
#13114 ทัวรเกาหลี ปูซาน 5 วัน 3 คืน สวนสนุก E-
WORLD ซองโดสกายวอรค บิน TW
ทัวรเกาหลี ปูซาน วัดดงฮวาชา สวนสนุก E- WORLD 83TOWER หมูบาน
ตระกูลฉอย หอดูดาวซอมซองแด ดอกมูหล่ีย ทุงหญาสีชมพู หาดแฮอุนแด ปู
ซานทาวเวอร หมูบานวัฒนธรรมคัมชอน



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

2 ทาอากาศยานแดกู - วัดดองฮวาซา - สวนสนุก E-WORLD - หอคอย 83 ทาวเวอร - ถนน
ทงซองโน   

Daegu
Crystal
Hotel
หรือเทียบ
เทา

3 หมูบานอซกล - เคียงจู - หมูบานคนตระกูลฉอย - สะพานโบราณ WOLJEONGGYO -
หอคอยชอมซองแด - ถ้ําซ็อกคูรัม - วัดพูลกุกซา - ปูซาน - หาดแฮอึนแด   

Busan
Diamond
Hotel
หรือเทียบ
เทา

4 ศูนยโสม - พิพิธภัณฑสาหรายเกาหลี - ซองโดสกายวอรค (สะพานเดินทะเลซองโด) - น้ํามัน
สนเข็มแดง - ดิวต้ีฟรี - ปูซานทาวเวอร - ตลาดปลาจากัลจิ - ตลาดนัมโพดง   

Busan
Diamond
Hotel
หรือเทียบ
เทา

5 รานเคร่ืองสําอางคเกาหลี - น้ํามันสนเข็มแดง - ศูนยสมุนไพรฮอกเกตนามู - หมูบานวัฒนธร
รมกัมชอน - ซุปเปอรมารเก็ตเกาหลี - วัดแฮดง ยงกุงซา - แดกู - ตลาดซอมุน - ทา
อากาศยานแดกู - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

   -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

18 ก.ย. 63 - 22 ก.ย. 63 ฿12,999 ฿12,999 ฿12,999 ฿6,000



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานแดกู - วัดดองฮวาซา - สวนสนุก E-WORLD -
หอคอย 83 ทาวเวอร - ถนนทงซองโน

กําหนดการทั้งหมด

เกี่ยวกับท่ีน่ังบนเครื่องบิน เน่ืองจากบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เป็นลักษณะของคณะ (กรุป อัตราพิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิทธิ ์
ในการเลือกท่ีน่ังบนเครื่องบิน กรณีลูกคาเดินทางดวยกัน กรุณาเช็คอินพรอมกัน และ สายการบินจะพยายามท่ีสุดใหทานไดน่ัง
ดวยกัน หรือ ใกลกันใหมากท่ีสุด กรณีตองการอัพเกรดท่ีน่ัง จําเป็นตองมีคาใชจายเพ่ิมเติม ตามรายละเอียดทายโปรแกรม ท้ังน้ี
กรุณาเช็คท่ีน่ังวางอีกครั้ง

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

 กิจกรรม ค่ํา

23.00 น. คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ชั้น 4 สายการบิน T’WAY โดยมีเจา
หนาท่ีของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ อํานวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพ่ือเตรียม
ความพรอมกอนออกเดินทาง

เกี่ยวกับท่ีน่ังบนเครื่องบิน เน่ืองจากบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เป็นลักษณะของคณะ (กรุป อัตราพิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิทธิ ์
ในการเลือกท่ีน่ังบนเครื่องบิน กรณีลูกคาเดินทางดวยกัน กรุณาเช็คอินพรอมกัน และ สายการบินจะพยายามท่ีสุดใหทานไดน่ัง
ดวยกัน หรือ ใกลกันใหมากท่ีสุด กรณีตองการอัพเกรดท่ีน่ัง จําเป็นตองมีคาใชจายเพ่ิมเติม ตามรายละเอียดทายโปรแกรม ท้ังน้ี
กรุณาเช็คท่ีน่ังวางอีกครั้ง

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ คํ่า

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

 กิจกรรม เชา              

01.55 น. นําทานเดินทางสู สนามบินนานาชาติแทกู ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต โดยสายการบิน T’WAY เท่ียวบินท่ี
TW106 เมืองแทกูเป็นเมืองท่ีใหญอันดับท่ีสามของประเทศ เกาหลีใต สําหรับเท่ียวบินน้ี ไมมีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบน
เครื่องบิน กรุณารับประทานอาหารใหเรียบรอยกอนขึ้นเครื่องบิน ใชเวลาบินประมาณ 5 ชั่วโมง

10.05 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติแทกู สาธารณรัฐเกาหลีใต ตามเวลาทองถิ่น เร็วกวาเมืองไทยประมาณ 2 ชั่วโมง
กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพ่ือความสะดวกในการนัดหมายเวลา

หลังทุกทานผานขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบรอย

้



จากนั้นนําทานเดินทางสู วัดดงฮวาซา (DONGHWASA TEMPLE) เป็นวัดเกาแกกวา 1,500 ปี สรางในสมัยกษัตริยโซจิ
แหงอาณาจักรชิลลา ภายในมีอมิตาภะพุทธเจา และพระพุทธรูปหินพระศรีศากยมุนีอยูดานนอกอยูในหุบเขาพัลกงซาน อีกหน่ึง
ไฮไลทก็คือยัคซายอแรแดพุล YAKSA-YEORAEDAEBUL พระขนาดใหญท่ีสรางขึ้นเพ่ือเป็นศูนยรวมใจของผูมาสวดมนต
ทําบุญมีความสูงถึง 17 เมตร

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู ขาวยําบิบิมบับเสิรฟพรอมซุปชาบู

นําทานเดินทางสู สวนสนุกE-WORLD นับเป็นสวนสนุกประจําเมืองแทกูและเป็นสวนสนุกท่ีใหญเป็นลําดับท่ีสามของ
ประเทศเกาหลีใต เครื่องเลนท่ี ได รับความนิยมมากท่ีสุดคือ สกายจ้ัม อีกท้ังเครื่องเลนสุดมันส อาทิ รถไฟเหาะ ,BALLON
RACE ,WATER FALL PLAZA และอ่ืนๆ แล ะยังมีเทศกาลดอกไมตามฤดูกาลใหทุกทานไดเลือกมุมถายภาพเพ่ือนเก็บเป็น
ท่ีระลึกอีกดวย

นําทานเดินทางสู 83 TOWER หอคอยชมวิวท่ีสูงท่ีสุด และเป็นสัญลักษณของเมืองแทกู หอคอยแหงน้ีตั้งอยูบนเนินเดน
สงา มองเห็นแตไกลดายบนเป็นจุดชมวิวท่ีดีท่ีสุดของเมือง สามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมืองแทกูแหงน้ีโดยรอบแบบ 360
องศา คาบริการไมรวมคาขึ้นลิฟท

จากนั้นนําทานถายภาพท่ี ART MAGIC ซ่ึงเป็นงานศิลปะภาพวาดลวงตาซ่ึงเป็นแนวคิดรูปแบบใหมเพ่ือตองการจะจุด
ประกายความคิดสรางสรรค และจินตนาการ ของการสรางภาพโดยใชเทคนิคจากภาพสามมิติท่ีทุกทานสามารถมีสวนรวมกับผล
งานเหลาน้ีได อยางสนุกสนาน ไมรวมคาเขา

นําทานเดินทางสู DONGSEONGNO STREET ตลาดเสื้อผาขนาดใหญ และถนนสายแฟชั่น ท่ีสําคัญของเมืองแทกู เป็น
ถนนท่ีเต็มไปดวยรานคามากมาย และสิ้นคาหลากหลายชนิดใหเลือกซ้ือตามรสนิยมของแตละทาน มีตั้งแตเสื้อผา ของใช เครื่อง
ประดับ เป็นจุดท่ีเหมาะกับการชอปป้ิงอยางมาก

