
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

โปรแกรมการเดินทาง 4 วนั 2 คืน 

DAY 2 : ซงโดสกายวอลค์ – หมู่บา้นวฒันธรรมคมัชอน – โอรยกุโดสกายวอลค์  

หอประชุมสดุยอดผูน้  าเอเปค นรูมีารู -ชายหาดแฮอุนแด -  ตลาดแฮอุนแดไนทม์ารเ์ก็ต 

DAY 3 : รถรางแคปซูลบลไูลนแ์ฮอุนแด - วดัแฮดง ยงกงุซา – ลอ็ตเตพ้รเีม่ียม เอา้ทเ์ลต ปซูาน 

สวนสนกุลอ็ตเตเ้วิลด ์แอดเวนเจอร ์ปซูาน (Option) 

   DAY 4 : สะพานควงัอนัร ี– รา้นคา้ของฝากเมืองปซูาน -ชินเซเก ดิวตีฟ้ร ี- ตลาดวอลค์กิง้สตรีทนมัโพดง   

 
 
 
 

20.00-21.30 น. จดุนดัพบแรกสนามบนิสวุรรณภมู ิเป็นสนามบนินานาชาตปิระจ าประเทศไทย 
เคารเ์ตอรส์ายการบนิ JEJU AIR หรือ JIN AIR โดยจะมีเจา้หนา้ท่ีรอตอ้นรบั ท่านสามารถรบัตั๋ว
เครื่องบนิ และเอกสารจ าเป็นตา่งๆ พรอ้มค าแนะน าท่ีจ  าเป็น เท่ียวบนิ 7C2252 หรือ LJ704 
****สายการบนิ JEJU AIR / JIN AIR น า้หนกักระเป๋า 15 กก./ท่าน/1ชิน้** 
22.50 - 01.10 น. น าท่านเดนิทางสู ่ประเทศเกาหลีใต ้ใชเ้วลาบินประมาณ 5 ชั่วโมงครึง่  

(ขอสงวนสทิธิก์ารเลือกสายการบนิ /เสน้ทางบนิ / ไฟลท์บนิ ขึน้อยู่กบัความเหมาะสมท่ีบริษัทจดัให)้   

 

 

 

 

 

 

 

06.30-08.30 เดนิทางถึงสนามบนิ"กิมแฮ" หรือสนามบินปซูาน อินเตอรเ์นชั่นแนลแอรพ์อรต์ 

หลงัจากผา่นดา่นตรวจคนเขา้เมือง รบักระเป๋าท่ีสายพาน ออกมาพบกบัผูน้  าทวัรเ์พ่ือท าการ

ยืนยนัตวัตนการเขา้รว่มทวัร ์และเตรียมตวับรเิวณจดุนัดพบเพ่ือออกเดนิทางท่องเท่ียวพรอ้มกนั 

วันแรกของการเดนิทาง      พบกันทีส่นามบนิสุวรรณภูมิ   - ออกเดนิทางจากสนามบนิสุวรรณภูมิ 
 

วันทีส่องของการเดนิทาง      ซงโดสกายวอลค์ – หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน – โอรยุกโดสกายวอลค์  
                                       หอประชุมสุดยอดผู้น าเอเปค นูรีมารู -ชายหาดแฮอุนแด -  ตลาดแฮอุนแดไนทม์ารเ์ก็ต 

 



 
 

 

เม่ือผา่นเขา้ประเทศเกาหลี แลว้น าท่านตรวจโควดิแบบ RT-PCR Test ตามนโยบาย และกฏ

ระเบียบการเขา้ประเทศ ท่ีสนามบนินานาชาตกิิมแฮ หลงัจากนัน้พาท่านเชคอินเขา้โรงแรมท่ีพกั

เพ่ือรอผลตรวจ 3-5 ชั่วโมง 

พาทกุท่านเดนิทางสู ่Songdo Skywalk (ซงโดสกายวอลค์) ซึ่งมีความหมายในภาษาองักฤษ

วา่ ซงโดคลาวดว์อลค์เวย ์เป็นเสน้ทางเดินท่ีเป็นสะพาน ท่ีมีรูปรา่งโคง้คลา้ยกบัมงักร ทอดยาว

เหนือน า้ทะเล บรเิวณรมิชายหาดซงโด โดยทางเดนิมีความกวา้ง 2.3 เมตร และมีความยาวกว่า 

396 เมตร ทกุท่านสามารถเพลิดเพลนิ กบัทิวทศันอ์นังดงามรอบๆ บรเิวณชายหาดซงโด ซึ่งคณุ

จะสามารถรูส้กึราวกับวา่ คณุก าลงัเดนิอยู่กลางทะเล โดยมีบางส่วนของสะพานเป็นบรเิวณท่ีมี

พืน้กระจกใส ท่ีคณุสามารถมองเห็น น า้ทะเลสีฟา้ครามดา้นลา่งไดอี้กดว้ย 

เมนขูึน้ช่ือเมืองปซูาน ทเวจี-กกุบบั เป็นซุปน า้ขา้ว ตวัน า้ซุปจะเป็นสีขาว หอม หวาน ใส่เนือ้หมท่ีูผา่นการนึ่งจนนุ่ม 

