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วนัแรก   สนามบินสวุรรณภมิู  กรงุเทพฯ 

“ พาสปอรต์ตวัจริงถือติดตวัมาในวนัเดินทางด้วยนะคะ ” 
หวัหน้าทวัรแ์ละเจ้าหน้าท่ีคอยให้การต้อนรบัอ านวยความสะดวก 

กรณีผูโ้ดยสารไมไ่ดม้าเชก็อนิ และไมไ่ดท้ าการยกเลกิการจองก่อนเวลาปิดเคาน์เตอรเ์ชก็อนิ 
หรอืไมไ่ดม้าขึน้เครื่องหลงัจากเชก็อนิเรยีบรอ้ยแลว้ สายการบนิอาจเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมกบัผูโ้ดยสาร 

ผูโ้ดยสารขาออก หน้าเคาน์เตอร ์ สายการบิน ประตูทางเข้า  

เวลา 22.30 น. M Jeju Air 6 
 

ขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงเทีย่วบนิและตารางการบนิของสายการบนิตามทีไ่ดอ้นุมตัิ 
น ้าหนกักระเป๋าใตท้อ้งเครื่อง 15 กโิลกรมั ถอืขึน้เครื่อง 10 กโิลกรมั 

(ไม่มบีรกิารอาหารบนเครื่อง) 

วนัท่ีสอง   สนามบินกิมแฮ – โพฮงัสเปซวอลก์ – ตามรอยซีรี่ย ์Hometown cha cha cha  
 

สายการบิน BKK-PUS เวลาออก เวลาถึง 
Jeju Air 7C2252 01.10 am 08.30 am 

 

ท่านตอ้งสวมหน้ากากระหว่างนัง่โดยสารบนเครื่องบนิ เพือ่ความปลอดภยัของผูโ้ดยสารและลูกเรอื 
ทางสายการบนิไม่อนุญาตใหส้วมหน้ากากทีม่วีาลว์หายใจ 

 
เชา้ ถงึปซูาน ประเทศเกาหลใีต ้ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ (เวลาทอ้งถิน่ทีเ่กาหลใีต ้เรว็กว่า
ประเทศไทย 2 ชัว่โมง กรุณาปรบัเวลาของท่านเพือ่ความสะดวกในการนัดหมาย) หลงัผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้
เมอืง และตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ 

 
Homigot Sunrise Square เคยเป็นบรเิวณของ หมู่บา้นชาวประมง ทีเ่รยีกว่า โฮมกีท ซึง่แปลว่า “หมู่บา้นแห่งเรื่อง
เล่าของเสอื” โดยจตุรสัแห่งนี้ มชีื่อเสยีง และเป็นสถานทีห่ลกั ในการจดังานปีใหม่ของ เมอืงโพฮงั (Pohang) ทีเ่รยีกว่า

เทศกาลพระอาทติยข์ึน้โฮมกีท (The Homigot Sunrise 
Festival) ในระหว่างวนัที ่31 ธนัวาคม – 1 มกราคม 
ของทุกปี เทศกาลแห่งการ เฉลมิฉลองการเขา้สู่ปีใหม่ 
และทีจ่ตุรสัยงันบัเป็นจุด ชมพระอาทติยข์ึน้ทีแ่รก ในวนั
ปีใหม่ของประเทศเกาหลใีต ้ซึง่ภายในงานเทศกาล มี
การจดัแสดงแสงสแีละเสยีง รวมไปถงึการจดัแสดง
คอนเสริต์, การเล่นว่าว และการปล่อยบอลลูนแห่ง
ความหวงั นอกจากนี้ บรเิวณโดยรอบ ยงัมรีา้นอาหาร
ทะเล และเต๊นทข์ายอาหารพืน้เมอืงอกีดว้ย  
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น าทุกท่านเดนิทางสู ่เมืองโพฮงั จากนัน้น าท่านไปยงั“โพฮงัสเปซวอลก์” สกายวอรค์ ลมืการเดนิสะพานแบบเดมิๆ
ไปไดเ้ลยเพราะทีน่ี่บอกเลยว่าไม่ธรรมดาตัง้แต่ดไีซน์ทีป่ระหนึ่งงานศลิป์คลา้ยกบัรางรถไฟเหาะ แถมยงัเป็น
สกายวอรค์ทีใ่หญ่ทีสุ่ดในประเทศเกาหลใีตอ้กีดว้ย 

 
 
 
 
 
 
 

 
อาหารกลางวนั (1) 

