
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

KBX20 New Journey! Jeollanam-do & Busan  
เที่ยวเส้นทางใหมเ่กาหลีใต ้ชอลลานัมโด & ปูซาน 5วัน3คืน 

ชอลลานัมโด เช็คอินท่ีเท่ียวใหม่.. เกาะกอเจ ปราสาทเอมิ เขตอนุรักษ์ธรรมชาติพ้ืนท่ีชุ่มน้ําซุนชอ  

เกาะโอดองโด สวนประติมากรรมยอซู  และ พิพิธภัณฑ์ Trick Eye พิพิธภัณฑ์ตุ๊กตาหมียอซู อุทยานอีซุนชิน  

ปูซาน  หมู่บ้านพาสเทลคัมชอน ซงโดสกายวอล์ค วัดแฮดงยงกุงซา option! น่ัง SKY CAPSULE รถไฟสุดค้ิวท์ 

ตลาดปลาจากัลซี ถนนนัมโพดง พักยอซู 2 คืน ปูซาน 1 คืน พร้อมล้ิมลองอาหารเกาหลีรสชาติต้นตําหรับ 

เดินทางโดยสายการบิน AIR BUSAN (BX)  น้ําหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเคร่ือง 15 Kg. / Carry on 10 Kg.  
 

 

วันท่ี โปรแกรมท่องเท่ียว เช้า เท่ียง เย็น โรงแรม 

1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ BX726  BKK-PUS  21.15-06.20       

2 
ท่าอากาศยานนานาชาติกิมแฮ – ชอลลานัมโด – เกาะกอเจ - ปราสาท
เอมิ – เขตอนุรักษ์ธรรมชาติพ้ืนท่ีชุ่มน้ําซุนชอ - LF Square  ä  Hotel Kenny Yeosu 3* 

หรือระดับใกล้เคียงกัน 

3 
เกาะโอดองโด -  Ocean View Café - สวนประติมากรรม Yeosu Art 
land  และ พิพิธภัณฑ์ Trick Eye -พิพิธภัณฑ์ตุ๊กตาหมียอซู - อุทยาน
อีซุนชิน - ตลาดพ้ืนเมือง 

ä ä ä Hotel Kenny Yeosu 3* 
หรือระดับใกล้เคียงกัน 

4 

เมืองปูซาน – ศูนย์โสมรัฐบาล - ศูนย์สมุนไพร Hogaenamu- ร้าน
สมุนไพร Red Pine – รถไฟจ๋ิวสกายแคปซูล (Spring Time) - วัดแฮ
ดงยงกุงซา – แหล่งช้อปป้ิงปลอดภาษี- ถนนนัมโพดง (Spring 
Time) - ตลาดปลาจากัลซี 

ä ä  No.25 Hotel 3*  
หรือระดับใกล้เคียงกัน 

5 
หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน (Spring Time) – ซงโดสกายวอล์ค - 
Local Super Market – ท่าอากาศยานนานาชาติกิมแฮ – ท่าอากาศ
ยานสุวรรณภูมิ  BX725 PUS-BKK  18.00-21.15  

ä ä     



วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ 
(บาท) 

ราคาเด็ก 
(บาท) 

พักเด่ียว/เดินทาง
ท่านเดียว เพ่ิม (บาท) 

ท่ีน่ัง หมายเหตุ 

30 มีนาคม – 03 เมษายน 66 19,888 

 

 
 

ไม่มีราคาเด็ก 
(Infant ไม่เกิน 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  

12-16 เมษายน 66 26,888 20 เพ่ิมพีเรียดใหม่ 

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  
 

 

 

ราคาน้ีสําหรับนักท่องเท่ียวตัวจริงเท่าน้ัน หากมีแรงงานแฝงตัวมา และ ไม่สามารถผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร 
จะต้องเสียค่าปรับคนละ 100USD รวมท้ังโดนดําเนินคดีตามกฎหมาย ถูกตามจับ และ ส่งตัวกลับประเทศไทยทันที 

 



 

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

 
 

