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โปรแกรมเดนิทาง 

นั่งกระเช้าลอยฟ้า  - เรือรบหุ้มเกราะ หรือ เรือเต่า  - ตลาดปลาจุนกงั  - สวนสาธารณะ นายพล อซุีนชิน 

วดัแฮดง ยงกงุซา  - ศูนย์น า้มนัสนเข็มแดง  - ศูนย์รวมเคร่ืองส าอางค์  - เอเปค เฮ้าส์  - จุดชมววิ หมู่เกาะออยุคโด  - 

ปูซานทาวเวอร์  - ดาวทาวน์ - ร้านสมุนไพร  - ร้านละลายเงนิวอน  - ศูนย์โสม  - หมู่บ้านวฒันธรรมคมัชอน  - ดวิตีฟ้รี 

 

 

 

19.30 – 21.30  น  คณะเดนิทางพรอ้มกนัที ่ท่าอากาศยานสวุรรณภูม ิบรเิวณชัน้ 4 ชัน้ผูโ้ดยสารขาออก เคาน์เตอร์

สายการบนิ  EASTAR JET // JEJU AIR  หน้าเคาน์เตอรเ์ชค็อนิ ……. ใกลป้ระตูทางเขา้หมายเลข …… โดยมี

เจา้หน้าทีจ่ากบรษิทัฯคอยใหก้ารต้อนรบัและอ านวยความสะดวก ในเรื่องของเอกสาร 

 

 

 

23.10 น. ออกเดนิทางสูป่ระเทศเกาหลใีต้ โดยสายการบนิ EASTAR JET เทีย่วบนิที ่ZE922   

*สายการบนิมกีารเปลยีนแปลงไดใ้นระดบัเทยีบเทา่กนั    *สายการบนิ LOW COST ไมเ่สรฟิอาหารบนเครื่อง น ้าหนกักระเป๋า 15 กโิลกรมั /ทา่น/1ชิน้ 

 

 

06.35 – 08.30 น.  เดนิทางถงึสนามบนินานาชาตกิมิแฮ  เมอืงปซูาน ประเทศเกาหลใีต้ (กรณุาปรบัเวลาของท่านให้

เรว็ขึน้ 2 ชัว่โมง เพื่อใหต้รงกบัเวลาทอ้งถิน่ของประเทศเกาหลใีต้) ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร           

               ขอตอ้นรบัทุกท่านสูเ่มอืงปซูาน    

วนัแรกของการเดินทาง พบกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิู  

 

ขอ้แนะน า  ถา้ตอ้งการน าของเหลวขึน้เครือ่งใส่กระเป๋าถอืตดิตวัจะตอ้งบรรจุในบรรจุภณัฑ ์และมปีรมิาณไมเ่กนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ (รวมกนัไม่

เกนิ 1 ลติร) บรรจุภณัฑด์งักล่าว ควรใส่ในถุงทีโ่ปร่งใสและสามารถเปิด-ปิดไดด้ว้ย ใหน้ าถุงขึน้ไปเพยีงใบเดยีวเท่านัน้ การน าผลติภณัฑข์องสดที่

ท าจากสตัวไ์มว่่าเนื้อหม ูเนื้อววั ผกั ผลไมส้ด ไมอ่นุญาต ใหน้ าเขา้ประเทศเพือ่ป้องกนัโรคต่างๆ เพราะหากศุลกากรตรวจพบจะตอ้งเสยีค่าปรบั 

 

วนัท่ีสองของกำรเดินทำง   สนำมบินนำนำชำติกิมแฮ – นัง่กระเช้ำลอยฟ้ำ  - เรือรบหุ้มเกรำะ หรือ เรือเต่ำ  - ตลำดปลำจนุกงั  - 

สวนสำธำรณะ นำยพล อีซนุชิน 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รหสัโปรแกรมทวัร ์   BUSAN  JOY AUTUMN 4D2N OCT-XX-W04 

เช้ำ จากนัน้พาท่านชม ทวิทศัน์ชายฝัง่ทะเลใตท้ีส่วยงามของประเทศเกาหลใีตแ้บบพาโนรามา 360 องศา กบักระเชา้ลอย

ฟ้า Hallyeosudo Landscape Cable Car พาท่านขึน้ไปบนยอดเขา Mireuksan ชมทศันียภาพทีน่่าตื่นตาของ

ชายฝัง่ทะเลและเกาะแก่งมากมายทีส่วยงามของ

เมอืงปซูาน กระเชา้แต่ละคนัมชีื่อเรยีกต่างกนัไปและ

สามารถจผุูโ้ดยสารไดป้ระมาณแปดท่าน ระยะทาง 

1,975 เมตร ยาวทีส่ดุในเกาหลใีต ้ใชเ้วลาจากลาน

ชมววิถงึยอดเขาเพยีง 9 นาทเีท่านัน้ เมื่อขึน้ไปถงึ

ยอดเขา ท่านจะดื่มด ่ากบัทศันียภาพของเมอืง 

Tongyeong  ทางทศิเหนือเป็นเนินเขาทีม่ป่ีาไมอุ้ดม

สมบูรณ์ ทศิใตจ้ะพบกบัความงามของเกาะแก่ง

ต่างๆ ทีก่ระจายอยูต่ามชายฝัง่ หากท่านมองไปยงั

เสน้ขอบฟ้าทางทศิตะวนัออกเฉียงใต ้คณุอาจจะเหน็เกาะ Tsushima ของญี่ปุ่ นทีอ่ยูห่า่งออกไปประมาณ 80 กโิลเมตร 

ทีแ่หง่น้ีในแต่ละปีมนีกัท่องเทีย่วมาเยอืนมากกว่าหน่ึงลา้นคน (หมำยเหต ุนัง่กระเช้ำลอยฟ้ำ หรือ Cable Car 

ขึน้อยู่กบัสภำพอำกำศในแต่ละวนั)  

 

กลางวนั อาหารกลางวนั พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู พลุโกก ิส่วนผสมของเมนูน้ี คอืหมหูมกัชิ้นบาง ๆ ผกัต่าง ๆ เช่น กะหล ่าปล ี

