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อตัราคา่บรกิาร 
เดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก พกัเดีย่ว จอยแลนด ์ หมายเหต ุ

วนัที ่8-11 พฤศจกิายน 2560 15,999 15,999 5,000 5,999  

วนัที ่15-18 พฤศจกิายน 2560 16,999 16,999 5,000 6,999  

วนัที ่22-25 พฤศจกิายน 2560 16,999 16,999 5,000 6,999  

วนัที ่24-27 พฤศจกิายน 2560 16,999 16,999 5,000 6,999  

วนัที ่29-2 ธนัวาคม 2560 16,999 16,999 5,000 6,999  

วนัที ่1-4 ธนัวาคม 2560 16,999 16,999 5,000 6,999  

วนัที ่6-9 ธนัวาคม 2560 16,999 16,999 5,000 6,999  

วนัที ่8-11 ธนัวาคม 2560 17,999 17,999 5,000 7,999  

วนัที ่13-16 ธนัวาคม 2560 16,999 16,999 5,000 6,999  

วนัที ่15-18 ธนัวาคม 2560 16,999 16,999 5,000 6,999  

วนัที ่20-23 ธนัวาคม 2560 16,999 16,999 5,000 6,999  

วนัที ่22-25 ธนัวาคม 2560 16,999 16,999 5,000 6,999  

วนัที ่27-30 ธนัวาคม 2560 19,999 19,999 5,000 9,999  

วนัที ่28-31 ธนัวาคม 2560 (ปีใหม)่ 20,999 20,999 5,000 10,999  

วนัที ่29-1 มกราคม 2561(ปีใหม)่ 21,999 21,999 5,000 11,999  

วนัที ่30-2 มกราคม 2561(ปีใหม)่ 22,999 22,999 5,000 12,999  

วนัที ่31-3 มกราคม 2561(ปีใหม)่ 17,999 17,999 5,000 7,999  

INFANT (เด็กเล็กอาย ุไมเ่กนิ 2 ปี) ราคา 6,000 บาท 
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***ราคาคา่ทวัรด์งักลา่วหากมกีารเปลีย่นแปลงคา่ต ัว๋เครือ่งบนิภาษสีนามบนิภาษนี า้มนัของสายการบนิ*** 
***บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัราคาขึน้ตามสายการบนิ*** 

 

วนัแรก สนามบนิสวุรรณภมู ิ                                                                                                          (- / - / -) 

22.30  น. คณะพรอ้มกันทีส่นามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ประตู 6 เคานเ์ตอร ์L สายการบนิ
ทเีวย ์(TW) มเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

วนัทีส่อง สนามบนิแทก ู– เมอืงแทก ู– วดัทงฮวา – เขาพลักงุ (ไมร่วมเคเบลิคาร)์ – ตลาดซอมนุ – ยา่นจงุก ู          
                       ทงซองโก                                                                                                        (B / L / อสิระ) 

02.25 น. เหนิฟ้าสูก่รงุโซล โดยสายการบนิทเีวย ์เทีย่วบนิที ่TW106 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 5.30 – 06.00 ชัว่โมง) 
09.20 น. เดนิทางถงึสนามบนิแทกู ประเทศเกาหลใีต ้(เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ไทย 2 ชั่วโมง) ผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืง รับ

กระเป๋าสัมภาระ น าคณะเดนิทางโดยรถโคช้ปรับอากาศ ตอ้นรับทกุทา่นสู่

เมอืงแทกู (DAEGU) เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสีข่อง
เกาหลใีต ้แทกเูป็นศนูยก์ลางการทอผา้และเป็นเมอืงทีม่กีารจัดการแขง่ขัน
ฟตุบอลโลก ในปี ค.ศ.2002 ตลอดจนเป็นศูนยก์ารคา้พชืสมุนไพรนานา
ชนดิ โดยมสีถานพยาบาลแผนตะวันออกกวา่ 300 แหง่ มภีเูขาพัลกงซาน 
ตัง้อยู่ทางทศิเหนือของตัวเมือง พรอ้มบรกิารคมิบบั หรอื ขา้วห่อ
สาหรา่ย (มือ้ท ี ่1) น าทา่นชม วดัทงฮวา (DONGHWASA TEMPLE) 

