
 

 

 

 

รหัสโปรแกรม : 25642 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่ตรวจสอบ( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  โปรแกรมการเดนิทาง 

หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน-สะพานควังอันรี-อิสระท่องเที่ยวด้วยตัวเอง ย่านแฮอนุแด 

รถรางแคปซูลบลูไลน์แฮอุนแด-วัดแฮดง ยงกุงซา-ตลาดวอล์คก้ิงสตรีทนัมโพดง 

ภูเขาฮัลลาซาน-ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง-ถนนสายรุ้งเชจู-ศูนย์แสดงชุดเครื่องนอนSESA LIVING  

ชายหาดอีโฮเทอู-ซุปเปอร์มาร์เก็ต ละลายเงินวอน-ร้านค้าปลอดภาษี LOTTE DUTY FREE 



 

 

จุดนัดพบแรกสนามบินสุวรรณภูมิ เป็นสนามบินนานาชาติประจำประเทศไทย เวลานัดหมาย : 22:30 เที่ยวบิน : 7C2244 

 

  

เที่ยวบินออกเดินทางจากสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ เวลา : 02.30 - 03.30 เทีย่วบิน : 7C2244 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5-6ชั่วโมง 

09.35-10.30 น. พาท่านเดินทางถึงสนามบินเชจูอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ต หลังจากผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง รับกระเป๋าที่สายพาน 
ออกมาพบกับผู้นำทัวร์เพื่อทำการยืนยันตัวตนการเข้าร่วมทัวร์ และเตรียมตัวบริเวณจุดนัดพบเพื่อออกเดินทางท่องเที่ยวพร้อมกัน 

พาท่านเดินทางสู่สนามบินภายในประเทศ สนามบิน Jeju Airport สู่สนามบนิกิมแฮ หรือ สนามบินแทกู 

(สงวนสิทธิ์ เวลาบิน / เที่ยวบิน / สายการบิน / สนามบิน ขึ้นอยู่กับทางบริษัทเท่าน้ัน) 

 อาหารกลางวันพร้อมเสริฟด้วยเมนูขึ้นชื่อเมืองปูซาน ทเวจี-กุกบับ เป็นซุปน้ำข้าว ตัวน้ำซุปจะเป็นสีขาว หอม 
หวาน ใส่เนื้อหมูที่ผ่านการนึ่งจนนุ่ม เป่ือย ในน้ำซุปก็จะมีผัก ต้นหอมยักษ์ เวลารับประทานปรุงรสด้วยซอสโคชู
จัง เซอุจัง รสชาติจะละมุนลิ้น ทานคู่กับข้าวสวย เครื่องเคียงต่าง อาทิ กิมจิผักกาด กิมจิหัวไชเท้า 

 

พาทุกท่านเดินทางสู่ Gamcheon Culture Village (หมู่บ้านวัฒนธรรมคัม
ชอน) เป็นหมู่บ้านท่ีเกิดจากการตั้งรกราก ย้ายถิ่นฐานของชาว  เกาหลี ซึ่งหนี
ภัยจากสงครามเกาหลี ในระหว่างปี ค.ศ. 1950 -1953 และอาศัยอยู่จนถึง
ปัจจุบัน ด้วยลักษณะการสร้างบ้านเรือนผ่านถนนทุกสาย ที่เรียงรายไปตามแนว
ภูเขา จนเป็นขั้นบันไดที่เป็นระเบียบ และดูสวยงามแปลกตา ไปกับสีสันที่สลับไปมา
ของตัวบ้านและหลังคา จึงกลายเป็นเอกลักษณ์สำคัญของหมู่บ้านแห่งนี้ จน
ได้รับฉายาว่า “มาชูปิกชูแห่งปูซาน” (Machu Picchu of Busan) ในปี ค.ศ. 

2015 นอกเหนือไปจากความสวยงามแปลกตา ของหมู่บ้านแห่งนี้แล้ว ภายในหมู่บ้านยังมีสถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวก ซึ่งทำให้คุณ
เพลิดเพลิน ไปกับการเดินท่องเที่ยวภายในหมู่บ้าน ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ขนาดเล็ก, ร้านศิลปะ, ร้านขายของที่ระลึก, คาเฟ่, ร้านกาแฟ, 
ร้านอาหารหลากหลายประเภท และอื่นๆ อีกมากมาย 

