
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAY 2 : ตลาดชองฮา -  ชายหาดวอลโพ - สะพานสมอ อิการี โพฮงั - คลีนิคทนัตกรรมหมอยุน 

DAY 3 : โบสถค์ริสตจ์กุซอง - วดัแฮดง ยงกงุซา - ลอ็ตเต้พรีเม่ียม เอ้าทเ์ลต ปซูาน - 

รถรางแคปซูลบลูไลน์แฮอนุแด - ตลาดแฮอนุแดไนทม์ารเ์กต็ 

DAY 4 : เอเปค เฮ้าส ์– สะพานควงัอนัรี – โอรยุกโดสกายวอลค์ – ซงโดสกายวอลค์ - หมูบ่้านวฒันธรรมคมัชอน 

DAY 5 : ลอ็ตเต้ดิวต้ีฟรีปูซาน – ตลาดวอลค์ก้ิงสตรีทนัมโพดง -  ปูซานทาวเวอร ์

 



 

 

 

21.30 น. คณะเดินทางพร้อมกนัที่ ทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ บริเวณชัน้ 4 ชัน้
ผู้ โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน สายการบิน JEJU AIR  (7C)  หน้า
เคาน์เตอร์เช็คอิน …. ใกล้ประตทูางเข้าหมายเลข ......  โดยมีเจ้าหน้าที่จาก  
บริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกในเร่ืองของเอกสาร      
**สายการบิน JEJU AIR  น า้หนกักระเป๋า 15 กก./ทา่น/1ชิน้** 

01.10 น. น าทา่นเดินทางสู ่ประเทศเกาหลใีต้ โดยเที่ยวบินที่ 7C2252 

(ขอสงวนสทิธ์ิการเลอืกสายการบิน ใช้เวลาบินประมาณ 5 ชัว่โมงคร่ึง มีบริการอาหารและเคร่ืองบนเคร่ือง) 

 

 

 

 

 

 

 

08.30 เดินทางถงึสนามบิน"กิมแฮ" หรือสนามบินปซูาน อินเตอร์เนชัน่แนล

แอร์พอร์ต หลงัจากผา่นดา่นตรวจคนเข้าเมือง รับกระเป๋าที่สายพาน ออกมา

พบกบัผู้น าทวัร์เพื่อท าการยืนยนัตวัตนการเข้าร่วมทวัร์ และเตรียมตวับริเวณ

จดุนดัพบเพื่อออกเดินทางทอ่งเทีย่วพร้อมกนั 

 

เมื่อผา่นเข้าประเทศเกาหล ีแล้วน ำท่ำนตรวจโควิดแบบ RT-PCR Test 

ตามนโยบาย และกฏระเบยีบการเข้าประเทศ ที่สนามบินนานาชาติอินชอน 

หลงัจากนัน้พาทา่นเชคอินเข้าโรงแรมที่พกัเพื่อรอผลตรวจ 3-5 ชัว่โมง 

วนัแรกของการเดินทาง      พบกนัท่ีสนามบินสุวรรณภมิู   - ออกเดินทางจากสนามบินสวุรรณภมิู 
 

วันที่สองของกำรเดนิทำง     สนำมบนินำนำชำตกิิมแฮ - ตลำดชองฮำ -  ชำยหำดวอลโพ - สะพำนสมอ อิกำรี โพฮัง –  
                                      คลีนิคทนัตกรรมหมอยนุ 



 

 

 

พาทา่นรับประทานอาหารท้องถ่ิน รสชาติจดัจ้าน ทเวจีดูลลชูีกี หรือหมผูดัเผ็ดกะทะ

ร้อน ซึง่เป็นเมนทูี่นิยมในตลาดชองฮา เมืองโพฮงั ซึง่คนที่น่ีมกัจะทานอาหารท่ีมีรสจดั

กวา่ในเมือง จงึน าหมมูาผดักบัซอสที่มีเอกลกัษณ์เฉพาะที่ร้าน เข้าเนือ้ จนหมนูุม่ 

อร่อย ทานคูก่บัข้าวสวย และเคร่ืองเคยีงตา่งๆ เช่น กิมจิ ถัว่งอก แตงกวา พร้อมผกั

สด และกระเทียมทานแกล้ม 

พาทา่นไปตามรอยซีรีย์จดุถ่ายท าหลกัของเร่ือง Hometown Cha Cha Cha ที่ ตลำดชองฮำ 

วิถีชีวิตของชาวบ้านเมอืงโพฮงั ซึง่ที่ตลาดจะมีร้านขายอปุกรณ์ตกปลา ร้านอาหาร ร้านซุปเปอร์

โพรา อนสุาวรีย์ปลาหมกึ และร้านกาแฟ ซึง่ใครได้ดเูร่ืองนีก็้จะจ าฉากเหลา่นีท้ีเ่ห็นในซีรีย์ได้

แนน่อน ปัจจบุนัก็จะมีนกัทอ่งเทีย่วแวะเวียนมาถา่ยรูป เชคอิน ตามรอยพระนางในเร่ืองกนั

มากมาย 

 

