
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โปรแกรมการเดินทาง 5 วนั 3 คืน 

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

DAY 3 : โบสถค์ริสต์จกุซอง - วดัแฮดง ยงกงุซา - ลอ็ตเต้พรีเมี่ยม เอ้าท์เลต ปซูาน - 

รถรางแคปซูลบลูไลน์แฮอนุแด - ตลาดแฮอนุแดไนท์มารเ์กต็ 

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

DAY 5 : ลอ็ตเต้ดิวต้ีฟรีปซูาน – ตลาดวอลค์ก้ิงสตรีทนัมโพดง -  ปซูานทาวเวอร ์

 
 



21.30 น. คณะเดินทางพรอ้มกนัที่ ท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ บรเิวณชัน้ 4 ชัน้
ผูโ้ดยสารขาออก เคานเ์ตอรส์ายการบิน สายการบิน JEJU AIR  (7C)  หนา้
เคานเ์ตอรเ์ช็คอิน …. ใกลป้ระตทูางเขา้หมายเลข ......  โดยมีเจา้หนา้ที่จาก  
บรษิัทฯคอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกในเรื่องของเอกสาร      
**สายการบิน JEJU AIR  น า้หนกักระเป๋า 15 กก./ท่าน/1ชิน้** 

01.10 น. น าทา่นเดินทางสู่ ประเทศเกาหลีใต ้โดยเที่ยวบินที่ 7C2252 

(ขอสงวนสิทธ์ิการเลือกสายการบิน ใชเ้วลาบินประมาณ 5 ชั่วโมงครึง่ มีบรกิารอาหารและเครื่องบนเครื่อง) 

 

 

 

 

 

 

 

08.30 เดินทางถงึสนามบิน"กมิแฮ" หรือสนามบินปซูาน อินเตอรเ์นชั่นแนล

แอรพ์อรต์ หลงัจากผา่นดา่นตรวจคนเขา้เมือง รบักระเป๋าที่สายพาน ออกมา

พบกบัผูน้  าทวัรเ์พื่อท าการยืนยนัตวัตนการเขา้รว่มทวัร ์และเตรียมตวับรเิวณ

จดุนดัพบเพื่อออกเดินทางท่องเที่ยวพรอ้มกนั 

 

เมื่อผ่านเขา้ประเทศเกาหลี แลว้น ำท่ำนตรวจโควิดแบบ RT-PCR Test 

ตามนโยบาย และกฏระเบยีบการเขา้ประเทศ ที่สนามบินนานาชาติอินชอน 

หลงัจากนัน้พาท่านเชคอินเขา้โรงแรมที่พกัเพื่อรอผลตรวจ 3-5 ชั่วโมง 

 

พาท่านรบัประทานอาหารทอ้งถิ่น รสชาติจดัจา้น ทเวจีดูลลชูีกี หรือหมผูดัเผ็ดกะทะ

รอ้น ซึ่งเป็นเมนทูี่นิยมในตลาดชองฮา เมืองโพฮงั ซึง่คนที่นี่มกัจะทานอาหารท่ีมีรสจดั

กว่าในเมือง จงึน าหมมูาผดักบัซอสที่มีเอกลกัษณเ์ฉพาะที่รา้น เขา้เนือ้ จนหมนูุม่ 

อรอ่ย ทานคู่กบัขา้วสวย และเครือ่งเคยีงตา่งๆ เช่น กมิจิ ถั่วงอก แตงกวา พรอ้มผกั

สด และกระเทียมทานแกลม้ 

วนัแรกของการเดินทาง      พบกนัท่ีสนามบินสุวรรณภมิู   - ออกเดินทางจากสนามบินสวุรรณภมิู 
 

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



พาท่านไปตามรอยซีรยีจ์ดุถ่ายท าหลกัของเรื่อง Hometown Cha Cha Cha ที่ ตลำดชองฮำ 

วิถีชวีิตของชาวบา้นเมอืงโพฮงั ซึง่ที่ตลาดจะมีรา้นขายอปุกรณต์กปลา รา้นอาหาร รา้นซุปเปอร์

โพรา อนสุาวรียป์ลาหมกึ และรา้นกาแฟ ซึง่ใครไดด้เูรื่องนีก้็จะจ าฉากเหล่านีท้ี่เห็นในซีรยีไ์ด้

แน่นอน ปัจจบุนัก็จะมีนกัท่องเที่ยวแวะเวียนมาถา่ยรูป เชคอิน ตามรอยพระนางในเรื่องกนั

มากมาย 

 

พาท่านชมววิชำยทะเลวอลโพ ชายหาดที่พระเอกนางเอกเจอกนัครัง้แรกในเรื่อง 

Hometown Cha Cha Cha เป็นอีกหน่ึงฉากสถานท่ีถา่ยท า และเป็นจดุที่หลายๆคนตอ้ง

มาตามรอย มาถา่ยรูปกบัพระจนัทรเ์สีย้ว และยงัสามารถเดินเล่นสดูอากาศบรสิทุธ ์รมิ

ชายทะเลไดอ้ีกดว้ย 

 

