
 

KTW20 ทวัรเ์กาหลปีซูาน เคยีงจ ูแทก ู5D 3N  

 

KTW20:ทวัรเ์กาหล ีปซูาน-เคยีงจ-ูแทก-ู5
วนั 3 คนื 

หมูบ่า้นวฒันธรรมคมัซอง หรอื ซานโตรนิีเ่กาหล ีสวนสนุก 
E-World 83 Tower Magic art ซองโด สกายวอลค์ ปซูาน

ทาวเวอร ์ พพิธิภณัฑส์าหรา่ย วดัพลุกกุซา ถํา้ซอกกรูมั 
หมูบ่า้นโบราณ ฮนันก เคยีวชอน วดัดงฮวาซา หอดดูาวว็

อมซ็องแด วดัแฮดงยงกงุซา ล็อตเต ้เอาทเ์ล็ท ตลาดปลาจา
กลัป์ซ ีตลาดนมัโพดง ตรทีฟดูส ์

พกัปซูาน 2 คนื แทก ู1 คนื 

บนิตรง โดยสายการบนิ T’Way Boeing 737-800 189ทีน่ ัง่ 

 



 

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1  ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิ

2  สนามบนินานาชาตแิทก ู– วดัดงฮวาซา – สวนสนุก E-World - 83 Tower - Magic 
Art – ถนน Dongseongno 

3  Gyeongju Donggung Palace - หมบ่า้นโบราณ ฮนันก เคยีวชอน - ถํา้ซอกกรูมั - 
หอดดูาวซอมซองแด - วดัพลูกกุซา 

4  หมูบ่า้นวฒันธรรมคมัชอน(ซานโตรนิีเ่กาหล)ี–Songdo Skywalk - พพิธิภณัฑ์
สาหรา่ย  - Busan Tower - Duty Free - ตลาดปลาจากลัช ิ– ตลาดนมัโพดง 

5  วดัแฮดงยงกงุซา – หมูบ่า้นอซกล – ตลาดซอมนุ – ถนนสตรทีฟู้ ด - Super Market 
- ล็อตเต ้เอาทเ์ลท – สนามบนินานาชาตแิทก ู

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดวนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก(เสรมิเตยีง) เด็ก(ไมเ่สรมิเตยีง) ทารก พกัเดีย่ว 

22 - 26 May 2019  14,888  14,888 14,888 5,000 4,500 

25 - 29 May 2019  13,888  13,888 13,888 5,000 4,500 

12 - 16 Jun 2019  15,888  15,888 15,888 5,000 4,500 

15 - 19 Jun 2019  14,888  14,888 14,888 5,000 4,500 

19 - 23 Jun 2019  15,888  15,888 15,888 5,000 4,500 

22 - 26 Jun 2019  15,888  15,888 15,888 5,000 4,500 

26 - 30 Jun 2019  15,888  15,888 15,888 5,000 4,500 

29 Jun - 03 Jul 2019  13,888  13,888 13,888 5,000 4,500 

05 - 09 Jul 2019  15,888  15,888 15,888 5,000 4,500 

12 - 16 Jul 2019  20,888  20,888 20,888 5,000 4,500 

16 - 20 Jul 2019  16,888  16,888 16,888 5,000 4,500 



 

17 - 21 Sep 2019  14,888  14,888 14,888 5,000 4,500 

20 - 24 Sep 2019  15,888  15,888 15,888 5,000 4,500 

24 - 28 Sep 2019  13,888  13,888 13,888 5,000 4,500 

27 Sep - 01 Oct 2019  15,888  15,888 15,888 5,000 4,500 

01 - 05 Oct 2019  17,888  17,888 17,888 5,000 4,500 

04 - 08 Oct 2019  18,888  18,888 18,888 5,000 4,500 

08 - 12 Oct 2019  17,888  17,888 17,888 5,000 4,500 

11 - 15 Oct 2019  20,888  20,888 20,888 5,000 4,500 

15 - 19 Oct 2019  17,888  17,888 17,888 5,000 4,500 

18 - 22 Oct 2019  18,888  18,888 18,888 5,000 4,500 

22 - 26 Oct 2019  18,888  18,888 18,888 5,000 4,500 

25 - 29 Oct 2019  17,888  17,888 17,888 5,000 4,500 

29 Oct - 02 Nov 2019  17,888  17,888 17,888 5,000 4,500 

รายละเอยีดทวัร ์

วนัที ่1 ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิ

22.30  คณะพรอ้มกนัที ่สนามบนิสุวรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ช ัน้ 4 สาย
การบนิ t’Way โดยมหีวัหนา้ทวัรแ์ละเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯรอตอ้นรับและอํานวยความ
สะดวกกอ่นขึน้เครือ่ง 

วนัที ่2 สนามบนินานาชาตแิทก ู– วดัดงฮวาซา – สวนสนุก E-World - 83 Tower - 
Magic Art – ถนน Dongseongno 

02.25  บนิลดัฟ้าสู ่เมอืงแทก ูสาธารณรัฐเกาหลใีต ้โดยสายการบนิ t’Way เทีย่วบนิที ่
TW106 เมอืงแทกเูป็นเมอืงทีใ่หญอ่นัดบัทีส่ามของประเทศเกาหลใีต ้



