
 

 

 

 

รหสัโปรแกรม : 25660(กรุณาแจง้รหสัโปรแกรมทกุ

คร ัง้ทีส่อบถาม) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
KBX14 สายเกาต้องเลิฟ♥ทัวรป์ซูาน-แทกู 5วนั 3คืน 

น่ัง SKY CAPSULE รถไฟสุดค้ิวท์ ริมทะเลปูซาน 
เชค็อนิปซูาน ซานโตรินีแห่งเกาหลี หมู่บา้นวัฒนธรรมคัมชอน ปูซานทาวเวอร์  

ชมความสวยงามของวัดแฮดงยงกุงซา ช้อปป้ิงที่ ตลาดปลาจากลัซี และ ถนนนมัโพดง  
เทีย่วเมอืงแทก ูหมู่บ้านอซกล หอคอยแทกู ไหว้พระวัดดงฮวาซา ช้อปป้ิงทีถ่นนดงซองโน 
พัก ปูซาน 2 คืน แทกู 1 คืน พร้อมลิม้ลองอาหารเกาหลีรสชาติต้นต าหรับแดนกมิจิ!! 

 
เดินทางโดยสายการบนิ AIR BUSAN (BX) 

น ้าหนกัสัมภาระโหลดใต้ทอ้งเคร่ือง 15 Kg. / Carry on 10 Kg.  
 
 

วันเดนิทาง ราคาผู้ใหญ่ 
(บาท) 

ราคาเดก็ 
(บาท) 

พักเดี่ยว/เดนิทาง
ท่านเดียว เพ่ิม 

(บาท) 

ทีน่ั่ง หมายเหต ุ

04-08 มกราคม 66 20,888  

 

ไมม่ีราคาเดก็ 
(Infant ไมเ่กนิ 2 ปี 
ราคา 4,500  บาท) 

 

 
 

 
 

 

