ทัวร์เกาหลี ปูซาน เคียงจู แทกู (5D3N)

“KOREA แทกู เคียงจู ปูซาน”
สายการบิน T’WAY (TW)
บินด้วยสายการบินทีเวย์ (TW) : ขึน้ เครือ่ งทีส่ นามบินสุวรรณภูม ิ (BKK)
TW106
BKK(กรุงเทพ) - TAE(แทกู)
01.55-09.10
TW105
TAE(แทกู) - BKK(กรุงเทพ)
20.55-00.40
**โหลดกระเป๋าสัมภาระโดยน้ าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ชิน้ ) และ ถือขึน้ เครื่องบินได้น้ าหนักไม่เกิน 10 ก.ก. **
วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ
23.00

(-/-/-)

คณะพร้อมกัน ณ ท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชัน้ 4 สายการ
บิ น T’Way โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษทั ฯ คอยให้การต้อนรับ อานวยความสะดวกตลอดขัน้ ตอนการ
เช็คอิน และ หัวหน้าทัวร์ให้คาแนะนาเพือ่ เตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง
** เกี่ยวกับทีน่ ัง่ บนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั ๋ว) เป็ นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพิเศษ)
สายการบิน ขอสงวนสิทธิ ์ในการเลือกที่นัง่ บนเครื่องบิน กรณีลูกค้าเดินทางด้วยกัน กรุณาเช็คอิน
พร้อมกัน และ สายการบิน จะพยายามที่สุดให้ท่านได้นัง่ ด้ว ยกัน หรือ ใกล้ก ันให้มากที่สุด กรณี
ต้องการอัพเกรดทีน่ งั ่ จาเป็ นต้องมีคา่ ใช้จา่ ยเพิม่ เติม ตามรายละเอียดท้ายโปรแกรม ทัง้ นี้กรุณาเช็คที่
นังว่
่ างอีกครัง้ **

วันที่ 2
01.55

สนามบิ น นานาชาติ แ ทกู- วัด ดงฮวาชา- สวนสนุ ก E- WORLD - 83 Tower – Magic Art –
ถนน Dongseongno
(-/L/D)
นาท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติ แทกู ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยสายการบิน t’Way

เทีย่ วบินที่ TW106 เมืองแทกูเป็ นเมืองทีใ่ หญ่อนั ดับทีส่ ามของประเทศเกาหลีใต้
** ส าหรับเที่ยวบินนี้ ไม่มีบ ริการอาหารและเครื่อ งดื่ม บนเครื่อ งบิน กรุณ ารับ ประทานอาหารให้
เรียบร้อยก่อนขึน้ เครื่องบิน ใช้เวลาบินประมาณ 5 ชัวโมง
่ **
10.05 เดินทางถึง สนามบินนานาชาติ แทกู สาธารณรัฐเกาหลีใต้
** ตามเวลาท้องถิน่ เร็วกว่าเมืองไทยประมาณ 2 ชัวโมง
่ กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพือ่ ความสะดวก
ในการนัดหมายเวลา **
หลังทุกท่านผ่านขัน้ ตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ วัดดงฮวาซา (Donghwasa Temple) เป็ นวัดเก่าแก่กว่า 1,500 ปี สร้างใน
สมัยกษัตริยโ์ ซจิแห่งอาณาจักรชิลลา ภายในมีอมิตาภะพุทธเจ้า และพระพุทธรูปหินพระศรีศากยมุนี
อยูด่ า้ นนอกอยูใ่ นหุบเขาพัลกงซาน อีกหนึ่งไฮไลท์กค็ อื ยัคซายอแรแดพุล Yaksa-yeoraedaebul พระ
ขนาดใหญ่ท่สี ร้างขึน้ เพื่อเป็ นศูนย์รวมใจของผูม้ าสวดมนต์ทาบุญมีความสูงถึง 17 เมตร นอกจากนี้
ั ้ งโต และดอกไม้ท่ปี ระดับฐานพระพุทธรูปด้านหลังพระพุทธรูป
ยังมีหอคอยหิน โคมไฟหิน รูปปนสิ
เป็ นหมูห่ นิ ทีโ่ อบรอบสวยงามมาก นับเป็ นผลงานประติมากรรมหินระดับโลก
กลางวัน บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู ข้าวยาบิบิมบับเสิ รฟ์ พร้อมซุปชาบู

คา่

นาท่านเดินทางสู่ สวนสนุกE-World นับเป็ นสวนสนุ กประจาเมืองแทกูและเป็ นสวนสนุ กทีใ่ หญ่เป็ น
ลาดับทีส่ ามของประเทศเกาหลีใต้ เครื่องเล่นที่ ได้ รับความนิยมมากทีส่ ุดคือ สกายจัม้ อีกทัง้ เครื่อง
เล่นสุดมันส์ อาทิ รถไฟเหาะ ,Ballon Race ,Water Fall Plaza และอื่นๆ แล ะยังมีเทศกาลดอกไม้
ตามฤดูกาลให้ทุกท่านได้เลือกมุมถ่ายภาพเพือ่ นเก็บเป็ นทีร่ ะลึกอีกด้วย
นาท่านเดินทางสู่ 83 Tower หอคอยชมวิวทีส่ งู ทีส่ ุด และเป็ นสัญลักษณ์ของเมืองแทกู หอคอยแห่งนี้
ตัง้ อยู่บ นเนิ น เด่น สง่า มองเห็น แต่ ไ กลด้า ยบนเป็ น จุ ด ชมวิว ที่ดีท่ีสุ ด ของเมือ ง สามารถมองเห็น
ทัศนียภาพของเมืองแทกูแห่งนี้โดยรอบแบบ 360 องศา **ค่าบริ การไม่รวมค่าขึ้นลิ ฟท์** จากนัน้
นาท่า นถ่ า ยภาพที่ Art Magic ซึ่งเป็ น งานศิล ปะภาพวาดลวงตาซึ่งเป็ นแนวคิด รูป แบบใหม่เ พื่อ
ต้องการจะจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการ ของการสร้างภาพโดยใช้เทคนิคจากภาพ
สามมิตทิ ท่ี ุกท่านสามารถมีสว่ นร่วมกับผลงานเหล่านี้ได้ อย่างสนุ กสนาน **ไม่รวมค่าเข้า**
นาท่านเดินทางสู่ Dongseongno Street ตลาดเสื้อผ้าขนาดใหญ่ และถนนสายแฟชัน่ ที่สาคัญของ
เมืองแทกู เป็ นถนนทีเ่ ต็มไปด้วยร้านค้ามากมาย และสิน้ ค้าหลากหลายชนิดให้เลือกซื้อตามรสนิยม
ของแต่ละท่าน มีตงั ้ แต่เสือ้ ผ้า ของใช้ เครื่องประดับ เป็ นจุดทีเ่ หมาะกับการช้อปปิ้งอย่ากมาก
บริ การอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร เมนู บูเดชิ เก หรือ มาม่าเกาหลีหม้อไฟ

