
 
 

ทวัรเ์กาหล ีแทกู เคยีงจ ูปูซาน (5D3N) 

สายการบนิ T’WAY (TW) 
 

 
 

บนิดว้ยสายการบนิทเีวย ์(TW) : ขึน้เครือ่งทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิ(BKK) 

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

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

**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยน ้าหนักไม่เกนิ 20 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถอืขึน้เครือ่งบนิไดน้ ้าหนักไม่เกนิ 7 ก.ก. ** 

 

วนัที ่1 สนามบนิสุวรรณภมู ิ                                                                                                          (-/-/-) 

 

23.00  คณะพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ช ัน้ 4 สายการบนิ T’WAY 

โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอนิ และ หัวหนา้ทัวร์

ใหค้ าแนะน าเพือ่เตรยีมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง  



 
 

** เกีย่วกบัทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ เน่ืองจากบัตรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพเิศษ) สายการบนิ 

ขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ กรณีลกูคา้เดนิทางดว้ยกนั กรุณาเช็คอนิพรอ้มกนั และ สายการบนิ

จะพยายามทีส่ดุใหท้่านไดน่ั้งดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีส่ดุ กรณีตอ้งการอพัเกรดทีน่ั่ง จ าเป็นตอ้งมี

คา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิ ตามรายละเอยีดทา้ยโปรแกรม ทัง้น้ีกรุณาเช็คทีน่ั่งวา่งอกีครัง้ ** 

 

 
 

 วนัที ่2 
สนามบนินานาชาตแิทก-ู วดัดงฮวาชา- สวนสนุก E- WORLD - 83 TOWER – MAGIC ART – ถนน 

DONGSEONGNO                                                                                   (-/L/D)                                                                                             

 

01.55 น าท่านเดนิทางสู ่สนามบนินานาชาตแิทก ูประเทศสาธารณรฐัเกาหลใีต ้โดยสายการบนิ T’WAY 

เทีย่วบนิที ่TW106 เมอืงแทกเูป็นเมอืงทีใ่หญ่อนัดบัทีส่ามของประเทศเกาหลใีต ้

** ส าหรบัเทีย่วบนินี ้ไมม่บีรกิารอาหารและเคร ือ่งดืม่บนเคร ือ่งบนิ กรณุารบัประทานอาหารให้

เรยีบรอ้ยกอ่นขึน้เคร ือ่งบนิ ใชเ้วลาบนิประมาณ 5 ช ัว่โมง ** 

10.05  เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตแิทก ูสาธารณรฐัเกาหลใีต ้

** ตามเวลาทอ้งถิน่ เร็วกวา่เมอืงไทยประมาณ 2 ช ัว่โมง กรณุาปรบันาฬกิาของทา่นเพือ่ความสะดวก

ในการนดัหมายเวลา ** 

หลงัทุกท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดนิทาง และตรวจรับสมัภาระเรยีบรอ้ย 

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่วดัดงฮวาซา (DONGHWASA TEMPLE) เป็นวดัเกา่แก่กวา่ 1,500 ปี สรา้งในสมัย

กษัตรยิโ์ซจแิห่งอาณาจักรชลิลา ภายในมอีมติาภะพุทธเจา้ และพระพุทธรูปหนิพระศรศีากยมุนีอยู่ดา้นนอกอยู่

ในหุบเขาพัลกงซาน อกีหนึง่ไฮไลทก็์คอืยัคซายอแรแดพุล YAKSA-YEORAEDAEBUL พระขนาดใหญ่ทีส่รา้ง

ขึน้เพือ่เป็นศนูยร์วมใจของผูม้าสวดมนตท์ าบุญมคีวามสงูถงึ 17 เมตร นอกจากน้ี ยังมหีอคอยหนิ โคมไฟหนิ รูป

ปั้นสงิโต และดอกไมท้ีป่ระดบัฐานพระพทุธรูปดา้นหลงัพระพทุธรูปเป็นหมู่หนิทีโ่อบรอบสวยงามมาก นับเป็น

ผลงานประตมิากรรมหนิระดบัโลก 

 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู ขา้วย าบบิมิบบัเสริฟ์พรอ้มซุปชาบ ู  



 
 

น าท่านเดนิทางสู ่สวนสนุกE-WORLD นับเป็นสวนสนุกประจ าเมอืงแทกแูละเป็นสวนสนุกทีใ่หญ่เป็นล าดบัที่

สามของประเทศเกาหลใีต ้เครือ่งเลน่ที ่ได ้รับความนยิมมากทีส่ดุคอื สกายจัม้ อกีทัง้เครือ่งเลน่สดุมันส ์อาท ิ

รถไฟเหาะ ,BALLON RACE ,WATER FALL PLAZA และอืน่ๆ แล ะยังมเีทศกาลดอกไมต้ามฤดกูาลใหทุ้กท่าน

ไดเ้ลอืกมุมถ่ายภาพเพือ่นเก็บเป็นทีร่ะลกึอกีดว้ย  

น าท่านเดนิทางสู ่หอคอยชมววิทีส่งูทีส่ดุ และเป็นสญัลกัษณข์องเมอืงแทก ูหอคอยแห่งน้ีตัง้อยู่บนเนนิเดน่สง่า 

มองเห็นแตไ่กลดา้ยบนเป็นจุดชมววิทีด่ทีีส่ดุของเมอืง สามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมอืงแทกแูหง่น้ีโดยรอบ

แบบ 360 องศา **คา่บรกิารไมร่วมคา่ขึน้ลฟิท*์* จากนัน้น าท่านถ่ายภาพที ่ART MAGIC ซึง่เป็นงาน