19.00 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออกช้ัน 4  เคาท์เตอร์ สายการบิน AIR 
BUSAN (BX) โดยมีเจ้าหน้าท่ีบริษัทฯคอยต้อนรับและอํานวยความสะดวกด้านเอกสารติดแท็กกระเป๋า 

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

 
 

 

 
06.20 น.   เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติกิมแฮ เมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต้ (เวลาท้องถ่ินเร็วกว่าประเทศไทย 2 ช่ัวโมง 

กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถ่ิน เพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย) นําท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและ
ศุลกากร จากน้ันพาทุกท่านไปท่ี เกาะกอเจ (คอเจ) ประเทศเกาหลีใต้ ถือเป็นสถานท่ียอดนิยมท่ีดึงดูดนักท่องเท่ียว 
เหตุผลหลักของการมาท่ีน้ีเพ่ือ ถ่ายรูปภายใน ปราสาทมาเอมิ (Maemi castle) เป็นกําแพงท่ีสร้างข้ึนโดย ชายเพียงคน
เดียวคือ Peak Soon Sam เพ่ือปกป้องบ้านของเขาจากพายุไต้ฝุ่น Maemi ในปี 2003 ลักษณะเป็นหินส่ีเหล่ียมวาง
ซ้อนกันซ้ําๆ ใกล้ชายหาดและถมด้วยซีเมนต์ ปัจจุบันกลายเป็นปราสาท ให้ความรู้สึกเหมือนยุคกลางในยุโรป ปัจจุบัน
กลายเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีเอกลักษณ์และน่าสนใจ ได้รับความนิยมมากย่ิงข้ึนเม่ือออกรายการทีวีของเกาหลีใต้  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เท่ียง ä รับประทานอาหารเท่ียง  (ม้ือท่ี1) เมนูคัมจาทัง เป็นต้มซุปกระดูกหมูของเกาหลี ท่ีอธิบายง่ายสุดก็คือ ‘เล้ง’ สไตล์
เกาหลี ความอร่อยจากน้ําต้มซุปกระดูกหมูและนานาผัก เติมความเผ็ดร้อนด้วยพริกแกงโกชูจัง 

 พาทุกท่านไปชมความสวยงามและด่ืมด่ํากับธรรมชาติท่ี เขตอนุรักษ์ธรรมชาติพ้ืนท่ีชุ่มน้ําซุนชอ (Suncheon Bay 
Nature Reserve)  เป็นสถานท่ีท่ีมีความอุดมสมบูรณ์สูงมากๆ เพราะจะเต็มไปด้วยพืชนานาพันธ์ุ สัตว์น้ํา และพันธ์ุนก
หายาก และรวมไปถึงสัตว์สงวนสมบัติของชาติมากถึง 140 สายพันธ์ุ ถือเป็นจุดถ่ายรูปของทุ่งต้นกกท่ีมีบรรยากาศดี 
วิวสวย อิสระให้ทุกท่านได้ชมธรรมชาติและถ่ายภาพตามอัธยาศัย จากน้ันพาทุกท่านอิสระช้อปป้ิงท่ี LF Square Mall ช้
อปป้ิงมอลล์ท่ีรวมแบรนด์ดังไว้มากมาย ถึง 257แบรนด์จากทุกหมวดหมู่เหมาะสําหรับทุกเพศทุกวัย อีกท้ังยังมี
ร้านอาหาร ร้ากาแฟและคาเฟเ่ล็กๆ รวมไปถึงศูนย์บริการด้านความบันเทิงอีกมากมาย 

 

  

วันท่ีหน่ึง      ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

              

  วันท่ีสอง      ท่าอากาศยานนานาชาติกิมแฮ – ชอลลานัมโด – เกาะกอเจ - ปราสาทเอมิ – เขตอนุรักษ์ธรรมชาติพ้ืนท่ีชุ่มน้ําซุนชอ -    
LF Square Mall                      ä อาหาร เท่ียง                                                                                                                    

              



เย็น äอิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย 
ท่ีพัก : Hotel Kenny Yeosu 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน 