พาทา่นชมววิชำยทะเลวอลโพ ชายหาดที่พระเอกนางเอกเจอกนัครัง้แรกในเร่ือง 

Hometown Cha Cha Cha เป็นอีกหนึง่ฉากสถานท่ีถา่ยท า และเป็นจดุที่หลายๆคนต้อง

มาตามรอย มาถา่ยรูปกบัพระจนัทร์เสีย้ว และยงัสามารถเดินเลน่สดูอากาศบริสทุธ์ ริม

ชายทะเลได้อีกด้วย 

 

พาทา่นเทีย่วชมสะพำนรูปสมอเรือ อิกำรี โพฮงั  ที่ทอดออกไปกลางทะเล เป็นจดุชมวิวยอด

ฮิตที่ใครมาเที่ยวโพฮงัต้องแวะมาเชคอิน สะพานนีม้ีรูปร่างทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของเมอืงนี ้ซึง่อาชีพ

หลกัจะเป็นอาชีพประมง น า้ทะเลสฟีา้สวย และใสมาก ตวัสะพานเป็นไม้ มีประภาคารดีแดงสด 

อยูต่รงกลาง ถา่ยรูปตดักบัสท้ีองฟา้สวยงามมากๆ ทา่นจะได้เห็นวิวทัง้ซ้าย ขวา และกลางทะเล 

หรือจะลงไปเดินเลน่ตรงชายหาดก็ได้อีกด้วย 



 

 

 

พาทา่นมาเชคอินถา่ยรูปคลินิคหมอฟันของคุณหมอยนุ นางเอกในเร่ือง Hometown Cha 

Cha Cha เป็นโลเคชัน่ในการถา่ยซีรีย์เร่ืองนีน้ัน่เอง ซึง่คลนีิคหนัหน้าออกทะเล ที่มวีิวทะเลที่

สวยมากๆ เงียบสงบ ถือวา่เป็นคลนีิคในฝันของหมอหลายๆคนเลยทีเดียว 

 

 

อิสระอำหำรเยน็ ถงึเวลาที่รอคอยส าหรับทา่นท่ีต้องการความแปลกใหม ่หรือรับประทานเมนู

เกาหลทีี่ไมม่ีบริการในทวัร์ แตเ่ป็นเมนูที่อยากทานมาก ทา่นจะได้สมัผสัประสบการณ์ใหม่ๆ  ไม่

วา่จะเป็นวฒันธรรมเร่ืองอาหาร การสัง่อาหาร และอื่นๆท่ีนา่ตื่นหตูื่นตา 

ที่พัก Hotel The Mark Haeundae  (หรือเทียบเท่ำ) 

 

 

 

อาหารเช้า : รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  

 พาทกุทา่นเดินทางสู ่โบสถ์คริสต์จุกซอง เป็นโบสถ์สคริสตจกัรริมทะเลที่ได้ช่ือวา่ สวยที่สดุใน

ปซูาน โบสถ์แหง่นีไ้ด้รับการประดบัประดาตกแตง่ทัง้ภายในและภายนอกอยา่งวิจิตรงดงาม

ตระการตา ด้านศิลปกรรมแนวผสมผสานของสถาปัตยกรรมแบบยโุรปและเกาหลทีี่ลงตวั 

ทรงคณุคา่ทัง้ทางด้าน ศิลปะ และด้านจิตใจ และโดดเดน่ด้วยท าเลที่ตัง้ววิทิวทศัน์แวดล้อมของ

ธรรมชาติซึง่โอบล้อมด้วยท้องทะเล ในบรรยากาศชิลล์ ๆ ที่คลาสสคิแบบสดุ ๆ มีโขดหินลกัษณะ

แปลกตา พิกดัแหง่ความสวยงามทัง้ทางสายตา จิตใจ และคณุคา่ทางวฒันธรรม ต้องยกให้ที่น่ี 

 พาทกุทา่นเดินทางสู ่วัดแฮดง ยงกุงซำ ตัง้อยูบ่นชายฝ่ัตะวนัออกเฉียงเหนือ 

ของเมืองปซูาน เป็นวดัที่สร้างบนเหลา่โขดหินริมชายหาด ที่แตกตา่งไปจากวดั

สว่นใหญ่ ซึง่มกัจะสร้างอยูต่ามเชิงเขา วดัแหง่นีก้อ่ตัง้โดย พระผู้ยิ่งใหญ่ซึง่มีนาม

วา่ พระนาองซูโดซา ซึง่เป็นท่ีปรึกษาของกษัตริย์คงมินวงัแหง่โครยอ เมื่อทกุทา่น

เดินเท้าเข้าสูว่ดัแหง่นี ้จากประตซูุ้มมงักรสทีองอร่าม เดินผา่นอโุมงค์ขนาดเลก็ 

ไปสูบ่นัไดหิน 108 ขัน้และโคมไฟหิน ซึง่เป็นจดุส าหรับชมววิ และความงดงาม

วันที่สำมของกำรเดนิทำง      โบสถ์คริสต์จุกซอง - วดัแฮดง ยงกุงซำ - ลอ็ตเต้พรีเมี่ยม เอ้ำท์เลต ปูซำน - 
                                       รถรำงแคปซูลบลูไลน์แฮอุนแด - ตลำดแฮอุนแดไนท์มำร์เกต็ 



 

 

