WONDERFUL KOREA
ปูซาน เคียงจู แทกู
5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้ น

13,900.บาท / ท่ าน
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*หรือเทียบเท่ า 3 ดาว



-

1

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 

2

สนามบินนานาชาติแทกู – วัดดงฮวาซา – สวนสนุก E-World - 83 Tower Magic Art – ถนน Dongseongno

  

IN STAR HOTEL/CYSTAL
HOTEL

3

Gyeongju Donggung Palace - หม่บา้ นโบราณ ฮันนก เคียวชอน - ถ้ าซอก
กูรัม - หอดูดาวซอมซองแด - วัดพลูกกุ ซา

  

ARBAN HOTEL

4

หมู่บา้ นวัฒนธรรมคัมชอน(ซานโตริ นี่เกาหลี)–Songdo Skywalk - พิพิธภัณฑ์
  
สาหร่ าย - Busan Tower - Duty Free - ตลาดปลาจากัลชิ – ตลาดนัมโพดง

ARBAN HOTEL

5

วัดแฮดงยงกุงซา – หมู่บา้ นอซกล – ตลาดซอมุน – ถนนสตรี ทฟู้ ด - Super
Market - ล็อตเต้ เอาท์เลท – สนามบินนานาชาติแทกู

 



-

วันแรก

ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ

22.30

คณะพร้ อมกันที่ สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่ างประเทศ ชั้น 4 สายการบิน t’way โดยมีหัวหน้ าทัวร์
และเจ้ าหน้ าที่ของบริษทั ฯรอต้ อนรับและอานวยความสะดวกก่ อนขึน้ เครื่อง

วันที่สอง

สนามบินนานาชาติแทกู – วัดดงฮวาซา – สวนสนุก E-World - 83 Tower - Magic Art – ถนน Dongseongno

02.25

บินลัดฟ้ าสู่ เมืองแทกู สาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยสายการบิน t’way เที่ยวบินที่ TW106 เมืองแทกูเป็ นเมืองที่ใหญ่อนั ดับ
ที่สามของประเทศเกาหลีใต้
เดินทางถึง สนามบินนานาชาติแทกู สาธารณรัฐเกาหลีใต้ (เวลาท้องถิ่นเร็ วกว่าไทย 2ช.ม. กรุ ณาปรับนาฬิกาของท่าน
เป็ นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว จากนั้น นาท่าน
เดินทางสู่ วัดดงฮวาซา (Donghwasa Temple) เป็ นวัดเก่าแก่กว่า 1,500 ปี สร้างในสมัย กษัตริ ยโ์ ซจิแห่งอาณาจักร
ชิลลา ภายในมี อมิตาภะพุทธเจ้า และพระพุทธรู ปหิ นพระศรี ศากยมุนีอยูด่ า้ นนอกอยูใ่ นหุ บเขาพัลกงซาน อีกหนึ่ ง
ไฮไลท์กค็ ือยัคซายอแรแดพุล Yaksa-yeoraedaebul พระขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็ นศูนย์รวมใจของผูม้ าสวดมนต์
ทาบุญมีความสูงถึง 17 เมตร นอกจากนี้ ยังมีหอคอยหิ น โคมไฟหิ น รู ปปั้นสิ งโต และดอกไม้ที่ประดับฐาน
พระพุทธรู ปด้านหลังพระพุทธรู ปเป็ นหมู่หินที่โอบรอบสวยงามมาก นับเป็ นผลงานประติมากรรมหิ นระดับโลก
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ---- โอซัมพุลโกกิ หรือ สุ กกี้ งึ่ นา้ กึง่ แห้ ง
นาท่านเดิ นทางสู่ สวนสนุ กE-World(รวมค่ าเข้า) นับเป็ นสวนสนุ กประจาเมืองแทกูและเป็ นสวนสนุ กที่ ใหญ่เป็ น
ลาดับที่สามของประเทศเกาหลีใต้ เครื่ องเล่นที่ ได้รับความนิ ยมมากที่ สุดคื อ สกายจั้ม อีกทั้งเครื่ องเล่นสุ ดมันส์ อาทิ
รถไฟเหาะ,Ballon Race ,Water Fall Plaza และอื่ นๆ และยังมี เ ทศกาลดอกไม้ต ามฤดู ก าลให้ทุ ก ท่ า นได้เ ลื อกมุ ม
ถ่ า ยภาพเพื่ อ นเก็ บเป็ นที่ ร ะลึ กอี กด้ว ย เดิ น ทางสู่ 83 Tower หอคอยชมวิว ที่ สูง ที่ สุ ด (รวมค่ า ขึ้ น ลิ ฟ ท์)และเป็ น
สัญลักษณ์ของเมืองแทกู หอคอยแห่ งนี้ ต้ งั อยู่บนเนิ นเด่นสง่า มองเห็นแต่ไกลด้ายบนเป็ นจุดชมวิวที่ดีที่สุดของเมือง
สามารถมองเห็นทัศนี ยภาพของเมืองแทกูโดยรอบแบบ 360องศา จากนั้นนาท่านถ่ายภาพที่ Art Magic ซึ่ งเป็ นงาน
ศิลปะภาพวาดลวงตาซึ่ งเป็ นแนวคิดรู ปแบบใหม่เพื่อต้องการจะจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการ ของ
การสร้างภาพโดยใช้เทคนิคจากภาพสามมิติที่ทุกท่านสามารถมีส่วนร่ วมกับผลงานเหล่านี้ได้ อย่างสนุกสนาน จากนั้น
นาท่านเดินทางสู่ Dongseongno Street ตลาดเสื้ อผ้าขนาดใหญ่ และถนนสายแฟชัน่ ที่สาคัญของเมืองแทกู เป็ นถนน
ที่เต็มไปด้วยร้า นค้า มากมาย และสิ้ นค้าหลากหลายชนิ ดให้เลือกซื้ อตามรสนิยมของแต่ละท่าน มีต้ งั แต่เสื้ อผ้า ของใช้
เครื่ องประดับ เป็ นจุดที่เหมาะกับการช้อปปิ้ งอย่างมาก
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร ---จิมดัก(Jimdak)
นาท่ านเข้ าสู่ ที่พกั โรงแรม IN STAR HOTEL/CYSTAL HOTEL หรือเทียบเท่ า
(ชื่ อโรงแรมที่ พัก ทางบริ ษัทจะทาการแจ้ งพร้ อมใบนัดหมาย 5-7 วัน ก่ อนวันเดินทาง)