(ช่ือโรงแรมท่ีท่านพัก ทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 

 

 
 

เช้า ä รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (ม้ือท่ี2) 
 พาทุกท่านไปท่ี เกาะโอดองโด (Odongdo Island) เป็นเกาะอยู่ท่ีชายฝ่ังทะเลของเมืองยอซู (Yeosu) เป็นสถานท่ียอด

นิยมในการเดินเล่นรอบเกาะ ซ่ึงเป็นจุดต้ังต้นของอุทยานแห่งชาติ Hallyeohaesang มีช่ือเสียงของเร่ืองดอกคามิเลีย
ท่ีพบบนเกาะ นอกจากดอกคามิเลียแล้ว ยังมีดอกไม้ป่า 70 สายพันธ์ุและต้นไม้เขียวชอุ่ม 200 สายพันธ์ุ เกาะแห่งน้ีมี
ทัศนียภาพอันงดงาม ของชายฝ่ังท่ีเป็นหน้าผาหิน และแนวปะการัง ซ่ึงลอยตัวอยู่ในน้ําทะเลสีฟา้สดใส แวะพักเช็คอิน 
Ocean View Café คาเฟวิ่วทะเลพร้อมเมนูอาหารและเคร่ืองด่ืมมากมาย (ราคาไม่รวมค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันท่ีสาม      เกาะโอดองโด -  Ocean View Café -  สวนประติมากรรม Yeosu Art land  และ พิพิธภัณฑ์ Trick Eye -                                                                        
 พิพิธภัณฑ์ตุ๊กตาหมียอซู – อุทยานอีซุนชิน -   ตลาดพ้ืนเมือง     ä อาหาร เช้า,เท่ียง,เย็น    
                                                                                                                                  



 
เท่ียง ä รับประทานอาหารเท่ียง  (ม้ือท่ี3) เมนูทัคคาลบ้ี Dak-kalbi หรือไก่ผัดเผ็ดเป็นอาหารเกาหลียอดนิยมท่ีทําจากไก่ห่ัน

เต๋าหมักในซอสโคชูจัง ท่ีมีมันฝร่ังหวานกะหล่ําปลีใบเพริลล์ต้นหอมต้นตํารับและส่วนผสมอ่ืน ๆ 
  
 จากน้ันพาทุกท่านเข้าชมความน่ารักของตุ๊กตาหมีน้อยท่ี พิพิธภัณฑ์ตุ๊กตาหมียอซู (Yeosu tedd bear)  สถานท่ีท่ีเต็ม

ไปด้วยตุ๊กตาหมี สัมผัสความน่ารักของตุ๊กตาหมีท่ีมาในธีมต่างๆท่ีมีมากกว่าพันตัว ตุ๊กตามีหลายขนาดต้ังแต่เล็กไป
จนถึงใหญ่ มีไฮไลท์มากมายในพิพิธภัณฑ์ แต่ละโซนจะมีวิวสวยๆให้ถ่ายรูปเก็บความประทับใจ ก่อนออกจากพิพิธภัณฑ์
ท่านท่ีต้องการซ้ือของท่ีระลึกหรือของขวัญ ท้ีน้ีมีผลิตภัณฑ์ตุ๊กตา Teddy Bear ตุ๊กตาหมีน่ารักและสินค้าอ่ืนๆ อีก
มากมาย ให้ได้เลือกซ้ือในราคาย่อมเยา (ราคาค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์ตุ๊กตาหมียอซูแล้ว) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  แวะถ่ายภาพท่ี อุทยานอีซุนชิน (Yisunsin square) เป็นท่ีต้ังอนุสาวรีย์ของนาย
พลอีซุนชิน รูปป้ันทองสัมฤทธ์ิท่ีจ้องมองอย่างชัดเจนหันหน้าไปทางท่าเรือและ
ทะเลของเมืองน้ี และ เรือประจัญบานหรือเรือเต่า Geobukson Turtle เป็นอีก
หน่ึงความสําเร็จท่ีได้รับการจดจํามากของนายพลอีซุนชินในสมัยสงคราม และ 
ตลาดพ้ืนเมือง (Traditional market) ท่ีมีร้านอาหารและร้านเบเกอร่ี อิสระให้
ท่านช้อปป้ิงส้ินค้าพ้ืนเมืองตามอัธยาศัย 