ที่พกั

DAEGU CRYSTAL HOTEL หรือเทียบเท่า

Daegu Otgol Village – พิ พิธภัณฑ์แห่งชาติ แทกู – เมืองเคียงจู – หมู่บ้านคนตระกูลฉ่ อย –
วันที่ 3 ถา้ ซอกกูรมั - หอดูดาวซอมซองแด –ทุ่งดอกมูหล์ ีย์ – วัดพลูกกุ ซา – โรงงานพลอยสีม่วง –
ปูซาน
(B/L/D)
เช้า

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาสู่ Daegu Otgol Village เป็ นทีร่ จู้ กั กันดีในฐานะสถานทีถ่ ่ายทารายการชื่อดังอย่าง Running Man
และซีรยี เ์ รื่อง Jekyll and Hyde สาหรับใครทีอ่ ยากไปพักผ่อนในหมูบ่ า้ นทีเ่ งียบสงบและร่มรื่นแล้วล่ะ
ก็เราขอแนะนาทีน่ ่ีเลยค่ะ ทัง้ อากาศบริสุทธิ ์และทัศนียภาพอันสวยงามกาลังรอให้ทุกท่านได้ไปสัมผัส
นาท่านเดินทางสู่ พิ พิธภัณฑ์แห่งชาติ แทกู ตัง้ อยูใ่ นเขตสวนสาธารณะบอมออ เขตซูซอง เมืองแดกู
ตัวอาคารถูกสร้างด้วยอิฐแบ่งออกเป็ น 3 ชัน้ ได้แก่ ชัน้ ใต้ดนิ 1 ชัน้ และชัน้ บนดิน 2 ชัน้ วัตถุประสงค์
ในการก่อตัง้ พิพธิ ภัณฑ์น้ีคอื เพื่อเป็ นศูนย์กลางในการเผยแพร่วฒ
ั นธรรมแก่ประชาชนในภูมภิ าค
ผ่านการจัดกิจกรรมให้ความรู้ต่างๆ นอกจากนี้ท่นี ่ี ยงั ทาหน้ าที่ในการจัดแสดงนิทรรศการ ศึกษา
ค้นคว้า และอนุ รกั ษ์มรดกทางวัฒนธรรมทีม่ เี อกลักษณ์ของภูมภิ าคคยองบุกและแดกู
กลางวัน บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู ไก่ต๋นุ โสม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองเคียงจู เป็ นเมืองหลวงเก่าของอาณาจักรชิลลา หนึ่งในสามอาณาจักรของ
เกาหลีโบราณโดยเคียงจูเป็ นเมืองโบราณอายุกว่าสองพันปี คือเริม่ มีการตัง้ ถิน่ ฐานเป็ นเมืองตัง้ แต่
ก่อนคริสตกาล จนมารุง่ เรืองถึงขีดสุดในศตวรรษที่ 7 คนส่วนใหญ่รจู้ กั เมืองนี้จากซีรย่ี เ์ รื่อง ซอนต๊อก
ราชินีสามแผ่นดิน
นาท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านคนตระกูลฉ่ อย ซึ่งเป็ นคนดัง้ เดิมของจังหวัด gyeongchangdo นาท่าน
ชม ถา้ ซอกกูรมั (Seokguram) อีกหนึ่งมรดกโลก จากลานจอดรถจะเห็นอาคารสวยๆตัง้ เรียงราย
ไปตามเนิ น เขา ล้อ มรอบด้ว ยเทือ กเขาเป็ น ทิว แถว สวยงามจับ ตามาก เดิน ขึ้น เขาไปเพื่อ ชม
พระพุทธรูปแกะสลักจากหินแกรนิตอายุนับพันปี ซ่งึ ประดิษฐานอยู่ในถ้า จากนัน้ นาท่านชม หอดู
ดาวซอมซองแด หอดูดาวที่เก่าแก่ท่สี ุดที่ยงั คงเหลืออยู่ในเอเชียตะวันออก ถูกสร้างขึน้ ในรัชสมัย

ของสมเด็จพระราชินีซอนด๊ อก(Seon Deok) แห่งอาณาจักรชิลลา เพื่อใช้สาหรับการสังเกตดาวใน
การคาดการณ์สภาพอากาศ และถูกกาหนดให้เป็ นสมบัตขิ องชาติ ให้เวลาท่านถ่ายรูปกับทุ่งดอกมูห์
ลีย์ ซึง่ เป็ นทุง่ หญ้าสีชมพูซง่ึ อยูบ่ ริเวณใกล้ๆหอดูดาว (ขึน้ อยูก่ บั สภาพอากาศและอุณหภูม)ิ