พาท่านเที่ยวชายหาดสะพานควังอันรี เป็นสะพาน2ชั้นข้ามทะเล ที่สุดอลังการของปูซาน 
เมืองท่าอันดับ1ของประเทศเกาหลีใต้ ความยาวของสะพาน 6500 เมตร ถือเป็นสะพานที่
ยาวเป็นอันดับ2 ของประเทศ รองจากสะพานอินชอน เปิดใช้งานเมื่อปี2002 ต้อนรับการเป็น
เจ้าภาพ Asian Games ชายหาดเป็นทรายขาวละเอียด น้ำทะเลสีสวย วิวงดงาม รวมถึงร้าน
กาแฟ คาเฟ่น่ารักๆ ให้ท่านได้เชคอิน ถ่ายรูป 

อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย 

ที่พกั  Toyoko Inn Busan Haeundae2 / หรอืเทยีบเท่า 

 

วนัแรกของการเดนิทาง      พบกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมูิ-ออกเดนิทางจากสนามบนิสวุรรณภมูิ 
 

วนัทีส่องของการเดนิทาง     หมูบ่า้นวฒันธรรมคมัชอน-สะพานควงัอนัร ี
 



 

 

รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรมที่พัก เป็นสไตล์บุฟเฟ่ต์แบบฉบบัเกาหลี 

ให้ท่านได้ออกแบบการท่องเที่ยวอย่างอิสระด้วยตัวเอง ย่านแฮอุนแด ซึ่งที่พักเราอยู่ล้อมรอบด้วยที่เท่ียวหลากหลาย ท่านจะได้ใช้เวลา
อย่างเต็มท่ีในจุดท่องเที่ยวที่ท่านชื่นชอบ โดยไม่จำกัดในเรื่องของเวลา ซึ่งจะตอบโจทย์ของแต่ละครอบครัวได้อย่างเต็มที่ 

สถานทีท่อ่งเทีย่วแนะนำ 

 Nurimaru APEC House  (หอประชุมสุดยอดผู้นำเอเปค นูรีมารู) ซึ่งเป็นหอประชุมที่มี รูปแบบทาง
สถาปัตยกรรม แบบดั้งเดิมของเกาหลี ผสมผสานกับความทันสมัยได้อย่างลงตัว ทำให้มีชื่อเสียงในระดับ
นานาชาติ และเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยว ที่มีชื่อเสียงในเมืองปูซาน  คำว่า Nurimaru APEC House 
เป็นการผสมผสานระหว่างคำภาษาเกาหลี นูรี (Nuri) ซึ่งหมายถึงโลก, คำว่ามารู (Maru) หมายถึงปกติ 
และคำว่าเอเปคเฮาส์ (APEC House) ซึ่งมีความหมายโดยรวมคือ บ้านที่ผู้นำโลกมาพบกัน เพื่อจัดการ
ประชุมเอเปค 

 สวนสนุก Lotte World Adventure Busan : ล็อตเต้เวิลด์ แอดเวนเชอร์ ปูซาน (เปิดตัว
ในปี 2022) การต่อยอดความสำเร็จของสวนสนุก Lotte World Seoul ในกรุงโซล ที่เปิด
มาตั้งแต่ปี 1989 โดยสวนสนุกแห่งใหม่นี้มีพ้ืนที่ใหญ่กว่า สวนสนุก Lotte World ในกรุง
โซลถึง 4 เท่า ล็อตเต้ เวิลด์ เมจิก ฟอเรสต์ สวนสนุกล็อตเต้สไตล์ยุโรปแห่งแรกของเอเชีย
ที่จัดเต็มความอลังการใหญ่กว่าล็อตเต้เวิร์ลถึง 4 เท่า ทั้งเครื่องเล่นสุดมันส์ มาพร้อม
บรรยากาศสุดพีคมุมปัง ๆ ให้ถ่ายรูปคือเยอะมาก หลัก ๆ แล้วจะแบ่งออกเป็น 6 ธีมโซน 

โดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากเทพนิยายผสมผสานกับธรรมชาติ 
 ชายหาดแฮอุนแด Haeundae Beach ชายหาดที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในเกาหลีใต้  ชายหาดทรายละเอียด 
ยาว 1.5 กิโลเมตร และยังเป็นสถานที่จัดงานเทศกาลต่างๆ ตลอดทั้งปี ถูกตั้งชื่อโดยนักปราชญ์นามว่า 
ชอย ชี วอน (Choi Chi-won) ในยุคสมัยของรวงค์ชิลลา เดินทางมาท่ีชายหาด แล้วประทับใจในความ
สวยงาม จึงเขียนคำว่า “Haeundae : แฮอุนแด ” ไว้บนกำแพงหิน คนท่องถิ่นเลยเรียกใช้ชื่อนี้เรื่อยมา 
ชายหาดแฮอุนแดมีความยาว 1.5 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่กว่า 58,400 ตารางเมตร 

