
โปรแกรมการเดินทาง
ตลาดชองฮา - ชายทะเลวอลโพ - คลินิคหมอฟันของคุณหมอยุน - โพฮัง สเปซ วอลก์

ชายหาดแฮอุนแด - ตลาดแฮอุนแด - โอรยุกโดสกายวอลค์ - น้ํามันสนเข็มแดง - วัดแฮ
ดง ยงกุงซา -

สกายแคปซูล บนรางรถไฟลอยฟ้า - เอเปค นูรีมารู - ชุดเคร่ืองนอน Sesa Living - ร้าน
ละลายเงินวอน -

ล็อตเต้ดิวต้ีฟรีปูซาน - ตลาดตลาดวอลค์ก้ิงสตรีทนัมโพดง -หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอ
น



จดุนัดพบแรกสนามบนิสวุรรณภมู ิเป็นสนามบนินานาชาตปิระจําประเทศไทย เวลานัดหมาย :
21:30 เที�ยวบนิ : 7C2252 JEJU AIR

(ขอสงวนสทิธิ� สายการบนิ เวลาบนิ เที�ยวบนิ เสน้ทางบนิ เปลี�ยนแปลงโดยไมแ่จง้ใหท้ราบว
ลว่งหนา้ ขึ�นอยูก่บัผูจั้ดทําตามความเหมาะสม)

เที�ยวบนิออกเดนิทางจากสนามบนินานาชาตสิวุรรณภมู ิเวลา : 01.10 เที�ยวบนิ : 7C2252 ใช ้
เวลาเดนิทางประมาณ 5-6ชั�วโมง

08.35น. พาทา่นเดนิทางถงึสนามบนิกมิแฮอนิเตอรเ์นชั�นแนลแอรพ์อรต์ หลงัจากผา่นดา่นตรวจ
คนเขา้เมอืง รับกระเป๋าที�สายพาน ออกมาพบกบัผูนํ้าทวัรเ์พื�อทําการยนืยนัตวัตนการเขา้รว่มทวัร์
และเตรยีมตวับรเิวณจดุนัดพบเพื�อออกเดนิทางทอ่งเที�ยวพรอ้มกนั

พาทา่นไปตามรอยซรียีจ์ดุถา่ยทําหลกัของเรื�อง Hometown Cha Cha
Cha ที�ตลาดชองฮา วถิชีวีติของชาวบา้นเมอืงโพฮงั ซึ�งที�ตลาดจะมี
รา้นขายอปุกรณต์กปลา รา้นอาหาร รา้นซปุเปอรโ์พรา อนุสาวรยี์
ปลาหมกึ และรา้นกาแฟ ซึ�งใครไดด้เูรื�องนี�กจ็ะจําฉากเหลา่นี�ที�เห็นในซี
รยีไ์ดแ้น่นอน ปัจจบุนักจ็ะมนัีกทอ่งเที�ยวแวะเวยีนมาถา่ยรปู เชคอนิ
ตามรอยพระนางในเรื�องกนัมากมาย

พาท่านรับประทานอาหารทอ้งถิ�น รสชาติจดัจา้น ทเวจีดูลลชีูกี หรือหมผูดัเผด็กะทะร้อน ซึ�งเป็นเมนูที�นิยมในตลาดชองฮา เมืองโพฮงั ซึ�งคน

ที�นี�มกัจะทานอาหารที�มีรสจดักวา่ในเมือง จึงนาํหมมูาผดักบัซอสที�มีเอกลกัษณ์เฉพาะที�ร้าน เขา้เนื�อ จนหมนุู่ม อร่อย ทานคู่กบัขา้วสวย และ

เครื�องเคียงต่างๆ เช่น กิมจิ ถั�วงอก แตงกวา พร้อมผกัสด และกระเทียมทานแกลม้

พาทา่นชมววิชายทะเลวอลโพ ชายหาดที�พระเอกนางเอกเจอกนั
ครั �งแรกในเรื�อง Hometown Cha Cha Cha เป็นอกีหนึ�งฉากสถานที�



ถา่ยทํา และเป็นจดุที�หลายๆคนตอ้งมาตามรอย มาถา่ยรปูกบัพระจันทรเ์สี�ยว และยงัสามารถเดนิ
เลน่สดูอากาศบรสิทุธ ์รมิชายทะเลไดอ้กีดว้ย

พาทา่นมาเชคอนิถา่ยรปูคลนิคิหมอฟนัของคณุหมอยนุ
นางเอกในเรื�อง Hometown Cha Cha Cha เป็นโลเคชั�นในการ
ถา่ยซรียีเ์รื�องนี�นั�นเอง ซึ�งคลนีคิหนัหนา้ออกทะเล ที�มวีวิทะเลที�
สวยมากๆ เงยีบสงบ ถอืวา่เป็นคลนีคิในฝันของหมอหลายๆคนเลย
ทเีดยีว

