
โปรแกรมการเดนิทาง 5 วนั 3 คนื

DAY 2 : ตลาดชองฮา -  ชายหาดวอลโพ - สะพานสมอ อกิาร ีโพฮงั - คลนีคิทนัตกรรม
หมอยนุ

DAY 3 : โบสถค์รสิตจ์กุซอง - วดัแฮดง ยงกงุซา - ล็อตเตพ้รเีมี�ยม เอา้ทเ์ลต ปซูาน -

รถรางแคปซูลบลไูลนแ์ฮอนุแด - ตลาดแฮอนุแดไนทม์ารเ์ก็ต

DAY 4 : เอเปค เฮา้ส ์– สะพานควงัอนัร ี– โอรยกุโดสกายวอลค์ – ซงโดสกายวอลค์ -
หมูบ่า้นวฒันธรรมคมัชอน

DAY 5 : ล็อตเตด้วิตี�ฟรปีซูาน – ตลาดวอลค์กิ�งสตรทีนมัโพดง -  ปซูานทาวเวอร์



21.30 น. คณะเดนิทางพรอ้มกนัที� ทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ บรเิวณ
ชั �น 4 ชั �นผูโ้ดยสารขาออก เคานเ์ตอรส์ายการบนิ สายการบนิ JEJU

AIR  (7C) หนา้เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิ …. ใกลป้ระตทูางเขา้หมายเลข
......  โดยมเีจา้หนา้ที�จาก บรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวย
ความสะดวกในเรื�องของเอกสาร
**สายการบนิ JEJU AIR นํ�าหนักกระเป๋า 15 กก./ทา่น/1ชิ�น**

01.10 น. นําทา่นเดนิทางสู ่ประเทศเกาหลใีต ้โดยเที�ยวบนิที� 7C2252

(ขอสงวนสทิธิ�การเลอืกสายการบนิ ใชเ้วลาบนิประมาณ 5 ชั�วโมงครึ�ง มบีรกิารอาหารและเครื�องบนเครื�อง)

08.30 เดนิทางถงึสนามบนิ"กมิแฮ" หรอืสนามบนิปซูาน อนิเต
อรเ์นชั�นแนลแอรพ์อรต์ หลงัจากผา่นดา่นตรวจคนเขา้เมอืง รับ
กระเป๋าที�สายพาน ออกมาพบกบัผูนํ้าทวัรเ์พื�อทําการยนืยนัตวัตน
การเขา้รว่มทวัร ์และเตรยีมตวับรเิวณจดุนัดพบเพื�อออกเดนิทาง
ทอ่งเที�ยวพรอ้มกนั

เมื�อผา่นเขา้ประเทศเกาหล ีแลว้นําทา่นตรวจโควดิแบบ RT-PCR

Test ตามนโยบาย และกฏระเบยีบการเขา้ประเทศ ที�สนามบนิ
นานาชาตอินิชอน หลงัจากนั�นพาทา่นเชคอนิเขา้โรงแรมที�พักเพื�อ
รอผลตรวจ 3-5 ชั�วโมง

พาทา่นรับประทานอาหารทอ้งถิ�น รสชาตจัิดจา้น ทเวจดีลูลชูกี ี หรอืหมู
ผัดเผ็ดกะทะรอ้น ซึ�งเป็นเมนูที�นยิมในตลาดชองฮา เมอืงโพฮงั ซึ�งคนที�นี�
มกัจะทานอาหารที�มรีสจัดกวา่ในเมอืง จงึนําหมมูาผัดกบัซอสที�มี
เอกลกัษณเ์ฉพาะที�รา้น เขา้เนื�อ จนหมนุู่ม อรอ่ย ทานคูก่บัขา้วสวย และ
เครื�องเคยีงตา่งๆ เชน่ กมิจ ิถั�วงอก แตงกวา พรอ้มผักสด และกระเทยีม
ทานแกลม้



พาทา่นไปตามรอยซรียีจ์ดุถา่ยทําหลกัของเรื�อง Hometown Cha Cha Cha ที�
ตลาดชองฮา วถิชีวีติของชาวบา้นเมอืงโพฮงั ซึ�งที�ตลาดจะมรีา้นขายอปุกรณต์ก
ปลา รา้นอาหาร รา้นซปุเปอรโ์พรา อนุสาวรยีป์ลาหมกึ และรา้นกาแฟ ซึ�งใครไดดู้
เรื�องนี�กจ็ะจําฉากเหลา่นี�ที�เห็นในซรียีไ์ดแ้น่นอน ปัจจบุนักจ็ะมนัีกทอ่งเที�ยวแวะ
เวยีนมาถา่ยรปู เชคอนิ ตามรอยพระนางในเรื�องกนัมากมาย

พาทา่นชมววิชายทะเลวอลโพ ชายหาดที�พระเอกนางเอกเจอกนัครั �งแรกในเรื�อง

Hometown Cha Cha Cha เป็นอกีหนึ�งฉากสถานที�ถา่ยทํา และเป็นจดุที�หลายๆคน
ตอ้งมาตามรอย มาถา่ยรปูกบัพระจันทรเ์สี�ยว และยงัสามารถเดนิเลน่สดูอากาศบริ
สทุธ ์รมิชายทะเลไดอ้กีดว้ย