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร เมนู บูเดชิเก หรือ มามาเกาหลีหมอไฟ

พักท่ี Daegu Crystal Hotel หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานแดกู

วัดดองฮวาซา

 เชา

เป็นทาอากาศยานท่ีตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองแดกู โดยใหบริการเมือง
แดกูและพ้ืนท่ีโดยรอบทางตะวันออกเฉียงใตของเกาหลีใต ถูกสรางขึ้นครั้งแรกในปี
1937 สวนใหญใหบริการเสนทางภายในประเทศมากกวาของตางประเทศ ท่ีน่ียังเป็น
ฐานทัพอากาศของกองบินขับไลท่ี 11 แหงกองทัพอากาศเกาหลีใต ท่ีประจําการเครื่องบิน
ขับไลสมรรถนะสูงอยาง F-15K ดวย

วัดแหงน้ีไดอนุรักษสิ่งท่ีหลงเหลือจากอดีตอันหลากหลาย มีเจดียหินสามชั้นในตรงปีก
ดานตะวันออกและตะวันตกของวัดเป็นผังแบบวัดท่ีหาดูไดยาก ท้ังยังมีเสาโบราณคูหิน
แหงพระไวโรคัน (Vairocana Buddha) และภาพแกะสลักพระพุทธบนกอนหินท่ีนา
สนใจดวย

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู ขาวยําบิบิมบับเสิรฟพรอมซุปชาบู

สวนสนุก E-WORLD บาย

เป็นสวนสนุกท่ีมีชื่อเกาวา Wooband Tower Land และสรางขึ้นมาลอมรอบตึกสูงชื่อ
Woobang Tower ซ่ึงไดถูกออกแบบใหมใหมีดีไซนแบบยุโรป และเปิดเป็นสวนสนุกเพ่ือ
ใหคนมาพักผอนหยอนใจ



 หมายเหตุ

วันท่ี 3 หมูบานอซกล - เคียงจู - หมูบานคนตระกูลฉอย - สะพาน
โบราณ WOLJEONGGYO - หอคอยช็อมซ็องแด - ถ้ําซ็อกคู
รัม - วัดพูลกุกซา - ปูซาน - หาดแฮอึนแด

สายการบิน T’WAY เท่ียวบินท่ี TW106 สําหรับเท่ียวบินน้ี ไมมีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน กรุณารับประทาน
อาหารใหเรียบรอยกอนขึ้นเครื่องบิน ใชเวลาบินประมาณ 5 ชั่วโมง

ตามเวลาทองถิ่น เร็วกวาเมืองไทยประมาณ 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพ่ือความสะดวกในการนัดหมายเวลา

หอคอย 83 ทาวเวอร

ถนนทงซองโน

เป็นหอคอยท่ีตั้งอยูในสวนสนุก E-World ของเกาหลี มีจุดเดนคือภัตตาคารและลานหมุน
ชั้นบน ซ่ึงมีทัศนียภาพท่ีเป็นสถานท่ียอดนิยมของนักทองเท่ียว บริเวณดานลางของตึกยัง
มีหอศิลป Art Magic ซ่ึงขางในมีผลงานชิ้นเอกท่ียอดเย่ียมมากมาย โดยเฉพาะงานศิลปะ
ภาพวาดลวงตาท่ีสรางภาพโดยใชเทคนิคจากภาพสามมิติท่ีทุกทานสามารถมีสวนรวมกับ
ผลงานเหลาน้ีได

เป็นถนนแหงประวัติศาสตรและเป็นยานแฟชั่นท่ีสําคัญในนครแดกู ถนนสายน้ีเต็มไป
ดวยรานคานับรอย ซ่ึงเหมาะสําหรับการชอปป้ิงและความบันเทิง ท่ีน่ีมีหางสรรพสินคา
มากมาย, รานเสื้อผา, รานขายเครื่องประดับ ท่ีคุณจะหลงรักสินคาแฟชั่น ท่ีมีเอกลักษณ
ในราคาท่ีเป็นกันเอง

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู บูเดชิเก หรือ มามาเกาหลีหมอไฟ

 Daegu Crystal Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู DAEGU OTGOL VILLAGE เป็นท่ีรูจักกันดีในฐานะสถานท่ีถายทํารายการชื่อดังอยาง RUNNING
MAN และซีรียเรื่อง JEKYLL AND HYDE

นําทานเดินทางสู เมืองเคียงจู เป็นเมืองหลวงเกาของอาณาจักรชิลลา หน่ึงในสามอาณาจักรของเกาหลีโบราณโดยเคียงจูเป็น
เมืองโบราณอายุกวาสองพันปี คือเริ่มมีการตั้งถิ่นฐานเป็นเมืองตั้งแตกอนคริสตกาล จนมารุงเรืองถึงขีดสุดในศตวรรษท่ี 7 คน
สวนใหญรูจักเมืองน้ีจากซีรี่ยเรื่อง ซอนตอก ราชินีสามแผนดิน

นําทานเดินทางสู หมูบานคนตระกูลฉอย ซ่ึงเป็นคนด้ังเดิมของจังหวัด GYEONGCHANGDO

นําทานเดินทางสู สะพานโบราณ WOLJEONGGYO เมือง คย็องจู (GYEONGJU) สะพานโบราณ WOLJEONGGYO
จัดไดวาเป็นสะพานท่ีสวยท่ีสุดแหงหน่ึงของประเทศเกาหลีใต ตั้งอยูไมไกลจาก สถานีรถไฟ GYEONGJU ทอดยาวอยูบน
แมน้ํา NAMCHEON ติดกับหมูบานโบราณ เคียวโชน (GYOCHON TRADITIONAL VILLAGE) สะพานแหงน้ีสรางขึ้นใน
ชวง พระเจาคยองด็อก รัชกาลท่ี 35 แหงอาณาจักรชิลลา

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู ไกตุนโสม

จากนั้นนําทานชม หอดูดาวซอมซองแด หอดูดาวท่ีเกาแกท่ีสุดท่ียังคงเหลืออยูในเอเชียตะวันออก ถูกสรางขึ้นในรัชสมัยของ
สมเด็จพระราชินีซอนดอก(SEON DEOK) แหงอาณาจักรชิลลา เพ่ือใชสําหรับการสังเกตดาวในการคาดการณสภาพอากาศ และ
ถูกกําหนดใหเป็นสมบัติของชาติ ใหเวลาทานถายรูปกับทุงดอกมูหลีย ซ่ึงเป็นทุงหญาสีชมพูซ่ึงอยูบริเวณใกลๆหอดูดาว (ขึ้นอยู
กับสภาพอากาศและอุณหภูมิ)

้ ่ ้



นําทานชม ถํ้าซอกกูรัม (SEOKGURAM) อีกหน่ึงมรดกโลก จากลานจอดรถจะเห็นอาคารสวยๆตั้งเรียงรายไปตามเนินเขา
ลอมรอบดวยเทือกเขาเป็นทิวแถว สวยงามจับตามาก เดินขึ้นเขาไปเพ่ือชมพระพุทธรูปแกะสลักจากหินแกรนิตอายุนับพันปีซ่ึง
ประดิษฐานอยูในถํ้า

นําทานเดินทางสู วัดพลูกุกซา สรางขึ้นอาณาจักรชิลลามาตั้งแตปี ค.ศ.535 ซ่ึงวัดเเหงน้ีมีความสวยงามเเละสมบูรณเเบบอ
ยางมาก จนทําใหไดรับการคัดเลือกเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากองคการ UNESCO เมื่อปี ค.ศ.1995

