
 
 

 

 

 

 
   

 
 

 
  
 
 

 
 

 
             
  

บนิดว้ยสายการบนิทเีวย ์(TW) : ขนึเครอืงทสีนามบนิสุวรรณภูม ิ(BKK) 
TW106 BKK(กรงุเทพ) - TAE(แทก)ู 01.55-09.50 

TW105 TAE(แทก)ู - BKK(กรงุเทพ) 21.25-01.55 
**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยนําหนกัไม่เกนิ  ก.ก. (  ชนิ) และ ถอืขนึเครอืงบนิไดนํ้าหนกัไมเ่กนิ  ก.ก. ** 

วนัที  
สนามบินสวุรรณภมิู                                                                                                           (-/-/-

) 
 

23.00  คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสวุรรณภมิู อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชนั  สายการ

บิน T’WAY โดยมเีจา้หน้าทขีองบรษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั อาํนวยความสะดวกตลอดขนัตอนการ

เชค็อนิ และ หวัหน้าทวัรใ์หค้าํแนะนําเพอืเตรยีมความพรอ้มก่อนออกเดนิทาง  

** เกยีวกบัทนีังบนเครอืงบนิ เนืองจากบตัรโดยสาร (ตวั) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพเิศษ) 

สายการบนิ ขอสงวนสทิธใินการเลอืกทนีังบนเครอืงบนิ กรณีลูกคา้เดนิทางดว้ยกนั กรุณาเช็คอนิ

พร้อมกนั และ สายการบินจะพยายามทสีุดให้ท่านได้นังด้วยกนั หรอื ใกล้กนัให้มากทีสุด กรณี

ต้องการอพัเกรดทนีัง จําเป็นต้องมคี่าใช้จ่ายเพมิเตมิ ตามรายละเอียดท้ายโปรแกรม ทงันีกรุณา

เชค็ทนีังวา่งอกีครงั ** 



 
 

 

 
 

 วนัที  

สนามบินนานาชาติแทก-ู วดัดงฮวาชา- สวนสนุก E- WORLD - 83 TOWER – MAGIC ART – 

ถนน DONGSEONGNO                                                                                   (-

/L/D)                                                                                             
 

01.55 นําท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติแทก ูประเทศสาธารณรฐัเกาหลีใต้ โดยสายการบิน 

T’WAY เทยีวบนิท ีTW106 เมอืงแทกเูป็นเมอืงทใีหญ่อนัดบัทสีามของประเทศเกาหลใีต ้

** สําหรบัเทียวบินนี ไม่มีบริการอาหารและเครืองดืมบนเครืองบิน กรุณารบัประทาน

อาหารให้เรียบรอ้ยก่อนขึนเครืองบิน ใช้เวลาบินประมาณ  ชวัโมง ** 

.   เดนิทางถงึ สนามบินนานาชาติแทก ูสาธารณรฐัเกาหลีใต้ 

** ตามเวลาท้องถิน เรว็กว่าเมืองไทยประมาณ  ชวัโมง กรณุาปรบันาฬิกาของท่านเพือ

ความสะดวกในการนัดหมายเวลา ** 

หลงัทุกท่านผา่นขนัตอนการตรวจหนงัสอืเดนิทาง และตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ย 

 จากนนันําท่านเดนิทางสู่ วดัดงฮวาซา (DONGHWASA TEMPLE) เป็นวดัเก่าแก่กว่า ,  ปี 

สรา้งในสมยักษตัรยิโ์ซจแิห่งอาณาจกัรชลิลา ภายในมอีมติาภะพุทธเจา้ และพระพุทธรปูหินพระศรี

ศากยมุนีอยู่ด้านนอกอยู่ในหุบเขาพลักงซาน อีกหนึงไฮไลท์ก็คือยัคซายอแรแดพุล YAKSA-

YEORAEDAEBUL พระขนาดใหญ่ทสีรา้งขนึเพอืเป็นศูนย์รวมใจของผูม้าสวดมนต์ทาํบุญมคีวาม

สูงถึง  เมตร นอกจากนี ยงัมีหอคอยหิน โคมไฟหิน รูปปันสิงโต และดอกไม้ทีประดับฐาน

พระพทุธรปูดา้นหลงัพระพุทธรปูเป็นหมู่หนิทโีอบรอบสวยงามมาก นับเป็นผลงานประตมิากรรม

หนิระดบัโลก 



 
 

 
กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู ข้าวยาํบิบิมบบัเสิรฟ์พร้อมซุปชาบ ู  

นําท่านเดนิทางสู ่สวนสนุกE-WORLD นับเป็นสวนสนุกประจาํเมอืงแทกูและเป็นสวนสนุกทใีหญ่

เป็นลําดบัทสีามของประเทศเกาหลใีต้ เครอืงเล่นท ีได ้รบัความนิยมมากทสีุดคอื สกายจมั อกีทงั

เครอืงเล่นสุดมนัส ์อาท ิรถไฟเหาะ ,BALLON RACE ,WATER FALL PLAZA และอนืๆ แล ะยงัมี

เทศกาลดอกไมต้ามฤดกูาลใหทุ้กท่านไดเ้ลือกมุมถ่ายภาพเพอืนเกบ็เป็นทรีะลกึอกีดว้ย  

นําท่านเดนิทางสู ่83 TOWER หอคอยชมววิทสีูงทสีุด และเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงแทกู หอคอย

แห่งนีตงัอยูบ่นเนินเดน่สงา่ มองเหน็แต่ไกลดา้ยบนเป็นจดุชมววิทดีทีสีดุของเมอืง สามารถมองเหน็

ทศันียภาพของเมอืงแทกูแห่งนีโดยรอบแบบ 360 องศา **ค่าบริการไม่รวมค่าขึนลิฟท์** จากนนั

นําท่านถ่ายภาพท ีART MAGIC ซงึเป็นงานศลิปะภาพวาดลวงตาซงึเป็นแนวคดิรปูแบบใหม่เพอื

ต้องการจะจุดประกายความคดิสรา้งสรรค์ และจนิตนาการ ของการสร้างภาพโดยใช้เทคนิคจาก

ภาพสามมติทิทีุกท่านสามารถมสีว่นร่วมกบัผลงานเหล่านีได ้อยา่งสนุกสนาน **ไม่รวมค่าเข้า**  

 
นําท่านเดนิทางสู่ DONGSEONGNO STREET ตลาดเสอืผ้าขนาดใหญ่ และถนนสายแฟชนั ที

สําคญัของเมอืงแทกู เป็นถนนทเีตม็ไปดว้ยรา้นคา้มากมาย และสนิคา้หลากหลายชนิดใหเ้ลอืกซอื

