
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โปรแกรมการเดินทาง 5 วนั 3 คืน 

DAY 2 : ตลาดชองฮา -  ชายหาดวอลโพ - สะพานสมอ อิการี โพฮงั - คลีนิคทนัตกรรมหมอยุน 

DAY 3 : รถรางแคปซูลบลูไลน์แฮอนุแด - วดัแฮดง ยงกงุซา – หมูบ่้านวฒันธรรมคมัชอน -   

ซงโดสกายวอลค์  - โอรยุกโดสกายวอลค์   

DAY 4 : อิสระท่องเท่ียวด้วยตวัเอง ย่านแฮอนุแด 

DAY 5 : สะพานควงัอนัรี - ศนูยน์ ้ามนัสนเขม็แดง - ลอ็ตเต้ดิวต้ีฟรีปซูาน –  

ตลาดวอลค์ก้ิงสตรีทนัมโพดง -  ปซูานทาวเวอร ์

 
 



21.30 น. คณะเดินทางพรอ้มกนัที่ ท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ บรเิวณชัน้ 4 ชัน้
ผูโ้ดยสารขาออก เคานเ์ตอรส์ายการบิน สายการบิน JEJU AIR  (7C)  หนา้
เคานเ์ตอรเ์ช็คอิน …. ใกลป้ระตทูางเขา้หมายเลข ......  โดยมีเจา้หนา้ที่จาก  
บรษิัทฯคอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกในเรื่องของเอกสาร      
****สายการบิน JEJU AIR  น า้หนกักระเป๋า 15 กก./ท่าน/1ชิน้** 

01.10 น. น าทา่นเดินทางสู่ ประเทศเกาหลีใต ้โดยเที่ยวบินที่ 7C2252 ใชเ้วลาบินประมาณ 5 ชั่วโมงครึง่ ) 

(ขอสงวนสิทธ์ิการเลือกสายการบิน /เสน้ทางบิน / ไฟลท์บิน ขึน้อยู่กบัความเหมาะสมที่บรษิัทจดัให)้   

 

 

 

 

 

 

 

08.30 เดินทางถงึสนามบิน"กมิแฮ" หรือสนามบินปซูาน อินเตอรเ์นชั่นแนล

แอรพ์อรต์ หลงัจากผา่นดา่นตรวจคนเขา้เมือง รบักระเป๋าที่สายพาน ออกมา

พบกบัผูน้  าทวัรเ์พื่อท าการยืนยนัตวัตนการเขา้รว่มทวัร ์และเตรียมตวับรเิวณ

จดุนดัพบเพื่อออกเดินทางท่องเที่ยวพรอ้มกนั 

 

เมื่อผ่านเขา้ประเทศเกาหลี แลว้น ำท่ำนตรวจโควิดแบบ RT-PCR Test 

ตามนโยบาย และกฏระเบยีบการเขา้ประเทศ ที่สนามบินนานาชาติกิมแฮ 

หลงัจากนัน้พาท่านเชคอินเขา้โรงแรมที่พกัเพื่อรอผลตรวจ 3-5 ชั่วโมง 

 

พาท่านรบัประทานอาหารทอ้งถิ่น รสชาติจดัจา้น ทเวจีดูลลชูีกี หรือหมผูดัเผ็ดกะทะรอ้น ซึง่

เป็นเมนทูี่นิยมในตลาดชองฮา เมอืงโพฮงั ซึง่คนที่นี่มกัจะทานอาหารท่ีมีรสจดักว่าในเมือง จงึ

น าหมมูาผดักบัซอสที่มีเอกลกัษณเ์ฉพาะที่รา้น เขา้เนือ้ จนหมนูุ่ม อรอ่ย ทานคู่กบัขา้วสวย และ

เครื่องเคียงตา่งๆ เช่น กิมจิ ถั่วงอก แตงกวา พรอ้มผกัสด และกระเทียมทานแกลม้ 

วนัแรกของการเดินทาง      พบกนัท่ีสนามบินสุวรรณภมิู   - ออกเดินทางจากสนามบินสวุรรณภมิู 
 

วันทีส่องของกำรเดนิทำง     สนำมบนินำนำชำตกิิมแฮ - ตลำดชองฮำ -  ชำยหำดวอลโพ - สะพำนสมอ อิกำรี โพฮัง –  
                                      คลีนิคทนัตกรรมหมอยนุ 



พาท่านไปตามรอยซีรยีจ์ดุถ่ายท าหลกัของเรื่อง Hometown Cha Cha Cha ที่ ตลำดชองฮำ 

วิถีชวีิตของชาวบา้นเมอืงโพฮงั ซึง่ที่ตลาดจะมีรา้นขายอปุกรณต์กปลา รา้นอาหาร รา้นซุปเปอร์

โพรา อนสุาวรียป์ลาหมกึ และรา้นกาแฟ ซึง่ใครไดด้เูรื่องนีก้็จะจ าฉากเหล่านีท้ี่เห็นในซีรยีไ์ด้

แน่นอน ปัจจบุนัก็จะมีนกัท่องเที่ยวแวะเวียนมาถา่ยรูป เชคอิน ตามรอยพระนางในเรื่องกนั

มากมาย 

 

พาท่านชมววิชำยทะเลวอลโพ ชายหาดที่พระเอกนางเอกเจอกนัครัง้แรกในเรื่อง 

Hometown Cha Cha Cha เป็นอีกหน่ึงฉากสถานท่ีถา่ยท า และเป็นจดุที่หลายๆคนตอ้ง

มาตามรอย มาถา่ยรูปกบัพระจนัทรเ์สีย้ว และยงัสามารถเดินเล่นสดูอากาศบรสิทุธ ์รมิ

ชายทะเลไดอ้ีกดว้ย 

 

