
 

 

 
 

 

น ำท่ำนบินลัดฟ้ำโดยสำยกำรบิน 5 ดำว KE  
พักปูซำน 3 คืน ระดับมำตรฐำน 

อำหำรทำนครบทุกม้ือ  

รำคำน้ีรวมต๋ัวเคร่ืองบินและภำษีสนำมบินเรียบร้อยแล้ว  



 

วันแรก           กรุงเทพฯ – ปูซำน (ประเทศเกำหลีใต้) 
21.00 น.   คณะพร้อมกนัที่สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4  สายการบินโคเรียนแอร์. ทางเขา้ที่ 6  

แถว M เจา้หนา้ที่จากบริษทั คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 
01.40น.     ออกเดินทางสู่ กรุงโซล ประเทศเกำหลีใต้ โดยสายการบิน KE662 
 
วันท่ี 2         สนำมบินนำนำชำติกิมแฮ – นั่งกระเช้ำลอยฟ้ำ – เรือเต่ำจ ำลอง โคบุ๊คซอน -ตลำดปลำจุนกัง – สวนสำธำรณะ นำยพล 

อีซุนชิน 

 
 08.45 น.    ถึง สนำมบินคิมแฮ เมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต ้ (เวลาทอ้งถิ่นเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 

หลงัจากพธีิการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้  ไกด์ทอ้งถิ่นคอยตอ้นรับทุกท่าน ....  
จากนั้นพาท่านชม ทิวทศัน์ชายฝ่ังทะเลใตท้ี่สวยงามของประเทศเกาหลีใตแ้บบพาโนรามา 360 องศา กบักระเชา้ลอยฟ้า 
Hallyeosudo Landscape Cable Car พาท่านขึ้ นไปบนยอดเขา Mireuksan ชมทศันียภาพที่น่าต่ืนตาของชายฝ่ังทะเล 
และเกาะแก่งมากมายที่สวยงามของเมืองปูซาน กระเช้าแต่ละคันจะมีช่ือเรียกต่างกันไปและสามารถจุผู ้โดยสาร  
ได้ประมาณแปดท่ าน  ระยะทางจากสถานีต้นทาง – สถานนีปลายทาง 1,975 เมตร ยาวที่ สุดในเกาหลี ใต ้
ใช้เวลาจากลานชมวิวถึงยอดเขาเพียง 9 นาที เท่านั้น เมื่อขึ้ นไปถึงยอดเขา ท่านจะดื่มด ่ ากับทัศนียภาพของเมือง 
Tongyeong  ทางทิศเหนือเป็นเนิน เขาที่มี ป่ าไม้อุดมสมบูรณ์  ทิศใต้จะพบกับความงามของเกาะแก่งต่างๆ 
ที่กระจายอยู่ตามชายฝ่ัง หากท่านมองไปยงัเส้นขอบฟ้าทางทิศตะวนัออกเฉียงใต้ คุณอาจจะเห็นเกาะ Tsushima 
ของญ่ีปุ่ นที่อยูห่่างออกไปประมาณ 80 กิโลเมตร ที่แห่งน้ีในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากกว่าหน่ึงล้านคน 
(หมำยเหตุ นั่งกระเช้ำลอยฟ้ำ หรือ Cable Car ข้ึนอยู่กับสภำพอำกำศในแต่ละวัน) 
 
 
 
 
 

เท่ียง       รับประทำนอำหำรกลำงวันเมนพุูลโกกี 
พาท่ านแวะชม เรือเต่ ำจ ำลอง ห รือ โคบุ๊คซอน  ณ  Gangguan Harbor เปรียบเสมือน “เมืองนโปลีของอิตาลี่ ” 
ความเป็นของเรือเต่า โดยนายพลอีซุนซินเป็นผู ้คิดสร้างอาวุธชนิดพิเศษขึ้ นมารับมือกับข้าศึก ส าหรับเรือเต่าน้ี 
มีรูปร่างแบนค่อนขา้งเทอะทะ ขบัเคลื่อนดว้ยก าลงัฝีพาย ทุกดา้นของล าเรือปิดไวอ้ยา่งมิดชิด โผล่ก็แต่ปลายกระบอก 
ปืนใหญ่เท่านั้ น ขณะที่ดาดฟ้านั้ นถูกคลุมด้วยแผ่นเหล็กและยงัเต็มไปด้วยหนามแหลม เพื่อป้องกันมิให้ข้าศึก 
ส่งทหารขึ้ นมาบนเรือ กลยุทธ์ของเรือเต่านอกจากจะโจมตีด้วยปืนใหญ่แล้ว ยงัใช้การพุ่งเข้าชนเพื่อท าลายเรือรบ 
ฝ่ายขา้ศึกอีกด้วย โดยมีการรบครั้ งหน่ึงที่เรือเต่าสามารถท าลายเรือรบญ่ีปุ่ นได้ถึงห้าสิบล าในวนัเดียว เรือเต่าน้ีเอง 
ที่ท าใหฝ่้ายเกาหลีสามารถท าลายกองเรือฝ่ายญ่ีปุ่ นไดเ้ป็นจ านวนมาก ท าให้เส้นทางการล าเลียงของญ่ีปุ่ นต้องประสบ 
ปัญหาจนไม่อาจสนับสนุนกองทหารที่ท าการรบอยู่ในคาบสมุทรได้ การรบได้ด าเนินยืดเยื้อเป็นเวลาหลายปี 
จนกระทัง่ถึง ปี ค.ศ. 1598 กองทพัญ่ีปุ่ นก็พา่ยแพแ้ละล่าถอยออกไปจากคาบสมุทรเกาหลีจนหมดส้ิน 
 