พาท่านมาเชคอินถ่ายรูป “โพฮงั สเปซ วอลก์” แลนดม์ารก์ใหมข่องเมอืงโพฮงั ตั �งอยูใ่นสวนฮวานโฮ
หากไดม้าลองเดนิดแูลว้จะตอ้งลมืการเดนิสะพานแบบเดมิๆไปไดเ้ลยเพราะที�นี�บอกเลยวา่ไม่
ธรรมดาตั �งแตด่ไีซนท์ี�ประหนึ�งงานศลิป์คลา้ยกบัรางรถไฟเหาะ แถมยงัเป็นสกายวอรค์ที�ใหญ่
ที�สดุในประเทศเกาหลใีตอ้กีตา่งหาก ระยะทางเดนิของตวั space walk 333 เมตร ความสงู 25
เมตร  มชีื�อเลน่วา่ "Cloud" เพราะมลีกัษณะเหมอืนเมฆที�กําลงัคลอ้ยตํ�า และสามารถเห็นววิ
เมอืง อา่วยงักลิและหาดยงักลิ ถอืวา่เป็นแลนดม์ารค์แหง่ใหมข่องเมอืงที�มาแลว้ตอ้งโดน

พาท่านชม ชายหาดแฮอุนแด Haeundae Beach ชายหาดที�สวยที�สุดแห่งหนึ�งใน

เกาหลีใต้ ชายหาดทรายละเอียด ยาว 1.5 กิโลเมตร และยงัเป็นสถานที�จดังานเทศกาลต่างๆ

ตลอดทั�งปี ถกูตั�งชื�อโดยนกัปราชญน์ามวา่ ชอย ชี วอน (Choi Chi-won) ในยคุสมยัของ

รวงคชิ์ลลา เดินทางมาที�ชายหาด แลว้ประทบัใจในความสวยงาม จึงเขียนคาํวา่

“Haeundae : แฮอุนแด ” ไวบ้นกาํแพงหิน คนท่องถิ�นเลยเรียกใชชื้�อนี� เรื�อยมา ชายหาดแฮ

อุนแดมีความยาว 1.5 กิโลเมตร ครอบคลุมพื�นที�กวา่ 58,400 ตารางเมตร

ตลาดแฮอุนแด เป็นถนนเลก็ๆ ที�มีร้านอาหารเปิดขายกนัตั�งแต่เชา้เรื�อยไปจนถึงเที�ยงคืน ปัจจุบนั

ยา่น ตลาดแฮอุนแด มีการก่อสร้างถนน และอาคารใหม่ๆ เกิดขึ�นมากมาย เพื�อรองรับ

นกัท่องเที�ยวจากทั�วโลก เรียกวา่ ยิ�งดึก ยิ�งคึกคกั ถึงแมว้า่ความเจริญจะรายลอ้มเขา้มามากมาย แต่

ความน่าสนใจของตลาดแบบดั�งเดิม ตลาด Haeundae Traditional Market กย็งั
มีเสน่ห์มาจนถึงทุกวนันี� อาหารแนะนาํ ของทอด โอเดง้เสียบไม้ ขา้วห่อสาหร่าย และตอ๊กโบกี

เป็นถนนสายอาหารแบบดั�งเดิมที�อยูคู่่กบัชายหาด Haeundae (อิสระอาหารเยน็ตาม
อธัยาศยั)



ท่ีพัก TOYOKO INN HAEUNDAE2 / THE MARK HAEUNDAE / IBIS BUDJT  หรือเทียบเท่า

รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรมท่ีพัก เป็นสไตลบุ์ฟเฟ่ตแ์บบฉบับเกาหลี

พาทุกทา่นเดินทางสู่ Oryukdo Skywalk  (โอรยุกโดสกายวอลค์) ตัง้อยูบ่ริเวณพ้ืนท่ี
ดัง้เดิมท่ีเรียกวา่ “ซึงดูมัล” ซ่ึงเป็นจุดแบง่ระหวา่ง ทะเลตะวันออกและทะเลใต ้สาํหรับผูค้น
ทอ้งถิน่ จะเรียกท่ีแหง่น้ีวา่ “ซึงดูมา” และเป็นท่ีรู้จักกันดีในช่ือวา่ “ชัลลกแก” อยูท่ี่เมืองปูซาน โอ
รยุกโดสกายวอลค์ เป็นสะพานรูปเกือกมา้ ตัง้อยูเ่หนือหน้าผาริมทะเล สะพานมีพ้ืนกระจกใส ซ่ึง
มีความยาว 15 เมตร  และเสาเหลก็ท่ีมีความสูง 35 เมตร โดยในสว่นของพ้ืนกระจกจาํนวน 24
แผน่นัน้ ถูกเคลือบดว้ยแผน่ฟิลม์กันกระสุน ท่ีมีความหนา 55.49 มิลลิเมตร ทาํให้โครงสร้างของ
สะพาน มีความแขง็แรงและปลอดภัย เป็นจุดชมววิของชายทะเล และทวิทัศน์ของเกาะโดยรอบ
โดยเฉพาะวันท่ีอากาศแจม่ใส จะสามารถมองเหน็ไดไ้กลถึง เกาะแทมาโด หรือเกาะสชิึมะ ใน
ประเทศญ่ีปุ่น เลยทีเดียว

