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KBX16 SKI RESORT BUSAN-POHANG 5วัน 3คนื 
ปูซาน เช็คอินแลนด์มาร์ค หมู่บ้านพาสเทลคัมชอน ถ่ายภาพกับเจ้าชายน้อย หมู่บ้านฮวิลยออุน ตะลยุหมิะที ่Eden Ski Resort  
นัง่ SKY CAPSULE รถไฟสุดค้ิวท์ ซงโดสกายวอล์ค ปูซานทาวเวอร์ วัดแฮดงยงกุงซา ช้อปป้ิงตลาดปลาจากัลซีนัมโพดง  

โพฮัง ตามรอยซีรี่ยด์ัง Hometown Cha Cha Cha! เดินเล่น ตลาดชองฮา ชมรูปปั้ นปลาหมึก เช็คอิน Live Café & Pub Coffee 
คลีนิคฟนัหมอยุน สะพานชมวิวอิการี โพฮังสเปซวอล์ค พัก ปูซาน 3 คืน พร้อมลิ้มลองอาหารเกาหลีรสชาติต้นต าหรับ 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

KOR IJP KBX16 5D3N BX 

 

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ 
(บาท) 

ราคาเด็ก 
(บาท) 

พักเดี่ยว/เดินทางท่าน
เดียว เพ่ิม (บาท) 

ที่น่ัง หมายเหต ุ

06-10 มกราคม 2566 19,888 

ไม่มีราคาเด็ก 
(Infant ไม่เกิน 2 ปี 
ราคา 4,500  บาท) 

 

5,500 

25  

13-17 มกราคม 2566 19,888 25  

20-24 มกราคม 2566 19,888 25  

27-31 มกราคม 2566 19,888 25  

01-05 กุมภาพันธ์ 2566 21,888 25  

02-06 กุมภาพันธ์ 2566 21,888 25  

03-07 กุมภาพันธ์ 2566 21,888 25  

08-12 กุมภาพันธ์ 2566 21,888 25  

09-13 กุมภาพันธ์ 2566 21,888 25  

10-14 กุมภาพันธ์ 2566 21,888 25  

15-19 กุมภาพันธ์ 2566 21,888 25  

16-20 กุมภาพันธ์ 2566 21,888 25  

17-21 กุมภาพันธ์ 2566 21,888 25  

22-26 กุมภาพันธ์ 2566 19,888 25  

23-27 กุมภาพันธ์ 2566 19,888 25  

24-28 กุมภาพันธ์ 2566 19,888 25  

วันที่ โปรแกรมท่องเที่ยว เช้า เที่ยง เย็น โรงแรม 

1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ  BX726  BKK-PUS  22.30-06.05       

2 
ท่าอากาศยานนานาชาติกิมแฮ – ลานสกีรีสอร์ท – เมืองโพฮัง – 
ตลาดชองฮา – ร้านกาแฟโอยุน –รูปป้ันปลาหมึก – สะพานชม
วิวอิการิ – คลินิกหมอยุนฮเยจิน  - โพฮังสเปซวอล์ก                    

   No.25 Hotel 3*  
หรือระดับใกล้เคียงกัน 

3 
เมืองปูซาน – ศูนย์รวมเครื่องส าอางแบรนด์ดัง – รถไฟจิ๋วสกาย
แคปซูล ชมวิวชายหาดแฮอึนแด – วัดแฮดงยงกุงซา - อาคารนูริ
มารู – ตลาดแฮอึนแด 

   No.25 Hotel 3*  
หรือระดับใกล้เคียงกัน 

4 

ศูนย์โสมรัฐบาล - ศูนย์สมุนไพร Hogaenamu - ร้านสมุนไพร 
Red Pine - OPTIONAL TOUR The Songdo marine cable 
car – แหล่งช้อปป้ิงปลอดภาษี – หมู่บ้านฮวิลยออุน – ปูซานทาว
เวอร์ – ตลาดปลาจากัลป์ซี - นัมโพดง 

