
 
 
 
 
 

 

 

เดนิทางสู่ปูซาน ประเทศเกาหลใีต้ โดย EASTAR JET 

ชมทิวทศัน์ชายฝ่ังทะเลใต้แบบ 360 องศาบนกระเช้าลอยฟ้า BUSAN AIR CRUISE   
สนุกเพลดิเพลนิกบัการ เล่นสกทีี่ EDEN VALLEY RESORT 

นมัสการพระที่ วดัแฮดง ยงกงุซาเป็นวดัที่สร้างบนโขดหินริมชายหาด 
เยือนหมู่บ้านวฒันธรรมคมัชอน ที่ตั้งอยู่บนเนินเขา เรียงตวัสลบักนัไปมา สีสัน สดใส 

ชม SKY WALKWAY อยู่ในบริเวณของชายหาดซองโด 



 
19.30-21.30  น คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณช้ัน 4 ช้ันผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์........

 สายการบิน  EASTAR JET  หน้าเคาน์เตอร์เช็คอิน ……. ใกล้ประตูทางเข้าหมายเลข …… โดยมี
 เจ้าหน้าทีจ่ากบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวก ในเร่ืองของเอกสาร 

 
 
 
 

22.50 น. ออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน EASTAR JET เที่ยวบินที่ ZE922  *สงวนสิทธ์ิการ
 เปลี่ยนแปลงสายการบิน เที่ยวบินโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้*สายการบิน LOW COST ไม่เสริฟ
 อาหารบนเคร่ือง น า้หนักกระเป๋า 15 กโิลกรัม /ท่าน/1ช้ิน 

 
06.30-09.00 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติกิมแฮ  เมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต้ (กรุณาปรับเวลาของท่านให้เร็ว

 ข้ึน 2 ชั่วโมง เพื่อให้ตรงกับเวลาท้องถ่ินของประเทศเกาหลีใต้) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและ
 ศุลกากร  ขอต้อนรับทุกท่ าน สู่ เมืองปูซาน  จากนั้ นพาท่ านชม  สะพานเดินทะเล หรือ SKY 
 WALKWAY  อยู่ในบริเวณของ ชายหาดซองโด (SONGDO BEACH) ซองโด (SONGDO)นั้ น
 แปลวา่เกาะสน เพราะชายหาดน้ีมีป่าสนอยู่บริเวณปลายสุดของหาด สะพานเดินทะเล เป็นสถานท่ี
 ท่องเท่ียวแห่งใหม่ ซ่ึงถือวา่เป็นแลนด์มาร์คของหาดซองโดเลยทีเดียว ตวัสะพานยื่นออกไปในทะเล
 เปรียบเสมือนเราเดินอยู่บนทะเล สะพานทอดยาวยาวประมาณ 104 เมตร ในส่วนพื้นของสะพาน
 สามารถมองเห็นน ้ าทะเลผ่านกระจกนิรภยั สกายวอร์คจะมีลานหินใหญ่ๆ ให้ถ่ายรูปบรรยากาศและ
 สองขา้งทางมองเห็นววิทิวทศัน์สวยงาม  นอกจากน้ียงัเป็นท่ีถ่ายท ารายการ เช่น WE GOT MARRIED 
 ท าให้เป็นท่ีนิยมอยา่งมากส าหรับคนเกาหลี พาท่านนัง่ กระเช้าลอยฟ้า BUSAN AIR CRUISE  ซ่ึงจะ
 พาทุกท่านได้สัมผสักบัทิวทศัน์ชายฝ่ังทะเลใตท่ี้สวยงามของประเทศเกาหลีใตแ้บบ 360 องศากับ
 กระเชา้ลอยฟ้า BUSAN AIR CRUISE  นบัวา่เป็นแลนด์มาร์คใหม่ล่าสุดในเมืองปูซาน เปิดบริการเม่ือ
 วนัท่ี 21 มิถุนายน 2560 ท่ีผ่านมา ท่ีบริเวณหาด SONGDO ระยะทางของ BUSAN AIR CRUISE มี
 ระยะทางยาวถึง 1.62 กิโลเมตร ใช้ระยะเวลาข้ามฝ่ังตะวนัออกมายงัฝ่ังตะวนัตก จาก SONGNIM 
 PARK มา AMNAM PARK ไดภ้ายใน 8 นาทีเท่านั้น และมีความสูงจากพื้นถึง 86 เมตร ท าใหม้องเห็น
 วิวของหาดซองโดไปถึงเกาะยองโดได้อย่างสวยงาม (หมายเหตุ น่ังกระเช้าลอยฟ้า หรือ CABLE 
 CAR ขึ้นอ ยู่กับสภาพอากาศในแต่ละวัน ) จากนั้ น เดินทางสู่  หมู่ บ้ านวัฒนธรรมคัมชอน 
 (GAMCHOEN CULTURE VILLAGE) หรือเรียกว่า KOREA’S SANTORINI (ซานโตริน่ีเกาหลี)
 โดยช่ือเรียกน้ีมาจากลกัษณะอนัโดดเด่นของหมู่บา้นวฒันธรรมคมัชอน หมู่บา้นท่ีตั้งอยู่บนเนินเขา 

วนัทีส่อง  สนามบินนานาชาติกิมแฮ (เมืองปูซาน) – สะพานเดินทะเล – สะพานเดินทะเล – หมู่บ้าน

