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วนั โปรแกรมการเดินทาง เช้า กลางวนั เยน็ โรงแรมที7พกั 

1 กรงุเทพฯ –สนามบินคิมแฮเมืองพซูาน X X X  

2 

สนามบินคิมแฮ – พาชมมหานครแห่งเมืองแดก ู– ชม

ความงามภเูขาพลักงซาน – เดินถนนสายสาํคญั 3.1 กบั

บนัได 90 ขั Hน และชมภายนอกของโบสถโ์ปรแตสแตนต์

แห่งแรกในแดก ู– ย่านช้อปปิH งดงซองโนะ – ถนน

เสียงเพลงและคาเฟ่สดุเก๋ คิมควางซอกสตรีท     

โรงแรม ä     ä 
Crystal Hotel หรือ

เทียบเท่า 

3 

เมืองพซูาน เมืองท่าอนัดบัหนึVง – เทศกาลเล่นสกีสโนว ์

หิมะ ทีV Eden Valley Luge – ชิมสตอเบอรี (ลกูโตๆจากไร ่- 

ศนูยร์วมเครื7องสาํอางแบรนดด์งัเกาหลี –  แวะตลาดปลา

ชาลกาชิ                                     

โรงแรม ä X 
NO 25. HOTEL 

หรือเทียบเท่า 

4 

RED PINE – ศนูยโ์สม –  สกายแคปซูล Sky Capsule 

Haeundae Blue Line  – JUKSEONG DREAM FILMING 

LOCATION – ปซูานทาวเวอร ์Busan Tower  

โรงแรม     ä  

NO 25. HOTEL 

หรือเทียบเท่า 

5 
 ศนูยส์มนุไพรฮอกเกนาม ู– ช้อปปิr งซมัยอนอนัเดอร์
กราวน์ ช้อปปิr งเซน็เตอร ์– กรงุเทพฯ                          

โรงแรม X   
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หนาวนี &ที(เกาหลี สัมผัสหมิะ ตะลุยหมะิเล่นสกี ที(สุดของเมืองเก๋ไก๋
เที(ยวไม่เหมือนใคร มหานครแดกูสาวงาม แฟชั(น ของกนิ  

เมืองท่าอันดบัหนึ(ง มหานครพซูาน  

ขั $นตอนการเดนิทางเข้าเกาหลีใต้ 23 พฤษภาคม2565 

1. กรอก K-ETA บริษัทฯ บริการกรอกให้ (ไมร่วมในคา่ทวัร์) 

2. ลงทะเบียน Q-CODE เพื@อขอยกเว้นการกกัตวัที@เกาหลี ลงทะเบียน 48 ชั@วโมง ก่อนการเดินทาง 

 

**พาสปอรต์ ต้องมีอายใุช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า > เดือน ณ วนักลบั** 
 

วนัที& ( กรงุเทพฯ สนามบินนานาชาติสวุรรณภมิู – สนามบินคิมแฮ                                      (-/-/-)                                                                                               
 

20.00  คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสวุรรณภมิู กรงุเทพฯ ประเทศไทย อาคาร

ผูโ้ดยสารขาออก ชั Kน 4  เคาน์เตอรเ์ชค็อิน U สายการบิน AIR BUSAN ประตทูางเข้า

หมายเลข 8-9 โดยมเีจา้หน้าที:ของบรษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั อาํนวยความสะดวกตลอด

ขั Eนตอนการเชค็อนิ และ หวัหน้าทวัรใ์หค้าํแนะนําเพื:อเตรยีมความพรอ้มก่อนออกเดนิทาง  

22.55  บนิลดัฟ้าสู ่สาธารณะรฐัเกาหลโีดย สายการบินแอรป์ซูาน เที:ยวบนิที: BX726 

วนัที& >  

 สนามบินคิมแฮ – พาชมมหานครแห่งเมืองแดก ู– ชมความงามภเูขาพลักงซาน – เดินถนนสายสาํคญั           

3.1 กบับนัได 90 ขั Kน และชมภายนอกของโบสถโ์ปรแตสแตนตแ์ห่งแรกในแดก ู– ย่านช้อปปิK งดงซอง

โนะ – ถนนเสียงเพลงและคาเฟ่สดุเก๋ คิมควางซอกสตรีท    (-/L/D)  

 

06.05  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติคิมแฮ ประเทศสาธารณรฐัเกาหลีใต้  ** ตามเวลาทอ้งถิ:น เรว็
กว่าเมอืงไทยประมาณ T ชั :วโมง กรุณาปรบันาฬกิาของท่านเพื:อความสะดวกในการนัดหมายเวลา **  
หลงัทุกทา่นผา่นขั Eนตอนการตรวจหนงัสอืเดนิทาง และตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ย  
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ออกเดนิทางสู่เมอืง แดก ู(Daegu) เมอืงแฟชั%นแดกูนครบาลที%มีขนาดใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของเกาหลีเมืองแห่งสาว

งาม แอปเปิ@ ลดงั  สิ%งทอแฟชั%น ผงัเมืองเจ๋ง เแหล่งรวมคาเฟ่ สตรีทสุดชิก และเป็นเมืองที%มีการจดัการแข่งขนัฟุตบอล