ตามรสนิยมของแต่ละท่าน มีตงัแต่เสอืผ้า ของใช้ เครอืงประดบั เป็นจุดทีเหมาะกบัการช้อปปิง

อย่ากมาก  

คาํ บริการอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร เมนู บเูดชิเก หรือ มาม่าเกาหลีหม้อไฟ 

ทีพกั DAEGU CRYSTAL HOTEL หรอืเทียบเท่า 



 
 

 

วนัที 3 

เมืองเคียงจู – หมู่บา้นคนตระกลูฉ่อย –ถาํซอกกรูมั - หอดดูาวซอมซองแด – สะพาน

โบราณ WOLJEONGGYO - วดัพลกูกุซา – เมืองปซูาน -  หาดแฮอุนแด - ตลาดแฮอึนแด - 

ท่าเรือยอรช์ เบย ์                                                                                                   (B/L/D)                                            
 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 นําท่านเดนิทางสู ่เมืองเคียงจู เป็นเมอืงหลวงเก่าของอาณาจกัรชลิลา หนึงในสามอาณาจกัรของ

เกาหลโีบราณโดยเคยีงจเูป็นเมอืงโบราณอายุกว่าสองพนัปี คอืเรมิมกีารตงัถนิฐานเป็นเมอืงตงัแต่

ก่อนคริสตกาล จนมารุ่งเรอืงถงึขดีสุดในศตวรรษท ี7 คนส่วนใหญ่รูจ้กัเมอืงนีจากซรียี์เรอืง ซอน

ต๊อก ราชนีิสามแผ่นดนิ  

 นําท่านเดนิทางสู่ หมู่บ้านคนตระกลูฉ่อย ซงึเป็นคนดงัเดมิของจงัหวดั GYEONGCHANGDO 

นําท่านชม ถาํซอกกรูมั (SEOKGURAM) อกีหนึงมรดกโลก จากลานจอดรถจะเหน็อาคารสวยๆ

ตงัเรยีงรายไปตามเนินเขา ล้อมรอบด้วยเทอืกเขาเป็นทวิแถว สวยงามจบัตามาก เดนิขนึเขาไป

เพอืชมพระพทุธรปูแกะสลกัจากหนิแกรนิตอายนุับพนัปีซงึ ประดษิฐานอยูใ่นถาํ  

 
 จากนันนําท่านชม หอดูดาวซอมซองแด หอดูดาวทเีก่าแก่ทีสุดทียงัคงเหลืออยู่ในเอเชีย

ตะวนัออก ถูกสรา้งขนึในรชัสมยัของสมเดจ็พระราชนีิซอนด๊อก(SEON DEOK) แห่งอาณาจกัร

ชลิลา เพอืใชส้าํหรบัการสงัเกตดาวในการคาดการณ์สภาพอากาศ และถกูกําหนดใหเ้ป็นสมบตัขิอง

ชาต ิ

 



 
 

กลางวนั   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู ไก่ตุ๋นโสม 

 นําท่านเดนิทางสู่ สะพานโบราณ WOLJEONGGYO เมอืง คยอ็งจ ู(GYEONGJU) สะพาน

โบราณ WOLJEONGGYO จดัไดว้่าเป็นสะพานทสีวยทสีุดแห่งหนึงของประเทศเกาหลใีต ้ตงัอยู่ไม่

ไกลจาก สถานีรถไฟ GYEONGJU ทอดยาวอยู่บน แม่นํา NAMCHEON ตดิกบัหมู่บา้นโบราณ 

เคยีวโชน (GYOCHON TRADITIONAL VILLAGE) สะพานแห่งนีสรา้งขนึในช่วง พระเจา้คยองด็

อก รชักาลท ี  แห่งอาณาจกัรชลิลา 

 นําท่านเดนิทางสู ่ วดัพลูกกุซา สรา้งขนึอาณาจกัรชลิล่ามาตงัแต่ปี ค.ศ.535 ซงึวดัเเห่งนีมคีวาม

สวยงามเเละสมบูรณ์เเบบอย่างมาก จนทําให้ไดร้บัการคดัเลือกเป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมจาก

องค์การ UNESCO เมอืปี ค.ศ.1995 ทําให้กลายเป็นสถานทที่องเทยีวสําคญัของเมอืงเคยีงจ ู

ภายในวดัจะมเีจดยี์เก่าเเก่ อนัเป็นสญัลกัษณ์ของวดัโดยเจดยี์ทงัสององค์นันมกีารคดัลอกเเบบไป

เเสดงทพีพิธิภณัฑเ์มอืงเคยีงจอูกีดว้ย ซงึมชีอืเรยีกกนัว่าเจดยี ์SEOKTAP และ DABOTAP  

 
 จากนนัเดนิทางสู ่เมืองปซูาน 

 นําท่านเดนิทางสู ่หาดแฮอนุแด เป็นชายหาดทมีชีอืเสยีงมากทสีุดในประเทศเกาหลี  มหีาดทราย

สขีาวยาวถงึ .  กโิลเมตรและมคีวามกวา้งของชายหาด -  เมตร มนํีาทะเลสะอาดใส ทางดา้น

ฝังตรงขา้มถนนจากชายหาด มตีลาดแฮอึนแด (HAEUNDAE MARKET) เป็นแหล่งใหเ้ลือกลมิ

ชมิอาหารทะเลสดๆ และอาหารพนืเมอืงมากมาย พลาดไม่ได ้อสิระทจีะลองทาน ลูกชนิปลา รา้น 

FISH CAKE CAFE ทีหน้ารา้นจะม ีลูกชนิปลาเสยีบไมย้กัษ์เป็นสญัลกัษณ์ใหเ้หน็กนัแบบชดัๆ 

แวะถ่ายรปูตามรอยพระเอกนางเอกเกาหล ีท ี ท่าเรือยอรช์ เบย ์  (THE BAY ) ศูนยก์ีฬา

ทางนําทีทันสมัย อีกทังยงัมีคลับเฮ้าส์และร้านอาหาร ร้านบาร์เบียร์ อีกจุดนังชิว กินลม ชม

บรรยากาศโดยเฉพาะยามเยน็และคาํคนืทเีงาสะท้อนของตกึระฟ้าเปิดไฟส่องสว่างกระทบกบันํา

ทะเลไดแ้สงสสีวย 

คาํ บริการอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร เมนู โอซมัพลุโกกิ หรือ สกีุกึงนํากึงแห้ง 