พาท่านเที่ยวชมสะพำนรูปสมอเรือ อิกำรี โพฮงั  ที่ทอดออกไปกลางทะเล เป็นจดุชมวิวยอด

ฮิตที่ใครมาเที่ยวโพฮงัตอ้งแวะมาเชคอิน สะพานนีม้ีรูปรา่งที่เป็นเอกลกัษณข์องเมอืงนี ้ซึง่อาชีพ

หลกัจะเป็นอาชีพประมง น า้ทะเลสีฟ้าสวย และใสมาก ตวัสะพานเป็นไม ้มีประภาคารดีแดงสด 

อยู่ตรงกลาง ถา่ยรูปตดักบัสีทอ้งฟ้าสวยงามมากๆ ท่านจะไดเ้ห็นวิวทัง้ซา้ย ขวา และกลางทะเล 

หรือจะลงไปเดินเล่นตรงชายหาดก็ไดอ้ีกดว้ย 

 

พาท่านมาเชคอินถา่ยรูปคลินิคหมอฟันของคุณหมอยนุ นางเอกในเรื่อง Hometown Cha 

Cha Cha เป็นโลเคชั่นในการถา่ยซีรียเ์รื่องนีน้ั่นเอง ซึ่งคลีนิคหนัหนา้ออกทะเล ที่มวีิวทะเลที่

สวยมากๆ เงียบสงบ ถือว่าเป็นคลีนิคในฝันของหมอหลายๆคนเลยทีเดียว 

 

 

อิสระอำหำรเย็น ถงึเวลาที่รอคอยส าหรบัท่านท่ีตอ้งการความแปลกใหม่ หรือรบัประทานเมนู

เกาหลีที่ไม่มีบรกิารในทวัร ์แต่เป็นเมนทูี่อยากทานมาก ท่านจะไดส้มัผสัประสบการณใ์หม่ๆ ไม่

ว่าจะเป็นวฒันธรรมเรื่องอาหาร การสั่งอาหาร และอื่นๆท่ีน่าตื่นหตูื่นตา 

ทีพั่ก Hotel The Mark Haeundae  (หรือเทียบเท่ำ) 

 

 



อาหารเชา้ : รบัประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม  

พาท่านสมัผสัประสบการณใ์หม่ กบัการนั่งสกำยแคปซูล บนรำงรถไฟลอยฟ้ำ เลียบ

ทะเลแฮอนุแด  เมืองทา่อนัดบั1ของประเทศเกาหลีใต ้ตวัแคปซลูหน่ึงคนัจะนั่งได ้4

ท่าน แต่ละแคปซูลกจ็ะมีสีสนัสดใส น า้เงิน แดง เหลือง เขียว แล่นสลบัๆกนัไป สีสวยตดั

กบัทอ้งฟ้า แล่นคู่ขนานกบัรถไฟชมทะเลดา้นล่าง ระหว่างนั่งในแคปซูลท่านจะไดช้มวิว

เมืองปซูานไดท้ัง้ซา้ยและขวา แคปซูลจะแล่นชา้ๆใหเ้ราไปชื่นชมความงาม ของวิวทะเล 

และวิวตวัเมือง ถือว่าเป็นท่ีเที่ยวเปิดใหม่ล่าสดุ ที่น่าไปเที่ยวมากๆเลยทีเดยีว 

 

 พาทกุท่านเดินทางสู่ วัดแฮดง ยงกุงซำ ตัง้อยู่บนชายฝ่ัตะวนัออกเฉียงเหนือ ของเมืองปซูาน เป็นวดัที่สรา้งบนเหล่าโขดหินรมิ

ชายหาด ที่แตกต่างไปจากวดัส่วนใหญ่ ซึ่งมกัจะสรา้งอยูต่ามเชงิเขา วดัแหง่นีก้่อตัง้

โดย พระผูย้ิ่งใหญ่ซึ่งมีนามว่า พระนาองซูโดซา ซึ่งเป็นท่ีปรกึษาของกษตัรยิค์งมินวงั

แหง่โครยอ เมื่อทกุท่านเดินเทา้เขา้สู่วดัแหง่นี ้จากประตซูุม้มงักรสีทองอรา่ม เดินผ่าน

อโุมงคข์นาดเล็ก ไปสู่บนัไดหิน 108 ขัน้และโคมไฟหิน ซึ่งเป็นจดุส าหรบัชมวิว และ

ความงดงามของทอ้งทะเลสีฟ้าคราม ก่อนจะเดินต่อลงไปสู่บรเิวณซึ่งเป็นท่ีประดิษฐานของ พระพทุธรูปศกัดิ์สิทธ์ิองคสี์ด า ซึง่

ตัง้ตระหง่านอยู่บนโขดหิน และมทีอ้งทะเลกวา้งเป็นฉากหลงัและเมื่อคณุเดินไปตามสะพานท่ีทอดยาว และน าพาคณุเขา้สู่

บรเิวณภายในของวดั ซึ่งประกอบไปดว้ยวิหารและศาลา ท่ีเรียงรายลดหลั่นกนัไปตามโขดหิน โดยบรเิวณดา้นหนา้ของวิหาร

หลกั มีเจดยีห์ินสงู 3 ชัน้ และสิงโต 4 ตวั เป็นสญัลกัษณข์องความสนกุ, ความโกรธ, ความเศรา้ และความสขุ นอกจากนี ้

ภายในวดั ยงัมีองคเ์จา้แม่กวนอมิ, พระสงักจัจายนอ์งคสี์ทองอรา่ม, ศาลเจา้ และพทุธสถานอื่นๆ อีกหลายแห่ง 