เป่ือย ในน า้ซุปก็จะมีผกั ตน้หอมยกัษ ์เวลารบัประทานปรุงรสดว้ยซอสโคชจูงั เซอจุงั รสชาตจิะละมนุลิน้ ทานคู่

กบัขา้วสวย เครื่องเคียงตา่ง อาทิ กิมจิผกักาด กิมจิหวัไชเทา้ 

 

 

 

พาทกุท่านเดนิทางสู ่Gamcheon Culture Village (หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน) เป็น

หมูบ่า้นท่ีเกิดจากการตัง้รกราก ยา้ยถิ่นฐานของชาวเกาหลี ซึ่งหนีภยัจากสงครามเกาหลี ใน

ระหวา่งปี ค.ศ. 1950 -1953 และอาศยัอยู่จนถึงปัจจบุนั ดว้ยลกัษณะการสรา้งบา้นเรือน

ผา่นถนนทกุสาย ท่ีเรียงรายไปตามแนวภเูขา จนเป็นขัน้บนัไดท่ีเป็นระเบียบ และดสูวยงาม

แปลกตา ไปกบัสีสนัท่ีสลบัไปมาของตวับา้นและหลงัคา จึงกลายเป็นเอกลกัษณส์ าคญัของ

หมูบ่า้นแห่งนี ้จนไดร้บัฉายาวา่ “มาชปิูกชแูห่งปซูาน” (Machu Picchu of Busan) ในปี 

ค.ศ. 2015 นอกเหนือไปจากความสวยงามแปลกตา ของหมูบ่า้นแห่งนีแ้ลว้ ภายในหมู่บา้น

ยงัมีสถานท่ี และสิง่อ  านวยความสะดวก ซึ่งท าใหค้ณุเพลดิเพลนิ ไปกบัการเดนิท่องเท่ียวภายในหมูบ่า้น 

ไดแ้ก่ พพิธิภณัฑข์นาดเลก็, รา้นศลิปะ, รา้นขายของท่ีระลกึ, คาเฟ่, รา้นกาแฟ, รา้นอาหารหลากหลาย

ประเภท และอ่ืนๆ อีกมากมาย 

พาทกุท่านเดนิทางสู ่Oryukdo Skywalk (โอรยุกโดสกายวอลค์) ตัง้อยู่บรเิวณพืน้ท่ีดัง้เดมิท่ีเรียกวา่ 

“ซึงดมูลั” ซึ่งเป็นจดุแบง่ระหวา่ง ทะเลตะวนัออกและทะเลใต ้ส  าหรบัผูค้นทอ้งถิ่น จะเรียกท่ีแห่งนีว้า่ “ซึง

ดมูา” และเป็นท่ีรูจ้กักนัดีในช่ือวา่ “ชลัลกแก” อยู่ท่ีเมืองปซูาน โอรยกุโดสกายวอลค์ เป็นสะพานรูปเกือก

มา้ ตัง้อยู่เหนือหนา้ผารมิทะเล สะพานมีพืน้กระจกใส ซึ่งมีความยาว 15 เมตร และเสาเหลก็ท่ีมีความสงู 

35 เมตร โดยในสว่นของพืน้กระจกจ านวน 24 แผน่นัน้ ถกูเคลือบดว้ยแผน่ฟิลม์กนักระสนุ ท่ีมีความ



 
 

หนา 55.49 มลิลเิมตร ท าใหโ้ครงสรา้งของสะพาน มีความแขง็แรงและปลอดภยั เป็นจดุชมววิของชายทะเล และทิวทศันข์องเกาะโดยรอบ 

โดยเฉพาะวนัท่ีอากาศแจ่มใส จะสามารถมองเห็นไดไ้กลถึง เกาะแทมาโด หรือเกาะสชึิมะ ในประเทศญ่ีปุ่ น เลยทีเดียว 

พาทกุท่านเดนิทาง Nurimaru APEC House (หอประชุมสุดยอดผู้น าเอเปค นูรีมารู) ซึ่งเป็น

หอประชมุท่ีมี รูปแบบทางสถาปัตยกรรม แบบดัง้เดมิของเกาหลี ผสมผสานกบัความทนัสมยัไดอ้ย่างลง

ตวั ท าใหมี้ช่ือเสียงในระดบันานาชาต ิและเป็นอีกหนึ่งสถานท่ีท่องเท่ียว ท่ีมีช่ือเสียงในเมืองปซูาน ค  าวา่ 

Nurimaru APEC House เป็นการผสมผสานระหวา่งค าภาษาเกาหลี นรูี (Nuri) ซึ่งหมายถึงโลก, ค า

วา่มารู (Maru) หมายถึงปกต ิและค าวา่เอเปคเฮาส ์(APEC House) ซึ่งมีความหมายโดยรวมคือ บา้น

ท่ีผูน้  าโลกมาพบกนั เพ่ือจดัการประชมุเอเปค 

 

 

ชายหาดแฮอุนแดมีความยาว 1.5 กิโลเมตร ครอบคลมุพืน้ท่ีกวา่ 58,400 ตารางเมตร และเป็น

สถานท่ีส  าหรบัจดักิจกรรมทางวฒันธรรม และงานเทศกาลตา่งๆ ตลอดทัง้ปี  ชายหาดแห่งนีจ้ึงมกัเป็น