   No.25 Hotel 3*  
หรือระดับใกล้เคียงกัน 

5 
หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน – แทจงแดกงวอน - Local Super 
Market – ท่าอากาศยานนานาชาติกิมแฮ –ท่าอากาศยาสุวรรณ
ภูมิ  BX725  PUS-BKK  17.00-21.00  
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01-05 มีนาคม 2566 19,888 25  

02-06 มีนาคม 2566 19,888 25  

03-07 มีนาคม 2566 19,888 25  

08-12 มีนาคม 2566 19,888 25  

09-13 มีนาคม 2566 19,888 25  

10-14 มีนาคม 2566 19,888 25  

15-19 มีนาคม 2566 19,888 25  

16-20 มีนาคม 2566 19,888 25  

17-21 มีนาคม 2566 19,888 25  
 
 

◼ FLIGHT:  
DEPARTURE:       BX726   BKK-PUS   22.30-06.05   
RETURN         :      BX725   PUS-BKK   17.00-21.00      
 
 
 
 
 
 

 
 

 

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

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

 
 

 

 
06.20 น.   เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติกิมแฮ เมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต้ (เวลาท้องถ่ินเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง 

กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถ่ิน เพ่ือความ
สะดวกในการนัดหมาย) น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้า
เมืองและศุลกากร  จากนั้นพาท่านไปสนุกสนานกับ 
ลานสกีรีสอร์ท (Eden Ski Resort) ตั้งอยู่บนภูเขาชิน
บุลซาน ในเมืองยังซัน จังหวัดคยองซังนัมโด ถือเป็น
ลานสกีที่ใหญ่ที่สุดแห่งเดียวในเมืองทางใต้ของเกาหลี
ใ ต้  ใ นช่ ว งหน้ า หนาวผู้ คนส่ วน ใหญ่ รวม ไปถึ ง
นักท่องเที่ยวนิยมพากันมาท ากิจกรรมที่นี่ เพราะเป็น
ลานสกีที่มี พ้ืนที่กว้างขวางอย่างมาก และยังแบ่ง
ออกเป็นโซนต่าง ๆ ให้ท่านได้เพลิดเพลินไปกับการเล่น 
สกี สโนว์บอร์ด และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย  *ลานสกีและราคาค่าอุปกรณ์ อาจ
เปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยจะอยู่ในระดับและพ้ืนที่ที่ใกล้เคียงกัน* (ราคาทัวร์ไม่
รวมค่าอุปกรณ์สก ีค่าอุปกรณ์สกี ราคาประมาณ 60,000 วอน) 

  วันที่หนึ่ง      ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
              

  วันทีส่อง      ท่าอากาศยานนานาชาติกิมแฮ – ลานสกีรีสอร์ท – เมืองโพฮัง – ตลาดชองฮา – ร้านกาแฟโอยุน – รูปป้ันปลาหมึก –  
                      สะพานชมวิวอิการิ – คลินิกหมอยุนฮเยจิน  - โพฮังสเปซวอล์ก                                                          อาหาร เที่ยง,เย็น                                                                                                                    
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เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง  (มื้อที่1) แจยุกบ๊อกกึม หรือหมูผัดซอสเกาหลี เป็นอาหารที่คนเกาหลีนิยมทานพอๆกับเมนู
ยอดฮิตอย่างบุลโกกิ รสชาติเผ็ดนิดๆหวานหน่อยๆ รับประทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆ หรือวางหมูลงบนผักสด พร้อมด้วย
เครื่องเคียงต่าง ๆ หรือสามารถห่อเป็นค ารับประทานได้ตามใจชอบ 