จากนัน้พาทา่นไปรู้จักกับ สมุนไพรท่ีมีช่ือเสยีงของประเทศเกาหลีใต ้Red Pine Oil หรือ
น้ํามันสนเข็มแดง ตามตาํหรับยาโบราณสมัยราชวงศโ์ชซอน ท่ีถูกบันทึกไวเ้ป็นลายลักษณ์
อักษร ปัจจุบันไดนํ้ามาสกัดดว้ยวธีิท่ีทันสมัยดึงสรรพคุณท่ีดีท่ีสุดออกมาในรูปแบบท่ีทานไดง้า่ย
และบาํรุงสุขภาพไดดี้ท่ีสุด นํา้มันสนเขม็แดงมีสรรพคุณชว่ยในการทาํความสะอาดระบบ
หลอดเลือด เคลียร์หลอดเลือดท่ีอุดตัน ลดคลอเลสเตอรอล ความดัน เบาหวาน ป้องกันเสน้เลือด
ตีบ แตก ตัน อีกทัง้ยังชว่ยให้การผอ่นคลาย หลับสนิทมากข้ึน ผิวพรรณดูมีสุขภาพดี รับประทาน
เป็นประจาํ ร่างกายแขง็แรงข้ึนตามลาํดับ

พาทุกทา่นเดินทางสู่ วัดแฮดง ยงกุงซา ตัง้อยูบ่นชายฝ่ังตะวันออกเฉียงเหนือ ของเมืองปูซาน
เป็นวัดท่ีสร้างบนเหลา่โขดหินริมชายหาด ท่ีแตกตา่งไปจากวัดสว่นใหญ ่ซ่ึงมักจะสร้างอยูต่ามเชิง
เขา วัดแหง่น้ีกอ่ตัง้โดย พระผูย้ิง่ใหญซ่ึ่งมีนามวา่ พระนาองซูโดซา ซ่ึงเป็นท่ีปรึกษาของกษัตริยค์ง
มินวังแหง่โครยอ เม่ือทุกทา่นเดินเทา้เขา้สูวั่ดแหง่น้ี จากประตูซุม้มังกรสทีองอร่าม เดินผา่นอุโมงค์
ขนาดเลก็ ไปสูบั่นไดหิน 108 ขัน้และโคมไฟหิน ซ่ึงเป็นจุดสาํหรับชมววิ และความงดงามของทอ้ง
ทะเลสฟ้ีาคราม กอ่นจะเดินตอ่ลงไปสูบ่ริเวณซ่ึงเป็นท่ีประดิษฐานของ พระพุทธรูปศักดิส์ทิธ์ิองคส์ี
ดาํ ซ่ึงตัง้ตระหงา่นอยูบ่นโขดหิน และมีทอ้งทะเลกวา้งเป็นฉากหลังและเม่ือคุณเดินไปตามสะพาน
ท่ีทอดยาว และนําพาคุณเขา้สูบ่ริเวณภายในของวัด ซ่ึงประกอบไปดว้ยวหิารและศาลา ท่ีเรียงราย

ลดหล่ันกันไปตามโขดหิน โดยบริเวณดา้นหน้าของวหิารหลัก มีเจดียหิ์นสูง 3 ชัน้ และสงิโต 4 ตัว เป็นสัญลักษณ์ของความสนุก, ความ
โกรธ, ความเศร้า และความสุข นอกจากน้ีภายในวัด ยังมีองคเ์จา้แมก่วนอิม, พระสังกัจจายน์องคส์ทีองอร่าม, ศาลเจา้ และพุทธสถานอ่ืนๆ
อีกหลายแหง่

พร้อมเสริฟดว้ยเมนู เทจี ยังนยอม คัลบ้ี อาหารเกาหลีแบบป้ิงยา่งท่ีมีช่ือเสยีงของเกาหลี เป็นการนําเน้ือหมูสว่นซ่ีโครงมาหมักกับ
เคร่ืองปรุงจนเน้ือนุ่ม เสร์ิฟให้ทา่นไดย้า่งสดๆ ร้อนๆ ร่วมรับประทานดว้ยกัน วธีิการทานให้ไดอ้รรสรส ตอ้งตัดหมูเป็นช้ินๆ นําผักสด
กระเทียม กิมจิ และเคร่ืองเคียงตา่งๆ มาหอ่รวมกัน รับประทานคาํโตๆแบบสไตลค์นเกาหลี หรือทานกับขา้วสวยร้อนๆท่ีเรามีเสริฟให้ไมอั่น้
กไ็ดเ้ชน่กัน

