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กำหนดกำรเดิ นทำง
มีนำคม – พฤษภำคม 2563
วันแรก
กรุงเทพฯ (สนำมบิ นสุวรรณภูมิ) – เกำหลีใต้(สนำมบิ นพูซำน)
22.30 น.
คณะเดินทางพร้อมกันที่สนามบิน สุวรรณภูม ิ ชัน้ 4 ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์เช็คอิน M ประตู 6
สายการบิน KOREAN AIR (KE) เจ้าหน้าที่จากบริษทั ฯคอยต้อ นรับและอานวยความสะดวกให้ท่าน
ก่อนขึน้ เครือ่ ง
วันที่สอง
01.35 น.
09.00 น.

กลางวัน

สนำมบิ นนำนำชำติ พซู ำน – นัง่ เคเบิ้ ลคำร์ขึ้นจุดชมวิ วภูเขำพัลกงซำน – ชมวิ วมุมสูงหอคอย
83 – เมืองแดกู – คิ มควำงซอกสตรีท
ออกเดินทางสู่ออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน KOREAN AIR เทีย่ วบินที่ KE662
เดินทางถึงสนามบินนานาชาติคมิ เฮ เมืองพูซาน (เนื่องจากเป็ นราคาพิเศษ ทางผูจ้ ดั จะเป็ นผูเ้ ลือกให้)
หลังผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมือ งและศุลกากรแล้ว รถโค๊ ชรอรับท่านเพื่อท่องเที่ยวตามโปรแกรม
เพื่อให้รายการท่องเทีย่ วเป็ นไปตามกาหนดการ ทางคณะทัวร์จะออกเดินทางจากสนามบินหลังเวลา
เครื่องลงประมาณ 1.30 ชัวโมง
่
ท่านที่ตดิ สัมภาษณ์ท่ดี ่านตรวจคนเข้าเมือง หากท่านผ่านเข้าเมือง
เรียบร้อย ท่านต้องเดินทางไปพบกับคณะทัวร์ดว้ ยตนเอง และไม่สามารถเรียกร้องค่าเดินทางจากทาง
ผูจ้ ดั ได้ นาท่านเที่ยว เมืองแฟชันแดกู
่
นครบาลทีม่ ขี นาดใหญ่เป็ นอันดับสามของเกาหลี เมืองแห่ง
สาวงาม แอปเปิ้ ลดัง สิง่ ทอแฟชัน่ ผังเมืองเจ๋ง เแหล่งรวมคาเฟ่ สตรีทสุดชิก และเป็ นเมืองที่มกี าร
จัดการแข่งขันฟุตบอลโลก ในปี ค.ศ.2002
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1) เมนูบลู โกกิ
นาท่านไปนัง่ เคเบิ้ ลคำร์ท่มี คี วามยาว 1.2 กิโลเมตร ขึน้ ไปสู่จุดชมวิวของภูเขำพัลกงซำน ภูเขาพัล
กงซานสถานทีม่ ชี ่อื เสียงของเมืองแดกูและเป็ นเทือกเขาทีม่ ยี อดเขาอยูห่ ลายยอดมีหนิ รูปทรงสวยงาม
เป็ นธรรมชาติทห่ี าดูได้ยาก มีความสูงถึง 1,192 เมตร ตามความเชื่อของคนเกาหลี เชื่อว่าภูเขาพัลกง
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ซานเป็ นภูเขาศักดิ ์สิทธิ ์เพราะภูเขามีลกั ษณะคล้ายกับรูปร่างของพระพุทธรูปสามองค์ ภูเขาลูกนี้เกิด
จากการก่อตัวของหินแกรนิตทีส่ วยงามผสมผสานกันได้อย่างลงตัวกับหินและป่ าไม้ทห่ี นาแน่ น จึงเป็ น
สถานที่ท่นี ่ าสนใจสาหรับนักท่องเที่ยวตลอดทัง้ ปี (ฟรี ! บัตรกระเช้าเคเบิลคาร์ขน้ึ จุดชมวิว หากปิ ด
ให้บริการ งดคืนเงินค่าบัตร) ...จากนัน้ นาท่าน ขึ้นลิ ฟท์สู่จุดชมวิ วมุมสูง บนชัน้ 77 และ 78 บน
หอคอย 83 ทำวเวอร์ รูปทรงแปดเหลี่ยม ที่มคี วามสูง 202 เมตร ตัง้ โดดเด่นในสวนสนุ กอีเวิลด์ EWorld บริเวณสวนสาธารณะสไตล์ยุโรบ ดูรยู Duryu ให้ท่านได้ชมมหานครแดกูแบบรอบทิศ 360
องศา ภายในหอคอยแห่งนี้ มีรา้ นขายของทีร่ ะลึก ร้านอาหาร และ ร้านคาเฟ่

นาท่าน นัง่ รถชมเมืองแดกู เมืองแห่งนี้ยงั เต็มไปด้วยความร่มรืน่ ของต้นไม้ ผ่านชมสถานทีร่ าชการ
ผ่ านสวนสาธารณะโดโยใจกลางเมือ ง ผ่ านศูนย์วฒ
ั นธรรม ผ่ านมหาวิ ทยาลัยแห่งชาติแดกู ผ่ าน
เทศบาลเมืองแดกู เดินสายสาคัญ เส้นถนน 3.1 กับบันได 90 ขัน้ แวะเดินชมภายนอกของโบสถ์โป
รแตสแตนต์ แห่งแรกในแดกู เกิดขึน้ จากขบวนการอิสรภาพ 3.1 ทัวประเทศ
่
ในเดือนมีนาคม ปี ค.ศ.
1919 โดยถนนบันไดนี้ถูกใช้เป็ นทางเดินผ่าน และ ไม่ไกลกัน มีจุด หลบซ่อนตัวนักเรียนจากตารวจ
ญีป่ ่ นุ หากเราเดินผ่านถนนเส้นนี้ลงไป จะพบกับ โบสถ์คริสตจักรคาทอลิกเคซาน Gyesan โบสถ์โป
รแตสแตนต์แห่งแรกในแดกู

นาท่านชม คิ มควำงซอกสตรีท ถนนเสียงเพลงและคาเฟ่ สุดเก๋...ทีด่ อู บอุ่นและแสนโรแมติก (มิสเตอร์
คิมควางซอก เป็ นนักดนตรีโฟลคซองระดับตานานของเกาหลีในช่วงยุค ’80 และ ’90) มิสเตอร์คมิ
กวางซอกเป็ นคนแทกู แ ต่ ก าเนิด ก่ อ นที่ค รอบครัว จะย้ายไปอยู่ก รุงโซล ท่านได้ส ร้างผลงานและ
ชื่อเสียงโด่งดังในวงการเพลงก่อนจะท่านจะเสียชีวติ ในช่วงปี ค.ศ. 1996 ทางชาวเมืองแทกูจงึ สร้าง
ถนนศิลปิ น เพื่อเป็ นเกียรติกบั ท่าน ปั จจุบนั เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวสาคัญ โดยในช่วงเย็นของทุกวัน
หรือ ช่วงเสาร์และอาทิตย์ ก็จะมีศลิ ปิ นมาทาการแสดงเพลงของท่านกันแบบสด คนท้องถิน่ จะมานัง่
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ฟั งเพลงกันอย่างไม่ขาดสาย ปั จจุบนั มีนักร้องศิลปิ นหลายท่านทีย่ งั นาเนื้อร้องและทานองกลับมาร้อง
กันอยู่
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (2) เมนูหมูยา่ งคาลบี
นาท่านเข้าสู่ทพ่ี กั เนื่ องจำกเป็ นรำคำพิ เศษ เกำหลีจะเป็ นผูเ้ ลือกและจัดห้ องพัก 3 คืน
ที่เมืองแดกู หรือ เมืองพูซำน หรือ เมืองอื่นๆในจังหวัดเคียงนัมหรือจังหวัดเคียงบุก ระดับ 3
ดำวเกำหลี
อุทยำนแทจงแด – ORYUKDO SUNRISE PARK – สะพำนแขวนควังอัน – ศูนย์เวชสำอำง –
วัดแฮดงยงกุงซำ – ชำยหำดแฮฮุนเด – ท่ำเรือยอร์ชเบย์101 – ชำยหำดควังอำลิ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (3) นาท่านเทีย่ ว อุทยำนแทจงแด ตัง้ อยู่ท่เี กาะยงโด
บริเวณรอบอุทยานแห่งนี้ มีลกั ษณะเป็ นภูเขา และหน้าผาสูงชันติดทะเลซึ่งอยู่ต่ าลงไป 150 เมตรซึ่ง
เป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่มชี ่อื เสียงมากอีกแห่งหนึ่งในเมืองพูซาน อิสระให้ท่านชมวิวทิวทัศน์ ของรอบ
อุทยานทีร่ ายล้อมไปด้วยต้นไม้ ดอกไม้ นับไม่ถ้วน และสัมผัสกับความสวยงามของทะเล และหน้าผา
สูงชัน พร้อมสวนสาธารณะทีห่ นาแน่ นไปด้วยต้นไม้สเี ขียว และสิง่ สันทนาการต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะ
เป็ นสระว่ายน้ าทีส่ ามารถมองเห็นทะเล, ร้านค้าขายของขบเคีย้ ว และร้านขายของทีร่ ะลึกทิวทัศน์รอบ
ๆ จะมองเห็นหินผา และประภาคารสีขาวสวยงาม (ฟรี !!! บัตรนัง่ รถ Danubi Tram ไปกลับขึน้ ลง
อุทยานแห่งนี้ หากสถานที่ปิดให้บริการนี้ ด้วยสาเหตุใดๆ ท่านอาจจะต้องเดินขึน้ ลงไปกลับ) จากนัน้
นาท่านชม Oryukdo Sunrise Park ชมความงามของทิวทัศน์ท้องทะเล ซึ่งมีทางเดินเป็ น Skywalk
สูงถึง 35 เมตร ทีม่ ลี กั ษณะเหมือนกีบม้า พื้นเป็ นกระจกสามารถมองเห็นด้านล่างได้ มีความหนาถึง
55.49 มิลลิเมตร ทาให้โครงสร้างปลอดภัย สร้างขึน้ มาภายใต้รปู แบบ “ เดินไปทัวท้
่ องฟ้ า ” Oryukdo
Sunrise Park ถูกสร้างขึน้ เมือ่ วันที่ 12 กันยายน 2012 ซึง่ ถือเป็ นจุดแบ่งระหว่างทะเลตะวันออกและ
ภาคใต้

