
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

โปรแกรมการเดนิทาง 

ตลาดชองฮา - ชายทะเลวอลโพ - คลินิคหมอฟันของคุณหมอยุน - โพฮัง สเปซ วอล์ก 

ชายหาดแฮอุนแด - ตลาดแฮอนุแด - โอรยุกโดสกายวอล์ค - น ้ามนัสนเข็มแดง - วัดแฮดง ยงกงุซา - 

สกายแคปซูล บนรางรถไฟลอยฟ้า - เอเปค นูรีมารู -  ชุดเคร่ืองนอน  Sesa Living - ร้านละลายเงินวอน -  

ล็อตเต้ดิวตีฟ้รีปูซาน - ตลาดตลาดวอล์คกิง้สตรีทนัมโพดง - หมู่บ้านวัฒนธรรมคมัชอน  

 

 

 

จุดนดัพบแรกสนามบนิสุวรรณภูม ิเป็นสนามบนินานาชาตปิระจ าประเทศไทย เวลานดัหมาย : 21:30 เทีย่วบนิ : 7C2252 JEJU AIR 

(ขอสงวนสทิธิ ์สายการบนิ เวลาบนิ เทีย่วบนิ เสน้ทางบนิ เปลีย่นแปลงโดยไม่แจง้ใหท้ราบวล่วงหน้า ขึน้อยูก่บัผูจ้ดัท าตามความเหมาะสม) 

 

 

เทีย่วบนิออกเดนิทางจากสนามบนินานาชาตสิุวรรณภมู ิเวลา : 01.10 เทีย่วบนิ : 7C2252 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5-6ชัว่โมง 

08.35น. พาท่านเดนิทางถงึสนามบนิกมิแฮอนิเตอรเ์นชัน่แนลแอรพ์อรต์ หลงัจากผ่านด่านตรวจคนเขา้เมอืง รบักระเป๋าทีส่ายพาน ออกมา
พบกบัผูน้ าทวัรเ์พือ่ท าการยนืยนัตวัตนการเขา้ร่วมทวัร ์และเตรยีมตวับรเิวณจุดนดัพบเพื่อออกเดนิทางท่องเทีย่วพรอ้มกนั 

 

พาท่านไปตามรอยซรียี์จุดถ่ายท าหลกัของเรื่อง Hometown Cha Cha Cha ที่ตลาดชองฮา วถิีชวีิต
ของชาวบ้านเมืองโพฮัง ซึ่งที่ตลาดจะมีร้านขายอุปกรณ์ตกปลา ร้านอาหาร ร้านซุปเปอร์โพรา 
อนุสาวรยีป์ลาหมกึ และรา้นกาแฟ ซึง่ใครไดด้เูรื่องน้ีกจ็ะจ าฉากเหล่าน้ีทีเ่หน็ในซรียีไ์ด้แน่นอน ปัจจุบนั
กจ็ะมนีกัท่องเทีย่วแวะเวยีนมาถ่ายรปู เชคอนิ ตามรอยพระนางในเรื่องกนัมากมาย 

 

 

 

พาท่านรับประทานอาหารทอ้งถ่ิน รสชาติจดัจา้น ทเวจีดูลลูชีก ีหรือหมูผดัเผด็กะทะร้อน ซ่ึงเป็นเมนูท่ี

นิยมในตลาดชองฮา เมืองโพฮงั ซ่ึงคนท่ีน่ีมกัจะทานอาหารท่ีมีรสจัดกว่าในเมือง จึงน าหมูมาผดักับ

ซอสท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะท่ีร้าน เขา้เน้ือ จนหมูนุ่ม อร่อย ทานคู่กบัขา้วสวย และเคร่ืองเคียงต่างๆ เช่น 

กิมจิ ถัว่งอก แตงกวา พร้อมผกัสด และกระเทียมทานแกลม้ 

 

วนัแรกของการเดินทาง      พบกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิู   - ออกเดินทางจากสนามบินสวุรรณภมิู 
 

วนัท่ีสองของการเดินทาง     ตลาดชองฮา - ชายทะเลวอลโพ - คลนิิคหมอฟันของคุณหมอยุน - โพฮัง สเปซ วอล์ก 

      ชายหาดแฮอุนแด - ตลาดแฮอุนแด 

 



 

 

พาท่านชมวิวชายทะเลวอลโพ ชายหาดที่พระเอกนางเอกเจอกนัครัง้แรกในเรื่อง Hometown Cha Cha Cha เป็นอีกหน่ึงฉากสถานที่
ถ่ายท า และเป็นจุดทีห่ลายๆคนต้องมาตามรอย มาถ่ายรูปกบัพระจนัทรเ์สี้ยว และยงัสามารถเดนิเล่นสูดอากาศบรสิุทธ์ รมิชายทะเลไดอ้ีก
ดว้ย 

 