ของท้องทะเลสฟีา้คราม ก่อนจะเดินตอ่ลงไปสูบ่ริเวณซึง่เป็นท่ีประดิษฐานของ พระพทุธรูปศกัดิ์สทิธ์ิองค์สดี า ซึง่ตัง้ตระหง่าน

อยูบ่นโขดหิน และมีท้องทะเลกว้างเป็นฉากหลงัและเมื่อคณุเดินไปตามสะพานท่ีทอดยาว และน าพาคณุเข้าสูบ่ริเวณภายใน

ของวดั ซึง่ประกอบไปด้วยวิหารและศาลา ท่ีเรียงรายลดหลัน่กนัไปตามโขดหิน โดยบริเวณด้านหน้าของวิหารหลกั มเีจดย์ีหิน

สงู 3 ชัน้ และสงิโต 4 ตวั เป็นสญัลกัษณ์ของความสนกุ, ความโกรธ, ความเศร้า และความสขุ นอกจากนีภ้ายในวดั ยงัมีองค์

เจ้าแมก่วนอิม, พระสงักจัจายน์องค์สทีองอร่าม, ศาลเจ้า และพทุธสถานอื่นๆ อีกหลายแหง่ 

 พาทา่นช้อปปิง้ ล็อตเต้พรีเมี่ยม เอ้ำท์เลต  เอ้าท์เลตสดุพรีเมี่ยมแหง่เมืองปซูาน ของลอ็ตเต้นัน่เอง ซึง่ที่น่ีออกแบบตวัห้าง

แนวซานโตรินี่ โทนสขีาว ฟา้ ตกแตง่สวยงาม กว้างขวาง มีร้านค้า แบรนด์เนมตา่งๆในเลอืกซือ้มากมาย และราคาถกูมากๆ ไม่

วา่จะเป็นเทรนด์แฟชัน่ หรือแนวสปอร์ต รองเท้า เสือ้ผ้า นอกจากนัง้ ยงัมีร้านกาแฟ มีสวนน า้พ ุสวนสนกุยอ่มๆให้ทา่นได้ชิลๆ 

ถ่ายรูปชิคๆได้อีกด้วย 

 

อาหารกลางวนัพร้อมเสริฟ เมนขูึน้ช่ือเมืองปซูาน ทเวจี-กุกบับ เป็นซุปน า้ข้าว ตวัน า้ซุป

จะเป็นสขีาว หอม หวาน ใสเ่นือ้หมทูี่ผา่นการนึง่จนนุม่ เป่ือย ในน า้ซุปก็จะมีผกั ต้นหอม

ยกัษ์ เวลารับประทานปรุงรสด้วยซอสโคชจูงั เซอจุงั รสชาติจะละมนุลิน้ ทานคูก่บัข้าวสวย 

เคร่ืองเคียงตา่ง อาทิ กิมจิผกักาด กิมจิหวัไชเท้า 

พาทา่นสมัผสัประสบการณ์ใหม ่กบัการนัง่สกำยแคปซูล บนรำงรถไฟลอยฟ้ำ เลียบ

ทะเลแฮอุนแด  เมืองทา่อนัดบั1ของประเทศเกาหลใีต้ ตวัแคปซลูหนึง่คนัจะนัง่ได้ 4ทา่น 

แตล่ะแคปซูลก็จะมีสสีนัสดใส น า้เงิน แดง เหลอืง เขียว แลน่สลบัๆกนัไป สสีวยตดักบั

ท้องฟา้ แลน่คูข่นานกบัรถไฟชมทะเลด้านลา่ง ระหวา่งนัง่ในแคปซูลทา่นจะได้ชมววิเมือง

ปซูานได้ทัง้ซ้ายและขวา แคปซูลจะแลน่ช้าๆให้เราไปช่ืนชมความงาม ของววิทะเล และววิ

ตวัเมือง ถือวา่เป็นท่ีเที่ยวเปิดใหมล่า่สดุ ที่นา่ไปเที่ยวมากๆเลยทีเดียว 

 

จากนัน้พาทกุทา่นเดินทาง ตลำดแฮอุนแดไนท์มำร์เกต็ เป็นตลาดที่ตัง้อยูใ่กล้กบั

ชายหาด ภายในตลาดแหง่นีส้ะอาด และมีร้านค้าพร้อมปา้ยสญัลกัษณ์ที่มมีาตรฐาน 

ประกอบไปด้วยร้านค้าทีจ่ าหนา่ยผลติภณัฑ์หลากหลายประเภท ได้แก่ ร้านอาหารทะเล

สดๆ, แผงขายอาหาร, อาหารแบบสตรีทฟูด้ ร้านอาหาร และร้านค้าจ าหนา่ยขนมท้องถ่ิน 

 



 

 

 

อิสระอำหำรเยน็ ถงึเวลาที่รอคอยส าหรับทา่นท่ีต้องการความแปลกใหม ่หรือรับประทานเมนู

เกาหลทีี่ไมม่ีบริการในทวัร์ แตเ่ป็นเมนทูี่อยากทานมาก ทา่นจะได้สมัผสัประสบการณ์ใหม่ๆ  ไมว่า่

