
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KBX20 New Journey! Jeollanam-do & Busan  
เทีย่วเส้นทางใหมเ่กาหลใีต ้ชอลลานมัโด & ปซูาน 5วนั3คนื 

ชอลลานมัโด เช็คอินที่เที่ยวใหม่.. เกาะกอเจ ปราสาทเอมิ เขตอนุรักษ์ธรรมชาติพ้ืนที่ชุ่มน ้าซุนชอ  
เกาะโอดองโด สวนประตมิากรรมยอซู  และ พิพิธภัณฑ์ Trick Eye พิพิธภัณฑ์ตุก๊ตาหมยีอซู อุทยานอีซุนชนิ  

ปูซาน  หมู่บา้นพาสเทลคัมชอน ซงโดสกายวอล์ค วัดแฮดงยงกุงซา option! นัง่ SKY CAPSULE รถไฟสุดค้ิวท ์
ตลาดปลาจากลัซี ถนนนัมโพดง พักยอซ ู2 คนื ปูซาน 1 คนื พรอ้มลิม้ลองอาหารเกาหลรีสชาตติน้ต าหรบั 
เดินทางโดยสายการบนิ AIR BUSAN (BX)  น ้าหนกัสัมภาระโหลดใต้ทอ้งเคร่ือง 15 Kg. / Carry on 10 Kg.  

 
 

วันที ่ โปรแกรมท่องเที่ยว เช้า เที่ยง เย็น โรงแรม 

1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ BX726  BKK-PUS  21.15-06.20       

2 ท่าอากาศยานนานาชาตกิมิแฮ – ชอลลานมัโด – เกาะกอเจ - ปราสาท
เอมิ – เขตอนุรักษ์ธรรมชาติพ้ืนที่ชุ่มน า้ซุนชอ - LF Square    Hotel Kenny Yeosu 3* 

หรือระดับใกล้เคียงกนั 

3 
เกาะโอดองโด -  Ocean View Café - สวนประติมากรรม Yeosu Art 
land  และ พิพิธภัณฑ์ Trick Eye -พิพิธภัณฑ์ตุก๊ตาหมยีอซู - อทุยาน
อีซุนชนิ - ตลาดพ้ืนเมือง 

   Hotel Kenny Yeosu 3* 
หรือระดับใกล้เคียงกนั 

4 
เมอืงปูซาน – ศูนย์โสมรัฐบาล - ศูนยส์มนุไพร Hogaenamu- ร้าน
สมนุไพร Red Pine – รถไฟจ๋ิวสกายแคปซูล - วัดแฮดงยงกงุซา – 
แหล่งช้อปป้ิงปลอดภาษี- ถนนนัมโพดง - ตลาดปลาจากัลซี 

   No.25 Hotel 3*  
หรือระดับใกล้เคียงกนั 

5 
หมู่บา้นวัฒนธรรมคัมชอน – ซงโดสกายวอล์ค - Local Super 
Market – ทา่อากาศยานนานาชาตกิิมแฮ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
BX725 PUS-BKK  18.00-21.15  

      



วันเดนิทาง ราคาผู้ใหญ่ 
(บาท) 

ราคาเดก็ 
(บาท) 

พักเดี่ยว/เดนิทาง
ท่านเดียว เพ่ิม (บาท) 

ทีน่ั่ง หมายเหต ุ

30 มีนาคม – 03 เมษายน 66 19,888 

 

 
 

ไมม่ีราคาเดก็ 
(Infant ไมเ่กนิ 2 ปี 
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  
 

 

 

ราคานี้ส าหรับนักทอ่งเที่ยวตัวจริงเท่านัน้ หากมีแรงงานแฝงตัวมา และ ไมส่ามารถผ่านพิธตีรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 
จะตอ้งเสียค่าปรับคนละ 100USD รวมทัง้โดนด าเนนิคดตีามกฎหมาย ถกูตามจบั และ ส่งตวักลบัประเทศไทยทนัท ี

 

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



 
 

19.00 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออกชั้น 4  เคาท์เตอร์ สายการบิน AIR 
BUSAN (BX) โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกด้านเอกสารติดแท็กกระเป๋า 

21.15 น. น าท่านเดินทางออกสู่ เมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน AIR BUSAN (BX) เที่ยวบินที่ BX726 
 