พาท่านมาเชคอินถ่ายรูปคลินิคหมอฟันของคุณหมอยุน นางเอกในเรื่อง Hometown Cha 
Cha Cha เป็นโลเคชัน่ในการถ่ายซีรยี์เรื่องน้ีนัน่เอง ซึ่งคลีนิคหนัหน้าออกทะเล ที่มีววิทะเลที่
สวยมากๆ เงยีบสงบ ถอืว่าเป็นคลนิีคในฝันของหมอหลายๆคนเลยทเีดยีว 

 

พาท่านมาเชคอินถ่ายรูป  “โพฮงั สเปซ วอล์ก”  แลนด์มารก์ใหม่ของเมอืงโพฮงั ตัง้อยู่ในสวนฮ
วานโฮ หากไดม้าลองเดนิดูแลว้จะต้องลมืการเดนิสะพานแบบเดมิๆไปได้เลยเพราะที่น่ีบอกเลย
ว่าไม่ธรรมดาตัง้แต่ดไีซน์ที่ประหน่ึงงานศลิป์คล้ายกบัรางรถไฟเหาะ แถมยงัเป็นสกายวอรค์ที่
ใหญ่ทีสุ่ดในประเทศเกาหลใีต้อกีต่างหาก ระยะทางเดนิของตวั space walk 333 เมตร ความสูง 
25 เมตร  มชีื่อเล่นว่า "Cloud" เพราะมลีกัษณะเหมอืนเมฆที่ก าลงัคล้อยต ่า และสามารถเหน็ววิ
เมอืง อ่าวยงักลิและหาดยงักลิ ถอืว่าเป็นแลนดม์ารค์แห่งใหม่ของเมอืงทีม่าแลว้ต้องโดน 

 

พาท่านชม ชายหาดแฮอุนแด Haeundae Beach ชายหาดท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงในเกาหลีใต ้ 

ชายหาดทรายละเอียด ยาว 1.5 กิโลเมตร และยงัเป็นสถานท่ีจดังานเทศกาลต่างๆ ตลอดทั้งปี ถูก

ตั้งช่ือโดยนกัปราชญน์ามว่า ชอย ชี วอน (Choi Chi-won) ในยคุสมยัของรวงค์ชิลลา เดินทางมาท่ี

ชายหาด แลว้ประทบัใจในความสวยงาม จึงเขียนค าว่า “Haeundae : แฮอุนแด ” ไวบ้นก าแพงหิน 

คนท่องถ่ินเลยเรียกใชช่ื้อน้ีเร่ือยมา ชายหาดแฮอุนแดมีความยาว 1.5 กิโลเมตร ครอบคลุมพ้ืนท่ีกว่า 

58,400 ตารางเมตร 

ตลาดแฮอุนแด เป็นถนนเล็กๆ ท่ีมีร้านอาหารเปิดขายกนัตั้งแต่เชา้เร่ือยไปจนถึงเท่ียงคืน ปัจจุบนั

ยา่น ตลาดแฮอุนแด มีการก่อสร้างถนน และอาคารใหม่ๆ เกิดข้ึนมากมาย เพ่ือรองรับนกัท่องเท่ียว

จากทั่วโลก เรียกว่า ยิ่งดึก ยิ่งคึกคัก ถึงแมว้่าความเจริญจะรายล้อมเข้ามามากมาย แต่ความ

น่าสนใจของตลาดแบบดั้ งเดิม ตลาด Haeundae Traditional Market ก็ยงัมีเสน่ห์มาจนถึงทุก

วนัน้ี อาหารแนะน า ของทอด โอเดง้เสียบไม ้ขา้วห่อสาหร่าย และต๊อกโบกี เป็นถนนสายอาหาร

แบบดั้งเดิมท่ีอยูคู่่กบัชายหาด Haeundae  (อสิระอาหารเยน็ตามอธัยาศัย) 

 

ทีพ่ัก TOYOKO INN HAEUNDAE2 / THE MARK HAEUNDAE / IBIS BUDJT  หรือเทยีบเท่า 

 

 

 

วนัท่ีสามของการเดินทาง    โอรยุกโดสกายวอล์ค - น า้มนัสนเข็มแดง - วดัแฮดง ยงกงุซา - สกายแคปซูล บนรางรถไฟลอยฟ้า  

                                             เอเปค นูรีมารู - ชายหาดแฮอุนแด - ตลาดแฮอุนแด 
  



 

 

รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรมท่ีพกั เป็นสไตลบุ์ฟเฟ่ต์แบบฉบบัเกาหลี 

พาทุกท่านเดินทางสู่   Oryukdo Skywalk  (โอรยุกโดสกายวอล์ค) ตั้ งอยู่บริเวณพ้ืนท่ีดั้ งเดิมท่ี

เรียกว่า “ซึงดูมลั” ซ่ึงเป็นจุดแบ่งระหว่าง ทะเลตะวนัออกและทะเลใต ้ส าหรับผูค้นทอ้งถ่ิน จะเรียกท่ี

แห่งน้ีว่า “ซึงดูมา” และเป็นท่ีรู้จกักนัดีในช่ือว่า “ชลัลกแก” อยูท่ี่เมืองปูซาน โอรยุกโดสกายวอล์ค 