คา่

นาท่านเดินทางสู่ วัดพุลกุกซา สร้างขึ้นอาณาจักรชิลล่ามาตัง้ แต่ปี ค.ศ.535 ซึ่งวัดเเห่งนี้มคี วาม
สวยงามเเละสมบูรณ์ เเบบอย่างมาก จนทาให้ได้รบั การคัดเลือกเป็ นมรดกโลกทางวัฒนธรรมจาก
องค์การ UNESCO เมื่อปี ค.ศ.1995 ทาให้กลายเป็ นสถานทีท่ ่องเทีย่ วสาคัญของเมืองเคียงจู ภายใน
วัดจะมีเจดีย์เก่าเเก่ อันเป็ นสัญลักษณ์ของวัดโดยเจดียท์ งั ้ สององค์นัน้ มีการคัดลอกเเบบไปเเสดงที่
พิพธิ ภัณฑ์เมืองเคียงจูอกี ด้วย ซึง่ มีช่อื เรียกกันว่าเจดีย์ Seoktap และ Dabotap
นาท่านเดินทางสู่ โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิ ส (Amethyst Factotory) ประเทศเกาหลี
ใต้เป็ นดินแดนของง พลอยสีมว่ ง พลอยแห่งสุขภาพและนาโชค โดยมีตงั ้ แต่สมี ว่ งอ่อนเย็นตา จนถึงสี
ม่วงเข้ม (ม่วงไวน์ ) มีเสน่ ห์เย้ายวนใจ พลอยนี้จะสวยงามจับตาเมื่อมาทาเป็ นแหวน จี้ ต่างหู และ
สร้อยข้อมือ เป็ นหินที่มพี ลังในการบาบัดทัง้ ด้านร่างกายและจิตใจของผู้ สวมใส่ ขจัดความคิดแง่ลบ
เป็ นพลอยแห่งสุขภาพและนาโชค สามารถปกป้องคุม้ ครองผูส้ วมใส่ได้
จากนัน้ เดินทางสู่ เมืองปูซาน
บริ การอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร เมนู โอซัมพุลโกกิ หรือ สุกี้กึ่งน้ากึ่งแห้ง

ที่พกั

BUSAN DIAMOND HOTEL หรือเทียบเท่า

หมู่บา้ นวัฒนธรรมคัมชอน – Songdo Skywalk –พิ พิธภัณฑ์สาหร่าย- ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล วันที่ 4 Busan Tower - ศูนยร์วมเครื่องสาอางค์ –ศูนย์สมุนไพรน้ามันสนเข็มแดง- ดิ้ วตี้ฟรี - ตลาด
ปลาจากัลชิ – ตลาดนัมโพดง
(B/L/-)
เช้า

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
น าท่ า นเดิน ทางสู่ หมู่บ้า นวัฒ นธรรมคัม ชอน หรื อ ซานโตริ นี่ เ กาหลี โดยชื่อ เรีย กนี้ ม าจาก
ลักษณะอันโดดเด่นของหมูบ่ า้ นวัฒนธรรมคัมชอน หมูบ่ า้ นทีต่ งั ้ อยูบ่ น เนินเขา เรียงตัวส ลับกันไปมา
สีสนั สดใส ในอดีตหมู่บา้ นนี้เคยเป็ นที่อยู่อาศัยของของผูล้ ้ภี ยั สงครามเกาหลี จนในปี 2009 รัฐบาล
เกาหลี ได้สง่ เสริมการท่องเทีย่ วมีการพัฒนาปรับปรุงทัศนียภาพ ให้น่าอยูม่ ากยิง่ ขึน้ โดยปรับเปลีย่ น
หมู่บ้านคัมชอนให้มสี สี นั โดดเด่นด้วยการทาสีวาดภาพ ตามกาแพงและตัวบ้าน ให้ดูสดใส น่ ารัก
บ้านเรือน หลายหลังเปลี่ยนเป็ นสตูดโิ อและแกลลอรี่บางจุดก็เป็ นร้านขายสินค้า ทัง้ สินค้าพืน้ เมือง
สินค้าสมัยใหม่ รวมไปถึงร้านกาแฟ และได้โด่งดังจากซีรย่ี เ์ รื่อง Running Man ทีม่ าถ่ายทาทีน่ ่ี จึงทา
ให้หมู่บา้ นวัฒนธรรมคัมชอนแห่งนี้เป็ นที่รจู้ กั มีนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีและต่างประเทศมาเทีย่ วกัน
มากขึน้
นาท่านเดินทางสู่ Songdo Skywalk (ซองโด สกายวอล์ค) เป็ นสะพานชมวิวที่ทอดยาวลงไปใน
ทะเลความยาวประมาณ 104 เมตร ตัง้ อยูบ่ ริเวณชายหาดซองโด นอกจากนี้ยงั เป็ นทีถ่ ่ายทารายการ
ดังของเกาหลี เช่น We Got Married ฯลฯ
นาท่านเดินทางสู่ พิ พิธภัณฑ์สาหร่าย (Seaweed Museum) ซึ่งท่านจะได้เรียนรู้การทาสาหร่าย
ของชาวเกาหลี ประวัตคิ วาม เป็ นมาและความผูกผันทีช่ าวเกาหลีทม่ี ตี ่อสาหร่าย
นาท่านเดินทางสู่ ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล (Ginseng) เหตุผลทีเ่ รียกว่าศูนย์โสมแห่งรัฐบาล เพราะโสม
ทุกชนิดทีน่ ่ีจะถูกควบคุมคุณภาพภายใต้มาตรฐานของรัฐบาล ซึง่ แน่นอนว่าได้รบั การรับรองคุณภาพ
จากรัฐบาล เป็ นโสมที่มอี ายุ 6 ปี ซึ่งถือว่ามีคุณภาพดีท่สี ุดในโลก มีช่อื เสียงที่สุด ให้ท่านได้เลือกซื้อ
โสมคุณภาพ ในราคาถูกกว่าประเทศไทยถึง 2 เท่า โสมเกาหลีถอื เป็ นยาบารุงร่างกายหรือสามารถ
ซือ้ เป็ นของฝากจากประเทศเกาหลีใต้กไ็ ด้

