
 

 

รหัสทัวร GS1900820 
ทัวรเกาหลี แทกู เคียงจู ปูซาน 5 วัน 3 คืน (TW) 
วัดดงฮวาซา สวนสนุก E-WORLD 83 TOWER หมูบานคนตระกูลฉอย ถ้ําซอกกูรัม หอดูดาว
ซอมซองแด สะพานโบราณ WOLJEONGGYO วัดพลูกุกซา หาดแฮอุนแด ทาเรือยอรช เบย 
101 พิพิธภัณฑสาหราย SONGDO SKYWALK ปูซานทาวเวอร 
 

 
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ                                                                                     
(-/-/-) 

 
23.00  คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ช้ัน 4 

สายการบิน T’WAY โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ อํานวยความ
สะดวกตลอดข้ันตอนการเช็คอิน และ หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพ่ือเตรียมความพรอม
กอนออกเดินทาง  
** เก่ียวกับที่น่ังบนเคร่ืองบิน เน่ืองจากบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เปนลักษณะของคณะ (กรุป 
อัตราพิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกท่ีน่ังบนเคร่ืองบิน กรณีลูกคา
เดินทางดวยกัน กรุณาเช็คอินพรอมกัน และ สายการบินจะพยายามท่ีสุดใหทานไดน่ัง
ดวยกัน หรือ ใกลกันใหมากท่ีสุด กรณีตองการอัพเกรดท่ีน่ัง จําเปนตองมีคาใชจาย
เพ่ิมเติม ตามรายละเอียดทายโปรแกรม ท้ังน้ีกรุณาเช็คที่น่ังวางอีกครั้ง ** 
 

 
 



 

 

 วันที่ 
2 

สนามบินนานาชาติแทกู- วัดดงฮวาชา- สวนสนุก E- WORLD - 83 TOWER – 
MAGIC ART – ถนน DONGSEONGNO                                                                               
(-/L/D)                                                                                             

 
01.55 นําทานเดินทางสู สนามบินนานาชาติแทกู ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต โดยสายการ

บิน T’WAY เที่ยวบินที่ TW106 เมืองแทกูเปนเมืองที่ใหญอันดับที่สามของประเทศ
เกาหลีใต 
** สําหรับเที่ยวบินน้ี ไมมีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน กรุณารับประทาน
อาหารใหเรียบรอยกอนข้ึนเคร่ืองบิน ใชเวลาบินประมาณ 5 ช่ัวโมง ** 

10.05  เดินทางถึง สนามบินนานาชาติแทกู สาธารณรัฐเกาหลีใต 
** ตามเวลาทองถ่ิน เร็วกวาเมืองไทยประมาณ 2 ช่ัวโมง กรุณาปรับนาฬิกาของทาน
เพ่ือความสะดวกในการนัดหมายเวลา ** 
หลังทุกทานผานข้ันตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบรอย 

 จากน้ันนําทานเดินทางสู วัดดงฮวาซา (DONGHWASA TEMPLE) เปนวัดเกาแก
กวา 1,500 ป สรางในสมัยกษัตริยโซจิแหงอาณาจักรชิลลา ภายในมีอมิตาภะพุทธเจา 
และพระพุทธรูปหินพระศรีศากยมุนีอยูดานนอกอยูในหุบเขาพัลกงซาน อีกหน่ึงไฮไลท
ก็คือยัคซายอแรแดพุล YAKSA-YEORAEDAEBUL พระขนาดใหญท่ีสรางข้ึนเพ่ือ
เปนศูนยรวมใจของผูมาสวดมนตทําบุญมีความสูงถึง 17 เมตร นอกจากน้ี ยังมี
หอคอยหิน โคมไฟหิน รูปปم�นสิงโต และดอกไมที่ประดับฐานพระพุทธรูปดานหลัง
พระพุทธรูปเปนหมูหินที่โอบรอบสวยงามมาก นับเปนผลงานประติมากรรมหินระดับ
โลก 

  
 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู ขาวยําบิบิมบับเสิรฟพรอมซุปชาบู  



 

 

นําทานเดินทางสู สวนสนุกE-WORLD นับเปนสวนสนุกประจําเมืองแทกูและเปนสวน
สนุกท่ีใหญเปนลําดับท่ีสามของประเทศเกาหลีใต เคร่ืองเลนที่ ได รับความนิยมมาก
ท่ีสุดคือ สกายจ้ัม อีกทั้งเคร่ืองเลนสุดมันส อาทิ รถไฟเหาะ ,BALLON RACE 
,WATER FALL PLAZA และอ่ืนๆ แล ะยังมีเทศกาลดอกไมตามฤดูกาลใหทุกทาน
ไดเลือกมุมถายภาพเพ่ือนเก็บเปนที่ระลึกอีกดวย  
นําทานเดินทางสู 83 TOWER หอคอยชมวิวที่สูงท่ีสุด และเปนสัญลักษณของ
เมืองแทกู หอคอยแหงน้ีต้ังอยูบนเนินเดนสงา มองเห็นแตไกลดายบนเปนจุดชมวิวที่ดี
ท่ีสุดของเมือง สามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมืองแทกูแหงน้ีโดยรอบแบบ 360 
องศา **คาบริการไมรวมคาข้ึนลิฟท** จากน้ันนําทานถายภาพท่ี ART MAGIC ซ่ึง
เปนงานศิลปะภาพวาดลวงตาซ่ึงเปนแนวคิดรูปแบบใหมเพ่ือตองการจะจุดประกาย
ความคิดสรางสรรค และจินตนาการ ของการสรางภาพโดยใชเทคนิคจากภาพสามมิติ
ท่ีทุกทานสามารถมีสวนรวมกับผลงานเหลาน้ีได อยางสนุกสนาน **ไมรวมคาเขา**  