พาทา่นเที�ยวชมสะพานรปูสมอเรอื อกิาร ีโพฮงั ที�ทอดออกไปกลางทะเล เป็น
จดุชมววิยอดฮติที�ใครมาเที�ยวโพฮงัตอ้งแวะมาเชคอนิ สะพานนี�มรีปูรา่งที�เป็น
เอกลกัษณข์องเมอืงนี� ซึ�งอาชพีหลกัจะเป็นอาชพีประมง นํ�าทะเลสฟ้ีาสวย และ
ใสมาก ตวัสะพานเป็นไม ้มปีระภาคารดแีดงสด อยูต่รงกลาง ถา่ยรปูตดักบัสทีอ้ง
ฟ้าสวยงามมากๆ ทา่นจะไดเ้ห็นววิทั �งซา้ย ขวา และกลางทะเล หรอืจะลงไปเดนิ
เลน่ตรงชายหาดกไ็ดอ้กีดว้ย

พาทา่นมาเชคอนิถา่ยรปูคลนิคิหมอฟนัของคณุหมอยนุ นางเอกในเรื�อง

Hometown Cha Cha Cha เป็นโลเคชั�นในการถา่ยซรียีเ์รื�องนี�นั�นเอง ซึ�งคลนีคิหนั
หนา้ออกทะเล ที�มวีวิทะเลที�สวยมากๆ เงยีบสงบ ถอืวา่เป็นคลนีคิในฝันของหมอ
หลายๆคนเลยทเีดยีว

อสิระอาหารเย็น ถงึเวลาที�รอคอยสําหรับทา่นที�ตอ้งการความแปลกใหม ่หรอื
รับประทานเมนูเกาหลทีี�ไมม่บีรกิารในทวัร ์แตเ่ป็นเมนูที�อยากทานมาก ทา่นจะได ้
สมัผัสประสบการณใ์หม่ๆ  ไมว่า่จะเป็นวฒันธรรมเรื�องอาหาร การสั�งอาหาร และ
อื�นๆที�น่าตื�นหตูื�นตา

ที�พกั Hotel The Mark Haeundae (หรอืเทยีบเทา่)

อาหารเชา้ : รับประทานอาหารเชา้ที�โรงแรม



พาทกุทา่นเดนิทางสู่ โบสถค์รสิตจ์กุซอง เป็นโบสถส์ครสิตจักรรมิทะเลที�ไดช้ื�อวา่ สวยที�สดุในปซูาน
โบสถแ์หง่นี�ไดรั้บการประดบัประดาตกแตง่ทั �งภายในและภายนอกอยา่งวจิติรงดงามตระการตา ดา้น
ศลิปกรรมแนวผสมผสานของสถาปัตยกรรมแบบยโุรปและเกาหลทีี�ลงตวั ทรงคณุคา่ทั �งทางดา้น ศลิปะ และ
ดา้นจติใจ และโดดเดน่ดว้ยทําเลที�ตั �งววิทวิทศันแ์วดลอ้มของธรรมชาตซิ ึ�งโอบลอ้มดว้ยทอ้งทะเล ใน
บรรยากาศชลิล ์ๆ ที�คลาสสคิแบบสดุ ๆ มโีขดหนิลกัษณะแปลกตา พกิดัแหง่ความสวยงามทั �งทางสายตา
จติใจ และคณุคา่ทางวฒันธรรม ตอ้งยกใหท้ี�นี�

พาทกุทา่นเดนิทางสู่ วดัแฮดง ยงกงุซา ตั �งอยูบ่นชายฝั�ตะวนัออก
เฉยีงเหนอื ของเมอืงปซูาน เป็นวดัที�สรา้งบนเหลา่โขดหนิรมิชายหาด
ที�แตกตา่งไปจากวดัสว่นใหญ ่ซึ�งมกัจะสรา้งอยูต่ามเชงิเขา วดัแหง่นี�
กอ่ตั �งโดย พระผูย้ ิ�งใหญซ่ึ�งมนีามวา่ พระนาองซโูดซา ซึ�งเป็นที�
ปรกึษาของกษัตรยิค์งมนิวงัแหง่โครยอ เมื�อทกุทา่นเดนิเทา้เขา้สูว่ดั
แหง่นี� จากประตซูุม้มงักรสทีองอรา่ม เดนิผา่นอโุมงคข์นาดเล็ก ไปสู่
บนัไดหนิ 108 ขั �นและโคมไฟหนิ ซึ�งเป็นจดุสําหรับชมววิ และความ
งดงามของทอ้งทะเลสฟ้ีาคราม กอ่นจะเดนิตอ่ลงไปสูบ่รเิวณซึ�งเป็นที�

ประดษิฐานของ พระพทุธรปูศกัดิ�สทิธิ�องคส์ดํีา ซึ�งตั �งตระหงา่นอยูบ่นโขดหนิ และมทีอ้งทะเลกวา้งเป็นฉาก
หลงัและเมื�อคณุเดนิไปตามสะพานที�ทอดยาว และนําพาคณุเขา้สูบ่รเิวณภายในของวดั ซึ�งประกอบไปดว้ย
วหิารและศาลา ที�เรยีงรายลดหลั�นกนัไปตามโขดหนิ โดยบรเิวณดา้นหนา้ของวหิารหลกั มเีจดยีห์นิสงู 3 ชั �น