 
 

 

 
06.20 น.   เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติกิมแฮ เมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต้ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง 

กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น เพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย) น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและ
ศุลกากร จากนั้นพาทุกท่านไปที่ เกาะกอเจ (คอเจ) ประเทศเกาหลีใต้ ถือเป็นสถานที่ยอดนิยมที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว 
เหตุผลหลักของการมาที่นี้เพ่ือ ถ่ายรูปภายใน ปราสาทมาเอมิ (Maemi castle) เป็นก าแพงที่สร้างขึ้นโดย ชายเพียงคน
เดียวคือ Peak Soon Sam เพ่ือปกป้องบ้านของเขาจากพายุไต้ฝุ่น Maemi ในปี 2003 ลักษณะเป็นหินสี่เหลี่ยมวาง
ซ้อนกันซ ้าๆ ใกล้ชายหาดและถมด้วยซีเมนต์ ปัจจุบันกลายเป็นปราสาท ให้ความรู้สึกเหมือนยุคกลางในยุโรป ปัจจุบัน
กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์และน่าสนใจ ได้รับความนิยมมากย่ิงข้ึนเมื่อออกรายการทีวีของเกาหลีใต้  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง  (มือ้ที1่) เมนูคัมจาทัง เปน็ตม้ซุปกระดูกหมูของเกาหลี ที่อธิบายง่ายสุดก็คือ ‘เล้ง’ สไตล์
เกาหลี ความอร่อยจากน า้ต้มซุปกระดูกหมูและนานาผัก เติมความเผ็ดร้อนด้วยพริกแกงโกชูจัง 

 พาทุกท่านไปชมความสวยงามและดื่มด ่ากับธรรมชาติที่ เขตอนุรักษ์ธรรมชาติพ้ืนที่ชุ่มน ้าซุนชอ (Suncheon Bay 
Nature Reserve)  เป็นสถานที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์สูงมากๆ เพราะจะเต็มไปด้วยพืชนานาพันธุ์ สัตว์น ้า และพันธุ์นก
หายาก และรวมไปถึงสัตว์สงวนสมบัติของชาติมากถึง 140 สายพันธุ์ ถือเป็นจุดถ่ายรูปของทุ่งต้นกกที่มีบรรยากาศดี 
วิวสวย อิสระให้ทุกท่านได้ชมธรรมชาติและถ่ายภาพตามอัธยาศัย จากนั้นพาทุกท่านอิสระช้อปป้ิงที่ LF Square Mall ช้
อปป้ิงมอลล์ที่รวมแบรนด์ดังไว้มากมาย ถึง 257แบรนด์จากทุกหมวดหมู่เหมาะส าหรับทุกเพศทุกวัย อีกทั้งยังมี
ร้านอาหาร ร้ากาแฟและคาเฟเ่ล็กๆ รวมไปถึงศูนย์บริการด้านความบันเทิงอีกมากมาย 

 

  

เย็น อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย 
ที่พัก : Hotel Kenny Yeosu 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน 
(ชื่อโรงแรมทีท่่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

วันทีห่นึ่ง      ทา่อากาศยานสุวรรณภูมิ 
              

  วันที่สอง      ท่าอากาศยานนานาชาตกิมิแฮ – ชอลลานัมโด – เกาะกอเจ - ปราสาทเอมิ – เขตอนุรักษ์ธรรมชาติพ้ืนที่ชุ่มน า้ซุนชอ -    
LF Square Mall                       อาหาร เที่ยง                                                                                                                    

              



 

 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่2) 
 พาทุกท่านไปที่ เกาะโอดองโด (Odongdo Island) เป็นเกาะอยู่ที่ชายฝ่ังทะเลของเมืองยอซู (Yeosu) เป็นสถานที่ยอด