ท่ีนิยม ส  าหรบันกัท่องเท่ียวในช่วงฤดรูอ้น 

 

 

ตลาดแฮอนุแด (HAEUNDAE NIGHT MARKET) เป็นถนนเลก็ๆ ท่ีมีรา้นอาหารเปิดขายกนัตัง้แต่เชา้

เร่ือยไปจนถึงเท่ียงคืน ปัจจบุนัย่าน ตลาดแฮอนุแด มีการก่อสรา้งถนน และอาคารใหม่ๆ เกิดขึน้มากมาย 

เพ่ือรองรบันกัท่องเท่ียวจากทั่วโลก เรียกวา่ ยิ่งดกึ ยิ่งคึกคกั ถึงแมว้า่ความเจรญิจะรายลอ้มเขา้มา

มากมาย แตค่วามน่าสนใจของตลาดแบบดัง้เดมิ ตลาด Haeundae Traditional Market ก็ยงัมีเสน่ห์

มาจนถึงทกุวนันี ้ตลาดแห่งนีเ้ริม่เปิดตัง้แต ่9 โมงเชา้ เร่ือยไปจนถึง 4 ทุ่ม รา้นอาหารเชา้จะขายของทอด 

โอเดง้เสียบไม ้ขา้วห่อสาหรา่ย และต๊อกโบกี ขาย 24 ชั่วโมง เรียกวา่ใครตื่นเชา้ มาหาของกินท่ีปากซอย 

Haeundae Traditional Market ไดเ้ลย 

 

อิสระอาหารเยน็ ถึงเวลาท่ีรอคอยส าหรบัท่านท่ีตอ้งการความแปลกใหม ่หรือรบัประทานเมนเูกาหลีท่ี

ไมมี่บรกิารในทวัร ์แตเ่ป็นเมนท่ีูอยากทานมาก ท่านจะไดส้มัผสัประสบการณใ์หม่ๆ ไมว่่าจะเป็น

วฒันธรรมเร่ืองอาหาร การสั่งอาหาร และอ่ืนๆท่ีน่าตื่นหูตื่นตา 

ที่พัก Hotel The Mark Haeundae  (หรือเทยีบเท่า) 

 

 

 



 
 
 

 

อาหารเชา้ : รบัประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม  

พาท่านสมัผสัประสบการณใ์หม ่กบัการนั่งสกายแคปซูล บนรางรถไฟลอยฟ้า เลียบทะเลแฮอุนแด  เมือง

ท่าอนัดบั1ของประเทศเกาหลีใต ้ตวัแคปซูลหนึ่งคนัจะนั่งได ้4ท่าน แตล่ะแคปซูลก็จะมีสีสนัสดใส น า้เงิน แดง 

เหลือง เขียว แลน่สลบัๆกนัไป สีสวยตดักบัทอ้งฟา้ แลน่คูข่นานกบัรถไฟชมทะเลดา้นล่าง ระหวา่งนั่งในแคปซูล

ท่านจะไดช้มววิเมืองปซูานไดท้ัง้ซา้ยและขวา แคปซูลจะแลน่ชา้ๆใหเ้ราไปช่ืนชมความงาม ของววิทะเล และววิ

ตวัเมือง ถือวา่เป็นท่ีเท่ียวเปิดใหมล่า่สดุ ท่ีน่าไปเท่ียวมากๆเลยทีเดียว 

 

 พาทกุท่านเดนิทางสู ่วัดแฮดง ยงกุงซา ตัง้อยู่บนชายฝ่ัตะวนัออกเฉียงเหนือ ของเมืองปซูาน 

เป็นวดัท่ีสรา้งบนเหล่าโขดหินริมชายหาด ท่ีแตกตา่งไปจากวดัสว่นใหญ่ ซึ่งมกัจะสรา้งอยู่ตาม

เชิงเขา วดัแห่งนีก้่อตัง้โดย พระผูย้ิ่งใหญ่ซึ่งมีนามวา่ พระนาองซูโดซา ซึ่งเป็นท่ีปรกึษาของ

กษัตรยิค์งมนิวงัแห่งโครยอ เม่ือทกุท่านเดนิเทา้เขา้สู่วดัแห่งนี ้จากประตซูุม้มงักรสีทองอรา่ม 

เดนิผา่นอโุมงคข์นาดเลก็ ไปสูบ่นัไดหิน 108 ขัน้และโคมไฟหิน ซึ่งเป็นจดุส าหรบัชมววิ และ

ความงดงามของทอ้งทะเลสีฟา้คราม ก่อนจะเดนิตอ่ลงไปสูบ่รเิวณซึ่งเป็นท่ีประดษิฐานของ 

พระพทุธรูปศกัดิส์ทิธิอ์งคสี์ด  า ซึ่งตัง้ตระหง่านอยู่บนโขดหิน และมีทอ้งทะเลกวา้งเป็นฉากหลงั

