
 

 

 
 

รหัสโปรแกรม : 27285 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่ตรวจสอบ( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โปรแกรมการเดนิทาง 

ตลาดชองฮา - ชายทะเลวอลโพ - คลนิคิหมอฟนัของคณุหมอยนุ - โพฮงั สเปซ วอลก์ 

ชายหาดแฮอนุแด - ตลาดแฮอนุแด - โบสถจ์กุซอง - นำ้มันสนเขม็แดง - วดัแฮดง ยงกงุซา - 

สกายแคปซลู บนรางรถไฟลอยฟ้า - เอเปค นรูมีาร ู-  ชดุเครือ่งนอน  Sesa Living -ศนูยเ์ครือ่งอำอางค์ 

 รา้นละลายเงนิวอน -  ลอ็ตเต้ดวิตีฟ้รีปซูาน - ตลาดตลาดวอลค์กิง้สตรทีนัมโพดง - หมูบ่า้นวฒันธรรมคมัชอน  

 

 

จุดนัดพบแรกสนามบินสุวรรณภูมิ เป็นสนามบินนานาชาติประจำประเทศไทย เวลานัดหมาย : 21:30 เที่ยวบิน : 7C2252 JEJU AIR 

(ขอสงวนสิทธิ์ สายการบิน เวลาบิน เที่ยวบิน เส้นทางบิน เปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบวล่วงหน้า ขึ้นอยู่กับผู้จัดทำตามความเหมาะสม) 

 

 

เที่ยวบินออกเดินทางจากสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ เวลา : 01.10 เทีย่วบิน : 7C2252 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5-6ชั่วโมง 

08.35น. พาท่านเดินทางถึงสนามบินกิมแฮอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ต หลังจากผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง รับกระเป๋าท่ีสายพาน 
ออกมาพบกับผู้นำทัวร์เพื่อทำการยืนยันตัวตนการเข้าร่วมทัวร์ และเตรียมตัวบริเวณจุดนัดพบเพื่อออกเดินทางท่องเที่ยวพร้อมกัน 

 

พาท่านไปตามรอยซีรีย์จุดถ่ายทำหลักของเรื่อง Hometown Cha Cha Cha ทีต่ลาดชองฮา วิถีชีวิตของ
ชาวบ้านเมืองโพฮัง ซึ่งที่ตลาดจะมีร้านขายอุปกรณ์ตกปลา ร้านอาหาร ร้านซุปเปอร์โพรา อนุสาวรีย์
ปลาหมึก และร้านกาแฟ ซึ่งใครได้ดูเรื่องนี้ก็จะจำฉากเหล่านี้ที่เห็นในซีรีย์ได้แน่นอน ปัจจุบันก็จะมีนักท่องเที่ยว
แวะเวียนมาถ่ายรูป เชคอิน ตามรอยพระนางในเรื่องกันมากมาย 

 

พาท่านรับประทานอาหารท้องถิ่น รสชาติจัดจ้าน ทเวจดีลูลชูกีี หรือหมูผัดเผ็ดกะทะร้อน ซึ่งเป็นเมนูที่นิยมในตลาดชองฮา เมืองโพฮัง ซึ่ง
คนที่น่ีมักจะทานอาหารที่มีรสจัดกว่าในเมือง จึงนำหมูมาผัดกับซอสที่มีเอกลักษณ์เฉพาะที่ร้าน เข้าเน้ือ จนหมูนุ่ม อร่อย ทานคู่กับข้าวสวย 
และเครื่องเคียงต่างๆ เช่น กิมจิ ถั่วงอก แตงกวา พร้อมผักสด และกระเทียมทานแกล้ม 

พาท่านชมวิวชายทะเลวอลโพ ชายหาดที่พระเอกนางเอกเจอกันครั้งแรกในเรื่อง Hometown Cha 
Cha Cha เป็นอีกหนึ่งฉากสถานที่ถ่ายทำ และเป็นจุดที่หลายๆคนต้องมาตามรอย มาถ่ายรูปกับ
พระจันทร์เสี้ยว และยังสามารถเดินเล่นสูดอากาศบริสุทธ์ ริมชายทะเลได้อีกด้วย 

 

 

 

วนัแรกของการเดนิทาง      พบกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมูิ-ออกเดนิทางจากสนามบนิสวุรรณภมูิ 
 

วนัทีส่องของการเดนิทาง     ตลาดชองฮา-ชายทะเลวอลโพ-คลนิคิหมอฟนัของคณุหมอยนุ-โพฮงั สเปซ วอลก์ 
      ชายหาดแฮอนุแด-ตลาดแฮอนุแด 



พาท่านมาเชคอินถ่ายรูปคลนิคิหมอฟนัของคณุหมอยนุ นางเอกในเรื่อง Hometown Cha Cha 
Cha เป็นโลเคชั่นในการถ่ายซีรีย์เรื่องนี้นั่นเอง ซึ่งคลีนิคหันหน้าออกทะเล ที่มีวิวทะเลที่สวยมากๆ 
เงียบสงบ ถือว่าเป็นคลีนิคในฝันของหมอหลายๆคนเลยทีเดียว 

