
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ตามรอยซีรีย์เกาหลีเร่ืองดัง HOMETOWN CHA CHA CHA และสถานที่เที่ยวใหม่ล่าสุดในปซูาน 

สายการบิน: AIR BUSAN หรือเทียบเท่า 

ตารางสรปุโปรแกรมทอ่งเทีย่วเกาหลี 5 วัน 3 คืน 

วัน โปรแกรมการเดินทาง อาหาร โรงแรม/ที่พัก 

1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  I ท่าอากาศยานนานาชาติกิมแฮ - - 

2 
ท่าอากาศยานนานาชาติกิมแฮ | หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน  

ออยุคโดสกายวอร์ค | SPACE WALK 

B : - 

L : หมูผัดซอสพริกเกาหลี 

D : อิสระ 

POHANG HOTEL 

หรือเทียบเท่า

มาตรฐาน 

โรงแรมเกาหลี 

3 
หอดูดาวและจุดชมวิวสมออิการิ | เมืองกงจิน ในซีรีย์ 

Hometown Cha Cha Cha | ตลาลชองฮา | หาดวอลโพ 

คาเฟค่ลินิกหมอฟนัยุน | ประภาคารแดงแห่งกงจิน 

B : โรงแรม 

L : พุลโกกิ 

D : อิสระ 

BUSAN HOTEL 

หรือเทียบเท่า

มาตรฐาน 

โรงแรมเกาหลี 

4 
อุทยานรถไฟสายสีฟา้แฮอุนแด (ไม่รวม ค่าข้ึน Sky Capsule)  

สะพานแขวนซองโดยองกุง | LOTTE DUTY FREE –  BUSAN 

ศูนย์เคร่ืองส าอาง | แฮอุนแดไนท์มาร์เก็ต 

B : โรงแรม 

L : คาลบิ 

D : อิสระ 

BUSAN HOTEL 

หรือเทียบเท่า

มาตรฐาน 

โรงแรมเกาหลี 



 

 

5 
ศูนย์โสม | ศูนย์สมุนไพร | ศูนย์น ้ามันสนแดง  

นัมโพดงวอร์คก้ิงสตรีท | หอคอยแห่งปูซาน | อุทยานยงดูซาน 

B : โรงแรม 

L : อิสระ 

D : - 

- 

 

 

โปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลี 5 วัน 3 คืน 

 

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  I ท่าอากาศยานนานาชาติกิมแฮ 

 

คณะเดนิทางพรอ้มกนัทีจุ่ดหมาย สนามบนิสุวรรณภูม ิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ณ 
เคาน์เตอรส์ายการบนิ AIR BUSAN โดยมเีจา้หน้าทีจ่ากบรษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั และอ านวย
ความสะดวกในเรื่องของเอกสาร ตลอดจนสมัภาระของท่าน (**โปรดแสดงเอกสารส าคญัตาม
มาตรการการเดินทางเข้าประเทศเกาหลีใต้ ณ วนัเดินทาง และพาสปอรต์ให้แก่เจ้าหน้าท่ีใน
วนัเดินทาง) หลงัจากเชค็อนิและโหลดสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ น าท่านออกเดนิทางสูป่ระเทศเกาหลี
ใต ้

ออกเดินทางจาก ท่าอากาศยานสวุรรณภมิู สู่ ท่าอากาศยานนานาชาติกิมแฮ 

สายการบิน รหัสเที่ยวบิน BKK >> PUS รหัสเที่ยวบิน PUS >> BKK 

AIR BUSAN BX 726 22:55 - 06:05 BX 725 17:00 - 21:00 

BUSAN POHANG 



 

 

          

ท่าอากาศยานนานาชาติกิมแฮ I หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน 
ออยุคโดสกายวอร์ค | SPACE WALK  

 

 

หมู่บ้านวัฒนธรรมคมัชอน ก่อตัง้ขึน้ราวปี ค.ศ. 1950 เมือ่ผูอ้พยพในสงครามเกาหลไีดล้งหลกั
ปักฐานกนัทีน่ี่ โดยบา้นทีน่ี่สรา้งแบบขัน้บนัไดบนเชงิเขาชายฝัง่ ท าใหห้มูบ่า้นนี้มชีื่อเล่นว่า “มา
ชูปิกชูแหง่ 

ปูซาน” ตรอกซอกซอยหลายในหมูบ่า้นแห่งนี้ ไดร้บัการตกแต่งอยา่งมชีวีติชวีาดว้ยภาพจติรกรรม
ฝาผนงั ประตมิากรรมทีส่รา้งขึน้โดยผูอ้ยูอ่าศยัต่างร่วมมอืร่วมใจกนัสรา้งสรรค ์รวมถงึการทาหลงัคา
บา้น และตวับา้นดว้ยสสีนัทีห่ลากหลาย และในความหลากหลายนี้เอง กอปรกบัภูมหิลงัทาง
ประวตัศิาสตร ์ ผนวกเขากบัศลิปะ ทีน่ี่จงึเป็นทีด่งึดดูผูค้นจากทัว่โลกใหม้าชมความงดงามด้วยตา
ตนเอง 

รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร บรกิารท่านดว้ย หมูผัดซอสพริกเกาหลี เป็นหนึ่งใน
เมนูทีรู่จ้กักนัดทีีใ่ชว้ตัถุดบิชัน้ด ี หมกัในซอสพรกิต ารบัแทข้องเกาหล ี รสชาตเิผด็นิด 
หวานหน่อย รบัประทานคู่กบัขา้วสวยรอ้นๆ หรอืวางหมลูงบนผกัสด พรอ้มดว้ยเครื่อง
เคยีงต่าง ๆ ห่อเป็นค ารบัประทานไดต้ามใจชอบ 