และเม่ือคณุเดนิไปตามสะพานท่ีทอดยาว และน าพาคณุเขา้สูบ่รเิวณภายในของวดั ซึ่งประกอบไปดว้ยวหิารและศาลา ท่ีเรียงรายลดหลั่นกนัไป

ตามโขดหิน โดยบรเิวณดา้นหนา้ของวหิารหลกั มีเจดียห์ินสงู 3 ชัน้ และสงิโต 4 ตวั เป็นสญัลกัษณข์องความสนกุ, ความโกรธ, ความเศรา้ และ

ความสขุ นอกจากนีภ้ายในวดั ยงัมีองคเ์จา้แมก่วนอิม, พระสงักจัจายนอ์งคสี์ทองอรา่ม, ศาลเจา้ และพทุธสถานอ่ืนๆ อีกหลายแห่ง 

อาหารกลางวนัพรอ้มเสริฟ  เมนูหมูย่างเกาหลี ท่ีรา้นMyeong Ryun Jinsagalbi เป็นรา้นท่ีโดง่ดงัระดบั

ต านาน มีเฟรนไชส ์หมคูลับี หมกัซอส อรอ่ย รสชาตกิลมกลอ่ม พรอ้มเครื่องเคียง กิมจิ ผกัสด เตมิไมอ่ัน้ 

อิ่มจใุจแน่นอน 

 

พาท่านชอ้ปปิง้  (LOTTE PREMIUM OUTLET BUSAN) เอา้ทเ์ลตสดุพรีเม่ียมแห่งเมืองปซูาน ของลอ็ต

เตน้ั่นเอง ซึ่งท่ีน่ีออกแบบตวัหา้งแนวซานโตรน่ีิ โทนสีขาว ฟา้ ตกแตง่สวยงาม กวา้งขวาง มีรา้นคา้ แบ

รนดเ์นมตา่งๆในเลือกซือ้มากมาย และราคาถกูมากๆ ไมว่า่จะเป็นเทรนดแ์ฟชั่น หรือแนวสปอรต์ รองเทา้ 

เสือ้ผา้ นอกจากนัง้ ยงัมีรา้นกาแฟ มีสวนน า้พ ุสวนสนุกย่อมๆใหท้่านไดช้ิลๆ ถ่ายรูปชิคๆไดอี้กดว้ย 

สวนสนุกล็อตเต้เวลิด ์แอดเวนเจอร ์ปูซาน (OPTION 1  :LOTTE WORLD ADVENTURE BUSAN ราคาพเิศษ) 

วันทีส่ามของการเดนิทาง      รถรางแคปซูลบลูไลนแ์ฮอุนแด - วัดแฮดง ยงกุงซา – ล็อตเต้พรีเม่ียม เอ้าทเ์ลต ปูซาน 

                                       สวนสนุกล็อตเต้เวลิด ์แอดเวนเจอร ์ปูซาน  (ออฟช่ัน) 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

สวนสนกุ Lotte World Adventure Busan : ล็อตเต้เวลิด ์แอดเวนเชอร ์ปูซาน (เปิดตวัในปี 2022) การตอ่ยอดความส าเรจ็ของสวนสนกุ Lotte 

World Seoul ในกรุงโซล ท่ีเปิดมาตัง้แตปี่ 1989 โดยสวนสนกุแห่งใหมนี่มี้พืน้ท่ีใหญ่กวา่ สวนสนกุ Lotte World ในกรุงโซลถึง 4 เท่า ลอ็ตเต ้เวลิด ์

เมจิก ฟอเรสต ์สวนสนกุลอ็ตเตส้ไตลย์โุรปแห่งแรกของเอเชียท่ีจดัเตม็ความอลงัการใหญ่กวา่ลอ็ตเตเ้วริล์ถึง 4 เท่า ทัง้เครื่องเลน่สดุมนัส ์มาพรอ้ม

บรรยากาศสดุพีคมมุปัง ๆ ใหถ้่ายรูปคือเยอะมาก หลกั ๆ แลว้จะแบง่ออกเป็น 6 ธีมโซน โดยไดร้บัแรงบนัดาลใจมาจากเทพนิยายผสมผสานกับ

ธรรมชาต ิโซนท่ี 1 : Underland เรียกวา่เป็นโซนสดุเฟียสท่ีรวมเครื่องเลน่สายโหดไวแ้บบจดัเตม็ โดยเฉพาะวงลอ้ไวกิง้ท่ีมาแลว้ตอ้งโดน , โซนท่ี 2 : 

Queen Lorry’s Royal Garden เร่ืองความคลาสสกิตอ้งโซนนี ้เพราะมีทัง้ปราสาท สวนน า้พ ุและมา้หมนุ , โซนท่ี 3 : Joyful Meadowsเหมาะมาก

ส าหรบัครอบครวั เพราะเตม็ไปเครื่องเลน่สนกุ ๆ ส  าหรบัเดก็ ๆ , โซนท่ี 4 : River Village of Tinker Falls ไฮไลทเ์ดด็จะอยู่ท่ีตน้ไมพ้ดูไดข้นาดใหญ่

ท่ีโตต้อบพรอ้มบอกเลา่เร่ืองราวป่ามหัศจรรยแ์ห่งนี ้, โซนท่ี 5 : Rainbow Springs ชอบความชิลตอ้งท่ีน่ีเพราะจะมีการแสดงทัง้คนตรีและอ่ืน ๆ 