 

 
 
 
 
 

 
แล้วน าท่านแวะ ตลำดปลำจุนกัง Jungang Premium Fish Market  ใกล้กับท่าเรือ Gangguan ที่นี่ถือเป็นตลาดสด 
พื้นเมืองส าคัญของคนปูซาน เพราะเมืองปูซานเป็นเมืองชายทะเลอาชีพหลักคือประมงและอู่ต่อเรือ ที่น่ี จึงเป็น 
ตลาดคา้ปลาและอาหารทะเลที่ไดร้ับความนิยมของชาวเกาหลีใต ้ภายในตลาดท่านสามารถเลือกซ้ืออาหารทะเลสด 
และสามารถน าไปประกอบอาหารทานกนัแบบสดๆ ในสไตล์ที่คุณชอบ นอกจากน้ียงัมีร้านคา้ประเภทอาหารทะเลแหง้ 
เช่นปลาแหง้ ปลาหมึกแหง้ กุง้แหง้ และกิมจิที่ท าจากปลาหมึกที่เป็นที่นิยมใหท้่านเลือกชิมและเลือกซ้ือเป็นของฝาก 
อีกดว้ย  
 
 
 
 
จากนั้ นพาท่าน สัมผัสดินแดนแห่งธรรมชาติ สวนสำธำรณะ นำยพล ลีซุน ชิน   Yi Sun-sin Park ที่สงบร่มร่ืน 
ให้ความรู้สึกกลับสู่ธรรมชาติ แตกต่างจากความสับสนวุ่นวายในเมือง โอบล้อมด้วย ต้นไม้น้อยใหญ่ที่ร่มร่ืน และ 
ววิทะเลสวยงาม ในอดีตสถานที่แห่งน้ีเคยเป็นสมรภูมิยุทธนาวีระหว่างเกาหลีและญ่ีปุ่ นในสมัยราชวงศ์โชซอล 
ที่เลื่องช่ือ (สงครามฮันซัน) ที่จารึกในประวตัิศาสตร์ ภายใตก้ารบัญชาการของอี ซุน-ชิน กับกองทัพญ่ีปุ่ นจนต้อง 
ถอนก าลังออกไปอย่างพา่ยแพ ้ ดงันั้นชาวเกาหลีพร้อมใจกนัสร้างอนุสาวรียน์ายพล Yi Sun-sin Park เพื่อเป็นเกียรติ 
และยกยอ่งใหเ้ป็นวีรบุรุษผู ้ยิง่ใหญ่ตลอดกาล ชาวเกาหลีมองเขาในฐานะ ชายผูก้ล้าหาญ อดทน แข็งแกร่ง เสียสละ 
และจงรักภกัดีต่อประเทศชาติ 
 
 
 
 
 

ค ่ำ                   รับประทำนอำหำรค ่ำ เมนูแฮมุนทัง(ซีฟู้ดหม้อไฟ) 
 จำกนั้นน ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพัก HOTEL THE MARK HAEUNDAE หรือเทียบเท่ำ 

วันท่ี 3          หมู่บ้ำนวัฒนธรรมคัมชอน - สะพำนเดินทะเล Sky Walkway - สวนริมทะเล แทจงแด –หมู่เกำะออยุคโด –โบสถ์ 
Jukseong 

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม หรือ ภัตตำคำร  
พ าท่ าน สู่  ห มู่ บ้ ำ น วัฒ น ธรรม คัม ชอ น  (Gamcheon Culture Village) ห รื อ เรี ย ก ว่ า  “Korea’s Santorini 
(ซานโตริน่ีเกาหลี)โดยช่ือเรียกน้ีมาจากลักษณะอันโดดเด่นของหมู่บ้านวฒันธรรมคัมชอน หมู่บ้านที่ตั้ งอยูบ่น 



 

