโิลเมตรและมคีวามกวา้งของชายหาด l*-B* เมตร มนํี�าทะเลสะอาดใส ทางดา้น



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฝ ั �งตรงขา้มถนนจากชายหาด มตีลาดแฮอึนแด (HAEUNDAE MARKET) เป็นแหล่งให้เลอืกลิ�ม
ชมิอาหารทะเลสดๆ และอาหารพื�นเมอืงมากมาย พลาดไม่ได ้อสิระที�จะลองทาน ลูกชิ�นปลา รา้น 
FISH CAKE CAFE ที�หน้ารา้นจะม ีลกูชิ�นปลาเสยีบไมย้กัษ์เป็นสญัลกัษณ์ใหเ้หน็กนัแบบชดัๆ แวะ
ถ่ายรูปตามรอยพระเอกนางเอกเกาหล ีที�  ท่าเรือยอรช์ เบย ์bcb (THE BAY bcb) ศูนยก์ฬีาทาง
นํ�าที�ทนัสมยั อกีทั �งยงัมคีลบัเฮา้สแ์ละรา้นอาหาร รา้นบารเ์บยีร ์อกีจุดนั �งชวิ กนิลม ชมบรรยากาศ
โดยเฉพาะยามเยน็และคํ�าคนืที�เงาสะทอ้นของตกึระฟ้าเปิดไฟส่องสว่างกระทบกบันํ�าทะเลไดแ้สงสี
สวย 

คํ8า บริการอาหารคํ8า ณ ภตัตาคาร เมนู โอซมัพลุโกกิ หรือ สกีุ%กึ8งนํ%ากึ8งแห้ง 
ที8พกั BUSAN DIAMOND  HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัที8 4 

ศนูยโ์สมแห่งรฐับาล – พิพิธภณัฑส์าหร่าย - JANGNIM HARBOR - ศนูยส์มุนไพรนํ%ามนัสน
เขม็แดง – SONGDO SKYWALK – ดิวตี%ฟรี – ปซูานทาวเวอร ์- ตลาดปลาจากลัชิ –  

ตลาดนัมโพดง                                                                                                                            
(B/L/-)                                                                                                                                                                                                            

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นําท่านเดนิทางสู่ ศนูยโ์สมแห่งรฐับาล (GINSENG) เหตุผลที�เรยีกว่าศูนยโ์สมแห่งรฐับาล เพราะ
โสมทุกชนิดที�นี�จะถูกควบคุมคุณภาพภายใต้มาตรฐานของรฐับาล ซึ�งแน่นอนว่าไดร้บัการรบัรอง
คุณภาพจากรฐับาล เป็นโสมที�มอีาย ุp ปี ซึ�งถอืวา่มคีุณภาพดทีี�สุดในโลก มชีื�อเสยีงที�สุด ใหท้า่นได้
เลอืกซื�อโสมคุณภาพ ในราคาถูกกว่าประเทศไทยถงึ ) เท่า โสมเกาหลถีอืเป็นยาบํารุงร่างกายหรอื
สามารถซื�อเป็นของฝากจากประเทศเกาหลใีตก้ไ็ด ้ 
นําทา่นเดนิทางสู ่พิพิธภณัฑส์าหร่าย (SEAWEED MUSEUM) ซึ�งทา่นจะไดเ้รยีนรูก้ารทาํสาหรา่ย
ของชาวเกาหล ีประวตัคิวาม  เป็นมาและความผกูผนัที�ชาวเกาหลทีี�มตี่อสาหรา่ย 
นําทา่นเดนิทางสู ่JANGNIM HARBOR หรือ JANGNIM PORT สถานที�จอดเรอืชางประมงลาํเลก็ 
ไดร้บัการปรบัภมูทิศัน์ใหม ่เพิ�มสสีรรค ์วาดลวดลายใหส้ดใส เปลี�ยนเป็นจดุถ่ายรปูแหง่ใหมข่ึ�นมา
ทนัท ีตูค้อนเทนเนอรส์สีรรคส์วยงามนํามาเรยีงต่อกนั แลว้สรา้งเป็น OFFICE หรอื ที�เกบ็สมัภาระ
ของชาวประมงในยา่นนี� สวยขึ�นมาทนัท ีดา้นบน จดัเป็นรา้นขายอาหาร ของกนิเลน่ นั �งชลิๆ มองดู
ววิอยูด่า้นบน 

กลางวนั   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู บฟุเฟ่ติg ปิ% งย่าง 