วฒันธรรมคมัชอน - ORYUKDO ISLAND - วดัแฮดง ยงกงุซา -ลอ็ตเต้ เอาท์เลท 

วนัแรก      สนามบินสุวรรณภูม ิ

ขอ้แนะน ำ  ถำ้ตอ้งกำรน ำของเหลวขึน้เครือ่งใสก่ระเป๋ำถอืตดิตวัจะตอ้งบรรจใุนบรรจภุณัฑ ์และมปีรมิำณไมเ่กนิ 

100 มลิลลิติรตอ่ช ิน้ (รวมกนัไมเ่กนิ 1 ลติร) บรรจภุณัฑด์ังกลำ่ว ควรใสใ่นถงุทีโ่ปรง่ใสและสำมำรถเปิด-ปิดได ้

ดว้ย ใหน้ ำถงุขึน้ไปเพยีงใบเดยีวเท่ำนัน้ กำรน ำผลติภัณฑข์องสดทีท่ ำจำกสตัวไ์มว่ำ่เนือ้หม ูเนื้อวัว ผัก ผลไม ้

สด ไมอ่นุญำต ใหน้ ำเขำ้ประเทศเพือ่ป้องกนัโรคตำ่งๆ เพรำะหำกศลุกำกรตรวจพบจะตอ้งเสยีคำ่ปรับ 

 



 เรียงตวัสลบักนัไปมาสีสันสดใส ในอดีตหมู่บา้นน้ีเคยเป็นท่ีอยูอ่าศยัของของผูล้ี้ภยัสงครามเกาหลี จน
 ในปี 2009 รัฐบาลเกาหลี ไดส่้งเสริมการท่องเท่ียวมีการพฒันาปรับปรุงทศันียภาพ ให้น่าอยูม่ากยิง่ข้ึน 
 โดยปรับเปล่ียนหมู่บา้นคมัชอนให้มีสีสันโดดเด่นดว้ยการทาสี วาดภาพ ตามก าแพงและตวับา้น ให้ดู
 สดใส น่ารัก บา้นเรือนหลายหลงัเปล่ียนเป็นสตูดิโอและแกลลอร่ีบางจุดก็เป็นร้านขายสินคา้ ทั้งสินคา้
 พื้นเมือง สินคา้สมยัใหม่ รวมไปถึงร้านกาแฟ และไดโ้ด่งดงัจากซีร่ียเ์ร่ือง RUNNING MAN ท่ีมาถ่าย
 ท าท่ีน่ี จึงท าให้หมู่บา้นวฒันธรรมคมัชอนแห่งน้ีเป็นท่ีรู้จกัมีนกัท่องเท่ียวชาวเกาหลีและต่างประเทศ
 มาเท่ียวกนัมากข้ึน 

 
เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั พร้อมเสริฟด้วยเมนู พลุโกก ิส่วนผสมของเมนูนี ้คือหมูหมักช้ินบาง ๆ ผัก

 ต่าง ๆ เช่น กะหล ่าปลี ฟักทองอ่อน ถั่วงอก แครอท เห็ดและวุ้นเส้นมาต้มรวมกัน โดยสามารถทานได้
 ทั้งแบบแห้งและน า้ เคร่ืองเคียงต่าง ๆ คือ ถั่วงอกดอง วุ้นเส้นปรุงรสสาหร่าย กิมจิ เสริฟพร้อมกบัข้าว
 สวยร้อนๆ ท่านจะอิม่อร่อยกบัเมนูอาหารนีอ้ย่างแน่นอน 

 หลงัทานอาหารเรียบร้อยแลว้น าท่านชมวิว ORYUKDO ISLAND หรือ หมู่เกาะออยุคโดเรียงตวักนั
 ออกจากฝ่ังไปทางตอนใตข้องเมืองปูซาน สามารถมองเห็นไดช้ดัเจนจากแผน่ดิน บางคร้ังจะเห็นวา่มี 
 5 เกาะ บางคร้ังจะเห็น 6 เกาะ ข้ึนอยู่กบัน ้ าข้ึนน ้ าลง ท าให้ไดช่ื้อว่า ออยุคโด ท่ีแปลว่า 5 6 เกาะ เป็น
 เกาะท่ีเป็นหินทั้งหมดเป็นหน่ึงในอนุสรณ์ของชาติ มีเพียงเกาะเดียวท่ีใหญ่ท่ีสุดท่ีมีคนอยูอ่าศยั และมี
 ประภาคารตั้ งอยู่ ประกอบไปด้วยเกาะ USAKDO, SURIDO, GONGGOTDO, GULDO และเกาะ 
 DEUNGDAEDO ท่ีมีประภาคารอยู ่นอกจากน้ีมีทางเดินลอยฟ้า ออยุคโด สร้างจากหนา้ผายื่นออกไป
 ในทะเล ยาวประมาณ 35 เมตร มีพื้นท่ีท าดว้ยกระจกหนา 50 MM เคลือบดว้ยสารกนักระสุนเพื่อเพิ่ม
 ความปลอดภยัเข็งแรง อยู่ตรงแนวท่ีเป็นเส้นแบ่งระหว่างทะเลตะวนัออกและทะเลใต้ของเกาหลี 
 สามารถชมพระอาทิตยข้ึ์นได ้ท่ีน่ีเป็นอีกหน่ึงจุดชมวิวท่ีมีช่ือเสียงของเมืองปูซาน (ชมทางเดินลอยฟ้า 
 ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)   จากนั้นนมสัการพระท่ี วัดแฮดง ยงกุงซา (HAEDONG YONGGUNGSA 
 TEMPLE) เป็นวดัท่ีสร้างบนโขดหินริมชายหาดท่ีแตกต่างไปจากวดัส่วนใหญ่ในประเทศเกาหลี ท่ี
 มกัจะสร้างอยู่ตามเชิงเขา วดัแห่งน้ีถูกสร้างข้ึนโดยพระอาจารย ์NAONG เม่ือปี 1376 ในช่วงรัชสมยั
 ของกษตัริย ์UWANG แห่งราชวงศ์ GORYEO จากนั้นในปี 1970 ได้มีการบูรณะด้วยความพิถีพิถนั
 เพื่อใหค้งไวซ่ึ้งเอกลกัษณ์และความงดงามแบบดั้งเดิม จากประตูซุ้มมงักรสีทองอร่าม ลอดผา่นอุโมงค์
 ขนาดเล็ก ไปสู่ทางเดินบนัไดหิน 108 ขั้น เป็นจุดชมวิวความงดงามของทะเล บริเวณวดัประดิษฐาน
 พระพุทธรูปศกัด์ิสิทธ์ิองคสี์ด า ตั้งตระหง่านอยูบ่นโขดหิน ทางเดินเป็นสะพานท่ีทอดยาวเขา้สู่บริเวณ
 ตวัวดั ประกอบไปด้วยวิหารและศาลาเรียงรายลดหลัน่กนัไปตามโขดหิน โดยบริเวณดา้นหน้าของ