เป็นสะพานรูปเกือกมา้ ตั้งอยู่เหนือหน้าผาริมทะเล สะพานมีพ้ืนกระจกใส ซ่ึงมีความยาว 15 เมตร  

และเสาเหล็กท่ีมีความสูง 35 เมตร โดยในส่วนของพ้ืนกระจกจ านวน 24 แผ่นนั้ น ถูกเคลือบดว้ย

แผ่นฟิล์มกนักระสุน ท่ีมีความหนา 55.49 มิลลิเมตร ท าให้โครงสร้างของสะพาน มีความแข็งแรง

และปลอดภัย เป็นจุดชมวิวของชายทะเล และทิวทัศน์ของเกาะโดยรอบ โดยเฉพาะวนัท่ีอากาศ

แจ่มใส จะสามารถมองเห็นไดไ้กลถึง เกาะแทมาโด หรือเกาะสึชิมะ ในประเทศญ่ีปุ่น เลยทีเดียว 

จากนั้ นพาท่านไปรู้จกักับ สมุนไพรท่ีมีช่ือเสียงของประเทศเกาหลีใต้ Red Pine Oil หรือ 

น ้ามันสนเข็มแดง ตามต าหรับยาโบราณสมยัราชวงศ์โชซอน ท่ีถูกบนัทึกไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร 

ปัจจุบนัไดน้ ามาสกดัดว้ยวิธีท่ีทนัสมยัดึงสรรพคุณท่ีดีท่ีสุดออกมาในรูปแบบท่ีทานไดง่้าย และบ ารุง

สุขภาพไดดี้ท่ีสุด น ้ ามนัสนเข็มแดงมีสรรพคุณช่วยในการท าความสะอาดระบบหลอดเลือด เคลียร์

หลอดเลือดท่ีอุดตนั ลดคลอเลสเตอรอล ความดนั เบาหวาน ป้องกนัเส้นเลือด ตีบ แตก ตนั อีกทั้งยงั

ช่วยให้การผ่อนคลาย หลับสนิทมากข้ึน ผิวพรรณดูมีสุขภาพดี รับประทานเป็นประจ า ร่างกาย

แข็งแรงข้ึนตามล าดบั 

พาทุกท่านเดินทางสู่   วดัแฮดง ยงกุงซา ตั้งอยูบ่นชายฝ่ังตะวนัออกเฉียงเหนือ ของเมืองปูซาน เป็นวดั

ท่ีสร้างบนเหล่าโขดหินริมชายหาด ท่ีแตกต่างไปจากวดัส่วนใหญ่ ซ่ึงมกัจะสร้างอยูต่ามเชิงเขา วดัแห่ง

น้ีก่อตั้ งโดย พระผูย้ิ่งใหญ่ซ่ึงมีนามว่า พระนาองซูโดซา ซ่ึงเป็นท่ีปรึกษาของกษัตริยค์งมินวงัแห่ง

โครยอ เม่ือทุกท่านเดินเทา้เขา้สู่วดัแห่งน้ี จากประตูซุ้มมงักรสีทองอร่าม เดินผ่านอุโมงค์ขนาดเล็ก 

ไปสู่บนัไดหิน 108 ขั้นและโคมไฟหิน ซ่ึงเป็นจุดส าหรับชมวิว และความงดงามของทอ้งทะเลสีฟ้า

คราม ก่อนจะเดินต่อลงไปสู่บริเวณซ่ึงเป็นท่ีประดิษฐานของ พระพุทธรูปศกัด์ิสิทธ์ิองค์สีด า ซ่ึงตั้ ง

ตระหง่านอยูบ่นโขดหิน และมีทอ้งทะเลกวา้งเป็นฉากหลงัและเม่ือคุณเดินไปตามสะพานท่ีทอดยาว  และน าพาคุณเขา้สู่บริเวณภายในของวดั 

ซ่ึงประกอบไปดว้ยวิหารและศาลา ท่ีเรียงรายลดหลัน่กนัไปตามโขดหิน โดยบริเวณดา้นหนา้ของวิหารหลกั มีเจดียหิ์นสูง 3 ชั้น และสิงโต 4 

ตวั เป็นสัญลกัษณ์ของความสนุก, ความโกรธ, ความเศร้า และความสุข นอกจากน้ีภายในวดั ยงัมีองคเ์จา้แม่กวนอิม, พระสังกจัจายน์องคสี์ทอง

อร่าม, ศาลเจา้ และพุทธสถานอ่ืนๆ อีกหลายแห่ง 

พร้อมเสริฟดว้ยเมนู เทจี ยงันยอม คัลบี้ อาหารเกาหลีแบบป้ิงย่างท่ีมีช่ือเสียงของเกาหลี เป็นการน าเน้ือหมูส่วนซ่ีโครงมาหมกักบัเคร่ืองปรุง

