
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

       เกาหลโีอปป้า แทก ูพซูาน 4D2N 
โดยสายการบนิทเีวย(์TW)  

 ขอพรสิง่ศกัด ิส์ทิธ ิณ์ วดัเก่าแก่และศกัด ิส์ทิธ ิข์องเกาหล ีซึง่สรา้งอยู่บนโขดหนิรมิทะเล มี

บรรยากาศรม่รืน่ และแวดลอ้มดว้ยธรรมชาตทิีส่วยงาม “วดัแฮดง ยงกงุซา” 

 หา้มพลาด!! สดุมนัสท์ ี ่สวนสนกุ E-world  

 เดนิชมววิทวิทศันห์นา้ผารมิทะเลบนSky Walk ซึง่สรา้งพืน้ดว้ยกระจก เพือ่ใหท้า่นไดช้มความ

งามและความใสของน า้ใตท้ะเล 

 อิม่อรอ่ยกบัอาหารเกาหลตีน้ต ารบั  

 น า้หนกักระเป๋าฟร ี15 กโิลกรมั และยงัถอืข ึน้เครือ่งไดอ้กี 10 กโิล !! 

ก าหนดการเดนิทาง เดอืน เมษายน 2561 

 

วนัแรก กรงุเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ 
23.30 น. คณะพรอ้มกนัทีจ่ดุนัดหมาย สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ชัน้ 4   
  สายการบนิ  T’Way (TW) โดยมหีวัหนา้ทวัรแ์ละเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ  
  รอตอ้นรับและอ านวยความสะดวกกอ่นขึน้เครือ่ง 

วนัทีส่อง เกาหลใีต ้(สนามบนินานาชาตแิทกู) – วดัดงฮวาซา – สวนสนุกอเีวลิด ์ - 83 Tower-  

MAGIC ART – ถนนDaegu Dongseongno 
02.25น. บนิลัดฟ้าสู ่สาธารณรัฐเกาหลใีต ้โดยเทีย่วบนิที ่TW106 บนิตรงสูเ่มอืงแทกเูมอืงทีใ่หญอ่นัดับทีส่ามของ

ประเทศเกาหลใีต ้ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 5 ชัว่โมง 

09.20 น. เดนิทางถงึท่าอากาศยานนานาชาตแิทก ูสาธารณรฐัเกาหลใีต(้เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าไทย 2 ช.ม. กรุณา
ปรับนาฬกิาของท่านเป็นเวลาทอ้งถิน่เพื่อสะดวกในการนัด
หมาย) หลังจากผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรแลว้ 

น าทุกท่านเดินทางสู่  วดัดงฮวาซา (Donghwasa 
Temple) เป็นวัดเกา่แกก่วา่ 1,500ปี สรา้งในสมยักษัตรยิโ์ซ

จิ แห่งอาณาจักรชิลลา ภายในมี อมิตาภะพุทธเจา้ และ
พระพุทธรูปหนิพระศรศีากยมุนี อยู่ดา้นนอก อยู่ในหุบเขาพัล
กงซาน อีกหนึ่งไฮไลท์ก็คือ ยัคซายอแรแดพุล Yaksa-
yeoraedaebul พระขนาดใหญ่ที่สรา้งขึน้เพื่อเป็นศูนยร์วมใจ
ของผูม้าสวดมนตท์ าบญุ มคีวามสงูถงึ 17 เมตร นอกจากนี ้ยงั



 
 

 

 
 

มหีอคอยหนิ โคมไฟหนิ รปูปัน้สงิโต และดอกไมท้ีป่ระดับฐานพระพทุธรูป ดา้นหลังพระพทุธรปูเป็นหมูห่นิ
ทีโ่อบรอบสวยงามมาก นับเป็นผลงานประตมิากรรมหนิระดับโลกเลยทเีดยีว  

กลางวัน  บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่สวนสนุกประจ าเมอืงแทก ูและเป็นสวนสนุกทีใ่หญเ่ป็นล าดบัทีส่ามของประเทศเกาหลใีต ้