09.20 น.

กลางวัน
บ่ าย

ค่า

วันที่สาม

Gyeongju Donggung Palace - หม่ บ้านโบราณ ฮันนก เคียวชอน - ถา้ ซอกกูรัม - หอดูดาวซอมซองแด - วัดพลูกกุ ซา

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม

กลางวัน
บ่ าย

ค่า

จากนั้นนาท่านเดินเข้าชม พระราชวัง Gyeongju Donggung Palace และ Wolji Pond เป็ นที่ต้ งั ของพระราชวังรองซึ่ ง
ใช้เป็ นพระราชวังของมกุฎราชกุมารและอาคารอื่น ๆ อีกทั้งยังเป็ นห้องจัดเลี้ยงสาหรับงานสาคัญระดับชาติและผูเ้ ข้า
ชมที่สาคัญอีกด้วย หลังจากการล่มสลายของ Silla ตามด้วย Goryeo และ Joseon สถานที่น้ ีมีชื่อว่า 'Anapji' แทนต่อมา
ชิ้นส่ วนจากเครื่ องปั้ นดินเผาที่แกะสลักตัวอักษร "Wolji" ถูกค้นพบในปี 1980 และพบว่า Wolji มีความหมายของบ่อ
สะท้อ นดวงจันทร์ ดังนั้นชื่ อ'Anapji'จึ งเปลี่ ย นเป็ นปั จจุ บนั พระราชวัง Donggung และ Wolji Pon จากนั้นนาท่ า น
เดิ นทางสู่ หมู่ บ้านโบราณ ฮั นนก เคี ยวชอน (kyochon hanok village Gyonchon) สถานที่ แห่ งนี้ ครั้ งหนึ่ งเคยเป็ น
โรงเรี ยนแห่ งชาติ ในช่ วงยุคยุคอาณาจักรชิ ลลา เคยเป็ นมหาวิทยาลัยในช่ วงยุคโกเรี ยว และ เคยเป็ นโรงเรี ยนขงจื๊ อ
ในช่วงยุคโชซอน ภายในหมู่บา้ นมีสถานที่มากมายที่ควรแวะเยี่ยมชม เช่น โรงเรี ยนขงจ้อื สะพานWoljeonggyo และ
ั ่บา้ นนี้ จึงเป็ นหนึ่ งในสถานที่เที่ยวดังของเมืองเคียงจู และ ชื่ อไก่ทอด
บ้านของ ตระกูล Gyeongju Choi Clan ดังน้นหมู
เจ้าดังเกาหลี Kyochon Chickenก็มาจากชื่อหมู่บา้ นนี้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร --- พุลโกกิ
นาท่านเดินทางสู่ เมืองเคียงจู เป็ นเมืองหลวงเก่าของอาณาจักรชิลลา หนึ่งในสามอาณาจักรของเกาหลีโบราณโดยเคียง
จูเป็ นเมืองโบราณอายุกว่าสองพันปี คื อเริ่ มมีการตั้งถิ่นฐานเป็ นเมืองตั้งแต่ก่อนคริ สต์กาล จนมารุ่ งเรื องถึงขี ดสุ ดใน
ศตวรรณที่ 7 คนส่ วนใหญ่รู้จกั เมืองนี้ จากซี รี่ยเ์ รื่ อง ซอนต๊อก ราชิ นีสามแผ่นดิน นาท่านชม ถ้าซอกกูรัม(Seokguram
Grotto) อีกหนึ่งมรดกโลกเป็ นวัดพุทธศาสนาโบราณของเกาหลีใต้ ก่อตั้งขึ้นในช่วงกลางศตวรรษที่ 8 จากลานจอดรถ
จะเห็นอาคารสวยๆตั้งเรี ยงรายไปตามเนินเขา ล้อมรอบด้วยเทือกเขาเป็ นทิวแถว สวยงามจับตามาก เดินขึ้นเขาไปเพื่อ
ชมพระพุทธรู ปแกะสลักจากหิ นแกรนิ ตอายุนบั พันปี ซึ่ ง ประดิษฐานอยูใ่ นถ้ า จากนั้น นาท่านชม หอดูดาวซอมซองแด
หอดูดาวที่เก่าแก่ที่สุดที่ยงั คงเหลืออยู่ในเอเชี ยตะวันออก ถูกสร้างขึ้นในรัชสมัยของสมเด็จพระราชิ นีซอนด๊อก(Seon
Deok) แห่ งอาณาจักรชิ ลลา เพื่อใช้สาหรับการสังเกตดาวในการคาดการณ์สภาพอากาศ และถูกกาหนดให้เป็ นสมบัติ
ของชาติ จากนั้นเดิ นทางสู่ วัดพุลกุกซา สร้างขึ้นอาณาจักรชิ ลล่ามาตั้งเเต่ปี ค.ศ.535 ซึ่ งวัดเเห่ งนี้ มีความสวยงามเเละ
สมบูรณ์เเบบอย่างมาก จนทาให้ได้รับการคัดเลือกเป็ นมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากองค์การ UNESCO เมื่อปี ค.ศ.
1995 ทาให้กลายเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวสาคัญของเมืองเคียงจู ภายในวัดจะมีเจดียเ์ ก่าเเก่ อันเป็ นสัญลักษณ์ของวัดโดย
เจดี ยท์ ้ งั สององค์น้ นั มีการคัดลอกเเบบไปเเสดงที่ พิพิธภัณฑ์เมืองเคียงจูอีกด้วย ซึ่ งมีชื่อเรี ยกกันว่าเจดี ย ์ Seoktap และ
Dabotapจากนั้น นาท่านเดินทางสู่ เมืองปูซาน
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร --- เมนูบิบิมบับ ข้ าวยาเกาหลี กับ ซุ ป สุ กสี้ ไตล์ เกาหลี
นาท่ านเข้ าสู่ ที่พกั โรงแรม ARBAN HOTEL หรือเทียบเท่ า
(ชื่ อโรงแรมที่ พัก ทางบริ ษัทจะทาการแจ้ งพร้ อมใบนัดหมาย 5-7 วัน ก่ อนวันเดินทาง)