 
09.20  เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตแิทก ูสาธารณรฐัเกาหลใีต ้(เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ไทย 

2ช.ม. กรณุาปรับนาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถิน่เพือ่สะดวกในการนัดหมาย) หลงัจาก
ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรแลว้ จากนัน้ นําทา่นเดนิทางสู ่วดัดงฮวาซา 
(Donghwasa Temple) เป็นวัดเกา่แกก่วา่ 1,500 ปี สรา้งในสมัย กษัตรยิโ์ซจแิหง่
อาณาจักรชลิลา ภายในม ีอมติาภะพทุธเจา้  และพระพทุธรปูหนิพระศรศีากยมนุอียูด่า้น
นอกอยูใ่นหบุเขาพัลกงซาน อกีหนึง่ไฮไลทก์็คอืยัคซายอแรแดพลุ Yaksa-
yeoraedaebul พระขนาดใหญท่ีส่รา้งขึน้เพือ่เป็นศนูยร์วมใจของผูม้าสวดมนตทํ์าบญุมี
ความสงูถงึ 17 เมตร นอกจากนี้ ยังมหีอคอยหนิ โคมไฟหนิ รปูปัน้สงิโต และดอกไมท้ี่
ประดบัฐานพระพทุธรปูดา้นหลงัพระพทุธรปูเป็นหมูห่นิทีโ่อบรอบสวยงามมาก นับเป็น
ผลงานประตมิากรรมหนิระดบัโลก 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู:โอซมัพุลโกก ิหรอื สุก ีก้ ึง่นํา้ก ึง่แหง้ 

บา่ย  นําทา่นเดนิทางสู ่สวนสนกุE-World(รวมคา่เขา้) นับเป็นสวนสนุกประจําเมอืงแทกู
และเป็นสวนสนุกทีใ่หญเ่ป็นลําดบัทีส่ามของประเทศเกาหลใีต ้เครือ่งเลน่ทีไ่ดร้ับความ
นยิมมากทีส่ดุคอื สกายจัม้ อกีทัง้เครือ่งเลน่สดุมันส ์อาท ิรถไฟเหาะ,Ballon Race 
,Water Fall Plaza และอืน่ๆ และยังมเีทศกาลดอกไมต้ามฤดกูาลใหท้กุทา่นไดเ้ลอืกมมุ
ถา่ยภาพเพือ่นเก็บเป็นทีร่ะลกึอกีดว้ย เดนิทางสู ่83 Tower หอคอยชมววิทีส่งูทีสุ่ด 
(รวมคา่ขึน้ลฟิท)์และเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงแทก ูหอคอยแหง่นี้ตัง้อยูบ่นเนนิเดน่สงา่ 
มองเห็นแตไ่กลดา้ยบนเป็นจดุชมววิทีด่ทีีส่ดุของเมอืง สามารถมองเห็นทัศนียภาพของ
เมอืงแทกโูดยรอบแบบ 360องศา จากนัน้นําทา่นถา่ยภาพที ่Art Magicซึง่เป็นงาน
ศลิปะภาพวาดลวงตาซึง่เป็นแนวคดิรปูแบบใหมเ่พือ่ตอ้งการจะจดุประกายความคดิ
สรา้งสรรค ์และจนิตนาการ ของการสรา้งภาพโดยใชเ้ทคนคิจากภาพสามมติทิีท่กุทา่น
สามารถมสีว่นรว่มกบัผลงานเหลา่นี้ได ้อยา่งสนุกสนาน จากนัน้นําทา่นเดนิทาง
สู ่Dongseongno Street ตลาดเสือ้ผา้ขนาดใหญ ่และถนนสายแฟชัน่ ทีส่าํคญัของ
เมอืงแทก ูเป็นถนนทีเ่ต็มไปดว้ยรา้ นคา้ มากมาย และสิน้คา้หลากหลายชนดิใหเ้ลอืก
ซือ้ตามรสนยิมของแตล่ะทา่น มตีัง้แตเ่สือ้ผา้ ของใช ้เครือ่งประดบั  เป็นจดุทีเ่หมาะกบั
การชอ้ปป้ิงอยา่งมาก 

คํา่  บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร เมนู:จมิดกั(Jimdak) 
:ทีพ่กั:IN STAR HOTEL/CYSTAL HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั: 

(ชือ่โรงแรมทีพ่กั ทางบรษิทัจะทําการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 5-7 วนั กอ่นวนั
เดนิทาง) 

 

 



 