โลก ในปี ค.ศ.2002  นําทุกท่านสู่ อทุยานแห่งชาติพลักงซาน (Palgongsan Natural Park) ที:ตั Eงของภูเขาพลั

กงซานภเูขาศกัดิ Zสทิธิ Zมลีกัษณะคลา้ยกบัรปูรา่งของพระพทุธรปูสามองคเ์ป็นหนึ:งในสถานที:มชีื:อเสยีงของเมอืงแด

กู  ขึ@นไปสู่จุดชมวิวของภูเขาพลักงซาน ภูเขาพลักงซาน สถานที%มีชื%อเสียงของเมืองแดกแูละเป็นเทือกเขาที%มียอดเขา

อยูห่ลายยอดมีหินรูปทรงสวยงามเป็นธรรมชาติที%หาดูไดย้าก มีความสูงถึง 1,192 เมตร ตามความเชื%อของคนเกาหลี 

เชื%อวา่ภูเขาพลักงซานเป็นภูเขาศกัดิR สิทธิR  เพราะภูเขามีลกัษณะคลา้ยกบัรูปร่างของพระพทุธรูปสามองคภู์เขาลูกนี@ เกิด

จากการก่อตวัของหินแกรนิตที%สวยงามผสมผสานกนัได ้อย่างลงตวักบัหินและป่าไมที้%หนาแน่น จึงเป็นสถานที%ที%

น่าสนใจสาํหรับนกัท่องเที%ยวตลอดทั@งปีจะสวยงามที%สุดในช่วงฤดูใบไมเ้ปลี%ยนสี และ ช่วงหิมะปกคลุมทั@งภูเขาใน

หนา้หนาว (ฟรี ! บัตรกระเช้าเคเบิลคาร์ขึ3นจุดชมววิ หากปิดให้บริการ งดคืนเงนิค่าบัตร)  

äบริการอาหารกลางวนั  พเิศษ เมนู บะหมีEลอยฟ้าทีEทุกคนต้องลิ3มลองพร้อมชมววิทวิทศัน์ของเขาพลักองซาน 
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พาทุกท่านนั%งรถชมบรรยากาศรอบเมืองแดก ูเมืองแห่งนี@ยงัเตม็ไปดว้ยความร่มรื%นของตน้ไม ้ ผา่นชมสถานที%ราชการ  

ผา่นสวนสาธารณะโดโยใจกลางเมือง  ผา่นศูนยว์ฒันธรรม ผา่นมหาวทิยาลยัแห่งชาติแดก ูผา่นเทศบาลเมืองแดก ู

และมาถึงจุดสาํคญัถนน 3.1กบับนัได 90 ขั@น  

พาทุกท่านเดินชมภายนอก ของ โบสถ์โปรแตสแตนต์ แห่งแรกในแดก ูเกิดขึ@นจากขบวนการอิสรภาพ 3.1 ทั%วประเทศ

ในเดือนมีนาคม ปี ค.ศ. 1919 โดยถนนบนัไดถูกใชเ้ป็นทางเดินผา่น และ ไม่ไกลกนั มีจุดหลบซ่อนตวันกัเรียนจาก

ตาํรวจญี%ปุ่น หากเราเดินผา่นถนนเส้นนี@ลงไป จะพบกบั โบสถ์แทกเูจอลิ (Daegu Jeil Church 대구제일교회)             
เรามาชมสถาปัตยกรรมตะวนัตกกนับา้งที%  โบสถนิ์กายโปรเตสแตนตแ์ห่งแรกของ จงัหวดัคยอซงับุก 

(Gyeongsangbuk-do) ที%สร้างขึ@นเมื%อปี ค.ศ. 1898 และสร้างขึ@นใหม่เมื%อปี ค.ศ. 1933 ดว้ยการผสมผสาน

สถาปัตยกรรมแบบดั@งเดิมและตะวนัตกเขา้ดว้ยกนั บริเวณใกล้ๆ  โบสถจ์ะเป็นที%ตั@งของบา้นของมิชชั%นนารี 

และ พพิธิภัณฑ์ยา (Museum of Medicine) สามารถเยี%ยมชม และถ่ายรูปสวยๆ ไดค่้ะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

นาํทุกท่านสู่ ถนนแห่งศิลปะ “Kim Kwang Seok Street” เป็นศิลปะบนผนงัที%ทาํไวเ้พื%อรําลึกถึง คิมกวงัซอก ศิลปิน

เพลงโฟลค์ในตาํนาน ที%มีชื%อเสียงโด่งดงัที%สุดคนหนึ% งในเกาหลีใต ้อารมณ์เพลงก็จะประมาณชา้ๆ คลา้ยกบันา้หงา 

คาราวาน หรือพี%ปู-พงษสิ์ทธิR  คมัภีร์ เล่นคนเดียวง่ายๆ สบายๆ โดยบริเวณกาํแพงกจ็ะเตม็ไปดว้ยภาพวาดบนผนงั เพื%อ

เชิดชูเกียรติใหก้บัศิลปินท่านนี@  ถนนเส้นนี@สวยและสะอาดมาก เรียกวา่ดูแลกนัเป็นอยา่งดีเลยทีเดียว และศิลปินคนนี@  

ไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็น ศิลปินนกัร้อง นกัดนตรีที%ประสบความสาํเร็จที%สุดตลอดกาลของเกาหลีใตใ้นยคุ 1980-1990 

มีนกัท่องเที%ยวเกาหลี เดินทางมาถ่ายรูปกนัเยอะพอสมควร ส่วนใครที%อยากจะมาเที%ยวแดกู จะแวะมา “คลอ้งกุญแจ” 

ลอ็คใจสาํหรับคู่รักกไ็ดน้ะคะ 
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นาํทุกท่านสู่แหล่งชอ้ปปิ@ ง ดงซงโน (Dongseongno)  เอาใจสายช็อปปิ3 ง ตั@งใจกลางเมืองแดกูหรือ เมียงดองแห่งแดกู 

(ใหญ่โตกวา่ยา่นเมียง ดองประมาณ 5 เท่า) จุดเชื%อมสถานที%สาํคญัและเชื%อมผูค้นใหม้ารวมตวักนั ตลอดความยาวกวา่ 

1กิโลเมตร จะพบร้านอาหาร ร้านคาเฟ่ ร้านขาย สินคา้ เสื@อผา้แฟชั%น ที%เตม็ไปดว้ยชีวิตชีวาและมีสีสัน อยากให้ท่าน

สงัเกตุวา่ ถนน   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทางเดินนั@นกวา้งขวางเดินสบายกวา่ในโซล ทางฟุตบาทกเ็รียบ เสมอกนั ร้านคา้แบรนดจ์ะมีขนาดใหญ่โต แต่ละร้าน

ไม่มีกนัสาดยื%นออกมา แข่งกนัแต่งร้านไดส้วยงาม  

äบริการอาหารเยน็  ณ ภตัตาคาร เมน ู JIMDAK 
นําท่านเขา้ส ูที่:พกั ณ ENCORE HOTEL หรอืเทียบเท่า  

วนัที& 3 เมืองพซูาน เมืองท่าอนัดบัหนึ&ง – เทศกาลเล่นสกีสโนว ์หิมะ ที& Eden Valley Luge – ชิมสต
อเบอรี(ลกูโตๆจากไร่ – ศนูยร์วมเครื&องสาํอางแบรนดด์งัเกาหลี – แวะตลาดปลาชาลกาชิ                                        

                                                                                                                                                     ä (B/L/-)                     
เช้าä   รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 

นาํท่านไปยงัสกีรีสอร์ท Eden Valley Luge รีสอร์ทสกีที%อยูท่างใตสุ้ดของเกาหลีตั@งอยูบ่ริเวณเชิงเขาของภูเขากาจีซาน 

ภูเขาชองซาน และภูเขาชินบูลซาน ประกอบดว้ยเนินสกี 7 สโลป รวมทั@งหมด 6 กม. มีความลาดชนัที%ยาวที%สุดที%วดัได ้

1.5 กม. และมีลิฟท ์POMA ที%มีความเร็วสูง สามารถขนส่งได ้16,000 คนต่อชั%วโมง นอกจากนี@ยงัมีคอร์สขี%มา้ สวนนํ@า
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และคอนโดมิเนียมเพื%อใหค้รอบครัวสามารถเพลิดเพลินกบัการพกัผอ่นหยอ่นใจและผอ่นคลายไดใ้นเวลาเดียวกนั  

( ไม่รวมค่าใชจ่้าย ชุดสกี อุปกรณ์สกี และค่า SKI LIFT )  
 

 

 

  

 

äบริการอาหารกลางวนั ภัตตาคาร เมนู PORKGUKBAP   

จากนั@นนาํท่านสู่ ไร่สตอเบอรีE นกัท่องเที%ยวมกัจะเรียกวา่ สตอเบอเร้อ เพราะผลสตอเบอรี% ลูกโตมากๆ บางลูกโตเท่าลูกละมุด

บา้นเราเลย ใหท่้านไดเ้ห็นแปลงปลูกสตอเบอรี%ของคนเกาหลี ที%ปลูกสตอเบอรี%แบบไร้สารพิษ ปลูกดว้ยวธีิธรรมชาติ ผลผลิตที%

อร่อยปราศจากสารพิษ ใหท่้านสามารถชิมสตอเบอรี%ตามอธัยาศยั.... 

 

 

 

 

นําทา่นเดนิทางสู ่ศนูยเ์วชสาํอางเกาหลี ที.คนดงัสวย หลอ่สายเกา ไมต่อ้งพึ.งมดีหมอ แคใ่ชค้รมีหน้ากเ็ดง้ ตงึได ้ดว้ย

นวตักรรมใหมจ่ากเกาหล ีเชน่ ROJUKISS, LOTREE, LANEIGN, SULWASOO ใหท้า่นไดเ้ลอืกซืTอในราคาพเิศษ 

พาท่านแวะ  ตลาดปลาชากาลชิ สถานที%เราจะสมัผสัชีวติและอาชีพพื@นเมืองของชาวพซูานดั@งเดิม ซึ% งเป็นที%รู้จกัตั@งแต่สมยั