อาหารท้องถ่ิน 

 
น าท่านไป ตามรอยซีรียจ์ุดถ่ายท าหลกัของเรื่อง Hometown Cha ChaCha ทีต่ลาดชองฮาวถิชีวีติของชาว
บา้นเมอืงโพฮงัซึง่ทีต่ลาดจะมรีา้นขายอุปกรณ์ตกปลารา้นอาหารรา้นซุปเปอรโ์พราอนุสาวรยีป์ลาหมกึและรา้นกาแฟ
ซึง่ใครไดด้เูรื่องนี้กจ็ะจ าฉากเหล่านี้ทีเ่หน็ในซรียีไ์ดแ้น่นอนปัจจุบนักจ็ะมีนกัท่องเทีย่วแวะเวยีนมาถ่ายรูปเชคอนิตาม
รอยพระนางในเรื่องกนัมากมายพาท่านชม ววิชายทะเลวอลโพ ชายหาดทีพ่ระเอกนางเอกเจอกนัครัง้แรกในเรื่อง 
Hometown Cha ChaCha เป็นอกีหนึ่งฉากสถานทีถ่่ายท าและเป็นจุดทีห่ลายๆคนตอ้งมาตามรอยมาถ่ายรปูกบั
พระจนัทรเ์สีย้วและยงัสามารถเดนิเล่นสดูอากาศบรสิุทธ์รมิชายทะเลไดอ้กีดว้ยพาท่านเทีย่วชม สะพานรปูสมอเรอือกิา
รโีพฮงัทีท่อดออกไปกลางทะเลเป็นจุดชมววิยอดฮติทีใ่ครมาเทีย่วโพฮงัตอ้ง แวะมาเชคอนิสะพานน้ีมรีูปร่างทีเ่ป็น
เอกลกัษณ์ของเมอืงนี้ซึง่อาชพีหลกัจะเป็นอาชพีประมงน ้าทะเลสฟ้ีาสวยและใสมากประภาคารดแีดงสดอยู่ตรงกลาง
ถ่ายรูปตดักบัสทีอ้งฟ้าสวยงามมากๆ ท่านจะไดเ้หน็ววิทัง้ซา้ยขวาและกลางทะเลหรอืจะลงไปเดนิเล่นตรงชายหาดกไ็ด้
อกีดว้ยพาท่านมาเชคอนิถ่ายรปู คลนิิกหมอฟันของคุณหมอยุน นางเอกในเรื่องHometown Cha ChaCha เป็น
โลเคชัน่ในการถ่ายซรียีเ์รื่องนี้นัน่เองซึ่งคลนีิคหนัหน้าออกทะเลทีม่วีวิทะเลทีส่วยมากๆ เงยีบสงบถอืว่าเป็นคลนีิคใน
ฝันของหมอหลายๆ คนเลยทเีดยีว 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า | 4 

 
 

อาหารเยน็ (2) 
รบัประทานอาหารทอ้งถิน่ Jimdak ไก่ผดัซอสถัว่เหลอืง ใส่เสน้มนัฝรัง่เหนียวนุ่ม แครอท มนัฝรัง่ เสริฟ์พรอ้มขา้วสวย 

 
ได้เวลาสมควร 

เชค็อินโรงแรมท่ีพกั Pohang Benikea Pohang Hotel 3* หรือเทียบเท่า 
 

วนัท่ีสาม     ปซูาน – ชงโดคลาวดว์อลค์เวย ์- สะพานชมวิวทะเล ปซูาน 
เชา้    รบัประทานอาหารเช้า ท่ี ห้องอาหารโรงแรม (3) 
 
 

จากนั้นน าท่านไปชม  “น ้ ำมนัสนเข็มแดง”  RED PINE สมุนไพรชื่อดังที่ได้รับความนิยมมากเพราะมีสรรพคุณช่วยลด

ระดับน า้ตาลในเส้นเลือด  ช่วยละลายไขมันในเส้นเลือด  ล้างสารพิษหรือดีทอ็กซ์ เลือดให้สะอาดและเพิ่มการไหลเวียน

ของเลือดได้สะดวกขึ้น เหมาะกับผูป่้วยโรคเบาหวาน ความดัน ไขมันอุดตันในเสน้เลือด คอเลสเตอรอลในเลือดสูง 

ไขขอ้เสื่อม  
 

น าท่านรู้จกั และเขา้ใจ ศนูยฮ์อ๊กเกต็นามู ตน้ไมฮ้๊อกเกต็นามชูนิดนี้เจรญิเตบิโตในป่าลกึบนภูเขาทีป่ราศจาก
มลภาวะและระดบัสงูเหนือน ้าทะเล 50-800 เมตร เมลด็ของพนัธุฮ์๊อกเกต็นี้..ชาวเกาหลรีุ่นใหม่นิยมน ามารบัประทาน
เพือ่ช่วยดแูลตบัให้สะอาดแขง็แรง ป้องกนัโรค ตบัแขง็ไม่ถูกท าลายจากการดื่มแอลกอฮอล ์กาแฟ บุหรี ่สาร
ตกคา้งจากอาหารและยา   
 
น าท่านถึง จตุรสับีไอเอฟเอฟ (BIFF Square) ถูกเปิดตวัอย่างเป็นทางการในปี ค.ศ. 1996 จวบจนถงึปัจจุบนั และ
เป็นสถานทีใ่นการจดังาน เทศกาลภาพยนตรน์านาชาตปิซูาน (Pusan International Film Festival) การเปิดพืน้ทีบ่ี
ไอเอฟเอฟสแควร ์(BIFF Square Ground Opening) 
ซึง่ภายในงานประกอบไปดว้ย กจิกรรมทาง
วฒันธรรม และกจิกรรมต่างๆ ส าหรบันกัท่องเทีย่ว 
ถนนแห่งนี้เป็นสถานทีท่่องเทีย่ว ทางวฒันธรรมที่
ช่วยสง่เสรมิความก้าวหน้า ของอุตสาหกรรม
ภาพยนตร ์ของประเทศเกาหลใีต ้โดยแบ่งออกเป็น
โซนต่างๆ ไดแ้ก่ ถนนแห่งดวงดาว (Star Street) 
และถนนเทศกาล (Festival Street) รวมไปถงึถนน
อาหาร ทีเ่ตม็ไปดว้ยอาหารรมิทาง 
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น าท่าน ซมสะพานชงโดคลาวดว์อลค์เวย ์(Songdo Cloud Walkway) เป็นเสน้ทางเดนิทีเ่ป็นสะพาน ทีม่รีูปร่าง
โคง้คลา้ยกบัมงักร ทอดยาวเหนือน ้าทะเล บรเิวณรมิชายหาดซงโด (Songdo Beach) ซึง่เป็นชายหาดสาธารณะแห่ง
แรก ของประเทศเกาหลใีต ้อยู่ทางดา้นตะวนัตก ของเมอืงปซูาน (Busan) ทางเดนิแห่งนี้มจุีดเริม่ตน้กลางทอ้งทะเลสี
ฟ้า ทีเ่ป็นจุดชมววิทีส่วยงามของทอ้งทะเล ทีม่ฉีากประกอบสสีนัสดใส ของซงโดเคเบลิคารม์ารนี (Songdo Marine 
Cable Car) ทีก่ าลงัเคลื่อนผ่านทอ้งฟ้า และประภาคารสขีาว กลางทอ้งทะเลสฟ้ีาคราม โดยทางเดนิมคีวามกวา้ง 2.3 
เมตร และมคีวามยาวกว่า 396 เมตร ทีท่อดยาวเป็นรปูร่างคลา้ยมงักร ผ่านเกาะเต่าซงโด (Songdo Turtle Island) 
และไปสิน้สุดทีบ่รเิวณรมิ ชายหาดซงโด (Songdo Beach) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาหารกลางวนั (4) 

