
 

 

 

 

  

 

  

 
 

 

Day Highlight 
Meal Hotel 

*หรือเทยีบเท่า 3 ดาว B L D 

1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ    - 

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

   
IN STAR HOTEL/CYSTAL 

HOTEL 

3 
Gyeongju Donggung Palace - หม่บา้นโบราณ ฮนันก เคียวชอน - ถ ้าซอก
กรัูม - หอดูดาวซอมซองแด - วดัพลูกกุซา 

   ARBAN HOTEL 

4 
หมู่บา้นวฒันธรรมคมัชอน(ซานโตริน่ีเกาหลี)–Songdo Skywalk - พิพิธภณัฑ์
สาหร่าย  - Busan Tower - Duty Free - ตลาดปลาจากลัชิ – ตลาดนมัโพดง 

   ARBAN HOTEL 

5 
วดัแฮดงยงกงุซา – หมู่บา้นอซกล – ตลาดซอมุน – ถนนสตรีทฟู้ ด - Super 
Market - ลอ็ตเต ้เอาทเ์ลท – สนามบินนานาชาติแทก ู

   - 

WONDERFUL KOREA 
ปูซาน เคยีงจู แทกู 

5 วนั 3 คนื 
ราคาเร่ิมต้น 

13,900.- 
บาท / ท่าน              เดนิทางเดือนพฤษภาคม – กันยายน 2562 

 

 

 

 

 

 

 

            
 



 

 

 

วนัแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ

22.30  คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ช้ัน 4 สายการบิน t’way โดยมีหัวหน้าทัวร์
และเจ้าหน้าที่ของบริษทัฯรอต้อนรับและอ านวยความสะดวกก่อนขึน้เคร่ือง 

 

วนัที่สอง สนามบินนานาชาตแิทก ู– วดัดงฮวาซา – สวนสนุก E-World - 83 Tower - Magic Art – ถนน Dongseongno 

02.25  บินลดัฟ้าสู่ เมอืงแทก ูสาธารณรัฐเกาหลใีต้ โดยสายการบิน t’way เท่ียวบินท่ี TW106 เมืองแทกเูป็นเมืองท่ีใหญ่อนัดบั
ท่ีสามของประเทศเกาหลีใต ้

09.20 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติแทก ู สาธารณรัฐเกาหลใีต้ (เวลาทอ้งถ่ินเร็วกวา่ไทย 2ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกาของท่าน
เป็นเวลาทอ้งถ่ินเพ่ือสะดวกในการนดัหมาย) หลงัจากผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้ จากนั้น น าท่าน
เดินทางสู่ วดัดงฮวาซา (Donghwasa Temple) เป็นวดัเก่าแก่กวา่ 1,500 ปี สร้างในสมยั กษตัริยโ์ซจิแห่งอาณาจกัร
ชิลลา ภายในมี อมิตาภะพุทธเจา้  และพระพุทธรูปหินพระศรีศากยมุนีอยูด่า้นนอกอยูใ่นหุบเขาพลักงซาน อีกหน่ึง
ไฮไลทก์คื็อยคัซายอแรแดพุล Yaksa-yeoraedaebul พระขนาดใหญ่ท่ีสร้างข้ึนเพ่ือเป็นศูนยร์วมใจของผูม้าสวดมนต์
ท าบุญมีความสูงถึง 17 เมตร นอกจากน้ี ยงัมีหอคอยหิน โคมไฟหิน รูปป้ันสิงโต และดอกไมท่ี้ประดบัฐาน
พระพุทธรูปดา้นหลงัพระพุทธรูปเป็นหมู่หินท่ีโอบรอบสวยงามมาก นบัเป็นผลงานประติมากรรมหินระดบัโลก 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร ---- โอซัมพุลโกก ิหรือ สุกีก้ึง่น า้กึง่แห้ง 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ สวนสนุกE-World(รวมค่าเขา้) นับเป็นสวนสนุกประจ าเมืองแทกูและเป็นสวนสนุกท่ีใหญ่เป็น