 วหิารหลกั มีเจดียสู์ง 3 ชั้น และสิงโต 4 ตวั เป็นสัญลกัษณ์ของความสนุก, ความโกรธ, ความเศร้า และ
 ความสุข นอกจากน้ี ภายในวดัประดิษฐาน    เจา้แม่กวนอิม, พระสังกจัจายน์องค์สีทองอร่าม, ศาลา
 ราย วดัแห่งน้ีเป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิคู่บ้านคู่เมืองของคนปูซาน เป็นสถานท่ีท่ีเหล่าพุทธศาสนิกชน
 เกาหลี พาท่านช็อปป้ิง "ล็อตเต้ เอาท์เลท"(LOTTE OUTLET) นบัวา่เป็น OUTLET MALL ท่ีมีพื้นท่ี
 ขนาดใหญ่ของเกาหลีแห่งหน่ึง ซ่ึงเป็นศูนยร์วมของสินคา้หลากหลายแบรนด์ท่ีส่งตรงจากโรงงาน
 ผูผ้ลิตแลว้น ามาขายในราคาพิเศษ สินคา้แบรนเนมด์ลดราคากนัมากกวา่ห้าสิบเปอร์เซ็นต ์ให้ท่านได้
 เลือกชม เลือกซ้ืออย่างมากมาย และท่ีน่ีรับบตัรเครดิตท่านสามารถจบัจ่ายได้อย่างสบายใจ  ตั้งแต่          
 แบรนด์เนมหรู PAUL SMITH, MULBERRY, TAG HEUER และ KATE SPADE ไปจนถึงแบรนด์
 ขายปลีกยอดนิยม BEAN POLE, POLO, MCM, NIKE และ ADIDAS เป็นตน้ 

 
เยน็  รับประทานอาหารเย็นพร้อมเสริฟด้วยเมนู แฮมุลทัง หรือ ซุปอาหารทะเลที่มีรสชาติจัดจ้าน ซ่ึงเป็น

 อาหารดั้งเดิมยอดนิยมของเกาหล ีและในหมู่นักท่องเที่ยวด้วย น าอาหารจ าพวกอาหารทะเลลงในหม้อ
 ที่มีน ้าซุปรสจัด เช่น ปู  ปลาหมึก หอย กุ้ง พร้อมเคร่ืองต่าง ๆ เช่น ต้นกระเทียม ผักตามฤดู หัวหอม 
 เต้าหู้ เป็นต้น รับประทานกบั กมิจิ เคร่ืองเคียงต่าง และข้าวสวยร้อนๆ อร่อยอย่างลงตัว  

 น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั THE MARK HAEUNDAE  OR SMLระดับ 3 ดาว หรือ เทยีบเท่า 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

 จากนั้นน าท่านแวะชม NURIMARU APEC HOUSE เคยเป็นสถานท่ีจดัการประชุม APEC  เม่ือปี 
 2005 ค  าว่า (NURI) ในภาษาเกาหลีแปลว่า "โลก" ส่วนค าว่า (MARU) แปลว่า "การประชุมสุดยอด"
 และ APEC HOUSE ก็หมายถึง "บา้นท่ีสุดยอดผูน้ าของโลกมารวมตวักนัเพื่อประชุมเอเปค" ท่ีน่ีตั้งอยู่
 บนเกาะทงแบค (DONGBAEKSEOM) มีภูมิทศัน์ท่ีสวยงามตามธรรมชาติ รายลอ้มดว้ยดอกไมแ้ละ
 ตน้สน เป็นอาคาร 3 ชั้น ผสมผสานระหวา่งสถาปัตยกรรมสมยัใหม่ และสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิม
 ของเกาหลี ท่ีคงความงดงามของธรรมชาติ และความทันสมัยท่ีผสมผสานกันอย่างกลมกลืน ถูก
 จดัเป็นห้องประชุมท่ีมีช่ือเสียงระดบันานาชาติ ระเบียงของอาคารเป็นจุดชมวิวชมความงดงามของ
 สะพานกวางฮนัเดกโย “GWANGANDAEYEO BRIDGE” เปรียบเสมือน “สะพานโกลเด้นท์เกท” 
 นบัเป็นสะพานท่ีสร้างขา้มทะเลท่ีใหญ่ท่ีสุดของเกาหลี มีความยาวประมาณ 7.4KM  ถ่ายรูปเก็บความ
 ประทบัใจได ้ณ จุดน้ี (หมายเหตุ :สถานที่ท่องเที่ยวบางแห่งขึน้อยู่กับวนัหยุดประจ า) พาท่านเดินทาง
 ต่อท่ี ร้านน ้ามันสนเข็มแดง มหัศจรรยแ์ห่งธรรมชาติ ผ่านผลงานการวิจยัมากมายจากมหาวิทยาลยั