จะเป็นวฒันธรรมเร่ืองอาหาร การสัง่อาหาร และอื่นๆท่ีนา่ตื่นหตูื่นตา 

ที่พัก Hotel The Mark Haeundae  (หรือเทียบเท่ำ) 

 

 

อาหารเช้า : รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  

พาทกุทา่นเดินทาง Nurimaru APEC House (หอประชมุสดุยอดผู้น าเอเปค นรีูมารู) ซึง่

เป็นหอประชมุที่มี รูปแบบทางสถาปัตยกรรม แบบดัง้เดมิของเกาหล ีผสมผสานกบัความ

ทนัสมยัได้อยา่งลงตวั ท าให้มีช่ือเสยีงในระดบันานาชาติ และเป็นอีกหนึง่สถานท่ีทอ่งเที่ยว 

ที่มีช่ือเสยีงในเมืองปซูาน ค าวา่ Nurimaru APEC House เป็นการผสมผสานระหวา่งค า

ภาษาเกาหล ีนรีู (Nuri) ซึง่หมายถึงโลก, ค าวา่มารู (Maru) หมายถงึปกติ และค าวา่

เอเปคเฮาส์ (APEC House) ซึง่มีความหมายโดยรวมคือ บ้านท่ีผู้น าโลกมาพบกนั เพื่อ

จดัการประชมุเอเปค 

 

พาทา่นเทีย่วชำยหำดสะพำนควังอนัรี เป็นสะพาน2ชัน้ข้ามทะเล ท่ีสดุอลงัการ

ของปซูาน เมืองทา่อนัดบั1ของประเทศเกาหลใีต้ ความยาวของสะพาน 6500 เมตร 

ถือเป็นสะพานที่ยาวเป็นอนัดบั2 ของประเทศ รองจากสะพานอินชอน เปิดใช้งาน

เมื่อปี2002 ต้อนรับการเป็นเจ้าภาพ Asian Games ชายหาดเป็นทรายขาว

ละเอียด น า้ทะเลสสีวย ววิงดงาม รวมถงึร้านกาแฟ คาเฟ่นา่รักๆ ให้ทา่นได้เชคอิน 

ถ่ายรูป 

พาทา่นรับประทานอาหารกลางวนัเมนูหมูย่ำงเกำหลี ที่ร้านMyeong Ryun 

Jinsagalbi เป็นร้านท่ีโดง่ดงัระดบัต านาน มเีฟรนไชส์ หมคูลับี หมกัซอส อร่อย 

รสชาติกลมกลอ่ม พร้อมเคร่ืองเคยีง กิมจิ ผกัสด เตมิไมอ่ัน้ อิ่มจใุจแนน่อน 

 

วันที่สี่ของกำรเดนิทำง  เอเปค เฮ้ำส์ – สะพำนควังอันรี – โอรยุกโดสกำยวอล์ค – ซงโดสกำยวอล์ค - หมู่บ้ำนวัฒนธรรมคัมชอน 

 



 

 

พาทกุทา่นเดินทางสู ่Oryukdo Skywalk (โอรยุกโดสกำยวอล์ค) ตัง้อยูบ่ริเวณ

พืน้ท่ีดัง้เดิมที่เรียกวา่ “ซงึดมูลั” ซึง่เป็นจดุแบง่ระหวา่ง ทะเลตะวนัออกและทะเลใต้ 

ส าหรับผู้คนท้องถ่ิน จะเรียกที่แหง่นีว้า่ “ซงึดมูา” และเป็นท่ีรู้จกักนัดีในช่ือวา่ “ชลั

ลกแก” อยูท่ี่เมืองปซูาน โอรยกุโดสกายวอล์ค เป็นสะพานรูปเกือกม้า ตัง้อยูเ่หนือ

หน้าผาริมทะเล สะพานมีพืน้กระจกใส ซึง่มีความยาว 15 เมตร และเสาเหลก็ที่มี

ความสงู 35 เมตร โดยในสว่นของพืน้กระจกจ านวน 24 แผน่นัน้ ถกูเคลอืบด้วย

แผน่ฟิล์มกนักระสนุ ที่มีความหนา 55.49 มิลลเิมตร ท าให้โครงสร้างของสะพาน มี

ความแข็งแรงและปลอดภยั เป็นจดุชมววิของชายทะเล และทิวทศัน์ของเกาะ

โดยรอบ โดยเฉพาะวนัท่ีอากาศแจ่มใส จะสามารถมองเห็นได้ไกลถึง เกาะแทมาโด 

หรือเกาะสชิึมะ ในประเทศญ่ีปุ่ น เลยทีเดยีว 

พาทกุทา่นเดินทางสู ่Songdo Skywalk (ซงโดสกำยวอล์ค) ซึง่มีความหมายใน

ภาษาองักฤษวา่ ซงโดคลาวด์วอล์คเวย์ (Songdo Cloud Walkway) เป็นเส้นทาง

เดินที่เป็นสะพาน ท่ีมีรูปร่างโค้งคล้ายกบัมงักร ทอดยาวเหนือน า้ทะเล บริเวณริม

ชายหาดซงโด โดยทางเดินมคีวามกว้าง 2.3 เมตร และมีความยาวกวา่ 396 เมตร 

ทกุทา่นสามารถเพลดิเพลนิ กบัทิวทศัน์อนังดงามรอบๆ บริเวณชายหาดซงโด ซึง่

คณุจะสามารถรู้สกึราวกบัวา่ คณุก าลงัเดินอยูก่ลางทะเล โดยมบีางสว่นของ

สะพานเป็นบริเวณที่มีพืน้กระจกใส ท่ีคณุสามารถมองเห็น น า้ทะเลสฟีา้คราม

ด้านลา่งได้อีกด้วย 

 

