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โปรแกรมการเดินทาง 

วัดแฮดง ยงกุงซา - โบสถ์คริสต์จุกซอง - รถรางแคปซูลบลูไลน์แฮอุนแด - สะพานควังอันรี - ชายหาดแฮอุนแด - 

ตลาดแฮอุนแดไนท์มาร์เก็ต - อิสระท่องเที(ยวด้วยตัวเอง ย่านแฮอุนแด - ศูนย์นํ ,ามันสนเข็มแดง - โอรยุกโดสกายวอล์ค 

หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน - ตลาดวอล์คกิ ,งสตรีทนัมโพดง - ตลาดปลาจากัลชิ - ชายหาดอีโฮเทอู - ถนนสายรุ้งเชจู - 

วัดชอนวังซา - ศูนย์เซซ่าลิฟวิ(ง และศูนย์เครื(องสําอางค์ - ซุปเปอร์มาร์เก็ต - LOTTE DUTY FREE - ช้อปปิ,งในดาวน์ทาวน ์



 

 

จุดนัดพบแรกสนามบินสุวรรณภูมิ เป็นสนามบินนานาชาติประจําประเทศไทย เวลานัด
หมาย : 21:30 เที(ยวบิน : 7C2252 JEJU AIR 

(ขอสงวนสิทธิ5 สายการบิน เวลาบิน เที(ยวบิน เส้นทางบิน เปลี(ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า ขึ ,นอยู่กับผู้จัดทําตามความเหมาะสม) 

 

 

 

เครื(องบินจะออกเดินทางจากสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ - สนามบินนานาชาติกิมแฮ 

โดยสายการบิน JEJU AIR   (หรือเทียบเท่า) 

เวลาออก : 01.00 - 08.40(local time) เที(ยวบิน : 7C2252 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5-

6 ชั(วโมง 

พาท่านเดินทางถึงสนามบิน"กิมแฮ" หรือสนามบินปูซาน อินเตอร์เนชั(นแนลแอร์พอร์ต 

หลังจากผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง รับกระเป๋าที(สายพาน ออกมาพบกับผู้นําทัวร์เพื(อทําการ
ยืนยันตัวตนการเข้าร่วมทัวร์ และเตรียมตัวบริเวณจุดนัดพบเพื(อออกเดินทางท่องเที(ยวพร้อม
กัน 

พาท ุกท่านเดนิทางสู่ วัดแฮดง ยงกุงซา ตั ,งอยู่บนชายฝั(งตะวันออกเฉียงเหนือ ของเมือง
ปูซาน เป็นวัดที(สร้างบนเหล่าโขดหินริมชายหาด ที(แตกตา่งไปจากวัดส่วนใหญ่ ซึ(งมักจะ
สร้างอยู่ตามเชิงเขา วัดแห่งนี ,ก่อตั ,งโดย พระผู้ยิ(งใหญ่ซึ(งมีนามว่า พระนาองซูโดซา ซึ(งเป็นที(
ปรึกษาของกษัตริย์คงมินวังแห่งโครยอ เมื(อทุกท่านเดินเท้าเข้าสู่วัดแห่งนี , จากประตูซุ้ม
มังกรสีทองอร่าม เดินผ่านอุโมงค์ขนาดเล็ก ไปสู่บันไดหิน 108 ขั ,นและโคมไฟหิน ซึ(งเป็นจุด
สําหรับชมวิว และความงดงามของท้องทะเลสีฟ้าคราม ก่อนจะเดินต่อลงไปสู่บริเวณซึ(งเป็น
ที(ประดิษฐานของ พระพุทธรูปศักดิ5สิทธิ5องค์สีดํา ซึ(งตั ,งตระหง่านอยู่บนโขดหิน และมีท้อง

ทะเลกว้างเป็นฉากหลังและเมื(อคุณเดินไปตามสะพานที(ทอดยาว และนําพาคุณเข้าสู่บริเวณภายในของวัด ซึ(งประกอบไปด้วยวิหารและ
ศาลา ที(เรียงรายลดหลั(นกันไปตามโขดหิน โดยบริเวณด้านหน้าของวิหารหลัก มีเจดีย์หินสูง 3 ชั ,น และสิงโต 4 ตัว เป็นสัญลักษณ์ของ
ความสนุก, ความโกรธ, ความเศร้า และความสุข นอกจากนี ,ภายในวดั ยังมีองค์เจ้าแม่กวนอิม, พระสังกัจจายน์องค์สีทองอร่าม, ศาลเจ้า 

และพุทธสถานอื(นๆ อีกหลายแห่ง 

วนัแรกของการเดินทาง      พบกนัที�สนามบินสุวรรณภูมิ   - ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ 
 

วนัที�สองของการเดินทาง      วัดแฮดง ยงกุงซา - โบสถ์คร ิสต์จ ุกซอง - รถรางแคปซูลบลูไลน์แฮอุนแด - สะพานควังอ ันร ี - 

                    ชายหาดแฮอุนแด - ตลาดแฮอนุแดไนท์มาร์เก็ต 
 



 

เมนูขึ ,นชื(อเมืองปูซาน ทเวจ-ีกุกบับ เป็นซุปนํ ,าข้าว ตัวนํ ,าซุปจะเป็นสีขาว หอม หวาน ใส่เนื ,อหมูที(ผ่านการนึ(ง
จนนุ่ม เปื(อย ในนํ ,าซุปก็จะมีผัก ต้นหอมยักษ์ เวลารับประทานปรุงรสด้วยซอสโคชูจัง เซอุจัง รสชาตจิะละมุน
ลิ ,น ทานคู่กับข้าวสวย เครื(องเคียงต่าง อาทิ กิมจิผักกาด กิมจิหัวไชเท้า 

 

