รหัสทัวร GS1900820
ทัวรเกาหลี แทกู เคียงจู ปูซาน 5 วัน 3 คืน (TW)

วัดดงฮวาซา สวนสนุก E-WORLD 83 TOWER หมูบานคนตระกูลฉอย ถํ้าซอกกูรัม หอดูดาว
ซอมซองแด สะพานโบราณ WOLJEONGGYO วัดพลูกุกซา หาดแฮอุนแด ทาเรือยอรช เบย
101 พิพิธภัณฑสาหราย SONGDO SKYWALK ปูซานทาวเวอร

โปรแกรมการเดินทาง
วันที่ 1

สนามบินสุวรรณภูมิ
(-/-/-)

23.00 คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ชั้น 4
สายการบิน T’WAY โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ อํานวยความ
สะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพื่อเตรียมความพรอม
กอนออกเดินทาง
** เกี่ยวกับที่นั่งบนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เปนลักษณะของคณะ (กรุป
อัตราพิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบนเครื่องบิน กรณีลูกคา
เดินทางดวยกัน กรุณาเช็คอินพรอมกัน และ สายการบินจะพยายามที่สุดใหทานไดนั่ง
ดวยกัน หรือ ใกลกันใหมากที่สุด กรณีตองการอัพเกรดที่นั่ง จําเปนตองมีคาใชจาย
เพิ่มเติม ตามรายละเอียดทายโปรแกรม ทั้งนี้กรุณาเช็คที่นั่งวางอีกครั้ง **

วันที่
2
01.55

10.05

สนามบินนานาชาติแทกู- วัดดงฮวาชา- สวนสนุก E- WORLD - 83 TOWER –
MAGIC ART – ถนน DONGSEONGNO
(-/L/D)
นําทานเดินทางสู สนามบินนานาชาติแทกู ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต โดยสายการ
บิน T’WAY เที่ยวบินที่ TW106 เมืองแทกูเปนเมืองที่ใหญอันดับที่สามของประเทศ
เกาหลีใต
** สําหรับเที่ยวบินนี้ ไมมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน กรุณารับประทาน
อาหารใหเรียบรอยกอนขึ้นเครื่องบิน ใชเวลาบินประมาณ 5 ชั่วโมง **
เดินทางถึง สนามบินนานาชาติแทกู สาธารณรัฐเกาหลีใต
** ตามเวลาทองถิ่น เร็วกวาเมืองไทยประมาณ 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของทาน
เพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา **
หลังทุกทานผานขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบรอย
จากนั้นนําทานเดินทางสู วัดดงฮวาซา (DONGHWASA TEMPLE) เปนวัดเกาแก
กวา 1,500 ป สรางในสมัยกษัตริยโซจิแหงอาณาจักรชิลลา ภายในมีอมิตาภะพุทธเจา
และพระพุทธรูปหินพระศรีศากยมุนีอยูดานนอกอยูในหุบเขาพัลกงซาน อีกหนึ่งไฮไลท
ก็คือยัคซายอแรแดพุล YAKSA-YEORAEDAEBUL พระขนาดใหญที่สรางขึ้นเพื่อ
เปนศูนยรวมใจของผูมาสวดมนตทําบุญมีความสูงถึง 17 เมตร นอกจากนี้ ยังมี
หอคอยหิน โคมไฟหิน รูปปﻤนสิงโต และดอกไมที่ประดับฐานพระพุทธรูปดานหลัง
พระพุทธรูปเปนหมูหินที่โอบรอบสวยงามมาก นับเปนผลงานประติมากรรมหินระดับ
โลก

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู ขาวยําบิบิมบับเสิรฟพรอมซุปชาบู

นําทานเดินทางสู สวนสนุกE-WORLD นับเปนสวนสนุกประจําเมืองแทกูและเปนสวน
สนุกที่ใหญเปนลําดับที่สามของประเทศเกาหลีใต เครื่องเลนที่ ได รับความนิยมมาก
ที่สุดคือ สกายจั้ม อีกทั้งเครื่องเลนสุดมันส อาทิ รถไฟเหาะ ,BALLON RACE
,WATER FALL PLAZA และอื่นๆ แล ะยังมีเทศกาลดอกไมตามฤดูกาลใหทุกทาน
ไดเลือกมุมถายภาพเพื่อนเก็บเปนที่ระลึกอีกดวย
นําทานเดินทางสู 83 TOWER หอคอยชมวิวที่สูงที่สุด และเปนสัญลักษณของ
เมืองแทกู หอคอยแหงนี้ตั้งอยูบนเนินเดนสงา มองเห็นแตไกลดายบนเปนจุดชมวิวที่ดี
ที่สุดของเมือง สามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมืองแทกูแหงนี้โดยรอบแบบ 360
องศา **คาบริการไมรวมคาขึ้นลิฟท** จากนั้นนําทานถายภาพที่ ART MAGIC ซึ่ง
เปนงานศิลปะภาพวาดลวงตาซึ่งเปนแนวคิดรูปแบบใหมเพื่อตองการจะจุดประกาย
ความคิดสรางสรรค และจินตนาการ ของการสรางภาพโดยใชเทคนิคจากภาพสามมิติ
ที่ทุกทานสามารถมีสวนรวมกับผลงานเหลานี้ได อยางสนุกสนาน **ไมรวมคาเขา**