สวนสนุก E-Worldเครือ่งเล่นทีไ่ดรั้บความนยิมมากทีสุ่ดคอื สกายจัม้ อกีทัง้เครือ่งเล่นสุดมันส ์อาท ิ
รถไฟเหาะ ,Ballon Race ,Water Fall Plaza และอืน่ๆ และยังมเีทศกาลดอกไมต้ามฤดูกาลใหทุ้กท่านได ้

เลอืกมมุถ่ายภาพเพือ่นเก็บเป็นทีร่ะลกึอกีดว้ย  และเดนิทางตอ่ไปที ่83 Towerหอคอยชมววิ ทีส่งูทีส่ดุ 
และเป็นสญัลักษณ์ของเมอืงแทก ูหอคอยแหง่นีต้ัง้อยูบ่นเนนิเดน่สงา่ มองเห็นแตไ่กลดา้ยบนเป็นจดุชมววิ
ทีด่ทีีส่ดุของเมอืง สามารถมองเห็นทัศนยีภาพของเมอืงแทกแูหง่นีโ้ดยรอบแบบ 360 องศา(คา่บรกิารไม่
รวมคา่ขึน้ลฟิท ์หากสนใจกรุณาตดิตอ่หวัหนา้ทวัรท์ ีด่แูลคณะของทา่น) จากนัน้ น าท่าน ถ่ายภาพ 
ที ่ART MAGIC ซึง่เป็นงานศลิปะภาพวาดลวงตา ซึง่เป็นแนวคดิรูปแบบใหมเ่พือ่ตอ้งการจะจุดประกาย
ความคดิสรา้งสรรค ์และจนิตนาการ ของการสรา้งภาพโดยใชเ้ทคนคิจากภาพสามมติทิีท่กุท่านสามารถมี

สว่นรว่มกบัผลงานเหลา่นีไ้ดอ้ยา่งสนุกสนาน จากนัน้น าทกุทา่นเดนิทางสู ่ Streetเป็นตลาดเสือ้ผา้ขนาด
ใหญ่ และถนนสายแฟชั่น ที่ส าคัญของเมืองแทกู เป็นถนนที่เต็มไปดว้ยรา้นคา้ มากมาย และสิน้คา้
หลากหลายชนดิใหเ้ลอืกซือ้ตามรสนยิมของแต่ละท่าน มตีัง้แต่เสือ้ผา้ ของใช ้เครือ่งประดับ  เป็นจุดที่

เหมาะกับการชอ้ปป้ิงอย่ากมาก จากนั้นน าท่านเดนิทางไปยัง sooeongmot (night view) เพื่อ

ชมบรรยยากาศยามค ่าคนื 

  

 

 

 

 

ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

                     จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูโ่รงแรมทีพั่กระดับสามดาว 

 

วนัทีส่าม หมู่บา้น Daegu Otgol – พพิธิภณัฑแ์ห่งชาตแิทกู – เมอืงปูซาน –สวนแดโจ –ชงโด
สกายวอรก์ – เรยีนท ากมิจ ิ– สะพานบคุฮนั - สะพานควงัอนั – เครือ่งส าอางเกาหล ี

                     น า้มนัสนแดง – ตลาดปลาจากลัช–ิตลาดนมัโพดง 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม แลว้เดนิทางสู่Daegu 