ล าดบัท่ีสามของประเทศเกาหลีใต ้เคร่ืองเล่นท่ีไดรั้บความนิยมมากท่ีสุดคือ สกายจั้ม อีกทั้งเคร่ืองเล่นสุดมนัส์ อาทิ 
รถไฟเหาะ,Ballon Race ,Water Fall Plaza และอ่ืนๆ และยงัมีเทศกาลดอกไมต้ามฤดูกาลให้ทุกท่านได้เลือกมุม
ถ่ายภาพเพ่ือนเก็บเป็นท่ีระลึกอีกด้วย เดินทางสู่ 83 Tower หอคอยชมวิวที่สูงที่สุด (รวมค่าข้ึนลิฟท์)และเป็น
สัญลกัษณ์ของเมืองแทกู หอคอยแห่งน้ีตั้งอยู่บนเนินเด่นสง่า มองเห็นแต่ไกลดา้ยบนเป็นจุดชมวิวท่ีดีท่ีสุดของเมือง 
สามารถมองเห็นทศันียภาพของเมืองแทกูโดยรอบแบบ 360องศา จากนั้นน าท่านถ่ายภาพท่ี Art Magic ซ่ึงเป็นงาน
ศิลปะภาพวาดลวงตาซ่ึงเป็นแนวคิดรูปแบบใหม่เพ่ือตอ้งการจะจุดประกายความคิดสร้างสรรค ์และจินตนาการ ของ
การสร้างภาพโดยใชเ้ทคนิคจากภาพสามมิติท่ีทุกท่านสามารถมีส่วนร่วมกบัผลงานเหล่าน้ีได ้อยา่งสนุกสนาน จากนั้น
น าท่านเดินทางสู่ Dongseongno Street ตลาดเส้ือผา้ขนาดใหญ่ และถนนสายแฟชัน่ ท่ีส าคญัของเมืองแทก ูเป็นถนน
ท่ีเต็มไปดว้ยร้า นคา้ มากมาย และส้ินคา้หลากหลายชนิดใหเ้ลือกซ้ือตามรสนิยมของแต่ละท่าน มีตั้งแต่เส้ือผา้ ของใช ้
เคร่ืองประดบั  เป็นจุดท่ีเหมาะกบัการชอ้ปป้ิงอยา่งมาก 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร ---จมิดกั(Jimdak) 
 น าท่านเข้าสู่ที่พกัโรงแรม IN STAR HOTEL/CYSTAL HOTEL หรือเทียบเท่า 
 (ช่ือโรงแรมท่ีพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน ก่อนวันเดินทาง) 
 

วนัที่สาม Gyeongju Donggung Palace - หม่บ้านโบราณ ฮันนก เคียวชอน - ถ า้ซอกกรัูม - หอดูดาวซอมซองแด - วดัพลูกกุซา 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 



 

 

 จากนั้นน าท่านเดินเขา้ชม พระราชวงั Gyeongju Donggung Palace และ Wolji Pond เป็นท่ีตั้งของพระราชวงัรองซ่ึง
ใชเ้ป็นพระราชวงัของมกุฎราชกุมารและอาคารอ่ืน ๆ อีกทั้งยงัเป็นหอ้งจดัเล้ียงส าหรับงานส าคญัระดบัชาติและผูเ้ขา้
ชมท่ีส าคญัอีกดว้ย หลงัจากการล่มสลายของ Silla ตามดว้ย Goryeo และ Joseon สถานท่ีน้ีมีช่ือว่า 'Anapji' แทนต่อมา
ช้ินส่วนจากเคร่ืองป้ันดินเผาท่ีแกะสลกัตวัอกัษร "Wolji" ถูกคน้พบในปี 1980 และพบว่า Wolji มีความหมายของบ่อ
สะท้อนดวงจันทร์ ดังนั้นช่ือ'Anapji'จึงเปล่ียนเป็นปัจจุบนัพระราชวงั Donggung และ Wolji Pon จากนั้นน าท่าน
เดินทางสู่ หมู่บ้านโบราณ ฮันนก เคียวชอน (kyochon hanok village Gyonchon) สถานท่ีแห่งน้ีคร้ังหน่ึงเคยเป็น
โรงเรียนแห่งชาติในช่วงยุคยุคอาณาจกัรชิลลา เคยเป็นมหาวิทยาลยัในช่วงยุคโกเรียว และ เคยเป็นโรงเรียนขงจ๊ือ
ในช่วงยุคโชซอน ภายในหมู่บา้นมีสถานท่ีมากมายท่ีควรแวะเยี่ยมชม เช่น โรงเรียนขงจ้อื สะพานWoljeonggyo และ
บา้นของ ตระกลู Gyeongju Choi Clan ดงัน้นัหมู่บา้นน้ีจึงเป็นหน่ึงในสถานท่ีเท่ียวดงัของเมืองเคียงจู และ ช่ือไก่ทอด
เจา้ดงัเกาหลี Kyochon Chickenกม็าจากช่ือหมู่บา้นน้ี 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร --- พุลโกก ิ
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมอืงเคียงจู เป็นเมืองหลวงเก่าของอาณาจกัรชิลลา หน่ึงในสามอาณาจกัรของเกาหลีโบราณโดยเคียง