ทีพกั BUSAN DIAMOND  HOTEL หรอืเทียบเท่า 

วนัที  
ศนูยโ์สมแห่งรฐับาล – พิพิธภณัฑส์าหร่าย - JANGNIM HARBOR - ศนูยส์มนุไพรนํามนัสน

เขม็แดง – SONGDO SKYWALK – ดิวตีฟรี – ปซูานทาวเวอร ์- ตลาดปลาจากลัชิ – 



 
 

ตลาดนัมโพดง                                                                                                                              

(B/L/-)                                                                                                                                                                                                                           
 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดนิทางสู ่ศนูยโ์สมแห่งรฐับาล (GINSENG) เหตุผลทเีรยีกว่าศูนย์โสมแห่งรฐับาล เพราะ

โสมทุกชนิดทนีีจะถูกควบคุมคุณภาพภายใต้มาตรฐานของรฐับาล ซงึแน่นอนว่าได้รบัการรบัรอง

คุณภาพจากรฐับาล เป็นโสมทมีอีายุ  ปี ซงึถอืว่ามคีุณภาพดทีีสุดในโลก มชีอืเสยีงทสีุด ใหท้่าน

ไดเ้ลือกซอืโสมคุณภาพ ในราคาถูกกว่าประเทศไทยถงึ  เท่า โสมเกาหลถีอืเป็นยาบํารุงร่างกาย

หรอืสามารถซอืเป็นของฝากจากประเทศเกาหลใีตก้ไ็ด ้ 

นําท่านเดนิทางสู่ พิพิธภณัฑ์สาหร่าย (SEAWEED MUSEUM) ซงึท่านจะไดเ้รยีนรูก้ารทํา

สาหรา่ยของชาวเกาหล ีประวตัคิวาม  เป็นมาและความผกูผนัทชีาวเกาหลทีมีตี่อสาหร่าย 

นําท่านเดนิทางสู ่JANGNIM HARBOR หรือ JANGNIM PORT สถานทจีอดเรอืชางประมงลําเลก็ 

ไดร้บัการปรบัภมูทิศัน์ใหม ่เพมิสสีรรค ์วาดลวดลายใหส้ดใส เปลยีนเป็นจดุถ่ายรปูแห่งใหมข่นึมา

ทนัท ีตูค้อนเทนเนอรส์สีรรคส์วยงามนํามาเรยีงตอ่กนั แลว้สรา้งเป็น OFFICE หรอื ทเีกบ็สมัภาระ

ของชาวประมงในยา่นนี สวยขนึมาทนัท ีดา้นบน จดัเป็นรา้นขายอาหาร ของกนิเล่น นังชลิๆ มองดู

ววิอยูด่า้นบน 

กลางวนั   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู บุฟเฟ่ติปิงย่าง 

จากนนัเดนิทางสู ่เมืองปซูาน 

นําท่านเดนิทางสู่ ศนูย์สมุนไพรนํามนัสนเขม็แดง (RED PINE) เป็นผลิตภณัฑ์ทีสกดัจาก

นํามนัสน มสีรรพคณุช่วยบํารุงร่างกาย ลดไขมนั ช่วยควบคุมอาหารและรกัษาสมดุลในร่างกายได้

เป็นอย่างด ี 

นําท่านเดนิทางสู ่SONGDO SKYWALK (ซองโด สกายวอลค์) เป็นสะพานชมววิททีอดยาวลงไป

ในทะเลความยาวประมาณ 104 เมตร ตงัอยู่บรเิวณชายหาดซองโด นอกจากนียงัเป็นทถี่ายทํา

รายการ ดงัของเกาหล ีเช่น WE GOT MARRIED ฯลฯ  

 



 
 

ช้อปปิงสนิค้าปลอดภาษี ณ DUTY FREE  ให้ท่านได้เลือกซอืสินคา้แบรนด์ เนมนําเข้าจาก

ต่างประเทศมากมายหลากหลายชนิด  

นําท่านเดนิทางสู ่ ปซูานทาวเวอร ์(BUSAN TOWER) ตงัอยู่ในสวนยองดูซาน  ปซูานทาวเวอร์

แห่งนี สงู 69 เมตร สูงกวา่ระดบันําทะเล  120 เมตร ถอืเป็น LANDMARK สาํคญัของเมอืง สาํหรบั

ชนัแรกของหอคอย เป็นบรเิวณขายของทรีะลกึ และงานหตัถกรรมแบบดงัเดมิของเกาหล ีเช่น พวง

กุญแจ, เครอืงปันดนิเผา, ตุ๊กตา และอืนๆ อกีมากมายคนทมีาเทยีวทนีี ส่วนมากจะเป็นคู่รกั ทงั

ชาวเกาหลแีละนักท่องเทยีวต่างชาต ิคู่รกัส่วนมากจะเตรยีมกุญแจมาคล้องตรง ทรีาวระเบยีงรอบ

ฐานของหอคอย เพราะมคีวามเชอืว่าคู่รกัทไีด้มาคล้องกุญแจทนีีจะรกักนัยาวนานตลอดไป ส่วน

ดา้นบนสุดของหอคอยเป็นจดุสาํหรบัชมววิทวิทศัน์ของเมอืงปซูานแบบพาโนรามา่ 360 องศา **ไม่

รวมค่าขึนลิฟท์หอคอยและกญุแจคู่รกั 

นําท่านเดนิทางสู ่ตลาดปลาจากลัชิ (JAGALCHI MARKET) แหล่งรวมขายส่งปลาทุกชนิด ทุก

วนัจะมขีองสดของทะเลมากมายนํามาประมูลกนัในยามเชา้มดื และช่วงสายยงัสามารถซือในราคา

ปลกีทคี่อนขา้งถูก  

นําท่านเดนิทางสู่ ตลาดนัมโพดง (NAMPODONG STREET) แหล่งชอ้ปปิงขนาดใหญ่อกีแห่ง

หนึงของเมอืงปูซาน ทนีีเต็มไปด้วยรา้นค้า เสอืผา้ เครอืงประดบั เครอืงสําอาง ของฝาก ของที

ระลกึ มากมายใหท้่านไดช้้อปปิงอย่างจุใจอกีทงัยงัมอีาหารแบบ LOCAL ให้ท่านไดเ้ลอืกทานแบบ

เตม็ท ี

 อิสระอาหารคาํตามอธัยาศยั เพือสะดวกแก่การเดินทางท่องเทียว  

ทีพกั BUSAN DIAMOND  HOTEL หรอืเทียบเท่า 
 

  
 