Otgol Villageเป็นทีรู่จั้กกันดใีนฐานะสถานทีถ่่าย

ท ารายการชือ่ดังอยา่ง RunningManและซรียีเ์รือ่ง
Jekyll and Hyde ส าหรับใครทีอ่ยากไปพักผอ่นใน
หมูบ่า้นทีเ่งยีบสงบและร่มรืน่แลว้ละ่ก็เราขอแนะน า
ที่นี่เลยค่ะ ทั ้งอากาศบริสุทธิ์และทัศนียภาพอัน
สวยงามก าลังรอใหท้กุทา่นไดไ้ปสัมผัสแลว้เดนิทาง
ต่อไปที ่พพิธิภณัฑแ์หง่ชาตแิทก ูวัตถุประสงคใ์น
การก่อตัง้พพิธิภัณฑน์ี้คอื เพือ่เป็นศูนยก์ลางในการ
เผยแพร่วัฒนธรรมแก่ประชาชนในภูมภิาค ผ่านการจัด
กจิกรรมใหค้วามรูต้่างๆ นอกจากนี้ทีน่ี่ยังท าหนา้ทีใ่นการจัดแสดงนทิรรศการ ศกึษาคน้ควา้ และอนุรักษ์
มรดกทางวัฒนธรรมทีม่เีอกลักษณ์ของภูมภิาคคยองบกุและแดกู พพิธิภัณฑแ์ห่งชาตแิดกตูัง้อยูใ่นเขต
สวนสาธารณะบอมออ เขตซูซอง เมอืงแดกู ตัวอาคารถูกสรา้งดว้ยอฐิแบง่ออกเป็น 3 ชัน้ ไดแ้ก่ ชัน้ใต ้
ดนิ 1 ชัน้ และชัน้บนดนิ 2 ชัน้ อาคารแห่งนี้มเีนื้อทีท่ัง้หมด 15,027.64 ตารางเมตร (พืน้ทีท่ัง้หมด 101, 
904 ตารางเมตร) พพิธิภัณฑแ์ห่งชาตแิดกูมเีป้าหมายทีจ่ะยกระดับการใหค้วามรูแ้ก่ประชาชน รวมไปถงึ
การจัดแสดงนทิรรศการต่างๆ ดว้ย  



 
 

 

 
 

 จากน าทุกท่านเขา้สู่เมือง ปูซาน เพื่อเดนิทางสู่ เดนิทางสู่ สวนแดโจเป็นสวนสาธารณะรมิแม่น ้ า 

Nakdong ที่เป็นแหล่งพักผ่อนชานเมืองปูซานที่มีไฮไลท์ในช่วงเดือน เมษายนของทุกปีจะมีดอก
CHERRYBLOSSOM เต็มไปหมดทั่วบรเิวณ ( ขึน้อยู่กับสภาพอากาศของแต่ละปี ) แลว้น าท่านเดนิทางสุ ่

ชงโดสกายวอรก์ ณ อกีฝ่ังนงึของหาดชงโดมลีักษณะเป็นดงหนิ และโขดหนิขนาดใหญ ่จงึไดม้กีารท า
ทางเดนิทีย่ืน่ออกไปเพือ่ใหส้ามาถชมทะเลและเชือ่มไปยงัลานหนิไดส้ะดวกส าหรับทางเดนินีแ้บง่ออกเป็น
สองชว่งมคีวามยาวพอสมควร มรีาวเกาะสูง บางชว่งเป็นพืน่กระจกใสท าใหม้องเห็นทะเลเบือ้งล่าง ตรง
ลานหินจะมีรุปปั้นของนางเงือกและชายชาวประมง ซึง่คาดว่าเป็นต านานรักของเมืองนี้ เป็นจุดที่

นักท่องเทีย่วมาถ่ายภาพกันเพราะเป็นววิทีส่วยทีสุ่ด น ำท่านเดนิทางสู่ โรงเรยีนสอนท าคมิบบั เพือ่ให ้
ทา่นเรยีนรูว้ัฒนธรรมการท ากมิจแิละสนุกสนานเพลดิเพลนิกบัการท ากมิจ ิ

  
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 
จากนัน้น าทา่นน่ังรถผา่น สะพานบคุฮนั (BOOKHANG BRIDGE) ซึง่เป็นสะพานวนทีส่ามารถมองเห็น
ววิที่สวยงามของเมอืงปูซาน จากนัน้น าท่านชม สะพานควนัอนั (Gwangan Bridge)ใชเ้วลาในการ
สรา้งถงึ 10ปี โดยชว่งกลางถกูออกแบบใหเ้ป็นสะพานแขวน มรีะยะทางเกอืบ 1 กโิลเมตรใชง้บประมาณใน
การกอ่สรา้งถงึ 7.8 ลา้นลา้นวอน หรอืกวา่สองแสนลา้นบาทเลยทเีดยีว บา่ย จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิง
รา้นเครือ่งส าอางคย์อดนยิมCOSMETIC OUTLETมใีหท้่านเลอืกซือ้หลากหลายยีห่อ้ ซึง่ราคาถูกกว่าที่
เมืองไทยเกือบเท่าตัวและบางผลติภัณฑ์ยังไม่มีขายในไทยต่อดว้ยน าท่านเยี่ยมชมRED PINEเป็น
ผลติภัณฑ ์ที่สกัดจากน ้ามันสน ที่มสีรรพคุณช่วยบ ารุงร่างกาย ลดไขมัน ช่วยควบคุมอาหารและรักษา