เย็น ä รับประทานอาหารเย็น  (ม้ือท่ี4) พอร์กคาลบิ หรือ หมูย่างเกาหลี เป็นเน้ือหมู
หมักเคร่ืองปรุง เวลาจะรับประทานต้องนํามาย่างบนตะแกรงเตาถ่านจนสุก และ

ใช่กรรไกรตัดให้เป็นช้ินเล็กๆ พอคํา รับประทานกับข้าวสวย กิมจิ และผักสด ห่อ
ผักแล้วจ้ิมน้ําจ้ิม หน่ึงในเมนูยอดฮิตของชาวเกาหลีอีกเช่นกัน 
ท่ีพัก : Hotel Kenny Yeosu 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน 

(ช่ือโรงแรมท่ีท่านพัก ทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 

 

 

เช้า ä รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (ม้ือท่ี5) 
 จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ เมืองปูซาน (Busan) หรือออกเสียงอีกอย่างว่า พูซาน เป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในเกาหลีรองจาก

กรุงโซล ล้อมรอบไปด้วยทัศนียภาพท่ีมีเทือกเขาสูง และแม่น้ําต่าง ๆ ท่ีสวยงาม อากาศท่ีน่ีดีมากทําให้เหมาะกับการมา
ท่องเท่ียวได้ตลอดท้ังปี และบ้านเมืองยังมีสีสันสวยงามแปลกตาอีกด้วย พาทุกท่านช้อปป้ิง ศูนย์โสมรัฐบาล Ginseng 

center ซ่ึงรับรองคุณภาพจากรัฐบาล เป็นโสมท่ีอายุ 6 ปี ซ่ึงถือว่ามีคุณภาพดีท่ีสุด ให้ท่านได้เลือกซ้ือโสมคุณภาพและ

ราคาถูกกว่าไทย 2 เท่า โสมเกาหลีถือเป็นยาบํารุงร่างกายให้ท่านซ้ือเป็นของฝาก และ ศูนย์สมุนไพร Hogaenamu 
Herb รวมเป็นสมุนไพรท่ีมีสรรพคุณ ช่วยขับสารพิษตกค้างต่างๆออกจากตับอย่างปลอดภัยเน่ืองจากเป็นสมุนไพร

  วันท่ีสาม     เมืองปูซาน – ศูนย์โสมรัฐบาล - ศูนย์สมุนไพร Hogaenamu- ร้านสมุนไพร Red Pine – รถไฟจ๋ิวสกายแคปซูล -  
  วัดแฮดงยงกุงซา – แหล่งช้อปป้ิงปลอดภาษี - ถนนนัมโพดง - ตลาดปลาจากัลซี                        ä อาหาร เช้า,เท่ียง                                                                          
                                                                                                                                  



เกรดเอ มีขายเฉพาะในประเทศเกาหลีเท่าน้ัน นําท่านแวะละลายเงินวอนท่ี ร้านสมุนไพร Red Pine เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีสกัด

จากน้ํามันสน ท่ีมีสรรคุณช่วยบํารุงร่างกาย ลดไขมัน ช่วยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในร่างกาย 

 รถไฟจิ๋ว.. SKY CAPSULE 

 พาท่านไปต่ืนตาต่ืนใจกับ รถไฟจ๋ิวสกายแคปซูล อันโด่งดัง 

Sky capsule Haeundae Blue Line Park อีกหน่ึงกิจกรรม

ยอดฮิตแห่งใหม่ท่ีดังไปท่ัวโซเชียล สายคอนเทนท์ห้ามพลาด 
เป็นรถไฟน่ารักๆ รถไฟสไตล์มินิมอล ท่ีมีสีสันสดใส โดยจะมี

