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เกาหล ีWinter Ski Busan and Daegu 

 5 วนั 3 คนื โดยสายการบนิทเีวย ์(TW) 

 เร ิม่ตน้เพยีง 18,888.-
รายการทวัร ์+ ต ัว๋เครือ่งบนิ  

 
 

ไฮไลทท์วัร ์  
•  เปิดประสบการณ์เทีย่ว 2 เมอืงฮอตมาใหมม่าแรงของเกาหล ีเมอืงปซูานและเมอืงแทก ู                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

•  ปซูาน – ชมหมูบ่า้นวัฒนธรรมคัมชอน สมญานามซานโตรนิแีหง่เกาหล ี

•  ปซูาน – ชมวดัวดัแฮดงยงกงุซาวัดทีส่รา้งบนเหลา่โขดหนิรมิชายหาด 

•  แทก ู– ชม หมูบ่า้นมาบชิอง ศลิปะตกแตง่ตามผนังบา้นทีส่วยงาม  

•  แทก ู– ขึน้เคเบิล้คารช์มธรรมชาต ิ ภเูขาพัลกงซาล 

•  พบกับแหลง่ช็อปป้ิงขึน้ชือ่ไมว่า่จะเป็น NAMPODONG STREET เมอืงปซูานหรอื ตลาดซอมนุ เมอืงแทก ู
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   ก าหนดการเดนิทาง 
 

วนัที ่: 28 พฤศจกิายน-02 ธนัวาคม 61 18,888.- 

วนัที ่: 06-10 ธนัวาคม 61(วนัหยดุรฐัธรรมนญู) 19,888.- 

วนัที ่: 19-23 ธนัวาคม 61 21,888.- 

 

หมายเหต ุ: รายการนีไ้มร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถ ิน่และคนขบัรถ  

(รวมทา่นละ 2,100 บาท/ทา่น/ทรปิ ) 
หวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย (ตามความพงึพอใจในการบรกิาร) 

***(เก็บทปิกอ่นการเดนิทางทีส่นามบนิสวุรรณภมู)ิ**เด็กเก็บเทา่ผูใ้หญ*่* 

 

 

โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ – ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิ

23.00 น. คณะมาพรอ้มกันที ่ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 ประต ู6 เคาน์เตอร ์L (เช็คอนิของสายการบนิ 

T’ Way) โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบริษัทและหัวหนา้ทัวร์ พรอ้มอ านวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการ

เดนิทางใหก้บัทกุทา่น 

  เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมเดนิทาง เชา้ กลางวนั ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพฯ – ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิ   
 

 
 

2 ทา่อากาศยานนานาชาตแิทก ู– อสิระสก ี- ปซูาน  ✈   🍽 🍽 
BEST INN CITY 

HOTEL 3* เมอืงปซูาน

หรอืเทยีบเทา่ 

3 

สวนยงดูซาน – หอคอยปูซาน – หมู่บา้นวัฒนธรรมคัมชอน -  

Cosmetic Shop – ศนูยส์มนุไพรสนเข็มแดง– วัดแฮดงยงกงุซา – 

หาดแฮอนึแด - ชอ็ปป้ิง NAMPODONG STREET  

🍽   🍽 - 
BEST INN CITY 

HOTEL 3* เมอืงปซูาน

หรอืเทยีบเทา่ 

4 

ศนูยโ์สม – ศนูยส์มนุไพรเกาหล ี–  พพิธิภณัฑส์าหรา่ย+ สวมชดุฮัน

บก – ตลาดปลาชาลกาช ิ– DUTY FREE – ซปุเปอรม์าเก็ต - 

เมอืงแทก ู– ชอ้ปป้ิงถนนทงซองโน 
🍽   🍽 🍽 

CRYSTAL HOTEL 3* 

เมอืงแทกหูรอืเทยีบเทา่ 

5 

หมูบ่า้นมาบชิอง – ภเูขาพัลกงซาล PALGONGSAN CABLE CAR – 

วัดดองฮวาซา – ชอ็ปป้ิงตลาดซอมนุ  -  ท่าอากาศยานนานาชาตแิท

ก ู– กรงุเทพฯ 

🍽   🍽 ✈  
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บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

  

 

 

 

 

 

 

วนัที ่2 ทา่อากาศยานนานาชาตแิทก ู– อสิระสก ี- ปซูาน 

01.55 น. ท่านเหริฟ้าสู ่สาธารณรฐัเกาหลใีต ้โดยสายการบนิ T’ Way เทีย่วบนิที ่TW106 (ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 5-6 ชัง่โมง)  

09.15 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตแิทก ูเมอืงแทก ูสาธารณรัฐเกาหล ีเวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าประเทศไทย  

2 ชัว่โมง (เพือ่ความสะดวกในการนัดหมาย กรณุาปรับนาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถิน่) น าทา่นผ่านพธิกีาร

ตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร    

 น าทา่นสนุกกบัการ อสิระเลน่สก ีบนลานสกขีนาดใหญ ่เพลดิเพลนิกบัลานหมิะทีก่วา้งใหญ ่และเนนิเล่นสกี

ระดับต่าง ๆ และบรกิารอืน่ๆ ส าหรับผูท้ีไ่ม่ตอ้งการเล่นสก ีเชน่ รา้นอาหาร คอฟฟ่ีชอ้ป ซปุเปอรม์าเก็ตไว ้