จากนั �นเดนิทางสู ่เมืองปซูาน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นําท่านเดินทางสู่ ศูนย์สมุนไพรนํ%ามนัสนเข็มแดง (RED PINE) เป็นผลิตภัณฑ์ที�สกัดจาก
นํ�ามนัสน มสีรรพคุณช่วยบํารุงร่างกาย ลดไขมนั ช่วยควบคุมอาหารและรกัษาสมดุลในร่างกายได้
เป็นอยา่งด ี 
นําท่านเดนิทางสู่ SONGDO SKYWALK (ซองโด สกายวอลค์) เป็นสะพานชมววิที�ทอดยาวลงไป
ในทะเลความยาวประมาณ 104 เมตร ตั �งอยู่บรเิวณชายหาดซองโด นอกจากนี�ยงัเป็นที�ถ่ายทํา
รายการ ดงัของเกาหล ีเชน่ WE GOT MARRIED ฯลฯ  
ช้อปปิ� งสินค้าปลอดภาษี ณ DUTY FREE  ให้ท่านได้เลือกซื�อสินค้าแบรนด์ เนมนําเข้าจาก
ต่างประเทศมากมายหลากหลายชนิด  
นําท่านเดนิทางสู่ ปูซานทาวเวอร ์(BUSAN TOWER) ตั �งอยู่ในสวนยองดูซาน  ปูซานทาวเวอร์
แห่งนี� สูง 69 เมตร สูงกว่าระดบันํ�าทะเล  120 เมตร ถอืเป็น LANDMARK สําคญัของเมอืง สําหรบั
ชั �นแรกของหอคอย เป็นบรเิวณขายของที�ระลกึ และงานหตัถกรรมแบบดั �งเดมิของเกาหล ีเชน่ พวง
กุญแจ, เครื�องป ั �นดนิเผา, ตุ๊กตา และอื�นๆ อกีมากมายคนที�มาเที�ยวที�นี� สว่นมากจะเป็นคูร่กั ทั �งชาว
เกาหลแีละนักท่องเที�ยวต่างชาต ิคู่รกัส่วนมากจะเตรยีมกุญแจมาคลอ้งตรง ที�ราวระเบยีงรอบฐาน
ของหอคอย เพราะมคีวามเชื�อว่าคู่รกัที�ได้มาคล้องกุญแจที�นี�จะรกักนัยาวนานตลอดไป ส่วนดา้น
บนสุดของหอคอยเป็นจุดสาํหรบัชมววิทวิทศัน์ของเมอืงปซูานแบบพาโนรามา่ 360 องศา **ไม่รวม
ค่าขึ%นลิฟทห์อคอยและกญุแจคู่รกั 
นําท่านเดนิทางสู่ ตลาดปลาจากลัชิ (JAGALCHI MARKET) แหล่งรวมขายส่งปลาทุกชนิด ทุก
วนัจะมขีองสดของทะเลมากมายนํามาประมูลกนัในยามเชา้มดื และช่วงสายยงัสามารถซื�อในราคา
ปลกีที�คอ่นขา้งถูก  
นําทา่นเดนิทางสู ่ตลาดนัมโพดง (NAMPODONG STREET) แหลง่ชอ้ปปิ�งขนาดใหญ่อกีแห่งหนึ�ง
ของเมอืงปูซาน ที�นี�เต็มไปด้วยร้านค้า เสื�อผา้ เครื�องประดบั เครื�องสําอาง ของฝาก ของที�ระลกึ 
มากมายใหท้า่นไดช้อ้ปปิ�งอยา่งจุใจอกีทั �งยงัมอีาหารแบบ LOCAL ใหท้า่นไดเ้ลอืกทานแบบเตม็ที� 

 อิสระอาหารคํ8าตามอธัยาศยั เพื8อสะดวกแก่การเดินทางท่องเที8ยว  
ที8พกั BUSAN DIAMOND  HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัที8 5 
ศนูยร์วมเครื8องสาํอางค ์- ศนูยส์มุนไพรฮอ็กเกนามู –  หมู่บ้านวฒันธรรมคมัชอน หรือซาน
โตรินี8 เกาหลี – SUPERMARKET - วดัแฮดงยงกงุซา – เมืองแทก ู– ตลาดซอมุน - ถนนสตรี
ทฟู้ ด - สนามบินนานาชาติแทก ู– สนามบินสวุรรณภมิู                                                   (B/L/-)                                                                                                                  

