โปรแกรมการเดิ นทาง 5 วัน 3 คืน
DAY 2 : ตลาดชองฮา - ชายหาดวอลโพ - สะพานสมอ อิ การี โพฮัง - คลีนิคทันตกรรมหมอยุน
DAY 3 : โบสถ์คริสต์จกุ ซอง - วัดแฮดง ยงกุงซา - ล็อตเต้พรีเมี่ยม เอ้าท์เลต ปูซาน รถรางแคปซูลบลูไลน์ แฮอุนแด - ตลาดแฮอุนแดไนท์มาร์เก็ต
DAY 4 : เอเปค เฮ้าส์ – สะพานควังอันรี – โอรยุกโดสกายวอล์ค – ซงโดสกายวอล์ค - หมูบ่ ้านวัฒนธรรมคัมชอน
DAY 5 : ล็อตเต้ดิวตี้ฟรีปซู าน – ตลาดวอล์คกิ้งสตรีทนัมโพดง - ปูซานทาวเวอร์

วันแรกของการเดิ นทาง

พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ - ออกเดิ นทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ
21.30 น. คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณชัน
้ 4 ชัน้

ผูโ้ ดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน สายการบิน JEJU AIR (7C) หน้า
เคาน์เตอร์เช็คอิน …. ใกล้ประตูทางเข้าหมายเลข ...... โดยมีเจ้าหน้าที่จาก
บริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวกในเรื่องของเอกสาร
**สายการบิน JEJU AIR นา้ หนักกระเป๋ า 15 กก./ท่าน/1ชิน้ **
01.10 น. นาท่านเดินทางสู่ ประเทศเกาหลีใต้ โดยเที่ยวบินที่ 7C2252
(ขอสงวนสิทธิ์การเลือกสายการบิน ใช้เวลาบินประมาณ 5 ชั่วโมงครึง่ มีบริการอาหารและเครื่องบนเครื่อง)

วันทีส่ องของกำรเดินทำง

สนำมบินนำนำชำติกิมแฮ - ตลำดชองฮำ - ชำยหำดวอลโพ - สะพำนสมอ อิกำรี โพฮัง –
คลีนิคทันตกรรมหมอยุน
08.30 เดินทางถึงสนามบิน"กิมแฮ" หรือสนามบินปูซาน อินเตอร์เนชั่นแนล

แอร์พอร์ต หลังจากผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง รับกระเป๋ าที่สายพาน ออกมา
พบกับผูน้ าทัวร์เพื่อทาการยืนยันตัวตนการเข้าร่วมทัวร์ และเตรียมตัวบริเวณ
จุดนัดพบเพื่อออกเดินทางท่องเที่ยวพร้อมกัน

เมื่อผ่านเข้าประเทศเกาหลี แล้วนำท่ำนตรวจโควิดแบบ RT-PCR Test
ตามนโยบาย และกฏระเบียบการเข้าประเทศ ที่สนามบินนานาชาติอินชอน
หลังจากนัน้ พาท่านเชคอินเข้าโรงแรมที่พกั เพื่อรอผลตรวจ 3-5 ชั่วโมง

พาท่านรับประทานอาหารท้องถิ่น รสชาติจดั จ้าน ทเวจีดูลลูชีกี หรือหมูผดั เผ็ดกะทะ
ร้อน ซึ่งเป็ นเมนูท่นี ิยมในตลาดชองฮา เมืองโพฮัง ซึง่ คนที่น่มี กั จะทานอาหารที่มีรสจัด
กว่าในเมือง จึงนาหมูมาผัดกับซอสที่มีเอกลักษณ์เฉพาะที่รา้ น เข้าเนือ้ จนหมูนมุ่
อร่อย ทานคู่กบั ข้าวสวย และเครือ่ งเคียงต่างๆ เช่น กิมจิ ถั่วงอก แตงกวา พร้อมผัก
สด และกระเทียมทานแกล้ม

พาท่านไปตามรอยซีรยี จ์ ดุ ถ่ายทาหลักของเรื่อง Hometown Cha Cha Cha ที่ ตลำดชองฮำ
วิถีชวี ิตของชาวบ้านเมืองโพฮัง ซึง่ ที่ตลาดจะมีรา้ นขายอุปกรณ์ตกปลา ร้านอาหาร ร้านซุปเปอร์
โพรา อนุสาวรียป์ ลาหมึก และร้านกาแฟ ซึง่ ใครได้ดเู รื่องนีก้ ็จะจาฉากเหล่านีท้ ่เี ห็นในซีรยี ไ์ ด้
แน่นอน ปั จจุบนั ก็จะมีนกั ท่องเที่ยวแวะเวียนมาถ่ายรูป เชคอิน ตามรอยพระนางในเรื่องกัน
มากมาย

พาท่านชมวิวชำยทะเลวอลโพ ชายหาดที่พระเอกนางเอกเจอกันครัง้ แรกในเรื่อง
Hometown Cha Cha Cha เป็ นอีกหนึ่งฉากสถานที่ถา่ ยทา และเป็ นจุดที่หลายๆคนต้อง
มาตามรอย มาถ่ายรูปกับพระจันทร์เสีย้ ว และยังสามารถเดินเล่นสูดอากาศบริสทุ ธ์ ริม
ชายทะเลได้อีกด้วย