บรกิาร 

( ราคาทัวรไ์มร่วมคา่เขา้ลานสก,ีชดุ,อปุกรณ์,รองเทา้,ค่าครูฝึก ค่าอปุกรณ์การเล่นสกรีาคาประมาณ 50,000 

วอน )***หมายเหต ุลานสกบีางแหง่ไมส่ามารถเขา้ไปในลานสกไีด ้เพราะเนื่องจากจะเป็นการรบกวนผูเ้ล่น

สกหีากตอ้งการเขา้ชมจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยในการเชา่อปุกรณ์ในการเลน่สก ี***     

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย “ทลัคาลบี”้ ไกบ่าบคีวิผัดซอสเกาหล ีเป็น 

อาหารเลือ่งชือ่ของเมอืงชนุชอน โดยน าไกบ่าบคีวิ ตอ้ก (ขา้วเหนยีวปัน้เกาหล)ี มนัหวาน ผักตา่งๆ ลงผัดกบั

ซอสพรกิเกาหลใีนกระทะแบน วธิกีารทานแบบเมีย่งค าไทย โดยห่อกับผักกาดแกว้เมือ่ทานไประยะหนึง่จะ

น าขา้วสวย และสาหรา่ยแหง้มาผัดรวมกบัทักคาลบ ี

 จากนัน้น าท่านสู ่เมอืงปูซาน เป็นเมอืงท่าทีใ่หญ่ทีส่ดุในประเทศเกาหลใีต ้มปีระชากรประมาณ 3.65 ลา้น

คน และปซูานยงัคงเป็นเมอืงทีใ่หญอ่นัดับ 2 ของประเทศรองจาก โซล  

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย “ชาบูชาบู” อาหารพืน้เมอืงของคาบสมทุรเกาหล ี

ลักษณะคลา้ยสกุีห้มอ้ไฟของญีปุ่่ น โดยน าเครือ่งเคยีงต่าง ๆ เชน่ผักหลากชนดิ เห็ดตามฤดู โอเดง้ เบคอน

หมทูีจ่ัดเตรยีมไว ้มาจัดเรยีงใหส้วยงามในหมอ้ เวลาทาน เตมิน ้าซปุชาบปูรุงรสแลว้ตม้ใหเ้ดอืด แลว้จงึน าอุ

ดง้สดลงตม้ สามารถรับประทานเป็นอดุง้รอ้นและทานพรอ้มขา้วสวยรอ้น น ้าจิม้ซอี ิว้เกาหล ีและเครือ่งเคยีง

นานาชนดิ 

 
 

B737-800 ทีน่ ัง่แบบ 3-3 

 

น า้หนกัสมัภาระ 
ขาไป - ขากลบั 20 กก.  

 

 

 

 
 

http://bit.ly/2NMk5YE
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  พกัที ่BEST INN CITY HOTEL 3* เมอืงปซูานหรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่3 สวนยงดซูาน – หอคอยปซูาน – หมูบ่า้นวฒันธรรมคมัชอน -  Cosmetic Shop – ศนูยส์มนุไพรสน

เข็มแดง– วดัแฮดงยงกงุซา – หาดแฮอนึแด - ช็อปป้ิง NAMPODONG STREET 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 ท่านสู่ สวนยงดูซาน เป็นสถานทีพ่ักผ่อนทีเ่หมาะกับผูค้นทุกวัย บรรยากาศเงยีบสงบ ภูมทิัศน์ทีส่วยงาม 

เพลดิเพลนิกับการเดนิเล่นในสวนสวย ชมทัศนียภาพ หรอืใหอ้าหารฝูงนกพริาบทีม่อียู่มากมาย ภเูขายงดู

ซาน (ภเูขาหัวมงักร) เป็นสญัลักษณ์การทอ่งเทีย่วทีส่ าคญัแหง่หนึง่ของเมอืงปซูาน ตัง้อยูก่ลางใจเมอืงเมอืง

ในพืน้ทีส่งูกวา่ระดับน ้าทะเล 49 เมตร  จากนัน้น าทา่นชม หอคอยปซูาน ตัง้อยูบ่นยอดเขายงดูซานทีค่วาม

สงูเหนอืระดับน ้าทะเล 118 เมตร ชัน้บนสดุเป็นจุดชมววิซึง่มองเห็นทัศนียภาพโดยรอบของเมอืงปซูานและ

ววิทะเลทีส่วยงาม ในวันทีอ่ากาศสดใสคุณสามารถมองเห็นแมก้ระทั่งเกาะซชึมิะ ของญีปุ่่ นได ้น าท่านชม 

หมูบ่า้นวฒันธรรมคมัชอน หรอืทีรู่จั้กกันอกีชือ่หนึง่ว่า Taeguekdo Village ไดรั้บการขนานนามว่าเป็น

ซานโตรนิแีหง่เกาหล ีเป็นชมุชนซึง่ตัง้อยูห่า่งจากตลาดชากัลชขิองปซูานเพยีง 30 นาทเีท่านัน้ และเป็นอกี

หนึง่สถานที่ๆ น่าสนใจส าหรับคนทีแ่วะไปเทีย่วเมอืงปซูาน ถนนหนทางทนีี่ถูกตกแต่งดว้ยภาพแนวกราฟฟิตี ้