 

 

ออยุคโดสกายวอร์ค ตัง้อยู ่ณ ทีซ่ึง่เรยีกว่า “ซงึดมูาล” ซึง่หมายถงึ “อานมา้” เนื่องจากรปูร่างของ
จุดทีต่ ัง้ โดยชาวบา้นและนกัประดาน ้าในพืน้ทีเ่รยีกเกาะนี้ว่า “จาลโลแก”.... การก่อสรา้งออยุคโด
สกายวอรค์ เริม่ขึน้เมือ่วนัที ่12 กนัยายน ค.ศ. 2012 ณ จุดทีก่่อสรา้งนัน้ถอืไดว้่าเป็นจุดแบ่งระหวา่ง
ทะเลตะวนัออกกบัทะเลใต ้และมพีธิเีปิดอยา่งเป็นทางการ เมือ่วนัที ่ 18 ตุลาคม ค.ศ. 2013 โดยให้
สมญานามของสถานทีแ่ห่งนี้ว่า “เส้นทางแห่งการข้ามฟา้ฝ่าทะเล” โดยเสาเหลก็ถูกสรา้งขึน้บน
หน้าผาชายฝัง่สงู 35 เมตร และสะพานกระจกสงู 15 เมตรทีป่ระกอบดว้ยแผน่กระจก 24 แผน่และมี
รปูร่างเหมอืนเกอืกมา้ ทีเ่ชื่อมกบัเสาเหลก็ พืน้กระจกท าดว้ยแผน่กระจกขนาด 12 มลิลเิมตร 4 ชัน้ 
เคลอืบดว้ยฟิลม์กนักระสนุมคีวามหนารวม 55.49 มลิลเิมตร ท าใหโ้ครงสรา้งมคีวามปลอดภยัและ
มัน่คงสงูมาก ทุกท่านจะตื่นตาตื่นใจกบัทวิทศัน์ของแนวคลื่น และทอ้งทะเลดา้นล่างในขณะทีม่องลง
ไปจากแผน่กระจกโปร่งใส ทางเดนิทีท่อดยาวออกไปสูท่อ้งทะเล ทีเ่หน็ไดโ้ดยรอบ 360 องศา เหมาะ
แก่การถ่ายรปู และดื่มด ่ากบัความงามยิง่นกั 

SPACE WALK  ณ สวนฮวานโฮแห่งเมอืงโพฮงั ดว้ยท าเลทีต่ ัง้อยูบ่นยอดเขา จงึเหน็ไดแ้ต่ไกล...
ซึง่อาจเขา้ใจว่านี่คอืรถไฟเหาะตลีงักาบนยอดเขาของเมอืงโพฮงั แต่แทจ้รงิแลว้ ทีน่ี่คอื SPACE 
WALK เป็นทางเดนิทีถู่กออกแบบใหค้ลา้ยกบัรางของรถไฟเหาะ ดว้ยความสงู 25 เมตร และความ
ยาว 333 เมตรตลอดเสน้ทาง ประกอบดว้ยบนัได 717 ขัน้ จงึท าให ้SPACE WALK แห่งนี้คอืจุดชม
ววิทีใ่หญ่ทีสุ่ดของเกาหลใีต ้ทีด่สีุดของเมอืงโพฮงั ทีส่ามารถมองเหน็เมอืง ป่า และทะเล ไกลสุดลกูหู
ลกูตา แบบพาโนรามา 360 องศาในยามค ่าคนืทีน่ี่จะถูกสอ่งดว้ยแสงสว่างไสว เหน็เป็นโครงเหลก็ได้
อยา่งเด่นเป็นสงา่ ซึง่ผูอ้อกแบบไดแ้ฝงถงึสญัลกัษณ์ของเมอืงโพฮงั นัน่คอื “เมืองแห่งเหล็กและ
แสงสว่าง” และ ดว้ยรปูลกัษณะ และความสงู SPACE WALK นี้ถูกเรยีกว่า “ก้อนเมฆ” 

อสิระอาหารเยน็ เพือ่ใหท้่านเลอืกรบัประทานเมนูอาหารทะเลทีข่ ึน้ชื่อของโพฮงั หรอื
เลอืกรบัประทานเมนูอาหารเกาหลสีตูรตน้ต ารบัของทอ้งถิน่ ตามทีค่วามพึง่พอใจของแต่
ละท่าน 

หลงัจากนัน้น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั  POHANG HOTEL หรอืเทยีบเท่า โรงแรมมาตรฐาน
เกาหลใีต ้

 

  



 

 

 

หอดูดาวและจุดชมวิวสมออิการิ | เมืองกงจิน ในซีรีย์ 
Hometown Cha Cha Cha | ตลาลชองฮา | หาดวอลโพ 
คาเฟค่ลินิกหมอฟนัยุน | ประภาคารแดงแห่งกงจิน  

 

รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

หอดูดาวและจุดชมวิวสมออิการิ เป็นสะพานทีท่อดยาวลงไปในทะเล ทีม่คีวามสงู 10 เมตร และ
ยาว 102 เมตร ถูกออกแบบใหม้รีปูร่างเหมอืนสมอเรอื โดยตัง้อยู่ในหมูบ่า้น “อกิา” เมอืงโพฮงั ทีน่ี่
เปิดใหบ้รกิารเมือ่กลางปี ค.ศ. 2020 ทีผ่า่นมา และเป็นจุดส าคญัแห่งหนึ่งในเสน้ทาง “ไฮพารงั” ที่
ทอดยาวไปตลอดชายฝัง่ 19.4 กโิลเมตร เป็นทางเดนิทีเ่ชื่อมหมูบ่า้นรมิชายฝัง่ และหาดทรายสขีาว 
ระหว่างหาดชลิโป และหาดฮวาจนิ ส าหรบัการออกแบบทีเ่ป็นสญัลกัษณ์สมอเรอืนัน่ มคีวามหมายถงึ 
“ความหวัง” ทีช่่วงวกิฤตของการระบาดของไวรสัโคโรน่า ท าใหผู้ค้นหมดก าลงัใจ และหลายคนสิน้
หวงั สถานทีแ่ห่งนี้ เปรยีบเสมอืนทีท่ีจ่ะรกัษาเยยีวยาจติใจทีอ่่อนลา้ ใหก้ลบัมามคีวามหวงั และ
ความสุขดงัเดมิ 

รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร บรกิารท่านดว้ย เมนู พุลโกกิ (BULGOGI) เมนูทีม่ี
สว่นผสม หมหูมกัชิน้บางๆ ปลาหมกึสดๆ ผกัต่างๆ น ามาตม้รวมกนั โดยสามารถทานได้
ทัง้แบบแหง้และน ้า พรอ้มเครื่องเคยีงต่างๆ ไดแ้ก่ ถัว่งอกดอง วุน้เสน้ปรุงรสสาหร่าย กมิ
จ ิ



 

 

เมืองกงจิน เมอืงหลกัในซรียีส์ุดฮอตทัว่ทัง้เอเชยี... HOMETOWN CHA CHA CHA ทีฉ่าย
กนัทาง Netflix โดยสถานทีจ่รงิคอื “เมืองโพฮงั” เมอืงเลก็ ๆ  ทีสุ่ดแสนโรแมนตกิ ตัง้อยูใ่นจงัหวดัค
ยองซงัเหนือ ประเทศเกาหลใีต ้ และนบัว่าทีน่ี่เป็นเมอืงท่าหลกั โดยทีต่ ัง้ของเมอืงโพฮงันัน้ ตัง้อยูท่ี่
ปากแมน่ ้าฮยองซนั ท าใหล้กัษณะของภูมปิระเทศในเขตนี้ มทีวิทศัน์ทีส่วยงามอยา่งมาก และยงัเป็น
เมอืงทีรู่จ้กัดใีนฐานะ “เมืองแห่งแสงไฟ” อกีดว้ย เนื่องจากมกีารจดังานเทศกาลดอกไมไ้ฟ
นานาชาต ิ (Pohang International Fireworks Festival) ในฤดรูอ้นของทุกปี  ณ บรเิวณชายหาด
ยองอลิแด... ดว้ยเหตุนี้ไมแ่ปลกเลยที ่ เมอืงโพฮงั สง่ให ้ “เมอืงกงจนิ” ในซรียีก์ลายเป็นสถานที่

ท่องเทีย่วยอดฮติอยู่ ณ เวลานี้ 

ตลาดกงจิน สถานทีท่ีใ่ชด้ าเนินเรื่องในหลายตอนของซรียี ์HOMETOWN CHA CHA CHA 
ถูกถ่ายท าทีต่ลาดชองฮา ในเมอืงโพฮงั.... ตลาดชองฮาเป็นตลาดเลก็ ๆ ทีส่งบ เรยีบงา่ย แต่ยงั
คงไวซ้ึง่บรรยากาศทีน่่าประทบัใจของชนบทของเกาหลใีต ้ โดยตลาดแห่งนี้มรีปูปัน้ปลาหมกึทีต่ ัง้อยู่
ตรงกลาง หากไดม้าเยอืนและเดนิไปเดนิมาโดยรอบตลาดแห่งนี้ บทเพลง “Romantic Sunday” 
ของซรียีค์งจะดงักอ้งอยูใ่นใจของทุกคนทีท่ าใหห้วนคดิถงึ ความโรแมนตกิของซรียีด์งักล่าว รวมถงึ
ความสุขทีเ่กดิขึน้จากความเรยีบงา่ยทีห่าไดร้อบตวัเรา 

 

  



 

 

ฉากโตค้ลื่นของหวัหน้าฮง ในทะเลสเีขยีวมรกต ไดถ้่ายท าทีห่าดวอลโพ ชื่อของชายหาดบงบอก
เราว่าน ้าทะเลทีห่าดแห่งนี้ใสมาก ใสจนสามารถสะทอ้งแสงจนัทร ์ และเหน็เงาของพระจนัทรใ์นน ้า
ทะเลของหาดนี้ได.้..  โดยท่านจะพบกบัประตมิากรรมรปูพระจนัทรท์ีบ่รเิวณทางเขา้... ชายหาดแห่ง
นี้นิยมตัง้แคมป์ ทัง้ยงัเป็นทีย่อดฮติส าหรบัการเล่นเซริฟ์ โดยมรีา้นใหเ้ช่าอุปกรณ์เล่นกระดานโต้
คลื่นตัง้อยูใ่กลช้ายหาด และบรเิวณโดยรอบเป็นสวนสาธารณะ รวมถงึมรีา้นอาหารทะเลสด ๆ ทีเ่รยีง
รายอยูต่ามถนนเลยีบหาด  จงึท าใหท้ีน่ี่เป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมในช่วงฤดรูอ้น 