พาทุกท่าน เดนิทางสู่ โบสถ์คร ิสต์จ ุกซอง เป็นโบสถ์คริสตจักรริมทะเลที(ได้ชื(อว่า สวย
ที(สุดในปูซาน โบสถ์แห่งนี ,ได้รับการประดับประดาตกแต่งทั ,งภายในและภายนอกอย่าง
วิจิตรงดงามตระการตา ด้านศิลปกรรมแนวผสมผสานของสถาปัตยกรรมแบบยุโรปและ
เกาหลีที(ลงตัว ทรงคุณค่าทั ,งทางด้าน ศิลปะ และด้านจิตใจ และโดดเด่นด้วยทําเลที(ตั ,งวิว
ทิวทัศน์แวดล้อมของธรรมชาติซึ(งโอบล้อมด้วยท้องทะเล ในบรรยากาศชิลล์ ๆ ที(คลาสสิค
แบบสุด ๆ  มีโขดหินลักษณะแปลกตา พิกัดแห่งความสวยงามทั ,งทางสายตา จิตใจ และ
คุณค่าทางวัฒนธรรม ต้องยกให้ที(นี( 

 

พาท่านสัมผัสประสบการ ณ์ใหม่ กับการน ั* งสกายแคปซูล บนรางรถไฟลอยฟ้า เลียบ
ทะเลแฮอุนแด เมืองท่าอันดับ1ของประเทศเกาหลีใต้ ตัวแคปซูลหนึ(งคันจะนั(งได้ 4ท่าน 

แต่ละแคปซูลก็จะมีสีสันสดใส นํ ,าเงิน แดง เหลือง เขียว แล่นสลับๆกันไป สีสวยตัดกับ
ท้องฟ้า แล่นคู่ขนานกับรถไฟชมทะเลด้านล่าง ระหว่างนั(งในแคปซูลท่านจะได้ชมวิวเมือง
ปูซานได้ทั ,งซ้ายและขวา แคปซูลจะแล่นช้าๆ ให้เราไปชื(นชมความงาม ของวิวทะเล และ
วิวตัวเมือง ถือว่าเป็นที(เที(ยวเปิดใหม่ล่าสุด ที(น่าไปเที(ยวมากๆเลยทีเดียว 

 

พาท่านชมวิวสะพานควังอ ันรี เป็นสะพาน2ชั ,นข้ามทะเล ที(สุดอลังการของปูซาน 

เมืองท่าอันดับ1ของประเทศเกาหลีใต้ ความยาวของสะพาน 6500 เมตร ถือเป็น
สะพานที(ยาวเป็นอันดับ2 ของประเทศ รองจากสะพานอินชอน เปิดใช้งานเมื(อปี2002 

ต้อนรับการเป็นเจ้าภาพ Asian Games ชายหาดเป็นทรายขาวละเอียด นํ ,าทะเลสีสวย 

วิวงดงาม รวมถึงร้านกาแฟ คาเฟ่น่ารักๆ ให้ท่านได้เช็คอิน ถ่ายรูป 

 

 



 

พาท่านชม ชายหาดแฮอุนแด Haeundae Beach ชายหาดที�สวยที�สุดแห่งหนึ�งในเกาหลีใต้  

ชายหาดทรายละเอยีด ยาว 1.5 กิโลเมตร และยงัเป็นสถานที�จัดงานเทศกาลต่างๆ ตลอดทั%งปี 

ถูกตั%งชื�อโดยนักปราชญ์นามว่า ชอย ชี วอน (Choi Chi-won) ในยุคสมัยของราชวงค์ชิลลา 

เดินทางมาที�ชายหาด แล้วประทับใจในความสวยงาม จึงเขยีนคาํว่า “Haeundae : แฮอุนแด ” 

ไวบ้นกาํแพงหิน คนท่องถิ�นเลยเรียกใช้ชื�อนี%เรื�อยมา ชายหาดแฮอุนแดมีความยาว 1.5 

กิโลเมตร ครอบคลุมพื%นที�กว่า 58,400 ตารางเมตร 

ตลาดแฮอุนแด เป็นถนนเล็กๆ ที�มีร้านอาหารเปิดขายกันตั%งแต่เช้าเรื�อยไปจนถึงเที�ยงคืน 

ปัจจุบันย่าน ตลาดแฮอุนแด มีการก่อสร้างถนน และอาคารใหม่ๆ เกิดขึ%นมากมาย เพื�อ

รองรับนักท่องเที�ยวจากทั�วโลก เรียกว่า ยิ�งดึก ยิ�งคึกคกั ถึงแม้วา่ความเจริญจะรายล้อมเข้ามา

มากมาย แต่ความน่าสนใจของตลาดแบบดั%งเดิม ตลาด Haeundae Traditional Market ก็ยงั

มีเสน่ห์มาจนถึงทุกวนันี% อาหารแนะนํา ของทอด โอเด้งเสียบไม้ ข้าวห่อสาหร่าย และต๊อก

โบกี เป็นถนนสายอาหารแบบดั%งเดิมที�อยู่คู่กับชายหาด Haeundae  

(อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย) 

 ท ี*พ ัก IBIS BUDGET /  Toyoko Inn Busan Haeundae+ หร ือ เท ียบเท่า 

 

 

รับประทานอาหารเช้าที(โรงแรมที(พัก เป็นสไตล์บุฟเฟ่ต์แบบฉบับเกาหลี 

ให้ท่านได้ออกแบบการท่องเที(ยวอย่างอิสระด้วยตัวเอง ย่านแฮอุนแด ซึ(งที(พักเราอยู่ล้อมรอบด้วยที(เที(ยวหลากหลาย ท่านจะได้ใช้เวลา
อย่างเต็มที(ในจดุท่องเที(ยวที(ทา่นชื(นชอบ โดยไม่จํากัดในเรื(องของเวลา ซึ(งจะตอบโจทย์ของแต่ละครอบครัวได้อย่างเต็มที( 