พาทา่นสัมผัสประสบการณ์ใหม ่กับการน่ังสกายแคปซูล
บนรางรถไฟลอยฟ้า เลียบทะเลแฮอุนแด เมืองทา่อันดับ1
ของประเทศเกาหลีใต ้ตัวแคปซูลหน่ึงคันจะน่ังได ้4ทา่น
แตล่ะแคปซูลกจ็ะมีสสัีนสดใส นํา้เงนิ แดง เหลือง เขียว แลน่
สลับๆกันไป สสีวยตัดกับทอ้งฟ้า แลน่คูข่นานกับรถไฟชม
ทะเลดา้นลา่ง ระหวา่งน่ังในแคปซูลทา่นจะไดช้มววิเมืองปู
ซานไดทั้ง้ซา้ยและขวา แคปซูลจะแลน่ชา้ๆให้เราไปช่ืนชม
ความงาม ของววิทะเล และววิตัวเมือง ถือวา่เป็นท่ีเท่ียวเปิด
ใหมล่า่สุด ท่ีน่าไปเท่ียวมากๆเลยทีเดียว



พาทุกทา่นเดินทาง Nurimaru APEC House (หอประชุมสุดยอดผูนํ้าเอเปค นูรีมารู) ซ่ึงเป็น
หอประชุมท่ีมี รูปแบบทางสถาปัตยกรรม แบบดัง้เดิมของเกาหลี ผสมผสานกับความทันสมัยไดอ้ยา่ง
ลงตัว ทาํให้มีช่ือเสยีงในระดับนานาชาติ และเป็นอีกหน่ึงสถานท่ีทอ่งเท่ียว ท่ีมีช่ือเสยีงในเมืองปูซาน
คาํวา่ Nurimaru APEC House เป็นการผสมผสานระหวา่งคาํภาษาเกาหลี นูรี (Nuri) ซ่ึงหมายถึง
โลก, คาํวา่มารู (Maru) หมายถึงปกติ และคาํวา่เอเปคเฮาส ์(APEC House) ซ่ึงมีความหมายโดย
รวมคือ บา้นท่ีผูนํ้าโลกมาพบกัน เพ่ือจัดการประชุมเอเปค

พาท่านชม ชายหาดแฮอุนแด Haeundae Beach ชายหาดที�สวยที�สุดแห่งหนึ�งในเกาหลีใต้

ชายหาดทรายละเอียด ยาว 1.5 กิโลเมตร และยงัเป็นสถานที�จดังานเทศกาลต่างๆ ตลอดทั�งปี ถกูตั�ง

ชื�อโดยนกัปราชญน์ามวา่ ชอย ชี วอน (Choi Chi-won) ในยคุสมยัของรวงคชิ์ลลา เดินทางมา

ที�ชายหาด แลว้ประทบัใจในความสวยงาม จึงเขียนคาํวา่ “Haeundae : แฮอุนแด ” ไวบ้น

กาํแพงหิน คนท่องถิ�นเลยเรียกใชชื้�อนี� เรื�อยมา ชายหาดแฮอุนแดมีความยาว 1.5 กิโลเมตร ครอบคลุม

พื�นที�กวา่ 58,400 ตารางเมตร

ตลาดแฮอุนแด เป็นถนนเลก็ๆ ที�มีร้านอาหารเปิดขายกนัตั�งแต่เชา้เรื�อยไปจนถึงเที�ยงคืน ปัจจุบนัยา่น

ตลาดแฮอุนแด มีการก่อสร้างถนน และอาคารใหม่ๆ เกิดขึ�นมากมาย เพื�อรองรับนกัท่องเที�ยวจากทั�ว

โลก เรียกวา่ ยิ�งดึก ยิ�งคึกคกั ถึงแมว้า่ความเจริญจะรายลอ้มเขา้มามากมาย แต่ความน่าสนใจของตลาด

แบบดั�งเดิม ตลาด Haeundae Traditional Market กย็งัมีเสน่ห์มาจนถึงทุกวนันี�
อาหารแนะนาํ ของทอด โอเดง้เสียบไม้ ขา้วห่อสาหร่าย และตอ๊กโบกี เป็นถนนสายอาหารแบบดั�งเดิม

ที�อยูคู่่กบัชายหาด Haeundae (อิสระอาหารเยน็ตามอธัยาศยั)