ศลิปะภาพวาดลวงตาซึง่เป็นแนวคดิรูปแบบใหม่เพือ่ตอ้งการจะจุดประกายความคดิสรา้งสรรค ์และจนิตนาการ 

ของการสรา้งภาพโดยใชเ้ทคนคิจากภาพสามมติทิีทุ่กท่านสามารถมสีว่นร่วมกบัผลงานเหลา่น้ีได ้อย่าง

สนุกสนาน **ไมร่วมคา่เขา้**  

 
น าท่านเดนิทางสู ่DONGSEONGNO STREET ตลาดเสือ้ผา้ขนาดใหญ่ และถนนสายแฟชัน่ ทีส่ าคญัของ

เมอืงแทก ูเป็นถนนทีเ่ต็มไปดว้ยรา้นคา้มากมาย และสิน้คา้หลากหลายชนดิใหเ้ลอืกซือ้ตามรสนยิมของแตล่ะ

ท่าน มตีัง้แตเ่สือ้ผา้ ของใช ้เครือ่งประดบั เป็นจุดทีเ่หมาะกบัการชอ้ปป้ิงอย่างมาก  

 
 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนู บเูดชเิก หรอื มามา่เกาหลหีมอ้ไฟ 

ทีพ่กั DAEGU CRYSTAL HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่3 

DAEGU OTGOL VILLAGE  - เมอืงเคยีงจ ู– หมูบ่า้นคนตระกลูฉ่อย – สะพานโบราณ 

WOLJEONGGYO – หอดูดาวซอมซองแด ชมดอกมูหล์ ีย่ ์ทุง่หญา้สชีมพู – ถ า้ซอกกรูมั - วดัพลูกกุ

ซา – เมอืงปซูาน -  หาดแฮอนุแด - ตลาดแฮอนึแด                                           (B/L/D)                                                                                                                                                                                                                                



 
 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู ่DAEGU OTGOL VILLAGE เป็นทีรู่จ้ักกนัดใีนฐานะสถานทีถ่่ายท ารายการชือ่ดงัอย่าง 

RUNNING MANและซรียีเ์รือ่ง JEKYLL AND HYDE ส าหรับใครทีอ่ยากไปพักผ่อนในหมู่บา้นทีเ่งยีบสงบและร่ม

รืน่แลว้ละ่ก็เราขอแนะน าทีน่ี่เลยคะ่ ทัง้อากาศบรสิทุธิแ์ละทัศนียภาพอนัสวยงามก าลงัรอใหทุ้กท่านไดไ้ปสมัผัส  

 น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงเคยีงจ ูเป็นเมอืงหลวงเกา่ของอาณาจักรชลิลา หนึง่ในสามอาณาจักรของเกาหลี

โบราณโดยเคยีงจูเป็นเมอืงโบราณอายุกวา่สองพันปี คอืเริม่มกีารตัง้ถิน่ฐานเป็นเมอืงตัง้แตก่อ่นครสิตกาล จนมา

รุ่งเรอืงถงึขดีสดุในศตวรรษที ่7 คนสว่นใหญ่รูจ้ักเมอืงน้ีจากซรีีย่เ์รือ่ง ซอนตอ๊ก ราชนีิสามแผ่นดนิ  

 น าท่านเดนิทางสู ่หมูบ่า้นคนตระกลูฉ่อย ซึง่เป็นคนดัง้เดมิของจังหวดั GYEONGCHANGDO  

 น าท่านเดนิทางสู ่สะพานโบราณ WOLJEONGGYO เมอืง คย็องจู (GYEONGJU) สะพานโบราณ 

WOLJEONGGYO จัดไดว้า่เป็นสะพานทีส่วยทีส่ดุแหง่หนึง่ของประเทศเกาหลใีต ้ตัง้อยู่ไมไ่กลจาก สถานีรถไฟ 

GYEONGJU ทอดยาวอยู่บน แม่น ้า NAMCHEON ตดิกบัหมู่บา้นโบราณ เคยีวโชน (GYOCHON 

TRADITIONAL VILLAGE) สะพานแหง่น้ีสรา้งขึน้ในชว่ง พระเจา้คยองด็อก รัชกาลที ่35 แห่งอาณาจักรชลิลา 

 

 
 

กลางวนั   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู ไกตุ่๋นโสม 

 จากนัน้น าท่านชม หอดดูาวซอมซองแด หอดดูาวทีเ่กา่แกท่ีส่ดุทีย่ังคงเหลอือยู่ในเอเชยีตะวนัออก ถูกสรา้ง

ขึน้ในรัชสมัยของสมเด็จพระราชนีิซอนดอ๊ก(SEON DEOK) แห่งอาณาจักรชลิลา เพือ่ใชส้ าหรับการสงัเกตดาว

ในการคาดการณส์ภาพอากาศ และถูกก าหนดใหเ้ป็นสมบัตขิองชาต ิใหเ้วลาท่านถ่ายรูปกบัทุง่ดอกมูหล์ยี ์ซ ึง่

เป็นทุ่งหญา้สชีมพูซึง่อยู่บรเิวณใกล ้ๆ หอดดูาว (ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศและอณุหภูม)ิ 

 



 
 

 น าท่านชม ถ า้ซอกกรูมั (SEOKGURAM) อกีหนึง่มรดกโลก จากลานจอดรถจะเห็นอาคารสวยๆตัง้เรยีงราย

ไปตามเนนิเขา ลอ้มรอบดว้ยเทอืกเขาเป็นทวิแถว สวยงามจับตามาก เดนิขึน้เขาไปเพือ่ชมพระพุทธรปูแกะสลกั