รบัประทานอาหารท้องถ่ิน บะหมี่เยน็ ปูซาน 

 
น าท่านขึ้น ซงโดแฮซงัเคเบิลคาร ์เป็นรถเคเบลิทางทะเล ทีม่ชีื่อเสยีงอนัเก่าแก่ ของชายหาดซงโด (Songdo 
Beach) ซึง่เดมิถูกสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1964 และถูกใชง้านจนถงึปี ค.ศ. 1988 หลงัจากนัน้ถูกปิดด าเนินงาน มาเป็น
เวลาถงึ 29 ปีมเีคเบลิคารจ์ านวน 39 คนั ทีม่คีวามจุในการรองรบั 8 คนต่อคนั โดยมรีะยะทางวิง่ 1.62 กโิลเมตร จาก
ดา้นตะวนัออกของสวนสาธารณะซงนิม (Songnim Park) ไปยงัฝัง่ตะวนัตกของอุทยานอมันัม (Amnam Park) ใน
เมอืงปซูาน เคเบลิคารป์ระกอบไปดว้ยทีน่ัง่สองแบบ คอื แบบธรรมดาทีเ่รยีกว่า แอรค์รซู (Air Cruise) และครสิตลัครซู 

(Crystal Cruise) เป็นแบบทีม่พีืน้
โปร่งใส ซึง่จะท าใหคุ้ณไดร้บั
ประสบการณ์ ทีน่่าตื่นตาตื่นใจไป
กบั ทศันียภาพแบบพาโนรามา 
360 องศา ทีค่วามสงู 86 เมตร
เหนือระดบัน ้าทะเล โดยใชเ้วลา
เวลาเดนิทาง 8 นาทแีละ 30 
วนิาท ี
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น าท่านถงึ Songdo Yonggung Suspension Bridge สะพานววิทะเล ปซูาน สะพานชมววิแห่งนี้ เปิดตวัครัง้แรกใน
วนัที ่4 มถิุนายน ค.ศ. 2020 : เริม่ตน้จาก สวนสาธารณะอมันัม เชื่อมต่อไปยงั เกาะทงซอม ตวัสะพานมคีวามยาว 
127.1 เมตร กวา้ง 1 เมตร (ก่อนถงึสะพาน มบีนัไดขึน้ลง)  
 

 
อาหารค า่ (5) 

ฟินสดุกบัเมนูเลื่องช่ือและรู้จกักนัดีทัว่โลก ชุดหมูย่าง บุฟเฟ่ต์ (หมูย่างเกาหลี) 
มรีสชาตอิอกหวาน นุ่มและกลมกล่อม เอกลกัษณ์เกาหลแีทค้อืการทานหมยู่าง ห่อคู่กบัผกักาดเขยีวแบบ เมีย่งค าไทย  

โ
ด
ย
ใ
ส่
น ้า
จิ้
ม
เ
ต้

าเจีย้ว (เครื่องจิ้มหมกั ทีช่่วยชรูสอย่างด)ี และเครื่องเคยีงทีช่อบ 

 
 

ได้เวลาสมควร 
เชค็อินโรงแรมท่ีพกั Toyoko Inn Hotel Busan 3* หรือเทียบเท่า 

 
 

 



หน้า | 7 

 
วนัท่ีส่ี  ศนูยเ์ครื่องส าอาง – National Maritime Museum - หมู่บ้านวฒันธรรมคมัชอน –  

           Shinsegae – The bay 101 - Haeundae Night Marke 
เช้า  รบัประทานอาหาร ท่ีห้องอาหารโรงแรม (6) 
 
จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิง “เครื่องส าอางปลอดภาษ”ี COSMETIC SHOP เครื่องส าอางขึน้ชื่อของเกาหล ีอาท ิโบทอ็ก
หน้าเดก็ หน้ากาก LED ช่วยพืน้ฟูสภาพผวิ, SNAIL CREAM (ครมีหอยทาก) , ครมีบ ารุงต่างๆ , CC ครมี ซึง่ราคา
ถูกกว่าทีเ่มอืงไทยเกอืบเท่าตวั และบางผลติภณัฑย์งัไม่มขีายในไทย 
 