อาหารกลางวนัพรอ้มเสรฟิ พาทา่นรบัประทานอาหารเย็นเมนูหมูย่ำงเกำหลี ที่รา้น

Myeong Ryun Jinsagalbi เป็นรา้นท่ีโด่งดงัระดบัต านาน มเีฟรนไชส ์หมคูลับี หมกัซอส 

อรอ่ย รสชาติกลมกล่อม พรอ้มเครื่องเคียง กมิจิ ผกัสด เติมไม่อัน้ อ่ิมจใุจแน่นอน 

 

พาทกุท่านเดินทางสู่ Gamcheon Culture Village (หมู่บ้ำนวฒันธรรมคัมชอน) 

เป็นหมู่บา้นท่ีเกิดจากการตัง้รกราก ยา้ย ถิ่นฐานของชาวเกาหลี ซึง่หนีภยัจากสงคราม

เกาหลี ในระหว่างปี ค.ศ. 1950 -1953 และอาศยัอยูจ่นถึงปัจจบุนั ดว้ยลกัษณะการ

สรา้งบา้นเรือนผ่านถนนทกุสาย ที่เรียงรายไปตามแนวภเูขา จนเป็นขัน้บนัไดที่เป็น

ระเบียบ และดสูวยงามแปลกตา ไปกบัสีสนัท่ีสลบัไปมาของตวับา้นและหลงัคา จงึ

กลายเป็นเอกลกัษณส์ าคญัของหมู่บา้นแห่งนี ้จนไดร้บัฉายาว่า “มาชปิูกชแูหง่ปซูาน” (Machu Picchu of Busan) ในปี ค.ศ. 

2015 นอกเหนือไปจากความสวยงามแปลกตา ของหมู่บา้นแห่งนีแ้ลว้ ภายในหมู่บา้นยงัมีสถานที่ และส่ิงอ านวยความสะดวก 

วันทีส่ำมของกำรเดนิทำง      รถรำงแคปซูลบลูไลนแ์ฮอุนแด - วดัแฮดง ยงกุงซำ – หมู่บ้ำนวัฒนธรรมคัมชอน -   
                                       ซงโดสกำยวอลค์  - โอรยุกโดสกำยวอลค์   
 



ซึ่งท าใหค้ณุเพลิดเพลิน ไปกบัการเดินท่องเที่ยวภายในหมู่บา้น ไดแ้ก่ พิพิธภณัฑข์นาดเล็ก, รา้นศิลปะ, รา้นขายของที่ระลกึ, 

คาเฟ่, รา้นกาแฟ, รา้นอาหารหลากหลายประเภท และอื่นๆ อีกมากมาย 

พาทกุท่านเดินทางสู่ Songdo Skywalk (ซงโดสกำยวอลค์) ซึ่งมีความหมายใน

ภาษาองักฤษว่า ซงโดคลาวดว์อลค์เวย ์(Songdo Cloud Walkway) เป็นเสน้ทาง

เดินที่เป็นสะพาน ท่ีมีรูปรา่งโคง้คลา้ยกบัมงักร ทอดยาวเหนือน า้ทะเล บรเิวณรมิ

ชายหาดซงโด โดยทางเดินมคีวามกวา้ง 2.3 เมตร และมีความยาวกวา่ 396 เมตร 

ทกุท่านสามารถเพลิดเพลิน กบัทิวทศันอ์นังดงามรอบๆ บรเิวณชายหาดซงโด ซึง่

คณุจะสามารถรูส้กึราวกบัวา่ คณุก าลงัเดินอยูก่ลางทะเล โดยมบีางส่วนของสะพาน

เป็นบรเิวณที่มีพืน้กระจกใส ท่ีคณุสามารถมองเห็น น า้ทะเลสีฟ้าครามดา้นล่างไดอ้ีกดว้ย 

พาทกุท่านเดินทางสู่ Oryukdo Skywalk (โอรยุกโดสกำยวอลค์) ตัง้อยู่บรเิวณ

พืน้ท่ีดัง้เดิมที่เรียกวา่ “ซงึดมูลั” ซึง่เป็นจดุแบ่งระหว่าง ทะเลตะวนัออกและทะเลใต ้

ส าหรบัผูค้นทอ้งถิ่น จะเรียกที่แหง่นีว้่า “ซงึดมูา” และเป็นท่ีรูจ้กักนัดีในชื่อว่า “ชลั

ลกแก” อยู่ที่เมืองปซูาน โอรยกุโดสกายวอลค์ เป็นสะพานรูปเกือกมา้ ตัง้อยู่เหนือ

หนา้ผารมิทะเล สะพานมีพืน้กระจกใส ซึง่มีความยาว 15 เมตร และเสาเหล็กที่มี

ความสงู 35 เมตร โดยในส่วนของพืน้กระจกจ านวน 24 แผ่นนัน้ ถกูเคลือบดว้ย

แผ่นฟิลม์กนักระสนุ ที่มีความหนา 55.49 มิลลิเมตร ท าใหโ้ครงสรา้งของสะพาน มีความแขง็แรงและปลอดภยั เป็นจดุชมววิ

ของชายทะเล และทิวทศันข์องเกาะโดยรอบ โดยเฉพาะวนัท่ีอากาศแจ่มใส จะสามารถมองเห็นไดไ้กลถึง เกาะแทมาโด หรือ

เกาะสชึิมะ ในประเทศญ่ีปุ่ น เลยทีเดียว 

อิสระอำหำรเย็น ถงึเวลาที่รอคอยส าหรบัท่านท่ีตอ้งการความแปลกใหม่ หรือรบัประทานเมนู