 

พาท่านมาเชคอินถ่ายรูป  “โพฮงั สเปซ วอลก์”  แลนด์มาร์กใหม่ของเมืองโพฮัง ตั้งอยู่ในสวนฮ
วานโฮ หากได้มาลองเดินดูแล้วจะต้องลืมการเดินสะพานแบบเดิมๆไปได้เลยเพราะที่นี่บอกเลยว่า
ไม่ธรรมดาตั้งแต่ดีไซน์ท่ีประหนึ่งงานศิลป์คล้ายกับรางรถไฟเหาะ แถมยังเป็นสกายวอร์คที่ใหญ่
ที่สุดในประเทศเกาหลีใต้อีกต่างหาก ระยะทางเดินของตัว space walk 333 เมตร ความสูง 25 
เมตร  มีชื่อเล่นว่า "Cloud" เพราะมีลักษณะเหมือนเมฆที่กำลังคล้อยต่ำ และสามารถเห็นวิว
เมือง อ่าวยังกิลและหาดยังกิล ถือว่าเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของเมืองที่มาแล้วต้องโดน 

พาท่านชม ชายหาดแฮอนุแด Haeundae Beach ชายหาดที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในเกาหลีใต้  
ชายหาดทรายละเอียด ยาว 1.5 กิโลเมตร และยังเป็นสถานที่จัดงานเทศกาลต่างๆ ตลอดทั้งป ี
ถูกตั้งชื่อโดยนักปราชญ์นามว่า ชอย ชี วอน (Choi Chi-won) ในยุคสมัยของรวงค์ชิลลา 
เดินทางมาที่ชายหาด แล้วประทับใจในความสวยงาม จึงเขียนคำว่า “Haeundae : แฮอุนแด ” 
ไว้บนกำแพงหิน คนท่องถิ่นเลยเรียกใช้ช่ือนี้เรื่อยมา ชายหาดแฮอุนแดมีความยาว 1.5 
กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่กว่า 58,400 ตารางเมตร 

ตลาดแฮอนุแด เป็นถนนเล็กๆ ที่มีร้านอาหารเปิดขายกันตั้งแต่เช้าเรื่อยไปจนถึงเที่ยงคืน 
ปัจจุบันย่าน ตลาดแฮอุนแด มีการก่อสร้างถนน และอาคารใหม่ๆ เกิดข้ึนมากมาย เพื่อรองรับ
นักท่องเทีย่วจากทั่วโลก เรียกว่า ยิ่งดึก ยิ่งคึกคัก ถึงแม้ว่าความเจริญจะรายล้อมเข้ามา
มากมาย แต่ความน่าสนใจของตลาดแบบดั้งเดิม ตลาด Haeundae Traditional Market ก็
ยังมีเสน่ห์มาจนถึงทุกวันนี ้อาหารแนะนำ ของทอด โอเด้งเสียบไม้ ข้าวห่อสาหร่าย และต๊อก
โบก ีเป็นถนนสายอาหารแบบดั้งเดิมที่อยู่คู่กับชายหาด Haeundae  (อสิระอาหารเยน็ตาม
อธัยาศยั) 

 

ที่พกั TOYOKO INN HAEUNDAE2 / THE MARK HAEUNDAE / IBIS BUDJT  หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรมที่พัก เป็นสไตล์บุฟเฟ่ต์แบบฉบับเกาหลี 

พาทุกท่านเดินทางสู่  โบสถ์คริสต์จุกซอง เป็นโบสถ์สคริสตจักรริมทะเลที่ได้ชื่อว่า สวยที่สุดในปู
ซาน โบสถ์แห่งนี้ได้รับการประดับประดาตกแต่งทั้งภายในและภายนอกอย่างวิจิตรงดงามตระการ
ตา ด้านศิลปกรรมแนวผสมผสานของสถาปัตยกรรมแบบยุโรปและเกาหลีที่ลงตัว ทรงคุณค่าทั้ง
ทางด้าน ศิลปะ และด้านจิตใจ และโดดเด่นด้วยทำเลที่ตั้งวิวทิวทัศน์แวดล้อมของธรรมชาติซึ่งโอบ
ล้อมด้วยท้องทะเล  ในบรรยากาศชิลล์ ๆ ที่คลาสสิคแบบสุด ๆ มีโขดหินลักษณะแปลกตา พิกัด
แห่งความสวยงามทั้งทางสายตา  จิตใจ  และคุณค่าทางวัฒนธรรม ต้องยกให้ที่นี่ 