คาเฟค่ลนิิกหมอฟนัยนุ ถูกสรา้งขึน้โดยการปรบัปรุงศนูยส์วสัดกิารของชาวประมงทีต่ ัง้อยู่
บรเิวณท่าเรอืชองจนิ เพือ่เป็นสว่นหนึ่งของซรียี ์HOMETOWN CHA CHA CHA โดยปัจจุบนัยงัคงมี
ป้ายของคลนิิกทีเ่ราเหน็ในฉากใหเ้หน็อยู ่ บรเิวณดา้นขา้ง มรีา้นกาแฟและรา้นขายอุปกรณ์ด าน ้า ที่
สามารถนัง่จบิกาแฟ และชมววิทะเลทีง่ดงาม ไม่แพก้บัการไดน้ัง่จบิกาแฟอยูบ่นคลนิิกของหมอฟัน
ยุนเลยแมแ้ต่น้อย 

  



 

 

ประภาคารสีแดงแห่งกงจิน ทีต่ ัง้อยูบ่นแนวเขือ่นกนัคลื่น เปรยีบเสมอืนเสาหลกัแห่งความรกั 
ของหวัหน้าฮง และหมอยุน และสญัลกัษณ์ของกงจนิ โดยตลอดทัง้เรื่อง HOMETOWN CHA CHA 
CHA เราจะไดเ้หน็ประภาคารนี้อยูใ่นช่วงเวลาต่าง ๆ ทีช่วนประทบัใจ และหากสงัเกตใหด้ ี
ประภาคารแห่งนี้เป็นเหมอืนสถานทีท่ีท่ าใหเ้กดิการ “พบกนั” และ “การคนืด”ี หรอื “การกลบัมาพบ
กนัอกีครัง้” ซึง่ไดส้ะทอ้นใหเ้หน็ภาพและหน้าทีท่ีแ่ทจ้รงิของประภาคารคอื การสอ่งสว่างในยาม
มดืมน และสแีดงยงัมคีวามหมายถงึความรกั นัน่คอืสิง่ทีผู่ส้รา้งซรียีน์ี้ไดใ้สค่วามหมายแฝงนี้เอาไว.้..  

อสิระอาหารเยน็ เพือ่ใหทุ้กท่านสามารถเลอืกรบัประทานอาหารดว้ยเมนู และอาหารที่
ชื่นชอบตามอธัยาศยั .... หรอืดื่มด ่ากบัความสุขตามความพอใจของแต่ละท่าน 

หลงัจากนัน้น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั  BUSAN HOTEL หรอืเทยีบเท่า โรงแรมมาตรฐานเกาหลี
ใต ้

  



 

 

 

อุทยานรถไฟสายสีฟา้แฮอุนแด (ไม่รวม ค่าข้ึน Sky Capsule)

สะพานแขวนซองโดยองกุง | LOTTE DUTY FREE 
ศูนย์เครื่องส าอาง | แฮอุนแดไนท์มาร์เก็ต 

 

รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

อุทยานรถไฟสายสีฟา้แฮอนุแด การเดนิทางดว้ยระบบรางทีจ่ะน าคุณดื่มด ่ากบัความงามของ
ทะเลปซูานดว้ยรปูแบบทีไ่มซ่ ้าใคร นัน่คอื รถไฟเลยีบชายหาดทีค่่อย ๆ เคลื่อนผา่นไปบนรางรถไฟ
รมิทะเล หรอืเลอืกตื่นตาตื่นใจมากยิง่ขึน้กบัการนัง่ SKY CAPSULE ทีว่ิง่อยูเ่หนือพืน้ดนิทีค่วามสงู 
10 เมตร ซึง่นบัว่าเป็นรถไฟยกระดบัในความสงูระดบันี้แห่งแรกในเกาหลใีต ้ ... แต่ความงดงามยิง่
กว่า ไมว่่าจะววิเลยีบหาดทีร่ดับพืน้ดนิ หรอืสงูเหนือยอดไม ้นัน่คอื ววิทะเลปซูาน โดยเฉพาะในยาม
พระอาทติยจ์ะลบัขอบฟ้า เป็นววิทีสุ่ดแสนโรแมนตกิทีสุ่ด ทีน่บัว่าคุม้ค่าแกก่ารลองสกัครัง้ดว้ยตวัคุณ

เอง 

สะพานแขวนซองโดยองกุง เป็นสะพานแขวนทีเ่ชื่อมระหว่างสวนอมันมัและเกาะดงซอม 
สะพานแขวนแห่งนี้มคีวามยาว 127 เมตร กวา้ง 2 เมตร สรา้งความตื่นตาตืน่ใจ และตื่นเตน้ใหก้บัการ
เดนิอยูบ่นสะพานแห่งนี้ เพราะววิดา้นล่างประหนึ่งยนือยู่เหนือทะเลเปิด ทวิทศัน์อนัไกลสุดลกูหลูกู
ตาของมหาสมุทรสฟ้ีาคราม ตดักบัทวิทศัน์อนัแปลกตาของหน้าผาจมิสนี ้าตาลทองประกาย และทวิ



 

 

สนของสวนอนันมัสเีขยีวมรกต ทีส่สีนัทัง้หมดมาบรรจบกนั ณ จุดกึง่กลางสะพานแห่งนี้.... ทีซ่ึง่ทุก
ท่านจะไดส้มัผสักบัความงามทีล่งตวัทีสุ่ดดว้ยสายตา และประสบการณ์แหง่ความสุขของทุกท่านเอง 

รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร  บรกิารท่านดว้ย  เมนู คาลบ ิ (KALBI) อาหาร
เกาหลแีบบป้ิงยา่งทีม่ชีื่อเสยีงของเกาหล ี เป็นการน าเนื้อววัหรอืเนื้อหมมูาหมกักบั
เครื่องปรุงจนเนื้อนุ่ม แลว้น าไปยา่งบนแผน่โลหะทีถู่กเผาจนรอ้น ตอนยา่งเนื้อนัน้จะ
ยา่งเป็นชิน้โตพอสมควร พอใกลสุ้กแลว้ตอ้งใชก้รรไกรตดัเป็นชิน้พอดคี า ทานกบั
เครื่องเคยีงจ าพวกผกั และกระเทยีม กมิจ ิ