ฟักทองอ่อน ถัว่งอก แครอท เหด็และวุน้เสน้มาตม้รวมกนั โดยสามารถทานไดท้ัง้แบบแหง้และน ้า เครื่องเคยีงต่าง ๆ 

คอื ถัว่งอกดอง วุ้นเสน้ปรงุรสสาหรา่ย กมิจ ิเสรฟิพรอ้มกบัขา้วสวยรอ้นๆ ท่านจะอิม่อรอ่ยกบัเมนูอาหารน้ีอยา่ง

แน่นอน 

 จากนัน้พาท่านแวะชม เรือเต่ำ หรือโคบุค๊ซอน นายพลอซีุนซนิคดิสรา้งอาวุธชนิดพเิศษขึน้มารบัมอืกบัขา้ศกึ ส าหรบั

เรอืเต่าน้ี มรีปูรา่งแบนคอ่นขา้งเทอะทะ ขบัเคลื่อนดว้ยก าลงัฝีพาย ทุกดา้น

ของล าเรอืปิดไวอ้ยา่งมดิชดิ โผล่กแ็ต่ปลายกระบอกปืนใหญ่เท่านัน้ ขณะที่

ดาดฟ้านัน้ถูกคลุมดว้ยแผน่เหลก็และยงัเตม็ไปดว้ยหนามแหลม เพื่อป้องกนัมิ

ใหข้า้ศกึสง่ทหารขึน้มาบนเรอื กลยทุธข์องเรอืเต่านอกจากจะโจมตดีว้ยปืน

ใหญ่แล้ว ยงัใช้การพุง่เขา้ชนเพื่อท าลายเรอืรบฝ่ายขา้ศกึอกีดว้ย โดยมกีารรบ

ครัง้หน่ึงทีเ่รอืเต่าสามารถท าลายเรอืรบญี่ปุ่ นไดถ้งึหา้สบิล าในวนัเดยีว และ

ดว้ยเรอืเต่าน้ีเอง ทีท่ าใหฝ่้ายเกาหลสีามารถท าลายกองเรอืฝ่ายญี่ปุ่ นไดเ้ป็น

จ านวนมาก ท าใหเ้สน้ทางการล าเลยีงของญี่ปุ่ นตอ้งประสบปัญหาจนไมอ่าจ
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สนบัสนุนกองทหารทีท่ าการรบอยู่ในคาบสมทุรได ้การรบไดด้ าเนินยดืเยือ้เป็นเวลาหลายปี จนกระทัง่ถงึ ปี ค.ศ. 1598 

กองทพัญี่ปุ่ นกพ็า่ยแพแ้ละล่าถอยออกไปจากคาบสมทุรเกาหลจีนหมดสิน้ 

จากนัน้น าท่านแวะชม ตลำดปลำจนุกงั Jungang Premium Fish Market 

ใกลก้บัท่าเรอืทีน่ี่ถอืวา่เป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงปซูาน เพราะเมอืงปซูานเป็น

เมอืงทีเ่น้นท าอาชพีประมง ทีน่ี่จงึเป็นตลาดขายปลาและอาหารทะเลทีไ่ดร้บั

ความนิยมของชาวเกาหลใีต ้ภายในจะมสีตัวน์ ้าแปลกๆจ านวนมาก และยงัมี

ราคาถูกกวา่ทอ้งตลาดทัว่ไปดว้ย โดยปลาหรอืสตัวท์ะเลกจ็ะมากนัแบบสดๆ 

มรีา้นคา้ทัง้ในตวัอาคารและภายนอกอาคารมากมาย นอกจากอาหารทะเลยงั

มสีนิคา้อื่นๆใหท้่านไดเ้ลอืกชมเลอืกซื้อหลากหลายอยา่ง อย่างเพลดิเพลนิ 

จากนัน้พาท่าน สมัผสัดนิแดนแหง่ธรรมชาต ิYi Sun-sin Park ทีส่งบใหค้วามรูส้กึกลบัสู่ธรรมชาตติ่างจากความสบัสน

วุน่วายในเมอืงโอบลอ้มดว้ยตน้ไมน้้อยใหญ่ทีร่ม่รื่น นอกจากจะเดนิ

เล่นรบัลมเยน็ๆ ทีพ่ดัพามาตลอดทัง้วนัแล้ว หากมองออกไปกจ็ะ

เหน็ววิทะเลสวยงามเหมาะส าหรบัการถ่ายรปูกบัไวเ้ป็นทีร่ะลกึ 

นอกจากท่านสามารถเหน็อนุสาวรยีน์ายพล Yi Sun-sin   ซึง่เป็น

บุคคลส าคญัทีไ่ดร้บัการยกยอ่งจากชาวเกาหล ีในฐานะวรีบุรุษผู้

ยิง่ใหญ่ทีสุ่ดตลอดกาล ชาวเกาหลมีองเขาในฐานะ ชายผูก้ลา้หาญ 

อดทน แขง็แกรง่ มคีวามเสยีสละ และจงรกัภกัดตี่อประเทศชาติ 

เยน็ อาหารเยน็พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู แฮมลุทงั หรอื ซุปอาหารทะเลทีม่รีสชาตจิดัจา้น ซึง่เป็นอาหารดัง้เดมิยอดนิยมของ

เกาหล ีและในหมูน่กัท่องเทีย่วดว้ย น าอาหารจ าพวกอาหารทะเลลงในหมอ้ทีม่นี ้าซุปรสจดั เช่น ป ู ปลาหมกึ หอย กุง้ 

พรอ้มเครื่องต่าง ๆ เช่น ตน้กระเทยีม ผกัตามฤด ูหวัหอม เตา้หู ้เป็นตน้ รบัประทานกบั กมิจ ิเครื่องเคยีงต่าง และขา้ว

สวยรอ้นๆ อรอ่ยอยา่งลงตวั  

ทีพ่กั The Mark Haeundae  OR SMLระดบั 3 ดาว หรอื เทยีบเท่า 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