เกาหลีที่ไม่มีบรกิารในทวัร ์แต่เป็นเมนทูี่อยากทานมาก ท่านจะไดส้มัผสัประสบการณใ์หม่ๆ ไม่

ว่าจะเป็นวฒันธรรมเรื่องอาหาร การสั่งอาหาร และอื่นๆท่ีน่าตื่นหตูื่นตา 

ทีพั่ก Hotel The Mark Haeundae  (หรือเทียบเท่ำ) 

 

 

อาหารเชา้ : รบัประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม  

ใหท้่านไดอ้อกแบบการท่องเที่ยวอย่างอิสระดว้ยตวัเอง ยา่นแฮอนุแด ซึ่งที่พกัเราอยู่ลอ้มรอบดว้ยที่เที่ยวหลากหลาย ทา่นจะได้

ใชเ้วลาอย่างเตม็ที่ในจดุท่องเที่ยวที่ท่านชื่นชอบ โดยไม่จ ากดัในเรือ่งของเวลา ซึ่งจะตอบโจทยข์องแต่ละครอบครวัไดอ้ย่าง

เต็มที่  

วันทีส่ี่ของกำรเดนิทำง  อิสระท่องเทีย่วด้วยตัวเอง ย่ำนแฮอนุแด 

 



สถำนทีท่่องเทีย่วแนะน ำ 

อาคารนรูมิารู เอเปค(Nurimaru APEC House)เป็นอาคารทรงกลมดีไซนแ์ปลกที่ตัง้อยู่รมิ

ทะเล สรา้งขึน้เพื่อใชใ้นการจดังานประชมุผูน้  า APEC (APEC Summit)ที่ขึน้ชื่อเรื่องความ

สวยงามของววิทิวทศัน ์ท่ีปัจจบุนัเป็นอาคารอนสุรณข์องการประชมุในครัง้นัน้ และใชเ้ป็นศนูย์

ประชมุนานาชาตใินวาระต่างๆ รวมทัง้จดัแสดงผลงานท่ีสะทอ้นถงึวฒันธรรมดัง้เดมิต่างๆของ

เกาหลี  

ชายหาดแฮอนุแดมคีวามยาว 1.5 กิโลเมตร ครอบคลมุพืน้ท่ีกวา่ 58,400 ตารางเมตร และเป็น

สถานท่ีส าหรบัจดักิจกรรมทางวฒันธรรม และงานเทศกาลต่างๆ ตลอดทัง้ปี ชายหาดแห่งนีจ้ึง

มกัเป็นท่ีนิยม ส าหรบันกัท่องเที่ยวในชว่งฤดรูอ้น ในระหว่างเดือนมิถนุายน ถึงเดือนสิงหาคม

ของทกุๆ ปี บรเิวณโดยรอบของชายหาดแห่งนี ้มีส่ิงอ านวยความสะดวก เพื่อความเพลิดเพลิน

ส าหรบัการท่องเที่ยวมากมาย จงึท าใหช้ายหาดแหง่นี ้เป็นจดุพกัผอ่นท่ีสมบรูณแ์บบ  

โพจงัมาชากอรี หรือ สตรีทฟู้ดรถเข็นเตน้ทแ์ดง คอซีรีสห์ลายๆ คนน่าจะพอคุน้ตากนัอยู่บา้งกบั

ภาพรา้นอาหารรถเข็นท่ีมเีตน้ทสี์แดงๆ คลมุอยู่ พรอ้มกบัเกา้อีเ้ล็กๆ ใหเ้หล่าลกูคา้ไดน้ั่งจบักลุ่ม 

เมา้ทม์อย ทานอาหารกนัอยู่หนา้รา้น สถานท่ีนี่ไดร้บัความนิยมมากๆ ทัง้จากเหล่าวนัรุน่และจาก

คนวยัท างานท่ีมกัมากินเลีย้งบรษิัทกนัในวนัศกุร ์อีกหนึง่ส่ิงที่ขาดไม่ได ้และถือว่าเป็นเอกลกัษณ์

ของรา้นคา้รถเข็นเลยกค็ือ ‘โซจ’ูชนแกว้ รวมไปถงึกบัแกลม้อรอ่ยๆ ดว้ย  

ตลาดแฮอนุแด ฟู๊ ดสตรีท (Haeundae Foodstreet Market) ภายในตลาดแหง่นีส้ะอาด และ

มีรา้นคา้พรอ้มป้ายสญัลกัษณท์ี่มีมาตรฐาน ประกอบไปดว้ยรา้นคา้ที่จ  าหน่ายผลิตภณัฑ์

หลากหลายประเภท ไดแ้ก่ รา้นอาหารทะเลสดๆ, แผงขายอาหาร, อาหารแบบสตรีทฟู้ด 

รา้นอาหาร และรา้นคา้จ าหน่ายขนมทอ้งถิ่น 

Lotte World Adventure Busan สวนสนกุแห่งนี ้เพิง่เปิดใหบ้รกิารเมื่อเดือนมีนาคม ท่ีพซูาน 

ใครที่เคยไปสวนสนกุ Lotte World ในโซล สวนสนกุแห่งนีจ้ะใหค้วามรูส้กึที่แตกต่างกนัออกไป 

เนื่องจากการออกแบบที่เนน้คอนเซ็ปตส์วนสนกุสไตลย์โุรป! และมพีืน้ท่ีใหญ่กวา่ Lotte World 

ถึง 4 เทา่เลย แถมมเีครื่องเล่นกลางแจง้กว่า 17 รายการ ซึ่งแตกตา่งจากสวนสนกุในโซล และยงั

จะมีขบวนพาเหรดที่จะมาสรา้งสีสนัใหแ้ก่สวนสนกุวนัละถึง 2 รอบดว้ยกนั ไดแ้ก่ รอบ 14.00 น. 