LOTTE DUTY FREE BUSAN ศนูยร์วมสนิคา้ปลอดภาษทีีใ่หญ่ และดทีีสุ่ดของเมอืงปซูาน ที่
รวบรวมสนิคา้แบรนดเ์นมของทัง้จากเกาหล ี และจากทัว่ทุกมุมโลกกว่า 200 แบรนด ์  มารวมไว้
เพือ่ใหทุ้กท่านไดเ้ลอืกซือ้ในราคาสุดพเิศษทีป่ลอดภาษ ี ทัง้ยงัมขีองขวญั ของทีร่ะลกึพเิศษต่าง ๆ 
ของเกาหลมีไีวจ้ าหน่ายเป็นของฝากในการมาเยอืนเกาหลอีกีดว้ย 

ศูนย์เคร่ืองส าอาง  ทีซ่ึง่ทุกท่านสามารถเลอืกซือ้เครื่องส าอางเกาหล ี และเครื่องส าอางแบรนด์
เนมระดบัโลก คุณภาพดใีนราคาลดพเิศษ อาทคิรมีน ้าแตก, ครมีโบทอ็กซ,์ ครมีหอยทาก ฯลฯ....  

แฮอุนแดไนท์มาร์เก็ต เป็นตลาดทีไ่ดร้บัความนิยมมากทีสุ่ดในช่วงเทศกาลวนัหยุด และถงึแม้
ไมใ่ช่ในช่วงเวลาวนัหยุดยาว หรอืวนัหยุดเทศกาลส าคญัของเกาหลกีต็าม เนื่องดว้ยท าเลทีต่ ัง้ของ
ทีน่ี่ตัง้อยูใ่กลก้บัหาดแฮอนึแด มหีลายสิง่ใหเ้ลอืกสรรมากมาย ทัง้อาหารสด อาหารแหง้ รา้นอาหาร
หลากหลายตลอดสองขา้งทาง หรอืจะเลอืกซือ้เสือ้ผา้ และของใชต้่าง ๆ กย็งัมใีหเ้ลอืกซือ้ไมน้่อย แต่
ทีส่ าคญัอาหารทะเลทีน่ี่ทัง้ถูก และสดมาก 



 

 

อสิระอาหารเยน็ ณ แฮอุนแดไนทม์ารเ์กต็ เมนูอาหารทะเลราคาถูกทีม่หีลากหลาย 
ทัง้แบบเกาหลตีน้ต ารบั หรอืในเมนูอาหารเกาหลอีื่น ๆ ทีทุ่กท่านสามารถเลอืก
รบัประทานไดต้ามใจชอบอยา่งเตม็อิม่ดว้ยตวัทุกท่านเอง 

หลงัจากนัน้น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั  BUSAN HOTEL หรอืเทยีบเท่า โรงแรมมาตรฐาน
เกาหลใีต ้

 

ศูนย์โสม | ศูนย์สมุนไพร | ศูนย์น ้ามันสนแดง 
นัมโพดงวอร์คกิ้งสตรีท | หอคอยแห่งปูซาน | อุทยานยงดูซาน 

 

รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 

จากนัน้พาท่านรูจ้กัและเขา้ใจสมุนไพรโสมเกาหล ี หรอืราชาแห่งมวลสมุนไพร ที ่ ศูนย์โสม เพราะ
เกาหลใีตเ้ป็นประเทศทีม่กีารผลติโสมเกาหลทีีม่คีณุภาพเป็นอนัดบั 1 ของโลก และมคีุณประโยชน์
นานปัการ เช่น ช่วยเสรมิความแขง็แรงใหแ้ก่ระบบยอ่ยอาหารและปอด ช่วยท าใหจ้ติใจสงบและเพิม่
พละก าลงั โดยมสีรรพคุณทางการแพทย ์ช่วยบ ารุงหวัใจของคุณไดเ้ป็นอยา่งด ีช่วยป้องกนัโรคหวัใจ
ขาดเลอืด ฯลฯ 

จากนัน้น าท่านเขา้ชม ศนูย์สมุนไพร หรือ ฮอ๊กเกตนามู ใหมล่่าสุดของเกาหล ี โดยมกีารจด
ลขิสทิธิเ์รยีบรอ้ยแลว้ สรรพคุณช่วยในการลา้งสารพษิทีต่กคา้งหรอืไขมนัทีส่ะสมอยูภ่ายในผนงัของ
ตบั ไต ช่วยใหต้บัหรอืไตของท่านแขง็แรงขึน้ และยงัสง่ผลดตี่อสุขภาพร่างกายของท่านเองอกีดว้ย 
น าท่านชม ศูนย์น ้ามันสนเข็มแดง ผลติจากใบสนเขม็แดงในประเทศเกาหล ี ทีม่สีรรพคุณ ช่วยชะ
ลา้งไขมนัในเสน้เลอืด เพือ่ป้องกนัการอุดตนัของเสน้เลอืด พรอ้มชมการสาธติ เพือ่ใหใ้หท้่านไดเ้หน็
สรรพคุณอยา่งชดัเจนมากยิง่ขึน้ 

  



 

 