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3) เมนูไก่ตุ๋นโสม
นาท่าน ข้ำมสะพำนแขวนควังอัน หรือ สะพานเพชร เป็ นสะพานแห่งแรกในเกาหลีทท่ี อดข้ามทะเล
ที่เชื่อมโยงระหว่างใจกลางเมืองสู่ชายหาดและศูนย์ประชุม มีความยาวกว่า 7.4 ก.ม. โดยช่วงกลาง
ของสะพานระยะทาง 0.9 กิโลเมตร อีกทัง้ ยังเป็ นสะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุ ดของประเทศเกาหลี
ได้ ร ับ การออกแบบสร้า งเป็ นสะพานแขวน ใช้ เ วลาถึง 4 ปี ตัง้ แต่ ปี 1994-2003 จึง สร้า งเสร็จ
สมบูรณ์ ใช้งบประมาณในการก่อสร้างถึง 7,899 ล้านวอน สะพานควางอันเป็ นสัญ ลักษณ์ อีกอย่าง
หนึ่งของเมืองปูซาน ทัง้ บริเวณท้องทะเลแห่งนี้ ยังเป็ นจุดชมวิวของท่าเรือยอร์ช เกาะชื่อดัง Oryukdo
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Island ภู เขา Hwangnyeongsan ชายหาด Gwangalli Beach เกาะ Dongbaekseom Island และ
เนิ น เขา Dalmaji Hill ยามค่ าคืน สะพานแห่ งนี้ สว่ างสไวไปด้ว ยไฟ ที่แ สนอบอุ่ น และโรแมนติก
จากนัน้ นาท่านแวะที่ ศูนย์ผลิ ตภัณฑ์ควำมงำม เครื่องสำอำงเวชสำอำง ผูห้ ญิงชาวเกาหลีทงั ้ สาว
ทัง้ ไม่สาว ล้วนให้ความสาคัญกับเรือ่ งผิวหน้าค่อนข้างมาก ให้ท่านได้ ฟั งคาแนะนาการดูแลผิวพรรณ
จากผู้ช านาญการ กลุ่ ม บ ารุงผิว พื้น ฐาน Skin Care และให้ท่ านได้เลือ กซื้อ คอสเมติก หลากยี่ห้อ
คุณภาพที่ไม่มจี าหน่ ายในท้องตลาดทัวไป
่ .....จากนัน้ นาท่านสู่ วัดแห่ งทะเลตะวันออก "แฮดงยง
กุงซำ" ก่อตัง้ ขึน้ ในปี 1376 โดยสร้างอยู่บนโขดหินริมทะเล มองเห็นน้ าทะเลสีฟ้าใสของทะเลใต้ มี
บรรยากาศที่ร่มรื่น ลมพัดสบายกายและใจ แวดล้อมด้วยธรรมชาติท่สี วยงามราวกับภาพวาดที่แต่ง
แต้มโดยจิตรกรฝีมอื เอก ชื่อของวัดหมายถึงพระราชวังของมังกรกษัตริยซ์ ง่ึ ความเป็ นมาของวัดแห่งนี้
ก็ดลู กึ ลับน่าพิศวงดังชื
่ ่อทีต่ งั ้ ไว้ ในบริเวณวัดมีเจดียอ์ งค์ใหญ่ซง่ึ มีผคู้ นแวะเวียนไปสักการะบูชาไม่ขาด
สาย ทาบุญขอพรกับรูปปั ้น 12 นักษัตร ผ่านซุ้มประตูมงั กรทอง ผ่านอุโมงค์เล็กๆ เข้าไปก็จะพบกับ
ทางเดินและบันไดหิน 108 ขัน้ ไปยังจุดชมวิวที่อยู่ด้านบนเพื่อดื่มด่ ากับวิวทิวทัศน์ ท่สี วยงามจนลืม
ความเหนื่อยเมื่อยล้า ภาพของวัดกับแนวโขดหินรูปร่างแปลกตาสุดแล้วแต่จนิ ตนาการของผูม้ องและ
เกลียวน้ าวนทีห่ มุนวนอยู่เบือ้ งล่างทาให้เกิดเป็ นภาพทีส่ วยงามน่ าประทับใจ ยังมีวหิ ารหลัก มีเจดียส์ ูง
3 ชัน้ และสิงโต 4 ตัว เป็ นสัญ ลักษณ์ ของความสนุ ก ความโกรธ ความเศร้า และความสุข ความ
งดงามขององค์เจ้าแม่กวนอิมทีว่ ดั แฮดง ยงกุงซา และภายในวัดก็มสี งิ่ ศักดิ ์สิทธิ ์ให้ได้กราบไหว้ขอพร
มากมาย เช่น ขอลูก ขอการเรียน ขอเงิน ขอความร่ารวย ขอโชค ขอลาภ ขอสุขภาพ