และสงิโต 4 ตวั เป็นสญัลกัษณข์องความสนุก, ความโกรธ, ความเศรา้ และความสขุ นอกจากนี�ภายในวดั ยงัมี
องคเ์จา้แมก่วนอมิ, พระสงักจัจายนอ์งคส์ทีองอรา่ม, ศาลเจา้ และพทุธสถานอื�นๆ อกีหลายแหง่

พาทา่นชอ้ปปิ�ง ล็อตเตพ้รเีมี�ยม เอา้ทเ์ลต เอา้ทเ์ลตสดุพรเีมี�ยมแหง่เมอืง
ปซูาน ของล็อตเตนั้�นเอง ซึ�งที�นี�ออกแบบตวัหา้งแนวซานโตรนิี� โทนสขีาว
ฟ้า ตกแตง่สวยงาม กวา้งขวาง มรีา้นคา้ แบรนดเ์นมตา่งๆในเลอืกซื�อมากมาย
และราคาถกูมากๆ ไมว่า่จะเป็นเทรนดแ์ฟชั�น หรอืแนวสปอรต์ รองเทา้ เสื�อผา้
นอกจากนั�ง ยงัมรีา้นกาแฟ มสีวนนํ�าพ ุสวนสนุกยอ่มๆใหท้า่นไดช้ลิๆ ถา่ยรปู
ชคิๆไดอ้กีดว้ย

อาหารกลางวนัพรอ้มเสรฟิ เมนูขึ�นชื�อเมอืงปซูาน ทเวจ-ีกกุบบั เป็นซปุ
นํ�าขา้ว ตวันํ�าซปุจะเป็นสขีาว หอม หวาน ใสเ่นื�อหมทูี�ผา่นการนึ�งจนนุ่ม เปื�อย
ในนํ�าซปุกจ็ะมผัีก ตน้หอมยกัษ์ เวลารับประทานปรงุรสดว้ยซอสโคชจัูง เซอุ
จัง รสชาตจิะละมนุลิ�น ทานคูก่บัขา้วสวย เครื�องเคยีงตา่ง อาท ิกมิจผัิกกาด
กมิจหิวัไชเทา้

พาทา่นสมัผัสประสบการณใ์หม ่กบัการนั�งสกายแคปซูล บนรางรถไฟ
ลอยฟ้า เลยีบทะเลแฮอนุแด เมอืงทา่อนัดบั1ของประเทศเกาหลใีต ้ตวั
แคปซลูหนึ�งคนัจะนั�งได ้4ทา่น แตล่ะแคปซลูกจ็ะมสีสีนัสดใส นํ�าเงนิ แดง
เหลอืง เขยีว แลน่สลบัๆกนัไป สสีวยตดักบัทอ้งฟ้า แลน่คูข่นานกบัรถไฟชม
ทะเลดา้นลา่ง ระหวา่งนั�งในแคปซลูทา่นจะไดช้มววิเมอืงปซูานไดท้ั �งซา้ย



และขวา แคปซลูจะแลน่ชา้ๆใหเ้ราไปชื�นชมความงาม ของววิทะเล และววิตวัเมอืง ถอืวา่เป็นที�เที�ยวเปิดใหม่
ลา่สดุ ที�น่าไปเที�ยวมากๆเลยทเีดยีว

จากนั�นพาทกุทา่นเดนิทาง ตลาดแฮอนุแดไนทม์ารเ์ก็ต เป็นตลาดที�ตั �งอยู่
ใกลก้บัชายหาด ภายในตลาดแหง่นี�สะอาด และมรีา้นคา้พรอ้มป้าย
สญัลกัษณท์ี�มมีาตรฐาน ประกอบไปดว้ยรา้นคา้ที�จําหน่ายผลติภณัฑ์
หลากหลายประเภท ไดแ้ก ่รา้นอาหารทะเลสดๆ, แผงขายอาหาร, อาหาร
แบบสตรทีฟู้ด รา้นอาหาร และรา้นคา้จําหน่ายขนมทอ้งถิ�น

อสิระอาหารเย็น ถงึเวลาที�รอคอยสําหรับทา่นที�ตอ้งการความแปลกใหม ่หรอื
รับประทานเมนูเกาหลทีี�ไมม่บีรกิารในทวัร ์แตเ่ป็นเมนูที�อยากทานมาก ทา่นจะได ้
สมัผัสประสบการณใ์หม่ๆ  ไมว่า่จะเป็นวฒันธรรมเรื�องอาหาร การสั�งอาหาร และอื�นๆ
ที�น่าตื�นหตูื�นตา

ที�พกั Hotel The Mark Haeundae (หรอืเทยีบเทา่)

อาหารเชา้ : รับประทานอาหารเชา้ที�โรงแรม

พาทกุทา่นเดนิทาง Nurimaru APEC House (หอประชมุสดุยอดผูนํ้าเอเปค
นูรมีาร)ู ซึ�งเป็นหอประชมุที�ม ีรปูแบบทางสถาปัตยกรรม แบบดั �งเดมิของ
เกาหล ีผสมผสานกบัความทนัสมยัไดอ้ยา่งลงตวั ทําใหม้ชีื�อเสยีงในระดบั
นานาชาต ิและเป็นอกีหนึ�งสถานที�ทอ่งเที�ยว ที�มชีื�อเสยีงในเมอืงปซูาน คําวา่
Nurimaru APEC House เป็นการผสมผสานระหวา่งคําภาษาเกาหลี นูร ี(Nuri)