วนัที ่3 Gyeongju Donggung Palace - หมบ่า้นโบราณ ฮนันก เคยีวชอน - ถํา้ซอก
กรูมั - หอดดูาวซอมซองแด - วดัพลูกกุซา 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากนัน้นําทา่นเดนิเขา้ชม พระราชวงั Gyeongju Donggung Palace และ Wolji 
Pond เป็นทีต่ัง้ของพระราชวังรองซึง่ใชเ้ป็นพระราชวังของมกฎุราชกมุารและอาคารอืน่ 
ๆ อกีทัง้ยังเป็นหอ้งจัดเลีย้งสาํหรับงานสาํคญัระดบัชาตแิละผูเ้ขา้ชมทีส่าํคญัอกีดว้ย 
หลงัจากการลม่สลายของ Silla ตามดว้ย Goryeo และ Joseon สถานทีน่ี้มชี ือ่วา่ 
'Anapji' แทนตอ่มาชิน้สว่นจากเครือ่งปัน้ดนิเผาทีแ่กะสลกัตวัอกัษร "Wolji" ถกูคน้พบ
ในปี 1980 และพบวา่ Wolji มคีวามหมายของบอ่สะทอ้นดวงจันทร ์ดงันัน้ชือ่'Anapji'จงึ
เปลีย่นเป็นปัจจบุนัพระราชวัง Donggung และ Wolji Pon จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่
หมูบ่า้นโบราณ ฮนันก เคยีวชอน (kyochon hanok village Gyonchon) 
สถานทีแ่หง่นี้ครัง้หนึง่เคยเป็นโรงเรยีนแหง่ชาตใินชว่งยคุยคุอาณาจักรชลิลา เคยเป็น
มหาวทิยาลยัในชว่งยคุโกเรยีว และ เคยเป็นโรงเรยีนขงจื๊อในชว่งยคุโชซอน ภายใน
หมูบ่า้นมสีถานทีม่ากมายทีค่วรแวะเยีย่มชม เชน่ โรงเรยีนขงจ ้อื สะพานWoljeonggyo 
และบา้นของ ตระกลู Gyeongju Choi Clan ดงัน ้นัหมูบ่า้นนี้จงึเป็นหนึง่ในสถานทีเ่ทีย่ว
ดงัของเมอืงเคยีงจ ูและ ชือ่ไกท่อดเจา้ดงัเกาหล ีKyochon Chickenก็มาจากชือ่หมูบ่า้น
นี้ 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู:พุลโกก ิ

บา่ย  นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเคยีงจ ูเป็นเมอืงหลวงเกา่ของอาณาจักรชลิลา หนึง่ในสาม
อาณาจักรของเกาหลโีบราณโดยเคยีงจเูป็นเมอืงโบราณอายกุวา่สองพันปี คอืเริม่มกีาร
ตัง้ถิน่ฐานเป็นเมอืงตัง้แตก่อ่นครสิตก์าล จนมารุง่เรอืงถงึขดีสดุในศตวรรณที ่7 คนสว่น
ใหญรู่จั้กเมอืงนี้จากซรีีย่เ์รือ่ง ซอนตอ๊ก ราชนิีสามแผน่ดนิ นําทา่นชม ถํา้ซอกกรูมั
(Seokguram Grotto) อกีหนึง่มรดกโลกเป็นวัดพทุธศาสนาโบราณของเกาหลใีต ้
กอ่ตัง้ขึน้ในชว่งกลางศตวรรษที ่8 จากลานจอดรถจะเห็นอาคารสวยๆตัง้เรยีงรายไปตาม
เนนิเขา ลอ้มรอบดว้ยเทอืกเขาเป็นทวิแถว สวยงามจับตามาก เดนิขึน้เขาไปเพือ่ชม
พระพทุธรปูแกะสลกัจากหนิแกรนติอายนัุบพันปีซึง่ ประดษิฐานอยูใ่นถ้ํา จากนัน้ นําทา่น
ชม หอดดูาวซอมซองแด หอดดูาวทีเ่กา่แกท่ีส่ดุทีย่งัคงเหลอือยูใ่นเอเชยีตะวนัออก 
ถกูสรา้งขึน้ในรัชสมัยของสมเด็จพระราชนิีซอนดอ๊ก(Seon Deok) แหง่อาณาจักรชลิลา 
เพือ่ใชส้าํหรับการสงัเกตดาวในการคาดการณ์สภาพอากาศ และถกูกาํหนดใหเ้ป็นสมบตัิ
ของชาต ิจากนัน้เดนิทางสู ่วดัพุลกกุซา สรา้งขึน้อาณาจักรชลิลา่มาตัง้เเตปี่ ค.ศ.535 
ซึง่วัดเเหง่นี้มคีวามสวยงามเเละสมบรูณ์เเบบอยา่งมาก จนทําใหไ้ดรั้บการคดัเลอืกเป็น
มรดกโลกทางวฒันธรรมจากองคก์าร UNESCO เมือ่ปี ค.ศ.1995 ทําใหก้ลายเป็น
สถานทีท่อ่งเทีย่วสาํคญัของเมอืงเคยีงจ ูภายในวัดจะมเีจดยีเ์กา่เเก ่อนัเป็นสญัลกัษณ์
ของวัดโดยเจดยีท์ัง้สององคนั์น้มกีารคดัลอกเเบบไปเเสดงทีพ่พิธิภัณฑเ์มอืงเคยีงจอูกี
ดว้ย ซึง่มชีือ่เรยีกกนัวา่เจดยี ์Seoktap และ Dabotapจากนัน้ นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงปู
ซาน  