หากทีก่รุงโซลมยีา่นเมยีงดงทีเ่ป็นรูจ้กัและโด่งดงัไปทัว่โลก ส าหรบัทีป่ซูานนัน้ยา่นนมัโพดง หรอืที่
รูจ้กักนัในชื่อทีเ่รยีกว่า “นัมโพดงวอร์คก้ิงสตรีท” นบัว่าเป็นแหล่งรวมสนิคา้มากมาย
หลากหลายชนิด หลากหลายแบรนดไ์วท้ีน่ี่ ทัง้ขา้วของเครื่องใช ้โดยเฉพาะเสือ้ผา้แฟชัน่สไตลเ์กาหล ี
เครื่องส าอางแบรนดด์งัของเกาหล ี  ร่วมถงึอาหารการกนิทัง้อาหารเกาหล ี หรอือาหารจากทัว่ทุกมุม
โลก ทีม่ใีหเ้ลอืกซือ้ เลอืกรบัประทานไดต้ลอด “ถนนสายแห่งการชอ้ปป้ิง” แห่งนี้   

อสิระอาหารกลางวนัใน “ยา่นนมัโพดง” ถนนแห่งอาหารเลศิรสทีร่อใหคุ้ณลิม้ลอง ทัง้เมนู
เกาหลตีน้ต ารบั หรอืเมนูดงัจากทัว่ทุกมุมโลก ทีม่ไีวใ้หบ้รกิารตลอดถนนในยา่นนี้ 

Busan Tower หรือ Diamond Tower เป็นสถานทีท่่องเทีย่วทีต่ ัง้อยูใ่นเมอืงปซูาน หอคอย
แห่งนี้เปิดครัง้แรกในปี ค.ศ. 1973 อยา่งไรกต็าม ไดร้บัการบรูณะและบ ารุงรกัษาครัง้ใหญ่ และเปิด
ใหบ้รกิารอกีครัง้เมือ่วนัที ่ 15 ธนัวาคม ค.ศ. 2021 หอคอยแห่งนี้เป็นทีช่ื่นชอบของชาวปซูาน และ
นกัท่องเทีย่ว ดว้ยว่าหอแห่งนี้มทีวิทศัน์ทีส่ามารถมองเหน็ไดโ้ดยรอบเมอืงปซูานในยามกลางวนั 
และในยามค ่าคนืววิเมอืงปซูานทีม่แีสงไฟระยบิระยบัเมอืงมองลงมาจากบนหอคอยเปรยีบไดก้บั 
“เหล่าดาราบนผนืแผน่ดนิ”  นอกจากนี้ยงัมงีานศลิปะจดัวางทีด่า้นหน้าทางขึน้หอคอย ท าใหเ้ป็นจุด
ถ่ายรปูทีส่มบรูณ์แบบ และนอกจากนี้ผูข้ ึน้ไปยงัหอคอยแห่งนี้สามารถเพลดิเพลนิ และลิม้รสกาแฟที่
ท าโดยหุ่นยนตป์ารสิตา้ทีช่ื่อ Dataro 



 

 

 

อุทยานยงดูซานทีอ่ยูบ่นภูเขาทีร่ะดบัความสงู 49 เมตร ในตวัเมอืงปซูาน เป็นหนึ่งในภูเขาทีม่ี
ชื่อเสยีงสามแห่งของปซูาน เดมิเรยีกว่าภูเขาซงฮยอนซาน ซึง่หมายถงึภูเขาทีม่องเหน็ววิทะเลผา่น
ป่าสนทีห่นาทบึ ต่อมาเปลีย่นชื่อเป็นภูเขายงดซูาน เนื่องจากยอดเขามรีปูร่างคลา้ยหวัมงักร ทีก่ าลงั
เฝ้าคอยปกป้องพืน้ทีจ่ากผูรุ้กรานจากต่างประเทศ ในช่วงสงครามเกาหล ี ผูล้ีภ้ยัไดส้รา้งบา้นทัว่
บรเิวณเนินเขายอดเขา แต่เกดิไฟไหมใ้นยา่นนี้ถงึ 2 ครัง้ใหญ่ และทิง้ใหภู้เขาแห่งนี้โลน้โล่ง ตัง้แต่นัน้
มา ดว้ยความพยายามอยา่งแรงกลา้ทีจ่ะน าป่ากลบัคนืมาสูภู่เขาลกูนี้อกีครัง้ ไดม้กีารปลกูตน้ไมจ้น
กลายเป็นสวนสาธารณะทีส่วยงาม สวนสาธารณะถูกเรยีกว่า Unam Park และไดเ้ปลีย่นชื่อใน
ภายหลงัเป็น อุทยานยงดซูาน ณ ทีน่ี่สามารถมองเหน็ทศันียภาพทีส่วยงามของท่าเรอืปซูาน และ
ทศันียภาพโดยรอบ 
หลงัจากนัน้ไดเ้วลาน าท่านสู ่สนามบนิอนิชอน เพือ่เตรยีมตวัเดนิทางกลบักรุงเทพฯ  

ได้เวลาน าท่านออกเดินทางสู่สนามบิน 
ออกเดินทางจาก ท่าอากาศยานนานาชาติกิมแฮ สู่ ท่าอากาศยานสวุรรณภมิู  

สายการบิน รหัสเที่ยวบิน BKK >> PUS รหัสเที่ยวบิน PUS >> BKK 

AIR BUSAN BX 726 22:55 - 06:05 BX 725 17:00 - 21:00 

 

  



 

 

อัตราค่าบริการ 

เดือน มกราคม 2023 

พีเรียดเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ 

01 – 05 | 05 – 09 | 06 – 10 | 11 – 15 | 13 – 17 

18 – 22 | 19 – 23 | 20 – 24 | 25 – 29 | 27 - 31 
19,900.- 

 

 