นิยมในการเดินเล่นรอบเกาะ ซ่ึงเป็นจุดตั้งต้นของอุทยานแห่งชาติ Hallyeohaesang มีชื่อเสียงของเร่ืองดอกคามิเลีย
ที่พบบนเกาะ นอกจากดอกคามิเลียแล้ว ยังมีดอกไม้ป่า 70 สายพันธุ์และต้นไม้เขียวชอุ่ม 200 สายพันธุ์ เกาะแห่งนี้มี
ทัศนียภาพอันงดงาม ของชายฝ่ังที่เป็นหน้าผาหิน และแนวปะการัง ซ่ึงลอยตัวอยู่ในน ้าทะเลสีฟา้สดใส แวะพักเช็คอิน 
Ocean View Café คาเฟวิ่วทะเลพร้อมเมนูอาหารและเคร่ืองดื่มมากมาย (ราคาไม่รวมค่าอาหารและเคร่ืองดื่ม)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 พาทุกท่านเข้าชม สวนประติมากรรม Yeosu Art land  และ พิพิธภัณฑ์ Trick Eye ชมงานศิลปะหลายช้ินมีที่ดูชีวิตใน
พิพิธภัณฑ์ 3D ที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีใต้ สามารถเดินไปตามอุโมงค์ยาว 150 เมตรของสวนประติมากรรมในร่มจนทะลุไป
ถึงนิทรรศการกลางแจ้งริมทะเล เพ่ือเพลิดเพลินกับทัศนียภาพของทะเลโดยรอบ และถ่ายภาพกับจุดเช็คอินยอดฮิต 
Midas' Hand ประติมากรรมยอดฮิตรูปมือ อิสระให้ท่านเดินชมและถ่ายภาพตามอัธยาศัย (ราคารวมค่าเข้าชมสวน
ประติมากรรม Yeosu Art land  และ พิพิธภัณฑ์ Trick Eye แล้ว) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง  (มื้อที่3) เมนูทัคคาลบี้ Dak-kalbi หรือไก่ผัดเผ็ดเป็นอาหารเกาหลียอดนิยมที่ท าจากไก่หั่น

เต๋าหมักในซอสโคชูจัง ที่มีมันฝร่ังหวานกะหล ่าปลีใบเพริลล์ต้นหอมต้นต ารับและส่วนผสมอื่น ๆ 
  

วันที่สาม      เกาะโอดองโด -  Ocean View Café -  สวนประตมิากรรม Yeosu Art land  และ พิพิธภัณฑ์ Trick Eye -                                                                        
 พิพิธภัณฑ์ตุ๊กตาหมียอซู – อทุยานอีซุนชนิ -   ตลาดพ้ืนเมอืง      อาหาร เชา้,เที่ยง,เยน็    
                                                                                                                                  



 จากนั้นพาทุกท่านเข้าชมความน่ารักของตุ๊กตาหมีนอ้ยที่ พิพิธภัณฑ์ตุ๊กตาหมียอซู (Yeosu tedd bear)  สถานที่ที่เต็ม
ไปด้วยตุ๊กตาหมี สัมผัสความน่ารักของตุ๊กตาหมีที่มาในธีมต่างๆที่มีมากกว่าพันตัว ตุ๊กตามีหลายขนาดตั้งแต่เล็กไป
จนถึงใหญ่ มีไฮไลท์มากมายในพิพิธภัณฑ์ แต่ละโซนจะมีวิวสวยๆให้ถ่ายรูปเก็บความประทบัใจ ก่อนออกจากพิพิธภัณฑ์
ท่านที่ต้องการซ้ือของที่ระลึกหรือของขวัญ ที้นี้มีผลิตภัณฑ์ตุ๊กตา Teddy Bear ตุ๊กตาหมีน่ารักและสินค้าอื่นๆ อีก
มากมาย ให้ได้เลือกซ้ือในราคาย่อมเยา (ราคาค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์ตุ๊กตาหมียอซูแล้ว) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  แวะถ่ายภาพที่ อุทยานอีซุนชิน (Yisunsin square) เป็นที่ตั้งอนุสาวรีย์ของนาย
พลอีซุนชิน รูปป้ันทองสัมฤทธิ์ที่จ้องมองอย่างชัดเจนหันหน้าไปทางท่าเรือและ
ทะเลของเมืองนี้ และ เรือประจัญบานหรือเรือเต่า Geobukson Turtle เป็นอีก
หนึ่งความส าเร็จที่ได้รับการจดจ ามากของนายพลอีซุนชินในสมัยสงคราม และ 
ตลาดพ้ืนเมือง (Traditional market) ที่มีร้านอาหารและร้านเบเกอร่ี อิสระให้
ท่านช้อปป้ิงส้ินค้าพ้ืนเมืองตามอัธยาศัย 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น  (มื้อที่4) พอร์กคาลบิ หรือ หมูย่างเกาหลี เป็นเนื้อหมู
หมักเคร่ืองปรุง เวลาจะรับประทานต้องน ามาย่างบนตะแกรงเตาถ่านจนสุก และ
ใช่กรรไกรตัดให้เป็นช้ินเล็กๆ พอค า รับประทานกับข้าวสวย กิมจิ และผักสด ห่อ
ผักแล้วจ้ิมน ้าจ้ิม หนึ่งในเมนูยอดฮิตของชาวเกาหลีอีกเช่นกัน 
ที่พัก : Hotel Kenny Yeosu 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน 
(ชื่อโรงแรมทีท่่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่5) 
 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองปูซาน (Busan) หรือออกเสียงอีกอย่างว่า พูซาน เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีรองจาก

กรุงโซล ล้อมรอบไปด้วยทัศนียภาพที่มีเทือกเขาสูง และแม่น ้าต่าง ๆ ที่สวยงาม อากาศที่นี่ดีมากท าให้เหมาะกับการมา
ท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี และบ้านเมืองยังมีสีสันสวยงามแปลกตาอีกด้วย พาทุกท่านชอ้ปป้ิง ศูนย์โสมรัฐบาล Ginseng 
center ซ่ึงรับรองคุณภาพจากรัฐบาล เป็นโสมที่อายุ 6 ปี ซ่ึงถือว่ามีคุณภาพดีที่สุด ให้ท่านได้เลือกซ้ือโสมคุณภาพและ
ราคาถูกกว่าไทย 2 เท่า โสมเกาหลีถือเป็นยาบ ารุงร่างกายให้ท่านซ้ือเป็นของฝาก และ ศูนย์สมุนไพร Hogaenamu 
Herb รวมเป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณ ช่วยขับสารพิษตกค้างต่างๆออกจากตับอย่างปลอดภัยเนื่องจากเป็นสมุนไพร
เกรดเอ มีขายเฉพาะในประเทศเกาหลีเท่านั้น น าท่านแวะละลายเงนิวอนที่ ร้านสมุนไพร Red Pine เป็นผลิตภัณฑ์ที่สกัด
จากน ้ามันสน ที่มีสรรคุณช่วยบ ารุงร่างกาย ลดไขมัน ช่วยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในร่างกาย 

  วันที่สาม     เมืองปูซาน – ศูนย์โสมรัฐบาล - ศูนย์สมนุไพร Hogaenamu- ร้านสมนุไพร Red Pine – รถไฟจ๋ิวสกายแคปซูล -  
  วัดแฮดงยงกุงซา – แหล่งช้อปป้ิงปลอดภาษี - ถนนนัมโพดง - ตลาดปลาจากลัซี                         อาหาร เชา้,เที่ยง                                                                          
                                                                                                                                  



 รถไฟจิว๋.. SKY CAPSULE 

 พาท่านไปตื่นตาตื่นใจกับ รถไฟจ๋ิวสกายแคปซูล อันโด่งดัง 
Sky capsule Haeundae Blue Line Park อีกหนึ่งกิจกรรม
ยอดฮิตแห่งใหม่ที่ดังไปทั่วโซเชียล สายคอนเทนท์ห้ามพลาด 
เป็นรถไฟน่ารักๆ รถไฟสไตล์มินิมอล ที่มีสีสันสดใส โดยจะมี
ทั้งหมด 4 สี คือ สีเหลือง สีเขียว สีน ้าเงิน สีแดง  เป็นสีสันที่
ถ่ายรูปออกมาแล้ว ก็คือตัดกับท้องฟา้สวยๆ ได้ดีมากๆ ซ่ึง
ต่อหนึ่งคันรถนั้น จะสามารถโดยสารได้มากสุด 4 คน ว่ิงอยู่
บนรางรถไฟริมทะเลของปูซาน สามารถมองเห็นได้ทั้งวิว
เมือง แลนด์มาร์คสวยๆ ของปูซานอย่าง สะพาน Gwangan 
สะพานที่ยาวเป็นอันดับ 2 ของประเทศ ประภาคารต่างๆ และ
วิ ว  ชายหาดแฮอึ นแด  (Haeundae beach) ชายหาด
ทรายขาว เป็นชายหาดที่สวยและมีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งใน
เกาหลีใต้ ชายหาดทรายละเอียด ยาว 1.5 กม. และยังเป็นเป็น
สถานที่จัดงานเทศกาลต่างๆตลอดทั้งปี  เป็นภาพของ
บรรยากาศที่หาไม่ได้จากที่ไหนแน่นอนค่ะ เรียกได้ว่าถ้ามาปู
ซานและไม่ได้มาที่นี่ ก็เหมือนมาไม่ถึงนั่นเอง (ราคาค่าทัวร์ไม่
รวม Sky Capsule Haeundae Blue Line Park)  