ถกูสรา้งขึน้เมือ่ 493 ปี กอ่นครสิตศักราช ในยคุอาณาจักรชนิลา สมัยกษัตรยิ์
โซจ ิซึง่อยูท่างใตข้องภเูขาพัลกง ภายในมหีอ้งโถงใหญ ่มปีฎมิากรรมองค์
พระบนผนังหิน และพระพุทธรูปหินขนาดใหญ่ที่สุดของโลก ความสูง
ประมาณ 33 เมตร จากนัน้เดนิทางสู ่เขาพลักง (PALGONGSAN PARK) 
เป็นภูเขาส าคัญของเมืองแทกู ทอดยาวจากทศิตะวันออกไปทศิตะวันตก 
ยอดเขาทีส่งูทีส่ดุ 1,193 เมตร นามวา่ “บโีร” มากมายดว้ยอารยธรรมเกา่แก่
และรายลอ้มดว้ยความสวยงามของทวิทัศน์ธรรมชาต ิ(ราคาทวัรไ์ม่รวม
เคเบลิคาร)์ 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั (มือ้ท ี ่2) เมนู บบิมิบบั หรอื ขา้วย าเกาหล ีเป็นอาหารเกาหลปีระเภทขา้ว เสริฟ์
มาเป็นชามรอ้นกบัขา้วสวย โรยหนา้ดว้ยนามลุ (ผกัทีผ่ดัและปรงุรสแลว้) โคชจูงั (น า้พรกิ) และ/หรอืท
เว็นจงั (เตา้เจ ีย้ว) นอกจากนีย้งันยิมใสไ่ข่ดบิ และเนือ้สตัวท์ ีห่ ัน่บาง ๆ จากน ัน้คลุกสว่นผสมตา่ง ๆ ให้
เขา้กนัดกีอ่นรบัประทาน 

บา่ย เดนิทางสู ่ตลาดซอมุน (SEOMUN MARKET) เป็นตลาดขนาดใหญด่ัง้เดมิของเมอืงแทก ูบนถนนมรีา้นคา้
เรยีงรายกว่า 350 เมตร ขายอาหารยอดนยิมของเกาหลแีละนานาชาต ิหรอืทีน่ิยมเรยีกวา่ “STREET FOOD” 
หลากหลายดว้ยวัฒนธรรมอาหารและหัตกรรมจากทั่วโลกมารวมกนัไวท้ีน่ี่  

ค า่ อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 
จากนัน้น าทา่นเพลดิเพลนิชอ้ปป้ิงตอ่ที ่ย่านจงุกู ทงซองโก (DONGSUNGRO SHOPPING STREET) 
ถนนชอ้ปป้ิงส าหรับหนุ่มสาวทีช่ืน่ชอบแฟชั่นสไตลเ์กาหล ีมากมายดว้ยหา้งสรรพสนิคา้ รา้นคา้ รา้นอาหาร มุม
กาแฟ โรงภาพยนตร ์ในทา่นไดส้นุกสนานกบัการชอ้ปป้ิง สมควรแกเ่วลา 