พาท่านเที่ยวชมสะพำนรูปสมอเรือ อิกำรี โพฮงั  ที่ทอดออกไปกลางทะเล เป็นจดุชมวิวยอด

ฮิตที่ใครมาเที่ยวโพฮงัตอ้งแวะมาเชคอิน สะพานนีม้ีรูปรา่งที่เป็นเอกลกัษณข์องเมอืงนี ้ซึง่อาชีพ

หลกัจะเป็นอาชีพประมง น า้ทะเลสีฟ้าสวย และใสมาก ตวัสะพานเป็นไม ้มีประภาคารดีแดงสด 

อยู่ตรงกลาง ถา่ยรูปตดักบัสีทอ้งฟ้าสวยงามมากๆ ท่านจะไดเ้ห็นวิวทัง้ซา้ย ขวา และกลางทะเล 

หรือจะลงไปเดินเล่นตรงชายหาดก็ไดอ้ีกดว้ย 

 

พาท่านมาเชคอินถา่ยรูปคลินิคหมอฟันของคุณหมอยนุ นางเอกในเรื่อง Hometown Cha 

Cha Cha เป็นโลเคชั่นในการถา่ยซีรียเ์รื่องนีน้ั่นเอง ซึ่งคลีนิคหนัหนา้ออกทะเล ที่มวีิวทะเลที่

สวยมากๆ เงียบสงบ ถือว่าเป็นคลีนิคในฝันของหมอหลายๆคนเลยทีเดียว 

 

 

อิสระอำหำรเย็น ถงึเวลาที่รอคอยส าหรบัท่านท่ีตอ้งการความแปลกใหม่ หรือรบัประทานเมนู

เกาหลีที่ไม่มีบรกิารในทวัร ์แต่เป็นเมนทูี่อยากทานมาก ท่านจะไดส้มัผสัประสบการณใ์หม่ๆ ไม่

ว่าจะเป็นวฒันธรรมเรื่องอาหาร การสั่งอาหาร และอื่นๆท่ีน่าตื่นหตูื่นตา 

ทีพั่ก Hotel The Mark Haeundae  (หรือเทียบเท่ำ) 

 

 



 

อาหารเชา้ : รบัประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม  

 พาทกุท่านเดินทางสู่ โบสถค์ริสตจ์ุกซอง เป็นโบสถส์ครสิตจกัรรมิทะเลที่ไดช้ื่อว่า สวยที่สดุใน

ปซูาน โบสถแ์ห่งนีไ้ดร้บัการประดบัประดาตกแตง่ทัง้ภายในและภายนอกอยา่งวิจติรงดงาม

ตระการตา ดา้นศิลปกรรมแนวผสมผสานของสถาปัตยกรรมแบบยโุรปและเกาหลีที่ลงตวั 

ทรงคณุคา่ทัง้ทางดา้น ศิลปะ และดา้นจติใจ และโดดเด่นดว้ยท าเลที่ตัง้ววิทิวทศันแ์วดลอ้มของ

ธรรมชาติซึ่งโอบลอ้มดว้ยทอ้งทะเล ในบรรยากาศชิลล ์ๆ ที่คลาสสิคแบบสดุ ๆ มีโขดหินลกัษณะ

แปลกตา พิกดัแห่งความสวยงามทัง้ทางสายตา จิตใจ และคณุค่าทางวฒันธรรม ตอ้งยกใหท้ี่นี่ 

 พาทกุท่านเดินทางสู่ วัดแฮดง ยงกุงซำ ตัง้อยู่บนชายฝ่ัตะวนัออกเฉียงเหนือ 

ของเมืองปซูาน เป็นวดัที่สรา้งบนเหล่าโขดหินรมิชายหาด ที่แตกตา่งไปจากวดั

ส่วนใหญ่ ซึ่งมกัจะสรา้งอยู่ตามเชิงเขา วดัแห่งนีก้อ่ตัง้โดย พระผูย้ิ่งใหญ่ซึ่งมีนาม

ว่า พระนาองซูโดซา ซึง่เป็นท่ีปรกึษาของกษัตรยิค์งมินวงัแห่งโครยอ เมื่อทกุทา่น

เดินเทา้เขา้สู่วดัแห่งนี ้จากประตซูุม้มงักรสีทองอรา่ม เดินผ่านอโุมงคข์นาดเล็ก 

ไปสู่บนัไดหิน 108 ขัน้และโคมไฟหิน ซึ่งเป็นจดุส าหรบัชมววิ และความงดงาม

ของทอ้งทะเลสีฟ้าคราม ก่อนจะเดินต่อลงไปสู่บรเิวณซึ่งเป็นท่ีประดิษฐานของ พระพทุธรูปศกัดิ์สิทธ์ิองคสี์ด า ซึ่งตัง้ตระหง่าน

อยู่บนโขดหิน และมีทอ้งทะเลกวา้งเป็นฉากหลงัและเมื่อคณุเดินไปตามสะพานท่ีทอดยาว และน าพาคณุเขา้สู่บรเิวณภายใน

ของวดั ซึ่งประกอบไปดว้ยวิหารและศาลา ท่ีเรียงรายลดหลั่นกนัไปตามโขดหิน โดยบรเิวณดา้นหนา้ของวิหารหลกั มเีจดยีห์ิน