คํ่า
ที่พัก

นําทานเดินทางสู DONGSEONGNO STREET ตลาดเสื้อผาขนาดใหญ และถนน
สายแฟชั่น ที่สําคัญของเมืองแทกู เปนถนนที่เต็มไปดวยรานคามากมาย และสิ้นคา
หลากหลายชนิดใหเลือกซื้อตามรสนิยมของแตละทาน มีตั้งแตเสื้อผา ของใช
เครื่องประดับ เปนจุดที่เหมาะกับการชอปปﻤงอยากมาก
บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร เมนู บูเดชิเก หรือ มามาเกาหลีหมอไฟ
DAEGU CRYSTAL HOTEL หรือเทียบเทา

เมืองเคียงจู – หมูบานคนตระกูลฉอย –ถํ้าซอกกูรัม - หอดูดาวซอมซองแด – สะพาน
โบราณ WOLJEONGGYO - วัดพลูกุกซา – เมืองปูซาน - หาดแฮอุนแด - ตลาดแฮอึน
วันที่ 3
แด - ทาเรือยอรช เบย 101
(B/L/D)
เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู เมืองเคียงจู เปนเมืองหลวงเกาของอาณาจักรชิลลา หนึ่งในสาม
อาณาจักรของเกาหลีโบราณโดยเคียงจูเปนเมืองโบราณอายุกวาสองพันป คือเริ่มมี
การตั้งถิ่นฐานเปนเมืองตั้งแตกอนคริสตกาล จนมารุงเรืองถึงขีดสุดในศตวรรษที่ 7 คน
สวนใหญรูจักเมืองนี้จากซีรี่ยเรื่อง ซอนตอก ราชินีสามแผนดิน
นําทานเดินทางสู หมูบานคนตระกูลฉอย ซึ่งเปนคนดั้งเดิมของจังหวัด
GYEONGCHANGDO นําทานชม ถํ้าซอกกูรัม (SEOKGURAM) อีกหนึ่งมรดก
โลก จากลานจอดรถจะเห็นอาคารสวยๆตั้งเรียงรายไปตามเนินเขา ลอมรอบดวย
เทือกเขาเปนทิวแถว สวยงามจับตามาก เดินขึ้นเขาไปเพื่อชมพระพุทธรูปแกะสลักจาก
หินแกรนิตอายุนับพันปซึ่ง ประดิษฐานอยูในถํ้า

จากนั้นนําทานชม หอดูดาวซอมซองแด หอดูดาวที่เกาแกที่สุดที่ยังคงเหลืออยูใน
เอเชียตะวันออก ถูกสรางขึ้นในรัชสมัยของสมเด็จพระราชินีซอนดอก(SEON DEOK)
แหงอาณาจักรชิลลา เพื่อใชสําหรับการสังเกตดาวในการคาดการณสภาพอากาศ และ
ถูกกําหนดใหเปนสมบัติของชาติ

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู ไกตุนโสม
นําทานเดินทางสู สะพานโบราณ WOLJEONGGYO เมือง คย็องจู (GYEONGJU)
สะพานโบราณ WOLJEONGGYO จัดไดวาเปนสะพานที่สวยที่สุดแหงหนึ่งของ
ประเทศเกาหลีใต ตั้งอยูไมไกลจาก สถานีรถไฟ GYEONGJU ทอดยาวอยูบน แมนํ้า

NAMCHEON ติดกับหมูบานโบราณ เคียวโชน (GYOCHON TRADITIONAL
VILLAGE) สะพานแหงนี้สรางขึ้นในชวง พระเจาคยองด็อก รัชกาลที่ 35 แหง
อาณาจักรชิลลา
นําทานเดินทางสู วัดพลูกุกซา สรางขึ้นอาณาจักรชิลลามาตั้งแตป ค.ศ.535 ซึ่งวัดเเหง
นี้มีความสวยงามเเละสมบูรณเเบบอยางมาก จนทําใหไดรับการคัดเลือกเปนมรดก
โลกทางวัฒนธรรมจากองคการ UNESCO เมื่อป ค.ศ.1995 ทําใหกลายเปนสถานที่
ทองเที่ยวสําคัญของเมืองเคียงจู ภายในวัดจะมีเจดียเกาเเก อันเปนสัญลักษณของวัด
โดยเจดียทั้งสององคนั้นมีการคัดลอกเเบบไปเเสดงที่พิพิธภัณฑเมืองเคียงจูอีกดวย ซึ่ง
มีชื่อเรียกกันวาเจดีย SEOKTAP และ DABOTAP

คํ่า
ที่พัก

จากนั้นเดินทางสู เมืองปูซาน
นําทานเดินทางสู หาดแฮอุนแด เปนชายหาดที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในประเทศเกาหลี
มีหาดทรายสีขาวยาวถึง 1.5 กิโลเมตรและมีความกวางของชายหาด 40-50 เมตร มี
นํ้าทะเลสะอาดใส ทางดานฝﻤงตรงขามถนนจากชายหาด มีตลาดแฮอึนแด
(HAEUNDAE MARKET) เปนแหลงใหเลือกลิ้มชิมอาหารทะเลสดๆ และอาหาร
พื้นเมืองมากมาย พลาดไมได อิสระที่จะลองทาน ลูกชิ้นปลา ราน FISH CAKE
CAFE ที่หนารานจะมี ลูกชิ้นปลาเสียบไมยักษเปนสัญลักษณใหเห็นกันแบบชัดๆ แวะ
ถายรูปตามรอยพระเอกนางเอกเกาหลี ที่ ทาเรือยอรช เบย 101 (THE BAY 101)
ศูนยกีฬาทางนํ้าที่ทันสมัย อีกทั้งยังมีคลับเฮาสและรานอาหาร รานบารเบียร อีกจุดนั่ง
ชิว กินลม ชมบรรยากาศโดยเฉพาะยามเย็นและคํ่าคืนที่เงาสะทอนของตึกระฟาเปด
ไฟสองสวางกระทบกับนํ้าทะเลไดแสงสีสวย
บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร เมนู โอซัมพุลโกกิ หรือ สุกี้กึ่งนํ้ากึ่งแหง
BUSAN DIAMOND HOTEL หรือเทียบเทา