เนินเขา เรียงตัวสลับกนัไปมาสีสันสดใส ในอดีตหมู่บา้นน้ีเคยเป็นที่อยูอ่าศยัของของผู ้ลี้ภยัสงครามเกาหลี จนในปี 
2009 รัฐบาลเกาหลี ไดส่้งเสริมการท่องเที่ยวมีการพฒันาปรับปรุงทัศนียภาพ ให้น่าอยูม่ากยิ่งขึ้ น โดยปรับเปลี่ยน 
หมู่บ้านคัมชอนให้มีสีสันโดดเด่นด้วยการทาสี วาดภาพ ตามก าแพงและตัวบ้าน ให้ดูสดใส น่ารัก บ้านเรือน  
หลายหลังเปลี่ยนเป็นสตูดิโอและแกลลอร่ีบางจุดก็ เป็นร้านขายสินค้า ทั้ งสินค้าพื้นเมือง สินค้าสมัยใหม่ 
รวมไปถึงร้านกาแฟ และไดโ้ด่งดังจากซีร่ีย์เร่ือง Running Man ที่มาถ่ายท าที่นี่ จึงท าให้หมู่บา้นวฒันธรรมคมัชอน 
แห่งน้ีเป็นที่รู้จกัมีนกัท่องเที่ยวชาวเกาหลีและต่างประเทศมาเที่ยวกนัมากขึ้น 
 
 
 
 
 

 แล้วพาท่านชม สะพำนเดินทะเล หรือ Sky walk way อยูใ่นบริเวณของ ชายหาดซองโด (Songdo Beach) ซองโด 
(Songdo)นั้ น แปลว่าเก าะสน เพราะชายหาด น้ีมี ป่ าสนอยู่บ ริ เวณปลาย สุดของหาด  สะพานเดินท ะเล 
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ ซ่ึงถือวา่เป็นแลนด์มาร์คของหาดซองโดเลยทีเดียว ตวัสะพานยืน่ออกไปในทะเล  
เปรียบเสมือนเราเดินอยู่บนทะเล สะพานทอดยาวยาวประมาณ 104 เมตร ในส่วนพื้นของสะพานสามารถมองเห็น 
น ้ าทะเลผ่านกระจกนิรภยั สกายวอร์คจะมีลานหินใหญ่ๆ ให้ถ่ายรูปบรรยากาศและสองขา้งทางมองเห็นววิทิวทศัน์ 
สวยงาม  นอกจากน้ียงัเป็นที่ถ่ายท ารายการ เช่น We Got Married ท าใหเ้ป็นที่นิยมอยา่งมากส าหรับคนเกาหลี 

 
 
 
 

 
 
เท่ียง รับประทำนอำหำรกลำงวัน เมนู เป็ดผัดซอสเกำหลี (โอรีจูมุลล็อค) 

จากนั้นพาท่านเขา้สู่  สวนแทจงแด (Taejongdae Park) ตั้งอยู่ที่เกาะยงโด ทางตะวนัตกเฉียงใตข้องใจกลางเมือง 
สวน แท จงแดตั้ ง ช่ื อ ต าม กษัต รย์ข อ ง เก าหลี ช่ื อ  TaeJong Mu-Yeol ที่ ช อ บ เดิน ท างม าที่ นี่ เพื่ อ ยิ งธนู 
มีขนาดพื้นที่ประมาณ 1,100 ไร่ประกอบไปด้วยต้นไม้สีเขียวอย่างต้นสน ดอกไม้นานาชนิด และหน้าผาหิน 
จุดชมวิวสูงสุดมีความสูงที่ 250 เมตร โดยจะมีทางเดินรอบเกาะจึงเป็นที่ออกก าลังกาย เดินเล่น กินลมชมวิว 
ปิคนิคของชาวเมืองปูซาน ภายในสวนแทจงแด ประกอบไปด้วย   Taejongsa Temple , Gumyeongsa Temple . 
ประภาคารยงโด(Yeongdo Lighthouse)เป็นจุดชมวิวที่สูงที่สุดของสวนแห่งน้ี,ลานชมวิวแทจองแด(Taejongdae 
Observatory)เป็นอาคารรูปทรงกลมขนาดใหญ่ ที่เป็นจุดชมวิวที่สวยงาม ,หนา้ผาหินและชายหาดที่เป็นหินกรวด 
ที่เป็นสัญญลักษณ์หน่ึงของสวนแห่งน้ี ภายในสวนแทจงแดงจะมีการบริการโดยรถน าเที่ยวของอุทยาน “Danubi 
Train” แวะจอดตามสถานีให้ท่านได้ลงไปสัมผัสกับบรรยากาศ ความสวยงามของทะเล และหน้าผาสูงชัน 
เรียกวา่มาที่น่ีที่เดียวก็อิ่มเอมความประทบัใจไปทั้งวนัเลยทีเดียว 
 



 

 
 
 
 