ท่ีพัก TOYOKO INN HAEUNDAE2 / THE MARK HAEUNDAE / IBIS BUDJT  หรือเทียบเท่า

รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรมท่ีพัก เป็นสไตลบุ์ฟเฟ่ตแ์บบฉบับเกาหลี

พาทา่นเขา้ชมและเลือกซ้ือชุดเคร่ืองนอนเพ่ือสุขภาพอันดับหน่ึงของประเทศเกาหลีใต ้Sesa Living ท่ีใชเ้สน้ใยในการถักทอถึง 15400
เสน้ กันไรฝุ่นได1้00% มีการใชห้ยกในการทาํเสน้ใย จึงมีคุณสมบัติในเร่ืองของการบาํบัดขณะ
นอนหลับ ซ่ึงเน้ือผา้จะมีสัมผัสท่ีนุ่ม ล่ืน ไมมี่เสยีงดังเม่ือขยับตัว และยังปรับอุณหภูมิท่ีคงท่ีให้
ร่างกายขณะนอนหลับพักผอ่นอีกดว้ย และโชวรู์มแหง่น้ีสามารถคืนภาษีให้กับนักทอ่งเท่ียวอีก
ดว้ย

จากนัน้พาทา่นเดินทางสู ่Supermarket หรือท่ีนักทอ่งเท่ียวเรียกกันวา่ "ร้านละลายเงนิวอน" ท่ี
น่ีมีขนม ของฝาก ของพ้ืนเมืองเกาหลีท่ีข้ึนช่ือ ใครๆมาตอ้งมีติดไมติ้ดมือกลับไป อาทเิชน่ ขนม
ช่ือดังตา่งๆ ชอ้คโกแลตหลายหลายรสชาติ สาหร่ายนานาชนิด รามยอน กิมจิ รวมไปถึงของใชใ้น
ครัวเรือน เชน่ กระทะ ตะเกียบ ถว้ยขา้ว ซอสปรุงรส วุน้เสน้ รวมถึงของฝากของท่ีระลึกมีให้ทา่
นไดเ้ลือกซ้ือมากมาย เหมือนเอาเงนิวอนมากละลายกันอยา่งเพลิดเพลินและไมต่อ้งกลัววา่จะใส่
กระเป๋าไมพ่อ เพราะท่ีน่ีพร้อมบริการบรรจุกลอ่งตามเง่ือนไขของร้านดว้ย

พาทุกทา่นเดินทางสู่ ล็อตเต้ดิวต้ีฟรีปูซาน เป็นร้านคา้ปลอดภาษีชัน้นําระดับโลก และสถานท่ี
สาํหรับการชอ้ปป้ิง ท่ีมีการบริการแบบครบวงจร ภายในมีร้านบูติก แบรนดชั์น้นํากวา่ 50 ร้านคา้
และสนิคา้ปลอดภาษี มีสนิคา้หลากหลายประเภท ให้ไดเ้ลือกซ้ือเลือกหา ไดแ้ก ่นํา้หอม,



เคร่ืองสาํอาง, สนิคา้แฟช่ัน, แวน่ตา, แวน่ตากันแดด, เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า, ผา้ปูท่ีนอน, ยาสูบ, นาฬิกา และอ่ืนๆ อีกมากมาย

อิสระอาหารกลางวัน

นําทุกทา่นเดินทางสู่ ตลาดตลาดวอลค์ก้ิงสตรีทนัมโพดง (Nampodong) แหลง่ชอ้ปเมืองปู
ซาน แหลง่ชอ้ปป้ิงอันดับตน้ๆท่ีขาชอ้ปแหลกทัง้หลายรู้จักกันเป็นอยา่งดี เพราะยา่นน้ีถือเป็นศูนย์
รวมแฟช่ันชัน้น าของหนุ่มสาวปูซาน และนักทอ่งเท่ียวเลยกว็า่ได ้หากอยากดูเทรนดก์ารแตง่ตัว
เหลส่าวหน้าเดง้ หรือจะมองหนุ่มหน้าใส มาท่ีน่ีรับรองวา่ไมผิ่ดหวังแน่คะ่ ถา้จะให้เปรียบกค็ลา้ยๆ
กับยา่นสยามของบา้นเราน่ันเอง รวมถึงอาหารฟูดสตรีท อาหารทอ้งถิน่ตา่งๆอีกเพียบ