จากนัน้ น าท่านชม พิพิธภณัท์การเดินเรือแห่งชาติ National Maritime Museum อยู่ในอาคารขนาดใหญ่ทีจ่ดัแสดง
เกีย่วกบัการเดนิทะเลและสิง่มชีวีติในมหาสมุทรในแงมุ่มต่างๆทัง้ วฒันธรรม, ประวตัศาสตร,์ สิง่ทีม่ชีื่อเสยีง, เรอืแบบ
ต่างๆ, อุตสาหกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัทะเล, สิง่มชีวีติใตท้ะเล และวทิยาศาสตรท์างทะเล พพิธิภณัทก์ารเดนิเรอืชาตมิกีาร
จดัแสดงวตัถุมากกว่า 14,000 ชิน้ ทัง้ทีเ่ป็นโบราณวตัถุทางประวตัศิาสตรท์ีส่ าคญั และทีเ่กีย่วเนื่องไปถงึการพฒันาใน
อนาคต ซึง่จดัแสดงอยู่ทีส่ว่นจดัแสดงถาวรทีแ่บ่งออกเป็น 8 สว่น นอกจากนี้ยงัมพีืน้ทีส่ าหรบัเดก็ทีไ่ดเ้ล่นและเรยีนรูไ้ป
พรอ้มๆกนั รวมทัง้หอ้งสมุด, aquarium และหอ้งดหูนงัแบบ 4d 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนัน้ น าท่านถึง หมู่บ้าน Huinnyeoul Culture Village ตัง้อยู่ในเขตยองโด ปูซาน รา้นคาเฟ่น่ารกัมากมาย มุม
ถ่ายรูปเยอะมาก ผูค้นกน่็ารกั หมู่บา้นทีม่ที ัง้ภูเขาและทะเล กบัววิทีปั่งสุดๆ บา้นเรอืนจะสรา้งเป็นทางยาวขนานไปกบั
ทะเล ภายในหมู่บา้นมอีุโมงคย์าว 70 เมตร เพนทล์ายน่ารกัๆ แถมมทีางเดนิเรยีบชายหาดสวยๆ ใหไ้ดช้ลิลอ์กีดว้ย 
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อาหารกลางวนั (7) 

รบัประทานอาหารทอ้งถิน่ ปลาหมึกผดัเผด็ เสริฟ์พรอ้มขา้วสวย 

 
น าท่าน ชอ้ปป้ิงหา้งสรรพสนิคา้ Shinsegae สาขา Centum City ไดช้ื่อว่าเป็นหา้งทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก เป็นหา้งในเครอื
ของ Shinsegae ทีเ่ป็นตน้ต ารบัของหา้งทีเ่กาหล ีภายในหา้ง Shinsegae Centum City จะเป็นเหมอืนเมอืงเลย มกีาร
ออกแบบทัง้ภายในและภายนอกทีส่วยงาม มทีุกสิง่อย่างใหเ้ลอืกซือ้เลอืกหากนั ตัง้แต่สนิคา้ความงาม แฟชัน่ 
เทคโนโลย ีแบรนดห์รูๆ ครบทุกแบรนด์ รา้นหนงัสอื Kyobo Book Store ทีเ่ป็นรา้นจ าหน่ายหนงัสอืทีม่ขีนาดใหญ่ทีสุ่ด
ในเกาหลใีตเ้ลย ไปจนถงึลานสเกต็น ้าแขง็ สนามไดรก์อลฟ์ สปา สวนุสนุก สวนสตัว ์คาราโอเกะ โรงภาพยนตร ์และ
สวนอาหารจากทัว่ทุกมุมโลก เรยีกไดว้่ามทีุกอย่างเสรจ็สรรพเลยทเีดยีว 
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 หลงัจากนัน้ น าท่านถึง The bay 101 เป็นจุดทีม่คีาเฟ่ รา้นอาหาร และรา้นนัง่ชลิอยู่หลายรา้น แต่ไฮไลทข์องทีน่ี่คอื
ววิตกึสงูทีแ่สงไฟของแต่ละหอ้งตกลงมาสะทอ้นกบัพืน้น ้าดา้นล่าง บอกเลยว่าสวยมากกกกก เลยท าใหท้ีน่ี่กลายเป็น
แลนดม์ารค์ส าหรบัใหห้นุ่มสาวมาถ่ายแสงสยีามค ่าคนืของเมอืงปซูาน โรแมนตกิสุด  

 
จากนัน้ น าท่านสูต่ลาด Haeundae Traditional Market เป็นถนนเลก็ๆ ทีม่รีา้นอาหารเปิดขายกนัตัง้แต่เชา้เรื่อยไป 
จนถงึเทีย่งคนื เสน่หข์องตลาดนี้เริม่เปิดตัง้แต่ 9 โมงเชา้ เรื่อยไปจนถงึ 4 ทุ่ม รา้นอาหารเชา้จะขายของทอด โอเดง้
เสยีบไม ้ขา้วห่อสาหร่าย และต๊อกโบก ีมทีัง้อาหารสด และรา้นอาหาร รอตอ้นรบันกัท่องเทีย่ว 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
อิสระอาหารเยน็ ให้ท่านได้เดินเล่น ช้อปป้ิง ตามอธัยาศยั 

หลงัจบรายการท่องเท่ียว  พาท่านเดินทางกลบัท่ีพกั Toyoko Inn Hotel Busan 3* หรือเทียบเท่า 
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วนัท่ีห้า    ดิวต้ีฟรี - ฮงแด - คอสเมติกชอ็ป - ละลายเงินวอน - ไชน่าทาวน์ ปซูาน -  

          สนามบินสวุรรณภมิู 
เชา้    รบัประทานอาหารเช้า ท่ี ห้องอาหารโรงแรม(8)  พร้อมอ าลาท่ีพกั  
 
จากนัน้น าท่านรูจ้กัและเขา้ใจ สมุนไพรโสมเกาหลี ทีช่่วยเสรมิสรา้งความแขง็แรงใหแ้ก่ระบบย่อยอาหารและปอด 
ช่วยท าใหจ้ติใจสงบและเพิม่พละก าลงัโดยสว่นรวมสรรพคุณทางการแพทย ์ช่วยบ ารุงหวัใจ ป้องกนัโรคหวัใจขาดเลอืด 
เสรมิประสทิธภิาพทางเพศ ลดและป้องกนัมะเรง็ โสมเกาหลอีาจจะไดจ้ดทะเบยีนมรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโก 
 
