ตามรอยซีรีย์เกาหลีเรื่องดัง HOMETOWN CHA CHA CHA และสถานที่เที่ยวใหม่ล่าสุดในปูซาน
สายการบิน: AIR BUSAN หรือเทียบเท่า

ตารางสรุปโปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลี 5 วัน 3 คืน
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ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ I ท่าอากาศยานนานาชาติกิมแฮ

ท่าอากาศยานนานาชาติกิมแฮ | หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน
ออยุคโดสกายวอร์ค | SPACE WALK

อาหาร
B:L : หมูผัดซอสพริกเกาหลี
D : อิสระ

หอดูดาวและจุดชมวิวสมออิการิ | เมืองกงจิน ในซีรย
ี ์

B : โรงแรม

Hometown Cha Cha Cha | ตลาลชองฮา | หาดวอลโพ

L : พุ ลโกกิ

คาเฟ่คลินก
ิ หมอฟันยุน | ประภาคารแดงแห่งกงจิน

D : อิสระ

อุทยานรถไฟสายสีฟา้ แฮอุนแด

B : โรงแรม

(ไม่รวม ค่าขึ้น Sky Capsule)

สะพานแขวนซองโดยองกุง | LOTTE DUTY FREE – BUSAN

L : คาลบิ

่ งสําอาง | แฮอุนแดไนท์มาร์เก็ต
ศูนย์เครือ

D : อิสระ

ศูนย์โสม | ศูนย์สมุนไพร | ศูนย์น้าํ มันสนแดง
นัมโพดงวอร์คกิ้งสตรีท | หอคอยแห่งปูซาน | อุทยานยงดูซาน
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POHANG HOTEL
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หรือเทียบเท่า
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โรงแรมเกาหลี
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หรือเทียบเท่า
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โรงแรมเกาหลี
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โปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลี 5 วัน 3 คืน

BUSAN POHANG
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ I ท่าอากาศยานนานาชาติกิมแฮ

คณะเดินทางพรอมกันที่จุดหมาย สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ชั้น 4 ณ
เคานเตอรสายการบิน AIR BUSAN โดยมีเจาหนาที่จากบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ และอํานวยความ
สะดวกในเรือ่ งของเอกสาร ตลอดจนสัมภาระของทาน (**โปรดแสดงเอกสารสําคัญตามมาตรการการ
เดินทางเขาประเทศเกาหลีใต ณ วันเดินทาง และพาสปอรตใหแกเจาหนาที่ในวันเดินทาง) หลังจาก
เช็คอินและโหลดสัมภาระเรียบรอยแลว นําทานออกเดินทางสูประเทศเกาหลีใต
ออกเดินทางจาก ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ สู ทาอากาศยานนานาชาติกมิ แฮ
สายการบิน
AIR BUSAN

BUSAN

POHANG

รหัสเที่ยวบิน

BKK >> PUS

รหัสเที่ยวบิน

PUS >> BKK

BX 726

22:55 - 06:05

BX 725

17:00 - 21:00
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ท่าอากาศยานนานาชาติกิมแฮ I หมู่บา้ นวัฒนธรรมคัมชอน
ออยุคโดสกายวอร์ค | SPACE WALK

หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน กอตั้งขึ้นราวป ค.ศ. 1950 เมื่อผูอพยพในสงครามเกาหลีไดลงหลักปกฐาน
กันที่นี่ โดยบานที่นี่สรางแบบขั้นบันไดบนเชิงเขาชายฝง ทําใหหมูบานนี้มีชื่อเลนวา “มาชูปิกชูแห่ง
 านแหงนี้ ไดรับการตกแตงอยางมีชีวิตชีวาดวยภาพจิตรกรรมฝาผนัง
ปูซาน” ตรอกซอกซอยหลายในหมูบ

ประติมากรรมที่สรางขึ้นโดยผูอยูอาศัยตางรวมมือรวมใจกันสรางสรรค รวมถึงการทาหลังคาบาน และตัว
บานดวยสีสันที่หลากหลาย และในความหลากหลายนี้เอง กอปรกับภูมิหลังทางประวัติศาสตร ผนวกเขา
กับศิลปะ ที่นี่จึงเปนที่ดึงดูดผูคนจากทั่วโลกใหมาชมความงดงามดวยตาตนเอง
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย หมูผัดซอสพริกเกาหลี เปนหนึ่งในเมนู
ที่รูจักกันดีที่ใชวัตถุดิบชั้นดี หมักในซอสพริกตํารับแทของเกาหลี รสชาติเผ็ดนิด หวานหนอย
รับประทานคูกับขาวสวยรอนๆ หรือวางหมูลงบนผักสด พรอมดวยเครื่องเคียงตาง ๆ หอเปน
คํารับประทานไดตามใจชอบ