ท่ามกลางสวน โซนท่ี 6 : Wonder Woods หา้มพลาดกับเครื่องเลน่เรือไวกิง้คล่ืนใหญ่ยกัษท่ี์มนัสแ์บบสดุ ๆ มาปซูานเม่ือไหรไ่ม่แวะไมไ่ดแ้ลว้ โดย

ท่านไดส้ทิธิซื์อ้บตัรรวมเคร่ืองเลน่ไดใ้นราคาพเิศษ 

อิสระอาหารเยน็ ถึงเวลาท่ีรอคอยส าหรบัท่านท่ีตอ้งการความแปลกใหม ่หรือรบัประทานเมนเูกาหลีท่ีไม่

มีบรกิารในทวัร ์แตเ่ป็นเมนท่ีูอยากทานมาก ท่านจะไดส้มัผสัประสบการณใ์หม่ๆ ไมว่า่จะเป็นวฒันธรรม

เร่ืองอาหาร การสั่งอาหาร และอ่ืนๆท่ีน่าตื่นหตูื่นตา 

ที่พัก Hotel The Mark Haeundae  (หรือเทยีบเท่า) 

 

 

 

อาหารเชา้ : รบัประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 

พาท่านเท่ียวชายหาดสะพานควังอันรี เป็นสะพาน2ชัน้ขา้มทะเล ท่ีสดุอลงัการของปซูาน เมืองท่าอนัดบั

1ของประเทศเกาหลีใต ้ความยาวของสะพาน 6500 เมตร ถือเป็นสะพานท่ียาวเป็นอนัดบั2 ของประเทศ 

รองจากสะพานอินชอน เปิดใชง้านเม่ือปี2002 ตอ้นรบัการเป็นเจา้ภาพ Asian Games ชายหาดเป็น

ทรายขาวละเอียด น า้ทะเลสีสวย วิวงดงาม รวมถึงรา้นกาแฟ คาเฟ่น่ารกัๆ ใหท้่านไดเ้ชคอิน ถ่ายรูป 

วันทีส่ี่ของการเดนิทาง    สะพานควังอันรี – ร้านค้าของฝากเมืองปูซาน -ชนิเซเก ดวิตีฟ้รี - ตลาดวอลค์กิง้สตรีทนัมโพดง 

 



 
 

พาท่านเลือกซือ้สนิคา้ ร้านค้าของฝากเมืองปูซาน  ท่ีขึน้ช่ือของประเทศเกาหลี ราคาถกู ของแท ้ไมว่า่จะ

เป็นของฝาก เพ่ือน คนรกั ญาตผิูใ้หญ่ก็สามารถเลือกซือ้กลบัไดส้ะดวกสบาย เพราะมีบรกิาร Tax 

Refund ดา้นในจะมีสมนุไพรเกาหลีบ ารุงรา่งกาย น า้มนัสนเขม็ ฮอ้ตเกน้าม ูโสมเกาหลี หรือจะเลือกซือ้

ผลติภณัฑบ์  ารุงผิวพรรณ Sol's ดแูลทัง้ผวิหนา้ และผวิกาย หรือจะเลือกซือ้ขนมชอ้คโกแลต ขา้วพอง 

เครื่องครวั ของท่ีระลกึ น่ารกัๆ ก็มีใหท้่านเลือกมากมาย 

พาทกุท่านเดนิช็อปปิง้ ชนิเซเก ดวิตีฟ้รี (Shinsegae Duty Free) สมัผสัประสบการณก์ารชอ้ปปิง้สดุ

พเิศษ ส าหรบัสนิคา้ท่ีมีใหเ้ลือกซือ้เลือกชมอาทิเช่นเครื่องประดบั-กระเป๋าแบรนดด์งั,น า้หอม ,

เครื่องใชไ้ฟฟา้ ผลติภณัฑด์แูลผวิและผลติภณัฑค์วามงามจากเกาหลีใต ้และอ่ืน ๆ อีกมากมาย 

น าทกุท่านเดนิทางสู ่ตลาดตลาดวอลค์กิง้สตรีทนัมโพดง (Nampodong) แหลง่ชอ้ปเมืองปซูาน 

แหลง่ชอ้ปปิง้อนัดบัตน้ๆท่ีขาชอ้ปแหลกทัง้หลายรูจ้กักันเป็นอย่างดี เพราะย่านนีถื้อเป็นศนูยร์วมแฟชั่น

ชัน้น าของหนุ่มสาวปซูาน และนกัท่องเท่ียวเลยก็วา่ได ้หากอยากดเูทรนดก์ารแตง่ตวั เหล่สาวหนา้เดง้ 

หรือจะมองหนุ่มหนา้ใส มาท่ีน่ีรบัรองวา่ไมผ่ดิหวงัแน่ค่ะ ถา้จะใหเ้ปรียบก็คลา้ยๆกับย่านสยามของบา้น