คํา่  บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร เมนู:เมนูบบิมิบบั  ขา้วยําเกาหล ีกบั ซุป สุกีส้ไตล์
เกาหล ี

:ทีพ่กั: ARBAN HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั: 

 (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วัน กอ่นวัน



 
เดนิทาง) 

 

 

 

วนัที ่4 หมูบ่า้นวฒันธรรมคมัชอน(ซานโตรนิีเ่กาหล)ี–Songdo Skywalk - พพิธิภณัฑ์
สาหรา่ย  - Busan Tower - Duty Free - ตลาดปลาจากลัช ิ– ตลาดนมัโพดง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นําทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นวฒันธรรมคมัชอน หรอื ซานโตรนิีเ่กาหล ีโดยชือ่เรยีกนี้
มาจากลกัษณะอนัโดดเดน่ของหมูบ่า้นวฒันธรรมคมัชอน หมูบ่า้นทีต่ัง้อยูบ่น เนนิเขา 
เรยีงตวัสลบักนัไปมาสสีนัสดใส ในอดตีหมูบ่า้นนี้เคยเป็นทีอ่ยูอ่าศยัของของผูล้ีภ้ยั
สงครามเกาหล ีจนในปี 2009 รัฐบาลเกาหล ีไดส้ง่เสรมิการทอ่งเทีย่วมกีารพัฒนา
ปรับปรุงทัศนียภาพ ใหน่้าอยูม่ากยิง่ขึน้ โดยปรับเปลีย่น หมูบ่า้นคมัชอนใหม้สีสีนัโดด
เดน่ดว้ยการทาสวีาดภาพ ตามกําแพงและตวับา้น ใหด้สูดใส น่ารัก บา้นเรอืน หลายหลงั
เปลีย่นเป็นสตดูโิอและแกลลอรีบ่างจดุก็เป็นรา้นขายสนิคา้ ทัง้สนิคา้พืน้เมอืงสนิคา้
สมัยใหม ่รวมไปถงึรา้นกาแฟ และไดโ้ดง่ดงัจากซรีีย่เ์รือ่ง Running Man ทีม่าถา่ยทํา
ทีน่ี่ จงึทําใหห้มูบ่า้นวฒันธรรมคมัชอนแหง่นีเ้ป็นทีรู่จั้กมนัีกทอ่งเทีย่วชาวเกาหลแีละ
ตา่งประเทศมาเทีย่วกนัมากขึน้ จากนัน้ นําทา่นเดนิทางสู ่Songdo Skywalk (ซอง
โด สกายวอลค์) เป็นสะพานชมววิทีท่อดยาวลงไปในทะเลความยาวประมาณ 104 
เมตร ตัง้อยูบ่รเิวณชายหาดซองโด นอกจากนี้ยังเป็นทีถ่า่ยทํารายการ ดงัของเกาหล ี
เชน่ We Got Married ฯลฯ นําทา่นเดนิทางสู ่พพิธิภณัฑส์าหรา่ย (Seaweed 
Museum) ซึง่ทา่นจะไดเ้รยีนรูก้ารทําสาหรา่ยของชาวเกาหล ีประวัตคิวาม  เป็นมาและ
ความผกูผันทีช่าวเกาหลทีีม่ตีอ่สาหรา่ย จากนัน้เก็บภาพความประทับใจ กบัการสวม ใส่

ชดุประจําชาตขิองประเทศเกาหลใีต ้“ฮนับก” จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่ปซูานทาวเวอร ์
(Busan Tower) ตัง้อยูใ่นสวนยองดซูาน ปซูานทาวเวอรแ์หง่นี้ สงู 69 เมตร สงูกวา่
ระดบัน้ําทะเล 120เมตร ถอืเป็น Landmark สาํคญัของเมอืง สาํหรับชัน้แรกของหอคอย 
เป็นบรเิวณขายของทีร่ะลกึ และงานหตัถกรรมแบบดัง้เดมิของเกาหล ีเชน่ พวงกญุแจ,
เครือ่งปัน้ดนิเผา,ตุก๊ตา และอืน่ๆ อกีมากมายคนทีม่าเทีย่วทีน่ี่ สว่นมากจะเป็นคูรั่ก ทัง้
ชาวเกาหลแีละนักทอ่งเทีย่วตา่งชาต ิคูรั่กสว่นมากจะเตรยีมกญุแจมาคลอ้งตรง ทีร่าว
ระเบยีงรอบฐานของหอคอย เพราะมคีวามเชือ่วา่คูรั่กทีไ่ดม้าคลอ้งกญุแจทีน่ี่จะรักกนั
ยาวนานตลอดไป สว่นดา้นบนสดุของหอคอยเป็นจดุสาํหรับชมววิทวิทัศนข์องเมอืงปู
ซานแบบพาโนรามา่ 360องศา ไมร่วมคา่ขึน้ลฟิทแ์ละกญุแจคูร่กั 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู:เมนูไกตุ่น๋โสม 



