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นั่งกระเช้าลอยฟ้า–เรือเต่าจ าลอง โคบุ๊คซอน -ตลาดปลาจุนกัง  

สวนสาธารณะ นายพล อีซุนชิน-ปูซานทาวเวอร-์หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน 

สะพานเดินทะเล Sky Walkway -สวนริมทะเล แทจงแด วัดแฮดอง ยงกุงซา 

APEC HOUSE–สะพานกวางอันแดเคียว -ร้านน  ามันสนเข็มแดง –คอสเมติก 

 หมู่เกาะออยุคโด –โบสถ ์Jukseong-ศูนย์โสม –ศูนย์สมุนไพร–ซุปเปอร์มาร์เก็ต 

 Lotte Premium Outlet – Duty Free – ดาวทาวน์  – กรุงเทพฯ 
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  น าท่านบินลัดฟ้าโดยสายการบินจินแอร์ (LJ)  
  พักปูซาน 3 คืน ระดบัมาตรฐาน 
  อาหารทานครบทุกมื อ  
  ราคานี รวมตั๋วเครื่องบินและภาษีสนามบินเรียบร้อยแล้ว 
 

วันแรก           กรุงเทพฯ – ปูซาน (ประเทศเกาหลีใต้)    

19.30 น.   คณะพร้อมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารขาออก ช้ัน 4  สายการบินจินแอร์ ทางเข้าที่ 7 
แถว P  เจ้าหน้าท่ีจากบริษัท คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวก 

วันที่ 2         สนามบินนานาชาติกิมแฮ – นั่งกระเช้าลอยฟ้า – เรือเต่าจ าลอง โคบุ๊คซอน -ตลาดปลาจุนกัง – สวนสาธารณะ นาย
พล อีซุนชิน 

22.55 น.    ออกเดินทางสู่ ปูซาน ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบินจินแอร์ LJ012 
 06.10 น.    ถึง สนามบินคิมแฮ เมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต ้(เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ช่ัวโมง) 

หลังจากพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากรแล้ว  ไกด์ท้องถิ่นคอยต้อนรับทุกท่าน ....  
จากนั้นพาท่านชม ทิวทัศน์ชายฝั่งทะเลใต้ท่ีสวยงามของประเทศเกาหลีใต้แบบพาโนรามา 360 องศา กับกระเช้าลอยฟ้า 
Hallyeosudo Landscape Cable Car พาท่านขึ้นไปบนยอดเขา Mireuksan ชมทัศนียภาพท่ีน่าตื่นตาของชายฝั่งทะเล และเกาะ
แก่งมากมายที่สวยงามของเมืองปูซานกระเช้าแต่ละคันจะมีช่ือเรียกต่างกันไปและสามารถจผุู้โดยสารได้ ประมาณแปดท่าน ระยะทาง
จากสถานีต้นทาง – สถานนีปลายทาง 1,975 เมตร ยาวที่สดุในเกาหลีใต้ ใช้เวลาจากลานชมวิวถึงยอดเขาเพียง9นาทีเท่านั้นเมื่อข้ึนไป
ถึงยอดเขาท่านจะดืม่ด่ ากับทัศนียภาพของ เมืองTongyeong ทางทิศเหนือเป็นเนินเขาที่มีป่าไม้อุดมสมบูรณ ์ทิศใต้จะพบกับความงาม
ของเกาะแก่งต่างๆที่กระจายอยู่ตามชายฝั่ง หากท่านมองไปยังเส้นขอบฟ้าทางทิศตะวันออกเฉียงใต้คุณอาจจะเห็นเกาะ Tsushima 
ของญี่ปุ่นที่อยู่ห่างออกไป ประมาณ 80 กิโลเมตรที่แห่งนี้ในแตล่ะปมีีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากกว่าหน่ึงล้านคน (หมายเหตุ นั่งกระเช้า
ลอยฟ้า หรือ Cable Car ขึ นอยูก่ับสภาพอากาศในแต่ละวนั) 
 
 
 
 
 

เท่ียง       รับประทานอาหารกลางวัน เมนูซุปปลาต้มใส่ซอสเกาหลสีไตล์ปูซาน 
พาท่านแวะชม เรือเต่าจ าลอง หรือ โคบุ๊คซอน ณ Gangguan Harbor เปรียบเสมือน “เมืองนโปลีของอิตาลี่” ความเป็นของเรือเต่า 
โดยนายพลอีซุนซินเป็นผู้คิดสรา้งอาวุธชนิดพิเศษข้ึนมารับมือกับข้าศึก ส าหรับเรือเต่านี้ มีรูปร่างแบนค่อนข้างเทอะทะ ขับเคลื่อนด้วย
ก าลังฝีพาย ทุกด้านของล าเรือปิดไว้อย่างมิดชิด โผล่ก็แต ่ปลายกระบอกปืนใหญ่เท่าน้ันขณะทีด่าดฟ้านั้นถูกคลุมด้วยแผ่นเหล็กและยัง
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เต็มไปด้วยหนามแหลม เพื่อป้องกันมิให้ ข้าศึกส่งทหารขึ้นมาบนเรือกลยุทธ์ของเรือเต่านอกจากจะโจมตีด้วยปืนใหญ่แล้วยังใช้ การพุ่ง
เข้าชนเพื่อท าลายเรือรบ ฝ่ายข้าศกึอีกด้วยโดยมีการรบครั้งหนึ่งที่เรอืเต่าสามารถท าลายเรือรบญี่ปุ่นได้ถึงห้าสิบล าในวันเดียว เรือเต่านี้
เอง ที่ท าให้ฝ่ายเกาหลสีามารถท าลายกองเรือฝ่ายญี่ปุ่นไดเ้ป็นจ านวนมากท าให้เส้นทางการล าเลียงของญี่ปุ่นต้องประสบ ปัญหาจนไม่
อาจสนับสนุนกองทหารที่ท าการรบอยู่ในคาบสมุทรได้การรบไดด้ าเนินยืดเยื้อเป็นเวลา หลายปีจนกระทั่ง ถึงปีค.ศ.1598 กองทัพญี่ปุ่นก็
พ่ายแพ้ และล่าถอยออกไปจากคาบสมุทรเกาหลจีนหมดสิ้น 
 