เรานั่นเอง รวมถึงอาหารฟดูสตรีท อาหารทอ้งถิ่นตา่งๆอีกเพียบ 

อิสระอาหารกลางวัน ถึงเวลาท่ีรอคอยส าหรบัท่านท่ีตอ้งการความแปลกใหม ่หรือรบัประทานเมนเูกาหลีท่ี

ไมมี่บรกิารในทวัร ์แตเ่ป็นเมนท่ีูอยากทานมาก ท่านจะไดส้มัผสัประสบการณใ์หม่ๆ ไมว่่าจะเป็นวฒันธรรม

เร่ืองอาหาร การสั่งอาหาร และอ่ืนๆท่ีน่าตื่นหตูื่นตา 

 

ถึงเวลาอนัสมควรพาทกุท่านเดนิทางกลบัประเทศไทย สายการบนิ JEJU AIR/JIN AIR โดยมีเจา้หนา้

คอยดแูลขัน้ตอนการเชคอิน ตั๋วเครื่องบนิ และอ านวยความสะดวก เพ่ือสง่ทกุท่านกลบัดว้ยความสวสัดิ

ภาพ และความประทบัใจ Flight : LJ704 เวลา : 18.30-21.55 Flight : 7C2251 เวลา : 20.30-

00.10 

** น า้หนกักระเป๋า 15 กก./ท่าน/1ชิน้** 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 



 
 

 

ข้อก าหนดและเงือ่นไข 

1. การส ารองทีน่ั่ง 

แพคเกจนี้สามารถออกเดนิทางต้ัง6ท่านขึน้ไป 

การลงทะเบยีน K-ETA ผู้เดนิทางสามารถท าได้เอง หรือให้ทางบริษัทด าเนินการให้ตามโปรโมช่ันของโปรแกรมทัวร ์

การช าระเงนิ : 

• ช าระมัดจ า 5000 บาท และช าระส่วนทีเ่หลือก่อนเดนิทางข้ันต า่ 30 วัน 

• หากท่านให้บริษัทลงทะเบยีนK-ETA ให้ กรุณาจองล่วงหน้าข้ันต า่15วัน และต้องมัดจ าเพือ่เร่ิมลงทะเบยีน  (ผลอนุมัต ิช าระ
ส่วนทีเ่หลือก่อนเดนิทาง 15วัน หรือช าระทันท ี/ ผลไม่อนุมัต ิคืนมัดจ าและหักค่าลงทะเบยีน(500บาท)  **** กรณีลูกค้าจอง
กระช้ันชดิ (7-10วัน) บริษัทจ าเป็นต้องออกต๋ัวเพือ่ป้องกันทีน่ั่งหลุด ถ้าผลK-ETAไม่อนุมัต ิคืนมัดจ าและหักค่าลงทะเบยีน
(350-500บาท)+ค่าจองต๋ัว(5000บาท) 

• จองทัวรก่์อนเดนิทางน้อยกว่า 30วัน ในราคาโปรโมช่ัน ช าระเตม็เท่าน้ัน 

• กรณีมัดจ า และไม่ช าระส่วนทีเ่หลือถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่สามารถเรียกร้องคืนเงนิได้ทุกกรณี 

 

 

อตัราค่าบริการ BUSAN 4D2N 

พีเรียตเดินทาง 
ราคา

โปรโมชัน่ 
ราคาปกติ พกัเด่ียวเพ่ิม 

ตุลาคม :30-2พ.ย. ,31-3พ.ย. 
พฤศจกิายน : 1-4 , 6-9 ,7-10 ,8-11 ,13-16 , 14-17 ,15-18 ,20-23  
21-24 ,22-25 ,27-30 ,28-1ธ.ค. ,29-2ธ.ค. 
ธนัวาคม : 12-15 , 13-16  

13,999 18,999 

4,000.- 
พฤศจกิายน : 2-5 ,5-8 ,9-12 ,12-15 ,16-19 ,19-22 ,23-26 , 26-29 
ธนัวาคม : 4-7 , 5-8 , 6-9 ,11-14 , 14-17 

14,499 19,499 

พฤศจกิายน : 3-6 ,4-7 ,10-13 ,11-14 ,17-20 ,18-21 ,24-27 , 25-28 
,30-3ธ.ค. 
ธนัวาคม : 3-6 , 7-10 ,10-13 ,15-18 , 16-19 ,17-20 ,18-21 

14,999 19,999 

ธนัวาคม : 1-4 ,8-11 16,999 21,999 

ธนัวาคม : 2-5 , 9-12 18,999 23,999 

ทารก ( ไม่เกิน 2 ปี) = 5,000.-      จอยกรุป๊ =6,000.- 



 
 

การบริการตามนโยบายควบคุมโรคทีบ่ริษัทจัดการให้ : 

• ลงทะเบยีน K-ETA เราเป็นตัวแทนลงทะเบยีนตามข้อมูลทีท่่านให้มา หากไม่ผ่านหรือไม่ได้รับการอนุมัต ิไม่สามารถ
เรียกร้องคืนเงนิและค่าบริการได้ หรือหากทา่นเข้าเกาหลีแล้ว ไม่ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง ก็ไม่สามารถเรียกร้องคืนเงนิได้
เช่นกัน ***ค่าสมัครและบริการ 500 บาท 