 จากนั้นน าท่านไปตามรอยซีรี่ย์ดังอย่าง Home Town Cha Cha ที่ เมืองโพฮัง (Pohang) เป็นเมืองสวยที่ตั้งอยู่ใน 
จังหวัดคยองซังเหนือ เป็นเมืองท่าหลัก ของทั้งในภูมิภาคแทกู-คยองบุก โดยบริเวณของโพฮังนั้น จะตั้งอยู่ที่ปาก
แม่น ้าฮยองซัน ท าให้มีวิวทิวทัศน์ท่ีสวยงามอย่างมาก และเมืองนี้ยังเป็นที่รู้จักในฐานะ “เมืองแห่งแสงไฟ” ด้วย พาท่าน
เริ่มต้นเช็คอินที่ ตลาดชองฮา (Cheongha Market) เป็นตลาดเล็ก ๆแห่งหนึ่งในเมืองโพฮัง เป็นตลาดที่ดูเรียบง่าย
ตามแบบฉบับตลาดของคนในท้องถ่ิน โดยในซีรี่ย์จะใช้ชื่อว่า ตลาดกงจิน ซึ่งเป็นตลาดที่มักจะปรากฏอยู่ในซีรี่ย์อยู่
หลายแห่ง ร้านกาแฟโอยุน เป็นสถานที่ถ่ายท าที่นางเอกจะชอบแวะมาซื้อกาแฟทุกเช้า ชื่อร้านคือ Live Café & Pub 
Coffee in the middle of the day and beer in the moonlight หรือแปลเป็นภาษาไทยได้ว่า ร้านกาแฟตอนกลางวัน
กับเบียร์ใต้แสงจันทร์ และถัดมาข้างๆก็จะพบกับ รูปปั้ นปลาหมึก (Octopus Monument) เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คที่
มักจะปรากฏในซีรี่ย์บ่อย ๆ จากนั้นพาท่านไปถ่ายภาพกับ สะพานชมวิวอิการิ (Igari Anchor Observatory) หนึ่งใน
แลนด์มาร์คแห่งเมืองโพฮังที่มีสะพานยื่นออกนอกทะเลให้เราสามารถชมวิวได้แบบ 360 องศา  รูปร่างเหมือนสมอเรือ 
และยังอยู่กับสถานที่ถ่ายท าซีรยี์อีกด้วย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

น าท่านไปเช็คอินกันต่อเนื่องกันที่ คลินิกหมอยุนฮเยจิน (Yoon Dental Clinic) เป็นคลินิกของนางเอกอย่างหมอยุน
มากประสบการณ์ที่ถูกให้ออกจากงานในกุรงโซลและมาเปิดคลินิกท าฟนัของตัวเองที่เมืองโพฮัง เพ่ือหนีจากความ
วุ่นวายในเมืองและมาพักผ่อนพักใจที่นี่ ในตอนนี้ได้กลายเป็นคาเฟ่หมอยุน ที่มีเครื่องดื่มและอาหารที่หลากหลาย
จ าหน่ายอีกด้วย  จากนั้นน าท่านไปถ่ายรูป โพฮังสเปซวอล์ก (Hwanho Park) สกายวอร์คที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ แลนด์
มาร์คใหม่ของเมืองโพฮัง บอกเลยว่าไม่ธรรมดาตั้งแต่ดีไซน์ที่ประหนึ่งงานศิลป์คล้ายกับรางรถไฟเหาะ ไม่ได้เก๋เพียง
อย่างเดียวแต่ยังสามารถเห็นวิวเมืองสุดเจ๋งอย่างตัวเมือง อ่าวยังกิลและหาดยังกิล อีกด้วย 
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เย็น  รับประทานอาหารเย็น  (มื้อที่2) เมนูจิมดัก (Jimdak) หรือ ไก่อบซีอิ๊ววุ้นเส้น เป็นเมนูอาหารเกาหลีพ้ืนเมืองด้ังเดิม 
เป็นไก่ผัดรวมกับวุ้นเส้น มันฝร่ัง แครอท พริก และซอสด า ทานกับข้าว หอมอร่อย รสเผ็ดถึงเครื่อง 
ที่พัก : No.25 Hotel 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน 
(ชื่อโรงแรมท่ีท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 

 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (ม้ือที่3) 
 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองปูซาน (Busan) หรือออกเสียงอีกอย่างว่า พูซาน เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีรองจาก

กรุงโซล ล้อมรอบไปด้วยทัศนียภาพท่ีมีเทือกเขาสูง และแม่น ้าต่าง ๆ ท่ีสวยงาม อากาศท่ีน่ีดีมากท าให้เหมาะกับการมา
ท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี และบ้านเมืองยังมีสีสันสวยงามแปลกตาอีกด้วย พาทุกท่านช้อปปิ้ ง ศูนย์รวมเครื่องส าอางแบ
รนด์ดังเกาหลี เช่น ROJUKISS, LOTREE, LANEIGN, SULWASOO ให้ท่านได้เลือกซื้อในราคาพิเศษ  

 รถไฟจิ๋ว.. SKY CAPSULE 

 พาท่านไปต่ืนตาตื่นใจกับ รถไฟจิ๋วสกายแคปซูล อันโด่ง
ดัง Sky capsule Haeundae Blue Line Park อีกหนึ่ง
กิจกรรมยอดฮิตแห่งใหม่ที่ดังไปทั่วโซเชียล สายคอน
เทนท์ห้ามพลาด เป็นรถไฟน่ารักๆ รถไฟสไตล์มินิมอล 
ที่มีสีสันสดใส โดยจะมีทั้งหมด 4 สี คือ สีเหลือง สีเขียว 
สีน ้าเงิน สีแดง  เป็นสีสันที่ถ่ายรูปออกมาแล้ว ก็คือตัด
กับท้องฟ้าสวยๆ ได้ดีมากๆ ซึ่งต่อหนึ่งคันรถนั้น จะ
สามารถโดยสารได้มากสุด 4 คน ว่ิงอยู่บนรางรถไฟริม
ทะเลของปูซาน สามารถมองเห็นได้ทั้งวิวเมือง แลนด์
มาร์คสวยๆ ของปูซานอย่าง สะพาน Gwangan สะพาน
ที่ยาวเป็นอันดับ 2 ของประเทศ ประภาคารต่างๆ และวิว ชายหาดแฮอึนแด Haeundae beach ชายหาดทรายขาว เป็น
ชายหาดที่สวยและมีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งในเกาหลีใต้ ชายหาดทรายละเอียด ยาว 1.5 กม. และยังเป็นเป็นสถานที่จัด
งานเทศกาลต่างๆตลอดทั้งปี เป็นภาพของบรรยากาศที่หาไม่ได้จากที่ไหนแน่นอนค่ะ เรียกได้ว่าถ้ามาปูซานและไม่ได้มา
ที่น่ี ก็เหมือนมาไม่ถึงน่ันเอง (ราคาค่าทัวร์รวม Sky Capsule Haeundae Blue Line Park 1 เที่ยว)  

เที่ยง   รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่4)เมนูชาบู ชาบู สุกี้สไตล์เกาหลี บนหม้อไฟร้อนๆ ประกอบด้วย ผักสดชนิดต่างๆ และ
เน้ือหมูสไลด์น ้าซุปร้อนๆ และเส้นอูด้งซ่ึงขาดไม่ได้ในการทานชาบู พร้อมข้าวสวย 
จากนั้นพาทุกท่าน ไหว้พระขอพรที่ วัดแฮดงยงกุงซา Haedong 
Yonggungsa Temple เป็นวัดพุทธที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงมาก
ของเมืองปูซาน สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1376 โดยวิหารหลักของวัด 
ถูกสร้างขึ้นใหม่ในปี ค.ศ. 1970 และตั้งอยู่บนเขาริมทะเล ในช่วง
เทศกาลปีใหม่ ผู้คนนิยมมาที่วัดเพ่ือชมพระอาทิตย์แรกของปี และ
ไหว้พระขอพรพร้อมกับบรรยากาศของเสียงคลื่นทะเล อาคารนูริ
มารู APEC Nurimaru House เป็นอาคารรูปทรงกลมดีไซน์แปลก
ตั้งอยู่ริมทะเล  สร้างขึ้นเพ่ือใช้ในการจัดงานประชุมผู้น า APEC 
(APEC Summit) อยู่ที่ เกาะดองแบกโซม ที่ขึ้นชื่อเรื่องความ