วันที่สี่

หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน(ซานโตริ นี่เกาหลี)–Songdo Skywalk - พิพิธภัณฑ์ สาหร่ าย - Busan Tower - Duty Free
- ตลาดปลาจากัลชิ – ตลาดนัมโพดง

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดิ นทางสู่ หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน หรื อ ซานโตริ นี่เกาหลี โดยชื่ อเรี ยกนี้ มาจากลักษณะอันโดดเด่ นของ
หมู่บา้ นวัฒนธรรมคัมชอน หมู่บา้ นที่ต้ งั อยูบ่ น เนินเขา เรี ยงตัวสลับกันไปมาสี สนั สดใส ในอดีตหมู่บา้ นนี้เคยเป็ นที่อยู่
อาศัย ของของผูล้ ้ ี ภยั สงครามเกาหลี จนในปี 2009 รั ฐบาลเกาหลี ได้ส่ งเสริ มการท่ องเที่ ยวมี การพัฒ นาปรั บปรุ ง
ทัศนี ยภาพ ให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น โดยปรับเปลี่ยน หมู่บา้ นคัมชอนให้มีสีสันโดดเด่นด้วยการทาสี วาดภาพ ตามกาแพง

กลางวัน
บ่ าย

ค่า

วันที่ห้า
เช้ า

และตัวบ้าน ให้ดูสดใส น่ ารัก บ้านเรื อน หลายหลังเปลี่ ยนเป็ นสตูดิโอและแกลลอรี่ บางจุดก็เป็ นร้านขายสิ นค้า ทั้ง
สิ นค้าพื้นเมืองสิ นค้าสมัยใหม่ รวมไปถึงร้านกาแฟ และได้โด่งดังจากซี รี่ยเ์ รื่ อง Running Man ที่มาถ่ายทาที่นี่ จึงทาให้
หมู่บา้ นวัฒนธรรมคัมชอนแห่ งนี้ เป็ นที่ รู้จกั มีนกั ท่องเที่ ยวชาวเกาหลีและต่างประเทศมาเที่ยวกันมากขึ้น จากนั้น นา
ท่านเดิ นทางสู่ Songdo Skywalk (ซองโด สกายวอล์ ค) เป็ นสะพานชมวิวที่ทอดยาวลงไปในทะเลความยาวประมาณ
104 เมตร ตั้งอยูบ่ ริ เวณชายหาดซองโด นอกจากนี้ยงั เป็ นที่ถ่ายทารายการ ดังของเกาหลี เช่น We Got Married ฯลฯ นา
ท่านเดิ นทางสู่ พิพิธภัณฑ์ สาหร่ าย (Seaweed Museum) ซึ่ งท่านจะได้เรี ยนรู ้การทาสาหร่ ายของชาวเกาหลี ประวัติ
ความ เป็ นมาและความผูกผันที่ชาวเกาหลีที่มีต่อสาหร่ าย จากนั้นเก็บภาพความประทับใจ กับการสวม ใส่ ชุดประจา
ชาติของประเทศเกาหลีใต้ “ฮันบก” จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ปูซานทาวเวอร์ (Busan Tower) ตั้งอยู่ในสวนยองดูซาน
ปูซานทาวเวอร์ แห่ งนี้ สู ง 69 เมตร สู งกว่าระดับน้ าทะเล 120เมตร ถือเป็ น Landmark สาคัญของเมือง สาหรับชั้นแรก
ของหอคอย เป็ นบริ เวณขายของที่ระลึก และงานหัตถกรรมแบบดั้งเดิ มของเกาหลี เช่น พวงกุญแจ,เครื่ องปั้ นดิ นเผา
,ตุ๊กตา และอื่ นๆ อี กมากมายคนที่ มาเที่ ยวที่ นี่ ส่ วนมากจะเป็ นคู่รั ก ทั้งชาวเกาหลี และนักท่ องเที่ ย วต่ า งชาติ คู่ รั ก
ส่ วนมากจะเตรี ยมกุญแจมาคล้องตรง ที่ราวระเบียงรอบฐานของหอคอย เพราะมีความเชื่ อว่าคู่รักที่ได้มาคล้องกุญแจ