5,500 

25  

05-09 มกราคม 66 20,888 25  

06-10 มกราคม 66 20,888 25  

11-15 มกราคม 66 21,888 25  

12-16 มกราคม 66 21,888 25  

13-17 มกราคม 66 21,888 25  

18-22 มกราคม 66 21,888 25  

19-23 มกราคม 66 21,888 25  

20-24 มกราคม 66 21,888 25  

25-29 มกราคม 66 21,888 25  

26-30 มกราคม 66 21,888 25  

27-31 มกราคม 66 21,888 25  

01-05 กุมภาพันธ์ 66 21,888 25  

02-06 กุมภาพันธ์ 66 21,888 25  

03-07 กุมภาพันธ์ 66 21,888 25  

08-12 กุมภาพันธ์ 66 21,888 25  

09-13 กุมภาพันธ์ 66 21,888 25  

10-14 กุมภาพันธ์ 66 21,888 25  

15-19 กุมภาพันธ์ 66 21,888 25  

16-20 กุมภาพันธ์ 66 21,888 25  

17-21 กุมภาพันธ์ 66 21,888 25  



22-26 กุมภาพันธ์ 66 19,888 25  

23-27 กุมภาพันธ์ 66 19,888 25  

24-28 กุมภาพันธ์ 66 19,888 25  

01-05 มีนาคม 66 19,888 25 เพ่ิมพีเรียดเดินทาง 

02-06 มีนาคม 66 19,888 25  

03-07 มีนาคม 66 19,888 25  

08-12 มีนาคม 66 19,888 25  

09-13 มีนาคม 66 19,888 25  

10-14 มีนาคม 66 19,888 25  

15-19 มีนาคม 66 19,888 25  

16-20 มีนาคม 66 19,888 25  

17-21 มีนาคม 66 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 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ 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 ประเทศเกาหลี
ใต้ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของ
ท่านเป็นเวลาท้องถิ่น เพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย) น าท่านผ่าน
พิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองแท
กู (Daegu) เป็นเมืองที่อยู่ทางใต้ของประเทศเกาหลีใต้ ล้อมรอบด้วย
ขุนเขาและธรรมชาติอันสวยงาม เป็นมหานครใหญ่อันดับ 3 ของ
เกาหลีใต้ เดินชม หมู่บ้านอซกล (Otgol hanok village) หมู่บ้าน
โบราณที่มีอายุกว่า 400 ปีของตระกูลอายุเก่าแก่ที่ชื่อตระกูลชอยหรื
อชเว (Choi) ซ่ึงสืบเชื้อสายมาจากกลุ่มการปกครองกวังจองพ่าท ที่
ย้ายมาอาศัยอยู่รวมกันในหมู่บ้านแห่งนี้  หมู่บ้านนี้ต่างจากหมู่บ้าน
โบราณอื่นๆ คือ ที่ยังมีผู้คนอาศัยอยู่จริง ท าให้เห็นถึงวิถีชีวิตความ
เป็นอยู่ของคนที่นี้ ทางเดินบางจุดมีระยะทางกว่า 2-3 กิโลเมตรด้วย
การผสมผสานกันอย่างลงตัวของบ้านเรือนแบบดั้งเดิมของเหล่าขุน
นาง ดูมีเอกลักษณ์มากเลยทีเดียว  จากนั้นพาทุกท่าน ถ่ายภาพ
ด้านหน้า 83 TOWER หรือ หอคอยแทกู  เดิมใช้ชื่อว่า Woobang 
Tower ตั้งอยู่ใน สวนสนุก E-World หอคอยแดกูมีความสูง 202 
เมตร มีรูปทรงแปดเหลี่ยมอันเป็นเอกลักษณ์ (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าลิฟต์ขึ้นหอคอยแทกู)  

  วันที่หนึ่ง      ท่าอากาศยานนานาชาตสุิวรรณภมูิ 
              

  วันที่สอง       ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ- ทา่อากาศยานนานาชาตกิมิแฮ – เมอืงแทกู- หมู่บ้านอซกล – 83 TOWER – 
       วัดดงฮวาซา – ถนนดงซองโน                            อาหาร เที่ยง,เยน็                                                                                                                    
              



เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง  (มื้อที่1) บลูโกกิ หรือเนื้อย่างหรือเนื้อผัดสไตล์เกาหล ีเอกลกัษณ์อยูต่รงเนื้อที่หมกัด้วยสาลี่
และน ้ามันงาจนหอมและนุ่มเข้าเนื้อ ย่างจนสุกแล้วกินห่อกับผักและน ้าจ้ิม 

 พาทุกท่าน เยี่ยมชม วัดดงฮวาซา (Donghwasa Temple) วัดเก่าแก่อายุกว่า 900 ปี โดยมีไฮไลท์เป็น พระพุทธรูปยืน
ขนาดใหญ่, Seolbeopjeon Hall, Daeungjeon Hall และ Bongseoru Pavilion นอกจากนี ้บริเวณด้านหน้าบันไดยงั
มีไข่ 3 ใบ ที่เชื่อกันว่าเป็น ไข่นกฟนีิกซ์ หากได้แตะไข่ครบทั้ง 3 ใบและขอพรจะท าให้ส่ิงที่ปรารถนาเป็นจริง จากนั้นพาทกุ
ท่าน อิสระช้อปป้ิง ถนนดงซองโน (Donsongno Street) แหล่งช้อปป้ิงที่มีช่ือเสียงที่สุดในแทกู แถมยังใหญ่กว่าย่าน
เมียงดง (Myeongdong) ที่กรุงโซลกว่า 5 เท่า เป็นที่ตั้งของห้างสรรพสินค้าชื่อดัง รวมถึงร้านค้า ร้านอาหารมากมาย 
เมืองแดกู ไม่ใช่เมืองหลวง ดังนั้นคนที่มาเดินช้อปป้ิง ส่วนมากจะเป็นคนท้องถิ่น เวลาเดินช้อปป้ิง ก็จะไม่พลุกพลาน
เหมือนในกรุงโซล เดินเลือกซ้ือสินค้ากันได้แบบสบายๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น  (มื้อที่2) เมนูจิมดัก (Jimdak) หรือ ไก่อบซีอิ๊ววุ้นเส้น เป็นเมนูอาหารเกาหลีพ้ืนเมืองด้ังเดิม 
เป็นไก่ผัดรวมกับวุ้นเส้น มันฝร่ัง แครอท พริก และซอสด า ทานกับข้าว หอมอร่อย รสเผ็ดถึงเคร่ือง 
ที่พัก : Encore Hotel 3* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน 
(ชื่อโรงแรมทีท่่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