นาท่านชม ชำยหำดแฮฮุนเด รูปปั ้นเมอร์เมด อาคารกระจกกันกระสุนโนริมารุ APEC (ด้านนอก)
แรกเริม่ บริเวณแห่งนี้ มีช่อื เสียงว่าเป็ นแหล่ง ที่ตงั ้ ของน้ าพุรอ้ น และต่อมากลายเป็ นแหล่งพักผ่อนที่
ได้รบั ความนิยมมากในช่ว งฤดูร้อ น โดยเฉพาะในช่ว งวัน หยุ ดยาว จะหนาแน่ น ไปด้ว ยผู้ค น และ
ถึงแม้ว่าในช่วงทีอ่ ากาศหนาวเย็น ผูค้ นก็ยงั คงนิยมเดินเล่นและเล่นว่าวท่ามกลางอากาศทีส่ ดชื่นของ
ชายฝั ง่ ลักษณะของชายหาดเป็ นหาดโค้งเว้ายาว 2 ก.ม. และน้ าไม่ลกึ มากชื่อ Haeundae ได้มาจาก
นามปากกา Hae-un ของนาย Choi-Choi Won นักการเมืองของเกาหลีทห่ี ลงเสน่ หข์ องความงามบน
เกาะนี้ และ ชมความงามของรูปปั ้นเมอร์เมด และ อาคารกระจกกันกระสุนโนริมารุ APEC ทีใ่ ช้ในการ
ประชุมสุดยอดผู้นาเอเปก ปี 2005 แวะถ่ำยรูปเก๋ไก๋ตำมรอยพระเอกนำงเอกเกำหลี ที่ ท่ ำเรือ
ยอร์ช เบย์ 101 ศูนย์กฬี าทางน้ าทีท่ นั สมัย อีกทัง้ ยังมีคลับเฮ้าส์และร้านอาหาร ร้านบาร์เบียร์ อีกจุด
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นัง่ ชิว กินลม ชมบรรยากาศ โดยเฉพาะยามเย็นและค่าคืนทีเ่ งาสะท้อนของตึกระฟ้ าเปิ ดไฟส่องสว่าง
กระทบกับน้าทะเลได้แสงสีสวย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (4) ลิม้ ลองเมนูปหู มิ ะเกาหลีบุฟเฟต์
หลังอาหารให้ท่านเดินเล่นยามค่าคืนที่ ชำยหำดควังอำลิ Gwangalli Beach หนึ่งในชายหาดดัง ไม่
แพ้ช ายหาดแฮอึน แด มีต วามยาว 1.4 กิโลเมตร มีห าดทรายขาวละเอีย ดและน้ าทะเลใสสะอาด
ระหว่างวันจะมีกิจกรรมทางน้ าให้ทามากมายและที่น่ียงั ดึงดูดนักตกปลามากมาย ด้านหน้ าของ
ชายหาดควังกาลีจะมองเห็นสะพานควัง อัน ซึ่งเป็ นสะพานแขวนที่ข้ามทะเลแห่งแรกของเกาหลีท่ี
เชื่อมระหว่างย่านเมืองเก่าของเมืองปูซานกับย่าน Centum ที่เป็ นย่านการค้าเกิดใหม่ของเมือง ช่วง
กลางคืนจะเปิ ดไฟสะท้อนน้ าทะเลสวยงาม มีรา้ นค้า ร้านอาหาร ตัง้ อยู่เรียงรายให้ นัง่ ชิวๆ กินลมกัน
เพลินๆ
นาท่านเข้าสู่ทพ่ี กั เนื่ องจำกเป็ นรำคำพิ เศษ เกำหลีจะเป็ นผูเ้ ลือกและจัดห้ องพัก 3 คืน
ที่เมืองแดกู หรือ เมืองพูซำน หรือ เมืองอื่นๆในจังหวัดเคียงนัมหรือจังหวัดเคียงบุก ระดับ 3
ดำวเกำหลี
เมืองเคียงจู – เขำโทฮัมซำน – วัดพุลคุกซำ – หมู่บ้ำนโบรำณฮันนกเคียวชอน – เมืองพูซำน –
ศูนย์ฮอ๊ กเก็ตนำมู – ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง – ดิ วตี้ฟรี
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั (5) นาท่าน ออกเดิ นทำงไปเที่ ย วชมเมื อ งเคี ยงจู เมือ ง
หลวงเก่าของคาบสมุทร อายุพนั ปี กว่า เปรียบเสมือนบานหน้าต่างเปิ ดให้เห็น ความรุ่งโรจน์ในอดีต
ของอาณาจักรชิลล่า เมือ่ ราวพันปี ทผ่ี ่านมา ระหว่าง 57 ปี ก่ อนคริสต์ศกั ราช ถึง ปี ค.ศ. 935 ช่วงนัน้
ราชอาณาจักรชิลล่า มีเคียงจูเป็ นเมืองหลวงและเป็ นศูนย์กลางของยุคทองแห่งวัฒนธรรม ปั จจุบนั จะ
พบที่ฝังพระศพกษัตริย์ พระเจดีย์ อนุ เสาวรีย์ วัด ตลอดจน ซากอนุ สรณ์ทางประวัตศิ าสตร์ท่กี ระจัด
กระจายอยู่ทวไปในเมื
ั่
องและตามภูเขาที่ล้อมรอบตัวเมือง จึงได้รบั สมญานามว่า " พิพธิ ภัณฑ์ท่ไี ร้
กาแพง " .......สัมผัสมรดกทางวัฒนธรรมของโลกทีถ่ ูกจดทะเบียนโดยองค์การยูเนสโก ขี้นเขำโทฮัม
ซำนเพื่อนมัสกำรพระพุทธรูปศักดิ์ สิ ทธิ์ " ซอกคูรมั กอตโต้ " ที่แกะสลักขึน้ จากหินแกรนิตขาว
ขนาดใหญ่ ประดิษฐานอยู่ในถ้า ณ ยอดเขาโทฮัมซาน ใช้เวลาแกะสลักกว่า 23 ปี โดยมีรปู หินพระ
ในแบบต่ างๆ แกะสลัก บนฝาผนังกว่า 38 องค์ ล้อ มรอบซอกคูรมั กอตโต้ เชื่อ กันว่าคอยปกป้ อ ง
คุม้ ครองชาวเกาหลีจากการรุกรานของชาวต่างชาติ ดื่มน้าแร่เย็นชื่นใจ

สัมผัสมรดกทางวัฒนธรรมของโลกที่ถูกจดทะเบียนโดยองค์การยูเนสโก เดิ นทำงสู่ทิศตะวันตก
ของเขำโทฮันซำน ที่ตงั ้ ของ “ วัดพุลคุกซำ “ วัดใหญ่เก่าแก่และมีช่อื เสียงทีส่ ุดของอาณาจักรชิลล่า
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ของคาบสมุทรเกาหลีในปั จจุบนั สะท้อนถึงจิตวิญญาณของงานศิลปะในอาณาจักรชิลล่า และถือว่า
เป็ นสุดยอดของงานศิลปวัฒนธรรมทางศาสนาพุทธเกาหลี ภายในวัดท่านจะพบสะพานหินทีส่ ร้างตรง
ไปยังโบสกลาง เจดีย์ชนั ้ ยอดสองลักษณะ พระพุทธรูปแกะสลักปรางต่างๆ ถือแบบงานแกะสลักที่
สะท้อนถึงความฉลาดของผูค้ นสถานทีแ่ ห่งนี้ ......ผ่านชมสุสานหลวงอาณาจักรชิลลา ทีต่ งั ้ อยู่กระจาย
กว่า 200 แห่งในเคียงจู และ นัง่ รถผ่านชมหอดูดาวชมซงแด จัดเป็ นหอดูดาวทีเ่ ก่าแก่ทส่ี ุดในโลกและ
ยังปรากฎให้เห็นจนทุกวันนี้ มีลกั ษณะเป็ นรูปขวด สร้างด้วยหินในศตวรรษที่ 7 และเป็ นที่ช่นื ชมของ
นักโบราณคดีทวโลก
ั่
เชื่อกันว่าทางเข้าหอคอยคือหน้ าต่า งทรงสี่เหลี่ยม ซึ่งหันไปทางใต้ตรงกลาง
หอคอยและต้องใช้บนั ไดพาด
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6) เมนูอาหารชุดพืน้ บ้านสไตล์ฮนั ชิซมั พับ
ให้ท่ านอิส ระเดิน เล่ น ที่ หมู่ บ้ ำนโบรำณฮัน นกเคี ย วชอน ในอดีต มีช่อื เสียงในด้านภูม ิป ระเทศ
โดยเฉพาะครอบครัวเศรษฐีราชการผู้ใจดีแห่งตระกูล Gyeongju Choi ที่เป็ นเจ้าของบ้าน 99 ห้อง
โดยทรัพ ย์ส ินของพวกเขาก็ผ่ านรุ่นต่ อรุ่นมามากกว่า 400ปี ครัง้ หนึ่งเคยเป็ นโรงเรียนแห่งชาติ
ในช่วงยุคอาณาจักรชิลลา เคยเป็ นมหาวิทยาลัยในช่วงยุคโกเรียว และ เคยเป็ นโรงเรียนขงจือ๊ ในช่วง
ยุ ค โชซอน ภายในหมู่ บ้ า นมีส ถานที่ม ากมายที่ค วรแวะเยี่ย มชม เช่ น โรงเรีย นขงจื้อ สะพาน
Woljeonggyo และบ้ า นของตระกู ล Gyeongju Choi Clan ชาวเกาหลีนิ ย มมาเดิน เล่ น ชมอาคาร
โบราณต่างๆ ชิมอาหาร ชิมของทานเล่น ขนม กาแฟ และ เครือ่ งดื่ม

น ำท่ ำ นเดิ น ทำงเข้ ำ เมื อ งพู ซ ำน เมือ งท่ า อัน ดับ หนึ่ ง ประตู สู่เกาหลีท างด้า นทิศ ใต้ เป็ น เมือ ง
อุตสาหกรรมและเป็ นเมืองหน้ าด่านในการติดต่อการค้าขายทัง้ ในอดีตและปั จจุบนั เยีย่ มชมสินค้าที่
ชาวเกาหลีนิ ย มบริโภคเพื่อ ดู แ ลสุ ข ภาพตับ ที่ ศู น ย์ฮ๊ อ กเก็ต นำมู ต้ น ไม้ฮ๊ อ กเก็ต นามู ช นิ ด นี้
เจริญเติบโตในป่ าลึกบนภูเขาทีป่ ราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือน้ าทะเล 50-800 เมตร เมล็ดของ
พันธุฮ์ ๊อกเก็ตนี้..ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนามารับประทานเพื่อช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง ป้ องกัน
โรคตับแข็งไม่ถูกทาลายจากการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจากอาหารและยา ชาวเกาหลี
เรียกว่า มันคือเพื่อ นที่ดีในการดาเนิ นชีว ิต ! จากนัน้ แวะชมงานนวัต กรรมวิจยั ชิ้นใหม่ล่าสุดของ
เกาหลีทโ่ี ด่งดัง ผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลี เพื่อช่วยผูท้ ม่ี ปี ั ญหาเรื่องไขมันอุดตันในเส้น
เลือด คลอเรสเตอรอลในเลือดสูง ไขข้อเสื่อม หรือ การไหลหมุนเวียนของเลือด เป็ นต้น กว่าจะมาทา
เป็ นน้ ามันสนสกัดได้ 1 แคปซูล ต้องใช้ใบสนเข็มแดงประมาณ 2.7 ก.ก. แนะนาให้ทุกท่านเลือกซื้อ
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เป็ นของฝากสุ ขภาพเพื่อ ตัวท่านเองและคนที่ท่านรักหรือ คนที่ท่านเคารพ เพราะเป็ นสารอาหาร
ธรรมชาติ ทีว่ จิ ยั จากโรงพยาบาลชัน้ นาในเกาหลีแล้วว่า ไม่มผี ลข้างเคียง ที่ ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง

ค่า

วันที่ห้ำ
เช้า

เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ ง ณ ห้างปลอดภาษี ดิ วตี้ฟรี (ปั จจุบนั เป็ นที่นิยมมากของชาวเกาหลีและ
ต่างประเทศ โดยเฉพาะชาวจีน เพราะ ดิวตี้ฟรีประเทศนี้ มีถงึ 5 บริษัทยักษ์ใหญ่ท่แี ข่งขันกัน) มี
สินค้าแบรนด์เนมนาเข้าจากต่างประเทศมากมายหลากหลายชนิด ที่มคี วามทันสมัยในโลกแฟชัน่
รวมทัง้ สินค้าแบรนด์เกาหลียอดนิยมทีช่ าวเกาหลี ชาวจีน และชาวญี่ป่ นุ ไม่ว่าจะเป็ นเสือ้ ผ้า กระเป๋ า
แว่นตา เครือ่ งสาอาง น้าหอม หมวก รองเท้า เครือ่ งประดับ เป็ นต้น
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (7) เมนูหม้อไฟซีฟ้ ูดทะเลสไตล์เมืองพูซาน
นาท่านเข้าสู่ทพ่ี กั เนื่ องจำกเป็ นรำคำพิ เศษ เกำหลีจะเป็ นผูเ้ ลือกและจัดห้ องพัก 3 คืน
ที่เมืองแดกู หรือ เมืองพูซำน หรือ เมืองอื่นๆในจังหวัดเคียงนัมหรือจังหวัดเคียงบุก ระดับ 3
ดำวเกำหลี
เมืองพูซำน – ศูนย์โสมเกำหลี – หมู่บ้ำนวัฒนธรรมคัมชอน – ย่ำนนัมโพดอง – ตลำดปลำชำ
กำลชิ – หอคอยพูซำน – ละลำยเงิ นวอน – สนำมบิ นพูซำน – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั (8) ให้ทุกท่านได้รจู้ กั สมุนไพรโสมเกาหลีหรือราชาแห่งมวล
สมุนไพร เพราะเกาหลีใต้เป็ นประเทศที่มกี ารผลิตโสมเกาหลีท่มี คี ุณภาพเป็ นอันดับ 1 ของโลก ที่
ศูนย์โสมเกำหลี ซึง่ ใครใครทีไ่ ด้มาเทีย่ วก็จะชื่นชอบหาซือ้ เป็ นของฝากเพราะราคาทีถ่ ูกว่าเมืองไทย
และคุณประโยชน์นานัปการ เช่น ช่วยเสริมความแข็งแรงให้แก่ระบบย่อยอาหารและปอด ช่วยทาให้
จิตใจสงบและเพิม่ พละกาลังโดยส่วนรวม สรรพคุณทางการแพทย์ช่วยบารุงหัวใจ ป้ องกันโรคหัวใจ
ขาดเลือ ด เสริม ประสิท ธิภ าพทางเพศ ลดและป้ องกัน มะเร็ง .....จากนั ้น น าท่ า นชม หมู่ บ้ ำ น
วัฒ นธรรมคัมชอน (นักท่องเที่ยวต่างชาติบอกว่า “ ซาโตริน่ี “ หรือ “ มาซูปิซู “ ไปพิสูจน์ กนั )
หมู่บ้านวัฒนธรรมกัมชอน ตัง้ อยู่บนเนินเขา สถานที่ทาให้เราเพลิดเพลินไปกับการลัดเลาะไปตาม
ตรอกซอกซอย กับบรรยากาศสีสนั สดใสของแต่ละบ้านทีเ่ กิดจากการร่วมมือของชาวบ้านท้องถิน่ และ
ความคิดสร้างสรรค์ของนักศิลปะเกาหลีทร่ี ่วมกันปรับแต่งหมู่บ้านจนออกมาสวยงาม ภายในรูปแบบ
โครงการที่เกิดจากเจ้าเมืองพูซาน (แต่เดิมนัน้ เป็ นถิน่ ฐานของผูค้ นที่อพยพขึน้ มาครัง้ สงครามเกาหลี
ซึ่งภายหลังสงครามเกาหลี และเป็ น แหล่ งเสื่อ มโทรมในอดีต ) อีก ทัง้ ยังมีจุด ชมวิว ที่เห็น น้ าทะเล
กว้างไกลสุดตา

KOR JOU04(KE)MAR-MAY

กลางวัน

8

จากนัน้ นาท่านชม ย่ำนนัมโพดอง เซ็นเตอร์พ้อยพูซำน มีขนมดัง Hotteok ที่ตงั ้ ของ BIFF สแควร์
(Busan International Film Festival) ที่น่ีเปรียบเสมือนย่านเมียงดองที่กรุงโซล เพราะเป็ นแหล่งช้อป
ปิ้ งสินค้าในใจกลางเมืองปูซาน ยังเป็ นที่ตงั ้ สถานที่ต งั ้ โรงหนังมากมายของเมืองพูซาน และ ยังเป็ น
สถานที่ดาราฮอลีวู้ดเกาหลีท่ไี ด้รบั รางวัลในแต่ละปี ได้ประทับรอยมือไว้เป็ นที่ระลึก มีประติมากรรม
ทองแดงตัง้ อยู่โดยทัวไป
่ เป็ นจุดทีน่ ักท่องเทีย่ วควรค่าแก่การมาเยีย่ มชม .....นาท่านแวะตลำดปลำชำ
กำลชิ สถานที่เราจะสัม ผัส ชีว ิต และอาชีพ พื้น เมือ งของชาวพู ซ านดัง้ เดิม ซึ่งเป็ น ที่รู้จกั ตัง้ แต่ ส มัย
สงครามเกาหลี 1950 เป็ นต้นมา ตลอดแนวท่าเรือประมาณ 1 กม. จากศาลากลางเมืองพูซาน เป็ น
แหล่งรวมขายส่งปลาทุกชนิด ทุกวันจะมีของสดของทะเลมากมายนามาประมูลกันในยามเช้ามืด และ
ช่วงสายยังสามารถซือ้ ในราคาปลีกทีค่ ่อนข้างถูก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (9) เมนูบลู โกกิ
จากนัน้ นาท่านแวะถ่ายภาพด้านหน้ าของ หอคอยพูซำน 1 ใน 2 หอยคอยของประเทศเกาหลีใต้ถึง
118 ม. เหนือระดับน้ าทะเล ตัง้ อยู่ทส่ี วนสาธารณะยองดูซาน ชื่อ “ยงดูซาน (Yongdusan)” นัน้ มาจาก
ลักษณะรูปร่างของภูเขาที่เหมือนกับหัวมังกร ซึง่ หันหน้าเข้าสู่ฝัง่ ทะเล เพื่อป้ องกันและกาจัดศัตรูท่มี า
จากทะเล และที่ตงั ้ อนุ เสาวรีย์ข อง นักรบผู้ยงิ่ ใหญ่ - นายพล ยี ชุน ชิน วีรบุรุษของคนเกาหลีในสมัย
ศตวรรษที่ 16 ในช่วงที่ญ่ปี ่ ุนบุกคาบสมุทรเกาหลี โดยรบชนะด้วยการใช้เรือรบพิเศษที่เรียกว่า โคบุก
ซอน หรือเรือเต่า สัญลักษณ์ของการมีอายุยนื ยาว หอระฆัง นาฬิกาดอกไม้ เป็ นต้น