 
นําทานเดินทางสู DONGSEONGNO STREET ตลาดเสื้อผาขนาดใหญ และถนน
สายแฟช่ัน ท่ีสําคัญของเมืองแทกู เปนถนนท่ีเต็มไปดวยรานคามากมาย และส้ินคา
หลากหลายชนิดใหเลือกซ้ือตามรสนิยมของแตละทาน มีต้ังแตเส้ือผา ของใช 
เคร่ืองประดับ เปนจุดที่เหมาะกับการชอปปم�งอยากมาก  

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร เมนู บูเดชิเก หรือ มามาเกาหลีหมอไฟ 
ท่ีพัก DAEGU CRYSTAL HOTEL หรือเทียบเทา 
 

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

 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 



 

 

 นําทานเดินทางสู เมืองเคียงจู เปนเมืองหลวงเกาของอาณาจักรชิลลา หน่ึงในสาม
อาณาจักรของเกาหลีโบราณโดยเคียงจูเปนเมืองโบราณอายุกวาสองพันป คือเร่ิมมี
การต้ังถ่ินฐานเปนเมืองต้ังแตกอนคริสตกาล จนมารุงเรืองถึงขีดสุดในศตวรรษท่ี 7 คน
สวนใหญรูจักเมืองน้ีจากซีร่ียเร่ือง ซอนตอก ราชินีสามแผนดิน  

 นําทานเดินทางสู หมูบานคนตระกูลฉอย ซ่ึงเปนคนด้ังเดิมของจังหวัด 
GYEONGCHANGDO นําทานชม ถ้ําซอกกูรัม (SEOKGURAM) อีกหน่ึงมรดก
โลก จากลานจอดรถจะเห็นอาคารสวยๆต้ังเรียงรายไปตามเนินเขา ลอมรอบดวย
เทือกเขาเปนทิวแถว สวยงามจับตามาก เดินข้ึนเขาไปเพ่ือชมพระพุทธรูปแกะสลักจาก
หินแกรนิตอายุนับพันปซึ่ง ประดิษฐานอยูในถ้ํา  

   
 
 จากน้ันนําทานชม หอดูดาวซอมซองแด หอดูดาวที่เกาแกท่ีสุดที่ยังคงเหลืออยูใน

เอเชียตะวันออก ถูกสรางข้ึนในรัชสมัยของสมเด็จพระราชินีซอนดอก(SEON DEOK) 
แหงอาณาจักรชิลลา เพ่ือใชสําหรับการสังเกตดาวในการคาดการณสภาพอากาศ และ
ถูกกําหนดใหเปนสมบัติของชาติ 

   
กลางวัน   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู ไกตุนโสม 
 นําทานเดินทางสู สะพานโบราณ WOLJEONGGYO เมือง คย็องจู (GYEONGJU) 

สะพานโบราณ WOLJEONGGYO จัดไดวาเปนสะพานที่สวยที่สุดแหงหน่ึงของ
ประเทศเกาหลีใต ต้ังอยูไมไกลจาก สถานีรถไฟ GYEONGJU ทอดยาวอยูบน แมน้ํา 



 

 

NAMCHEON ติดกับหมูบานโบราณ เคียวโชน (GYOCHON TRADITIONAL 
VILLAGE) สะพานแหงน้ีสรางข้ึนในชวง พระเจาคยองด็อก รัชกาลที่ 35 แหง
อาณาจักรชิลลา 

 นําทานเดินทางสู วัดพลูกุกซา สรางข้ึนอาณาจักรชิลลามาต้ังแตป ค.ศ.535 ซ่ึงวัดเเหง
น้ีมีความสวยงามเเละสมบูรณเเบบอยางมาก จนทําใหไดรับการคัดเลือกเปนมรดก
โลกทางวัฒนธรรมจากองคการ UNESCO เมื่อป ค.ศ.1995 ทําใหกลายเปนสถานที่
ทองเที่ยวสําคัญของเมืองเคียงจู ภายในวัดจะมีเจดียเกาเเก อันเปนสัญลักษณของวัด
โดยเจดียทั้งสององคน้ันมีการคัดลอกเเบบไปเเสดงท่ีพิพิธภัณฑเมืองเคียงจูอีกดวย ซ่ึง
มีช่ือเรียกกันวาเจดีย SEOKTAP และ DABOTAP  

  
 จากน้ันเดินทางสู เมืองปูซาน 
 นําทานเดินทางสู หาดแฮอุนแด เปนชายหาดที่มีช่ือเสียงมากที่สุดในประเทศเกาหลี  

มีหาดทรายสีขาวยาวถึง 1.5 กิโลเมตรและมีความกวางของชายหาด 40-50 เมตร มี
น้ําทะเลสะอาดใส ทางดานฝم�งตรงขามถนนจากชายหาด มีตลาดแฮอึนแด 
(HAEUNDAE MARKET) เปนแหลงใหเลือกล้ิมชิมอาหารทะเลสดๆ และอาหาร
พ้ืนเมืองมากมาย พลาดไมได อิสระท่ีจะลองทาน ลูกช้ินปลา ราน FISH CAKE 
CAFE ที่หนารานจะมี ลูกช้ินปลาเสียบไมยักษเปนสัญลักษณใหเห็นกันแบบชัดๆ แวะ
ถายรูปตามรอยพระเอกนางเอกเกาหลี ท่ี  ทาเรือยอรช เบย 101 (THE BAY 101) 
ศูนยกีฬาทางน้ําที่ทันสมัย อีกทั้งยังมีคลับเฮาสและรานอาหาร รานบารเบียร อีกจุดน่ัง
ชิว กินลม ชมบรรยากาศโดยเฉพาะยามเย็นและค่ําคืนที่เงาสะทอนของตึกระฟ�าเปด
ไฟสองสวางกระทบกับน้ําทะเลไดแสงสีสวย 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร เมนู โอซัมพุลโกกิ หรือ สุก้ีก่ึงน้ําก่ึงแหง 
ท่ีพัก BUSAN DIAMOND  HOTEL หรือเทียบเทา 
 
