
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

KBX20 New Journey! Jeollanam-do & Busan  
เทยีวเสน้ทางใหมเ่กาหลใีต ้ชอลลานมัโด & ปูซาน 5วนั3คนื 

ชอลลานมัโด เช็คอินทีเทยีวใหม่.. เกาะกอเจ ปราสาทเอมิ เขตอนรุักษ์ธรรมชาตพืินทชุ่ีมนําซุนชอ  
เกาะโอดองโด สวนประติมากรรมยอซู  และ พิพิธภัณฑ์ Trick Eye พิพิธภัณฑ์ตุ๊กตาหมียอซู อทุยานอีซุนชิน  

ปูซาน  หมู่บ้านพาสเทลคัมชอน ซงโดสกายวอล์ค วัดแฮดงยงกงุซา option! นงั SKY CAPSULE รถไฟสดุคิวท์ 
ตลาดปลาจากัลซี ถนนนัมโพดง พักยอซู 2 คนื ปูซาน 1 คนื พร้อมลิมลองอาหารเกาหลรีสชาตติน้ตาํหรบั 

เดนิทางโดยสายการบิน AIR BUSAN (BX)  นําหนกัสัมภาระโหลดใต้ท้องเครอืง 15 Kg. / Carry on 10 Kg.  
 

 

วันท ี โปรแกรมท่องเทยีว เช้า เทยีง เย็น โรงแรม 

1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิBX726  BKK-PUS  21.15-06.20       

2 
ท่าอากาศยานนานาชาติกิมแฮ – ชอลลานัมโด – เกาะกอเจ - 
ปราสาทเอมิ – เขตอนรุักษ์ธรรมชาตพืินทชุ่ีมนาํซุนชอ - LF Square    

Hotel Kenny Yeosu 
3* หรอืระดับใกล้เคียง

กนั 

3 
เกาะโอดองโด -  Ocean View Café - สวนประติมากรรม Yeosu 
Art land  และ พิพิธภัณฑ์ Trick Eye -พิพิธภัณฑ์ตุ๊กตาหมียอซู - 
อุทยานอีซุนชิน - ตลาดพืนเมือง 

   
Hotel Kenny Yeosu 
3* หรอืระดับใกล้เคียง

กนั 

4 
เมืองปูซาน – ศูนย์โสมรฐับาล - ศูนยส์มุนไพร Hogaenamu- ร้าน
สมุนไพร Red Pine – รถไฟจิวสกายแคปซูล - วัดแฮดงยงกุงซา – 
แหล่งช้อปปงปลอดภาษี- ถนนนัมโพดง - ตลาดปลาจากัลซี 

   No.25 Hotel 3*  
หรอืระดับใกล้เคียงกัน 

5 
หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน – ซงโดสกายวอล์ค - Local Super 
Market – ท่าอากาศยานนานาชาติกิมแฮ – ท่าอากาศยานสุวรรณ
ภูม ิ BX725 PUS-BKK  18.00-21.15  

      



วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ 
(บาท) 

ราคาเด็ก 
(บาท) 

พักเดียว/เดินทาง
ท่านเดียว เพิม (บาท) 

ทีนัง หมายเหต ุ

30 มีนาคม – 03 เมษายน 66 19,888 

 

 
 

ไม่มรีาคาเด็ก 
(Infant ไม่เกิน 2 
ป ราคา 4,500 

บาท) 
 

4,500 

25  

31 มีนาคม – 04 เมษายน 66 19,888 25  

01-05 เมษายน 66 19,888 25  

06-10 เมษายน 66 19,888 25  

07-11 เมษายน 66 19,888 25  

08-12 เมษายน 66 21,888 25  

13-17 เมษายน 66 26,888 25  

14-18 เมษายน 66 24,888 25  

15-19 เมษายน 66 21,888 25  

20-24 เมษายน 66 19,888 25  

21-25 เมษายน 66 19,888 25  

22-26 เมษายน 66 19,888 25  

27 เมษายน – 01 พฤษภาคม 

66 

21,888 25  

28 เมษายน – 02 พฤษภาคม 

66 

21,888 25  

29 เมษายน – 03 พฤษภาคม 

66 

21,888 25  

04-08 พฤษภาคม 66 22,888 25  

05-09 พฤษภาคม 66 18,888 25  

06-10 พฤษภาคม 66 18,888 25  

11-15 พฤษภาคม 66 18,888 25  

12-16 พฤษภาคม 66 18,888 25  

13-17 พฤษภาคม 66 18,888 25  

18-22 พฤษภาคม 66 17,888 25  

19-23 พฤษภาคม 66 17,888 25  

20-24 พฤษภาคม 66 17,888 25  

25-29 พฤษภาคม 66 17,888 25  

26-30 พฤษภาคม 66 17,888 25  

27-31 พฤษภาคม 66 17,888 25  
 

 