พาท่านเที่ยวชมสะพำนรูปสมอเรือ อิกำรี โพฮัง ที่ทอดออกไปกลางทะเล เป็ นจุดชมวิวยอด
ฮิตที่ใครมาเที่ยวโพฮังต้องแวะมาเชคอิน สะพานนีม้ ีรูปร่างที่เป็ นเอกลักษณ์ของเมืองนี ้ ซึง่ อาชีพ
หลักจะเป็ นอาชีพประมง นา้ ทะเลสีฟ้าสวย และใสมาก ตัวสะพานเป็ นไม้ มีประภาคารดีแดงสด
อยู่ตรงกลาง ถ่ายรูปตัดกับสีทอ้ งฟ้าสวยงามมากๆ ท่านจะได้เห็นวิวทัง้ ซ้าย ขวา และกลางทะเล
หรือจะลงไปเดินเล่นตรงชายหาดก็ได้อีกด้วย

พาท่านมาเชคอินถ่ายรูปคลินิคหมอฟั นของคุณหมอยุน นางเอกในเรื่อง Hometown Cha
Cha Cha เป็ นโลเคชั่นในการถ่ายซีรียเ์ รื่องนีน
้ ่นั เอง ซึ่งคลีนิคหันหน้าออกทะเล ที่มวี ิวทะเลที่
สวยมากๆ เงียบสงบ ถือว่าเป็ นคลีนิคในฝันของหมอหลายๆคนเลยทีเดียว

อิสระอำหำรเย็น ถึงเวลาที่รอคอยสาหรับท่านที่ตอ้ งการความแปลกใหม่ หรือรับประทานเมนู
เกาหลีท่ไี ม่มีบริการในทัวร์ แต่เป็ นเมนูท่อี ยากทานมาก ท่านจะได้สมั ผัสประสบการณ์ใหม่ๆ ไม่
ว่าจะเป็ นวัฒนธรรมเรื่องอาหาร การสั่งอาหาร และอื่นๆที่น่าตื่นหูตื่นตา

่ ัก Hotel The Mark Haeundae (หรือเทียบเท่ำ)
ทีพ

วันทีส่ ำมของกำรเดินทำง

โบสถ์คริสต์จกุ ซอง - วัดแฮดง ยงกุงซำ - ล็อตเต้พรีเมี่ยม เอ้ำท์เลต ปูซำน รถรำงแคปซูลบลูไลน์แฮอุนแด - ตลำดแฮอุนแดไนท์มำร์เก็ต

อาหารเช้า : รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
พาทุกท่านเดินทางสู่ โบสถ์คริสต์จุกซอง เป็ นโบสถ์สคริสตจักรริมทะเลที่ได้ช่ือว่า สวยที่สดุ ใน
ปูซาน โบสถ์แห่งนีไ้ ด้รบั การประดับประดาตกแต่งทัง้ ภายในและภายนอกอย่างวิจติ รงดงาม
ตระการตา ด้านศิลปกรรมแนวผสมผสานของสถาปัตยกรรมแบบยุโรปและเกาหลีท่ลี งตัว
ทรงคุณค่าทัง้ ทางด้าน ศิลปะ และด้านจิตใจ และโดดเด่นด้วยทาเลที่ตงั้ วิวทิวทัศน์แวดล้อมของ
ธรรมชาติซ่งึ โอบล้อมด้วยท้องทะเล ในบรรยากาศชิลล์ ๆ ที่คลาสสิคแบบสุด ๆ มีโขดหินลักษณะ
แปลกตา พิกดั แห่งความสวยงามทัง้ ทางสายตา จิตใจ และคุณค่าทางวัฒนธรรม ต้องยกให้ท่นี ่ี
พาทุกท่านเดินทางสู่ วัดแฮดง ยงกุงซำ ตัง้ อยู่บนชายฝั่ตะวันออกเฉียงเหนือ
ของเมืองปูซาน เป็ นวัดที่สร้างบนเหล่าโขดหินริมชายหาด ที่แตกต่างไปจากวัด
ส่วนใหญ่ ซึ่งมักจะสร้างอยู่ตามเชิงเขา วัดแห่งนีก้ อ่ ตัง้ โดย พระผูย้ ิ่งใหญ่ซ่งึ มีนาม
ว่า พระนาองซูโดซา ซึง่ เป็ นที่ปรึกษาของกษัตริยค์ งมินวังแห่งโครยอ เมื่อทุกท่าน
เดินเท้าเข้าสู่วดั แห่งนี ้ จากประตูซุม้ มังกรสีทองอร่าม เดินผ่านอุโมงค์ขนาดเล็ก
ไปสู่บนั ไดหิน 108 ขัน้ และโคมไฟหิน ซึ่งเป็ นจุดสาหรับชมวิว และความงดงาม
ของท้องทะเลสีฟ้าคราม ก่อนจะเดินต่อลงไปสู่บริเวณซึ่งเป็ นที่ประดิษฐานของ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์องค์สีดา ซึ่งตัง้ ตระหง่าน
อยู่บนโขดหิน และมีทอ้ งทะเลกว้างเป็ นฉากหลังและเมื่อคุณเดินไปตามสะพานที่ทอดยาว และนาพาคุณเข้าสู่บริเวณภายใน
ของวัด ซึ่งประกอบไปด้วยวิหารและศาลา ที่เรียงรายลดหลั่นกันไปตามโขดหิน โดยบริเวณด้านหน้าของวิหารหลัก มีเจดียห์ ิน
สูง 3 ชัน้ และสิงโต 4 ตัว เป็ นสัญลักษณ์ของความสนุก, ความโกรธ, ความเศร้า และความสุข นอกจากนีภ้ ายในวัด ยังมีองค์
เจ้าแม่กวนอิม, พระสังกัจจายน์องค์สีทองอร่าม, ศาลเจ้า และพุทธสถานอื่นๆ อีกหลายแห่ง
พาท่านช้อปปิ ง้ ล็อตเต้พรีเมี่ยม เอ้ำท์เลต เอ้าท์เลตสุดพรีเมี่ยมแห่งเมืองปูซาน
ของล็อตเต้น่นั เอง ซึ่งที่น่อี อกแบบตัวห้างแนวซานโตริน่ี โทนสีขาว ฟ้า ตกแต่งสวยงาม
กว้างขวาง มีรา้ นค้า แบรนด์เนมต่างๆในเลือกซือ้ มากมาย และราคาถูกมากๆ ไม่วา่ จะเป็ น
เทรนด์แฟชั่น หรือแนวสปอร์ต รองเท้า เสือ้ ผ้า นอกจากนัง้ ยังมีรา้ นกาแฟ มีสวนนา้ พุ สวน
สนุกย่อมๆให้ทา่ นได้ชิลๆ ถ่ายรูปชิคๆได้อีกด้วย

อาหารกลางวันพร้อมเสริฟ เมนูขนึ ้ ชื่อเมืองปูซาน ทเวจี-กุกบับ เป็ นซุปนา้ ข้าว ตัวนา้ ซุป
จะเป็ นสีขาว หอม หวาน ใส่เนือ้ หมูท่ผี ่านการนึง่ จนนุ่ม เปื่ อย ในนา้ ซุปก็จะมีผกั ต้นหอม
ยักษ์ เวลารับประทานปรุงรสด้วยซอสโคชูจงั เซอุจงั รสชาติจะละมุนลิน้ ทานคู่กบั ข้าวสวย
เครื่องเคียงต่าง อาทิ กิมจิผกั กาด กิมจิหวั ไชเท้า

พาท่านสัมผัสประสบการณ์ใหม่ กับการนั่งสกำยแคปซูล บนรำงรถไฟลอยฟ้ ำ เลียบ
ทะเลแฮอุนแด เมืองท่าอันดับ1ของประเทศเกาหลีใต้ ตัวแคปซูลหนึ่งคันจะนั่งได้ 4ท่าน
แต่ละแคปซูลก็จะมีสีสนั สดใส นา้ เงิน แดง เหลือง เขียว แล่นสลับๆกันไป สีสวยตัดกับ
ท้องฟ้า แล่นคู่ขนานกับรถไฟชมทะเลด้านล่าง ระหว่างนั่งในแคปซูลท่านจะได้ชมวิวเมือง
ปูซานได้ทงั้ ซ้ายและขวา แคปซูลจะแล่นช้าๆให้เราไปชื่นชมความงาม ของวิวทะเล และวิว
ตัวเมือง ถือว่าเป็ นที่เที่ยวเปิ ดใหม่ล่าสุด ที่น่าไปเที่ยวมากๆเลยทีเดียว

จากนัน้ พาทุกท่านเดินทาง ตลำดแฮอุนแดไนท์มำร์เก็ต เป็ นตลาดที่ตงั้ อยู่ใกล้กบั
ชายหาด ภายในตลาดแห่งนีส้ ะอาด และมีรา้ นค้าพร้อมป้ายสัญลักษณ์ท่มี มี าตรฐาน
ประกอบไปด้วยร้านค้าที่จาหน่ายผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภท ได้แก่ ร้านอาหารทะเล
สดๆ, แผงขายอาหาร, อาหารแบบสตรีทฟู้ด ร้านอาหาร และร้านค้าจาหน่ายขนมท้องถิ่น

อิสระอำหำรเย็น ถึงเวลาที่รอคอยสาหรับท่านที่ตอ้ งการความแปลกใหม่ หรือรับประทานเมนู
เกาหลีท่ไี ม่มีบริการในทัวร์ แต่เป็ นเมนูท่อี ยากทานมาก ท่านจะได้สมั ผัสประสบการณ์ใหม่ๆ ไม่วา่
จะเป็ นวัฒนธรรมเรื่องอาหาร การสั่งอาหาร และอื่นๆที่น่าตื่นหูตื่นตา

่ ัก Hotel The Mark Haeundae (หรือเทียบเท่ำ)
ทีพ
วันทีส่ ี่ของกำรเดินทำง เอเปค เฮ้ำส์ – สะพำนควังอันรี – โอรยุกโดสกำยวอล์ค – ซงโดสกำยวอล์ค - หมู่บ้ำนวัฒนธรรมคัมชอน
อาหารเช้า : รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
พาทุกท่านเดินทาง Nurimaru APEC House (หอประชุมสุดยอดผูน้ าเอเปค นูรีมารู) ซึ่ง
เป็ นหอประชุมที่มี รูปแบบทางสถาปั ตยกรรม แบบดัง้ เดิมของเกาหลี ผสมผสานกับความ
ทันสมัยได้อย่างลงตัว ทาให้มีช่อื เสียงในระดับนานาชาติ และเป็ นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยว
ที่มีช่อื เสียงในเมืองปูซาน คาว่า Nurimaru APEC House เป็ นการผสมผสานระหว่างคา
ภาษาเกาหลี นูรี (Nuri) ซึ่งหมายถึงโลก, คาว่ามารู (Maru) หมายถึงปกติ และคาว่า
เอเปคเฮาส์ (APEC House) ซึ่งมีความหมายโดยรวมคือ บ้านที่ผนู้ าโลกมาพบกัน เพื่อ
จัดการประชุมเอเปค

พาท่านเที่ยวชำยหำดสะพำนควังอันรี เป็ นสะพาน2ชัน้ ข้ามทะเล ที่สดุ อลังการ
ของปูซาน เมืองท่าอันดับ1ของประเทศเกาหลีใต้ ความยาวของสะพาน 6500 เมตร
ถือเป็ นสะพานที่ยาวเป็ นอันดับ2 ของประเทศ รองจากสะพานอินชอน เปิ ดใช้งาน
เมื่อปี 2002 ต้อนรับการเป็ นเจ้าภาพ Asian Games ชายหาดเป็ นทรายขาว
ละเอียด นา้ ทะเลสีสวย วิวงดงาม รวมถึงร้านกาแฟ คาเฟ่ น่ารักๆ ให้ท่านได้เชคอิน
ถ่ายรูป
พาท่านรับประทานอาหารกลางวันเมนูหมูย่ำงเกำหลี ที่รา้ นMyeong Ryun
Jinsagalbi เป็ นร้านที่โด่งดังระดับตานาน มีเฟรนไชส์ หมูคลั บี หมักซอส อร่อย
รสชาติกลมกล่อม พร้อมเครื่องเคียง กิมจิ ผักสด เติมไม่อนั้ อิ่มจุใจแน่นอน

พาทุกท่านเดินทางสู่ Oryukdo Skywalk (โอรยุกโดสกำยวอล์ค) ตัง้ อยู่บริเวณ
พืน้ ที่ดงั้ เดิมที่เรียกว่า “ซึงดูมลั ” ซึง่ เป็ นจุดแบ่งระหว่าง ทะเลตะวันออกและทะเลใต้
สาหรับผูค้ นท้องถิ่น จะเรียกที่แห่งนีว้ ่า “ซึงดูมา” และเป็ นที่รูจ้ กั กันดีในชื่อว่า “ชัล
ลกแก” อยู่ท่เี มืองปูซาน โอรยุกโดสกายวอล์ค เป็ นสะพานรูปเกือกม้า ตัง้ อยู่เหนือ
หน้าผาริมทะเล สะพานมีพนื ้ กระจกใส ซึง่ มีความยาว 15 เมตร และเสาเหล็กที่มี
ความสูง 35 เมตร โดยในส่วนของพืน้ กระจกจานวน 24 แผ่นนัน้ ถูกเคลือบด้วย
แผ่นฟิ ลม์ กันกระสุน ที่มีความหนา 55.49 มิลลิเมตร ทาให้โครงสร้างของสะพาน มี
ความแข็งแรงและปลอดภัย เป็ นจุดชมวิวของชายทะเล และทิวทัศน์ของเกาะ
โดยรอบ โดยเฉพาะวันที่อากาศแจ่มใส จะสามารถมองเห็นได้ไกลถึง เกาะแทมาโด
หรือเกาะสึชมิ ะ ในประเทศญี่ปนุ่ เลยทีเดียว
พาทุกท่านเดินทางสู่ Songdo Skywalk (ซงโดสกำยวอล์ค) ซึ่งมีความหมายใน
ภาษาอังกฤษว่า ซงโดคลาวด์วอล์คเวย์ (Songdo Cloud Walkway) เป็ นเส้นทาง
เดินที่เป็ นสะพาน ที่มีรูปร่างโค้งคล้ายกับมังกร ทอดยาวเหนือนา้ ทะเล บริเวณริม
ชายหาดซงโด โดยทางเดินมีความกว้าง 2.3 เมตร และมีความยาวกว่า 396 เมตร
ทุกท่านสามารถเพลิดเพลิน กับทิวทัศน์อนั งดงามรอบๆ บริเวณชายหาดซงโด ซึง่
คุณจะสามารถรูส้ กึ ราวกับว่า คุณกาลังเดินอยูก่ ลางทะเล โดยมีบางส่วนของ
สะพานเป็ นบริเวณที่มีพนื ้ กระจกใส ที่คณ
ุ สามารถมองเห็น นา้ ทะเลสีฟ้าคราม
ด้านล่างได้อีกด้วย

พาทุกท่านเดินทางสู่ Gamcheon Culture Village (หมู่บ้ำนวัฒนธรรมคัม
ชอน) เป็ นหมู่บา้ นที่เกิดจากการตัง้ รกราก ย้ายถิ่นฐานของชาวเกาหลี ซึ่งหนีภยั จาก
สงครามเกาหลี ในระหว่างปี ค.ศ. 1950 -1953 และอาศัยอยู่จนถึงปั จจุบนั ด้วย
ลักษณะการสร้างบ้านเรือนผ่านถนนทุกสาย ที่เรียงรายไปตามแนวภูเขา จนเป็ น
ขัน้ บันไดที่เป็ นระเบียบ และดูสวยงามแปลกตา ไปกับสีสนั ที่สลับไปมาของตัวบ้าน
และหลังคา จึงกลายเป็ นเอกลักษณ์สาคัญของหมู่บา้ นแห่งนี ้ จนได้รบั ฉายาว่า “มา
ชูปิกชูแห่งปูซาน” (Machu Picchu of Busan) ในปี ค.ศ. 2015 นอกเหนือไปจาก
ความสวยงามแปลกตา ของหมู่บา้ นแห่งนีแ้ ล้ว ภายในหมู่บา้ นยังมีสถานที่ และสิ่ง
อานวยความสะดวก ซึง่ ทาให้คณ
ุ เพลิดเพลิน ไปกับการเดินท่องเที่ยวภายในหมู่บา้ น ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ขนาดเล็ก , ร้านศิลปะ,
ร้านขายของที่ระลึก, คาเฟ่ , ร้านกาแฟ, ร้านอาหารหลากหลายประเภท และอื่นๆ อีกมากมาย
อิสระอำหำรเย็น ถึงเวลาที่รอคอยสาหรับท่านที่ตอ้ งการความแปลกใหม่ หรือรับประทานเมนู
เกาหลีท่ไี ม่มีบริการในทัวร์ แต่เป็ นเมนูท่อี ยากทานมาก ท่านจะได้สมั ผัสประสบการณ์ใหม่ๆ ไม่
ว่าจะเป็ นวัฒนธรรมเรื่องอาหาร การสั่งอาหาร และอื่นๆที่น่าตื่นหูตื่นตา
่ กั Hotel The Mark Haeundae (หรือเทียบเท่ำ)
ทีพ
วันทีห่ ้ำของกำรเดินทำง ล็อตเต้ดวิ ตีฟ้ รีปูซำน – ตลำดวอล์คกิง้ สตรีทนัมโพดง - ปูซำนทำวเวอร์ - กรุ งเทพฯ
อาหารเช้า : รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
พาทุกท่านเดินทางสู่ ล็อตเต้ดิวตีฟ้ รีปูซำน เป็ นร้านค้าปลอดภาษีชนั้ นาระดับโลก
และสถานที่สาหรับการช้อปปิ ้ง ที่มีการบริการแบบครบวงจร ภายในมีรา้ นบูติก แบรนด์
ชัน้ นากว่า 50 ร้านค้า และสินค้าปลอดภาษี มีสินค้าหลากหลายประเภท ให้ได้เลือกซือ้
เลือกหา ได้แก่ นา้ หอม, เครื่องสาอาง, สินค้าแฟชั่น, แว่นตา, แว่นตากันแดด,
เครื่องใช้ไฟฟ้า, ผ้าปูท่นี อน, ยาสูบ, นาฬิกา และอื่นๆ อีกมากมาย
นาทุกท่านเดินทางสู่ ตลำดตลำดวอล์คกิง้ สตรีทนัมโพดง (Nampodong) แหล่งช้
อปเมืองปูซาน แหล่งช้อปปิ ้งอันดับต้นๆที่ขาช้อปแหลกทัง้ หลายรูจ้ กั กันเป็ นอย่างดี
เพราะย่านนีถ้ ือเป็ นศูนย์รวมแฟชั่นชัน้ น าของหนุ่มสาวปูซาน และนักท่องเที่ยวเลยก็วา่
ได้ หากอยากดูเทรนด์การแต่งตัว เหล่สาวหน้าเด้ง หรือจะมองหนุม่ หน้าใส มาที่น่รี บั รอง
ว่าไม่ผิดหวังแน่ค่ะ ถ้าจะให้เปรียบก็คล้ายๆกับย่านสยามของบ้านเรานั่นเอง รวมถึง
อาหารฟูดสตรีท อาหารท้องถิ่นต่างๆอีกเพียบ

พาทุกท่านเดินทางสู่ ปูซำนทำวเวอร์ ที่เป็ นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คสาคัญ ซึง่ อยูใ่ นบริเวณของ
อุทยานยงดูซาน (Yongdusan Park) และเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมอีกแห่ง สาหรับ
การชมวิวทิวทัศน์ ที่สวยงามทัง้ ในยามกลางวันและยามค่าคืน ของเมืองปูซาน ปูซานทาว
เวอร์ถกู สร้างขึน้ ในปี ค.ศ. 1973 เพื่อเป็ นจุดชมวิว หอคอยสูง 120 เมตร เป็ นสถานที่
สาหรับ การพักผ่อนหย่อนใจซึง่ แตกต่างจากหอคอยอื่นๆ ที่มีหอสังเกตการณ์ เพื่อใช้เป็ น
หอส่งสัญญาณโทรทัศน์และวิทยุ บริเวณชัน้ ล่างของอาคาร ยังมีในส่วนของแกลเลอรี่ และ
ร้านขายของที่ระลึก รวมถึงงานหัตถกรรม แบบดัง้ เดิมของเกาหลี

อิสระอำหำรกลำงวัน ถึงเวลาที่รอคอยสาหรับท่านที่ตอ้ งการความแปลกใหม่ หรือ
รับประทานเมนูเกาหลีท่ไี ม่มีบริการในทัวร์ แต่เป็ นเมนูท่อี ยากทานมาก ท่านจะได้สมั ผัส
ประสบการณ์ใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็ นวัฒนธรรมเรื่องอาหาร การสั่งอาหาร และอื่นๆที่น่าตื่นหู
ตื่นตา

ถึงเวลาอันสมควรพาทุกท่านเดินทางกลับประเทศไทย สายการบิน JEJU AIR โดยมีเจ้า
หน้าคอยดูแลขัน้ ตอนการเชคอิน ตั๋วเครื่องบิน และอานวยความสะดวก เพื่อส่งทุกท่าน
กลับด้วยความสวัสดิภาพ และความประทับใจ Flight : 7C2251 เวลา : 20.30-00.10

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

อัตราค่าบริ การ BUSAN 5D3N
พีเรียตเดิ นทาง

ราคาโปรโมชั ่น

ราคาปกติ

มิถุนายน : 26-30

17,999

20,999

กรกฏาคม : 3-7

18,999

21,999

กรกฏาคม : 10-14

19,999

22,999

ทารก ( ไม่เกิ น 2 ปี ) = 6,000.-

จอยกรุป๊ =8,000.-

พักเดี่ยวเพิ่ม

6,000.-

ข้อกำหนดและเงือ่ นไข
่ ่ ัง
1. กำรสำรองทีน
•
•

แพคเกจนีส้ ามารถออกเดินทางตัง้ 10 ท่านขึน้ ไป
การลงทะเบียน K-ETA ผูเ้ ดินทางสามารถทาได้เอง หรือให้ทางบริษัทดาเนินการให้คดิ ค่าบริการรวมค่าสมัคร 500
บาท(กรณีจองทัวร์กบั เราเท่านัน้ )

กำรชำระเงิน :
•
•

•
•

ชาระมัดจา 50% และชาระส่วนที่เหลือก่อนเดินทางขัน้ ต่า 15 วัน
หากท่านให้บริษัททะเบียนK-ETA ให้ กรุณาจองล่วงหน้าขัน้ ต่า 14วัน และต้องมัดจา 50% (ผลอนุมตั ิ ชาระส่วนที่
เหลือก่อนเดินทาง 15วัน หรือชาระทันที / ผลไม่อนุมตั ิ คืนมัดจาและหักค่าลงทะเบียน+มัดจาตั๋ว = 3,500 บาท) ****
กรณีลกู ค้าจองกระชัน้ ชิด บริษัทจาเป็ นต้องออกตั๋วเพื่อป้องกันที่น่งั หลุด และผลK-ETAไม่อนุมตั ิ คืนมัดจาและหัก
ค่าลงทะเบียน+ตั๋ว = 5000บาท
หากจองทัวร์ก่อนเดินทางน้อยกว่า 7วัน ชาระเต็มเท่านัน้
กรณีมดั จา และไม่ชาระส่วนที่เหลือถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องคืนเงินได้ทกุ กรณี

กำรบริกำรตำมนโยบำยควบคุมโรคทีบ่ ริษทั จัดกำรให้ :
•

•

•
•

ลงทะเบียน K-ETA เราเป็ นตัวแทนลงทะเบียนตามข้อมูลที่ท่านให้มา หากไม่ผา่ นหรือไม่ได้รบั การอนุมตั ิ ไม่สามารถ
เรียกร้องคืนเงินและค่าบริการได้ หรือหากท่านเข้าเกาหลีแล้ว ไม่ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง ก็ไม่สามารถเรียกร้องคืน
เงินได้เช่นกัน ***ค่าสมัครและบริการ 500 บาท
การลงทะเบียน Q-Code ยกเว้นการกักตัว ท่านต้องแสดงเอกสารภาษาอังกฤษที่เชื่อถือได้ เช่น วัคซีนพาสปอร์ต และ
ได้รบั วัคซีนขัน้ ต่าเข็ม2 ไม่เกิน 180วัน (ยกเว้น Johnson เข็ม1ไม่เกิน 180วัน) หากเป็ นเข็มบูสเตอร์ ต้องก่อน
เดินทาง 14วัน ***ไม่มีคา่ ใช้จา่ ย
การลงทะเบียนตรวจ Covid RT-PCR ที่สนามบินกิมแฮ ***ท่านต้องชาระเองตอนตรวจ ราคา 80,000-120,000 วอน
การลงทะเบียน Thailand Pass เพื่อกลับเข้าประเทศไทย***ไม่มคี ่าใช้จา่ ย

หมำยเหตุ :
•

•

ท่านต้องยื่นผลตรวจโควิด ATK ก่อนขึน้ เครื่อง 24 ชั่วโมง กรณีผลเป็ นบวก หรือติดโควิด สามารถย้ายวันเดินทาง
เฉพาะท่านที่ติดโควิดมีเอกสารจากทางโรงพยาบาล หักค่าใช้จา่ ยตามจริง หรือยกเลิกสามารถรีฟันคืนได้เฉพาะค่าตั๋ว
ตามกฏสายการบินเท่านัน้
ท่านอื่นในคณะหากต้องการยกเลิก หรือย้ายวันจะต้องมีคา่ ใช้จา่ ยตามเงื่อนไขปกติ (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถยกเลิกได้)

•

ราคานีส้ าหรับพาสปอร์ตไทยเท่านัน้ หากเป็ นต่างชาติมีคา่ ใช้จา่ ยเพิ่ม 3000 บาท และต้องทาตามเงื่อนไขการเข้า
ประเทศเกาหลีใต้

2. กำรยกเลิกกำรเดินทำง
•
•
•
•
•
•

ยกเลิกการจองไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน ก่อนวันเดินทาง Refund ได้ 100% ของยอดที่ชาระแล้ว
ยกเลิกการจองไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน ก่อนวันเดินทาง Refund ได้ 50% ของยอดที่ชาระแล้ว
ยกเลิกการจองน้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันเดินทาง ไม่สามารถ Refund ได้
ยกเลิกจากเหตุสดุ วิสยั เช่น ภัยธรรมชาติ โรคระบาด สงคราม สามารถ Refund ได้แต่หกั ค่าใช้จา่ ยตามจริง ๆ
ราคาโปรโมชั่น/แคมเปญ/อีเว้นท์ต่างๆ ไม่สามารถยกเลิก/Refund ได้ทกุ กรณี
ช่วงเทศกาล long weekend/Charter flight/Extra flight ไม่สามารถยกเลิก/เปลี่ยนชื่อ/Refund ได้ทกุ กรณี

รำคำนีร้ วม
ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับพร้อมคณะ(JEJU AIR)
• ค่าภาษี สนามบิน ทุกแห่งที่มี
• ค่าอาหารมือ้ เช้าที่โรงแรม
• ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
• ค่าที่พกั ระดับมาตรฐาน จานวนคืนตามระบุในโปรแกรม (1ห้องพัก2-3ท่าน)
• ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ
• ค่านา้ หนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละ 15 กก. /1ชิน้
• ค่าหัวหน้าทัวร์ผชู้ านาญเส้นทาง นาท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ (ขอสงวนสิทธิ์หวั หน้าทัวร์ไม่บินขึน้ ไป
พร้อมกรุ๊ปทัวร์)
• ค่าประกันอุบต
ั เิ หตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
•

รำคำนีไ้ ม่รวม
•
•
•
•
•
•
•
•

ค่าลงทะเบียน K-ETA
ค่าตรวจ PCR ที่สนามบินกิมแฮ และที่อื่นๆ(หากใช้)
ค่าธรรมเนียมทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น 1,500 บาท หรือ 50,000 วอน ต่อท่านตลอดทริป
ค่าวีซ่าสาหรับพาสปอร์ต ต่างด้าว (ผูเ้ ดินทางต้องยื่นด้วยตนเองเท่านัน้ )
ค่านา้ หนักกระเป๋ าสัมภาระ ที่เกินกาหนด
ค่าใช้จา่ ยส่วนตัว อาทิ ค่าทาหนังสือเดินทาง, ค่ามินิบาร์โรงแรม, ค่าซักรีด, ค่าอาหารและเครื่องดืม่ นอกเหนือรายการทัวร์
ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีออกใบเสร็จเต็มรูปแบบ)
ค่าปรับ หรือค่าธรรมเนียมหากไม่สามารถผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง

•

กรณีท่านติดโควิทที่เกาหลีตอ้ งเสียค่าใช้จ่ายค่ากักตัวด้วยตัวเอง 7วัน

1. กำรผ่ำนด่ำนตรวจคนเข้ำเมือง
•
•

หากผูเ้ ดินทางไม่ผา่ นการตรวจคนเข้าเมือง ทัง้ ขาออกจากไทย และขาเข้าเกาหลี ไม่สามารถ Refund ได้ทกุ กรณี
หากผูเ้ ดินทางไม่ผา่ นการตรวจคนเข้าเมืองเกาหลีใต้ บริษัทไม่มีอานาจใดๆ หรือส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ผูเ้ ดินทางต้อง
จัดการเอกสารส่วนตัว เที่ยวบิน และค่าใช้จา่ ยต่างๆที่เกิดขึน้ เองทัง้ หมด

2. หมำยเหตุ

กรุ ณำอ่ำนและทำควำมเข้ำใจข้อตกลงด้ำนล่ำงโดยละเอียดก่อนทำกำรจองทุกครั้ง
หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน (หากหนังสือเดินทางเหลือน้อยกว่า 6 เดือนทาให้ไม่
สามารถเดินทางได้ อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทและไม่สามารถ Refund ค่าทัวร์ได้)
2. บริษัทมีสิทธิ์ในการ ปรับเปลี่ยนเที่ยวบิน เส้นทางบิน ราคา อาหาร โรงแรม และรายการท่องเที่ยว ได้ตามความ
เหมาะสม โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
3. บริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินทัง้ ไปและกลับโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. ทางบริษัทฯจะไม่รบ
ั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมือ้ เพราะค่าใช้จา่ ยทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแล้ว
5. ทางบริษัทฯจะไม่รบ
ั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบตั ิเหตุท่เี กิดจาก
ความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเองี
6. ตั๋วเครื่องบินเป็ นตั๋วราคาพิเศษ กรณีท่ท
ี ่านไม่เดินทางพร้อมคณะทัง้ ขาไป-ขากลับ ไม่วา่ จากเหตุใดๆ ไม่สามารถ
เปลี่ยนแปลงวัน/ชื่อ หรือยกเลิกคืนเงินได้
7. ทางบริษัทฯจะไม่รบ
ั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การ
ก่อจลาจล ภัยธรรมชาติ และโรคระบาด หรือกรณีท่ที ่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า
เมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้ จากไทยและต่างประเทศซึง่ อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
8. ค่าเดินทางภายในประเทศไทย อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท หากไม่ม่ น
ั ใจ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนเพื่อ
ยืนยันเวลา และการเปลี่ยนแปลงจากเหตุสดุ วิสยั ดังข้อด้านบน ก็อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ เช่นกัน ไม่
สามารถนามาเรียกร้องคืนได้ทกุ กรณี
9. ขอสงวนสิทธิ์หอ้ งพักสาหรับผูท
้ ่ไี ม่เดินทาง ไม่สามารถ Refund หรือให้ผอู้ ื่นใช้สิทธิ์แทนได้ทกุ กรณี
10. ห้องพัก (Double Bed // Twin Bed) เป็ น ON REQUEST ซึ่งบริษัทไม่สามารถการันตี ทาได้เพียงรีเควสให้ได้
เท่านัน้ ทัง้ นีข้ นึ ้ อยูก่ บั ทางโรงแรมเป็ นผูจ้ ดั การให้
1.

มัคคุเทศก์ พนักงาน หัวหน้าทัวร์ ไม่มีอานาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริษัททัง้ สิน้ เว้นแต่มเี อกสารลงนามโดยผู้
มีอานาจของบริษัทฯกากับเท่านัน้
12. ทางคณะทัวร์ไม่มีอานาจในการเจรจากับทางกองตรวจคนเข้าเมือง และทางคณะทัวร์จะออกเดินทางจากสนามบิน
หลังเวลาเครื่องลงประมาณ 1 ชั่วโมง หากท่านไม่มาแสดงตนถือว่าสละสิทธิ์ในการร่วมเดินทาง หากท่านล่าช้าในการ
ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง ต้องรับผิดชอบการเดินทางตามมารวมกับคณะด้วยตนเอง โดยไม่สามารถเรียกร้อง
ค่าใช้จา่ ย หรือรีฟันค่าทัวร์/ค่าอาหารที่ไม่ได้เข้าร่วมกับทางทัวร์ทกุ กรณี
13. หากท่านมีความประสงค์จะขอแยกตัวจากคณะทัวร์ท่องเที่ยว ต้องยินยอมให้ทางแลนด์ปรับ 5,000 บาทต่อวัน เพื่อ
รักษาตั๋วขากลับ มิเช่นนัน้ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางทันที และไม่สามารถเรียกร้องคืนได้ภายหลัง
14. ถ้าลูกค้ามีความประสงค์ไม่เข้าร้านค้าตามที่โปรแกรมกาหนด ต้องยินยอมให้ทางแลนด์ปรับร้านละ 3,000 บาท เพื่อ
ความเป็ นระบบ และถูกต้องตามเงื่อนไขท่องเที่ยวที่ทา่ นได้ซือ้ มา
15. ถ้าลูกค้าติดโควิทที่เกาหลี จะไม่สามารถรีฟันค่าทัวร์ได้ทกุ กรณี (และท่านต้องชาระค่ากักตัว/ค่าโรงพยาบาลเอง
ทัง้ หมด)
11.

เมื่อท่ำนตกลงจองชำระเงินไม่ว่ำทัง้ หมดหรือบำงส่วน ทำงบริษัทฯจะถือว่ำท่ำนได้ยินยอม และยอมรับใน
ข้อกำหนด เงือ่ นไข และข้อตกลงต่ำงๆ ทีไ่ ด้ระบุไว้แล้วทัง้ หมด