จนเน้ือนุ่ม เสิร์ฟให้ท่านไดย้่างสดๆ ร้อนๆ ร่วมรับประทานดว้ยกนั วิธีการทานให้ไดอ้รรสรส ตอ้งตดัหมูเป็นช้ินๆ น าผกัสด กระเทียม กิมจิ 

และเคร่ืองเคียงต่างๆ มาห่อรวมกนั รับประทานค าโตๆแบบสไตล์คนเกาหลี หรือทานกบัขา้วสวย

ร้อนๆท่ีเรามีเสิรฟให้ไม่อั้นก็ไดเ้ช่นกนั 

พาท่านสัมผสัประสบการณ์ใหม่ กบัการนั่งสกายแคปซูล บน

รางรถไฟลอยฟ้า เลียบทะเลแฮอุนแด เมืองท่าอันดับ1ของ

ประเทศเกาหลีใต้ ตัวแคปซูลหน่ึงคันจะนั่งได ้4ท่าน แต่ละ

แคปซูลก็จะมีสีสันสดใส  น ้ าเงิน แดง เหลือง เขียว แล่น



 

 

สลบัๆกนัไป สีสวยตดักบัทอ้งฟ้า แล่นคู่ขนานกบัรถไฟชมทะเลดา้นล่าง ระหว่างนั่งในแคปซูลท่านจะไดช้มวิวเมืองปูซานไดท้ั้งซา้ยและขวา 

แคปซูลจะแล่นชา้ๆให้เราไปช่ืนชมความงาม ของวิวทะเล และวิวตวัเมือง ถือว่าเป็นท่ีเท่ียวเปิดใหม่ล่าสุด ท่ีน่าไปเท่ียวมากๆเลยทีเดียว 

พาทุกท่านเดินทาง Nurimaru APEC House  (หอประชุมสุดยอดผูน้ าเอเปค  นูรีมารู) ซ่ึงเป็น

หอประชุมท่ีมี รูปแบบทางสถาปัตยกรรม แบบดั้งเดิมของเกาหลี ผสมผสานกบัความทนัสมยัไดอ้ย่างลง

ตวั ท าให้มีช่ือเสียงในระดบันานาชาติ และเป็นอีกหน่ึงสถานท่ีท่องเท่ียว ท่ีมีช่ือเสียงในเมืองปูซาน  ค าว่า 

Nurimaru APEC House เป็นการผสมผสานระหว่างค าภาษาเกาหลี นูรี (Nuri) ซ่ึงหมายถึงโลก, ค า

ว่ามารู (Maru) หมายถึงปกติ และค าว่าเอเปคเฮาส์ (APEC House) ซ่ึงมีความหมายโดยรวมคือ บา้น

ท่ีผูน้ าโลกมาพบกนั เพ่ือจดัการประชุมเอเปค 
 

พาท่านชม ชายหาดแฮอุนแด Haeundae Beach ชายหาดท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงในเกาหลีใต้  ชายหาด

ทรายละเอียด ยาว 1.5 กิโลเมตร และยงัเป็นสถานท่ีจัดงานเทศกาลต่างๆ ตลอดทั้งปี ถูกตั้ งช่ือโดย

นักปราชญ์นามว่า ชอย ชี วอน (Choi Chi-won) ในยุคสมยัของรวงค์ชิลลา เดินทางมาท่ีชายหาด แลว้

ประทบัใจในความสวยงาม จึงเขียนค าว่า “Haeundae : แฮอุนแด ” ไวบ้นก าแพงหิน คนท่องถ่ินเลย

เรียกใช้ช่ือน้ีเร่ือยมา ชายหาดแฮอุนแดมีความยาว 1.5 กิโลเมตร ครอบคลุมพ้ืนท่ีกว่า 58,400 ตาราง

เมตร 

ตลาดแฮอุนแด เป็นถนนเล็กๆ ท่ีมีร้านอาหารเปิดขายกนัตั้งแต่เชา้เร่ือยไปจนถึงเท่ียงคืน ปัจจุบนัย่าน 

ตลาดแฮอุนแด มีการก่อสร้างถนน และอาคารใหม่ๆ เกิดข้ึนมากมาย เพ่ือรองรับนักท่องเท่ียวจากทัว่

โลก เรียกว่า ยิ่งดึก ยิ่งคึกคกั ถึงแมว้่าความเจริญจะรายลอ้มเขา้มามากมาย แต่ความน่าสนใจของตลาด

แบบดั้งเดิม ตลาด Haeundae Traditional Market ก็ยงัมีเสน่ห์มาจนถึงทุกวนัน้ี อาหารแนะน า ของ

ทอด โอเดง้เสียบไม ้ขา้วห่อสาหร่าย และต๊อกโบกี เป็นถนนสายอาหารแบบดั้งเดิมท่ีอยู่คู่กบัชายหาด 

Haeundae  (อสิระอาหารเยน็ตามอธัยาศัย) 

 

ทีพ่ัก TOYOKO INN HAEUNDAE2 / THE MARK HAEUNDAE / IBIS BUDJT  หรือเทยีบเท่า 

 

 

 

รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรมท่ีพกั เป็นสไตลบุ์ฟเฟ่ต์แบบฉบบัเกาหลี 