สมดุลในร่างกายพาท่านแวะตลาดปลาจากลัช  ิ 
สัมผัสชวีติและอาชพีพื้นเมอืงของชาวพูซานดัง้เดมิ 
ซึง่เป็นทีรู่จั้กตัง้แต่สมัยสงครามเกาหล ี1950 เป็นตน้
มา  ตลอดแนวท่าเรอืประมาณ 1 กม. จากศาลากลาง
เมอืงพูซาน เป็นแหล่งรวมขายส่งปลาทุกชนดิ ทุกวัน
จะมขีองสดของทะเลมากมายน ามาประมูลกันในยาม
เชา้มืด และช่วงสายยังสามารถซื้อในราคาปลีกที่

ค่อนขา้งถูก  น าท่านเดินทางสู่ ตลาดนมัโพดง
(Nampodong Street) แหล่งชอ้ปป้ิงขนาดใหญ่อกี
แหง่หนึง่ของเมอืงปซูาน ทีน่ีเ่ต็มไปดว้ยรา้นคา้ เสือ้ผา้ 
เครื่องประดับ เครื่องส าอาง ของฝาก ของที่ระลึก 

มากมายใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงอยา่งจใุจอกีทัง้ยงัมอีาหารแบบ Local ใหท้า่นไดเ้ลอืกทานแบบเต็มที ่
เย็น  บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร แลว้น าทา่นเดนิทางสูท่ีพั่ก ระดับสามดาว 

 

วนัทีส่ ี ่ วดัแฮดง ยงกุงซา – ฮอกเกตนามู – แทกู – ตลาดซอมุน – supermarket - ดวิต ีฟ้ร ี– 
ถนนสตรทีฟู้ ด 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม   

น าทา่นเดนิทางสู ่วดัแฮดง ยงกงุซา  วัดเกา่แกแ่ละ

สวยทีส่ดุทีน่ีเ่ป็นวัดเกา่แกท่ีส่วยสดุในปซูาน เป็นวดัที่

มคีวามเกต๋รงทีส่รา้งอยูบ่นโขดหนิรมิทะเล มาตัง้แตปี่ 

1376 และไดท้ าการบรูณะอกีครัง้ในปี 1970 จนมาถงึ

ปัจจบุนั โดยจะมเีจดยีส์ามชัน้ และสงิโตสีต่ัว หันหนา้

ออกไปทางทะเล ซึง่สงิโตทัง้สีต่ัวนี ้คอืสญัลกัษณ์ของ

ความยนิด ี ความโกรธ ความเศรา้ และความสขุสว่น

ชว่งพคีของทีน่ีจ่ะ 2ชว่งคอื ตอนปีใหม ่คนจะมาชม

พระอาทติยแ์รกของปีและไหวพ้ระขอพร / ตอนเมษา

ทีด่อกซากรุะบาน ทีว่ดันีก้เ็ป็นอกีจดุทีด่อกซากรุะจะบานสะพร่ังสวยงามเต็มพืน้ทีบ่รเิวณวดัแลว้น าทา่นน า

ทา่นชมศนูยส์มนุไพรบ ารงุตบั ฮ็อตเกนามตูน้ไมช้นดินีเ้จรญิเตบิโตในป่าลกึบนภเูขาทีป่ราศจากมลภาวะ

และระดับสงูเหนอืน ้าทะเล50-800เมตร ชาวเกาหลรีุน่ใหมน่ยิมน ามารับประทานเพือ่ชว่ยดแูลตับใหส้ะอาด

แข็งแรง ป้องกนัโรคตับแข็ง ไมถ่กูท าลายจากการดืม่แอลกอฮอล ์กาแฟ บหุรี ่สารตกคา้งจากอาหารและยา