พาทกุทา่นเดินทางสู ่Gamcheon Culture Village (หมู่บ้ำนวฒันธรรมคัม

ชอน) เป็นหมูบ้่านท่ีเกิดจากการตัง้รกราก ย้ายถ่ินฐานของชาวเกาหล ีซึง่หนีภยัจาก

สงครามเกาหล ีในระหวา่งปี ค.ศ. 1950 -1953 และอาศยัอยูจ่นถงึปัจจบุนั ด้วย

ลกัษณะการสร้างบ้านเรือนผา่นถนนทกุสาย ท่ีเรียงรายไปตามแนวภเูขา จนเป็น

ขัน้บนัไดที่เป็นระเบียบ และดสูวยงามแปลกตา ไปกบัสสีนัท่ีสลบัไปมาของตวับ้าน

และหลงัคา จงึกลายเป็นเอกลกัษณ์ส าคญัของหมูบ้่านแหง่นี ้จนได้รับฉายาวา่ “มา

ชปิูกชแูหง่ปซูาน” (Machu Picchu of Busan) ในปี ค.ศ. 2015 นอกเหนือไปจาก

ความสวยงามแปลกตา ของหมูบ้่านแหง่นีแ้ล้ว ภายในหมูบ้่านยงัมสีถานท่ี และสิง่



 

 

อ านวยความสะดวก ซึง่ท าให้คณุเพลดิเพลนิ ไปกบัการเดินทอ่งเที่ยวภายในหมูบ้่าน ได้แก่ พิพิธภณัฑ์ขนาดเลก็, ร้านศิลปะ, 

ร้านขายของที่ระลกึ, คาเฟ่, ร้านกาแฟ, ร้านอาหารหลากหลายประเภท และอื่นๆ อีกมากมาย 

อิสระอำหำรเยน็ ถงึเวลาที่รอคอยส าหรับทา่นท่ีต้องการความแปลกใหม ่หรือรับประทานเมนเูกาหลทีี่ไมม่ีบริการในทวัร์ แต่

เป็นเมนทูี่อยากทานมาก ทา่นจะได้สมัผสัประสบการณ์ใหม่ๆ  ไมว่า่จะเป็นวฒันธรรมเร่ืองอาหาร การสัง่อาหาร และอื่นๆท่ีนา่

ตื่นหตูื่นตา 

ที่พกั Hotel The Mark Haeundae  (หรือเทียบเท่ำ) 

 

 

อาหารเช้า : รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 

พาทกุทา่นเดินทางสู ่ล็อตเต้ดิวตีฟ้รีปูซำน เป็นร้านค้าปลอดภาษีชัน้น าระดบัโลก 

และสถานท่ีส าหรับการช้อปปิง้ ทีม่ีการบริการแบบครบวงจร ภายในมีร้านบตูิก แบรนด์

ชัน้น ากวา่ 50 ร้านค้า และสนิค้าปลอดภาษี มีสนิค้าหลากหลายประเภท ให้ได้เลอืกซือ้

เลอืกหา ได้แก่ น า้หอม, เคร่ืองส าอาง, สนิค้าแฟชัน่, แวน่ตา, แวน่ตากนัแดด, 

เคร่ืองใช้ไฟฟา้, ผ้าปทูี่นอน, ยาสบู, นาฬิกา และอ่ืนๆ อีกมากมาย 

น าทกุทา่นเดินทางสู ่ตลำดตลำดวอล์คกิง้สตรีทนัมโพดง (Nampodong) แหลง่ช้

อปเมืองปซูาน แหลง่ช้อปปิง้อนัดบัต้นๆท่ีขาช้อปแหลกทัง้หลายรู้จกักนัเป็นอยา่งดี 

เพราะยา่นนีถื้อเป็นศนูย์รวมแฟชัน่ชัน้น าของหนุม่สาวปซูาน และนกัทอ่งเที่ยวเลยก็วา่

ได้ หากอยากดเูทรนด์การแตง่ตวั เหลส่าวหน้าเด้ง หรือจะมองหนุม่หน้าใส มาที่น่ีรับรอง

วา่ไมผิ่ดหวงัแนค่ะ่ ถ้าจะให้เปรียบก็คล้ายๆกบัยา่นสยามของบ้านเรานัน่เอง รวมถึง

อาหารฟดูสตรีท อาหารท้องถ่ินตา่งๆอกีเพียบ 

วันที่ห้ำของกำรเดนิทำง  ล็อตเต้ดวิตีฟ้รีปูซำน – ตลำดวอล์คกิง้สตรีทนัมโพดง -  ปูซำนทำวเวอร์ - กรุงเทพฯ 
 



 

 

พาทกุทา่นเดินทางสู ่ปูซำนทำวเวอร์ ที่เป็นอีกหนึง่แลนด์มาร์คส าคญั ซึง่อยูใ่นบริเวณของ 