ซึ�งหมายถงึโลก, คําวา่มาร ู(Maru) หมายถงึปกต ิและคําวา่เอเปคเฮาส ์(APEC

House) ซึ�งมคีวามหมายโดยรวมคอื บา้นที�ผูนํ้าโลกมาพบกนั เพื�อจัดการ
ประชมุเอเปค

พาทา่นเที�ยวชายหาดสะพานควงัอนัรี เป็นสะพาน2ชั �นขา้มทะเล
ที�สดุอลงัการของปซูาน เมอืงทา่อนัดบั1ของประเทศเกาหลใีต ้ความ
ยาวของสะพาน 6500 เมตร ถอืเป็นสะพานที�ยาวเป็นอนัดบั2 ของ
ประเทศ รองจากสะพานอนิชอน เปิดใชง้านเมื�อปี2002 ตอ้นรับการเป็น
เจา้ภาพ Asian Games ชายหาดเป็นทรายขาวละเอยีด นํ�าทะเลสสีวย วิ
วงดงาม รวมถงึรา้นกาแฟ คาเฟ่น่ารักๆ ใหท้า่นไดเ้ชคอนิ ถา่ยรปู



พาทา่นรับประทานอาหารกลางวนัเมนหูมยูา่งเกาหลีที�รา้นMyeong Ryun Jinsagalbi เป็นรา้นที�โดง่ดงัระดบั
ตํานาน มเีฟรนไชส ์หมคูลับ ีหมกัซอส อรอ่ย รสชาตกิลมกลอ่ม พรอ้มเครื�องเคยีง กมิจ ิผักสด เตมิไมอ่ั �น อิ�ม
จใุจแน่นอน

พาทกุทา่นเดนิทางสู่ Oryukdo Skywalk (โอรยกุโดสกายวอลค์) ตั �ง
อยูบ่รเิวณพื�นที�ดั �งเดมิที�เรยีกวา่ “ซงึดมูลั” ซึ�งเป็นจดุแบง่ระหวา่ง ทะเล
ตะวนัออกและทะเลใต ้สําหรับผูค้นทอ้งถิ�น จะเรยีกที�แหง่นี�วา่ “ซงึดมูา”
และเป็นที�รูจั้กกนัดใีนชื�อวา่ “ชลัลกแก” อยูท่ี�เมอืงปซูาน โอรยกุโดสกา
ยวอลค์ เป็นสะพานรปูเกอืกมา้ ตั �งอยูเ่หนอืหนา้ผารมิทะเล สะพานมพีื�น
กระจกใส ซึ�งมคีวามยาว 15 เมตร และเสาเหล็กที�มคีวามสงู 35 เมตร

โดยในสว่นของพื�นกระจกจํานวน 24 แผน่นั�น ถกูเคลอืบดว้ยแผน่ฟิลม์
กนักระสนุ ที�มคีวามหนา 55.49 มลิลเิมตร ทําใหโ้ครงสรา้งของสะพาน
มคีวามแข็งแรงและปลอดภยั เป็นจดุชมววิของชายทะเล และทวิทศัน์
ของเกาะโดยรอบ โดยเฉพาะวนัที�อากาศแจม่ใส จะสามารถมองเห็นได ้
ไกลถงึ เกาะแทมาโด หรอืเกาะสชึมิะ ในประเทศญี�ปุ่ น เลยทเีดยีว

พาทกุทา่นเดนิทางสู่ Songdo Skywalk (ซงโดสกายวอลค์) ซึ�งมคีวาม
หมายในภาษาองักฤษวา่ ซงโดคลาวดว์อลค์เวย ์(Songdo Cloud

Walkway) เป็นเสน้ทางเดนิที�เป็นสะพาน ที�มรีปูรา่งโคง้คลา้ยกบัมงักร
ทอดยาวเหนอืนํ�าทะเล บรเิวณรมิชายหาดซงโด โดยทางเดนิมคีวาม
กวา้ง 2.3 เมตร และมคีวามยาวกวา่ 396 เมตร ทกุทา่นสามารถ
เพลดิเพลนิ กบัทวิทศันอ์นังดงามรอบๆ บรเิวณชายหาดซงโด ซึ�งคณุจะ
สามารถรูส้กึราวกบัวา่ คณุกําลงัเดนิอยูก่ลางทะเล โดยมบีางสว่นของ
สะพานเป็นบรเิวณที�มพีื�นกระจกใส ที�คณุสามารถมองเห็น นํ�าทะเลสฟ้ีา
ครามดา้นลา่งไดอ้กีดว้ย