 
บา่ย  แวะชม ศนูยรว์มเครือ่งสําอางค ์เลอืกซือ้ผลติภัณฑบํ์ารงุผวิหนา้และเครือ่งสาํอางค์

หลากหลายแบรนด ์อาท ิB2B ,Closee Dr.,Rojukiss, ครมีเมอืกหอยทาก, เซรั่มพษิง,ู 
ครมีโบท็อก, เจลอโรเวรา่ ครมีน้ําแตก, BB Cream ฯลฯ แวะชม รา้นนํา้มนัสนเข็มแดง 
มหศจัรรยแ์หง่ธรรมชาตผิา่นผลงานการวจัิยมากมายจากมหาวทิยาลยัแหง่ชาตโิซล 
ประเทศ เกาหลใีตม้สีรรพคณุชว่ยลดไขมันัและน้ําตาลในกระแสเลอืด ป้องกนัการเกดิ
เสน้เลอืด ตบี แตก ตนั และสามารถลา้งสารพษิในรา่งกายเพือ่เพิม่ภมูติา้นทานและทํา
ใหอ้ายยุนืแบบชาวเกาหล ีชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษี ณ Duty Free ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้
สนิคา้แบรนด ์เนมนําเขา้จากตา่งประเทศมากมายหลากหลายชนดิ จากนัน้ นําทา่น
เดนิทางสู ่ตลาดปลาจากลัช ิ(Jagalchi Market) แหลง่รวมขายสง่ปลาทกุชนดิ ทกุ
วันจะมขีองสดของทะเลมากมายนํามาประมลูกนัในยามเชา้มดื และชว่งสายยังสามารถ
ซือ้ในราคาปลกีทีค่อ่นขา้งถกู จากนัน้ นําทา่นเดนิทางสู ่ตลาดนมัโพดง 
(Nampodong Street) แหลง่ชอ้ปป้ิงขนาดใหญอ่กีแหง่หนึง่ของเมอืงปซูาน ทีน่ี่เต็ม
ไปดว้ยรา้นคา้ เสือ้ผา้ เครือ่งประดบั เครือ่งสาํอาง ของฝาก ของทีร่ะลกึ มากมายใหท้า่น
ไดช้อ้ปป้ิงอยา่งจใุจอกีทัง้ยังมอีาหารแบบ Local ใหท้า่นไดเ้ลอืกทานแบบเต็มที ่

คํา่  บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร BUFFET AT JAGALCHI 

: ทีพ่กั: ARBAN HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั : 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วัน กอ่นวัน
เดนิทาง)วนัที ่

 

วนัที ่5 วดัแฮดงยงกงุซา – หมูบ่า้นอซกล – ตลาดซอมนุ – ถนนสตรทีฟู้ ด - Super 
Market - ล็อตเต ้เอาทเ์ลท – สนามบนินานาชาตแิทก ู

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร ของโรงแรม  

จากนัน้ นําทา่นเดนิทางสู ่วดัแฮดงยงกงุซา(Haedong Yonggungsa Temple) 
วัดเกา่แกท่ีส่วยสดุในปซูาน สรา้งอยูบ่นโขดหนิรมิทะเล มาตัง้แตปี่ 1376 และไดทํ้าการ
บรูณะอกีครัง้ในปี 1970 จนมาถงึปัจจบุนั โดยจะมเีจดยีส์ามชัน้ และสงิโตสีต่วั หนัหนา้
ออกไปทางทะเล ซึง่สงิโตทัง้สีต่วันี้ คอืสญัลกัษณ์ของความยนิด ีความโกรธ ความเศรา้ 
และความสขุ ทา่นสู ่ศนูยโ์สมรฐับาล ซึง่รับรองคณุภาพจากรัฐบาล เป็นโสมทีอ่าย ุ6 ปี 
ซึง่ถอืวา่มคีณุภาพดทีีส่ดุ ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้โสมคณุภาพและราคาถกูกวา่ไทย 2 เทา่ 
โสมเกาหลถีอืเป็นยาบํารงุรา่งกาย หรอืสามารถซือ้เป็นของฝากจากประเทศเกาหล ี
จากนัน้นําทกุทา่นเดนิทางกลบัสู ่เมอืงแทก ู

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู:ชาบชูาบู 



 
บา่ย  นําทา่นชม หมูบ่า้นอซกล (Daegu Otgol Village) ตัง้อยูบ่รเิวณเขาพัลกงซาน 

หมูบ่า้นเกา่แกเ่ป็นทีอ่ยูข่องพวกขนุนางและชนชัน้สงู แหง่ยคุสมัยราชวงศโ์ชซอน ถกู
สรา้งขึน้ในปี 1630 โดยตระกลู Choi ตระกลูเกา่แกข่องเมอืงแทก ูเป็นทีรู่จั้กกนัดใีน
ฐานะสถานทีถ่า่ยทํารายการชือ่ดงัอยา่ง RunningManและซรียีเ์รือ่ง Jekyll and Hyde 

จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่ตลาดซอมนุ หนึง่ในตลาดทีเ่กา่แกท่ีส่ดุของเมอืงแทก ู
ดําเนนิการคา้มาตัง้แตส่มัยโซชอน ปัจจบุนัเป็นตลาดใหญท่ีร่วมสนิคา้อปุโภค บรโิภคไว ้
หลากหลาย  ประเภทเปรยีบเสมอืนยา่นจตจัุกร ประตน้ํูา เดนิทางสู ่ถนนสตรทีฟู้ ด เต็ม
ไปดว้ยรา้นอาหารพืน้เมอืงยอดนยิมของเกาหล ีกระจายตามสองฝ่ังถนน จากนัน้นําทา่น 
แวะละลายเงนิวอน Super Market เลอืกซือ้สนิคา้เกาหลโีดยเฉพาะของกนิ เชน่ 
บะหมีซ่นิราเมยีน (มามา่สไตลเ์กาหล)ี,อดูง้,กมิจ,ิขนมชอ็คโกพ้าย,น้ําจิม้ปรงุรสหมยูา่ง
เกาหล,ีไกตุ่น๋โสมสาํเร็จรปูในราคาพเิศษ จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่ล็อตเต ้เอาทเ์ลท
(Lotte Outlet) เป็น Outlet ทีใ่หญท่ีส่ดุในปซูาน สวรรคนั์กชอ้ป ละลายเงนิวอนอยา่ง
คุม้คา่ ศนูยร์วมสนิคา้แฟชัน้ กวา่ 500 แบรนด ์รวมกนัอยูท่ีน่ี่ มสีนิคา้ราคาพเิศษ ลดกนั
ทกุวัน ดว้ยราคาทีล่ดตัง้แต ่30-80% มสีนิคา้ใหเ้ลอืกชอ้ปป้ิงมากมาย ทัง้Hi- End ,Hi -
Street เชน่ Prada ,Gucci ,Bean Pole,Polo, MCM, Nike และ Adidas เป็นตน้ไดเ้วลา
พอสมควรเดนิทางสูส่นามบนิแทก ู

21.10  เดนิทางกลบั กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ t’Way เทีย่วบนิที ่TW105 

00.55+1  ถงึ สนามบนิสุวรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจ 

 

หมายเหต ุ

หากทา่นตอ้งซือ้บตัรโดยสารภายในประเทศเพือ่ไปและกลบักรงุเทพฯ 
กรณุาแจง้บรษิทั กอ่นทําการจอง มฉิะน ัน้ บรษิทัฯ มสิามารถรบัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

ราคาทวัรร์วม 

-  คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบัชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามทีร่ะบใุนรายการ (ตัว๋
กรุ๊ปไมส่ามารถเลือ่นวนักลบัได ้ตอ้งไป-กลบัพรอ้มคณะเทา่นัน้ ) ทีน่ ัง่เป็นไปตามสายการบนิจดัสรร
ตามกรุป๊ทวัร ์ไมส่ามารถระบไุด ้

-  คา่อาหารทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ 

-  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามทีร่ะบใุนรายการ 



 
-  คา่ทีพ่ักตามระบใุนรายการ พักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบหุรอืเทยีบเทา่ 

-  คา่ยานพาหนะนําเทีย่วตามรายการ 

-  คา่นํา้หนกัสมัภาระ สายการบนิ T’WAY (TW) กําหนดนํา้หนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง
ไป-กลบั ทา่นละ 20กก. สมัภาระถอืขึน้เครือ่ง(Carry on) 7กก. 

-  คา่หวัหนา้ทวัรนํ์าทา่นทอ่งเทีย่วตลอดรายการในตา่งประเทศ 

-  คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง การชดเชยอบุตัเิหตสุว่นบคุคลกรณีเสยีชวีติสญูเสยีอวัยวะ สายตา
หรอืทพุพลภาพถาวรสิน้เชงิ 1,000,000 บาท การรักษาพยาบาลตอ่อบุตัเิหตแุตล่ะครัง้500,000บาท
(เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ไมร่วมประกนัสขุภาพ ทา่นสามารถสัง่ซือ้ประกนัสขุภาพเพิม่ได ้

ราคาทวัรไ์มร่วม 

- พาสปอตตา่งชาต ิ(ชําระเพิม่ 800บาท/ทา่น) 

- คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง, คา่โทรศพัทส์ว่นตวั, คา่ซกัรดี, มนิบิารใ์นหอ้ง, รวมถงึ
คา่อาหาร และเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ (หากทา่นตอ้งการสัง่เพิม่ กรณุาตดิตอ่หวัหนา้ทวัร์
แลว้จา่ยเพิม่เองตา่งหาก) 

- คา่ทปิคนขบัรถและไกดท์อ้งถิน่ทา่นละ 50,000วอน หรอื 1,500บาท ตอ่ทา่นตลอดท ัง้ทรปิ
(ชําระทีส่นามบนิ) 

- คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% (กรณีทีท่า่นตอ้งการใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท
หรอืตอ้งการใบกํากบัภาษี) 

- คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระทีห่นักเกนิจากสายการบนิกําหนด (ปกต ิ15 กก.) 