พาท่านเขา้ชมและเลือกซ้ือชุดเคร่ืองนอนเพ่ือสุขภาพอนัดบัหน่ึงของประเทศเกาหลีใต ้Sesa Living ท่ีใชเ้ส้นใยในการถกัทอถึง 15400 เส้น 

กนัไรฝุ่ นได1้00% มีการใชห้ยกในการท าเส้นใย จึงมีคุณสมบติัในเร่ืองของการบ าบดัขณะนอน

หลบั ซ่ึงเน้ือผา้จะมีสัมผสัท่ีนุ่ม ล่ืน ไม่มีเสียงดงัเม่ือขยบัตวั และยงัปรับอุณหภูมิท่ีคงท่ีให้ร่างกาย

ขณะนอนหลบัพกัผอ่นอีกดว้ย และโชวรู์มแห่งน้ีสามารถคืนภาษีให้กบันกัท่องเท่ียวอีกดว้ย 

จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ Supermarket หรือท่ีนกัท่องเท่ียวเรียกกนัว่า "ร้านละลายเงินวอน" 

ท่ีน่ีมีขนม ของฝาก ของพ้ืนเมืองเกาหลีท่ีข้ึนช่ือ ใครๆมาตอ้งมีติดไมติ้ดมือกลบัไป อาทิเช่น ขนม

วนัท่ีส่ีของการเดินทาง   ชุดเคร่ืองนอน  Sesa Living - ร้านละลายเงินวอน - ลอ็ตเต้ดิวตีฟ้รีปูซาน - ตลาดตลาดวอล์คกิง้สตรีทนัม

โพดง 

              หมู่บ้านวฒันธรรมคัมชอน  - ตลาดตลาดวอล์คกิง้สตรีทนัมโพดง - หมู่บ้านวฒันธรรมคมัชอน  
 



 

 

ช่ือดงัต่างๆ ชอ้คโกแลตหลายหลายรสชาติ สาหร่ายนานาชนิด รามยอน กิมจิ รวมไปถึงของใชใ้นครัวเรือน เช่น กระทะ ตะเกียบ ถว้ยขา้ว 

ซอสปรุงรส วุน้เส้น รวมถึงของฝากของท่ีระลึกมีให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือมากมาย เหมือนเอาเงินวอนมากละลายกนัอยา่งเพลิดเพลินและไม่ตอ้งกลวั

ว่าจะใส่กระเป๋าไม่พอ เพราะท่ีน่ีพร้อมบริการบรรจุกล่องตามเง่ือนไขของร้านดว้ย 

พาทุกท่านเดินทางสู่  ลอ็ตเต้ดิวตีฟ้รีปูซาน  เป็นร้านคา้ปลอดภาษีชั้นน าระดบัโลก และสถานท่ีส าหรับ

การชอ้ปป้ิง ท่ีมีการบริการแบบครบวงจร ภายในมีร้านบูติก แบรนดช์ั้นน ากว่า 50 ร้านคา้ และสินคา้

ปลอดภาษี มีสินคา้หลากหลายประเภท ให้ไดเ้ลือกซ้ือเลือกหา ไดแ้ก่ น ้ าหอม, เคร่ืองส าอาง, สินคา้

แฟชัน่, แว่นตา, แว่นตากนัแดด, เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า, ผา้ปูท่ีนอน, ยาสูบ, นาฬิกา และอ่ืนๆ อีกมากมาย 

อสิระอาหารกลางวนั 
 

น าทุกท่านเดินทางสู่ ตลาดตลาดวอล์คกิ้งสตรีทนัมโพดง (Nampodong) แหล่งช้อปเมืองปูซาน 

แหล่งชอ้ปป้ิงอนัดบัตน้ๆท่ีขาชอ้ปแหลกทั้งหลายรู้จกักนัเป็นอยา่งดี เพราะยา่นน้ีถือเป็นศูนยร์วมแฟชัน่

ชั้นน าของหนุ่มสาวปูซาน และนกัท่องเท่ียวเลยก็ว่าได้ หากอยากดูเทรนดก์ารแต่งตวั เหล่สาวหน้าเดง้ 

หรือจะมองหนุ่มหน้าใส มาท่ีน่ีรับรองว่าไม่ผิดหวงัแน่ค่ะ ถา้จะให้เปรียบก็คล้ายๆกบัย่านสยามของ

บา้นเรานัน่เอง รวมถึงอาหารฟูดสตรีท อาหารทอ้งถ่ินต่างๆอีกเพียบ 

พาทุกท่านเดินทางสู่ Gamcheon Culture Village (หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน) เป็นหมู่บา้นท่ี

เกิดจากการตั้ งรกราก ยา้ยถ่ินฐานของชาวเกาหลี ซ่ึงหนีภัยจากสงครามเกาหลี ในระหว่างปี ค.ศ. 