สงู 3 ชัน้ และสิงโต 4 ตวั เป็นสญัลกัษณข์องความสนกุ, ความโกรธ, ความเศรา้ และความสขุ นอกจากนีภ้ายในวดั ยงัมีองค์

เจา้แม่กวนอิม, พระสงักจัจายนอ์งคสี์ทองอรา่ม, ศาลเจา้ และพทุธสถานอื่นๆ อีกหลายแห่ง 

 พาท่านชอ้ปป้ิง ล็อตเต้พรีเม่ียม เอ้ำทเ์ลต  เอา้ทเ์ลตสดุพรีเมี่ยมแห่งเมืองปซูาน 

ของล็อตเตน้ั่นเอง ซึ่งที่นี่ออกแบบตวัหา้งแนวซานโตรนิี่ โทนสีขาว ฟ้า ตกแตง่สวยงาม 

กวา้งขวาง มีรา้นคา้ แบรนดเ์นมต่างๆในเลือกซือ้มากมาย และราคาถกูมากๆ ไม่วา่จะเป็น

เทรนดแ์ฟชั่น หรือแนวสปอรต์ รองเทา้ เสือ้ผา้ นอกจากนัง้ ยงัมีรา้นกาแฟ มีสวนน า้พ ุสวน

สนกุย่อมๆใหท้า่นไดช้ิลๆ ถา่ยรูปชิคๆไดอ้ีกดว้ย 

 

อาหารกลางวนัพรอ้มเสรฟิ เมนขูึน้ชื่อเมืองปซูาน ทเวจี-กุกบับ เป็นซุปน า้ขา้ว ตวัน า้ซุป

จะเป็นสีขาว หอม หวาน ใส่เนือ้หมทูี่ผ่านการน่ึงจนนุ่ม เป่ือย ในน า้ซุปกจ็ะมีผกั ตน้หอม

ยกัษ์ เวลารบัประทานปรุงรสดว้ยซอสโคชจูงั เซอจุงั รสชาติจะละมนุลิน้ ทานคู่กบัขา้วสวย 

เครื่องเคียงตา่ง อาทิ กมิจิผกักาด กิมจิหวัไชเทา้ 

วันทีส่ำมของกำรเดนิทำง      โบสถค์ริสตจุ์กซอง - วดัแฮดง ยงกุงซำ - ลอ็ตเต้พรีเม่ียม เอำ้ทเ์ลต ปูซำน - 
                                       รถรำงแคปซูลบลูไลนแ์ฮอุนแด - ตลำดแฮอุนแดไนทม์ำรเ์กต็ 



พาท่านสมัผสัประสบการณใ์หม่ กบัการนั่งสกำยแคปซูล บนรำงรถไฟลอยฟ้ำ เลียบ

ทะเลแฮอนุแด  เมืองทา่อนัดบั1ของประเทศเกาหลีใต ้ตวัแคปซลูหน่ึงคนัจะนั่งได ้4ท่าน 

แต่ละแคปซูลกจ็ะมีสีสนัสดใส น า้เงิน แดง เหลือง เขียว แล่นสลบัๆกนัไป สีสวยตดักบั

ทอ้งฟ้า แล่นคู่ขนานกบัรถไฟชมทะเลดา้นล่าง ระหวา่งนั่งในแคปซูลท่านจะไดช้มววิเมือง

ปซูานไดท้ัง้ซา้ยและขวา แคปซูลจะแล่นชา้ๆใหเ้ราไปชื่นชมความงาม ของววิทะเล และววิ

ตวัเมือง ถือว่าเป็นท่ีเที่ยวเปิดใหม่ล่าสดุ ที่น่าไปเที่ยวมากๆเลยทีเดียว 

 

จากนัน้พาทกุท่านเดินทาง ตลำดแฮอนุแดไนทม์ำรเ์กต็ เป็นตลาดที่ตัง้อยู่ใกลก้บั

ชายหาด ภายในตลาดแห่งนีส้ะอาด และมีรา้นคา้พรอ้มปา้ยสญัลกัษณท์ี่มมีาตรฐาน 

ประกอบไปดว้ยรา้นคา้ที่จ  าหน่ายผลิตภณัฑห์ลากหลายประเภท ไดแ้ก่ รา้นอาหารทะเล

สดๆ, แผงขายอาหาร, อาหารแบบสตรีทฟู้ด รา้นอาหาร และรา้นคา้จ าหน่ายขนมทอ้งถิ่น 

 

 

อิสระอำหำรเย็น ถงึเวลาที่รอคอยส าหรบัท่านท่ีตอ้งการความแปลกใหม่ หรือรบัประทานเมนู

เกาหลีที่ไม่มีบรกิารในทวัร ์แต่เป็นเมนทูี่อยากทานมาก ท่านจะไดส้มัผสัประสบการณใ์หม่ๆ ไม่วา่

จะเป็นวฒันธรรมเรื่องอาหาร การสั่งอาหาร และอื่นๆท่ีน่าตื่นหตูื่นตา 

ทีพั่ก Hotel The Mark Haeundae  (หรือเทียบเท่ำ) 

 

 