ที่ นี่จะรั กกันยาวนานตลอดไป ส่ วนด้า นบนสุ ดของหอคอยเป็ นจุ ด สาหรั บชมวิ วทิ วทัศ น์ข องเมื องปู ซานแบบพา
โนราม่า 360องศา ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์และกุญแจคู่รัก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร --- เมนูไก่ ต๋ นุ โสม
แวะชม ศู นยร์ วมเครื่ องสาอางค์ เลื อกซื้ อผลิตภัณฑ์บารุ งผิวหน้าและเครื่ องสาอางค์หลากหลายแบรนด์ อาทิ B2B
,Closee Dr.,Rojukiss, ครี มเมือกหอยทาก, เซรั่มพิษงู, ครี มโบท็อก, เจลอโรเวร่ า ครี มน้ าแตก, BB Cream ฯลฯ แวะชม
ร้านน้ ามันสนเข็มแดง มหศัจรรย์แห่ งธรรมชาติ ผ่านผลงานการวิจยั มากมายจากมหาวิทยาลัยแห่ งชาติ โซล ประเทศ
เกาหลีใต้มีสรรพคุณช่วยลดไขมันแั ละน้ าตาลในกระแสเลือด ป้ องกันการเกิดเส้นเลือด ตีบ แตก ตัน และสามารถล้าง
สารพิษในร่ างกายเพื่อเพิ่มภูมิตา้ นทานและทาให้อายุยืนแบบชาวเกาหลี ช้อปปิ้ งสิ นค้าปลอดภาษี ณ Duty Free ให้
ท่านได้เลือกซื้ อสิ นค้าแบรนด์ เนมนาเข้าจากต่างประเทศมากมายหลากหลายชนิด จากนั้น นาท่านเดินทางสู่ ตลาดปลา
จากัลชิ (Jagalchi Market) แหล่งรวมขายส่ งปลาทุกชนิด ทุกวันจะมีของสดของทะเลมากมายนามาประมูลกันในยาม
เช้ามืด และช่วงสายยังสามารถซื้ อในราคาปลีกที่ค่อนข้างถูก จากนั้น นาท่านเดิ นทางสู่ ตลาดนัมโพดง (Nampodong
Street) แหล่งช้อปปิ้ งขนาดใหญ่อีกแห่ งหนึ่งของเมืองปูซาน ที่นี่เต็มไปด้วยร้านค้า เสื้ อผ้า เครื่ องประดับ เครื่ องสาอาง
ของฝาก ของที่ระลึก มากมายให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งอย่างจุใจอีกทั้งยังมีอาหารแบบ Local ให้ท่านได้เลือกทานแบบเต็มที่
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร --- BUFFET AT JAGALCHI
นาท่ านเข้ าสู่ ที่พกั โรงแรม ARBAN HOTEL หรือเทียบเท่ า
(ชื่ อโรงแรมที่ พัก ทางบริ ษัทจะทาการแจ้ งพร้ อมใบนัดหมาย 5-7 วัน ก่ อนวันเดินทาง)
วัดแฮดงยงกุงซา – แทกู – หมู่บ้านอซกล – ตลาดซอมุน – ถนนสตรีทฟู้ ด - Super Market – สนามบินนานาชาติแทกู
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้น นาท่านเดินทางสู่ วัดแฮดงยงกุงซา(Haedong Yonggungsa Temple) วัดเก่าแก่ที่สวยสุ ดในปูซาน สร้างอยูบ่ น
โขดหิ นริ มทะเล มาตั้งแต่ปี 1376 และได้ทาการบูรณะอีกครั้งในปี 1970 จนมาถึงปั จจุบนั โดยจะมีเจดียส์ ามชั้น และ
สิ งโตสี่ ตวั หันหน้าออกไปทางทะเล ซึ่ งสิ งโตทั้งสี่ ตวั นี้ คื อสัญลักษณ์ ของความยินดี ความโกรธ ความเศร้ า และ
ความสุ ข ท่านสู่ ศูนย์ โสมรัฐบาล ซึ่ งรับรองคุณภาพจากรัฐบาล เป็ นโสมที่อายุ 6 ปี ซึ่ งถือว่ามีคุณภาพดีที่สุด ให้ท่านได้

กลางวัน
บ่ าย

21.10 น.
01.10+1 น.