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่6) เมนูชาบู ชาบู สุกี้สไตล์เกาหลี บนหม้อไฟร้อนๆ ประกอบด้วย ผักสดชนิดต่างๆ และ
เนื้อหมูสไลด์น ้าซุปร้อนๆ และเส้นอูด้งซ่ึงขาดไม่ได้ในการทานชาบู พร้อมข้าวสวย 
จากนั้นพาทุกท่าน ไหว้พระขอพรที่  วัดแฮดงยงกุงซา 
(Haedong Yonggungsa Temple) เป็นวัดพุทธที่เกา่แกแ่ละ
มีชื่อเสียงมากของเมืองปูซาน สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1376 โดย
วิหารหลักของวัด ถูกสร้างขึ้นใหม่ในปี ค.ศ. 1970 และตั้งอยู่
บนเขาริมทะเล ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ผู้คนนิยมมาทีวั่ดเพ่ือชม
พระอาทิตย์ แรกของปี  แล ะ ไห ว้พระขอพรพร้อมกับ
บรรยากาศของเสียงคลื่นทะเล จากนั้นพาทุกท่าน ช้อปป้ิง 
แหล่งช้อปป้ิงปลอดภาษี (Shinsegae Duty Free) แหล่ง
จ าหน่ายสินค้ามากมาย อาทิ นาฬิกา,แว่นตา,เคร่ืองส าอาง ,
กระเป๋า,กล้องถ่ายรูป หรือจะเคร่ืองใช้อิเลกทรอนิกส์ ให้ท่านอิสระได้เลือกซ้ืออย่างเต็มที่ ช้อปป้ิงกันต่อที่ นัมโพดง 
(Nampo Dong market) ถนนช้อปป้ิงสุดชิคที่ใหญ่ที่สุดในปูซาน ศูนย์รวมของสินค้าแฟช่ัน เส้ือผ้า เคร่ืองส าอาง ร้าน
กาแฟ และร้านอื่นๆ อีกมากมาย ให้ท่านได้เลือกช้อปป้ิงซ้ือของกัน และ ตลาดปลาจากัลซี (Jagalci market) แหล่งรวม
ซีฟูด้สดๆ ตลาดปลาชื่อดังเป็นตลาดอาหารทะเลทีใ่หญ่ที่สุดในเกาหลีใต้ มีร้านอาหารทะเลเยอะแยะมากมาย ไม่ว่าจะเปน็ 
กุ้ง หอย ปู ปลา ปลาหมึก อาหารท้องถิ่น และผลไม้สดต่างๆ ฯลฯ  

 
 
 
 
 
 
 

เย็น อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย   
ที่พัก : No.25 Hotel 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน 
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7วันก่อนวันเดินทาง 



 
  

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่7) 

จากนั้นพาทุกท่าน เดินชม หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน (Gamcheon Culture Village) หรือ ซานโตรินีแห่งเกาหลี 
หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอนเป็นหมู่บ้านที่มีความโดเด่นและเก่าแก่ ตั้งอยู่บนเขามีบรรยากาศดี อาคารในหมู่บ้านรับการ
ตกแต่งอย่างมีสีสันดูมีชีวิตชีวา เป็นอีกที่เที่ยวหนึ่งที่ควรไป ห้ามพลาด เพราะเป็นที่สวยสุดๆ ด้วยบ้านเรือนและอาคาร
ต่างๆ ที่พร้อมใจกันทาเป็นสีพาสเทล ท าให้มีความสวยงามแปลกตา ทั้งยังเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คมีชื่อเสียงของ
ประเทศเกาหลีอีกด้วย อิสระให้ทุกท่านถ่ายภาพตามจุดเช็คอิน! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง  (มื้อที่8) เมนูจิมดัก (Jimdak) หรือ ไก่อบซีอิ๊ววุ้นเส้น เป็นเมนูอาหารเกาหลีพ้ืนเมืองด้ังเดิม 