และ 20.00 น. 



ล็อตเต ้เอาทเ์ลท”(Lotte Outlet) เป็น Outlet ที่ใหญ่ที่สดุในปซูาน มีสินคา้ใหเ้ลือกชอ้ป

ป้ิงมากมาย ทัง้Hi- End , Hi -Street อาทิเช่น Prada , Gucci , Bean Pole, Polo, 

MCM, Nike และ Adidas เป็นตน้ 

อิสระอำหำรกลำงวนั / เย็น ถึงเวลาที่รอคอยส าหรบัท่านท่ีตอ้งการความแปลกใหม่ 

หรือรบัประทานเมนเูกาหลีที่ไม่มบีรกิารในทวัร ์แต่เป็นเมนทูี่อยากทานมาก ท่านจะได้

สมัผสัประสบการณใ์หม่ๆ ไม่วา่จะเป็นวฒันธรรมเรื่องอาหาร การสั่งอาหาร และอื่นๆท่ีน่า

ตื่นหตูื่นตา 

ทีพ่กั Hotel The Mark Haeundae  (หรือเทยีบเท่ำ) 

 

 

อาหารเชา้ : รบัประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม 

พาท่านเที่ยวชายหาดสะพำนควงัอันรี เป็นสะพาน2ชัน้ขา้มทะเล ท่ีสดุอลงัการของปู

ซาน เมืองท่าอนัดบั1ของประเทศเกาหลีใต ้ความยาวของสะพาน 6500 เมตร ถือเป็น

สะพานที่ยาวเป็นอนัดบั2 ของประเทศ รองจากสะพานอินชอน เปิดใชง้านเมื่อปี2002 

ตอ้นรบัการเป็นเจา้ภาพ Asian Games ชายหาดเป็นทรายขาวละเอียด น า้ทะเลสีสวย 

วิวงดงาม รวมถงึรา้นกาแฟ คาเฟ่น่ารกัๆ ใหท้า่นไดเ้ชคอิน ถ่ายรูป 

จากนัน้พาท่านไปรูจ้กักบั สมนุไพรที่มีชื่อเสียงของประเทศเกาหลีใต ้Red Pine Oil หรือ 

น า้มนัสนเข็มแดง ตามต าหรบัยาโบราณสมยัราชวงศโ์ชซอน ที่ถกูบนัทึกไวเ้ป็นลาย

ลกัษณอ์กัษร ปัจจบุนัไดน้ ามาสกดัดว้ยวิธีที่ทนัสมยัดงึสรรพคณุที่ดีที่สดุออกมาใน

รูปแบบท่ีทานไดง้่าย และบ ารุงสขุภาพไดด้ีที่สดุ น า้มนัสนเข็มแดงมีสรรพคณุช่วยในการ

ท าความสะอาดระบบหลอดเลือด เคลียรห์ลอดเลือดที่อดุตนั ลดคลอเลสเตอรอล ความ

ดนั เบาหวาน ป้องกนัเสน้เลือด ตีบ แตก ตนั อีกทัง้ยงัช่วยใหก้ารผ่อนคลาย หลบัสนิท

มากขึน้ ผิวพรรณดมูีสขุภาพดี รบัประทานเป็นประจ า รา่งกายแขง็แรงขึน้ตามล าดบั 

พาทกุท่านเดินทางสู่ ล็อตเตด้ิวตีฟ้รีปูซำน เป็นรา้นคา้ปลอดภาษีชัน้น าระดบัโลก และ

สถานท่ีส าหรบัการชอ้ปป้ิง ท่ีมกีารบรกิารแบบครบวงจร ภายในมีรา้นบตูิก แบรนดช์ัน้น า

กว่า 50 รา้นคา้ และสินคา้ปลอดภาษี มีสินคา้หลากหลายประเภท ใหไ้ดเ้ลือกซือ้เลือกหา 

ไดแ้ก่ น า้หอม, เครื่องส าอาง, สินคา้แฟชั่น, แว่นตา, แว่นตากนัแดด, เครื่องใชไ้ฟฟ้า, ผา้ปู

ที่นอน, ยาสบู, นาฬิกา และอ่ืนๆ อีกมากมาย 

วันทีห่้ำของกำรเดนิทำง    สะพำนควังอนัรี - ศูนยน์ ้ำมันสนเข็มแดง - ลอ็ตเตด้ิวตีฟ้รีปูซำน –  
                                   ตลำดวอลค์กิง้สตรีทนัมโพดง -  ปูซำนทำวเวอร ์- กรุงเทพฯ 
 



น าทกุท่านเดินทางสู่ ตลำดตลำดวอลค์กิง้สตรีทนัมโพดง (Nampodong) แหล่งชอ้ป

เมืองปซูาน แหล่งชอ้ปป้ิงอนัดบัตน้ๆท่ีขาชอ้ปแหลกทัง้หลายรูจ้กักนัเป็นอย่างดี เพราะ

ย่านนีถื้อเป็นศนูยร์วมแฟชั่นชัน้น าของหนุ่มสาวปซูาน และนกัท่องเที่ยวเลยก็วา่ได ้หาก