จากหนิแกรนติอายุนับพันปีซึง่ ประดษิฐานอยู่ในถ ้า  

 น าท่านเดนิทางสู ่วดัพลูกกุซา สรา้งขึน้อาณาจักรชลิลา่มาตัง้แตปี่ ค.ศ.535 ซึง่วดัเเห่งน้ีมคีวามสวยงามเเละ

สมบูรณเ์เบบอย่างมาก จนท าใหไ้ดร้ับการคดัเลอืกเป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมจากองคก์าร UNESCO เมือ่ปี 

ค.ศ.1995 ท าใหก้ลายเป็นสถานทีท่่องเทีย่วส าคญัของเมอืงเคยีงจู ภายในวดัจะมเีจดยีเ์กา่เเก ่อนัเป็น

สญัลกัษณข์องวดัโดยเจดยีท์ัง้สององคนั์น้มกีารคดัลอกเเบบไปเเสดงทีพ่พิธิภัณฑเ์มอืงเคยีงจูอกีดว้ย ซึง่มชีือ่

เรยีกกนัวา่เจดยี ์SEOKTAP และ DABOTAP  

 
 จากนัน้เดนิทางสู ่เมอืงปซูาน 

 น าท่านเดนิทางสู ่หาดแฮอนุแด เป็นชายหาดทีม่ชี ือ่เสยีงมากทีส่ดุในประเทศเกาหล ี มหีาดทรายสขีาวยาวถงึ 

1.5 กโิลเมตรและมคีวามกวา้งของชายหาด 40-50 เมตร มนี ้าทะเลสะอาดใส ทางดา้นฝ่ังตรงขา้มถนนจาก

ชายหาด มตีลาดแฮอนึแด (HAEUNDAE MARKET) เป็นแหลง่ใหเ้ลอืกลิม้ชมิอาหารทะเลสดๆ และอาหาร

พืน้เมอืงมากมาย พลาดไม่ได ้อสิระทีจ่ะลองทาน ลกูชิน้ปลา รา้น FISH CAKE CAFE ทีห่นา้รา้นจะม ีลกูชิน้ปลา

เสยีบไมย้ักษ์เป็นสญัลกัษณใ์หเ้ห็นกนัแบบชดัๆ  

 
ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนู โอซมัพุลโกก ิหรอื สุก ีก้ ึง่น า้ก ึง่แหง้ 

ทีพ่กั BUSAN DIAMOND  HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่4 
ศูนยโ์สมแหง่รฐับาล – พพิธิภณัฑส์าหรา่ย – SONGDO SKYWALK - ศูนยส์มุนไพรน า้มนัสนเข็ม

แดง– ดวิตีฟ้ร ี– ปซูานทาวเวอร ์- ตลาดปลาจากลัช ิ– ตลาดนมัโพดง                   (B/L/-)                                                                                                                                                                                                 

 



 
 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู ่ศูนยโ์สมแหง่รฐับาล (GINSENG) เหตผุลทีเ่รยีกวา่ศนูยโ์สมแหง่รฐับาล เพราะโสมทุก

ชนดิทีน่ี่จะถูกควบคมุคณุภาพภายใตม้าตรฐานของรฐับาล ซึง่แน่นอนวา่ไดร้ับการรับรองคณุภาพจากรฐับาล 

เป็นโสมทีม่อีายุ 6 ปี ซึง่ถอืวา่มคีณุภาพดทีีส่ดุในโลก มชีือ่เสยีงทีส่ดุ ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้โสมคณุภาพ ในราคา

ถูกกวา่ประเทศไทยถงึ 2 เท่า โสมเกาหลถีอืเป็นยาบ ารุงร่างกายหรอืสามารถซือ้เป็นของฝากจากประเทศ

เกาหลใีตก็้ได ้ 

น าท่านเดนิทางสู ่พพิธิภณัฑส์าหรา่ย (SEAWEED MUSEUM) ซึง่ท่านจะไดเ้รยีนรูก้ารท าสาหร่ายของชาว

เกาหล ีประวตัคิวาม  เป็นมาและความผูกผันทีช่าวเกาหลทีีม่ตีอ่สาหร่าย 

น าท่านเดนิทางสู ่SONGDO SKYWALK (ซองโด สกายวอลค์) เป็นสะพานชมววิทีท่อดยาวลงไปในทะเล

ความยาวประมาณ 104 เมตร ตัง้อยู่บรเิวณชายหาดซองโด นอกจากน้ียังเป็นทีถ่่ายท ารายการ ดงัของเกาหล ี

เชน่ WE GOT MARRIED ฯลฯ (ไม่รวมคา่กระเชา้) 

 
กลางวนั   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู บฟุเฟ่ติป้ิ์งยา่ง 

น าท่านเดนิทางสู ่ศูนยส์มุนไพรน า้มนัสนเข็มแดง (RED PINE) เป็นผลติภัณฑท์ีส่กดัจากน ้ามันสน มี

สรรพคณุชว่ยบ ารุงร่างกาย ลดไขมัน ชว่ยควบคมุอาหารและรักษาสมดลุในร่างกายไดเ้ป็นอย่างด ี 

ชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษี ณ DUTY FREE  ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้แบรนด ์เนมน าเขา้จากตา่งประเทศ

มากมายหลากหลายชนดิ  

น าท่านเดนิทางสู ่ปซูานทาวเวอร ์(BUSAN TOWER) ตัง้อยู่ในสวนยองดซูาน  ปูซานทาวเวอรแ์ห่งน้ี สงู 69 

เมตร สงูกวา่ระดบัน ้าทะเล  120 เมตร ถอืเป็น LANDMARK ส าคญัของเมอืง ส าหรับชัน้แรกของหอคอย เป็น