วนัทีส่าม เอเปค เฮ้าส์  - ศูนย์น ้ามันสนเข็มแดง  - ศูนย์รวมเคร่ืองส าอางค์  - ลานสกี (ขึน้อยู่กับสภาพ             

  อากาศ) - ปูซานทาวเวอร์  - ดาวทาวน์ 

 



 แห่งชาติโซล ประเทศเกาหลีใต ้มีสรรพคุณช่วยลดไขมนัและน ้ าตาลในกระแสเลือด ป้องกนัการเกิด
 เส้นเลือด  ตีบ แตก ตนั และสามารถลา้งสารพิษในร่างกาย เพื่อเพิ่มภูมิตา้นทานและท าให้อายุยนืแบบ
 ชาวเกาหลี ซ่ึงก าลงัเป็นส่ิงท่ีไดรั้บความนิยมจากคนในประเทศเกาหลีเป็นอยา่งมาก จากนั้นเดินทางสู่ 
 ศูนย์รวมเคร่ืองส าอางค์ MIDAM COSMETIC  ประเภทเวชส าอางค์ท่ีหมอ  ศลัยกรรมเกาหลีร่วม
 ออกแบบมากมาย เช่น ผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้า เคร่ืองส าอางค์ หลากหลายแบรนด์ และอ่ืนๆอีก
 มากมาย อาทิเช่น B2B ,CLOSEE DR.,ROJUKISS ,ETC นอกจากน้ียงัมีครีมท่ีโด่งดงั  อาทิเช่น ครีม
 เมือกหอยทาก , เซร่ัมพิษงู , ครีมโบทอ็ก , ALOEVERA GEL . ครีมน ้าแตก , BB CREAM , ETC  

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวันพร้อมเสริฟด้วยเมนู  "โอรีจูมุลล็อค" จะมีส่วนผสมของเน่ือเป็ด ซอสถั่ว
 เหลือง กระเทียมสับ น ้ามันงา หัวหอม เห็ด ต้นหอม และเคร่ืองเทศ ปรุงรสได้อย่างกลมกล่อม มีรส
 เผด็กลางๆ เสริฟพร้อมผกัและเคร่ืองเคียงต่างๆ  หากได้รับประทานแล้วท่านจะติดใจอย่างแน่นอน 

 หลังทานอาหารเรียบร้อยแล้ว อิสระและสนุกเพลิดเพลินกับการ เล่นสกีที่  EDEN VALLEY 
 RESORT (ไม่รวมค่าอุปกรณ์ทุกชนิด) สกีรีสอร์ทแห่งเดียวทางภาคตะวนัออกเฉียงใตข้องเกาหลี ท่ี
 ได้รับการออกแบบในแนววิทยาศาสตร์ ถือเป็นสกีรีสอร์ทระดับเวิลด์ิคลาสแห่งหน่ึงของโลก          
 สกีรี สอร์ทแห่งน้ีมี 7 สโลป มีสกีกระเช้าลิฟท์ท่ีสามารถขนส่ง นักเล่นสกีได้ถึง 11,000 นักสกี ต่อ
 ชัว่โมง มีความหลากหลายของเนินเขาท่ีสามารถตอบสนองความทา้ทา้ยของการเล่นสกี และ สโนว์
 บอร์ดนานาชาติ และมีส่ิงอ านวยความสะดวก ด้านการกีฬา กอล์ฟ และการพักผ่อนในรูปแบบ
 ร้านอาหาร คอฟฟ่ีชอ้ป ไวค้อยบริการ (หมายเหตุ ปริมาณของหิมะและการเปิดให้บริการของลานสก ี
 ขึน้อยู่กับความเอื้ออ านวยของอากาศ หากไม่มีหิมะเพียงพอลานสกีอาจจะไม่เปิดให้บริการ)  จากนั้น
 พาท่านชมวิวเมือง ณ  ปูซานทาวเวอร์ (BUSAN TOWER) ตั้ งอยู่ในสวนยองดูซานเป็นอุทยาน
 แห่งชาติ ตั้งอยูบ่นเนินเขาใจกลางเมือง เป็นสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ หอคอยน้ีสูงประมาณ 120 เมตร 
 ถือเป็น LANDMARK ส าคญัของเมือง ส าหรับชั้นแรกของหอคอย เป็นบริเวณขายของท่ีระลึก และ
 งานหัตถกรรมแบบดั้งเดิมของเกาหลี เช่น  พวงกุญแจ, เคร่ืองป้ันดินเผา, ตุ๊กตา และอ่ืนๆอีกมากมาย
 คนท่ีมาเท่ียวท่ีน่ีส่วนมากจะเป็นคู่รัก ทั้งชาวเกาหลีและนกัท่องเท่ียวต่างชาติ คู่รักส่วนมากจะเตรียม
 กุญแจมาคลอ้งตรงท่ีราวระเบียงรอบฐานของหอคอย  เพราะมีความเช่ือวา่คู่รักท่ีไดม้าคลอ้งกุญแจท่ีน่ี
 จะรักกันยาวนานตลอดไป (ราคาไม่รวมค่ากุญแจ, ราคาไม่รวมค่าขึ้นลิฟต์) ส่วนด้านบนสุดของ
 หอคอยเป็นจุดส าหรับชมววิทิวทศัน์ของเมืองปูซานแบบพาโนราม่า 360 องศา น าเดินทางสู่ ดาวทาวน์
 ปูซาน  แหล่งช้อปป้ิงสินคา้ทอ้งถ่ิน ช่ือดงั อาทิเส้ือผา้ รองเท้า กระเป๋า เคร่ืองส าอางเคร่ืองประดับ 
 NEW BALANCE , NIKE , ADIDAS สัมผสัประสบการณ์ชอ้ปป้ิงท่ีเร้าใจท่ีสุดของคุณ 