พาทุกทา่นเดินทางสู่ Gamcheon Culture Village (หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน) เป็นหมูบ่า้น
ท่ีเกิดจากการตัง้รกราก ยา้ยถิน่ฐานของชาวเกาหลี ซ่ึงหนีภัยจากสงครามเกาหลี ในระหวา่งปี ค.ศ.
1950 -1953 และอาศัยอยูจ่นถึงปัจจุบัน ดว้ยลักษณะการสร้างบา้นเรือนผา่นถนนทุกสาย ท่ี
เรียงรายไปตามแนวภูเขา จนเป็นขัน้บันไดท่ีเป็นระเบียบ และดูสวยงามแปลกตา ไปกับสสัีนท่ีสลับ
ไปมาของตัวบา้นและหลังคา จึงกลายเป็นเอกลักษณ์สาํคัญของหมูบ่า้นแหง่น้ี จนไดรั้บฉายาวา่ “มาชู
ปิกชูแหง่ปูซาน” (Machu Picchu of Busan) ในปี ค.ศ. 2015 นอกเหนือไปจากความสวยงาม
แปลกตา ของหมูบ่า้นแหง่น้ีแลว้ ภายในหมูบ่า้นยังมีสถานท่ี และสิง่อาํนวยความสะดวก ซ่ึงทาํให้คุณ
เพลิดเพลิน ไปกับการเดินทอ่งเท่ียวภายในหมูบ่า้น ไดแ้ก ่พิพิธภัณฑข์นาดเลก็, ร้านศลิปะ, ร้านขาย
ของท่ีระลึก, คาเฟ่, ร้านกาแฟ, ร้านอาหารหลากหลายประเภท และอ่ืนๆ อีกมากมาย

ถึงเวลาอันสมควรพาทุกทา่นเดินทางกลับประเทศไทย โดยมีเจา้หน้าคอยดูแลขัน้ตอนการเชคอิน ต๋ัว
เคร่ืองบนิ และอาํนวยความสะดวก เพ่ือสง่ทุกทา่นกลับดว้ยความสวัสดิภาพ และความประทับใจ

20.30-00.25  นําทา่นเดินทางสู ่ประเทศไทย โดยเท่ียวบนิท่ี 7C2251 ถึงสนามบนิสุวรรณภูมิโดย
สวัสดิภาพ

อตัราคา่บรกิาร BUSAN  4D2N

พเีรยีตเดนิทาง

ราคาโปร
โมช ั�น

(จาํนวน
จาํกดั)

ราคาปกติ
พกัเดี�ยว
เพิ�ม

พฤษภาคม :8-11 , 9-12 ,14-17 , 15-18
,16-19 21-24 , 22-25
23-26 , 28-31 , 29-1 ม.ิย. ,30-2 ม.ิย.
มถินุายน : 5-8 ,6-9,11-14,12-15 ,13-16
, 18-21 , 19-22,
20-23 ,25-28 ,26-29 , 27-30

23,999 28,999
5,00

0.-



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

27,999 32,999

มถินุายน : 1-4 29,999 34,999
มถินุายน : 2-5 33,999 38,999
ทารก ( ไมเ่กนิ 2 ปี) = 5,000.-      จอยกรุป๊ (ไมใ่ชต้ ั�วเครื�อง)

=5,900.-

การสาํรองที�น ั�ง
แพคเกจนี�สามารถออกเดนิทางตั �ง  15 ทา่นขึ�นไป
การลงทะเบยีน K-ETA ผูเ้ดนิทางสามารถทําไดเ้อง หรอืใหท้างบรษัิทดําเนนิการใหต้ามโปรโม
ชั�นของโปรแกรมทวัร์
การชําระเงนิ :
ชาํระมดัจํา 5000 บาท และชาํระสว่นที�เหลอืกอ่นเดนิทางขั �นตํ�า 30 วนั  สําหรับราคาเต็มปกติ
หากทา่นใหบ้รษัิทลงทะเบยีนK-ETA ให ้กรณุาจองลว่งหนา้ขั �นตํ�า 20วนั
จองทวัรก์อ่นเดนิทางนอ้ยกวา่ 30วนั ในราคาโปรโมชั�น ชาํระเต็มเทา่นั�น
กรณีมดัจํา และไมช่าํระสว่นที�เหลอืถอืวา่ทา่นสละสทิธิ� ไมส่ามารถเรยีกรอ้งคนืเงนิไดท้กุกรณี

การบรกิารที�บรษิทัจดัการให ้:



ลงทะเบยีน K-ETA เราเป็นตวัแทนลงทะเบยีนตามขอ้มลูที�ทา่นใหม้า หากไมผ่า่นหรอืไมไ่ดรั้บ
การอนุมตัิ ไมส่ามารถเรยีกรอ้งคนืเงนิและคา่บรกิารได ้ หรอืหากทา่นเขา้เกาหลแีลว้ ไมผ่า่น
ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง กไ็มส่ามารถเรยีกรอ้งคนืเงนิไดเ้ชน่กนั

***คา่สมคัรและบรกิาร 320-500 บาท
หมายเหต ุ:
ราคานี�สําหรับพาสปอรต์ไทยเทา่นั�น หากเป็นตา่งชาตมิคีา่ใชจ้า่ยเพิ�ม 3000 บาท และตอ้งทํา