อยากดเูทรนดก์ารแตง่ตวั เหล่สาวหนา้เดง้ หรือจะมองหนุ่มหนา้ใส มาที่นี่รบัรองวา่ไม่

ผิดหวงัแน่คะ่ ถา้จะใหเ้ปรียบกค็ลา้ยๆกบัยา่นสยามของบา้นเรานั่นเอง รวมถึงอาหารฟดู

สตรีท อาหารทอ้งถิ่นต่างๆอีกเพยีบ 

พาทกุท่านเดินทางสู่ ปูซำนทำวเวอร ์ที่เป็นอีกหน่ึงแลนดม์ารค์ส าคญั ซึง่อยูใ่นบรเิวณของ 

อทุยานยงดซูาน (Yongdusan Park) และเป็นสถานท่ีท่องเที่ยวยอดนิยมอกีแห่ง ส าหรบั

การชมววิทิวทศัน ์ท่ีสวยงามทัง้ในยามกลางวนัและยามค ่าคืน ของเมืองปซูาน ปซูานทาว

เวอรถ์กูสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1973 เพื่อเป็นจดุชมวิว หอคอยสงู 120 เมตร เป็นสถานท่ี

ส าหรบั การพกัผ่อนหย่อนใจซึง่แตกตา่งจากหอคอยอื่นๆ ท่ีมีหอสงัเกตการณ ์เพื่อใชเ้ป็น

หอส่งสญัญาณโทรทศันแ์ละวิทย ุบรเิวณชัน้ล่างของอาคาร ยงัมีในส่วนของแกลเลอร่ี และ

รา้นขายของที่ระลกึ รวมถึงงานหตัถกรรม แบบดัง้เดิมของเกาหลี 

 

อิสระอำหำรกลำงวนั ถึงเวลาที่รอคอยส าหรบัท่านท่ีตอ้งการความแปลกใหม่ หรือ

รบัประทานเมนเูกาหลีที่ไม่มีบรกิารในทวัร ์แตเ่ป็นเมนทูี่อยากทานมาก ท่านจะไดส้มัผสั

ประสบการณใ์หม่ๆ ไมว่่าจะเป็นวฒันธรรมเรื่องอาหาร การสั่งอาหาร และอื่นๆท่ีน่าตื่นหตูื่นตา 

ถึงเวลาอนัสมควรพาทกุท่านเดินทางกลบัประเทศไทย สายการบิน JEJU AIR โดยมีเจา้

หนา้คอยดแูลขัน้ตอนการเชคอิน ตั๋วเครื่องบิน และอ านวยความสะดวก เพื่อส่งทกุทา่น

กลบัดว้ยความสวสัดิภาพ และความประทบัใจ  

Flight JEJU AIR: 7C2251 เวลา : 20.30-00.10 

**สายการบิน JEJU AIR  น า้หนกักระเป๋า 15 กก./ท่าน/1ชิน้** 
 

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

 

 

 

 



 

ข้อก ำหนดและเงือ่นไข 

1. กำรส ำรองทีน่ั่ง 

• แพคเกจนีส้ามารถออกเดินทางตัง้ 10 ท่านขึน้ไป 

• การลงทะเบยีน K-ETA ผูเ้ดินทางสามารถท าไดเ้อง หรือใหท้างบรษิัทด าเนินการใหค้ดิคา่บรกิารรวมค่าสมคัร 500 

บาท(กรณีจองทวัรก์บัเราเทา่นัน้) 

 กำรช ำระเงนิ : 

• ช าระมดัจ า 50% และช าระส่วนที่เหลือก่อนเดินทางขัน้ต ่า 30 วนั 
• หากท่านใหบ้รษิัทลงทะเบียนK-ETA ให ้กรุณาจองล่วงหนา้ขัน้ต ่า15วนั และตอ้งมดัจ า 50%  (ผลอนมุตัิ ช าระส่วนท่ี

เหลือก่อนเดินทาง 15วนั หรือช าระทนัที / ผลไม่อนมุตัิ คืนมดัจ าและหกัค่าลงทะเบียน(500บาท) +ค่าด าเนินการ 
(1000บาท) **** กรณีลกูคา้จองกระชัน้ชิด (7-10วนั) บรษิัทจ าเป็นตอ้งออกตั๋วเพื่อป้องกนัท่ีนั่งหลดุ ถา้ผลK-ETAไม่
อนมุตัิ คืนมดัจ าและหกัคา่ลงทะเบียน(500บาท)+คา่จองตั๋ว(5000บาท) 

• จองทวัรก์่อนเดินทางนอ้ยกวา่ 7วนั ช าระเตม็เทา่นัน้ 
• กรณีมดัจ า และไม่ช าระส่วนท่ีเหลือถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่สามารถเรียกรอ้งคืนเงินไดท้กุกรณี 

 
กำรบริกำรตำมนโยบำยควบคมุโรคทีบ่ริษทัจัดกำรให้ : 

• ลงทะเบียน K-ETA เราเป็นตวัแทนลงทะเบียนตามขอ้มลูที่ท่านใหม้า หากไม่ผ่านหรือไม่ไดร้บัการอนมุตัิ ไม่สามารถ

เรียกรอ้งคืนเงินและค่าบรกิารได ้หรือหากท่านเขา้เกาหลีแลว้ ไม่ผ่านด่านตรวจคนเขา้เมือง ก็ไม่สามารถเรียกรอ้งคืน

เงินไดเ้ช่นกนั ***ค่าสมคัรและบรกิาร 500 บาท 

• การลงทะเบยีน Q-Code ยกเวน้การกกัตวั  ท่านตอ้งแสดงเอกสารการตรวจ ATK ก่อนเดินทาง 24ชั่วโมง 

• การลงทะเบยีนตรวจ Covid RT-PCR ที่สนามบินกิมแฮ ***ทา่นตอ้งช าระเองตอนตรวจ ราคา 80,000-120,000 วอน 