ออยุคโดสกายวอร์ค ตั้งอยู ณ ที่ซงึ่ เรียกวา “ซึงดูมาล” ซึ่งหมายถึง “อานมา” เนื่องจากรูปรางของจุด

ที่ตั้ง โดยชาวบานและนักประดานํ้าในพื้นที่เรียกเกาะนี้วา “จาลโลแก”.... การกอสรางออยุคโดสกายวอรค
เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 12 กันยายน ค.ศ. 2012 ณ จุดที่กอสรางนั้นถือไดวาเปนจุดแบงระหวางทะเลตะวันออกกับ
ทะเลใต และมีพิธีเปดอยางเปนทางการ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม ค.ศ. 2013 โดยใหสมญานามของสถานที่แหง
นี้วา “เส้นทางแห่งการข้ามฟ้าฝ่าทะเล” โดยเสาเหล็กถูกสรางขึ้นบนหนาผาชายฝงสูง 35 เมตร และ
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สะพานกระจกสูง 15 เมตรที่ประกอบดวยแผนกระจก 24 แผนและมีรูปรางเหมือนเกือกมา ที่เชื่อมกับเสา
เหล็ก พื้นกระจกทําดวยแผนกระจกขนาด 12 มิลลิเมตร 4 ชั้น เคลือบดวยฟลมกันกระสุนมีความหนารวม
55.49 มิลลิเมตร ทําใหโครงสรางมีความปลอดภัยและมั่นคงสูงมาก ทุกทานจะตื่นตาตื่นใจกับทิวทัศนของ
แนวคลื่น และทองทะเลดานลางในขณะที่มองลงไปจากแผนกระจกโปรงใส ทางเดินที่ทอดยาวออกไปสู
ทองทะเล ที่เห็นไดโดยรอบ 360 องศา เหมาะแกการถายรูป และดื่มดํ่ากับความงามยิ่งนัก

SPACE WALK

ณ สวนฮวานโฮแหงเมืองโพฮัง ดวยทําเลที่ตั้งอยูบนยอดเขา จึงเห็นไดแตไกล...ซึ่งอาจ
เขาใจวานี่คือรถไฟเหาะตีลังกาบนยอดเขาของเมืองโพฮัง แตแทจริงแลว ที่นี่คือ SPACE WALK เปน
ทางเดินที่ถูกออกแบบใหคลายกับรางของรถไฟเหาะ ดวยความสูง 25 เมตร และความยาว 333 เมตรตลอด
เสนทาง ประกอบดวยบันได 717 ขั้น จึงทําให SPACE WALK แหงนี้คือจุดชมวิวที่ใหญที่สุดของเกาหลีใต
ที่ดีสุดของเมืองโพฮัง ที่สามารถมองเห็นเมือง ปา และทะเล ไกลสุดลูกหูลูกตา แบบพาโนรามา 360 องศา
ในยามคํ่าคืนที่นี่จะถูกสองดวยแสงสวางไสว เห็นเปนโครงเหล็กไดอยางเดนเปนสงา ซึ่งผูออกแบบไดแฝงถึง
สัญลักษณของเมืองโพฮัง นั่นคือ “เมืองแห่งเหล็กและแสงสว่าง” และ ดวยรูปลักษณะ และความ
สูง SPACE WALK นี้ถูกเรียกวา “ก้อนเมฆ”
อิสระอาหารเย็น เพื่อใหทานเลือกรับประทานเมนูอาหารทะเลที่ขึ้นชื่อของโพฮัง หรือเลือก
รับประทานเมนูอาหารเกาหลีสูตรตนตํารับของทองถิ่น ตามที่ความพึ่งพอใจของแตละทาน
หลังจากนั้นนําทานเขาสูที่พัก POHANG HOTEL หรือเทียบเทา โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต
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หอดูดาวและจุดชมวิวสมออิการิ | เมืองกงจิน ในซีรีย์
Hometown Cha Cha Cha | ตลาลชองฮา | หาดวอลโพ
คาเฟ่คลินิกหมอฟันยุน | ประภาคารแดงแห่งกงจิน