อทุยานยงดซูาน (Yongdusan Park) และเป็นสถานท่ีทอ่งเทีย่วยอดนิยมอกีแหง่ ส าหรับ

การชมววิทิวทศัน์ ท่ีสวยงามทัง้ในยามกลางวนัและยามค า่คืน ของเมืองปซูาน ปซูานทาว

เวอร์ถกูสร้างขึน้ในปี ค.ศ. 1973 เพื่อเป็นจดุชมวิว หอคอยสงู 120 เมตร เป็นสถานท่ี

ส าหรับ การพกัผอ่นหยอ่นใจซึง่แตกตา่งจากหอคอยอื่นๆ ท่ีมีหอสงัเกตการณ์ เพื่อใช้เป็น

หอสง่สญัญาณโทรทศัน์และวิทย ุบริเวณชัน้ลา่งของอาคาร ยงัมีในสว่นของแกลเลอร่ี และ

ร้านขายของที่ระลกึ รวมถึงงานหตัถกรรม แบบดัง้เดิมของเกาหล ี

 

อิสระอำหำรกลำงวนั ถึงเวลาที่รอคอยส าหรับทา่นท่ีต้องการความแปลกใหม ่หรือ

รับประทานเมนเูกาหลทีี่ไมม่ีบริการในทวัร์ แตเ่ป็นเมนทูี่อยากทานมาก ทา่นจะได้สมัผสั

ประสบการณ์ใหม่ๆ  ไมว่า่จะเป็นวฒันธรรมเร่ืองอาหาร การสัง่อาหาร และอื่นๆท่ีนา่ตื่นหู

ตื่นตา 

 

ถึงเวลาอนัสมควรพาทกุทา่นเดินทางกลบัประเทศไทย สายการบิน JEJU AIR โดยมีเจ้า

หน้าคอยดแูลขัน้ตอนการเชคอิน ตัว๋เคร่ืองบิน และอ านวยความสะดวก เพื่อสง่ทกุทา่น

กลบัด้วยความสวสัดิภาพ และความประทบัใจ Flight : 7C2251 เวลา : 20.30-00.10 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 



 

 

 

ข้อก ำหนดและเง่ือนไข 

1. กำรส ำรองที่ น่ัง 

 แพคเกจนีส้ามารถออกเดินทางตัง้ 10 ทา่นขึน้ไป 

 การลงทะเบยีน K-ETA ผู้ เดินทางสามารถท าได้เอง หรือให้ทางบริษัทด าเนินการให้คดิคา่บริการรวมคา่สมคัร 500 

บาท(กรณีจองทวัร์กบัเราเทา่นัน้) 

 กำรช ำระเงนิ : 

 ช าระมดัจ า 50% และช าระสว่นที่เหลอืก่อนเดินทางขัน้ต ่า 15 วนั 

 หากจองทวัร์ก่อนเดินทางน้อยกวา่ 7วนั ช าระเต็มเทา่นัน้ 

 กรณีมดัจ า และไมช่ าระสว่นท่ีเหลอืถือวา่ทา่นสละสทิธ์ิ ไมส่ามารถเรียกร้องคืนเงินได้ทกุกรณี 

กำรบริกำรตำมนโยบำยควบคุมโรคที่บริษัทจัดกำรให้ : 

 การลงทะเบยีน Q-Code ยกเว้นการกกัตวั ทา่นต้องแสดงเอกสารภาษาองักฤษที่เช่ือถือได้ เช่น วคัซีนพาสปอร์ต และ

ได้รับวคัซีนขัน้ต ่าเข็ม2 ไมเ่กิน 180วนั (ยกเว้น Johnson เข็ม1ไมเ่กิน 180วนั) หากเป็นเข็มบสูเตอร์ ต้องก่อน

เดินทาง 14วนั ***ไมม่ีคา่ใช้จา่ย 

 การลงทะเบยีนตรวจ Covid RT-PCR ที่สนามบินกิมแฮ ***ทา่นต้องช าระเองตอนตรวจ ราคา 80,000-120,000 วอน 

 การลงทะเบยีน Thailand Pass เพื่อกลบัเข้าประเทศไทย***ไมม่คีา่ใช้จา่ย  

อตัราค่าบริการ BUSAN 5D3N 

พีเรียตเดินทาง ราคาโปรโมชัน่ ราคาปกติ พกัเด่ียวเพ่ิม 

มถุินายน : 26-30 17,999 20,999 

6,000.- กรกฏาคม : 3-7 18,999 21,999 

กรกฏาคม : 10-14 19,999 22,999 

ทารก ( ไม่เกิน 2 ปี) = 6,000.-      จอยกรุป๊ =8,000.- 



 

 

หมำยเหตุ : 

 ทา่นต้องยื่นผลตรวจโควิด ATK ก่อนขึน้เคร่ือง 24 ชัว่โมง  กรณีผลเป็นบวก หรือติดโควิด สามารถย้ายวนัเดินทาง

เฉพาะทา่นท่ีติดโควดิมเีอกสารจากทางโรงพยาบาล หกัคา่ใช้จา่ยตามจริง หรือยกเลกิสามารถรีฟันคืนได้เฉพาะคา่ตัว๋