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นําท่านเดนิทางสู่ ศูนยร์วมเครื8องสาํอางค์ เลอืกซื�อผลติภณัฑ์บํารุงผวิหน้าและเครื�องสําอางค์
หลากหลายแบรนด์ อาท ิB2B ,CLOSEE DR.,ROJUKISS, ครมีเมอืกหอยทาก, เซรั �มพษิงู, ครมี
โบทอ็ก, เจลอโรเวรา่. ครมีนํ�าแตก, BB CREAM ฯลฯ แวะชม รา้นนํ�ามนัสนเขม็แดง มหศจัรรยแ์ห่ง
ธรรมชาตผิา่นผลงานการวจิยัมากมายจากมหาวทิยาลยัแห่งชาตโิซล ประเทศเกาหลใีตม้สีรรพคุณ
ช่วยลดไขมนััและนํ�าตาลในกระแสเลอืด ป้องกนัการเกิดเส้นเลอืด ตบี แตก ตนั และสามารถล้าง
สารพษิในรา่งกายเพื�อเพิ�มภมูติา้นทานและทาํใหอ้ายยุนืแบบชาวเกาหล ี 
นําท่านเดนิทางสู่ ศนูยส์มุนไพรฮอ็กเกตนามู (RAISIN TREE) ตน้ไมช้นิดนี�เจรญิเตบิโตในปา่ลกึ
บนภูเขาที�ปราศจากมลภาวะและระดบัสูงเหนือนํ�าทะเล B*-s** เมตร เมลด็พนัธุข์องสมุนไพรฮอ็ก
เกตนามนีู� เป็นที�นิยมของคนเกาหลรีุน่ใหม ่เพราะมผีลชว่ยดแูลตบัใหแ้ขง็แรง ป้องกนัโรคตบัแขง็ไม่
ถูกทาํลายจากการดื�มแอลกอฮอล ์กาแฟ บุหรี� สารตกคา้งจากอาหารและยา 
นําท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านวฒันธรรมคมัชอน หรือ ซานโตรินี8 เกาหลี โดยชื�อเรียกนี�มาจาก
ลกัษณะอนัโดดเด่นของหมู่บา้นวฒันธรรมคมัชอน หมู่บา้นที�ตั �งอยูบ่น เนินเขา เรยีงตวัส ลบักนัไป
มาสีสนัสดใส ในอดีตหมู่บ้านนี�เคยเป็นที�อยู่อาศัยของของผู้ลี�ภยัสงครามเกาหลี จนในปี 2009 
รฐับาลเกาหล ีได้ส่งเสรมิการท่องเที�ยวมกีารพฒันาปรบัปรุงทศันียภาพ ให้น่าอยู่มากยิ�งขึ�น โดย
ปรบัเปลี�ยน หมู่บา้นคมัชอนใหม้สีสีนัโดดเด่นดว้ยการทาสวีาดภาพ ตามกําแพงและตวับา้น ใหดู้
สดใส น่ารกั บ้านเรอืน หลายหลงัเปลี�ยนเป็นสตูดโิอและแกลลอรี�บางจุดก็เป็นร้านขายสนิค้า ทั �ง
สนิค้าพื�นเมอืงสนิค้าสมยัใหม่ รวมไปถึงร้านกาแฟ และได้โด่งดงัจากซีรี�ย์เรื�อง RUNNING MAN 
ที�มาถ่ายทําที�นี� จงึทําใหห้มู่บา้นวฒันธรรมคมัชอนแห่งนี�เป็นที�รูจ้กัมนีักท่องเที�ยวชาวเกาหลแีละ
ต่างประเทศมาเที�ยวกนัมากขึ�น  

 
เที8ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู ชาบชูาบ ู

นําท่านเดนิทางสู่ รา้นละลายเงนิวอน SUPER MARKET เลอืกซื�อสนิคา้เกาหลโีดยเฉพาะของกนิ 
เช่น บะหมี�ซินราเมียน (มาม่าสไตล์เกาหลี),อูด้ง,กิมจิ,ขนมช็อคโก้พาย,นํ� าจิ�มปรุงรสหมูย่าง
เกาหล,ีไก่ตุ๋นโสมสาํเรจ็รปู ในราคาพเิศษ  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นําทา่นเดนิทางสู ่วดัแฮดงยงกงุซา (HAEDONG YONGGUNGSA TEMPLE) วดัเก่าแก่ที�สวยสุด
ในปูซาน สร้างอยู่บนโขดหนิรมิทะเล มาตั �งแต่ปี 1376 และได้ทําการบูรณะอกีครั �งในปี 1970 จน
มาถงึปจัจุบนั โดยจะมเีจดยีส์ามชั �น และสงิโตสี�ตวั หนัหน้าออกไปทางทะเล ซึ�งสงิโตทั �งสี�ตวันี� คอื
สญัลกัษณ์ของความยนิด ีความโกรธ ความเศรา้ และความสุข  
จากนั �นนําทุกทา่นเดนิทางกลบัสู ่เมืองแทก ู
นําท่านเดนิทางสู่ ตลาดซอมุน หนึ�งในตลาดที�เก่าแก่ที�สุดของเมอืงแทกู ดําเนินการค้ามาตั �งแต่
สมยัโซชอน ปจัจุบนัเป็นตลาดใหญ่ที�รวมสนิคา้อุปโภค บรโิภคไวห้ลากหลายประเภทเปรยีบเสมอืน
ยา่นจตุจกัร ประตูนํ�า เดนิทางสู ่ถนนสตรีทฟู้ ด เตม็ไปดว้ยรา้นอาหารพื�นเมอืงยอดนิยมของเกาหล ี
กระจายตามสองฝ ั �งถนน  
อิสระอาหารคํ8าตามอธัยาศยั เพื8อสะดวกแก่การเดินทางท่องเที8ยว 
ไดเ้วลาพอสมควรเดนิทางสู ่สนามบินแทก ู

21.25 นําทา่นเดนิทางสู ่ออกเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานสวุรรณภมิู ประเทศไทย โดยสายการบนิ T’WAY 
เที8ยวบินที8 TW105 ** ไม่มีบริการอาหารและเครื8องดื8มบนเครื8องบิน กรณุารบัประทานอาหาร
ให้เรียบร้อยก่อนขึ%นเครื8องบิน หรือ ท่านสามารถเลือกซื%ออาหารและเครื8องดื8มได้บน
เครื8องบิน ใช้เวลาบินประมาณ X ชั 8วโมง ** 

01.55+1 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานสวุรรณภมิู ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพ พรอ้มกบัความประทบัใจ 