 



ราคานีสําหรับนักท่องเทยีวตวัจรงิเท่านัน หากมีแรงงานแฝงตัวมา และ ไม่สามารถผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร 
จะต้องเสียค่าปรับคนละ 100USD รวมทงัโดนดาํเนนิคดตีามกฎหมาย ถกูตามจบั และ สง่ตวักลบัประเทศไทยทนัท ี

 

 FLIGHT:    DEPARTURE:  BX726      BKK-PUS      21.15-06.20    
               RETURN         :BX725       PUS-BKK      18.00-21.15   

 
 

19.00 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออกชัน 4  เคาท์เตอร์ สายการบิน AIR 
BUSAN (BX) โดยมีเจ้าหน้าทบีริษัทฯคอยต้อนรับและอํานวยความสะดวกด้านเอกสารติดแท็กกระเปา 

21.15 น. นําท่านเดินทางออกสู่ เมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน AIR BUSAN (BX) เทยีวบินท ีBX726 
 

 
 

 

 
06.20 น.   เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติกิมแฮ เมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต้ (เวลาท้องถินเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัวโมง 

กรุณาปรับนา ิกาของท่านเปนเวลาท้องถิน เพือความสะดวกในการนัดหมาย) นําท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและ
ศุลกากร จากนันพาทุกท่านไปที เกาะกอเจ (คอเจ) ประเทศเกาหลีใต้ ถือเปนสถานทียอดนิยมทีดึงดูดนักท่องเทียว 
เหตุผลหลักของการมาทีนีเพือ ถ่ายรูปภายใน ปราสาทมาเอมิ (Maemi castle) เปนกําแพงทสีร้างขึนโดย ชายเพียง
คนเดียวคือ Peak Soon Sam เพือปกปองบ้านของเขาจากพายุไต้ฝุน Maemi ในป 2003 ลักษณะเปนหินสีเหลียม
วางซ้อนกันซําๆ ใกล้ชายหาดและถมด้วยซีเมนต์ ปจจุบันกลายเปนปราสาท ให้ความรู้สึกเหมือนยุคกลางในยุโรป 
ปจจุบันกลายเปนสถานทีท่องเทียวทีมีเอกลักษณ์และน่าสนใจ ได้รับความนิยมมากยิงขึนเมือออกรายการทีวีของ
เกาหลีใต้  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทยีง  รับประทานอาหารเทียง  (มือที1) เมนูคมัจาทัง เปนต้มซุปกระดูกหมูของเกาหลี ทีอธบิายง่ายสุดก็คือ ‘เล้ง’ สไตล์
เกาหลี ความอรอ่ยจากนาํต้มซุปกระดูกหมูและนานาผัก เติมความเผ็ดรอ้นด้วยพริกแกงโกชูจัง 

 พาทุกท่านไปชมความสวยงามและดืมดํากับธรรมชาติที เขตอนุรักษ์ธรรมชาติพืนทีชุ่มนําซุนชอ (Suncheon Bay 
Nature Reserve)  เปนสถานทีทีมีความอุดมสมบูรณ์สูงมากๆ เพราะจะเต็มไปด้วยพืชนานาพันธุ์ สัตว์นํา และพันธุ์
นกหายาก และรวมไปถึงสัตว์สงวนสมบัติของชาติมากถึง 140 สายพันธุ์ ถือเปนจุดถ่ายรูปของทุ่งต้นกกทีมี
บรรยากาศดี วิวสวย อิสระให้ทุกท่านไดช้มธรรมชาติและถ่ายภาพตามอัธยาศัย จากนันพาทุกท่านอิสระช้อปปงที LF 
Square Mall ช้อปปงมอลล์ทีรวมแบรนด์ดังไว้มากมาย ถึง 257แบรนด์จากทุกหมวดหมู่เหมาะสําหรับทุกเพศทุกวัย 
อีกทังยังมีร้านอาหาร รา้กาแฟและคาเฟเล็กๆ รวมไปถึงศูนย์บรกิารด้านความบนัเทงิอกีมากมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
   