 จากนัน้น าทกุทา่นเดนิทางกลับสูเ่มอืง แทก ู  



 
 

 

 
 

กลางวัน บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

บา่ย น าท่านเดนิทางสู ่ตลาดซอมนุ หนงึในตลาดทีเ่กา่แกท่ีส่ดุของเมอืงแทก ูทีด่ าเนนิการคา้มาตัง้แต่สมัย
โซชอน ปัจจบุนัเป็นตลาดใหญท่ีร่วมสนิคา้อปุโภค บรโิภคไวห้ลากหลายประเภทเปรยีบเสมอืนยา่นจตุจักร 
ประตูน ้าต่อ และจากนัน้พาทุกท่านแวะซือ้ของฝาก
ที ่ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต สาหร่าย ขนมต่าง ๆ  ช็อกโก
แล็ตหนิซเีรียลช็อกโก  ผลติภัณฑข์องใบและราก
ฝอยของโสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม โคลนพอก
หนา้โสม ครีมลา้งหนา้โสม เครื่องส าอางโสม เป็น
ตน้  และยังมหีมอนสุขภาพ  กมิจ ิ เปเปโร (ป๊อกกี้
เกาหล)ี ชนิราเมง (มามา่เกาหล)ีนมกลว้ยจากนัน้น า
ท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีDUTY FREEชอ้ปป้ิง
สนิคา้แบรนดเ์นมมากมายอาทเิชน่นาฬกิา, แว่นตา, 
เครื่องส าอาง, กระเป๋า, กลอ้งถ่ายรูปและสนิคา้แบ
รนด์เนมอื่นๆอีกมากมายต่อดว้ยถนนสตรีทฟู้ ด 
Anjirang Gopchang Town  คอืสตรทีฟู้ด ราคา
ประหยัดทีเ่ต็มไปดว้ยรา้นอาหารพืน้เมอืงยอดนยิมของเกาหลี กระจายตัวกนัอยูต่ามสองฝ่ังถนนในชว่งเย็น
ถงึค ่า บรเิวณนี้จะคกึคักเป็นพเิศษเพราะจะเป็นสถานทีพ่บปะสงัสรรคอ์กีดว้ย มเีวลาใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิ
อยา่งเต็มทีจ่นไดเ้วลา ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิแทก ู

 
 
เย็น บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
 

 21.10น. เดนิทางกลับกรงุเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู ิ)โดย เทีย่วบนิที ่TW105 (ไมม่บีรกิารอาหารบนเครือ่ง) 
 01.10น. ถงึประเทศไทย สนามบนิสวุรรณภมู ิพรอ้มดว้ยความประทับใจ 

 

 
 
อตัราคา่บรกิาร 

 
 

วนัเดนิทาง 
 

ราคา 

 
ผูใ้หญ ่พกั 
(2-3ทา่น/
หอ้ง) 

เด็กอายตุ า่กวา่ 12 ปีพกัรว่มกบั
ผูใ้หญ(่2+1) 

 
พกัเดีย่ว 
(เพิม่) เสรมิเตยีง ไมเ่สรมิเตยีง 

3-6  เมษายน 2561 16,900 16,900 16,900 16,900 5,000 
4-7  เมษายน 2561 17,900 17,900 17,900 17,900 5,000 
5-8   เมษายน 2561 18,888 18,888 18,888 18,888 5,000 
6-9  เมษายน 2561 17,900 17,900 17,900 17,900 5,000 

10-13 เมษายน 2561 17,900 17,900 17,900 17,900 5,000 
11-14 เมษายน 2561 18,888 18,888 18,888 18,888 5,000 

 

*คา่บรกิารขา้งตน้รบัเฉพาะนกัทอ่งเทีย่วชาวไทยเทา่นัน้และยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ 

และหวัหนา้ทวัรท์า่นละ1,500 บาท/ตลอดการเดนิทาง/ตอ่ทา่น 

 ทีส่นามบนิดอนเมอืงกอ่นออกเดนิทาง 

โปรแกรมการเดนิทางอาจมกีารสลบัสบัเปลีย่นหรอืเปลีย่นแปลงไดโ้ดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
ท ัง้นีโ้ดยค านงึถงึความปลอดภยัและประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