วนัท่ีสำมของกำรเดินทำง  วดัแฮดง ยงกงุซำ  - ศนูยน์ ้ำมนัสนเขม็แดง  - ศนูยร์วมเครื่องส ำอำงค ์ - เอเปค เฮ้ำส ์ - จดุชมวิว หมู่

เกำะออยคุโด  - ปซูำนทำวเวอร ์ - ดำวทำวน์ 
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จากนัน้พาท่านนมสัการพระที ่วดัแฮดง ยงกงุซำ (Haedong Yonggungsa Temple) เป็นวดัทีส่รา้งบน

โขดหนิรมิชายหาดทีแ่ตกต่างไปจากวดัสว่นใหญ่ในประเทศเกาหล ีที่มกัจะสรา้งอยู่ตามเชงิเขา วดัแห่งน้ีถูกสรา้งขึน้

โดยพระอาจารย ์Naong เมื่อปี 

1376 ในช่วงรชัสมยัของกษตัรยิ ์

Uwang แหง่ราชวงศ ์Goryeo 

จากนัน้ในปี 1970 ไดม้กีารบูรณะ

ดว้ยความพถิพีถินัเพื่อใหค้งไวซ้ึง่

เอกลกัษณ์และความงดงามแบบดัง้เดมิ จากประตูซุม้มงักรสทีองอรา่ม ลอดผา่นอุโมงคข์นาดเลก็ ไปสูท่างเดนิบนัได

หนิ 108 ขัน้ เป็นจดุชมววิความงดงามของทะเล บรเิวณวดัประดษิฐานพระพทุธรปูศกัดิส์ทิธิอ์งคส์ดี า ตัง้ตระหงา่นอยู่

บนโขดหนิ ทางเดนิเป็นสะพานทีท่อดยาวเขา้สูบ่รเิวณตวัวดั ประกอบไปดว้ยวหิารและศาลาเรยีงรายลดหลัน่กนัไป

ตามโขดหนิ โดยบรเิวณดา้นหน้าของวหิารหลกั มเีจดยีส์งู 3 ชัน้ และสงิโต 4 ตวั เป็นสญัลกัษณ์ของความสนุก, ความ

โกรธ, ความเศรา้ และความสขุ นอกจากน้ี ภายในวดัประดษิฐาน เจา้แมก่วนอมิ, พระสงักจัจายน์องคส์ทีองอรา่ม, 

ศาลาราย วดัแหง่น้ีเป็นสถานที่ศกัดิส์ทิธิค์ูบ่า้นคูเ่มอืงของคนปซูาน และเหล่าพทุธศาสนิกชนเกาหล ี

จากนัน้พาท่านเดนิทางต่อที ่ร้ำนน ้ำมนัสนเขม็แดง มหศัจรรยแ์หง่ธรรมชาต ิผ่านผลงานการวจิยัมากมายจาก

มหาวทิยาลยัแหง่ชาตโิซล ประเทศเกาหลใีต ้มสีรรพคณุช่วยลดไขมนัและน ้าตาลใน

กระแสเลอืด ป้องกนัการเกดิเสน้เลอืด  ตบี แตก ตนั และสามารถล้างสารพษิใน

รา่งกาย เพื่อเพิม่ภูมติา้นทานและท าใหอ้ายยุนืแบบชาวเกาหล ีซึง่ก าลงัเป็นสิง่ที่

ไดร้บัความนิยมจากคนในประเทศเกาหลเีป็นอย่างมาก 

จากนัน้พาท่านเดนิทางสู ่ศนูยร์วมเครื่องส ำอำงค ์Midam Cosmetic  ประเภทเวชส าอางคท์ีห่มอศลัยกรรมเกาหลี

รว่มออกแบบมากมาย เช่น ผลติภณัฑบ์ ารงุผวิหน้า เครื่องส าอางค ์หลากหลายแบ

รนด ์และอื่นๆอกีมากมาย อาทเิช่น B2B ,Closee Dr.,Rojukiss ,etc นอกจากน้ียงัมี

ครมีทีโ่ดง่ดงั  อาทเิช่น ครมีเมอืกหอยทาก , เซรัม่พษิง ู, ครมีโบทอ็ก , Aloevera 

Gel , ครมีน ้าแตก , BB Cream , etc 

 

พาท่านแวะชม Nurimaru APEC House เคยเป็นสถานทีจ่ดัการประชุม 

APEC  เมื่อปี 2005 ค าว่า (Nuri) ในภาษาเกาหลแีปลวา่ "โลก" ส่วนค าวา่ 

(Maru) แปลว่า "การประชุมสุดยอด" และ APEC House กห็มายถงึ "บา้น

ทีส่ดุยอดผูน้ าของโลกมารวมตวักนัเพื่อประชุมเอเปค" ทีน่ี่ตัง้อยูบ่นเกาะทง
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แบค (Dongbaekseom) มภีูมทิศัน์ทีส่วยงามตามธรรมชาต ิรายลอ้มดว้ยดอกไมแ้ละตน้สน เป็นอาคาร 3 ชัน้ 

ผสมผสานระหวา่งสถาปัตยกรรมสมยัใหม ่และสถาปัตยกรรมแบบดัง้เดมิของเกาหล ีที่คงความงดงามของธรรมชาต ิ

และความทนัสมยัทีผ่สมผสานกนัอยา่งกลมกลนื ถูกจดัเป็นหอ้งประชุมทีม่ชีื่อเสยีงระดบันานาชาต ิ(หมายเหตุ :

สถานทีท่่องเทีย่วบางแหง่ขึน้อยูก่บัวนัหยดุประจ า) 

กลางวนั บรกิารท่านดว้ยอาหารขึน้ชื่อ "โอรีจมูลุลอ็ค" จะมสี่วนผสมของเน้ือเป็ด ซอสถัว่เหลอืง กระเทยีมสบั น ้ามนังา หวั

หอม เหด็ ตน้หอม และเครื่องเทศ ปรงุรสไดอ้ยา่งกลมกล่อม มรีสเผด็กลางๆ เสริฟพรอ้มผกัและเครื่องเคยีงต่างๆ   