สถานที*ท ่องเท ี*ยวแนะน ํา 

 Nurimaru APEC House (หอประชุมสุดยอดผู้นําเอเปค นูรีมารู) ซึ(งเป็นหอประชุมที(มี 

รูปแบบทางสถาปัตยกรรม แบบดั ,งเดิมของเกาหลี ผสมผสานกับความทันสมัยได้อย่าง
ลงตัว ทําให้มีชื(อเสียงในระดับนานาชาติ และเป็นอีกหนึ(งสถานที(ท่องเที(ยว ที(มีชื(อเสียง
ในเมืองปูซาน คําว่า Nurimaru APEC House เป็นการผสมผสานระหว่างคําภาษา
เกาหลี นูรี (Nuri) ซึ(งหมายถึงโลก, คําวา่มารู (Maru) หมายถึงปกติ และคําวา่เอเปค
เฮาส์ (APEC House) ซึ(งมีความหมายโดยรวมคือ บ้านที(ผู้นําโลกมาพบกัน เพื(อจัดการ

วนัที�สามของการเดินทาง      อิสระท่องเท ี*ยวด้วยต ัวเอง (เต ็มวัน ) 
 



ประชุมเอเปค 

 

โพจังมาชากอรี หรือ สตรีทฟู้ดรถเข็นเต้นท์แดง คอซีรีส์หลายๆ คนน่าจะพอคุ้นตากันอยู่บ้าง
กับภาพร้านอาหารรถเข็นที(มีเต้นท์สีแดงๆ คลุมอยู่ พร้อมกับเก้าอี ,เล็กๆ ให้เหล่าลูกค้าได้นั(ง
จับกลุ่ม เม้าท์มอย ทานอาหารกันอยู่หน้าร้าน สถานที(นี(ได้รับความนิยมมากๆ ทั ,งจากเหล่า
วันรุ่นและจากคนวัยทํางานที(มักมากินเลี ,ยงบริษัทกันในวันศุกร์ อีกหนึ(งสิ(งที(ขาดไม่ได้ และ
ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของร้านค้ารถเข็นเลยก็คือ ‘โซจ’ูชนแก้ว รวมไปถึงกับแกล้มอร่อยๆ ด้วย 

 

 

Lotte World Adventure Busan สวนสนุกแห่งนี , เพิ(งเปิดให้บริการเมื(อเดือนมีนาคม ที(   
ปูซาน ใครที(เคยไปสวนสนุก Lotte World ในโซล สวนสนุกแห่งนี ,จะให้ความรู้สึกที(แตกต่าง
กันออกไป เนื(องจากการออกแบบที(เน้นคอนเซ็ปต์สวนสนุกสไตล์ยุโรป! และมีพื ,นที(ใหญ่กว่า 

Lotte World ถึง 4 เทา่เลย แถมมีเครื(องเล่นกลางแจ้งกว่า 17 รายการ ซึ(งแตกต่างจาก
สวนสนุกในโซล และยังจะมีขบวนพาเหรดที(จะมาสร้างสีสันให้แก่สวนสนุกวันละถึง 2 รอบ
ด้วยกัน ได้แก่ รอบ 14.00 น. และ 20.00 น. 

 

 

 ปูซานทาวเวอร์ ที(เป็นอีกหนึ(งแลนด์มาร์คสําคัญ ซึ(งอยู่ในบริเวณของ อุทยานยงดูซาน 

(Yongdusan Park) และเป็นสถานที(ท่องเที(ยวยอดนิยมอีกแห่ง สําหรับการชมวิวทิวทัศน์ ที(
สวยงามทั ,งในยามกลางวันและยามคํ(าคืน ของเมืองปูซาน ปูซานทาวเวอร์ถูกสร้างขึ ,นในปี 

ค.ศ. 1973 เพื(อเป็นจุดชมววิ หอคอยสูง 120 เมตร เป็นสถานที(สําหรับ การพักผ่อนหย่อน
ใจซึ(งแตกต่างจากหอคอยอื(นๆ ที(มีหอสังเกตการณ์ เพื(อใช้เป็นหอส่งสัญญาณโทรทัศน์และ
วิทยุ บริเวณชั ,นล่างของอาคาร ยังมีในส่วนของแกลเลอรี( และร้านขายของที(ระลึก รวมถึง
งานหัตถกรรม แบบดั ,งเดิมของเกาหลี 

 

(อ ิสระอาหารกลางวัน อ ิสระอาหารเย็น   ตามอ ัธยาศัย) 

ท ี*พ ัก IBIS BUDGET /  Toyoko Inn Busan Haeundae+ หร ือ เท ียบเท่า 

 



 

 

 

 

รับประทานอาหารเช้าที(โรงแรมที(พัก เป็นสไตล์บุฟเฟ่ต์แบบฉบับเกาหลี 

จากน ั 3นพาท่านไปร ู้ จ ักกับ สมุนไพรท ี*ม ีชื*อ เสียงของประเทศเกาหลีใต้ Red Pine Oil หรือ 

นํ ,ามันสนเข็มแดง ตามตาํรับยาโบราณสมัยราชวงศ์โชซอน ที(ถูกบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 

ปัจจุบันได้นํามาสกัดด้วยวิธีที(ทันสมัยดึงสรรพคุณที(ดีที(สุดออกมาในรูปแบบที(ทานได้ง่าย และ
บํารุงสุขภาพได้ดีที(สุด นํ ,ามันสนเข็มแดงมีสรรพคุณช่วยในการทําความสะอาดระบบหลอดเลือด 

เคลียร์หลอดเลือดที(อุดตัน ลดคลอเลสเตอรอล ความดัน เบาหวาน ป้องกันเส้นเลือด ตีบ แตก ตัน 

อีกทั ,งยังช่วยให้การผ่อนคลาย หลับสนิทมากขึ ,น ผิวพรรณดูมีสุขภาพดี รับประทานเป็นประจํา 

ร่างกายแข็งแรงขึ ,นตามลําดับ 

พาท ุกท่าน เดนิทางสู่ Oryukdo Skywalk (โอรยุกโดสกายวอล์ค) ตั 3งอยู่บริเวณพื ,นที(ดั ,งเดิมที(
เรียกว่า “ซึงดูมัล” ซึ(งเป็นจุดแบ่งระหว่าง ทะเลตะวันออกและทะเลใต้ สําหรับผู้คนท้องถิ(น จะ
เรียกที(แห่งนี ,ว่า “ซึงดูมา” และเป็นที(รู้จักกันดีในชื(อว่า “ชัลลกแก” อยู่ที(เมืองปูซาน โอรยุกโด
สกายวอล์ค เป็นสะพานรูปเกือกม้า ตั ,งอยู่เหนือหน้าผาริมทะเล สะพานมีพื ,นกระจกใส ซึ(งมีความ
ยาว 15 เมตร และเสาเหล็กที(มีความสูง 35 เมตร โดยในส่วนของพื ,นกระจกจํานวน 24 แผ่นนั ,น 

ถูกเคลือบด้วยแผ่นฟิล์มกันกระสุน ที(มีความหนา 55.49 มิลลิเมตร ทําให้โครงสร้างของสะพาน มี
ความแข็งแรงและปลอดภัย เป็นจุดชมวิวของชายทะเล และทิวทัศน์ของเกาะโดยรอบ โดยเฉพาะ
วันที(อากาศแจ่มใส จะสามารถมองเห็นได้ไกลถึง เกาะแทมาโด หรือเกาะสึชิมะ ในประเทศญี(ปุ่น 

เลยทีเดียว 

พาท ุกท่านเดนิทางสู่ Gamcheon Culture Village (หมู่บ้านวัฒนธรรมค ัมชอน) เป็น
หมู่บ้านที(เกิดจากการตั ,งรกราก ย้ายถิ(นฐานของชาวเกาหลี ซึ(งหนีภัยจากสงครามเกาหลี ใน
ระหว่างปี ค.ศ. 1950 -1953 และอาศัยอยู่จนถึงปัจจุบัน ด้วยลักษณะการสร้างบ้านเรือนผ่าน
ถนนทุกสาย ที(เรียงรายไปตามแนวภูเขา จนเป็นขั ,นบันไดที(เป็นระเบียบ และดูสวยงามแปลกตา 

ไปกับสีสันที(สลับไปมาของตัวบ้านและหลังคา จึงกลายเป็นเอกลักษณ์สําคัญของหมู่บ้านแห่งนี , 
จนได้รับฉายาว่า “มาชูปิกชูแห่งปูซาน” (Machu Picchu of Busan) ในปี ค.ศ. 2015 

นอกเหนือไปจากความสวยงามแปลกตา ของหมู่บ้านแห่งนี ,แล้ว ภายในหมู่บ้านยังมีสถานที( และ
สิ(งอํานวยความสะดวก ซึ(งทําให้คุณเพลิดเพลิน ไปกับการเดินท่องเที(ยวภายในหมู่บ้าน ได้แก่ 

พิพิธภัณฑ์ขนาดเล็ก, ร้านศิลปะ, ร้านขายของที(ระลึก, คาเฟ่, ร้านกาแฟ, ร้านอาหารหลากหลายประเภท และอื(นๆ อีกมากมาย 

วนัที�สี�ของการเดินทาง      ศูนย์น ํ 3ามันสนเข ็มแดง - โอรยุกโดสกายวอล์ค - หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน  -  

ตลาดวอล์คกิ 3งสตร ีทน ัมโพดง - ตลาดปลาจากัลช ิ 



 

 

นําท ุกท่านเดนิทางสู่ ตลาดตลาดวอล์คกิ 3งสตร ีทน ัมโพดง (Nampodong) แหล่งช้อปเมือง

ปูซาน แหล่งช้อปปิ,งอันดับต้นๆที(ขาช้อปแหลกทั ,งหลายรู้จักกันเป็นอย่างดี เพราะย่านนี ,ถือเป็น

ศูนย์รวมแฟชั(นชั ,นนําของหนุ่มสาวปูซาน และนักท่องเที(ยวเลยก็ว่าได้ หากอยากดูเทรนด์การ

แต่งตวั เหล่าสาวหน้าเด้ง หรือจะมองหนุ่มหน้าใส มาที(นี(รับรองว่าไม่ผิดหวังแน่ค่ะ ถ้าจะให้

เปรียบก็คล้ายๆกับย่านสยามของบ้านเรานั(นเอง รวมถึงอาหารฟู๊ ดสตรีท อาหารท้องถิ(นต่างๆอีก

เพียบ                                                                                อิสระอาหารกลางวัน 

ตลาดปลาจากัลช ิ Jagalchi Market เป็นตลาดอาหารทะเลที(ใหญ่ที(สุดของเกาหลี และเป็น

ตลาดเก่าแก่ที(มีชื(อเสียงมานาน ที(คุณจะได้ลิ ,มลองอาหารทะเลสดๆ ทั ,ง กุ้ง หอย ปู ปลา ปลาหมึก 

ที(พร้อมปรุงให้ได้ทานกันสดๆ แถมราคายังไม่แพงอีกด้วย ตลาดมีทั ,งที(อยู่กลางแจ้ง และในอาคาร

หลังคาโค้งรูปเกลียวคลื(น ที(เป็นสัญลักษณ์ของที(นี(เลย นอกจากอาหารทะเลสดๆ แล้ว บริเวณ

ตลาดยังมีร้านอาหารทั ,งแบบเมนูปกติ และเมนูบุฟเฟต์ อร่อยกันแบบไม่อั ,นเลยทีเดียว  

พาท่านเดินทางสู่สนามบินภายในประเทศ สนามบินกิมแฮ / สนามบินแทกู 

(ไฟ ล์ทบ ิน  / เวลาบิน  / สนามบ ิน / สายการบิน  สงวนสิทธ ิ9ตามความเหมาะสมข ึ 3นอยู่กับบริษัท ) 

 

รับประทานอาหารเย็น พร้อมเสริฟด้วยเมนู เทจี ยังนยอม คัลบี , อาหารเกาหลีแบบปิ,งย่างที(มี
ชื(อเสียงของเกาหลี เป็นการนําเนื ,อหมูส่วนซี(โครงมาหมักกับเครื(องปรุงจนเนื ,อนุ่ม เสิร์ฟให้ท่านได้
ย่างสดๆ ร้อนๆ ร่วมรับประทานด้วยกัน วิธีการทานให้ได้อรรถรส ต้องตัดหมูเป็นชิ ,นๆ นําผักสด 

กระเทียม กิมจิ และเครื(องเคียงต่างๆ มาห่อรวมกัน รับประทานคําโตๆแบบสไตล์คนเกาหลี หรือ
ทานกับข้าวสวยร้อนๆที(เรามีเสิรฟให้ไม่อั ,นก็ได้เช่นกัน 

ท ี*พ ัก Sea & Hotel / Jeju in Hotel / Jeju Nice Hotel  หร ือเท ียบเท่า 

 

 

 

รับประทานอาหารเช้าที(โรงแรมที(พัก เป็นสไตล์บุฟเฟ่ต์แบบฉบับเกาหลี 

วนัที�ห้าของการเดินทาง      ชายหาดอ ีโฮเทอู - ถนนสายรุ้ งเชจ ู - วัดชอนวังซา - ศูนย์เซซ่าลิฟวิ*ง แ ละศ ูนย์เครื*อ งสําอางค์  

ซ ุปเปอ ร์มาร์เก็ต - LOTTE DUTY FREE - ช้อปปิ3งในดาวน์ทาวน์ 



พาท่านท่องเท ี*ยวชายหาดข ึ 3นช ื*อบนเกาะเชจ ู "อีโฮเทอ ู" นอกจากความสวยงามของท้อง
ทะเล คาเฟ่น่ารักๆตา่งๆแล้ว ยังมีสัญลักษณ์ที(มองลงมาจากเครื(องบินจะเห็นทันทีที(ถึงเกาะเชจู 
นั(นก็คือประภาคารรูปม้าสีขาว และสีแดง ม้าถือว่าเป็นสัตว์ประจําเกาะเชจู และใครๆที(มาเที(ยวก็
นิยมมาถ่ายรูปและเช็คอินกันที(นี(เสมอ 

 

 

 

พาท่านไปถ่ายรูปกับความสดใสของถนนสายรุ้งบนเกาะเชจู เป็นถนนเลียบชายทะเล
ด้านเหนือของเกาะ เป็นไอเดียศิลปะที(ดีมากๆ เพราะมีการทาสีบนแท่งหินที(เอาไว้กั ,น
ชายทะเลแบบสลับสีแนวสายรุ้ง ยาวตลอดเส้นทาง ทําให้เกิดสีสันที(ดึงดูดให้ใครๆที(ผ่านไป
มาตรงนี ,อดไม่ได้ ที(จะแวะลงมาถ่ายรูปสร้างสีสัน ไม่ว่าจะเป็นแอคชั(นท่างนั(ง ทา่เดิน หรือครี
เอทแอคชั(นสนุกๆได้มากมาย 

 

พาท่าน เข้าในชมวัดป่า "ชอนวังซา" เป็นวัดที(สวยงามที(อยู่กลางหุบเขา 99ยอด ของ
เทือกเขาฮัลลาซาน ซึ(งสายมูต้องห้ามพลาดเพราะวดัแห่งนี ,ต้องมาขอพรเรื(องเงินทอง และ
ความก้าวหน้าในเรื(องหน้าที(การงาน วดันี ,ถูกขึ ,นทะเบียนเเป็นวัดเก่าแก่และศักดิ5สิทธิ5มาก
แห่งนึงในเกาหลี อีกทั ,งยังมีต้นกําเนิดนํ ,าแร่ศักดิ5สิทธิ5ที(คนสมัยก่อนใช้ดื(มกินเพื(อเป็นสิริ
มงคลให้ตนเองอีกด้วย 

 

พาท่าน เข้าชมและเลือกซ ื 3อช ุดเคร ื*องนอน Sesa Living  เพื(อสุขภาพอันดับหนึ(งของ
ประเทศเกาหลีใต้ Sesa Living ที(ใช้เส้นใยในการถักทอถึง 15400 เส้น กันไรฝุ่นได้100% 
มีการใช้หยกในการทําเส้นใย จึงมีคุณสมบัติในเรื(องของการบําบัดขณะนอนหลับ ซึ(ง
เนื ,อผ้าจะมีสัมผัสที(นุ่ม ลื(น ไม่มีเสียงดังเมื(อขยับตัว และยังปรับอุณหภูมิที(คงที(ให้ร่างกาย
ขณะนอนหลับพักผ่อนอีกด้วย และโชว์รูมแห่งนี ,สามารถคืนภาษีให้กับนักท่องเที(ยวอีก
ด้วย 

พาท่าน เดินทางสู่ ศ ูน ย์รวมเคร ื*องสําอาง (COSMETIC SHOP) ประเภทเวชสําอางค์
ที(หมอศัลยกรรมเกาหลีร่วมออกแบบมากมาย มีผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที(เหมาะกับผู้ที(มีปัญหา
ผิวหน้า ไม่ว่าจะเป็นสิว มีริ ,วรอย ฝ้า กระ จุดด่างดําใบหน้าหมองคลํ ,า อยากผิวขาวสวา่ง

ใส ไร้ริ ,วรอย แต่งหน้าเบาๆโชว์ผิวแบบสาวเกาหลี โดยไม่ต้องศัลยกรรม 



พร้อมเสริฟด้วยเมนู ข้าวยําเกาหลี ซึ(งในสมัยก่อน บิบิมบับ เป็นตัวแทนอาหารเกาหลีตาม
ธรรมเนียมเก่าแก่ดั ,งเดิม ในวันหยุดที(สําคัญ เช่น เทศกาลชูซอก ในปัจจุบันเป็นอาหารที(รู้จัก
กันแพร่หลายมากขึ ,น ซึ(งจัดได้ว่าเป็นอาหารที(มีความสมดุลและมีสารอาหารครบถ้วน 

เพราะมันมีผักต่างๆ พร้อมกับเนื ,อสัตว์หมัก มีพริกเกาหลีปรุงพิเศษเพิ(มเข้าไปเพื(อเพิ(ม
รสชาติและทําให้ส่วนผสมต่างๆ เข้ากันอย่างลงตัว 

 

จากนั 3นพาท่านเดนิทางสู่ Supermarket หรือที(นักท่องเที(ยวเรียกกันว่า "ร้านละลายเงิน
วอน" ที(นี(มีขนม ของฝาก ของพื ,นเมืองเกาหลีที(ขึ ,นชื(อ ใครๆมาต้องมตีิดไม้ติดมือกลับไป 
อาทิเช่น ขนมชื(อดังต่างๆ ช้อคโกแลตหลายหลายรสชาติ สาหร่ายนานาชนิด รามยอน กิมจิ 
รวมไปถึงของใช้ในครัวเรือน เช่น กระทะ ตะเกียบ ถ้วยข้าว ซอสปรุงรส วุ้นเส้น รวมถึงของ
ฝากของที(ระลึกมีให้ท่านได้เลือกซื ,อมากมาย เหมือนเอาเงินวอนมากละลายกันอย่าง
เพลิดเพลินและไม่ต้องกลัวว่าจะใส่กระเป๋าไม่พอ เพราะที(นี(พร้อมบริการบรรจุกล่องตาม
เงื(อนไขของร้านด้วย 

 

พาท่านช้อปปี3งสิน ค้าปลอดภาษีLOTTE DUTY FREE  เครื(องสําอางค์เกาหลีและ
ต่างประเทศ สินค้าแบรนด์เนม ราคาถูกมาก 

 

 

จากนั 3นพาท ุกท่าน เดนิทางสู่DOWN TOWN SHOPPING CENTERแหล่งช้อปปิ,งในตัว
เมืองแห่งเกาะเชจู มีโซนใต้ดิน และโซนวอคกิ ,งสตรีท ซึ(งถือว่าเป็นแหล่งรวมสินค้ายอดฮติ 
ติดเทรนด์ ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ท้องถิ(นเกาหลี แบรนด์สปอร์ตกีฬาดังๆ ทั ,งแฟชั(นเสื ,อผ้า 
หมวก กระเป๋า รองเท้า เครื(องสําอางค์ และยังมีสตรีทฟู้ด ขนม คาเฟ่ต่างๆอีกด้วย 

 

+\.^_ - ++.__ น .ถึงเ วลาอ ันสมควรพาท ุกท่าน เดนิทางกลับประเทศไทย โดยมีเจ้าหน้าคอยด ูแลข ั 3นตอนการเช็คอิน 

ต ั`วเคร ื*องบ ิน และอ ํานวยความสะดวก เพ ื*อ ส่งท ุกท่านกลับด้วยความสวัสด ิภาพ  และความประท ับใจ 

 

 

 

 



**ราคาโปรโมช ั*นมีจ ํานวนจําก ัด ราคาม ีการเปลี*ยนแปลงตลอด 
เช ็คราคากับเจ้าหน้าที*เท่านั 3น** 

 

อตัราค่าบริการ Popular Package Busan 2Jeju 1 

พีเรียตเดินทาง 
ราคาโปรโมชั �น 
(จาํนวนจํากดั) 

ราคาปกติ พกัเดี�ยวเพิ�ม 

ตุลาคม : 1-5 , 2-6 , 8-12 , 29-2 พ.ย. , 30-3พ.ย.  
พฤศจิกายน :5-9 , 6-10 ,12-16 ,13-17 , 19-23 , 20-24 ,26-30 , 

27-1ธ.ค. 
ธันวาคม : 10-14 , 11-15  

31,999.- 36,999.- 

8,000 

ตุลาคม : 3-7 ,7-11 , 9-13 , 15-19 , 16-20 , 23-27 , 31-4พ.ย. 
พฤศจิกายน : 4-8 , 7-11 ,11-15 , 14-18 , 18-22 , 21-25 , 25-29 

28-2ธ.ค. 
ธันวาคม : 4-8 ,5-9 ,12-16 

33,999.- 38,999.- 

ตุลาคม :4-8 , 5-9 ,6-10 ,10-14 ,14-18 ,17-21 ,22-26 ,24-28  
28-1พ.ย. 

พฤศจิกายน : 1-5 , 2-6 , 3-7 ,8-12 , 9-13 , 10-14 , 15-19 , 16-20 
17-21 , 22-26 , 23-27 , 24-28 , 29-3ธ.ค. 

ธันวาคม : 3-7 ,6-10 ,9-13 ,13-17 , 14-18 , 15-19 

35,999.- 40,999.- 

ตุลาคม : 13-17 , 21-25 , 25-29 , 26-30 , 27-31 37,999.- 42,999.- 

ตุลาคม : 11-15 , 18-22 
พฤศจิกายน :^_-`ธ.ค. 
ธันวาคม : 2-6 ,7-11 

39,999.- 44,999.- 

ตุลาคม : 12-16 
ธันวาคม : 8-12 

41,999.- 46,999.- 

ตุลาคม : 19-23 , 20-24 
ธันวาคม : 1-5 

43,999.- 49,999.- 



 

ข ้อก ําหนดและเงื*อนไข  

1. การสํารองที*น ั* ง 

� ชําระเงินค่าทวัร์หลังได้รับ Invoice เท่านั ,น ต้องชําระตามยอดเงินและวันเวลาที(กําหนดใน Invoice หากไม่มีการชําระเวลาที(กําหนด 
การจองจะถูกยกเลิกอัติโนมัติ การจองใหม่จะไม่สามารถใช้ข้อมูลการจองเดิมได้ ทั ,งจํานวนที(นั(งและราคา 

� กรณีมัดจําใช้สําหรับเลือกราคาปกติเท่านั ,น ชําระมัดจําขั ,นตํ(าที(นั(งละ 5,000 บาท และชําระส่วนที(เหลือก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 
วัน หรือตามวัน/เวลาที(ระบุใน Invoice 

� กรณีราคาโปรโมชั(นพิเศษ/เทศกาล/วันหยุดยาว ต้องชําระเต็มจํานวนเท่านั ,น และไม่สามารถแก้ไข/เปลี(ยนแปลง/ยกเลิกได้ทุกกรณ 

� กรณีกรุ๊ปเหมา/กรุ๊ปส่วนตัว ไม่สามารถใช้ราคาโปรโมชั(นได้ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที(โดยตรง 

� หากไม่ชําระส่วนที(เหลือตามกําหนด ที(นั(งจะถูกยกเลิก และไม่สามารถขอรีฟันเงินมัดจําคืนได้ทุกกรณี 

� หลังจากชําระเงินแล้ว ทา่นต้องกรอกข้อมูลผู้เดินทางเป็นภาษาอังกฤษตรงตามหน้าพาสปอร์ตด้วยตนเองให้ถูกต้อง หากระบบออก
ตัdวแล้ว การแก้ไข/เปลี(ยนแปลง ท่านต้องชําระคา่ใช้จา่ย/ค่าปรับเองตามจริง 

� หากไม่ได้รับอนุมัต K-ETA / VISA ไม่สามารถยกเลิกหรือรีฟันได้ทุกกรณี 

� การเดินทางเข้าเกาหลี หากไม่ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง ไม่สามารถรีฟันได้ทุกกรณี 

� ราคานี ,สําหรับพาสปอร์ตไทยเท่านั ,น หากเป็นพาสปอร์ตต่างชาติมีค่าใช้จ่ายเพิ(ม 3,000 บาท และต้องทําตามเงื(อนไขการเข้า
ประเทศเกาหลีใต้ 

2. การยกเลิกการ เดินทาง 

� ยกเลิกการจองไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันเดินทาง Refund ได้ 100% ของยอดที(ชําระแล้ว 

� ยกเลิกการจองไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันเดินทาง Refund ได้ 50% ของยอดที(ชําระแล้ว 

� ยกเลิกการจองน้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันเดินทาง ไม่สามารถ Refund ได้ 

� ยกเลิกจากเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยธรรมชาติ โรคระบาด สงคราม สามารถ Refund ได้ แต่หักค่าใช้จา่ยตามจริง 

� ราคาโปรโมชั*น/แคมเปญ/อีเ ว้นท์ต่างๆ  ไม่สามารถยกเลกิ/Refund ได้ทุกกรณ ี
� ช่วงเทศกาล long weekend/Charter flight/Extra flight ไม่สามารถยกเลิก/เปลี(ยนชื(อ/Refund ได้ทุกกรณี 

 

ทารก ( ไม่เกิน J ปี) = 5,000.-      จอยกรุ๊ป (ไม่ใช้ตั Pวเครื�อง) =RS,000.- 



ราคานี 3ร วม 

� ค่าตัdวเครื(องบิน ตามที(ระบุในรายการ ไป-กลับพร้อมคณะ 

� ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที(มี 

� ค่าอาหารทุกมื ,อ ตามที(ระบุในรายการ / ค่าเข้าชมสถานที(ต่างๆ  ตามรายการ 

� ค่าที(พักระดับมาตรฐาน 3 คืน (พักห้องละ 2-3ท่าน) *พักเดี(ยวต้องชําระ Single Charge* 

� ค่ารถรับ-ส่ง และนําเที(ยวตามรายการ / ค่านํ ,าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 15 กก.  

� ค่าผู้นําทัวร์/ผู้ชํานาญเส้นทาง นําทา่นท่องเที(ยวตลอดรายการในต่างประเทศ (ขอสงวนสิทธิ5ไม่มีหัวหน้าทัวร์บินไป-กลับพร้อมคณะ) 

� ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท (เงื(อนไขตามกรมธรรม์) 

ราคานี 3ไม่รวม 

� ค่าบริการ (Service Charge) 1,500 บาท  

� ค่าลงทะเบียน K-ETA / Visa  

� ค่าวีซ่าสําหรับพาสปอร์ต ต่างด้าว (ผู้เดินทางต้องยื(นด้วยตนเองเท่านั ,น) 

� ค่านํ ,าหนักกระเป๋าสัมภาระ ที(เกินจากสายการบินกําหนด (15-20กก) 

� ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ คา่ทําหนังสือเดินทาง, ค่ามินิบาร์โรงแรม, ค่าซักรีด, ค่าอาหารและเครื(องดื(มนอกเหนือรายการทัวร์ 

� ค่ารถ ค่าเดินทางหากแยกจากคณะ (รถจะออกตามเวลาที(กําหนดเทา่นั ,น หากขึ ,นไม่ทันต้องรับผิดชอบค่าเดินทางตามคณะด้วย
ตนเอง) 

� ค่าอาหารตามหลักศาสนาที(นอกเหนือรายการทัวร์ (ลูกค้าต้องเตรียมมาเอง) 

� ค่าภาษีมูลค่าเพิ(ม 7% และภาษีหัก ณ ที(จ่าย 3% (ในกรณีออกใบเสร็จเต็มรูปแบบ) 

� ค่าปรับ หรือค่าธรรมเนียมหากไม่สามารถผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง 

� ค่าตรวจโควิดทุกที( หากมีท่านชําระเอง 

3. การผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง 

ด่านตรวจคนเข้าเมือง อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท หากผู้เดินทางไม่ผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั ,งขาออกจากไทย และขา
เข้าเกาหลี ไม่สามารถเรียกร้องใดๆจากบริษัท และไม่สามารถ Refund ได้ทุกกรณี 

เพื(อเป็นการคัดกรองตามคําขอความร่วมมือจากแลนด์เกาหลี ที(ถูกตักเตือนจากกองตรวจคนเข้าเมืองเกาหลีใต้เรื(องผู้แอบแฝงมาเป็น
นักท่องเที(ยว แต่ได้หลบหนีไปด้วยจุดประสงค์อื(น เช่นไปทํางาน แรงงานผิดกฏหมาย จึงจะมีการสุ่มตรวจและเก็บเงินประกันการเดินทาง

ว่าผู้เดินทางต้องไปท่องเที(ยวพร้อมคณะและเดินทางกลับประเทศไทยพร้อมคณะเท่านั ,น เป็นจํานวนเงิน 10,000 บาท หรือ 400,000 