นาท่านเดินทางสู่ ปูซานทาวเวอร์ (Busan Tower) ตัง้ อยู่ในสวนยองดูซาน ปูซานทาวเวอร์แห่งนี้
สูง 69 เมตร สูงกว่าระดับน้ าทะเล 120 เมตร ถือเป็ น Landmark สาคัญของเมือง สาหรับชัน้ แรกของ
หอคอย เป็ นบริเวณขายของที่ระลึก และงานหัตถกรรมแบบดัง้ เดิมของเกาหลี เช่น พวงกุ ญแจ ,
ั ้ นเผา, ตุ๊กตา และอื่นๆ อีกมากมายคนทีม่ าเที่ยวที่น่ี ส่วนมากจะเป็ นคู่รกั ทัง้ ชาวเกาหลี
เครื่องปนดิ
และนักท่องเที่ยวต่างชาติ คู่รกั ส่วนมากจะเตรียมกุ ญแจมาคล้องตรง ที่ราวระเบียงรอบฐานของ
หอคอย เพราะมีความเชื่อว่าคู่รกั ที่ได้มาคล้องกุญแจที่น่ีจะรักกันยาวนานตลอดไป ส่วนด้านบนสุด
ของหอคอยเป็ นจุดสาหรับชมวิวทิวทัศน์ของเมืองปูซานแบบพาโนราม่า 360 องศา **ไม่รวมค่าขึ้น
ลิ ฟท์หอคอยและกุญแจคู่รกั
กลางวัน บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู บุฟเฟ่ ติ์ ปิ้ งย่าง
นาท่านเดินทางสู่ ศูนยร์วมเครื่องสาอางค์ เลือกซื้อผลิตภัณฑ์บารุงผิวหน้ าและเครื่องสาอางค์
หลากหลายแบรนด์ อาทิ B2B ,Closee Dr.,Rojukiss, ครีมเมือกหอยทาก, เซรัมพิ
่ ษงู, ครีมโบท็อก,
เจลอโรเวร่า. ครีมน้ าแตก, BB Cream ฯลฯ แวะชม ร้านน้ ามันสนเข็มแดง มหศัจรรย์แห่งธรรมชาติ
ผ่านผลงานการวิจยั มากมายจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล ประเทศเกาหลีใต้มสี รรพคุณช่วยลดไข
มันัและน้ าตาลในกระแสเลือด ป้องกันการเกิดเส้นเลือด ตีบ แตก ตัน และสามารถล้างสารพิษใน
ร่างกายเพือ่ เพิม่ ภูมติ า้ นทานและทาให้อายุยนื แบบชาวเกาหลี
นาท่านเดินทางสู่ ศูนย์สมุนไพรน้ามันสนเข็มแดง (Red Pine) เป็ นผลิตภัณฑ์ ทีส่ กัดจากน้ามันสน
มีสรรคุณช่วยบารุงร่างกาย ลดไขมัน ช่วยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในร่างกายได้เป็ นอย่างดี
ช้อปปิ้ งสินค้าปลอดภาษี ณ Duty Free ให้ทา่ นได้เลือกซือ้ สินค้าแบรนด์ เนมนาเข้าจากต่างประเทศ
มากมายหลากหลายชนิด
นาท่านเดินทางสู่ ตลาดปลาจากัลชิ (Jagalchi Market) แหล่งรวมขายส่งปลาทุกชนิด ทุกวันจะมี
ของสดของทะเลมากมายนามาประมูลกันในยามเช้ามืด และช่วงสายยังสามารถซื้อในราคาปลีกที่
ค่อนข้างถูก

ที่พกั

นาท่านเดินทางสู่ ตลาดนัมโพดง (Nampodong Street) แหล่งช้อปปิ้ งขนาดใหญ่อกี แห่งหนึ่งของ
เมืองปูซาน ทีน่ ่ีเต็มไปด้วยร้านค้า เสือ้ ผ้า เครื่องประดับ เครื่องสาอาง ของฝาก ของทีร่ ะลึก มากมาย
ให้ทา่ นได้ชอ้ ปปิ้งอย่างจุใจอีกทัง้ ยังมีอาหารแบบ Local ให้ทา่ นได้เลือกทานแบบเต็มที่
อิ สระอาหารคา่ ตามอัธยาศัย เพื่อสะดวกแก่การเดิ นทางท่องเที่ยว
BUSAN DIAMOND HOTEL หรือเทียบเท่า

Super Market– วัดแฮดงยงกุงซา –ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู- แทกู – หมู่บา้ น Daegu Otgol
วันที่ 5 – ตลาดซอมุ น – ถนนสตรี ท ฟู้ ด - สนามบิ น นานาชาติ แทกู – สนามบิ น สุ ว รรณภูมิ
(B/L/-)
เช้า

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ ร้านละลายเงินวอน Super Market เลือกซื้อสินค้าเกาหลีโดยเฉพาะของกิน เช่น
บะหมีซ่ นิ ราเมียน (มาม่าสไตล์เกาหลี),อูดง้ ,กิมจิ,ขนมช็อคโก้พาย,น้ าจิม้ ปรุงรสหมูยา่ งเกาหลี,ไก่ตุ๋น
โสมสาเร็จรูป ในราคาพิเศษ
นาท่านเดินทางสู่ วัดแฮดงยงกุงซา (Haedong Yonggungsa Temple) วัดเก่าแก่ท่สี วยสุดในปู
ซาน สร้างอยู่บนโขดหินริมทะเล มาตัง้ แต่ปี 1376 และได้ทาการบูรณะอีกครัง้ ในปี 1970 จนมาถึง
ป จั จุ บ ัน โดยจะมีเ จดีย์ส ามชัน้ และสิง โตสี่ต ัว หัน หน้ า ออกไปทางทะเล ซึ่ง สิง โตทัง้ สี่ต ัว นี้ คือ
สัญลักษณ์ของความยินดี ความโกรธ ความเศร้า และความสุข จากนัน้ นาท่านแวะชมศูนย์สมุนไพร