จากนัน้น าท่านชมววิ Oryukdo Sunrise Park หรือ จดุชมวิว หมู่เกำะออยคุโด เรยีงตวักนัออกจากฝัง่ไปทางตอน

ใตข้องเมอืงปซูาน สามารถมองเหน็ไดช้ดัเจนจากแผ่นดนิ บางครัง้จะเหน็วา่

ม ี5 เกาะ บางครัง้จะเหน็ 6 เกาะ ขึน้อยูก่บัน ้าขึน้น ้าลง ท าใหไ้ดช้ื่อว่า ออ

ยคุโด ที่แปลวา่ 5 6 เกาะ เป็นเกาะทีเ่ป็นหนิทัง้หมดเป็นหน่ึงในอนุสรณ์ของ

ชาต ิมเีพยีงเกาะเดยีวทีใ่หญ่ทีส่ดุทีม่คีนอยูอ่าศยั และมปีระภาคารตัง้อยู ่

ประกอบไปดว้ยเกาะ Usakdo, Surido, Gonggotdo, Guldo และเกาะ 

Deungdaedo ทีม่ปีระภาคารอยู ่นอกจากน้ีมทีางเดนิลอยฟ้า ออยคุโด สรา้ง

จากหน้าผายื่นออกไปในทะเล ยาวประมาณ 35 เมตร มพีืน้ทีท่ าดว้ยกระจก

หนา 50 mm เคลอืบดว้ยสารกนักระสนุเพื่อเพิม่ความปลอดภยัแขง็แรง อยู่

ตรงแนวทีเ่ป็นเสน้แบ่งระหวา่งทะเลตะวนัออกและทะเลใตข้องเกาหล ีสามารถชมพระอาทติยข์ึน้ได ้ที่น่ีเป็นอกีหน่ึงจุด

ชมววิทีม่ชีื่อเสยีงของเมอืงปซูาน (ชมทางเดนิลอยฟ้า ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ) หมูเ่กาะออยคุโดไดร้บัการขึน้ทะเบยีน

เป็นสถานทีส่ าคญัของชาตเิพราะเรอืสว่นใหญ่ทีจ่ะมาตดิต่อกบัเมอืงปซูาน มกัจะตอ้งผา่นมาทางหมูเ่กาะออยคุโด 

จากนัน้พาท่านชมววิเมอืง ณ ปซูำนทำวเวอร ์(Busan Tower) ตัง้อยูใ่น สวนยอง

ดซูาน (Yongdusan Park) เป็นอุทยานแหง่ชาต ิตัง้อยูบ่นเนินเขาใจกลางเมอืง 

เป็นสถานที่พกัผอ่นหยอ่นใจ หอคอยน้ีสงูประมาณ 120 เมตร ถอืเป็น Landmark 

ส าคญัของเมอืง ส าหรบัชัน้แรกของหอคอย เป็นบรเิวณขายของทีร่ะลกึ และงาน

หตัถกรรมแบบดัง้เดมิของเกาหล ีเช่น  พวงกุญแจ, เครื่องปั้นดนิเผา, ตุ๊กตา และ

อื่นๆอกีมากมาย คนทีม่าเทีย่วทีน่ี่สว่นมากจะเป็นคูร่กั ทัง้ชาวเกาหลแีละ

นกัท่องเทีย่วต่างชาต ิคู่รกัส่วนมากจะเตรยีมกุญแจมาคลอ้งตรงที่ราวระเบยีงรอบ

ฐานของหอคอย  เพราะมคีวามเชื่อวา่คูร่กัทีไ่ดม้าคลอ้งกุญแจทีน่ี่จะรกักนัยาวนานตลอดไป (ราคาไมร่วมคา่กุญแจ) 

สว่นดา้นบนสุดของหอคอยเป็นจดุส าหรบัชมววิทวิทศัน์ของเมอืงปซูานแบบพาโนรามา 360 องศา 
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จากนัน้พาท่านเดนิทางสู ่ดำวทำวน์ปซูำน  แหล่งชอ้ปป้ิงสนิคา้ทอ้งถิน่ ชื่อดงั อาทเิสือ้ผา้ 

รองเทา้ กระเป๋า เครื่องส าอางคเ์ครื่องประดบั NEW BALANCE , NIKE , ADIDAS สมัผสั

ประสบการณ์ชอ้ปป้ิงทีเ่รา้ใจทีสุ่ดของคณุ 

เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ บรกิารท่านดว้ย  เมนู คาลบ ิ( Kalbi) อาหารเกาหลแีบบป้ิงยา่งทีม่ชีื่อเสยีงของเกาหล ีเป็นการ

น าเน้ือหมมูาหมกักบัเครื่องปรงุจนเน้ือนุ่ม แล้วจงึน าไปยา่งบนแผน่โลหะทีถู่กเผาจนรอ้น ตอนยา่งเน้ือนัน้จะยา่งเป็น

ชิน้โตพอสมควร พอใกลสุ้กแล้วกต็้องใชก้รรไกรตดัเป็นชิน้พอดคี า ทานกบัเครื่องเคยีงจ าพวกผกั กระเทียม 

ทีพ่กั The Mark Haeundae  OR SML ระดบั 3 ดาว หรอื เทยีบเท่า 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

  จากนัน้น าท่านชม ร้ำนสมุนไพร(Korea Herb) ใหมล่่าสดุของเกาหล ีโดยมกีารจดลขิสทิธิเ์รยีบรอ้ยแล้ว 