เลือกซื้ อโสมคุณภาพและราคาถูกกว่าไทย 2 เท่า โสมเกาหลีถือเป็ นยาบารุ งร่ างกาย หรื อสามารถซื้ อเป็ นของฝากจาก
ประเทศเกาหลี จากนั้นนาทุกท่านเดินทางกลับสู่ เมืองแทกู
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร --- ชาบูชาบู
นาท่านชม หมู่บ้านอซกล (Daegu Otgol Village) ตั้งอยู่บริ เวณเขาพัลกงซาน หมู่บา้ นเก่าแก่เป็ นที่อยูข่ องพวกขุนนาง
และชนชั้นสูง แห่งยุคสมัยราชวงศ์โชซอน ถูกสร้างขึ้นในปี 1630 โดยตระกูล Choi ตระกูลเก่าแก่ของเมืองแทกู เป็ นที่
รู ้จกั กันดีในฐานะสถานที่ถ่ายทารายการชื่อดังอย่าง RunningManและซี รียเ์ รื่ อง Jekyll and Hyde
จากนั้นนาท่านเดิ นทางสู่ ตลาดซอมุน หนึ่ งในตลาดที่ เก่าแก่ที่สุดของเมืองแทกู ดาเนิ นการค้ามาตั้งแต่สมัยโซชอน
ปั จจุ บ ันเป็ นตลาดใหญ่ ที่ร วมสิ นค้า อุปโภค บริ โ ภคไว้หลากหลาย ประเภทเปรี ย บเสมื อนย่า นจตุ จักร ประตูน้ า
เดินทางสู่ ถนนสตรี ทฟู้ ด เต็มไปด้วยร้านอาหารพื้นเมืองยอดนิ ยมของเกาหลี กระจายตามสองฝั่งถนน จากนั้นนาท่าน
แวะละลายเงินวอน Super Market เลื อกซื้ อสิ นค้าเกาหลี โ ดยเฉพาะของกิ น เช่ น บะหมี่ ซินราเมี ยน (มาม่ าสไตล์
เกาหลี ),อูดง้ ,กิ มจิ ,ขนมช็อคโก้พาย,น้ าจิ้ มปรุ งรสหมูย่างเกาหลี ,ไก่ต๋ ุ นโสมสาเร็ จรู ปในราคาพิ เศษ จากนั้นนาท่ าน
เดินทางสู่ ล็อตเต้ เอาท์ เลท(Lotte Outlet) เป็ น Outlet ที่ใหญ่ที่สุดในปูซาน สวรรค์นกั ช้อป ละลายเงินวอนอย่างคุม้ ค่า
ศูนย์รวมสิ นค้าแฟชั้น กว่า 500 แบรนด์ รวมกันอยูท่ ี่นี่ มีสินค้าราคาพิเศษ ลดกันทุกวัน ด้วยราคาที่ลดตั้งแต่ 30-80% มี
สิ นค้าให้เลื อกช้อปปิ้ งมากมาย ทั้งHi- End ,Hi -Street เช่ น Prada ,Gucci ,Bean Pole,Polo, MCM, Nike และ Adidas
เป็ นต้นได้เวลาพอสมควรเดินทางสู่สนามบินแทกู
ได้ เวลาพอสมควรเดินทางสู่ สนามบินแทกู
เดินทางกลับ กรุ งเทพฯ โดยสายการบิน t’Way เที่ยวบินที่ TW105
ถึง สนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
--------------------------------------------------

หมายเหตุ : หากท่ านต้ องซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศเพือ่ ไปและกลับกรุงเทพฯกรุณาแจ้ งบริษัท ก่ อนทาการจอง มิฉะนั้น บริษัทฯ มิสามารถ
รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

ข้ อควรควรทราบ :


การลงร้ านสิ นค้ าพืน้ เมือง หรือร้ านช้ อปต่ างๆ ที่ระบุไว้ ในรายการทัวร์ มผี ลต่ อราคาทัวร์ ที่เสนอ จึงขอเรียนให้ ทุกท่ านทราบว่ า
จาเป็ นต้ องรบกวนทุกท่ านแวะชม ซื้อหรือไม่ ซื้อขึน้ อยู่กบั ความพอใจของลูกค้ าเป็ นหลัก ไม่ มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น

อัตราค่าบริการ
เด็ก อายุ 2-12 ปี

กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ พัก
ห้ องละ 2-3 ท่าน

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

พักกับ 1 พักกับ 2 ผู้ใหญ่ พักกับ 2 ผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่
ไม่ มีเตียง
มีเตียง

พักเดี่ยว
เพิม่ ท่านละ

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 [ เด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบ ] 5,000.- / ท่าน ***