สงครามเกาหลี1950 เป็นตน้มา ตลอดแนวท่าเรือประมาณ 1 กม. จากศาลากลางเมืองพซูาน เป็นแหล่งรวมขายส่งปลาทุกชนิด 

ทุกวนัจะมีของสดของทะเลมากมายมา ประมูลกนัในยามเชา้มืด และช่วงสายๆยงัสามารถซื@อในราคาปลีกที%ค่อนขา้งถูก  
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ä เยน็  อสิระตามอธัยาศัย เพืEอให้ทุกท่านได้เลือกทานอาหารทะเลได้เต็มทีE  

นําท่านเข้าสู่โรงแรมที~พกั NO 25 HOTEL หรือเทียบเท่า  

 

วนัที& 4  RED PINE – ศนูยโ์สมเกาหลี – สกายแคปซูล Sky Capsule Haeundae Blue Line  – JUKSEONG 
DREAM FILMING LOCATION – ปซูานทาวเวอร ์Busan Tower           ä (B/ L/D)                                                                                                                                                                                                             

เช้าä   รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั Eนนําทา่นสู ่RED PINE เป็นผลติภณัฑ ์ที:สกดัจากนํEามนัสน ที:มสีรรพคณุชว่ยบาํรงุรา่งกาย ลดไขมนั ชว่ย

ควบคมุอาหารและรกัษาสมดุลในรา่งกาย นํEามนัสนเขม็แดงตามตาํหรบัยาโบราณสมยัราชวงศโ์ชซอนที:ถกูบนัทกึ

ไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรปัจจุบนัไดนํ้ามาสกดัดว้ยวธิทีี:ทนัสมยัดงึสรรพคณุที:ดทีี:สดุออกมาในรปูแบบที:ทานไดง้า่ย

และบาํรงุสขุภาพไดด้ทีี:สดุนํEามนัสนเขม็แดงมสีรรพคณุชว่ยในการทาํความสะอาดระบบหลอดเลอืดเคลยีรห์ลอด

เลอืดที:อุดตนัลดคลอเลสเตอรอลความดนัเบาหวานป้องกนัเสน้เลอืดตบีแตกตนัอกีทั Eงยงัชว่ยใหก้ารผอ่นคลาย

หลบัสนิทมากขึEนผวิพรรณดมูสีขุภาพดรีบัประทานเป็นประจาํรา่งกายแขง็แรงขึEนตามลาํดบั 

นําทา่นสู ่ศนูยโ์สม ในบรรดาสมนุไพรทั Eงหมดในเกาหล ีโสม จดัเป็นสมนุไพรที:คนนิยมใชก้นัมากที:สดุ เพราะเชื:อ

วา่โสมสามารถรกัษาโรคไดส้ารพดัโรควงจรการเกบ็เกี:ยวโสมใชเ้วลาตั Eงแต่ 1-6 ปีโสมอาย ุ_ ปี ถอืไดว้า่เป็นโสมที:

มคีณุภาพดทีี:สดุ ในสมยัโบราณโสมถอืเป็นของลํEาคา้ยิ:งกวา่ทอง โสมเกาหลจีงึจดัวา่เป็นสนิคา้ที:มคีณุภาพและได้

มาตรฐานสากล ชมวงจรชวีติของโสม พรอ้มเลอืกซืEอโสมคณุภาพดซีึ:งรฐับาลรบัรอง ใชบ้าํรงุรา่งกายทั Eงยงัเป็น

ของฝาก ซึ:งโสมที:นีEมรีาคาถกูกวา่เมอืงไทย 2 เทา่ 

พาทุกทา่นไปตื:นตาตื:นใจกบัการนั :ง สกายแคปซูล Sky Capsule Haeundae Blue Line Park (ไม่รวมค่า

TICKET) อกีหนึ:งกจิกรรมยอดฮติแหง่ใหมท่ี:ดงัไปทั :วโซเชยีล สายคอนเทนทห์า้มพลาด เป็นรถไฟน่ารกัๆ รถไฟ

สไตลม์นิิมอล ที:มสีสีนัสดใส โดยจะมทีั Eงหมด d ส ีคอื สเีหลอืง สเีขยีว สนํีEาเงนิ สแีดง  เป็นสสีนัที:ถ่ายรปูออก

มาแลว้ กค็อืตดักบัทอ้งฟ้าสวยๆ ไดด้มีากๆ ซึ:งต่อหนึ:งคนัรถนั Eน จะสามารถโดยสารไดม้ากสดุ d คน วิ:งอยูบ่น

รางรถไฟรมิทะเลของปซูาน สามารถมองเหน็ไดท้ั Eงววิเมอืง แลนดม์ารค์สวยๆ ของปซูานอยา่ง สะพาน 

Gwangan สะพานที:ยาวเป็นอนัดบั T ของประเทศ ประภาคารต่างๆ และววิ 
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äบริการอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร เมนู BUDAEJIGAE 

 

นําทา่นเดนิทางสู ่JUKSEONG DREAM FILMING LOCATION โบสถริ์มทะเล ที:จดัวา่สวยที:สดุในปซูาน เป็น
สถานที:อกีที:นึง ที:คูบ่า่ว-สาวหรอืคูร่กัจะพากนัมาถ่ายภาพพรเีวดดิEงยอดฮติของคนเกาหล ีโบสถแ์หง่นีEเป็นที:ถ่าย
ละครเกาหล ีถ่ายMV ต่างๆ ถา้มาชว่งคํ:าๆกจ็ะสวยดว้ยแสงไฟไปอกีแบบนะคะ่ 