จูเป็นเมืองโบราณอายุกว่าสองพนัปี คือเร่ิมมีการตั้งถ่ินฐานเป็นเมืองตั้งแต่ก่อนคริสต์กาล จนมารุ่งเรืองถึงขีดสุดใน
ศตวรรณท่ี 7 คนส่วนใหญ่รู้จกัเมืองน้ีจากซีร่ียเ์ร่ือง ซอนต๊อก ราชินีสามแผ่นดิน น าท่านชม ถ ้าซอกกูรัม(Seokguram 
Grotto) อีกหน่ึงมรดกโลกเป็นวดัพุทธศาสนาโบราณของเกาหลีใต ้ก่อตั้งข้ึนในช่วงกลางศตวรรษท่ี 8 จากลานจอดรถ
จะเห็นอาคารสวยๆตั้งเรียงรายไปตามเนินเขา ลอ้มรอบดว้ยเทือกเขาเป็นทิวแถว สวยงามจบัตามาก เดินข้ึนเขาไปเพ่ือ
ชมพระพุทธรูปแกะสลกัจากหินแกรนิตอายนุบัพนัปีซ่ึง ประดิษฐานอยูใ่นถ ้า จากนั้น น าท่านชม หอดูดาวซอมซองแด 
หอดูดาวท่ีเก่าแก่ท่ีสุดท่ียงัคงเหลืออยู่ในเอเชียตะวนัออก ถูกสร้างข้ึนในรัชสมยัของสมเด็จพระราชินีซอนด๊อก(Seon 
Deok) แห่งอาณาจกัรชิลลา เพ่ือใชส้ าหรับการสังเกตดาวในการคาดการณ์สภาพอากาศ และถูกก าหนดใหเ้ป็นสมบติั
ของชาติ จากนั้นเดินทางสู่ วัดพุลกุกซา สร้างข้ึนอาณาจกัรชิลล่ามาตั้งเเต่ปี ค.ศ.535 ซ่ึงวดัเเห่งน้ีมีความสวยงามเเละ
สมบูรณ์เเบบอย่างมาก จนท าให้ไดรั้บการคดัเลือกเป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมจากองค์การ UNESCO เม่ือปี ค.ศ.
1995 ท าใหก้ลายเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวส าคญัของเมืองเคียงจู ภายในวดัจะมีเจดียเ์ก่าเเก่ อนัเป็นสัญลกัษณ์ของวดัโดย
เจดียท์ั้งสององคน์ั้นมีการคดัลอกเเบบไปเเสดงท่ีพิพิธภณัฑเ์มืองเคียงจูอีกดว้ย ซ่ึงมีช่ือเรียกกนัว่าเจดีย ์Seoktap และ 
Dabotapจากนั้น น าท่านเดินทางสู่ เมอืงปูซาน 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  --- เมนูบิบิมบับ  ข้าวย าเกาหล ีกบั ซุป สุกีส้ไตล์เกาหล ี
 น าท่านเข้าสู่ที่พกัโรงแรม ARBAN HOTEL หรือเทียบเท่า 
 (ช่ือโรงแรมท่ีพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน ก่อนวันเดินทาง) 

 

วนัที่ส่ี หมู่บ้านวฒันธรรมคัมชอน(ซานโตริน่ีเกาหลี)–Songdo Skywalk - พพิิธภัณฑ์สาหร่าย  - Busan Tower - Duty Free 
- ตลาดปลาจากลัชิ – ตลาดนัมโพดง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน หรือ ซานโตริน่ีเกาหลี โดยช่ือเรียกน้ีมาจากลกัษณะอนัโดดเด่นของ

หมู่บา้นวฒันธรรมคมัชอน หมู่บา้นท่ีตั้งอยูบ่น เนินเขา เรียงตวัสลบักนัไปมาสีสนัสดใส ในอดีตหมู่บา้นน้ีเคยเป็นท่ีอยู่
อาศยัของของผูล้ี้ภยัสงครามเกาหลี จนในปี 2009 รัฐบาลเกาหลี ไดส่้งเสริมการท่องเท่ียวมีการพฒันาปรับปรุง
ทศันียภาพ ให้น่าอยู่มากยิ่งข้ึน โดยปรับเปล่ียน หมู่บา้นคมัชอนให้มีสีสันโดดเด่นดว้ยการทาสีวาดภาพ ตามก าแพง



 

 

และตวับา้น ให้ดูสดใส น่ารัก บา้นเรือน หลายหลงัเปล่ียนเป็นสตูดิโอและแกลลอร่ีบางจุดก็เป็นร้านขายสินคา้ ทั้ง
สินคา้พ้ืนเมืองสินคา้สมยัใหม่ รวมไปถึงร้านกาแฟ และไดโ้ด่งดงัจากซีร่ียเ์ร่ือง Running Man ท่ีมาถ่ายท าท่ีน่ี จึงท าให้
หมู่บา้นวฒันธรรมคมัชอนแห่งน้ีเป็นท่ีรู้จกัมีนกัท่องเท่ียวชาวเกาหลีและต่างประเทศมาเท่ียวกนัมากข้ึน จากนั้น น า
ท่านเดินทางสู่ Songdo Skywalk (ซองโด สกายวอล์ค) เป็นสะพานชมวิวท่ีทอดยาวลงไปในทะเลความยาวประมาณ 
104 เมตร ตั้งอยูบ่ริเวณชายหาดซองโด นอกจากน้ียงัเป็นท่ีถ่ายท ารายการ ดงัของเกาหลี เช่น We Got Married ฯลฯ น า
ท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์สาหร่าย (Seaweed Museum) ซ่ึงท่านจะไดเ้รียนรู้การท าสาหร่ายของชาวเกาหลี ประวติั
ความ  เป็นมาและความผกูผนัท่ีชาวเกาหลีท่ีมีต่อสาหร่าย จากนั้นเก็บภาพความประทบัใจ กบัการสวม ใส่ชุดประจ า
ชาติของประเทศเกาหลีใต ้“ฮนับก” จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ปูซานทาวเวอร์ (Busan Tower) ตั้งอยู่ในสวนยองดูซาน 
ปูซานทาวเวอร์แห่งน้ี สูง 69 เมตร สูงกว่าระดบัน ้าทะเล 120เมตร ถือเป็น Landmark ส าคญัของเมือง ส าหรับชั้นแรก
ของหอคอย เป็นบริเวณขายของท่ีระลึก และงานหัตถกรรมแบบดั้งเดิมของเกาหลี เช่น พวงกุญแจ,เคร่ืองป้ันดินเผา
,ตุ๊กตา และอ่ืนๆ อีกมากมายคนท่ีมาเท่ียวท่ีน่ี ส่วนมากจะเป็นคู่รัก ทั้ งชาวเกาหลีและนักท่องเท่ียวต่างชาติ คู่ รัก
ส่วนมากจะเตรียมกุญแจมาคลอ้งตรง ท่ีราวระเบียงรอบฐานของหอคอย เพราะมีความเช่ือว่าคู่รักท่ีไดม้าคลอ้งกุญแจ
ท่ีน่ีจะรักกนัยาวนานตลอดไป ส่วนดา้นบนสุดของหอคอยเป็นจุดส าหรับชมวิวทิวทศัน์ของเมืองปูซานแบบพา
โนราม่า 360องศา ไม่รวมค่าข้ึนลิฟทแ์ละกญุแจคู่รัก 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร --- เมนูไก่ตุ๋นโสม 
บ่าย แวะชม ศูนยร์วมเคร่ืองส าอางค์ เลือกซ้ือผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวหน้าและเคร่ืองส าอางค์หลากหลายแบรนด์ อาทิ B2B 