  วันที่สาม     เมืองปูซาน – ศูนย์รวมเครื่องส าอางแบรนด์ดัง – รถไฟจิ๋วสกายแคปซูล ชมวิวชายหาดแฮอึนแด – วัดแฮดงยงกุงซา -   
                       อาคารนูริมารู – ตลาดแฮอึนแด                                                                             อาหาร เช้า,เที่ยง    
                                                                                                                                  



 
 
 
 

KOR IJP KBX16 5D3N BX 

สวยงามของวิวทิวทัศน์ ปัจจุบันใช้เป็นศูนย์ประชุมนานาชาติในวาระต่าง ๆ รวมทั้งจัดแสดงผลงานที่สะท้อนถึง
วัฒนธรรมดั้งเดิมต่าง ๆ ของเกาหลี พาท่านอิสระช้อปปิ้ งที่ ตลาดแฮอึนแด (Haeundae Market) เป็นตลาดที่ตั้งอยู่
ใกล้กับชายหาด เพียงแห่งเดียวของประเทศเกาหลีใต้ โดยตลาดอยู่ใกล้ชายหาดแฮอึนแด ภายในตลาดแห่งนี้สะอาด 
ประกอบไปด้วยร้านค้าที่จ าหน่ายผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภท ได้แก่ ร้านอาหารทะเลสดๆ , แผงขายอาหาร, อาหาร
แบบสตรีทฟูด้ ร้านอาหาร และร้านค้าจ าหน่ายขนมท้องถ่ิน  

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

 

 

 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (ม้ือที่5) 
พาทุกท่านช้อปปิ้ ง ศูนย์โสมรัฐบาล Ginseng center 
ซึ่งรับรองคุณภาพจากรัฐบาล เป็นโสมที่อายุ 6 ปี ซึ่ง
ถือว่ามีคุณภาพดีที่สุด ให้ท่านได้เลือกซื้อโสมคุณภาพ
และราคาถูกกว่าไทย 2 เท่า โสมเกาหลีถือเป็นยาบ ารุง
ร่างกายให้ท่านซื้อเป็นของฝาก  และ ศูนย์สมุนไพร 
Hogaenamu Herb รวมเป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณ 
ช่ วยขับสารพิษตกค้ างต่ างๆออกจากตับอย่ าง
ปลอดภัยเนื่องจากเป็นสมุนไพรเกรดเอ มีขายเฉพาะใน
ประเทศเกาหลีเท่านั้น น าท่านแวะละลายเงินวอนที่ ร้าน
สมุนไพร Red Pine เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีสกัดจากน ้ามันสน ท่ีมีสรรคุณช่วยบ ารุงร่างกาย ลดไขมัน ช่วยควบคุมอาหารและ
รักษาสมดุลในร่างกาย พาทุกท่านไปที่ ซงโด สกายวอล์ค (Songdo Skywalk) เช่นกัน ถือเป็นจุดชมวิวที่เปิดใหม่ในปู
ซาน ซึ่งก าลังเป็นที่นิยมอย่างมาก เพราะเป็นที่ให้นักท่องเที่ยวสามารถนั่งกระเช้าชมวิวเมืองและทะเลได้จากมุมที่ไม่เคย
มีมาก่อนในปูซาน แถมที่นี่ยังมีกระเช้าที่เป็นพ้ืนกระจกใส สามารถมองทะลุได้รอบทุกทิศทาง ท าให้มองเห็นวิวได้ 360 
องศา กระเช้า Busan Air Cruise มีให้เลือกนั่ง 2 แบบ แบบธรรมดาพ้ืนทึบ และ แบบ Crystal Cruise พ้ืนใส สถานี
ปลายทางด้านบนเป็นจุดชมวิว รอบๆดาดฟา้แห่งนี้ก็มีงานศิลปะไว้ให้ทุกท่านถ่ายรูปได้หลายจุด อิสระให้ท่านถ่ายภาพ
ตามอัธยาศัย หรือเดินเล่นด่านล่างเพ่ือชมวิวทะเลสวยๆ (ราคาทัวร์ไม่รวมค่า cable car โดยราคา Crystal cruise 
ราคาประมาณ  20,000 WON 2 เที่ยวทั้ง ไป-กลับ สามารถแจ้งกับไกด์ได้ ณ วันเดินทาง)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  วันที่สี่       ศูนย์โสมรัฐบาล - ศูนย์สมุนไพร Hogaenamu – ร้านสมุนไพร Red Pine - OPTIONAL TOUR The Songdo marine  
                    cable car – แหลง่ช้อปป้ิงปลอดภาษี – หมู่บ้านฮวิลยออุน – ปูซานทาวเวอร์ - ตลาดปลาจากัลซ ี - นัมโพดง 
                                                                                                                                                                                       อาหาร เช้า, เที่ยง
    