เดือน กุมภาพันธ์ 2023 

พีเรียดเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ 

01 – 05 | 03 – 07 | 08 – 12 | 10 – 14 | 15 – 19  

17 – 21 | 22 – 26 | 24 - 28 
19,900.- 

 

เดือน มีนาคม 2023 

พีเรียดเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ 

16 – 20 17,900.- 

08 – 12 | 09 – 13 | 10 – 14 | 15 – 19 | 17 – 21 

22 – 26 | 23 – 27 | 24 – 28 | 29 – 02 | 30 – 03 | 31 - 04 
18,900.- 

01 – 05 | 02 – 06 | 03 – 07  19,900.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ: อัตราค่าบริการ 

+ หากท่านตอ้งการหอ้งส าหรบัพกัเดีย่ว สามารถจ่ายเพิม่เตมิอกี ท่านละ 5,900.- จากราคาผูใ้หญ ่
+ หากท่านตอ้งการเดนิทางแบบไมใ่ชต้ัว๋ (JOIN LAND) คดิราคา ท่านละ 6,900.- บาท/ท่าน | ทารก 6,000.- (ไม่เกนิ 2 
ขวบ) 

*กรณุาอ่านรายละเอียดโปรแกรมและเง่ือนไขต่างๆให้ละเอียดก่อนยืนยนัการจอง* 
เจา้หน้าทีจ่ะส่งใบนัดหมายการเดนิทางใหภ้ายใน 5-7 วนัก่อนเดนิทางเท่านัน้!!! 

หากมกีารเปลีย่นแปลงจะรบีแจง้ใหท้ราบ หากมขีอ้สงสยักรุณาสอบถามเจา้หน้าทีท่นัท ี
***ลูกคา้มคีวามจ าเป็นตอ้งเขา้รา้นตามโปรแกรมทวัร ์อนัไดแ้ก่ ศูนยโ์สม, ศูนยส์มุนไพร, ศนูยเ์วชส าอาง,  

ศูนยน์ ้ามนัสนแดง, ศูนยพ์ลอยอเมทสิ หากท่านไม่ตอ้งการเขา้รา้นดงักล่าว  
บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเกบ็ค่าบรกิารเพิม่ท่านละ 300 USD*** 

 

 กรุณาช าระมดัจ าหลงัจากวนัจองภายใน 3 วนั 
และช าระส่วนทีเ่หลอืทัง้หมดก่อนการเดนิทางภายใน 14 วนั *มดัจ าขัน้ต า่ 10,000.- บาท/ท่าน/ทริป* 



 

 

เอกสารส าคัญตามเง่ือนไขการท่องเที่ยวเกาหลี 

1. ลงทะเบยีน K-ETA โดยช าระค่าธรรมเนียมการลงทะเบยีนเพิม่ท่านละ 990.- บาท(ต่อครัง้) 
2. ลงทะเบยีน Q-CODE ทางบรษิทัด าเนินการให ้ไมม่คี่าธรรมเนียม  
 

อัตราทัวร์รวม 

☑ ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบั ตามเสน้ทางทีร่ะบใุนรายการชัน้ทศันาจร ไป-กลบัพรอ้มคณะ   
☑ ค่าอาหารทุกมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ        
☑ ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการ        
☑ ค่าทีพ่กัตามระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 หรอื 3 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบุ หรอืเทยีบเท่า  
☑ ค่ารถรบั-ส่ง และน าเทีย่วตามรายการ        
☑ ค่าภาษสีนามบนิ ทุกแห่งทีม่ ี         
☑ ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละ 15 กก.      
☑ ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหวา่งเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
☑ ค่าบตัรเขา้สวนสนุกตามโปรแกรม 
☑ ปลัก๊ไฟ ADAPTER  
 
อัตราทัวร์ไม่รวม 

☒ ค่าด าเนินการลงทะเบยีน K-ETA (กรณีให้ทางบริษทัจดัท าให้) รวมถึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งทัง้หมด 
☒ ค่าตรวจ RT-PCR ตามมาตรการต่าง ๆ ของประเทศเกาหลีใต้ และของประเทศไทย รวมถึงค่าใช้จา่ยต่าง ๆ ท่ี

เก่ียวข้องทัง้หมด กบัมาตรการท่ีทางภาครฐัทัง้สองประเทศก าหนดขึ้น ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงได้อยู่ตลอดเวลา  
☒ ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง, ค่าโทรศพัทส่์วนตวั, ค่าซกัรดี, มนิิบารใ์นหอ้ง, รวมถงึค่าอาหาร และ

เครื่องดื่มทีส่ ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ (หากท่านตอ้งการสัง่เพิม่กรุณาตดิต่อหวัหน้าทวัรแ์ลว้จ่ายเพิม่เองต่างหาก) 
☒ ค่าทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ ท่านละ 1,500 บาท  
☒ หากผูเ้ดนิทางไม่ไดถ้อืหนังสอืเดนิทางประเทศไทย มคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ 5,000 บาท 
☒ ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3%      
☒ ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิ15 กก.)   
☒ ค่าวซี่าส าหรบัพาสปอรต์ต่างดา้ว กรุณาเตรยีมเอกสารคอื 1.พาสปอรต์ 2.ใบประจ าตวัคนต่างดา้ว 3.ใบส าคญัถิน่ทีอ่ยู่ 4.