ให้ท่านแวะซื้อของฝากติดไม้ติดมือ ที่ ศูนย์รวมของพื้ น เมื อ ง (ละลำยเงิ นวอน) สาหร่ายหลาก
รูปแบบ หลากรสชาติ ขนมอร่อ ยต่ างๆ ซีเรียลช็อ คโก กาแฟ กระดูกม้าเจจูโด ขนมโสม ชาโสม
เครื่องสาอางโสม หมอนสุขภาพ กิมจิ เป็ บโปโร้ (ป๊ อกกี้เกาหลี) ชินราเมง (มาม่าเกาหลี) ของใช้ใน
บ้าน ลูกบอลซักผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้ า ของทีร่ ะลึก เป็ นต้น
ได้เวลาสมควรนาท่านเดินทางสู่สนามบิน
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นาท่านเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน KOREAN AIR เทีย่ วบินที่ KE661
ถึงสนามบินสุวรรณภูม ิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
***************************************

รายการนี้เป็ นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รบั การยืนยันจากผู้จดั อีกครัง้ หนึ่ง สงวนสิทธิในเรื่องเที่ยวบินและตารางบินสาย
การบิน ราคา และ รายการ เปลีย่ นแปลงหรือสับเปลีย่ นได้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผูจ้ ดั จะไม่รบั ผิดชอบและ
ไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ ในทุกกรณี เนื่องจากเป็ นการชาระค่าทัวร์ในลักษณะเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ เช่น
ไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง กรมแรงงาน การกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย เอกสาร
เดินทางไม่ถูกต้อง การถูกปฏิเสธในกรณีอ่นื ๆ ไม่รบั ประทานอาหารบางมือ้ ไม่เทีย่ วบางรายการ เป็ นต้น
อัตรำค่ำบริ กำร (บำทต่ อท่ำน) มีนำคม – พฤษภำคม 2563
(ทีน่ งจ
ั ่ ากัดในแต่ละวัน จองและจ่ายก่อนได้สทิ ธิก่อน จองหลัง อาจต้องเพิม่ ค่าตั ๋ว )
วันเดิ นทำง
ผูใ้ หญ่
เด็กอำยุ 2 -11 ปี เด็กอำยุ2-11ปี
พักเดี่ยว
พักกับผูใ้ หญ่ 2
พักกับผูใ้ หญ่2คน เพิ่ ม
ท่ำนเสริ มเตียง
ไม่เสริ มเตียง
25-29, 27-31 มีนำคม 2563
23,900
23,900
23,900
5,900
1-5, 8-12, 15-19, 22-26 เมษำยน
24,900
24,900
24,900
5,900
9-13 เมษำยน
29,900
29,900
29,900
6,900
10-14, 11-15 เมษำยน
32,900
32,900
32,900
6,900
12-16 เมษำยน
28,900
28,900
28,900
6,900
6-10, 13-17, 20-24, 27-31
23,900
23,900
23,900
5,900
พฤษภำคม
***ค่าบริ การข้างต้ น ยังไม่รวมค่าธรรมเนี ยม ค่าทิ ป คนขับรถและมัคคุเทศก์ท้องถิ่ น***
**ทางบริ ษทั ขออนุญาตเก็บค่าธรรมเนี ยมค่าทิ ปที่สนามบิ นท่านละ 60,000 วอน/ทริ ป/ท่าน**
*หัวหน้ าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจ*
อัตรำค่ำบริ กำรรวม
1.
ค่าตั ๋วเครือ่ งบินไป-กลับตามเส้นทางทีร่ ะบุในรายการชัน้ ทัศนาจรไป-กลับพร้อมคณะ (ไม่สามารถเปลีย่ น
เทีย่ วบิน,วันเดินทาง,ชื่อผูเ้ ดินทาง,อัพเกรดทีน่ งั ่ และไม่สามารถรีฟันด์ได้)
2.
ค่าอาหารทุกมือ้ ตามทีร่ ะบุในรายการ
3.
ค่าเข้าชมสถานทีต่ ่างๆตามรายการ
4.
ค่าทีพ่ กั ตามระบุในรายการพักห้องละ 2-3 ท่านตามโรงแรมทีร่ ะบุหรือเทียบเท่า
5.
ค่ารถรับ-ส่งและนาเทีย่ วตามรายการ + น้าแร่บนรถวันละ 1 ขวด
6.
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งทีม่ ี
7.
ค่าน้าหนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละ 23 กก.
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ค่าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่ นไขตามกรมธรรม์)

อัตรำนี้ ไม่รวม
1.
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทาหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร
และเครือ่ งดื่มทีส่ งเพิ
ั ่ ม่ นอกเหนือรายการ(หากท่านต้องการสังเพิ
่ ม่ กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิม่ เอง
ต่างหาก)
2.
ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ทอ้ งถิน่ 60,000 วอน ต่อท่านตลอดทัง้ ทริป บริษทั ขอเก็บทีส่ นามบินก่อนออก
เดินทาง
3.
ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3%
4.
ค่าน้าหนักกระเป๋ าสัมภาระ ทีห่ นักเกินสายการบินกาหนด (ปกติ 23 กก.)
5.
ค่าวีซ่าสาหรับพาสปอร์ตต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ต 2)ใบประจาตัวคนต่างด้าว 3)ใบสาคัญ
ถิน่ ทีอ่ ยู่ 4)สาเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) 5)สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี) 6)รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป แล้วทางบริษทั ฯจะ
เป็ นผูด้ าเนินการยืน่ วีซ่าให้ท่านโดยจ่ายค่าบริการต่างหาก (สาหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือ
เดินทางต้องทาเรือ่ งแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยืน่ วีซ่า)
เงื่อนไขกำรจอง
1.
กรุณาชาระเงินมัดจาท่านละ 5,000 บาท ภายใน 1-2 วันหลังจอง
2.
ค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือชาระก่อนเดินทาง 30 วัน
กำรยกเลิ กกำรเดิ นทำง
1.
สงวนสิทธิ ์ในการคืนมัดจาทุกกรณี
2.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29-24 วัน - เก็บค่าใช้จ่าย 10,000 ยกเว้นช่วงเทศกาล High Season 12,000 18,000 บาท
3.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-23 วัน - เก็บค่าใช้จ่าย 80% ของราคาทัวร์ ยกเว้นช่วงเทศกาล High Season
เก็บค่าบริการ 100%
4.
ยกเลิกก่อนการเดินทางวันเดินทาง หรือ 1-14 วัน - เก็บค่าบริการทัง้ หมด 100%
5.
ในกรณีผเู้ ดินทางไม่ผ่านการตรวจพิจารณาในการตรวจเข้า-ออกเมืองทัง้ ประเทศไทยและเกาหลีอนั
เนื่องมาจากการกระทาทีส่ ่อไปในทางผิดกฎหมายการหลบหนีเข้าออกเมืองเอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรือการ
ถูกปฎิเสธในกรณีอ่นื ๆทางบริษทั จะไม่รบั ผิดชอบและไม่คนื ค่าใช้จ่ายต่างๆไม่ว่าจะทัง้ หมดหรือบางส่วน
6.
ถ้าสถานทีท่ ่องเทีย่ วปิ ดไม่สามารถเข้าชมได้ทางบริษทั ฯจะจัดสถานท่องเทีย่ วอื่นทดแทนให้ตามความ
เหมาะสมโดยไม่มคี ่าชดเชยใดๆจากทางบริษทั ฯ
7.
บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงรายการท่องเทีย่ วอันเนื่องจากเหตุสุดวิสยั เพื่อความเหมาะสมของหมู่
คณะทัง้ นี้จะถือเอาผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
8.
หนังสือเดินทางต้องมีอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน
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หากผูโ้ ดยสารถูกปฎิเสธการออกนอกประเทศไทยหรือเข้าประเทศเกาหลี จากเจ้าหน้าทีแ่ รงงานไทยหรือ
เจ้าหน้าทีต่ รวจคนออกนอกประเทศไทยและเจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าเมืองทีป่ ระเทศเกาหลี ทางผูจ้ ดั และทาง
สายการบินจะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ ทุกกรณี ผูโ้ ดยสารอาจจะต้องรับผิดชอบค่าปรับทีป่ ระเทศ
เกาหลีเรียกเก็บ ผูโ้ ดยสารต้องรอกลับประเทศไทยในเทีย่ วบินถัดไปทีม่ ที น่ี งว่
ั ่ างหรือตามวันเดินทางของตั ๋ว
เครือ่ งบิน ทัง้ นี้แล้วแต่ทางเจ้าหน้าทีต่ รวจคนและสายการบิน ทางผูจ้ ดั ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้