วนัที  

ศนูยร์วมเครอืงสาํอางค ์- ศนูยส์มนุไพรฮอ็กเกนามู –  หมู่บา้นวฒันธรรมคมัชอน หรือซาน

โตรินีเกาหลี – SUPERMARKET - วดัแฮดงยงกงุซา – เมืองแทก ู– ตลาดซอมุน - ถนนสตรี

ทฟู้ด - สนามบินนานาชาติแทก ู– สนามบินสวุรรณภมิู                                                   (B/L/-)                                                                                                                  
 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 



 
 

นําท่านเดนิทางสู่ ศนูยรว์มเครืองสาํอางค ์ เลือกซอืผลิตภณัฑ์บํารุงผวิหน้าและเครอืงสําอางค์

หลากหลายแบรนด ์อาท ิB2B ,CLOSEE DR.,ROJUKISS, ครมีเมอืกหอยทาก, เซรมัพษิง,ู ครมี

โบทอ็ก, เจลอโรเวร่า. ครมีนําแตก, BB CREAM ฯลฯ แวะชม รา้นนํามนัสนเขม็แดง มหศจัรรย์

แห่งธรรมชาติผ่านผลงานการวจิยัมากมายจากมหาวิทยาลยัแห่งชาติโซล ประเทศเกาหลีใต้มี

สรรพคุณช่วยลดไขมันัและนําตาลในกระแสเลือด ป้องกันการเกิดเส้นเลือด ตีบ แตก ตนั และ

สามารถลา้งสารพษิในร่างกายเพอืเพมิภมูติา้นทานและทาํใหอ้ายุยนืแบบชาวเกาหล ี 

นําท่านเดนิทางสู ่ศนูยส์มุนไพรฮอ็กเกตนาม ู(RAISIN TREE) ตน้ไมช้นิดนีเจรญิเตบิโตในป่าลกึ

บนภเูขาทปีราศจากมลภาวะและระดบัสงูเหนือนําทะเล -  เมตร เมลด็พนัธุ์ของสมุนไพรฮอ็ก

เกตนามนูี เป็นทนีิยมของคนเกาหลรีุ่นใหม่ เพราะมผีลช่วยดูแลตบัให้แขง็แรง ป้องกนัโรคตบัแขง็

ไมถู่กทาํลายจากการดมืแอลกอฮอล ์กาแฟ บุหร ีสารตกคา้งจากอาหารและยา 

นําท่านเดนิทางสู่ หมู่บ้านวฒันธรรมคมัชอน หรือ ซานโตรินีเกาหลี โดยชอืเรยีกนีมาจาก

ลกัษณะอนัโดดเด่นของหมู่บา้นวฒันธรรมคมัชอน หมู่บา้นทตีงัอยู่บน เนินเขา เรยีงตวัส ลบักนัไป

มาสีสนัสดใส ในอดีตหมู่บ้านนีเคยเป็นทีอยู่อาศัยของของผู้ลีภัยสงครามเกาหลี จนในปี 2009 

รฐับาลเกาหลี ได้ส่งเสรมิการท่องเทยีวมกีารพฒันาปรบัปรุงทศันียภาพ ให้น่าอยู่มากยิงขนึ โดย

ปรบัเปลยีน หมู่บ้านคมัชอนให้มสีสีนัโดดเด่นดว้ยการทาสวีาดภาพ ตามกําแพงและตวับ้าน ให้ดู

สดใส น่ารกั บ้านเรอืน หลายหลงัเปลียนเป็นสตูดโิอและแกลลอรบีางจุดก็เป็นร้านขายสนิคา้ ทงั

สนิค้าพนืเมอืงสนิคา้สมยัใหม่ รวมไปถึงรา้นกาแฟ และไดโ้ด่งดงัจากซีรยี์เรอืง RUNNING MAN 

ทมีาถ่ายทําทนีี จงึทําให้หมู่บ้านวฒันธรรมคมัชอนแห่งนีเป็นทรีูจ้กัมนีักท่องเทยีวชาวเกาหลีและ

ต่างประเทศมาเทยีวกนัมากขนึ  

 
เทียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู ชาบชูาบ ู

นําท่านเดนิทางสู่ รา้นละลายเงนิวอน SUPER MARKET เลอืกซอืสนิคา้เกาหลโีดยเฉพาะของกนิ 

เช่น บะหมซีนิราเมยีน (มาม่าสไตล์เกาหล)ี,อูดง้,กมิจ,ิขนมช็อคโกพ้าย,นําจมิปรุงรสหมยู่างเกาหลี

,ไก่ตุ๋นโสมสาํเรจ็รปู ในราคาพเิศษ  

นําท่านเดนิทางสู ่ วดัแฮดงยงกงุซา (HAEDONG YONGGUNGSA TEMPLE) วดัเก่าแก่ทสีวย

สุดในปซูาน สรา้งอยูบ่นโขดหนิรมิทะเล มาตงัแต่ปี 1376 และไดท้าํการบรูณะอกีครงัในปี 1970 จน



 
 

มาถงึปัจจุบนั โดยจะมเีจดยี์สามชนั และสงิโตสตีวั หนัหน้าออกไปทางทะเล ซงึสงิโตทงัสตีวันี คอื

สญัลกัษณ์ของความยนิด ีความโกรธ ความเศรา้ และความสุข  

 
จากนนันําทุกท่านเดนิทางกลบัสู่ เมืองแทก ู

นําท่านเดนิทางสู ่ ตลาดซอมุน หนึงในตลาดทเีก่าแก่ทสีุดของเมอืงแทกู ดําเนินการคา้มาตงัแต่

สมยัโซชอน ปัจจบุนัเป็นตลาดใหญ่ทรีวมสนิคา้อุปโภค บรโิภคไวห้ลากหลายประเภทเปรยีบเสมอืน

ย่านจตุจกัร ประตูนํา เดินทางสู่ ถนนสตรีทฟู้ ด เต็มไปด้วยรา้นอาหารพนืเมอืงยอดนิยมของ

เกาหล ีกระจายตามสองฝังถนน  

อิสระอาหารคาํตามอธัยาศยั เพือสะดวกแก่การเดินทางท่องเทียว 

ไดเ้วลาพอสมควรเดนิทางสู่ สนามบินแทก ู

.  นําท่านเดินทางสู่ ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน 

T’WAY เทียวบินที TW105 ** ไม่มีบริการอาหารและเครืองดืมบนเครืองบิน กรุณา

รบัประทานอาหารให้เรียบร้อยก่อนขึนเครืองบิน หรือ ท่านสามารถเลือกซืออาหารและ

เครอืงดืมได้บนเครืองบิน ใช้เวลาบินประมาณ  ชวัโมง ** 

. +  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานสวุรรณภมิู ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพ พรอ้มกบัความประทบัใจ 