อาหารเชา้ : รบัประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม  

พาทกุท่านเดินทาง Nurimaru APEC House (หอประชมุสดุยอดผูน้  าเอเปค นรูีมารู) ซึ่ง

เป็นหอประชมุที่มี รูปแบบทางสถาปัตยกรรม แบบดัง้เดมิของเกาหลี ผสมผสานกบัความ

ทนัสมยัไดอ้ย่างลงตวั ท าใหม้ีชื่อเสียงในระดบันานาชาติ และเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยว 

ที่มีชื่อเสียงในเมืองปซูาน ค าว่า Nurimaru APEC House เป็นการผสมผสานระหว่างค า

ภาษาเกาหลี นรูี (Nuri) ซึ่งหมายถึงโลก, ค าว่ามารู (Maru) หมายถงึปกติ และค าวา่

เอเปคเฮาส ์(APEC House) ซึ่งมีความหมายโดยรวมคือ บา้นท่ีผูน้  าโลกมาพบกนั เพื่อ

จดัการประชมุเอเปค 

 

วันทีส่ี่ของกำรเดนิทำง  เอเปค เฮ้ำส ์– สะพำนควังอันรี – โอรยุกโดสกำยวอลค์ – ซงโดสกำยวอลค์ - หมู่บ้ำนวัฒนธรรมคัมชอน 

 



พาท่านเที่ยวชำยหำดสะพำนควังอนัรี เป็นสะพาน2ชัน้ขา้มทะเล ท่ีสดุอลงัการ

ของปซูาน เมืองท่าอนัดบั1ของประเทศเกาหลีใต ้ความยาวของสะพาน 6500 เมตร 

ถือเป็นสะพานที่ยาวเป็นอนัดบั2 ของประเทศ รองจากสะพานอินชอน เปิดใชง้าน

เมื่อปี2002 ตอ้นรบัการเป็นเจา้ภาพ Asian Games ชายหาดเป็นทรายขาว

ละเอียด น า้ทะเลสีสวย ววิงดงาม รวมถงึรา้นกาแฟ คาเฟ่นา่รกัๆ ใหท้่านไดเ้ชคอิน 

ถ่ายรูป 

พาท่านรบัประทานอาหารกลางวนัเมนูหมูย่ำงเกำหลี ที่รา้นMyeong Ryun 

Jinsagalbi เป็นรา้นท่ีโด่งดงัระดบัต านาน มเีฟรนไชส ์หมคูลับี หมกัซอส อรอ่ย 

รสชาติกลมกล่อม พรอ้มเครื่องเคยีง กิมจิ ผกัสด เตมิไม่อัน้ อิ่มจใุจแน่นอน 

 

พาทกุท่านเดินทางสู่ Oryukdo Skywalk (โอรยุกโดสกำยวอลค์) ตัง้อยู่บรเิวณ

พืน้ท่ีดัง้เดิมที่เรียกวา่ “ซงึดมูลั” ซึง่เป็นจดุแบ่งระหว่าง ทะเลตะวนัออกและทะเลใต ้

ส าหรบัผูค้นทอ้งถิ่น จะเรียกที่แหง่นีว้่า “ซงึดมูา” และเป็นท่ีรูจ้กักนัดีในชื่อว่า “ชลั

ลกแก” อยู่ที่เมืองปซูาน โอรยกุโดสกายวอลค์ เป็นสะพานรูปเกือกมา้ ตัง้อยู่เหนือ

หนา้ผารมิทะเล สะพานมีพืน้กระจกใส ซึง่มีความยาว 15 เมตร และเสาเหล็กที่มี

ความสงู 35 เมตร โดยในส่วนของพืน้กระจกจ านวน 24 แผ่นนัน้ ถกูเคลือบดว้ย

แผ่นฟิลม์กนักระสนุ ที่มีความหนา 55.49 มิลลิเมตร ท าใหโ้ครงสรา้งของสะพาน มี

ความแข็งแรงและปลอดภยั เป็นจดุชมววิของชายทะเล และทิวทศันข์องเกาะ

โดยรอบ โดยเฉพาะวนัท่ีอากาศแจ่มใส จะสามารถมองเห็นไดไ้กลถึง เกาะแทมาโด 

หรือเกาะสชึมิะ ในประเทศญ่ีปุ่ น เลยทีเดยีว 

พาทกุท่านเดินทางสู่ Songdo Skywalk (ซงโดสกำยวอลค์) ซึ่งมีความหมายใน

ภาษาองักฤษว่า ซงโดคลาวดว์อลค์เวย ์(Songdo Cloud Walkway) เป็นเสน้ทาง

เดินที่เป็นสะพาน ท่ีมีรูปรา่งโคง้คลา้ยกบัมงักร ทอดยาวเหนือน า้ทะเล บรเิวณรมิ

ชายหาดซงโด โดยทางเดินมคีวามกวา้ง 2.3 เมตร และมีความยาวกวา่ 396 เมตร 

ทกุท่านสามารถเพลิดเพลิน กบัทิวทศันอ์นังดงามรอบๆ บรเิวณชายหาดซงโด ซึง่

คณุจะสามารถรูส้กึราวกบัวา่ คณุก าลงัเดินอยูก่ลางทะเล โดยมบีางส่วนของ

สะพานเป็นบรเิวณที่มีพืน้กระจกใส ท่ีคณุสามารถมองเห็น น า้ทะเลสีฟ้าคราม

ดา้นล่างไดอ้ีกดว้ย 

 