อตัราค่าบริการ 

กาํหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่ ห้องละ 

Z-l ท่าน  
อตัราท่านละ 

b เดก็ Z ผูใ้หญ่  
เดก็มีเตียง 

(เดก็อายไุม่เกิน bZ ปี)
อตัราเดก็ ท่านละ 

1 เดก็ 2 ผูใ้หญ่ 
เดก็ไม่มีเตียง 

(เดก็อายไุม่เกิน bZ ปี) 
อตัราเดก็ ท่านละ 

พกัเดี8ยว 
เพิ8ม 

อตัรา 
ห้องละ 

ไม่ใช้ตั mว
เครื8องบิน

อตัรา  
ท่านละ 

15 – 19 เมษายน ZXoZ 16,889 16,889 16,889 6,000 12,900 
16 – 20 เมษายน ZXoZ 16,889 16,889 16,889 6,000 12,900 
17 – 21 เมษายน ZXoZ 15,889 15,889 15,889 6,000 10,900 
18 – 22 เมษายน ZXoZ 15,889 15,889 15,889 6,000 10,900 
19 – 23 เมษายน ZXoZ 15,889 15,889 15,889 6,000 10,900 
20 – 24 เมษายน ZXoZ 15,889 15,889 15,889 6,000 10,900 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 – 25 เมษายน ZXoZ 15,889 15,889 15,889 6,000 10,900 
22 – 26 เมษายน ZXoZ 14,889 14,889 14,889 6,000 10,900 
25 – 29 เมษายน ZXoZ 15,889 15,889 15,889 6,000 10,900 

ราคาเดก็อายไุม่ถึง Z ปี ณ วนัเดินทางกลบั (INFANT) ท่านละ 5,900 บาท ** (ไม่มีที8นั 8งบนเครื8องบิน) 
อตัรานี%ยงัไม่รวมค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร์ และ มคัคุเทศก์ท้องถิ8น ตามธรรมเนียม 50,000 
วอน ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง b ท่าน รวมไปถึงเดก็ ยกเว้นเดก็อายไุม่ถึง Z ปี ณ วนัเดินทางกลบั 
(INFANT) ทั %งนี%ท่านสามารถให้มากกว่านี%ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี%  
ทางบริษทัขอสงวนสิทธิg ในการเรียกเกบ็ก่อนเดินทางทกุท่าน ที8สนามบิน ในวนัเชค็อิน  
อตัรานี%เฉพาะนักท่องเที8ยวที8ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั%น กรณีถือหนังสือเดินทางต่างประเทศ ทาง
บริษทัขอสงวนสิทธิg เรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมเพิ8มจากราคาทวัร ์ท่านละ bcc USD. (เป็นเงินไทยประมาณ 
3,Zcc บาท)  
กรณีต้องการตดักรุป๊ส่วนตวั กรุป๊เหมาที8สถานะผู้เดินทางเป็น เดก็นักเรียน นักศึกษา คร ู ธรุกิจขาย
ตรงเครื8องสาํอางค์ หมอ พยาบาล ชาวต่างชาติ หรือคณะที8ต้องการให้เพิ8มสถานที8ขอดูงาน กรุณา
ติดต่อแจ้งรายละเอียด โดยละเอียด กบัเจ้าหน้าที8เพื8อทาํราคาให้ใหม่ทกุครั %ง  
สาํคญั!! :  กรณีผูเ้ดินทางถกูปฏิเสธการเข้า – ออกประเทศจากประเทศต้นทางและปลายทาง ทั %งจากที8

ด้านหน้าเคาน์เตอรเ์ชค็อิน หรือจากด่านตรวจคนเข้าเมืองกต็าม ทางบริษทัขอสงวนสิทธิg
ไม่รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายที8จะเกิดขึ%นตามมา และ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทวัร์ที8ท่านชําระ
เรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ8ง 

หมายเหต ุ: ตามนโยบายการโปรโมทสินค้าพื%นเมืองของรฐับาลเกาหลีร่วมกบัการท่องเที8ยวเกาหลี ใน
นามของร้านรฐับาล ซึ8งจาํเป็นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทวัร์ เพราะมีผลกบัราคาทวัร์  จึง
อยากเรียนชี%แจงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านรฐับาลทุกร้านจาํเป็นต้องแวะชม จะซื%อหรือไม่ซื%อ
ขึ%นอยู่กบัความพอใจของลูกค้าเป็นหลกั และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้าน
รฐับาล ขอสงวนสิทธิg ในการเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายที8เกิดขึ%นจากท่านเป็นจาํนวนเงิน bcc USD / 
ท่าน / ร้าน 

อตัราค่าบริการนี% รวม 
� คา่บตัรโดยสารโดยเครื�องบนิ (ตั :ว) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ชั �นประหยดั (ECONOMY CLASS) รวมถงึ

ค่าภาษีสนามบนิและค่าภาษีนํ�ามนัทุกแห่ง กรณีต้องการอพัเกรด UPGRADE หรอื เปลี�ยนแปลงบตัร



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดยสาร ไม่ว่าเที�ยวใด เที�ยวหนึ�ง กรุณาตดิต่อเจา้หน้าที�เป็นกรณีพเิศษ โดยอา้งองิค่าใชจ้่ายการจองทวัร์
แบบ ไมใ่ชต่ั :วเครื�องบนิ ตามที�ตามที�ตารางอตัราคา่บรกิารระบุ 

� ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครื�องบนิ ค่านํ%าหนักสมัภาระ สายการบิน T’WAY 
กาํหนดนํ%าหนักสมัภาระโหลดใต้ท้องเครื8องไป-กลบั ท่านละ Zc กก. สมัภาระถือขึ%นเครื8อง(CARRY 
ON) 7 กก.ต่อทา่น (ตามเงื�อนไขของสายการบนิ) ** 