บา้นเรอืนหลายหลังเปลีย่นเป็นสตดูโิอและแกลลอรี ่แตห่ลายหลังยงัมผีูค้นอาศัยอยูจ่รงิๆ ทีน่ีโ่ด่งดังจากการ

เป็นสถานทีถ่า่ยท ารายการ Running Man รายการชือ่ดังของเกาหล ีซึง่มทีัง้ตอนทีน่างเอกสาวชเวจอีเูป็น

แขกรับเชญิ รวมทัง้หนุ่มๆ 2PM ก็เคยมาถ่ายท าทีน่ี่เชน่กัน  จากนัน้น าท่านชม Cosmetic Shop ศูนยร์วม

เครือ่งส าอางคช์ือ่ดังของเกาหลมีากมายหลายแบรนดด์ัง จากนัน้น าท่านสู ่น า้มนัสนเข็มแดง เป็นการสกัด

จากใบสนเข็มแดงบรสิุทธิ ์100% ซึง่สรรพคุณของน ้ามันสนเข็มแดงนัน้มปีระโยชน์อย่างมากมาย ทัง้ชว่ย

ละลายคลอเรสเตอรอล และไขมันทีอุ่ดตันในเสน้เลือด ลดระดับน ้าตาลในเลือด ชว่ยขับสารพษิออกจาก

รา่งกายในรปูแบบของเสยี เชน่ เหงือ่ ปัสสาวะ อจุจาระ ชว่ยลา้งสารพษิหรอืดท็ีอกซเ์ลอืดใหส้ะอาด เพิม่การ

ไหลเวยีนของเลอืดไดส้ะดวกขึน้ ชว่ยเพิม่ภมูติา้นทานใหก้บัรา่งกาย บ ารงุผวิพรรณใหส้ดใสจากภายใน และ

ลดอตัราเสีย่งในการเกดิโรคมะเร็ง   

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย “แฮมลูทงั” หนา้ตาคลา้ยกบัตม้ย าทะเลบา้นเรา 
แตต่า่งกนัทีค่วามเขม้ขน้ และความจัดจา้นซึง่นอ้ยกวา่ตม้ย าบา้นเรามาก ภายในหมอ้ไฟจะมกีารน าอาหารทะเลชนดิตา่งๆ  
เชน่ ปลาหมกึ หอย ป ูผักชนดิตา่งๆ  และเห็ดเข็มทองมาตม้รวมกนั ทานกบัน ้าจิม้เกาหล ี

บา่ย จากนัน้น าท่านชม วดัแฮดงกุกซา ตัง้อยูบ่นชายฝ่ังตะวันออกเฉียงเหนือของเมอืงปซูาน เป็นวัดทีส่รา้งบน

เหลา่โขดหนิรมิชายหาดทีแ่ตกตา่งไปจากวัดสว่นใหญใ่นประเทศเกาหล ีทีม่กัจะสรา้งอยูต่ามเชงิเขา วัดแห่ง

นีถ้กูสรา้งขึน้โดยพระอาจารย ์Naongเมือ่ปี 1376 ในชว่งรัชสมัยของกษัตรยิ ์Uwangแห่งราชวงศ ์Goryeo

จากนัน้ในปี 1970 ถูกฟ้ืนฟูและปรับปรุงอีกครัง้ ดว้ยความพถิีพถิัน เพื่อใหค้งไวซ้ ึง่เอกลักษณ์และความ

งดงามแบบดัง้เดมิได ้ จากนัน้น่าท่านชม หาดแฮอนึแด ไดช้ือ่ว่าเป็นชายหาดทีม่ชี ือ่เสยีงมากทีสุ่ดของ

เกาหล ีมคีวามยาวยาวถงึ 1.5 กโิลเมตร น ้าทะเลสะอาดใส ชายหาดแฮอนึแด(Haeundae) นัน้เรยีกกันตาม

นักปราชญท์่านหนึง่ทีเ่ดนิทางไปตามทีต่่างๆแลว้เกดิความประทับใจกับความงดงามของชายหาดแห่งนี้จน

สลักค าวา่ “Hae Un Dae” ลงบนหนิตัง้แตย่คุ Silla ประมาณปีค.ศ. 857 จนผูค้นตา่งเรยีกชายหาดแหง่นีต้าม

ค าของท่าน จากนัน้ จากนัน้น าท่านชม Nampodong Street หรอื ตลาดนัมโพดง ทีน่ี่เปรยีบเสมอืน

ยา่นมยองดงทีโ่ซล เพราะเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมายในใจกลางเมอืงปูซาน ทีน่ี่เต็มไปดว้ยรา้นคา้ให ้

ขาชอ้ปไดเ้พลดิเพลนิเจรญิใจ สนิคา้สตรทีแบรนดต์า่งๆ ถูกยกมาตัง้ไวท้ีน่ี่เชน่เดยีวกับในเมอืงโซลใกล ้ๆ กับ

ถนนชอ้ปป้ิง จะมถีนนทีเ่รยีกวา่ BIFF Street เป็นบรเิวณทีใ่ชจั้ดงานภาพยนตรน์านาชาตปิซูานหรอืBusan 