ทีพ่กั  ...................................HOTEL หรอืเทยีบเทา่ (เมอืงแทก)ู 

วนัทีส่าม เมอืงปซูาน - น า้มนัสนเข็มแดง – นูรมิาร ูเอเปค เฮาส ์– ศนูยเ์ครือ่งส าอาง - วดัแฮดง ยงกงุซา –  
                        ซปุเปอรม์าเก็ต – สมนุไพรฮอกเกนาม ู                                                                           (B / L / D) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ท ี ่3) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
หลังอาหารเชา้ น าคณะเดนิทางสูเ่มอืงปซูาน (BUSAN) เมอืงทา่ทีใ่หญท่ีส่ดุในประเทศเกาหลใีต ้ตัง้อยูท่างทศิ
ตะวันออกเฉียงใตข้องประเทศเกาหลใีต ้บรเิวณหบุเขาแคบของแมน่ ้านักดง (NAKDONG) และเป็นเมอืงทา่หลัก
ส าหรับการขนสง่สนิคา้ไปต่างประเทศ มปีระชากรประมาณ 3.65 ลา้นคน ถอืว่าเป็นเมอืงทีใ่หญ่อันดับ 2 ของ
ประเทศรองจากกรุงโซล ปซูานเคยเป็นเจา้ภาพการแขง่ขันกฬีาเอเชยีนเกมส ์2002 และงานเอเปค 2005 และ
ยังคงเป็นเมอืงหนึ่งทีร่่วมจัดการแข่งขัน ฟตุบอลโลก 2002 และไดเ้ขา้ร่วมประมูลเพือ่จะเป็นเจา้ภาพจัดงาน
แขง่ขันโอลมิปิกฤดรูอ้น 2020 อกีดว้ย น าทา่นสูศู่นยน์ า้มนัสนเข็มแดง (RED PINE) ซึง่ผลติจากใบสนเข็ม
แดงในประเทศเกาหลซี ึง่จะใชต้น้สนเข็มแดงจากยอดเขามาผลติโดยใชเ้ทคโนโลยพีรอ้มกับการวจัิยทีป่ระเทศ
เกาหลใีตอ้อกมาเป็นน ้ามันสนเข็มแดง โดยกว่าจะมาเป็นน ้ามันสนเข็มแดงได ้1 แคปซลูตอ้งใชใ้บสนเข็มแดง
ประมาณ 2.7 กโิลกรัม มาสกัดเอาน ้ามันมาผลติและวจัิยออกมาเป็นน ้ามัน สามารถชว่ยในการลดระดับไขมันใน
เสน้เลือดไดเ้ป็นอย่างดี จากนั้นน าชม อาคารนูรมิารู เอเปค เฮาส ์
(NUMIMARU APEC HOUSE) เป็นอาคารรูปทรงกลมดไีซน์แปลกที่
ตัง้อยู่รมิทะเล สรา้งขึน้เพือ่ใชใ้นการจัดงานประชมุผูน้ า APEC (APEC 
SUMMIT) อยู่ทีเ่กาะดองแบกโซม (DONGBAEKSEOM) ทีข่ ึน้ชือ่
เรื่องความสวยงามของววิทวิทัศน์ ทีปั่จจุบันเป็นอาคารอนุสรณ์ของการ
ประชมุในครัง้นัน้ และใชเ้ป็นศนูยป์ระชมุนานาชาตใินวาระตา่งๆ รวมทัง้จัด
แสดงผลงานทีส่ะทอ้นถงึวัฒนธรรมดัง้เดมิตา่งๆของเกาหลี ไฮไลทอ์ยูท่ี่
ระเบยีงชมววิบรเิวณชัน้ 3 ซึง่หันหนา้เป็นมมุกวา้งออกไปทางทะเล ท าให ้
มองเห็นเกาะออยคุโด (ORYUKDO) และสะพานควางอัน (GWANGAN) 
ทีส่วยงามไดอ้ยา่งชดัเจนเลอืกซือ้เครือ่งส าอางแบรนดช์ัน้น าของเกาหลทีี ่
COSMETIC OUTLETS อสิระทา่นเลอืกซือ้ไดต้ามอธัยาศัย   
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เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั (มือ้ท ี ่4) เมนู ไก่ตุ๋นโสม (SAMGYETANG) อาหารยอดนยิมในวงัหลวงใน
สมยักอ่น ปจัจบุนัเป็นอาหารเลือ่งชือ่ของเมอืงหลวงเชือ่กนัวา่บ ารงุและเสรมิสุขภาพ ภายในตวัไกจ่ะมี
ขา้วเหนยีว รากโสม พุทราแดง และเคล็ดลบัในการตุ๋นเสริฟ์พรอ้มเครือ่งเคยีงทีเ่รยีกว่ากกัตุก ีเสน้
ขนมจนี เหลา้โสม พรกิไทยด าและเกลอื 