น าท่านเลอืกซ้ือสินค้าดิวต้ีฟรี Lotte Dutyfree  เพือ่ใหค้นเดนิทางออกนอกประเทศ ไม่ว่าจะเป็นชาวเกาหลี
หรอืนกัท่องเทีย่วไดเ้พลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิง สนิคา้ปลอดภาษ ีและไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้แบรนดเ์นมน าเขา้จาก
ต่างประเทศมากมายหลากหลายชนิด รวมทัง้สนิคา้แบรนดเ์กาหลยีอดนิยมทีช่าวเกาหล ีชาวจนี ชาวญีปุ่่ น และ ชาว
เอเชยีชื่นชอบ เพือ่เป็นสว่นหนึ่งในการพฒันาเศรษฐกจิระดบัประเทศ อาทิ SULWHASOO , LANEIGE , 
SHISEIDO, SKII  และ กระเป๋าแบรนดด์งั MCM , LOUIS VUITTON, CHANEL 
 

อาหารกลางวนั (9) 
จาจงัเมียน หรอืบะหมีห่น้าด า ซึง่ไดร้บัความนิยมในเกาหลแีละเกอืบทุกรา้นอาหารจนีในเกาหลี 

 
น าท่าน เดนิเล่นไชน่าทาวน์เมอืงปซูาน Busan China Town หรอืทีรู่จ้กักนัว่าถนนเซีย่งไฮ ้ก่อตัง้ขึน้ปี ค.ศ. 1884 ซึง่
เป็นปีทีม่กีารสรา้งความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศเกาหลแีละประเทศจนี โดยยกพืน้ทีบ่รเิวณนี้ใหเ้ป็นชุมชนของคนจนี มี
การสรา้งโรงเรยีนจนี และคณะกรรมการของชุมชนขึน้ทีน่ี่ดว้ย รวมทัง้ซุ้มประตูทางเขา้เอาไวด้ว้ย ไชน่าทาวน์ของ
เมอืงปซูานกจ็ะคลา้ยๆกบัทีป่ระเทศอื่นๆ คอืจะมรีา้นอาหารจนีเยอะแยะมากมาย ตลอดจนรา้นขายของจากประเทศ
จนี จงึเป็นอกีแหล่งท่องเทีย่วของเมอืงไปดว้ย 
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หมายเหตุ : รายการเดินทางครัง้น้ีขอเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม  เน่ืองจากสภาวะอากาศ การเมอืง สายการบิน 
การจราจร ช่วงฤดกูาล ช่วงเทศกาลของเมืองต่างๆ  หรือเหตุการณ์ท่ีอยู่เหนือการควบคมุเป็นต้น บริษทัฯ จะปรบัเปล่ียนโดย

ค านึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคญั บริษทัจะไม่รบัผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จา่ยต่างๆ ได้ ในทุกกรณี  
เพื่อไม่ขดัต่อกฏหมายแรงงาน เร่ืองจ านวนชัว่โมงเวลาการขบัรถ ไม่เกิน 6-12 ชัว่โมงต่อวนั 

 

น าท่านถ่ายรปูท่ี สวนแดโจ (Daejeo Ecological Park เป็นสวนสาธารณะรมิแม่น ้า Nakdong ทีเ่ป็นแหล่งพกัผ่อน
ชานเมอืงปซูานทีม่ไีฮไลทใ์นช่วงกลางเดอืนเมษายนของทุกปีทีจ่ะมกีารจดังานเทศกาล Yuchae ส าหรบัชมดอก 
เรปซดี หรอืดอก Canola สเีหลอืงอร่ามเตม็ไปหมดทัว่บรเิวณ โดยมกีารจดัซุ้มและทางเดนิไปตามทุ่งดอกสเีหลอืงนี้ มี
ววิเป็นทัง้แม่น ้าและภูเขา อสิระใหท้่านไดถ้่ายรูป 
 

ได้เวลาสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบินกิมแฮ 

เสน้ทางบนิระหว่างประเทศไทยและเกาหลใีชเ้วลาบนิประมาณ 5.40 ช.ม. 
(เวลาทีไ่ทยชา้กว่าเกาหลใีต้ 2 ชัว่โมง) 

สายการบิน PUS-BKK เวลาออก เวลาถึง 
Jeju Air 7C2251 20.30 00.10 

น ้าหนกักระเป๋าใตท้อ้งเครื่อง 15 กโิลกรมั ถอืขึน้เครื่อง 10 กโิลกรมั 
(ไม่มบีรกิารอาหารบนเครื่อง) 

23.59 น.      เดนิทางถงึสนามบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 
 

ขอขอบพระคุณทีม่าของภาพสวยๆจากสถานทีต่่างๆ ในกูลเกลิ 
และจากการท่องเทีย่วเกาหล ีภาพทัง้หมดทีแ่สดงใชเ้พือ่ประกอบในการจดัโปรแกรมเพือ่ความเขา้ใจในการน าเสนอ 

 
 

 
 
 

 
หมายเหตุ : กรณีกรุ๊ปสว่นตวั กรุ๊ปนกัเรยีน นกัศกึษา กรุ๊ปอาจารย ์กรุ๊ปคุณหมอ กรุ๊ปดงูาน  

ไม่สามารถใชร้าคาดงักล่าวในโปรแกรมได ้ 
*กรุ๊ปเหมา บวกราคาเพิม่จากหน้ารา้น ท่านละ 3,000.- บาท 

 
** รบัจองเฉพาะลูกค้าท่ีเดินทางไป-กลบัพร้อมคณะเท่านัน้ ** 
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อตัราค่าบริการ  
 