International Film Festival (BIFF) ทีรู่จั้กกนัไปทั่วโลกน่ันเอง ซึง่จะเต็มไปดว้ยโรงภาพยนตรม์ากมาย   

ค า่  อสิระอาหารค า่1 มือ้ (ใหท้กุทา่นไดอ้สิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั) 

   พกัที ่BEST INN CITY HOTEL 3* เมอืงปซูานหรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่4 ศนูยโ์สม – ศนูยส์มุนไพรเกาหล ี–  พพิธิภณัฑส์าหรา่ย+ สวมชุดฮนับก – ตลาดปลาชาลกาช ิ– 

DUTY FREE – ซุปเปอรม์าเก็ต - เมอืงแทก ู– ชอ้ปป้ิงถนนทงซองโน 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 จากนั้นน าท่านสู่ ศูนยโ์สม ซึง่รัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลติจากโสมที่มีอายุ 6 ปี ซึง่ถือว่าเป็นโสมที่มี

คณุภาพดทีีส่ดุ ชมวงจรชวีติของโสมพรอ้มใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้โสมทีม่คีณุภาพดทีีส่ดุและราคาถกูกวา่ไทยถงึ 

2 เทา่ เพือ่น าไปบ ารงุรา่งกาย หรอืฝากญาตผิูใ้หญท่ีท่า่นรักและนับถอื น าทา่นชม ศนูยส์มนุไพรเกาหล ีให ้
ทา่นไดเ้ลอืกซือ้เลอืกชม สมนุไพรฮอตเกนามขูองเกาหล ีทีน่ ามาแปรรปูเป็นรปูแบบตา่งๆ ทีม่สีรรพคณุรักษา
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โรค และบ ารุงร่างกาย จากนัน้น าท่านสู่ พพิธิภณัฑส์าหร่าย พรอ้มใหท้่ายสวมชุดฮันบกชดุประจ าชาติ

เกาหล ีเพือ่เก็บภาพความประทับใจ จากนัน้น าทา่นชม ตลาดปลาชาลกาช ิตลาดชากลัชเิป็นตลาดคา้ปลา

และอาหารทะเลทีใ่หญท่ีส่ดุในเอเชยีตะวันออกและเป็นสถานทีท่่องเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงของปซูาน บรรยากาศ

คกึคักของผูค้นทีม่าจับจา่ยเลอืกซือ้อาหารทะเลทัง้แบบสดและแบบแหง้จากรา้นแผงลอยขนาดเล็กทีต่ัง้เรยีง

รายสองฝ่ังถนนตลอดแนวชายฝ่ัง จากนัน้น าทา่นชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีทีห่า้ง Duty Free  

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย “ซมัเกทงั” เป็นอาหารวังในสมัยกอ่นปัจจุบัน

เป็นอาหารเลือ่งชือ่ของเมอืงหลวงเชือ่กันว่าบ ารุงและเสรมิสขุภาพเสริฟ์ท่านละ 1 ตัวในหมอ้ดนิรอ้นภายในตัวไกจ่ะมขีา้ว

เหนยีวรากโสมพทุราแดงเกาลัดเสริฟ์พรอ้มเครือ่งเคยีงเสน้ขนมจนีเหลา้โสมพรกิไทยด าและเกลอื 

 จากนัน้เดนิทางสู ่เมอืงแทก ูเป็นเมอืงทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุเป็นอนัดับสีข่องประเทศเกาหล ี โดยระหว่างทาง

น าทา่นชอ้ปป้ิงที ่ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต  ซึง่มสีนิคา้ต่างๆ มากมายใหเ้ลอืกซือ้หาเป็นของฝาก เชน่ กมิจ ิบะหมี่

ก ึง่ส าเร็จรปู สาหร่าย ขนมขบเคีย้ว ลูกอม ผลไมต้ามฤดูกาลและของทีร่ะลกึต่างๆ จากนัน้น าท่านอสิระท่าน 

ช็อปป้ิงถนนทงซองโน ถนนสายแฟชัน่ทีม่เีสือ้ผา้แบรนดเ์นมของเกาหลกีับคอลเลกชนัใหมล่่าสดุใหเ้ลอืก

ซือ้กันอยา่งมากมายในราคาไม่แพงอกีดว้ย พรอ้มทัง้เลอืกซือ้เครือ่งส าอางคแ์บรนดด์ังของเกาหลEีtude, 

Skin Food, Face Shop อยา่งจใุจ 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย “จมิดกั” ไกอ่บซอี ิว๋ด าวุน้เสน้เมนูพืน้เมอืงดัง้เดมิ

ของเมอืงอนัดงปัจจบุนัไดรั้บความนยิมอยา่งแพรห่ลายและรสชาตขิองจมิดักกเ็ป็นทีถ่กูปากถูกลิน้คนไทย

เป็นอยา่งยิง่ 

   พกัที ่ CRYSTAL HOTEL 3* เมอืงแทกหูรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่5 หมูบ่า้นมาบชิอง – ภเูขาพลักงซาล PALGONGSAN CABLE CAR – วดัดองฮวาซา – ช็อปป้ิง

ตลาดซอมนุ  -  ทา่อากาศยานนานาชาตแิทก ู– กรงุเทพฯ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 น าทา่นชม หมูบ่า้นมาบชิอง หมูบ่า้นทีม่กีารท าจติรกรรมฝาผนัง ทัง้ภาพวาดดอกไม ้สัตว ์และอกีมากมาย