ตามกฏสายการบินเทา่นัน้ 

 ทา่นอื่นในคณะหากต้องการยกเลกิ หรือย้ายวนัจะต้องมีคา่ใช้จา่ยตามเง่ือนไขปกติ (ตัว๋กรุ๊ปไมส่ามารถยกเลกิได้) 

 ราคานีส้ าหรับพาสปอร์ตไทยเทา่นัน้ หากเป็นตา่งชาตมิีคา่ใช้จา่ยเพิ่ม 3000 บาท และต้องท าตามเง่ือนไขการเข้า

ประเทศเกาหลใีต้ 

2. กำรยกเลกิกำรเดินทำง 

 ยกเลกิการจองไมน้่อยกวา่ 30 วนั ก่อนวนัเดินทาง Refund ได้ 100% ของยอดที่ช าระแล้ว 

 ยกเลกิการจองไมน้่อยกวา่ 15 วนั ก่อนวนัเดินทาง Refund ได้ 50% ของยอดที่ช าระแล้ว 

 ยกเลกิการจองน้อยกวา่ 15 วนั ก่อนวนัเดินทาง ไมส่ามารถ Refund ได้ 

 ยกเลกิจากเหตสุดุวิสยั เช่น ภยัธรรมชาติ โรคระบาด สงคราม สามารถ Refund ได้แตห่กัคา่ใช้จา่ยตามจริง ๆ 

 ราคาโปรโมชัน่/แคมเปญ/อีเว้นท์ตา่งๆ ไมส่ามารถยกเลกิ/Refund ได้ทกุกรณี 

 ช่วงเทศกาล long weekend/Charter flight/Extra flight ไมส่ามารถยกเลกิ/เปลีย่นช่ือ/Refund ได้ทกุกรณี 

รำคำนีร้วม 

 คา่ตัว๋เคร่ืองบิน ไป-กลบัพร้อมคณะ(JEJU AIR) 

 คา่ภาษีสนามบิน ทกุแหง่ที่มี 

 คา่อาหารมือ้เช้าที่โรงแรม 

 คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการ  

 คา่ที่พกัระดบัมาตรฐาน จ านวนคนืตามระบใุนโปรแกรม (1ห้องพกั2-3ทา่น) 

 คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

 คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระทา่นละ 15 กก. /1ชิน้ 

 คา่หวัหน้าทวัร์ผู้ช านาญเส้นทาง น าทา่นทอ่งเท่ียวตลอดรายการในตา่งประเทศ (ขอสงวนสทิธ์ิหวัหน้าทวัร์ไมบิ่นขึน้ไป

พร้อมกรุ๊ปทวัร์) 

 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดินทาง วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 

 

 



 

 

รำคำนีไ้ม่รวม 

 คา่ลงทะเบียน K-ETA 

 คา่ตรวจ PCR ที่สนามบินกิมแฮ และที่อื่นๆ(หากใช้) 

 คา่ธรรมเนียมทิปคนขบัรถและมคัคเุทศก์ท้องถ่ิน 1,500 บาท หรือ 50,000 วอน ตอ่ทา่นตลอดทริป 

 คา่วซีา่ส าหรับพาสปอร์ต ตา่งด้าว (ผู้ เดินทางต้องยื่นด้วยตนเองเทา่นัน้) 

 คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระ ที่เกินก าหนด 

 คา่ใช้จา่ยสว่นตวั อาทิ คา่ท าหนงัสอืเดินทาง, คา่มินิบาร์โรงแรม, คา่ซกัรีด, คา่อาหารและเคร่ืองดืม่นอกเหนือรายการทวัร์ 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีออกใบเสร็จเตม็รูปแบบ) 

 คา่ปรับ หรือคา่ธรรมเนียมหากไมส่ามารถผา่นดา่นตรวจคนเข้าเมอืง 

 กรณีทา่นติดโควิทท่ีเกาหลต้ีองเสยีคา่ใช้จ่ายคา่กกัตวัด้วยตวัเอง 7วนั 

1. กำรผ่ำนด่ำนตรวจคนเข้ำเมือง 

 หากผู้ เดินทางไมผ่า่นการตรวจคนเข้าเมือง ทัง้ขาออกจากไทย และขาเข้าเกาหล ีไมส่ามารถ Refund ได้ทกุกรณี 

 หากผู้ เดินทางไมผ่า่นการตรวจคนเข้าเมืองเกาหลใีต้ บริษัทไมม่ีอ านาจใดๆ หรือสว่นเก่ียวข้องใดๆ ผู้ เดินทางต้อง

จดัการเอกสารสว่นตวั เที่ยวบิน และคา่ใช้จา่ยตา่งๆที่เกิดขึน้เองทัง้หมด 

2. หมำยเหตุ 

กรุณำอ่ำนและท ำควำมเข้ำใจข้อตกลงด้ำนล่ำงโดยละเอียดก่อนท ำกำรจองทุกครัง้ 

1. หนงัสอืเดินทาง ต้องมีอายเุหลอืใช้งานไมน้่อยกวา่ 6 เดือน (หากหนงัสอืเดินทางเหลอืน้อยกวา่ 6 เดือนท าให้ไม่