บรเิวณขายของทีร่ะลกึ และงานหัตถกรรมแบบดัง้เดมิของเกาหล ีเชน่ พวงกญุแจ, เครือ่งป้ันดนิเผา, ตุก๊ตา และ

อืน่ๆ อกีมากมายคนทีม่าเทีย่วทีน่ี่ สว่นมากจะเป็นคูร่ัก ทัง้ชาวเกาหลแีละนักท่องเทีย่วตา่งชาต ิคูร่ักสว่นมากจะ

เตรยีมกญุแจมาคลอ้งตรง ทีร่าวระเบยีงรอบฐานของหอคอย เพราะมคีวามเชือ่วา่คูร่ักทีไ่ดม้าคลอ้งกญุแจทีน่ี่จะ

รักกนัยาวนานตลอดไป สว่นดา้นบนสดุของหอคอยเป็นจุดส าหรับชมววิทวิทัศนข์องเมอืงปูซานแบบพาโนราม่า 

360 องศา **ไมร่วมคา่ขึน้ลฟิทห์อคอยและกญุแจคูร่กั 



 
 

 
น าท่านเดนิทางสู ่ตลาดปลาจากลัช ิ(JAGALCHI MARKET) แหลง่รวมขายสง่ปลาทุกชนดิ ทุกวนัจะมขีอง

สดของทะเลมากมายน ามาประมูลกนัในยามเชา้มดื และชว่งสายยงัสามารถซือ้ในราคาปลกีทีค่อ่นขา้งถูก  

น าท่านเดนิทางสู ่ตลาดนมัโพดง (NAMPODONG STREET) แหลง่ชอ้ปป้ิงขนาดใหญ่อกีแห่งหนึง่ของ

เมอืงปูซาน ทีน่ี่เต็มไปดว้ยรา้นคา้ เสือ้ผา้ เครือ่งประดบั เครือ่งส าอาง ของฝาก ของทีร่ะลกึ มากมายใหท้่าน

ไดช้อ้ปป้ิงอย่างจุใจอกีทัง้ยังมอีาหารแบบ LOCAL ใหท้่านไดเ้ลอืกทานแบบเต็มที ่

 อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว  

ทีพ่กั BUSAN DIAMOND  HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 
  

 

วนัที ่5 

ศูนยร์วมเคร ือ่งส าอางค ์- ศูนยส์มุนไพรฮ็อกเกนามู –  หมูบ่า้นวฒันธรรมคมัชอน หรอืซานโตรนิีเ่กาหล ี

– SUPERMARKET - วดัแฮดงยงกงุซา – เมอืงแทก ู– ตลาดซอมุน - ถนนสตรทีฟู้ ด - สนามบนิ

นานาชาตแิทกู – สนามบนิสุวรรณภมู ิ                                                  (B/L/-)                                                                                                                   

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู ่ศูนยรว์มเคร ือ่งส าอางค ์เลอืกซือ้ผลติภัณฑบ์ ารุงผวิหนา้และเครือ่งส าอางคห์ลากหลายแบ

รนด ์อาท ิB2B ,CLOSEE DR.,ROJUKISS, ครมีเมอืกหอยทาก, เซรั่มพษิง,ู ครมีโบท็อก, เจลอโรเวร่า. ครมีน ้า



 
 

แตก, BB CREAM ฯลฯ แวะชม รา้นน ้ามันสนเข็มแดง มหศจัรรยแ์ห่งธรรมชาตผ่ิานผลงานการวจิัยมากมายจาก

มหาวทิยาลยัแหง่ชาตโิซล ประเทศเกาหลใีตม้สีรรพคณุชว่ยลดไขมันัและน ้าตาลในกระแสเลอืด ป้องกนัการ

เกดิเสน้เลอืด ตบี แตก ตนั และสามารถลา้งสารพษิในร่างกายเพือ่เพิม่ภูมติา้นทานและท าใหอ้ายุยนืแบบชาว

เกาหล ี 

น าท่านเดนิทางสู ่ศูนยส์มุนไพรฮ็อกเกตนามู (RAISIN TREE) ตน้ไมช้นดิน้ีเจรญิเตบิโตในป่าลกึบนภูเขาที่

ปราศจากมลภาวะและระดบัสงูเหนือน ้าทะเล 50-800 เมตร เมล็ดพันธุข์องสมุนไพรฮ็อกเกตนามูน้ี เป็นทีน่ยิม

ของคนเกาหลรีุ่นใหม่ เพราะมผีลชว่ยดแูลตบัใหแ้ข็งแรง ป้องกนัโรคตบัแข็งไม่ถูกท าลายจากการดืม่

แอลกอฮอล ์กาแฟ บุหรี ่สารตกคา้งจากอาหารและยา 

น าท่านเดนิทางสู ่หมูบ่า้นวฒันธรรมคมัชอน หรอื ซานโตรนิีเ่กาหล ีโดยชือ่เรยีกน้ีมาจากลกัษณะอนัโดด

เดน่ของหมู่บา้นวฒันธรรมคมัชอน หมูบ่า้นทีต่ัง้อยู่บน เนนิเขา เรยีงตวัส ลบักนัไปมาสสีนัสดใส ในอดตีหมู่บา้น

น้ีเคยเป็นทีอ่ยู่อาศยัของของผูล้ีภ้ัยสงครามเกาหล ีจนในปี 2009 รัฐบาลเกาหล ีไดส้ง่เสรมิการท่องเทีย่วมกีาร

พัฒนาปรับปรงุทัศนียภาพ ใหน่้าอยู่มากยิง่ขึน้ โดยปรับเปลีย่น หมู่บา้นคมัชอนใหม้สีสีนัโดดเดน่ดว้ยการทาสี