เป็นสมนุไพรเมลด็ฮอตเก  (ฮอตเกนาม)ู ทางการแพทยเ์รยีกวา่ ผลไม้ทอง มรีส

เปรีย้ว ดสี าหรบับุคคลที ่นิยมดื่มเหลา้ ชา กาแฟ น ้าอดัลม ฯลฯ เมลด็ฮอตเก จะ

ช่วยในการล้างสารพษิทีต่กคา้งหรอืไขมนัทีส่ะสมอยูภ่ายในผนงัของตบัหรอืไต 

ช่วยใหต้บัหรอืไตของท่านแขง็แรงขึน้ ซึง่ยงัสง่ผลดตี่อสขุภาพรา่งกายของท่านเอง 

จากนัน้พาท่านเดนิทางสู ่ร้ำนละลำยเงินวอนหรือ Supermarket ทีน่ี่มขีนม  

พืน้เมอืงเกาหลหีลากชนิด อาทเิช่น ขนมขา้วพอง ชอ็คโกแลตสม้ กมิจ ิสม้อบแหง้ 

มามา่ วุน้เสน้ รวมไปถงึของใช้ในครวัเรอืน เช่น ตะเกยีบ ถ้วยใสข่า้ว กระทะ ลูก

บอลซกัผา้  เครื่องส าอางชัน้น า Etude , Skinfood  และของฝากของทีร่ะลกึมใีห้

ท่านไดเ้ลอืกซือ้มากมาย พรอ้มทัง้มบีรกิารบรรจุกล่องตามเงื่อนไขของรา้น 

จากนัน้น าท่านสู ่ศนูยโ์สม (Ginseng Center) ศูนยโ์สมแหง่น้ีรฐับาลรบัรองคณุภาพว่าผลติจากโสมที่อาย ุ6 ปี ซึง่ถอื

วา่เป็นโสมทีม่คีณุภาพดทีีส่ดุ  ภายในจะมเีจา้หน้าทีใ่หค้วามรูเ้กีย่วกบัตน้โสมและ

การปลูกโสม พรอ้มอธบิายคุณสมบตัแิละผลติภณัฑท์ีผ่ลติจากโสม ใหท้่านไดเ้ลอืก

ซือ้โสมทีม่คีณุภาพดทีีส่ดุและราคาถูก กลบัไปบ ารงุรา่งกายหรอืฝากญาตผิูใ้หญ่ที่

วนัท่ีส่ีของกำรเดินทำง ร้ำนสมนุไพร  - ร้ำนละลำยเงินวอน  - ศนูยโ์สม  - หมู่บ้ำนวฒันธรรมคมัชอน  - ดิวต้ีฟรี –                   

สนำมบินนำนำนชำติสวุรรณภมิู 
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ท่านรกัและนบัถอื 

กลางวนั  พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู ชาบู ชาบู (Shabu Shabu) จะเป็นการน าผกัหลากหลายชนิด เหด็ต่างๆ เบคอนหมรูวมกนัไวใ้น

หมอ้ และจะเตมิดว้ยน ้าซุปรอ้นๆ สตูรเฉพาะของแต่ละรา้น แลว้ตม้จนเดอืดก่อนจะเริม่รบัประทาน ก ็จะทานพรอ้ม

กบัขา้วสวย เมนูชาบูชาบู ถอืไดว้่าเป็นรายการอาหารทีข่าดไมไ่ดใ้นโปรแกรมทวัรเ์กาหล ีเพราะรสชาตขิองน ้าซุป ผกั

ต่างๆในหมอ้ ท าใหเ้ป็นทีช่ื่นชอบของหลายท่าน หากท่านใดทานรสจดัหน่อย กส็ามารถขอน ้าจิม้เกาหล ีเตมิเพิม่

รสชาต ิ

 

 จากนัน้พาท่านสู ่หมู่บ้ำนวฒันธรรมคมัชอน (Gamchoen Culture Village) หรอืเรยีกว่า “Korea’s Santorini (ซาน

โตรน่ีิเกาหล)ีโดยชื่อเรยีกน้ีมาจากลกัษณะอนัโดดเดน่ของหมูบ่า้น

วฒันธรรมคมัชอน หมูบ่า้นทีต่ ัง้อยู่บนเนินเขา เรยีงตวัสลบักนัไปมาสสีนั

สดใส ในอดตีหมูบ่า้นน้ีเคยเป็นทีอ่ยูอ่าศยัของของผูล้ีภ้ยัสงครามเกาหล ี

จนในปี 2009 รฐับาลเกาหล ีไดส้่งเสรมิการท่องเทีย่วมกีารพฒันา

ปรบัปรงุทศันียภาพ ใหน่้าอยูม่ากยิง่ขึน้ โดยปรบัเปลีย่นหมูบ่า้นคมัชอน

ใหม้สีสีนัโดดเด่นดว้ยการทาส ีวาดภาพ ตามก าแพงและตวับา้น ใหดู้

สดใส น่ารกั บ้านเรอืนหลายหลงัเปลีย่นเป็นสตูดโิอและแกลลอรีบ่างจดุก็

เป็นรา้นขายสนิคา้ ทัง้สนิคา้พืน้เมอืง สนิคา้สมยัใหม ่รวมไปถงึรา้นกาแฟ 

และไดโ้ดง่ดงัจากซรีีย่เ์รื่อง Running Man ทีม่าถ่ายท าทีน่ี่ จงึท าให้

หมูบ่า้นวฒันธรรมคมัชอนแหง่น้ีเป็นทีรู่จ้กัมนีักท่องเทีย่วชาวเกาหลแีละต่างประเทศมาเทีย่วกนัมากขึน้ 

 จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษทีี ่ดิวต้ีฟรี  มสีนิคา้ชัน้น าปลอดภาษใีหท้่านเลอืกซือ้มากมายกวา่ 500 ชนิด 

ทัง้ น ้าหอม เสือ้ผา้ เครื่องส าอางค ์กระเป๋า แวน่ตา นาฬกิา กลอ้งถ่ายรปู และ

เครื่องประดบั ฯลฯ หลากหลายแบรนดช์ัน้น า อาทเิช่น  MCM , PRADA , 

SULWHASOO , DIOR , ANNA SUI ,LOUIS VUITTON ,SK II และอื่นๆอกีมากมายที่

คณุจะอดใจไม่ได ้

17.30 น. เหนิฟ้ากลบัสูป่ระเทศไทย โดยสายการบนิ EASTAR JET เทีย่วบนิที ่ZE921 พรอ้มความประทบัใจ 

*สายการบนิมกีารเปลีย่นแปลงไดใ้นระดบัเทยีบเท่ากนั  
*สายการบนิ LOW COST ไมเ่สรฟิอาหารบนเครื่องน ้าหนักกระเป๋า 15 กโิลกรมั 
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21.30 – 00.05 น.  เดนิทางถงึท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ และขอใหท้่านถงึบา้นอยา่ง