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

หอดูดาวและจุดชมวิวสมออิการิ

เปนสะพานที่ทอดยาวลงไปในทะเล ที่มีความสูง 10 เมตร และ
ยาว 102 เมตร ถูกออกแบบใหมีรูปรางเหมือนสมอเรือ โดยตั้งอยูในหมูบาน “อิกา” เมืองโพฮัง ที่นี่เปด
ใหบริการเมือ่ กลางป ค.ศ. 2020 ที่ผานมา และเปนจุดสําคัญแหงหนึ่งในเสนทาง “ไฮพารัง” ที่ทอดยาวไป
ตลอดชายฝง 19.4 กิโลเมตร เปนทางเดินที่เชื่อมหมูบานริมชายฝง และหาดทรายสีขาว ระหวางหาดชิลโป
และหาดฮวาจิน สําหรับการออกแบบที่เปนสัญลักษณสมอเรือนั่น มีความหมายถึง “ความหวัง” ที่ชวง
วิกฤตของการระบาดของไวรัสโคโรนา ทําใหผูคนหมดกําลังใจ และหลายคนสิ้นหวัง สถานที่แหงนี้
เปรียบเสมือนที่ที่จะรักษาเยียวยาจิตใจที่ออนลา ใหกลับมามีความหวัง และความสุขดังเดิม
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย เมนู พุ ลโกกิ (BULGOGI) เมนูที่มี
สวนผสม หมูหมักชิ้นบางๆ ปลาหมึกสดๆ ผักตางๆ นํามาตมรวมกัน โดยสามารถทานไดทั้ง
แบบแหงและนํ้า พรอมเครื่องเคียงตางๆ ไดแก ถั่วงอกดอง วุนเสนปรุงรสสาหราย กิมจิ
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เมืองกงจิน

เมืองหลักในซีรียสุดฮอตทั่วทั้งเอเชีย... HOMETOWN CHA CHA CHA ที่ฉายกัน
ทาง Netflix โดยสถานที่จริงคือ “เมืองโพฮัง” เมืองเล็ก ๆ ที่สุดแสนโรแมนติก ตั้งอยูในจังหวัดคยองซัง
เหนือ ประเทศเกาหลีใต และนับวาที่นี่เปนเมืองทาหลัก โดยที่ตั้งของเมืองโพฮังนั้น ตั้งอยูที่ปากแมนํ้าฮยอง
ซัน ทําใหลักษณะของภูมิประเทศในเขตนี้ มีทิวทัศนที่สวยงามอยางมาก และยังเปนเมืองที่รูจักดีในฐานะ
“เมืองแหงแสงไฟ” อีกดวย เนื่องจากมีการจัดงานเทศกาลดอกไมไฟนานาชาติ (Pohang International
Fireworks Festival) ในฤดูรอนของทุกป ณ บริเวณชายหาดยองอิลแด... ดวยเหตุนี้ไมแปลกเลยที่ เมือง
โพฮัง สงให “เมืองกงจิน” ในซีรียก ลายเปนสถานที่ทองเที่ยวยอดฮิตอยู ณ เวลานี้

ตลาดกงจิน สถานที่ที่ใชดําเนินเรื่องในหลายตอนของซีรีย HOMETOWN CHA CHA CHA ถูก
ถายทําที่ตลาดชองฮา ในเมืองโพฮัง.... ตลาดชองฮาเปนตลาดเล็ก ๆ ที่สงบ เรียบงาย แตยังคงไวซึ่ง

บรรยากาศทีน่ าประทับใจของชนบทของเกาหลีใต โดยตลาดแหงนี้มีรูปปนปลาหมึกที่ตั้งอยูตรงกลาง หาก
ไดมาเยือนและเดินไปเดินมาโดยรอบตลาดแหงนี้ บทเพลง “Romantic Sunday” ของซีรียคงจะดังกอง
อยูในใจของทุกคนที่ทําใหหวนคิดถึง ความโรแมนติกของซีรียดังกลาว รวมถึงความสุขที่เกิดขึ้นจากความ
เรียบงายที่หาไดรอบตัวเรา
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ฉากโตคลื่นของหัวหนาฮง ในทะเลสีเขียวมรกต ไดถายทําที่หาดวอลโพ ชื่อของชายหาดบงบอกเราวานํ้า
ทะเลที่หาดแหงนี้ใสมาก ใสจนสามารถสะทองแสงจันทร และเห็นเงาของพระจันทรในนํา้ ทะเลของหาดนี้
ได... โดยทานจะพบกับประติมากรรมรูปพระจันทรที่บริเวณทางเขา... ชายหาดแหงนี้นิยมตั้งแคมป ทั้งยัง
เปนที่ยอดฮิตสําหรับการเลนเซิรฟ โดยมีรานใหเชาอุปกรณเลนกระดานโตคลื่นตั้งอยูใกลชายหาด และ
บริเวณโดยรอบเปนสวนสาธารณะ รวมถึงมีรานอาหารทะเลสด ๆ ที่เรียงรายอยูตามถนนเลียบหาด จึงทํา
ใหที่นี่เปนจุดหมายปลายทางยอดนิยมในชวงฤดูรอน