,Closee Dr.,Rojukiss, ครีมเมือกหอยทาก, เซร่ัมพิษงู, ครีมโบทอ็ก, เจลอโรเวร่า ครีมน ้าแตก, BB Cream ฯลฯ แวะชม 
ร้านน ้ ามนัสนเข็มแดง มหศจัรรยแ์ห่งธรรมชาติผ่านผลงานการวิจยัมากมายจากมหาวิทยาลยัแห่งชาติโซล ประเทศ 
เกาหลีใตมี้สรรพคุณช่วยลดไขมนัแัละน ้าตาลในกระแสเลือด ป้องกนัการเกิดเสน้เลือด ตีบ แตก ตนั และสามารถลา้ง
สารพิษในร่างกายเพ่ือเพ่ิมภูมิตา้นทานและท าให้อายุยืนแบบชาวเกาหลี ชอ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษี ณ Duty Free ให้
ท่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้แบรนด ์เนมน าเขา้จากต่างประเทศมากมายหลากหลายชนิด จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ ตลาดปลา
จากัลชิ (Jagalchi Market) แหล่งรวมขายส่งปลาทุกชนิด ทุกวนัจะมีของสดของทะเลมากมายน ามาประมลูกนัในยาม
เชา้มืด และช่วงสายยงัสามารถซ้ือในราคาปลีกท่ีค่อนขา้งถูก จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ ตลาดนัมโพดง (Nampodong 
Street) แหล่งชอ้ปป้ิงขนาดใหญ่อีกแห่งหน่ึงของเมืองปูซาน ท่ีน่ีเตม็ไปดว้ยร้านคา้ เส้ือผา้ เคร่ืองประดบั เคร่ืองส าอาง 
ของฝาก ของท่ีระลึก มากมายใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงอยา่งจุใจอีกทั้งยงัมีอาหารแบบ Local ใหท่้านไดเ้ลือกทานแบบเตม็ท่ี 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  --- BUFFET AT JAGALCHI 
น าท่านเข้าสู่ที่พกัโรงแรม ARBAN HOTEL หรือเทียบเท่า 

 (ช่ือโรงแรมท่ีพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน ก่อนวันเดินทาง) 
 

วนัที่ห้า วดัแฮดงยงกงุซา – แทก ู– หมู่บ้านอซกล – ตลาดซอมุน – ถนนสตรีทฟู้ด - Super Market – สนามบินนานาชาตแิทก ู

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ วดัแฮดงยงกงุซา(Haedong Yonggungsa Temple) วดัเก่าแก่ท่ีสวยสุดในปูซาน สร้างอยูบ่น

โขดหินริมทะเล มาตั้งแต่ปี 1376 และไดท้ าการบูรณะอีกคร้ังในปี 1970 จนมาถึงปัจจุบนั โดยจะมีเจดียส์ามชั้น และ
สิงโตส่ีตวั หันหนา้ออกไปทางทะเล ซ่ึงสิงโตทั้งส่ีตวัน้ี คือสัญลกัษณ์ของความยินดี ความโกรธ ความเศร้า และ
ความสุข ท่านสู่ ศูนย์โสมรัฐบาล ซ่ึงรับรองคุณภาพจากรัฐบาล เป็นโสมท่ีอาย ุ6 ปี ซ่ึงถือวา่มีคุณภาพดีท่ีสุด ใหท่้านได้



 

 

เลือกซ้ือโสมคุณภาพและราคาถูกกว่าไทย 2 เท่า โสมเกาหลีถือเป็นยาบ ารุงร่างกาย หรือสามารถซ้ือเป็นของฝากจาก
ประเทศเกาหลี จากนั้นน าทุกท่านเดินทางกลบัสู่ เมอืงแทก ู

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  --- ชาบูชาบู 
บ่าย น าท่านชม หมู่บ้านอซกล (Daegu Otgol Village) ตั้งอยู่บริเวณเขาพลักงซาน หมู่บา้นเก่าแก่เป็นท่ีอยูข่องพวกขุนนาง