้ าหร ับลูกค้าทีถ
**ราคานีส
่ อ
ื พาสปอร์ตไทยเท่านน!!
ั้
**
**สาเนาหน้ าพาสปอร์ ตผู้เดินทาง (*จะต้ องมีอายุเหลือมากกว่ า 6 เดือนก่ อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับ*) กรุ ณาตรวจสอบก่ อน
ส่ งให้ บริษทั มิฉะนั้นทางบริษทั จะไม่ รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ ตหมดอายุและด่ านตรวจปฏิเสธการออกและเข้ าเมืองท่ าน*** กรุ ณาส่ ง
พร้ อมพร้ อมหลักฐานการโอนเงินมัดจา หรือส่ งพร้ อมยอดคงเหลือ**
อัตรานีร้ วม
 ค่าตัว๋ โดยสารเครื่ องบินไป-กลับชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามที่ระบุในรายการ (ตัว๋ กรุ๊ ปไม่สามารถเลื่อนวัน
กลับได้ ต้องไป-กลับพร้อมคณะเท่านั้น ) ที่นงั่ เป็ นไปตามสายการบินจัดสรรตามกรุ๊ ปทัวร์ ไม่สามารถระบุได้
 ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
 ค่าที่พกั ตามระบุในรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุหรื อเทียบเท่า
 ค่ายานพาหนะนาเที่ยวตามรายการ
 ค่าน้ าหนักสัมภาระ สายการบิน T’WAY (TW) กาหนดน้ าหนักสัมภาระโหลดใต้ทอ้ งเครื่ องไป-กลับ ท่านละ 20กก. สัมภาระ
ถือขึ้นเครื่ อง(Carry on) 7กก.
 ค่าหัวหน้าทัวร์นาท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง การชดเชยอุบตั ิเหตุส่วนบุคคลกรณี เสี ยชีวิตสูญเสี ยอวัยวะ สายตาหรื อทุพพลภาพถาวร
สิ้ นเชิง 1,000,000 บาท การรักษาพยาบาลต่ออุบตั ิเหตุแต่ละครั้ง500,000บาท(เงื่อนไขตามกรมธรรม์)ไม่รวมประกันสุ ขภาพ
ท่านสามารถสัง่ ซื้ อประกันสุ ขภาพเพิ่มได้
อัตรานีไ้ ม่ รวม
 พาสปอตต่างชาติ (ชาระเพิ่ม 800บาท/ท่าน)
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าทาหนังสื อเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรี ด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และเครื่ องดื่มที่
สัง่ เพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสัง่ เพิ่ม กรุ ณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
 ค่าทิปคนขับรถและไกด์ทอ้ งถิ่นท่านละ 50,000วอน หรื อ 1,500บาท ต่อท่านตลอดทั้งทริ ป(ชาระที่สนามบิน)
 ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (กรณี ที่ท่านต้องการใบเสร็ จรับเงินในนามบริ ษทั หรื อต้องการใบกากับภาษี)
 ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระที่หนักเกินจากสายการบินกาหนด (ปกติ 15 กก.)
 ค่าวีซ่าสาหรับพาสปอร์ตต่างด้าว