จากนั้นพาท่านไปรู้จักกับ สมุนไพรที่มีชื่อเสียงของประเทศเกาหลีใต้ Red Pine Oil หรือ น้ำมนัสน
เขม็แดง ตามตำหรับยาโบราณสมัยราชวงศ์โชซอน ที่ถูกบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ปัจจุบันได้
นำมาสกัดด้วยวิธีที่ทันสมัยดึงสรรพคุณที่ดีท่ีสุดออกมาในรูปแบบท่ีทานได้ง่าย และบำรุงสุขภาพ
ได้ดีที่สุด น้ำมันสนเข็มแดงมีสรรพคุณช่วยในการทำความสะอาดระบบหลอดเลือด เคลียร์หลอด
เลือดที่อุดตัน ลดคลอเลสเตอรอล ความดัน เบาหวาน ป้องกันเส้นเลือด ตีบ แตก ตัน อีกทั้งยัง
ช่วยให้การผ่อนคลาย หลับสนิทมากข้ึน ผิวพรรณดูมีสุขภาพดี รับประทานเป็นประจำ ร่างกาย
แข็งแรงขึ้นตามลำดับ 

พาทุกท่านเดินทางสู่   วัดแฮดง ยงกงุซา ตัง้อยู่บนชายฝ่ังตะวันออกเฉียงเหนือ ของเมืองปูซาน 
เป็นวัดที่สร้างบนเหล่าโขดหินริมชายหาด ที่แตกต่างไปจากวัดส่วนใหญ่ ซึ่งมักจะสร้างอยู่ตามเชิง
เขา วัดแห่งนี้ก่อตั้งโดย พระผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งมีนามว่า พระนาองซูโดซา ซึ่งเป็นที่ปรึกษาของกษัตริย์คง
มินวังแห่งโครยอ เมื่อทุกท่านเดินเท้าเข้าสู่วัดแห่งนี้ จากประตูซุ้มมังกรสีทองอร่าม เดินผ่านอุโมงค์
ขนาดเล็ก ไปสู่บันไดหิน 108 ขั้นและโคมไฟหิน ซึ่งเป็นจุดสำหรับชมวิว และความงดงามของท้อง
ทะเลสีฟ้าคราม ก่อนจะเดินต่อลงไปสู่บริเวณซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์องค์สี

ดำ ซึ่งตั้งตระหง่านอยู่บนโขดหิน และมีท้องทะเลกว้างเป็นฉากหลังและเมื่อคุณเดินไปตามสะพานที่ทอดยาว และนำพาคุณเข้าสู่บริเวณ
ภายในของวัด ซึ่งประกอบไปด้วยวิหารและศาลา ที่เรียงรายลดหลั่นกันไปตามโขดหิน โดยบริเวณด้านหน้าของวิหารหลัก มีเจดีย์หินสูง 3 
ชั้น และสิงโต 4 ตัว เป็นสัญลักษณ์ของความสนุก, ความโกรธ, ความเศร้า และความสุข นอกจากนี้ภายในวัด ยังมีองค์เจ้าแม่กวนอิม, 
พระสังกัจจายน์องค์สีทองอร่าม, ศาลเจ้า และพุทธสถานอื่นๆ อีกหลายแห่ง 

พร้อมเสริฟด้วยเมนู เทจ ียงันยอม คลับี ้อาหารเกาหลีแบบปิ้งย่างที่มีชื่อเสียงของเกาหลี เป็นการนำเนื้อหมูส่วนซี่โครงมาหมักกับ
เครื่องปรุงจนเนื้อนุ่ม เสิร์ฟให้ท่านได้ย่างสดๆ ร้อนๆ ร่วมรับประทานด้วยกัน วิธีการทานให้ได้อรรสรส ต้องตัดหมูเป็นช้ินๆ นำผักสด 
กระเทียม กิมจิ และเครื่องเคียงต่างๆ มาห่อรวมกัน รับประทานคำโตๆแบบสไตล์คนเกาหลี หรือทานกับข้าวสวยร้อนๆที่เรามีเสิรฟให้ไม่อั้นก็
ได้เช่นกัน 

 

 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง    โบสถค์รสิตจ์กุซอ-นำ้มนัสนเขม็แดง-วดัแฮดง ยงกงุซา-สกายแคปซลู บนรางรถไฟลอยฟา้  
                                      เอเปค นรูมีาร ู- ชายหาดแฮอนุแด - ตลาดแฮอนุแด 
  



พาท่านสัมผัสประสบการณ์ใหม่ กับการนั่งสกายแคปซลู บน
รางรถไฟลอยฟา้ เลียบทะเลแฮอุนแด เมืองท่าอันดับ1ของ
ประเทศเกาหลีใต้ ตัวแคปซูลหนึ่งคันจะนั่งได้ 4ท่าน แต่ละ
แคปซูลก็จะมีสีสันสดใส น้ำเงิน แดง เหลือง เขียว แล่น
สลับๆกันไป สีสวยตัดกับท้องฟ้า แล่นคู่ขนานกับรถไฟชมทะเล
ด้านล่าง ระหว่างนั่งในแคปซูลท่านจะได้ชมวิวเมืองปูซานได้ท้ัง
ซ้ายและขวา แคปซูลจะแล่นช้าๆให้เราไปชื่นชมความงาม ของ
วิวทะเล และวิวตัวเมือง ถือว่าเป็นที่เที่ยวเปิดใหม่ล่าสุด ที่น่าไป