จากนั้นเดินทางสู เมืองปูซาน

นําทานเดินทางสู หาดแฮอุนแด เป็นชายหาดท่ีมีชื่อเสียงมากท่ีสุดในประเทศเกาหลี มีหาดทรายสีขาวยาวถึง 1.5 กิโลเมตร
และมีความกวางของชายหาด 40-50 เมตร มีน้ําทะเลสะอาดใส อิสระท่ีจะลองทาน ลูกชิ้นปลา ราน FISH CAKE CAFE ท่ี
หนารานจะมี ลูกชิ้นปลาเสียบไมยักษเป็นสัญลักษณใหเห็นกันแบบชัดๆ

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร เมนู โอซัมพุลโกกิ หรือ สุกี้กึ่งน้ํากึ่งแหง

พักท่ี Busan Diamond Hotel หรือเทียบเทา

หมูบานอซกล

เคียงจู

หมูบานคนตระกูลฉอย

สะพานโบราณ WOLJEONGGYO

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นหมูบานเกาของพวกขุนนางและชนชั้นสูงตระกูลฉอยแหงยุคสมัยราชวงศโชซอน
ประกอบดวยบานรือนประมาณ 20 หลังในสไตลสมัยโชซอน สวนใหญไมใชบานแบบ
ด้ังเดิมแตสรางขึ้นใหมขึ้นตามกาลเวลา สวนท่ีหนาทางเขาหมูบานมีรูปป้ันตัก๊แตนยืนรอ
ตอนรับนักทองเท่ียว

เป็นเมืองชายฝ่ังท่ีอยูไกลออกไปทางตะวันออกเฉียงใตของจังหวัดคยองซังและลอมรอบ
ดวยเมืองอุลซานทางทิศใต ท่ีน่ีเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรโบราณของซิลลาชวง
ประมาณ 57 ปีกอนคริสตกาล

หมูบานแหงน้ีตั้งอยูในเมืองเคียงจู เป็นหมูบานท่ีใหผูเขาชมไดสัมผัสวิถีชีวิตท่ีมีชื่อเสียง
ของคนตระกูลฉอยเกาหลีซ่ึงเป็นคนเกาแกตระกูลหน่ึง

เป็นสะพานท่ียาวท่ีสุดท่ีทําจากไมในประเทศเกาหลีใต ตั้งอยูไมไกลจากสถานีรถไฟเคียงจู
สะพานแหงน้ีไดรับการออกแบบในสไตลของ Mituri ตรงกลางของสะพานมีศาลาวองจอง
จอง จัดไดวาเป็นสะพานท่ีสวยท่ีสุดแหงหน่ึงของประเทศเกาหลีใต

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู ไกตุนโสม

 บาย



วันท่ี 4 ศูนยโสม - พิพิธภัณฑสาหรายเกาหลี - ซองโดสกายวอรค
(สะพานเดินทะเลซองโด) - น้ํามันสนเข็มแดง - ดิวตี้ฟรี - ปูซาน
ทาวเวอร - ตลาดปลาจากัลจิ หรือ ตลาดปลาชาลกาชิ - ตลาด
นัมโพดง

หอคอยชอมซองแด

ถํ้าซ็อกคูรัม

วัดพูลกุกซา

ปูซาน

หาดแฮอึนแด

หอคอยชอมซองแดแหงน้ีกอสรางขึ้นในคริสตศตวรรษท่ี 7 ตรงกับรัชสมัยของพระราชินี
ซอนดอกแหงซิลลา โดยใชหินแกรนิตในการกอสรางท้ังสิ้น 362 กอน และใชเวลา
กอสรางท้ังสิ้น 362 วัน พระราชินีซอนด็อกโปรดใหสรางใกลเมืองคย็องจู เมืองหลวงของ
ชิลลาในขณะนั้น หอคอยน้ีมีความสูงจากฐาน 5.7 เมตร และมีความยาวท้ังสิ้น 9.4 เมตร
หอคอยแหงน้ีถือวามีความเกาแกมากท่ีสุด นับถึงปัจจุบันหอดูดาวช็อมซ็องแดมีอายุกวา
1,350 ปี และถูกบรรจุใหเป็นสมบัติประจําชาติเกาหลีใตลําดับท่ี 31 เมื่อวันท่ี 20
ธันวาคม ค.ศ. 1962

เป็นวัดถํ้าท่ีตั้งอยูทามกลางปาสนธรรมชาติอันเกิดจากฝีมือของมนุษย ตั้งอยูท่ีภูเขาดาน
หน่ึงของภูเขาโตฮัมซาน สรางขึ้นมาพรอมๆ กับวัดพูลกุกซา ในสมัยของอาณาจักรชิลลา
ภายในวิหารหลักของวัดเป็นท่ีประดิษฐานพระศากยมุณีท่ีสลักขึ้นจากหินแกรนิตสีขาวซ่ึง
มีความงดงามมากท่ีสุดองคหน่ึงของเกาหลี ท่ีน่ีเป็นหน่ึงในกุฏิอันศักดิส์ิทธิซ่ึ์งใชเป็นท่ี
พํานักและปฏิบัติธรรมของพระสงฆ

เป็นวัดขนาดใหญใหญและมีความเกาแกท่ีสุดของเมืองเคียงจู ตั้งอยูทางทิศตะวันตกของ
เขาโทฮันซาน ภายในมีสถาปัตยกรรมอันเกาแกและความเป็นศูนยรวมจิตใจของพุทธศานิ
กชนในสมัยกอนและปัจจุบัน วัดน้ีถูกจัดใหเป็นสถานท่ีทางประวัติศาสตรและทิวทัศน
หมายเลข 1 โดยรัฐบาลเกาหลีใต นอกจากน้ีในปี 1995 วัดแหงน้ีก็ไดถูกเพ่ิมเขาใน
รายการมรดกโลกของยูเนสโกดวย

เป็นเมืองทาท่ีใหญท่ีสุดในประเทศเกาหลีใต มีประชากรประมาณ 3.65 ลานคน และปู
ซานยังคงเป็นเมืองท่ีใหญอันดับ 2 ของประเทศรองจากกรุงโซล ท่ีน่ีถือเป็นเมืองทอง
เท่ียวท่ีสําคัญเมืองหน่ึงไมแพไปจากกรุงโซล

เป็นหน่ึงในชายหาดท่ีมีชื่อเสียงมากท่ีสุดในประเทศเกาหลี คําวาแฮอึนแด ถูกตั้งชื่อโดย
นักปราชยนามวา ชอย ชี วอน (Choi Chi-Won) ในราชวงศชิลลา ชายหาดมีความยาว
1.5 กิโลเมตร ครอบคลุมพ้ืนท่ีกวา 58,400 ตารางเมตร ท่ีน่ีเป็นสถานท่ีสําหรับจัด
กิจกรรมทางวัฒนธรรม และงานเทศกาลตางๆ ตลอดท้ังปี มักเป็นท่ีนิยมสําหรับนักทอง
เท่ียวในชวงฤดูรอน

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู โอซัมพุลโกกิ หรือ สุกี้กึ่งน้ํากึ่งแหง

 Busan Diamond Hotel หรือเทียบเทา



 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู ศูนยโสมแหงรัฐบาล (GINSENG) เหตุผลท่ีเรียกวาศูนยโสมแหงรัฐบาล เพราะโสมทุกชนิดท่ีน่ีจะถูก
ควบคุมคุณภาพภายใตมาตรฐานของรัฐบาล ซ่ึงแนนอนวาไดรับการรับรองคุณภาพจากรัฐบาล เป็นโสมท่ีมีอายุ 6 ปี

นําทานเดินทางสู พิพิธภัณฑสาหราย (SEAWEED MUSEUM) ซ่ึงทานจะไดเรียนรูการทําสาหรายของชาวเกาหลี ประวัติ
ความ เป็นมาและความผูกผันท่ีชาวเกาหลีท่ีมีตอสาหราย