มาตกแตง่ตามผนังไดอ้า่งสวยงาม ท าใหห้มูบ่า้นเล็กๆ ทีแ่ห่งนี้มคีวามน่าสนใจมากขึน้ ไดถู้กใชเ้ป็นสถานที่

ถ่ายท ารายการชือ่ดังของเกาหลอียา่งรายการ Running Man อกีดว้ย จากนัน้น าท่านชม ภูเขาพลักงซาล 

น าท่านขึน้เคเบิล้คาร์ระยะทางประมาณ1.2 กโิลเมตร ใหท้่านไดส้ัมผัสธรรมชาต ิววิยอดเขาสลับซับซอ้น

หลายลูกพรอ้มพรรณไมน้านาชนิดทีเ่ป็นววิทวิทัศน์ที่สวยงาม ที่ตัง้ของภูเขาแห่งนี้ยังมลีักษณะคลา้ยกับ

รปูรา่งของพระพทุธรปูสามองคเ์ป็นหนึง่ในสถานทีม่ชี ือ่เสยีงของเมอืงแดกอูกีดว้ย 

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย “บุลโกก”ิ เนื้อหมสูดหมักผัดซอ๊สและ

เครือ่งเทศจนไดท้ีแ่ลว้น ามาใสบ่นกระทะผัดกับกะหล ่าปีสดและวุน้เสน้ของเกาหลมีนี ้าขลุกขลกิรสชาตอิอก

หวานเล็กนอ้ย พรอ้มกบัเสรฟิขา้วสวยและเครือ่งเคยีงตา่งๆ 

บา่ย น าทา่นชม วดัดองฮวาซา วัดแหง่นีไ้ดอ้นุรักษ์สิง่ทีห่ลงเหลอืจากอดตีอนัหลากหลายเจดยีห์นิสามชัน้ในปีก

ดา้นตะวันออกและตะวันตกของวัดเป็นผังแบบวัดที่หาดูไดย้าก เสาโบราณคู่หินแห่งพระไวโรคัน 

(Vairocana Buddha) และภาพแกะสลักพระพุทธบนกอ้นหนิท าใหว้ัดนี้มคี่ายิง่ จากนัน้อสิระท่านช็อปป้ิง 

 ช็อปป้ิงตลาดซอมุน (SEOMUN MARKET) ตลาดนี้มขีนาดใหญ่และมสีนิคา้มากมาย เชน่ ผา้ไหม, สิง่ท, 

สนิคา้ศลิปหัตถกรรม, เสือ้ผา้, อาหารทะเลตากแหง้ เป็นตน้ ซึง่สนิคา้สว่นใหญ่ของทีน่ี่เกีย่วขอ้งกับเสน้ใย 

และสิน้คา้พืน้เมอืง อสิระใหท้่านช็อปป้ิงสนิคา้เพือ่น ากลับไปของฝาก ไดเ้วลาสมควรพาท่านเดนิทางสู ่ท่า

อากาศยานนานาชาตแิทก ู

21:25 น.   น าท่านเหนิฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ T’ Way เทีย่วบนิที ่TW105 (ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 5-6 ชัง่โมง)  

00.55 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

 

******************************************* 
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โปรแกรม : เกาหล ีWiter Ski Busan and Daegu 5 วนั 3 คนื โดยสายการบนิทเีวย ์(TW)  
 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ่ 

พักหอ้งละ 2-3 
ทา่น 

ทา่นละ 

เด็กมเีตยีง 

พักกับผูใ้หญ่ 
 1 ทา่น 

 ทา่นละ 

เด็กมเีตยีง 

พักกับผูใ้หญ ่
2 ทา่น  

ทา่นละ 

เด็กไมม่เีตยีง 

พักกับผูใ้หญ ่ 
2 ทา่น  

ทา่นละ 

ราคา 

ไมร่วมตัว๋ 

ทา่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
ทา่นละ 

วนัท่ี : 28 พฤศจิกายน-02 ธนัวาคม 61 18,888.- 18,888.- 18,888.- 18,888.- ตดิตอ่สอบถาม 5,900.- 

วนัท่ี : 06-10 ธนัวาคม 61 19,888.- 19,888.- 19,888.- 19,888.- ตดิตอ่สอบถาม 5,900.- 

วนัท่ี : 19-23 ธนัวาคม 61 21,888.- 21,888.- 21,888.- 21,888.- ตดิตอ่สอบถาม 5,900.- 

               *** ราคาเด็กทารก(อายไุมถ่งึ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั) ทา่นละ 6,000.-  *** 

***ราคานีร้วมรายการทวัร ์และ ต ัว๋เครือ่งบนิ*** 
 

***ราคานีเ้ฉพาะกรุป๊หนา้รา้นเทา่น ัน้ กรุป๊เหมาโปรดสอบถามอกีคร ัง้*** 

**ราคานีส้ าหรบัลกูคา้ทีถ่อืพาสปอรต์ไทยเทา่น ัน้!! ** 

**ส าหรบัลกูคา้ทีถ่อืพาสปอรต์ไทยไมต่อ้งท าวซีา่เขา้ประเทศ

เกาหลใีต ้หากลกูคา้ชาวตา่งชาตโิปรดตดิตอ่สอบถามอกีคร ัง้** 
 

หมายเหต ุ:รายการนีไ้มร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ (รวมทา่นละ 2,100 บาท/ทา่น/ทรปิ) 

หวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย (ตามความพงึพอใจในการบรกิาร) 

 (เก็บทปิกอ่นการเดนิทางทีส่นามบนิสวุรรณภมู)ิ**เด็กเก็บเทา่ผูใ้หญ*่* 

** โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ 

 

พาสปอรต์จะตอ้งมอีายกุอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน 

ในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้ทีก่รงุเทพฯ และทีป่ระเทศสาธารณรฐัเกาหลใีต ้ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอื

เขา้ประเทศ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆ ทิง้ส ิน้ 

 

หมายเหต ุ**   บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิท ัง้ไปและกลบัโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสายการบนิ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการเพือ่ความเหมาะสมไมว่า่จะ
เกิดจากความขดัข้องของ ยานพาหนะหรือมีเหตุหนึ่งเหตุใดจนท าให้ไม่สามารถด าเนินการตาม
หมายก าหนดการไดโ้ปรแกรมการเดนิทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว

บางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเทีย่วบางรายการ และจะตอ้งมจี านวนผูโ้ดยสารจ านวน 15 ทา่นขึน้ไปจงึ
ออกเดนิทาง ในกรณีทีม่จี านวนผูโ้ดยสารไม่ถงึ 15 ท่านไม่มหีวัหนา้ทวัรไ์ทย  อตัราค่าบรกิารนี ้ส าหรบั
เดนิทางต ัง้แต ่30 ทา่นขึน้ไป ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ 30 ทา่น 
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เง ือ่นไขการใชบ้รกิาร 

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไม่รับผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตุสุดวสิัยทีท่าง บรษัิทฯ ไม ่

    สามารถควบคุมได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล,การล่าชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึกรณีทีก่องตรวจคนเขา้ 

    เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืงรวมทัง้ในกรณีที่ 

    ทา่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทาง หากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใด 

    ประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีทีค่ณะไมค่รบจ านวน 15 ท่าน ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้่าน 

    ทราบลว่งหนา้ 5-7 วันกอ่นการเดนิทาง  

5. เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ 
 

**ส าคญั!! บรษิทั ท าธุรกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ ไมส่นบัสนนุใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศเกาหล ี

โดยผดิกฎหมายและในข ัน้ตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ท ัง้ไทยและเกาหล ีข ึน้อยูก่บัการพจิารณาของ

เจา้หนา้ทีเ่ทา่น ัน้ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง  

ทางมคัคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ ัง้ส ิน้** 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่บตัรโดยสารชัน้ทศันาจรไป – กลับ (ตั๋วกรุ๊ป) รวมภาษี สนามบนิและภาษีน ้ามนัไวเ้รยีบรอ้ยแลว้ 

2. คา่ทีพ่ัก 3 คนื หอ้งละ 2 - 3 ทา่น 

3. คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบ ุ

4. หัวหนา้ทัวรห์รอืมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ผูช้ านาญเสน้ทางดแูลตลอดการเดนิทาง 

5. ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท  เสยีชวีติ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

6. สมัภาระน ้าหนักไมเ่กนิทา่นละ 20 กก.  

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพิม่เตมิกบัทาง

บรษัิทได ้** 

 -เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

 -เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย 

2.  คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิคา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้ 

3. คา่น ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด 20 กโิลกรัม 

4. วซีา่เขา้ประเทศเกาหล ีในกรณีทีผู่เ้ดนิทางถอืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว หรอื ประเทศทีท่ีต่อ้งท าวซีา่เขา้ประเสา

ธารณรัฐเกาหลใีต ้คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซีา่ทา่นละ 1,750 บาท ส าหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้งท า

เรือ่งแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเทา่นัน้กอ่นการสง่เอกสารยืน่วซีา่ 

5.        ราคารวมภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 
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การส ารองทีน่ ัง่ 

1. กรุณาส ารองที่น่ัง+ช าระเงนิมัดจ าท่านละ 10,000 บาท พรอ้มแจง้ชือ่+สกุล เป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือ 

เดนิทาง 

2. คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื ช าระทัง้หมดกอ่นการเดนิทาง 30 วัน 

3.  เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิค่าบรกิารไมว่่าทัง้หมดหรอืบางสว่นกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับ

ในเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 
 

เง ือ่นไขการยกเลกิ 

1.  ส าหรับผูโ้ดยสารที่ไม่ไดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วีซา่ให ้เมือ่ผลวซี่าผ่านแลว้มกีาร

ยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มดัจ าทัง้หมด 

2.  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-45 วัน เก็บเงนิมดัจ าท ัง้หมด 

3.  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7-14 วันเก็บคา่ใชจ้า่ย 80% ของราคาทัวร ์ตอ่ทา่น 

4.  ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 1-7 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 100% ของราคาทัวร ์

5. ยกเลกิการเดนิทางในวันเดนิทาง,ถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงทัง้จากประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

ใต ้ไม่มกีารคนืเงนิทัง้หมดไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ในกรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้จะตอ้งมใีบรับรอง

แพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะท าการเลือ่นการเดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทัง้นี้ท่าน

จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อืคา่ธรรมเนียมในการมัดจ าตั๋วท่านละ 10,000 บาทและค่าใชจ้่าย

อืน่ๆ 

6.  ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาล ทีต่อ้งการันตมีัดจ ากับสายการบนิหรอืค่ามัดจ าทีพั่กโดยตรงหรอื

โดยการผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Extra Flight 

และ Charter Flight  จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ าหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

7. กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้

ประเทศทีร่ะบไุวใ้นรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

**ส าคญั!! บรษิทัท าธุรกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ ไมส่นบัสนนุใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศเกาหลใีต้

โดยผดิกฎหมายและในข ัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเขา้เมอืง ท ัง้ไทยและเกาหลใีต ้ข ึน้อยู่กบัการ

พจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ทา่น ัน้ ลูกคา้ทุกทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง ทาง

มคัคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ ัง้ส ิน้** 

8. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง   

 พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  

9. ส าหรับผูเ้ดนิทางทีอ่ายไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกับบดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไป

ตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

 

เง ือ่นไขการเดนิทาง 
 

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
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2. บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิและอืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนือการ

ควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถูกท ารา้ย, 

การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากท่านยกเลกิก่อนรายการท่องเทีย่วจะสิน้สุดลง ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านสละสทิธิแ์ละจะไม่รับผดิชอบคนื

คา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย 

หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และ

โรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานีค้ดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจบุนั หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตั๋ว

เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิาร

จากสายการบนิบรษัิทฯขนส่ง หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจัดบรกิาร

ทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสัญญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อนัเนือ่งมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาด

จากทางสายการบนิ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นี้ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆมาให ้

โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

10. กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีป่ระเทศไทย และในต่างประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศที่

บรษัิทระบใุนรายการเดนิทาง  

11. บรษัิทของสงวนสทิธ์ไม่คืนค่าบรกิารไม่ว่ากรณีใด ๆทัง้ส ิน้บรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้จีุดประสงค์การเดนิทางเพื่อ

ทอ่งเทีย่วเกาหลเีทา่นัน้ 

12. เทีย่วบนิ และรายการทอ่งเทีย่วอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

13. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิค่าบรกิารไมว่่าทัง้หมดหรอืบางสว่นกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับ

ในเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

14. โรงแรมทีพ่ักในประเทศเกาหลมีมีาตรฐานการก าหนดดาวและประเภทของทีพ่ักแตกต่างกับประเทศไทย โดย

โรงแรมทีพั่กทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการจัดหาโรงแรมโดยอา้งองิตามการจัดระดับดาวของประเทศเกาหลี

ตามทีร่ะบใุนรายการท่องเทีย่วเท่านัน้ โรงแรมทีป่ระเทศเกาหลโีดยสว่นใหญ่จะเป็นแบบหอ้งพักคู่ (Twin หรอื

Double) ในกรณีทีท่่านมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ3ท่านขึน้อยูก่ับขอ้จ ากัดของหอ้งพักและการวางรูปแบบของ

หอ้งพักของแตล่ะโรงแรม ซึง่มคีวามแตกตา่งกนัอาจจะท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพักตดิกัน และไมส่ามารถเสรมิเตยีง

ไดต้ามทีต่อ้งการโรงแรมหลายแห่งจะไม่มเีครือ่งปรับอากาศเนื่องจากประเทศเกาหลอียูใ่นแถบทีม่อีุณหภูมติ ่า

เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

15. กระเป๋าสมัภาระตา่งๆถอืเป็นทรัพยส์นิสว่นตัวของทา่น ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบตอ่ความเสยีหายสญูหายล่าชา้ 

หรอือบุตัเิหตตุา่งๆ ใดๆทัง้สิน้ 

16. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ หากทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ

ถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบรกิาร และเงนิมัดจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้และถา้ท่านตอ้งการ

แยกตวัออกจากกรุป๊ทวัรเ์พือ่ทอ่งเทีย่วเอง โดยไมล่งรา้นศนูยโ์สม, ศนูยส์มุนไพร, รา้นน า้มนัสน, ศนูย์

เครือ่งส าอาง และรา้นพลอยอะเมทสิ ทางบรษิทัจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 

300 USD ตอ่ทา่น 

17. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิร์าคานี้เฉพาะนักท่องเทีย่วชาวไทยและท่องเทีย่วเป็นหมูค่ณะแบบ Join Tour เท่านัน้ 

กรณีตอ้งการตัดกรุ๊ปเหมาโปรดสอบถามทางบรษัิทอกีครัง้ หากเป็นนักทอ่งเทีย่วชาวตา่งชาต ิหรอื พระสงฆ ์เก็บ

คา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทา่นละ 4,000 บาท 

18. ในระหวา่งทอ่งเทีย่วจะมชีา่งภาพมาถา่ยรปูและชว่ยดแูลอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง และในวันสดุทา้ย

ของการเดนิทางชา่งภาพจะน าภาพถา่ยมาจ าหน่ายหากว่าท่านใดสนใจสามารถซือ้ไดแ้ต่ถา้ท่านใดไมส่นใจก็ไม่