 



 

 

วันที่ 4 
ศูนยโสมแหงรัฐบาล – พิพิธภัณฑสาหราย - JANGNIM HARBOR - ศูนยสมุนไพร
น้ํามันสนเข็มแดง – SONGDO SKYWALK – ดิวต้ีฟรี – ปูซานทาวเวอร - ตลาดปลาจา
กัลชิ – ตลาดนัมโพดง                                                                                   
(B/L/-)                                                                                                                            

 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู ศูนยโสมแหงรัฐบาล (GINSENG) เหตุผลท่ีเรียกวาศูนยโสมแหง
รัฐบาล เพราะโสมทุกชนิดท่ีน่ีจะถูกควบคุมคุณภาพภายใตมาตรฐานของรัฐบาล ซึ่ง
แนนอนวาไดรับการรับรองคุณภาพจากรัฐบาล เปนโสมที่มีอายุ 6 ป ซ่ึงถือวามี
คุณภาพดีที่สุดในโลก มีช่ือเสียงท่ีสุด ใหทานไดเลือกซ้ือโสมคุณภาพ ในราคาถูกกวา
ประเทศไทยถึง 2 เทา โสมเกาหลีถือเปนยาบํารุงรางกายหรือสามารถซื้อเปนของฝาก
จากประเทศเกาหลีใตก็ได  
นําทานเดินทางสู พิพิธภัณฑสาหราย (SEAWEED MUSEUM) ซ่ึงทานจะไดเรียนรู
การทําสาหรายของชาวเกาหลี ประวัติความ  เปนมาและความผูกผันท่ีชาวเกาหลีท่ีมี
ตอสาหราย 
นําทานเดินทางสู JANGNIM HARBOR หรือ JANGNIM PORT สถานที่จอด
เรือชางประมงลําเล็ก ไดรับการปรับภูมิทัศนใหม เพ่ิมสีสรรค วาดลวดลายใหสดใส 
เปล่ียนเปนจุดถายรูปแหงใหมข้ึนมาทันที ตูคอนเทนเนอรสีสรรคสวยงามนํามาเรียงตอ
กัน แลวสรางเปน OFFICE หรือ ท่ีเก็บสัมภาระของชาวประมงในยานน้ี สวยข้ึนมา
ทันที ดานบน จัดเปนรานขายอาหาร ของกินเลน น่ังชิลๆ มองดูวิวอยูดานบน 

กลางวัน   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู บุฟเฟ�ต์ิปم�งยาง 
จากน้ันเดินทางสู เมืองปูซาน 
นําทานเดินทางสู ศูนยสมุนไพรน้ํามันสนเข็มแดง (RED PINE) เปนผลิตภัณฑที่สกัด
จากน้ํามันสน มีสรรพคุณชวยบํารุงรางกาย ลดไขมัน ชวยควบคุมอาหารและรักษา
สมดุลในรางกายไดเปนอยางดี  
นําทานเดินทางสู SONGDO SKYWALK (ซองโด สกายวอลค) เปนสะพานชมวิวท่ี
ทอดยาวลงไปในทะเลความยาวประมาณ 104 เมตร ต้ังอยูบริเวณชายหาดซองโด 
นอกจากน้ียังเปนที่ถายทํารายการ ดังของเกาหลี เชน WE GOT MARRIED ฯลฯ  



 

 

 
ชอปปم�งสินคาปลอดภาษี ณ DUTY FREE  ใหทานไดเลือกซ้ือสินคาแบรนด เนม
นําเขาจากตางประเทศมากมายหลากหลายชนิด  
นําทานเดินทางสู ปูซานทาวเวอร (BUSAN TOWER) ต้ังอยูในสวนยองดูซาน  ปู
ซานทาวเวอรแหงน้ี สูง 69 เมตร สูงกวาระดับน้ําทะเล  120 เมตร ถือเปน 
LANDMARK สําคัญของเมือง สําหรับช้ันแรกของหอคอย เปนบริเวณขายของท่ี
ระลึก และงานหัตถกรรมแบบด้ังเดิมของเกาหลี เชน พวงกุญแจ, เครื่องปم�นดินเผา, 
ตุกตา และอ่ืนๆ อีกมากมายคนที่มาเท่ียวท่ีน่ี สวนมากจะเปนคูรัก ทั้งชาวเกาหลีและ
นักทองเท่ียวตางชาติ คูรักสวนมากจะเตรียมกุญแจมาคลองตรง ที่ราวระเบียงรอบ
ฐานของหอคอย เพราะมีความเช่ือวาคูรักที่ไดมาคลองกุญแจท่ีน่ีจะรักกันยาวนาน
ตลอดไป สวนดานบนสุดของหอคอยเปนจุดสําหรับชมวิวทิวทัศนของเมืองปูซานแบบ
พาโนรามา 360 องศา **ไมรวมคาข้ึนลิฟทหอคอยและกุญแจคูรัก 
นําทานเดินทางสู ตลาดปลาจากัลชิ (JAGALCHI MARKET) แหลงรวมขายสงปลา
ทุกชนิด ทุกวันจะมีของสดของทะเลมากมายนํามาประมูลกันในยามเชามืด และชวง
สายยังสามารถซ้ือในราคาปลีกท่ีคอนขางถูก  
นําทานเดินทางสู ตลาดนัมโพดง (NAMPODONG STREET) แหลงชอปปم�งขนาด
ใหญอีกแหงหน่ึงของเมืองปูซาน ท่ีน่ีเต็มไปดวยรานคา เส้ือผา เคร่ืองประดับ 



 

 