พาทกุทา่นเดนิทางสู่ Gamcheon Culture Village (หมูบ่า้นวฒันธรรม
คมัชอน) เป็นหมูบ่า้นที�เกดิจากการตั �งรกราก ยา้ยถิ�นฐานของชาวเกาหลี
ซึ�งหนภียัจากสงครามเกาหล ีในระหวา่งปี ค.ศ. 1950 -1953 และอาศยั
อยูจ่นถงึปัจจบุนั ดว้ยลกัษณะการสรา้งบา้นเรอืนผา่นถนนทกุสาย ที�
เรยีงรายไปตามแนวภเูขา จนเป็นขั �นบนัไดที�เป็นระเบยีบ และดสูวยงาม
แปลกตา ไปกบัสสีนัที�สลบัไปมาของตวับา้นและหลงัคา จงึกลายเป็น
เอกลกัษณสํ์าคญัของหมูบ่า้นแหง่นี� จนไดรั้บฉายาวา่ “มาชปิูกชแูหง่ปู
ซาน” (Machu Picchu of Busan) ในปี ค.ศ. 2015 นอกเหนอืไปจากความ
สวยงามแปลกตา ของหมูบ่า้นแหง่นี�แลว้ ภายในหมูบ่า้นยงัมสีถานที� และ
สิ�งอํานวยความสะดวก ซึ�งทําใหค้ณุเพลดิเพลนิ ไปกบัการเดนิทอ่งเที�ยว



ภายในหมูบ่า้น ไดแ้ก ่พพิธิภณัฑข์นาดเล็ก, รา้นศลิปะ, รา้นขายของที�ระลกึ, คาเฟ่, รา้นกาแฟ, รา้นอาหาร
หลากหลายประเภท และอื�นๆ อกีมากมาย

อสิระอาหารเย็น ถงึเวลาที�รอคอยสําหรับทา่นที�ตอ้งการความแปลกใหม ่หรอื
รับประทานเมนูเกาหลทีี�ไมม่บีรกิารในทวัร ์แตเ่ป็นเมนูที�อยากทานมาก ทา่นจะได ้
สมัผัสประสบการณใ์หม่ๆ  ไมว่า่จะเป็นวฒันธรรมเรื�องอาหาร การสั�งอาหาร และ

อื�นๆที�น่าตื�นหตูื�นตา

ที�พกั Hotel The Mark Haeundae  (หรอืเทยีบเทา่)

อาหารเชา้ : รับประทานอาหารเชา้ที�โรงแรม

พาทกุทา่นเดนิทางสู่ ล็อตเตด้วิตี�ฟรปีซูาน เป็นรา้นคา้ปลอดภาษีชั �นนํา
ระดบัโลก และสถานที�สําหรับการชอ้ปปิ�ง ที�มกีารบรกิารแบบครบวงจร
ภายในมรีา้นบตูกิ แบรนดช์ั �นนํากวา่ 50 รา้นคา้ และสนิคา้ปลอดภาษี มี
สนิคา้หลากหลายประเภท ใหไ้ดเ้ลอืกซื�อเลอืกหา ไดแ้ก ่นํ�าหอม,

เครื�องสําอาง, สนิคา้แฟชั�น, แวน่ตา, แวน่ตากนัแดด, เครื�องใชไ้ฟฟ้า, ผา้ปู

ที�นอน, ยาสบู, นาฬกิา และอื�นๆ อกีมากมาย

นําทกุทา่นเดนิทางสู่ ตลาดตลาดวอลค์กิ�งสตรทีนมัโพดง
(Nampodong) แหลง่ชอ้ปเมอืงปซูาน แหลง่ชอ้ปปิ�งอนัดบัตน้ๆที�ขา
ชอ้ปแหลกทั �งหลายรูจั้กกนัเป็นอยา่งด ีเพราะยา่นนี�ถอืเป็นศนูยร์วมแฟชั�น
ชั �นน าของหนุ่มสาวปซูาน และนักทอ่งเที�ยวเลยกว็า่ได ้หากอยากดเูท
รนดก์ารแตง่ตวั เหลส่าวหนา้เดง้ หรอืจะมองหนุ่มหนา้ใส มาที�นี�รับรองวา่ไม่
ผดิหวงัแน่คะ่ ถา้จะใหเ้ปรยีบกค็ลา้ยๆกบัยา่นสยามของบา้นเรานั�นเอง รวม
ถงึอาหารฟดูสตรที อาหารทอ้งถิ�นตา่งๆอกีเพยีบ

พาทกุทา่นเดนิทางสู่ ปซูานทาวเวอร์ที�เป็นอกีหนึ�งแลนดม์ารค์สําคญั ซึ�งอยู่
ในบรเิวณของ อทุยานยงดซูาน (Yongdusan Park) และเป็นสถานที�ทอ่งเที�ยว
ยอดนยิมอกีแหง่ สําหรับการชมววิทวิทศัน ์ที�สวยงามทั �งในยามกลางวนัและ
ยามคํ�าคนื ของเมอืงปซูาน ปซูานทาวเวอรถ์กูสรา้งขึ�นในปี ค.ศ. 1973 เพื�อ

เป็นจดุชมววิ หอคอยสงู 120 เมตร เป็นสถานที�สําหรับ การพักผอ่นหยอ่นใจ
ซึ�งแตกตา่งจากหอคอยอื�นๆ ที�มหีอสงัเกตการณ ์เพื�อใชเ้ป็นหอสง่สญัญาณ
โทรทศันแ์ละวทิย ุบรเิวณชั �นลา่งของอาคาร ยงัมใีนสว่นของแกลเลอรี� และ
รา้นขายของที�ระลกึ รวมถงึงานหตัถกรรม แบบดั �งเดมิของเกาหลี