https://www.jointtravel.com/category/south-korea-travel-information/
https://www.jointtravel.com/south-korea-travel-information/haeundae-beach.html/
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เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง  (มื้อที่6) พอร์กคาลบิ หรือ หมูย่างเกาหลี เป็นเนื้อหมูหมักเครื่องปรุง เวลาจะรับประทาน
ต้องน ามาย่างบนตะแกรงเตาถ่านจนสุก และใช่กรรไกรตัดให้เป็นชิ้นเล็กๆ พอค า รับประทานกับข้าวสวย กิมจิ และผัก
สด ห่อผักแล้วจิ้มน ้าจิ้ม หน่ึงในเมนูยอดฮิตของชาวเกาหลีอีกเช่นกัน 
จากนั้นพาทุกท่าน ช้อปปิ้ ง แหล่งช้อปป้ิงปลอดภาษี (Shinsegae 
Duty Free) แหล่งจ าหน่ายสินค้ามากมาย อาทิ นาฬิกา ,แว่นตา
,เครื่องส าอาง ,กระเป๋า,กล้องถ่ายรูป หรือจะเครื่องใช้อิเลกทรอนิกส์ 
ให้ท่ านอิสระ ได้ เลื อกซื้ ออย่ าง เต็มที่  แล ะน าท่ าน ไปเช็คอิน  
Huinnyeoul culture village หมู่บ้านที่น่ารักและฮิตที่สุดในปูซาน 
ออกเสียงว่า หมู่บ้านฮวิลยออุน เป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่ หมู่บ้านริม
ทะเลเล็กๆ น่ารักมากๆ มีมุมฮิตๆคือ ที่เป็นเหมือนอุโมงค์แล้ว
ด้านหลังเป็นวิวทะเล กับตรงช่องแคบๆทางเดินลงไปริมทะเล ที่นี่มี
ทั้งร้านค้า คาเฟ ่ร้านอาหาร ซ่อนตัวอยู่ในหมู่บ้าน อิสระให้ทุกท่านเดินเล่น ถ่ายภาพ เช็คินคาเฟส่วยๆ หรือนั่งมองทะเล
เพลินๆ ภายในหมู่บ้านยังมีตู้ถ่ายรูปสติกเกอร์สไตล์เกาหลีไว้อีด้วย อิสระให้ท่านเดินเล่นตามอัธยาศัย 

 
 
 
 
 
 

พาทุกท่านถ่ายภาพด้านหน้า ปูซานทาวเวอร์ Busan Tower 
หนึ่งในแลนด์มาร์คแห่งเมืองปูซาน เป็นจุดชมวิวที่สูง 120 เมตร 
ของเมืองปูซาน (ไม่รวมค่าลิฟท์ขึ้นปูซานทาวเวอร์) ตลาดปลา
จากัลซี (Jagalci market) แหล่งรวมซีฟูด้สดๆ ตลาดปลาชื่อ
ดังเป็นตลาดอาหารทะเลที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีใต้ มีร้านอาหาร
ทะเลเยอะแยะมากมาย ไม่ว่าจะเป็น กุ้ง หอย ปู ปลา ปลาหมึก 
ฯลฯ และช้อปปิ้ งกันต่อที่ นัมโพดง (Nampo Dong market) 
ถนนช้อปป้ิงสุดชิคท่ีใหญ่ท่ีสุดในปูซาน ศูนย์รวมของสินค้า
แฟชั่น เสื้อผ้า เครื่องส าอาง ร้านกาแฟ และร้านอื่นๆ อีก
มากมาย ให้ท่านได้เลือกช้อปป้ิงซ้ือของกัน 