วันทหีนึง      ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ
              

  วันทสีอง      ท่าอากาศยานนานาชาติกิมแฮ – ชอลลานัมโด – เกาะกอเจ - ปราสาทเอมิ – เขตอนุรักษ์ธรรมชาติพืนทีชุ่มนาํ
ซุนชอ -    LF Square Mall                      

 อาหาร เทียง                                                                                                                    



เย็น อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย 
ทีพัก : Hotel Kenny Yeosu 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน 
(ชือโรงแรมทีท่านพัก ทางบริษัทจะทําการแจ้งพรอ้มใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดนิทาง) 

 

 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มือที2) 
 พาทุกทา่นไปท ีเกาะโอดองโด (Odongdo Island) เปนเกาะอยู่ทีชายฝงทะเลของเมืองยอซู (Yeosu) เปนสถานทยีอด

นิยมในการเดินเล่นรอบเกาะ ซึงเปนจุดตังต้นของอุทยานแห่งชาติ Hallyeohaesang มีชือเสียงของเรืองดอกคามิ
เลียทีพบบนเกาะ นอกจากดอกคามิเลียแล้ว ยงัมีดอกไม้ปา 70 สายพันธ์ุและต้นไม้เขียวชอุ่ม 200 สายพันธ์ุ เกาะแห่ง
นีมีทัศนียภาพอันงดงาม ของชายฝงทีเปนหน้าผาหิน และแนวปะการัง ซึงลอยตัวอยู่ในนําทะเลสีฟาสดใส แวะพัก
เช็คอิน Ocean View Café คาเฟวิวทะเลพร้อมเมนูอาหารและเครืองดืมมากมาย (ราคาไม่รวมค่าอาหารและ
เครืองดืม)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 พาทุกทา่นเข้าชม สวนประติมากรรม Yeosu Art land  และ พิพิธภัณฑ์ Trick Eye ชมงานศิลปะหลายชินมีทีดูชีวิต
ในพิพิธภัณฑ์ 3D ทีใหญ่ทีสุดในเกาหลีใต้ สามารถเดินไปตามอุโมงค์ยาว 150 เมตรของสวนประติมากรรมในร่มจน
ทะลุไปถึงนิทรรศการกลางแจ้งริมทะเล เพือเพลิดเพลินกับทัศนียภาพของทะเลโดยรอบ และถ่ายภาพกับจุดเช็คอิน
ยอดฮิต Midas' Hand ประติมากรรมยอดฮิตรูปมือ อิสระให้ท่านเดินชมและถ่ายภาพตามอัธยาศัย (ราคารวมค่าเข้า
ชมสวนประติมากรรม Yeosu Art land  และ พิพิธภัณฑ ์Trick Eye แล้ว) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันทีสาม      เกาะโอดองโด -  Ocean View Café -  สวนประติมากรรม Yeosu Art land  และ พิพิธภัณฑ์ Trick Eye -                                                                       
 พิพิธภัณฑ์ตุ๊กตาหมียอซู – อทุยานอีซุนชิน -   ตลาดพืนเมือง      อาหาร เช้า,เทยีง,เย็น    



 
 
เทียง   รับประทานอาหารเทียง  (มือที3) เมนูทัคคาลบี Dak-kalbi หรือไก่ผัดเผ็ดเปนอาหารเกาหลียอดนิยมทีทําจากไก่

หันเต๋าหมักในซอสโคชูจัง ทีมีมันฝรงัหวานกะหลําปลใีบเพริลล์ต้นหอมต้นตํารบัและสว่นผสมอนื ๆ 
  
 จากนันพาทุกท่านเข้าชมความน่ารักของตุ๊กตาหมีน้อยที พิพิธภัณฑ์ตุ๊กตาหมียอซู (Yeosu tedd bear)  สถานทีที