 

 

 

 

 

 

 

พาทุกท่านสู่ ปูซานทาวเวอร์ Busan Tower หนึ%งในแลนดม์าร์คแห่ง เมืองปูซาน ตั@งอยูบ่ริเวณอุทยานยงดูซาน เป็น

จุดชมววิที%สูง 120 เมตร ของเมืองปูซาน ใหท่้านเพลิดเพลินชม ทศันียภาพที%สวยงาม ชมววิเมืองปูซานละววิทะเลได้

ถึง 360 องศา (ไม่รวมค่าลิฟท)์ 

äบริการอาหารเยน็  เมนู PORKKALBI 

            นําท่านเข้าสู่โรงแรมที~พกั NO 25 HOTEL หรือเทียบเท่า 
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วนัที& 5 ศนูยส์มนุไพรฮอกเกต็นาม ู(Raisin Tree Center) – ซมัยอนอนัเดอรก์ราวน์ ช้อปปิv งเซน็เตอร ์ - 
กรงุเทพฯ                     ä (B/ -/-)                                                                                                                                                                                                             

เช้าä   รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นําทา่นสู ่ศนูยส์มนุไพรฮอกเกต็นาม ู(Raisin Tree Center) ศนูยส์มนุไพรบาํรงุตบั ฮอกเกต็นาม ู(Raisin 

Tree Center) ที:ไดร้บัการจดลขิสทิธิ Zเป็นสมนุไพรที:ทั :วโลกยอมรบั รวมถงึสถาบนัต่างๆ วา่เป็นสมนุไพรที:มี

คณุภาพดทีี:สดุในการบาํรงุ และดแูลตบัไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ ชว่ยขบัลา้งดทีอ็กสารพษิออกจากรา่งกาย ซึ:ง

จดัเป็นสมนุไพรที:หาไดย้ากในปัจจบุนั 

ä เที~ยง อิสระตามอธัยาศยัเพื~อให้ทุกท่านสนุกกบัการช้อปปิK ง  

นาํท่านเดินทางช้อปปิ@ งที% ซัมยอนอันเดอร์กราวน์ ช้อปปิ3 งเซ็นเตอร์ Seomyeon Underground Shopping Center 

(서면지하도상가) เป็นยา่นชอ้ปปิ@ งราคาถูกที%อยูใ่นสถานีรถไฟใตดิ้น  ที%ขาชอ้ปมกัจะนิยมแวะเดินเลือกซื@อ

ขา้วของกนั เพราะนอกจากจะสะดวกสบายในเรื%องของการเดินทางแลว้ สินคา้แฟชั%นมีใหเ้ลือกซื@อหลากหลาย ราคา

ไม่แพง ทั@งเสื@อผา้ ชายหญิงเด็กหรือผูใ้หญ่กระทั%งวยัทาํงาน จะแบรนดเ์นมหรือโนเนมก็สามารถเลือกซื@อได ้ทีEนีEเป็น

ทีEช้อปปิ3 งขนาดใหญ่ที%สุดในปูซาน   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.00 นําท่านเดนิทางสู ่สนามบินนานาชาติสวุรรณภมิู กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ AIR BUSAN  

เที:ยวบนิที:  BX725    

21.00 เดินทางถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพ พร้อมกบัความ

ประทบัใจ 

 

หมายเหตุ  โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีEยนแปลงตามความเหมาะสม บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปลีEยนราคา หากมี

การปรับขึ3นของภาษนํี3ามันของสายบินหรือการเปลีEยนแปลงกฎการเข้าประเทศทีEมีค่าใช้จ่ายเพิEมเติม 
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วนัเดินทาง ราคาผูใ้หญ่ 

(บาท) 

ราคาเดก็ 

(บาท) 

พกัเดีKยวเพิKม 

(บาท) 

ทีKนั Kง หมายเหต ุ

6 - 10 มกราคม 66 24,999  

 

 

 

 

 

 

 

 

ไมม่รีาคาเดก็ 

(Infant ไมเ่กนิ T ปี  

ราคา 5,900 บาท) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,500 

 

 

 

 

 

 

 

 

20  

11 - 15 มกราคม 66 24,999 20  

13 - 17 มกราคม 66 24,999 20  

14 - 18 มกราคม 66 24,999 20  

19 - 23 มกราคม 66 24,999 20  

23 - 27 มกราคม 66 24,999 20  

27 - 31 มกราคม 66 24,999 20  

3 - 7 กมุภาพนัธ์ 66 24,999 20  

8 - 12 กมุภาพนัธ์ 66 24,999 20  

9 - 13 กมุภาพนัธ์ 66 24,999 20  

10 - 14 กมุภาพนัธ์ 66 24,999 20  

11 - 15 กมุภาพนัธ์ 66 24,999 20  

16 - 20 กมุภาพนัธ์ 66 24,999 20  

17 - 21 กมุภาพนัธ์ 66 24,999 20  

22 - 26 กมุภาพนัธ์ 66 22,999 20  

24 - 28 กมุภาพนัธ์ 66 22,999 20  

01 - 05 มีนาคม 66 22,999 20  
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02 – 06 มีนาคม 66 22,999 ไมม่รีาคาเดก็ 