นําทานเดินทางสู SONGDO SKYWALK (ซองโด สกายวอลค) เป็นสะพานชมวิวท่ีทอดยาวลงไปในทะเลความยาว
ประมาณ 104 เมตร ตั้งอยูบริเวณชายหาดซองโด นอกจากน้ียังเป็นท่ีถายทํารายการ ดังของเกาหลี เชน WE GOT MARRIED
ฯลฯ (ไมรวมคากระเชา)

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู บุฟเฟติป้ิ์งยาง

นําทานเดินทางสู ศูนยสมุนไพรน้ํามันสนเข็มแดง (RED PINE) เป็นผลิตภัณฑท่ีสกัดจากน้ํามันสน มีสรรพคุณชวยบํารุง
รางกาย ลดไขมัน ชวยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในรางกายไดเป็นอยางดี

ชอปป้ิงสินคาปลอดภาษี ณ DUTY FREE ใหทานไดเลือกซ้ือสินคาแบรนด เนมนําเขาจากตางประเทศมากมายหลากหลาย
ชนิด

นําทานเดินทางสู ปูซานทาวเวอร (BUSAN TOWER) ตั้งอยูในสวนยองดูซาน ปูซานทาวเวอรแหงน้ี สูง 69 เมตร สูงกวา
ระดับน้ําทะเล 120 เมตร ถือเป็น LANDMARK สําคัญของเมือง สําหรับชั้นแรกของหอคอย เป็นบริเวณขายของท่ีระลึก ไมรวม
คาขึ้นลิฟทหอคอยและกุญแจคูรัก

นําทานเดินทางสู ตลาดปลาจากัลชิ (JAGALCHI MARKET) แหลงรวมขายสงปลาทุกชนิด ทุกวันจะมีของสดของทะเล
มากมายนํามาประมูลกันในยามเชามืด และชวงสายยังสามารถซ้ือในราคาปลีกท่ีคอนขางถูก

นําทานเดินทางสู ตลาดนัมโพดง (NAMPODONG STREET) แหลงชอปป้ิงขนาดใหญอีกแหงหน่ึงของเมืองปูซาน ท่ีน่ี
เต็มไปดวยรานคา เสื้อผา เครื่องประดับ เครื่องสําอาง ของฝาก ของท่ีระลึก มากมายใหทานไดชอปป้ิงอยางจุใจอีกท้ังยังมีอาหาร
แบบ LOCAL ใหทานไดเลือกทานแบบเต็มท่ี

ค่ํา

อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเท่ียว

ท่ีพัก Busan Diamond Hotel หรือเทียบเทา

ศูนยโสม

พิพิธภัณฑสาหรายเกาหลี

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

สถานท่ีแหลงรวมศูนยสมุนไพรโสม เพ่ือฟังคําบรรยายถึงสรรพคุณตางๆ ของโสมแตละ
ชนิด โดยโสมท่ีดีมีคุณภาพ ตองมีอายุ 6 ปี รัฐบาลเกาหลีไดใสใจกับเรื่องน้ีอยางมากจึง
ตองเขามาควบคุมทุกขั้นตอน ตั้งแต การเริ่มปลูกโสม จนกระท้ังการผลิตออกมาเป็นตัว
ยา “โสมเกาหลี” นั้นมีสารประกอบท่ีสําคัญอยูหลายอยางมีท้ังวิตามินและแรธาตุหลายชนิด

ท่ีพิพิธภัณฑสาหรายทานจะไดฟังเรืองราวการทําสาหรายจากใตทะเลลึก ใหทานทราบถึง
ประวัติศาสตร ความเป็นมา และกระบวนการผลิตสาหรายทะเลเกาหลีวามีวิวัฒนาการและ
วิธีการอยางไร



ซองโดสกายวอรค (สะพานเดินทะเลซองโด)
สะพานเดินทะเลอยูในบริเวณชายหาดซองโดสะพานแหงน้ี เป็นสถานท่ีทองเท่ียวใหม ซ่ึง
ถือวาเป็นแลนดมารคของชายหาด ซองโด ตัวสะพานย่ืนออไปในทะเลเปรียบเสมือนเรา
เดินอยูบนทะเล สะพานทอดยาวประมาณ 104 เมตร ในสวนขอพ้ืนสะพาน สามารถมอง
เห็น น้ําทะเลผานกระจกนิรภัย

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู บุฟเฟติป้ิ์งยาง

นํ้ามันสนเข็มแดง

ดิวต้ีฟรี

ปูซานทาวเวอร

ตลาดปลาจากัลจิ

ตลาดนัมโพดง

 บาย

น้ํามันสนเข็มแดง เป็นการสกัดจากใบสนเข็มแดงบริสุทธิ ์100% ซ่ึงสรรพคุณของน้ํามัน
สนเข็มแดงนั้นมีประโยชนอยางมากมาย ท้ังชวยละลายคลอเรสเตอรอล และไขมันท่ีอุด
ตันในเสนเลือด ลดระดับน้ําตาลในเลือด ชวยขับสารพิษออกจากรางกายในรูปแบบของ
เสีย เชน เหงื่อ ปัสสาวะ อุจจาระ ชวยลางสารพิษหรือดีท็อกซเลือดใหสะอาด เพ่ิมการไหล
เวียนของเลือดไดสะดวกขึ้น ชวยเพ่ิมภูมิตานทานใหกับรางกาย บํารุงผิวพรรณใหสดใส
จากภายใน และลดอัตราเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็ง

ซ้ือสินคาปลอดภาษี DUTY FREE แหลงรวมสินคาแบรนดเนมมากมาย เชน นาฬิกา
แวนตา เครื่องสําอาง กระเปา กลองถายรูป และสินคาแบรนดอ่ืนๆ อีกมากมาย

เป็นท่ีท่ีจะสามารถเห็นเมืองปูซานในมุมสูง ทาวเวอรแหงน้ีตั้งอยูในสวนยองดูซาน ซ่ึงตั้ง
อยูบนเนินเขาใจกลางเมือง สวนน้ีเป็นสถานท่ีพักผอนหยอนใจของชาวปูซาน จากดาน
บนนักทองเทียวจะสามารถมองเห็นวิวเมืองปูซานแบบพาโรนามาอันงดงามได

เป็นตลาดปลาประจําเมืองปูซาน วากันวาคนญีป ุนยังตองมาดูใหเห็นความย่ิงใหญกับตาไม
แพตลาดปลาซึกิจิของแดนซามูไรเลยทีเดียว ท่ีน่ีเป็นตลาดปลาท่ีใหญท่ีสุดในเกาหลี โดยใน
แตละวันนั้นจะมีปริมารการคาขายปลาและสัตวทะเลในตลาดแหงน้ีกันเป็นจํานวน
มหาศาล พอๆ กับท่ีจํานวนนักทองเท่ียวท่ีมาเยือนตลาดปลาแหงน้ีท่ีมีจํานวนมากมายใน
แตละวันดวยเชนกัน

ท่ีน่ีเปรียบเสมือนยานมยองดงท่ีกรุงโซล เพราะเป็นแหลงชอปป้ิงสินคามากมายในใจกลาง
เมืองปูซาน ท่ีน่ีเต็มไปดวยรานคาใหขาชอปไดเพลิดเพลินเจริญใจ สินคาสตรีทแบรนด
ตางๆ ถูกยกมาตั้งไวท่ีน่ีเชนเดียวกับในเมืองโซล ใกลๆ กับถนนชอปป้ิง จะมีถนนท่ีเรียก
วา BIFF Street เป็นบริเวณท่ีใชจัดงานภาพยนตรนานาชาติปูซานหรือ Busan
International Film Festival (BIFF) ท่ีรูจักกันไปท่ัวโลกน่ันเอง