ท้ังหมด 4 สี คือ สีเหลือง สีเขียว สีน้ําเงิน สีแดง  เป็นสีสันท่ี
ถ่ายรูปออกมาแล้ว ก็คือตัดกับท้องฟา้สวยๆ ได้ดีมากๆ ซ่ึง

ต่อหน่ึงคันรถน้ัน จะสามารถโดยสารได้มากสุด 4 คน ว่ิงอยู่

บนรางรถไฟริมทะเลของปูซาน สามารถมองเห็นได้ท้ังวิว
เมือง แลนด์มาร์คสวยๆ ของปูซานอย่าง สะพาน Gwangan 

สะพานท่ียาวเป็นอันดับ 2 ของประเทศ ประภาคารต่างๆ และ
วิ ว  ชายหาดแฮ อึนแด  (Haeundae beach) ชายหาด

ทรายขาว เป็นชายหาดท่ีสวยและมีช่ือเสียงท่ีสุดแห่งหน่ึงใน

เกาหลีใต้ ชายหาดทรายละเอียด ยาว 1.5 กม. และยังเป็นเป็น
สถานท่ีจัดงานเทศกาลต่างๆตลอดท้ังปี เป็นภาพของ

บรรยากาศท่ีหาไม่ได้จากท่ีไหนแน่นอนค่ะ เรียกได้ว่าถ้ามาปู
ซานและไม่ได้มาท่ีน่ี ก็เหมือนมาไม่ถึงน่ันเอง (ราคาค่าทัวร์ไม่

รวม Sky Capsule Haeundae Blue Line Park)  
เท่ียง ä รับประทานอาหารเท่ียง (ม้ือท่ี6) เมนูชาบู ชาบู สุก้ีสไตล์เกาหลี บนหม้อไฟร้อนๆ ประกอบด้วย ผักสดชนิดต่างๆ และ

เน้ือหมูสไลด์น้ําซุปร้อนๆ และเส้นอูด้งซ่ึงขาดไม่ได้ในการทานชาบู พร้อมข้าวสวย 

จากน้ันพาทุกท่าน  ไหว้พระขอพรท่ี  วัดแฮดงยงกุงซา 
(Haedong Yonggungsa Temple) เป็นวัดพุทธท่ีเก่าแก่และ

มีช่ือเสียงมากของเมืองปูซาน สร้างข้ึนเม่ือปี ค.ศ. 1376 โดย
วิหารหลักของวัด ถูกสร้างข้ึนใหม่ในปี ค.ศ. 1970 และต้ังอยู่

บนเขาริมทะเล ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ผู้คนนิยมมาท่ีวัดเพ่ือชม

พระอา ทิตย์แรกของปี  และ ไห ว้พระขอพรพร้อมกับ
บรรยากาศของเสียงคล่ืนทะเล จากน้ันพาทุกท่าน ช้อปป้ิง 

แหล่งช้อปป้ิงปลอดภาษี (Shinsegae Duty Free) แหล่ง
จําหน่ายสินค้ามากมาย อาทิ นาฬิกา,แว่นตา,เคร่ืองสําอาง ,

กระเป๋า,กล้องถ่ายรูป หรือจะเคร่ืองใช้อิเลกทรอนิกส์ ให้ท่านอิสระได้เลือกซ้ืออย่างเต็มท่ี ช้อปป้ิงกันต่อท่ี นัมโพดง 
(Nampo Dong market) ถนนช้อปป้ิงสุดชิคท่ีใหญ่ท่ีสุดในปูซาน ศูนย์รวมของสินค้าแฟช่ัน เส้ือผ้า เคร่ืองสําอาง ร้าน

กาแฟ และร้านอ่ืนๆ อีกมากมาย ให้ท่านได้เลือกช้อปป้ิงซ้ือของกัน และ ตลาดปลาจากัลซี (Jagalci market) แหล่งรวม

ซีฟูด้สดๆ ตลาดปลาช่ือดังเป็นตลาดอาหารทะเลท่ีใหญ่ท่ีสุดในเกาหลีใต้ มีร้านอาหารทะเลเยอะแยะมากมาย ไม่ว่าจะเป็น 
กุ้ง หอย ปู ปลา ปลาหมึก อาหารท้องถ่ิน และผลไม้สดต่างๆ ฯลฯ  