พาทกุท่านเดินทางสู่ Gamcheon Culture Village (หมู่บ้ำนวฒันธรรมคัม

ชอน) เป็นหมู่บา้นท่ีเกิดจากการตัง้รกราก ยา้ยถิ่นฐานของชาวเกาหลี ซึ่งหนีภยัจาก

สงครามเกาหลี ในระหวา่งปี ค.ศ. 1950 -1953 และอาศยัอยู่จนถงึปัจจบุนั ดว้ย

ลกัษณะการสรา้งบา้นเรือนผ่านถนนทกุสาย ท่ีเรยีงรายไปตามแนวภเูขา จนเป็น

ขัน้บนัไดที่เป็นระเบียบ และดสูวยงามแปลกตา ไปกบัสีสนัท่ีสลบัไปมาของตวับา้น

และหลงัคา จงึกลายเป็นเอกลกัษณส์ าคญัของหมู่บา้นแห่งนี ้จนไดร้บัฉายาวา่ “มา

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

ความสวยงามแปลกตา ของหมู่บา้นแห่งนีแ้ลว้ ภายในหมู่บา้นยงัมสีถานท่ี และส่ิง

อ านวยความสะดวก ซึง่ท าใหค้ณุเพลิดเพลิน ไปกบัการเดินท่องเที่ยวภายในหมู่บา้น ไดแ้ก่ พิพิธภณัฑข์นาดเล็ก, รา้นศิลปะ, 

รา้นขายของที่ระลกึ, คาเฟ่, รา้นกาแฟ, รา้นอาหารหลากหลายประเภท และอื่นๆ อีกมากมาย 

อิสระอำหำรเย็น ถงึเวลาที่รอคอยส าหรบัท่านท่ีตอ้งการความแปลกใหม่ หรือรบัประทานเมนู

เกาหลีที่ไม่มีบรกิารในทวัร ์แต่เป็นเมนทูี่อยากทานมาก ท่านจะไดส้มัผสัประสบการณใ์หม่ๆ ไม่

ว่าจะเป็นวฒันธรรมเรื่องอาหาร การสั่งอาหาร และอื่นๆท่ีน่าตื่นหตูื่นตา 

ทีพ่กั Hotel The Mark Haeundae  (หรือเทยีบเท่ำ) 

 

 

อาหารเชา้ : รบัประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม 

พาทกุท่านเดินทางสู่ ล็อตเตด้ิวตีฟ้รีปูซำน เป็นรา้นคา้ปลอดภาษีชัน้น าระดบัโลก 

และสถานท่ีส าหรบัการชอ้ปป้ิง ท่ีมีการบรกิารแบบครบวงจร ภายในมีรา้นบตูิก แบรนด์

ชัน้น ากว่า 50 รา้นคา้ และสินคา้ปลอดภาษี มีสินคา้หลากหลายประเภท ใหไ้ดเ้ลือกซือ้

เลือกหา ไดแ้ก่ น า้หอม, เครื่องส าอาง, สินคา้แฟชั่น, แว่นตา, แวน่ตากนัแดด, 

เครื่องใชไ้ฟฟ้า, ผา้ปทูี่นอน, ยาสบู, นาฬิกา และอ่ืนๆ อีกมากมาย 

น าทกุท่านเดินทางสู่ ตลำดตลำดวอลค์กิง้สตรีทนัมโพดง (Nampodong) แหล่งช้

อปเมืองปซูาน แหล่งชอ้ปป้ิงอนัดบัตน้ๆท่ีขาชอ้ปแหลกทัง้หลายรูจ้กักนัเป็นอยา่งดี 

เพราะยา่นนีถื้อเป็นศนูยร์วมแฟชั่นชัน้น าของหนุ่มสาวปซูาน และนกัท่องเที่ยวเลยก็วา่

ได ้หากอยากดเูทรนดก์ารแต่งตวั เหล่สาวหนา้เดง้ หรือจะมองหนุม่หนา้ใส มาที่นี่รบัรอง

ว่าไม่ผิดหวงัแนค่่ะ ถา้จะใหเ้ปรียบก็คลา้ยๆกบัยา่นสยามของบา้นเรานั่นเอง รวมถึง

อาหารฟดูสตรีท อาหารทอ้งถิ่นตา่งๆอกีเพียบ 

วันทีห่้ำของกำรเดนิทำง  ล็อตเต้ดวิตีฟ้รีปูซำน – ตลำดวอลค์กิง้สตรีทนัมโพดง -  ปูซำนทำวเวอร ์- กรุงเทพฯ 
 



พาทกุท่านเดินทางสู่ ปูซำนทำวเวอร ์ที่เป็นอีกหน่ึงแลนดม์ารค์ส าคญั ซึง่อยูใ่นบรเิวณของ 

อทุยานยงดซูาน (Yongdusan Park) และเป็นสถานท่ีท่องเที่ยวยอดนิยมอกีแห่ง ส าหรบั

การชมววิทิวทศัน ์ท่ีสวยงามทัง้ในยามกลางวนัและยามค ่าคืน ของเมืองปซูาน ปซูานทาว

เวอรถ์กูสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1973 เพื่อเป็นจดุชมวิว หอคอยสงู 120 เมตร เป็นสถานท่ี