เต็มไปด้วยตุ๊กตาหมี สัมผัสความน่ารักของตุ๊กตาหมีทีมาในธีมต่างๆทีมีมากกว่าพันตัว ตุ๊กตามีหลายขนาดตังแต่เล็ก
ไปจนถึงใหญ่ มีไฮไลท์มากมายในพิพิธภัณฑ์ แต่ละโซนจะมีวิวสวยๆให้ถ่ายรูปเก็บความประทับใจ ก่อนออกจาก
พิพิธภัณฑ์ท่านทีต้องการซือของทีระลึกหรือของขวัญ ทีนีมีผลิตภัณฑ์ตุ๊กตา Teddy Bear ตุ๊กตาหมีน่ารักและสินค้า
อนืๆ อีกมากมาย ให้ได้เลือกซือในราคาย่อมเยา (ราคาค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์ตุ๊กตาหมียอซูแล้ว) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  แวะถ่ายภาพที อุทยานอีซุนชิน (Yisunsin square) เปนทีตังอนุสาวรีย์ของ
นายพลอีซุนชิน รูปปนทองสัมฤทธิทีจ้องมองอย่างชัดเจนหันหน้าไปทางท่าเรือ
และทะเลของเมืองนี และ เรือประจัญบานหรือเรือเต่า Geobukson Turtle เปน
อีกหนึงความสําเร็จทีได้รับการจดจํามากของนายพลอีซุนชินในสมัยสงคราม 
และ ตลาดพืนเมือง (Traditional market) ทีมีร้านอาหารและร้านเบเกอรี 
อิสระให้ท่านช้อปปงสินค้าพืนเมืองตามอัธยาศัย 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น  (มอืที4) พอร์กคาลบิ หรอื หมูย่างเกาหลี เปนเนือหมู
หมักเครืองปรุง เวลาจะรับประทานต้องนํามาย่างบนตะแกรงเตาถ่านจนสุก และ
ใช่กรรไกรตัดให้เปนชินเล็กๆ พอคํา รับประทานกับข้าวสวย กิมจิ และผักสด ห่อ
ผักแล้วจมินาํจมิ หนึงในเมนูยอดฮิตของชาวเกาหลอีีกเช่นกัน 
ทีพัก : Hotel Kenny Yeosu 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน 
(ชือโรงแรมทีท่านพัก ทางบริษัทจะทําการแจ้งพรอ้มใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดนิทาง) 

 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มือที5) 
 จากนันนําท่านเดินทางสู่ เมืองปูซาน (Busan) หรือออกเสียงอีกอย่างว่า พูซาน เปนเมืองทีใหญ่ทีสุดในเกาหลีรอง

จากกรุงโซล ล้อมรอบไปด้วยทัศนียภาพทีมีเทือกเขาสูง และแม่นาํต่าง ๆ ทีสวยงาม อากาศทีนีดีมากทําให้เหมาะกับ
การมาท่องเทียวได้ตลอดทังป และบ้านเมืองยังมีสีสันสวยงามแปลกตาอีกด้วย พาทุกท่านช้อปปง ศูนย์โสมรัฐบาล 
Ginseng center ซึงรับรองคุณภาพจากรัฐบาล เปนโสมทอีายุ 6 ป ซึงถือวา่มีคุณภาพดีทีสุด ใหท้่านได้เลือกซือโสม
คุณภาพและราคาถกูกว่าไทย 2 เท่า โสมเกาหลีถือเปนยาบํารุงร่างกายให้ท่านซือเปนของฝาก และ ศูนย์สมุนไพร 
Hogaenamu Herb รวมเปนสมุนไพรทีมีสรรพคุณ ช่วยขับสารพิษตกค้างตา่งๆออกจากตับอย่างปลอดภัยเนอืงจาก

  วันทีสาม     เมืองปูซาน – ศูนย์โสมรฐับาล - ศูนย์สมุนไพร Hogaenamu- ร้านสมุนไพร Red Pine – รถไฟจวิสกายแคปซูล -  
  วัดแฮดงยงกุงซา – แหล่งช้อปปงปลอดภาษี - ถนนนัมโพดง - ตลาดปลาจากัลซี                         อาหาร 