 ตลาดแฮอุนแด เป็นถนนเล็กๆ ที่มีร้านอาหารเปิดขายกันตั้งแต่เช้าเรื่อยไปจนถึงเที่ยงคืน ปัจจุบันย่าน 
ตลาดแฮอุนแด มีการก่อสร้างถนน และอาคารใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมาย เพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก 
เรียกว่า ยิ่งดึก ยิ่งคึกคัก ถึงแม้ว่าความเจริญจะรายล้อมเข้ามามากมาย แต่ความน่าสนใจของตลาดแบบ
ดั้งเดิม ตลาด Haeundae Traditional Market ก็ยังมีเสน่ห์มาจนถึงทุกวันนี้ อาหารแนะนำ ของทอด โอ
เด้งเสียบไม้ ข้าวห่อสาหร่าย และต๊อกโบกี เป็นถนนสายอาหารแบบด้ังเดิมที่อยู่คู่กับชายหาด Haeundae  
(อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย) 

อสิระอาหารกลางวนั/อิสระอาหารเยน็ 

   ที่พกั  Toyoko Inn Busan Haeundae2 /หรอื เทยีบเท่า 

 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง    อสิระทอ่งเทีย่วดว้ยตวัเอง ยา่นแฮอนุแด เตม็วนั 
  



 

 

รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรมที่พัก เป็นสไตล์บุฟเฟ่ต์แบบฉบับเกาหลี 

พาท่านสัมผัสประสบการณ์ใหม่ กับการนั่งสกายแคปซูล บนรางรถไฟลอยฟ้า เลียบ
ทะเลแฮอุนแด เมืองท่าอันดับ1ของประเทศเกาหลีใต้ ตัวแคปซูลหนึ่งคันจะนั่งได้ 4
ท่าน แต่ละแคปซูลก็จะมีสีสันสดใส น้ำเงิน แดง เหลือง เขียว แล่นสลับๆกันไป สีสวย
ตัดกับท้องฟ้า แล่นคู่ขนานกับรถไฟชมทะเลด้านล่าง ระหว่างนั่งในแคปซูลท่านจะได้
ชมวิวเมืองปูซานได้ทั้งซ้ายและขวา แคปซูลจะแล่นช้าๆให้เราไปชื่นชมความงาม ของ
วิวทะเล และวิวตัวเมือง ถือว่าเป็นที่เที่ยวเปิดใหม่ล่าสุด ที่น่าไปเที่ยวมากๆเลยทีเดียว 

พาทุกท่านเดินทางสู่ วัดแฮดง ยงกุงซา ตั้งอยู่บนชายฝ่ังตะวันออกเฉียงเหนือ ของเมืองปูซาน เป็นวัดที่สร้างบนเหล่าโขดหินริมชายหาด ที่
แตกต่างไปจากวัดส่วนใหญ่ ซึ่งมักจะสร้างอยู่ตามเชิงเขา วัดแห่งนี้ก่อตั้งโดย พระผู้
ยิ่งใหญ่ซึ่งมีนามว่า พระนาองซูโดซา ซึ่งเป็นที่ปรึกษาของกษัตริย์คงมินวังแห่งโครยอ เมื่อ
ทุกท่านเดินเท้าเข้าสู่วัดแห่งนี้ จากประตูซุ้มมังกรสีทองอร่าม เดินผ่านอุโมงค์ขนาดเล็ก 
ไปสู่บันไดหิน 108 ขั้นและโคมไฟหิน ซึ่งเป็นจุดสำหรับชมวิว และความงดงามของท้องทะเล
สีฟ้าคราม ก่อนจะเดินต่อลงไปสู่บริเวณซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์
องค์สีดำ ซึ่งตั้งตระหง่านอยู่บนโขดหิน และมีท้องทะเลกว้างเป็นฉากหลังและเมื่อคุณเดิน

ไปตามสะพานท่ีทอดยาว และนำพาคุณเข้าสู่บริเวณภายในของวัด ซึ่งประกอบไปด้วยวิหารและศาลา ที่เรียงรายลดหลั่นกันไปตามโขดหิน 
โดยบริเวณด้านหน้าของวิหารหลัก มีเจดีย์หินสูง 3 ชั้น และสิงโต 4 ตัว เป็นสัญลักษณ์ของความสนุก, ความโกรธ, ความเศร้า และ
ความสุข นอกจากนี้ภายในวัด ยังมีองค์เจ้าแม่กวนอิม, พระสังกัจจายน์องค์สีทองอร่าม, ศาลเจ้า และพุทธสถานอื่นๆ อีกหลายแห่ง 