กรุ ณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ ต 2)ใบประจาตัวคนต่ างด้ าว 3)ใบสาคัญถิ่นที่อยู่ 4)สาเนาทะเบียนบ้ าน(ถ้ ามี) 5)สมุดบัญชี
เงินฝาก(ถ้ ามี) 6)รู ปถ่ ายสี 2 นิว้ 2 รู ป แล้ วทางบริษทั ฯจะเป็ นผู้ดาเนินการยืน่ วีซ่าให้ ท่านโดยจ่ ายค่ าบริการต่ างหาก
(สาหรับหนังสื อเดินทางต่ างด้ าว เจ้ าของหนังสื อเดินทางต้ องทาเรื่องแจ้ งเข้ า-ออกด้ วยตนเองก่ อนจะยืน่ วีซ่า)
ประกาศสาคัญ รับเฉพาะผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว ค่าทัวร์ที่จ่ายให้กบั ผูจ้ ดั เป็ นการชาระแบบจ่ายชาระขาด และผูจ้ ดั ได้ชาระ
ให้กบั สายการบินและสถานที่ต่างๆ แบบชาระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรื อใช้บริ การตาม
รายการไม่ดว้ ยสาเหตุใด หรื อได้รับการปฏิเสธการเข้าหรื อออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้)
ทางผูจ้ ดั ขอสงวนสิ ทธิ การคืนเงินสดส่ วนใดๆ รวมทั้งค่าตัว๋ เครื่ องบินให้แก่ท่าน
*ขอสงวนสิ ทธ์ในการปรับเปลี่ยนราคาเพิ่ม หากมีการปรับขึ้นของภาษีน้ ามันหรื อภาษีใดๆ จากสายการบิน *
หมายเหตุสาคัญ : ราคาและค่าบริ การเป็ นราคาตัว๋ เครื่ องบินโปรโมชัน่ เมื่อชาระเงินค่าจองทัวร์ ค่าทัวร์ มิสามารถเปลี่ยนแปลง วัน
เดินทาง ชื่อผูเ้ ดินทาง และ/หรื อ ยกเลิก เลื่อนวันเดินทาง ขอคืนเงินมัดจา ค่าทัวร์ได้ทุกกรณี และ กรณี ที่ท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด
โดยเครื่ องบินภายใน กรุ ณาแจ้งบริ ษทั ฯก่อนที่ทาการจองตัว๋ เครื่ องบิน มิฉะนั้น บริ ษทั ฯไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น กรณี กรุ๊ ปไม่
สามารถออกเดินทางโดยจานวนสมาชิกไม่ถึง 20 ท่าน บริ ษทั ฯแจ้งท่านก่อนการเดินทาง 7 วัน โดยคืนเงินค่าทัวร์ให้กบั ท่านทั้งหมด
หรื อเลื่อนการเดินทางในช่วงการเดินทางอื่น และค่าบริ การนี้รับเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านั้น และกรณีที่ท่านเมือ่ เดินทางถึงแล้ ว
ไม่ ท่องเที่ยวพร้ อมคณะบริษทั ฯขอเรียกชาระเงินเพิม่ ท่ านละ 300 USD ประเทศเกาหลีใต้จะมีช่างภาพมาถ่ายรู ป และช่วยดูแลอานวย
ความสะดวกตลอดการเดินทาง และวันสุ ดท้ายช่างภาพจะนาภาพถ่ายมาจาหน่ายกับลูกทัวร์ หากว่าท่านใดสนใจสามารถซื้ อได้ แต่ถา้
ท่านใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้ งซื้ อ เพราะทางบริ ษทั ทัวร์ไม่มีการบังคับลูกทัวร์ซ้ื อแต่อย่างใด แต่เป็ นการบอกกล่าวล่วงหน้า
ข้ อความสาคัญ โปรดอ่ านอย่ างละเอียด
ในกรณี ที่ลูกค้าเดินทางไปประเทศเกาหลีใต้ แล้วไม่สามารถผ่าน เข้า-ออก นอกประเทศได้ ทาให้ลกู ค้าต้องถูกส่ งตัวกลับเข้า
ประเทศไทย จึงมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการเปลี่ยนตัว๋ ขากลับ และรวมถึงค่าบริ การอื่นๆที่เกิดขึ้นด้วย ฉะนั้น ลูกค้าจะต้องเป็ น
ผูร้ ับผิดชอบในค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นที่ทางประเทศนั้นๆเรี ยกเก็บ ทางผูจ้ ดั และทางสายการบินจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในทุก
กรณี หรื อต้องรอกลับประเทศไทยในเที่ยวบินถัดไปที่มีที่นงั่ ว่าง หรื อตามวันเดินทางของตัว๋ เครื่ องบิน ทั้งนี้ข้ ึนอยูท่ างเจ้าหน้าที่ตรวจคน
เข้าเมืองของประเทศเกาหลีใต้และสายการบินเป็ นผูพ้ ิจารณา ทางผูจ้ ดั ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ ** ตม.ตรวจคนเข้าเมืองประเทศ
เกาหลีใต้จะมีการสุ่ มตรวจ และอาจมีการเรี ยกไปสัมภาษณ์ ในการที่ทางตรวจคนเข้าเมืองเรี ยกสัมภาษณ์น้ นั ขึ้นอยูก่ บั ทางตรวจคนเข้า
เมืองเป็ นผูพ้ ิจารณา และอยูใ่ นดุลพินิจของทางเจ้าหน้าที่ ตม. ทางบริ ษทั ทัวร์ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้

การสารองที่นั่งและชาระเงิน
 ยืนยันการสารองที่นั่งกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย พร้ อมส่ งสาเนาหนังสื อเดินทาง
 ชาระเงินมัดจาภายใน 2 วันนับจากวันที่จอง เงิ นมัดจาถือเป็ นการยืนยันการจองของท่าน
o เกาหลี ท่ านละ 10,000 บาท
 ค่าทัวร์ ส่วนที่เหลือทั้งหมด ชาระล่วงหน้า 21 วันก่อนเดินทาง





หากท่านไม่ชาระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามกาหนดวันดังกล่าว ทางบริ ษทั ฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข และ
ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงินมัดจา
หลังจากสารองที่นงั่ เรี ยบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายจะนัดวัน-เวลา ไปรับหนังสื อเดินทางและเอกสารอื่นที่แจ้งไว้ในโปรแกรม
เพื่อดาเนินการยื่นขอวีซ่า (สาหรับประเทศที่ตอ้ งทาวีซ่า)

เอกสารใช้ ในการเดินทาง
-

หนังสื อเดินทางที่เหลืออายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือน **กรณี ทาหนังสื อเดินทางเล่มใหม่กรุ ณาเตรี ยมหนังสื อเดินทางเล่มเก่าไปด้วย ณ
วันเดินทาง หนังสื อรับรองการทางานเป็ นภาษาอังกฤษ (ตาแหน่ง, เงินเดือน)

-

สาเนาบัตรพนักงาน และสาเนากบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมเซ็นสาเนาถูกต้อง

-

กรณี ที่ท่านเป็ นเจ้าของกิจการกรุ ณาเตรี ยมสาเนาหนังสื อจดทะเบียนที่มีชื่อท่านพร้อมเซ็นรับรองสาเนา

-

กรณี เป็ นนักเรี ยนนักศึกษาเตรี ยมหนังสื อรับรองจากทางสถาบันเป็ นภาษาอังกฤษ

-

การเรี ยกเก็บเอกสารเพิ่มเติมนี้เพือ่ ประโยชน์ในการเดินทางเข้าประเทศเกาหลีของท่านที่ทางบริ ษทั จะได้แจ้งให้หวั หน้าทัวร์ทราบเพือ่ ให้
คาแนะนาท่านในการเข้าเมืองเกาหลีใต้