เที่ยวมากๆเลยทีเดียว 

พาทุกท่านเดินทาง Nurimaru APEC House  (หอประชุมสุดยอดผู้นำเอเปค นูรีมารู) ซึ่งเป็น
หอประชุมที่มี รูปแบบทางสถาปัตยกรรม แบบด้ังเดิมของเกาหลี ผสมผสานกับความทันสมัยได้อย่าง
ลงตัว ทำให้มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ และเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยว ที่มีชื่อเสียงในเมืองปูซาน  
คำว่า Nurimaru APEC House เป็นการผสมผสานระหว่างคำภาษาเกาหลี นูรี (Nuri) ซึ่งหมายถึง
โลก, คำว่ามารู (Maru) หมายถึงปกติ และคำว่าเอเปคเฮาส์ (APEC House) ซึ่งมีความหมาย
โดยรวมคือ บ้านที่ผู้นำโลกมาพบกัน เพื่อจัดการประชุมเอเปค 

พาท่านชมวิว  สะพานควงัอนัร ี เป็นสะพาน2ชั้นข้ามทะเล ที่สุดอลังการของปูซาน เมืองท่าอันดับ1
ของประเทศเกาหลีใต ้ความยาวของสะพาน 6500 เมตร ถือเป็นสะพานที่ยาวเป็นอันดับ2 ของ
ประเทศ รองจากสะพานอินชอน เปิดใช้งานเมื่อปี2002 ต้อนรับการเป็นเจ้าภาพ Asian Games 
ชายหาดเป็นทรายขาวละเอียด น้ำทะเลสีสวย วิวงดงาม 

พาท่านชม ชายหาดแฮอนุแด Haeundae Beach ชายหาดที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในเกาหลีใต้  ชายหาด
ทรายละเอียด ยาว 1.5 กิโลเมตร และยังเป็นสถานที่จัดงานเทศกาลต่างๆ ตลอดทั้งปี ถูกตั้งชื่อโดย
นักปราชญ์นามว่า ชอย ชี วอน (Choi Chi-won) ในยุคสมัยของรวงค์ชิลลา เดินทางมาที่ชายหาด 
แล้วประทับใจในความสวยงาม จึงเขียนคำว่า “Haeundae : แฮอุนแด ” ไว้บนกำแพงหิน คนท่องถิ่น
เลยเรียกใช้ช่ือนี้เรื่อยมา ชายหาดแฮอุนแดมีความยาว 1.5 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่กว่า 58,400 

ตารางเมตร 

ตลาดแฮอนุแด เป็นถนนเล็กๆ ที่มีร้านอาหารเปิดขายกันตั้งแต่เช้าเรื่อยไปจนถึงเที่ยงคืน ปัจจุบันย่าน 
ตลาดแฮอุนแด มีการก่อสร้างถนน และอาคารใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมาย เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจาก
ทั่วโลก เรียกว่า ยิ่งดึก ยิ่งคึกคัก ถึงแม้ว่าความเจริญจะรายล้อมเข้ามามากมาย แต่ความน่าสนใจ
ของตลาดแบบดั้งเดิม ตลาด Haeundae Traditional Market ก็ยังมีเสน่ห์มาจนถึงทุกวันนี้ 
อาหารแนะนำ ของทอด โอเด้งเสียบไม้ ข้าวห่อสาหร่าย และต๊อกโบก ีเป็นถนนสายอาหารแบบ
ดั้งเดิมที่อยู่คู่กับชายหาด Haeundae  (อสิระอาหารเยน็ตามอธัยาศยั) 

ที่พกั TOYOKO INN HAEUNDAE2 / THE MARK HAEUNDAE / IBIS BUDJT  หรอืเทยีบเทา่ 

 

 



 

 

 

 

รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรมที่พัก เป็นสไตล์บุฟเฟ่ต์แบบฉบับเกาหลี 

พาท่านเข้าชมและเลือกซื้อชุดเครื่องนอนเพ่ือสุขภาพอันดับหนึ่งของประเทศเกาหลีใต้ Sesa 
Living ที่ใช้เส้นใยในการถักทอถึง 15400 เส้น กันไรฝุ่นได้100% มีการใช้หยกในการทำเส้นใย 
จึงมีคุณสมบัติในเรื่องของการบำบัดขณะนอนหลับ ซึ่งเนื้อผ้าจะมีสัมผัสที่นุ่ม ลื่น ไม่มีเสียงดัง
เมื่อขยับตัว และยังปรับอุณหภูมิที่คงที่ให้ร่างกายขณะนอนหลับพักผ่อนอีกด้วย และโชว์รูมแห่ง
นี้สามารถคืนภาษีให้กับนักท่องเที่ยวอีกด้วย 

จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ Supermarket หรือที่นักท่องเที่ยวเรียกกันว่า "ร้านละลายเงินวอน" 
ที่นี่มีขนม ของฝาก ของพื้นเมืองเกาหลีที่ขึ้นช่ือ ใครๆมาต้องมีติดไม้ติดมือกลับไป อาทิเช่น 
ขนมชื่อดังต่างๆ ช้อคโกแลตหลายหลายรสชาติ สาหร่ายนานาชนิด รามยอน กิมจิ รวมไปถึง

ของใช้ในครัวเรือน เช่น กระทะ ตะเกียบ ถ้วยข้าว ซอสปรุงรส วุ้นเส้น รวมถึงของฝากของที่ระลึกมีให้ท่านได้เลือกซื้อมากมาย เหมือนเอา
เงินวอนมากละลายกันอย่างเพลิดเพลินและไม่ต้องกลัวว่าจะใส่กระเป๋าไม่พอ เพราะที่นี่พร้อมบริการบรรจุกล่องตามเงื่อนไขของร้านด้วย 

จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ ศูนย์รวมเครื่องสำอาง (COSMETIC SHOP) ประเภทเวชสำอางค์ที่หมอ
ศัลยกรรมเกาหลีร่วมออกแบบมากมาย มีผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่เหมาะกับผู้ที่มีปัญหาผิวหน้า ไม่ว่าจะเป็นสิว มี
ริ้วรอย ฝ้า กระ จุดด่างดำใบหน้าหมองคล้ำ อยากผิวขาวสว่างใส ไร้ริ้วรอย แต่งหน้าเบาๆโชว์ผิวแบบสาว
เกาหลี โดยไม่ต้องศัลยกรรม 

 

พาทุกท่านเดินทางสู่  ล็อตเตด้ิวตีฟ้รีปซูาน  เป็นร้านค้าปลอดภาษีช้ันนำระดับโลก และสถานที่
สำหรับการช้อปปิ้ง ที่มีการบริการแบบครบวงจร ภายในมีร้านบูติก แบรนด์ชั้นนำกว่า 50 ร้านค้า 
และสินค้าปลอดภาษี มีสินค้าหลากหลายประเภท ให้ได้เลือกซื้อเลือกหา ได้แก่ น้ำหอม, 
เครื่องสำอาง, สินค้าแฟชั่น, แว่นตา, แว่นตากันแดด, เครื่องใช้ไฟฟ้า, ผ้าปูท่ีนอน, ยาสูบ, นาฬิกา 

และอื่นๆ อีกมากมาย 

อสิระอาหารกลางวนั 

นำทุกท่านเดินทางสู่ ตลาดตลาดวอลค์กิง้สตรทีนมัโพดง (Nampodong) แหล่งช้อปเมืองปูซาน 
แหล่งช้อปปิ้งอันดับต้นๆที่ขาช้อปแหลกทั้งหลายรู้จักกันเป็นอย่างดี เพราะย่านน้ีถือเป็นศูนย์รวม
แฟชั่นชั้นน าของหนุ่มสาวปูซาน และนักท่องเที่ยวเลยก็ว่าได้ หากอยากดูเทรนด์การแต่งตัว เหล่
สาวหน้าเด้ง หรือจะมองหนุ่มหน้าใส มาท่ีนี่รับรองว่าไม่ผิดหวังแน่ค่ะ ถ้าจะให้เปรียบก็คล้ายๆกับ
ย่านสยามของบ้านเรานั่นเอง รวมถึงอาหารฟูดสตรีท อาหารท้องถิ่นต่างๆอีกเพียบ 

 

วนัทีส่ีข่องการเดนิทาง   ชดุเครือ่งนอน  Sesa Living-รา้นละลายเงนิวอน-ลอ็ตเตด้วิตีฟ้รปีซูาน- 
                                 ตลาดตลาดวอลค์กิง้สตรทีนมัโพดง-หมูบ่า้นวฒันธรรมคมัชอน-กรงุเทพฯ 
 



พาทุกท่านเดินทางสู่ Gamcheon Culture Village (หมูบ่า้นวฒันธรรมคมัชอน) เป็นหมู่บ้านที่เกิด
จากการตั้งรกราก ย้ายถิ่นฐานของชาวเกาหลี ซึ่งหนีภัยจากสงครามเกาหลี ในระหว่างปี ค.ศ. 
1950 -1953 และอาศัยอยู่จนถึงปัจจุบัน ด้วยลักษณะการสร้างบ้านเรือนผ่านถนนทุกสาย ที่เรียง
รายไปตามแนวภูเขา จนเป็นขั้นบันไดที่เป็นระเบียบ และดูสวยงามแปลกตา ไปกับสีสันที่สลับไปมา
ของตัวบ้านและหลังคา จึงกลายเป็นเอกลักษณ์สำคัญของหมู่บ้านแห่งนี้ จนได้รับฉายาว่า “มาชูปิก
ชูแห่งปูซาน” (Machu Picchu of Busan) ในปี ค.ศ. 2015 นอกเหนือไปจากความสวยงามแปลก
ตา ของหมู่บ้านแห่งนี้แล้ว ภายในหมู่บ้านยังมีสถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวก ซึ่งทำให้คุณ
เพลิดเพลิน ไปกับการเดินท่องเที่ยวภายในหมู่บ้าน ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ขนาดเล็ก, ร้านศิลปะ, ร้านขาย
ของที่ระลึก, คาเฟ่, ร้านกาแฟ, ร้านอาหารหลากหลายประเภท และอื่นๆ อีกมากมาย 