อตัราค่าบริการ 

 

กาํหนดการเดินทาง 

ผูใ้หญ่ ห้องละ 

-  ท่าน  

อตัราท่านละ 

 เดก็  ผูใ้หญ่  

เดก็มีเตียง 

(เดก็อายไุม่เกิน  ปี)

อตัราเดก็ ท่านละ 

1 เดก็ 2 ผูใ้หญ่ 

เดก็ไม่มีเตียง 

(เดก็อายไุม่เกิน  ปี) 

อตัราเดก็ ท่านละ 

พกัเดียว 

เพิม 

อตัรา 

ห้องละ 

ไม่ใช้ตวั

เครอืงบิน

อตัรา  

ท่านละ 

 –  เมษายน  16,889 16,889 16,889 ,  ,  

 –  เมษายน  16,889 16,889 16,889 ,  ,  

 –  เมษายน  15,889 15,889 15,889 ,  ,  

 –  เมษายน  15,889 15,889 15,889 ,  ,  



 
 

 –  เมษายน  15,889 15,889 15,889 ,  ,  

 –  เมษายน  15,889 15,889 15,889 ,  ,  

 –  เมษายน  15,889 15,889 15,889 ,  ,  

 –  เมษายน  1 ,889 1 ,889 1 ,889 ,  ,  

 –  เมษายน  15,889 15,889 15,889 ,  ,  

 

ราคาเดก็อายไุม่ถึง  ปี ณ วนัเดินทางกลบั (INFANT) ท่านละ 5,900 บาท ** (ไม่มีทีนังบนเครืองบิน) 

 

อตัรานียงัไม่รวมค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคุเทศก์ท้องถิน ตามธรรมเนียม 50,000 

วอน ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง  ท่าน รวมไปถึงเดก็ ยกเว้นเดก็อายไุม่ถึง  ปี ณ วนัเดินทางกลบั 

(INFANT) ทงันีท่านสามารถให้มากกว่านีได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วน

นี ทางบริษทัขอสงวนสิทธิในการเรียกเกบ็ก่อนเดินทางทุกท่าน ทีสนามบิน ในวนัเชค็อิน  

 

อตัรานีเฉพาะนักท่องเทียวทีถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัน กรณีถือหนังสือเดินทางต่างประเทศ ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิมจากราคาทัวร์ ท่านละ  USD. (เป็นเงินไทย

ประมาณ ,  บาท)  

 

กรณีต้องการตดักรุป๊ส่วนตวั กรุป๊เหมาทีสถานะผู้เดินทางเป็น เดก็นักเรียน นักศึกษา คร ู ธรุกิจขาย

ตรงเครืองสําอางค์ หมอ พยาบาล ชาวต่างชาติ หรือคณะทีต้องการให้เพิมสถานทีขอดูงาน กรุณา

ติดต่อแจ้งรายละเอียด โดยละเอียด กบัเจ้าหน้าทีเพือทาํราคาให้ใหม่ทกุครงั  

 

สาํคญั!! :  กรณีผู้เดินทางถกูปฏิเสธการเข้า – ออกประเทศจากประเทศต้นทางและปลายทาง ทงัจาก

ทีด้านหน้าเคาน์เตอร์เช็คอิน หรือจากด่านตรวจคนเข้าเมืองก็ตาม ทางบริษัทขอสงวน

สิทธิไม่รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายทีจะเกิดขึนตามมา และ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ทีท่าน

ชาํระเรียบรอ้ยแล้วไมว่่าส่วนใดส่วนหนึง 

 

หมายเหต ุ: ตามนโยบายการโปรโมทสินค้าพืนเมืองของรฐับาลเกาหลีร่วมกบัการท่องเทียวเกาหลี ใน

นามของร้านรฐับาล ซึงจําเป็นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกบัราคาทวัร ์ จึง

อยากเรียนชีแจงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านรฐับาลทุกร้านจาํเป็นต้องแวะชม จะซือหรือไม่ซือ

ขึนอยู่กบัความพอใจของลูกค้าเป็นหลกั และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้าน



 
 

รฐับาล ขอสงวนสิทธิในการเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจากท่านเป็นจาํนวนเงิน  USD 

/ ท่าน / รา้น 

 

อตัราค่าบริการนี รวม 

 ค่าบตัรโดยสารโดยเครอืงบิน (ตวั) ไป และ กลบัพร้อมคณะ ชนัประหยดั (ECONOMY CLASS) 

รวมถงึคา่ภาษสีนามบนิและค่าภาษนํีามนัทุกแห่ง กรณีต้องการอพัเกรด UPGRADE หรอื เปลยีนแปลง

บตัรโดยสาร ไม่ว่าเทยีวใด เทยีวหนึง กรณุาตดิต่อเจา้หน้าทเีป็นกรณพีเิศษ โดยอา้งองิคา่ใชจ้่ายการจอง

ทวัรแ์บบ ไม่ใช่ตวัเครอืงบนิ ตามทตีามทตีารางอตัราค่าบรกิารระบ ุ

 คา่ธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครอืงบนิ ค่านําหนักสมัภาระ สายการบิน T’WAY 

กาํหนดนําหนักสมัภาระโหลดใต้ท้องเครืองไป-กลบั ท่านละ  กก. สมัภาระถือขึนเครือง

(CARRY ON)  กก.ต่อทา่น (ตามเงอืนไขของสายการบนิ) ** 

 คา่รถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยงัไมร่วมทปิพนกังานขบัรถ) 

 คา่โรงแรมทพีกัระดบัมาตรฐานตามรายการทรีะบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง) ในกรณมีงีานเทรดแฟร์ การ

แข่งขนักีฬา หรอื กิจกรรมอนืๆ ทีทําให้โรงแรมตามรายการทรีะยุเต็ม ทางบริษทัขอสงวนสทิธใินการ

ปรบัเปลยีนโรงแรมทพีกั ไปเป็นเมอืงใกล้เคยีงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ 

โดยคาํนึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นสาํคญั 

 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทตี่างๆ ตามรายการทรีะบุ กรณไีม่รวมจะชแีจงแต่ละสถานทใีนโปรแกรม 

 คา่อาหาร ตามรายการทรีะบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงตามความเหมาะสม    

 คา่มคัคเุทศก์ทคีอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 ค่าเบยีประกันอุบตัิเหตุในการเดนิทางท่องเทียวต่างประเทศ วงเงนิประกนัสูงสุดท่านละ 1,000,000 