วนัเดินทาง 5 วนั 3 คืน จ านวนคน/กรุป๊ ผู้ใหญ่ พกัเด่ียว 

3-7เมษายน 66 20+1 29,500 6,900 
5-9 เมษายน 66 20+1 29,500 6,900 

เปิดเพ่ิม10-14 เมษายน 66 20+1 33,500 7,900 
11-15 เมษายน 66 25+1 33,500 7,900 
12-16 เมษายน 66 20+1 33,500 7,900 
13-17 เมษายน 66 20+1 33,500 7,900 

เปิดเพ่ิม 19-23 เมษายน 66 20+1 29,500 6,900 
 
 

*** ค่าทปิคนขบัรถ หวัทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ท่านละ 1,500 บาท/ทริป/ท่าน *** 
** ราคา INFANT (อายุไมถ่งึ 2 ปี บรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั) ท่านละ 5,400 บาท  

อตัราน้ีรวมรายการทวัรแ์ละตัว๋เครื่องบินแล้ว ** 
 

ราคาเดก็ทารก (อายุต า่กว่า 24 เดือน ณ วนัท่ีเดินทางไปและวนัเดินทางกลบั) ราคาพิเศษ 5,400บาท* 
 *เด็กทารกสามารถเดินทางโดยนัง่บนหน้าตกัของผู้ใหญ่ (คุณพ่อหรอืคุณแม่) โดยอนุญาตให้เด็กทารกหนึ่งคนต่อ
ผูใ้หญ่สองคนเท่านัน้ และหา้มมใิหน้ ารถเขน็เดก็ หรอืทีน่ัง่ส าหรบัเดก็ขึน้บนเครื่องบนิ จ านวนเดก็ทารกต่อเทีย่วบนิถูก
จ ากดัไวเ้พื่อความปลอดภยั และสายการบนิสามารถปฏเิสธการน าเดก็ทารกเดนิทางไปกบัท่าน ส่วนผูจ้ดั เราค านึงถงึ
ความปลอดภยัและเพื่อสรา้งความสุขแก่คณะผู้เดนิทาง จดัหอ้งพกั ผู้ใหญ่ 2 ท่าน+1เดก็ทารก   ทางทวัรไ์ม่มบีรกิาร
อาหารเดก็ทารก 
 
 
 

 

ส าหรบันกัท่องเทีย่วทีจ่ะเดนิทางเขา้ประเทศเกาหล ีขัน้ตอนก่อนเดนิทางเขา้ประเทศเกาหลใีตง้า่ยๆ ดงันี้ 
1. ลงทะเบยีน K-ETA เพือ่ไม่ตอ้งท าวซี่าเขา้เกาหล ี ค่าบรกิาร 890 บาท  

2. ลงทะเบยีน Q-CODE เพือ่ไม่ตอ้งกกัตวัทีเ่กาหล ีลงทะเบยีน 48 ชัว่โมง ก่อนการเดนิทาง (ผูจ้ดัลงให)้ 

3. พาสปอรต์ตวัจรงิ อายุการใชง้านตอ้งเหลอืมากกว่า 6 เดอืน 
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อตัราค่าบริการน้ีรวม   

1. ค่าตัว๋โดยสารเครื่องบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดัพรอ้มค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งตามรายการทวัรข์า้งตน้  (ตัว๋กรุ๊ปไม่ 

2. สามารถUpgradeทีน่ัง่เป็น Business Classได ้และต้องเดนิทางไป-กลบัพรอ้มตัว๋กรุ๊ปเท่านัน้ไม่สามารถเลือ่นวนั

ได)้  

3. ค่าทีพ่กัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการหรอื ระดบัใกลเ้คยีงกนั  

4. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งต้น  

5. ค่าน ้าหนักกระเป๋าสายการบิน Jeju Air สัมภาระโหลดใต้ท้องเคร่ือง ไม่เกิน 15 กิโลกรมั(1ช้ิน) ถือขึ้น

เคร่ืองได้ 10 กิโลกรมั และค่าประกนัวนิาศภยัเครื่องบนิตามเงือ่นไขของแต่ละสายการบนิทีม่กีารเรยีกเกบ็ และ

กรณีสมัภาระเกนิท่านตอ้งเสยีค่าปรบัตามทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็  

6. การประกันการเดินทาง บรษิัทฯได้จดัท าแผนประกันภัยการเดินทางส าหรบัผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ 

Allianz Travel แบบแผนประกนัภยั Group tour โดยแผนประกนัจะครอบคลุมการรกัษากรณีลูกคา้ตดิเชื้อโควดิ-

19 หรืออุบัติเหตุต่างๆ ซึ่งเกิดขึ้นภายในวันเดินทาง และลูกค้าต้องท าการรกัษาในโรงพยาบาลที่ประกัน

ครอบคลุมการรกัษาเท่านัน้ (เขา้รบัรกัษาในรปูแบบอื่นๆประกนัจะไม่ครอบคลุม) (ตามเงือ่นไขของกรมธรรม)์ 

7. ค่าภาษสีนามบนิ และค่าภาษนี ้ามนัตามรายการทวัร ์

8. ค่ารถปรบัอากาศน าเทีย่วตามระบุไวใ้นรายการ พรอ้มคนขบัรถ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกนิ 12 ช.ม./

วนั) 

9. ลงทะเบยีน Q Code 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม  

1. ค่าท าหนงัสอืเดนิทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ  

2. คา่ใชจ่้ายอื่นๆ ทีน่อกเหนือจากรายการระบุ อาทเิช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซกัรดี ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้  

3. ค่าภาษทีุกรายการคดิจากยอดบรกิาร, ค่าภาษเีดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเกบ็)  

4. ค่าภาษีน ้ามนัที่สายการบินเรยีกเก็บเพิ่มภายหลงัจากทางบรษิัทฯได้ออกตัว๋เครื่องบิน และได้ท าการขาย