เปนสมุนไพรเกรดเอ มีขายเฉพาะในประเทศเกาหลีเท่านัน นําท่านแวะละลายเงินวอนที ร้านสมุนไพร Red Pine เปน
ผลิตภัณฑท์สีกัดจากนํามันสน ทีมสีรรคุณช่วยบํารุงร่างกาย ลดไขมัน ช่วยควบคุมอาหารและรกัษาสมดุลในร่างกาย 

 รถไฟจิว.. SKY 
CAPSULE 

 พาท่านไปตนืตาตืนใจกับ รถไฟจิวสกายแคปซูล อันโด่งดัง 
Sky capsule Haeundae Blue Line Park อีกหนึง
กิจกรรมยอดฮิตแห่งใหม่ทีดังไปทัวโซเชียล สายคอนเทนท์
ห้ามพลาด เปนรถไฟน่ารักๆ รถไฟสไตล์มินิมอล ทีมีสีสัน
สดใส โดยจะมีทงัหมด 4 ส ีคือ สีเหลือง สีเขียว สีนาํเงิน สี
แดง  เปนสีสันทีถ่ายรูปออกมาแล้ว ก็คือตัดกับท้องฟาสวยๆ ได้ดีมากๆ ซึงต่อหนึงคันรถนัน จะสามารถโดยสารได้
มากสุด 4 คน วิงอยู่บนรางรถไฟริมทะเลของปูซาน สามารถมองเห็นได้ทังวิวเมือง แลนด์มาร์คสวยๆ ของปูซาน
อย่าง สะพาน Gwangan สะพานทียาวเปนอันดับ 2 ของ
ประเทศ ประภาคารต่างๆ และวิว ชายหาดแฮอึนแด 
(Haeundae beach) ชายหาดทรายขาว เปนชายหาดทีสวย
และมีชือเสียงทีสุดแห่งหนึงในเกาหลีใต้ ชายหาดทราย
ละเอียด ยาว 1.5 กม. และยังเปนเปนสถานทีจัดงานเทศกาล
ต่างๆตลอดทังป เปนภาพของบรรยากาศทีหาไม่ได้จากที
ไหนแน่นอนค่ะ เรียกได้ว่าถ้ามาปูซานและไม่ได้มาทีนี ก็
เหมือนมาไม่ถึงนันเอง (ราคาค่าทัวร์ไม่รวม Sky Capsule 
Haeundae Blue Line Park)  

เทียง  รับประทานอาหารเทียง (มือที6) เมนูชาบู ชาบู สุกีสไตล์เกาหลี บนหม้อไฟร้อนๆ ประกอบด้วย ผักสดชนิดต่างๆ 
และเนอืหมูสไลด์นาํซปุร้อนๆ และเส้นอูด้งซึงขาดไม่ได้ในการทานชาบู พร้อมข้าวสวย 
จากนันพาทุกท่าน ไหว้พระขอพรที วัดแฮดงยงกุงซา 
(Haedong Yonggungsa Temple) เปนวัดพุทธทีเก่าแก่
และมชืีอเสยีงมากของเมืองปูซาน สร้างขึนเมือป ค.ศ. 1376 
โดยวิหารหลักของวัด ถูกสร้างขึนใหม่ในป ค.ศ. 1970 และ
ตังอยู่บนเขาริมทะเล ในช่วงเทศกาลปใหม่ ผู้คนนิยมมาทีวัด
เพือชมพระอาทิตย์แรกของป และไหว้พระขอพรพร้อมกับ
บรรยากาศของเสียงคลืนทะเล จากนันพาทุกท่าน ช้อปปง 
แหล่งช้อปปงปลอดภาษี (Shinsegae Duty Free) แหล่ง
จําหน่ายสินค้ามากมาย อาทิ นา ิกา,แว่นตา,เครืองสําอาง ,
กระเปา,กล้องถ่ายรูป หรือจะเครืองใช้อิเลกทรอนิกส์ ให้ท่านอิสระได้เลือกซืออย่างเต็มที ช้อปปงกันต่อที นัมโพดง 
(Nampo Dong market) ถนนช้อปปงสุดชิคทีใหญ่ทีสุดในปูซาน ศูนย์รวมของสินค้าแฟชัน เสือผ้า เครืองสําอาง 
ร้านกาแฟ และร้านอืนๆ อีกมากมาย ให้ท่านได้เลือกช้อปปงซือของกัน และ ตลาดปลาจากัลซี (Jagalci market) 
แหล่งรวมซีฟูดสดๆ ตลาดปลาชือดังเปนตลาดอาหารทะเลทีใหญที่สุดในเกาหลีใต้ มีร้านอาหารทะเลเยอะแยะมากมาย 
ไม่วา่จะเปน กุ้ง หอย ปู ปลา ปลาหมึก อาหารท้องถิน และผลไม้สดต่างๆ ฯลฯ  