ปลอดภยั 

                               ************************************************************************* 

**กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบใุน

รายการเดนิทาง ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้และขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่าบรกิารไมว่่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ซึง่

อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทั***  

ในกรณีเกดิเหตุสดุวสิยัต่างๆ เชน่ กรณีการล่าชา้ของสายการบนิ อุบตัเิหตุ ภยัธรรมชาต ิการนดัหยุดงาน การจราจร

ตดิขดั หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานทีต่่างๆ ทีเ่กดิขึน้อยู่เหนือการควบคุมของบรษิทั และเจา้หน้าที ่ทีจ่ะสง่ผลกระทบ

ใหเ้สยีเวลาในการท่องเทีย่วทีร่ะบุในโปรแกรม ผูเ้ดนิทางไม่สามารถเรยีกรอ้งค่าเสยีหาย ว่าดว้ยกรณีใดๆทัง้สิน้ ค่า

เสยีเวลา ค่าเสยีโอกาส และค่าใชจ้่ายทีล่กูคา้และบรษิทัจา่ยไปแลว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***เน่ืองจากทางแลนดเ์กาหลี ได้รบัแจ้งเตือนหลายครัง้จากกองตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลีใต้  และจากสายการบิน เร่ืองผูแ้อบแฝงมาเป็น

นักท่องเท่ียว แต่ไปด้วยวตัถปุระสงคอ่ื์น เช่น ไปท างาน แรงงานผิดกฎหมาย ดงันัน้ตัง้แต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2558 โปรแกรม HOT PROMOTION JEJU ทาง

แลนดเ์กาหลีจ าเป็นต้องเกบ็ค่าประกนัเพ่ือให้ลกูค้าไป-กลบัพร้อมกรุป๊เท่านัน้ เป็นจ านวนเงิน (10,000 บาท หรือ 300,000 วอน) หากลูกค้าเป็น

นักท่องเท่ียวจริงๆ เดินทางท่องเท่ียวพร้อมกรุป๊และกลบัพร้อมกรุป๊ตามโปรแกรมท่ีก าหนด สามารถขอรบัเงินประกนัน้ีคืนเตม็จ านวน ดงันัน้จึงใคร่ขอ

ความร่วมมือจากลกูค้าปฎิบติัตามเง่ือนไขดงักล่าว  (ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินประกนักรณีลกุค้าไม่ผ่านกองตรวจคนเข้าเมือง หรือ กรมแรงงานทัง้ท่ี

ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้)*** 

หากท่านถกูเจ้าหน้าท่ีตม.เกาหลี กกัตวัไม่ให้เดินทางเข้าประเทศ ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ในระหว่างถกูกกัตวัและส่งตวักลบัประเทศไทย                                    

ลกูค้าจะต้องเป็นผูช้ าระเองทัง้หมด 

หมายเหต ุ: ขอแจ้งให้ทราบว่า ทางคณะทวัรจ์ะออกเดินทางท่องเท่ียวหลงัเวลาเคร่ืองลงประมาณ 1 ชัว่โมง ทางทวัรไ์ม่มีนโยบายให้คณะรอ ท่านท่ีติด

ด่านตรวจคนเข้าเมือง หากสามารถผา่นเข้าเมืองได้จะต้องเดินทางไปพบกบัคณะทวัรด้์วยตนเอง และไม่สามารถเรียกร้องค่าเดินทางจากทวัรไ์ด้ เพ่ือ

ความเป็นระเบียบและคณะได้ท่องเท่ียวอย่างเตม็เวลา ขออภยัในความไม่สะดวก 
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 เง่ือนไขการให้บริการกรณสี ารองทีน่ั่ง  
   1. ช ำระมดัจ ำท่ำนละ 2,000 บำท ช่วงเทศกำลมดัจ ำท่ำนละ 5,000 บำท หรือช ำระเตม็จ ำนวน หลงัจำกไดรั้บอินวอย 
   2. ส่วนท่ีเหลือช ำระเตม็จ ำนวนก่อนออกเดินทำง 30 วนั ในกรณีท่ีไม่ช ำระยอดเงินส่วนท่ีเหลือตำมเวลำท่ีก ำหนด รวมถึงกรณี
เชค็ของท่ำนถูกปฏิเสธกำรจ่ำยเงินไม่วำ่กรณีใดๆ ใหถื้อวำ่ท่ำนสละสิทธ์ิในกำรเดินทำงกบัทำงบริษทัหรือยกเลิกกำรจองโดย
อตัโนมติั 
  โปรโมชัน่พเิศษ ช ำระเตม็จ ำนวน ภำยใน 1 วนัหลงัจำกไดรั้บ invoice 
ราคานี้รวม 
-           ค่ำตัว๋เคร่ืองบิน ตำมท่ีระบุในรำยกำร ไป-กลบัพร้อมคณะ กรณีอยูต่่อตอ้งเสียค่ำเปล่ียนแปลงตัว๋ 
-           ค่ำภำษีสนำมบิน ทุกแห่งท่ีมี  

อตัรำค่ำบริกำร 

พีเรียตเดินทำง ผูใ้หญ่ 
เดก็ไม่เสริม

เตียง 
พกัเด่ียวเพ่ิม 

สงิหาคม : 21-24,22-25,23-26,26-29,27-30,28-31,29-1ก.ย.,30-2 ก.ย. 
กนัยายน : 3-6,4-7,5-8,10-13,11-14,12-15,17-20,18-21,19-22,24-27,25-
28,26-29 

11,900.-/คน 

4,900.- 

สงิหาคม : 24-27,25-28,31-3ก.ย. 
กนัยายน : 2-5,6-9,9-12,13-16,16-19,20-23,23-26,27-30,30-3ต.ค. 
ตุลาคม : 1-4,2-5,3-6,8-11,9-12,10-13 ,15-18,16-19,17-20,22-25,23-26,24-
27,29-1พ.ย.,30-2พ.ย.,31-3พ.ย. 