(Infant ไมเ่กนิ T ปี  

ราคา 5,900 บาท) 

 

5,500 

20  

03 – 07 มีนาคม 66 22,999 20  

03 – 07 มีนาคม 66 22,999 20  

09 – 13 มีนาคม 66 22,999 20  

10 – 14 มีนาคม 66 22,999 20  

15 – 19 มีนาคม 66 22,999 20  

16 – 20 มีนาคม 66 22,999 20  

17 – 21 มีนาคม 66 22,999 20  

23 – 27 มีนาคม 66 22,999 20  

 
** ไม่มีราคาเดก็ สาํหรบัเดก็อายไุม่ถึง � ปี ณ วนัเดินทางกลบั (INFANT) ท่านละ 5,900 บาท ** 

** (ไม่มีที~นั ~งบนเครื~องบิน)** 
**หากต้องการทาํกรุป๊ส่วนตวั สามารถสอบถามเจ้าหน้าที~ได้** 

 
 

หมายเหตุ : รายการทวัรส์ามารถเปลี:ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื:องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ, 

การจราจร หรอืชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหน้า โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลี:ยนโดย

คาํนึงถงึผลประโยชน์ของทา่นเป็นหลกั เพื:อใหท้า่นทอ่งเที:ยวไดค้รบถว้นตามโปรแกรม  

ทวัรค์รั EงนีEมวีตัถุประสงคเ์พื:อการทอ่งเที:ยวเป็นหมูค่ณะเทา่นั Eน ถา้ลกูคา้ทา่นใดตอ้งการแยกตวัออก จากกรุป๊ทวัร ์ไม่

ทอ่งเที:ยวตามที:ระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จาํเป็นตอ้งขอคดิคา่ใชจ้า่ย เพิ:ม 100 USD/ต่อทา่น  
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► เอกสารที~ต้องทาํการเตรียมก่อนเดินทาง 

�. พาสปอรต์ตวัจรงิ (อายกุารใชง้านตอ้งเหลอืมากกวา่ _ เดอืน)  

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

 

 ** ไม่มีราคาเดก็ สาํหรบัเดก็อายไุม่ถึง � ปี ณ วนัเดินทางกลบั (INFANT) ท่านละ ��,��� บาท **  
** (ไม่มีที~นั ~งบนเครื~องบิน)** 

**หากต้องการทาํกรุป๊ส่วนตวั สามารถสอบถามเจ้าหน้าที~ได้** 

เงื$อนไขการให้บริการ 

► การเดนิทางครั5งนี5จะต้องมจีาํนวน 20 ท่านขึ5นไป กรณไีม่ถงึจาํนวนดงักล่าว 

- จะส่งจอยนท์วัร์กบับริษทัที3มีโปรแกรมใกลเ้คียงกนั 

- หรือเลื3อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษทัจะทาํการแจง้ให้ท่านทราบล่วงหนา้ก่อนการเดินทาง

ประมาณ 7 วนั 

- หรือขอสงวนสิทธิE ในการปรับราคาค่าบริการเพิ3ม (ในกรณีที3ผูเ้ดินทางไม่ถึง 20 ท่านและท่านยงัประสงค์

เดินทางต่อ) โดยทางบริษทัจะทาํการแจง้ใหท่้านทราบก่อนล่วงหนา้ 

► ในกรณทีี$ลูกค้าต้องออกตัDวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที$ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั5ง มิฉะนั5น

ทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั5งสิ5น  

► การจองทวัรแ์ละชาํระค่าบริการ  

- กรณุาชาํระคา่มดัจาํ ทา่นละ 10,000 บาท  

- ค่าทวัรส์ว่นที:เหลอืชาํระ 2�-�� วนัก่อนออกเดนิทาง กรณีบรษิทัฯจาํเป็นตอ้งออกตั �วก่อน ท่านจาํเป็นตอ้งชาํระค่าทวัร์

สว่นที:เหลอืตามที:บรษิทักาํหนดแจง้เทา่นั Eน 

เงื~อนไขการยกเลิก 

- เนื:องจากเป็นสายการบนิ LOW COST ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางไดทุ้กกรณี  

- ขอสงวนสทิธิ Zยดึเงนิเตม็จาํนวน  

 *กรณีมเีหตุยกเลกิทวัร ์โดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษิทัทวัร ์ 

 

อตัราค่าบริการนีKรวม   

• ค่าบตัรโดยสารโดยเครื:องบนิ (ตั �ว) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ชั Eนประหยดั (ECONOMY CLASS) พรอ้มค่า

ภาษสีนามบนิทุกแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ (ตั %วกรุ๊ปไมส่ามารถUpgradeที ;นั ;งเป็น Business Classได ้และ

ตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มตั %วกรุป๊เทา่นั Qนไมส่ามารถเลื ;อนวนัได)้  