และหากลกูคา้ทา่นใดจะตอ้งมกีารจองต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ รถโดยสารภายในประเทศ หรอืรถไฟ 
กรณุาแจง้ใหเ้จา้หนา้ทีข่องบรษิทัทราบกอ่นจองทกุคร ัง้ ไมเ่ชน่น ัน้บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบทกุ

กรณีหากมกีารเปลีย่นแปลงใดๆ***หนงัสอืเดนิทางตอ้งเหลอือายกุารใชง้านไดไ้มน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน*** 



 
 

 

 
 

 

         อตัราค่าบรกิารนี้รวม 

 

  ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ     

  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี 

  ค่าน้้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 15 กก.  

  ค่ารถรับ-ส่ง และน้าเที่ยวตามรายการ 

  ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  

  ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ  

  ค่าอาหารตามม้ือที่ระบุในรายการ    

  ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง  

  ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท   

 (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท้าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล  

ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ 

(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ) 

ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 บาท /ตลอดการเดินทาง/ต่อท่านที่สนามบิน

ดอนเมืองก่อนออกเดินทาง 

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

ราคาทัวร์ไม่รวมค่าวีซ่า กรณีสถานทูตมีการประกาศเก็บค่าวีซ่า 

 

เงื่อนไขการให้บริการ 

  1.ในการจองครั้งแรก มัดจ้าท่านละ 10,000 บาท หรือทั้งหมด ส่วนที่เหลือช้าระก่อนเดินทาง 35 วัน  

 ( ไม่นับรวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ )  เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินการันตีการ

จ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 100% ซึ่งเม่ือจองและจ่ายมัดจ้าแล้ว ถ้าผู้จองยกเลิกจะไม่มีการคืนค่ามัดจ้าใดๆ ทั้งสิ้น และใน

กรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว หากมีการยิกเลิกหรือขอเลื่อนเดินทางผู้จองจะไม่สามารถท้าเรื่องขอคนืค่าตัว๋หรือขอคนื

ค่าทัวร์ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ เว้นแต่ 

1.1ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเครื่องบิน  

 บริษัทฯ จะไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ายังไม่มีการยื่นวีซ่า หรือมีการเสียค่าใช้จ่ายอื่นใด 

1.2ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเครื่องบิน  

แต่มีการยื่นวีซ่าไปแล้วหรือมีค่าใช้จ่ายอื่นใด บริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไป 

ล่วงหน้าตามจริงเท่านั้น 

1.3ผู้จองยกเลิกการเดินทาง ตั๋วเครื่องบินได้ออกไปแล้ว แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ 

ในวันเดิม ผู้ยกเลิกต้องรับผิดชอบช้าระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนช่ือตั๋ว 2,000 บาท / ตั๋ว 1 ใบ  

+ ส่วนต่างของภาษีน้้ามันเชื้อเพลิง และบริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ เฉพาะเท่าที่ได้จ่ายไป 

ล่วงหน้าตามจริงเช่น ค่าวีซ่า เป็นต้น 

2.เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อม 

คณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจ้าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  

3.กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้า 

ประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

4.การยกเลิก 

4.1ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป ยึดเงินในส่วนมัดจ้า 



 
 

 

 
 

4.2ยกเลิกก่อนการเดินทาง น้อยกว่า 30 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์ 

4.3ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์  

ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ้ากับสายการบิน หรือกรุ๊ปที่มี 

การการันตีค่ามัดจ้าที่พัก  โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ และ 

ไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะ 

ไม่มีการคืนเงินมัดจ้า หรือค่าทัวร์ ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ 

 

หมายเหตุ 

1. จ้านวนผู้เดินทางขั้นต่้าผู้ใหญ่ 30 ท่านขึ้นไป เที่ยวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ 

ตามความเหมาะสม 

2. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ 

3. รายการท่องเที่ยว โรงแรมที่พัก สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยค้านึงถึงผลประโยชน์ของผู้ 

เดินทางเป็นส้าคัญ 

4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เช่น พายุไต้ฝุ่น  

ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือ 

ทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท้าร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ 