ส าหรบั การพกัผ่อนหย่อนใจซึง่แตกตา่งจากหอคอยอื่นๆ ท่ีมีหอสงัเกตการณ ์เพื่อใชเ้ป็น

หอส่งสญัญาณโทรทศันแ์ละวิทย ุบรเิวณชัน้ล่างของอาคาร ยงัมีในส่วนของแกลเลอร่ี และ

รา้นขายของที่ระลกึ รวมถึงงานหตัถกรรม แบบดัง้เดิมของเกาหลี 

 

อิสระอำหำรกลำงวนั ถึงเวลาที่รอคอยส าหรบัท่านท่ีตอ้งการความแปลกใหม่ หรือ

รบัประทานเมนเูกาหลีที่ไม่มีบรกิารในทวัร ์แตเ่ป็นเมนทูี่อยากทานมาก ท่านจะไดส้มัผสั

ประสบการณใ์หม่ๆ ไมว่่าจะเป็นวฒันธรรมเรื่องอาหาร การสั่งอาหาร และอื่นๆท่ีน่าตื่นหู

ตื่นตา 

 

ถึงเวลาอนัสมควรพาทกุท่านเดินทางกลบัประเทศไทย สายการบิน JEJU AIR โดยมีเจา้

หนา้คอยดแูลขัน้ตอนการเชคอิน ตั๋วเครื่องบิน และอ านวยความสะดวก เพื่อส่งทกุทา่น

กลบัดว้ยความสวสัดิภาพ และความประทบัใจ Flight : 7C2251 เวลา : 20.30-00.10 

 

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

 

อตัราค่าบริการ BUSAN 5D3N 

พีเรียตเดินทาง ราคาโปรโมชัน่ ราคาปกติ พกัเด่ียวเพ่ิม 

มถิุนายน : 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.- 



 

ข้อก ำหนดและเงือ่นไข 

1. กำรส ำรองทีน่ั่ง 

• แพคเกจนีส้ามารถออกเดินทางตัง้ 10 ท่านขึน้ไป 

• การลงทะเบยีน K-ETA ผูเ้ดินทางสามารถท าไดเ้อง หรือใหท้างบรษิัทด าเนินการใหค้ดิคา่บรกิารรวมค่าสมคัร 500 

บาท(กรณีจองทวัรก์บัเราเทา่นัน้) 

 กำรช ำระเงนิ : 

• ช าระมดัจ า 50% และช าระส่วนที่เหลือก่อนเดินทางขัน้ต ่า 15 วนั 

• หากท่านใหบ้รษิัททะเบียนK-ETA ให ้กรุณาจองล่วงหนา้ขัน้ต ่า 14วนั และตอ้งมดัจ า 50%  (ผลอนมุตัิ ช าระส่วนท่ี

เหลือก่อนเดินทาง 15วนั หรือช าระทนัที / ผลไม่อนมุตัิ คืนมดัจ าและหกัค่าลงทะเบียน+มดัจ าตั๋ว = 3,500 บาท) **** 

กรณีลกูคา้จองกระชัน้ชดิ บรษิัทจ าเป็นตอ้งออกตั๋วเพื่อป้องกนัท่ีนั่งหลดุ และผลK-ETAไม่อนมุตัิ คืนมดัจ าและหกั

ค่าลงทะเบียน+ตั๋ว = 5000บาท  

• หากจองทวัรก์่อนเดินทางนอ้ยกวา่ 7วนั ช าระเต็มเท่านัน้ 

• กรณีมดัจ า และไม่ช าระส่วนท่ีเหลือถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่สามารถเรียกรอ้งคืนเงินไดท้กุกรณี 

กำรบริกำรตำมนโยบำยควบคมุโรคทีบ่ริษทัจัดกำรให้ : 

• ลงทะเบียน K-ETA เราเป็นตวัแทนลงทะเบียนตามขอ้มลูที่ท่านใหม้า หากไม่ผ่านหรือไม่ไดร้บัการอนมุตัิ ไม่สามารถ

เรียกรอ้งคืนเงินและค่าบรกิารได ้หรือหากท่านเขา้เกาหลีแลว้ ไม่ผ่านด่านตรวจคนเขา้เมือง ก็ไม่สามารถเรียกรอ้งคืน

เงินไดเ้ช่นกนั ***ค่าสมคัรและบรกิาร 500 บาท 

• การลงทะเบยีน Q-Code ยกเวน้การกกัตวั ท่านตอ้งแสดงเอกสารภาษาองักฤษที่เชื่อถือได ้เช่น วคัซีนพาสปอรต์ และ

ไดร้บัวคัซีนขัน้ต ่าเข็ม2 ไม่เกิน 180วนั (ยกเวน้ Johnson เข็ม1ไม่เกิน 180วนั) หากเป็นเข็มบสูเตอร ์ตอ้งก่อน

เดินทาง 14วนั ***ไม่มีคา่ใชจ้า่ย 

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

• การลงทะเบยีน Thailand Pass เพื่อกลบัเขา้ประเทศไทย***ไม่มคี่าใชจ้า่ย  

หมำยเหตุ : 