• การลงทะเบยีน Q-Code ยกเว้นการกักตัว ท่านตอ้งแสดงเอกสารการตรวจ ATK ก่อนเดนิทาง 24ช่ัวโมง 

• การลงทะเบยีนตรวจ Covid RT-PCR ทีส่นามบนิกิมแฮ ***ทา่นต้องช าระค่าตรวจเอง ราคา 65,000วอน 

หมายเหตุ : 

• ท่านต้องลงผลตรวจ RT-PCR ในระบบQcode ภายใน48ช่ัวโมง เม่ือเดนิทางถึงเกาหลี กรณีผลเป็นบวก หรือตดิโควดิ จะต้อง
ยดึตามเงือ่นไขของสายการบนิในช่วงเวลาน้ัน 

• ท่านอื่นในคณะหากต้องการยกเลิก หรือย้ายวันจะต้องมีค่าใช้จ่ายตามเงือ่นไขปกต ิ

• ราคานี้ส าหรับพาสปอรต์ไทยเท่าน้ัน หากเป็นต่างชาตมีิค่าใช้จ่ายเพิม่ 3000 บาท และต้องท าตามเงือ่นไขการเข้าประเทศ
เกาหลีใต้ 

2. การยกเลิกการเดนิทาง 

• ยกเลิกการจองไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันเดนิทาง Refund ได้ 100% ของยอดทีช่ าระแล้ว 

• ยกเลิกการจองไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันเดนิทาง Refund ได้ 50% ของยอดทีช่ าระแล้ว 

• ยกเลิกการจองน้อยกว่า 15 วัน ก่อนวนัเดนิทาง ไม่สามารถ Refund ได ้

• ยกเลิกจากเหตุสุดวสัิย เช่น ภัยธรรมชาต ิโรคระบาด สงคราม สามารถ Refund ได้แต่หักค่าใช้จ่ายตามจริง ๆ 

• ราคาโปรโมช่ัน/แคมเปญ/อีเว้นทต่์างๆ ไม่สามารถยกเลิก/Refund ได้ทุกกรณี 

• ช่วงเทศกาล long weekend/Charter flight/Extra flight ไม่สามารถยกเลิก/เปล่ียนชือ่/Refund ไดทุ้กกรณี 

 

ราคานี้รวม 

• ลงทะเบยีน K-ETA 1คร้ัง (ส าหรับผู้ทีล่งคร้ังแรกเท่าน้ัน) 
• ต๋ัวเคร่ืองบนิ ไป-กลับพร้อมคณะ(Jeju Air/Jin Air หรือเทยีบเท่า) 
• ภาษีสนามบนิ ทกุแห่งทีมี่ 

• อาหารมือ้เช้าทีโ่รงแรม 

• ทีพั่กระดับมาตรฐาน จ านวน 2 คืนตามระบุในโปรแกรม (1ห้องพัก2-3ท่าน)  
• รถรับ-ส่ง ตามรายการ 

• น ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ ขาไป-กลับ 15กก/1ชิน้ 

• หัวหน้าทัวรผู้์ช านาญเส้นทาง น าท่านท่องเทีย่วตลอดรายการในต่างประเทศ (ขอสงวนสิทธ์ิหัวหน้าทัวรไ์ม่บนิขึน้ไปพร้อม
กรุ๊ปทัวร)์ 

• ประกันอุบัตเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 

 



 
 

ราคานี้ไม่รวม 

• ค่าบริการ (Service Charge) 1,200 บาท หรือ 40,000 วอน ต่อท่านตลอดทริป 

• ค่าตรวจ PCR ทีส่นามบนิ และทีอ่ืน่ๆ(หากใช้) 
• ค่าลง K-ETA ส าหรับผู้ทีเ่คย disapproved 

• ค่าวซ่ีาส าหรับพาสปอรต์ ต่างด้าว (ผู้เดนิทางต้องยืน่ด้วยตนเองเท่าน้ัน) 
• ค่าน ้าหนักกระเป๋าสัมภาระ ทีเ่กินก าหนด 

• ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาท ิค่าท าหนังสือเดนิทาง, ค่ามนิิบารโ์รงแรม, ค่าซักรีด, ค่าอาหารและเคร่ืองดืม่นอกเหนือรายการทัวร ์

• ค่ารถ ค่าเดนินอกเหนือเส้นทาง  
• ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษหีัก ณ ทีจ่่าย 3% (ในกรณีออกใบเสร็จเตม็รูปแบบ) 
• ค่าปรับ หรือค่าธรรมเนียมหากไม่สามารถผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง 

• กรณีท่านตดิโควดิทีเ่กาหลีต้องเสียค่าใช้จ่ายค่ากักตัวด้วยตัวเอง 7วัน 

1. การผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง 

• หากผู้เดนิทางไม่ผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งขาออกจากไทย และขาเข้าเกาหลี ไม่สามารถ Refund ได้ทุกกรณี 

• หากผู้เดนิทางไม่ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองเกาหลีใต้ บริษัทไม่มีอ านาจใดๆ หรือส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ผู้เดนิทางต้องจัดการ
เอกสารส่วนตัว เทีย่วบนิ และค่าใช้จ่ายต่างๆทีเ่กิดขึน้เองทั้งหมด 

2. หมายเหตุ 

กรุณาอ่านและท าความเข้าใจข้อตกลงด้านล่างโดยละเอียดก่อนท าการจองทกุคร้ัง 

1. หนังสือเดนิทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกวา่ 6 เดอืน (หากหนังสือเดนิทางเหลือน้อยกวา่ 6 เดอืนท าให้ไม่สามารถ
เดนิทางได้ อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทและไม่สามารถ Refund ค่าทัวรไ์ด้) 

2. บริษัทมีสิทธ์ิในการ ปรับเปล่ียนเทีย่วบนิ เส้นทางบนิ ราคา อาหาร โรงแรม และรายการท่องเทีย่ว ได้ตามความเหมาะสม 
โดยค านึงถึงผลประโยชนข์องผู้เดนิทางเป็นส าคัญ 

3. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเทีย่วบนิทั้งไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

4. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิน้ หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการ, ไม่ทานอาหาร
บางมือ้ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก เดนิทางแล้ว 

5. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิน้ หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัตเิหตุทีเ่กิดจาก ความ
ประมาทของตัวนักท่องเทีย่วเอง 

6. ต๋ัวเคร่ืองบนิเป็นต๋ัวราคาพเิศษ กรณีทีท่่านไม่เดนิทางพร้อมคณะทั้งขาไป-ขากลับ ไม่ว่าจากเหตุใดๆ ไม่สามารถ
เปล่ียนแปลงวัน/ชือ่ หรือยกเลิกคืนเงนิได้ 

7. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิน้หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบนิ, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อ
จลาจล ภัยธรรมชาต ิและโรคระบาด หรือกรณีทีท่่านถูกปฏเิสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมือง หรือ
เจ้าหน้าทีก่รมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 



 
 

8. ค่าเดนิทางภายในประเทศไทย อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท หากไม่ม่ันใจ กรุณาตดิต่อเจ้าหน้าทีก่่อนเพือ่ยนืยัน
เวลา และการเปล่ียนแปลงจากเหตุสุดวสัิยดังข้อด้านบน กอ็ยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ เช่นกัน ไม่สามารถ
น ามาเรียกร้องคืนได้ทุกกรณี 

9. ขอสงวนสิทธ์ิห้องพักส าหรับผู้ทีไ่ม่เดนิทาง ไม่สามารถ Refund หรือให้ผู้อืน่ใช้สิทธ์ิแทนได้ทุกกรณี 

10. ห้องพัก (Double Bed // Twin Bed) เป็น ON REQUEST ซึ่งบริษัทไม่สามารถการันต ีท าได้เพยีงรีเควสให้ได้เท่าน้ัน ทั้งนี้

ขึน้อยู่กับทางโรงแรมเป็นผู้จัดการให้ 
11. มัคคุเทศก ์พนักงาน หัวหน้าทัวร ์ไม่มีอ านาจในการให้ค าสัญญาใดๆ แทนบริษัททั้งสิน้ เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มี

อ านาจของบริษัทฯก ากับเท่าน้ัน 

12. ทางคณะทัวรไ์ม่มีอ านาจในการเจรจากับทางกองตรวจคนเข้าเมือง และทางคณะทัวรจ์ะออกเดนิทางจากสนามบนิหลังเวลา
เคร่ืองลงประมาณ 1 ช่ัวโมง หากท่านไม่มาแสดงตนถือว่าสละสิทธ์ิในการร่วมเดนิทาง หากท่านล่าช้าในการผ่านด่านตรวจ
คนเข้าเมือง ต้องรับผิดชอบการเดนิทางตามมารวมกับคณะด้วยตนเอง โดยไม่สามารถเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือรีฟันค่าทัวร/์
ค่าอาหารทีไ่ม่ได้เข้าร่วมกับทางทัวรท์ุกกรณี 

13. หากท่านมีความประสงคจ์ะขอแยกตัวจากคณะทัวรท์่องเทีย่ว ต้องยนิยอมให้ทางแลนดป์รับ 5,000 บาทต่อวัน เพือ่รักษาต๋ัว
ขากลับ มิเช่นน้ันถือว่าทา่นสละสิทธ์ิยกเลิกการเดนิทางทันท ีและไม่สามารถเรียกร้องคืนได้ภายหลัง 

14. ถ้าลูกค้ามีความประสงคไ์ม่เข้าร้านค้าตามทีโ่ปรแกรมก าหนด ต้องยนิยอมให้ทางแลนดป์รับร้านละ 3,000 บาท เพือ่ความ
เป็นระบบ และถูกต้องตามเงือ่นไขท่องเทีย่วทีท่่านได้ซือ้มา 

15. ถ้าลูกค้าตดิโควทิทีเ่กาหลี จะไม่สามารถรีฟันค่าทวัรไ์ด้ทุกกรณี (และท่านต้องช าระค่ากักตัว/ค่าโรงพยาบาลเองทั้งหมด) 

เมื่อท่านตกลงจองช าระเงินไมว่่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยินยอม และยอมรับในข้อก าหนด 

 เงื่อนไข และข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด 

 

 