 

 

 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่3) 
จากนั้นน าทา่นเดินทางสู่  เมืองปูซาน (Busan) หรือออกเสียงอีกอย่างว่า พูซาน เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีรองจาก
กรุงโซล ล้อมรอบไปด้วยทัศนียภาพที่มีเทือกเขาสูง และแม่น ้าต่าง ๆ ที่สวยงาม อากาศที่นี่ดีมากท าให้เหมาะกับการมา
ท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี และบ้านเมืองยังมีสีสันสวยงามแปลกตาอีกด้วย พาทุกท่านชอ้ปป้ิง ศูนย์รวมเคร่ืองส าอางแบ
รนด์ดังเกาหลี เช่น ROJUKISS, LOTREE, LANEIGN, SULWASOO ให้ท่านได้เลือกซ้ือในราคาพิเศษ พาทกุทา่นไปที ่ซง
โด สกายวอล์ค (Songdo Skywalk) เช่นกัน ถือเป็นจุดชมวิวที่เปิดใหม่ในปูซาน ซ่ึงก าลังเป็นที่นิยมอย่างมาก เพราะ

  วันที่สาม   เมอืงแทกู - เมอืงปูซาน – ศูนย์รวมเคร่ืองส าอางแบรนด์ดัง - OPTIONAL TOUR The Songdo marine cable car –  
 หมู่บา้นวัฒนธรรมคัมชอน - ปซูานทาวเวอร์ -  นั่งรถไฟจ๋ิวสกายแคปซูล – ตลาดแฮอึนแด           อาหาร เช้า,เทีย่ง    
                                                                                                                                 



เป็นที่ให้นักท่องเที่ยวสามารถนั่งกระเช้าชมวิวเมืองและทะเลได้จากมุมที่ไม่เคยมีมาก่อนในปูซาน แถมที่นี่ยังมีกระเช้าที่
เป็นพ้ืนกระจกใส สามารถมองทะลุได้รอบทุกทิศทาง ท าให้มองเห็นวิวได้ 360 องศา กระเช้า Busan Air Cruise มีให้
เลือกนั่ง 2 แบบ แบบธรรมดาพ้ืนทึบ และ แบบ Crystal Cruise พ้ืนใส สถานีปลายทางด้านบนเป็นจุดชมวิว รอบๆ
ดาดฟา้แห่งนี้ก็มีงานศิลปะไว้ให้ทุกท่านถ่ายรูปได้หลายจุด (ราคาทัวร์ไม่รวมค่า cable car โดยราคา Crystal cruise 
ราคาประมาณ  25,000 WON 2 เที่ยวทั้ง ไป-กลับ สามารถแจ้งกับไกด์ได้ ณ วันเดินทาง)  
จากนั้นพาทุกทา่น เดนิชม หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน  Gamcheon Culture Village หรือ ซานโตรินีแห่งเกาหล ีหมู่บา้น
วัฒนธรรมคัมชอนเป็นหมู่บ้านที่มีความโดเด่นและเก่าแก่ ตั้งอยู่บนเขามีบรรยากาศดี อาคารในหมู่บ้านรับการตกแต่ง
อย่างมีสีสันดูมีชีวิตชีวา เป็นอีกที่เที่ยวหนึ่งที่ควรไป ห้ามพลาด เพราะเป็นทีส่วยสุดๆ ด้วยบ้านเรือนและอาคารต่างๆ ที่
พร้อมใจกันทาเป็นสีพาสเทล ท าให้มีความสวยงามแปลกตา ทั้งยังเป็นอีกหนึ่งแลนดม์าร์คมีชื่อเสียงของประเทศเกาหลี
อีกด้วย อิสระให้ทุกท่านถ่ายภาพตามอัธยาศัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง  (มือ้ที4่) บูเดชิเก Budae Jjigae หมอ้ไฟเกาหลี ประกอบด้วยเส้นบะหมีก่ึ่งส าเร็จรูปเกาหลี 
เนือ้สัตว์ และผกัมากมาย รสชาติจัดจ้านแบบเกาหลีแท้ๆ ผสมผสานกับวัตถุดบิสมัยใหม่ เมนนูี้กเ็ลยยังคงได้รับความ
นิยมอยู่อย่างตอ่เนือ่ง 