เป็นไก่ผัดรวมกับวุ้นเส้น มันฝร่ัง แครอท พริก และซอสด า ทานกับข้าว หอมอร่อย รสเผ็ดถึงเคร่ือง 
พาทุกท่านไปที่ ซงโดสกายวอล์ค (Songdo Skywalk) 
เช่นกัน ถือเป็นจุดชมวิวที่เปิดใหม่ในปูซาน ซ่ึงก าลังเป็น
ที่นิยมอย่างมาก เพราะเป็นที่ให้นักท่องเที่ยวสามารถนั่ง
กระเช้าชมวิวเมืองและทะเลได้จากมุมที่ไม่เคยมีมาก่อน
ในปูซาน แถมที่นี่ยังมีกระเช้าทีเ่ป็นพ้ืนกระจกใส สามารถ
มองทะลุได้รอบทุกทิศทาง ท าให้มองเห็นวิวได้ 360 
องศา กระเช้า Busan Air Cruise มีให้เลือกนั่ง 2 แบบ 
แบบธรรมดาพ้ืนทึบ และ แบบ Crystal Cruise พ้ืนใส 
สถานีปลายทางด้านบนเป็นจุดชมวิว รอบๆดาดฟา้แห่ง
นี้ก็มีงานศิลปะไว้ให้ทุกท่านถ่ายรูปได้หลายจุด อิสระให้
ท่านถ่ายภาพตามอัธยาศัย หรือเดินเล่นด่านล่างเพ่ือชมวิวทะเลสวยๆ (ราคาทัวร์ไม่รวมค่า cable car โดยราคา 
Crystal cruise ราคาประมาณ  25,000 WON 2 เที่ยวทั้ง ไป-กลับ สามารถแจ้งกับไกด์ได้ ณ วันเดินทาง)  

  วันที่หา้       หมู่บา้นวัฒนธรรมคัมชอน – ซงโดสกายวอล์ค - Local Super Market – ทา่อากาศยานนานาชาตกิมิแฮ –  
                     ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ                                         อาหาร เช้า,เที่ยง 
              



 
 
 
 
 
 
 

 แวะละลายเงนิวอนกอ่นกลบัที่ Local Super Market ซ่ึงท่านสามารถเลือกซ้ือสินค้าเกาหลีได้อีกรอบ โดยเฉพาะของกิน 
เช่น บะหมี่ซินราเมียน (มาม่าสไตล์เกาหลี) อูด้ง กิมจิ ขนมช็อคโก้พาย น ้าจ้ิมปรุงรสหมูย่างเกาหลี ไก่ตุ๋นโสมส าเร็จรูป 
ผลไม้ตามฤดูกาล ในราคาพิเศษก่อนกลับเมืองไทย  

 จนสมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติกิมแฮ เพ่ือเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย 
18.00 น.   เดินทางกลับ ประเทศไทย โดยสายการบิน  AIR BUSAN (BX) เที่ยวบินที่ BX725 
21.15 น.      เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 

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

หมายเหตุ : รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบิน, การจราจร 
หรือช่วงเทศกาลหรือวันหยุด เป็นตน้ โดยมติ้องแจ้งใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี่ยนโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของ
ท่านเป็นหลกั เพ่ือให้ทา่นทอ่งเที่ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม  

 
เง่ือนไขการเดนิทางเขา้และออกจากประเทศไทยและเกาหลีใต ้(Update 01 พฤศจกิายน 2565)  

 

1. ส่งหลกัฐาน K-ETA (Korea Electronic Travel Authorization) ทีไ่ด้รับการอนมุตัิแล้วของท่านมาใหท้ี่บริษัท 
 โปรดตรวจสอบข้อมูล K-ETA ของท่านให้ถูกต้อง กรณีเอกสารผิดทางบริษัทไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