 
 

 
 
 



เยน็   รับประทานอาหารเย็น บริการท่านด้วย  เมนู คาลบิ ( KALBI) อาหารเกาหลีแบบป้ิงย่างที่มีช่ือเสียง
 ของเกาหลี เป็นการน าเน้ือหมูมาหมักกับเคร่ืองปรุงจนเน้ือนุ่ม แล้วจึงน าไปย่างบนแผ่นโลหะที่ถูกเผา
 จนร้อน ตอนย่างเน้ือน้ันจะย่างเป็นช้ินโตพอสมควร พอใกล้สุกแล้วก็ต้องใช้กรรไกรตัดเป็นช้ินพอดี
 ค า ทานกบัเคร่ืองเคียงจ าพวกผกั กระเทยีม 

  น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั ณ THE MARK HAEUNDAE  OR SML ระดับ 3 ดาว หรือ เทยีบเท่า 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

 จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ โบสถ์ JUKSEONG เป็นโบสถ์หรือคริสตจกัร ท่ีสวยท่ีสุดในเมืองปูซาน
 แห่งหน่ึง โบสถ์แห่งน้ีอยูติ่ดริมทะเล เป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิท่ีชาวเมืองปูซานนกัท่องเท่ียวนิยมเดินทาง
 มาท่องเท่ียว โบสถแ์ห่งน้ีไดรั้บการประดบัประดาตกแต่งทั้งภายในและภายนอกดว้ยศิลปะผสมผสาน
 อย่างสวยงาม มีคุณค่าทั้งทางด้านศิลปะ ด้านความสวยงาม และด้านจิตใจ วิวทิวทศัน์โดยรอบตวั
 โบสถ์งดงามตามธรรมชาติมีโขดหินลกัษณะแปลกตาและลอ้มรอบด้วยทะเลเป็นสถานท่ีท่ีไม่ควร
 พลาดเม่ือเดินทางมาเมืองปูซาน ชม ร้านสมุนไพร(KOREA HERB) ใหม่ล่าสุดของเกาหลี โดยมีการ
 จดลิขสิทธ์ิเรียบร้อยแลว้ เป็นสมุนไพรเมล็ดฮอตเก  (ฮอตเกนามู) ทางการแพทยเ์รียกวา่ ผลไมท้อง มี
 รสเปร้ียว ดีส าหรับบุคคลท่ี นิยมด่ืมเหล้า ชา กาแฟ น ้ าอดัลม ฯลฯ เมล็ดฮอตเก จะช่วยในการล้าง
 สารพิษท่ีตกคา้งหรือไขมนัท่ีสะสมอยูภ่ายในผนงัของตบัหรือไต ช่วยให้ตบัหรือไตของท่านแข็งแรง
 ข้ึน ซ่ึงยงัส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายของท่านเอง พาท่านเดินทางสู่  ร้านละลายเงินวอนหรือ 
 SUPERMARKET ท่ีน่ีมีขนม  พื้นเมืองเกาหลีหลากชนิด อาทิเช่น ขนมขา้วพอง ช็อคโกแลตส้ม กิมจิ 
 ส้มอบแห้ง มาม่า วุน้เส้น รวมไปถึงของใชใ้นครัวเรือน เช่น ตะเกียบ ถว้ยใส่ขา้ว กะทะ ลูกบอลซกัผา้  
 เคร่ืองส าอางชั้นน า ETUDE , SKINFOOD  และของฝากของท่ีระลึกมีให้ท่านได้เลือกซ้ือมากมาย 
 พร้อมทั้งมีบริการบรรจุกล่องตามเง่ือนไขของร้าน 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวันพร้อมเสริฟด้วยเมนู ชาบู ชาบู (SHABU SHABU) จะเป็นการน าผัก
 หลากหลายชนิด เห็ดต่างๆ โอเด้ง เบคอนหมูรวมกันไว้ในหม้อ และจะเติมด้วยน ้าซุปร้อนๆ สูตร
 เฉพาะของแต่ละร้าน แล้วต้มจนเดือด จะทานพร้อมกับข้าวสวย เมนูชาบูชาบู ถือได้ว่าเป็นรายการ
 อาหารที่ขาดไม่ได้ในโปรแกรมทัวร์เกาหลี เพราะรสชาติของน ้าซุป ผักต่างๆในหม้อ ท าให้เป็นที่ช่ืน
 ชอบของหลายท่าน หากท่านใดทานรสจัดหน่อยกส็ามารถเตรียมน า้จิม้ไปด้วยเพ่ือเพิม่รสชาติได้ 