ตอ้งซือ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับความพงึพอใจของท่าน ทางบรษัิททัวรไ์ม่มกีารบังคับใหซ้ือ้แต่อย่างใดแต่เป็นการบอก

กลา่วลว่งหนา้เพือ่ใหผุ้เ้ดนิทางไดรั้บทราบ 

19. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯก่อนทุกคร ัง้ม ิ 

    เชน่น ัน้ทางบรษิทัฯจะ ไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆท ัง้ส ิน้ 



                       GO2TAE-TW001        หนา้ 10 จาก 10 
 

 

ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระส าหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิึง่รว่มเดนิทาง 

ทางบรษัิทฯ เป็นตัวแทนในการจัดน าสัมมนา และการเดนิทางทีม่คีวามช านาญ โดยจัดหาโรงแรมทีพั่ก อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานทีท่อ่งเทีย่วพรอ้มทัง้การสมัมนา ดงูาน เพือ่ความสะดวกสบาย และเกดิประโยชน์สงูสดุใน

การเดนิทาง ทัง้นี้ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบในอุบัตเิหตุหรือความเสยีหายที่เกดิจากโรงแรมที่พัก 

ยานพาหนะ,  อันเนื่องจากอบุัตเิหตุรวมถงึภัยธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อัคคภีัย, การผละงาน, การ

จลาจล, สงครามการเมอืง, การผันผวนของอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราระหว่างประเทศ, การนัดหยดุงาน, ความ

ลา่ชา้ของเทีย่วบนิ, สายการเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่,  ตลอดจนการถูกปฏเิสธออกวซีา่จากกงสลุ และ / 

หรือ ส่วนงานที่เกีย่วขอ้งกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถงึผูม้อี านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่

จ าตอ้งแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสทิธพิเิศษทางการทูต) ซึง่อยูเ่หนือการควบคุมของบรษัิทฯ หมายรวมถงึใน

ระหวา่งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทัง้ใน หรอื ตา่งประเทศ แตท่างบรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกนัอบุตัเิหตุ ตาม

เงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ ทีรั่บประกนัในกรณีทีผู่ร้ว่มเดนิทางถกูปฏเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย 

และ/หรอื ตา่งประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ เนื่องมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง 

ไมป่ฏบิตัติามกฎระเบยีบดา้นการความคมุโรคตดิตอ่เฉพาะพืน้ทีม่กีารปลอมแปลงเอกสารเพือ่การเดนิทาง รวมถงึ

มสี ิง่ผดิกฎหมาย บรษัิทฯ จะไม่คนืค่าใชจ้่ายใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้าม

ความจ าเป็น หรอืเพือ่ความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทัง้นี้การขอสงวนสทิธดิังกล่าว 

บรษัิท จะยดึถอืและค านงึถงึผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภยัของทา่นผูม้เีกยีรต ิซึง่รว่มเดนิทางเป็นส าคัญ 

 

การเดนิทางจากประเทศไทยเขา้สูป่ระเทศเกาหลแีละพธิกีารเขา้เมอืง 

เอกสารทีค่วรเตรยีมกอ่นการเดนิทางเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศเกาหลจีะพจิารณาให้

เฉพาะนกัทอ่งเทีย่วทีม่าทอ่งเทีย่วโดยสจุรติเทา่น ัน้ทีผ่า่นเขา้เมอืงได ้และพจิารณาจาก  

1. หลักฐานการท างานประจ าของนักท่องเทีย่ว ซึง่สมควรทีน่ าตดิตัวไปแสดงดว้ย เชน่ บัตรพนักงาน นามบัตร 

จดหมายการท างานภาษาองักฤษ (กรณีเดนิทางคนเดยีว) จดหมายรับรองออกโดยบรษัิทผูจ้ัดคณะ 

2. หลักฐานการเงนิ ในระหวา่งการทอ่งเทีย่วประเทศเกาหลสีมควรทีจ่ะน าเงนิสดตดิตัวไปดว้ยประมาณ  300เหรยีญ

สหรัฐ หรอืประมาณ 300,000 วอน ส าหรับการเดนิทาง 2   วัน (หากไม่มบีัตรเครดติคารด์) หากมบีัตรเครดติ

ตา่งประเทศ เชน่ Visa Card, American Express, Dinners Club หรอื Master Card ตอ้งน าตดิตัวไปดว้ย

หรอืหลักฐานการเงนิอืน่ใดทีจ่ะแสดงใหเ้จา้หนา้ทีท่ราบวา่ทา่นคอืนักทอ่งเทีย่ว 

3. ใบรับรองสถานศกึษาหากท่านยังอยู่ในระหว่างการศกึษาหรอืบัตรนักศกึษาและควรเดนิทางกับผูป้กครอง เชน่ 

บดิา มารดา ป้า นา้ อา ทีม่นีามสกลุเดยีวกนั 

4. หากเป็นพาสปอรต์ใหม ่ควรน าพาสปอรต์เกา่เย็บเลม่คูก่บัพาสปอรต์ใหมห่รอืน าตดิตัวไปดว้ย   

5. การแตง่กายสขุภาพและแลดเูป็นนักทอ่งเทีย่ว ไมค่วรสวมใสร่องเทา้แตะ 

 

****** HAVE A NICE TRIP ****** 

 
 