บาท (เงอืนไขตามกรรมธรรม)์  

อตัราค่าบริการนี ไม่รวม 

× คา่ใชจ่้ายส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าอาหาร เครอืงดมื ค่าซกัรดี 

คา่มนิิบารใ์นหอ้งและคา่พาหนะต่างๆ ทไีมไ่ดร้ะบุในรายการ 

× ค่าทปิพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร์ และ มคัคุเทศก์ทอ้งถนิ ตามธรรมเนียม 5 ,000 วอน ต่อ ทรปิ ต่อ 

ลูกคา้ ผูเ้ดนิทาง  ท่าน รวมไปถงึเดก็ ยกเวน้เดก็อายุไม่ถงึ  ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (INFANT) ทงันี

ท่านสามารถให้มากกวา่นีไดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนนี ทางบรษิทัขอ

สงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็ก่อนเดนิทางทุกท่าน ทสีนามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

× คา่ธรรมเนียมในกรณีทกีระเป๋าสมัภาระทมีนํีาหนกัเกนิกว่าทสีายการบนินันๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญ่

เกนิขนาดมาตรฐาน  

× คา่ธรรมเนียมการจองทนีังบนเครอืงบนิตามความตอ้งการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถทาํได ้ทงันีขนึอยู่

กบัสายการบนิ และ รุน่ของเครอืงบนิแต่ละไฟล์ททใีชบ้นิ ซงึอาจเปลยีนแปลงไดอ้ยู่ทสีายการบนิเป็นผู้

กาํหนด 



 
 

× คา่ภาษนํีามนั ทสีายการบนิเรยีกเกบ็เพมิ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตวัเครอืงบนิไปแลว้ 

× ภาษมีลูคา่เพมิ 7% และภาษหีกั ณ ทจีา่ย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 

× คา่ธรรมเนียมการขอวซี่าท่องเทยีว กรณีทสีถานทูตแจง้ใหย้นืขอวซี่าแบบกระทนัหนัก่อนเดนิทางตาม

จริง ประเทศเกาหลีใต้ อนุญาตให้ท่านทีถือหนังสือเดินทางไทย และมีวตัถุประสงค์เดินทางไป

ประเทศเกาหลีใต ้เพอืการทอ่งเทยีว ไม่จาํเป็นตอ้งยนืขอวซี่า โดยสามารถพาํนักไดไ้ม่เกนิ  วนั ต่อ

ครงั 

เงอืนไขการจอง และ การชาํระเงิน 

- กรุณาทําการจองล่วงหน้าอย่างน้อย  วนั ก่อนออกเดนิทาง พรอ้มชําระเงนิมดัจําครงัท ี  ท่านละ 

0,000 บาท หลงัจากส่งเอกสารยนืยนัการจอง  วนั ตวัอย่างเช่น ท่านจองวนันี กรุณาชําระเงนิในวนั

ถดัไป ก่อนเวลา .  น. เท่านัน โดยระบบจะยกเลิกอตัโนมตัทินัท ีหากยงัไม่ไดร้บัยอดเงนิตามเวลา

ทกีาํหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะตอ้งเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจาํเป็นตอ้งทําจองเขา้มาใหม่ 

นันหมายถงึว่า กรณีทมีคีวิรอ (WAITING LIST) ก็จะให้สทิธไิปตามระบบ ตามลําดบั เนืองจากทุกพี

เรยีด เรามทีนีังราคาพเิศษจาํนวนจาํกดั ยกเว้นโปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษทัขอสงวนสิทธิเรียก

เกบ็ค่าบริการ เตม็จาํนวน เท่านัน  

- กรุณาชําระค่าทวัรส์่วนทเีหลอือย่างน้อย  วนั ก่อนออกเดนิทาง หากท่านไม่ชาํระภายในระยะเวลาที

ทบีรษิทักําหนด ทางบรษิทัจะถอืว่าท่านสละสทิธยิกเลิกการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธไิม่สามารถคืน

เงนิมดัจาํใหท้่านใดไมว่า่ส่วนในส่วนหนึงกต็าม 

- กรณีลกูคา้ทาํการจองภายในระยะเวลาคงเหลอืไมถ่งึ  วนั ก่อนออกเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ

ในการเรยีกเกบ็ค่าทวัรเ์ตม็จาํนวน 100% 

เงอืนไขการยกเลิก และ เปลียนแปลงการเดินทาง 

 - ยกเลกิการเดนิทาง ไม่น้อยกว่า 30 วนั ก่อนวนัเดนิทาง คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของค่าบรกิารที

ชาํระแลว้ 

 ** ยกเว้น พีเรียดทีมีวนัหยดุนักขตัฤกษ์ ต้องยกเลิกเดินทางไม่น้อยกว่า  วนั ก่อนเดินทาง ** 

     - ยกเลกิการเดนิทาง 15-29 วนั ก่อนวนัเดนิทาง คนืคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทชีาํระแลว้ 

- ยกเลกิการเดนิทาง 15 วนั ก่อนวนัเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธไิม่คนืเงนิค่าบรกิารทชีําระมาแล้ว

ทงัหมดทงันี ทางบรษิัทจะหกัค่าใช้จ่ายทไีด้จ่ายจรงิจากค่าบรกิารทชีําระแล้วเนืองในการเตรยีมการ

จดัการนําเทยีวใหแ้ก่นกัท่องเทยีว เช่น การสาํรองทนีังตวัเครอืงบนิ การจองทพีกั ฯลฯ 

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธไิม่รบัผดิชอบ และ คนืค่าทวัร์ส่วนใดส่วนหนึงให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทงัสนิ 

เช่น สถานทตูปฏเิสธวซี่า ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ฯลฯ 

- กรณีตอ้งการเปลยีนแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลยีนชอื) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัทราบล่วงหน้า อย่างน้อย  

วนั ก่อนออนออกเดนิทาง กรณแีจง้หลงัจากเจา้หน้าทอีอกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง 

ทางบรษิทัขอสงวนสิทธใินการเรยีกเกบ็ค่าใช้จ่ายทเีกดิขนึจรงิทงัหมด ทงันีขนึอยู่กบัช่วงพเีรยีดวนัที

เดนิทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็นสําคญัดว้ย กรุณาสอบถามกบัเจา้หน้าทเีป็นกรณีพเิศษ 



 
 

- กรณีต้องการเปลียนแปลงพเีรียดวนัเดนิทาง (เลือนวนัเดินทาง) ทางบรษิทัขอสงวนสิทธใินการหกั