วันที่ 4

เชา

ศูนยโสมแหงรัฐบาล – พิพิธภัณฑสาหราย - JANGNIM HARBOR - ศูนยสมุนไพร
นํ้ามันสนเข็มแดง – SONGDO SKYWALK – ดิวตี้ฟรี – ปูซานทาวเวอร - ตลาดปลาจา
กัลชิ – ตลาดนัมโพดง
(B/L/-)
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู ศูนยโสมแหงรัฐบาล (GINSENG) เหตุผลที่เรียกวาศูนยโสมแหง
รัฐบาล เพราะโสมทุกชนิดที่นี่จะถูกควบคุมคุณภาพภายใตมาตรฐานของรัฐบาล ซึ่ง
แนนอนวาไดรับการรับรองคุณภาพจากรัฐบาล เปนโสมที่มีอายุ 6 ป ซึ่งถือวามี
คุณภาพดีที่สุดในโลก มีชื่อเสียงที่สุด ใหทานไดเลือกซื้อโสมคุณภาพ ในราคาถูกกวา
ประเทศไทยถึง 2 เทา โสมเกาหลีถือเปนยาบํารุงรางกายหรือสามารถซื้อเปนของฝาก
จากประเทศเกาหลีใตก็ได
นําทานเดินทางสู พิพิธภัณฑสาหราย (SEAWEED MUSEUM) ซึ่งทานจะไดเรียนรู
การทําสาหรายของชาวเกาหลี ประวัติความ เปนมาและความผูกผันที่ชาวเกาหลีที่มี
ตอสาหราย
นําทานเดินทางสู JANGNIM HARBOR หรือ JANGNIM PORT สถานที่จอด
เรือชางประมงลําเล็ก ไดรับการปรับภูมิทัศนใหม เพิ่มสีสรรค วาดลวดลายใหสดใส
เปลี่ยนเปนจุดถายรูปแหงใหมขึ้นมาทันที ตูคอนเทนเนอรสีสรรคสวยงามนํามาเรียงตอ
กัน แลวสรางเปน OFFICE หรือ ที่เก็บสัมภาระของชาวประมงในยานนี้ สวยขึ้นมา
ทันที ดานบน จัดเปนรานขายอาหาร ของกินเลน นั่งชิลๆ มองดูวิวอยูดานบน

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู บุฟเฟติ์ปﻤงยาง
จากนั้นเดินทางสู เมืองปูซาน
นําทานเดินทางสู ศูนยสมุนไพรนํ้ามันสนเข็มแดง (RED PINE) เปนผลิตภัณฑที่สกัด
จากนํ้ามันสน มีสรรพคุณชวยบํารุงรางกาย ลดไขมัน ชวยควบคุมอาหารและรักษา
สมดุลในรางกายไดเปนอยางดี
นําทานเดินทางสู SONGDO SKYWALK (ซองโด สกายวอลค) เปนสะพานชมวิวที่
ทอดยาวลงไปในทะเลความยาวประมาณ 104 เมตร ตั้งอยูบริเวณชายหาดซองโด
นอกจากนี้ยังเปนที่ถายทํารายการ ดังของเกาหลี เชน WE GOT MARRIED ฯลฯ

ชอปปﻤงสินคาปลอดภาษี ณ DUTY FREE ใหทานไดเลือกซื้อสินคาแบรนด เนม
นําเขาจากตางประเทศมากมายหลากหลายชนิด
นําทานเดินทางสู ปูซานทาวเวอร (BUSAN TOWER) ตั้งอยูในสวนยองดูซาน ปู
ซานทาวเวอรแหงนี้ สูง 69 เมตร สูงกวาระดับนํ้าทะเล 120 เมตร ถือเปน
LANDMARK สําคัญของเมือง สําหรับชั้นแรกของหอคอย เปนบริเวณขายของที่
ระลึก และงานหัตถกรรมแบบดั้งเดิมของเกาหลี เชน พวงกุญแจ, เครื่องปﻤนดินเผา,
ตุกตา และอื่นๆ อีกมากมายคนที่มาเที่ยวที่นี่ สวนมากจะเปนคูรัก ทั้งชาวเกาหลีและ
นักทองเที่ยวตางชาติ คูรักสวนมากจะเตรียมกุญแจมาคลองตรง ที่ราวระเบียงรอบ
ฐานของหอคอย เพราะมีความเชื่อวาคูรักที่ไดมาคลองกุญแจที่นี่จะรักกันยาวนาน
ตลอดไป สวนดานบนสุดของหอคอยเปนจุดสําหรับชมวิวทิวทัศนของเมืองปูซานแบบ
พาโนรามา 360 องศา **ไมรวมคาขึ้นลิฟทหอคอยและกุญแจคูรัก
นําทานเดินทางสู ตลาดปลาจากัลชิ (JAGALCHI MARKET) แหลงรวมขายสงปลา
ทุกชนิด ทุกวันจะมีของสดของทะเลมากมายนํามาประมูลกันในยามเชามืด และชวง
สายยังสามารถซื้อในราคาปลีกที่คอนขางถูก
นําทานเดินทางสู ตลาดนัมโพดง (NAMPODONG STREET) แหลงชอปปﻤงขนาด
ใหญอีกแหงหนึ่งของเมืองปูซาน ที่นี่เต็มไปดวยรานคา เสื้อผา เครื่องประดับ