อสิระอาหารกลางวนั ถงึเวลาที�รอคอยสําหรับทา่นที�ตอ้งการความแปลก
ใหม ่หรอืรับประทานเมนูเกาหลทีี�ไมม่บีรกิารในทวัร ์แตเ่ป็นเมนูที�อยากทาน



มาก ทา่นจะไดส้มัผัสประสบการณใ์หม่ๆ  ไมว่า่จะเป็นวฒันธรรมเรื�องอาหาร การสั�งอาหาร และอื�นๆที�น่าตื�นหู
ตื�นตา

ถงึเวลาอนัสมควรพาทกุทา่นเดนิทางกลบัประเทศไทย สายการบนิ JEJU AIR

โดยมเีจา้หนา้คอยดแูลขั �นตอนการเชคอนิ ตั�วเครื�องบนิ และอํานวยความ
สะดวก เพื�อสง่ทกุทา่นกลบัดว้ยความสวสัดภิาพ และความประทบัใจ Flight :

7C2251 เวลา : 20.30-00.10

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

อตัราคา่บรกิาร BUSAN 5D3N

พเีรยีตเดนิทาง ราคาโปร
โมช ั�น

ราคา
ปกติ

พกัเดี�ยว
เพิ�ม

มถินุายน : 26-30 17,999
20,99

9

6,000
.-

กรกฏาคม : 3-7 18,999
21,99

9

กรกฏาคม : 10-14 19,999
22,99

9

ทารก ( ไมเ่กนิ 2 ปี) = 6,000.-      จอยกรุป๊ =8,000.-

ขอ้กาํหนดและเงื�อนไข

1. การสาํรองที�น ั�ง

● แพคเกจนี�สามารถออกเดนิทางตั �ง 10 ทา่นขึ�นไป



● การลงทะเบยีน K-ETA ผูเ้ดนิทางสามารถทําไดเ้อง หรอืใหท้างบรษัิทดําเนนิการใหค้ดิคา่บรกิารรวม
คา่สมคัร 500 บาท(กรณีจองทวัรก์บัเราเทา่นั�น)

การชําระเงนิ :

● ชาํระมดัจํา 50% และชาํระสว่นที�เหลอืกอ่นเดนิทางขั �นตํ�า 15 วนั

● หากทา่นใหบ้รษัิททะเบยีนK-ETA ให ้กรณุาจองลว่งหนา้ขั �นตํ�า 14วนั และตอ้งมดัจํา 50%  (ผลอนุมตัิ

ชาํระสว่นที�เหลอืกอ่นเดนิทาง 15วนั หรอืชาํระทนัท ี/ ผลไมอ่นุมตั ิคนืมดัจําและหกัคา่ลงทะเบยีน+
มดัจําตั�ว = 3,500 บาท) **** กรณีลกูคา้จองกระชั �นชดิ บรษัิทจําเป็นตอ้งออกตั�วเพื�อป้องกนัที�นั�ง
หลดุ และผลK-ETAไมอ่นุมตั ิคนืมดัจําและหกัคา่ลงทะเบยีน+ตั�ว = 5000บาท

● หากจองทวัรก์อ่นเดนิทางนอ้ยกวา่ 7วนั ชาํระเต็มเทา่นั�น
● กรณีมดัจํา และไมช่าํระสว่นที�เหลอืถอืวา่ทา่นสละสทิธิ� ไมส่ามารถเรยีกรอ้งคนืเงนิไดท้กุกรณี

การบรกิารตามนโยบายควบคมุโรคที�บรษิทัจดัการให ้:

● ลงทะเบยีน K-ETA เราเป็นตวัแทนลงทะเบยีนตามขอ้มลูที�ทา่นใหม้า หากไมผ่า่นหรอืไมไ่ดรั้บการ
อนุมตั ิไมส่ามารถเรยีกรอ้งคนืเงนิและคา่บรกิารได ้หรอืหากทา่นเขา้เกาหลแีลว้ ไมผ่า่นดา่นตรวจคน
เขา้เมอืง กไ็มส่ามารถเรยีกรอ้งคนืเงนิไดเ้ชน่กนั ***คา่สมคัรและบรกิาร 500 บาท

● การลงทะเบยีน Q-Code ยกเวน้การกกัตวั ทา่นตอ้งแสดงเอกสารภาษาองักฤษที�เชื�อถอืได ้เชน่
วคัซนีพาสปอรต์ และไดรั้บวคัซนีขั �นตํ�าเข็ม2 ไมเ่กนิ 180วนั (ยกเวน้ Johnson เข็ม1ไมเ่กนิ 180วนั)
หากเป็นเข็มบสูเตอร ์ตอ้งกอ่นเดนิทาง 14วนั ***ไมม่คีา่ใชจ้า่ย

● การลงทะเบยีนตรวจ Covid RT-PCR ที�สนามบนิกมิแฮ ***ทา่นตอ้งชาํระเองตอนตรวจ ราคา
80,000-120,000 วอน

● การลงทะเบยีน Thailand Pass เพื�อกลบัเขา้ประเทศไทย***ไมม่คีา่ใชจ้า่ย

หมายเหต ุ:

● ทา่นตอ้งยื�นผลตรวจโควดิ ATK กอ่นขึ�นเครื�อง 24 ชั�วโมง กรณีผลเป็นบวก หรอืตดิโควดิ สามารถ
ยา้ยวนัเดนิทางเฉพาะทา่นที�ตดิโควดิมเีอกสารจากทางโรงพยาบาล หกัคา่ใชจ้า่ยตามจรงิ หรอื
ยกเลกิสามารถรฟัีนคนืไดเ้ฉพาะคา่ตั�วตามกฏสายการบนิเทา่นั�น

● ทา่นอื�นในคณะหากตอ้งการยกเลกิ หรอืยา้ยวนัจะตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยตามเงื�อนไขปกติ (ตั�วกรุป๊ไมส่ามารถ
ยกเลกิได)้

● ราคานี�สําหรับพาสปอรต์ไทยเทา่นั�น หากเป็นตา่งชาตมิคีา่ใชจ้า่ยเพิ�ม 3000 บาท และตอ้งทําตาม
เงื�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 ภยัธรรมชาต ิโรคระบาด สงคราม สามารถ Refund ไดแ้ตห่กัคา่ใชจ้า่ย
ตามจรงิ ๆ



● ราคาโปรโมชั�น/แคมเปญ/อเีวน้ทต์า่งๆ ไมส่ามารถยกเลกิ/Refund ไดท้กุกรณี

● ชว่งเทศกาล long weekend/Charter flight/Extra flight ไมส่ามารถยกเลกิ/เปลี�ยนชื�อ/Refund ไดท้กุ
กรณี

ราคานี�รวม

● คา่ตั�วเครื�องบนิ ไป-กลบัพรอ้มคณะ(JEJU AIR)

● คา่ภาษีสนามบนิ ทกุแหง่ที�มี
● คา่อาหารมื�อเชา้ที�โรงแรม
● คา่เขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามรายการ
● คา่ที�พักระดบัมาตรฐาน จํานวนคนืตามระบใุนโปรแกรม (1หอ้งพัก2-3ทา่น)
● คา่รถรับ-สง่ และนําเที�ยวตามรายการ
● คา่นํ�าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละ 15 กก. /1ชิ�น
● คา่หวัหนา้ทวัรผ์ูช้าํนาญเสน้ทาง นําทา่นทอ่งเที�ยวตลอดรายการในตา่งประเทศ (ขอสงวนสทิธิ�
หวัหนา้ทวัรไ์มบ่นิขึ�นไปพรอ้มกรุป๊ทวัร)์
● คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท (เงื�อนไขตามกรมธรรม)์

ราคานี�ไมร่วม

● คา่ลงทะเบยีน K-ETA

● คา่ตรวจ PCR ที�สนามบนิกมิแฮ และที�อื�นๆ(หากใช)้
● คา่ธรรมเนยีมทปิคนขบัรถและมคัคเุทศกท์อ้งถิ�น 1,500 บาท หรอื 50,000 วอน ตอ่ทา่นตลอดทรปิ
● คา่วซีา่สําหรับพาสปอรต์ ตา่งดา้ว (ผูเ้ดนิทางตอ้งยื�นดว้ยตนเองเทา่นั�น)
● คา่นํ�าหนักกระเป๋าสมัภาระ ที�เกนิกําหนด
● คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง, คา่มนิบิารโ์รงแรม, คา่ซกัรดี, คา่อาหารและเครื�องดื�ม

นอกเหนอืรายการทวัร์

● คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% และภาษีหกั ณ ที�จา่ย 3% (ในกรณีออกใบเสร็จเต็มรปูแบบ)
● คา่ปรับ หรอืคา่ธรรมเนยีมหากไมส่ามารถผา่นดา่นตรวจคนเขา้เมอืง
● กรณีทา่นตดิโควทิที�เกาหลตีอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยคา่กกัตวัดว้ยตวัเอง 7วนั

1. การผา่นดา่นตรวจคนเขา้เมอืง

● หากผูเ้ดนิทางไมผ่า่นการตรวจคนเขา้เมอืง ทั �งขาออกจากไทย และขาเขา้เกาหล ีไมส่ามารถ
Refund ไดท้กุกรณี

● หากผูเ้ดนิทางไมผ่า่นการตรวจคนเขา้เมอืงเกาหลใีต ้บรษัิทไมม่อํีานาจใดๆ หรอืสว่นเกี�ยวขอ้งใดๆ ผู ้
เดนิทางตอ้งจัดการเอกสารสว่นตวั เที�ยวบนิ และคา่ใชจ้า่ยตา่งๆที�เกดิขึ�นเองทั �งหมด

2. หมายเหตุ

กรณุาอา่นและทาํความเขา้ใจขอ้ตกลงดา้นลา่งโดยละเอยีดกอ่นทาํการจองทกุคร ั�ง



1. หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน (หากหนังสอืเดนิทางเหลอืนอ้ยกวา่ 6

เดอืนทําใหไ้มส่ามารถเดนิทางได ้อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทและไมส่ามารถ Refund