2. ผู้เดินทางตอ้งลงทะเบียน Q CODE (Quarantine Covid19 Defense) ดว้ยตนเอง 
 

เง่ือนไขข้างต้น อาจมีการยกเลิก หรือ เปลี่ยนแปลง บริษัทฯ จะท าการแจ้ง Update ให้ท่านลูกค้าก่อนการเดินทาง 
 

 

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

 เงื่อนไขการให้บริการ 
► การเดินทางครั้งนี้จะต้องมีจ านวน 10 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึงจ านวนดังกล่าว 
- จะส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน 
- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะท าการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทางประมาณ 10 วัน 
- หรือขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิม (ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถงึ15ทา่นและทา่นยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทางบริษัท
จะท าการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า 

► ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน  
 

► การจองทัวร์และช าระค่าบริการ  
- กรุณาช าระค่ามัดจ า ท่านละ 8,000 บาท  



 กรุณาส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตและหลักฐาน K-ETA พร้อมเอกสารช าระมัดจ าค่าทัวร์ 
- ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือช าระ 25-30 วันก่อนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯจ าเป็นต้องออกตั๋วก่อนท่านจ าเป็นต้องช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ
ตามที่บริษัทก าหนดแจ้งเท่านั้น 
**ส าคญั**ส าเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง )จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า  6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับและจ านวน
หน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างส าหรับติดวีซ่าไม่ต ่ากว่า 3หน้า** (กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่
รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ   ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจ า 
 

เงื่อนไขการยกเลิก 
- ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าช าระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง(ถ้ามี) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจ านวน 

 *  กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง(ถ้ามี) 
 *  ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง เช่น ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจ าเป็นอื่นๆ 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม   
1. ค่าตั๋วโดยสารเคร่ืองบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น  (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถ

Upgradeที่นั่งเป็น Business Classได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเลื่อนวันได้) 
2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน  
3. กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันที่เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจ าเป็นต้องแยกพัก 2ห้อง กรณีห้องพักในเมืองที่ระบุไว้ใน

โปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดที่พักในเมืองใกล้เคียงแทน 
4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น  
5. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
6. ค่าน ้าหนักกระเป๋า สายการบิน AIR BUSAN (BX) สัมภาระโหลดใต้ท้องเคร่ือง ไม่เกิน 15 กิโลกรัม ถือขึ้นเคร่ืองได้ 10 กิโลกรัม 

และค่าประกันวินาศภัยเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ และกรณีสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับ
ตามที่สายการบินเรียกเก็บ  

7. ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเง่ือนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัทท าไว้ 
ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจ ากัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถส่ังซ้ือประกันสุขภาพเพ่ิมได้จากบริษัทประกันทั่วไป 

8. ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามันตามรายการทัวร์ 
9. ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามันตามรายการทัวร์ 
10. ค่ารถปรับอากาศน าเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน) 
11. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม  
1. ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ  
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เคร่ืองดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น  
3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)  
4. ค่าภาษีน ้ามันที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกต๋ัวเคร่ืองบิน และได้ท าการขายโปรแกรมไปแล้ว 
5. ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม 
6. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ขออนญุาตน าเกบ็ ณ สนามบนิวันแรก ท่านละ 50,000 วอน ส าหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและ

น ้าใจจากท่าน 
 



หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและ
บริษัท ฯ และเมื่อท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไข
ข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง15ท่าน  
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน ้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การ

ก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ 

อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  
2. เมื่อท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ 

ทั้งหมด  
3. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกคร้ังหนึ่ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ

เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  
4. การจัดการเร่ืองห้องพัก เป็นสิทธิ์ของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักส าหรับผู้สูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได้ 

โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถ
รับประกันได้   

5. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างช้า10วันกอ่นการเดินทาง มิฉะนั้น 
บริษัทฯไม่สามารถจัดการให้ล่วงหน้าได้  

6. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิ์ในการให้ค าสัญญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี
อ านาจของผู้จัดก ากับเท่านั้น 

7. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่าน
การพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การ
ถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ   

8. ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเง่ือนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัทท าไว้ 
ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจ ากัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถส่ังซ้ือประกันสุขภาพเพ่ิมได้จากบริษัทประกันทั่วไป 

 