• ท่านตอ้งยื่นผลตรวจโควิด ATK ก่อนขึน้เครื่อง 24 ชั่วโมง  กรณีผลเป็นบวก หรือติดโควิด สามารถยา้ยวนัเดินทาง

เฉพาะท่านท่ีติดโควดิมเีอกสารจากทางโรงพยาบาล หกัคา่ใชจ้า่ยตามจรงิ หรือยกเลิกสามารถรีฟันคืนไดเ้ฉพาะคา่ตั๋ว

ตามกฏสายการบินเท่านัน้ 

• ท่านอื่นในคณะหากตอ้งการยกเลิก หรือยา้ยวนัจะตอ้งมีคา่ใชจ้า่ยตามเงื่อนไขปกติ (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถยกเลิกได)้ 



• ราคานีส้  าหรบัพาสปอรต์ไทยเทา่นัน้ หากเป็นตา่งชาตมิีคา่ใชจ้า่ยเพิ่ม 3000 บาท และตอ้งท าตามเงื่อนไขการเขา้

ประเทศเกาหลีใต ้

2. กำรยกเลกิกำรเดินทำง 

• ยกเลิกการจองไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั ก่อนวนัเดินทาง Refund ได ้100% ของยอดที่ช าระแลว้ 

• ยกเลิกการจองไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั ก่อนวนัเดินทาง Refund ได ้50% ของยอดที่ช าระแลว้ 

• ยกเลิกการจองนอ้ยกวา่ 15 วนั ก่อนวนัเดินทาง ไม่สามารถ Refund ได ้

• ยกเลิกจากเหตสุดุวิสยั เช่น ภยัธรรมชาติ โรคระบาด สงคราม สามารถ Refund ไดแ้ต่หกัคา่ใชจ้า่ยตามจรงิ ๆ 

• ราคาโปรโมชั่น/แคมเปญ/อีเวน้ทต์่างๆ ไม่สามารถยกเลิก/Refund ไดท้กุกรณี 

• ช่วงเทศกาล long weekend/Charter flight/Extra flight ไมส่ามารถยกเลิก/เปลี่ยนชื่อ/Refund ไดท้กุกรณี 

รำคำนีร้วม 

• ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลบัพรอ้มคณะ(JEJU AIR) 

• ค่าภาษีสนามบิน ทกุแหง่ที่มี 

• ค่าอาหารมือ้เชา้ที่โรงแรม 

• ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  

• ค่าที่พกัระดบัมาตรฐาน จ านวนคนืตามระบใุนโปรแกรม (1หอ้งพกั2-3ท่าน) 

• ค่ารถรบั-ส่ง และน าเที่ยวตามรายการ 

• ค่าน า้หนกักระเป๋าสมัภาระทา่นละ 15 กก. /1ชิน้ 

• ค่าหวัหนา้ทวัรผ์ูช้  านาญเสน้ทาง น าท่านท่องเท่ียวตลอดรายการในต่างประเทศ (ขอสงวนสิทธ์ิหวัหนา้ทวัรไ์ม่บินขึน้ไป

พรอ้มกรุ๊ปทวัร)์ 

• ค่าประกนัอบุตัเิหตรุะหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 

รำคำนีไ้ม่รวม 

• ค่าลงทะเบียน K-ETA 

• ค่าตรวจ PCR ที่สนามบินกิมแฮ และที่อื่นๆ(หากใช)้ 

• ค่าธรรมเนียมทิปคนขบัรถและมคัคเุทศกท์อ้งถิ่น 1,500 บาท หรือ 50,000 วอน ต่อท่านตลอดทรปิ 

• ค่าวซี่าส าหรบัพาสปอรต์ ต่างดา้ว (ผูเ้ดินทางตอ้งยื่นดว้ยตนเองเท่านัน้) 

• ค่าน า้หนกักระเป๋าสมัภาระ ที่เกนิก าหนด 

• ค่าใชจ้า่ยส่วนตวั อาทิ ค่าท าหนงัสือเดินทาง, คา่มินิบารโ์รงแรม, ค่าซกัรีด, ค่าอาหารและเครื่องดืม่นอกเหนือรายการทวัร ์

• ค่าภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีออกใบเสรจ็เตม็รูปแบบ) 

• ค่าปรบั หรือค่าธรรมเนียมหากไมส่ามารถผ่านด่านตรวจคนเขา้เมอืง 



• กรณีท่านติดโควิทท่ีเกาหลีตอ้งเสียค่าใชจ้่ายค่ากกัตวัดว้ยตวัเอง 7วนั 

1. กำรผ่ำนดำ่นตรวจคนเข้ำเมือง 

• หากผูเ้ดินทางไม่ผา่นการตรวจคนเขา้เมือง ทัง้ขาออกจากไทย และขาเขา้เกาหลี ไม่สามารถ Refund ไดท้กุกรณี 

• หากผูเ้ดินทางไม่ผา่นการตรวจคนเขา้เมืองเกาหลีใต ้บรษิัทไมม่ีอ  านาจใดๆ หรือส่วนเก่ียวขอ้งใดๆ ผูเ้ดินทางตอ้ง