เย็น อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย   
ที่พัก : No.25 Hotel 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน 
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7วันก่อนวันเดินทาง) 
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เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (ม้ือที่7) 

จากนั้ นพาทุกท่ าน  เดินชม  หมู่ บ้ านวัฒนธรรมคัมชอน 
(Gamcheon Culture Village) หรือ  ซานโตรินีแห่งเกาหลี  
หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอนเป็นหมู่บ้านที่มีความโดเด่นและ
เก่าแก่ ตั้งอยู่บนเขามีบรรยากาศดี อาคารในหมู่บ้านรับการ
ตกแต่งอย่างมีสีสันดูมีชีวิตชีวา เป็นอีกที่เที่ยวหนึ่งที่ควรไป 
ห้ามพลาด เพราะเป็นที่สวยสุดๆ ด้วยบ้านเรือนและอาคารต่างๆ 
ที่พร้อมใจกันทาเป็นสีพาสเทล ท าให้มีความสวยงามแปลกตา 
ทั้งยังเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คมีชื่อเสียงของประเทศเกาหลีอีก
ด้วย อิสระให้ทุกท่านถ่ายภาพตามจุดเช็คอิน! 

 

แทจงแดกงวอน (Taejongdae Park) เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง ที่แห่งนี้เป็นอุทยานทางธรรมชาติ ที่
เป็นป่าดิบชื้นบนยอดเขาสูง 250 เมตร เหนือระดับน ้าทะเล อุทยานซ่ึงเต็มไปด้วยต้นไม้เขียวชอุ่มหนาทึบ, ป่าไม้สนและ
พืชพันธุ์กว่า 200 ชนิด, ชายหาดหิน, หน้าผาหิน หากมีเวลาแนะน าทุกท่านเดินชมบริเวณ ประภาคารสีขาว ที่สามารถ
มองเห็นทะเลสีฟา้เขียวที่สวยงาม 

เที่ยง   รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่8) Pork gukbap อาหารชื่อดังของเมืองปูซาน เป็นซุปจากกระดูกหมูต้มจนเป็นสีขาว 
มากับหมูสามชั้นต้มจนเปื่ อย เปื่ อยแบบมันสามชั้นละลายในปากเลยทีเดียว 

 และ Local Super Market ซึ่งท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าเกาหลีได้อีกรอบ โดยเฉพาะของกิน เช่น บะหมี่ซินราเมียน 
(มาม่าสไตล์เกาหลี) อูด้ง กิมจิ ขนมช็อคโก้พาย น ้าจิ้มปรุงรสหมูย่างเกาหลี ไก่ตุ๋นโสมส าเร็จรูป ผลไม้ตามฤดูกาล ใน
ราคาพิเศษก่อนกลับเมืองไทย 
จนสมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติกิมแฮ เพ่ือเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย 

17.00 น.      เดินทางกลับ ประเทศไทย โดยสายการบิน  AIR BUSAN (BX) เที่ยวบินที่ BX725 
21.00 น.      เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 

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

  วันท่ีห้า       หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน – แทจงแดกงวอน - Local Super Market – ท่าอากาศยานนานาชาติกิมแฮ –  
                     ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ                                         อาหาร เช้า,เที่ยง 
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หมายเหตุ : รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน, การจราจร 
หรือช่วงเทศกาลหรือวันหยุด เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี่ยนโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของ
ท่านเป็นหลัก เพ่ือให้ท่านท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม  
ทัวร์คร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะเท่านั้น ถ้าลูกค้าท่านใดต้องการแยกตัวออก จากกรุ๊ปทัวร์ ไม่ท่องเที่ยว
ตามท่ีระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จ าเป็นต้องขอคิดค่าใช้จ่าย เพ่ิม 100 USD/ต่อท่าน  