บา่ย จากนัน้น าทา่นชม วดัแฮดง ยงกุงซา (HAEDONG YONGGUNGSA TEMPLE) หรอืเรยีกสัน้ๆวา่ “วัดยงกงุ
หรือยงกุงซา” เป็นวัดเก่าแก่ ตั ้งอยู่บนเขาริมทะเลชายฝ่ังภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของเมอืงปซูาน กอ่ก าเนดิมาตัง้แตปี่ 1376 และได ้
ท าการบรูณะอกีครัง้โดยสรา้งวหิารหลักขึน้มาใหม่ในปี 1970 หลังคา
และตัวโบสถ์มีลวดลายที่อลังการโดดเด่นดว้ยงานสถาปัตยกรรมที่
ละเอยีดมากสวยงาม ทีน่ี่มเีจดยี ์3 ชัน้ และสงิโต 4 ตัว หันหนา้ออกไป
ทางทะเล เป็นเสมอืนสัญลักษณ์ของความยนิด ีความโกรธ ความเศรา้ 
และความสขุ ชาวเกาหลนียิมมาสวดมนตข์อพรทีว่ัดนี้ โดยน าตุ๊กตาเณร
นอ้ยวางไวต้ามหนิจุดตา่งๆ รอบวัด แวะซือ้ของฝากทีร่า้นซุปเปอรม์า
เก็ต เลอืกซือ้สาหร่าย ขนมต่าง ๆ ช็อกโกแลต ผลติภัณฑข์องใบและ
รากฝอยของโสมในรูปขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหนา้โสม ครีมลา้ง

หนา้โสม เครื่องส าอางโสม กมิจ ิเป็บเปโรห้รือป๊อกกีเ้กาหล ีชนิราเมงหรอืมามา่เกาหล ีเป็นตน้ เยีย่มชม ศูนย์
สมุนไพรฮ็อกเกตนามู (HEOTGAENAMU / RAISIN TREE) เป็นสมนุไพรทีท่ั่วโลกรวมถงึสถาบันตา่งๆ
ยอมรับวา่เป็นสมนุไพรทีม่คีณุภาพดทีีส่ดุในการบ ารงุตับและดแูลตับ ชมการสาธติการทดลองตัวยาจากสมนุไพร มี
สรรพคุณโดดเดน่ในการลา้งพษิจากแอลกอฮอล ์โรคตับแข็ง และโรคตับอืน่ๆ ผูท้ีม่ปัีญหาการยอ่ย การขับถ่าย 
และป้องกนัการเกดิความผดิปกตขิองตับ รวมทัง้ยังบ ารงุสขุภาพอกีดว้ย 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ (มือ้ท ี ่5) เมนู พลุโกก ิ(BULGOGI) อาหารขึน้ชือ่ของเกาหล ีลกัษณะคลา้ยสุกีก้ ึง่น า้
ก ึง่แหง้ ส่วนผสมคอืหมูหมกัชิน้บาง ๆ ปลาหมกึสด ผกัตา่ง ๆ เช่น กะหล าปล ีฟกัทองออ่น ถ ัว่งอก แค
รอท เห็ดและวุน้เสน้มาตม้รวมกนั โดยสามารถทานไดท้ ัง้แบบแหง้และน า้ เครือ่งเคยีงตา่ง ๆ คอื ถ ัว่งอก
ดอง วุน้เสน้ปรงุรส สาหรา่ย และกมิจ ิ

ทีพ่กั  ...................................HOTEL หรอืเทยีบเทา่ (เมอืงปซูาน) 

วนัทีส่ ี ่  ชมววิรมิทะเล ณ ORYUKDO SKYWALK – ศนูยโ์สมรฐับาล – ผา่นชมสะพานควางอนั – ดวิตีฟ้ร ี– 
            รา้นชนิแชแก – สนามบนิแทก ู– กรงุเทพฯ                                                                 (B / อสิระ / -) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ท ี ่6) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าทา่นชมทางเดนิลอยฟ้าออยุคโด (ORYUKDO SKYWALK) สรา้งจากกระจกหนา 50 มลิลเิมตร ยืน่ออก