ที่พัก

วันที่
5

เชา

เครื่องสําอาง ของฝาก ของที่ระลึก มากมายใหทานไดชอปปﻤงอยางจุใจอีกทั้งยังมี
อาหารแบบ LOCAL ใหทานไดเลือกทานแบบเต็มที่
อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย เพื่อสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว
BUSAN DIAMOND HOTEL หรือเทียบเทา

ศูนยรวมเครื่องสําอางค - ศูนยสมุนไพรฮ็อกเกนามู – หมูบานวัฒนธรรมคัมชอน หรือซาน
โตรินี่เกาหลี – SUPERMARKET - วัดแฮดงยงกุงซา – เมืองแทกู – ตลาดซอมุน - ถนน
สตรีทฟูด - สนามบินนานาชาติแทกู – สนามบินสุวรรณภูมิ
(B/L/-)
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู ศูนยรวมเครื่องสําอางค เลือกซื้อผลิตภัณฑบํารุงผิวหนาและ
เครื่องสําอางคหลากหลายแบรนด อาทิ B2B ,CLOSEE DR.,ROJUKISS, ครีม
เมือกหอยทาก, เซรั่มพิษงู, ครีมโบท็อก, เจลอโรเวรา. ครีมนํ้าแตก, BB CREAM
ฯลฯ แวะชม รานนํ้ามันสนเข็มแดง มหศัจรรยแหงธรรมชาติผานผลงานการวิจัย
มากมายจากมหาวิทยาลัยแหงชาติโซล ประเทศเกาหลีใตมีสรรพคุณชวยลดไขมันัและ
นํ้าตาลในกระแสเลือด ปองกันการเกิดเสนเลือด ตีบ แตก ตัน และสามารถลางสารพิษ
ในรางกายเพื่อเพิ่มภูมิตานทานและทําใหอายุยืนแบบชาวเกาหลี
นําทานเดินทางสู ศูนยสมุนไพรฮ็อกเกตนามู (RAISIN TREE) ตนไมชนิดนี้
เจริญเติบโตในปาลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือนํ้าทะเล 50-800
เมตร เมล็ดพันธุของสมุนไพรฮ็อกเกตนามูนี้ เปนที่นิยมของคนเกาหลีรุนใหม เพราะมี
ผลชวยดูแลตับใหแข็งแรง ปองกันโรคตับแข็งไมถูกทําลายจากการดื่มแอลกอฮอล
กาแฟ บุหรี่ สารตกคางจากอาหารและยา

นําทานเดินทางสู หมูบานวัฒนธรรมคัมชอน หรือ ซานโตรินี่เกาหลี โดยชื่อเรียกนี้มา
จากลักษณะอันโดดเดนของหมูบานวัฒนธรรมคัมชอน หมูบานที่ตั้งอยูบน เนินเขา
เรียงตัวส ลับกันไปมาสีสันสดใส ในอดีตหมูบานนี้เคยเปนที่อยูอาศัยของของผูลี้ภัย
สงครามเกาหลี จนในป 2009 รัฐบาลเกาหลี ไดสงเสริมการทองเที่ยวมีการพัฒนา
ปรับปรุงทัศนียภาพ ใหนาอยูมากยิ่งขึ้น โดยปรับเปลี่ยน หมูบานคัมชอนใหมีสีสันโดด
เดนดวยการทาสีวาดภาพ ตามกําแพงและตัวบาน ใหดูสดใส นารัก บานเรือน หลาย
หลังเปลี่ยนเปนสตูดิโอและแกลลอรี่บางจุดก็เปนรานขายสินคา ทั้งสินคาพื้นเมือง
สินคาสมัยใหม รวมไปถึงรานกาแฟ และไดโดงดังจากซีรี่ยเรื่อง RUNNING MAN
ที่มาถายทําที่นี่ จึงทําใหหมูบานวัฒนธรรมคัมชอนแหงนี้เปนที่รูจักมีนักทองเที่ยวชาว
เกาหลีและตางประเทศมาเที่ยวกันมากขึ้น

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู ชาบูชาบู
นําทานเดินทางสู รานละลายเงินวอน SUPER MARKET เลือกซื้อสินคาเกาหลี
โดยเฉพาะของกิน เชน บะหมี่ซินราเมียน (มามาสไตลเกาหลี),อูดง,กิมจิ,ขนมช็อคโก
พาย,นํ้าจิ้มปรุงรสหมูยางเกาหลี,ไกตุนโสมสําเร็จรูป ในราคาพิเศษ
นําทานเดินทางสู วัดแฮดงยงกุงซา (HAEDONG YONGGUNGSA TEMPLE) วัด
เกาแกที่สวยสุดในปูซาน สรางอยูบนโขดหินริมทะเล มาตั้งแตป 1376 และไดทําการ
บูรณะอีกครั้งในป 1970 จนมาถึงปจจุบัน โดยจะมีเจดียสามชั้น และสิงโตสี่ตัว หัน
หนาออกไปทางทะเล ซึ่งสิงโตทั้งสี่ตัวนี้ คือสัญลักษณของความยินดี ความโกรธ ความ
เศรา และความสุข