**หมำยเหตุ**
1. จัดให้เฉพาะลูกค้าทีป่ ระสงค์จะไปท่องเที่ยวตามรายการของทัวร์ทุกวันเท่านัน้ หากท่านไม่สามารถร่วมทัวร์
ทุกวัน แค่สมัครมาร่วมทัวร์เพียงเพื่อการใช้ต ั ๋วเครื่องบินและทีพ่ กั ในราคาพิเ ศษ หากท่านไม่แจ้ง และปรากฏ
ว่าท่านไม่รวมทัวร์ในบางวัน ทำงบริ ษัทจะคิ ดค่ ำดำเนิ นกำรในกำรแยกท่ องเที่ ยวเอง 200 USDต่ อท่ ำน
(ก่อนซื้อทัวร์ จะต้องแจ้งความประสงค์ท่เี ป็ นจริง เพื่อทางผู้จดั จะได้คดิ ค่าบริการที่เหมาะสม) หมำยเหตุ
หากการไปพบเพื่อนหรือญาติหรือไปติดต่อธุรกิจหรือท่องเทีย่ วอิสระ ทาหลังจากทีร่ ายการเสร็จสิน้ ในแต่ละวัน
แล้ว ไม่เป็ นเหตุทท่ี างผูจ้ ดั จะตัดการให้บริการท่านแต่อย่างใด
2. ขอสงวนสิทธิ ์ในการขายหรือไม่ขายให้แก่ท่านที่ต้องใช้รถเข็น หรือ มีโรคประจาตัวบางอย่าง หรือ ท้องอ่อน
หรือท้องแก่มาก หรือ มีเด็กอายุ 1-2 ปี หรือ คนพิการ หรือ พระภิกษุสงฆ์ หรือ นักบวช (ก่อนซือ้ ทัวร์ จะต้อง
แจ้ง เพื่อหาข้อตกลงร่วมกัน เพราะเราคานึงถึงความปลอดภัยและเพื่อสร้างความสุขแก่คณะผูเ้ ดินทาง)
3. ขอสงวนสิทธิ ์ไม่รบั ท่านผูเ้ ดินทางทีม่ คี วามประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศเกาหลีใต้เพื่อไปทางาน หรือเพื่อการ
อื่นใดอันมิใช่การท่องเทีย่ ว
4. การเปลี่ย นแปลงรายการท่ อ งเที่ยวในทุ ก การเดิน ทางอาจเกิด การเปลี่ย นแปลง ดังนี้ รายการท่ อ งเที่ย ว
เมนูอาหาร โรงแรมทีพ่ กั รถทัวร์ในแต่ละวันที่ได้จดั เตรียมไว้ (ทัง้ ช่วงนาเสนอ ช่วงสรุป และช่วงเดินทางจริง)
ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง โดยพยายามที่จะตามรายการสรุปให้ตรงมากที่สุด หรือใน
ระดับ หรือในคุณภาพทีใ่ กล้กนั มากทีส่ ุด
5. ขอสงวนสิทธิ ์ปฏิเสธความรับผิดชอบค่าเสียหายทีเ่ กิดกับชีวติ ร่างกาย การเจ็บป่ วย การถูกทาร้าย ความตาย
อุบตั เิ หตุต่างๆ สูญหายในทรัพย์สนิ หรืออย่างอื่น การนั ดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฎิวตั ิ
และอื่นๆ ทีเ่ กิดขึน้ ทางตรงหรือทางอ้อม
6. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลีย่ นแปลง การบริการ
จากสายการบิน ( ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้าของเทีย่ วบิน การยกเลิกเทีย่ วบิน มีการ
ยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการเปลีย่ นแปลง เนื่องจากสายการบินพิจารณาสถานการณ์แล้ว
ว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย์ หรือเหตุผลทางด้านความปลอดภัย เป็ นต้น โดยจะ
ปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขและข้อจากัดความรับผิดชอบของแต่ละสายการบิน ) บริษทั ขนส่ง รถโดยสาร เรือบริการ
หรือ หน่ ว ยงานที่ให้บ ริก าร ที่จะส่ งผลท าให้เสียเวลาหรือ ยกเลิก รายการท่อ งเที่ย วทัว ร์บ างรายการหรือ
ทัง้ หมด ผูเ้ ดินทางไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทัง้ สิน้ ทัง้ ค่าเสียเวลา ค่าเสียโอกาส ค่า
เสียความรูส้ กึ และค่าใช้จ่ายทีบ่ ริษทั จ่ายไปแล้ว เป็ นต้น ขอให้ทราบว่า ผูจ้ ดั จะดาเนินโดยสุดความสามารถ
ทีจ่ ะประสานงานให้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ลกู ค้า แต่จะไม่คนื เงิน