� คา่รถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยงัไมร่วมทปิพนกังานขบัรถ) 

� ค่าโรงแรมที�พกัระดบัมาตรฐานตามรายการที�ระบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การ
แข่งขนักีฬา หรอื กิจกรรมอื�นๆ ที�ทําให้โรงแรมตามรายการที�ระยุเต็ม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ >ในการ
ปรบัเปลี�ยนโรงแรมที�พกั ไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดย
คาํนึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นสาํคญั 

� คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานที�ต่างๆ ตามรายการที�ระบุ กรณีไมร่วมจะชี�แจงแต่ละสถานที�ในโปรแกรม 

� คา่อาหาร ตามรายการที�ระบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ >ในการเปลี�ยนแปลงตามความเหมาะสม    

� คา่มคัคุเทศกท์ี�คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

� ค่าเบี�ยประกนัอุบตัิเหตุในการเดนิทางท่องเที�ยวต่างประเทศ วงเงนิประกนัสูงสุดท่านละ 1,000,000 
บาท (เงื�อนไขตามกรรมธรรม)์  

อตัราค่าบริการนี% ไม่รวม 
× ค่าใชจ้่ายส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เครื�องดื�ม ค่าซกัรดี 

คา่มนิิบารใ์นหอ้งและคา่พาหนะต่างๆ ที�ไมไ่ดร้ะบุในรายการ 

× ค่าทปิพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคุเทศก์ทอ้งถิ�น ตามธรรมเนียม 50,000 วอน ต่อ ทรปิ ต่อ 
ลูกคา้ ผูเ้ดนิทาง - ท่าน รวมไปถงึเดก็ ยกเวน้เดก็อายุไม่ถงึ ) ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (INFANT) ทั �งนี�
ท่านสามารถใหม้ากกว่านี�ไดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนนี� ทางบรษิทัขอ
สงวนสทิธิ >ในการเรยีกเกบ็ก่อนเดนิทางทุกทา่น ที�สนามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที�กระเป๋าสมัภาระที�มนํี�าหนกัเกนิกวา่ที�สายการบนินั �นๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญ่
เกนิขนาดมาตรฐาน  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

× คา่ธรรมเนียมการจองที�นั �งบนเครื�องบนิตามความตอ้งการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถทําได ้ทั �งนี�ขึ�นอยู่
กบัสายการบนิ และ รุ่นของเครื�องบนิแต่ละไฟลท์ที�ใชบ้นิ ซึ�งอาจเปลี�ยนแปลงไดอ้ยูท่ี�สายการบนิเป็นผู้
กําหนด 

× คา่ภาษนํี�ามนั ที�สายการบนิเรยีกเกบ็เพิ�ม ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตั :วเครื�องบนิไปแลว้ 

× ภาษมีลูคา่เพิ�ม 7% และภาษหีกั ณ ที�จา่ย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 

× ค่าธรรมเนียมการขอวซี่าท่องเที�ยว กรณีที�สถานทูตแจง้ใหย้ื�นขอวซี่าแบบกระทนัหนัก่อนเดนิทางตาม
จรงิ ประเทศเกาหลีใต้ อนุญาตใหท้า่นที�ถอืหนงัสอืเดนิทางไทย และมวีตัถุประสงคเ์ดนิทางไปประเทศ
เกาหลใีต ้เพื�อการทอ่งเที�ยว ไมจ่าํเป็นตอ้งยื�นขอวซี่า โดยสามารถพาํนกัไดไ้มเ่กนิ u* วนั ต่อครั �ง 

เงื8อนไขการจอง และ การชาํระเงิน 
- กรุณาทําการจองล่วงหน้าอย่างน้อย f* วนั ก่อนออกเดนิทาง พร้อมชําระเงนิมดัจําครั �งที� - ท่านละ 

10,000 บาท หลงัจากส่งเอกสารยนืยนัการจอง - วนั ตวัอยา่งเช่น ท่านจองวนันี� กรุณาชําระเงนิในวนั
ถดัไป ก่อนเวลา -p.** น. เท่านั �น โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมตัทินัท ีหากยงัไม่ไดร้บัยอดเงนิตามเวลา
ที�กําหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะตอ้งเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจําเป็นตอ้งทําจองเขา้มาใหม่ 
นั �นหมายถึงว่า กรณีที�มคีวิรอ (WAITING LIST) ก็จะให้สทิธิ >ไปตามระบบ ตามลําดบั เนื�องจากทุกพี
เรยีด เรามทีี�นั �งราคาพเิศษจํานวนจาํกดั ยกเว้นโปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษทัขอสงวนสิทธิg เรียก
เกบ็ค่าบริการ เตม็จาํนวน เท่านั%น  

- กรุณาชําระค่าทวัรส์ว่นที�เหลอือยา่งน้อย )* วนั ก่อนออกเดนิทาง หากท่านไม่ชําระภายในระยะเวลาที�
ที�บรษิทักําหนด ทางบรษิทัจะถอืว่าท่านสละสทิธิ >ยกเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิ >ไม่สามารถคนื
เงนิมดัจาํใหท้า่นใดไมว่า่สว่นในสว่นหนึ�งกต็าม 