• คา่ที.พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมที.ระบุไวใ้นรายการหรอื ระดบัใกลเ้คยีงกนั  
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• กรณีพกั b ท่านถ้าวนัที.เขา้พกัห้องโรงแรม ไม่มหี้อง TRP (bท่าน) อาจจําเป็นต้องแยกพกั hห้อง กรณี

หอ้งพกัในเมอืงที.ระบุไวใ้นโปรแกรมมเีทศกาลวนัหยุด มงีานแฟรต่์างๆ บรษิทัขอจดัที.พกัในเมอืงใกลเ้คยีง

แทน 

• คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทุกชนิด ตามที.ระบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้  

• เจา้หน้าที.บรษิทั ฯ คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

• ค่านํTาหนักกระเป๋าสายการบิน AIR BUSAN สมัภาระโหลดใต้ท้องเครื&อง ไม่เกิน !" กิโลกรมั (จาํกดั

จาํนวน { ชิvน ) ถือขึvนเครื&องได้ {~ กิโลกรมั และค่าประกนัวินาศภยัเครื&องบินตามเงื&อนไขของแต่ละ

สายการบินที&มี การเรยีกเกบ็ และกรณีสมัภาระเกนิทา่นตอ้งเสยีคา่ปรบัตามที.สายการบนิเรยีกเกบ็  

• การประกนัการเดนิทาง บรษิทัฯไดจ้ดัทําแผนประกนัภยัการเดนิทางสาํหรบัผูเ้ดนิทางไปต่างประเทศ โดย

แผนประกนัจะครอบคลุมการเดนิทาง อุบตัเิหตุ ซึ.งเกดิขึTนภายในวนัเดนิทาง และลูกคา้ตอ้งทาํการรกัษาใน

โรงพยาบาลที.ประกนัครอบคลุมการรกัษาเท่านั Tน (เขา้รบัรกัษาในรูปแบบอื.นๆประกนัจะไม่ครอบคลุม) ซึ.ง

สามารถศกึษาขอ้มลูเพิ.มเตมิจากเจา้หน้าทไีด ้กรณีลูกคา้ตอ้งการซืTอประกนัเพิ.มวงเงนิคุม้ครอง เพิ.มความ

คุม้ครอง สามารถแจ้ง บรษิทัฯ  ซึ.งความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงื.อนไขกรมธรรม์ประกนัภยั  

ประกนัภยัเดนิทางอนันีTโดยทั TงนีTการทําประกนันีTจากบรษิทั  มากกว่าขอ้บงัคบั ตาม พรบ ธุรกจินําเที.ยว ที.

บงัคบัใหบ้รษิทันําเที.ยว ทาํประกนัเฉพาะอุบตัเิหตุในการเดนิทางเทา่นั Tน แต่ทั TงนีT ทา่นสามารถศกึษาเงอืนไข

ความคุ้มครองและขอ้ยกเว้นเพิ.มเติมได้ตามเว็ปไซต์ต่างๆ เกี.ยวกบัประกนั กรณีท่านต้องการซืTอความ

คุม้ครองเพิ.มเตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าที.บรษิทัฯ 

• คา่ภาษสีนามบนิ และคา่ภาษนํีTามนัตามรายการทวัร ์

• คา่รถปรบัอากาศนําเที.ยวตามระบุไวใ้นรายการ พรอ้มคนขบัรถ (กฎหมายไมอ่นุญาตใหค้นขบัรถเกนิ rh ช.

ม./วนั) 

อตัราค่าบริการนีKไม่รวม  

• คา่ทาํหนงัสอืเดนิทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ  

• คา่ใชจ้า่ยอื:นๆ ที:นอกเหนือจากรายการระบุ อาทเิชน่ คา่อาหาร เครื:องดื:ม คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์เป็นตน้  

• คา่ภาษทุีกรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษเีดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเกบ็)  

• ค่าภาษีนํEามนัที:สายการบนิเรยีกเกบ็เพิ:มภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตั �วเครื:องบนิ และไดท้ําการขาย

โปรแกรมไปแลว้ 

• คา่พนกังานยกกระเป๋าที:โรงแรม 

• ค่าทปิไกด ์คนขบัรถ ขออนุญาตนําเกบ็ ณ สนามบินวนัแรก 1,500บาท สาํหรบัหวัหน้าทวัรแ์ลว้แต่ความ

ประทบัใจและนํEาใจจากทา่น 

• คา่ลงทะเบยีน K-ETA 1,000 บาท / ครั Eง / ทา่น 

• คา่ Vat 7% และ คา่ภาษหีกั ณ ที.จา่ย 3% 
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หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดทั Eงหมดก่อนทาํการจอง เพื:อความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหว่างท่าน

ลกูคา้และบรษิทั ฯ และเมื:อทา่นตกลงชาํระเงนิมดัจาํหรอืคา่ทวัรท์ั Eงหมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นได้

ยอมรบัเงื:อนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทั Eงหมด 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ Zที:จะเลื:อนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึEนในกรณีที:มผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ��ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิ Zการเกบ็คา่นํEามนัและภาษสีนามบนิทุกแหง่เพิ:ม หากสายการบนิมกีารปรบัขึEนก่อนวนัเดนิทาง  

3. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ Zในการเปลี:ยนเที:ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหน้าอนัเนื:องจากสาเหตุต่างๆ  

4. บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทั EงสิEน หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด

หยดุงาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิ:งของผดิกฎหมาย ซึ:งอยูน่อกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ  

5. บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทั EงสิEน หากเกดิสิ:งของสูญหาย อนัเนื:องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อุบตัเิหตุจากความประมาทของนกัทอ่งเที:ยวเอง  

6. เมื:อท่านตกลงชําระเงนิมดัจําหรอืค่าทวัร์ทั Eงหมดกบัทางบรษิทัฯ แล้ว ทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านได้ยอมรบัเงื:อนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ทั Eงหมด  

�. รายการนีE เป็นเพียงข้อเสนอที:ต้องได้ร ับการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครั Eงหนึ:ง หลังจากได้สํารองโรงแรมที:พกัใน

ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึ:งอาจจะปรบัเปลี:ยนตามที:ระบุในโปรแกรม  

�. การจดัการเรื:องหอ้งพกั เป็นสทิธิ Zของโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้บักรุ๊ปที:เขา้พกั  โดยมหีอ้งพกัสาํหรบัผูส้บูบุหรี: / ปลอด

บุหรี:ได ้โดยอาจจะขอเปลี:ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี:พกั ทั EงนีEขึEนอยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่

สามารถรบัประกนัได ้  

9. กรณีผู้เดนิทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใช้ววิแชร์ กรุณาแจ้งบรษิัทฯ อย่างช้า��วนัก่อนการ

เดนิทาง มฉิะนั Eน บรษิทัฯไมส่ามารถจดัการใหล้ว่งหน้าได ้ 

10. มคัคเุทศก ์พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไมม่สีทิธิ Zในการใหค้าํสญัญาใด ๆ ทั EงสิEนแทนผูจ้ดั นอกจากมเีอกสารลงนาม

โดยผูม้อีาํนาจของผูจ้ดักาํกบัเทา่นั Eน 

11. ผูจ้ดัจะไม่รบัผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื:องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ ในกรณีที:ผู้

เดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของ

ทุกประเทศในรายการทอ่งเที:ยว อนัเนื:องมาจากการกระทาํที:สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสาร

เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณอีื:น ๆ   

 

หมายเหต ุ: ตามนโยบายการโปรโมทสินค้าพืGนเมืองของรฐับาลเกาหลีร่วมกบัการท่องเที&ยวเกาหลี 
ในนามของร้านรฐับาล ซึ&งจาํเป็นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทวัร ์เพราะมีผลกบัราคาทวัร ์ 
จึงอยากเรียนชีGแจงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านรฐับาลทุกร้านจาํเป็นต้องแวะชม จะซืGอหรือไม่
ซืGอขึGนอยู่กบัความพอใจของลูกค้าเป็นหลกั และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงคจ์ะเข้า
ร้านรฐับาล ขอสงวนสิทธิZ ในการเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายที&เกิดขึGนจากท่านเป็นจาํนวนเงิน (\\ 
USD / ท่าน / ร้าน 



 
 

15 
 

กรณีต้องการตดักรุป๊ส่วนตวั กรุป๊เหมาที&สถานะผู้เดินทางเป็น เดก็นักเรียน นักศึกษา คร ู ธุรกิจ
ขายตรงเครื&องสาํอางค์ หมอ พยาบาล ชาวต่างชาติ หรือคณะที&ต้องการให้เพิ&มสถานที&ขอดูงาน 
กรณุาติดต่อแจ้งรายละเอียด โดยละเอียด กบัเจ้าหน้าที&เพื&อทาํราคาให้ใหม่ทกุครั Gง  
 
 

**เมืVอท่านชาํระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯ แล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเงืVอนไขข้อตกลงทั HงหมดนีHแล้ว** 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ที~มอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 

**กรณีที3กองตรวจคนเขา้เมืองทัMงที3กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศที3ระบุ

ในรายการเดินทาง ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทัMงสิMนและขอสงวนสิทธิE ที3จะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณี

ใดๆทัMงสิMน ซึ3 งอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทั***           ในกรณีเกิดเหตุสุดวสิยัต่างๆ เช่น กรณีการ

ล่าชา้ของสายการบิน อุบติัเหตุ ภยัธรรมชาติ การนดัหยดุงาน การจราจรติดขดั หรือสิ3งของสูญหายตามสถานที3

ต่างๆ ที3เกิดขึMนอยูเ่หนือการควบคุมของบริษทั และเจา้หนา้ที3 ที3จะส่งผลกระทบใหเ้สียเวลาในการท่องเที3ยวที3

ระบุในโปรแกรม       ผูเ้ดินทางไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย วา่ดว้ยกรณีใดๆทัMงสิMน ค่าเสียเวลา ค่าเสียโอกาส 

และค่าใชจ่้ายที3ลูกคา้และบริษทัจ่ายไปแลว้ 

 

 

กรณุาอ่านเงืKอนไขการจองทวัรต์ามทีKระบใุนรายการข้างต้น  
หากมีข้อสงสยักรณุาสอบถามเจ้าหน้าทีKก่อนทาํการจอง 