บารุงตับฮอกเกตนามู ต้นไม้ชนิดนี้เจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะและระดับสูง
เหนื อ น้ า ทะเล50-800เมตร ชาวเกาหลีรุ่น ใหม่นิ ย มน ามารับ ประทานเพื่อ ช่ว ยดูแ ลตับ ให้ส ะอาด
แข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ไม่ถูกทาลายจากการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจากอาหาร
และยา
นาท่านเดินทางสู่ ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู (Raisin Tree) ต้นไม้ชนิดนี้เจริญเติบโตในปา่ ลึกบน
ภูเขาทีป่ ราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือน้ าทะเล 50-800 เมตร เมล็ดพันธุ์ของสมุนไพรฮ็อกเกต
นามูน้ี เป็ นที่นิยมของคนเกาหลีรุ่นใหม่ เพราะมีผลช่วยดูแลตับให้แข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็งไม่ถูก
ทาลายจากการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจากอาหารและยา
จากนัน้ นาทุกท่านเดินทางกลับสู่ เมืองแทกู
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู ชาบูชาบู
นาท่านเดินทางสู่ ตลาดซอมุน หนึ่งในตลาดทีเ่ ก่าแก่ทส่ี ุดของเมืองแทกู ดาเนินการค้ามาตัง้ แต่สมัย
โซชอน ปจั จุบนั เป็ นตลาดใหญ่ทร่ี วมสินค้าอุปโภค บริโภคไว้หลากหลายประเภทเปรียบเสมือนย่าน
จตุ จกั ร ประตูน้ า เดินทางสู่ ถนนสตรีทฟู้ด เต็มไปด้วยร้านอาหารพื้นเมืองยอดนิยมของเกาหลี
ั่
กระจายตามสองฝงถนน
อิ สระอาหารคา่ ตามอัธยาศัย เพื่อสะดวกแก่การเดิ นทางท่องเที่ยว

ได้เวลาพอสมควรเดินทางสู่ สนามบินแทกู
21.25 นาท่านเดินทางสู่ ออกเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน t’Way
เที่ ยวบิ นที่ TW105 ** ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน กรุณารับประทานอาหารให้
เรียบร้อยก่อนขึน้ เครื่องบิน หรือ ท่านสามารถเลือกซื้ออาหารและเครื่องดื่มได้บนเครื่องบิน ใช้เวลา
บินประมาณ 5 ชัวโมง
่ **
00.55+1 เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับความประทับใจ

อัตราค่าบริ การ

กาหนดการเดิ นทาง

1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่
1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่
พักเดี่ยว ไม่ใช้ต ั ๋ว
ผูใ้ หญ่ ห้องละ
เด็กมีเตียง
เด็กไม่มีเตียง
เพิ่ ม เครื่องบิน
2-3 ท่าน (เด็กอายุไม่เกิ น 12 (เด็กอายุไม่เกิ น 12
อัตรา ห้อง อัตรา
อัตราท่านละ
ปี )
ปี )
ละ
ท่านละ
อัตราเด็ก ท่านละ อัตราเด็ก ท่านละ
เดิ นทางเดือนกันยายน – ตุลาคม 2561

02 – 06 กันยายน 61

12,888

12,888

12,888

5,000

7,900

03 – 07 กันยายน 61

13,888

13,888

13,888

5,000

7,900

07 – 11 กันยายน 61

14,888

14,888

14,888

5,000

7,900

14 – 18 กันยายน 61

14,888

14,888

14,888

5,000

7,900

07 – 11 ตุลาคม 61

16,888

16,888

16,888

5,000

7,900

10 – 14 ตุลาคม 61

17,888

17,888

17,888

5,000

7,900

12 – 16 ตุลาคม 61

17,888

17,888

17,888

5,000

7,900

14 – 18 ตุลาคม 61

16,888

16,888

16,888

5,000

7,900

17 – 21 ตุลาคม 61

16,888

16,888

16,888

5,000

7,900

19 – 23 ตุลาคม 61

17,888

17,888

17,888

5,000

7,900

21 – 25 ตุลาคม 61

16,888

16,888

16,888

5,000

7,900

23 – 27 ตุลาคม 61

16,888

16,888

16,888

5,000

7,900

** อัตรานี้ ยงั ไม่รวมค่าทิ ปพนักงานขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่ น ตามธรรมเนี ยม 50,000
วอน ต่อ ทริ ป ต่อ ลูกค้า ผูเ้ ดิ นทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดิ นทางกลับ
(Infant) ทัง้ นี้ ท่านสามารถให้มากกว่านี้ ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้
ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรียกเก็บก่อนเดิ นทางทุกท่าน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิ น **
** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดิ นทางกลับ (Infant) ท่านละ 5,000 บาท ** (ไม่มีที่นัง่ บนเครื่องบิน)
** ท่านที่ถือหนังสือเดิ นทางไทย และมีวตั ถุประสงค์เดิ นทางไป เพื่อการท่องเที่ยว ประเทศเกาหลีใต้ ไม่
จาเป็ นต้องยื่นขอวีซ่า โดยสามารถพานักได้ไม่เกิ น 90 วัน ต่อครัง้ **

** บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ อัตรานี้ เฉพาะนักท่องเที่ยว ที่ถือหนังสือเดิ นทางไทยเท่านัน้ กรณี ถือหนังสือ
เดิ นทางต่างประเทศ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ เรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมเพิ่ มจากราคาทัวร์ ท่านละ 100
USD. หรือ (เป็ นเงิ นไทยประมาณ 3,200 บาท)
** กรณี ต้องการตัดกรุป๊ ส่วนตัว กรุป๊ เหมาที่สถานะผูเ้ ดิ นทางเป็ น เด็กนักเรียน นักศึกษา ครู ธุรกิ จขาย
ตรงเครื่องสาอางค์ หมอ พยาบาล ชาวต่างชาติ หรือคณะที่ต้องการให้เพิ่ มสถานที่ขอดูงาน กรุณา
ติ ดต่อแจ้งรายละเอียด โดยละเอียด กับเจ้าหน้ าที่เพื่อทาราคาให้ใหม่ทกุ ครัง้ **
กรณี ไม่ลงร้านหรือลงไม่ครบตามที่กาหนด ทางแลนด์จะเก็บเพิ่ มร้านละ 100 USD ต่อคน
อัตราค่าบริ การนี้ รวม
 ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั ๋ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชัน้ ประหยัด (Economy Class) รวมถึงค่า
ภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ ามันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด Upgrade หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร
ไม่วา่ เทีย่ วใด เทีย่ วหนึ่ง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ โดยอ้างอิงค่าใช้จา่ ยการจองทัวร์แบบ ไม่ใช่
ตั ๋วเครื่องบิน ตามทีต่ ามทีต่ ารางอัตราค่าบริการระบุ
 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ทอ้ งเครื่องบิน ค่าน้ าหนักสัมภาระ สายการบิ น T’Way
กาหนดน้ าหนักสัมภาระโหลดใต้ ท้องเครื่องไป-กลับ ท่ านละ 20 กก. สัมภาระถือขึ้นเครื่อง(Carry
on) 10 กก.ต่อท่าน (ตามเงือ่ นไขของสายการบิน) **
 ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ (ยังไม่รวมทิปพนักงานขับรถ)
 ค่าโรงแรมทีพ่ กั ระดับมาตรฐานตามรายการทีร่ ะบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมงี านเทรดแฟร์ การ
แข่งขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ทาให้โรงแรมตามรายการที่ระยุเต็ม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการ
ปรับเปลีย่ นโรงแรมทีพ่ กั ไปเป็ นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดย
คานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ

 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ ตามรายการทีร่ ะบุ กรณีไม่รวมจะชีแ้ จงแต่ละสถานทีใ่ นโปรแกรม
 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ ะบุ โดยทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม
 ค่ามัคคุเทศก์ทค่ี อยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 ค่าเบีย้ ประกันอุบตั เิ หตุในการเดินทางท่องเทีย่ วต่างประเทศ วงเงินประกันสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท
(เงือ่ นไขตามกรรมธรรม์)
อัตราค่าบริ การนี้ ไม่รวม
× ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวของผูเ้ ดินทาง อาทิ ค่าทาหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่า
มินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่ ม่ได้ระบุในรายการ
× ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น ตามธรรมเนียม 50,000 วอน ต่อ ทริป ต่อ
ลูกค้า ผูเ้ ดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทัง้ นี้ท่าน
สามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษทั ขอสงวน
สิทธิในการเรี
ยกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ทีส่ นามบิน ในวันเช็คอิน
์
× ค่าธรรมเนียมในกรณีทก่ี ระเป๋าสัมภาระทีม่ นี ้ าหนักเกินกว่าที่สายการบินนัน้ ๆกาหนดหรือสัมภาระใหญ่
เกินขนาดมาตรฐาน
× ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ ัง่ บนเครื่องบินตามความต้องการเป็ นกรณีพเิ ศษหากสามารถทาได้ ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่
กับสายการบิน และ รุ่นของเครื่องบินแต่ละไฟล์ททีใ่ ช้บนิ ซึ่งอาจเปลีย่ นแปลงได้อยูท่ ่สี ายการบินเป็ นผู้
กาหนด
× ค่าภาษีน้ ามัน ทีส่ ายการบินเรียกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบริษทั ฯได้ออกตั ๋วเครื่องบินไปแล้ว
× ภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3% กรณีตอ้ งการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษทั
× ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าท่องเที่ยว กรณีท่สี ถานทูตแจ้งให้ย่นื ขอวีซ่าแบบกระทันหันก่อนเดินทางตาม
จริง ประเทศเกาหลีใต้ อนุ ญาตให้ทา่ นทีถ่ อื หนังสือเดินทางไทย และมีวตั ถุประสงค์เดินทางไปประเทศ
เกาหลีใต้ เพือ่ การท่องเทีย่ ว ไม่จาเป็ นต้องยืน่ ขอวีซ่า โดยสามารถพานักได้ไม่เกิน 90 วัน ต่อครัง้

เงื่อนไขการจอง และ การชาระเงิ น
- กรุณาทาการจองล่วงหน้ าอย่างน้ อย 30 วัน ก่อนออกเดินทาง พร้อมชาระเงินมัดจาครัง้ ที่ 1 ท่านละ
10,000 บาท หลังจากส่งเอกสารยืนยันการจอง 1 วัน ตัวอย่างเช่น ท่านจองวันนี้ กรุณาชาระเงินในวัน
ถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัตทิ นั ที หากยังไม่ได้รบั ยอดเงินตามเวลาที่
กาหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจาเป็ นต้องทาจองเข้ามาใหม่ นัน่
หมายถึงว่า กรณีทม่ี คี วิ รอ (Waiting List) ก็จะให้สทิ ธิ ์ไปตามระบบ ตามลาดับ เนื่องจากทุกพีเรียด เรามี
ที่นั ง่ ราคาพิเ ศษจ านวนจ ากัด ยกเว้ น โปรแกรมราคาพิ เ ศษ ทางบริ ษัท ขอสงวนสิ ท ธิ์ เรี ย กเก็บ
ค่าบริ การ เต็มจานวน เท่านัน้
- กรุณาชาระค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลืออย่างน้อย 20 วัน ก่อนออกเดินทาง หากท่านไม่ชาระภายในระยะเวลาทีท่ ่ี
บริษทั กาหนด ทางบริษทั จะถือว่าท่านสละสิทธิ ์ยกเลิกการเดินทาง และ ขอสงวนสิทธิไม่
์ สามารถคืนเงิน
มัดจาให้ทา่ นใดไม่วา่ ส่วนในส่วนหนึ่งก็ตาม
- กรณีลูกค้าทาการจองภายในระยะเวลาคงเหลือไม่ถงึ 15 วัน ก่อนออกเดินทาง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์
ในการเรียกเก็บค่าทัวร์เต็มจานวน 100%
เงื่อนไขการยกเลิ ก และ เปลี่ยนแปลงการเดิ นทาง
- ยกเลิกการเดินทาง ไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่
ชาระแล้ว
** ยกเว้น พีเรียดที่มีวนั หยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิ กเดิ นทางไม่น้อยกว่า 45 วัน ก่อนเดิ นทาง **
- ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการทีช่ าระแล้ว
- ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินค่าบริการที่ชาระมาแล้ว
ทัง้ หมดทัง้ นี้ ทางบริษทั จะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชาระแล้วเนื่องในการเตรียมการ
จัดการนาเทีย่ วให้แก่นกั ท่องเทีย่ ว เช่น การสารองทีน่ งตั
ั ่ ๋วเครื่องบิน การจองทีพ่ กั ฯลฯ

- ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ไม่รบั ผิดชอบ และ คืนค่าทัวร์สว่ นใดส่วนหนึ่งให้ทา่ นได้ไม่วา่ กรณีใดๆทัง้ สิน้ เช่น
สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเข้าเมือง ฯลฯ
- กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงผูเ้ ดินทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษทั ทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20
วัน ก่อนออนออกเดินทาง กรณีแจ้งหลังจากเจ้าหน้าทีอ่ อกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง
ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทัง้ หมด ทัง้ นี้ข้นึ อยู่กบั ช่วงพีเรียดวันที่
เดินทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็ นสาคัญด้วย กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
- กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวัน เดินทาง) ทางบริษัท ขอสงวนสิท ธิใ์ นการหัก
ค่า ใช้จ่า ยการด าเนิ น การต่ า งๆ ที่เ กิด ขึ้น จริงส าหรับ การด าเนิ น การจองครัง้ แรก ตามจ านวนครัง้ ที่
เปลีย่ นแปลง ไม่วา่ กรณีใดๆทัง้ สิน้
เงื่อนไขสาคัญอื่นๆที่ท่านควรทราบก่อนการเดิ นทาง
- คณะจะสามารถออกเดินทางได้ตามจาเป็ นต้องมีขน้ึ ต่ า อย่างน้อย 25 ท่าน หากต่ ากว่ากาหนด คณะจะ
ไม่สามารถเดินทางได้ หากผูเ้ ดินทางทุกท่านยินดีท่จี ะชาระค่าบริการเพิม่ เพื่อให้คณะเดินทางได้ ทาง
บริษทั ยินดีทจ่ี ะประสานงาน เพือ่ ให้ทุกท่านเดินทางตามความประสงค์ต่อไป
- ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการงดออกเดิ
นทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอื่นต่อไป โดยทาง
์
บริษทั ฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อกี ครัง้ ทัง้ นี้ ก่อนคอนเฟิ ร์มลางาน
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษทุกครัง้ หากท่านลางานแล้วไม่สามารถเปลีย่ นแปลงได้
- กรณีท่ที ่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตั ๋วภายในประเทศ เช่น ตั ๋วเครื่องบิน , ตั ๋วรถทัวร์ , ตั ๋วรถไฟ)
กรุณาติดต่อสอบถามเพื่อยืนยันกับเจ้าหน้ าที่ก่อนทุกครัง้ และควรจองบัตรโดยสารภายในที่สามารถ
เลื่อนวันและเวลาเดินทางได้ เพราะมีบางกรณีทส่ี ายการบินอาจมีการปรับเปลีย่ นไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน
โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั ฤดูกาล สภาพภูมกิ าศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็ น
สาคัญเท่านัน้ สิง่ สาคัญ ท่านจาเป็ นต้องมาถึงสนามบินเพื่อเช็คอินก่อนเครื่องบิน อย่างน้อย 3 ชัวโมง
่

โดยในส่วนนี้หากเกิดความเสียหายใดๆบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ ใดๆ
ทัง้ สิน้
- กรณีทท่ี า่ นเป็ นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
- กรณีผเู้ ดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วลี แชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจ้งบริษทั ฯ
อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง หรือตัง้ แต่ทท่ี า่ นเริม่ จองทัวร์ เพือ่ ให้ทางบริษทั ประสานงานกับสายการ
บินเพื่อจัดเตรียมล่วงหน้า กรณีมคี ่าใช้จ่ายเพิม่ เติม ทางบริษทั ของสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ตามจริงทีเ่ กิดขึน้ กับผูเ้ ดินทาง
- กรุณาส่งรายชื่อผูเ้ ดินทาง พร้อมสาเนาหน้ าแรกของหนังสือเดินทางทุกท่านให้กบั เจ้าหน้ าที่หลังจาก
ชาระเงินกรณีทท่ี า่ นเดินทางเป็ นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณาแจ้งรายนามคูน่ อนกับเจ้าหน้าทีใ่ ห้ทราบ
- กรณีท่อี อกบัตรโดยสาร (ตั ๋ว) เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการ
์
รับผิดชอบไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ดาเนินการส่งสาเนาหน้ าแรกของหนังสือเดินทางให้ทาง
บริษทั เพือ่ ใช้ในการออกบัตรโดยสาร
- หลังจากท่านชาระค่าทัวร์ครบตามจานวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษทั จะนาส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการ
เดินทางให้ทา่ นอย่างน้อย 3 หรือ 7 วัน ก่อนออกเดินทาง
- อัตราทัวร์น้ี เป็ นอัตราสาหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมูค่ ณะ (ตั ๋วกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท
วัน ไป หรือ กลับส่วนใดได้ จาเป็ นจะต้องไป และ กลับ ตามกาหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลีย่ นแปลง
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
- ทางบริษัท ไม่ มีน โยบายจัด คู่น อนให้ก ับ ลูก ค้า ที่ไ ม่รู้จ ัก กัน มาก่ อ น เช่น กรณี ท่ีท่า นเดิน ทาง 1 ท่า น
จาเป็ นต้องชาระค่าห้องพักเดีย่ วตามทีร่ ะบุ
- หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันกลับ
- สาหรับลูกค้าที่เดินทาง 3 ท่าน และ ต้องการพักห้องสาหรับ 3 ท่าน อาจมีค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมได้ในบาง
กรณี ข้นอยูก่ บั โรงแรมทีค่ ณะนัน้ ๆพักว่ามีหอ้ งรอบรับสาหรับ 3 ท่าน หรือ (Triple Room) หรือไม่ กรณี