เคร่ืองสําอาง ของฝาก ของที่ระลึก มากมายใหทานไดชอปปم�งอยางจุใจอีกทั้งยังมี
อาหารแบบ LOCAL ใหทานไดเลือกทานแบบเต็มที่ 

 อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว  
ท่ีพัก BUSAN DIAMOND  HOTEL หรือเทียบเทา 
 

    
 

วันที่ 
5 

ศูนยรวมเคร่ืองสําอางค - ศูนยสมุนไพรฮ็อกเกนามู –  หมูบานวัฒนธรรมคัมชอน หรือซาน
โตริน่ีเกาหลี – SUPERMARKET - วัดแฮดงยงกุงซา – เมืองแทกู – ตลาดซอมุน - ถนน
สตรีทฟู�ด - สนามบินนานาชาติแทกู – สนามบินสุวรรณภูมิ                                                 
(B/L/-)                                                                                                                  

 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู ศูนยรวมเคร่ืองสําอางค เลือกซ้ือผลิตภัณฑบํารุงผิวหนาและ
เคร่ืองสําอางคหลากหลายแบรนด อาทิ B2B ,CLOSEE DR.,ROJUKISS, ครีม
เมือกหอยทาก, เซร่ัมพิษง,ู ครีมโบท็อก, เจลอโรเวรา. ครีมน้ําแตก, BB CREAM 
ฯลฯ แวะชม รานน้ํามันสนเข็มแดง มหศัจรรยแหงธรรมชาติผานผลงานการวิจัย
มากมายจากมหาวิทยาลัยแหงชาติโซล ประเทศเกาหลีใตมีสรรพคุณชวยลดไขมันัและ
น้ําตาลในกระแสเลือด ป�องกันการเกิดเสนเลือด ตีบ แตก ตัน และสามารถลางสารพิษ
ในรางกายเพ่ือเพิ่มภูมิตานทานและทําใหอายุยืนแบบชาวเกาหลี  
นําทานเดินทางสู ศูนยสมุนไพรฮ็อกเกตนามู (RAISIN TREE) ตนไมชนิดน้ี
เจริญเติบโตในป�าลึกบนภูเขาท่ีปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือนํ้าทะเล 50-800 
เมตร เมล็ดพันธุของสมุนไพรฮ็อกเกตนามูน้ี เปนท่ีนิยมของคนเกาหลีรุนใหม เพราะมี
ผลชวยดูแลตับใหแข็งแรง ป�องกันโรคตับแข็งไมถูกทําลายจากการด่ืมแอลกอฮอล 
กาแฟ บุหร่ี สารตกคางจากอาหารและยา 



 

 

นําทานเดินทางสู หมูบานวัฒนธรรมคัมชอน หรือ ซานโตริน่ีเกาหลี โดยช่ือเรียกน้ีมา
จากลักษณะอันโดดเดนของหมูบานวัฒนธรรมคัมชอน หมูบานที่ต้ังอยูบน เนินเขา 
เรียงตัวส ลับกันไปมาสีสันสดใส ในอดีตหมูบานน้ีเคยเปนที่อยูอาศัยของของผูลี้ภัย
สงครามเกาหลี จนในป 2009 รัฐบาลเกาหลี ไดสงเสริมการทองเที่ยวมีการพัฒนา
ปรับปรุงทัศนียภาพ ใหนาอยูมากย่ิงข้ึน โดยปรับเปล่ียน หมูบานคัมชอนใหมีสีสันโดด
เดนดวยการทาสีวาดภาพ ตามกําแพงและตัวบาน ใหดูสดใส นารัก บานเรือน หลาย
หลังเปล่ียนเปนสตูดิโอและแกลลอรี่บางจุดก็เปนรานขายสินคา ทั้งสินคาพ้ืนเมือง
สินคาสมัยใหม รวมไปถึงรานกาแฟ และไดโดงดังจากซีร่ียเร่ือง RUNNING MAN 
ท่ีมาถายทําท่ีน่ี จึงทําใหหมูบานวัฒนธรรมคัมชอนแหงน้ีเปนที่รูจักมีนักทองเท่ียวชาว
เกาหลีและตางประเทศมาเที่ยวกันมากข้ึน  

   
เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู ชาบูชาบู 

นําทานเดินทางสู รานละลายเงินวอน SUPER MARKET เลือกซ้ือสินคาเกาหลี
โดยเฉพาะของกิน เชน บะหมี่ซินราเมียน (มามาสไตลเกาหลี),อูดง,กิมจิ,ขนมช็อคโก
พาย,น้ําจ้ิมปรุงรสหมูยางเกาหลี,ไกตุนโสมสําเร็จรูป ในราคาพิเศษ  
นําทานเดินทางสู วัดแฮดงยงกุงซา (HAEDONG YONGGUNGSA TEMPLE) วัด
เกาแกที่สวยสุดในปูซาน สรางอยูบนโขดหินริมทะเล มาต้ังแตป 1376 และไดทําการ
บูรณะอีกคร้ังในป 1970 จนมาถึงปจจุบัน โดยจะมีเจดียสามช้ัน และสิงโตส่ีตัว หัน
หนาออกไปทางทะเล ซ่ึงสิงโตท้ังส่ีตัวน้ี คือสัญลักษณของความยินดี ความโกรธ ความ
เศรา และความสุข  



 

 

 
จากน้ันนําทุกทานเดินทางกลับสู เมืองแทกู 
นําทานเดินทางสู ตลาดซอมุน หน่ึงในตลาดที่เกาแกที่สุดของเมืองแทกู ดําเนินการคา
มาต้ังแตสมัยโซชอน ปจจุบันเปนตลาดใหญที่รวมสินคาอุปโภค บริโภคไวหลากหลาย
ประเภทเปรียบเสมือนยานจตุจักร ประตูน้ํา เดินทางสู ถนนสตรีทฟู�ด เต็มไปดวย
รานอาหารพ้ืนเมืองยอดนิยมของเกาหลี กระจายตามสองฝم�งถนน  
อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว 
ไดเวลาพอสมควรเดินทางสู สนามบินแทกู 