โปรแกรมไปแลว้ 

5. ค่าวซี่าส าหรบัพาสปอตต่างดา้ว และเกบ็ค่าใชจ่้ายเพิม่อกี 3,000 บาท ส าหรบัพาสปอตต่างชาต ิ

6. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% 

7. ค่าพนกังานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม 

8. ลงทะเบยีน K-ETA (Korea Electronic Travel Authorization) 890 บาท 

9. ค่าธรรมเนียม ทปิไกด์ทอ้งถิน่ และทปิพนกังานคนขบัรถ ท่านละ 50,000วอน หรอื 1,500 บาท/ท่านต่อทรปิ 

ต่อผูเ้ดนิทาง (โปรดช าระเตม็จ านวนขออนุญาตเกบ็ทีส่นามบนิ)ส าหรบัทปิหวัหน้าทวัรแ์ลว้แต่ความพงึพอใจของลูกคา้ 
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ในกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีตรวจพบกลุ่มเส่ียงท่ีเป็นแรงงานเข้าประเทศผิดกฎหมาย  

ทางบริษทัจึงขอเกบ็เงินประกนัท่านละ 10,000 บาท  

ถ้าลูกค้าเท่ียว และกลบัพร้อมคณะทวัร ์ทางบริษทัจะด าเนินการคืนเงินให้ทนัที 

 

*ส าคญัโปรดอ่าน ราคาและเงื่อนไขในการจองทวัร ์

► ทางบริษทัฯ ขอรบัมดัจ า 10,000 บาท ส าหรบัการจองนับตัง้แต่วนัจองภายใน 1 วนั 

✓ กรุณาสง่ส าเนาหน้าพาสปอรต์ พรอ้มเอกสารช าระมดัจ าค่าทวัร ์

✓ ค่าทวัรส์ว่นทีเ่หลอืช าระ 30 วนัก่อนออกเดนิทาง 

*กรณีบรษิทัฯ จ าเป็นตอ้งออกตัว๋ก่อนท่านจ าเป็นตอ้งช าระค่าทวัรส์ว่นทีเ่หลอืตามทีบ่รษิทัก าหนดแจง้เท่านัน้ 
• จองทวัร ์7-21 ก่อนวนัเดินทาง จะต้องช าระค่าทวัรเ์ตม็จ านวน  

เมื่อเจา้หน้าทีไ่ดร้บัขอ้มูลพรอ้มเงนิช าระแลว้ ทางเจา้หน้าที่จะจดัการน ารายชื่อพรอ้มขอ้มูลทัง้หมดไปท าการจองส่วน

เกีย่วขอ้งต่างๆ  (ไม่สามารถปรบัเปลีย่นชื่อนามสกุลและผูเ้ดนิทางได)้ 

 

ขอ้ควรทราบ 

ทวัร์น้ีจดัใหเ้ฉพาะลูกคา้ท่ีประสงคจ์ะไปท่องเท่ียวตามรายการของทวัร์ทุกวนัเท่านั้น  หากท่านไม่สามารถร่วมทวัร์ทุกวนั แค่สมคัร

มาร่วมทวัร์เพียงเพื่อการใช้ตัว๋เคร่ืองบินและท่ีพกัในราคาพิเศษ  หากท่านไม่แจง้ และปรากฏว่าท่านไม่รวมทวัร์ในบางวนั ทาง

บริษัทจะคิดค่าด าเนินการในการแยกท่องเที่ยวเอง 250 USD  (ก่อนซ้ือทวัร์ จะตอ้งแจง้ความประสงคท่ี์เป็นจริง เพื่อทางผูจ้ดัจะได้

คิดค่าบริการท่ีเหมาะสม)   หมายเหตุ หากการไปพบเพื่อนหรือญาติหรือไปติดต่อธุรกิจหรือท่องเท่ียวอิสระ ท าหลงัจากท่ีรายการ

เสร็จส้ินในแต่ละวนัแลว้ ไม่เป็นเหตุท่ีทางผูจ้ดั จะตดัการใหบ้ริการท่านแต่อยา่งใด*  

 

รำ้นชอ้ปป้ิงที่ทำงรฐับำลใหท้วัรล์งนั้น ตำมท่ีระบุในโปรแกรมทวัร ์ขอควำมร่วมมือลูกทวัรท์ุกๆท่ำน กรุณำลงทุกรำ้น ซ้ือ

หรือไม่ซ้ือไม่ต่อว่ำกนั  ทำงบริษทัฯไม่มีนโนบำยบงัคบัซ้ือแต่อย่ำงใด ข้ึนอยู่กบัควำมพึงพอใจของลูกคำ้  

 

**ส าคญั** ส าเนาหน้าพาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะต้องมอีายุเหลอืมากกว่า 6 เดอืนก่อนหมดอายุนับจากวนัเดนิทางไป-

กลบัและจ านวนหน้าหนังสอืเดนิทางต้องเหลอืว่างส าหรบัตดิวซี่าไม่ต ่ากว่า 3หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งใหบ้รษิทั

มฉิะนัน้ทางบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายุ ** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมดัจ า 
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• ราคาส าหรบั 20 ท่านขึ้นไป การนัตีออกเดินทางพร้อมหวัหน้าทวัร ์
• หากต ่ากว่าก าหนด ต้องมกีารเปลีย่นแปลงราคา  หากผู้เดนิทางทุกท่านยนิดทีี่จะช าระค่าบรกิารเพิม่เพื่อให้คณะ
เดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามความประสงค์ 
• สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นราคาเพิม่ หากมกีารปรบัขึน้ของภาษีน ้ามนัหรอืภาษีใดๆ จากสายการบนิ คดิอตัรา ณ วนัที ่
05/12/2022 
*สงวนสทิธใินเรื่องเทีย่วบนิและตารางบนิ ราคา และ รายการ เปลีย่นแปลงหรอืสบัเปลีย่นได ้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