จากหนา้ผาไปสูท่ะเล ยาวประมาณ 35 เมตร เคลอืบดว้ยสารกันกระสนุ
เพือ่เพิม่ความปลอดภัยแข็งแรง อยูต่รงแนวทีเ่ป็นเสน้แบง่ระหวา่งทะเล
ตะวันออกและทะเลใตข้องเกาหล ีสามารถชมพระอาทติยข์ึน้ได ้ที่นี่
เป็นอกีหนึ่งจุดชมววิทีม่ชีือ่เสยีงของเมอืงปซูาน จากนัน้เยีย่มชมศูนย์
โสมรฐับาล (GINSEANG) ซึง่รัฐบาลรับรองคณุภาพวา่ผลติจากโสม
ทีม่อีาย ุ6 ปีซึง่ถอืวา่เป็นโสมทีม่คีณุภาพดทีีส่ดุ ชมวงจรชวีติของโสม 
พรอ้มใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้โสมที่มีคุณภาพดีที่สุดและน ากลับไปบ ารุง
รา่งกายหรอืฝากญาตผิูใ้หญท่ีท่า่นรักและนับถอื ผา่นชมสะพานควาง
อนั (GWANGAN or DIAMOND BRIDGE) เป็นสะพานทีส่รา้งขึน้

เพือ่จดุประสงคใ์นการเชือ่มตอ่ระหวา่งสว่นของเมอืงปซูานเกา่กับยา่นธุรกจิแหง่ใหมข่องเมอืงปซูาน มคีวามยาว
มากกวา่ 7 กโิลเมตร โดยสะพานนี้เป็นสะพานแขวนแหง่แรกในเกาหลีใต ้ซึง่ในยามค ่าคนืจะประดับประดาดว้ย
แสงไฟทีส่วยงามท าใหเ้ป็นอกีจดุชมววิทีน่ยิมอยา่งมากส าหรับนักทอ่งเทีย่ว จากนัน้น าทา่นชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอด
ภาษที ีด่วิต ีฟ้ร ี(DUTY FREE) ทีน่ี่มสีนิคา้ชัน้น าใหท้า่นเลอืกซือ้มากมายกวา่ 500 ชนดิ อาท ิน ้าหอม เสือ้ผา้ 
เครือ่งส าอาง กระเป๋า นาฬกิา เครือ่งประดับ ฯลฯ 

เทีย่ง อสิระอาการกลางวันตามอธัยาศัย 
บา่ย น าคณะอ าลาเมอืงปซูาน พรอ้มออกเดนิทางกลับสนามบนิแทก ูใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง 
 เตรยีมตัวเช็คอนิ  
21.10 น. ออกเดนิทางกลับกรงุเทพฯ สายการบนิ T’WAY เทีย่วบนิที ่TW105   
01.00 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 
 
 

**โปรแกรมสามารถสลบัปรบัเปลีย่นไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้** 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

* ต ัว๋สายการบนิไมส่ามารถระบุทีน่ ัง่ ใชว้ธิ ีRANDOM คอืการสุม่เลอืกทีน่ ัง่โดยระบบสายการบนิ * 

การจดัทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 
แตจ่ะท าการ Request ใหไ้ดเ้ทา่น ัน้ งดการคนืบตัรโดยสาร  

และหากยกเลกิการเดนิทาง ทางสายการบนิไมม่รีะบบคนืเงนิบางสว่น   

เนือ่งจากปจัจบุนัมผีูเ้ดนิทางแอบแฝงเดนิทางกบับรษิทัทวัรเ์พือ่ไปประเทศเกาหลใีตเ้ป็นจ านวนมาก 

ดงัน ัน้เสน้ทางแทก-ูปซูาน ทางบรษิทัทวัรข์ออนุญาตเก็บคา่ประกนัการเดนิทาง ทา่นละ 3,000 บาท 

โดยช าระทีส่นามบนิสุวรรณภูมใินวนัเช็คอนิพรอ้มคา่ทปิไกด ์หากผูเ้ดนิทางทอ่งเทีย่วครบตามโปรแกรม 
และเดนิทางกลบัประเทศไทยพรอ้มคณะแลว้ ทางบรษิทัทวัรย์นิดคีนืคา่ประกนันีท้ ัง้หมดแกผู่เ้ดนิทางในวนัเดนิทางกลบั  



BOOKING CODE : HKTB-TW42-A01                                                                                                UPDATE 29/10/60       

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ราคาทวัรร์วม 

1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ตามรายการ   2. คา่อาหารทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ 
3. คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ   4. คา่ทีพั่กหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามรายการ 
5. คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ   6. คา่ภาษีสนามบนิ ทกุแหง่ทีม่ ี
7. คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละ 20 กก.   8. หัวหนา้ทัวรน์ าเทีย่วตลอดรายการ 
9. คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
10. น ้าเปลา่วันละ 1 ขวด   

 
ราคาทวัรไ์มร่วม   
1.    ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ / ใบก ากบัภาษี)  
2.    คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพทส์ว่นตัว คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ 
3. คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด ปกต ิ20 กโิลกรมั 
4. คา่วซีา่ส าหรับพาสปอรต์ตา่งชาต ิ
5. คา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ทา่นละ 35,000 วอน หรอื 1,050 บาท (ในวนัเช็คอนิทีส่นามบนิสวุรรณภมู)ิ 
 
เง ือ่นไขการจองทวัร ์
*  กรณุาวางเงนิมดัจ า ทา่นละ 5,000 บาท ชว่งเทศกาลมดัจ าทา่นละ 10,000 บาท ทีน่ั่งจะถกูยนืยันเมือ่ไดรั้บคา่มัด

จ าแลว้เทา่นัน้ 
*  คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทัง้หมดช าระ 30 วันกอ่นการเดนิทาง (ไมนั่บวันเสาร-์อาทติย)์ 
*  หลังจากช าระคา่มัดจ าแลว้ สามารถเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางได ้กอ่นทีบ่รษัิทฯจะท าการออกต๋ัว โดยตอ้งแจง้ล่วงหนา้ 1-2 

สปัดาหก์อ่นการเดนิทางเทา่นัน้ 

 
เง ือ่นไขการเปลีย่นวนัเดนิทาง หรอืเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทาง 

• กรณีวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุนักขัตฤกษ์หรอืชว่งเทศกาล ผูจ้องทัวรต์อ้งแจง้เปลีย่นวันเดนิทางหรอืเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทาง
อยา่งนอ้ย 45 วัน กอ่นการเดนิทาง (ไมนั่บรวมเสาร-์อาทติย)์ สามารถเปลีย่นไดเ้พยีง 1 ครัง้เทา่นัน้ หากแจง้หลังจากนี้ ผู ้
เดนิทางควรหาผูเ้ดนิทางทา่นใหมม่าแทนผูท้ีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้

• กรณีวันเดนิทางไม่ตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือช่วงเทศกาลผูจ้องทัวร์ตอ้งแจง้เปลี่ยนวันเดนิทางหรือเปลี่ยนชือ่ผู ้
เดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน กอ่นการเดนิ (ไมนั่บรวมเสาร-์อาทติย)์ สามารถเปลีย่นไดเ้พยีง 1 ครัง้เทา่นัน้ หากแจง้หลังจาก
นี้ ผูเ้ดนิทางควรหาผูเ้ดนิทางทา่นใหมม่าแทนผูท้ีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้

• กรณีจองทัวรภ์ายใน 15 วันกอ่นออกเดนิทาง (ไมนั่บรวมเสาร-์อาทติย)์ ผูจ้องทัวรไ์มส่ามารถเปลีย่นวนัเดนิทางหรอืเปลีย่น
ชือ่ผูเ้ดนิทางไดท้กุกรณี 

 
เง ือ่นไขการยกเลกิ 
•  แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วัน (ไมนั่บเสาร-์อาทติย)์ บรษัิททัวรค์นืคา่ใชจ้่ายใหทั้ง้หมดตามยอดทีผู่จ้องช าระ (หาก

การเดนิทางนัน้ตรงกับชว่งวันหยุดหรือเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากับสายการบนิหรือกรุ๊ปทีม่กีารการันตคี่ามัดจ าทีพั่ก
โดยตรงหรอืโดยการผา่น ตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศแลว้ ไมอ่าจขอคนืเงนิได)้ 

•  แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน (ไมนั่บเสาร-์อาทติย)์ บรษัิททัวรเ์ก็บคา่ใชจ้า่ย 10,000 บาท  

หากผูโ้ดยสารถกูปฎเิสธการออกนอกประเทศไทยหรอืเขา้ประเทศเกาหล ี 
จากเจา้หนา้ทีแ่รงงานไทยหรอืเจา้หนา้ทีต่รวจคนออกนอกประเทศไทยและเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงที่

ประเทศเกาหล ีทางผูจ้ดัและทางสายการบนิจะไมส่ามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ทกุกรณี   
ผูโ้ดยสารอาจจะตอ้งรบัผดิชอบคา่ปรบัทีป่ระเทศเกาหลเีรยีกเก็บ   

ผูโ้ดยสารตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเทีย่วบนิถดัไปทีม่ที ีน่ ัง่วา่งหรอืตามวนัเดนิทางของต ัว๋เครือ่งบนิ   

ท ัง้นีแ้ลว้แตท่างเจา้หนา้ทีต่รวจคนและสายการบนิ ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
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•  แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 20 วัน (ไมนั่บเสาร-์อาทติย)์ บรษัิททัวรเ์ก็บคา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาทัวร ์
•  แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15 วัน (ไมนั่บเสาร-์อาทติย)์ บรษัิททัวรเ์ก็บคา่บรกิารทัง้หมด 100% 
 
หมายเหต ุ 
1. บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการออกทวัรต์ ัง้แต ่25 ทา่นขึน้ไป หากมลีกูทวัรต์ า่กวา่นีอ้าจจะตอ้งมกีารปรบัราคาขึน้ 
2. ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ การยกเลกิเทีย่วบนิ การประทว้ง การนัด

หยดุงาน, การกอ่จลาจล หรอืกรณีทีท่า่นถกูปฏเิสธ การเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอืเจา้หนา้ที่
กรมแรงงานทัง้จากไทย และตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

3. ทางบรษัิทฯจะรับเฉพาะลกูคา้ทีม่คีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
4. ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไม่ครบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ, ไม่ทาน

อาหารบางมื้อเพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่างทางบรษัิทฯไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหตั้วแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดนิทางแลว้ 

5.  กรณีลกูคา้ไมเ่ขา้รา้นช็อป ช าระเพิม่รา้นละ 50 USD ตอ่ทา่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

โปรดอา่นทกุขอ้ในรายการทวัรโ์ดยละเอยีด  
หากมขีอ้สงสยักรณุาสอบถามกอ่นท าการจองทกุคร ัง้ 

 
หมายเหต ุ: คณะทวัรจ์ะออกเดนิทางทอ่งเทีย่วหลงัเวลาเครือ่งลงแลว้ ประมาณ 2 ช ัว่โมง  

ทางทวัรไ์มม่นีโยบายใหค้ณะรอทา่นทีต่ดิดา่นตรวจคนเขา้เมอืง 
หากทา่นสามารถผา่นเขา้เมอืงไดภ้ายหลงั ทา่นจะตอ้งเดนิทางไปพบกบัคณะทวัรด์ว้ยตนเอง 

และไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่เดนิทางจากทวัรไ์ด ้เพือ่ความเป็นระเบยีบและคณะไดท้อ่งเทีย่วอยา่งเต็มเวลา  

ขออภยัในความไมส่ะดวก 
 