21.25 นําทานเดินทางสู ออกเดินทางสู ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการ
บิน T’WAY เที่ยวบินท่ี TW105 ** ไมมีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน 
กรุณารับประทานอาหารใหเรียบรอยกอนข้ึนเคร่ืองบิน หรือ ทานสามารถเลือกซ้ือ
อาหารและเครื่องด่ืมไดบนเคร่ืองบิน ใชเวลาบินประมาณ 5 ช่ัวโมง ** 

01.55+1 เดินทางถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พรอมกับความ
ประทับใจ 

 
 
 



 

 

อัตราคาบริการ 
 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ หอง
ละ 
2-3 ทาน  
อัตราทานละ 

1 เด็ก 2 ผูใหญ  
เด็กมีเตียง 

(เด็กอายุไมเกิน 12 
ป) 
อัตราเด็ก ทานละ 

1 เด็ก 2 ผูใหญ 
เด็กไมมีเตียง 
(เด็กอายุไมเกิน 12 
ป) 
อัตราเด็ก ทานละ 

พักเด่ียว 
เพ่ิม 
อัตรา 
หองละ 

ไมใชต๋ัว
เคร่ืองบิน
อัตรา  
ทานละ 

13 – 17 พฤษภาคม 62 13,999 13,999 13,999 6,000 10,900 
25 – 29 พฤษภาคม 62 14,999 14,999 14,999 6,000 10,900 
28 พ.ค. – 01 มิ.ย. 62 13,999 13,999 13,999 6,000 10,900 
03 – 07 มิถุนายน 62 13,999 13,999 13,999 6,000 10,900 
15 – 19 มิถุนายน 62 14,999 14,999 14,999 6,000 10,900 
22 – 26 มิถุนายน 62 14,999 14,999 14,999 6,000 10,900 
29 มิ.ย. – 03 ก.ค. 62 14,999 14,999 14,999 6,000 10,900 

ราคาเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ทานละ 5,900 บาท ** (ไมมีที่น่ังบน
เคร่ืองบิน) 
 
อัตราน้ียังไมรวมคาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถ่ิน ตามธรรมเนียม 
50,000 วอน ตอ ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ 
วันเดินทางกลับ (INFANT) ทั้งน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและความพึง
พอใจของทาน โดยสวนน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ท่ี
สนามบิน ในวันเช็คอิน  
อัตราน้ีเฉพาะนักทองเที่ยวที่ถือหนังสือเดินทางไทยเทาน้ัน กรณีถือหนังสือเดินทางตางประเทศ 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บคาธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทัวร ทานละ 100 USD. (เปนเงิน
ไทยประมาณ 3,200 บาท)  
 
กรณีตองการตัดกรุปสวนตัว กรุปเหมาที่สถานะผูเดินทางเปน เด็กนักเรียน นักศึกษา ครู  ธุรกิจ
ขายตรงเคร่ืองสําอางค หมอ พยาบาล ชาวตางชาติ หรือคณะที่ตองการใหเพ่ิมสถานท่ีขอดูงาน 
กรุณาติดตอแจงรายละเอียด โดยละเอียด กับเจาหนาท่ีเพ่ือทําราคาใหใหมทุกคร้ัง  
 
 
 



 

 

สําคัญ!! :  กรณีผูเดินทางถูกปฏิเสธการเขา – ออกประเทศจากประเทศตนทางและปลายทาง 
ทั้งจากที่ดานหนาเคานเตอรเช็คอิน หรือจากดานตรวจคนเขาเมืองก็ตาม ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาใชจายท่ีจะเกิดข้ึนตามมา และ จะไมสามารถคืนเงินคา
ทัวรที่ทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวนหน่ึง 

 
หมายเหตุ : ตามนโยบายการโปรโมทสินคาพ้ืนเมืองของรัฐบาลเกาหลีรวมกับการทองเท่ียว

เกาหลี ในนามของรานรัฐบาล ซ่ึงจําเปนตองระบุไวในโปรแกรมทัวร เพราะมีผลกับ
ราคาทัวร  จึงอยากเรียนช้ีแจงลูกคาทุกทานวา รานรัฐบาลทุกรานจําเปนตองแวะชม 
จะซื้อหรือไมซ้ือข้ึนอยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลัก และถาหากลูกคาไมมีความ
ประสงคจะเขารานรัฐบาล ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจากทาน
เปนจํานวนเงิน 100 USD / ทาน / ราน 

 
อัตราคาบริการน้ี รวม 

 คาบัตรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (ต๋ัว) ไป และ กลับพรอมคณะ ช้ันประหยัด (ECONOMY 
CLASS) รวมถึงคาภาษีสนามบินและคาภาษีน้ํามันทุกแหง กรณีตองการอัพเกรด 
UPGRADE หรือ เปล่ียนแปลงบัตรโดยสาร ไมวาเที่ยวใด เท่ียวหน่ึง กรุณาติดตอ
เจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ โดยอางอิงคาใชจายการจองทัวรแบบ ไมใชต๋ัวเคร่ืองบิน ตามที่
ตามท่ีตารางอัตราคาบริการระบุ 

 คาธรรมเนียมการโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเคร่ืองบิน คาน้ําหนักสัมภาระ สายการ
บิน T’WAY กําหนดน้ําหนักสัมภาระโหลดใตทองเคร่ืองไป-กลับ ทานละ 20 กก. สัมภาระ
ถือข้ึนเคร่ือง(CARRY ON) 7 กก.ตอทาน (ตามเง่ือนไขของสายการบิน) ** 

 คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทางตามรายการระบุ (ยังไมรวมทิปพนักงานขับรถ) 
 คาโรงแรมท่ีพักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ทาน ตอ หอง) ในกรณีมีงาน
เทรดแฟร การแขงขันกีฬา หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ที่ทําใหโรงแรมตามรายการท่ีระยุเต็ม ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโรงแรมท่ีพัก ไปเปนเมืองใกลเคียงแทน อางอิง
มาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 

 คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ กรณีไมรวมจะช้ีแจงแตละสถานท่ี
ในโปรแกรม 

 คาอาหาร ตามรายการท่ีระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงตามความ
เหมาะสม    

 คามัคคุเทศกที่คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 



 

 

 คาเบ้ียประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเที่ยวตางประเทศ วงเงินประกันสูงสุดทานละ 
1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรรมธรรม)  
 

อัตราคาบริการน้ี ไมรวม 
× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร 

เคร่ืองด่ืม คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่ไมไดระบุในรายการ 
× คาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถ่ิน ตามธรรมเนียม 50,000 วอน 

ตอ ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วัน
เดินทางกลับ (INFANT) ท้ังน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและความ
พึงพอใจของทาน โดยสวนน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน 
ท่ีสนามบิน ในวันเช็คอิน 

× คาธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป�าสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกวาที่สายการบินน้ันๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน  

× คาธรรมเนียมการจองที่น่ังบนเคร่ืองบินตามความตองการเปนกรณีพิเศษหากสามารถทํา
ได ท้ังน้ีข้ึนอยูกับสายการบิน และ รุนของเคร่ืองบินแตละไฟลทที่ใชบิน ซึ่งอาจ
เปล่ียนแปลงไดอยูที่สายการบินเปนผูกําหนด 

× คาภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกต๋ัวเคร่ืองบินไป
แลว 

× ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนาม
บริษัท 

× คาธรรมเนียมการขอวีซาทองเที่ยว กรณีท่ีสถานทูตแจงใหย่ืนขอวีซาแบบกระทันหันกอน
เดินทางตามจริง ประเทศเกาหลีใต อนุญาตใหทานท่ีถือหนังสือเดินทางไทย และมี
วัตถุประสงคเดินทางไปประเทศเกาหลีใต เพ่ือการทองเที่ยว ไมจําเปนตองย่ืนขอวีซา โดย
สามารถพํานักไดไมเกิน 90 วัน ตอคร้ัง 
 

เง่ือนไขการจอง และ การชําระเงิน 
- กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 30 วัน กอนออกเดินทาง พรอมชําระเงินมัดจําคร้ังที่ 

1 ทานละ 10,000 บาท หลังจากสงเอกสารยืนยันการจอง 1 วัน ตัวอยางเชน ทานจอง
วันน้ี กรุณาชําระเงินในวันถัดไป กอนเวลา 16.00 น. เทาน้ัน โดยระบบจะยกเลิก
อัตโนมัติทันที หากยังไมไดรับยอดเงินตามเวลาที่กําหนด และหากทานมีความประสงค
จะตองเดินทางในพีเรียดเดิม ทานจําเปนตองทําจองเขามาใหม น่ันหมายถึงวา กรณีท่ีมี
คิวรอ (WAITING LIST) ก็จะใหสิทธ์ิไปตามระบบ ตามลําดับ เน่ืองจากทุกพีเรียด เรามี



 

 

ท่ีน่ังราคาพิเศษจํานวนจํากัด ยกเวนโปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียก
เก็บคาบริการ เต็มจํานวน เทาน้ัน  

- กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลืออยางนอย 20 วัน กอนออกเดินทาง หากทานไมชําระ
ภายในระยะเวลาที่ท่ีบริษัทกําหนด ทางบริษัทจะถือวาทานสละสิทธ์ิยกเลิกการเดินทาง 
และ ขอสงวนสิทธ์ิไมสามารถคืนเงินมัดจําใหทานใดไมวาสวนในสวนหน่ึงก็ตาม 

- กรณีลูกคาทําการจองภายในระยะเวลาคงเหลือไมถึง 15 วัน กอนออกเดินทาง ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาทัวรเต็มจํานวน 100% 

 
เง่ือนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 
 - ยกเลิกการเดินทาง ไมนอยกวา 30 วัน กอนวันเดินทาง คืนเงินคาบริการรอยละ 100 

ของคาบริการที่ชําระแลว 
 ** ยกเวน พีเรียดท่ีมีวันหยุดนักขัตฤกษ ตองยกเลิกเดินทางไมนอยกวา 45 วัน กอนเดินทาง 

** 
     - ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน กอนวันเดินทาง คืนคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการที่
ชําระแลว 

- ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน กอนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินคาบริการที่
ชําระมาแลวทั้งหมดทั้งน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายท่ีไดจายจริงจากคาบริการท่ีชําระแลว
เน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน การสํารองท่ีน่ังต๋ัวเคร่ืองบิน 
การจองที่พัก ฯลฯ 

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบ และ คืนคาทัวรสวนใดสวนหน่ึงใหทานไดไมวากรณี
ใดๆทั้งส้ิน เชน สถานทูตปฏิเสธวีซา ดานตรวจคนเขาเมือง ฯลฯ 

- กรณีตองการเปล่ียนแปลงผูเดินทาง (เปล่ียนช่ือ) จะตองแจงใหทางบริษัททราบลวงหนา 
อยางนอย 20 วัน กอนออนออกเดินทาง กรณีแจงหลังจากเจาหนาที่ออกเอกสาร
เรียบรอยแลว ไมวาสวนใดสวนหน่ึง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายท่ี
เกิดข้ึนจริงทั้งหมด ท้ังน้ีข้ึนอยูกับชวงพีเรียดวันที่เดินทาง และกระบวนการของแตละคณะ 
เปนสําคัญดวย กรุณาสอบถามกับเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ 