- กรณีลกูคา้ทาํการจองภายในระยะเวลาคงเหลอืไมถ่งึ -B วนั ก่อนออกเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ >
ในการเรยีกเกบ็คา่ทวัรเ์ตม็จาํนวน 100% 

 
เงื8อนไขการยกเลิก และ เปลี8ยนแปลงการเดินทาง 

 - ยกเลกิการเดนิทาง ไม่น้อยกว่า 30 วนั ก่อนวนัเดนิทาง คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของค่าบรกิารที�
ชาํระแลว้ 

 ** ยกเว้น พีเรียดที8มีวนัหยดุนักขตัฤกษ์ ต้องยกเลิกเดินทางไม่น้อยกว่า CX วนั ก่อนเดินทาง ** 
     - ยกเลกิการเดนิทาง 15-29 วนั ก่อนวนัเดนิทาง คนืคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารที�ชาํระแลว้ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ยกเลกิการเดนิทาง 15 วนั ก่อนวนัเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ >ไม่คนืเงนิค่าบรกิารที�ชําระมาแลว้
ทั �งหมดทั �งนี� ทางบรษิทัจะหกัค่าใช้จ่ายที�ไดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารที�ชําระแล้วเนื�องในการเตรยีมการ
จดัการนําเที�ยวใหแ้ก่นกัทอ่งเที�ยว เชน่ การสาํรองที�นั �งตั :วเครื�องบนิ การจองที�พกั ฯลฯ 

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ >ไม่รบัผดิชอบ และ คนืค่าทวัร์ส่วนใดส่วนหนึ�งใหท้่านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทั �งสิ�น 
เชน่ สถานทตูปฏเิสธวซี่า ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ฯลฯ 

- กรณีตอ้งการเปลี�ยนแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลี�ยนชื�อ) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัทราบล่วงหน้า อยา่งน้อย )* 
วนั ก่อนออนออกเดนิทาง กรณีแจง้หลงัจากเจา้หน้าที�ออกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึ�ง 
ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ >ในการเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายที�เกดิขึ�นจรงิทั �งหมด ทั �งนี�ขึ�นอยู่กบัช่วงพเีรยีดวนัที�
เดนิทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็นสาํคญัดว้ย กรุณาสอบถามกบัเจา้หน้าที�เป็นกรณีพเิศษ 

- กรณีต้องการเปลี�ยนแปลงพเีรียดวนัเดินทาง (เลื�อนวนัเดนิทาง) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ >ในการหกั
ค่าใช้จ่ายการดําเนินการต่างๆ ที�เกิดขึ�นจริงสําหรบัการดําเนินการจองครั �งแรก ตามจํานวนครั �งที�
เปลี�ยนแปลง ไมว่า่กรณีใดๆทั �งสิ�น 

เงื8อนไขสาํคญัอื8นๆที8ท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 

- คณะจะสามารถออกเดนิทางไดต้ามจาํเป็นตอ้งมขีึ�นตํ�า อยา่งน้อย )B ท่าน หากตํ�ากว่ากําหนด คณะจะ
ไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีี�จะชําระค่าบรกิารเพิ�มเพื�อใหค้ณะเดนิทางได ้ทาง
บรษิทัยนิดทีี�จะประสานงาน เพื�อใหทุ้กทา่นเดนิทางตามความประสงคต์่อไป  

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ >ในการงดออกเดนิทาง หรอื เลื�อนการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอื�นต่อไป โดยทาง
บรษิทัฯ จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหน้าเพื�อวางแผนการเดนิทางใหม่อกีครั �ง ทั �งนี� ก่อนคอนเฟิรม์ลางาน 
กรุณาตดิต่อเจา้หน้าที�เป็นกรณีพเิศษทุกครั �งหากทา่นลางานแลว้ไมส่ามารถเปลี�ยนแปลงได ้

- กรณีที�ท่านตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ตั :วภายในประเทศ เช่น ตั :วเครื�องบนิ , ตั :วรถทวัร ์, ตั :วรถไฟ) 
กรุณาตดิต่อสอบถามเพื�อยนืยนักบัเจ้าหน้าที�ก่อนทุกครั �ง และควรจองบตัรโดยสารภายในที�สามารถ
เลื�อนวนัและเวลาเดนิทางได ้เพราะมบีางกรณีที�สายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี�ยนไฟล์ทบนิ หรอื เวลา
บนิ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหน้า ทั �งนี�ขึ�นอยูก่บัฤดกูาล สภาพภมูกิาศ และ ตารางบนิของทา่อากาศยาน
เป็นสําคญัเท่านั �น สิ�งสําคญั ท่านจําเป็นต้องมาถึงสนามบินเพื�อเช็คอินก่อนเครื�องบิน อย่างน้อย f 
ชั �วโมง โดยในส่วนนี�หากเกิดความเสยีหายใดๆบริษทัขอสงวนสทิธิ >ในการไม่รบัผดิชอบค่าใช้จ่ายที�
เกดิขึ�นใดๆทั �งสิ�น   