KOR JOU04(KE)MAR-MAY

12

7. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผูจ้ ดั ไม่มสี ทิ ธิ ์ในการให้คาสัญญาใดๆ ทัง้ สิน้ แทนผูจ้ ดั นอกจากมีเอกสาร
ลงนามโดยผูม้ อี านาจของผูจ้ ดั กากับ
8. ผู้จดั จะไม่รบั ผิด ชอบและไม่ส ามารถคืน ค่ าใช้จ่ายต่ างๆ ได้ ในทุ กกรณี เนื่ อ งจากเป็ นการชาระค่ าทัว ร์ใน
ลักษณะเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ เช่น ไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง กรมแรงงาน
การกระทาทีส่ ่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง การถูกปฏิเสธใน
กรณีอ่นื ๆ ไม่รบั ประทานอาหารบางมือ้ ไม่เทีย่ วบางรายการ เป็ นต้น
9. ขอความร่วมมือในเรื่องความประพฤติของคนเดินทางหากผู้จดั หรือตัวแทนของประเทศที่ท่านได้เดินทางมา
เดินทางไปสู่ หรือเดินทางผ่าน เห็นว่าผูโ้ ดยสารประพฤติตนที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้เดินทางอื่นๆ หรือ
ทรัพย์สนิ หรือขัดขวางการปฏิบตั หิ น้ าที่ของเจ้าหน้ าที่ (ตัวแทน) หรือไม่ปฏิบตั ติ ามคาชี้แจงของเจ้าหน้ าที่
(ตัวแทน) ทางผูจ้ ดั อาจใช้มาตรการตามทีเ่ ห็นสมควรเพื่อป้ องกันไม่ให้ความประพฤติดงั กล่าวดาเนินต่อไป ซึง่
รวมไปถึงการยับยัง้ และปฏิเสธให้บริการ
10. การช้อปปิ้ งการเลือกซื้อของนักท่องเที่ยว เป็ นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการท่องเที่ยวประเทศ
เกาหลีใต้ ซึง่ เป็ นแหล่งช้อปปิ้ งที่คนไทยชื่นชอบ โปรแกรมทัวร์อาจจะมีการรายการพาไปช้อปปิ้ งยังสถานที่
ต่ างๆ โดยการเลือ กซื้อ ของทุ ก อย่างเป็ น เรื่อ งการตัด สิน ใจส่ ว นตัว เสมอ และ ทางผู้จดั ขอสงวนสิท ธิไ์ ม่
รับผิดชอบทุกการซือ้ ของท่าน
11. กระเป๋ าลูก ค้าต้อ งยอมรับ ในความเสี่ยงของกระเป๋ าทุ ก ใบของตัว เอง (ท่ านสามารถเลือ กซื้อ ประกัน เพิ่ม
เกี่ยวกับสัมภาระกระเป๋ า เพราะสายการบินมีกาหนดการจากัดความรับผิดชอบต่อสัมภาระ) ทางทัวร์จะไม่
รับผิดชอบต่อความเสียหาย สูญหาย ล่าช้า อุบตั เิ หตุ ที่เกิดจากกรณีใดๆ ทัง้ สิน้ ซึง่ ลูกค้าต้องเข้าใจว่า โดย
ปกติทุกฝ่ าย เช่น คนขับรถ มัคคุเทศก์ หรือ หัวหน้าทัวร์ ถึงแม้จะพยายามในการดูแลและระวังเรือ่ งสัมภาระ
กระเป๋ าเดินทางลูกค้า
12. ผูร้ ่วมเดินทางตกลงปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดและเงือ่ นไขการเดินทางนี้ทุกประการและในกรณีมขี อ้ พิพาท ให้ถอื
คาตัดสินของผูจ้ ดั เป็นทีส่ ้นิ สุด
13. ทารก หมายถึง ผูโ้ ดยสารทีม่ อี ายุต่ากว่า 24 เดือน ณ วันทีเ่ ดินทางไปและวันเดินทางกลับ กรุณาติดต่อเพื่อขอ
ราคาพิเศษ เด็กทารกสามารถเดินทางโดยนังบนหน้
่
าตักของผูใ้ หญ่ โดยอนุญาตให้เด็กทารกหนึ่งคนต่อผูใ้ หญ่
สองคนเท่านัน้ และห้ามมิให้นารถเข็นเด็ก หรือทีน่ งส
ั ่ าหรับเด็กขึน้ บนเครือ่ งบิน จานวนเด็กทารกต่อเทีย่ วบิน
ถูกจากัดไว้เพื่อความปลอดภัย และสายการบินสามารถปฏิเสธการนาเด็กทารกเดินทางไปกับท่าน ส่วนผู้จดั
เราคานึงถึงความปลอดภัยและเพื่อสร้างความสุขแก่คณะผูเ้ ดินทาง ผูท้ ุพลภาพ/มีปัญหาด้านสุขภาพหรืออยูใ่ น
ภาวะเจ็บป่ วย ขอให้แจ้งผูจ้ ดั ก่อนซือ้ ทัวร์ เพื่อเช็คกับทางสายการบินและผูใ้ ห้บริการ เพราะอาจไม่อนุญาตให้
ใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือต่างๆ ขึน้ เครือ่ งบินได้ เข่นน้ายา เข็มฉีดยา เครือ่ งใช้แบตเตอรี่ หรือ เครือ่ งหายใจ สตรีม ี
ครรภ์ ขอให้แจ้งผูจ้ ดั ก่อนซือ้ ทัวร์ เพื่อเช็คกับทางสายการบินและผูใ้ ห้บริการ โดยทัวไป
่ -อายุครรภ์ไม่ถงึ 27
สัปดาห์ : ต้องลงนามยินยอมในเอกสารจากัดขอบเขตความรับผิดชอบของสายการบิน เมือ่ ทาการเช็คอินเพื่อ
แสดงความยินยอมไม่ทาการเรียกร้องใดๆ ต่อสายการบิน -อายุครรภ์ในช่วงสัปดาห์ท่ี 28 สัปดาห์ ถึง 34
สัปดาห์ : แสดงใบรับรองแพทย์ ยืนยันสัปดาห์ทต่ี งั ้ ครรภ์และกากับวันทีไ่ ม่เกินสามสิบ (30) วันนับจาก
เทีย่ วบินขาออกทีก่ าหนดหรือเทีย่ วบินขาเข้าทีก่ าหนด และต้องลงนามยินยอมในเอกสารจากัดขอบเขตความ
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รับผิดชอบของสายการบิน เมือ่ ทาการเช็คอินเพื่อแสดงความยินยอมไม่ทาการเรียกร้องใดๆ ต่อสายการบิน อายุครรภ์ตงั ้ แต่สปั ดาห์ท่ี 35 ขึน้ ไป: สายการบินปฏิเสธการให้บริการ
14. เพื่อให้ได้รบั การสนับสนุ นส่งเสริมการท่องเทีย่ ว จึงขอประชาสัมพันธ์และขอเรียนให้ลกู ค้าทุกท่านทราบว่า ทุก
ท่านต้องเข้าเยีย่ มชมร้านค้าสินค้าพืน้ เมืองเกาหลีทไ่ี ด้รบั การจดทะเบียนถูกต้องตามกฏหมายสาธารณรัฐ
เกาหลี เพื่อรับฟั งและเลือกซือ้ สินค้าทีช่ ่นื ชอบเป็ นเวลา 60 นาทีต่อร้านค้าพืน้ เมือง อาทิเช่น ศูนย์โสมเกาหลี
ศูนย์น้ ามันสน ศูนย์ฮ๊อกเก็ตนามู ศูนย์เครือ่ งสาอางเวชสาอาง ร้านขนมพืน้ เมือง เป็ นต้น
ความรับผิดชอบ
1.
บริษทั ฯในฐานะตัวแทนของสายการบินและยานพาหนะอื่นๆพร้อมทัง้ โรงแรมและสานักงานจัดนาเทีย่ วเพื่อ
ให้บริการแก่นกั ทัศนาจรจะไม่รบั ผิดชอบใดๆต่อการได้รบั บาดเจ็บสูญหายเสียหายหรือค่าใช้จ่ายต่างๆซึ่งอาจ
เกิดขึน้ จากความล่าช้าการยกเลิกเทีย่ วบินอุบตั เิ หตุภยั ทางธรรมชาติการนัดหยุดงานปั ญหาทางการเมือง
2.
บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์เฉพาะลูกค้าทีม่ วี ตั ถุประสงค์เพื่อท่องเทีย่ วหรือสารวจเส้นทางเท่านัน้ หากท่านถูก
เจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าเมืองของทางประเทศไทยและเกาหลีใต้ปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองถือเป็ นเหตุผลทีอ่ ยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของทางบริษทั ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการทีจ่ ะคืนค่าใช้จา่ ยใดๆทัง้ สิน้ แก่ท่าน
3.
ในกรณี ที่เกิ ดเหตุใดๆ จนทำให้คณะทัวร์ไม่สำมำรถออกเดิ นทำงได้ เช่น มีลกู ค้ากลุ่มใหญ่ยกเลิกการ
เดินทางกะทันหัน ทางสายการบินเรียกทีน่ งคื
ั ่ นด้วยเหตุผลของสายการบิน ฯลฯ ทางผูจ้ ดั จะพยายามหา
โปรแกรมอื่นในราคาและช่วงเวลาใกล้เคียงกันทดแทน ขอให้ลกู ค้าตระหนักดีว่าเหตุการณ์ดงั กล่าวถือเป็ นเหตุ
สุดวิสยั และเชื่อมันว่
่ าผูจ้ ดั ได้พยายามอย่างสุดความสามารถ โดยลูกค้าจะไม่ยกเหตุขอ้ นี้มาเป็ นข้อเรียกร้อง
ใดๆ กับผูจ้ ดั หากลูกค้าประสงค์รบั เงินคืน ทางผูจ้ ดั ยินดีคนื เงิน
ข้อมูลสำหรับผูเ้ ดิ นทำง
1. หนังสือเดินทางประเทศไทยเล่มสีแดงทัวไป
่ หรือหนังสือเดินทางข้าราชการไทย ไม่ตอ้ งยืน่ ขอวีซ่าก่อนออกเดินทาง
ฟรีวซี ่าเดินทางท่องเที่ยวในเกาหลีได้ 90 วัน หมายเหตุ: สาหรับผู้เดินทางที่อายุไม่ถงึ 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับ
บิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบในการเดินทางอออกนอก
ประเทศไทย
2. เตรียมหนังสือเดินทางมีอายุมากกว่า 6 เดือน ณ วันเดินทาง (ต้องมีหน้าว่างสาหรับประทับตราอย่างน้อย 2 หน้า
เต็ม) หนังสือเดินทางอยูใ่ นสภาพทีด่ ี (ไม่ชารุด) เพื่อยืน่ ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง เนื่องจากเคาเตอร์สายการบินหรือ
ด่านตรวจคนเข้าเมืองอาจปฏิเสธการเดินทางของท่าน
3. ค่าวีซ่า สาหรับพาสปอร์ตต่างด้าว หรือ ชาวต่างชาติ (บางประเทศ) ทีม่ ี Visa และ Work Permit พานักในประเทศ
ไทย จะต้องจัดเตรียมเอกสารเพื่อยื่นการขอวีซ่า ตามที่สถานทูตเกาหลีกาหนด ผู้จดั จะเป็ นผูช้ ่วยดาเนินการยื่นวีซ่า
ให้ท่าน โดยท่านาต้องชาระค่าใช้จ่ายวีซ่าและค่าบริการต่างหาก (เจ้าของหนังสือเดินทางจะต้องทาเรื่องแจ้ง เข้า -ออก
ด้วยตนเองก่อนจะยืน่ วีซ่า) ท่านอาจจะต้องแสดงตัวตนทีส่ ถานทูต สิทธิ ์การออกวีซ่าขึน้ อยูก่ บั สถานทูตเท่านัน้
4. ขอสงวนสิทธิ ์ไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คานาหน้าชื่อ เลขทีห่ นังสือ
เดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั ๋วเครือ่ งบิน ในกรณีทม่ี ไิ ด้ส่งหน้าสาเนาหนังสือเดินทาง (พร้อมทัง้ หน้าเปลีย่ นชื่อ
นามสกุล ถ้ามี) ให้กบั ทางผูจ้ ดั
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การเดิ นทางจากประเทศไทยเข้าสู่ประเทศเกาหลีและพิ ธีการเข้าเมือง
เอกสารทีค่ วรเตรียมก่อนการเดินทาง เจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าเมืองของประเทศเกาหลีจะพิจารณาให้เฉพาะ
นักท่องเทีย่ วทีม่ าท่องเทีย่ วโดยสุจริตเท่านัน้ ที่ผ่านเข้าเมืองได้ และพิจารณาจาก
1.
หลักฐานการทางานประจาของนักท่องเทีย่ ว ซึง่ สมควรทีน่ าติดตัวไปแสดงด้วย เช่น บัตรพนักงาน นามบัตร
จดหมายการทางานภาษาอังกฤษ (กรณีเดินทางคนเดียว) จดหมายรับรองออกโดยบริษทั ผูจ้ ดั คณะ
2.
หลักฐานการเงิน ในระหว่างการท่องเทีย่ วประเทศเกาหลีสมควรทีจ่ ะนาเงินสดติดตัวไปด้วยประมาณ 300
เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 300,000 วอน สาหรับการเดินทาง 2 วัน (หากไม่มบี ตั รเครดิตการ์ด) หากมีบตั ร
เครดิตต่างประเทศ เช่น Visa Card, American Express, Dinners Club หรือ Master Card ต้องนาติดตัวไป
ด้วยหรือหลักฐานการเงินอื่นใดทีจ่ ะแสดงให้เจ้าหน้าทีท่ ราบว่าท่านคือนักท่องเทีย่ ว
3.
ใบรับรองสถานศึกษาหากท่านยังอยูใ่ นระหว่างการศึกษาหรือบัตรนักศึกษาและควรเดินทางกับผูป้ กครอง
เช่น บิดา มารดา ป้ า น้า อา ทีม่ นี ามสกุลเดียวกัน
4.
หากเป็ นพาสปอร์ตใหม่ ควรนาพาสปอร์ตเก่าเย็บเล่มคู่กบั พาสปอร์ตใหม่หรือนาติดตัวไปด้วย
5.
การแต่งกายสุขภาพและแลดูเป็ นนักท่องเทีย่ ว ไม่ควรสวมใส่รองเท้าแตะ
ข้อมูลเพิ่ มเติ มเรื่องตั ๋วเครื่องบิ น
ในกำรสำรองที่ นัง่ และกำรใส่ชื่อในระบบสำรองที่ นัง่ ผูเ้ ดินทางต้องส่งสาเนาของหนังสือเดินทาง ( Passport ) ที่
ชัดเจน หรือ ส่งรายละะรายละเอียดที่สายการบินต้องการ (ภาษาอังกฤษ) เช่น คานาหน้ าชื่อ ชื่อและนามสกุล วัน
เดือนปี เกิด เลขทีพ่ าสปรอต วันหมดอายุ ( โดยเซ็นต์ช่อื และเขียนยืนยันรับรองเอกสารเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ทางผู้
จัด ) หากไม่มกี ารส่งข้อมูลทัง้ หมดในพาสปรอตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ทางผูจ้ ดั และเกิ ดการออกชื่อนามสกุลในตั ๋ว
หรือบัตรโดยสารผิดพลาด อาจมีผลให้ผโู้ ดยสายจะต้องรับผิดชอบในค่าใช้จา่ ยใหม่ทจ่ี ะเกิดขึน้ ทัง้ หมด และสายการบิน
ไม่มรี ะบบเสียค่าใช้จา่ ยเพื่อแก้ไขตัวสะกดคานาหน้าชื่อ / ชื่อ / นามสกุล หรือ การเปลีย่ นชื่อผูเ้ ดินทาง
หำกท่ ำนต้ องซื้ อบัตรโดยสำรภำยในประเทศ (เครื่องบิ น รถทัวร์, รถไฟ) เพื่อไปและกลับกรุงเทพฯ กรุณา
เลือกซื้อ บัตรโดยสารภายในประเทศประเภทที่ส ามารถเลื่อ นวันและเวลาการเดินทางได้ ทัง้ นี้เพื่อ ป้ องกันปั ญ หา
เที่ยวบินล่าช้าหรือการเปลี่ยนแปลงเวลาของเที่ยวบินหรือการเปลีย่ นแปลงวันเดินทาง ตั ๋วสำยกำรบิ นไม่สำมำรถ
ระบุที่นัง่ ซื้อแบบใช้ วิธี RANDOM คือสุ่มเลือกที่ โดยระบบสำยกำรบิ น การจัดทีน่ งั ่ บนเครือ่ งบิน เป็ นไปโดยสาย
การบินเป็ นผูก้ าหนด ทางผูจ้ ดั ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ แต่จะทาการ Request ให้ได้เท่านัน้
ข้อมูลเพิ่ มเติ มเรื่องโรงแรมที่พกั
1.
รูปแบบห้องพัก ของโรงแรมจะแตกต่างกัน และอาจมีส ไตล์การตกแต่ งทุกห้องไม่เหมือนกัน ห้อ งพักเดี่ยว
(Single เตี ย งเล็ก มาตราฐาน 1 เตีย ง) ห้ อ งคู่ (Twin เตี ย งเล็ก มาตราฐาน 2 เตีย ง / Double เตี ย งใหญ่
มาตราฐาน 1 เตีย ง) และห้อ งพัก แบบ 3 ท่ าน (ห้อ งครอบครัว Family Room 1 เตียงใหญ่ +1เตีย งเล็ก )
ห้องพักอาจจะไม่ตดิ กัน ห้องมีขนาดกะทัดรัด มีหรือไม่มอี ่างอาบน้ า มีสงิ่ อานวยความสะดวกครบ น้ าดื่มฟรี
อยู่ในห้องพักจะมี 1 หรือ 2 ขวด (บางโรงแรมหรือรีสอร์ท อาจไม่มบี ริการนี้) ส่วนน้ าแร่ยห่ี ้อและมินิบาร์ใน
โรงแรมราคาจะสูงกว่าปกติ อาจมีบริการกาต้มน้ า +ชากาแฟฟรี ช่วงการจัดงานระดับเมือง ระดับประเทศ
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ระดับนานาชาติ เช่น Trade Fair, Convention, Festival, Conference, Expo เป็ นต้น เป็ นผลให้ราคาโรงแรม
สูงขึ้นมากและห้องพักในเมือ งเต็ม ผู้จดั ขอสงวนสิทธิในการจัดที่พกั ตามความเหมาะสม กรณีท่มี งี านจัด
ประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรือเทศกาล เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้ มากและห้องพักอาจเต็ม
โรงแรมที่พกั ที่ระบุในรำยกำรทัวร์ อาจมีการเปลีย่ นแปลง เนื่องจากเป็ นทัวร์ราคาพิเศษ (โรงแรมทีพ่ กั ไม่ได้
อยู่ในใจกลางเมือง) ปกติผู้จดั จะแจ้งให้ทราบก่อนการเดินทางอย่างน้ อยประมาณ 3-5 วัน พร้อมทัง้ ใบนั ด
หมายเตรียมตัวการเดินทาง
บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการปรับเปลีย่ นเพื่อให้เกิดความเหมาะสม

กำรเดิ นทำงเป็ นครอบครัว
 หากท่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวทีต่ อ้ งได้รบั การดูแลเป็ นพิเศษ
(Wheelchair), เด็ก, และผูส้ งู อายุ มีโรคประจาตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเทีย่ วติดต่อกัน ท่านและครอบครัว
ต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ หัวหน้าทัวร์มคี วาม
จาเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทงั ้ หมด
เมนูอาหาร
โดยปกติทางผู้จดั จะหลีกเลี่ยงอาหารประเภทเนื้อวัวเพื่อส่วนรวม จะบริการเป็ นหมูห รือไก่หรือมือ้ พิเศษตามรายการ
โดยส่วนมากอาหารทัวร์มกั จะเป็ นอาหารทานเพื่อโภชนาการและสุขภาพ จะไม่ออกรสจัด แบบอาหารท้องถิน่ เช่น หมู
ย่างเกาหลี บลูโกกิ เกาหลีมวี ฒ
ั นธรรมในการรับประทานอาหาร ซึง่ จะนิยมอาหารชนิดเดียว มักจะเป็ นการทานแบบ
แบ่งปั น คือ 1 ชุดต่อ 4 ท่าน และมีเครื่องเคียงแบบต่างๆ พร้อมข้าวสวย การนาเครือ่ งดื่มทัง้ ประเภทแอลกอฮอล์และ
ไม่แอลกอฮอล์เข้าไปในร้านอาหาร ทางร้านอาจจะเก็บค่ าบริการ หรือ ค่าเปิ ดขวดเสมอ สาหรับท่านที่มขี ้อ จากัด
ทางด้านอาหารหรือศาสนา ท่านอาจต้องชาระเพิ่มเติม หรือ เตรียมอาหารส่วนตัวไป ระหว่างมื้ ออาหาร กรุณ ารอ
จนกว่าทางร้านอาหารเสิร์ฟ อาหารส าหรับกรุ๊ปให้เรียบร้อ ยก่ อน จึงจะทาอาหารพิเศษเสิร์ฟให้ท่านได้ในภายหลัง
เมนู อ าหารอาจมีก ารเปลี่ย นแปลงได้ต ามความเหมาะสม ขึ้น อยู่กับ สถานการณ์ เช่ น เวลาออกหรือ เวลาถึงของ
เทีย่ วบินแต่ละสายการบิน การจารจรบนท้องถนน วันเวลาเปิ ดปิ ดของร้านอาหาร หรือด้วยสาเหตุต่างๆ ขอสงวนสิทธิ ์
ในการเปลีย่ นแปลงหรือปรับปรุง