อสิระอาหารกลางวนั 

นำทุกท่านเดินทางสู่ ตลาดตลาดวอล์คกิ้งสตรีทนัมโพดง (Nampodong) แหล่งช้อปเมืองปูซาน 
แหล่งช้อปปิ้งอันดับต้นๆที่ขาช้อปแหลกทั้งหลายรู้จักกันเป็นอย่างดี เพราะย่านน้ีถือเป็นศูนย์รวม
แฟชั่นชั้นน าของหนุ่มสาวปูซาน และนักท่องเที่ยวเลยก็ว่าได้ หากอยากดูเทรนด์การแต่งตัว เหล่สาว
หน้าเด้ง หรือจะมองหนุ่มหน้าใส มาที่นี่รับรองว่าไม่ผิดหวังแน่ค่ะ ถ้าจะให้เปรียบก็คล้ายๆกับย่าน
สยามของบ้านเรานั่นเอง รวมถึงอาหารฟูดสตรีท อาหารท้องถิ่นต่างๆอีกเพียบ 

พาท่านเดินทางสู่สนามบินภายในประเทศ สนามบินกิมแฮ หรือ สนามบินแทกู / สู่สนามบินนานาชาติเชจู 

(สงวนสิทธิ์ เวลาบิน / เที่ยวบิน / สายการบิน / สนามบิน ขึ้นอยู่กับทางบริษัทเท่าน้ัน) 

พร้อมเสริฟด้วยเมนู เทจี ยังนยอม คัลบี้ อาหารเกาหลีแบบปิ้งย่างที่มีชื่อเสียงของเกาหลี เป็นการนำเนื้อหมู
ส่วนซี่โครงมาหมักกับเครื่องปรุงจนเนื้อนุ่ม เสิร์ฟให้ท่านได้ย่างสดๆ ร้อนๆ ร่วมรับประทานด้วยกัน วิธีการ
ทานให้ได้อรรสรส ต้องตัดหมูเป็นชิ้นๆ นำผักสด กระเทียม กิมจิ และเครื่องเคียงต่างๆ มาห่อรวมกัน 
รับประทานคำโตๆแบบสไตล์คนเกาหลี หรือทานกับข้าวสวยร้อนๆที่เรามีเสิรฟให้ไม่อั้นก็ได้เช่นกัน 

  ที่พกั Sea & Hotel / Jeju in Hotel / Jeju Nice Hotel  หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่ีข่องการเดนิทาง    รถรางแคปซลูบลไูลนแ์ฮอนุแด-วดัแฮดง ยงกงุซา-ตลาดวอลค์กิง้สตรทีนมัโพดง 
 



 

 

 

รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรมที่พัก เป็นสไตล์บุฟเฟ่ต์แบบฉบับเกาหลี 

พาท่านเดินทางขึ้นสู่ ภูเขาฮัลลาซาน (Hallasan) ภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศเกาหลีใต้ ระดับความ
สูงถึง 1950 เมตรจากระดับน้ำทะเล และเป็นภูเขาไฟต้นกำเนิดของเกาะเชจูอีกด้วย เส้นทางขึ้น
เขาจะมีวิวทิวทัศน์ และธรรมชาติที่สวยงาม ผู้คนนิยมขึ้นมาในช่วงฤดูหนาว เพื่อมาสัมผัสอากาศ
เย็นๆ สูดโอโซนที่บริสุทธิ์ รวมทั้งชมหิมะในช่วงฤดูหนาวด้วย ซึ่งจะปกคลุมเยอะสุดบนยอดเขา 
นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสหิมะที่สะอาด นุ่ม ฟู ท่ามกลางธรรมชาติ สวยงามมากๆ เลยทีเดียว 
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศด้วย สำหรับจุดชมวิวที่เราขึ้นไปนั้น ไม่ใช่ยอดสุดของภูเขา แต่จะเป็น