 
 
 
 
 
 



 

เย็น อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย   
ทีพัก : No.25 Hotel 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน 
(ชือโรงแรมทีท่านพัก ทางบรษัิทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7วันก่อนวันเดินทาง 
 
  

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มือที7) 

จากนันพาทุกท่าน เดินชม หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน (Gamcheon Culture Village) หรือ ซานโตรินีแห่งเกาหลี 
หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอนเปนหมู่บ้านทีมีความโดเด่นและเก่าแก่ ตังอยู่บนเขามีบรรยากาศดี อาคารในหมู่บ้านรับการ
ตกแต่งอย่างมีสีสันดูมีชีวิตชีวา เปนอีกทีเทียวหนึงทีควรไป ห้ามพลาด เพราะเปนทีสวยสุดๆ ด้วยบ้านเรือนและ
อาคารต่างๆ ทีพร้อมใจกันทาเปนสีพาสเทล ทําให้มีความสวยงามแปลกตา ทังยังเปนอีกหนึงแลนด์มาร์คมีชือเสียง
ของประเทศเกาหลีอีกด้วย อิสระให้ทุกท่านถ่ายภาพตามจุดเช็คอิน! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทียง   รับประทานอาหารเทียง  (มือที8) เมนูจิมดัก (Jimdak) หรือ ไก่อบซีอิววุ้นเส้น เปนเมนูอาหารเกาหลีพืนเมือง

ดังเดิม เปนไก่ผัดรวมกับวุ้นเสน้ มันฝรัง แครอท พริก และซอสดํา ทานกับข้าว หอมอร่อย รสเผ็ดถึงเครอืง 
พาทุกท่านไปที ซงโดสกายวอล์ค (Songdo Skywalk) 
เช่นกัน ถือเปนจุดชมวิวทีเปดใหม่ในปูซาน ซึงกําลัง
เปนทีนิยมอย่างมาก เพราะเปนทีให้นักท่องเทียว
สามารถนังกระเช้าชมวิวเมืองและทะเลได้จากมุมทีไม่
เคยมีมาก่อนในปูซาน แถมทีนียังมีกระเช้าทีเปนพืน
กระจกใส สามารถมองทะลุได้รอบทุกทิศทาง ทําให้
มองเห็นวิวได้ 360 องศา กระเช้า Busan Air Cruise 
มีให้เลือกนัง 2 แบบ แบบธรรมดาพืนทึบ และ แบบ 
Crystal Cruise พืนใส สถานีปลายทางด้านบนเปนจุด
ชมวิว รอบๆดาดฟาแห่งนีก็มีงานศิลปะไว้ให้ทุกท่าน
ถ่ายรูปได้หลายจุด อิสระให้ท่านถ่ายภาพตามอธัยาศัย หรือเดินเล่นด่านล่างเพือชมวิวทะเลสวยๆ (ราคาทัวร์ไม่รวมค่า 

  วันทีห้า       หมู่บ้านวฒันธรรมคัมชอน – ซงโดสกายวอล์ค - Local Super Market – ท่าอากาศยานนานาชาติกิมแฮ –  
                     ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ                                        



cable car โดยราคา Crystal cruise ราคาประมาณ  25,000 WON 2 เทียวทัง ไป-กลับ สามารถแจ้งกับไกด์ได้ 
ณ วันเดินทาง)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 แวะละลายเงินวอนก่อนกลับที Local Super Market ซึงทา่นสามารถเลือกซือสินค้าเกาหลีได้อีกรอบ โดยเฉพาะของกิน เช่น บะหมีซินราเมียน (มาม่าสไตลเ์กาหลี) 

 จนสมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติกิมแฮ เพือเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย 
18.00 น.   เดินทางกลับ ประเทศไทย โดยสายการบิน  AIR BUSAN (BX) เทียวบินที BX725 
21.15 น.      เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู โดยสวัสดภิาพ 
 