  หลังทานอาหารเรียบร้อยแล้วน าท่านสู่ ศูนย์โสม (GINSENG CENTER) ศูนย์โสมแห่งน้ีรัฐบาล
 รับรองคุณภาพวา่ผลิตจากโสมท่ีอาย ุ6 ปี ซ่ึงถือวา่เป็นโสมท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุด  ภายในจะมีเจา้หนา้ท่ีให้
 ความรู้เก่ียวกบัตน้โสมและการปลูกโสม พร้อมอธิบายคุณสมบติัและผลิตภณัฑ์ท่ีผลิตจากโสม ให้
 ท่านได้เลือกซ้ือโสมท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุดและราคาถูก กลับไปบ ารุงร่างกายหรือฝากญาติผูใ้หญ่ท่ี
 ท่านรักและนับถือ จากนั้นน าท่านช้อปป้ิงสินคา้ปลอดภาษี ดิวตี้ฟรี ( DUTY FREE SHOP) ท่ีน่ีมี
 สินคา้ปลอดภาษีชั้นน าให้ท่านเลือกซ้ือมากมายกว่า 500  ชนิด  น ้ าหอม เส้ือผา้ เคร่ืองส าอาง กระเป๋า 

วนัทีส่ี่  โบสถ์ JUKSEONG  - ร้านสมุนไพร  - ร้านละลายเงินวอน  - ศูน ย์โสม  - ดิวตี้ฟ รี –                                   
  สนามบินนานานชาติสุวรรณภูม ิ

 

 



 นาฬิกา เค ร่ืองประดับ  หลากหลายแบรนด์ดัง  อาทิ เช่น  DIOR ,CHANEL , PRADA ,LOUIS 
 VUITTON ,MCM ,ROLEX   ฯลฯ 
 ได้เวลาอนัสมควรน าท่านสู่สนามบินกมิแฮเพ่ือเตรียมตัวเดินทางกลบักรุงเทพฯ   

17.30 – 20.00 น.  เหินฟ้ากลบัสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน EASTAR JET เทีย่วบินที ่ZE921 พร้อมความประทบัใจ 
21.30 – 00.05 น.   เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ และขอให้ท่านถึงบ้านอย่างปลอดภัย 

***หมายเหตุ : โปรแกรมอาจมีการเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม***  
 
**กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการ
เดินทาง ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้ งส้ินและขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน ซ่ึงอยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั*** ในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยต่างๆ เช่น กรณีการล่าช้าของสายการบิน อุบติัเหตุ ภยั
ธรรมชาติ การนดัหยดุงาน การจราจรติดขดั หรือส่ิงของสูญหายตามสถานท่ีต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนอยูเ่หนือการควบคุมของบริษทั 
และเจา้หน้าท่ี ท่ีจะส่งผลกระทบให้เสียเวลาในการท่องเท่ียวท่ีระบุในโปรแกรม ผูเ้ดินทางไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย 
วา่ดว้ยกรณีใดๆทั้งส้ิน ค่าเสียเวลา ค่าเสียโอกาส และค่าใชจ่้ายท่ีลูกคา้และบริษทัจ่ายไปแลว้ 

 
กรุณาอ่านเง่ือนไขการจองทวัร์ตามทีร่ะบุในรายการข้างต้นหากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามเจ้าหน้าทีก่่อนท าการจอง 

 

อตัราค่าบริการ 

พเีรียตเดินทาง ผู้ใหญ่ 
เด็กไม่เสริม
เตียง 

พกัเดี่ยวเพิม่ 

ธันวาคม : 5-8 , 11-14 , 12-15  12,900.-/คน 

4,900.- 

ธันวาคม : 4-7 , 6-9 , 10-13 13,200.-/คน 

ธันวาคม : 13-16  13,500.-/คน 
ธันวาคม : 3-6  
มกราคม 61 : 7-10 ,8-11, 9-12 , 14-17 , 15-18 , 16-19 , 21-24 ,22-25 ,  
23-26 ,         28-31 ,29 -1 ก.พ. , 30-2ก.พ. 
กุมภาพันธ์ 61 : 4-7 , 5-8 , 6-9 , 11-14 , 12-15 , 13-16 , 18-21 , 19-22 , 
20-23 ,            25-28 , 26-1 มี.ค. , 27-2 มี.ค. 

13,900.-/คน 

ธันวาคม : 2-5  
มกราคม 61 : 10-13 ,13-16 , 17-20 , 20-23, 24-27 ,27-30 ,31-3ก.พ. 
กุมภาพันธ์ 61 : 3-6 , 7-10 , 10-13 , 14-17 , 17-20 , 21-24 , 24-27 , 28-3
มี.ค. 

14,200.-/คน 

ธันวาคม : 1-4 , 7-10 , 9-12 , 14-17  
มกราคม 61: 11-14 ,12-15 ,18-21 , 19-22 , 25-28 , 26-29 

14,500.-/คน 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กุมภาพนัธ์ 61 : 1-4 , 2-5 , 8-11 , 9-12 , 15-18 , 16-19 , 22-25 , 23-26 

ธันวาคม : 15-18 , 16-19 , 17-20 
มกราคม 61 : 6-9 

14,900.-/คน 

ธันวาคม : 18-21  
มกราคม 61: 3-6 ,4-7 ,5-8 

15,900.-/คน 

ธันวาคม : 19-22 
มกราคม 61: 2-5  

16,900.-/คน 

ธันวาคม : 20-23 17,500.-/คน 
ธันวาคม : 21-24 , 22-25 , 23-26 , 24-27 ,25-28 
มกราคม 61 : 1-4 