 

อตัราค่าบริการ BUSAN 5D3N 

พีเรียตเดินทาง ราคาโปรโมชัน่ ราคาปกติ พกัเด่ียวเพ่ิม 

สงิหาคม : 28 ส.ค. – 1 ก.ย. 17,999 20,999 
6,000.- 

สงิหาคม : 17-21 , 18-22 , 24-28 , 25-29  18,999 21,999 

ทารก ( ไม่เกิน 2 ปี) = 6,000.-      จอยกรุป๊ =7,000.- 



หมำยเหตุ : 

• ท่านตอ้งยื่นผลตรวจโควิด ATK ก่อนขึน้เครื่อง 24ชั่วโมง กรณีผลเป็นบวก หรือติดโควิด จะตอ้งยึดตามเงื่อนไขของ

สายการบินในชว่งเวลานัน้ (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถ รีฟัน ไดท้กุกรณี) 

• ท่านอื่นในคณะหากตอ้งการยกเลิก หรือยา้ยวนัจะตอ้งมีคา่ใชจ้า่ยตามเงื่อนไขปกติ 

• ราคานีส้  าหรบัพาสปอรต์ไทยเทา่นัน้ หากเป็นตา่งชาติ/พาสปอรต์ต่างชาติ มีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ 3000 บาท และตอ้งท า

ตามเงื่อนไขการเขา้ประเทศเกาหลีใต ้

2. กำรยกเลกิกำรเดินทำง 

• ยกเลิกการจองไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั ก่อนวนัเดินทาง Refund ได ้100% ของยอดที่ช าระแลว้ 

• ยกเลิกการจองไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั ก่อนวนัเดินทาง Refund ได ้50% ของยอดที่ช าระแลว้ 

• ยกเลิกการจองนอ้ยกวา่ 15 วนั ก่อนวนัเดินทาง ไม่สามารถ Refund ได ้

• ยกเลิกจากเหตสุดุวิสยั เช่น ภยัธรรมชาติ โรคระบาด สงคราม สามารถ Refund ไดแ้ต่หกัคา่ใชจ้า่ยตามจรงิ ๆ 

• รำคำโปรโมชั่น /แคมเปญ /อีเวน้ทต์่างๆ ไม่สามารถยกเลิก/Refund ไดท้กุกรณี 

• ช่วงเทศกาล long weekend/Charter flight/Extra flight ไมส่ามารถยกเลิก/เปลี่ยนชื่อ/Refund ไดท้กุกรณี 

รำคำนีร้วม 

• ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลบัพรอ้มคณะ(JEJU AIR) หรือเทียบเท่า 

• ค่าภาษีสนามบิน ทกุแหง่ที่มี 

• ค่าอาหารมือ้เชา้ที่โรงแรม 

• ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  

• ค่าที่พกัระดบัมาตรฐาน จ านวนคนืตามระบใุนโปรแกรม (1หอ้งพกั2-3ท่าน) 

• ค่ารถรบั-ส่ง และน าเที่ยวตามรายการ 

• ค่าน า้หนกักระเป๋าสมัภาระทา่นละ 15 กก. /1ชิน้ 

• ค่าหวัหนา้ทวัรผ์ูช้  านาญเสน้ทาง น าท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ (ขอสงวนสิทธ์ิหวัหนา้ทวัรไ์ม่บินขึน้ไป

พรอ้มกรุ๊ปทวัร)์ 

• ค่าประกนัอบุตัเิหตรุะหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 

รำคำนีไ้ม่รวม 

• ค่าลงทะเบียน K-ETA 

• ค่าตรวจ PCR ที่สนามบินกิมแฮ และที่อื่นๆ(หากใช)้ 

• ค่าธรรมเนียมทิปคนขบัรถและมคัคเุทศกท์อ้งถิ่น 1,500 บาท หรือ 50,000 วอน ต่อท่านตลอดทริป 

• ค่าวซี่าส าหรบัพาสปอรต์ ต่างดา้ว (ผูเ้ดินทางตอ้งยื่นดว้ยตนเองเท่านัน้) 



• ค่าน า้หนกักระเป๋าสมัภาระ ที่เกนิก าหนด 

• ค่าใชจ้า่ยส่วนตวั อาทิ ค่าท าหนงัสือเดินทาง, คา่มินิบารโ์รงแรม, ค่าซกัรีด, ค่าอาหารและเครื่องดืม่นอกเหนือรายการทวัร ์

• ค่าภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีออกใบเสรจ็เตม็รูปแบบ) 

• ค่าปรบั หรือค่าธรรมเนียมหากไมส่ามารถผ่านด่านตรวจคนเขา้เมอืง 

• กรณีท่านติดโควิทท่ีเกาหลีตอ้งเสียค่าใชจ้่ายค่ากกัตวัดว้ยตวัเอง 7วนั 

1. กำรผ่ำนดำ่นตรวจคนเข้ำเมือง 

• หากผูเ้ดินทางไม่ผา่นการตรวจคนเขา้เมือง ทัง้ขาออกจากไทย และขาเขา้เกาหลี ไม่สามารถ Refund ไดท้กุกรณี 

• หากผูเ้ดินทางไม่ผา่นการตรวจคนเขา้เมืองเกาหลีใต ้บรษิัทไมม่ีอ  านาจใดๆ หรือส่วนเก่ียวขอ้งใดๆ ผูเ้ดินทางตอ้ง