และชนชั้นสูง แห่งยุคสมยัราชวงศโ์ชซอน ถกูสร้างข้ึนในปี 1630 โดยตระกลู Choi ตระกลูเก่าแก่ของเมืองแทก ูเป็นท่ี
รู้จกักนัดีในฐานะสถานท่ีถ่ายท ารายการช่ือดงัอยา่ง RunningManและซีรียเ์ร่ือง Jekyll and Hyde 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ตลาดซอมุน หน่ึงในตลาดท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของเมืองแทกู ด าเนินการคา้มาตั้งแต่สมยัโซชอน 
ปัจจุบันเป็นตลาดใหญ่ท่ีรวมสินค้าอุปโภค บริโภคไวห้ลากหลาย  ประเภทเปรียบเสมือนย่านจตุจักร ประตูน ้ า 
เดินทางสู่ ถนนสตรีทฟู้ด เตม็ไปดว้ยร้านอาหารพ้ืนเมืองยอดนิยมของเกาหลี กระจายตามสองฝ่ังถนน จากนั้นน าท่าน 
แวะละลายเงินวอน Super Market เลือกซ้ือสินคา้เกาหลีโดยเฉพาะของกิน เช่น บะหม่ีซินราเมียน (มาม่าสไตล์
เกาหลี),อูดง้,กิมจิ,ขนมช็อคโกพ้าย,น ้ าจ้ิมปรุงรสหมูย่างเกาหลี,ไก่ตุ๋นโสมส าเร็จรูปในราคาพิเศษ จากนั้นน าท่าน
เดินทางสู่ ลอ็ตเต้ เอาท์เลท(Lotte Outlet) เป็น Outlet ท่ีใหญ่ท่ีสุดในปูซาน สวรรคน์กัชอ้ป ละลายเงินวอนอยา่งคุม้ค่า 
ศูนยร์วมสินคา้แฟชั้น กวา่ 500 แบรนด ์รวมกนัอยูท่ี่น่ี มีสินคา้ราคาพิเศษ ลดกนัทุกวนั ดว้ยราคาท่ีลดตั้งแต่ 30-80% มี
สินคา้ให้เลือกชอ้ปป้ิงมากมาย ทั้งHi- End ,Hi -Street เช่น Prada ,Gucci ,Bean Pole,Polo, MCM, Nike และ Adidas 
เป็นตน้ไดเ้วลาพอสมควรเดินทางสู่สนามบินแทก ู
ได้เวลาพอสมควรเดนิทางสู่สนามบินแทก ู

21.10 น. เดนิทางกลบั กรุงเทพฯ โดยสายการบิน t’Way เที่ยวบินที่ TW105 
01.10+1 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูม ิโดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 

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

หมายเหตุ : หากท่านต้องซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศเพือ่ไปและกลบักรุงเทพฯกรุณาแจ้งบริษัท ก่อนท าการจอง มฉิะนั้น บริษัทฯ มสิามารถ
รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน 

ข้อควรควรทราบ : 

 การลงร้านสินค้าพืน้เมอืง หรือร้านช้อปต่างๆ ที่ระบุไว้ในรายการทัวร์มผีลต่อราคาทัวร์ที่เสนอ จงึขอเรียนให้ทุกท่านทราบว่า 
จ าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซ้ือหรือไม่ซ้ือขึน้อยู่กบัความพอใจของลูกค้าเป็นหลกั ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งส้ิน 

 
 
 
 
 
 



 

 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ พกั 

ห้องละ 2-3 ท่าน 

เด็ก อายุ 2-12 ปี 
พกัเดี่ยว 

เพิม่ท่านละ พกักบั 1 
ผู้ใหญ่ 

พกักบั 2 ผู้ใหญ่  
มีเตียง 

พกักบั 2 ผู้ใหญ่
ไม่มีเตียง 

22 - 26 พ.ค.62 14,900 14,900 4,500 

12 - 16 มิ.ย.62 15,900 15,900 4,500 

15 - 19 มิ.ย.62 14,900 14,900 4,500 

19 - 23 มิ.ย.62 15,900 15,900 4,500 

22 - 26 มิ.ย.62 15,900 15,900 4,500 

26 - 30 มิ.ย.62 15,900 15,900 4,500 

29 มิ.ย. - 03 ก.ค.62 13,900 13,900 4,500 

05 - 09 ก.ค.62 15,900 15,900 4,500 

12 - 16 ก.ค.62 20,900 20,900 4,500 

16 - 20 ก.ค.62 16,900 16,900 4,500 

17 - 21 ก.ย.62 14,900 14,900 4,500 

20 - 24 ก.ย.62 15,900 15,900 4,500 

24 - 28 ก.ย.62 13,900 13,900 4,500 

27 ก.ย. - 01 ต.ค.62 15,900 15,900 4,500 

01 - 05 ต.ค.62 17,900 17,900 4,500 

04 - 08 ต.ค.62 18,900 18,900 4,500 

08 - 12 ต.ค.62 17,900 17,900 4,500 

11 - 15 ต.ค.62 20,900 20,900 4,500 

15 - 19 ต.ค.62 17,900 17,900 4,500 

18 - 22 ต.ค.62 18,900 18,900 4,500 

22 - 26 ต.ค.62 18,900 18,900 4,500 



 