ค่าใช้จ่ายการดําเนินการต่างๆ ทีเกิดขนึจริงสําหรบัการดําเนินการจองครงัแรก ตามจํานวนครงัที

เปลยีนแปลง ไมว่่ากรณีใดๆทงัสนิ 

เงอืนไขสาํคญัอืนๆทีท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 

- คณะจะสามารถออกเดนิทางไดต้ามจาํเป็นตอ้งมขีนึตํา อย่างน้อย  ท่าน หากตํากว่ากําหนด คณะจะ

ไม่สามารถเดนิทางได้ หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีจีะชําระค่าบรกิารเพมิเพอืใหค้ณะเดนิทางได ้ทาง

บรษิทัยนิดทีจีะประสานงาน เพอืให้ทกุทา่นเดนิทางตามความประสงคต์่อไป  

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใินการงดออกเดนิทาง หรอื เลอืนการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอนืต่อไป โดยทาง

บรษิทัฯ จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหน้าเพอืวางแผนการเดนิทางใหม่อกีครงั ทงันี ก่อนคอนเฟิรม์ลางาน 

กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทเีป็นกรณีพเิศษทุกครงัหากท่านลางานแลว้ไม่สามารถเปลยีนแปลงได ้

- กรณีทที่านตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ตวัภายในประเทศ เช่น ตวัเครอืงบนิ , ตวัรถทวัร ์, ตวัรถไฟ) 

กรุณาตดิต่อสอบถามเพอืยนืยนักบัเจา้หน้าทกี่อนทุกครงั และควรจองบตัรโดยสารภายในทสีามารถ

เลอืนวนัและเวลาเดนิทางได ้เพราะมบีางกรณีทสีายการบนิอาจมกีารปรบัเปลยีนไฟล์ทบนิ หรอื เวลา

บนิ โดยไม่แจง้ให้ทราบล่วงหน้า ทงันีขนึอยู่กบัฤดูกาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศ

ยานเป็นสาํคญัเท่านนั สงิสาํคญั ทา่นจาํเป็นตอ้งมาถงึสนามบนิเพอืเชค็อนิก่อนเครอืงบนิ อย่างน้อย  

ชวัโมง โดยในส่วนนีหากเกิดความเสยีหายใดๆบริษทัขอสงวนสิทธใินการไม่รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายที

เกดิขนึใดๆทงัสนิ   

- กรณีทที่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนือสตัว์ หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทเีป็นกรณี

พเิศษ 

- กรณีผูเ้ดนิทางต้องการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร์ (WHEEL CHAIR) กรุณาแจง้

บรษิทัฯ อย่างน้อย  วนัก่อนการเดนิทาง หรอืตงัแต่ทที่านเรมิจองทวัร ์เพอืให้ทางบรษิทัประสานงาน

กบัสายการบนิเพอืจดัเตรยีมล่วงหน้า กรณีมคี่าใช้จา่ยเพมิเตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธใินการเรยีก

เกบ็คา่ใชจ่้ายตามจรงิทเีกดิขนึกบัผูเ้ดนิทาง  

- กรุณาส่งรายชอืผู้เดินทาง พร้อมสําเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางทุกท่านให้กบัเจา้หน้าทหีลงัจาก

ชาํระเงนิกรณทีที่านเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรุณาแจง้รายนามคูน่อนกบัเจา้หน้าทใีหท้ราบ 

- กรณีทอีอกบตัรโดยสาร (ตวั) เรยีบรอ้ยแล้ว มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใินการ

รบัผดิชอบไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง หากท่านไม่ดําเนินการส่งสําเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางให้ทาง

บรษิทัเพอืใชใ้นการออกบตัรโดยสาร 

- หลงัจากท่านชําระค่าทวัร์ครบตามจํานวนเรียบร้อยแล้ว ทางบรษิทัจะนําส่งใบนัดหมายและเตรยีม

ตวัการเดนิทางใหท้่านอย่างน้อย  หรอื  วนั ก่อนออกเดนิทาง 

- อตัราทวัร์นี เป็นอตัราสําหรบับตัรโดยสารเครอืงบนิแบบหมู่คณะ (ตวักรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลือน

ไฟล์ท วนั ไป หรอื กลบัส่วนใดได้ จาํเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามกําหนดการเท่านัน หากต้องการ

เปลยีนแปลงกรณุาตดิต่อเจา้หน้าทเีป็นกรณีพเิศษ 



 
 

- ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนให้กบัลูกค้าทไีม่รูจ้กักนัมาก่อน เช่น กรณีทีท่านเดนิทาง 1 ท่าน 

จาํเป็นตอ้งชาํระค่าหอ้งพกัเดยีวตามทรีะบ ุ

- หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน้่อยกวา่  เดอืน ณ วนักลบั  

- สําหรบัลูกคา้ทเีดนิทาง  ท่าน และ ตอ้งการพกัห้องสําหรบั  ท่าน อาจมคี่าใชจ้่ายเพมิเติมไดใ้นบาง

กรณี ขน้อยู่กบัโรงแรมทคีณะนันๆพกัวา่มหีอ้งรอบรบัสําหรบั  ท่าน หรอื (TRIPLE ROOM) หรอืไม ่

กรณีไมม่ ีท่านจาํเป็นจะตอ้งชาํระค่าใชจ้า่ยเพมิ (พกัเดยีว) ตามจรงิ ยกเวน้เดก็ทมีอีายุตํากว่า  ปี ณ 

วนัเดนิทางกลบั 

- การให้ทิปถือเป็นธรรมเนียมปฏิบตัิสําหรบันักท่องเทียวทีเดินทางไปต่างประเทศ โดยผู้ให้บริการ

จะตอ้งหวงัสนินําใจเลก็ๆน้อยๆ เป็นเรอืงปกต ิจงึรบกวนให้ท่านเตรยีมค่าใช้จ่ายในส่วนนีเพอืมอบให้

เลก็ๆน้อยๆ ตามความเหมาะสม 

- ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีข้อควรระวงั สภาพอากาศจะมืดเร็วกว่าปกติ สีโมงเย็นก็จะเรมิมืดแล้ว 

สถานทที่องเทยีวต่างๆ จะปิดเรว็กว่าปกต ิประมาณ -  ช.ม. การเดนิทางควรเผอืเวลาให้เหมาะสม 

และ หากมสีถานทที่องเทยีวกลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลืนไดต้อ้งใช้ความระมดัระวงัในการเดนิ