จดัการเอกสารส่วนตวั เที่ยวบิน และค่าใชจ้า่ยตา่งๆที่เกดิขึน้เองทัง้หมด 

2. หมำยเหต ุ

กรุณำอ่ำนและท ำควำมเข้ำใจข้อตกลงด้ำนล่ำงโดยละเอียดก่อนท ำกำรจองทุกคร้ัง 

1. หนงัสือเดินทาง ตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน (หากหนงัสือเดินทางเหลือนอ้ยกวา่ 6 เดือนท าใหไ้ม่

สามารถเดินทางได ้อยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิัทและไม่สามารถ Refund คา่ทวัรไ์ด)้ 

2. บรษิัทมีสิทธ์ิในการ ปรบัเปล่ียนเท่ียวบิน เสน้ทางบิน ราคา อาหาร โรงแรม และรายการท่องเท่ียว ไดต้ามความ

เหมาะสม โดยค านงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

3. บรษิัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเท่ียวบินทัง้ไปและกลบัโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

4. ทางบรษิัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทาน

อาหารบางมือ้ เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอย่าง ทางบรษิัทฯไดช้ าระคา่ใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก 

เดินทางแลว้ 

5. ทางบรษิัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกดิอบุตัิเหตทุี่เกิดจาก 

ความประมาทของตวันกัท่องเที่ยวเองี 

6. ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพเิศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะทัง้ขาไป-ขากลบั ไม่วา่จากเหตใุดๆ ไม่สามารถ

เปล่ียนแปลงวนั/ชื่อ หรือยกเลิกคนืเงินได ้

7. ทางบรษิัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การ

ก่อจลาจล ภยัธรรมชาติ และโรคระบาด หรือกรณีที่ท่านถกูปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้

เมือง หรือเจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้จากไทยและตา่งประเทศซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิัทฯ 

8. ค่าเดินทางภายในประเทศไทย อยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิัท หากไม่มั่นใจ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ที่ก่อนเพื่อ

ยืนยนัเวลา และการเปล่ียนแปลงจากเหตสุดุวิสยัดงัขอ้ดา้นบน ก็อยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิัทฯ เช่นกนั ไม่

สามารถน ามาเรียกรอ้งคืนไดท้กุกรณี 

9. ขอสงวนสิทธ์ิหอ้งพกัส าหรบัผูท่ี้ไม่เดินทาง ไม่สามารถ Refund หรือใหผู้อ่ื้นใชสิ้ทธ์ิแทนไดท้กุกรณี 



10. หอ้งพกั (Double Bed // Twin Bed) เป็น ON REQUEST ซึ่งบรษิัทไม่สามารถการนัตี ท าไดเ้พยีงรีเควสใหไ้ด้

เท่านัน้ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัการให ้

11. มคัคเุทศก ์พนกังาน หวัหนา้ทวัร ์ไม่มีอ  านาจในการใหค้  าสญัญาใดๆ แทนบรษิัททัง้สิน้ เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผู้

มีอ  านาจของบรษิัทฯก ากบัเท่านัน้ 

12. ทางคณะทวัรไ์ม่มีอ  านาจในการเจรจากบัทางกองตรวจคนเขา้เมือง และทางคณะทวัรจ์ะออกเดินทางจากสนามบิน

หลงัเวลาเครื่องลงประมาณ 1 ชั่วโมง หากท่านไม่มาแสดงตนถือว่าสละสิทธ์ิในการรว่มเดินทาง หากท่านล่าชา้ในการ

ผ่านด่านตรวจคนเขา้เมือง ตอ้งรบัผิดชอบการเดินทางตามมารวมกบัคณะดว้ยตนเอง โดยไม่สามารถเรียกรอ้ง

ค่าใชจ้า่ย หรือรีฟันค่าทวัร/์ค่าอาหารที่ไม่ไดเ้ขา้รว่มกบัทางทวัรท์กุกรณี 

13. หากท่านมีความประสงคจ์ะขอแยกตวัจากคณะทวัรท์่องเที่ยว ตอ้งยินยอมใหท้างแลนดป์รบั 5,000 บาทต่อวนั เพื่อ

รกัษาตั๋วขากลบั มิเช่นนัน้ถือว่าท่านสละสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางทนัที และไม่สามารถเรียกรอ้งคืนไดภ้ายหลงั 

14. ถา้ลกูคา้มคีวามประสงคไ์มเ่ขา้รา้นคา้ตามที่โปรแกรมก าหนด ตอ้งยินยอมใหท้างแลนดป์รบัรา้นละ 3,000 บาท เพื่อ

ความเป็นระบบ และถกูตอ้งตามเงื่อนไขท่องเที่ยวที่ทา่นไดซ้ือ้มา 

15. ถา้ลกูคา้ตดิโควิทท่ีเกาหลี จะไมส่ามารถรีฟันค่าทวัรไ์ดท้กุกรณี (และท่านตอ้งช าระค่ากักตวั/ค่าโรงพยาบาลเอง

ทัง้หมด) 

16. กรณีลกูคา้ลงทะเบียน K-ETA ดว้ยตนเอง หรือ ผ่านตวัแทน หากขอ้มลูผิดพลาด ไม่ถกูตอ้ง ท าใหไ้ม่สามารถเชค็อิน

หนา้เคานเ์ตอรส์ายการบินได ้ทางบรษิัทขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินทกุกรณี 

เม่ือท่ำนตกลงจองช ำระเงนิไม่ว่ำทัง้หมดหรือบำงส่วน ทำงบริษัทฯจะถือว่ำท่ำนได้ยินยอม และยอมรับใน
ข้อก ำหนด เงือ่นไข และข้อตกลงต่ำงๆ ทีไ่ด้ระบุไว้แลว้ทัง้หมด 