คา่ทวัรไ์ด)้
2. บรษัิทมสีทิธิ�ในการ ปรับเปลี�ยนเที�ยวบนิ เสน้ทางบนิ ราคา อาหาร โรงแรม และรายการทอ่งเที�ยว ได ้

ตามความเหมาะสม โดยคํานงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสําคญั
3. บรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงเที�ยวบนิทั �งไปและกลบัโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้

4. ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ที�ยวบาง
รายการ, ไมท่านอาหารบางมื�อ เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่ง ทางบรษัิทฯไดช้าํระคา่ใชจ้า่ยใหต้วัแทน
ตา่งประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออก เดนิทางแลว้

5. ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกดิสิ�งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิ
อบุตัเิหตทุี�เกดิจาก ความประมาทของตวันักทอ่งเที�ยวเองี

6. ตั�วเครื�องบนิเป็นตั�วราคาพเิศษ กรณีที�ทา่นไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะทั �งขาไป-ขากลบั ไมว่า่จากเหตใุดๆ
ไมส่ามารถเปลี�ยนแปลงวนั/ชื�อ หรอืยกเลกิคนืเงนิได ้

7. ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�นหากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัด

หยดุงาน, การกอ่จลาจล ภยัธรรมชาต ิและโรคระบาด หรอืกรณีที�ทา่นถกูปฏเิสธ การเขา้หรอืออก
เมอืงจากเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมอืง หรอืเจา้หนา้ที�กรมแรงงานทั �งจากไทยและตา่งประเทศซึ�งอยู่
นอกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ

8. คา่เดนิทางภายในประเทศไทย อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิท หากไมม่ั�นใจ กรณุาตดิตอ่
เจา้หนา้ที�กอ่นเพื�อยนืยนัเวลา และการเปลี�ยนแปลงจากเหตสุดุวสิยัดงัขอ้ดา้นบน กอ็ยูน่อกเหนอื
ความรับผดิชอบของบรษัิทฯ เชน่กนั ไมส่ามารถนํามาเรยีกรอ้งคนืไดท้กุกรณี

9. ขอสงวนสทิธิ�หอ้งพักสําหรับผูท้ี�ไมเ่ดนิทาง ไมส่ามารถ Refund หรอืใหผู้อ้ ื�นใชส้ทิธิ�แทนไดท้กุกรณี

10. หอ้งพัก (Double Bed // Twin Bed) เป็น ON REQUEST ซึ�งบรษัิทไมส่ามารถการันต ีทําไดเ้พยีงรี
เควสใหไ้ดเ้ทา่นั�น ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัทางโรงแรมเป็นผูจั้ดการให ้

11. มคัคเุทศก ์พนักงาน หวัหนา้ทวัร ์ไมม่อํีานาจในการใหคํ้าสญัญาใดๆ แทนบรษัิททั �งสิ�น เวน้แตม่ี
เอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทฯกํากบัเทา่นั�น

12. ทางคณะทวัรไ์มม่อํีานาจในการเจรจากบัทางกองตรวจคนเขา้เมอืง และทางคณะทวัรจ์ะออกเดนิทาง
จากสนามบนิหลงัเวลาเครื�องลงประมาณ 1 ชั�วโมง หากทา่นไมม่าแสดงตนถอืวา่สละสทิธิ�ในการรว่ม
เดนิทาง หากทา่นลา่ชา้ในการผา่นดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ตอ้งรับผดิชอบการเดนิทางตามมารวมกบั
คณะดว้ยตนเอง โดยไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่ใชจ้า่ย หรอืรฟัีนคา่ทวัร/์คา่อาหารที�ไมไ่ดเ้ขา้รว่มกบัทาง
ทวัรท์กุกรณี

13. หากทา่นมคีวามประสงคจ์ะขอแยกตวัจากคณะทวัรท์อ่งเที�ยว ตอ้งยนิยอมใหท้างแลนดป์รับ 5,000

บาทตอ่วนั เพื�อรักษาตั�วขากลบั มเิชน่นั�นถอืวา่ทา่นสละสทิธิ�ยกเลกิการเดนิทางทนัท ีและไมส่ามารถ
เรยีกรอ้งคนืไดภ้ายหลงั

14. ถา้ลกูคา้มคีวามประสงคไ์มเ่ขา้รา้นคา้ตามที�โปรแกรมกําหนด ตอ้งยนิยอมใหท้างแลนดป์รับรา้นละ
3,000 บาท เพื�อความเป็นระบบ และถกูตอ้งตามเงื�อนไขทอ่งเที�ยวที�ทา่นไดซ้ื�อมา

15. ถา้ลกูคา้ตดิโควทิที�เกาหล ีจะไมส่ามารถรฟัีนคา่ทวัรไ์ดท้กุกรณี (และทา่นตอ้งชาํระคา่กกัตวั/คา่โรง
พยาบาลเองทั �งหมด)



เมื�อทา่นตกลงจองชําระเงนิไมว่า่ท ั�งหมดหรอืบางสว่น ทางบรษิทัฯจะถอืวา่ทา่นไดย้นิยอม
และยอมรบัในขอ้กาํหนด เง ื�อนไข และขอ้ตกลงตา่งๆ ที�ไดร้ะบไุวแ้ลว้ท ั�งหมด