ถึงเวลาอันสมควรพาทุกท่านเดินทางกลับประเทศไทย โดยมีเจ้าหน้าคอยดูแลข้ันตอนการเชคอิน ตั๋วเครื่องบิน และอำนวยความสะดวก 
เพื่อส่งทุกท่านกลับด้วยความสวัสดิภาพ และความประทับใจ 

20.30-00.25  นำท่านเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยเที่ยวบินท่ี 7C2251 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิาร BUSAN  4D2N 

พีเรยีตเดนิทาง 
ราคาโปรโมชัน่ 
(จำนวนจำกดั) ราคาปกต ิ พกัเดีย่วเพิม่ 

พฤษภาคม : 16-19, 21-24, 22-25, 28-31, 29-1 มิ.ย., 30-2 มิ.ย. 
มถิุนายน : 12-15 
กรกฎาคม : 2-5, 3-6, 4-7, 10-13, 11-14 

23,999 28,999 

5,000.- 

พฤษภาคม : 14-17 25,999 28,999 
มถิุนายน : 5-8, 6-9, 19-22, 20-23, 26-29 27,999 28,999 
พฤษภาคม : 8-11, 9-12, 15-18, 23-26 
มถิุนายน : 11-14, 13-16, 18-21, 25-28, 27-30 
กรกฎาคม : 9-12 

- 28,999 

พฤษภาคม : 17-20, 20-23, 24-27, 27-30 
มถิุนายน : 7-10, 10-13, 14-17, 21-24, 24-27, 28-1 ก.ค. 
กรกฎาคม : 1-4, 5-8, 8-11, 12-15 

25,999 30,999 

พฤษภาคม : 10-13, 13-16 
มถิุนายน : 4-7, 17-20 29,999 30,999 
พฤษภาคม : 18-21, 19-22, 25-28, 26-29, 31-3 มิ.ย. 
มถิุนายน : 8-11, 9-12, 15-18, 16-19, 22-25, 23-26,  
               29-2 ก.ค., 30-3 ก.ค. 
กรกฎาคม : 6-9, 7-10, 13-16, 14-17 

27,999 32,999 

พฤษภาคม : 11-14, 12-15 
มถิุนายน : 3-6 - 32,999 
มถิุนายน : 1-4  29,999 34,999 
มถิุนายน : 2-5 33,999 38,999 

ทารก ( ไมเ่กนิ 2 ป)ี = 7,000.-      จอยกรุป๊ (ไมใ่ชต้ัว๋เครือ่ง) = 7,900.- 

ราคาเริม่ตน้/ราคาโปรโมชัน่มจีำนวนจำกดั ปรบัราคาขึน้เมื่อถูกจองเตม็ 1 บสั 
กรณุาเชค็ราคาอปัเดทกบัทางเซลกอ่นทำการจองทกุครัง้ 



ขอ้กำหนดและเงือ่นไข 
1. การสำรองทีน่ัง่ 
⚫ ชำระเงินค่าทัวร์หลังได้รับ Invoice เท่านั้น ต้องชำระตามยอดเงินและวันเวลาที่กำหนดใน Invoice หากไม่มีการชำระเวลาที่กำหนด 

การจองจะถูกยกเลิกอัติโนมัติ การจองใหม่จะไม่สามารถใช้ข้อมูลการจองเดิมได้ ทั้งจำนวนที่นั่งและราคา 
⚫ กรณีมัดจำใช้สำหรับเลือกราคาปกติเท่านั้น ชำระมัดจำขั้นต่ำที่นั่งละ 5,000 บาท และชำระส่วนที่เหลือก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน 

หรือตามวัน/เวลาที่ระบุใน Invoice 

⚫ กรณีราคาโปรโมชั่นพิเศษ/เทศกาล/วันหยุดยาว ต้องชำระเต็มจำนวนเท่านัน้ และไม่สามารถแก้ไข/เปลี่ยนแปลง/ยกเลิก
ได้ทุกกรณี 