- กรณีที�ท่านเป็นอสิลาม ไม่ทานเนื�อสตัว์ หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที�เป็นกรณี
พเิศษ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- กรณีผูเ้ดนิทางต้องการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใช้วลีแชร์ (WHEEL CHAIR) กรุณาแจ้ง
บรษิทัฯ อยา่งน้อย 2 วนัก่อนการเดนิทาง หรอืตั �งแต่ที�ท่านเริ�มจองทวัร ์เพื�อใหท้างบรษิทัประสานงาน
กบัสายการบนิเพื�อจดัเตรยีมล่วงหน้า กรณีมคี่าใชจ้่ายเพิ�มเตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิ >ในการเรยีก
เกบ็คา่ใชจ้า่ยตามจรงิที�เกดิขึ�นกบัผูเ้ดนิทาง  

- กรุณาส่งรายชื�อผูเ้ดนิทาง พรอ้มสําเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางทุกท่านให้กบัเจา้หน้าที�หลงัจาก
ชาํระเงนิกรณีที�ทา่นเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายทา่น) กรุณาแจง้รายนามคูน่อนกบัเจา้หน้าที�ใหท้ราบ 

- กรณีที�ออกบตัรโดยสาร (ตั :ว) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ >ในการ
รบัผดิชอบไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ�ง หากท่านไม่ดําเนินการส่งสําเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางใหท้าง
บรษิทัเพื�อใชใ้นการออกบตัรโดยสาร 

- หลงัจากท่านชําระค่าทวัร์ครบตามจํานวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะนําส่งใบนัดหมายและเตรยีม
ตวัการเดนิทางใหท้า่นอยา่งน้อย f หรอื 2 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

- อตัราทวัร์นี� เป็นอตัราสําหรบับตัรโดยสารเครื�องบนิแบบหมู่คณะ (ตั :วกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื�อน
ไฟล์ท วนั ไป หรอื กลบัส่วนใดได ้จําเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามกําหนดการเท่านั �น หากต้องการ
เปลี�ยนแปลงกรุณาตดิต่อเจา้หน้าที�เป็นกรณีพเิศษ 

- ทางบริษัทไม่มีนโยบายจดัคู่นอนให้กบัลูกค้าที�ไม่รู้จกักนัมาก่อน เช่น กรณีที�ท่านเดินทาง 1 ท่าน 
จาํเป็นตอ้งชาํระคา่หอ้งพกัเดี�ยวตามที�ระบุ 

- หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน้่อยกวา่ p เดอืน ณ วนักลบั  
- สําหรบัลูกคา้ที�เดนิทาง f ท่าน และ ตอ้งการพกัหอ้งสําหรบั f ท่าน อาจมคี่าใชจ้่ายเพิ�มเตมิไดใ้นบาง

กรณี ขน้อยู่กบัโรงแรมที�คณะนั �นๆพกัว่ามหีอ้งรอบรบัสําหรบั f ท่าน หรอื (TRIPLE ROOM) หรอืไม่ 
กรณีไม่ม ีท่านจําเป็นจะตอ้งชําระค่าใชจ้า่ยเพิ�ม (พกัเดี�ยว) ตามจรงิ ยกเวน้เดก็ที�มอีายตุํ�ากวา่ -) ปี ณ 
วนัเดนิทางกลบั 

- การใหท้ปิถอืเป็นธรรมเนียมปฏบิตัสิาํหรบันกัทอ่งเที�ยวที�เดนิทางไปต่างประเทศ โดยผูใ้หบ้รกิารจะตอ้ง
หวังสินนํ� าใจเล็กๆน้อยๆ เป็นเรื�องปกติ จึงรบกวนให้ท่านเตรียมค่าใช้จ่ายในส่วนนี� เพื�อมอบให้
เลก็ๆน้อยๆ ตามความเหมาะสม 

- ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีข้อควรระวงั สภาพอากาศจะมืดเร็วกว่าปกติ สี�โมงเย็นก็จะเริ�มมืดแล้ว 
สถานที�ท่องเที�ยวต่างๆ จะปิดเรว็กว่าปกต ิประมาณ --) ช.ม. การเดนิทางควรเผื�อเวลาใหเ้หมาะสม 
และ หากมสีถานที�ท่องเที�ยวกลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลื�นไดต้้องใชค้วามระมดัระวงัในการเดนิ
เป็นอยา่งสงู หรอื ใชร้องเทา้ที�สามารถเดนิบนหมิะได ้แวน่กนัแดดควร เมื�อแสงแดดกระทบหมิะจะสวา่ง
สะทอ้นเขา้ตา อาจทาํใหร้ะคายเคอืงตาได ้



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ >เปลี�ยนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนื�องจากฤดูกาล สภาพ
ภูมิอากาศ เหตุการทางการเมือง การล่าช้าของสายการบิน เงื�อนไขการให้บริการของรถในแต่ละ
ประเทศ เป็นต้น โดยส่วนนี�ทางบรษิทัจะคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคญั หากกรณีที�จําเป็น
จะตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยเพิ�ม ทางบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบลว่งหน้า 

- เนื� องจากการเดินทางท่องเที�ยวในครั �งนี�  เป็นการชําระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษัทตัวแทนใน
ต่างประเทศ ทางบรษิทัจงึขอสงวนสทิธิ > ไม่สามารถขอรบัเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางสว่น หรอื ส่วนใดสว่น
หนึ�งที�ท่านไม่ตอ้งการไดร้บับรกิาร หากระหว่างเดนิทาง สถานที�ท่องเที�ยวใดที�ไมส่ามารถเขา้ชมได ้ไม่
ว่าดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ >ในการไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ�งให้
ทา่น เนื�องจากทางบรษิทัไดท้าํการจองและถูกเกบ็คา่ใชจ้า่ยแบบเหมาจา่ยไปลว่งหน้าทั �งหมดแลว้ 

- กรณีที�ท่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ >ไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายที�จะเกดิขึ�น
ตามมา และ จะไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทวัรท์ี�ทา่นชาํระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึ�ง 

- หากวนัเดนิทาง เจา้หน้าที�สายการบนิ หรอื ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนงัสอืเดนิทาง  
(พาสปอรต์) ของท่านชํารุดแมเ้พยีงเลก็น้อย เช่น เปียกนํ�า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ�ง มหีน้าใดหน้าหนึ�ง
หายไป มกีระดาษหน้าใดหน้าหนึ�งหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ 
ไม่ว่ากรณีใดๆทั �งสิ�น ทางสายการบนิ หรอื เจา้หน้าที�ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิ >ไมอ่นุญาต
ใหท้่านเดนิทางต่อไปได ้ดงันั �นกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยูใ่นสภาพดอียู่
ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีชาํรุด กรุณาตดิต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื�อทาํหนงัสอื
เดินทางฉบบัใหม่ โดยใช้ฉบบัเก่าไปอ้างอิง และ ยนืยนัด้วย พร้อมกบัแจ้งมาที�บริษทัเร็วที�สุด เพื�อ
ยนืยนัการเปลี�ยนแปลงขอ้มูลหนังสอืเดนิทาง หากทา่นไดส้ง่เอกสารมาที�บรษิทัเรยีบรอ้ยแลว้ กรณีที�ยงั
ไม่แ (ตั :วเครื�องบนิ) ท่านสามารถเปลี�ยนแปลงไดไ้มม่คีา่ใชจ้า่ย แต่หากออกบตัรโดยสาร (ตั :วเครื�องบนิ) 
เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ >ในการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายที�เกดิขึ�นจรงิทั �งหมด ซึ�งโดยส่วนใหญ่
ตั :วเครื�องบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วนั ทั �งนี�ขึ�นอยู่กบักระบวนการและ
ขั �นตอนของแต่ละคณะ 

- เกี�ยวกบัที�นั �งบนเครื�องบนิ เนื�องจากบตัรโดยสาร (ตั :ว) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพเิศษ) สาย
การบนิ ขอสงวนสทิธิ >ในการเลอืกที�นั �งบนเครื�องบนิ กรณีลูกคา้เดนิทางดว้ยกนั กรุณาเชค็อนิพรอ้มกนั 
และ สายการบนิจะพยายามที�สุดใหท้า่นไดน้ั �งดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากที�สุด  

- ขอ้มูลเพิ�มเตมิเกี�ยวกบัหอ้งพกัในโรงแรมที�พกั เนื�องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม
แตกต่างกัน จึงอาจทําให้ห้องพกัแบบห้องพกัเดี�ยว (SINGLE) และห้องคู่ (TWIN/DOUBLE) และ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หอ้งพกัแบบ f ท่าน (TRIPLE) จะแตกต่างกนั บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละชั �นกนั 
(ไมต่ดิกนัเสมอไป) 

- กรณีที�ท่านไม่ผ่านด่านตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (หา้มไม่ใหเ้ดนิทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆทั �งสิ�น ทาง
บรษิทัขอสงวนสทิธิ >ในการคนืคา่ใชจ้า่ยใหไ้มว่า่สว่นใดสว่นหนึ�งทั �งสิ�น 

- ขอสงวนสทิธิ >การเก็บค่านํ�ามนัและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิ�ม หากสายการบนิมกีารปรบัขึ�นก่อนวนั
เดนิทาง  

- มคัคุเทศก์ พนักงาน และตวัแทนของผู้จดั ไม่มีสิทธิในการให้คําสญัญาใดๆทั �งสิ�นแทนบริษัทผู้จดั 
นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อีาํนาจของผูจ้ดักํากบัเทา่นั �น 

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ > ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทั �งสิ�น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบนิ , การ
ยกเลกิบนิ , การประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาติ , การนําสิ�งของผดิ
กฎหมาย ซึ�งอยูน่อกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทั  

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ > ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทั �งสิ�น หากเกดิสิ�งของสูญหายระหว่างการเดนิทาง ไม่ว่า
กรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสทิธิ >ในการเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายตามจรงิ กรณีท่านลมืสิ�งของไวท้ี�โรงแรม
และจาํเป็นตอ้งสง่มายงัจุดหมายปลายทางตามที�ทา่นตอ้งการ  

- รายการนี�เป็นเพยีงขอ้เสนอที�ตอ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯอกีครั �งหนึ�ง หลงัจากไดส้ํารองโรงแรมที�
พกัในต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึ�งอาจจะปรบัเปลี�ยนตามที�ระบุใน
โปรแกรม 

** เมื8อท่านชาํระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ8งกต็าม ทางบริษทัฯ จะถือว่า
ท่านได้ยอมรบัเงื8อนไขข้อตกลงทั %งหมดนี%แล้ว ** 

หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน้่อยกวา่ p เดอืน ณ วนักลบั 
** ขอขอบพระคณุทกุท่าน ที8มอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 

 

 

 