 คํ่า  Busan Diamond Hotel หรือเทียบเทา



วันท่ี 5 รานเคร่ืองสําอางคเกาหลี - น้ํามันสนเข็มแดง - ศูนยสมุนไพรฮ
อกเกตนามู - หมูบานวัฒนธรรมคัมชอน - ซุปเปอรมารเก็ต
เกาหลี - วัดแฮดง ยงกุงซา - แทกู - ตลาดซอมุน - ทา
อากาศยานแดกู - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเท่ียว

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู ศูนยรวมเครื่องสําอางค เลือกซ้ือผลิตภัณฑบํารุงผิวหนาและเครื่องสําอางคหลากหลายแบรนด อาทิ B2B
,CLOSEE DR.,ROJUKISS, ครีมเมือกหอยทาก, เซรั่มพิษงู, ครีมโบท็อก, เจลอโรเวรา. ครีมน้ําแตก, BB CREAM ฯลฯ

นําทานแวะชม รานน้ํามันสนเข็มแดง มหศัจรรยแหงธรรมชาติผานผลงานการวิจัยมากมายจากมหาวิทยาลัยแหงชาติโซล
ประเทศเกาหลีใตมีสรรพคุณชวยลดไขมันัและน้ําตาลในกระแสเลือด ปองกันการเกิดเสนเลือด ตีบ แตก ตัน และสามารถลาง
สารพิษในรางกายเพ่ือเพ่ิมภูมิตานทานและทําใหอายุยืนแบบชาวเกาหลี

นําทานเดินทางสู ศูนยสมุนไพรฮ็อกเกตนามู (RAISIN TREE) ตนไมชนิดน้ีเจริญเติบโตในปาลึกบนภูเขาท่ีปราศจาก
มลภาวะและระดับสูงเหนือน้ําทะเล 50-800 เมตร เมล็ดพันธุของสมุนไพรฮ็อกเกตนามูน้ี เป็นท่ีนิยมของคนเกาหลีรุนใหม
เพราะมีผลชวยดูแลตับใหแข็งแรง ปองกันโรคตับแข็งไมถูกทําลายจากการด่ืมแอลกอฮอล กาแฟ บุหรี่ สารตกคางจากอาหารและ
ยา

นําทานเดินทางสู หมูบานวัฒนธรรมคัมชอน หรือ ซานโตริน่ีเกาหลี โดยชื่อเรียกน้ีมาจากลักษณะอันโดดเดนของหมูบาน
วัฒนธรรมคัมชอน หมูบานท่ีตั้งอยูบน เนินเขา เรียงตัวส ลับกันไปมาสีสันสดใส ในอดีตหมูบานน้ีเคยเป็นท่ีอยูอาศัยของของผู
ล้ีภัยสงครามเกาหลี

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู ชาบูชาบู

นําทานเดินทางสู รานละลายเงินวอน SUPER MARKET เลือกซ้ือสินคาเกาหลีโดยเฉพาะของกิน เชน บะหมี่ซินราเมียน
(มามาสไตลเกาหลี),อูดง,กิมจิ,ขนมช็อคโกพาย,น้ําจ้ิมปรุงรสหมูยางเกาหลี,ไกตุนโสมสําเร็จรูป ในราคาพิเศษ

นําทานเดินทางสู วัดแฮดงยงกุงซา (HAEDONG YONGGUNGSA TEMPLE) วัดเกาแกท่ีสวยสุดในปูซาน สรางอยูบน
โขดหินริมทะเล มาตั้งแตปี 1376 และไดทําการบูรณะอีกครั้งในปี 1970 จนมาถึงปัจจุบัน โดยจะมีเจดียสามชั้น และสิงโตสี่ตัว
หันหนาออกไปทางทะเล ซ่ึงสิงโตท้ังสี่ตัวน้ี คือสัญลักษณของความยินดี ความโกรธ ความเศรา และความสุข

จากนั้นนําทุกทานเดินทางกลับสู เมืองแทกู

นําทานเดินทางสู ตลาดซอมุน หน่ึงในตลาดท่ีเกาแกท่ีสุดของเมืองแทกู ดําเนินการคามาตั้งแตสมัยโซชอน ปัจจุบันเป็นตลาด
ใหญท่ีรวมสินคาอุปโภค บริโภคไวหลากหลายประเภทเปรียบเสมือนยานจตุจักร ประตูน้ํา เดินทางสู ถนนสตรีทฟ ูด เต็มไปดวย
รานอาหารพ้ืนเมืองยอดนิยมของเกาหลี กระจายตามสองฝ่ังถนน

ค่ํา

อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเท่ียว

ไดเวลาพอสมควรเดินทางสู สนามบินแทกู

21.25 น. นําทานออกเดินทางสู ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน T’WAY เท่ียวบินท่ี TW105 ไมมี
บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน กรุณารับประทานอาหารใหเรียบรอยกอนขึ้นเครื่องบิน หรือ ทานสามารถเลือกซ้ือ
อาหารและเครื่องด่ืมไดบนเครื่องบิน ใชเวลาบินประมาณ 5 ชั่วโมง

01.55+1 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พรอมกับความประทับใจ

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



รานเครื่องสําอางคเกาหลี

นํ้ามันสนเข็มแดง

ศูนยสมุนไพรฮอกเกตนามู

หมูบานวัฒนธรรมกัมชอน

แวะชอปท่ีรานเครื่องสําอางยอดนิยม COSMETIC OUTLET สวรรคของนักชอปชาว
ไทย เพ่ือเลือกซ้ือกลับไปเป็นของท่ีระลึก อาทิเชน ผลิตภัณฑ ROJUKISS มีราคาถูก
กวาท่ีเมืองไทยเกือบเทาตัว และบางผลิตภัณฑยังไมมีขายในไทย เป็นแหลงรวมเครื่อง
สําอางขนาดใหญท่ีมีเครื่องสําอางใหลูกคาไดเลือกสรรอยางจุใจทุกชนิด และทุกแบรนด

น้ํามันสนเข็มแดง เป็นการสกัดจากใบสนเข็มแดงบริสุทธิ ์100% ซ่ึงสรรพคุณของน้ํามัน
สนเข็มแดงนั้นมีประโยชนอยางมากมาย ท้ังชวยละลายคลอเรสเตอรอล และไขมันท่ีอุด
ตันในเสนเลือด ลดระดับน้ําตาลในเลือด ชวยขับสารพิษออกจากรางกายในรูปแบบของ
เสีย เชน เหงื่อ ปัสสาวะ อุจจาระ ชวยลางสารพิษหรือดีท็อกซเลือดใหสะอาด เพ่ิมการไหล
เวียนของเลือดไดสะดวกขึ้น ชวยเพ่ิมภูมิตานทานใหกับรางกาย บํารุงผิวพรรณใหสดใส
จากภายใน และลดอัตราเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็ง

ฮอกเก็ตนามู เป็นสมุนไพรท่ีขึ้นเฉพาะประเทศเกาหลี 10 ปีจะออกดอกหน่ึงครั้งปลูกบน
ยอดเขาสูง เมื่อนําดอกมาสกัด มีสรรพคุณ ชวยขับสารพิษตกคางตางๆออกจากตับอยาง
ปลอดภัยเน่ืองจากเป็นสมุนไพรเกรดเอ มีขายเฉพาะในประเทศเกาหลีเทานั้น เกรดสง
ออกท่ีขายตามหามสรรพสินคาบานเรา จะเป็นเกรดบีเทานั้น ไมมีเกรดเอ

เป็นหมูบานวัฒนธรรมในเกาหลี ท่ีมีการจัดเรียงบานท่ีมีสีสันท่ีสวยงามดึงดูนักทองเท่ียว
รวมถึงศิลปะขางถนนท่ีจัดแสดงไวบนกําแพงและในรูปแบบตางๆ