 
 

 

 
 

 
 

เย็น äอิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย   



ท่ีพัก : No.25 Hotel 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน 

(ช่ือโรงแรมท่ีท่านพัก ทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7วันก่อนวันเดินทาง 

 
  

 
เช้า ä รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (ม้ือท่ี7) 

จากน้ันพาทุกท่าน เดินชม หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน (Gamcheon Culture Village) หรือ ซานโตรินีแห่งเกาหลี 
หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอนเป็นหมู่บ้านท่ีมีความโดเด่นและเก่าแก่ ต้ังอยู่บนเขามีบรรยากาศดี อาคารในหมู่บ้านรับการ

ตกแต่งอย่างมีสีสันดูมีชีวิตชีวา เป็นอีกท่ีเท่ียวหน่ึงท่ีควรไป ห้ามพลาด เพราะเป็นท่ีสวยสุดๆ ด้วยบ้านเรือนและอาคาร

ต่างๆ ท่ีพร้อมใจกันทาเป็นสีพาสเทล ทําให้มีความสวยงามแปลกตา ท้ังยังเป็นอีกหน่ึงแลนด์มาร์คมีช่ือเสียงของ
ประเทศเกาหลีอีกด้วย อิสระให้ทุกท่านถ่ายภาพตามจุดเช็คอิน! 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

เท่ียง ä รับประทานอาหารเท่ียง  (ม้ือท่ี8) เมนูจิมดัก (Jimdak) หรือ ไก่อบซีอ๊ิววุ้นเส้น เป็นเมนูอาหารเกาหลีพ้ืนเมืองด้ังเดิม 
เป็นไก่ผัดรวมกับวุ้นเส้น มันฝร่ัง แครอท พริก และซอสดํา ทานกับข้าว หอมอร่อย รสเผ็ดถึงเคร่ือง 
พาทุกท่านไปท่ี ซงโดสกายวอล์ค (Songdo Skywalk) 

เช่นกัน ถือเป็นจุดชมวิวท่ีเปิดใหม่ในปูซาน ซ่ึงกําลังเป็น
ท่ีนิยมอย่างมาก เพราะเป็นท่ีให้นักท่องเท่ียวสามารถน่ัง

กระเช้าชมวิวเมืองและทะเลได้จากมุมท่ีไม่เคยมีมาก่อน
ในปูซาน แถมท่ีน่ียังมีกระเช้าท่ีเป็นพ้ืนกระจกใส สามารถ

มองทะลุได้รอบทุกทิศทาง ทําให้มองเห็นวิวได้ 360 
องศา กระเช้า Busan Air Cruise มีให้เลือกน่ัง 2 แบบ 

แบบธรรมดาพ้ืนทึบ และ แบบ Crystal Cruise พ้ืนใส 

สถานีปลายทางด้านบนเป็นจุดชมวิว รอบๆดาดฟา้แห่ง
น้ีก็มีงานศิลปะไว้ให้ทุกท่านถ่ายรูปได้หลายจุด อิสระให้

ท่านถ่ายภาพตามอัธยาศัย หรือเดินเล่นด่านล่างเพ่ือชมวิวทะเลสวยๆ (ราคาทัวร์ไม่รวมค่า cable car โดยราคา 
Crystal cruise ราคาประมาณ  25,000 WON 2 เท่ียวท้ัง ไป-กลับ สามารถแจ้งกับไกด์ได้ ณ วันเดินทาง)  

  วันท่ีห้า       หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน – ซงโดสกายวอลค์ - Local Super Market – ท่าอากาศยานนานาชาติกิมแฮ –  
                     ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ                                        ä อาหาร เช้า,เท่ียง 
              



 

 
 

 
 

 

 

 แวะละลายเงินวอนก่อนกลับท่ี Local Super Market ซ่ึงท่านสามารถเลือกซ้ือสินค้าเกาหลีได้อีกรอบ โดยเฉพาะของกิน 

เช่น บะหม่ีซินราเมียน (มาม่าสไตล์เกาหลี) อูด้ง กิมจิ ขนมช็อคโก้พาย น้ําจ้ิมปรุงรสหมูย่างเกาหลี ไก่ตุ๋นโสมสําเร็จรูป 
ผลไม้ตามฤดูกาล ในราคาพิเศษก่อนกลับเมืองไทย  

 จนสมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติกิมแฮ เพ่ือเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย 

18.00 น.   เดินทางกลับ ประเทศไทย โดยสายการบิน  AIR BUSAN (BX) เท่ียวบินท่ี BX725 
21.15 น.      เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 

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

หมายเหตุ : รายการทัวร์สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน, การจราจร 
หรือช่วงเทศกาลหรือวันหยุด เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปล่ียนโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของ
ท่านเป็นหลัก เพ่ือให้ท่านท่องเท่ียวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม  

 

เง่ือนไขการเดินทางเข้าและออกจากประเทศไทยและเกาหลีใต้ (Update 01 พฤศจิกายน 2565)  
 

1. ส่งหลักฐาน K-ETA (Korea Electronic Travel Authorization) ท่ีได้รับการอนุมัติแล้วของท่านมาให้ท่ีบริษัท 

 โปรดตรวจสอบข้อมูล K-ETA ของท่านให้ถูกต้อง กรณีเอกสารผิดทางบริษัทไม่รับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน 

2. ผู้เดินทางต้องลงทะเบียน Q CODE (Quarantine Covid19 Defense) ด้วยตนเอง 
 

เง่ือนไขข้างต้น อาจมีการยกเลิก หรือ เปล่ียนแปลง บริษัทฯ จะทําการแจ้ง Update ให้ท่านลูกค้าก่อนการเดินทาง 
 

 
► เอกสารท่ีต้องทําการเตรียมก่อนเดินทาง 

1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานต้องเหลือมากกว่า 6 เดือน)  

2.เอกสารจากการลงทะเบียนผ่านการอนุมัติระบบ K-ETA (Korea Electronic Travel Authorization)  
 

 เง่ือนไขการให้บริการ 

► การเดินทางคร้ังน้ีจะต้องมีจํานวน 10 ท่านข้ึนไป กรณีไม่ถึงจํานวนดังกล่าว 

- จะส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทท่ีมีโปรแกรมใกล้เคียงกัน 

- หรือเล่ือน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทําการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทางประมาณ 10 วัน 

- หรือขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิม (ในกรณีท่ีผู้เดินทางไม่ถึง15ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทางบริษัท

จะทําการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า 

► ในกรณีท่ีลูกค้าต้องออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทางบริษัทจะไม่

รับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน  
 

► การจองทัวร์และชําระค่าบริการ  

- กรุณาชําระค่ามัดจํา ท่านละ 8,000 บาท  



 กรุณาส่งสําเนาหน้าพาสปอร์ตและหลักฐาน K-ETA พร้อมเอกสารชําระมัดจําค่าทัวร์ 

- ค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือชําระ 25-30 วันก่อนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯจําเป็นต้องออกต๋ัวก่อนท่านจําเป็นต้องชําระค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือ

ตามท่ีบริษัทกําหนดแจ้งเท่าน้ัน 

**สําคัญ ** สําเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง )จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า  6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับและจํานวน

หน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างสําหรับติดวีซ่าไม่ต่ํากว่า 3หน้า ( ** กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะน้ันทางบริษัทจะไม่

รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ  ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา 
 

เง่ือนไขการยกเลิก 

- ยกเลิกก่อนการเดินทางต้ังแต่ 30 วันข้ึนไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดท่ีลูกค้าชําระมา และเก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง(ถ้ามี) 

- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินเต็มจํานวน 

 *  กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง(ถ้ามี) 