ไม่มี ท่านจาเป็ นจะต้องชาระค่าใช้จ่ายเพิม่ (พักเดี่ยว) ตามจริง ยกเว้นเด็กที่มอี ายุต่ ากว่า 12 ปี ณ วัน
เดินทางกลับ
- การให้ทปิ ถือเป็ นธรรมเนียมปฏิบตั สิ าหรับนักท่องเทีย่ วทีเ่ ดินทางไปต่างประเทศ โดยผูใ้ ห้บริการจะต้อง
หวัง สิน น้ า ใจเล็ก ๆน้ อ ยๆ เป็ น เรื่อ งปกติ จึง รบกวนให้ท่ า นเตรีย มค่ า ใช้จ่ า ยในส่ ว นนี้ เ พื่อ มอบให้
เล็กๆน้อยๆ ตามความเหมาะสม
- ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีขอ้ ควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกว่าปกติ สีโ่ มงเย็นก็จะเริม่ มืดแล้ว สถานที่
ท่องเทีย่ วต่างๆ จะปิดเร็วกว่าปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผือ่ เวลาให้เหมาะสม และ หากมี
สถานที่ท่องเที่ยวกลางแจ้ง เวลาเดินบนหิมะ อาจลื่นได้ต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินเป็ นอย่างสูง
หรือ ใช้รองเท้าทีส่ ามารถเดินบนหิมะได้ แว่นกันแดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหิมะจะสว่างสะท้อนเข้าตา
อาจทาให้ระคายเคืองตาได้
- ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิเปลี
์ ย่ นแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิ ากาศ
เหตุการทางการเมือง การล่าช้าของสายการบิน เงื่อนไขการให้บริการของรถในแต่ละประเทศ เป็ นต้น
โดยส่วนนี้ทางบริษทั จะคานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ หากกรณีทจ่ี าเป็ นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิม่
ทางบริษทั จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- เนื่องจากการเดินทางท่องเทีย่ วในครัง้ นี้ เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษทั ตัวแทนในต่างประเทศ
ทางบริษทั จึงขอสงวนสิทธิ ์ ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งทีท่ ่านไม่
ต้องการได้รบั บริการ หากระหว่างเดินทาง สถานทีท่ ่องเทีย่ วใดทีไ่ ม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุ
ใดก็ตาม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่าน เนื่องจาก
ทางบริษทั ได้ทาการจองและถูกเก็บค่าใช้จา่ ยแบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้าทัง้ หมดแล้ว
- กรณีท่ที ่านถูกปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น
ตามมา และ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ทท่ี า่ นชาระเรียบร้อยแล้วไม่วา่ ส่วนใดส่วนหนึ่ง
- หากวันเดินทาง เจ้าหน้าทีส่ ายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง

(พาสปอร์ต) ของท่านชารุดแม้เพียงเล็กน้อย เช่น เปี ยกน้ า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มีหน้าใดหน้าหนึ่ง
หายไป มีกระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสือเดินทาง เป็ นต้น ไม่
ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน้ ทางสายการบิน หรือ เจ้าหน้าทีด่ ่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง มีสทิ ธิ ์ไม่อนุ ญาตให้
ท่านเดินทางต่อไปได้ ดังนัน้ กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือเดินทางของท่านให้อยู่ในสภาพดีอยู่
ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชารุด กรุณาติดต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อทาหนังสือ
เดินทางฉบับใหม่ โดยใช้ฉบับเก่าไปอ้างอิง และ ยืนยันด้วย พร้อมกับแจ้งมาทีบ่ ริษทั เร็วทีส่ ุด เพือ่ ยืนยัน
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลหนังสือเดินทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาที่บริษทั เรียบร้อยแล้ว กรณีท่ยี งั ไม่แ
(ตั ๋วเครื่องบิน) ท่านสามารถเปลี่ ยนแปลงได้ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่หากออกบัตรโดยสาร (ตั ๋วเครื่องบิน )
เรียบร้อยแล้ว ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริงทัง้ หมด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ต ั ๋ว
เครื่องบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั กระบวนการและขัน้ ตอน
ของแต่ละคณะ
- เกีย่ วกับทีน่ งบนเครื
ั่
่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั ๋ว) เป็ นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพิเศษ) สายการ
บิน ขอสงวนสิทธิในการเลื
อกทีน่ ัง่ บนเครื่องบิน กรณีลูกค้าเดินทางด้วยกัน กรุณาเช็คอินพร้อมกัน และ
์
สายการบินจะพยายามทีส่ ุดให้ทา่ นได้นงด้
ั ่ วยกัน หรือ ใกล้กนั ให้มากทีส่ ุด
- ข้อมูลเพิม่ เติมเกี่ยวกับห้องพักในโรงแรมที่พกั เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรม
แตกต่างกัน จึงอาจทาให้หอ้ งพักแบบห้องพักเดีย่ ว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ ห้องพักแบบ
3 ท่าน (Triple) จะแตกต่างกัน บางโรงแรม ห้องพักแต่ละแบบอาจจะอยูค่ นละชัน้ กัน (ไม่ตดิ กันเสมอไป)
- กรณีท่ที ่านไม่ผ่านด่านตรวจคนออก หรือ เข้าเมือง (ห้ามไม่ให้เดินทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิ้น ทาง
บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนค่าใช้จา่ ยให้ไม่วา่ ส่วนใดส่วนหนึ่งทัง้ สิน้
- ขอสงวนสิทธิ ์การเก็บค่าน้ ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม่ หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวัน
เดินทาง
- มัค คุ เ ทศก์ พนัก งาน และตัว แทนของผู้จ ัด ไม่มีสิท ธิใ นการให้ค าสัญ ญาใดๆทัง้ สิ้น แทนบริษัท ผู้จ ัด
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ อี านาจของผูจ้ ดั กากับเท่านัน้

- บริษัทขอสงวนสิท ธิ ์ ในการไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การ
ยกเลิกบิน , การประท้ว ง , การนัด หยุดงาน , การก่อ การจลาจล , ภัย ธรรมชาติ , การน าสิ่งของผิด
กฎหมาย ซึง่ อยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั
- บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ ในการไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากเกิดสิง่ ของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่า
กรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีทา่ นลืมสิง่ ของไว้ทโ่ี รงแรมและ
จาเป็ นต้องส่งมายังจุดหมายปลายทางตามทีท่ า่ นต้องการ
- รายการนี้เป็ นเพียงข้อเสนอทีต่ อ้ งได้รบั การยืนยันจากบริษทั ฯอีกครัง้ หนึ่ง หลังจากได้สารองโรงแรมทีพ่ กั
ในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุใน
โปรแกรม
** เมื่อท่านชาระเงิ นค่าทัวร์ให้กบั ทางบริ ษทั ฯแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ งก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่า
ท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงทัง้ หมดนี้ แล้ว **

หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันกลับ
** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจ ให้เราบริ การ **