เส้นทางที่คำนึงเรื่องความปลอดภัยเป็นหลัก 

จากนั้นพาท่านไปรู้จักกับ สมุนไพรที่มีชื่อเสียงของประเทศเกาหลีใต้ Red Pine Oil หรือ น้ำมันสน
เข็มแดง ตามตำหรับยาโบราณสมัยราชวงศ์โชซอน ที่ถูกบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ปัจจุบันได้
นำมาสกัดด้วยวิธีที่ทันสมัยดึงสรรพคุณที่ดีท่ีสุดออกมาในรูปแบบท่ีทานได้ง่าย และบำรุงสุขภาพได้ดี
ที่สุด น้ำมันสนเข็มแดงมีสรรพคุณช่วยในการทำความสะอาดระบบหลอดเลือด เคลียร์หลอดเลือดที่
อุดตัน ลดคลอเลสเตอรอล ความดัน เบาหวาน ป้องกันเส้นเลือด ตีบ แตก ตัน อีกทั้งยังช่วยให้การ
ผ่อนคลาย หลับสนิทมากขึ้น ผิวพรรณดูมีสุขภาพดี รับประทานเป็นประจำ ร่างกายแข็งแรงขึ้น
ตามลำดับ 

พาท่านไปถ่ายรูปกับความสดใสของถนนสายรุ้งบนเกาะเชจู เป็นถนนเลียบชายทะเลด้านเหนือของ
เกาะ เป็นไอเดียศิลปะที่ดีมากๆ เพราะมีการทาสีบนแท่งหินที่เอาไว้กั้นชายทะเลแบบสลับสีแนวสายรุ้ง 
ยาวตลอดเส้นทาง ทำให้เกิดสีสันที่ดึงดูดให้ใครๆที่ผ่านไปมาตรงนี้อดไม่ได้ ที่จะแวะลงมาถ่ายรูป
สร้างสีสัน ไม่ว่าจะเป็นแอคชั่นท่างนั่ง ท่าเดิน หรือครีเอทแอคชั่นสนุกๆได้มากมาย 
 

พาท่านรับประทานเมนูท้องถิ่นประจำเกาะเชจู ช้อป-จัก-ปยอ-กุก คือต้มซุปซี่โครงหมู สมัยก่อน
เกาะเชจูเลี้ยงหมูแทบจะทุกครัวเรือน ซี่โครงของหมูจะถูกนำมาทำซุป ด้วยนำ้ซุปที่ไม่เหมือนใคร 
เพราะจะเป็นซุปข้นเหนียวเล็กน้อย เพราะสูตรเฉพาะที่จะใส่ข้าวเมมิลลงไปด้วย จึงมีรสชาติที่เข้มข้น 
เนื้อหมูจะนุ่ม ร่อนจากกระดูก ละมุนมากๆ เสริฟท่านพร้อมข้าวสวย และเครื่องเคียงตามฤดูกาล 

 

พาท่านเข้าชมและเลือกซื้อชุดเครื่องนอนเพ่ือสุขภาพอันดับหนึ่งของประเทศเกาหลีใต้ Sesa Living 
ที่ใช้เส้นใยในการถักทอถึง 15400 เส้น กันไรฝุ่นได้100% มีการใช้หยกในการทำเส้นใย จึงมี
คุณสมบัติในเรื่องของการบำบัดขณะนอนหลับ ซึ่งเนื้อผ้าจะมีสัมผัสที่นุ่ม ลื่น ไม่มีเสียงดังเมื่อขยับตัว 
และยังปรับอุณหภูมิที่คงที่ให้ร่างกายขณะนอนหลับพักผ่อนอีกด้วย และโชว์รูมแห่งนี้สามารถคืนภาษี
ให้กับนักท่องเที่ยวอีกด้วย 

วนัทีห่า้ของการเดนิทาง   ภเูขาฮลัลาซาน-ศนูยน์ำ้มนัสนเขม็แดง-ถนนสายรุง้เชจ-ูศนูยแ์สดงชดุเครือ่งนอนSESA LIVING 
                                  ชายหาดอโีฮเทอ-ูซปุเปอรม์ารเ์กต็ ละลายเงนิวอน-รา้นคา้ปลอดภาษ ีLOTTE DUTY FREE 
 



พาท่านท่องเที่ยวชายหาดขึ้นชื่อบนเกาะเชจู "อีโฮเทอู" นอกจากความสวยงามของท้องทะเล คาเฟ่
น่ารักๆต่างๆแล้ว ยังมีสัญลักษณ์ที่มองลงมาจากเครื่องบินจะเห็นทันทีที่ถึงเกาะเชจู นั่นก็คือ
ประภาคารรูปม้าสีขาว และสีแดง ม้าถือว่าเป็นสัตว์ประจำเกาะเชจู และใครๆที่มาเที่ยวก็นิยมมา
ถ่ายรูปและเชคอินกันที่นี่เสมอ 

 

จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ Supermarket หรือที่นักท่องเที่ยวเรียกกันว่า "ร้านละลายเงินวอน" ที่นี่มี
ขนม ของฝาก ของพื้นเมืองเกาหลีที่ขึ้นชื่อ ใครๆมาต้องมีติดไม้ติดมือกลับไป อาทิเช่น ขนมชื่อดัง
ต่างๆ ช้อคโกแลตหลายหลายรสชาติ สาหร่ายนานาชนิด รามยอน กิมจิ รวมไปถึงของใช้ใน
ครัวเรือน เช่น กระทะ ตะเกียบ ถ้วยข้าว ซอสปรุงรส วุ้นเส้น รวมถึงของฝากของที่ระลึกมีให้ท่านได้
เลือกซื้อมากมาย เหมือนเอาเงินวอนมากละลายกันอย่างเพลิดเพลินและไม่ต้องกลัวว่าจะใส่กระเป๋า

ไม่พอ เพราะที่นี่พร้อมบริการบรรจุกล่องตามเงื่อนไขของร้านด้วย 

พาท่านช้อปปี้งสินค้าปลอดภาษี เครื่องสำอางค์เกาหลีและต่างประเทศ สินค้าแบรนด์เนม ราคาถูกมาก 

ถึงเวลาอันสมควรพาทุกท่านเดินทางกลับประเทศไทย โดยมีเจ้าหน้าคอยดูแลข้ันตอนการเชคอิน ตั๋วเครื่องบิน 
และอำนวยความสะดวก เพื่อส่งทุกท่านกลับด้วยความสวัสดิภาพ และความประทับใจ 

21.25 - นำท่านเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยเที่ยวบินท่ี 7C2243  

01.25 – ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

อัตราคา่บริการ JEJU BUSAN FREEDOM WINTER 5 วนั 3 คนื 
พเีรยีตเดนิทาง 

ราคาโปรโมชัน่ 
(จำนวนจำกดั) 

ราคาปกต ิ พักเดีย่วเพิม่ 

ธันวาคม : 10-14, 11-15, 12-16, 13-17 29,999 33,999 

8,000.- 

ธันวาคม : 14-18 
มกราคม : 8-12, 9-13, 15-19, 16-20, 22-26, 23-27, 29-2, 30-3 
กุมภาพันธ์ : 5-9, 6-10, 12-16, 13-17, 19-23, 20-24, 26-2,  
27-3, 28-4 

30,999 35,499 

ธันวาคม : 15-19, 16-20, 17-21, 18-22, 19-23, 
มกราคม : 10-14, 14-18, 17-21, 21-25, 24-28, 28-1, 31-4 
กุมภาพันธ์ : 4-8, 7-11, 11-15, 14-18, 18-22, 21-25 

31,999 36,999 

ธันวาคม : 20-24 
มกราคม : 2-6, 3-7, 4-8, 5-9, 6-10, 11-15,12-16, 13-17,  
18-22, 19-23, 20-24, 25-29, 26-30, 27-31 
กุมภาพันธ์ : 1-5, 2-6, 3-7, 8-12, 9-13, 10-14, 15-19, 16-20,  
17-21, 22-26, 23-27, 24-28 

32,999 37,499 

ธันวาคม : 21-25 33,999 38,999 

ธันวาคม : 24-28 35,999 40,999 

ธันวาคม : 25-29 36,999 41,999 

ธันวาคม : 26-30 37,999 42,999 

ธันวาคม : 27-31 38,999 43,999 

ธันวาคม : 28-1 39,999 44,999 

ทารก ( ไมเ่กนิ 2 ป)ี = 7,000.-      จอยกรุป๊ (ไมใ่ชต้ัว๋เครือ่ง) = 17,000.- 

หมายเหต ุ: ราคาโปรโมชั่นมีจำนวนจำกดั หากเตม็ตามจำนวน ราคาปรบัขึ้นตามลำดับ 
กรณุาเช็คราคาอัปเดทกับเซลทุกครัง้กอ่นทำการจอง 

โปรแกรมนี้ 10 ทีน่ั่งคอนเฟิรม์เดินทาง 
1 บสั ม ี35-40 ที่นัง่ 



ขอ้กำหนดและเงือ่นไข 

1. การสำรองที่นั่ง 

แพคเกจนี้สามารถออกเดินทางตั้ง20ท่านขึ้นไป 

การลงทะเบียน K-ETA ผู้เดินทางสามารถทำได้เอง หรือให้ทางบริษัทดำเนินการให้ตามโปรโมชั่นของโปรแกรมทัวร์ 

การชำระเงิน : 