เป็นอย่างสูง หรอื ใช้รองเท้าทสีามารถเดนิบนหิมะได้ แว่นกนัแดดควร เมอืแสงแดดกระทบหมิะจะ

สว่างสะทอ้นเขา้ตา อาจทาํใหร้ะคายเคอืงตาได ้

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิเปลียนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนืองจากฤดูกาล สภาพ

ภูมิอากาศ เหตุการทางการเมอืง การล่าช้าของสายการบิน เงอืนไขการให้บริการของรถในแต่ละ

ประเทศ เป็นต้น โดยส่วนนีทางบรษิัทจะคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคญั หากกรณีทจีําเป็น

จะตอ้งมคี่าใชจ้า่ยเพมิ ทางบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

- เนืองจากการเดินทางท่องเทียวในครงันี เป็นการชําระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษัทตัวแทนใน

ต่างประเทศ ทางบรษิทัจงึขอสงวนสทิธ ิไม่สามารถขอรบัเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วน

หนึงทที่านไมต่อ้งการไดร้บับรกิาร หากระหว่างเดนิทาง สถานทที่องเทยีวใดทไีม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่

ว่าดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใินการไม่สามารถคนืค่าใชจ่้ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึงให้

ท่าน เนืองจากทางบรษิทัไดท้าํการจองและถูกเกบ็คา่ใชจ้า่ยแบบเหมาจา่ยไปล่วงหน้าทงัหมดแลว้ 

- กรณีทที่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธไิม่รบัผดิชอบค่าใช้จา่ยทจีะเกดิขนึ

ตามมา และ จะไมส่ามารถคนืเงนิค่าทวัรท์ที่านชาํระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดส่วนหนึง 

- หากวนัเดนิทาง เจา้หน้าทสีายการบนิ หรอื ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนงัสอืเดนิทาง  

(พาสปอรต์) ของท่านชํารุดแมเ้พยีงเลก็น้อย เช่น เปียกนํา ขาดไปหน้าใดหน้าหนึง มหีน้าใดหน้าหนึง

หายไป มกีระดาษหน้าใดหน้าหนึงหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนังสอืเดนิทาง เป็นต้น 

ไมว่า่กรณีใดๆทงัสนิ ทางสายการบนิ หรอื เจา้หน้าทดีา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธไิม่อนุญาต

ใหท้่านเดนิทางต่อไปได ้ดงันนักรุณาตรวจสอบ และ ดแูล หนังสอืเดนิทางของท่านให้อยู่ในสภาพดอียู่

ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณาติดต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพอืทํา

หนังสอืเดนิทางฉบบัใหม่ โดยใช้ฉบบัเก่าไปอ้างองิ และ ยนืยนัด้วย พรอ้มกบัแจง้มาทบีรษิทัเรว็ทสีุด 



 
 

เพอืยนืยนัการเปลยีนแปลงขอ้มลูหนงัสอืเดนิทาง หากท่านไดส้ง่เอกสารมาทบีรษิทัเรยีบรอ้ยแลว้ กรณี

ทียงัไม่แ (ตวัเครอืงบิน) ท่านสามารถเปลียนแปลงได้ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่หากออกบตัรโดยสาร (ตวั

เครอืงบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็ค่าใชจ่้ายทเีกดิขนึจรงิทงัหมด ซงึโดย

สว่นใหญ่ตวัเครอืงบนิแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดนิทางประมาณ 14-20 วนั ทงันีขนึอยู่กบักระบวนการ

และขนัตอนของแต่ละคณะ 

- เกยีวกบัทนีังบนเครอืงบิน เนืองจากบตัรโดยสาร (ตวั) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพเิศษ) สาย

การบนิ ขอสงวนสทิธใินการเลอืกทนีังบนเครอืงบนิ กรณีลูกคา้เดนิทางดว้ยกนั กรุณาเชค็อินพรอ้มกนั 

และ สายการบนิจะพยายามทสีดุใหท้่านไดน้งัดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทสีุด  

- ขอ้มลูเพมิเติมเกยีวกบัหอ้งพกัในโรงแรมทพีกั เนืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม

แตกต่างกนั จึงอาจทําให้ห้องพกัแบบห้องพกัเดียว (SINGLE) และห้องคู่ (TWIN/DOUBLE) และ 

หอ้งพกัแบบ  ท่าน (TRIPLE) จะแตกต่างกนั บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละชนักนั 

(ไมต่ดิกนัเสมอไป) 

- กรณีทที่านไม่ผ่านด่านตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (ห้ามไม่ให้เดนิทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆทงัสนิ ทาง

บรษิทัขอสงวนสทิธใินการคนืค่าใชจ้า่ยใหไ้ม่วา่ส่วนใดส่วนหนึงทงัสนิ 

- ขอสงวนสทิธิการเก็บค่านํามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพมิ หากสายการบินมีการปรบัขนึก่อนวนั

เดนิทาง  

- มคัคุเทศก์ พนักงาน และตวัแทนของผู้จดั ไม่มีสิทธิในการให้คําสญัญาใดๆทงัสินแทนบริษัทผู้จดั 

นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อีาํนาจของผูจ้ดักาํกบัเท่านนั 

- บริษทัขอสงวนสิทธ ิในการไม่รบัผดิชอบใดๆทงัสิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การ

ยกเลิกบนิ , การประทว้ง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาต ิ, การนําสงิของผดิ

กฎหมาย ซงึอยูน่อกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทั  

- บรษิทัขอสงวนสทิธ ิในการไม่รบัผดิชอบใดๆทงัสนิ หากเกดิสงิของสูญหายระหว่างการเดนิทาง ไม่ว่า

กรณีใดๆกต็าม และ ขอสงวนสทิธิในการเรยีกเก็บค่าใช้จ่ายตามจรงิ กรณีท่านลืมสงิของไวท้ีโรงแรม

และจาํเป็นตอ้งส่งมายงัจดุหมายปลายทางตามทที่านตอ้งการ  

- รายการนีเป็นเพยีงขอ้เสนอทตีอ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯอกีครงัหนึง หลงัจากไดส้ํารองโรงแรมที

พกัในต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซงึอาจจะปรบัเปลยีนตามทรีะบุใน

โปรแกรม 

** เมอืท่านชาํระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษัทฯแล้ว ไมว่่าส่วนใดส่วนหนึงกต็าม ทางบริษทัฯ จะถือว่า

ท่านได้ยอมรบัเงอืนไขข้อตกลงทงัหมดนีแล้ว ** 

หนังสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน้่อยกวา่  เดอืน ณ วนักลบั 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ทีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 