 พาทุกท่านถา่ยภาพดา้นหนา้ ปูซานทาวเวอร์ Busan Tower หนึ่ง
ในแลนด์มาร์คแห่งเมืองปูซาน เป็นจุดชมวิวที่สูง 120 เมตร ของ
เมืองปูซาน (ไม่รวมค่าลิฟท์ขึ้นปูซานทาวเวอร์)  

 SKY CAPSULE 

 พาท่านไปตื่นตาตื่นใจกับ รถไฟจ๋ิวสกายแคปซูล อันโด่งดัง  
 Sky capsule Haeundae Blue Line Park อีกหนึ่ งกิจกรรม

ยอดฮิตแห่งใหม่ที่ดังไปทัว่โซเชียล สายคอนเทนทห์้ามพลาด เป็น
รถไฟน่ารักๆ รถไฟสไตล์มินิมอล ที่มีสีสันสดใส โดยจะมีทั้งหมด 
4 สี คือ สีเหลือง สีเขียว สีน ้าเงิน สีแดง  เป็นสีสันที่ถ่ายรูปออก
มาแล้ว ก็คือตัดกับท้องฟา้สวยๆ ได้ดีมากๆ ซ่ึงต่อหนึ่งคันรถนัน้ 
จะสามารถโดยสารได้มากสุด 4 คน ว่ิงอยู่บนรางรถไฟริมทะเล
ของปูซาน สามารถมองเห็นได้ทั้งวิวเมือง แลนด์มาร์คสวยๆ 
ของปูซานอย่าง สะพาน Gwangan สะพานที่ยาวเป็นอันดับ 2 
ของประเทศ ประภาคารต่างๆ และวิว ชายหาดแฮอึนแด 
Haeundae beach ชายหาดทรายขาว เป็นชายหาดที่สวยและมี
ชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งในเกาหลใีต้ ชายหาดทรายละเอียด ยาว 1.5 
กม. และยังเป็นเป็นสถานที่จัดงานเทศกาลต่างๆตลอดทั้งปี เป็น
ภาพของบรรยากาศที่หาไม่ได้จากที่ไหนแน่นอนค่ะ เรียกได้ว่าถ้า
มาปูซานและไม่ได้มาที่นี่ ก็เหมือนมาไม่ถึงนั่นเอง (ราคาค่าทัวร์
รวม สกายแคปซูล Sky Capsule Haeundae Blue Line Park 



1 เที่ยว) พาท่านช้อปป้ิงที ่ตลาดแฮอึนแด (Haeundae Market) เป็นตลาดทีต่ั้งอยูใ่กลก้บัชายหาด เพียงแห่งเดียวของ
ประเทศเกาหลีใต้ โดยตลาดอยู่ใกล้ชายหาดแฮอึนแด ภายในตลาดแห่งนี้สะอาด ประกอบไปด้วยร้านค้าที่จ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภท ได้แก่ ร้านอาหารทะเลสดๆ , แผงขายอาหาร, อาหารแบบสตรีทฟูด้ ร้านอาหาร และ
ร้านค้าจ าหน่ายขนมท้องถิ่น  

เย็น อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย   
ที่พัก : No.25 Hotel 3* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน 
(ชื่อโรงแรมทีท่่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 
 
 
 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่5) 
 พาทุกท่านช้อปป้ิง ศูนย์โสมรัฐบาล Ginseng center ซ่ึงรับรองคุณภาพจากรัฐบาล เป็นโสมที่อายุ 6 ปี ซ่ึงถือว่ามี