วาดภาพ ตามก าแพงและตวับา้น ใหด้สูดใส น่ารัก บา้นเรอืน หลายหลงัเปลีย่นเป็นสตดูโิอและแกลลอรีบ่างจุดก็

เป็นรา้นขายสนิคา้ ทัง้สนิคา้พืน้เมอืงสนิคา้สมยัใหม่ รวมไปถงึรา้นกาแฟ และไดโ้ดง่ดงัจากซรีีย่เ์รือ่ง RUNNING 

MAN ทีม่าถ่ายท าทีน่ี่ จงึท าใหห้มู่บา้นวฒันธรรมคมัชอนแห่งน้ีเป็นทีรู่จ้ักมนัีกท่องเทีย่วชาวเกาหลแีละ

ตา่งประเทศมาเทีย่วกนัมากขึน้  

 
เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู ชาบชูาบู 

น าท่านเดนิทางสู ่รา้นละลายเงนิวอน SUPER MARKET เลอืกซือ้สนิคา้เกาหลโีดยเฉพาะของกนิ เชน่ บะหมี่

ซนิราเมยีน (มาม่าสไตลเ์กาหล)ี,อดูง้,กมิจ,ิขนมช็อคโกพ้าย,น ้าจิม้ปรงุรสหมูย่างเกาหล,ีไกตุ่น๋โสมส าเร็จรูป ใน

ราคาพเิศษ  

น าท่านเดนิทางสู ่วดัแฮดงยงกงุซา (HAEDONG YONGGUNGSA TEMPLE) วดัเกา่แกท่ีส่วยสดุในปูซาน 

สรา้งอยู่บนโขดหนิรมิทะเล มาตัง้แตปี่ 1376 และไดท้ าการบูรณะอกีครัง้ในปี 1970 จนมาถงึปัจจุบัน โดยจะมี

เจดยีส์ามชัน้ และสงิโตสีต่วั หันหนา้ออกไปทางทะเล ซึง่สงิโตทัง้สีต่วัน้ี คอืสญัลกัษณข์องความยนิด ีความ

โกรธ ความเศรา้ และความสขุ  



 
 

 
จากนัน้น าทุกท่านเดนิทางกลบัสู่ เมอืงแทก ู

น าท่านเดนิทางสู ่ตลาดซอมุน หนึง่ในตลาดทีเ่กา่แกท่ี่สดุของเมอืงแทก ูด าเนนิการคา้มาตัง้แตส่มัยโซชอน 

ปัจจุบันเป็นตลาดใหญ่ทีร่วมสนิคา้อปุโภค บรโิภคไวห้ลากหลายประเภทเปรยีบเสมอืนย่านจตจุักร ประตนู ้า 

เดนิทางสู ่ถนนสตรทีฟู้ ด เต็มไปดว้ยรา้นอาหารพืน้เมอืงยอดนยิมของเกาหล ีกระจายตามสองฝ่ังถนน  

อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว 

ไดเ้วลาพอสมควรเดนิทางสู ่สนามบนิแทก ู

21.25 น าท่านเดนิทางสู ่ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิประเทศไทย โดยสายการบนิ T’WAY เทีย่วบนิ

ที ่TW105 ** ไมม่บีรกิารอาหารและเคร ือ่งดืม่บนเคร ือ่งบนิ กรณุารบัประทานอาหารใหเ้รยีบรอ้ยกอ่น

ขึน้เคร ือ่งบนิ หรอื ทา่นสามารถเลอืกซือ้อาหารและเคร ือ่งดืม่ไดบ้นเคร ือ่งบนิ ใชเ้วลาบนิประมาณ 5 

ช ัว่โมง ** 

01.55+1 เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวสัดภิาพ พรอ้มกบัความประทับใจ 

 

อตัราคา่บรกิาร 

 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่หอ้งละ 

2-3 ทา่น  

อตัราทา่นละ 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่ 

เด็กมเีตยีง 

(เด็กอายุไมเ่กนิ 12 

ปี) 

อตัราเด็ก ทา่นละ 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

เด็กไมม่เีตยีง 

(เด็กอายุไมเ่กนิ 12 

ปี) 

อตัราเด็ก ทา่นละ 

พกัเดีย่ว 

เพิม่ 

อตัรา หอ้งละ 

ไมใ่ชต้ ัว๋

เคร ือ่งบนิ

อตัรา  

ทา่นละ 

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 ตุลาคม 62 17,999 17,999 17,999 6,000 10,900 

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

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

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

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

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



 
 

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

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

25 – 29 ตุลาคม 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 พฤศจกิายน62 16,999 16,999 16,999 6,000 10,900 

07 - 11 พฤศจกิายน62 16,999 16,999 16,999 6,000 10,900 

08 - 12 พฤศจกิายน62 16,999 16,999 16,999 6,000 10,900 

12 - 16 พฤศจกิายน62 15,999 15,999 15,999 6,000 10,900 

13 - 17 พฤศจกิายน62 16,999 16,999 16,999 6,000 10,900 

15 - 19 พฤศจกิายน62 16,999 16,999 16,999 6,000 10,900 

19 - 23 พฤศจกิายน62 15,999 15,999 15,999 6,000 10,900 

20 - 24 พฤศจกิายน62 16,999 16,999 16,999 6,000 10,900 

22 - 26 พฤศจกิายน62 16,999 16,999 16,999 6,000 10,900 

26 - 30 พฤศจกิายน62 16,999 16,999 16,999 6,000 10,900 

 

ราคาเด็กอายุไมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (INFANT) ทา่นละ 5,900 บาท ** (ไมม่ที ีน่ ัง่บนเคร ือ่งบนิ) 