1950 -1953 และอาศยัอยู่จนถึงปัจจุบนั ดว้ยลกัษณะการสร้างบา้นเรือนผ่านถนนทุกสาย ท่ีเรียงราย

ไปตามแนวภูเขา จนเป็นขั้นบนัไดท่ีเป็นระเบียบ และดูสวยงามแปลกตา ไปกบัสีสันท่ีสลบัไปมาของ

ตวับา้นและหลงัคา จึงกลายเป็นเอกลกัษณ์ส าคญัของหมู่บา้นแห่งน้ี จนไดรั้บฉายาว่า “มาชูปิกชูแห่งปู

ซาน” (Machu Picchu of Busan) ในปี ค.ศ. 2015 นอกเหนือไปจากความสวยงามแปลกตา ของ

หมู่บา้นแห่งน้ีแลว้ ภายในหมู่บา้นยงัมีสถานท่ี และส่ิงอ านวยความสะดวก ซ่ึงท าให้คุณเพลิดเพลิน ไป

กบัการเดินท่องเท่ียวภายในหมู่บา้น ไดแ้ก่ พิพิธภณัฑ์ขนาดเล็ก, ร้านศิลปะ, ร้านขายของท่ีระลึก, คา

เฟ่, ร้านกาแฟ, ร้านอาหารหลากหลายประเภท และอ่ืนๆ อีกมากมาย 

ถึงเวลาอนัสมควรพาทุกท่านเดินทางกลบัประเทศไทย โดยมีเจา้หนา้คอยดูแลขั้นตอนการเชคอิน ตัว๋เคร่ืองบิน และอ านวยความสะดวก เพ่ือส่ง

ทุกท่านกลบัดว้ยความสวสัดิภาพ และความประทบัใจ 

20.30-00.25  น าท่านเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยเท่ียวบินท่ี 7C2251 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

การส ารองท่ีนัง่ 

แพคเกจน้ีสามารถออกเดนิทางตัง้  15 ท่านขึน้ไป 
การลงทะเบยีน K-ETA ผูเ้ดนิทางสามารถท าไดเ้อง หรอืใหท้างบรษิทัด าเนินการใหต้ามโปรโมชัน่ของโปรแกรมทวัร์ 
 

การช าระเงิน : 

⚫ ช าระมดัจ า 5,000 บาท และช าระส่วนทีเ่หลอืก่อนเดนิทางขัน้ต ่า 30 วนั  ส าหรบัราคาเตม็ปกต ิ

⚫ หากท่านใหบ้รษิทัลงทะเบยีน K-ETA ให ้กรุณาจองล่วงหน้าขัน้ต ่า 20วนั  

⚫ จองทวัรก่์อนเดนิทางน้อยกว่า 30 วนั ในราคาโปรโมชัน่ ช าระเตม็เท่านัน้ 

⚫ กรณีมดัจ า และไม่ช าระส่วนทีเ่หลอืถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่สามารถเรยีกรอ้งคนืเงนิไดทุ้กกรณี 
 
 

อตัราค่าบริการ BUSAN  4D2N 

พีเรียตเดินทาง 
ราคาโปรโมชัน่ 
(จ านวนจ ากดั) 

ราคาปกติ พกัเด่ียวเพ่ิม 

พฤษภาคม :8-11, 9-12 , 14-17, 15-18, 16-19, 21-24, 22-25 
23-26, 28-31, 29-1 มิ.ย., 30-2 มิ.ย. 
มิถุนายน : 5-8, 6-9, 11-14, 12-15, 13-16, 18-21, 19-22, 
20-23, 25-28, 26-29, 27-30 
กรกฎาคม : 2-5, 3-6, 4-7, 9-12, 10-13, 11-14 

23,999 28,999 

5,000.- 

พฤษภาคม : 10-13, 13-16, 17-20, 20-23, 24-27, 27-30 
มิถุนายน : 4-7, 7-10, 10-13, 14-17, 17-20, 21-24, 24-27 
28-1 ก.ค. 
กรกฎาคม : 1-4, 5-8, 8-11, 12-15 

25,999 30,999 

พฤษภาคม : 11-14, 12-15, 18-21, 19-22, 25-28, 26-29 
31-3 มิ.ย. 
มิถุนายน : 3-6, 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 

มิถุนายน : 1-4  29,999 34,999 

มิถุนายน : 2-5 33,999 38,999 

ทารก ( ไม่เกิน 2 ปี) = 5,000.-      จอยกรุป๊ (ไม่ใช้ตัว๋เคร่ืองบิน) = 5,900.- 



 

 

การบริการท่ีบริษทัจดัการให้ : 

⚫ ลงทะเบยีน K-ETA เราเป็นตวัแทนลงทะเบยีนตามขอ้มลูทีท่่านให้มา หากไม่ผ่านหรอืไม่ไดร้บัการอนุมตัิ ไม่สามารถเรยีกรอ้งคนืเงนิ
และค่าบรกิารได ้หรอืหากท่านเขา้เกาหลแีลว้ ไม่ผ่านด่านตรวจคนเขา้เมอืง กไ็ม่สามารถเรยีกรอ้งคนืเงนิไดเ้ช่นกนั  