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู ชาบูชาบู

ซุปเปอรมารเก็ตเกาหลี

วัดแฮดง ยงกุงซา

 บาย

ซุปเปอรมารเก็ต (ละลายเงินวอน ซ้ือ 5 แถม 1) สาหราย ขนมตางๆ ช็อกโกแล็ตหิน ซีเรีย
ลช็อกโก ผลิตภัณฑของใบและรากฝอยของโสมในรูปแบบขนม ชาโสม โคลนพอกหนา
โสม ครีมลางหนาโสม เครื่องสําอางโสม และยังมีกิมจิ เปเปโร (ปอกกี้เกาหลี) ชินราเมง
(มามาเกาหลี) นมกลวย เป็นตน

เป็นวัดท่ีสรางอยูบนโขดหินริมทะเล มองเห็นน้ําทะเลสีฟาใสของทะเลใต แวดลอมดวย
ธรรมชาติท่ีสวยงาม ชื่อของวัดหมายถึงพระราชวังของมังกรกษัตริยซ่ึงความเป็นมาของวัด
แหงน้ีก็ดูลึกลับนาพิศวงด่ังชื่อท่ีตั้งไว ในบริเวณวัดมีเจดียองคใหญซ่ึงมีผูคนแวะเวียนไป
สักการะบูชาไมขาดสาย นอกจากน้ียังสามารถขามสะพานหินและขึ้นบันได 108 ขั้นไปยัง
จุดชมวิวท่ีอยูดานบนเพ่ือด่ืมด่ํากับวิวทิวทัศน ท่ีสวยงามจนลืมความเหน่ือยเมื่อยลา



 หมายเหตุ อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเท่ียว

สายการบิน T’WAY เท่ียวบินท่ี TW105 ไมมีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน กรุณารับประทานอาหารใหเรียบรอย
กอนขึ้นเครื่องบิน หรือ ทานสามารถเลือกซ้ืออาหารและเครื่องด่ืมไดบนเครื่องบิน ใชเวลาบินประมาณ 5 ชั่วโมง

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

แดกู

ตลาดซอมุน

เป็นอีกหน่ึงเมืองใหญของเกาหลีท่ีคนไมคอยรูจัก โดยมความใหญเป็นอันดับ 4 ของ
ประเทศ รองจากโซล ปูซาน และอินชอน ดวยประชากรมากถึง 2.5 ลานคน

เป็นหน่ึงในตลาดท่ีเกาแกท่ีสุดของเมืองแทกู ดําเนินการคามาตั้งแตสมัยโซชอน ปัจจุบัน
เป็นตลาดใหญท่ีรวมสินคาอุปโภค บริโภคไวหลากหลายประเภทเปรียบเสมือนยานจตุจักร
ประตูน้ํา ภายในยังมีถนนสตรีทฟ ูด ท่ีเต็มไปดวยรานอาหารพ้ืนเมืองยอดนิยมของเกาหลี
ตั้งกระจายอยูตามสองฝ่ังถนน 

ทาอากาศยานแดกู

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 คํ่า

เป็นทาอากาศยานท่ีตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองแดกู โดยใหบริการเมือง
แดกูและพ้ืนท่ีโดยรอบทางตะวันออกเฉียงใตของเกาหลีใต ถูกสรางขึ้นครั้งแรกในปี
1937 สวนใหญใหบริการเสนทางภายในประเทศมากกวาของตางประเทศ ท่ีน่ียังเป็น
ฐานทัพอากาศของกองบินขับไลท่ี 11 แหงกองทัพอากาศเกาหลีใต ท่ีประจําการเครื่องบิน
ขับไลสมรรถนะสูงอยาง F-15K ดวย

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
คณะจะสามารถออกเดินทางไดตามจําเป็นตองมีขึ้นตํ่า อยางนอย 25 ทาน หากตํ่ากวากําหนด คณะจะไมสามารถเดินทางได หากผู

เดินทางทุกทานยินดีท่ีจะชําระคาบริการเพ่ิมเพ่ือใหคณะเดินทางได ทางบริษัทยินดีท่ีจะประสานงาน เพ่ือใหทุกทานเดินทางตามความ
ประสงคตอไป 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทางไปในพีเรียดวันอ่ืนตอไป โดยทางบริษัทฯ จะแจงใหทานท
ราบลวงหนาเพ่ือวางแผนการเดินทางใหมอีกครั้ง ท้ังน้ี กอนคอนเฟิรมลางาน กรุณาติดตอเจาหนาท่ีเป็นกรณีพิเศษทุกครั้งหากทานลา
งานแลวไมสามารถเปล่ียนแปลงได

กรณีท่ีทานตองออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เชน ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาติดตอสอบถามเพ่ือ
ยืนยันกับเจาหนาท่ีกอนทุกครั้ง และควรจองบัตรโดยสารภายในท่ีสามารถเล่ือนวันและเวลาเดินทางได เพราะมีบางกรณีท่ีสายการบิน
อาจมีการปรับเปล่ียนไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ท้ังน้ีขึ้นอยูกับฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของทา
อากาศยานเป็นสําคัญเทานั้น สิ่งสําคัญ ทานจําเป็นตองมาถึงสนามบินเพ่ือเช็คอินกอนเครื่องบิน อยางนอย 3 ชั่วโมง โดยในสวนน้ี
หากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการไมรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดขึ้นใดๆท้ังสิ้น 

กรณีท่ีทานเป็นอิสลาม ไมทานเน้ือสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาท่ีเป็นกรณีพิเศษ

กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร (WHEEL CHAIR) กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอน
การเดินทาง หรือตั้งแตท่ีทานเริ่มจองทัวร เพ่ือใหทางบริษัทประสานงานกับสายการบินเพ่ือจัดเตรียมลวงหนา กรณีมีคาใชจายเพ่ิมเติม
ทางบริษัทของสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาใชจายตามจริงท่ีเกิดขึ้นกับผูเดินทาง 

กรุณาสงรายชื่อผูเดินทาง พรอมสําเนาหนาแรกของหนังสือเดินทางทุกทานใหกับเจาหนาท่ีหลังจากชําระเงินกรณีท่ีทานเดินทาง
เป็นครอบครัว (หลายทาน) กรุณาแจงรายนามคูนอนกับเจาหนาท่ีใหทราบ

กรณีท่ีออกบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เรียบรอยแลว มีรายละเอียดสวนใดผิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการรับผิดชอบไมวาสวนใดสวน
หน่ึง หากทานไมดําเนินการสงสําเนาหนาแรกของหนังสือเดินทางใหทางบริษัทเพ่ือใชในการออกบัตรโดยสาร

หลังจากทานชําระคาทัวรครบตามจํานวนเรียบรอยแลว ทางบริษัทจะนําสงใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทางใหทานอยางนอย 3
หรือ 7 วัน กอนออกเดินทาง

อัตราทัวรน้ี เป็นอัตราสําหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมูคณะ (ตั๋วกรุป) ทานจะไมสามารถเล่ือนไฟลท วัน ไป หรือ กลับสวนใด
ได จําเป็นจะตองไป และ กลับ ตามกําหนดการเทานั้น หากตองการเปล่ียนแปลงกรุณาติดตอเจาหนาท่ีเป็นกรณีพิเศษ

ทางบริษัทไมมีนโยบายจัดคูนอนใหกับลูกคาท่ีไมรูจักกันมากอน เชน กรณีท่ีทานเดินทาง 1 ทาน จําเป็นตองชําระคาหองพักเด่ียว
ตามท่ีระบุ

หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วันกลับ 

สําหรับลูกคาท่ีเดินทาง 3 ทาน และ ตองการพักหองสําหรับ 3 ทาน อาจมีคาใชจายเพ่ิมเติมไดในบางกรณี ขนอยูกับโรงแรมท่ีคณะ
นั้นๆพักวามีหองรอบรับสําหรับ 3 ทาน หรือ (TRIPLE ROOM) หรือไม กรณีไมมี ทานจําเป็นจะตองชําระคาใชจายเพ่ิม (พักเด่ียว)
ตามจริง ยกเวนเด็กท่ีมีอายุตํ่ากวา 12 ปี ณ วันเดินทางกลับ

การใหทิปถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติสําหรับนักทองเท่ียวท่ีเดินทางไปตางประเทศ โดยผูใหบริการจะตองหวังสินน้ําใจเล็กๆนอยๆ
เป็นเรื่องปกติ จึงรบกวนใหทานเตรียมคาใชจายในสวนน้ีเพ่ือมอบใหเล็กๆนอยๆ ตามความเหมาะสม

ฤดูหนาวในตางประเทศ มีขอควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกวาปกติ สี่โมงเย็นก็จะเริ่มมืดแลว สถานท่ีทองเท่ียวตางๆ จะปิดเร็ว
กวาปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลาใหเหมาะสม และ หากมีสถานท่ีทองเท่ียวกลางแจง เวลาเดินบนหิมะ อาจล่ืนได
ตองใชความระมัดระวังในการเดินเป็นอยางสูง หรือ ใชรองเทาท่ีสามารถเดินบนหิมะได แวนกันแดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหิมะจะ
สวางสะทอนเขาตา อาจทําใหระคายเคืองตาได

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิเ์ปล่ียนแปลงโปรแกรมไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ เหตุการทางการเมือง การ
ลาชาของสายการบิน เงื่อนไขการใหบริการของรถในแตละประเทศ เป็นตน โดยสวนน้ีทางบริษัทจะคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเป็น
สําคัญ หากกรณีท่ีจําเป็นจะตองมีคาใชจายเพ่ิม ทางบริษัทจะแจงใหทราบลวงหนา

เน่ืองจากการเดินทางทองเท่ียวในครั้งน้ี เป็นการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนในตางประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวน
สิทธิ ์ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน หรือ สวนใดสวนหน่ึงท่ีทานไมตองการไดรับบริการ หากระหวางเดินทาง สถานท่ี
ทองเท่ียวใดท่ีไมสามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการไมสามารถคืนคาใชจายไมวาสวนใดสวน
หน่ึงใหทาน เน่ืองจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจายแบบเหมาจายไปลวงหนาท้ังหมดแลว

กรณีท่ีทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาใชจายท่ีจะเกิดขึ้นตามมา และ จะไมสามารถคืน
เงินคาทัวรท่ีทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวนหน่ึง

หากวันเดินทาง เจาหนาท่ีสายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง (พาสปอรต) ของทานชํารุด
แมเพียงเล็กนอย เชน เปียกน้ํา ขาดไปหนาใดหนาหน่ึง มีหนาใดหนาหน่ึงหายไป มีกระดาษหนาใดหนาหน่ึงหลุดออกมา มีรอยแยก
ระหวางสันของเลมหนังสือเดินทาง เป็นตน ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจาหนาท่ีดานตรวจคนออก และ เขาเมือง มี
สิทธิไ์มอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังนั้นกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือเดินทางของทานใหอยูในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะ
เดินทาง กรณีชํารุด กรุณาติดตอกรมการกงสุลกระทรวงการตางประเทศเพ่ือทําหนังสือเดินทางฉบับใหม โดยใชฉบับเกาไปอางอิง
และ ยืนยันดวย พรอมกับแจงมาท่ีบริษัทเร็วท่ีสุด เพ่ือยืนยันการเปล่ียนแปลงขอมูลหนังสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาท่ีบริษัท

่ ๋ ่ ่ ๋ ่



เรียบรอยแลว กรณีท่ียังไมแ (ตั๋วเครื่องบิน) ทานสามารถเปล่ียนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออกบัตรโดยสาร (ตั๋วเครื่องบิน)
เรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริงท้ังหมด ซ่ึงโดยสวนใหญตั๋วเครื่องบินแบบกรุปจะออกกอน
ออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ท้ังน้ีขึ้นอยูกับกระบวนการและขั้นตอนของแตละคณะ

เกี่ยวกับท่ีน่ังบนเครื่องบิน เน่ืองจากบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เป็นลักษณะของคณะ (กรุป อัตราพิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิทธิใ์นการ
เลือกท่ีน่ังบนเครื่องบิน กรณีลูกคาเดินทางดวยกัน กรุณาเช็คอินพรอมกัน และ สายการบินจะพยายามท่ีสุดใหทานไดน่ังดวยกัน หรือ
ใกลกันใหมากท่ีสุด 

ขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับหองพักในโรงแรมท่ีพัก เน่ืองจากการวางแปลนแบบหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหอง
พักแบบหองพักเด่ียว (SINGLE) และหองคู (TWIN/DOUBLE) และ หองพักแบบ 3 ทาน (TRIPLE) จะแตกตางกัน บางโรงแรม
หองพักแตละแบบอาจจะอยูคนละชั้นกัน (ไมติดกันเสมอไป)

กรณีท่ีทานไมผานดานตรวจคนออก หรือ เขาเมือง (หามไมใหเดินทางตอ ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการคืน
คาใชจายใหไมวาสวนใดสวนหน่ึงท้ังสิ้น

ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวันเดินทาง 

มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใดๆท้ังสิ้นแทนบริษัทผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของผูจัดกํากับเทานั้น

บริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การประทวง , การ
นัดหยุดงาน , การกอการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท 

บริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหวางการเดินทาง ไมวากรณีใดๆก็ตาม และ ขอ
สงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาใชจายตามจริง กรณีทานลืมสิ่งของไวท่ีโรงแรมและจําเป็นตองสงมายังจุดหมายปลายทางตามท่ีทาน
ตองการ 

รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารองโรงแรมท่ีพักในตางประเทศเรียบรอย
แลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม

การชําระเงิน
กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 30 วัน กอนออกเดินทาง พรอมชําระเงินมัดจําครั้งท่ี 1 ทานละ 10,000 บาท หลังจากสง

เอกสารยืนยันการจอง 1 วัน ตัวอยางเชน ทานจองวันน้ี กรุณาชําระเงินในวันถัดไป กอนเวลา 16.00 น. เทานั้น โดยระบบจะยกเลิก
อัตโนมัติทันที หากยังไมไดรับยอดเงินตามเวลาท่ีกําหนด และหากทานมีความประสงคจะตองเดินทางในพีเรียดเดิม ทานจําเป็นตองทํา
จองเขามาใหม น่ันหมายถึงวา กรณีท่ีมีคิวรอ (WAITING LIST) ก็จะใหสิทธิไ์ปตามระบบ ตามลําดับ เน่ืองจากทุกพีเรียด เรามีท่ีน่ัง
ราคาพิเศษจํานวนจํากัด ยกเวนโปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิเ์รียกเก็บคาบริการ เต็มจํานวน เทานั้น 

- กรุณาชําระคาทัวรสวนท่ีเหลืออยางนอย 20 วัน กอนออกเดินทาง หากทานไมชําระภายในระยะเวลาท่ีท่ีบริษัทกําหนด ทางบริษัท
จะถือวาทานสละสิทธิย์กเลิกการเดินทาง และ ขอสงวนสิทธิไ์มสามารถคืนเงินมัดจําใหทานใดไมวาสวนในสวนหน่ึงก็ตาม

- กรณีลูกคาทําการจองภายในระยะเวลาคงเหลือไมถึง 15 วัน กอนออกเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาทัวร
เต็มจํานวน 100%
 

อัตรานี้รวม:
คาบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) ไป และ กลับพรอมคณะ ชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถึงคาภาษีสนามบินและคา

ภาษีน้ํามันทุกแหง กรณีตองการอัพเกรด UPGRADE หรือ เปล่ียนแปลงบัตรโดยสาร ไมวาเท่ียวใด เท่ียวหน่ึง กรุณาติดตอเจาหนาท่ี
เป็นกรณีพิเศษ โดยอางอิงคาใชจายการจองทัวรแบบ ไมใชตั๋วเครื่องบิน ตามท่ีตามท่ีตารางอัตราคาบริการระบุ

คาธรรมเนียมการโหลดกระเปาสัมภาระลงใตทองเครื่องบิน คาน้ําหนักสัมภาระ สายการบิน T’WAY กําหนดน้ําหนักสัมภาระ
โหลดใตทองเครื่องไป-กลับ ทานละ 20 กก. สัมภาระถือขึ้นเครื่อง(CARRY ON) 7 กก.ตอทาน (ตามเงื่อนไขของสายการบิน) **

คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทางตามรายการระบุ (ยังไมรวมทิปพนักงานขับรถ)

คาโรงแรมท่ีพักระดับมาตรฐานตามรายการท่ีระบุ (พัก 2-3 ทาน ตอ หอง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร การแขงขันกีฬา หรือ กิจกรรม
อ่ืนๆ ท่ีทําใหโรงแรมตามรายการท่ีระยุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปล่ียนโรงแรมท่ีพัก ไปเป็นเมืองใกลเคียงแทน อางอิง
มาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเป็นสําคัญ

คาธรรมเนียมเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการท่ีระบุ กรณีไมรวมจะชี้แจงแตละสถานท่ีในโปรแกรม

คาอาหาร ตามรายการท่ีระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม   

คามัคคุเทศกท่ีคอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเท่ียวตางประเทศ วงเงินประกันสูงสุดทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธร
รม) 



อัตรานี้ไมรวม:
คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องด่ืม คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะ

ตางๆ ท่ีไมไดระบุในรายการ

คาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม 50,000 วอน ตอ ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน
รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ท้ังน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและ
ความพึงพอใจของทาน โดยสวนน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ท่ีสนามบิน ในวันเช็คอิน

คาธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเปาสัมภาระท่ีมีน้ําหนักเกินกวาท่ีสายการบินนั้นๆกําหนดหรือสัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน 

คาธรรมเนียมการจองท่ีน่ังบนเครื่องบินตามความตองการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถทําได ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสายการบิน และ รุน
ของเครื่องบินแตละไฟลทท่ีใชบิน ซ่ึงอาจเปล่ียนแปลงไดอยูท่ีสายการบินเป็นผูกําหนด

คาภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไปแลว

ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท

คาธรรมเนียมการขอวีซาทองเท่ียว กรณีท่ีสถานทูตแจงใหย่ืนขอวีซาแบบกระทันหันกอนเดินทางตามจริง ประเทศเกาหลีใต
อนุญาตใหทานท่ีถือหนังสือเดินทางไทย และมีวัตถุประสงคเดินทางไปประเทศเกาหลีใต เพ่ือการทองเท่ียว ไมจําเป็นตองย่ืนขอวีซา
โดยสามารถพํานักไดไมเกิน 90 วัน ตอครั้ง

วีซา
หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วันกลับ 

 

หมายเหตุ
เมื่อทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลว ไมวาสวนใดสวนหน่ึงก็ตาม ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลง

ท้ังหมดน้ีแลว 

อัตราน้ียังไมรวมคาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม 50,000 วอน ตอ ทริป ตอ ลูกคา ผู
เดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ท้ังน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความ
เหมาะสมและความพึงพอใจของทาน โดยสวนน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ท่ีสนามบิน ในวันเช็ค
อิน 

อัตราน้ีเฉพาะนักทองเท่ียวท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเทานั้น กรณีถือหนังสือเดินทางตางประเทศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิเ์รียกเก็บ
คาธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทัวร ทานละ 100 USD. (เป็นเงินไทยประมาณ 3,200 บาท) 

กรณีตองการตัดกรุปสวนตัว กรุปเหมาท่ีสถานะผูเดินทางเป็น เด็กนักเรียน นักศึกษา ครู  ธุรกิจขายตรงเครื่องสําอางค หมอ
พยาบาล ชาวตางชาติ หรือคณะท่ีตองการใหเพ่ิมสถานท่ีขอดูงาน กรุณาติดตอแจงรายละเอียด โดยละเอียด กับเจาหนาท่ีเพ่ือทําราคาให
ใหมทุกครั้ง 

ราคาเด็กอายุไมถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ทานละ 5,900 บาท (ไมมีท่ีน่ังบนเครื่องบิน)

สําคัญ!! กรณีผูเดินทางถูกปฏิเสธการเขา – ออกประเทศจากประเทศตนทางและปลายทาง ท้ังจากท่ีดานหนาเคานเตอรเช็คอิน
หรือจากดานตรวจคนเขาเมืองก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาใชจายท่ีจะเกิดขึ้นตามมา และ จะไมสามารถคืนเงินคาทัวร
ท่ีทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวนหน่ึง

หมายเหตุ ตามนโยบายการโปรโมทสินคาพ้ืนเมืองของรัฐบาลเกาหลีรวมกับการทองเท่ียวเกาหลี ในนามของรานรัฐบาล ซ่ึงจําเป็น
ตองระบุไวในโปรแกรมทัวร เพราะมีผลกับราคาทัวร  จึงอยากเรียนชี้แจงลูกคาทุกทานวา รานรัฐบาลทุกรานจําเป็นตองแวะชม จะซ้ือ
หรือไมซ้ือขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคาเป็นหลัก และถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะเขารานรัฐบาล ขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บ
คาใชจายท่ีเกิดขึ้นจากทานเป็นจํานวนเงิน 100 USD / ทาน / ราน

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุกครั้ง
กอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบินภาย
ในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน โรงแรม
ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไม
วาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของ
ลูกคาเป็นสําคัญ

การยกเลิก



ยกเลิกการเดินทาง ไมนอยกวา 30 วัน กอนวันเดินทาง คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการท่ีชําระแลว

ยกเวน พีเรียดท่ีมีวันหยุดนักขัตฤกษ ตองยกเลิกเดินทางไมนอยกวา 45 วัน กอนเดินทาง 

ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน กอนวันเดินทาง คืนคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการท่ีชําระแลว

ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน กอนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินคาบริการท่ีชําระมาแลวท้ังหมดท้ังน้ี ทางบริษัทจะ
หักคาใชจายท่ีไดจายจริงจากคาบริการท่ีชําระแลวเน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน การสํารองท่ีน่ังตั๋ว
เครื่องบิน การจองท่ีพัก ฯลฯ

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบ และ คืนคาทัวรสวนใดสวนหน่ึงใหทานไดไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น เชน สถานทูตปฏิเสธวีซา
ดานตรวจคนเขาเมือง ฯลฯ

กรณีตองการเปล่ียนแปลงผูเดินทาง (เปล่ียนชื่อ) จะตองแจงใหทางบริษัททราบลวงหนา อยางนอย 20 วัน กอนออนออกเดินทาง
กรณีแจงหลังจากเจาหนาท่ีออกเอกสารเรียบรอยแลว ไมวาสวนใดสวนหน่ึง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดขึ้น
จริงท้ังหมด ท้ังน้ีขึ้นอยูกับชวงพีเรียดวันท่ีเดินทาง และกระบวนการของแตละคณะ เป็นสําคัญดวย กรุณาสอบถามกับเจาหนาท่ีเป็น
กรณีพิเศษ

กรณีตองการเปล่ียนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เล่ือนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการหักคาใชจายการดําเนินการตางๆ ท่ี
เกิดขึ้นจริงสําหรับการดําเนินการจองครั้งแรก ตามจํานวนครั้งท่ีเปล่ียนแปลง ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น