- คา่วซีา่สาํหรับพาสปอรต์ตา่งดา้ว 

กรณุาเตรยีมเอกสารคอื 1)พาสปอรต์ 2)ใบประจําตวัคนตา่งดา้ว 3)ใบสาํคญัถิน่ทีอ่ยู ่4)สาํเนาทะเบยีน
บา้น(ถา้ม)ี 5)สมดุบญัชเีงนิฝาก(ถา้ม)ี 6)รปูถา่ยส ี2 นิว้ 2 รปู แลว้ทางบรษัิทฯจะเป็นผูด้ําเนนิการยืน่วี
ซา่ใหท้า่นโดยจา่ยคา่บรกิารตา่งหาก 

(สาํหรับหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งทําเรือ่งแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยืน่
วซีา่) 

ประกาศสําคญั รับเฉพาะผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว คา่ทวัรท์ีจ่า่ยใหก้บัผูจั้ด เป็นการชาํระแบบ
จา่ยชาํระขาด และผูจั้ดไดช้าํระใหก้บัสายการบนิและสถานทีต่า่งๆ แบบชาํระขาดเชน่กนักอ่นออก
เดนิทาง ฉะนัน้หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตใุด หรอืไดรั้บการ
ปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศเกาหลใีต)้ ทางผูจั้ด 
ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมทัง้คา่ตัว๋เครือ่งบนิใหแ้กท่า่น 



 
*ขอสงวนสทิธใ์นการปรับเปลีย่นราคาเพิม่ หากมกีารปรับขึน้ของภาษีน้ํามันหรอืภาษีใดๆ จากสายการ
บนิ * 

หมายเหตสํุาคญั : ราคาและคา่บรกิารเป็นราคาตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่ชาํระเงนิคา่จองทัวร ์ คา่
ทัวร ์ 
มสิามารถเปลีย่นแปลง วันเดนิทาง ชือ่ผูเ้ดนิทาง และ/หรอื ยกเลกิ เลือ่นวันเดนิทาง ขอคนืเงนิมัดจํา 
คา่ทัวรไ์ดท้กุกรณี และ กรณีทีท่า่นเดนิทางมาจากตา่งจังหวัด โดยเครือ่งบนิภายใน กรณุาแจง้บรษัิทฯ
กอ่นทีทํ่าการจองตัว๋เครือ่งบนิ มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ กรณีกรุ๊ปไมส่ามารถ
ออกเดนิทางโดยจํานวนสมาชกิไมถ่งึ 20 ทา่น บรษัิทฯแจง้ทา่นกอ่นการเดนิทาง 7 วัน โดยคนืเงนิคา่
ทัวรใ์หก้บัทา่นทัง้หมด หรอืเลือ่นการเดนิทางในชว่งการเดนิทางอืน่ และคา่บรกิารนี้รับเฉพาะ
นักทอ่งเทีย่วชาวไทยเทา่นัน้ และกรณีทีท่า่นเมือ่เดนิทางถงึแลว้ไมท่อ่งเทีย่วพรอ้มคณะบรษิทัฯ
ขอเรยีกชําระเงนิเพิม่ทา่นละ 300 USD ประเทศเกาหลใีตจ้ะมชีา่งภาพมาถา่ยรปู และชว่ยดแูล
อํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง และวันสดุทา้ยชา่งภาพจะนําภาพถา่ยมาจําหน่ายกบัลกูทวัร ์หาก
วา่ทา่นใดสนใจสามารถซือ้ได ้แตถ่า้ทา่นใดไมส่นใจก็ไมต่อ้งซือ้ เพราะทางบรษัิททัวรไ์มม่กีารบงัคบัลกู
ทัวรซ์ือ้แตอ่ยา่งใด แตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหนา้  

ขอ้ความสําคญั โปรดอา่นอยา่งละเอยีด 

ในกรณีทีลู่กคา้เดนิทางไปประเทศเกาหลใีต ้แลว้ไมส่ามารถผา่น เขา้-ออก นอกประเทศได ้ทํา
ใหลู้กคา้ตอ้งถกูสง่ตวักลบัเขา้ประเทศไทย จงึมคีา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ในการเปลีย่นต ัว๋ขากลบั 
และรวมถงึคา่บรกิารอืน่ๆทีเ่กดิขึน้ดว้ย ฉะน ัน้ ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบในคา่ใชจ้า่ยที่
เกดิขึน้ทีท่างประเทศน ัน้ๆเรยีกเก็บ ทางผูจ้ดัและทางสายการบนิจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที่
เกดิขึน้ในทกุกรณี หรอืตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเทีย่วบนิถดัไปทีม่ที ีน่ ัง่วา่ง หรอืตามวนั
เดนิทางของต ัว๋เครือ่งบนิ ท ัง้นีข้ ึน้อยูท่างเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศเกาหลใีตแ้ละ
สายการบนิเป็นผูพ้จิารณา ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้** ตม.ตรวจคนเขา้เมอืง
ประเทศเกาหลใีตจ้ะมกีารสุม่ตรวจ และอาจมกีารเรยีกไปสมัภาษณ์ ในการทีท่างตรวจคนเขา้
เมอืงเรยีกสมัภาษณ์น ัน้ ข ึน้อยูก่บัทางตรวจคนเขา้เมอืงเป็นผูพ้จิารณา และอยูใ่นดลุพนิจิของ
ทางเจา้หนา้ที ่ตม. ทางบรษิทัทวัรไ์มส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