- กรณีตองการเปล่ียนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
ในการหักคาใชจายการดําเนินการตางๆ ท่ีเกิดข้ึนจริงสําหรับการดําเนินการจองคร้ังแรก 
ตามจํานวนคร้ังท่ีเปล่ียนแปลง ไมวากรณีใดๆทั้งส้ิน 

 
 
 



 

 

เง่ือนไขสําคัญอ่ืนๆท่ีทานควรทราบกอนการเดินทาง 
- คณะจะสามารถออกเดินทางไดตามจําเปนตองมีข้ึนต่ํา อยางนอย 25 ทาน หากต่ํากวา

กําหนด คณะจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทานยินดีท่ีจะชําระคาบริการเพ่ิม
เพ่ือใหคณะเดินทางได ทางบริษัทยินดีที่จะประสานงาน เพ่ือใหทุกทานเดินทางตามความ
ประสงคตอไป  

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทางไปในพีเรียดวันอ่ืน
ตอไป โดยทางบริษัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนาเพ่ือวางแผนการเดินทางใหมอีกคร้ัง 
ท้ังน้ี กอนคอนเฟรมลางาน กรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษทุกคร้ังหากทานลางาน
แลวไมสามารถเปล่ียนแปลงได 

- กรณีท่ีทานตองออกบัตรโดยสารภายใน (ต๋ัวภายในประเทศ เชน ต๋ัวเคร่ืองบิน , ต๋ัว
รถทัวร , ต๋ัวรถไฟ) กรุณาติดตอสอบถามเพ่ือยืนยันกับเจาหนาที่กอนทุกคร้ัง และควรจอง
บัตรโดยสารภายในที่สามารถเล่ือนวันและเวลาเดินทางได เพราะมีบางกรณีที่สายการบิน
อาจมีการปรับเปล่ียนไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ท้ังน้ีข้ึนอยูกับ
ฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของทาอากาศยานเปนสําคัญเทาน้ัน ส่ิงสําคัญ ทาน
จําเปนตองมาถึงสนามบินเพ่ือเช็คอินกอนเคร่ืองบิน อยางนอย 3 ช่ัวโมง โดยในสวนน้ี
หากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดข้ึนใดๆ
ท้ังส้ิน   

- กรณีท่ีทานเปนอิสลาม ไมทานเน้ือสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาที่
เปนกรณีพิเศษ 

- กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร (WHEEL CHAIR) 
กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง หรือต้ังแตที่ทานเร่ิมจองทัวร เพ่ือให
ทางบริษัทประสานงานกับสายการบินเพ่ือจัดเตรียมลวงหนา กรณีมีคาใชจายเพ่ิมเติม 
ทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายตามจริงท่ีเกิดข้ึนกับผูเดินทาง  

- กรุณาสงรายช่ือผูเดินทาง พรอมสําเนาหนาแรกของหนังสือเดินทางทุกทานใหกับ
เจาหนาท่ีหลังจากชําระเงินกรณีที่ทานเดินทางเปนครอบครัว (หลายทาน) กรุณาแจง
รายนามคูนอนกับเจาหนาที่ใหทราบ 

- กรณีท่ีออกบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เรียบรอยแลว มีรายละเอียดสวนใดผิด ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ในการรับผิดชอบไมวาสวนใดสวนหน่ึง หากทานไมดําเนินการสงสําเนาหนาแรกของ
หนังสือเดินทางใหทางบริษัทเพ่ือใชในการออกบัตรโดยสาร 

- หลังจากทานชําระคาทัวรครบตามจํานวนเรียบรอยแลว ทางบริษัทจะนําสงใบนัดหมาย
และเตรียมตัวการเดินทางใหทานอยางนอย 3 หรือ 7 วัน กอนออกเดินทาง 



 

 

- อัตราทัวรน้ี เปนอัตราสําหรับบัตรโดยสารเคร่ืองบินแบบหมูคณะ (ต๋ัวกรุป) ทานจะไม
สามารถเล่ือนไฟลท วัน ไป หรือ กลับสวนใดได จําเปนจะตองไป และ กลับ ตาม
กําหนดการเทาน้ัน หากตองการเปล่ียนแปลงกรุณาติดตอเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษ 

- ทางบริษัทไมมีนโยบายจัดคูนอนใหกับลูกคาที่ไมรูจักกันมากอน เชน กรณีที่ทานเดินทาง 
1 ทาน จําเปนตองชําระคาหองพักเด่ียวตามท่ีระบุ 

- หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วัน
กลับ  

- สําหรับลูกคาที่เดินทาง 3 ทาน และ ตองการพักหองสําหรับ 3 ทาน อาจมีคาใชจาย
เพ่ิมเติมไดในบางกรณี ขนอยูกับโรงแรมท่ีคณะน้ันๆพักวามีหองรอบรับสําหรับ 3 ทาน 
หรือ (TRIPLE ROOM) หรือไม กรณีไมมี ทานจําเปนจะตองชําระคาใชจายเพ่ิม (พัก
เด่ียว) ตามจริง ยกเวนเด็กท่ีมีอายุต่ํากวา 12 ป ณ วันเดินทางกลับ 

- การใหทิปถือเปนธรรมเนียมปฏิบัติสําหรับนักทองเที่ยวท่ีเดินทางไปตางประเทศ โดยผู
ใหบริการจะตองหวังสินน้ําใจเล็กๆนอยๆ เปนเร่ืองปกติ จึงรบกวนใหทานเตรียม
คาใชจายในสวนน้ีเพ่ือมอบใหเล็กๆนอยๆ ตามความเหมาะสม 