จดัการเอกสารส่วนตวั เที่ยวบิน และค่าใชจ้า่ยตา่งๆที่เกดิขึน้เองทัง้หมด 

2. หมำยเหต ุ

กรุณำอ่ำนและท ำควำมเข้ำใจข้อตกลงด้ำนล่ำงโดยละเอียดก่อนท ำกำรจองทุกคร้ัง 

1. หนงัสือเดินทาง ตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน (หากหนงัสือเดินทางเหลือนอ้ยกวา่ 6 เดือนท าใหไ้ม่

สามารถเดินทางได ้อยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิัทและไม่สามารถ Refund คา่ทวัรไ์ด)้ 

2. บรษิัทมีสิทธ์ิในการ ปรบัเปล่ียนเท่ียวบิน เสน้ทางบิน ราคา อาหาร โรงแรม และรายการท่องเที่ยว ไดต้ามความ

เหมาะสม โดยค านงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

3. บรษิัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเท่ียวบินทัง้ไปและกลบัโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

4. ทางบรษิัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทาน

อาหารบางมือ้ เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอย่าง ทางบรษิัทฯไดช้ าระคา่ใชจ้่ายใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก 

เดินทางแลว้ 

5. ทางบรษิัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกดิอบุตัิเหตทุี่เกิดจาก 

ความประมาทของตวันกัท่องเที่ยวเอง ี

6. ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพเิศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะทัง้ขาไป-ขากลบั ไม่วา่จากเหตใุดๆ ไม่สามารถ

เปล่ียนแปลงวนั/ชื่อ หรือยกเลิกคนืเงินได ้

7. ทางบรษิัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การ

ก่อจลาจล ภยัธรรมชาติ และโรคระบาด หรือกรณีที่ท่านถกูปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้

เมือง หรือเจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้จากไทยและตา่งประเทศซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิัทฯ 

8. ค่าเดินทางภายในประเทศไทย อยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิัท หากไม่มั่นใจ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ที่ก่อนเพื่อ

ยืนยนัเวลา และการเปล่ียนแปลงจากเหตสุดุวิสยัดงัขอ้ดา้นบน ก็อยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิัทฯ เช่นกนั ไม่

สามารถน ามาเรียกรอ้งคืนไดท้กุกรณี 

9. ขอสงวนสิทธ์ิหอ้งพกัส าหรบัผูท่ี้ไม่เดินทาง ไม่สามารถ Refund หรือใหผู้อ้ื่นใชสิ้ทธ์ิแทนไดท้กุกรณี 

10. หอ้งพกั (Double Bed // Twin Bed) เป็น ON REQUEST ซึ่งบรษิัทไม่สามารถการนัตี ท าไดเ้พยีงรีเควสใหไ้ด้

เท่านัน้ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัการให ้



11. มคัคเุทศก ์พนกังาน หวัหนา้ทวัร ์ไม่มีอ  านาจในการใหค้  าสญัญาใดๆ แทนบรษิัททัง้สิน้ เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผู้

มีอ  านาจของบรษิัทฯก ากบัเท่านัน้ 

12. ทางคณะทวัรไ์ม่มีอ  านาจในการเจรจากบัทางกองตรวจคนเขา้เมือง และทางคณะทวัรจ์ะออกเดินทางจากสนามบิน

หลงัเวลาเครื่องลงประมาณ 1 ชั่วโมง หากท่านไม่มาแสดงตนถือว่าสละสิทธ์ิในการรว่มเดินทาง หากท่านล่าชา้ในการ

ผ่านด่านตรวจคนเขา้เมือง ตอ้งรบัผิดชอบการเดินทางตามมารวมกบัคณะดว้ยตนเอง โดยไม่สามารถเรียกรอ้ง

ค่าใชจ้า่ย หรือรีฟันค่าทวัร/์ค่าอาหารที่ไม่ไดเ้ขา้รว่มกบัทางทวัรท์กุกรณี 

13. หากท่านมีความประสงคจ์ะขอแยกตวัจากคณะทวัรท์่องเที่ยว ตอ้งยินยอมใหท้างแลนดป์รบั 5,000 บาทต่อวนั เพื่อ

รกัษาตั๋วขากลบั มิเช่นนัน้ถือว่าท่านสละสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางทนัที และไม่สามารถเรียกรอ้งคืนไดภ้ายหลงั 

14. ถา้ลกูคา้มคีวามประสงคไ์มเ่ขา้รา้นคา้ตามที่โปรแกรมก าหนด ตอ้งยินยอมใหท้างแลนดป์รบัรา้นละ 3,000 บาท เพื่อ

ความเป็นระบบ และถกูตอ้งตามเงื่อนไขท่องเที่ยวที่ทา่นไดซ้ือ้มา 

15. ถา้ลกูคา้ตดิโควิทท่ีเกาหลี จะไมส่ามารถรีฟันค่าทวัรไ์ดท้กุกรณี (และท่านตอ้งช าระค่ากกัตวั/ค่าโรงพยาบาลเอง

ทัง้หมด) 

เม่ือท่ำนตกลงจองช ำระเงนิไม่ว่ำทัง้หมดหรือบำงส่วน ทำงบริษัทฯจะถือว่ำท่ำนได้ยินยอม และยอมรับใน
ข้อก ำหนด เงือ่นไข และข้อตกลงต่ำงๆ ทีไ่ด้ระบุไว้แลว้ทัง้หมด 