คุณภาพดีที่สุด ให้ท่านได้เลือกซ้ือโสมคุณภาพและราคาถูกกว่าไทย 2 เท่า โสมเกาหลีถือเป็นยาบ ารุงร่างกายให้ท่านซ้ือ
เป็นของฝาก และ ศูนย์สมุนไพร Hogaenamu Herb รวมเป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณ ช่วยขับสารพิษตกค้างต่างๆออก
จากตับอย่างปลอดภัยเนื่องจากเป็นสมุนไพรเกรดเอ มีขายเฉพาะในประเทศเกาหลีเท่านั้น Huinnyeoul culture 
village หมู่บ้านที่น่ารักและฮิตที่สุดในปูซาน ออกเสียงว่า หมู่บ้านฮวิลยออุน เป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่ หมู่บ้านริมทะเล
เล็กๆ น่ารักมากๆ มีมุมฮิตๆคือ ที่เป็นเหมือนอุโมงค์แล้วด้านหลังเป็นวิวทะเล กับตรงช่องแคบๆทางเดินลงไปริมทะเล 
ที่นี่มีทั้งร้านค้า คาเฟ ่ร้านอาหาร ซ่อนตัวอยู่ในหมู่บ้าน อิสระให้ทุกท่านเดินเล่น ถ่ายภาพ เช็คินคาเฟส่วยๆ หรือนั่งมอง
ทะเลเพลินๆ ภายในหมู่บ้านยังมีตู้ถ่ายรูปสติกเกอร์สไตล์เกาหลีไว้อีด้วย อิสระให้ท่านเดินเล่นตามอัธยาศัย 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง  (มื้อที่6) พอร์กคาลบิ หรือ หมูย่างเกาหลี เป็นเนื้อหมูหมักเคร่ืองปรุง เวลาจะรับประทาน
ต้องน ามาย่างบนตะแกรงเตาถ่านจนสุก และใช่กรรไกรตัดให้เป็นช้ินเล็กๆ พอค า รับประทานกับข้าวสวย กิมจิ และผัก
สด ห่อผักแล้วจ้ิมน ้าจ้ิม หนึ่งในเมนูยอดฮิตของชาวเกาหลีอีกเช่นกัน 
จากนั้นพาทุกท่าน ช้อปป้ิง แหล่งช้อปป้ิงปลอดภาษี (Shinsegae Duty Free) แหล่งจ าหน่ายสินค้ามากมาย อาทิ 
นาฬิกา,แว่นตา,เคร่ืองส าอาง ,กระเป๋า,กล้องถ่ายรูป หรือจะเคร่ืองใช้อิเลกทรอนิกส์ ให้ท่านอสิระได้เลือกซ้ืออย่างเต็มที่  
พาทุกท่านไปที่ ตลาดปลาจากัลซี (Jagalci market) แหล่งรวมซีฟูด้สดๆ ตลาดปลาชื่อดังเป็นตลาดอาหารทะเลทีใ่หญ่
ที่สุดในเกาหลีใต้ มีร้านอาหารทะเลเยอะแยะมากมาย ไม่ว่าจะเป็น กุ้ง หอย ปู ปลา ปลาหมึก ฯลฯ และช้อปป้ิงกันต่อที่ นมั
โพดง (Nampo Dong market) ถนนช้อปป้ิงสุดชิคทีใ่หญ่ทีสุ่ดในปูซาน ศูนย์รวมของสินค้าแฟช่ัน เส้ือผ้า เคร่ืองส าอาง 
ร้านกาแฟ และร้านอื่นๆ อีกมากมาย ให้ท่านได้เลือกช้อปป้ิงซ้ือของกัน 

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

  วันที่ส่ี               ศูนย์โสมรัฐบาล - ศูนย์สมุนไพร Hogaenamu – หมู่บา้นฮวิลยออนุ - Shinsegae Duty Free - ตลาดปลาจากลัซี 
     – ถนนนมัโพดง                   อาหาร เช้า, เที่ยง
    

https://www.jointtravel.com/category/south-korea-travel-information/
https://www.jointtravel.com/south-korea-travel-information/haeundae-beach.html/


 

 

 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่7) 
ก่อนเดินทางกลับน าท่านแวะละลายเงินวอนที่ ร้าน
สมุนไพร Red Pine เป็นผลิตภัณฑ์ที่สกัดจากน ้ามนัสน 
ที่มีสรรคุณช่วยบ ารุงร่างกาย ลดไขมัน ช่วยควบคุม
อาหารและรักษาสมดุลในร่างกาย จากนั้นพาทุกท่าน 
ไ ห ว้พร ะขอพรที่  วั ด แฮดงยงกุ งซ า  Haedong 
Yonggungsa Temple เป็น วัดพุทธที่ เก่ าแก่และมี
ชื่อเสียงมากของเมืองปูซาน สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1376 
โดยวิหารหลักของวัด ถูกสร้างขึ้นใหม่ในปี ค.ศ. 1970 
และตั้งอยู่บนเขาริมทะเล ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ผู้คน
นิยมมาที่วัดเพ่ือชมพระอาทิตย์แรกของปี และไหว้พระ
ขอพรพร้อมกับบรรยากาศของเสียงคลื่นทะเล 