17,900.-/คน 

ธันวาคม : 8-11 , 26-29 18,500.-/คน 

ธันวาคม : 27-30 18,900.-/คน 

ธันวาคม : 28-31 ,31-3ม.ค. 19,900.-/คน 

ธันวาคม : 29-1 ม.ค. , 30-2 ม.ค. 22,900.-/คน 

***เน่ืองจากทางแลนด์เกาหล ีได้รับแจ้งเตือนหลายคร้ังจากกองตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลีใต้  และจากสายการบิน เร่ืองผู้

แอบแฝงมาเป็นนักท่องเที่ยว แต่ไปด้วยวัตถุประสงค์อ่ืน เช่น ไปท างาน แรงงานผิดกฎหมาย ดังน้ันตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2558 

โปรแกรม BUSAN PLUS + ทางแลนด์เกาหลีจ าเป็นต้องเก็บค่าประกันเพ่ือให้ลูกค้าไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่าน้ัน เป็นจ านวนเงิน 

(10,000 บาท หรือ 300,000 วอน) หากลูกค้าเป็นนักท่องเที่ยวจริงๆ เดินทางท่องเที่ยวพร้อมกรุ๊ปและกลับพร้อมกรุ๊ปตาม

โปรแกรมที่ก าหนด สามารถขอรับเงินประกันนี้คืนเต็มจ านวน ดังน้ันจึงใคร่ขอความร่วมมือจากลูกค้าปฎิบัติตามเง่ือนไข

ดังกล่าว  (ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินประกันกรณีลุกค้าไม่ผ่านกองตรวจคนเข้าเมือง หรือ กรมแรงงานทั้งที่ประเทศไทยและ

ประเทศเกาหลใีต้)*** 

หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตม.เกาหลี กักตัวไม่ให้เดินทางเข้าประเทศ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ในระหว่างถูกกักตัวและส่งตัวกลับประเทศ

ไทยลูกค้าจะต้องเป็นผู้ช าระเองทั้งหมด 

หมายเหตุ : ขอแจ้งให้ทราบว่า ทางคณะทัวร์จะออกเดินทางท่องเที่ยวหลังเวลาเคร่ืองลงประมาณ 1 ช่ัวโมง ทางทัวร์ไม่มี

นโยบายให้คณะรอ ท่านที่ติดด่านตรวจคนเข้าเมือง หากสามารถผ่านเข้าเมืองได้จะต้องเดินทางไปพบกับคณะทัวร์ ด้วยตนเอง 

และไม่สามารถเรียกร้อง 

ค่าเดินทางจากทวัร์ได้ เพ่ือความเป็นระเบียบและคณะได้ท่องเทีย่วอย่างเต็มเวลา ขออภัยในความไม่สะดวก 
 

 



อตัราคาบริการนีร้วม 

✓ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ตามท่ีระบุในรายการ ไป-กลบัพร้อมคณะ  
✓ ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งท่ีมี   
✓ ค่าอาหารทุกม้ือ ตามท่ีระบุในรายการ / ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ 
✓ ค่าท่ีพกัระดบัมาตรฐาน 2 คืน (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน)  
✓ ค่ารถรับ-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ / ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่านละ 15 กก. /1ช้ิน 
✓ ค่าหวัหนา้ทวัร์ผูช้  านาญเส้นทาง น าท่านท่องเท่ียวตลอดรายการในต่างประเทศ (ขอสงวนสิทธ์ิหวัหนา้ทวัร์ไม่บินข้ึน

ไปพร้อมกรุ๊ปทวัร์) 
✓ ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัราคาบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าธรรมเนียมคนขบัรถและไกดท์อ้งถ่ิน 700 บาท หรือ 20,000 วอน ต่อท่านตลอดทริป 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตวั อาทิ ค่าท าหนงัสือเดินทาง, ค่าโทรศพัท์ส่วนตวั, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และ 

เคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านตอ้งการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหวัหนา้ทวัร์แลว้จ่ายเพิ่มเองต่างหาก) 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% (ใบกรณีออกใบเสร็จเตม็รูปแบบ) 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระ ท่ีหนกัเกินสายการบินก าหนด (ปกติ 15 กก.) 
 ค่าวซ่ีาส าหรับพาสปอร์ต ต่างดา้ว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1) พาสปอร์ต 2) ใบประจ าตวัคนต่างดา้ว 3) ใบส าคญัถ่ินท่ี

อยู่ 4) ส าเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) 5) สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี) 6) รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 รูป แล้วทางบริษัทฯจะเป็น
ผูด้  าเนินการยืน่วซ่ีาใหท้่าน โดยจ่ายค่าบริการต่างหาก (ส าหรับหนงัสือเดินทางต่างดา้ว เจา้ของหนงัสือเดินทางตอ้งท า
เร่ืองแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยืน่วซ่ีา) 

 ค่าอาหารท่ีลูกค้ารับประทานทานนอกเหนือหรือเปล่ียนแปลงจากท่ีโปรแกรมก าหนด หากลูกค้าไม่สามารถ
รับประทานอาหารท่ีทางทวัร์จดัให ้กรุณาเตรียมอาหารส าเร็จรูปส่วนตวัส ารองมาดว้ย 

 

เง่ือนไขการให้บริการกรณสี ารองทีน่ั่ง 
• ราคาปกติกรุณามัดจ า 5,000 บาท / ท่าน และราคาโปรโมช่ันช าระเงินเต็มจ านวนเท่าน้ัน หลังได้รับ INVOICE  