เง ือ่นไขในการจอง มดัจําทา่นละ 8,000 บาทตอ่ทา่น และ ชาํระสว่นทีเ่หลอืกอ่นวันเดนิทางอยา่ง
นอ้ย 15 วันลว่งหนา้ (การไมช่าํระเงนิคา่มัดจํา หรอืชาํระไมค่รบ หรอืเชค็ธนาคารถกูระงับการจา่ยไมว่า่
ดว้ยสาเหตใุดใด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจองหรอืยกเลกิการเดนิทาง)  

**สาํเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวนั
เดนิทางไป-กลบั*) กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์
หมดอายแุละดา่นตรวจปฏเิสธการออกและเขา้เมอืงทา่น*** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิ
มัดจํา หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื** 

เอกสารใชใ้นการเดนิทาง 

-       หนังสอืเดนิทางทีเ่หลอือายกุารใชง้านมากกวา่ 6 เดอืน **กรณีทําหนังสอืเดนิทางเลม่ใหมก่รณุา
เตรยีมหนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ไปดว้ย ณ วันเดนิทาง  หนังสอืรับรองการทํางานเป็นภาษาองักฤษ 
(ตําแหน่ง, เงนิเดอืน) 

-    สาํเนาบตัรพนักงาน และสาํเนากบตัรประจําตวัประชาชน พรอ้มเซน็สาํเนาถกูตอ้ง 



 
-     กรณีทีท่า่นเป็นเจา้ของกจิการกรณุาเตรยีมสาํเนาหนังสอืจดทะเบยีนทีม่ชี ือ่ทา่นพรอ้มเซน็รับรอง
สาํเนา 

-    กรณีเป็นนักเรยีนนักศกึษาเตรยีมหนังสอืรับรองจากทางสถาบนัเป็นภาษาองักฤษ 

-    การเรยีกเก็บเอกสารเพิม่เตมินี้เพือ่ประโยชนใ์นการเดนิทางเขา้ประเทศเกาหลขีองทา่นทีท่างบรษัิท
จะได ้  
     แจง้ใหห้วัหนา้ทัวรท์ราบเพือ่ใหค้ําแนะนําทา่นในการเขา้เมอืงเกาหลใีต ้

การยกเลกิการจอง:เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เครือ่งบนิเป็นราคาแบบซือ้ขาด เมือ่ทา่นตกลง
จองทัวรโ์ดยจา่ยเงนิมัดจํา หรอื คา่ทัวรท์ัง้หมดแลว้ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิ การเดนิทาง เลือ่นการ
เดนิทาง ขอคนืเงนิไมว่า่กรณีใดทัง้ส ิน้ 

หมายเหต ุ

กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นทําการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั
ระหวา่งทา่นลูกคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทาง
บรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่ม
คณะไมถ่งึ 25 ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวัน
เดนิทาง 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื่องจากสาเหตุ
ตา่งๆ 

4. บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การ
ประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือ
ความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น
, เกดิจากการโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นได ้
ยอมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

7. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้าํรองโรงแรม
ทีพ่ักในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุ
ในโปรแกรม 

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก โดยมหีอ้งพักสาํหรับ
ผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บั
ความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้ 



 
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7
วันกอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด 
นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อีํานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นัน้  

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทน
ตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจ
คนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนื่องมาจากการกระทําทีส่อ่ไป
ในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ 
ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE กรณีโรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่
เพยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดีย่ว โดย
ไมค่า่ใชจ้า่ยเพิม่ 

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของเกาหล ีหรอื วนัเสารอ์าทติย ์รถ
อาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลาในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของ
มัคคเุทศก ์และคนขบัรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่
รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน้ําดืม่วนัละ1ขวดตอ่คนตอ่วัน เริม่ในวันที2่ของการเดนิทางถงึวันที5่ของการเดนิทางรวม
จํานวน 4 ขวด 

15. การบรกิารของรถบสันําเทีย่วเกาหล ีตามกฎหมายของประเทศเกาหล ีมัคคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็น
ผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลกั จงึขอสงวน
สทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

16. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดทํ้าไวส้าํหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุตัเิหตจุาก
การเดนิทางทอ่งเทีย่ว ตาม พ.ร.บ การทอ่งเทีย่ว เทา่นัน้ ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ด้
ป่วย ทา่นสามารถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับ
ขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นชาํระเงนิคา่ทวัร ์

(ทา่นสามารถซือ้ประกนัสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้จากบรษัิท ประกนัทั่วไป และควรศกึษา
เงือ่นไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 
17. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทน
ตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจ
คนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนื่องมาจากการกระทําทีส่อ่ไป
ในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ 
ๆ 

 