• ชำระเงิน 100% 
• หากท่านให้บริษัทลงทะเบียน K-ETA ให้ กรุณาจองล่วงหน้าขั้นต่ำ 15 วัน และต้องมัดจำเพื่อเริ่มลงทะเบียน (ผลอนุมัติ ชำระส่วน

ทีเ่หลือก่อนเดนิทาง 15 วัน หรือชำระทันที / ผลไม่อนุมัติ คืนมัดจำและหักค่าลงทะเบียน (500 บาท)  **** กรณีลูกค้าจอง
กระชั้นชิด (7-10 วัน) บริษัทจำเป็นต้องออกตั๋วเพื่อป้องกันที่นั่งหลุด ถ้าผล K-ETA ไม่อนุมัติ คืนเงินค่าทัวร์และหัก
ค่าลงทะเบียน (320-500 บาท) + ค่าจองตั๋ว (5000 บาท) 
 

การบริการที่บริษัทจัดการให้ : 

ลงทะเบียน K-ETA เราเป็นตัวแทนลงทะเบียนตามข้อมูลที่ท่านให้มา หากไม่ผ่านหรือไม่ได้รับการอนุมัติ ไม่สามารถเรียกร้องคืนเงินและ
ค่าบริการได้ หรือหากท่านเข้าเกาหลีแล้ว ไม่ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง ก็ไม่สามารถเรียกร้องคืนเงินได้เช่นกัน  
*****ค่าสมัครและบริการ 320-500 บาท****** 
หมายเหตุ : 

ราคานี้สำหรับพาสปอร์ตไทยเท่านั้น หากเป็นต่างชาติมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 3000 บาท และต้องทำตามเงื่อนไขการเข้าประเทศเกาหลีใต้ 

2. การยกเลิกการเดินทาง 

• ยกเลิกการจองไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันเดินทาง Refund ได้ 100% ของยอดที่ชำระแล้ว 
• ยกเลิกการจองไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันเดินทาง Refund ได้ 50% ของยอดที่ชำระแล้ว 
• ยกเลิกการจองน้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันเดินทาง ไม่สามารถ Refund ได้ 
• ยกเลิกจากเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยธรรมชาติ โรคระบาด สงคราม สามารถ Refund ได้แต่หักค่าใช้จ่ายตามจริง ๆ 

• ราคาโปรโมชั่น/แคมเปญ/อีเว้นท์ต่างๆ ไม่สามารถยกเลิก/Refund ได้ทุกกรณี 
• ช่วงเทศกาล long weekend/Charter flight/Extra flight ไม่สามารถยกเลิก/เปลี่ยนชื่อ/Refund ได้ทุกกรณี 

ราคานี้รวม 
 

• ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับพร้อมคณะ(Jeju Air/Jin Air หรือเทียบเท่า) 
• ค่าตั๋วเครื่องบินในประเทศ  
• ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี 
• ค่าอาหารมื้อเช้าที่โรงแรม 
• ค่าที่พักระดับมาตรฐาน จำนวนคืนตามระบุในโปรแกรม (1ห้องพัก2-3ท่าน)  



• ค่ารถรับ-ส่ง ตามรายการ 
• ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ ขาไป-กลับ 15กก/1ชิ้น 
• ค่าหัวหน้าทัวร์ผู้ชำนาญเส้นทาง นำท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ (ขอสงวนสิทธิ์หัวหน้าทัวร์ไม่บินขึ้นไปพร้อมกรุ๊ปทัวร์) 
• ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 

ราคานี้ไม่รวม 

• ค่าลงทะเบียน K-ETA 
• ค่าตรวจโควิด (ถ้ามี) 
• ค่าบริการ (Service Charge) 1,500 บาท หรือ 50,000 วอน ต่อท่านตลอดทริป 
• ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ต ต่างด้าว (ผู้เดินทางต้องยื่นด้วยตนเองเท่านั้น) 
• ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่เกินกำหนด 
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่ามินิบาร์โรงแรม, ค่าซักรีด, ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือรายการทัวร์ 
• คา่รถ ค่าเดินนอกเหนือเส้นทาง  
• ค่าภาษมีูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีออกใบเสร็จเต็มรูปแบบ) 
• ค่าปรับ หรือค่าธรรมเนียมหากไม่สามารถผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง 
• กรณีท่านติดโควิดที่เกาหลีต้องเสียค่าใช้จ่ายค่ากักตัวด้วยตัวเอง 7 วัน 

 