วอน หากผู้เดินทางไป-กลับถูกต้องตามเงื(อนไข จะได้รับเงินประกันคืนเต็มจํานวนทันที แต่หากผู้เดินทางผิดต่อเงื(อนไข หรือไม่ผ่านด่าน
ตรวจคนเข้าเมือง ทั ,งไทย-เกาหลี จะถูกริบเงินประกันเต็มจํานวนเพื(อนํามาชําระค่าปรับ ค่าใช้จ่ายที(เกิดขึ ,น ดังนั ,นไม่สามารถเรียกร้องคืน

ได้ทุกกรณี 

หากผู้เดินทางไม่ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองเกาหลีใต้ บริษัทไม่มีอํานาจใดๆ หรือส่วนเกี(ยวข้องใดๆ ผู้เดินทางต้องจัดการเอกสาร
ส่วนตัว เที(ยวบิน และค่าใช้จ่ายต่างๆที(เกิดขึ ,นเองทั ,งหมด 

 

4. หมายเหตุ 

กรุณาอ่านและทําความเข้าใจข้อตกลงด้านล่างโดยละเอียดก่อนทําการจองทกุครั ,ง 

1.หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน (หากหนังสือเดินทางเหลือน้อยกว่า 6 เดือนทําให้ไม่สามารถเดินทางได้ อยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทและไม่สามารถ Refund ค่าทัวร์ได้) 

2.กรณีผู้เดินทางเป็นทารก จะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันเดินทางกลับประเทศไทย 

3.กรณีหนังสือเดินทางชํารุด/ข้อมูลK-ETAผิด หรือมีเหตุให้ทางแอร์ไลน์ระงับการเดินทาง ไม่สามารถเรียกร้องใดๆหรือ refund ค่าทัวร์ได้ 

4.การเดินทางต้องมีผู้เดินทาง ขั ,นตํ(า 20 ท่าน (ผู้ใหญ่) หากจํานวนไม่ครบจะถูกยกเลิก และแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วัน 
สามารถ Refund เฉพาะค่าทัวร์ได้เต็มจํานวน  

5.บริษัทมีสิทธิ5ในการ ปรับเปลี(ยนเที(ยวบิน เส้นทางบิน ราคา อาหาร โรงแรม ยานพาหนะ และรายการท่องเที(ยว ได้ตามความเหมาะสม 
โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสําคัญ 

6.บริษัทขอสงวนสิทธิ5ในการเปลี(ยนแปลงเที(ยวบินทั ,งไปและกลับ สลับโปรแกรม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

7.ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั ,งสิ ,น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที(ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื ,อ 
เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก เดินทางแล้ว 

8.ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั ,งสิ ,น หากเกิดสิ(งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที(เกิดจาก ความประมาทของ
ตัวนักท่องเที(ยวเอง 

9.ตัdวเครื(องบินเป็นตัdวราคาพเิศษ กรณีที(ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะทั ,งขาไป-ขากลับ ไม่ว่าจากเหตใุดๆ ไม่สามารถเปลี(ยนแปลงวัน/ชื(อ 
หรือยกเลิกคืนเงินได้ 

10.ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั ,งสิ ,นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล ภัย
ธรรมชาติ และโรคระบาด หรือกรณีที(ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที(ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที(กรมแรงงานทั ,ง
จากไทยและต่างประเทศซึ(งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

11.ค่าเดินทางภายในประเทศไทย อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท ไม่สามารถนํามาเรียกร้องคืนได้ทุกกรณี 

12.ขอสงวนสิทธิ5ห้องพักสําหรับผู้ที(ไม่เดินทาง ไม่สามารถ Refund หรือให้ผู้อื(นใช้สิทธิ5แทนได้ทุกกรณี 



13.ห้องพัก (Double Bed // Twin Bed) เป็น ON REQUEST ซึ(งบริษัทไม่สามารถการันตี ทําได้เพียงรีเควสให้ได้เท่านั ,น ทั ,งนี ,ขึ ,นอยู่กับ
ทางโรงแรมเป็นผู้จัดการให้ 

14.มัคคุเทศก์ พนักงาน หัวหน้าทัวร์ ไม่มีอํานาจในการให้คําสัญญาใดๆ แทนบริษัททั ,งสิ ,น เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอํานาจของ
บริษัทฯกํากับเท่านั ,น 

15.ทางคณะทัวร์ไม่มีอํานาจในการเจรจากับทางกองตรวจคนเข้าเมือง และทางคณะทัวร์จะออกเดินทางจากสนามบินหลังเวลาเครื(องลง
ประมาณ 1 ชั(วโมง หากท่านไม่มาแสดงตนถือว่าสละสิทธิ5ในการร่วมเดินทาง หากท่านล่าช้าในการผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง ต้อง
รับผิดชอบการเดินทางตามมารวมกับคณะด้วยตนเอง โดยไม่สามารถเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือรีฟันค่าทัวร์/ค่าอาหารที(ไม่ได้เข้าร่วมกับ
ทางทัวร์ทุกกรณี 

16.หากท่านมีความประสงค์จะขอแยกตัวจากคณะทัวร์ท่องเที(ยว ต้องยินยอมให้ทางแลนด์ปรับ 5,000 บาทต่อวัน เพื(อรักษาตัdวขากลับ มิ
เช่นนั ,นถือว่าท่านสละสิทธิ5ยกเลิกการเดินทางทันที และไม่สามารถเรียกร้องคืนได้ภายหลัง 

17.ถ้าลูกค้ามีความประสงค์ไม่เข้าร้านค้าตามที(โปรแกรมกําหนด ต้องยินยอมให้ทางแลนด์ปรับร้านละ 3,000 บาท เพื(อความเป็นระบบ 
และถูกต้องตามเงื(อนไขท่องเที(ยวที(ท่านได้ซื ,อมา 

เม ื*อท่านตกลงจองชําระเงินไม่ว่าท ั 3งหมดหรือบางส่วน ทางบร ิษัทฯจะถือว่าท่านได้ยินยอม  

และยอมรับในข้อกําหนด เงื*อนไข และข้อตกลงต่างๆ  ท ี*ได้ระบ ุไว้แ ล้วทั 3งหมด 

 