การยกเลิกการจอง : เนื่องจากเป็ นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋ เครื่ องบินเป็ นราคาแบบซื้อขาด เมื่อท่านตกลงจองทัวร์โดยจ่ายเงินมัดจา หรื อ ค่าทัวร์ท้ งั
หมดแล้ว ขอสงวนสิ ทธิในการยกเลิกการเดินทาง เลื่อนการเดินทาง ขอคืนเงินไม่วา่ กรณี ใดทั้งสิ้น
หมายเหตุ
กรุ ณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทาการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริ ษทั ฯ และเมื่อท่านตกลงชา
ระเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ท้ งั หมดกับทางบริ ษทั ฯ แล้ว ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ทจี่ ะเลือ่ นการเดินทางหรือปรับราคาค่ าบริการขึน
้ ในกรณีทมี่ ผี ้รู ่ วมคณะไม่ถึง 25 ท่ าน
2. ขอสงวนสิ ทธิ์ การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่ งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
3. บริ ษท
ั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
4. บริ ษท
ั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล,

ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่ งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
5. บริ ษท
ั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่ งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบตั ิเหตุจาก

ความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ ท้ งั หมดกับทางบริ ษท
ั ฯ แล้ว ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
7. รายการนี้ เป็ นเพียงข้อเสนอที่ตอ้ งได้รับการยืนยันจากบริ ษท
ั ฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สารองโรงแรมที่พกั ในต่างประเทศเรี ยบร้อยแล้ว โดย

โรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
ั กรุ๊ ปที่เข้าพัก โดยมีหอ้ งพักสาหรับผูส้ ูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ ได้ โดยอาจจะขอ
8. การจัดการเรื่ องห้องพัก เป็ นสิ ทธิ ของโรงแรมในการจัดห้องให้กบ
เปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผูท้ ี่พกั ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ความพร้อมให้บริ การของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้

9. กรณี ผเู ้ ดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเช่น ใช้ววิ แชร์ กรุ ณาแจ้งบริ ษท
ั ฯ อย่างน้อย 7วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น บริ ษทั ฯไม่

สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผูจ้ ดั ไม่มีสิทธิ ในการให้คาสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้ นแทนผูจ้ ดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ ีอานาจของผูจ้ ดั

กากับเท่านั้น
11. ผูจ้ ดั จะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่ องจากเป็ นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณี ที่ผเู ้ ดินทางไม่ผา่ นการพิจารณา

ในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่วา่ จะเป็ นกองตรวจคนเข้าเมืองหรื อกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการ
กระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรื อ การถูกปฏิเสธในกรณี อื่น ๆ
12. กรณี ตอ้ งการพักแบบ 3ท่าน ต่อห้องหรื อห้องแบบ3เตียง TRIPLE กรณี โรงแรมมีหอ้ ง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิ ทธิ ในการจัดห้องให้เป็ นแบบ

แยก 2ห้อง คือ 1ห้องพักคู่ และ 1ห้องพักเดี่ยว โดยไม่ค่าใช้จ่ายเพิ่ม
13. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของเกาหลี หรื อ วันเสาร์ อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจทาให้เวลาในการท่องเที่ยวและ ช้

อปปิ้ งแต่ละสถานที่นอ้ ยลง โดยเป็ นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขับรถในการบริ หารเวลา ซึ่งอาจจะขอความร่ วมมือจากผูเ้ ดินทางในบางครั้ง
ที่ตอ้ งเร่ งรี บ เพื่อให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม
14. บริ การน้ าดื่มวันละ1ขวดต่อคนต่อวัน เริ่ มในวันที่2ของการเดินทางถึงวันที่5ของการเดินทางรวมจานวน 4 ขวด
15. การบริ การของรถบัสนาเที่ยวเกาหลี ตามกฎหมายของประเทศเกาหลี มัคคุเทศก์และคนขับจะเป็ นผูบ
้ ริ หารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ข้ นึ อยู่

กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็ นหลัก จึงขอสงวนสิ ทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง
16. การประกันภัย ที่บริ ษท
ั ฯได้ทาไว้สาหรับความคุม้ ครองผูเ้ ดินทาง เป็ นการการประกันอุบตั ิเหตุจากการเดินทางท่องเที่ยว ตาม พ.ร.บ การ

ท่องเที่ยว เท่านั้น ไม่ได้ ครอบคลุมถึง สุ ขภาพ การเจ็บไข้ ได้ ป่วย ท่านสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริ ษทั ฯได้ และทางบริ ษทั ฯถือว่าท่านได้
เข้าใจและยอมรับข้อตกลงแล้วเมื่อท่านชาระเงินค่าทัวร์
(ท่านสามารถซื้ อประกันสุ ขภาพ ในระหว่างการเดินทางได้ จากบริ ษท
ั ประกันทัว่ ไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุม้ ครองให้ละเอียด)
17. ผูจ้ ดั จะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่ องจากเป็ นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณี ที่ผเู ้ ดินทางไม่ผา่ นการพิจารณา

ในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่วา่ จะเป็ นกองตรวจคนเข้าเมืองหรื อกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการ
กระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรื อ การถูกปฏิเสธในกรณี อื่น ๆ