⚫ ***ค่าสมคัรและบรกิาร (กรุณาสอบถามกบัเจา้หน้าที)่ 
หมายเหตุ : 

⚫ ราคาน้ีส าหรบัพาสปอรต์ไทยเท่านัน้ หากเป็นต่างชาติมค่ีาใชจ้่ายเพิม่ 3,000 บาท และต้องท าตามเงื่อนไขการเขา้ประเทศเกาหลใีต้ 
2. การยกเลิกการเดินทาง 

⚫ ยกเลกิการจองไม่น้อยกว่า 30 วนั ก่อนวนัเดนิทาง Refund ได ้100% ของยอดทีช่ าระแลว้ 

⚫ ยกเลกิการจองไม่น้อยกว่า 15 วนั ก่อนวนัเดนิทาง Refund ได ้50% ของยอดทีช่ าระแลว้ 

⚫ ยกเลกิการจองน้อยกว่า 15 วนั ก่อนวนัเดนิทาง ไม่สามารถ Refund ได้ 

⚫ ยกเลกิจากเหตุสุดวสิยั เช่น ภยัธรรมชาต ิโรคระบาด สงคราม สามารถ Refund ไดแ้ต่หกัค่าใชจ้่ายตามจรงิ ๆ 

⚫ ราคาโปรโมชัน่/แคมเปญ/อีเว้นท์ต่างๆ ไม่สามารถยกเลิก/Refund ได้ทุกกรณี 

⚫ ช่วงเทศกาล long weekend/Charter flight/Extra flight ไม่สามารถยกเลกิ/เปลีย่นชื่อ/Refund ได้ทุกกรณี  
 

ราคาน้ีรวม 

⚫ ตัว๋เครื่องบนิ ไป-กลบัพรอ้มคณะ(Jeju Air/Jin Air หรอืเทยีบเท่า) 

⚫ ภาษสีนามบนิ ทุกแห่งทีม่ ี

⚫ อาหารมือ้เชา้ทีโ่รงแรม 

⚫ ทีพ่กัระดบัมาตรฐาน จ านวน 2 คนืตามระบุในโปรแกรม (1หอ้งพกั2-3ท่าน)  

⚫ รถรบั-ส่ง ตามรายการ 

⚫ น ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่านละ ขาไป-กลบั 15กก/1ชิ้น 

⚫ หวัหน้าทวัรผ์ูช้ านาญเสน้ทาง น าท่านท่องเทีย่วตลอดรายการในต่างประเทศ (ขอสงวนสทิธิห์วัหน้าทวัรไ์ม่บนิขึน้ไปพรอ้มกรุ๊ปทวัร)์ 

⚫ ประกนัอุบตัเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 
 

ราคาน้ีไม่รวม 

⚫ ค่าบรกิาร (Service Charge) 1,200 บาท  ต่อท่านตลอดทรปิ 

⚫ ค่าตรวจ PCR ทีส่นามบนิ และทีอ่ื่นๆ(ถ้าม)ี 

⚫ ค่าวซ่ีาส าหรบัพาสปอรต์ ต่างดา้ว (ผูเ้ดนิทางต้องยื่นดว้ยตนเองเท่านัน้) 

⚫ ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระ ทีเ่กนิก าหนด 

⚫ ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาท ิค่าท าหนงัสอืเดนิทาง, ค่ามนิิบารโ์รงแรม, ค่าซกัรดี, ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือรายการทวัร์ 

⚫ ค่ารถ ค่าเดนินอกเหนือเสน้ทาง  

⚫ ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% (ในกรณีออกใบเสรจ็เตม็รปูแบบ) 

⚫ ค่าปรบั หรอืค่าธรรมเนียมหากไม่สามารถผ่านด่านตรวจคนเขา้เมอืง 

⚫ กรณีท่านตดิโควดิทีเ่กาหลตี้องเสยีค่าใชจ้่ายค่ากกัตวัดว้ยตวัเอง 7วนั 
 

 การผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง 

⚫ หากผูเ้ดนิทางไม่ผ่านการตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ขาออกจากไทย และขาเขา้เกาหล ีไม่สามารถ Refund ไดทุ้กกรณี 



 

 

⚫ หากผูเ้ดนิทางไม่ผ่านการตรวจคนเขา้เมอืงเกาหลใีต้ บรษิทัไม่มอี านาจใดๆ หรอืส่วนเกีย่วขอ้งใดๆ ผูเ้ดนิทางต้องจดัการเอกสาร
ส่วนตวั เทีย่วบนิ และค่าใชจ้่ายต่างๆทีเ่กดิขึน้เองทัง้หมด 

 
หมายเหต ุ

กรณุาอ่านและท าความเข้าใจข้อตกลงด้านล่างโดยละเอียดก่อนท าการจองทุกครัง้ 

1. หนงัสอืเดนิทาง ต้องมอีายเุหลอืใชง้านไม่น้อยกว่า 6 เดอืน (หากหนงัสอืเดนิทางเหลอืน้อยกว่า 6 เดอืนท าใหไ้ม่สามารถเดนิทางได้ 
อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัและไม่สามารถ Refund ค่าทวัรไ์ด)้ 