12,200.-/คน 

กนัยายน : 1-4,7-10,8-11,14-17,15-18,21-24,22-25,28-1ต.ค.,29-2ต.ค., 
ตุลาคม : 4-7 ,7-10,11-14,14-17,18-21,21-24,25-28,28-31 

12,500.-/คน 

ตุลาคม : 5-8 ,6-9,12-15,13-16,19-22,20-23,26-29,27-30 12,800.-/คน 

พฤศจกิายน : 5-8,6-9,7-10,12-15,13-16,14-17,19-22,20-23,21-24 
                26-29,27-30,28-1ธ.ค.,- 

12,900.-/คน 

พฤศจกิายน : 1-4,4-7,8-11,11-14,15-18,18-21,22-25,25-28 13,200.-/คน 

พฤศจกิายน : 2-5,3-6,9-12,-10-13,16-19,17-20,23-26,24-27,30-3ธ.ค. 13,500.-/คน 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รหสัโปรแกรมทวัร ์   BUSAN  JOY AUTUMN 4D2N OCT-XX-W04 

-            ค่ำอำหำรทุกม้ือ ตำมท่ีระบุในรำยกำร / ค่ำเขำ้ชมสถำนท่ีต่ำงๆ ตำมรำยกำร 
-           ค่ำท่ีพกัระดบัมำตรฐำน 2 คืน (พกัหอ้งละ 2-3 ท่ำน) 
-            ค่ำรถรับ-ส่ง และน ำเท่ียวตำมรำยกำร / ค่ำน ้ ำหนกักระเป๋ำสัมภำระท่ำนละ 15 กก. /1ช้ิน 
-           ค่ำหวัหนำ้ทวัร์ผูช้  ำนำญเส้นทำง น ำท่ำนท่องเท่ียวตลอดรำยกำรในต่ำงประเทศ 
-           ค่ำประกนัอุบติัเหตุระหวำ่งเดินทำง วงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท  (เง่ือนไขตำมกรมธรรม)์ กรุณำขอเอกสำรจำก
สถำนพยำบำลเป็นภำษำองักฤษเท่ำนั้น 
ราคานี้ไม่รวม 
-   ค่ำทิปคนขบัรถ และไกดท์อ้งถ่ินท่ำนละ 700 บำท หรือ 20,000 วอน ต่อท่ำนตลอดทริป 
-   ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวั อำทิ ค่ำท ำหนงัสือเดินทำง, ค่ำโทรศพัทส่์วนตวั, ค่ำซกัรีด, มินิบำร์ในหอ้ง, รวมถึงค่ำอำหำร และ 

เคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิม่นอกเหนือรำยกำร (หำกท่ำนตอ้งกำรสั่งเพิม่ กรุณำติดต่อหวัหนำ้ทวัร์แลว้จ่ำยเพิม่เองต่ำงหำก) 
-   ค่ำภำษีมูลค่ำเพิม่ 7% และภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3% (ในกรณีออกใบเสร็จเตม็รูปแบบ) 
-   ค่ำน ้ ำหนกักระเป๋ำสัมภำระ ท่ีหนกัเกินสำยกำรบินก ำหนด (ปกติ 15 กก.) 
-   ค่ำวซ่ีำส ำหรับพำสปอร์ต ต่ำงดำ้ว กรุณำเตรียมเอกสำรคือ 1) พำสปอร์ต 2) ใบประจ ำตวัคนต่ำงดำ้ว 3) ใบส ำคญัถ่ินท่ี
อยู ่4) ส ำเนำทะเบียนบำ้น(ถำ้มี) 5) สมุดบญัชีเงินฝำก(ถำ้มี) 6) รูปถ่ำยสี 2 น้ิว 2 รูป ผูเ้ดินทำงเตรียมเอกสำรและด ำเนินกำรยืน่วี
ซ่ำดว้ยตนเองเท่ำนั้น  (ส ำหรับหนงัสือเดินทำงต่ำงดำ้ว เจำ้ของหนงัสือเดินทำงตอ้งท ำเร่ืองแจง้เขำ้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยืน่วี
ซ่ำ) 
-  ค่ำอำหำรท่ีลูกคำ้รับประทำนทำนนอกเหนือหรือเปล่ียนแปลงจำกท่ีโปรแกรมก ำหนด หำกลูกคำ้ไม่สำมำรถ
รับประทำนอำหำรท่ีทำงทวัร์จดัให ้กรุณำเตรียมอำหำรส ำเร็จรูปส่วนตวัส ำรองมำดว้ย 
กรณยีกเลกิการเดินทาง 
- ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 30  วนัข้ึนไป ยดึมดัจ ำ 
- ยกเลิกกำรเดินทำงไม่ถึง 30  วนั ยดึเงินค่ำทวัร์ทั้งหมด 
- ทำงบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในกำรยกเลิกกำรเดินทำงกรณีนกัท่องเท่ียวเดินทำงไม่ถึง 20 ท่ำน (ผูใ้หญ่) 
 (รำคำโปรโมชัน่ไม่สำมำรถยกเลิกกำรเดินทำง หรือเปล่ียนแปลงวนัเดินทำงและผูเ้ดินทำงไดใ้นทุกกรณี )     
ช่วงเทศกำลไม่สำมำรถยกเลิกกำรเดินทำงหรือเปล่ียนช่ือผูเ้ดินทำงได*้** 
กรุ๊ปท่ีเดินทำงตอ้งกำรันตีมดัจ ำกบัสำยกำรบิน หรือผำ่นตวัแทนในประเทศ หรือต่ำงประเทศ รวมถึงเท่ียวบินพเิศษเช่น Charter 
Flight, Extra Flight  จะไม่มีกำรคืนเงินมดัจ ำ หรือ ค่ำทวัร์ทั้งหมด 
 
 
 