 

25 - 29 ต.ค.62 17,900 17,900 4,500 

29 ต.ค. - 02 พ.ย.62 17,900 17,900 4,500 

***  ราคาทารก [ เด็กอายไุมเ่กนิ 2 ขวบ ] 5,000.-  / ทา่น *** 

 

**ราคานีส้ าหรบัลกูคา้ทีถ่อืพาสปอรต์ไทยเทา่น ัน้!! ** 
**ส าเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดนิทาง (*จะต้องมอีายุเหลอืมากกว่า 6 เดอืนก่อนหมดอายุนับจากวันเดนิทางไป-กลบั*) กรุณาตรวจสอบก่อน
ส่งให้บริษทัมฉิะน้ันทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุและด่านตรวจปฏิเสธการออกและเข้าเมอืงท่าน*** กรุณาส่ง

พร้อมพร้อมหลกัฐานการโอนเงนิมัดจ า หรือส่งพร้อมยอดคงเหลอื** 
 
อตัรานีร้วม 

 ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบัชั้นประหยดัพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามท่ีระบุในรายการ (ตัว๋กรุ๊ปไม่สามารถเล่ือนวนั
กลบัได ้ตอ้งไป-กลบัพร้อมคณะเท่านั้น ) ท่ีนัง่เป็นไปตามสายการบินจดัสรรตามกรุ๊ปทวัร์ ไม่สามารถระบุได ้

 ค่าอาหารทุกม้ือ ตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่าท่ีพกัตามระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุหรือเทียบเท่า 
 ค่ายานพาหนะน าเท่ียวตามรายการ 
 ค่าน ้าหนกัสมัภาระ สายการบิน T’WAY (TW) ก าหนดน ้าหนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเคร่ืองไป-กลบั ท่านละ 20กก. สมัภาระ

ถือข้ึนเคร่ือง(Carry on) 7กก. 
 ค่าหวัหนา้ทวัร์น าท่านท่องเท่ียวตลอดรายการในต่างประเทศ 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง การชดเชยอุบติัเหตุส่วนบุคคลกรณีเสียชีวิตสูญเสียอวยัวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวร

ส้ินเชิง 1,000,000 บาท การรักษาพยาบาลต่ออุบติัเหตุแต่ละคร้ัง500,000บาท(เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ไม่รวมประกนัสุขภาพ 
ท่านสามารถสัง่ซ้ือประกนัสุขภาพเพ่ิมได ้

 
อตัรานีไ้ม่รวม 

 พาสปอตต่างชาติ (ช าระเพ่ิม 800บาท/ท่าน) 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าท าหนงัสือเดินทาง, ค่าโทรศพัทส่์วนตวั, ค่าซกัรีด, มินิบาร์ในหอ้ง, รวมถึงค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืมท่ี

สัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ (หากท่านตอ้งการสัง่เพ่ิม กรุณาติดต่อหวัหนา้ทวัร์แลว้จ่ายเพ่ิมเองต่างหาก) 

 ค่าทิปคนขบัรถและไกดท์อ้งถ่ินท่านละ 50,000วอน หรือ 1,500บาท ต่อท่านตลอดทั้งทริป(ช าระท่ีสนามบิน) 

 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% (กรณีท่ีท่านตอ้งการใบเสร็จรับเงินในนามบริษทัหรือตอ้งการใบก ากบัภาษี) 

 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีหนกัเกินจากสายการบินก าหนด (ปกติ 15 กก.) 

 ค่าวีซ่าส าหรับพาสปอร์ตต่างดา้ว 



 

 

กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ต 2)ใบประจ าตวัคนต่างด้าว 3)ใบส าคัญถิ่นที่อยู่ 4)ส าเนาทะเบียนบ้าน(ถ้าม)ี 5)สมุดบัญชี

เงนิฝาก(ถ้าม)ี 6)รูปถ่ายสี 2 นิว้ 2 รูป แล้วทางบริษทัฯจะเป็นผู้ด าเนินการยืน่วซ่ีาให้ท่านโดยจ่ายค่าบริการต่างหาก 

(ส าหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดนิทางต้องท าเร่ืองแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยืน่วซ่ีา) 

 
ประกาศส าคัญ รับเฉพาะผูมี้วตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียว ค่าทวัร์ท่ีจ่ายใหก้บัผูจ้ดั เป็นการช าระแบบจ่ายช าระขาด และผูจ้ดัไดช้ าระ
ใหก้บัสายการบินและสถานท่ีต่างๆ แบบช าระขาดเช่นกนัก่อนออกเดินทาง ฉะนั้นหากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตาม
รายการไม่ดว้ยสาเหตุใด หรือไดรั้บการปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต)้ 
ทางผูจ้ดั ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทั้งค่าตัว๋เคร่ืองบินใหแ้ก่ท่าน 
*ขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปล่ียนราคาเพ่ิม หากมีการปรับข้ึนของภาษีน ้ามนัหรือภาษีใดๆ จากสายการบิน * 
 