คาเฟ่คลินิกหมอฟันยุน

ถูกสรางขึ้นโดยการปรับปรุงศูนยสวัสดิการของชาวประมงที่ตั้งอยูบริเวณ
ทาเรือชองจิน เพื่อเปนสวนหนึ่งของซีรีย HOMETOWN CHA CHA CHA โดยปจจุบันยังคงมีปายของคลินิก
ที่เราเห็นในฉากใหเห็นอยู บริเวณดานขาง มีรานกาแฟและรานขายอุปกรณดํานํ้า ที่สามารถนั่งจิบกาแฟ
และชมวิวทะเลที่งดงาม ไมแพกับการไดนั่งจิบกาแฟอยูบนคลินิกของหมอฟนยุนเลยแมแตนอย
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ประภาคารสีแดงแห่งกงจิน

ที่ตั้งอยูบนแนวเขื่อนกันคลื่น เปรียบเสมือนเสาหลักแหงความรัก ของ
หัวหนาฮง และหมอยุน และสัญลักษณของกงจิน โดยตลอดทั้งเรื่อง HOMETOWN CHA CHA CHA เราจะ
ไดเห็นประภาคารนี้อยูใ นชวงเวลาตาง ๆ ที่ชวนประทับใจ และหากสังเกตใหดี ประภาคารแหงนี้เปน
เหมือนสถานที่ที่ทําใหเกิดการ “พบกัน” และ “การคืนดี” หรือ “การกลับมาพบกันอีกครั้ง” ซึ่งไดสะทอน
ใหเห็นภาพและหนาที่ที่แทจริงของประภาคารคือ การสองสวางในยามมืดมน และสีแดงยังมีความหมายถึง
ความรัก นั่นคือสิ่งที่ผูสรางซีรียนี้ไดใสความหมายแฝงนี้เอาไว...
อิสระอาหารเย็น เพื่อใหทกุ ทานสามารถเลือกรับประทานอาหารดวยเมนู และอาหารที่ชื่น
ชอบตามอัธยาศัย .... หรือดื่มดํ่ากับความสุขตามความพอใจของแตละทาน
หลังจากนั้นนําทานเขาสูที่พัก BUSAN HOTEL หรือเทียบเทา โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต
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อุทยานรถไฟสายสีฟา้ แฮอุนแด (ไม่รวม ค่าขึ้น Sky Capsule)
สะพานแขวนซองโดยองกุง | LOTTE DUTY FREE
่ งสําอาง | แฮอุนแดไนท์มาร์เก็ต
ศูนย์เครือ

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

อุทยานรถไฟสายสีฟา้ แฮอุนแด

การเดินทางดวยระบบรางที่จะนําคุณดื่มดํ่ากับความงามของทะเล
ปูซานดวยรูปแบบที่ไมซํ้าใคร นั่นคือ รถไฟเลียบชายหาดที่คอย ๆ เคลื่อนผานไปบนรางรถไฟริมทะเล หรือ
เลือกตื่นตาตื่นใจมากยิ่งขึน้ กับการนั่ง SKY CAPSULE ที่วิ่งอยูเหนือพื้นดินที่ความสูง 10 เมตร ซึ่งนับวาเปน
รถไฟยกระดับในความสูงระดับนี้แหงแรกในเกาหลีใต ... แตความงดงามยิ่งกวา ไมวาจะวิวเลียบหาดที่รัดบ
พื้นดิน หรือสูงเหนือยอดไม นั่นคือ วิวทะเลปูซาน โดยเฉพาะในยามพระอาทิตยจะลับขอบฟา เปนวิวที่สุด
แสนโรแมนติกที่สุด ที่นับวาคุมคาแกการลองสักครั้งดวยตัวคุณเอง

สะพานแขวนซองโดยองกุง

เปนสะพานแขวนที่เชื่อมระหวางสวนอัมนัมและเกาะดงซอม สะพาน
แขวนแหงนี้มีความยาว 127 เมตร กวาง 2 เมตร สรางความตื่นตาตื่นใจ และตื่นเตนใหกับการเดินอยูบน
สะพานแหงนี้ เพราะวิวดานลางประหนึ่งยืนอยูเหนือทะเลเปด ทิวทัศนอันไกลสุดลูกหูลูกตาของมหาสมุทร
สีฟาคราม ตัดกับทิวทัศนอันแปลกตาของหนาผาจิมสีนํ้าตาลทองประกาย และทิวสนของสวนอันนัมสีเขียว
มรกต ที่สีสันทั้งหมดมาบรรจบกัน ณ จุดกึ่งกลางสะพานแหงนี้.... ที่ซึ่งทุกทานจะไดสัมผัสกับความงามที่ลง
ตัวที่สุดดวยสายตา และประสบการณแหงความสุขของทุกทานเอง
BUSAN
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รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย เมนู คาลบิ (KALBI) อาหารเกาหลีแบบ
ปงยางที่มีชื่อเสียงของเกาหลี เปนการนําเนื้อวัวหรือเนื้อหมูมาหมักกับเครือ่ งปรุงจนเนื้อนุม
แลวนําไปยางบนแผนโลหะที่ถูกเผาจนรอน ตอนยางเนื้อนั้นจะยางเปนชิ้นโตพอสมควร พอ
ใกลสุกแลวตองใชกรรไกรตัดเปนชิ้นพอดีคํา ทานกับเครื่องเคียงจําพวกผัก และกระเทียม กิมจิ