หลงัจากการจองภายใน 3 วนัหลงัจากการจอง โดยโอนเงินเข้าบัญชี 
ธนาคาร        ไทยพาณชิย์  (สาขา หน่ึงพนั) 
ช่ือบัญชี        นายโสฬส ศิริวลัลภ 
เลขทีบ่ัญชี    175-239584-6 (ออมทรัพย์) 

• แฟกซ์สลิปโอนเงินมาท่ีบริษทัฯ  แฟกซ์ 02-3619689 
• พร้อมส่งส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง ท่ีมีอายกุารใชง้านเหลือไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน  
• ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ ช าระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วนั ในกรณีท่ีไม่ช าระยอดเงินส่วนท่ีเหลือตามเวลาท่ี

ก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่กรณีใดๆ ให้ถือวา่ท่านสละสิทธ์ิในการเดินทางกบั
ทางบริษทั 



• ในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุ
ในรายการ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะ ไม่คืนค่าบริการ ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

 

กรณยีกเลกิการเดินทาง 

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30  วนัข้ึนไป ยดึมดัจ า 
• ยกเลิกการเดินทางไม่ถึง 30  วนั ยดึเงินค่าทวัร์ทั้งหมด 
• ราคาโปรโมชัน่ไม่สามารถยกเลิกการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงวนัเดินทางและผูเ้ดินทางไดใ้นทุกกรณี     
• ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิกการเดินทางหรือเปล่ียนช่ือผูเ้ดินทางได*้** 
• กรุ๊ปท่ีเดินทางตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ รวมถึงเท่ียวบิน

พิเศษเช่น CHARTER FLIGHT, EXTRA FLIGHT  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมด 
 

หมายเหตุ 

• จ านวนผูเ้ดินทาง ขั้นต ่า ผูใ้หญ่ 20 ท่าน (ผูใ้หญ่) ข้ึนไป โดยบริษทัจะแจง้ให้ทราบล่วงหน้าอยา่งน้อย 5 วนัก่อน
การเดินทาง 

• ราคาน้ีเป็นราคาส าหรับนกัท่องเท่ียวชาวไทยหรือผูถื้อหนงัสือเดินทางไทยเท่านั้น (นกัท่องเท่ียวต่างประเทศช าระ
เพิ่มท่านละ 3,000 บาท) 

• เท่ียวบิน ราคา อาหาร โรงแรม และรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึง
ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

• สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเท่ียวบินทั้งไปและกลบัโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
• หนังสือเดินทาง ตอ้งมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงค์เดินทางเพื่อ

ท่องเท่ียว เท่านั้ น (หากหนังสือเดินทางเหลือน้อยกว่า 6 เดือนท าให้ไม่สามารถเดินทางได้ทางบริษัทจะไม่
รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน) 

• ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, 
การก่อจลาจล ภยัธรรมชาติ หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือ
เจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ 

• ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางม้ือ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใช้จ่ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด
ก่อนออก เดินทางแลว้ 

• ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิด
จาก ความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 

• ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงิน 
• การติดต่อใดๆกบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมลล ์หรือจดหมาย ฯลฯ ตอ้งท าในวนัท าการของบริษทัดงัน้ี วนัจนัทร์ - 

วนัศุกร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าว และวนัหยุดนตัฤกษท่ี์รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆ ถือวา่
เป็นวนัหยดุท าการของบริษทั 



• มคัคุเทศก์ พนักงาน  ไม่มทีอ านาจในการให้ค  าสัญญาใดๆ แทนบริษทัทั้งส้ิน เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูมี้
อ  านาจขอบริษทัก ากบัเท่านั้น 

• หากท่านท่ีตอ้งการออกตัว๋ภายในประเทศ อาทิเช่นเคร่ืองบิน รถไฟ กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทุกคร้ังก่อนท าการ
ออกตัว๋ เพื่อป้องกนัปัญหาเท่ียวบินล่าช้า เปล่ียนแปลงไฟล์ทบิน การยกเลิกไฟล์ทบิน เปล่ียนแปลงวนัเดินทาง
กรณีเกิดการผิดพลาดจากสายการบิน  โดยไม่ไดแ้จง้ให้ทราบล่วงหนา้ซ่ึงอยูเ่หนือการควบคุมของทางบริษทั ทาง
บริษทัจะไม่รับผดิชอบและคืนค่าใชจ่้ายใหใ้นทุกกรณี 

• ถา้ลูกคา้ไม่เขา้ร้านคา้ชอ้ปป้ิงตามท่ีโปรแกรมก าหนด ทางแลนดป์รับเงินค่าเขา้ร้านช็อปร้านละ 3,000 บาท 
• ห้องพกั (DOUBLE BED // TWIN BED) เป็น  ON REQUEST) ข้ึนอยูก่บัห้องวา่ง ณ วนัเขา้พกั และโรงแรมท่ีเขา้

พกั ไม่สามารถ CONFIRM ใหไ้ด ้
• ถา้ลูกคา้มีความประสงคข์อแยกตวัจากทวัร์หรือการท่องเท่ียวกบัคณะ ทางแลนดป์รับเงินวนัละ 5,000 บาท/ท่าน 
• ขอสงวนสิทธ์ิการตดัหอ้งพกัส าหรับผูท่ี้ไม่เดินทาง ผูร่้วมเดินทางไม่สามารถใชห้อ้งพกัได ้
• ขอสงวนสิทธ์ิส าหรับลูกคา้ท่ีเดินทางท่องเท่ียว และไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น 
• เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไข 

ข้อตกลงต่างๆ ทีไ่ด้ระบุไว้แล้วทั้งหมด 
 
 

 
   

 
 
 
 