หมายเหตุส าคัญ : ราคาและค่าบริการเป็นราคาตัว๋เคร่ืองบินโปรโมชัน่ เม่ือช าระเงินค่าจองทวัร์  ค่าทวัร์ มิสามารถเปล่ียนแปลง วนั
เดินทาง ช่ือผูเ้ดินทาง และ/หรือ ยกเลิก เล่ือนวนัเดินทาง ขอคืนเงินมดัจ า ค่าทวัร์ไดทุ้กกรณี และ กรณีท่ีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั 
โดยเคร่ืองบินภายใน กรุณาแจง้บริษทัฯก่อนท่ีท าการจองตัว๋เคร่ืองบิน มิฉะนั้น บริษทัฯไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน กรณีกรุ๊ปไม่
สามารถออกเดินทางโดยจ านวนสมาชิกไม่ถึง 20 ท่าน บริษทัฯแจง้ท่านก่อนการเดินทาง 7 วนั โดยคืนเงินค่าทวัร์ใหก้บัท่านทั้งหมด 
หรือเล่ือนการเดินทางในช่วงการเดินทางอ่ืน และค่าบริการน้ีรับเฉพาะนกัท่องเท่ียวชาวไทยเท่านั้น และกรณีที่ท่านเมือ่เดินทางถึงแล้ว
ไม่ท่องเที่ยวพร้อมคณะบริษทัฯขอเรียกช าระเงนิเพิม่ท่านละ 300 USD ประเทศเกาหลีใตจ้ะมีช่างภาพมาถ่ายรูป และช่วยดแูลอ านวย
ความสะดวกตลอดการเดินทาง และวนัสุดทา้ยช่างภาพจะน าภาพถ่ายมาจ าหน่ายกบัลูกทวัร์ หากวา่ท่านใดสนใจสามารถซ้ือได ้แต่ถา้
ท่านใดไม่สนใจกไ็ม่ตอ้งซ้ือ เพราะทางบริษทัทวัร์ไม่มีการบงัคบัลกูทวัร์ซ้ือแต่อยา่งใด แต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหนา้ 
 
ข้อความส าคัญ โปรดอ่านอย่างละเอยีด 

ในกรณีท่ีลูกคา้เดินทางไปประเทศเกาหลีใต ้ แลว้ไม่สามารถผ่าน เขา้-ออก นอกประเทศได ้ ท าใหล้กูคา้ตอ้งถกูส่งตวักลบัเขา้
ประเทศไทย จึงมีค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนในการเปล่ียนตัว๋ขากลบั และรวมถึงค่าบริการอ่ืนๆท่ีเกิดข้ึนดว้ย ฉะนั้น ลกูคา้จะตอ้งเป็น
ผูรั้บผิดชอบในค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนท่ีทางประเทศนั้นๆเรียกเก็บ ทางผูจ้ดัและทางสายการบินจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนในทุก
กรณี หรือตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเท่ียวบินถดัไปท่ีมีท่ีนัง่ว่าง หรือตามวนัเดินทางของตัว๋เคร่ืองบิน ทั้งน้ีข้ึนอยูท่างเจา้หนา้ท่ีตรวจคน
เขา้เมืองของประเทศเกาหลีใตแ้ละสายการบินเป็นผูพิ้จารณา ทางผูจ้ดัไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ ** ตม.ตรวจคนเขา้เมืองประเทศ
เกาหลีใตจ้ะมีการสุ่มตรวจ และอาจมีการเรียกไปสมัภาษณ์ ในการท่ีทางตรวจคนเขา้เมืองเรียกสมัภาษณ์นั้น ข้ึนอยูก่บัทางตรวจคนเขา้
เมืองเป็นผูพิ้จารณา และอยูใ่นดุลพินิจของทางเจา้หนา้ท่ี ตม. ทางบริษทัทวัร์ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
 
 
การส ารองที่นั่งและช าระเงนิ 

 ยนืยันการส ารองที่นั่งกบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมส่งส าเนาหนังสือเดนิทาง 

 ช าระเงนิมัดจ าภายใน 2 วนันับจากวนัที่จอง เงินมดัจ าถือเป็นการยืนยนัการจองของท่าน 

o เกาหล ีท่านละ 10,000 บาท 

 ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทั้งหมด ช าระล่วงหนา้ 21 วนัก่อนเดินทาง 



 

 

 หากท่านไม่ช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือตามก าหนดวนัดงักล่าว ทางบริษทัฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข และ
ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ า 

 หลงัจากส ารองท่ีนัง่เรียบร้อยแลว้ เจา้หนา้ท่ีฝ่ายขายจะนดัวนั-เวลา ไปรับหนงัสือเดินทางและเอกสารอ่ืนท่ีแจง้ไวใ้นโปรแกรม 
เพ่ือด าเนินการยื่นขอวีซ่า (ส าหรับประเทศท่ีตอ้งท าวีซ่า) 

 
 

เอกสารใช้ในการเดนิทาง 

- หนงัสือเดินทางท่ีเหลืออายกุารใชง้านมากกวา่ 6 เดือน **กรณีท าหนงัสือเดินทางเล่มใหม่กรุณาเตรียมหนงัสือเดินทางเล่มเก่าไปดว้ย ณ 

วนัเดินทาง  หนงัสือรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ (ต าแหน่ง, เงินเดือน) 