จากนั้นนําทุกทานเดินทางกลับสู เมืองแทกู
นําทานเดินทางสู ตลาดซอมุน หนึ่งในตลาดที่เกาแกที่สุดของเมืองแทกู ดําเนินการคา
มาตั้งแตสมัยโซชอน ปจจุบันเปนตลาดใหญที่รวมสินคาอุปโภค บริโภคไวหลากหลาย
ประเภทเปรียบเสมือนยานจตุจักร ประตูนํ้า เดินทางสู ถนนสตรีทฟูด เต็มไปดวย
รานอาหารพื้นเมืองยอดนิยมของเกาหลี กระจายตามสองฝﻤงถนน
อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย เพื่อสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว
ไดเวลาพอสมควรเดินทางสู สนามบินแทกู
21.25 นําทานเดินทางสู ออกเดินทางสู ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการ
บิน T’WAY เที่ยวบินที่ TW105 ** ไมมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน
กรุณารับประทานอาหารใหเรียบรอยกอนขึ้นเครื่องบิน หรือ ทานสามารถเลือกซื้อ
อาหารและเครื่องดื่มไดบนเครื่องบิน ใชเวลาบินประมาณ 5 ชั่วโมง **
01.55+1 เดินทางถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พรอมกับความ
ประทับใจ

อัตราคาบริการ

กําหนดการเดินทาง

13 – 17 พฤษภาคม 62
25 – 29 พฤษภาคม 62
28 พ.ค. – 01 มิ.ย. 62
03 – 07 มิถุนายน 62
15 – 19 มิถุนายน 62
22 – 26 มิถุนายน 62
29 มิ.ย. – 03 ก.ค. 62
ราคาเด็กอายุไมถึง 2
เครื่องบิน)

1 เด็ก 2 ผูใหญ
1 เด็ก 2 ผูใหญ
ผูใหญ หอง
พักเดี่ยว ไมใชตั๋ว
เด็กมีเตียง
เด็กไมมีเตียง
ละ
เพิ่ม
เครื่องบิน
(เด็กอายุไมเกิน 12 (เด็กอายุไมเกิน 12
2-3 ทาน
อัตรา อัตรา
ป)
ป)
อัตราทานละ
หองละ ทานละ
อัตราเด็ก ทานละ อัตราเด็ก ทานละ
13,999
13,999
13,999
6,000 10,900
14,999
14,999
14,999
6,000 10,900
13,999
13,999
13,999
6,000 10,900
13,999
13,999
13,999
6,000 10,900
14,999
14,999
14,999
6,000 10,900
14,999
14,999
14,999
6,000 10,900
14,999
14,999
14,999
6,000 10,900
ป ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ทานละ 5,900 บาท ** (ไมมีที่นั่งบน

อัตรานี้ยังไมรวมคาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม
50,000 วอน ตอ ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ
วันเดินทางกลับ (INFANT) ทั้งนี้ทานสามารถใหมากกวานี้ไดตามความเหมาะสมและความพึง
พอใจของทาน โดยสวนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ที่
สนามบิน ในวันเช็คอิน
อัตรานี้เฉพาะนักทองเที่ยวที่ถือหนังสือเดินทางไทยเทานั้น กรณีถือหนังสือเดินทางตางประเทศ
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บคาธรรมเนียมเพิ่มจากราคาทัวร ทานละ 100 USD. (เปนเงิน
ไทยประมาณ 3,200 บาท)

กรณีตองการตัดกรุปสวนตัว กรุปเหมาที่สถานะผูเดินทางเปน เด็กนักเรียน นักศึกษา ครู ธุรกิจ
ขายตรงเครื่องสําอางค หมอ พยาบาล ชาวตางชาติ หรือคณะที่ตองการใหเพิ่มสถานที่ขอดูงาน
กรุณาติดตอแจงรายละเอียด โดยละเอียด กับเจาหนาที่เพื่อทําราคาใหใหมทุกครั้ง

สําคัญ!! : กรณีผูเดินทางถูกปฏิเสธการเขา – ออกประเทศจากประเทศตนทางและปลายทาง
ทั้งจากที่ดานหนาเคานเตอรเช็คอิน หรือจากดานตรวจคนเขาเมืองก็ตาม ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาใชจายที่จะเกิดขึ้นตามมา และ จะไมสามารถคืนเงินคา
ทัวรที่ทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวนหนึ่ง
หมายเหตุ : ตามนโยบายการโปรโมทสินคาพื้นเมืองของรัฐบาลเกาหลีรวมกับการทองเที่ยว
เกาหลี ในนามของรานรัฐบาล ซึ่งจําเปนตองระบุไวในโปรแกรมทัวร เพราะมีผลกับ
ราคาทัวร จึงอยากเรียนชี้แจงลูกคาทุกทานวา รานรัฐบาลทุกรานจําเปนตองแวะชม
จะซื้อหรือไมซื้อขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลัก และถาหากลูกคาไมมีความ
ประสงคจะเขารานรัฐบาล ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจากทาน
เปนจํานวนเงิน 100 USD / ทาน / ราน
อัตราคาบริการนี้ รวม
 คาบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) ไป และ กลับพรอมคณะ ชั้นประหยัด (ECONOMY
CLASS) รวมถึงคาภาษีสนามบินและคาภาษีนํ้ามันทุกแหง กรณีตองการอัพเกรด
UPGRADE หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไมวาเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ง กรุณาติดตอ
เจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ โดยอางอิงคาใชจายการจองทัวรแบบ ไมใชตั๋วเครื่องบิน ตามที่
ตามที่ตารางอัตราคาบริการระบุ
 คาธรรมเนียมการโหลดกระเปาสัมภาระลงใตทองเครื่องบิน คานํ้าหนักสัมภาระ สายการ
บิน T’WAY กําหนดนํ้าหนักสัมภาระโหลดใตทองเครื่องไป-กลับ ทานละ 20 กก. สัมภาระ
ถือขึ้นเครื่อง(CARRY ON) 7 กก.ตอทาน (ตามเงื่อนไขของสายการบิน) **
 คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทางตามรายการระบุ (ยังไมรวมทิปพนักงานขับรถ)
 คาโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ทาน ตอ หอง) ในกรณีมีงาน
เทรดแฟร การแขงขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ทําใหโรงแรมตามรายการที่ระยุเต็ม ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไปเปนเมืองใกลเคียงแทน อางอิง
มาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ
 คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ กรณีไมรวมจะชี้แจงแตละสถานที่
ในโปรแกรม
 คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตามความ
เหมาะสม
 คามัคคุเทศกที่คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

 คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเที่ยวตางประเทศ วงเงินประกันสูงสุดทานละ
1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม)
อัตราคาบริการนี้ ไมรวม
× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร
เครื่องดื่ม คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่ไมไดระบุในรายการ
× คาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม 50,000 วอน
ตอ ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วัน
เดินทางกลับ (INFANT) ทั้งนี้ทานสามารถใหมากกวานี้ไดตามความเหมาะสมและความ
พึงพอใจของทาน โดยสวนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน
ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน
× คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเปาสัมภาระที่มีนํ้าหนักเกินกวาที่สายการบินนั้นๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน
× คาธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความตองการเปนกรณีพิเศษหากสามารถทํา
ได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสายการบิน และ รุนของเครื่องบินแตละไฟลทที่ใชบิน ซึ่งอาจ
เปลี่ยนแปลงไดอยูที่สายการบินเปนผูกําหนด
× คาภาษีนํ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไป
แลว
× ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนาม
บริษัท
× คาธรรมเนียมการขอวีซาทองเที่ยว กรณีที่สถานทูตแจงใหยื่นขอวีซาแบบกระทันหันกอน
เดินทางตามจริง ประเทศเกาหลีใต อนุญาตใหทานที่ถือหนังสือเดินทางไทย และมี
วัตถุประสงคเดินทางไปประเทศเกาหลีใต เพื่อการทองเที่ยว ไมจําเปนตองยื่นขอวีซา โดย
สามารถพํานักไดไมเกิน 90 วัน ตอครั้ง
เงื่อนไขการจอง และ การชําระเงิน
- กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 30 วัน กอนออกเดินทาง พรอมชําระเงินมัดจําครั้งที่
1 ทานละ 10,000 บาท หลังจากสงเอกสารยืนยันการจอง 1 วัน ตัวอยางเชน ทานจอง
วันนี้ กรุณาชําระเงินในวันถัดไป กอนเวลา 16.00 น. เทานั้น โดยระบบจะยกเลิก
อัตโนมัติทันที หากยังไมไดรับยอดเงินตามเวลาที่กําหนด และหากทานมีความประสงค
จะตองเดินทางในพีเรียดเดิม ทานจําเปนตองทําจองเขามาใหม นั่นหมายถึงวา กรณีที่มี
คิวรอ (WAITING LIST) ก็จะใหสิทธิ์ไปตามระบบ ตามลําดับ เนื่องจากทุกพีเรียด เรามี

ที่นั่งราคาพิเศษจํานวนจํากัด ยกเวนโปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียก
เก็บคาบริการ เต็มจํานวน เทานั้น
- กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลืออยางนอย 20 วัน กอนออกเดินทาง หากทานไมชําระ
ภายในระยะเวลาที่ที่บริษัทกําหนด ทางบริษัทจะถือวาทานสละสิทธิ์ยกเลิกการเดินทาง
และ ขอสงวนสิทธิ์ไมสามารถคืนเงินมัดจําใหทานใดไมวาสวนในสวนหนึ่งก็ตาม
- กรณีลูกคาทําการจองภายในระยะเวลาคงเหลือไมถึง 15 วัน กอนออกเดินทาง ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาทัวรเต็มจํานวน 100%
เงื่อนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง

- ยกเลิกการเดินทาง ไมนอยกวา 30 วัน กอนวันเดินทาง คืนเงินคาบริการรอยละ 100
ของคาบริการที่ชําระแลว
** ยกเวน พีเรียดที่มีวันหยุดนักขัตฤกษ ตองยกเลิกเดินทางไมนอยกวา 45 วัน กอนเดินทาง
**
- ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน กอนวันเดินทาง คืนคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการที่
ชําระแลว
- ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน กอนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาบริการที่
ชําระมาแลวทั้งหมดทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลว
เนื่องในการเตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน
การจองที่พัก ฯลฯ
- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบ และ คืนคาทัวรสวนใดสวนหนึ่งใหทานไดไมวากรณี
ใดๆทั้งสิ้น เชน สถานทูตปฏิเสธวีซา ดานตรวจคนเขาเมือง ฯลฯ
- กรณีตองการเปลี่ยนแปลงผูเดินทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะตองแจงใหทางบริษัททราบลวงหนา
อยางนอย 20 วัน กอนออนออกเดินทาง กรณีแจงหลังจากเจาหนาที่ออกเอกสาร
เรียบรอยแลว ไมวาสวนใดสวนหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่
เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ทั้งนี้ขึ้นอยูกับชวงพีเรียดวันที่เดินทาง และกระบวนการของแตละคณะ
เปนสําคัญดวย กรุณาสอบถามกับเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ

- กรณีตองการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
ในการหักคาใชจายการดําเนินการตางๆ ที่เกิดขึ้นจริงสําหรับการดําเนินการจองครั้งแรก
ตามจํานวนครั้งที่เปลี่ยนแปลง ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น

เงื่อนไขสําคัญอื่นๆที่ทานควรทราบกอนการเดินทาง
- คณะจะสามารถออกเดินทางไดตามจําเปนตองมีขึ้นตํ่า อยางนอย 25 ทาน หากตํ่ากวา
กําหนด คณะจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่ม
เพื่อใหคณะเดินทางได ทางบริษัทยินดีที่จะประสานงาน เพื่อใหทุกทานเดินทางตามความ
ประสงคตอไป
- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอื่น
ตอไป โดยทางบริษัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนาเพื่อวางแผนการเดินทางใหมอีกครั้ง
ทั้งนี้ กอนคอนเฟรมลางาน กรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษทุกครั้งหากทานลางาน
แลวไมสามารถเปลี่ยนแปลงได
- กรณีที่ทานตองออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เชน ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋ว
รถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาติดตอสอบถามเพื่อยืนยันกับเจาหนาที่กอนทุกครั้ง และควรจอง
บัตรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได เพราะมีบางกรณีที่สายการบิน
อาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
ฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของทาอากาศยานเปนสําคัญเทานั้น สิ่งสําคัญ ทาน
จําเปนตองมาถึงสนามบินเพื่อเช็คอินกอนเครื่องบิน อยางนอย 3 ชั่วโมง โดยในสวนนี้
หากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้นใดๆ
ทั้งสิ้น
- กรณีที่ทานเปนอิสลาม ไมทานเนื้อสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาที่
เปนกรณีพิเศษ
- กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร (WHEEL CHAIR)
กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง หรือตั้งแตที่ทานเริ่มจองทัวร เพื่อให
ทางบริษัทประสานงานกับสายการบินเพื่อจัดเตรียมลวงหนา กรณีมีคาใชจายเพิ่มเติม
ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผูเดินทาง
- กรุณาสงรายชื่อผูเดินทาง พรอมสําเนาหนาแรกของหนังสือเดินทางทุกทานใหกับ
เจาหนาที่หลังจากชําระเงินกรณีที่ทานเดินทางเปนครอบครัว (หลายทาน) กรุณาแจง
รายนามคูนอนกับเจาหนาที่ใหทราบ
- กรณีที่ออกบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เรียบรอยแลว มีรายละเอียดสวนใดผิด ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ในการรับผิดชอบไมวาสวนใดสวนหนึ่ง หากทานไมดําเนินการสงสําเนาหนาแรกของ
หนังสือเดินทางใหทางบริษัทเพื่อใชในการออกบัตรโดยสาร
- หลังจากทานชําระคาทัวรครบตามจํานวนเรียบรอยแลว ทางบริษัทจะนําสงใบนัดหมาย
และเตรียมตัวการเดินทางใหทานอยางนอย 3 หรือ 7 วัน กอนออกเดินทาง

- อัตราทัวรนี้ เปนอัตราสําหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมูคณะ (ตั๋วกรุป) ทานจะไม
สามารถเลื่อนไฟลท วัน ไป หรือ กลับสวนใดได จําเปนจะตองไป และ กลับ ตาม
กําหนดการเทานั้น หากตองการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ
- ทางบริษัทไมมีนโยบายจัดคูนอนใหกับลูกคาที่ไมรูจักกันมากอน เชน กรณีที่ทานเดินทาง
1 ทาน จําเปนตองชําระคาหองพักเดี่ยวตามที่ระบุ
- หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วัน
กลับ
- สําหรับลูกคาที่เดินทาง 3 ทาน และ ตองการพักหองสําหรับ 3 ทาน อาจมีคาใชจาย
เพิ่มเติมไดในบางกรณี ขนอยูกับโรงแรมที่คณะนั้นๆพักวามีหองรอบรับสําหรับ 3 ทาน
หรือ (TRIPLE ROOM) หรือไม กรณีไมมี ทานจําเปนจะตองชําระคาใชจายเพิ่ม (พัก
เดี่ยว) ตามจริง ยกเวนเด็กที่มีอายุตํ่ากวา 12 ป ณ วันเดินทางกลับ
- การใหทิปถือเปนธรรมเนียมปฏิบัติสําหรับนักทองเที่ยวที่เดินทางไปตางประเทศ โดยผู
ใหบริการจะตองหวังสินนํ้าใจเล็กๆนอยๆ เปนเรื่องปกติ จึงรบกวนใหทานเตรียม
คาใชจายในสวนนี้เพื่อมอบใหเล็กๆนอยๆ ตามความเหมาะสม
- ฤดูหนาวในตางประเทศ มีขอควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกวาปกติ สี่โมงเย็นก็จะเริ่ม
มืดแลว สถานที่ทองเที่ยวตางๆ จะปดเร็วกวาปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควร
เผื่อเวลาใหเหมาะสม และ หากมีสถานที่ทองเที่ยวกลางแจง เวลาเดินบนหิมะ อาจลื่นได
ตองใชความระมัดระวังในการเดินเปนอยางสูง หรือ ใชรองเทาที่สามารถเดินบนหิมะได
แวนกันแดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหิมะจะสวางสะทอนเขาตา อาจทําใหระคายเคืองตา
ได
- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงโปรแกรมไดตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล
สภาพภูมิอากาศ เหตุการทางการเมือง การลาชาของสายการบิน เงื่อนไขการใหบริการ
ของรถในแตละประเทศ เปนตน โดยสวนนี้ทางบริษัทจะคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปน
สําคัญ หากกรณีที่จําเปนจะตองมีคาใชจายเพิ่ม ทางบริษัทจะแจงใหทราบลวงหนา
- เนื่องจากการเดินทางทองเที่ยวในครั้งนี้ เปนการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทน
ในตางประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์ ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน
หรือ สวนใดสวนหนึ่งที่ทานไมตองการไดรับบริการ หากระหวางเดินทาง สถานที่
ทองเที่ยวใดที่ไมสามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน
การไมสามารถคืนคาใชจายไมวาสวนใดสวนหนึ่งใหทาน เนื่องจากทางบริษัทไดทําการ
จองและถูกเก็บคาใชจายแบบเหมาจายไปลวงหนาทั้งหมดแลว

- กรณีที่ทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาใชจาย
ที่จะเกิดขึ้นตามมา และ จะไมสามารถคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใด
สวนหนึ่ง
- หากวันเดินทาง เจาหนาที่สายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ
หนังสือเดินทาง
(พาสปอรต) ของทานชํารุดแมเพียงเล็กนอย เชน เปยกนํ้า ขาดไปหนาใดหนาหนึ่ง มีหนา
ใดหนาหนึ่งหายไป มีกระดาษหนาใดหนาหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหวางสันของเลม
หนังสือเดินทาง เปนตน ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจาหนาที่ดานตรวจ
คนออก และ เขาเมือง มีสิทธิ์ไมอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังนั้นกรุณาตรวจสอบ
และ ดูแล หนังสือเดินทางของทานใหอยูในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณี
ชํารุด กรุณาติดตอกรมการกงสุลกระทรวงการตางประเทศเพื่อทําหนังสือเดินทางฉบับ
ใหม โดยใชฉบับเกาไปอางอิง และ ยืนยันดวย พรอมกับแจงมาที่บริษัทเร็วที่สุด เพื่อ
ยืนยันการเปลี่ยนแปลงขอมูลหนังสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาที่บริษัทเรียบรอย
แลว กรณีที่ยังไมแ (ตั๋วเครื่องบิน) ทานสามารถเปลี่ยนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออก
บัตรโดยสาร (ตั๋วเครื่องบิน) เรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บ
คาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ซึ่งโดยสวนใหญตั๋วเครื่องบินแบบกรุปจะออกกอนออก
เดินทางประมาณ 14-20 วัน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับกระบวนการและขั้นตอนของแตละคณะ
- เกี่ยวกับที่นั่งบนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เปนลักษณะของคณะ (กรุป อัตรา
พิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบนเครื่องบิน กรณีลูกคาเดินทางดวยกัน
กรุณาเช็คอินพรอมกัน และ สายการบินจะพยายามที่สุดใหทานไดนั่งดวยกัน หรือ ใกล
กันใหมากที่สุด
- ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหองพักในโรงแรมที่พัก เนื่องจากการวางแปลนแบบหองพักของแต
ละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองพักเดี่ยว (SINGLE) และหองคู
(TWIN/DOUBLE) และ หองพักแบบ 3 ทาน (TRIPLE) จะแตกตางกัน บางโรงแรม
หองพักแตละแบบอาจจะอยูคนละชั้นกัน (ไมติดกันเสมอไป)
- กรณีที่ทานไมผานดานตรวจคนออก หรือ เขาเมือง (หามไมใหเดินทางตอ ไมวากรณีใดๆ
ทั้งสิ้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคาใชจายใหไมวาสวนใดสวนหนึ่งทั้งสิ้น
- ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคานํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับ
ขึ้นกอนวันเดินทาง
- มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใดๆทั้งสิ้นแทน
บริษัทผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทานั้น

- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการ
บิน , การยกเลิกบิน , การประทวง , การนัดหยุดงาน , การกอการจลาจล , ภัยธรรมชาติ
, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหวางการ
เดินทาง ไมวากรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายตามจริง กรณี
ทานลืมสิ่งของไวที่โรงแรมและจําเปนตองสงมายังจุดหมายปลายทางตามที่ทานตองการ

- รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได
สํารองโรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่ง
อาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม

** เมื่อทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลว ไมวาสวนใดสวนหนึ่งก็ตาม ทางบริษัทฯ จะ
ถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงทั้งหมดนี้แลว **

หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วันกลับ
** ขอขอบพระคุณทุกทาน ที่มอบความไววางใจ ใหเราบริการ **