- ฤดูหนาวในตางประเทศ มีขอควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกวาปกติ ส่ีโมงเย็นก็จะเร่ิม
มืดแลว สถานที่ทองเที่ยวตางๆ จะปดเร็วกวาปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควร
เผ่ือเวลาใหเหมาะสม และ หากมีสถานที่ทองเท่ียวกลางแจง เวลาเดินบนหิมะ อาจล่ืนได
ตองใชความระมัดระวังในการเดินเปนอยางสูง หรือ ใชรองเทาที่สามารถเดินบนหิมะได 
แวนกันแดดควร เม่ือแสงแดดกระทบหิมะจะสวางสะทอนเขาตา อาจทําใหระคายเคืองตา
ได 

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงโปรแกรมไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากฤดูกาล 
สภาพภูมิอากาศ เหตุการทางการเมือง การลาชาของสายการบิน เง่ือนไขการใหบริการ
ของรถในแตละประเทศ เปนตน โดยสวนน้ีทางบริษัทจะคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปน
สําคัญ หากกรณีที่จําเปนจะตองมีคาใชจายเพ่ิม ทางบริษัทจะแจงใหทราบลวงหนา 

- เน่ืองจากการเดินทางทองเที่ยวในคร้ังน้ี เปนการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทน
ในตางประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธ์ิ ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน 
หรือ สวนใดสวนหน่ึงท่ีทานไมตองการไดรับบริการ หากระหวางเดินทาง สถานที่
ทองเที่ยวใดที่ไมสามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน
การไมสามารถคืนคาใชจายไมวาสวนใดสวนหน่ึงใหทาน เน่ืองจากทางบริษัทไดทําการ
จองและถูกเก็บคาใชจายแบบเหมาจายไปลวงหนาท้ังหมดแลว 



 

 

- กรณีท่ีทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาใชจาย
ท่ีจะเกิดข้ึนตามมา และ จะไมสามารถคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใด
สวนหน่ึง 

- หากวันเดินทาง เจาหนาท่ีสายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ 
หนังสือเดินทาง  
(พาสปอรต) ของทานชํารุดแมเพียงเล็กนอย เชน เปยกน้ํา ขาดไปหนาใดหนาหน่ึง มีหนา
ใดหนาหน่ึงหายไป มีกระดาษหนาใดหนาหน่ึงหลุดออกมา มีรอยแยกระหวางสันของเลม
หนังสือเดินทาง เปนตน ไมวากรณีใดๆทั้งส้ิน ทางสายการบิน หรือ เจาหนาท่ีดานตรวจ
คนออก และ เขาเมือง มีสิทธ์ิไมอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังน้ันกรุณาตรวจสอบ 
และ ดูแล หนังสือเดินทางของทานใหอยูในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณี
ชํารุด กรุณาติดตอกรมการกงสุลกระทรวงการตางประเทศเพ่ือทําหนังสือเดินทางฉบับ
ใหม โดยใชฉบับเกาไปอางอิง และ ยืนยันดวย พรอมกับแจงมาที่บริษัทเร็วที่สุด เพ่ือ
ยืนยันการเปล่ียนแปลงขอมูลหนังสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาที่บริษัทเรียบรอย
แลว กรณีที่ยังไมแ (ต๋ัวเคร่ืองบิน) ทานสามารถเปล่ียนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออก
บัตรโดยสาร (ต๋ัวเคร่ืองบิน) เรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บ
คาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริงทั้งหมด ซ่ึงโดยสวนใหญต๋ัวเคร่ืองบินแบบกรุปจะออกกอนออก
เดินทางประมาณ 14-20 วัน ท้ังน้ีข้ึนอยูกับกระบวนการและข้ันตอนของแตละคณะ 

- เก่ียวกับท่ีน่ังบนเคร่ืองบิน เน่ืองจากบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เปนลักษณะของคณะ (กรุป อัตรา
พิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิทธ์ิในการเลือกที่น่ังบนเคร่ืองบิน กรณีลูกคาเดินทางดวยกัน 
กรุณาเช็คอินพรอมกัน และ สายการบินจะพยายามที่สุดใหทานไดน่ังดวยกัน หรือ ใกล
กันใหมากท่ีสุด  

- ขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับหองพักในโรงแรมท่ีพัก เน่ืองจากการวางแปลนแบบหองพักของแต
ละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองพักเด่ียว (SINGLE) และหองคู 
(TWIN/DOUBLE) และ หองพักแบบ 3 ทาน (TRIPLE) จะแตกตางกัน บางโรงแรม 
หองพักแตละแบบอาจจะอยูคนละช้ันกัน (ไมติดกันเสมอไป) 

- กรณีท่ีทานไมผานดานตรวจคนออก หรือ เขาเมือง (หามไมใหเดินทางตอ ไมวากรณีใดๆ
ท้ังส้ิน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคาใชจายใหไมวาสวนใดสวนหน่ึงทั้งส้ิน 

- ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับ
ข้ึนกอนวันเดินทาง  

- มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใดๆท้ังส้ินแทน
บริษัทผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 



 

 

- บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการไมรับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการ
บิน , การยกเลิกบิน , การประทวง , การนัดหยุดงาน , การกอการจลาจล , ภัยธรรมชาติ 
, การนําส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท  

- บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการไมรับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายระหวางการ
เดินทาง ไมวากรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายตามจริง กรณี
ทานลืมส่ิงของไวที่โรงแรมและจําเปนตองสงมายังจุดหมายปลายทางตามที่ทานตองการ  

- รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกคร้ังหน่ึง หลังจากได
สํารองโรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่ง
อาจจะปรับเปล่ียนตามที่ระบุในโปรแกรม 

** เม่ือทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลว ไมวาสวนใดสวนหน่ึงก็ตาม ทางบริษัทฯ จะ
ถือวาทานไดยอมรับเง่ือนไขขอตกลงทั้งหมดน้ีแลว ** 

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