- ส าเนาบตัรพนกังาน และส าเนากบตัรประจ าตวัประชาชน พร้อมเซ็นส าเนาถูกตอ้ง 

- กรณีท่ีท่านเป็นเจา้ของกิจการกรุณาเตรียมส าเนาหนงัสือจดทะเบียนท่ีมีช่ือท่านพร้อมเซ็นรับรองส าเนา 

- กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษาเตรียมหนงัสือรับรองจากทางสถาบนัเป็นภาษาองักฤษ 

- การเรียกเก็บเอกสารเพ่ิมเติมน้ีเพ่ือประโยชน์ในการเดินทางเขา้ประเทศเกาหลีของท่านท่ีทางบริษทัจะไดแ้จง้ใหห้วัหนา้ทวัร์ทราบเพ่ือให้

ค  าแนะน าท่านในการเขา้เมืองเกาหลีใต ้

 

การยกเลกิการจอง : เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เคร่ืองบินเป็นราคาแบบซ้ือขาด เม่ือท่านตกลงจองทวัร์โดยจ่ายเงินมดัจ า หรือ ค่าทวัร์ทั้ง

หมดแลว้ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทาง เล่ือนการเดินทาง ขอคืนเงินไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน 

 

หมายเหตุ 

กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งท่านลูกคา้และบริษทั ฯ และเม่ือท่านตกลงชา

ระเงินมดัจาหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรือปรับราคาค่าบริการขึน้ในกรณีทีม่ผู้ีร่วมคณะไม่ถึง 25 ท่าน 

2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่านา้มนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวนัเดินทาง 

3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ 

4. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, 

ภยัธรรมชาติ, การนาส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ 

5. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบติัเหตุจาก

ความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 

6. เม่ือท่านตกลงชาระเงินมดัจาหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด 

7. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากบริษทัฯอีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเรียบร้อยแลว้ โดย

โรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม 

8. การจดัการเร่ืองหอ้งพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้บักรุ๊ปท่ีเขา้พกั โดยมีหอ้งพกัส าหรับผูสู้บบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได ้โดยอาจจะขอ

เปล่ียนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท่ี้พกั ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความพร้อมใหบ้ริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกนัได ้ 



 

 

9. กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใชว้วิแชร์ กรุณาแจง้บริษทัฯ อยา่งนอ้ย 7วนัก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น บริษทัฯไม่

สามารถจดัการไดล่้วงหนา้ได ้

10. มคัคุเทศก ์พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธิในการใหค้  าสญัญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ  านาจของผูจ้ดั

ก ากบัเท่านั้น  

11. ผูจ้ดัจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไม่ผา่นการพิจารณา

ในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเท่ียว อนัเน่ืองมาจากการ

กระท าท่ีส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

12. กรณีตอ้งการพกัแบบ 3ท่าน ตอ่หอ้งหรือหอ้งแบบ3เตียง TRIPLE กรณีโรงแรมมีหอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจดัหอ้งใหเ้ป็นแบบ 

แยก 2หอ้ง คือ 1หอ้งพกัคู่ และ 1หอ้งพกัเด่ียว โดยไม่ค่าใชจ่้ายเพ่ิม 

13. สภาพการจลาจรในช่วงวนัเดินทางตรงกบัวนัหยดุเทศกาลของเกาหลี หรือ วนัเสาร์อาทิตย ์รถอาจจะติด อาจท าใหเ้วลาในการท่องเท่ียวและ ช้

อปป้ิงแต่ละสถานท่ีนอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมคัคุเทศก ์และคนขบัรถในการบริหารเวลา ซ่ึงอาจจะขอความร่วมมือจากผูเ้ดินทางในบางคร้ัง

ท่ีตอ้งเร่งรีบ เพ่ือใหไ้ดท่้องเท่ียวตามโปรแกรม 

14. บริการน ้ าด่ืมวนัละ1ขวดต่อคนต่อวนั เร่ิมในวนัท่ี2ของการเดินทางถึงวนัท่ี5ของการเดินทางรวมจ านวน 4 ขวด 

15. การบริการของรถบสัน าเท่ียวเกาหลี ตามกฎหมายของประเทศเกาหลี มคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยู่

กบัสภาพการจราจรในวนัเดินทางนั้นๆเป็นหลกั จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนเวลาท่องเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 

16. การประกนัภยั ท่ีบริษทัฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดินทาง เป็นการการประกนัอุบติัเหตจุากการเดินทางท่องเท่ียว ตาม พ.ร.บ การ

ท่องเท่ียว เท่านั้น ไม่ได้ครอบคลมุถึง สุขภาพ การเจบ็ไข้ได้ป่วย ท่านสามารถขอดูเง่ือนไขกรมธรรมของบริษทัฯได ้และทางบริษทัฯถือวา่ท่านได้

เขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เม่ือท่านช าระเงินค่าทวัร์ 

(ท่านสามารถซ้ือประกนัสุขภาพ ในระหวา่งการเดินทางได ้จากบริษทั ประกนัทัว่ไป และควรศึกษาเง่ือนไขความคุม้ครองใหล้ะเอียด) 

17. ผูจ้ดัจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไม่ผา่นการพิจารณา

ในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเท่ียว อนัเน่ืองมาจากการ

กระท าท่ีส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ 