การผา่นดา่นตรวจคนเข้าเมอืง 
หากผู้เดินทางไม่ผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งขาออกจากไทย และขาเข้าเกาหลี ไม่สามารถ Refund ได้ทุกกรณี 
หากผู้เดินทางไม่ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองเกาหลีใต้ บริษทัไม่มีอำนาจใดๆ หรือส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ผู้เดินทางต้องจดัการ
เอกสารส่วนตัว เที่ยวบนิ และค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นเองทั้งหมด 



 
หมายเหตุ 
กรณุาอ่านและทำความเข้าใจข้อตกลงด้านล่างโดยละเอียดก่อนทำการจองทุกครั้ง 
 

1. หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน (หากหนังสือเดินทางเหลือน้อยกว่า 6 เดือนทำให้ไม่สามารถเดินทาง
ได้ อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทและไม่สามารถ Refund ค่าทัวร์ได้) 

2. บริษัทมีสิทธิ์ในการ ปรับเปลี่ยนเที่ยวบิน เส้นทางบิน ราคา อาหาร โรงแรม และรายการท่องเที่ยว ได้ตามความเหมาะสม โดย
คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ 

3. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินทั้งไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
4. ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบาง

มื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก เดินทางแล้ว 
5. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจาก ความ

ประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง 
6. ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะทั้งขาไป-ขากลับ ไม่ว่าจากเหตุใดๆ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวัน/

ชื่อ หรือยกเลิกคืนเงินได้ 
7. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล 

ภัยธรรมชาติ และโรคระบาด หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีกรม
แรงงานท้ังจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

8. ค่าเดินทางภายในประเทศไทย อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท หากไม่มั่นใจ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนเพื่อยืนยันเวลา 
และการเปลี่ยนแปลงจากเหตุสุดวิสัยดังข้อด้านบน ก็อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ เช่นกัน ไม่สามารถนำมา
เรียกร้องคืนได้ทุกกรณี 

9. ขอสงวนสิทธิ์ห้องพักสำหรับผู้ที่ไม่เดินทาง ไม่สามารถ Refund หรือให้ผู้อื่นใช้สิทธิ์แทนได้ทุกกรณี 
10. ห้องพัก (Double Bed // Twin Bed) เป็น ON REQUEST ซึ่งบริษัทไม่สามารถการันตี ทำได้เพียงรีเควสให้ได้เท่าน้ัน ทั้งนี้

ขึ้นอยู่กับทางโรงแรมเป็นผู้จัดการให้ 
11. มัคคุเทศก์ พนกังาน หัวหน้าทัวร์ ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัททั้งสิ้น เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของ

บริษัทฯกำกับเท่านั้น 
12. ทางคณะทัวร์ไม่มีอำนาจในการเจรจากับทางกองตรวจคนเข้าเมือง และทางคณะทัวร์จะออกเดินทางจากสนามบินหลังเวลา

เครื่องลงประมาณ 1 ชัว่โมง หากท่านไม่มาแสดงตนถือว่าสละสิทธิ์ในการร่วมเดินทาง หากท่านล่าช้าในการผ่านด่านตรวจคนเข้า
เมือง ต้องรับผิดชอบการเดินทางตามมารวมกับคณะด้วยตนเอง โดยไม่สามารถเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือรีฟันค่าทัวร์/ค่าอาหาร
ที่ไม่ได้เข้าร่วมกับทางทัวร์ทุกกรณี 

13. หากท่านมีความประสงค์จะขอแยกตัวจากคณะทัวร์ท่องเที่ยว ต้องยินยอมให้ทางแลนด์ปรับ 5,000 บาทต่อวัน เพื่อรักษาตั๋วขา
กลับ มิเช่นนัน้ถือว่าท่านสละสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางทันที และไม่สามารถเรียกร้องคืนได้ภายหลัง 

14. ถ้าลูกค้ามีความประสงค์ไม่เข้าร้านค้าตามที่โปรแกรมกำหนด ต้องยินยอมให้ทางแลนด์ปรับร้านละ 3,000 บาท เพื่อความเป็น
ระบบ และถูกต้องตามเงื่อนไขท่องเที่ยวที่ท่านได้ซื้อมา 

15. ถ้าลูกค้าติดโควิทที่เกาหลี จะไม่สามารถรีฟันค่าทัวร์ได้ทุกกรณี (และท่านต้องชำระค่ากักตัว/ค่าโรงพยาบาลเองทั้งหมด) 
เมือ่ทา่นตกลงจองชำระเงนิไม่วา่ทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษิทัฯจะถอืวา่ท่านไดย้นิยอม และยอมรบัในขอ้กำหนด  

เงือ่นไข และขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุว้แลว้ทัง้หมด 



หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 
➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 

 

https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip

