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โปรแกรมการเดินทาง 

ตลาดชองฮา - ชายทะเลวอลโพ - คลีนิคหมอฟันของคุณหมอยุน - โพฮัง สเปซ วอล์ก 

ชายหาดแฮอุนแด - ตลาดแฮอุนแด - โอรยุกโดสกายวอล์ค - นํ#ามันสนเข็มแดง - วัดแฮดง ยงกุงซา - 

สกายแคปซูล บนรางรถไฟลอยฟ้า - เอเปค นูรีมารู -  ชุดเครื+องนอน  Sesa Living - ศูนย์เครื+องอําอางค์-  

ล็อตเต้ดิวตี#ฟรีปูซาน - ตลาดตลาดวอล์คกิ#งสตรีทนัมโพดง  - ตลาดปลาจากัลชิ- หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน  

 

 



*ราคาโปรโมช ั�นมจํีานวนจํากดั* 
ราคาจะปรบัขึ+นไปเรื�อยๆตาม

ระบบออนไลน ์ 
แตล่ะทา่นที�จองเขา้มาอาจจะไดร้าคาไมเ่ท่ากนั 
>>เช็คราคากบัเจา้หนา้ที� ณ วนัที�ทําการจองเทา่น ั+น<< 

(พกัเดี�ยวเพิ�มท่านละ 5,000 / ทารกไม่เกนิ2ขวบ = 5,000) 

***ราคาตามตารางนี+ เช็ค ณ วนัที� 30 ม.ีค 2566**** 

วันเดินทาง ราคาปกติ  /   ราคาโปร (จํานวนจํากัด) 

21-24 ส.ค 2566 28,999      23,999 

22-25 ส.ค 2566 28,999      23,999 

23-26 ส.ค 2566 30,999      25,999 

24-27 ส.ค 2566 32,999      27,999 

25-28 ส.ค 2566 32,999      27,999 

26-39 ส.ค 2566 30,999      25,999 

27-30 ส.ค 2566 28,999      23,999 

28-31 ส.ค 2566 28,999      23,999 

29 ส.ค-1 ก.ย 2566 28,999      23,999 

30 ส.ค-2 ก.ย 2566 30,999      25,999 

31 ส.ค-3 ก.ย 2566 32,999      27,999 

01-04 ก.ย 2566 32,999      27,999 

02-05 ก.ย 2566 30,999      25,999 

03-06 ก.ย 2566 28,999      23,999 



วันเดินทาง ราคาปกติ  /   ราคาโปร (จํานวนจํากัด) 

04-07 ก.ย 2566 28,999      23,999 

05-08 ก.ย 2566 28,999      23,999 

06-09 ก.ย 2566 30,999      25,999 

07-10 ก.ย 2566 32,999      27,999 

08-11 ก.ย 2566 32,999      27,999 

09-12 ก.ย 2566 30,999      25,999 

10-13 ก.ย 2566 28,999      23,999 

11-14 ก.ย 2566 28,999      23,999 

12-15 ก.ย 2566 28,999      23,999 

13-16 ก.ย 2566 30,999      25,999 

14-17 ก.ย 2566 32,999      27,999 

15-18 ก.ย 2566 32,999      27,999 

16-19 ก.ย 2566 30,999      25,999 

17-20 ก.ย 2566 28,999      23,999 

18-21 ก.ย 2566 28,999      23,999 

19-22 ก.ย 2566 28,999      23,999 

20-23 ก.ย 2566 30,999      25,999 

21-24 ก.ย 2566 32,999      27,999 

22-25 ก.ย 2566 32,999      27,999 

23-26 ก.ย 2566 30,999      25,999 

24-27 ก.ย 2566 28,999      23,999 

25-28 ก.ย 2566 28,999      23,999 



วันเดินทาง ราคาปกติ  /   ราคาโปร (จํานวนจํากัด) 

26-29 ก.ย 2566 28,999      23,999 

27-30 ก.ย 2566 30,999      25,999 

28 ก.ย- 01 ต.ค 2566 32,999      27,999 

29 ก.ย- 02 ต.ค 2566 32,999      27,999 

30 ก.ย- 03 ต.ค 2566 30,999      25,999 

01-04 ต.ค 2566 30,999      25,999 

02-05 ต.ค 2566 30,999      25,999 

03-04 ต.ค 2566 30,999      25,999 

04-07 ต.ค 2566 32,999      27,999 

05-08 ต.ค 2566 34,999      29,999 

06-09 ต.ค 2566 34,999      29,999 

07-10 ต.ค 2566 32,999      27,999 

08-11 ต.ค 2566 30,999      25,999 

09-12 ต.ค 2566 32,999      27,999 

10-13 ต.ค 2566 34,999      29,999 

11-14 ต.ค 2566 38,999      31,999 

12-15 ต.ค 2566 40,999      35,999 

13-16 ต.ค 2566 34,999      29,999 

14-17 ต.ค 2566 32,999      27,999 

15-18 ต.ค 2566 30,999      25,999 

16-19 ต.ค 2566 30,999      25,999 

17-20 ต.ค 2566 32,999      27,999 



วันเดินทาง ราคาปกติ  /   ราคาโปร (จํานวนจํากัด) 

18-21 ต.ค 2566 34,999      29,999 

19-22 ต.ค 2566 38,999      31,999 

20-23 ต.ค 2566 40,999      35,999 

21-24 ต.ค 2566 34,999      29,999 

22-25 ต.ค 2566 32,999      27,999 

23-26 ต.ค 2566 30,999      25,999 

24-27 ต.ค 2566 30,999      25,999 

25-28 ต.ค 2566 32,999      27,999 

26-29 ต.ค 2566 34,999      29,999 

27-30 ต.ค 2566 34,999      29,999 

28-31 ต.ค 2566 32,999      27,999 

29 ต.ค – 01 พ.ย 2566 32,999      27,999 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

จุดนัดพบแรกสนามบินสุวรรณภูมิ เป็นสนามบินนานาชาติประจําประเทศไทย เวลานัดหมาย : 21:30 เที'ยวบิน : 7C2252 JEJU AIR 

(ขอสงวนสิทธิ6 สายการบิน เวลาบิน เที'ยวบิน เส้นทางบิน เปลี'ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบวล่วงหน้า ขึ<นอยู่กับผู้จัดทําตามความเหมาะสม) 
**สายการบินไม่เสริฟอาหารบนเครื'องทั <งไป-กลับ* 

 

 

เที'ยวบินออกเดินทางจากสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ เวลา : DE.ED เที'ยวบิน : GCHHIH  ใช้เวลาเดินทางประมาณ I-Jชั 'วโมง 

DK.LIน. พาท่านเดินทางถึงสนามบินกิมแฮอินเตอร์เนชั 'นแนลแอร์พอร์ต หลังจากผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง รับกระเป๋าที'สายพาน ออกมา
พบกับผู้นําทวัร์เพื'อทําการยืนยันตัวตนการเข้าร่วมทวัร์ และเตรียมตัวบริเวณจุดนัดพบเพื'อออกเดินทางท่องเที'ยวพร้อมกัน 

พาท่านไปตามรอยซีรีย์จุดถ่ายทําหลักของเรื'อง Hometown Cha Cha Cha ที'ตลาดชองฮา วิถี
ชีวิตของชาวบ้านเมืองโพฮัง ซึ'งที'ตลาดจะมีร้านขายอุปกรณ์ตกปลา ร้านอาหาร ร้านซุปเปอร์โพรา 
อนุสาวรีย์ปลาหมึก และร้านกาแฟ ซึ'งใครได้ดูเรื'องนี<ก็จะจําฉากเหล่านี<ที'เห็นในซีรีย์ได้แน่นอน 
ปัจจุบนัก็จะมีนักท่องเที'ยวแวะเวียนมาถ่ายรูป เชคอิน ตามรอยพระนางในเรื'องกันมากมาย 

 

พาท่านรับประทานอาหารท้องถิ�น รสชาติจัดจ้าน ทเวจีดลูลูชีกี หรือหมูผดัเผ็ดกะทะร้อน ซึ�งเป็นเมนทูี�นิยมในตลาดชองฮา เมืองโพฮัง ซึ�งคน

ที�นี�มักจะทานอาหารที�มรีสจัดกว่าในเมือง จงึนําหมูมาผดักับซอสที�มเีอกลักษณ์เฉพาะที�ร้าน เข้าเนื/อ จนหมูนุ่ม อร่อย ทานคู่กับข้าวสวย และ

เครื�องเคียงต่างๆ เช่น กิมจิ ถั�วงอก แตงกวา พร้อมผกัสด และกระเทยีมทานแกล้ม 

 

พาท่านชมวิวชายทะเลวอลโพ ชายหาดที'พระเอกนางเอกเจอกันครั<งแรกในเรื'อง Hometown Cha Cha Cha 
เป็นอีกหนึ'งฉากสถานที'ถ่ายทํา และเป็นจุดที'หลาย คๆนต้องมาตามรอย มาถ่ายรูปกับพระจันทร์เสี<ยว และยัง
สามารถเดินเล่นสูดอากาศบริสุทธ์ ริมชายทะเลได้อีกด้วย 

 

พาท่านมาเชคอินถ่ายรูปคลินีคหมอฟันของคุณหมอยุน นางเอกในเรื'อง Hometown Cha Cha 

Cha เป็นโลเคชั 'นในการถ่ายซีรีย์เรื'องนี<นั'นเอง ซึ'งคลีนิคหนัหน้าออกทะเล ที'มีวิวทะเลที'สวย
มาก  ๆเงียบสงบ ถือว่าเป็นคลีนิคในฝันของหมอหลาย คๆนเลยทีเดียว 

 

 

พาท่านมาเชคอินถ่ายรูป  “โพฮงั สเปซ วอล์ก”  แลนด์มาร์กใหม่ของเมืองโพฮัง ตั<งอยู่ในสวนฮ
วานโฮ หากได้มาลองเดินดูแล้วจะต้องลืมการเดินสะพานแบบเดิม ไๆปได้เลยเพราะที'นี'บอกเลย
ว่าไม่ธรรมดาตั<งแต่ดีไซน์ที'ประหนึ'งงานศิลป์คล้ายกับรางรถไฟเหาะ แถมยังเป็นสกายวอร์คที'
ใหญ่ที'สุดในประเทศเกาหลีใต้อีกต่างหาก ระยะทางเดินของตัว space walk 333 เมตร ความสูง 

วนัแรกของการเดินทาง      พบกนัที&สนามบินสุวรรณภูมิ   - ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ 
 

วนัที&สองของการเดินทาง     ตลาดชองฮา - ชายทะเลวอลโพ - คลีนิคหมอฟันของคุณหมอยุน - โพฮัง สเปซ วอล์ก 

      ชายหาดแฮอุนแด - ตลาดแฮอุนแด 



25 เมตร  มีชื'อเล่นว่า "Cloud" เพราะมีลักษณะเหมือนเมฆที'กําลังคล้อยตํ'า และสามารถเห็นวิวเมือง อ่าวยังกิลและหาดยังกิล ถือว่าเป็น
แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของเมืองที'มาแล้วต้องโดน 

พาท่านชม ชายหาดแฮอุนแด Haeundae Beach ชายหาดที�สวยที�สุดแห่งหนึ�งในเกาหลีใต้  

ชายหาดทรายละเอียด ยาว 1.5 กิโลเมตร และยงัเป็นสถานที�จัดงานเทศกาลต่างๆ ตลอดทั/งปี ถูก

ตั/งชื�อโดยนักปราชญ์นามว่า ชอย ชี วอน (Choi Chi-won) ในยุคสมัยของรวงค์ชิลลา เดินทางมาที�

ชายหาด แล้วประทบัใจในความสวยงาม จึงเขียนคาํว่า “Haeundae : แฮอุนแด ” ไวบ้นกาํแพงหิน 

คนท่องถิ�นเลยเรียกใช้ชื�อนี/เรื�อยมา ชายหาดแฮอุนแดมีความยาว 1.5 กิโลเมตร ครอบคลุมพื/นที�

กว่า 58,400 ตารางเมตร 

ตลาดแฮอุนแด เป็นถนนเล็กๆ ที�มีร้านอาหารเปิดขายกันตั/งแต่เช้าเรื�อยไปจนถึงเที�ยงคืน ปัจจุบัน

ย่าน ตลาดแฮอุนแด มีการก่อสร้างถนน และอาคารใหม่ๆ เกิดขึ/นมากมาย เพื�อรองรับนักท่องเที�ยว

จากทั�วโลก เรียกว่า ยิ�งดึก ยิ�งคึกคกั ถึงแม้ว่าความเจริญจะรายล้อมเข้ามามากมาย แต่ความ

น่าสนใจของตลาดแบบดั/งเดิม ตลาด Haeundae Traditional Market ก็ยงัมีเสน่ห์มาจนถึงทุก

วนันี/ อาหารแนะนํา ของทอด โอเด้งเสียบไม้ ข้าวห่อสาหร่าย และต๊อกโบกี เป็นถนนสายอาหาร

แบบดั/งเดิมที�อยู่คู่กับชายหาด Haeundae  (อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย) 

ที+พัก TOYOKO INN HAEUNDAE2 / THE MARK HAEUNDAE / IBIS BUDGET  หรือเทียบเท่า 

 

 

 

รับประทานอาหารเช้าที�โรงแรมที�พกั เป็นสไตล์บุฟเฟ่ต์แบบฉบับเกาหลี 

พาทุกท่านเดินทางสู่   Oryukdo Skywalk  (โอรยุกโดสกายวอล์ค) ตั/งอยูบ่ริเวณพื/นที�ดั/งเดิม

ที�เรียกว่า “ซึงดูมัล” ซึ�งเป็นจุดแบ่งระหว่าง ทะเลตะวนัออกและทะเลใต้ สําหรับผูค้นท้องถิ�น 

จะเรียกที�แห่งนี/ว่า “ซึงดูมา” และเป็นที�รู้จักกันดีในชื�อว่า “ชัลลกแก” อยูท่ี�เมืองปูซาน โอรยุก

โดสกายวอล์ค เป็นสะพานรูปเกือกม้า ตั/งอยูเ่หนือหน้าผาริมทะเล สะพานมีพื/นกระจกใส ซึ�งมี

ความยาว 15 เมตร  และเสาเหล็กที�มีความสูง 35 เมตร โดยในส่วนของพื/นกระจกจาํนวน 24 

แผ่นนั/น ถูกเคลือบด้วยแผน่ฟิล์มกันกระสุน ที�มีความหนา 55.49 มิลลิเมตร ทาํให้โครงสร้าง

ของสะพาน มีความแข็งแรงและปลอดภยั เป็นจุดชมวิวของชายทะเล และทิวทัศน์ของเกาะ

โดยรอบ โดยเฉพาะวนัที�อากาศแจ่มใส จะสามารถมองเห็นได้ไกลถึง เกาะแทมาโด หรือเกาะสึชิมะ ในประเทศญี�ปุ่ น เลยทีเดียว 

จากนั/นพาท่านไปรู้จักกับ สมุนไพรที�มีชื�อเสียงของประเทศเกาหลีใต้ Red Pine Oil หรือ 

นํ#ามันสนเข็มแดง ตามตาํหรบัยาโบราณสมัยราชวงศโ์ชซอน ที�ถูกบันทึกไวเ้ป็นลายลักษณ์อักษร 

ปัจจุบันได้นํามาสกัดด้วยวิธีที�ทันสมัยดึงสรรพคุณที�ดีที�สุดออกมาในรูปแบบที�ทานได้ง่าย และบาํรุง

สุขภาพได้ดีที�สุด นํ/ามันสนเข็มแดงมีสรรพคุณช่วยในการทาํความสะอาดระบบหลอดเลือด เคลียร์

หลอดเลือดที�อุดตัน ลดคลอเลสเตอรอล ความดัน เบาหวาน ป้องกันเส้นเลือด ตีบ แตก ตัน อีกทั/งยงั

ช่วยให้การผ่อนคลาย หลับสนทิมากขึ/น ผิวพรรณดูมีสุขภาพดี รบัประทานเป็นประจาํ ร่างกายแข็งแรง

ขึ/นตามลาํดับ 

วนัที&สามของการเดินทาง    โอรยุกโดสกายวอล์ค - นํ#ามันสนเข็มแดง - วัดแฮดง ยงกุงซา - สกายแคปซูล บนรางรถไฟลอยฟ้า  

                                             เอเปค นูรีมารู - ชายหาดแฮอุนแด - ตลาดแฮอุนแด 

 



 

 

พาทุกท่านเดินทางสู่   วัดแฮดง ยงกุงซา ตั/งอยูบ่นชายฝั�งตะวนัออกเฉยีงเหนือ 

ของเมืองปูซาน เป็นวดัที�สร้างบนเหล่าโขดหินริมชายหาด ที�แตกต่างไปจากวดั

ส่วนใหญ่ ซึ�งมักจะสร้างอยู่ตามเชิงเขา วดัแห่งนี/ก่อตั/งโดย พระผูย้ิ�งใหญ่ซึ�งมี

นามว่า พระนาองซูโดซา ซึ�งเป็นที�ปรึกษาของกษตัริย์คงมินวงัแห่งโครยอ เมื�อ

ทุกท่านเดินเท้าเข้าสู่วดัแห่งนี/ จากประตูซุ้มมังกรสีทองอร่าม เดินผ่านอุโมงค์

ขนาดเล็ก ไปสู่บันไดหิน 108 ขั/นและโคมไฟหิน ซึ�งเป็นจุดสําหรับชมวิว และ

ความงดงามของท้องทะเลสีฟ้าคราม ก่อนจะเดินต่อลงไปสู่บริเวณซึ�งเป็นที�

ประดิษฐานของ พระพุทธรูปศักดิ< สิทธิ<องค์สีดาํ ซึ�งตั/งตระหง่านอยูบ่นโขดหิน และมีท้องทะเลกวา้งเป็นฉากหลังและเมื�อคุณเดินไปตามสะพาน

ที�ทอดยาว และนําพาคุณเข้าสู่บริเวณภายในของวดั ซึ�งประกอบไปด้วยวิหารและศาลา ที�เรียงรายลดหลั�นกันไปตามโขดหิน โดยบริเวณ

ด้านหน้าของวิหารหลัก มีเจดีย์หินสูง 3 ชั/น และสิงโต 4 ตัว เป็นสัญลักษณ์ของความสนุก, ความโกรธ, ความเศร้า และความสุข นอกจากนี/

ภายในวดั ยงัมีองค์เจ้าแม่กวนอิม, พระสังกัจจายน์องค์สีทองอร่าม, ศาลเจ้า และพุทธสถานอื�นๆ อีกหลายแห่ง 

พร้อมเสริฟด้วยเมนู เทจี ยังนยอม คัลบี# อาหารเกาหลีแบบปิ/ งย่างที�มีชื�อเสียงของเกาหลี เป็นการนําเนื/อหมูส่วนซี�โครงมาหมักกับเครื�องปรุง

จนเนื/อนุ่ม เสิร์ฟให้ท่านได้ย่างสดๆ ร้อนๆ ร่วมรบัประทานด้วยกัน วิธีการทานให้ได้อรรสรส ต้องตัดหมูเป็นชิ/นๆ นําผกัสด กระเทียม กิมจิ 

และเครื�องเคียงต่างๆ มาห่อรวมกัน รบัประทานคาํโตๆแบบสไตล์คนเกาหลี หรือทานกับข้าวสวยร้อนๆที�เรามีเสิรฟให้ไม่อั/นก็ได้เช่นกัน 

พาท่านสัมผสัประสบการณ์ใหม่ กับการนั�งสกายแคปซูล บน

รางรถไฟลอยฟ้า เลียบทะเลแฮอุนแด เมืองท่าอันดับ1ของ

ประเทศเกาหลีใต้ ตัวแคปซูลหนึ�งคนัจะนั�งได้ 4ท่าน แต่ละ

แคปซูลก็จะมีสีสันสดใส นํ/าเงิน แดง เหลือง เขียว แล่น

สลับๆกันไป สีสวยตัดกับท้องฟ้า แล่นคู่ขนานกับรถไฟชม

ทะเลด้านล่าง ระหว่างนั�งในแคปซูลท่านจะได้ชมวิวเมืองปูซาน

ได้ทั/งซ้ายและขวา แคปซูลจะแล่นช้าๆให้เราไปชื�นชมความงาม 

ของวิวทะเล และวิวตัวเมือง ถือว่าเป็นที�เที�ยวเปิดใหม่ล่าสุด ที�น่าไปเที�ยวมากๆเลยทีเดียว 

พาทุกท่านเดินทาง Nurimaru APEC House  (หอประชุมสุดยอดผูน้ําเอเปค นูรีมารู) ซึ�งเป็น

หอประชุมที�ม ีรูปแบบทางสถาปัตยกรรม แบบดั/งเดิมของเกาหลี ผสมผสานกับความทันสมยัได้อย่างลง

ตัว ทาํให้มีชื�อเสียงในระดับนานาชาติ และเป็นอีกหนึ�งสถานที�ท่องเที�ยว ที�มีชื�อเสียงในเมืองปูซาน  คาํว่า 

Nurimaru APEC House เป็นการผสมผสานระหว่างคาํภาษาเกาหลี นูรี (Nuri) ซึ�งหมายถึงโลก, คาํ

ว่ามารู (Maru) หมายถึงปกติ และคาํว่าเอเปคเฮาส์ (APEC House) ซึ�งมีความหมายโดยรวมคือ บ้าน

ที�ผูน้ําโลกมาพบกัน เพื�อจัดการประชุมเอเปค 
 

พาท่านชม ชายหาดแฮอุนแด Haeundae Beach ชายหาดที�สวยที�สุดแห่งหนึ�งในเกาหลีใต้  ชายหาด

ทรายละเอียด ยาว 1.5 กิโลเมตร และยงัเป็นสถานที�จัดงานเทศกาลต่างๆ ตลอดทั/งปี ถูกตั/งชื�อโดย

นักปราชญ์นามว่า ชอย ชี วอน (Choi Chi-won) ในยุคสมัยของรวงค์ชิลลา เดินทางมาที�ชายหาด แล้ว

ประทบัใจในความสวยงาม จึงเขียนคาํว่า “Haeundae : แฮอุนแด ” ไวบ้นกาํแพงหิน คนท่องถิ�นเลย



เรียกใช้ชื�อนี/เรื�อยมา ชายหาดแฮอุนแดมีความยาว 1.5 กิโลเมตร ครอบคลุมพื/นที�กว่า 58,400 ตารางเมตร 

 

ตลาดแฮอุนแด เป็นถนนเล็กๆ ที�มีร้านอาหารเปิดขายกันตั/งแต่เช้าเรื�อยไปจนถึงเที�ยงคืน ปัจจุบัน

ย่าน ตลาดแฮอุนแด มีการก่อสร้างถนน และอาคารใหม่ๆ เกิดขึ/นมากมาย เพื�อรองรับนักท่องเที�ยว

จากทั�วโลก เรียกว่า ยิ�งดึก ยิ�งคึกคกั ถึงแม้ว่าความเจริญจะรายล้อมเข้ามามากมาย แต่ความ

น่าสนใจของตลาดแบบดั/งเดิม ตลาด Haeundae Traditional Market ก็ยงัมีเสน่ห์มาจนถึงทุก

วนันี/ อาหารแนะนํา ของทอด โอเด้งเสียบไม้ ข้าวห่อสาหร่าย และต๊อกโบกี เป็นถนนสายอาหาร

แบบดั/งเดิมที�อยู่คู่กับชายหาด Haeundae  (อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย) 

ที+พัก TOYOKO INN HAEUNDAE2 / THE MARK HAEUNDAE / IBIS BUDGET  หรือเทียบเท่า 

 

 

 

รับประทานอาหารเช้าที�โรงแรมที�พกั เป็นสไตล์บุฟเฟ่ต์แบบฉบับเกาหลี 

พาท่านเข้าชมและเลือกซื/อชุดเครื�องนอนเพื�อสุขภาพอันดับหนึ�งของประเทศเกาหลีใต้ Sesa Living ที�ใช้เส้นใยในการถักทอถึง 15400 เส้น 

กันไรฝุ่นได้100% มีการใช้หยกในการทาํเส้นใย จึงมีคุณสมบัติในเรื�องของการบาํบัดขณะนอน

หลับ ซึ�งเนื/อผา้จะมีสัมผสัที�นุ่ม ลื�น ไมม่ีเสียงดังเมื�อขยบัตัว และยงัปรับอุณหภมูิที�คงที�ให้ร่างกาย

ขณะนอนหลับพกัผ่อนอีกด้วย และโชว์รูมแห่งนี/สามารถคืนภาษีให้กับนักท่องเที�ยวอีกด้วย 

จากนั/นพาท่านเดินทางสู่ Supermarket หรือที�นักท่องเที�ยวเรียกกันว่า "ร้านละลายเงินวอน" 

ที�นี�มีขนม ของฝาก ของพื/นเมืองเกาหลีที�ขึ/นชื�อ ใครๆมาต้องมีติดไม้ติดมือกลับไป อาทิเช่น ขนม

ชื�อดังต่างๆ ช้อคโกแลตหลายหลายรสชาติ สาหร่ายนานาชนิด รามยอน กิมจิ รวมไปถึงของใช้ใน

ครัวเรือน เช่น กระทะ ตะเกียบ ถ้วยข้าว ซอสปรุงรส วุน้เส้น รวมถึงของฝากของที�ระลึกมีให้ท่านได้เลือกซื/อมากมาย เหมือนเอาเงินวอนมาก

ละลายกันอย่างเพลิดเพลินและไม่ต้องกลัวว่าจะใส่กระเป๋าไม่พอ เพราะที�นี�พร้อมบริการบรรจุกล่องตามเงื�อนไขของร้านด้วย 

จากนั/นพาท่านเดินทางสู่ ศูนย์รวมเครื�องสําอาง (COSMETIC SHOP) ประเภทเวชสําอางค์ที�

หมอศัลยกรรมเกาหลีร่วมออกแบบมากมาย มีผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที�เหมาะกับผูท้ี�มีปญัหาผิวหน้า ไม่ว่าจะ

เป็นสิว มีริ/วรอย ฝ้า กระ จุดด่างดาํใบหน้าหมองคลํ/า อยากผิวขาวสว่างใส ไร้ริ/วรอย แต่งหน้าเบาๆ

โชว์ผิวแบบสาวเกาหลี โดยไม่ต้องศัลยกรรม 

 

 

พาทุกท่านเดินทางสู่  ล็อตเต้ดิวตี#ฟรีปูซาน  เป็นร้านค้าปลอดภาษีชั/นนําระดับโลก และสถานที�สําหรบั

การช้อปปิ/ ง ที�มีการบริการแบบครบวงจร ภายในมรี้านบูติก แบรนด์ชั/นนํากว่า 50 ร้านค้า และสินค้า

ปลอดภาษี มีสินค้าหลากหลายประเภท ให้ได้เลือกซื/อเลือกหา ได้แก่ นํ/าหอม, เครื�องสําอาง, สินค้า

แฟชั�น, แว่นตา, แว่นตากันแดด, เครื�องใช้ไฟฟ้า, ผา้ปูที�นอน, ยาสูบ, นาฬิกา และอื�นๆ อีกมากมาย 

วนัที&สี&ของการเดินทาง   ชุดเครื+องนอน  Sesa Living - ศูนย์เครื+องอําอางค์ - ล็อตเต้ดิวตี#ฟรีปูซาน - ตลาดตลาดวอล์คกิ#งสตรทีนัมโพดง 

            ตลาดปลาจากัลชิ-   หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน   - หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน  



 

อิสระอาหารกลางวัน 

นําทุกท่านเดินทางสู่ ตลาดตลาดวอล์คกิ#งสตรทีนัมโพดง (Nampodong) แหล่งช้อปเมืองปูซาน 

แหล่งช้อปปิ/ งอันดับต้นๆที�ขาช้อปแหลกทั/งหลายรู้จักกันเป็นอย่างดี เพราะย่านนี/ถือเป็นศูนย์รวมแฟชั�น

ชั/นน าของหนุ่มสาวปูซาน และนักท่องเที�ยวเลยก็ว่าได้ หากอยากดูเทรนด์การแต่งตัว เหล่สาวหน้าเด้ง 

หรือจะมองหนุ่มหน้าใส มาที�นี�รับรองว่าไม่ผิดหวงัแน่ค่ะ ถ้าจะให้เปรียบก็คล้ายๆกับย่านสยามของบ้าน

เรานั�นเอง รวมถึงอาหารฟูดสตรีท อาหารท้องถิ�นต่างๆอีกเพียบ 

นําทุกท่านเดินทางสู่ ตลาดปลาจากัลชิ Jagalchi Market เป็นตลาดอาหารทะเลที�ใหญท่ี�สุด

ของเกาหลี และเป็นตลาดเก่าแก่ที�มีชื�อเสียงมานาน ที�คุณจะได้ลิ/มลองอาหารทะเลสดๆ ทั/ง กุ้ง หอย ปู 

ปลา ปลาหมึก ที�พร้อมปรุงให้ได้ทานกันสดๆ แถมราคายงัไม่แพงอีกด้วย ตลาดมทีั/งที�อยู่กลางแจ้ง 

และในอาคารหลังคาโค้งรูปเกลียวคลื�น ที�เป็นสัญลักษณ์ของที�นี�เลย นอกจากอาหารทะเลสดๆ แล้ว 

บริเวณตลาดยงัมีร้านอาหารทั/งแบบเมนูปกติ และเมนบูุฟเฟต์ อร่อยกันแบบไม่อั/นเลยทเีดียว 

พาทุกท่านเดินทางสู่ Gamcheon Culture Village (หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน) เป็นหมู่บ้านที�

เกิดจากการตั/งรกราก ยา้ยถิ�นฐานของชาวเกาหลี ซึ�งหนีภัยจากสงครามเกาหลี ในระหว่างปี ค.ศ. 

1950 -1953 และอาศยัอยู่จนถึงปัจจุบัน ด้วยลักษณะการสร้างบ้านเรือนผ่านถนนทุกสาย ที�เรียงราย

ไปตามแนวภูเขา จนเป็นขั/นบนัไดที�เป็นระเบียบ และดูสวยงามแปลกตา ไปกับสีสันที�สลับไปมาของ

ตัวบ้านและหลังคา จึงกลายเป็นเอกลักษณ์สําคญัของหมู่บ้านแห่งนี/ จนได้รับฉายาว่า “มาชูปิกชูแห่ง

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

ของหมู่บ้านแห่งนี/แล้ว ภายในหมูบ่้านยงัมีสถานที� และสิ�งอาํนวยความสะดวก ซึ�งทาํให้คุณ

เพลิดเพลิน ไปกับการเดินท่องเที�ยวภายในหมูบ่้าน ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ขนาดเล็ก, ร้านศิลปะ, ร้านขาย

ของที�ระลึก, คาเฟ่, ร้านกาแฟ, ร้านอาหารหลากหลายประเภท และอื�นๆ อีกมากมาย 

ถึงเวลาอันสมควรพาทุกท่านเดินทางกลับประเทศไทย โดยมเีจ้าหน้าคอยดูแลขั/นตอนการเช็คอิน ตั@วเครื�องบิน และอาํนวยความสะดวก เพื�อส่ง

ทุกท่านกลับด้วยความสวสัดิภาพ และความประทับใจ 

20.30-00.25  นําท่านเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยเที�ยวบินที� 7C2251 ถึงสนามบินสุวรรณภูมโิดยสวสัดิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การสํารองที&นั &ง 

แพคเกจนี<สามารถออกเดินทางตั<ง  20 ท่านขึ<นไป 
การลงทะเบียน K-ETA ผู้เดินทางสามารถทําได้เอง หรือให้ทางบริษัทดําเนินการให้ตามโปรโมชั 'นของโปรแกรมทวัร์ 

การชําระเงิน : 

� ชําระมัดจํา 5000 บาท และชําระส่วนที'เหลือก่อนเดินทางขั<นตํ'า 30 วัน  สําหรบัราคาเต็มปกติ 

� หากท่านให้บริษัทลงทะเบียนK-ETA ให้ กรุณาจองล่วงหน้าขั<นตํ'า HDวัน  

� ซื:อราคาโปรโมชั &น ชําระเต็มเท่านั :น ยกเลิก,เลื&อนวนัไม่ได้ทุกกรณี 

� กรณีมัดจํา และไม่ชําระส่วนที'เหลือถือว่าท่านสละสิทธิ6 ไม่สามารถเรียกร้องคืนเงินได้ทุกกรณี 

การบริการที&บริษัทจดัการให้ : 

� ลงทะเบียน K-ETA เราเป็นตัวแทนลงทะเบียนตามข้อมูลที'ท่านให้มา หากไม่ผ่านหรือไม่ได้รับการอนุมัติ ไม่สามารถเรียกร้องคืนเงิน
และค่าบริการได้ หรือหากท่านเข้าเกาหลีแล้ว ไม่ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง ก็ไม่สามารถเรียกร้องคืนเงินได้เช่นกัน  

� ***ค่าสมัครและบริการ 320-500 บาท 
 

หมายเหตุ : 

� ราคานี<สําหรับพาสปอร์ตไทยเท่านั<น หากเป็นพาสต่างชาติมีค่าใช้จ่ายเพิ'ม3,000บาทและต้องทําตามเงื'อนไขการเข้าประเทศเกาหลี
ใต้ 

2. การยกเลิกการเดินทาง 

� ยกเลิกการจองไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันเดินทาง Refund ได้ 100% ของยอดที'ชําระแล้ว 

� ยกเลิกการจองไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันเดินทาง Refund ได้ 50% ของยอดที'ชําระแล้ว 

� ยกเลิกการจองน้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันเดินทาง ไม่สามารถ Refund ได้ 

� ยกเลิกจากเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยธรรมชาติ โรคระบาด สงคราม สามารถ Refund ได้แต่หกัค่าใช้จ่ายตามจริง  ๆ

� ราคาโปรโมชั &น/แคมเปญ/อีเว้นท์ต่างๆ ไม่สามารถยกเลิก/Refund ได้ทุกกรณี 

� ช่วงเทศกาล long weekend/Charter flight/Extra flight ไม่สามารถยกเลิก/เปลี'ยนชื'อ/Refund ได้ทุกกรณี  
ราคานี:รวม 

� ตั xวเครื'องบิน ไป-กลับพร้อมคณะ(Jeju Air/Jin Air หรือเทียบเท่า) 

� ภาษีสนามบิน ทุกแห่งที'มี 

� อาหารมื<อเช้าที'โรงแรม 

� ที'พกัระดับมาตรฐาน จํานวน H คืนตามระบุในโปรแกรม (1ห้องพกั2-3ท่าน)  

� รถรับ-ส่ง ตามรายการ 

� นํ<าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ ขาไป-กลับ 15กก/1ชิ<น 

� หวัหน้าทวัร์ผู้ชํานาญเส้นทาง นําท่านท่องเที'ยวตลอดรายการในต่างประเทศ (ขอสงวนสิทธิ6หวัหน้าทวัร์ไม่บินขึ<นไปพร้อมกรุ๊ปทวัร์) 

� ประกันอุบติัเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื'อนไขตามกรมธรรม์) 

ราคานี:ไม่รวม 

� ค่าบริการ/ค่าทิป (Service Charge) 1,200 บาท  ต่อท่านตลอดทริป 

� ค่าตรวจ PCR ที'สนามบิน และที'อื'น (ๆถ้ามี) 

� ค่าวีซ่าสําหรับพาสปอร์ต ต่างด้าว (ผู้เดินทางต้องยื'นด้วยตนเองเท่านั<น) 

� ค่านํ<าหนักกระเป๋าสัมภาระ ที'เกินกําหนด 

� ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทําหนังสือเดินทาง, ค่ามินิบาร์โรงแรม, ค่าซักรีด, ค่าอาหารและเครื'องดื'มนอกเหนือรายการทวัร์ 



� ค่ารถ ค่าเดินนอกเหนือเส้นทาง  

� ค่าภาษีมูลค่าเพิ'ม 7% และภาษีหกั ณ ที'จ่าย 3% (ในกรณีออกใบเสร็จเต็มรูปแบบ) 

� ค่าปรับ หรือค่าธรรมเนียมหากไม่สามารถผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง 

� กรณีท่านติดโควิดที'เกาหลีต้องเสียค่าใช้จ่ายค่ากักตัวด้วยตัวเอง 7วัน 

 การผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง 

� หากผู้เดินทางไม่ผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั <งขาออกจากไทย และขาเข้าเกาหลี ไม่สามารถ Refund ได้ทุกกรณี 

� หากผู้เดินทางไม่ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองเกาหลีใต้ บริษัทไม่มีอํานาจใด  ๆ หรือส่วนเกี'ยวข้องใด  ๆ ผู้เดินทางต้องจัดการเอกสาร
ส่วนตัว เที'ยวบิน และค่าใช้จ่ายต่าง ทีๆ'เกิดขึ<นเองทั <งหมด 

หมายเหตุ 

กรุณาอ่านและทําความเข้าใจข้อตกลงด้านล่างโดยละเอียดก่อนทําการจองทุกครั :ง 
1. หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน (หากหนังสือเดินทางเหลือน้อยกว่า 6 เดือนทําให้ไม่สามารถเดินทางได้ 

อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทและไม่สามารถ Refund ค่าทวัร์ได้) 
2. บริษัทมีสิทธิ6ในการ ปรับเปลี'ยนเที'ยวบิน เส้นทางบิน สายการบิน ราคา อาหาร โรงแรม และรายการท่องเที'ยว ได้ตามความ

เหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสําคัญ (โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า) 
3. บริษัทขอสงวนสิทธิ6ในการเปลี'ยนแปลงเที'ยวบินทั <งไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
4. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใด  ๆทั <งสิ<น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที'ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื<อ 

เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว 
5. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใด  ๆ ทั <งสิ<น หากเกิดสิ'งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุที'เกิดจาก ความประมาท

ของตัวนักท่องเที'ยวเอง 
6. ตั xวเครื'องบินเป็นตั xวราคาพิเศษ กรณีที'ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะทั <งขาไป-ขากลับ ไม่ว่าจากเหตุใด  ๆ ไม่สามารถเปลี'ยนแปลงวัน/ชื'อ 

หรือยกเลิกคืนเงินได้ 
7. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใด  ๆ ทั <งสิ<นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล ภัย

ธรรมชาติ และโรคระบาด หรือกรณีที'ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที'ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที'กรมแรงงาน
ทั <งจากไทยและต่างประเทศซึ'งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

8. ค่าเดินทางภายในประเทศไทย อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท หากไม่มั 'นใจ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที'ก่อนเพื'อยืนยันเวลา 
และการเปลี'ยนแปลงจากเหตุสุดวิสัยดังข้อด้านบน ก็อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ เช่นกัน ไม่สามารถนํามาเรียกร้องคืน
ได้ทุกกรณี 

9. ขอสงวนสิทธิ6ห้องพกัสําหรับผู้ที'ไม่เดินทาง ไม่สามารถ Refund หรือให้ผู้อื'นใช้สิทธิ6แทนได้ทุกกรณี 
10. ห้องพกั (Double Bed // Twin Bed) เป็น ON REQUEST ซึ'งบริษัทไม่สามารถการันตี ทําได้เพียงรีเควสให้ได้เท่านั<น ทั <งนี<ขึ<นอยู่กับ

ทางโรงแรมเป็นผู้จัดการให้ 
11. มัคคุเทศก์ พนักงาน หวัหน้าทวัร์ ไม่มีอํานาจในการให้คําสัญญาใด  ๆ แทนบริษัททั <งสิ<น เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอํานาจของ

บริษัทฯกํากับเท่านั<น 
12. ทางคณะทวัร์ไม่มีอํานาจในการเจรจากับทางกองตรวจคนเข้าเมืองและทางคณะทวัร์จะออกเดินทางจากสนามบินหลังเวลาเครื'องลง

ประมาณ 1 ชั 'วโมง หากท่านไม่มาแสดงตนถือว่าสละสิทธิ6ในการร่วมเดินทาง หากท่านล่าช้าในการผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง ต้อง
รับผิดชอบการเดินทางตามมารวมกับคณะด้วยตนเอง โดยไม่สามารถเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือรีฟันค่าทัวร์/ค่าอาหารที'ไม่ได้เข้า
ร่วมกับทางทวัร์ทุกกรณี 

13. หากท่านมีความประสงค์จะขอแยกตัวจากคณะทวัร์ท่องเที'ยว ต้องยินยอมให้ทางแลนด์ปรับ 5,000 บาทต่อวัน เพื'อรักษาตั xวขากลับ 
มิเช่นนั<นถือว่าท่านสละสิทธิ6ยกเลิกการเดินทางทันที และไม่สามารถเรียกร้องคืนได้ภายหลัง 

14. ถ้าลูกค้ามีความประสงค์ไม่เข้าร้านค้าตามที'โปรแกรมกําหนด ต้องยินยอมให้ทางแลนด์ปรับร้านละ 3,000 บาท เพื'อความเป็นระบบ 
และถูกต้องตามเงื'อนไขท่องเที'ยวที'ท่านได้ซื<อมา 

15. ถ้าลูกค้าติดโควิดที'เกาหลี จะไม่สามารถรีฟันค่าทวัร์ได้ทุกกรณี (และท่านต้องชําระค่ากักตัว/ค่าโรงพยาบาลเองทั <งหมด) 



 

เมื+อท่านตกลงจองชําระเงินไม่ว่าทั#งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยินยอม และยอมรับในข้อกําหนด 

เงื+อนไข และข้อตกลงต่าง  ๆที+ได้ระบุไว้แล้วทั#งหมด 

 

 

 