LOTTE DUTY FREE BUSAN

ศูนยรวมสินคาปลอดภาษีที่ใหญ และดีที่สุดของเมืองปูซาน ที่
รวบรวมสินคาแบรนดเนมของทั้งจากเกาหลี และจากทั่วทุกมุมโลกกวา 200 แบรนด มารวมไวเพื่อใหทุก
ทานไดเลือกซื้อในราคาสุดพิเศษที่ปลอดภาษี ทั้งยังมีของขวัญ ของที่ระลึกพิเศษตาง ๆ ของเกาหลีมีไว
จําหนายเปนของฝากในการมาเยือนเกาหลีอีกดวย
ศูนย์เครื่องสําอาง ที่ซึ่งทุกทานสามารถเลือกซื้อเครื่องสําอางเกาหลี และเครื่องสําอางแบรนดเนม
ระดับโลก คุณภาพดีในราคาลดพิเศษ อาทิครีมนํ้าแตก, ครีมโบท็อกซ, ครีมหอยทาก ฯลฯ....

แฮอุนแดไนท์มาร์เก็ต

เปนตลาดที่ไดรับความนิยมมากทีส่ ุดในชวงเทศกาลวันหยุด และถึงแมไมใชใน
ชวงเวลาวันหยุดยาว หรือวันหยุดเทศกาลสําคัญของเกาหลีก็ตาม เนื่องดวยทําเลที่ตั้งของที่นี่ตั้งอยูใกลกับ
หาดแฮอึนแด มีหลายสิ่งใหเลือกสรรมากมาย ทั้งอาหารสด อาหารแหง รานอาหารหลากหลายตลอดสอง
ขางทาง หรือจะเลือกซื้อเสื้อผา และของใชตาง ๆ ก็ยังมีใหเลือกซื้อไมนอย แตที่สําคัญอาหารทะเลที่นี่ทั้งถูก
และสดมาก
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อิสระอาหารเย็น ณ แฮอุนแดไนทมารเก็ต เมนูอาหารทะเลราคาถูกที่มีหลากหลาย ทั้งแบบ
เกาหลีตนตํารับ หรือในเมนูอาหารเกาหลีอื่น ๆ ที่ทุกทานสามารถเลือกรับประทานไดตามใจ
ชอบอยางเต็มอิ่มดวยตัวทุกทานเอง
หลังจากนั้นนําทานเขาสูที่พัก BUSAN HOTEL หรือเทียบเทา โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต
ศูนย์โสม | ศูนย์สมุนไพร | ศูนย์นา้ํ มันสนแดง
นัมโพดงวอร์คกิ้งสตรีท | หอคอยแห่งปูซาน | อุทยานยงดูซาน

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
จากนั้นพาทานรูจักและเขาใจสมุนไพรโสมเกาหลี หรือราชาแหงมวลสมุนไพร ที่ ศูนย์โสม เพราะเกาหลี
ใตเปนประเทศที่มีการผลิตโสมเกาหลีที่มีคุณภาพเปนอันดับ 1 ของโลก และมีคุณประโยชนนานัปการ เชน
ชวยเสริมความแข็งแรงใหแกระบบยอยอาหารและปอด ชวยทําใหจิตใจสงบและเพิ่มพละกําลัง โดยมี
สรรพคุณทางการแพทย ชวยบํารุงหัวใจของคุณไดเปนอยางดี ชวยปองกันโรคหัวใจขาดเลือด ฯลฯ

จากนั้นนําทานเขาชม ศูนย์สมุนไพร หรือ ฮ๊อกเกตนามู ใหมลาสุดของเกาหลี โดยมีการจดลิขสิทธิ์
เรียบรอยแลว สรรพคุณชวยในการลางสารพิษที่ตกคางหรือไขมันที่สะสมอยูภายในผนังของตับ ไต ชวยให
ตับหรือไตของทานแข็งแรงขึ้น และยังสงผลดีตอสุขภาพรางกายของทานเองอีกดวย
นําทานชม ศูนย์นํ้ามันสนเข็มแดง ผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลี ที่มีสรรพคุณ ชวยชะลาง
ไขมันในเสนเลือด เพื่อปองกันการอุดตันของเสนเลือด พรอมชมการสาธิต เพื่อใหใหทานไดเห็นสรรพคุณ
อยางชัดเจนมากยิ่งขึ้น
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หากที่กรุงโซลมียานเมียงดงที่เปนรูจักและโดงดังไปทั่วโลก สําหรับที่ปูซานนั้นยานนัมโพดง หรือที่รูจกั กัน
ในชื่อที่เรียกวา “นัมโพดงวอร์คกิ้งสตรีท” นับวาเปนแหลงรวมสินคามากมายหลากหลายชนิด
หลากหลายแบรนดไวที่นี่ ทั้งขาวของเครื่องใช โดยเฉพาะเสื้อผาแฟชั่นสไตลเกาหลี เครื่องสําอางแบรนดดัง
ของเกาหลี รวมถึงอาหารการกินทั้งอาหารเกาหลี หรืออาหารจากทั่วทุกมุมโลก ที่มีใหเลือกซื้อ เลือก
รับประทานไดตลอด “ถนนสายแหงการชอปปง” แหงนี้
อิสระอาหารกลางวันใน “ยานนัมโพดง” ถนนแหงอาหารเลิศรสที่รอใหคุณลิ้มลอง ทั้งเมนู
เกาหลีตนตํารับ หรือเมนูดังจากทั่วทุกมุมโลก ที่มีไวใหบริการตลอดถนนในยานนี้

Busan Tower หรือ Diamond Tower เปนสถานที่ทองเที่ยวทีต่ ั้งอยูในเมืองปูซาน หอคอยแหง

นี้เปดครั้งแรกในป ค.ศ. 1973 อยางไรก็ตาม ไดรับการบูรณะและบํารุงรักษาครั้งใหญ และเปดใหบริการอีก
ครั้งเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม ค.ศ. 2021 หอคอยแหงนี้เปนที่ชื่นชอบของชาวปูซาน และนักทองเที่ยว ดวยวา
หอแหงนี้มีทิวทัศนที่สามารถมองเห็นไดโดยรอบเมืองปูซานในยามกลางวัน และในยามคํา่ คืนวิวเมืองปูซาน
ที่มีแสงไฟระยิบระยับเมืองมองลงมาจากบนหอคอยเปรียบไดกับ “เหลาดาราบนผืนแผนดิน” นอกจากนี้
ยังมีงานศิลปะจัดวางที่ดานหนาทางขึ้นหอคอย ทําใหเปนจุดถายรูปที่สมบูรณแบบ และนอกจากนี้ผูขึ้นไป
ยังหอคอยแหงนี้สามารถเพลิดเพลิน และลิ้มรสกาแฟที่ทําโดยหุนยนตปาริสตาที่ชื่อ Dataro
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อุทยานยงดูซานที่อยูบนภูเขาที่ระดับความสูง

49 เมตร ในตัวเมืองปูซาน เปนหนึ่งในภูเขาที่มีชื่อเสียง
สามแหงของปูซาน เดิมเรียกวาภูเขาซงฮยอนซาน ซึ่งหมายถึงภูเขาที่มองเห็นวิวทะเลผานปาสนที่หนาทึบ
ตอมาเปลี่ยนชื่อเปนภูเขายงดูซาน เนื่องจากยอดเขามีรูปรางคลายหัวมังกร ที่กําลังเฝาคอยปกปองพื้นที่
จากผูรุกรานจากตางประเทศ ในชวงสงครามเกาหลี ผูลี้ภัยไดสรางบานทั่วบริเวณเนินเขายอดเขา แตเกิด
ไฟไหมในยานนี้ถึง 2 ครัง้ ใหญ และทิ้งใหภูเขาแหงนี้โลนโลง ตั้งแตนั้นมา ดวยความพยายามอยางแรงกลา
ที่จะนําปากลับคืนมาสูภูเขาลูกนี้อีกครั้ง
ไดมีการปลูกตนไมจนกลายเปนสวนสาธารณะที่สวยงาม
สวนสาธารณะถูกเรียกวา Unam Park และไดเปลี่ยนชื่อในภายหลังเปน อุทยานยงดูซาน ณ ที่นี่สามารถ
มองเห็นทัศนียภาพที่สวยงามของทาเรือปูซาน และทัศนียภาพโดยรอบ
หลังจากนั้นไดเวลานําทานสู สนามบินอินชอน เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ
ไดเวลานําทานออกเดินทางสูสนามบิน
ออกเดินทางจาก ทาอากาศยานนานาชาติกิมแฮ สู ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
สายการบิน
AIR BUSAN

BUSAN
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รหัสเที่ยวบิน

BKK >> PUS

รหัสเที่ยวบิน

PUS >> BKK

BX 726

22:55 - 06:05

BX 725

17:00 - 21:00
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อัตราค่าบริการ
เดือน มกราคม 2023
พี เรียดเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่

01 – 05 | 05 – 09 | 06 – 10 | 11 – 15 | 13 – 17
18 – 22 | 19 – 23 | 20 – 24 | 25 – 29 | 27 - 31

19,900.-

เดือน กุมภาพั นธ์ 2023
พี เรียดเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่

01 – 05 | 03 – 07 | 08 – 12 | 10 – 14 | 15 – 19
17 – 21 | 22 – 26 | 24 - 28

19,900.-

เดือน มีนาคม 2023
พี เรียดเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่

16 – 20

17,900.-

08 – 12 | 09 – 13 | 10 – 14 | 15 – 19 | 17 – 21
22 – 26 | 23 – 27 | 24 – 28 | 29 – 02 | 30 – 03 | 31 - 04

18,900.-

01 – 05 | 02 – 06 | 03 – 07

19,900.-

หมายเหตุ: อัตราค่าบริการ

+ หากทานตองการหองสําหรับพักเดี่ยว สามารถจายเพิ่มเติมอีก ทานละ 5,900.- จากราคาผูใหญ
+ หากทานตองการเดินทางแบบไมใชตั๋ว (JOIN LAND) คิดราคา ทานละ 6,900.- บาท/ทาน | ทารก 6,000.- (ไมเกิน 2 ขวบ)
*กรุณาอานรายละเอียดโปรแกรมและเงื่อนไขตางๆใหละเอียดกอนยืนยันการจอง*
เจาหนาที่จะสงใบนัดหมายการเดินทางใหภายใน 5-7 วันกอนเดินทางเทานั้น!!!
หากมีการเปลี่ยนแปลงจะรีบแจงใหทราบ หากมีขอสงสัยกรุณาสอบถามเจาหนาที่ทันที
***ลูกคามีความจําเปนตองเขารานตามโปรแกรมทัวร อันไดแก ศูนยโสม, ศูนยสมุนไพร, ศูนยเวชสําอาง,
ศูนยนํ้ามันสนแดง, ศูนยพลอยอเมทิส หากทานไมตองการเขารานดังกลาว
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาบริการเพิ่มทานละ 300 USD***
กรุณาชําระมัดจําหลังจากวันจองภายใน 3 วัน
และชําระสวนที่เหลือทั้งหมดกอนการเดินทางภายใน 14 วัน *มัดจําขั้นตํ่า 10,000.- บาท/ทาน/ทริป*
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เอกสารสําคัญตามเงื่อนไขการท่องเที่ยวเกาหลี
1. ลงทะเบียน K-ETA โดยชําระคาธรรมเนียมการลงทะเบียนเพิ่มทานละ 990.- บาท(ตอครั้ง)
2. ลงทะเบียน Q-CODE ทางบริษัทดําเนินการให ไมมีคาธรรมเนียม

อัตราทัวร์รวม
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑

คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามเสนทางที่ระบุในรายการชั้นทัศนาจร ไป-กลับพรอมคณะ
คาอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ
คาที่พักตามระบุในรายการ พักหองละ 2 หรือ 3 ทาน ตามโรงแรมที่ระบุ หรือเทียบเทา
คารถรับ-สง และนําเที่ยวตามรายการ
คาภาษีสนามบิน ทุกแหงที่มี
คานํ้าหนักกระเปาสัมภาระทานละ 15 กก.
คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)
คาบัตรเขาสวนสนุกตามโปรแกรม
ปลั๊กไฟ ADAPTER

อัตราทัวร์ไม่รวม

☒ คาดําเนินการลงทะเบียน K-ETA (กรณีใหทางบริษัทจัดทําให) รวมถึงคาใชจายตาง ๆ ที่เกี่ยวของทั้งหมด
☒ คาตรวจ RT-PCR ตามมาตรการตาง ๆ ของประเทศเกาหลีใต และของประเทศไทย รวมถึงคาใชจายตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
ทั้งหมด กับมาตรการที่ทางภาครัฐทั้งสองประเทศกําหนดขึ้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดอยูตลอดเวลา
☒ คาใชจายสวนตัว อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง, คาโทรศัพทสวนตัว, คาซักรีด, มินิบารในหอง, รวมถึงคาอาหาร และเครื่องดื่มที่สั่ง
เพิ่มนอกเหนือรายการ (หากทานตองการสั่งเพิ่มกรุณาติดตอหัวหนาทัวรแลวจายเพิ่มเองตางหาก)
☒ คาทิปคนขับรถ และไกดทองถิ่น ทานละ 1,500 บาท
☒ หากผูเดินทางไมไดถือหนังสือเดินทางประเทศไทย มีคาใชจายเพิ่มเติม 5,000 บาท
☒ คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3%
☒ คานํ้าหนักกระเปาสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ 15 กก.)
☒ คาวีซาสําหรับพาสปอรตตางดาว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1.พาสปอรต 2.ใบประจําตัวคนตางดาว 3.ใบสําคัญถิ่นที่อยู 4.สําเนา
ทะเบียนบาน(ถามี) 5.สมุดบัญชีเงินฝาก(ถามี) 6.รูปถายสี 2 นิ้ว 2 รูป แลวทางบริษัทฯจะเปนผูดําเนินการยื่นวีซาใหทานโดยจาย
คาบริการตางหาก (สําหรับหนังสือเดินทางตางดาวเจาของหนังสือเดินทางตองทําเรื่องแจงเขา-ออกดวยตนเองกอนจะยื่นวีซา)

หมายเหตุ

◆ กรุณาศึกษารายละเอียดตาง ๆ เกี่ยวกับมาตรการใหมของประเทศเกาหลีใตในการเดินทางเขาประเทศ และปฏิบัติตามอยาง
เครงครัด
◆ จํานวนผูเดินทาง ขั้นตํ่า ผูใหญ 25 ทาน ขึ้นไป
◆ เที่ยวบิน ราคารายการทองเที่ยว และอาหาร สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา(คํานึงถึง
ผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ)
◆ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและตารางการบินทั้งไปและกลับโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา
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◆ กรณีที่กองตรวจคนเขาเมือง,เจาหนาที่กรมแรงงานทั้งที่ไทยและในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหทานเดินทางออกหรือเขาประเทศ
เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไมถูกตองการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนีเขาออกเมือง หรือในกรณี
อื่นๆการพิจารณาเปนเอกสิทธิ์และวิจารณญาณของเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองและเจาหนาที่กรมแรงงานเทานั้น ซึ่งอยูนอกเหนือ
ความรับผิดชอบของบริษัทไมสามารถทําการเลื่อนวันหรือคืนเงินได (เนื่องจากตั๋วเครื่องบินเปนตั๋วราคาพิเศษ ไป-กลับ แบบหมู
คณะ) ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทัวรหรือคาบริการไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
◆ หนังสือเดินทาง (Passport) ของทาน นับจากวันที่เดินทางไปและกลับ ตองมีอายุเหลือใชงานมากกวา 6 เดือนขึ้นไป และตอง
เหลือหนากระดาษพอใหเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองสามารถประทับตราได และตองอยูในสภาพที่สมบูรณ ไมชํารุด หรือฉีกขาด
◆ ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจอการ
จลาจล, การปฏิวัติและอื่นๆ ที่เกิดขึ้นไมวาจะเปนทางตรงหรือทางออม
◆ ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาท
ของตัวนักทองเที่ยวเอง รวมถึงการเจ็บปวย และการตาย
◆ หลังจากไดรับเอกสารเรียกเก็บเงิน (Invoice) กรุณาชําระเงิดมัดจําภายใน 3 วัน และสงหลักฐานการชําระเงินพรอมหนา
พาสปอรตของผูเดินทาง และชําระเงินทั้งหมดกอนการเดินทางภายใน 14 วัน
◆ ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากทานใชบริการของทางบริษัทฯ ไมครบ อาทิไมเที่ยวบางรายการ, ไมทานอาหารบางมื้อ
เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบริษัทฯ ไดชําระคาใชจายใหกับตางประเทศแบบเหมาขาดกอนออกเดินทางแลว
◆ เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ที่ได
ระบุไวแลวทั้งหมด
◆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ไดตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับเวลา
การจราจร สภาพอากาศ และเหตุสุดวิสัยอื่นๆที่อาจเกิดขึ้นได ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ
◆ มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธิ์ในการใหคําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร ลงนามโดย
ผูมีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเทานั้น
◆ ในกรณีที่ลูกคาตั้งครรภ ตองมีใบรับรองจากแพทยวาสามารถเดินทางทองเที่ยวได และมีอายุไมเกิน 7 วัน นับจากวันที่เดินทาง
และตองแจงใหทางบริษัททราบลวงหนา
◆ กรณีกรุปสวนตัว กรุปเหมา กรุปนักเรียน กรุปดูงาน ไมสามารถใชราคาดังกลาวในโปรแกรมได
◆ กรณีที่ทานซื้อเฉพาะแพ็คเกจทัวรไมรวมตั๋วเครื่องบิน จะไมรวมคาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท
(เงื่อนไขตามกรมธรรม)
การยกเลิก
- ตองยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 45 วันเทานั้น คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการที่ชําระแลว
- หากยกเลิกการเดินทางนอยกวา 45 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทัวรทุกกรณี
- ในกรณีกรุปสวนตัว กรุปเหมา กรุปนักเรียน กรุปดูงาน เมื่อชําระแลวไมสามารถคืนเงินใดๆทั้งสิ้น
ชวงเทศกาลไมสามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนชื่อผูเดินทางได กรุปที่เดินทางตองการันตีมัดจํากับสายการบิน
หรือผานตัวแทนในประเทศ หรือตางประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน CHARTER FLIGHT, EXTRA FLIGHT
จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือ คาทัวรทั้งหมด
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