2. บรษิทัมสีทิธิใ์นการ ปรบัเปลีย่นเทีย่วบนิ เสน้ทางบนิ ราคา อาหาร โรงแรม และรายการท่องเทีย่ว ไดต้ามความเหมาะสม โดย
ค านึงถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

3. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิทัง้ไปและกลบัโดยมติ้องแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
4. ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไม่ครบ อาท ิ ไม่เทีย่วบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมือ้ 

เพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่าง ทางบรษิทัฯไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก เดนิทางแลว้ 
5. ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอุบตัเิหตุทีเ่กดิจาก ความประมาท

ของตวันกัท่องเทีย่วเอง 
6. ตัว๋เครื่องบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณีทีท่่านไม่เดนิทางพรอ้มคณะทัง้ขาไป-ขากลบั ไม่ว่าจากเหตุใดๆ ไม่สามารถเปลีย่นแปลงวนั/ชื่อ 

หรอืยกเลกิคนืเงนิได้ 
7. ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกดิกรณีความล่าช้าจากสายการบนิ, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การก่อจลาจล ภยั

ธรรมชาต ิและโรคระบาด หรอืกรณีทีท่่านถูกปฏเิสธ การเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอืเจา้หน้าทีก่รมแรงงาน
ทัง้จากไทยและต่างประเทศซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ 

8. ค่าเดนิทางภายในประเทศไทย อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทั หากไม่มัน่ใจ กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีก่่อนเพื่อยนืยนัเวลา 
และการเปลีย่นแปลงจากเหตุสุดวสิยัดงัขอ้ดา้นบน กอ็ยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ เช่นกนั ไม่สามารถน ามาเรยีกรอ้งคนื
ไดทุ้กกรณี 

9. ขอสงวนสทิธิห์อ้งพกัส าหรบัผูท้ีไ่ม่เดนิทาง ไม่สามารถ Refund หรอืใหผู้อ้ื่นใชส้ทิธิแ์ทนไดทุ้กกรณี 
10. หอ้งพกั (Double Bed // Twin Bed) เป็น ON REQUEST ซึง่บรษิทัไม่สามารถการนัต ีท าไดเ้พยีงรเีควสใหไ้ดเ้ท่านัน้ ทัง้น้ีขึน้อยู่กบั

ทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัการให้ 
11. มคัคุเทศก ์ พนกังาน หวัหน้าทวัร ์ ไม่มอี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษิทัทัง้สิน้ เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของ

บรษิทัฯก ากบัเท่านัน้ 
12. ทางคณะทวัรไ์ม่มอี านาจในการเจรจากบัทางกองตรวจคนเขา้เมอืงและทางคณะทวัรจ์ะออกเดนิทางจากสนามบนิหลงัเวลาเครื่องลง

ประมาณ 1 ชัว่โมง หากท่านไม่มาแสดงตนถอืว่าสละสทิธิใ์นการร่วมเดนิทาง หากท่านล่าชา้ในการผ่านด่านตรวจคนเขา้เมอืง ต้อง
รบัผดิชอบการเดนิทางตามมารวมกบัคณะดว้ยตนเอง โดยไม่สามารถเรยีกรอ้งค่าใชจ้่าย หรอืรฟัีนค่าทวัร/์ค่าอาหารทีไ่ม่ไดเ้ขา้
ร่วมกบัทางทวัรท์ุกกรณี 

13. หากท่านมคีวามประสงคจ์ะขอแยกตวัจากคณะทวัรท์อ่งเทีย่ว ตอ้งยนิยอมใหท้างแลนดป์รบั 5,000 บาทต่อวนั เพื่อรกัษาตัว๋ขากลบั 
มเิช่นนัน้ถอืว่าท่านสละสทิธิย์กเลกิการเดนิทางทนัท ีและไม่สามารถเรยีกรอ้งคนืไดภ้ายหลงั 

14. ถ้าลกูคา้มคีวามประสงคไ์ม่เขา้รา้นค้าตามที่โปรแกรมก าหนด ต้องยนิยอมใหท้างแลนดป์รบัรา้นละ 3,000 บาท เพื่อความเป็นระบบ 
และถูกต้องตามเงื่อนไขท่องเทีย่วทีท่่านไดซ้ือ้มา 

15. ถ้าลกูคา้ติดโควทิทีเ่กาหล ีจะไม่สามารถรฟัีนค่าทวัรไ์ดทุ้กกรณี (และท่านต้องช าระค่ากกัตวั/ค่าโรงพยาบาลเองทัง้หมด) 

 

เม่ือท่านตกลงจองช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยนิยอม และยอมรับในข้อก าหนด 

เง่ือนไข และข้อตกลงต่างๆ ทีไ่ด้ระบุไว้แล้วทั้งหมด 