 
 
 
 

เงื่อนไขการเดินทางเข้าและออกจากประเทศไทยและเกาหลีใต้ (Update 01 พฤศจิกายน 2565)  
 

1. ส่งหลักฐาน K-ETA (Korea Electronic Travel Authorization) ที่ได้รับการอนุมัติแล้วของท่านมาให้ท่ีบริษัท 
 โปรดตรวจสอบข้อมูล K-ETA ของท่านให้ถูกต้อง กรณีเอกสารผิดทางบริษัทไม่รับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน 

2. ผู้เดินทางต้องลงทะเบียน Q CODE (Quarantine Covid19 Defense)  
 

เงื่อนไขข้างต้น 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 
- จะส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทท่ีมีโปรแกรมใกล้เคียงกัน 
- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะท าการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทางประมาณ 10 วัน 
- หรือขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิม (ในกรณีท่ีผู้เดินทางไม่ถึง15ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) 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 าหนดแจ้งเท่าน้ัน 
**ส าคัญ**ส าเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง )จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า  6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับและจ านวน
หน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างส าหรับติดวีซ่าไม่ต ่ากว่า 3หน้า** (กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่
รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ   ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจ า 
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เงื่อนไขการยกเลิก 
- ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดท่ีลูกค้าช าระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจ านวน 

 *  กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี) 
 *  ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจ าเป็นอื่นๆ 

 
อัตราค่าบริการนี้รวม   
1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น  (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถ

Upgradeที่น่ังเป็น Business Classได้ และต้องเดินทางไป -กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่าน้ันไม่สามารถเลื่อนวันได้) 
2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน  
3. กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันที่เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจ าเป็นต้องแยกพัก 2ห้อง กรณีห้องพักในเมืองที่ระบุไว้ใน

โปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดท่ีพักในเมืองใกล้เคียงแทน 
4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น  
5. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
6. ค่าน ้าหนักกระเป๋า สายการบิน AIR BUSAN สัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง ไม่เกิน 15 กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่องได้ 10 กิโลกรัม และค่า

ประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ และกรณีสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับตามที่
สายการบินเรียกเก็บ  

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

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

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม  
1. ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ  
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องด่ืม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น  
3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)  
4. ค่าภาษีน ้ามันท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกต๋ัวเคร่ืองบิน และได้ท าการขายโปรแกรมไปแล้ว 
5. ค่าพนักงานยกกระเป๋าท่ีโรงแรม 
6. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ขออนุญาตน าเก็บ ณ สนามบินวันแรก ท่านละ 60,000 วอน ส าหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและ

น ้าใจจากท่าน 
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หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและ
บริษัท ฯ และเมื่อท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีท่ีมีผู้ร่วมคณะไม่ถึง15ท่าน  
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน ้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ  
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การ
ก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ 
อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  
6. เมื่อท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ 
ทั้งหมด  
7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ
เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามท่ีระบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิ์ของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปท่ีเข้าพัก  โดยมีห้องพักส าหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ 
โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกัน
ได ้  
9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างช้า10วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น 
บริษัทฯไม่สามารถจัดการให้ล่วงหน้าได้  
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิ์ในการให้ค าสัญญาใด ๆ ท้ังส้ินแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี
อ านาจของผู้จัดก ากับเท่านั้น 
11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่าน
การพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูก
ปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ   
12. ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยท่ีบริษัทท าไว้ ทั้งนี้
ย่อมอยู่ในข้อจ ากัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถส่ังซ้ือประกันสุขภาพเพ่ิมได้จากบริษัทประกันท่ัวไป 

 