 
น าท่านชมวิว Oryukdo Island หรือ หมู่เกำะออยุคโด เรียงตัวกันออกจากฝ่ังไปทางตอนใต้ของเมืองปูซาน 
สามารถมองเห็นได้ชดัเจนจากแผ่นดิน บางครั้งจะเห็นว่ามี 5 เกาะ บางครั้ งจะเห็น 6 เกาะ ขึ้ นอยูก่ ับน ้ าขึ้นน ้ าลง 
ท าใหไ้ดช่ื้อวา่ ออยคุโด ที่แปลวา่ 5 6 เกาะ เป็นเกาะที่เป็นหินทั้งหมดเป็นหน่ึงในอนุสรณ์ของชาติ มีเพยีงเกาะเดียว 
ที่ใหญ่ที่สุดที่มีคนอยูอ่าศยั และมีประภาคารตั้งอยู ่ประกอบไปดว้ยเกาะ Usakdo, Surido, Gonggotdo, Guldo  
และเกาะ Deungdaedo ที่มีประภาคารอยู ่นอกจากน้ีมีทางเดินลอยฟ้า ออยคุโด สร้างจากหนา้ผายืน่ออกไปในทะเล  
ยาวประมาณ 35 เมตร มีพื้นที่ท าด้วยกระจกหนา 50 mm เคลือบดว้ยสารกนักระสุนเพื่อเพิ่มความปลอดภัยเข็งแรง 
อยูต่รงแนวที่เป็นเส้นแบ่งระหวา่งทะเลตะวนัออกและทะเลใตข้องเกาหลี สามารถชมพระอาทิตยข์ึ้นได ้ที่น่ีเป็นอีก 
หนึ่งจุดชมววิที่มีช่ือเสียงของเมืองปูซาน (ชมทางเดินลอยฟ้า ขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศ) จากนั้นพาทุกท่านเดินทางสู่ 
โ บ ส ถ์  Jukseong เ ป็ น โ บ ส ถ์ ห รื อ ค ริ ส ต จั ก ร 
ที่ สวยที่ สุดใน เมื อ งปูซานแห่งหน่ึง  โบสถ์แห่ งน้ีอยู่ติ ดริมทะเล 
เป็นสถานที่ศกัดิ์ สิทธ์ิที่ชาวเมืองปูซานนกัท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาท่องเที่
ยว โบสถ์แห่งน้ีไดร้ับการประดบัประดา ตกแต่งทั้งภายในและ ภายนอก 
ด้วยศิ ลปะผสมผสานอย่างสวยงาม  มี คุณค่ าทั้ งท างด้าน  ศิ ลป ะ 
ด้านความสวยงาม  และด้านจิตใจ วิวทิวทัศน์ โดยรอบ  ตัวโบสถ์ 
ง ด ง า ม ต า ม ธ ร ร ม ช า ติ มี โ ข ด หิ น ลั ก ษ ณ ะ แ ป ล ก ต า แ ล ะ ล้ อ ม ร อ บ 
ดว้ยทะเลเป็นสถานที่ที่ไม่ควรพลาดเมื่อเดินทางมาเมืองปูซาน 
น าท่านช้อปป้ิ ง Lotte Premium Outlet แห่งใหม่ในเมื องปูซาน  ซ่ึงมีร้านค้าหลากหลายกว่า 150  ร้านค้า  
และมีสินค้าราคาถูก หลากหลายแบรนด์  ไม่วา่จะเป็นเส้ือผ้า รองเท้า กระเป๋า เคร่ืองใช้ในบ้าน นาฬิกา แว่นตา 
ฯลฯทั้งแบรนด์เกาหลี และแบรนด์ดังๆมากมาย อาทิเช่น Adidas , Nike , New Balance, MCM , Armami , Calvin 
Klein , DKNY, Guess, Escada ฯลฯ 

 
 
 
 
ค ่ำ                รับประทำนอำหำรค ่ำ เมนหูมูย่ำง 

 จำกนั้นน ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพัก HOTEL THE MARK HAEUNDAE หรือเทียบเท่ำ 

วันท่ี 4              ร้ำนน ้ำมันสนเข็มแดง -วัดแฮดอง ยงกุงซำ - คอสเมติก - APEC HOUSE – สะพำนกวำงอันแดเคียว  –
ปูซำนทำวเวอร์ - ดำวทำวน์  

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม หรือ ภัตตำคำร 
พาท่าน เดินทางต่อที่  ร้ำนน ้ ำมันสนเข็มแดง มหัศจรรย์แห่งธรรมชาติ  ผ่ านผลงานการวิจัยม ากมายจาก 



 

มหาวทิยาลัยแห่งชาติโซล ประเทศเกาหลีใต้ มีสรรพคุณช่วยลดไขมันและน ้ าตาลในกระแสเลือด ป้องกนัการเกิด 
เส้นเลือด  ตีบ แตก ตัน และสามารถล้างสารพิษในร่างกาย เพื่อเพิม่ภูมิต้านทานและท าให้อายยุืนแบบชาวเกาหลี 
ซ่ึงก าลงัเป็นส่ิงที่ไดร้ับความนิยมจากคนในประเทศเกาหลีเป็นอยา่งมาก  
จากนั้นพาท่านนมัสการพระที่ วัดแฮดง ยงกุงซำ (Haedong Yonggungsa Temple) เป็นวดัที่สร้างบนโขดหิน 
ริมชายหาดที่แตกต่างไปจากวดัส่วนใหญ่ในประเทศเกาหลี  ที่มักจะสร้างอยู่ตามเชิงเขา วดัแห่งน้ีถูกสร้างขึ้ น 
โดยพระอาจารย ์Naong เมื่อปี 1376 ในช่วงรัชสมัยของกษตัริย์ Uwang แห่งราชวงศ์ Goryeo จากนั้นในปี 1970 
ได้มีการบูรณะด้วยความพิถีพิถันเพื่อให้คงไวซ่ึ้งเอกลักษณ์และความงดงามแบบดั้ งเดิม จากประตูซุ้มมังกร 
สีทองอร่าม ลอดผ่านอุโมงค์ขนาดเล็ก ไปสู่ทางเดินบันไดหิน 108 ขั้น เป็นจุดชมวิวความงดงามของทะเล 
บริเวณวดัประดิษฐานพระพทุธรูปศักดิ์ สิทธ์ิองค์สีด า ตั้งตระหง่านอยู่บนโขดหิน ทางเดินเป็นสะพานที่ทอดยาว 
เข้าสู่บริเวณตัววดั ประกอบไปด้วยวิหารและศาลาเรียงรายลดหลั่นกันไปตามโขดหิน โดยบริเวณด้านหน้า 
ของวหิารหลกั มีเจดียสู์ง 3 ชั้น และสิงโต 4 ตวั เป็นสัญลกัษณ์ของความสนุก, ความโกรธ, ความเศร้า และความสุข 
นอกจากน้ี ภายในวดัประดิษฐาน เจ้าแม่กวนอิม , พระสังกัจจายน์องค์สีทองอร่าม , ศาลาราย ว ัดแห่งน้ีเป็น 
สถานที่ศกัดิ์ สิทธ์ิคู่บา้นคู่เมืองของคนปูซาน เป็นสถานที่ที่เหล่าพทุธศาสนิกชนเกาหลี  

จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ ศูนย์รวมเคร่ืองส าอางค์ Midam Cosmetic ประเภทเวชส าอางค์ที่หมอศัลยกรรมเกาหลี 
ร่วมออกแบบมากมาย เช่น ผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวหนา้ เคร่ืองส าอางค์ หลากหลายแบรนด์ และอื่นๆอีกมากมาย อาทิเช่น 
B2B ,Closee Dr.,Rojukiss ,etc นอกจากน้ียงัมีครีมที่โด่งดงั  อาทิเช่น ครีมเมือกหอยทาก , เซรั่มพิษงู , ครีมโบท็อก , 
Aloevera Gel . ครีมน ้าแตก , BB Cream , etc 

เท่ียง รับประทำนอำหำร เมนูจิมดัก 
แล้วพาท่านเยี่ยมชม นูรี มำรู หรือ ตั้งอยูท่ี่ทะเลแฮอุนแด เป็นอาคาร APEC ที่ใชใ้นการประชุม สุดยอดผู้น าเอเปก 
ครั้งที่ 13 ในปี 2005 เป็นอาคารที่ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษ อาคารทั้งหมดใชก้ระจกกนักระสุน หากมองจากอาคาร 
ออกมาแลว้ จะสามารถเห็นววิของสะพานควางอนัได ้ 
 
 
 
 

 
 

สะพานกวางอันแดเคียว(BusanGwangandaegyoBridge)เป็นสะพานข้ามทะเลยาว 7.4 กิโลเมตร จากเขต 
Namcheon-dong ไปที่ยา่น Centum City เป็นสะพานขา้มทะเลที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลี เมื่ออยูบ่นสะพานจะเห็นววิ 
มุมกวา้งที่สวยงาม ไดท้ั้งววิเมืองปูซาน และทอ้งทะเลของปูซาน ที่มีทั้งเกาะและชายหาดมากมาย 



 

จากนั้นพาท่านชมววิเมือง ณ ปูซำนทำวเวอร์ (Busan Tower) ตั้งอยู่ใน 
สวนยองดูซาน (Yongdusan Park) เป็นอุทยานแห่งชาติ ตั้งอยูบ่นเนินเขา 
ใจกลางเมือง เป็นสถานที่พกัผ่อนหย่อนใจ หอคอยน้ีสูงประมาณ 120 
เมตร ถือเป็น Landmark ส าคัญของเมือง ส าหรับชั้ นแรกของหอคอย 
เป็นบริเวณขายของที่ระลึก และงาน หตัถกรรม แบบดั้งเดิมของเกาหลี 
เช่น   พ วงกุญแจ , เคร่ือ งป้ันดิน เผ า , ตุ๊ กตา และอื่ น ๆอีกมากมาย 

คนที่มาเที่ยวที่นี่ ส่วนมากจะเป็นคู่รัก ทั้งชาวเกาหลีและนักท่องเที่ยวต่างชาติ คู่รักส่วนมากจะเตรียมกุญแจ 
มาคล้องตรง ที่ราวระเบียงรอบฐานของหอคอย  เพราะมีความเช่ือว่าคู่รักที่ได้มาคล้องกุญแจที่นี่จะรักกัน  
ยาวนานตลอดไป (ราคาไม่รวมค่ากุญแจ) ส่วนด้านบนสุดของหอคอยเป็นจุดส าหรับชมวิวทิ วทัศน์  
ของเมืองปูซานแบบพาโนราม่า 360 องศา (ไม่รวมค่าลิฟท์)     
จากนั้ นพาท่าน เดินทางสู่ ดำวทำวน์   แหล่งช้อปป้ิงสินค้าท้องถิ่น ช่ือดัง อาทิ เส้ือผ้า รองเท้า กระเป๋ า 
เค ร่ื อ งส าอ าง เค ร่ือ งป ร ะดั บ  NEW BALANCE , NIKE , ADIDAS สั ม ผัส ป ร ะ สบ ก ารณ์ ช้อ ป ป้ิ ง 
ที่เร้าใจที่สุดของคุณ 

 
  

  
  
 
ค ่ำ                 รับประทำนอำหำรค ่ำ เมนูหมูหมักซอสย่ำง 

จำกนั้นน ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพัก HOTEL THE MARK HAEUNDAE หรือเทียบเท่ำ 

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม หรือ ภัตตำคำร  
น าท่านช้อปป้ิงสินค้าปลอดภาษี  ดิว ต้ีฟรี ( Duty Free Shop) ที่นี่ มี สินค้าปลอดภาษีชั้ นน าให้ท่านเลือกซ้ือ 
มากมายกวา่ 500 ชนิด  น ้ าหอม เส้ือผา้ เคร่ืองส าอาง กระเป๋า นาฬิกา เคร่ืองประดบั หลากหลาย   แบรนด์ดงั อาทิเช่น 
Dior ,Chanel , Prada ,Louis Vuitton ,MCM ,Rolex ฯลฯ 
จากนั้ นน าท่ านชม ร้ำนสมุนไพร(Korea Herb) ใหม่ล่าสุดของเกาหลี  โดยมีก ารจดลิขสิทธ์ิเรียบร้อยแล้ว 
เป็นสมุนไพรเมล็ดฮอตเก  (ฮอตเกนามู) ทางการแพทยเ์รียกวา่ ผลไมท้อง มีรสเปร้ียว ดีส าหรับบุคคลที่ นิยมดื่มเหล้า 
ชา กาแฟ น ้ าอัดลม ฯลฯ เมล็ดฮอตเก จะช่วยในการลา้งสารพิษที่ตกคา้งหรือไขมนัที่สะสมอยู่ภายในผนงัของตับ 
หรือไต ช่วยใหต้บัหรือไตของท่านแข็งแรงขึ้น ซ่ึงยงัส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายของท่านเอง 

เท่ียง        รับประทำนอำหำรกลำงวัน เมนูชำบู 
 จากนั้ นพาท่านเดินทางสู่ ร้ำนละลำยเงินวอนหรือ Supermarket ที่น่ีมีขนม  พื้นเมืองเกาหลีหลากชนิด อาทิเช่น 

ขนมขา้วพอง ช็อคโกแลตส้ม กิมจิ ส้มอบแห้ง มาม่า วุน้เส้น รวมไปถึงของใชใ้นครัวเรือน เช่น ตะเกียบ ถ้วยใส่ขา้ว 
กะทะ ลูกบอลซกัผ้า  เคร่ืองส าอางชั้นน า Etude , Skinfood และของฝากของที่ระลึกมีใหท้่านได้เลือกซ้ือมากมาย 
พร้อมทั้งมีบริการบรรจุกล่องตามเง่ือนไขของร้าน 

 

วันท่ี 5             Duty Free – ศูนย์สมุนไพร – ซุปเปอร์มำร์เก็ต –ศูนย์โสม – กรุงเทพฯ 



 

จากนั้นน าท่านสู่ ศูนย์โสม (Ginseng Center)  ศูนย์โสมแห่งน้ีรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่อาย ุ6 ปี 
ซ่ึงถือวา่เป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด  ภายในจะมีเจา้หนา้ที่ใหค้วามรู้เกี่ยวกบัตน้โสมและการปลูกโสม พร้อมอธิบาย  
คุณสมบติัและผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโสม ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือโสมที่มีคุณภาพดีที่สุดและราคาถูก กลบัไปบ ารุงร่างกาย 
หรือฝากญาติผูใ้หญ่ที่ท่านรักและนบัถือ  

20.35 น.        เหินฟ้ากลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบินโคเรียนแอร์ เท่ียวบินท่ี  KE 661 
00.20 น.        ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ 
 

FLIGHT DETAILS 

KE662 BKK-PUS 01.40-08.35 

KE661 PUS-BKK 20.35-00.20 
 

 

อตัรำค่ำบริกำร 
เดือน วันเดินทำง สำยกำรบิน อัตรำค่ำบริกำร พักเด่ียว 

พฤศจิกำยน 09 – 13 พ.ย. // 23 – 27 พ.ย. 

KE 

20,900 

5,900 

ธันวำคม 07 – 11 ธ.ค. // 22 – 26 ธ.ค. 22,900 

มกรำคม 11 – 15 ม.ค. // 25 – 29 ม.ค. 20,900 

กุมภำพันธ์ 08 – 12 ก.พ. // 22 – 26 ก.พ. 20,900 

มีนำคม 08 – 12 มี.ค. // 22 – 26 มี.ค. 20,900 

**หมำยเหตุ ผู้ร่วมเดินทำงต้องไม่น้อยกว่ำ 15 ท่ำน 
อัตรำนี้รวม 

 ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นประหยดั (ตัว๋กรุ๊ป) ตามเส้นทางที่ระบุในรายการ   
 ค่าโรงแรมที่พกัตามรายการระบุ (สองท่านต่อหนึ่งหอ้ง) 
 ค่าเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบ ุ
 ค่าอาหาร และเคร่ืองดื่มตามรายการระบ ุ



 

 ค่ารถรับส่ง ตามรายการระบ ุ
 น ้ำด่ืมท่ำนละ 1  ขวด / คน / วัน 
 ค่าภาษสีนามบินทุกแห่ง (ข้ึนอยู่กับกำรผันแปรของภำษีน ้ำมัน ณ วันน้ันๆ) 
 ค่ามคัคุเทศก์ของบริษทัจากกรุงเทพฯ คอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ  
 ค่าประกนัอุบตัิเหตุคุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 
 
อัตรำนี้ไม่รวม 

 ค่าท าหนงัสือเดินทาง 
 ค่าธรรมเนียมแจง้เขา้ - ออกของบุคคลต่างดา้ว ค่าวซ่ีาเขา้ประเทศของบุคคลต่างดา้ว (ถา้ม)ี 
 ค่าธรรมเนียมวซ่ีาพเิศษส าหรับบุคคลต่างดา้ว หรือยืน่วีซ่าเร่งด่วน ซ่ึงบริษทัฯ จะเรียกเก็บเพิม่เป็นกรณีตามจริง  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัเช่น ค่าโทรศพัท์ โทรสาร โทรเลข ค่าซกัรีด ค่าอาหาร-เคร่ืองดื่มนอกเหนือจากรายการ  
 ค่ามินิบาร์ ค่าชมภาพยนตร์ช่องพเิศษภายในหอ้งพกั และค่าใชจ่้ายอื่นๆ ที่ไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าน ้ าหนกักระเป๋าเกินพกิดั (สายการบินก าหนดใหไ้ม่เกินท่านละ 20 กก.) 
 ค่ำทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น หัวหน้ำทัวร์ คนขับรถท่ำนละ 35,000 วอน หรือ 1,100 บำท/คน/ทิป 

 ค่ำใช้จ่ำยอันเนื่องมำจำกควำมล่ำช้ำของสำยกำรบิน, เหตุสุดวิสัย, กำรเมือง หรือ ภัยธรรมชำติ ฯลฯ 

 ค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7% และค่ำภำษีกำรบริกำรหักณ ท่ีจ่ำย 3% (ในกรณีท่ีต้องกำรขอใบเสร็จมีภำษี)  
 
หมำยเหตุ  
 รายการ และราคาส าหรับผูร่้วมเดินทางผูใ้หญ่อยา่งนอ้ย 30 ท่าน เดินทางไป และกลบัพร้อมคณะ 
 รายการน้ีเป็นเพยีงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้ับการยนืยนัจากบริษทัฯ อีกครั้งหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองที่นัง่กบั 

สายการบิน และโรงแรมที่พกัในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย อยา่งไรก็ตามรายการน้ีอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
 ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงขึ้น บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิที่จะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบิน 

ตามสถานการณ์ดงักล่าว 
 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีเกิดความเสียหาย หรือสูญหาย ส าหรับกระเป๋าเดินทาง หรือของมีคา่ส่วนตวัของท่าน

ระหวา่งการเดินทาง 
 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ และขอสงวนสิทธ์ิในกำรไม่คืนเงินไม่ว่ำท้ังหมด หรือบำงส่วน ในกรณีท่ีผู้เดินทำงมิได้รับอนุญำตให้