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

หมายเหตุ : รายการทัวร์สามารถเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน, การจราจร 
หรือช่วงเทศกาลหรอืวันหยุด เปนต้น โดยมิต้องแจง้ให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรบัเปลียนโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของ
ท่านเปนหลัก เพือให้ท่านท่องเทียวได้ครบถว้นตามโปรแกรม  
 
เงอืนไขการเดนิทางเข้าและออกจากประเทศไทยและเกาหลีใต้ (Update 01 พฤศจิกายน 2565)  

 

1. ส่งหลักฐาน K-ETA (Korea Electronic Travel Authorization) ทีได้รับการอนุมัตแิล้วของท่านมาให้ทีบริษัท 
 โปรดตรวจสอบข้อมูล K-ETA ของท่านให้ถูกต้อง กรณีเอกสารผิดทางบริษัทไม่รับผิดชอบใดๆทังสิน 

2. ผู้เดินทางต้องลงทะเบียน Q CODE (Quarantine Covid19 Defense) ดว้ยตนเอง 
 

เงอืนไขข้างต้น อาจมกีารยกเลิก หรือ เปลยีนแปลง บริษัทฯ จะทําการแจ้ง Update ให้ท่านลูกค้าก่อนการเดินทาง 
 

 

► เอกสารทีต้องทําการเตรียมก่อนเดินทาง 
1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานต้องเหลือมากกว่า 6 เดือน)  
2.เอกสารจากการลงทะเบียนผ่านการอนุมัติระบบ K-ETA (Korea Electronic Travel Authorization)  
 

 เงอืนไขการใหบ้ริการ 
► การเดนิทางครังนจีะต้องมีจํานวน 10 ทา่นขนึไป กรณีไม่ถึงจํานวนดงักล่าว 
- จะส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัททีมีโปรแกรมใกล้เคียงกัน 
- หรือเลอืน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทําการแจ้งให้ทา่นทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทางประมาณ 10 วัน 
- หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการเพิม (ในกรณีทีผู้เดินทางไม่ถึง15ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทาง
บริษัทจะทําการแจง้ให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า 

► ในกรณีทีลูกค้าต้องออกตัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง มิฉะนันทางบริษัทจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ทังสนิ  
 

► การจองทัวร์และชําระค่าบริการ  
- กรุณาชําระค่ามัดจํา ท่านละ 8,000 บาท  
 กรุณาส่งสําเนาหน้าพาสปอร์ตและหลักฐาน K-ETA พรอ้มเอกสารชําระมัดจําค่าทัวร ์



- ค่าทัวร์ส่วนทีเหลือชําระ 25-30 วันก่อนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯจําเปนต้องออกตัวก่อนท่านจําเปนต้องชําระค่าทัวร์ส่วนที
เหลือตามทีบริษัทกําหนดแจ้งเท่านัน 
**สําคัญ **สําเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง  )จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า   6  เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับและ
จํานวนหน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างสําหรับติดวีซ่าไม่ตํากว่า 3หน้า ** (กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนันทางบริษัทจะ
ไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ   ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา 
 

เงือนไขการยกเลิก 
- ยกเลิกก่อนการเดินทางตังแต่ 30 วันขึนไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจริง 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดทีลูกค้าชําระมา และเก็บค่าใชจ้่ายทีเกิดขึนจริง(ถ้ามี) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิยึดเงินเต็มจํานวน 

 *  กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายทีเกิดขนึจริง(ถ้ามี) 
 *  ค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจริง เช่น ค่ามัดจําตัวเครืองบิน โรงแรม ค่าวีซา่ และค่าใช้จ่ายจําเปนอืนๆ 

 

อัตราค่าบริการนีรวม   
1. ค่าตัวโดยสารเครืองบินไป-กลับ ชันประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น (ตัวกรุ๊ปไม่สามารถ

Upgradeทีนังเปน Business Classได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตัวกรุ๊ปเท่านันไม่สามารถเลือนวันได้) 
2. ค่าทีพักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน  
3. กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันทีเข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจําเปนต้องแยกพัก 2ห้อง กรณีห้องพักในเมืองทีระบุ

ไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดทีพักในเมืองใกล้เคียงแทน 
4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามทีระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น  
5. เจ้าหน้าทีบริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
6. ค่านําหนักกระเปา สายการบิน AIR BUSAN (BX) สัมภาระโหลดใต้ท้องเครือง ไม่เกิน 15 กิโลกรัม ถือขึนเครืองได้ 10 

กิโลกรัม และค่าประกันวินาศภัยเครืองบินตามเงือนไขของแต่ละสายการบินทีมีการเรียกเก็บ และกรณีสัมภาระเกินท่านต้องเสีย
ค่าปรับตามทีสายการบินเรียกเก็บ  

7. ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงือนไขของบริษัทฯประกันภัยทีบริษัททําไว้ 
ทังนีย่อมอยู่ในข้อจํากัดทีมีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จาก
หน่วยงานทีเกียวข้อง ไม่รวมประกันสขุภาพ ท่านสามารถสังซือประกันสุขภาพเพิมได้จากบริษัทประกันทัวไป 

8. ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีนํามันตามรายการทัวร์ 
9. ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีนํามันตามรายการทัวร์ 
10. ค่ารถปรับอากาศนําเทียวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน) 
11. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ทีจ่าย 3% 
 

อัตราค่าบริการนีไม่รวม  
1. ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ  
2. ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเชน่ ค่าอาหาร เครืองดืม ค่าซกัรีด ค่าโทรศัพท์ เปนต้น  
3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)  
4. ค่าภาษีนํามันทีสายการบินเรียกเก็บเพิมภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตัวเครืองบิน และได้ทําการขายโปรแกรมไปแล้ว 
5. ค่าพนักงานยกกระเปาทีโรงแรม 
6. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ขออนุญาตนําเก็บ ณ สนามบินวนัแรก ท่านละ 50,000 วอน  สําหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจ

และนาํใจจากท่าน 
 



หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทังหมดก่อนทําการจอง เพือความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและ
บริษัท ฯ และเมือท่านตกลงชําระเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทังหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงือนไข
ข้อตกลงต่างๆ ทังหมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิทีจะเลือนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึนในกรณีทีมีผู้ร่วมคณะไม่ถึง15ท่าน  
2. ขอสงวนสิทธิการเก็บค่านํามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม หากสายการบินมีการปรับขึนก่อนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลียนเทียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนืองจากสาเหตุต่างๆ  
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, 

การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิงของผิดกฎหมาย ซึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิน หากเกิดสิงของสูญหาย อันเนืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม 

และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเทียวเอง  
2. เมอืท่านตกลงชําระเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทังหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงือนไขขอ้ตกลงต่างๆ 

ทังหมด  
3. รายการนีเปนเพียงข้อเสนอทีต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครังหนึง หลังจากได้สํารองโรงแรมทีพักในต่างประเทศ

เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึงอาจจะปรับเปลียนตามทีระบุในโปรแกรม  
4. การจัดการเรืองหอ้งพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปทีเข้าพัก  โดยมีห้องพักสําหรับผู้สูบบุหรี / ปลอดบุหรี

ได้ โดยอาจจะขอเปลียนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ทีพัก ทังนีขึนอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถ
รับประกันได้   

5. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเปนพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างช้า10วันก่อนการเดินทาง 
มิฉะนัน บริษัทฯไม่สามารถจัดการให้ล่วงหน้าได้  

6. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คําสัญญาใด ๆ ทังสินแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี
อํานาจของผู้จัดกํากับเท่านัน 

7. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนืองจากเปนการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู้เดินทางไม่ผ่าน
การพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเปนกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ท่องเทียว อันเนืองมาจากการกระทําทีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ 
การถูกปฏิเสธในกรณีอืน ๆ   

8. ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงือนไขของบริษัทฯประกันภัยทีบริษัททําไว้ 
ทังนีย่อมอยู่ในข้อจํากัดทีมีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จาก
หน่วยงานทีเกียวข้อง ไม่รวมประกันสขุภาพ ท่านสามารถสังซือประกันสุขภาพเพิมได้จากบริษัทประกันทัวไป 

 