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

 และ Local Super Market ซ่ึงท่านสามารถเลือกซ้ือสินค้าเกาหลีได้อีกรอบ โดยเฉพาะของกิน เช่น บะหมี่ซินราเมียน 
(มาม่าสไตล์เกาหลี) อูด้ง กิมจิ ขนมช็อคโก้พาย น ้าจ้ิมปรุงรสหมูย่างเกาหลี ไก่ตุ๋นโสมส าเร็จรูป ในราคาพิเศษก่อนกลบั
เมืองไทย จนสมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติกิมแฮ เพ่ือเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย 

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

 

หมายเหตุ : รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบิน, การจราจร 
หรือช่วงเทศกาลหรือวันหยุด เป็นตน้ โดยมติ้องแจ้งใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางผูจ้ัดจะปรับเปลี่ยนโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของ
ท่านเป็นหลกั เพ่ือให้ทา่นทอ่งเที่ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม  
ทัวร์คร้ังนีม้ีวัตถุประสงค์เพ่ือการทอ่งเที่ยวเปน็หมู่คณะเทา่นัน้ ถา้ลกูค้าท่านใดต้องการแยกตัวออก จากกรุ๊ปทัวร์ ไม่ทอ่งเที่ยว
ตามที่ระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จ าเป็นต้องขอคิดค่าใช้จ่าย เพ่ิม 100 USD/ตอ่ท่าน  

 

เง่ือนไขการเดนิทางเขา้และออกจากประเทศไทยและเกาหลีใต ้(Update 01 พฤศจกิายน 2565)  
 

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

2. ผู้เดนิทางตอ้งลงทะเบียน Q CODE (Quarantine Covid19 Defense)  
 

เง่ือนไขข้างต้น อาจมีการยกเลิก หรือ เปลี่ยนแปลง บริษัทฯ จะท าการแจ้ง Update ให้ท่านลูกค้าก่อนการเดินทาง 
 

 

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

  วันที่หา้         ร้านสมนุไพร Red Pine – วัดแฮดงยงกุงซา -  Local Super Market – ทา่อากาศยานนานาชาตกิมิแฮ –  
 ท่าอากาศยานนานาชาตสุิวรรณภมู ิ          อาหาร เชา้, เที่ยง  
              



 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 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 สัมภาระโหลดใต้ท้องเคร่ือง ไม่เกิน 15 กิโลกรัม ถือขึ้นเคร่ืองได้ 10 กิโลกรัม และค่า

ประกันวินาศภัยเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ และกรณีสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับตามที่
สายการบินเรียกเก็บ  

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 ขออนุญาตน าเก็บ ณ สนามบินวันแรก ท่านละ 60,000 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  
6. เมื่อท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ 
ทั้งหมด  
7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกคร้ังหนึ่ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ
เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเร่ืองห้องพัก เป็นสิทธิ์ของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักส าหรับผู้สูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได้ 
โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกนั
ได ้  
9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างช้า10วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น 
บริษัทฯไม่สามารถจัดการให้ล่วงหน้าได้  
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิ์ในการให้ค าสัญญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี
อ านาจของผู้จัดก ากับเท่านั้น 
11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่าน
การพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูก
ปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ   
12. ค่าประกันอุบตัิเหตตุามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเง่ือนไขของบริษัทฯประกันภยัทีบ่ริษัทท าไว้ ทั้งนี้
ย่อมอยู่ในข้อจ ากัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถส่ังซ้ือประกันสุขภาพเพ่ิมได้จากบริษัทประกันทั่วไป 
 

 



                                     หากสนใจจองกรุณาตดิตอ่ 

 สอบถามผา่น Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
 จองทวัร์ผา่น FB inbox ก็ไดเ้ชน่กนั -> 

http://m.me/unithaitrip 
 หรือโทร 02-234-5936 
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