เดินทำงเข้ำ หรือออกนอกประเทศ อันเนื่องมำจำกกำรพิจำรณำของเจ้ำหน้ำท่ีตรวจคนเข้ำเมือง หรือ มีส่ิงผิดกฎหมำย หรือ 
เอกสำรเดินทำงไม่ถูกต้อง หรือ กำรถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนเงินไม่ว่ำท้ังหมด หรือบำงส่วน ด้วยเหตุอันเนื่องมำจำกควำมผิดพลำด  
ควำมล่ำช้ำ กำรเปล่ียนแปลงบริกำรของสำยกำรบิน บริษัทขนส่ง หรือหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง เหตุกำรณ์ทำงกำรเมือง กำรจลำจล  
ภัยธรรมชำติ อันนอกเหนือจำกควำมควบคุม 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนเงินไม่ว่ำท้ังหมด หรือบำงส่วน ในกรณีท่ีผู้เดินทำงไม่ใช้บริกำรบำงส่วนหรือท้ังหมด โดยควำม
สมัครใจของผู้เดินทำงเอง และ/หรือไม่เดินทำงไปพร้อมคณะ และ/หรือไม่ปรำกฏตัวในวันเดินทำง 



 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ีไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัเวลา 
การจราจร สภาพอากาศ และเหตุสุดวสัิยอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นได ้ทั้งน้ี เพือ่ความปลอดภยั และประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายเพิม่เติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย  
การสูญหาย หรือจากอุบตัิเหตุต่างๆ 

 มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไมม่ีสิทธ์ิในการใหค้ าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทน บริษทัฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูม้ีอ านาจของบริษทัฯ ก ากบัเท่านั้น 

 เด็ก หมายถึง ผูท้ีม่ีอายนุอ้ยกวา่ 12 ปี 
 หนังสือเดินทำงจะต้องมีอำยุเหลือมำกกว่ำ 6 เดือน นับจำกวันเดินทำง  
 *.*.*. น ้ำหนักกระเป๋ำคนละ 20 กิโล คนละ 1 ใบ เท่ำนั้น *.*.*. 
เง่ือนไขกำรให้บริกำร 

1. การจองครั้งแรก มดัจ าท่านละ 10,000 บำทภายใน 2 วนัหลงัการจอง และช าระทั้งหมดก่อนเดินทางภายใน 20 วนั 

หากเป็นช่วงเทศกาลหรือวนัหยดุยาวช าระทั้งหมดก่อนเดินทางภายใน 30วนั   
(การไม่ช าระเงินค่ามดัจ า หรือช าระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงบัการจ่ายไม่วา่ดว้ยสาเหตุใดใด ผูจ้ดัมีสิทธิยกเลิกการจดั 
หรือยกเลิกการเดินทาง)  

2. ในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศที่ระบุในรายการ 
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

กำรยกเลิก 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนัขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 36-44 วนั เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 10,000 บาท 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-35 วนั เก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาทวัร์ 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 22-29 วนั เก็บค่าใชจ่้าย 80% ของราคาทวัร์ 

 ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกวา่ 1 - 21 วนั เก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100 % ของราคาทวัร์  

**ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนช่ือผูเ้ดินทางได*้* 

 กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลที่ตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ 
รวมถึงเที่ยวบินพเิศษเช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์ทั้งหมด 

หมำยเหตุ : รำยกำรทัวร์สำมำรถเปล่ียนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม 

 

 

 

**ต้ังแต่วันท่ี 01 พฤษภำคม 2558 เป็นต้นไป  ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเก็บค่ำประกันส ำหรับท่ำนท่ีต้องสงสัยว่ำ แอบแฝงมำ 

เป็นนักท่องเท่ียว เน่ืองจำกทำงแลนด์เกำหลี ได้รับกำรแจ้งเตือนมำจำกกรมตรวจคนเข้ำเมืองเกำหลี และสำยกำรบิน เพรำะมีลูกค้ำท่ี 

เดินทำงไปเกำหลี เพ่ือจุดประสงค์อ่ืน เช่น ไปท ำงำนในประเทศเกำหลี โดยบริษัทฯ จ ำเป็นต้องเก็บค่ำประกันเพ่ือให้ลูกค้ำเดินทำง ไป-
กลับ พร้อมกรุ๊ป เป็นจ ำนวนเงิน  100 ดอลล่ำ (3,300บำท)  และจะคืนให้เม่ือลูกค้ำเดินทำงกลับถึงประเทศไทยพร้อมกรุ๊ป และผ่ำน 

กำรตรวจสอบของกรมแรงงำน และตรวจคนเข้ำเมืองประเทศเกำหลี ดังนั้นทำงบริษัทฯจึงใคร่ขอควำมร่วมมือมำ ณ ท่ีนี้ด้วยค่ะ  