5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัด 

หยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า 

เมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของ 

บริษัทฯ 

6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และ 

ความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการ 

เที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

7. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะ 

ปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว 

8. หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์ 

เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น 

 9. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบาง 

รายการ, ไม่ทานอาหารบางม้ือ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ช้าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทน 

ต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว 

10.ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิด 

อุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง 

11.เนื่องจากตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ เมื่อออกตั๋วไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อม 

คณะไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ตั๋วเครื่องบินไม่สามารถน้ามาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้  



 
 

 

 
 

12.เมื่อท่านตกลงช้าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ 

ในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด 

13.ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ก่อนทุกครั้ง  

มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 

14.มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ้านาจในการให้ค้าสัญญาใดๆ แทนบริษัท   

เว้น แต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ้านาจของบริษัทก้ากับเท่านั้น 

ขอ้ควรระวงั  

-กรณีถือหนังสือเดนิทางต่างชาต ิกรณุาเช็คเรื่องการยื่นวีซ่าเขา้ประเทศไต้หวัน กบัเจ้าหน้าที่ทกุครั้ง 

-กรณีลูกคา้ทีต่้องเดินทางดว้ยเที่ยวบินในประเทศ  ก่อนตดัสินใจซื้อทัวร ์โปรดตรวจสอบรายละเอียดวันเวลา เที่ยวบิน  หรือ

ตรวจสอบกบัทางออฟฟติ กอ่นตัดสนิใจซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ  

-รับเฉพาะผู้มีวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ค่าทัวร์ที่ชา้ระกับผู้จัด เป็นการช้าระขาดก่อนเดินทางและผูจ้ัดได้ช้าระ

ต่อให้กับทางสายการบิน โรงแรม หรือสถานที่เที่ยวต่างๆ แบบชา้ระขาดก่อนออกเดนิทางเชน่กันฉะนัน้หากทา่นไม่ได้ร่วม

เดินทางหรือใช้บริการตามรายการไม่ว่าดว้ยสาเหตุใด หรือได้รับการปฎิเสธเขา้หรอืออกเมืองจากประเทศในรายการ

(ประเทศไทยและประเทศไตห้วัน ทางผู้จัดขอสงวนสทิธใินการคนืเงินทกุกรณี 

 

โปรดตรวจสอบ PASSPORT: กรณุาน าพาสปอรต์ตดิตวัมาในวนัเดนิทาง พาสปอรต์ตอ้งมอีายไุมต่ า่กวา่ 6 เดอืน 
หรอื 180 วนั ข ึน้ไปกอ่นการเดนิทาง และตอ้งมหีนา้กระดาษอยา่งต า่ 6 หนา้ 
หมายเหต ุ: ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุร
เดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 
หมายเหต:ุ ตามนโยบายของรฐับาลไตห้วนัรว่มกบัการทอ่งเทีย่ว  ก าหนดใหม้กีารประชาสมัพนัธส์นิคา้พืน้เมอืง
ใหน้กัทอ่งเทีย่วท ัว่ไปไดรู้จ้กัในนามของรา้นรฐับาล  ซึง่จ าเป็นตอ้งบรรจใุนโปรแกรมทวัรด์ว้ย เนือ่งจากมผีลกบั
ราคาทวัร ์ จงึเรยีนใหก้บันกัทอ่งเทีย่วทกุทา่นทราบวา่  รา้นรฐับาลทกุรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชม  การ
บรโิภคขึน้อยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั  ไมม่กีารบงัคบัใดๆ ท ัง้ส ิน้และถา้หากลกูคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะ
เขา้รา้นของทางรฐับาลไตห้วนั  หรอืหากทา่นตอ้งการแยกตวัออกจากคณะ ณ วนัทีม่กีารลงรา้นรฐับาล  ทาง
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 600 NTD/ทา่น/รา้น 

***ส าหรบัพาสปอรต์ไทย [เลม่สแีดงเลอืดหม]ู หากมปีระกาศจากทางรฐับาลบงัคบัใชว้ซีา่ ทางบรษิทัขอเก็บคา่
วซีา่ทีเ่กดิข ึน้ตามจรงิ และทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด*** 

 

 