 *  ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง เช่น ค่ามัดจําต๋ัวเคร่ืองบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจําเป็นอ่ืนๆ 
 

อัตราค่าบริการน้ีรวม   

1. ค่าต๋ัวโดยสารเคร่ืองบินไป-กลับ ช้ันประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น (ต๋ัวกรุ๊ปไม่สามารถ

Upgradeท่ีน่ังเป็น Business Classได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมต๋ัวกรุ๊ปเท่าน้ันไม่สามารถเล่ือนวันได้) 

2. ค่าท่ีพักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน  

3. กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันท่ีเข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจําเป็นต้องแยกพัก 2ห้อง กรณีห้องพักในเมืองท่ีระบุไว้ใน

โปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดท่ีพักในเมืองใกล้เคียงแทน 

4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น  

5. เจ้าหน้าท่ีบริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

6. ค่าน้ําหนักกระเป๋า สายการบิน AIR BUSAN (BX) สัมภาระโหลดใต้ท้องเคร่ือง ไม่เกิน 15 กิโลกรัม ถือข้ึนเคร่ืองได้ 10 กิโลกรัม 

และค่าประกันวินาศภัยเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ และกรณีสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับ

ตามท่ีสายการบินเรียกเก็บ  

7. ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเง่ือนไขของบริษัทฯประกันภัยท่ีบริษัททําไว้ 

ท้ังน้ีย่อมอยู่ในข้อจํากัดท่ีมีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จาก

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถส่ังซ้ือประกันสุขภาพเพ่ิมได้จากบริษัทประกันท่ัวไป 

8. ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ํามันตามรายการทัวร์ 

9. ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ํามันตามรายการทัวร์ 

10. ค่ารถปรับอากาศนําเท่ียวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน) 

11. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 
 

อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม  

1. ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ  

2. ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น  

3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)  

4. ค่าภาษีน้ํามันท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกต๋ัวเคร่ืองบิน และได้ทําการขายโปรแกรมไปแล้ว 

5. ค่าพนักงานยกกระเป๋าท่ีโรงแรม 

6. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ขออนุญาตนําเก็บ ณ สนามบินวันแรก ท่านละ 50,000 วอน สําหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและ

น้ําใจจากท่าน 

 



หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดท้ังหมดก่อนทําการจอง เพ่ือความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและ

บริษัท ฯ และเม่ือท่านตกลงชําระเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไข

ข้อตกลงต่างๆ ท้ังหมด 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการข้ึนในกรณีท่ีมีผู้ร่วมคณะไม่ถึง15ท่าน  

2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวันเดินทาง  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ  

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การ

ก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ 

อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง  

2. เม่ือท่านตกลงชําระเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ 

ท้ังหมด  

3. รายการน้ีเป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกคร้ังหน่ึง หลังจากได้สํารองโรงแรมท่ีพักในต่างประเทศ

เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม  

4. การจัดการเร่ืองห้องพัก เป็นสิทธ์ิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปท่ีเข้าพัก  โดยมีห้องพักสําหรับผู้สูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได้ 

โดยอาจจะขอเปล่ียนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ท่ีพัก ท้ังน้ีข้ึนอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถ

รับประกันได้   

5. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างช้า10วันก่อนการเดินทาง มิฉะน้ัน 

บริษัทฯไม่สามารถจัดการให้ล่วงหน้าได้  

6. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธ์ิในการให้คําสัญญาใด ๆ ท้ังส้ินแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี

อํานาจของผู้จัดกํากับเท่าน้ัน 

7. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เน่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีท่ีผู้เดินทางไม่ผ่าน

การพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ

ท่องเท่ียว อันเน่ืองมาจากการกระทําท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การ

ถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ   

8. ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเง่ือนไขของบริษัทฯประกันภัยท่ีบริษัททําไว้ 

ท้ังน้ีย่อมอยู่ในข้อจํากัดท่ีมีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จาก

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถส่ังซ้ือประกันสุขภาพเพ่ิมได้จากบริษัทประกันท่ัวไป 

 