ตามเงื�อนไขการเขา้ประเทศเกาหลใีต ้
2. การยกเลกิการเดนิทาง
ยกเลกิการจองไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั กอ่นวนัเดนิทาง Refund ได ้100% ของยอดที�ชาํระแลว้
ยกเลกิการจองไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั กอ่นวนัเดนิทาง Refund ได ้50% ของยอดที�ชาํระแลว้
ยกเลกิการจองนอ้ยกวา่ 15 วนั กอ่นวนัเดนิทาง ไมส่ามารถ Refund ได ้
ยกเลกิจากเหตสุดุวสิยั เชน่ ภยัธรรมชาติ โรคระบาด สงคราม สามารถ Refund ไดแ้ตห่กัคา่ใช ้

จา่ยตามจรงิ ๆ
ราคาโปรโมช ั�น/แคมเปญ/อเีวน้ทต์า่งๆ ไมส่ามารถยกเลกิ/Refund ไดท้กุกรณี
ชว่งเทศกาล long weekend/Charter flight/Extra flight ไมส่ามารถยกเลกิ/เปลี�ยนชื�อ

/Refund ไดท้กุกรณี
ราคานี�รวม
ตั�วเครื�องบนิ ไป-กลบัพรอ้มคณะ(Jeju Air/Jin Air หรอืเทยีบเทา่)
ภาษีสนามบนิ ทกุแหง่ที�มี
อาหารมื�อเชา้ที�โรงแรม
ที�พักระดบัมาตรฐาน จํานวน 2 คนืตามระบใุนโปรแกรม (1หอ้งพัก2-3ทา่น)
รถรับ-สง่ ตามรายการ
นํ�าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละ ขาไป-กลบั 15กก/1ชิ�น
หวัหนา้ทวัรผ์ูช้าํนาญเสน้ทาง นําทา่นทอ่งเที�ยวตลอดรายการในตา่งประเทศ (ขอสงวนสทิธิ�

หวัหนา้ทวัรไ์มบ่นิขึ�นไปพรอ้มกรุป๊ทวัร)์
ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท (เงื�อนไขตามกรมธรรม)์
ราคานี�ไมร่วม
คา่บรกิาร (Service Charge) 1,200 บาท  ตอ่ทา่นตลอดทรปิ
คา่ตรวจ PCR ที�สนามบนิ และที�อื�นๆ(ถา้ม)ี
คา่วซีา่สําหรับพาสปอรต์ ตา่งดา้ว (ผูเ้ดนิทางตอ้งยื�นดว้ยตนเองเทา่นั�น)
คา่นํ�าหนักกระเป๋าสมัภาระ ที�เกนิกําหนด
คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาทิ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง, คา่มนิบิารโ์รงแรม, คา่ซกัรดี, คา่อาหารและเครื�อง

ดื�มนอกเหนอืรายการทวัร์
คา่รถ คา่เดนินอกเหนอืเสน้ทาง
คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% และภาษีหกั ณ ที�จา่ย 3% (ในกรณีออกใบเสร็จเต็มรปูแบบ)
คา่ปรับ หรอืคา่ธรรมเนยีมหากไมส่ามารถผา่นดา่นตรวจคนเขา้เมอืง
กรณีทา่นตดิโควดิที�เกาหลตีอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยคา่กกัตวัดว้ยตวัเอง 7วนั
การผา่นดา่นตรวจคนเขา้เมอืง
หากผูเ้ดนิทางไมผ่า่นการตรวจคนเขา้เมอืง ทั �งขาออกจากไทย และขาเขา้เกาหลี ไมส่ามารถ

Refund ไดท้กุกรณี



หากผูเ้ดนิทางไมผ่า่นการตรวจคนเขา้เมอืงเกาหลใีต ้ บรษัิทไมม่อํีานาจใดๆ หรอืสว่นเกี�ยวขอ้ง
ใดๆ ผูเ้ดนิทางตอ้งจัดการเอกสารสว่นตวั เที�ยวบนิ และคา่ใชจ้า่ยตา่งๆที�เกดิขึ�นเองทั �งหมด

หมายเหตุ
กรณุาอา่นและทาํความเขา้ใจขอ้ตกลงดา้นลา่งโดยละเอยีดกอ่นทาํการจองทกุคร ั�ง

หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน (หากหนังสอืเดนิทางเหลอืนอ้ยกวา่
6 เดอืนทําใหไ้มส่ามารถเดนิทางได ้ อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทและไม่
สามารถ Refund คา่ทวัรไ์ด)้

บรษัิทมสีทิธิ�ในการ ปรับเปลี�ยนเที�ยวบนิ เสน้ทางบนิ ราคา อาหาร โรงแรม และรายการ
ทอ่งเที�ยว ไดต้ามความเหมาะสม โดยคํานงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสําคญั

บรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงเที�ยวบนิทั �งไปและกลบัโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้
ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาทิ ไม่

เที�ยวบางรายการ, ไมท่านอาหารบางมื�อ เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่ง ทางบรษัิทฯไดช้าํระคา่
ใชจ้า่ยใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออก เดนิทางแลว้

ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกดิสิ�งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิ
อบุตัเิหตทุี�เกดิจาก ความประมาทของตวันักทอ่งเที�ยวเอง

ตั�วเครื�องบนิเป็นตั�วราคาพเิศษ กรณีที�ทา่นไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะทั �งขาไป-ขากลบั ไมว่า่จาก
เหตใุดๆ ไมส่ามารถเปลี�ยนแปลงวนั/ชื�อ หรอืยกเลกิคนืเงนิได ้

ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�นหากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง,
การนัดหยดุงาน, การกอ่จลาจล ภยัธรรมชาติ และโรคระบาด หรอืกรณีที�ทา่นถกูปฏเิสธ การ
เขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมอืง หรอืเจา้หนา้ที�กรมแรงงานทั �งจาก
ไทยและตา่งประเทศซึ�งอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ

คา่เดนิทางภายในประเทศไทย อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิท หากไมม่ั�นใจ กรณุา
ตดิตอ่เจา้หนา้ที�กอ่นเพื�อยนืยนัเวลา และการเปลี�ยนแปลงจากเหตสุดุวสิยัดงัขอ้ดา้นบน ก็
อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ เชน่กนั ไมส่ามารถนํามาเรยีกรอ้งคนืไดท้กุกรณี

ขอสงวนสทิธิ�หอ้งพักสําหรับผูท้ี�ไมเ่ดนิทาง ไมส่ามารถ Refund หรอืใหผู้อ้ ื�นใชส้ทิธิ�แทนไดท้กุ
กรณี

หอ้งพัก (Double Bed // Twin Bed) เป็น ON REQUEST ซึ�งบรษัิทไมส่ามารถการันตี ทําได ้
เพยีงรเีควสใหไ้ดเ้ทา่นั�น ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัทางโรงแรมเป็นผูจั้ดการให ้

มคัคเุทศก์ พนักงาน หวัหนา้ทวัร์ ไมม่อํีานาจในการใหคํ้าสญัญาใดๆ แทนบรษัิททั �งสิ�น เวน้แตม่ี
เอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทฯกํากบัเทา่นั�น

ทางคณะทวัรไ์มม่อํีานาจในการเจรจากบัทางกองตรวจคนเขา้เมอืงและทางคณะทวัรจ์ะออก
เดนิทางจากสนามบนิหลงัเวลาเครื�องลงประมาณ 1 ชั�วโมง หากทา่นไมม่าแสดงตนถอืวา่
สละสทิธิ�ในการรว่มเดนิทาง หากทา่นลา่ชา้ในการผา่นดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ตอ้งรับผดิชอบ
การเดนิทางตามมารวมกบัคณะดว้ยตนเอง โดยไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่ใชจ้า่ย หรอืรฟัีน
คา่ทวัร/์คา่อาหารที�ไมไ่ดเ้ขา้รว่มกบัทางทวัรท์กุกรณี

หากทา่นมคีวามประสงคจ์ะขอแยกตวัจากคณะทวัรท์อ่งเที�ยว ตอ้งยนิยอมใหท้างแลนดป์รับ
5,000 บาทตอ่วนั เพื�อรักษาตั�วขากลบั มเิชน่นั�นถอืวา่ทา่นสละสทิธิ�ยกเลกิการเดนิทางทนัที
และไมส่ามารถเรยีกรอ้งคนืไดภ้ายหลงั



ถา้ลกูคา้มคีวามประสงคไ์มเ่ขา้รา้นคา้ตามที�โปรแกรมกําหนด ตอ้งยนิยอมใหท้างแลนดป์รับรา้น
ละ 3,000 บาท เพื�อความเป็นระบบ และถกูตอ้งตามเงื�อนไขทอ่งเที�ยวที�ทา่นไดซ้ื�อมา

ถา้ลกูคา้ตดิโควทิที�เกาหลี จะไมส่ามารถรฟัีนคา่ทวัรไ์ดท้กุกรณี (และทา่นตอ้งชาํระคา่กกัตวั/คา่
โรงพยาบาลเองทั �งหมด)

เม่ือท่านตกลงจองชาํระเงินไม่วา่ท้ังหมดหรือบางสว่น ทางบริษัทฯจะถือวา่ท่านได้ยินยอม และยอมรับในข้อกาํหนด

เง่ือนไข และข้อตกลงต่างๆ ท่ีได้ระบุไว้แล้วท้ังหมด