 

อตัรานีย้งัไมร่วมคา่ทปิพนกังานขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนยีม 50,000 วอน ตอ่ ทรปิ 

ตอ่ ลูกคา้ ผูเ้ดนิทาง 1 ทา่น รวมไปถงึเด็ก ยกเวน้เด็กอายุไมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (INFANT) ท ัง้นีท้า่น

สามารถใหม้ากกวา่นีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น โดยสว่นนี ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ

เรยีกเก็บกอ่นเดนิทางทกุทา่น ทีส่นามบนิ ในวนัเช็คอนิ  

 

ส าคญั!! :  กรณีผูเ้ดนิทางถกูปฏเิสธการเขา้ – ออกประเทศจากประเทศตน้ทางและปลายทาง ท ัง้จากทีด่า้นหนา้

เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิ หรอืจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืงก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบ

คา่ใชจ้า่ยทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา และ จะไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทวัรท์ ีท่า่นช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใด

สว่นหนึง่ 

 

หมายเหตุ : ตามนโยบายการโปรโมทสนิคา้พืน้เมอืงของรฐับาลเกาหลรีว่มกบัการทอ่งเทีย่วเกาหล ีในนามของ

รา้นรฐับาล ซึง่จ าเป็นตอ้งระบไุวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์ จงึอยากเรยีนชีแ้จงลูกคา้

ทกุทา่นวา่ รา้นรฐับาลทกุรา้นจ าเป็นตอ้งแวะชม จะซือ้หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยูก่บัความพอใจของลูกคา้เป็น

หลกั และถา้หากลูกคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาล ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยที่

เกดิข ึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 100 USD / ทา่น / รา้น 

 

อตัราคา่บรกิารนี ้รวม 

 คา่บัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ตัว๋) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถงึคา่ภาษี

สนามบนิและคา่ภาษีน ้ามันทุกแห่ง กรณีตอ้งการอพัเกรด UPGRADE หรอื เปลีย่นแปลงบัตรโดยสาร ไม่วา่เทีย่วใด 

เทีย่วหนึง่ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ โดยอา้งองิคา่ใชจ้่ายการจองทัวรแ์บบ ไม่ใชต่ัว๋เครือ่งบนิ ตามที่

ตามทีต่ารางอตัราคา่บรกิารระบ ุ

 คา่ธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ คา่น า้หนกัสมัภาระ สายการบนิ T’WAY ก าหนด

น า้หนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเคร ือ่งไป-กลบั ทา่นละ 20 กก. สมัภาระถอืขึน้เคร ือ่ง(CARRY ON) 7 กก.ตอ่

ท่าน (ตามเงือ่นไขของสายการบนิ) ** 



 
 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยังไม่รวมทปิพนักงานขบัรถ) 

 คา่โรงแรมทีพ่ักระดบัมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ (พัก 2-3 ท่าน ตอ่ หอ้ง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขนักฬีา 

หรอื กจิกรรมอืน่ๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะยุเต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นโรงแรมทีพ่ัก ไป

เป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั 

 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบุ กรณีไม่รวมจะชีแ้จงแตล่ะสถานทีใ่นโปรแกรม 

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบุ โดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    

 คา่มัคคเุทศกท์ีค่อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 คา่เบีย้ประกนัอบุัตเิหตใุนการเดนิทางท่องเทีย่วตา่งประเทศ วงเงนิประกนัสงูสดุท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไข

ตามกรรมธรรม)์  

 

อตัราคา่บรกิารนี ้ไมร่วม 

× คา่ใชจ้่ายสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์น

หอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบุในรายการ 

× คา่ทปิพนกังานขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนยีม 50,000 วอน ตอ่ ทรปิ ตอ่ ลกูคา้ 

ผูเ้ดนิทาง 1 ท่าน รวมไปถงึเด็ก ยกเวน้เด็กอายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (INFANT) ทัง้น้ีท่านสามารถให ้

มากกวา่น้ีไดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยสว่นน้ี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บ

กอ่นเดนิทางทุกท่าน ทีส่นามบนิ ในวนัเช็คอนิ 

× คา่ธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน  

× คา่ธรรมเนียมการจองทีน่ั่งบนเครือ่งบนิตามความตอ้งการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัสายการ

บนิ และ รุ่นของเครือ่งบนิแตล่ะไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยู่ทีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 

× ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

× คา่ธรรมเนียมการขอวซีา่ท่องเทีย่ว กรณีทีส่ถานทูตแจง้ใหย้ืน่ขอวซีา่แบบกระทันหันกอ่นเดนิทางตามจรงิ ประเทศ

เกาหลใีต ้อนุญาตใหท้่านทีถ่อืหนังสอืเดนิทางไทย และมวีตัถุประสงคเ์ดนิทางไปประเทศเกาหลใีต ้เพือ่การ

ท่องเทีย่ว ไมจ่ าเป็นตอ้งยืน่ขอวซีา่ โดยสามารถพ านักไดไ้ม่เกนิ 90 วนั ตอ่ครัง้ 

 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ 

- กรุณาท าการจองลว่งหนา้อย่างนอ้ย 30 วนั กอ่นออกเดนิทาง พรอ้มช าระเงนิมัดจ าครัง้ที ่1 ท่านละ 10,000 บาท 

หลงัจากสง่เอกสารยนืยันการจอง 1 วนั ตวัอย่างเชน่ ท่านจองวนัน้ี กรุณาช าระเงนิในวนัถัดไป กอ่นเวลา 16.00 น. 

เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมัตทิันท ีหากยังไม่ไดร้บัยอดเงนิตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมคีวามประสงค์

จะตอ้งเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นตอ้งท าจองเขา้มาใหม่ น่ันหมายถงึวา่ กรณีทีม่ีควิรอ (WAITING LIST) ก็

จะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ ตามล าดบั เน่ืองจากทุกพเีรยีด เรามทีีน่ั่งราคาพเิศษจ านวนจ ากดั ยกเวน้โปรแกรมราคา

พเิศษ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บคา่บรกิาร เต็มจ านวน เทา่น ัน้  

- กรุณาช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอือย่างนอ้ย 20 วนั กอ่นออกเดนิทาง หากท่านไม่ช าระภายในระยะเวลาทีท่ีบ่รษัิท

ก าหนด ทางบรษัิทจะถอืวา่ท่านสละสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถคนืเงนิมัดจ าใหท้่านใดไม่

วา่สว่นในสว่นหนึง่ก็ตาม 

- กรณีลกูคา้ท าการจองภายในระยะเวลาคงเหลอืไม่ถงึ 15 วนั กอ่นออกเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีก

เก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน 100% 

เง ือ่นไขการยกเลกิ และ เปลีย่นแปลงการเดนิทาง 

 - ยกเลกิการเดนิทาง ไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั กอ่นวนัเดนิทาง คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 



 
 

 ** ยกเวน้ พเีรยีดทีม่วีนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 45 วนั กอ่นเดนิทาง ** 

     - ยกเลกิการเดนิทาง 15-29 วนั กอ่นวนัเดนิทาง คนืค่าบรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 

- ยกเลกิการเดนิทาง 15 วนั กอ่นวนัเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระมาแลว้ทัง้หมดทัง้น้ี 

ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากคา่บรกิารทีช่ าระแลว้เน่ืองในการเตรยีมการจัดการน าเทีย่วใหแ้ก่

นักท่องเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตัว๋เครือ่งบนิ การจองทีพ่ัก ฯลฯ 

- ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบ และ คนืคา่ทัวรส์ว่นใดสว่นหนึง่ใหท้่านไดไ้ม่วา่กรณีใดๆทัง้สิน้ เชน่ สถานทูต

ปฏเิสธวซีา่ ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ฯลฯ 

- กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชือ่) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิททราบลว่งหนา้ อย่างนอ้ย 20 วนั กอ่นออ

นออกเดนิทาง กรณีแจง้หลงัจากเจา้หนา้ทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไม่วา่สว่นใดสว่นหนึง่ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์

ในการเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัชว่งพเีรยีดวนัทีเ่ดนิทาง และกระบวนการของแตล่ะ

คณะ เป็นส าคญัดว้ย กรุณาสอบถามกบัเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง (เลือ่นวนัเดนิทาง) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักคา่ใชจ้่ายการ

ด าเนนิการตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิส าหรับการด าเนนิการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไม่วา่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

เง ือ่นไขส าคญัอืน่ๆทีท่า่นควรทราบกอ่นการเดนิทาง 

- คณะจะสามารถออกเดนิทางไดต้ามจ าเป็นตอ้งมขีึน้ต า่ อย่างนอ้ย 25 ท่าน หากต า่กว่าก าหนด คณะจะไม่สามารถ

เดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีีจ่ะ

ประสานงาน เพือ่ใหทุ้กท่านเดนิทางตามความประสงคต์อ่ไป  

- ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลือ่นการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯ 

จะแจง้ใหท้่านทราบลว่งหนา้เพือ่วางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้น้ี กอ่นคอนเฟิรม์ลางาน กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ที่

เป็นกรณีพเิศษทุกครัง้หากท่านลางานแลว้ไม่สามารถเปลีย่นแปลงได ้ 

- กรณีทีท่่านเป็นอสิลาม ไม่ทานเน้ือสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร ์(WHEEL CHAIR) กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่าง

นอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทาง หรอืตัง้แตท่ีท่่านเริม่จองทัวร ์เพือ่ใหท้างบรษัิทประสานงานกบัสายการบินเพือ่จัดเตรยีม

ลว่งหนา้ กรณีมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิ ทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

- กรุณาสง่รายชือ่ผูเ้ดนิทาง พรอ้มส าเนาหนา้แรกของหนังสอืเดนิทางทุกท่านใหก้บัเจา้หนา้ทีห่ลงัจากช าระเงนิกรณีที่

ท่านเดนิทางเป็นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณาแจง้รายนามคูน่อนกบัเจา้หนา้ทีใ่หท้ราบ 

- กรณีทีอ่อกบัตรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดสว่นใดผดิ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการรับผดิชอบไมว่า่

สว่นใดสว่นหนึง่ หากท่านไม่ด าเนนิการสง่ส าเนาหนา้แรกของหนังสอืเดนิทางใหท้างบรษัิทเพือ่ใชใ้นการออกบัตร

โดยสาร 

- หลงัจากท่านช าระคา่ทัวรค์รบตามจ านวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทจะน าสง่ใบนัดหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางให ้

ท่านอย่างนอ้ย 3 หรอื 7 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

- อตัราทัวรน้ี์ เป็นอตัราส าหรับบัตรโดยสารเครือ่งบนิแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลือ่นไฟลท์ วนั ไป 

หรอื กลบัสว่นใดได ้จ าเป็นจะตอ้งไป และ กลบั ตามก าหนดการเท่านัน้ หากตอ้งการเปลีย่นแปลงกรุณาตดิตอ่

เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- ทางบรษัิทไมม่นีโยบายจัดคูน่อนใหก้บัลกูคา้ทีไ่ม่รูจ้ักกนัมากอ่น เชน่ กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นตอ้งช าระ

คา่หอ้งพักเดีย่วตามทีร่ะบ ุ

- หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายุใชง้านไดค้งเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วนักลบั  

- ส าหรับลกูคา้ทีเ่ดนิทาง 3 ท่าน และ ตอ้งการพักหอ้งส าหรับ 3 ท่าน อาจมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิไดใ้นบางกรณี ขน้อยู่

กบัโรงแรมทีค่ณะนัน้ๆพักวา่มหีอ้งรอบรับส าหรับ 3 ท่าน หรอื (TRIPLE ROOM) หรอืไม่ กรณีไม่ม ีท่านจ าเป็น

จะตอ้งช าระคา่ใชจ้่ายเพิม่ (พักเดีย่ว) ตามจรงิ ยกเวน้เด็กทีม่อีายุต า่กวา่ 12 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั 

- การใหท้ปิถอืเป็นธรรมเนียมปฏบิัตสิ าหรบันักท่องเทีย่วทีเ่ดนิทางไปตา่งประเทศ โดยผูใ้หบ้รกิารจะตอ้งหวงัสนิน ้าใจ

เล็กๆนอ้ยๆ เป็นเรือ่งปกต ิจงึรบกวนใหท้่านเตรยีมคา่ใชจ้า่ยในสว่นน้ีเพือ่มอบใหเ้ล็กๆนอ้ยๆ ตามความเหมาะสม 



 
 

- ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากฤดกูาล สภาพภูมอิากาศ เหตกุาร

ทางการเมอืง การลา่ชา้ของสายการบนิ เงือ่นไขการใหบ้รกิารของรถในแตล่ะประเทศ เป็นตน้ โดยสว่นน้ีทางบรษัิท

จะค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั หากกรณีทีจ่ าเป็นจะตอ้งมคีา่ใชจ้่ายเพิม่ ทางบรษัิทจะแจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ 

- เน่ืองจากการเดนิทางท่องเทีย่วในครัง้น้ี เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษัิทตวัแทนในตา่งประเทศ ทางบรษัิท

จงึขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรับเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางสว่น หรอื สว่นใดสว่นหนึง่ทีท่่านไม่ตอ้งการไดร้บับรกิาร 

หากระหวา่งเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่วา่ดว้ยสาเหตใุดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์

ในการไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายไม่วา่สว่นใดสว่นหนึง่ใหท้า่น เน่ืองจากทางบรษัิทไดท้ าการจองและถูกเก็บคา่ใชจ้่าย

แบบเหมาจ่ายไปลว่งหนา้ทัง้หมดแลว้ 

- กรณีทีท่่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา และ 

จะไม่สามารถคนืเงนิคา่ทัวรท์ีท่่านช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไม่วา่สว่นใดสว่นหนึง่ 

- หากวนัเดนิทาง เจา้หนา้ทีส่ายการบนิ หรอื ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนังสอืเดนิทาง  

(พาสปอรต์) ของท่านช ารุดแมเ้พยีงเล็กนอ้ย เชน่ เปียกน ้า ขาดไปหนา้ใดหนา้หนึง่ มหีนา้ใดหนา้หนึง่หายไป มี

กระดาษหนา้ใดหนา้หนึง่หลดุออกมา มรีอยแยกระหวา่งสนัของเลม่หนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไม่วา่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

ทางสายการบนิ หรอื เจา้หนา้ทีด่า่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิไ์ม่อนุญาตใหท้่านเดนิทางตอ่ไปได ้ดงันัน้

กรุณาตรวจสอบ และ ดแูล หนังสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา 

- เกีย่วกบัทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ เน่ืองจากบัตรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพเิศษ) สายการบนิ ขอ

สงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ กรณีลกูคา้เดนิทางดว้ยกนั กรุณาเช็คอนิพรอ้มกนั และ สายการบนิจะ

พยายามทีส่ดุใหท้่านไดน่ั้งดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากที่สดุ  

- ขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัหอ้งพักในโรงแรมทีพ่ัก เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึ

อาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งพักเดีย่ว (SINGLE) และหอ้งคู ่(TWIN/DOUBLE) และ หอ้งพักแบบ 3 ท่าน (TRIPLE) 

จะแตกตา่งกนั บางโรงแรม หอ้งพักแตล่ะแบบอาจจะอยูค่นละชัน้กนั (ไม่ตดิกนัเสมอไป) 

- กรณีทีท่่านไม่ผ่านดา่นตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (หา้มไม่ใหเ้ดนิทางตอ่ ไม่วา่กรณีใดๆทัง้สิน้ ทางบรษัิทขอสงวน

สทิธิใ์นการคนืคา่ใชจ้่ายใหไ้ม่วา่สว่นใดสว่นหนึง่ทัง้ส ิน้ 

- ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง  

- บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการไมร่ับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การ

ประทว้ง , การนัดหยุดงาน , การกอ่การจลาจล , ภัยธรรมชาต ิ, การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความ

รับผดิชอบของบรษัิท  

- บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการไมร่ับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายระหวา่งการเดนิทาง ไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม 

และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายตามจรงิ กรณีท่านลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจ าเป็นตอ้งสง่มายัง

จุดหมายปลายทางตามทีท่่านตอ้งการ  

- รายการน้ีเป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึ่ง หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมทีพ่ักใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 

 

** เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ก็ตาม ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบั

เง ือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้ ** 

หนังสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายุใชง้านไดค้งเหลอืไม่นอ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วนักลบั 