 

*กรณีเกิดความผิดพลาดจากบริการจากสายการบิน (ความล่าช้าของเที่ยวบิน การยกเลิกเที่ยวบิน มีการยุบ
เที่ยวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมกีารเปลี่ยนแปลง เนื่องจากสายการบินพิจารณาสถานการณ์แล้วว่า อยู่
นอกเหนือความควบคุม หรอืเหตุผลเชิงพาณิชย์ หรือเหตุผลทางด้านความปลอดภัยเป็นต้น )  โปรดเข้าใจและ
รบัทราบว่า  ผูจ้ดัจะไม่รบัผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใช้จ่ายต่างๆ ได ้ในทุกกรณี 
ในกรณีท่ีเกิดเหตุใดๆ จนท าให้คณะทวัรไ์ม่สามารถออกเดินทางได้   เช่น ลูกค้ากลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทาง

กะทนัหนั ทางสายการบนิเรยีกทีน่ัง่คนืด้วยเหตุผลของสายการบนิ ฯลฯ ทางผูจ้ดัจะพยายามหาโปรแกรมอื่นในราคา

และช่วงเวลาใกลเ้คยีงกนัทดแทน ขอให้ลูกคา้ตระหนกัดวี่าเหตุการณ์ดงักล่าวถอืเป็นเหตุสุดวสิยัและเชื่อมัน่ว่าผูจ้ดัได้

พยายามอย่างสุดความสามารถ  โดยลูกคา้จะไม่ยกเหตุขอ้นี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆ กบับรษิทัฯ   หากลูกค้าประสงค์

รบัเงนิคนื ทางบรษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิ 

 

**ตัว๋เคร่ืองบินหมู่คณะ ไม่สามารถลอ๊กท่ีนัง่ได้ ท่ีนัง่ท่ีได้อาจจะไม่ได้นัง่ติดกนั และไม่สามารถเลือกแถวท่ีนัง่

บนเคร่ืองบินได้ ซ่ึงเป็นไปตามระบบสุ่มภายในเงื่อนไขของสายการบินดงักล่าว 

 
 

เงื่อนไขการยกเลิก 

1. เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชัน่ และ ซื้อขาดแบบมเีงือ่นไขกบัทางสายการบนิและทางผูจ้ดัปลายทางเกาหล ีจงึไม่มกีารคนืเงนิ
มดัจ า หรอืค่าบรกิารทัง้หมดไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 
 
2.ยกเลกิการเดนิทางในวนัเดนิทาง ถูกปฏเิสธการเขา้ ออกเมอืงทัง้จากประเทศไทย และประเทศสาธารณรฐัเกาหล ี(เกาหลี
ใต)้  
ไม่มกีารคนืเงนิทัง้หมดไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 
 
3.กรณีมเีหตุยกเลกิทวัร ์โดยไม่ใช่ความผดิของบรษิทัทวัร์ คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ* 
*ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เครื่องบนิ โรงแรม ค่าวซี่า และค่าใชจ้่ายจ าเป็นอื่นๆ 
 

- กรณีลูกคา้ถูกกรมแรงงานไทยไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออกนอกประเทศไทย หรอื เจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมือง
เกาหล ี( ต.ม เกาหล ี) ปฎเิสธการเดนิทางเขา้ประเทศเกาหล ี เนื่องดว้ยดุลพนิิจของเจา้หน้าที ่ทางบรษิทัฯ ไม่
สามารถคนืค่าทวัรไ์ด ้เนื่องจากค่าใชจ่้ายต่างๆมกีารจ่ายขาดไปหมดแลว้  
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 *ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เครื่องบนิ โรงแรม ค่าวซี่า และค่าใชจ่้ายจ าเป็นอื่นๆ 
 
** ก่อนตดัสินใจจองทวัรค์วรอ่านเงื่อนไขการเดินทางและรายการทวัรอ์ย่างละเอียดทุกหน้าอย่างถ่องแท้แล้ว
จึงมดัจ าเพื่อประโยชน์ของท่านเอง เม่ือท่านตกลงช าระเงินทัง้หมด หรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ  ทางบริษทัฯ 
จะถือว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงื่อนไขต่างๆ ของบริษทัฯ ท่ีได้ระบุในรายการทวัรท์ัง้หมด ไม่สามารถ
เรียกร้องสิทธิใดๆ ได้ ทัง้ในส่วนของกรมการท่องเท่ียว และทัง้ในส่วนของข้อกฎหมายแพ่งและอาญา ** 

 

**ลงทะเบียนครบ 2 ขัน้ตอนก่อนเดินทางเข้าประเทศเกาหลีใต้** 
❖ ขัน้ตอนท่ี 1 ลงทะเบียน K-ETA (Korea Electronic Travel Authorization) (ผู้จดัลงทะเบียนให้) 
❖ ขัน้ตอนท่ี 2 ลงทะเบียน Q-CODE (ผู้จดัลงทะเบียนให้) 
 
เอกสารเพ่ิมเติม 
✓ หนงัสอืเดนิทางจะตอ้งเป็นเล่มปัจจุบนั และมอีายุมากกว่า 

 6 เดอืน กรุณาสแกนไฟลร์ปูภาพใหช้ดัเจน  
✓ รปูถ่ายหน้าตรงพืน้หลงัสขีาว อายุไม่เกนิ 3 เดอืน 
✓ กรอกขอ้มลูสว่นตวั และอื่นๆ (ทางผูจ้ดัจะมแีบบฟอรม์ใหก้รอก 
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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