⚫ กรณีกรุ๊ปเหมา/กรุ๊ปส่วนตัว ไม่สามารถใช้ราคาโปรโมชั่นได้ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรง 
⚫ หากไม่ชำระส่วนที่เหลือตามกำหนด ที่นั่งจะถูกยกเลิก และไม่สามารถขอรีฟันเงินมัดจำคืนได้ทุกกรณี 
⚫ หลังจากชำระเงินแล้ว ท่านต้องกรอกข้อมูลผู้เดินทางเป็นภาษาอังกฤษตรงตามหน้าพาสปอร์ตด้วยตนเองให้ถูกต้อง หากระบบออก

ตั๋วแล้ว การแก้ไข/เปลี่ยนแปลง ท่านต้องชำระค่าใช้จ่าย/ค่าปรับเองตามจริง 
⚫ หากไม่ได้รับอนุมัติ K-ETA / VISA ไม่สามารถยกเลิกหรือรีฟันได้ทุกกรณี 
⚫ การเดินทางเข้าเกาหลี หากไม่ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง ไม่สามารถรีฟันได้ทุกกรณี 
⚫ ราคานี้สำหรับพาสปอร์ตไทยเท่านั้น หากเป็นพาสปอร์ตต่างชาติมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 3,000 บาท และต้องทำตามเงื่อนไขการเข้าประเทศ

เกาหลีใต้ 
 
2. การยกเลกิการเดนิทาง 
⚫ 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 

⚫ ราคาโปรโมชัน่/แคมเปญ/อเีวน้ทต์า่งๆ ไมส่ามารถยกเลกิ/Refund ไดท้กุกรณ ี
⚫ ช่วงเทศกาล long weekend/Charter flight/Extra flight ไม่สามารถยกเลิก/เปลี่ยนชื่อ/Refund ได้ทุกกรณี  
 
ราคานีร้วม 
⚫ ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับพร้อมคณะ(Jeju Air/Jin Air หรือเทียบเท่า) 
⚫ ภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี 
⚫ อาหารมื้อเช้าที่โรงแรม 
⚫ ที่พักระดับมาตรฐาน จำนวน 2 คืนตามระบุในโปรแกรม (1ห้องพัก2-3ท่าน)  
⚫ รถรับ-ส่ง ตามรายการ 
⚫ น้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ ขาไป-กลับ 15กก/1ชิ้น 
⚫ หัวหน้าทัวร์ผู้ชำนาญเส้นทาง นำท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ (ขอสงวนสิทธิ์หัวหน้าทัวร์ไม่บินขึ้นไปพร้อมกรุ๊ปทัวร์) 
⚫ ประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 
 



ราคานี้ไมร่วม 
⚫ ค่าบริการ (Service Charge) 1,200 บาท  ต่อท่านตลอดทริป 
⚫ ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ต ต่างด้าว (ผู้เดินทางต้องยื่นด้วยตนเองเท่านั้น) 
⚫ ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่เกินกำหนด 
⚫ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาท ิค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่ามินิบาร์โรงแรม, ค่าซักรีด, ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือรายการทัวร์ 
⚫ ค่ารถ ค่าเดินนอกเหนือเส้นทาง  
⚫ ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีออกใบเสร็จเต็มรูปแบบ) 
⚫ ค่าปรับ หรือค่าธรรมเนียมหากไม่สามารถผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง 
 
 การผา่นดา่นตรวจคนเข้าเมอืง 
⚫ หากผู้เดินทางไม่ผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งขาออกจากไทย และขาเข้าเกาหลี ไม่สามารถ Refund ได้ทุกกรณี 
⚫ หากผู้เดินทางไม่ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองเกาหลีใต้ บริษัทไม่มีอำนาจใดๆ หรือส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ผู้เดินทางต้องจัดการเอกสาร

ส่วนตัว เที่ยวบิน และค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นเองทั้งหมด 
 
หมายเหต ุ

กรณุาอา่นและทำความเข้าใจขอ้ตกลงด้านลา่งโดยละเอยีดกอ่นทำการจองทกุครัง้ 
1. หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน (หากหนังสือเดินทางเหลือน้อยกว่า 6 เดือนทำให้ไม่สามารถเดินทางได้ 

อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทและไม่สามารถ Refund ค่าทัวร์ได้) 
2. กรณีผู้เดินทางเป็นทารก จะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันเดินทางกลับประเทศไทย 
3. กรณีหนังสือเดินทางชำรุด/ข้อมูลK-ETAผิด หรือมีเหตุให้ทางแอร์ไลน์ระงับการเดินทาง ไม่สามารถเรียกร้องใดๆหรือ refund ค่า

ทัวร์ได้ 
4. การเดินทางต้องมีผู้เดินทาง ขั้นต่ำ 20 ท่าน (ผู้ใหญ่) หากจำนวนไม่ครบจะถูกยกเลิก และแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วัน 

สามารถ Refund เฉพาะค่าทัวร์ได้เต็มจำนวน 
5. บริษัทมีสิทธิ์ในการ ปรับเปลี่ยนเที่ยวบิน เส้นทางบิน ราคา อาหาร โรงแรม ยานาหนะ และรายการท่องเที่ยว ได้ตามความเหมาะสม 

โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ 
6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินทั้งไปและกลับ สลับโปรแกรม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
7. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาท ิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ 

เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก เดินทางแล้ว 
8. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจาก ความประมาท

ของตัวนักท่องเที่ยวเอง 
9. ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะทั้งขาไป-ขากลับ ไม่ว่าจากเหตุใดๆ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวัน/ชื่อ 

หรือยกเลิกคืนเงินได้ 
10. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล ภัย

ธรรมชาต ิ และโรคระบาด หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรม
แรงงานท้ังจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 



11. ค่าเดินทางภายในประเทศไทย อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท หากไม่มั่นใจ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีก่อนเพื่อยืนยันเวลา และ
การเปลี่ยนแปลงจากเหตุสุดวิสัยดังข้อด้านบน ก็อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ เช่นกัน ไม่สามารถนำมาเรียกร้องคืนได้
ทุกกรณี 

12. ขอสงวนสิทธิ์ห้องพักสำหรับผู้ที่ไม่เดินทาง ไม่สามารถ Refund หรือให้ผู้อื่นใช้สิทธิ์แทนได้ทุกกรณี 
13. ห้องพัก (Double Bed // Twin Bed) เป็น ON REQUEST ซึ่งบริษัทไม่สามารถการันตี ทำได้เพียงรีเควสให้ได้เท่านั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่

กับทางโรงแรมเป็นผู้จัดการให้ 
14. มัคคุเทศก์ พนักงาน หัวหน้าทัวร์ ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัทท้ังสิ้น เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของ

บริษัทฯกำกับเท่านั้น 
15. ทางคณะทัวร์ไม่มีอำนาจในการเจรจากับทางกองตรวจคนเข้าเมืองและทางคณะทัวร์จะออกเดินทางจากสนามบินหลังเวลาเครื่องลง

ประมาณ 1 ชั่วโมง หากท่านไม่มาแสดงตนถือว่าสละสิทธิ์ในการร่วมเดินทาง หากท่านล่าช้าในการผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง ต้อง
รับผิดชอบการเดินทางตามมารวมกับคณะด้วยตนเอง โดยไม่สามารถเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือรีฟันค่าทัวร์/ค่าอาหารที่ไม่ได้เข้า
ร่วมกับทางทัวร์ทุกกรณี 

16. หากท่านมีความประสงค์จะขอแยกตัวจากคณะทัวร์ท่องเที่ยว ต้องยินยอมให้ทางแลนด์ปรับ 5,000 บาทต่อวัน เพื่อรักษาตั๋วขากลับ 
มิเช่นนั้นถือว่าท่านสละสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางทันที และไม่สามารถเรียกร้องคืนได้ภายหลัง 

17. ถ้าลูกค้ามีความประสงค์ไม่เข้าร้านค้าตามที่โปรแกรมกำหนด ต้องยินยอมให้ทางแลนด์ปรับร้านละ 3,000 บาท เพื่อความเป็นระบบ 
และถูกต้องตามเงื่อนไขท่องเที่ยวที่ท่านได้ซื้อมา 

เนื่องจากทางแลนด์เกาหลี ได้รับแจ้งเตือนหลายครั้งจากกองตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลีใต้ และจากสายการบิน เรื่องผู้
แอบแฝงมาเป็นนักท่องเที่ยว แต่ไปด้วยวัตถุประสงค์อื่น เช่น ไปทำงาน แรงงานผิดกฎหมาย ดังนั้นโปรแกรม BUSAN ทาง

แลนด์เกาหลีจำเป็นต้องเก็บค่าประกันเพื่อให้ลูกค้าไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านัน้ เปน็จำนวนเงนิ (10,000 บาท / 400,000 won) 
หากลูกค้าเป็นนักท่องเที่ยวจริงๆ เดินทางท่องเที่ยวพร้อมกรุ๊ปและกลับพร้อมกรุ๊ปตามโปรแกรมที่กำหนด สามารถขอรับเงิน

ประกันนี้คนืเตม็จำนวน ดงันัน้จึงใคร่ขอความร่วมมือจากลูกค้าปฎิบัติตามเงื่อนไขดงักล่าว 
(ขอสงวนสิทธิ์ไม่คนืเงนิประกันกรณีลุกค้าไม่ผ่านกองตรวจคนเข้าเมือง หรือ กรมแรงงานทั้งที่ประเทศไทยและประเทศเกาหลี

ใต้)หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตม.เกาหลี กักตัวไม่ให้เดินทางเข้าประเทศ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในระหว่างถูกกักตัวและส่งตัวกลับ
ประเทศไทยลูกค้าจะต้องเป็นผู้ชำระเองทั้งหมด 

 

เมือ่ทา่นตกลงจองชำระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษิทัฯจะถือวา่ทา่นไดย้นิยอม และยอมรบัในขอ้กำหนด 

เงือ่นไข และขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