 
หมายเหตุ 
-           จ ำนวนผูเ้ดินทำง ขั้นต ่ำ ผูใ้หญ่ 20 ท่ำน (ผูใ้หญ่) ข้ึนไป  (หำกนอ้ยกวำ่ทำงบริษทัจะแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้อยำ่งนอ้ย 5 
วนัก่อนกำรเดินทำง) 
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-           รำคำน้ีเป็นรำคำส ำหรับนกัท่องเท่ียวชำวไทยหรือผูถื้อหนงัสือเดินทำงไทยเท่ำนั้น (นกัท่องเท่ียวต่ำงชำติช ำระเพิม่ท่ำน
ละ 3,000 บำท) 
 -            เท่ียวบิน รำคำ อำหำร โรงแรม และรำยกำรท่องเท่ียว สำมำรถเปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม โดยค ำนึงถึง
ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทำงเป็นส ำคญั 
-           สงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงเท่ียวบินทั้งไปและกลบัโดยมิตอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ 
-           หนงัสือเดินทำง ตอ้งมีอำยเุหลือใชง้ำนไม่นอ้ยกวำ่ 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพำะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทำงเพือ่ท่องเท่ียว 
เท่ำนั้น (หำกหนงัสือเดินทำงเหลือนอ้ยกวำ่ 6 เดือนท ำใหไ้ม่สำมำรถเดินทำงไดท้ำงบริษทัจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน) 
-           ทำงบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ินหำกเกิดกรณีควำมล่ำชำ้จำกสำยกำรบิน, กำรประทว้ง, กำรนดัหยดุงำน, กำรก่อ
จลำจล ภยัธรรมชำติ หรือกรณีท่ีท่ำนถูกปฏิเสธ กำรเขำ้หรือออกเมืองจำกเจำ้หนำ้ท่ีตรวจคนเขำ้เมือง หรือเจำ้หนำ้ท่ีกรมแรงงำน
ทั้งจำกไทยและต่ำงประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือควำมรับผดิชอบของบริษทัฯ 
-           ทำงบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หำกท่ำนใชบ้ริกำรของทำงบริษทัฯไม่ครบ อำทิ ไม่เท่ียวบำงรำยกำร, ไม่ทำน
อำหำรบำงม้ือ เพรำะค่ำใชจ่้ำยทุกอยำ่ง ทำงบริษทัฯไดช้ ำระค่ำใชจ่้ำยใหต้วัแทนต่ำงประเทศแบบเหมำขำดก่อนออก เดินทำง
แลว้ 
-           ทำงบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หำกเกิดส่ิงของสูญหำยจำกกำรโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจำก 
ควำมประมำทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 
-           ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋รำคำพเิศษ กรณีท่ีท่ำนไม่เดินทำงพร้อมคณะไม่สำมำรถน ำมำเล่ือนวนัหรือคืนเงิน 
-          กำรติดต่อใดๆกบัทำงบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมลล ์หรือจดหมำย ฯลฯ ตอ้งท ำในวนัท ำกำรของบริษทัดงัน้ี วนัจนัทร์ - วนั
ศุกร์ เวลำ 09.00 น. - 18.00 น. นอกจำกวนัเวลำดงักล่ำว และวนัหยดุนตัฤกษท่ี์รัฐบำลประกำศในปีนั้นๆ ถือวำ่เป็นวนัหยดุท ำ
กำรของบริษทั 
-          มคัคุเทศก ์พนกังำน  ไม่มีอ  ำนำจในกำรใหค้ ำสัญญำใดๆ แทนบริษทัทั้งส้ิน เวน้แต่มีเอกสำรลงนำมโดยผูมี้อ  ำนำจของ
บริษทัก ำกบัเท่ำนั้น 
-           หำกท่ำนท่ีตอ้งกำรออกตัว๋ภำยในประเทศ อำทิเช่นเคร่ืองบิน รถไฟ กรุณำสอบถำมท่ีเจำ้หนำ้ท่ีทุกคร้ังก่อนท ำกำรออก
ตัว๋ เพือ่ป้องกนัปัญหำเท่ียวบินล่ำชำ้ เปลี่ยนแปลงไฟลท์บิน กำรยกเลิกไฟลท์บิน เปลี่ยนแปลงวนัเดินทำงกรณีเกิดกำรผดิพลำด
จำกสำยกำรบิน  โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ซ่ึงอยูเ่หนือกำรควบคุมของทำงบริษทั ทำงบริษทัจะไม่รับผดิชอบและคืน
ค่ำใชจ่้ำยใหใ้นทุกกรณี 
-           ถำ้ลูกคำ้ไม่เขำ้ร้ำนคำ้ชอ้ปป้ิงตำมท่ีโปรแกรมก ำหนด ทำงแลนดป์รับเงินค่ำเขำ้ร้ำนชอ็ปร้ำนละ 3,000 บำท 
-           หอ้งพกั (Double Bed // Twin Bed) เป็น  ON REQUEST ข้ึนอยูก่บัหอ้งวำ่ง ณ วนัเขำ้พกั และโรงแรมท่ีเขำ้พกั ไม่
สำมำรถ CONFIRM ใหไ้ด ้
-           ถำ้ลูกคำ้มีควำมประสงคข์อแยกตวัจำกทวัร์หรือกำรท่องเท่ียวกบัคณะ ทำงแลนดป์รับเงินวนัละ 5,000 บำท/ท่ำน 
-           ขอสงวนสิทธ์ิกำรตดัหอ้งพกัส ำหรับผูท่ี้ไม่เดินทำง ผูร่้วมเดินทำงไม่สำมำรถใชห้อ้งพกัได ้
-           ขอสงวนสิทธ์ิส ำหรับลูกคำ้ท่ีเดินทำงท่องเท่ียว และไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเท่ำนั้น 
-            เม่ือท่ำนตกลงช ำระเงินไม่วำ่ทั้งหมดหรือบำงส่วนกบัทำงบริษทัฯ ทำงบริษทัฯ จะถือวำ่ท่ำนไดย้อมรับในเง่ือนไข 
ขอ้ตกลงต่ำงๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รหสัโปรแกรมทวัร ์   BUSAN  JOY AUTUMN 4D2N OCT-XX-W04 

 

กรุณาอ่านเงื่อนไขการจองทวัร์ตามที่ระบุในรายการข้างต้น  
หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนท าการจอง   