ส าเนาทะเบยีนบา้น(ถา้ม)ี 5.สมดุบญัชเีงนิฝาก(ถา้ม)ี 6.รปูถ่ายส ี2 นิ้ว 2 รปู แลว้ทางบรษิทัฯจะเป็นผูด้ าเนินการยื่นวซี่าให้
ท่านโดยจ่ายค่าบรกิารต่างหาก (ส าหรบัหนังสอืเดนิทางต่างดา้วเจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งท าเรือ่งแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเอง
ก่อนจะยื่นวซี่า) 

หมายเหตุ 

◆ กรณุาศึกษารายละเอียดต่าง ๆ เก่ียวกบัมาตรการใหม่ของประเทศเกาหลีใต้ในการเดินทางเข้าประเทศ และ
ปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครดั 

◆ จ านวนผูเ้ดนิทาง ขัน้ต ่า ผูใ้หญ่  25 ท่าน ขึน้ไป 



 

 

◆ เทีย่วบนิ ราคารายการท่องเทีย่ว และอาหาร สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า
(ค านึงถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั) 

◆ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิและตารางการบนิทัง้ไปและกลบัโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า  
◆ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืง,เจา้หน้าทีก่รมแรงงานทัง้ทีไ่ทยและในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหท้่านเดนิทางออกหรอืเขา้

ประเทศ เนื่องจากมสีิง่ผดิกฎหมาย เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้งการกระท าทีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนีเขา้ออก
เมอืง หรอืในกรณีอื่นๆการพจิารณาเป็นเอกสทิธิแ์ละวจิารณญาณของเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืงและเจา้หน้าทีก่รมแรงงาน
เท่านัน้ ซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัไม่สามารถท าการเลื่อนวนัหรอืคนืเงนิได ้(เน่ืองจากตัว๋เครื่องบนิเป็นตัว๋
ราคาพเิศษ ไป-กลบั แบบหมู่คณะ) ทัง้นี้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าทวัรห์รอืค่าบรกิารไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  

◆ หนังสอืเดนิทาง (Passport) ของท่าน นับจากวนัทีเ่ดนิทางไปและกลบั ตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านมากกว่า 6 เดอืนขึน้ไป และ
ตอ้งเหลอืหน้ากระดาษพอใหเ้จา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืงสามารถประทบัตราได ้และตอ้งอยูใ่นสภาพทีส่มบูรณ์ ไม่ช ารุด 
หรอืฉีกขาด  

◆ ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การนัดหยุดงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การจ่อ
การจลาจล, การปฏวิตัแิละอื่นๆ ทีเ่กดิขึน้ไมว่่าจะเป็นทางตรงหรอืทางออ้ม 

◆ ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอุบตัเิหตทุีเ่กดิจากความ
ประมาทของตวันักท่องเทีย่วเอง รวมถงึการเจบ็ป่วย และการตาย 

◆ หลงัจากไดร้บัเอกสารเรยีกเกบ็เงนิ (Invoice) กรุณาช าระเงดิมดัจ าภายใน 3 วนั และส่งหลกัฐานการช าระเงนิพรอ้มหน้า
พาสปอรต์ของผูเ้ดนิทาง และช าระเงนิทัง้หมดก่อนการเดนิทางภายใน 14 วนั  

◆ ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯ ไม่ครบ อาทไิม่เทีย่วบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมือ้  เพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่าง ทางบรษิทัฯ ไดช้ าระคา่ใชจ้่ายใหก้บัต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดนิทาง
แลว้ 

◆ เมื่อท่านตกลงช าระเงนิไมว่่าทัง้หมดหรอืบางส่วนกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรบัในเงือ่นไขขอ้ตกลง
ต่างๆ ทีไ่ดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 

◆ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี้ไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัเวลา
การจราจร สภาพอากาศ และเหตุสุดวสิยัอื่นๆทีอ่าจเกดิขึน้ได ้ทัง้นี้เพื่อความปลอดภยัและประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็น
ส าคญั 

◆ มคัคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษิทัฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทน บรษิทัฯ นอกจากมเีอกสาร  ลง
นามโดยผูม้อี านาจของบรษิทัฯ ก ากบัเท่านัน้  

◆ ในกรณีทีลู่กคา้ตัง้ครรภ ์ตอ้งมใีบรบัรองจากแพทยว์่าสามารถเดนิทางท่องเทีย่วได้ และมอีายุไมเ่กนิ 7 วนั นับจากวนัที่
เดนิทาง และตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัทราบล่วงหน้า 

◆ กรณีกรุ๊ปส่วนตวั กรุ๊ปเหมา กรุป๊นักเรยีน กรุ๊ปดงูาน ไม่สามารถใชร้าคาดงักล่าวในโปรแกรมได้ 
◆ กรณีทีท่่านซื้อเฉพาะแพค็เกจทวัรไ์ม่รวมตัว๋เครื่องบนิ จะไม่รวมค่าประกนัอุบตัเิหตุระหวา่งเดนิทาง วงเงนิท่านละ 

1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
 

 

 

 

การยกเลิก 
- ตอ้งยกเลกิก่อนวนัเดนิทางไมน้่อยกว่า 45 วนัเท่านัน้ คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ 
- หากยกเลกิการเดนิทางน้อยกว่า 45 วนั ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่ทวัรท์ุกกรณี 
- ในกรณีกรุ๊ปส่วนตวั กรุ๊ปเหมา กรุ๊ปนักเรยีน กรุ๊ปดงูาน เมื่อช าระแลว้ไม่สามารถคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ 



 

 

 
ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลกิหรอืเปลีย่นชื่อผูเ้ดนิทางได ้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางตอ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิ  

หรอืผ่านตวัแทนในประเทศ หรอืต่างประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเช่น CHARTER FLIGHT, EXTRA FLIGHT  
จะไมม่ีการคืนเงินมดัจ า หรือ ค่าทวัรท์ัง้หมด 