สามารถเดินทางได้ อยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทและไมส่ามารถ Refund คา่ทวัร์ได้) 

2. บริษัทมีสทิธ์ิในการ ปรับเปลีย่นเท่ียวบิน เส้นทางบิน ราคา อาหาร โรงแรม และรายการทอ่งเท่ียว ได้ตามความ

เหมาะสม โดยค านงึถงึผลประโยชน์ของผู้ เดินทางเป็นส าคญั 

3. บริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงเท่ียวบินทัง้ไปและกลบัโดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 

4. ทางบริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากทา่นใช้บริการของทางบริษัทฯไมค่รบ อาทิ ไมเ่ที่ยวบางรายการ, ไมท่าน

อาหารบางมือ้ เพราะคา่ใช้จา่ยทกุอยา่ง ทางบริษัทฯได้ช าระคา่ใช้จ่ายให้ตวัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก 

เดินทางแล้ว 

5. ทางบริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอบุตัิเหตทุี่เกิดจาก 

ความประมาทของตวันกัทอ่งเทีย่วเองี 



 

 

6. ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณีที่ทา่นไมเ่ดินทางพร้อมคณะทัง้ขาไป-ขากลบั ไมว่า่จากเหตใุดๆ ไมส่ามารถ

เปลีย่นแปลงวนั/ช่ือ หรือยกเลกิคนืเงินได้ 

7. ทางบริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนดัหยดุงาน, การ

ก่อจลาจล ภยัธรรมชาติ และโรคระบาด หรือกรณีที่ทา่นถกูปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า

เมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้จากไทยและตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

8. คา่เดินทางภายในประเทศไทย อยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท หากไมม่ัน่ใจ กรุณาติดตอ่เจ้าหน้าที่ก่อนเพื่อ

ยืนยนัเวลา และการเปลีย่นแปลงจากเหตสุดุวิสยัดงัข้อด้านบน ก็อยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ เช่นกนั ไม่

สามารถน ามาเรียกร้องคืนได้ทกุกรณี 

9. ขอสงวนสทิธ์ิห้องพกัส าหรับผู้ ท่ีไมเ่ดินทาง ไมส่ามารถ Refund หรือให้ผู้ อ่ืนใช้สทิธ์ิแทนได้ทกุกรณี 

10. ห้องพกั (Double Bed // Twin Bed) เป็น ON REQUEST ซึง่บริษัทไมส่ามารถการันตี ท าได้เพยีงรีเควสให้ได้

เทา่นัน้ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัทางโรงแรมเป็นผู้จดัการให้ 

11. มคัคเุทศก์ พนกังาน หวัหน้าทวัร์ ไมม่ีอ านาจในการให้ค าสญัญาใดๆ แทนบริษัททัง้สิน้ เว้นแตม่เีอกสารลงนามโดยผู้

มีอ านาจของบริษัทฯก ากบัเทา่นัน้ 

12. ทางคณะทวัร์ไมม่ีอ านาจในการเจรจากบัทางกองตรวจคนเข้าเมือง และทางคณะทวัร์จะออกเดินทางจากสนามบิน

หลงัเวลาเคร่ืองลงประมาณ 1 ชัว่โมง หากทา่นไมม่าแสดงตนถือวา่สละสทิธ์ิในการร่วมเดินทาง หากทา่นลา่ช้าในการ

ผา่นดา่นตรวจคนเข้าเมือง ต้องรับผิดชอบการเดินทางตามมารวมกบัคณะด้วยตนเอง โดยไมส่ามารถเรียกร้อง

คา่ใช้จา่ย หรือรีฟันคา่ทวัร์/คา่อาหารที่ไมไ่ด้เข้าร่วมกบัทางทวัร์ทกุกรณี 

13. หากทา่นมีความประสงค์จะขอแยกตวัจากคณะทวัร์ทอ่งเที่ยว ต้องยินยอมให้ทางแลนด์ปรับ 5,000 บาทตอ่วนั เพื่อ

รักษาตัว๋ขากลบั มิเช่นนัน้ถือวา่ทา่นสละสทิธ์ิยกเลกิการเดินทางทนัที และไมส่ามารถเรียกร้องคืนได้ภายหลงั 

14. ถ้าลกูค้ามคีวามประสงค์ไมเ่ข้าร้านค้าตามที่โปรแกรมก าหนด ต้องยินยอมให้ทางแลนด์ปรับร้านละ 3,000 บาท เพื่อ

ความเป็นระบบ และถกูต้องตามเง่ือนไขทอ่งเที่ยวที่ทา่นได้ซือ้มา 

15. ถ้าลกูค้าตดิโควิทท่ีเกาหล ีจะไมส่ามารถรีฟันคา่ทวัร์ได้ทกุกรณี (และทา่นต้องช าระคา่กกัตวั/คา่โรงพยาบาลเอง

ทัง้หมด) 

เมื่อท่ำนตกลงจองช ำระเงนิไม่ว่ำทัง้หมดหรือบำงส่วน ทำงบริษัทฯจะถอืว่ำท่ำนได้ยนิยอม และยอมรับใน
ข้อก ำหนด เงื่อนไข และข้อตกลงต่ำงๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทัง้หมด 