 
 
 
 
แล้วน าท่านแวะ ตลาดปลาจนุกัง Jungang Premium Fish Market  ใกล้กับท่าเรือ Gangguan ที่น่ีถือเป็นตลาดสด พื้นเมืองส าคญั
ของคนปูซาน เพราะเมืองปูซานเปน็เมืองชายทะเลอาชีพหลักคือประมง และอู่ต่อเรือที่น่ีจึงเป็น ตลาดคา้ปลาและอาหารทะเลที่ไดร้ับ
ความนิยมของชาวเกาหลีใต้ ภายในตลาดท่าน สามารถเลือกซื้ออาหารทะเลสด และสามารถน าไปประกอบอาหารทานกันแบบสดๆ ใน
สไตล์ที่คณุชอบ นอกจากนี้ยังมีร้านค้าประเภทอาหารทะเลแห้ง เช่น ปลาแห้ง ปลาหมึกแห้ง กุ้งแห้ง และกิมจิที่ท าจาก ปลาหมึกทีเ่ป็น
ที่นิยมให้ท่านเลือกชิมและเลือกซือ้เป็นของฝาก อีกด้วย  
 
 
 
 
 
 
จากนั้นพาท่าน สัมผสัดินแดนแห่งธรรมชาตสิวนสาธารณะ นายพล ลีซุน ชิน  Yi Sun-sin Park ที่สงบร่มรื่น ให้ความรู้สึกกลับสู่
ธรรมชาติ แตกต่างจากความสับสนวุ่นวายในเมือง โอบล้อมด้วย ต้นไม้น้อยใหญ่ทีร่่มรื่น และวิวทะเลสวยงาม ในอดีตสถานท่ีแห่งนี้เคย
เป็นสมรภูมยิุทธนาวีระหว่าง เกาหลีและญี่ปุ่นในสมัยราชวงศ์โชซอล ที่เลื่องช่ือ(สงครามฮันซัน)ที่จารกึในประวัติศาสตร์ ภายใต้การ
บัญชาการ ของอีซุน-ชินกับกองทัพญี่ปุ่นจนต้อง ถอนก าลังออกไปอย่างพ่ายแพ้  ดังนั้นชาวเกาหลีพรอ้มใจกัน สร้างอนุสาวรีย์นายพล Yi 
Sun-sin Park เพื่อเป็นเกียรติ และยกย่องให้เป็นวีรบรุุษผู้ยิ่งใหญต่ลอดกาล ชาวเกาหลีมองเขาในฐานะ ชายผู้กล้าหาญ อดทน 
แข็งแกร่ง เสียสละ และจงรักภักดตี่อประเทศชาต ิ
 
 
 
 
 
 

ค่ า                   รับประทานอาหารค่ า เมนูพุลโกกี 

 จากนั นน าท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL THE MARK HAEUNDAE หรือเทียบเท่า 
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วันที่ 3       หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน - สะพานเดินทะเล Sky Walkway - สวนริมทะเล แทจงแด –หมู่เกาะออยุคโด –โบสถ์ 
Jukseong 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หรือ ภัตตาคาร 
พาท่านสู่ หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน (Gamcheon Culture Village) หรือเรยีกว่า “Korea’s Santorini (ซานโตรินี่เกาหลี)โดย
ช่ือเรียกนี้มาจากลักษณะอันโดดเด่นของหมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน หมู่บ้านที่ตั้งอยู่บน เนินเขา เรียงตวัสลับกันไปมาสีสันสดใส ใน
อดีตหมู่บ้านนีเ้คยเป็นที่อยู่อาศยัของของผู้ลี้ภัยสงครามเกาหลี จนในปี 2009 รัฐบาลเกาหลี ได้ส่งเสรมิการท่องเที่ยวมีการพัฒนา
ปรับปรุงทัศนียภาพ ให้น่าอยู่มากยิ่งข้ึน โดยปรับเปลี่ยน หมู่บ้านคัมชอนให้มีสีสันโดดเด่นด้วยการทาส ีวาดภาพ ตามก าแพงและตัว
บ้าน ให้ดูสดใส น่ารัก บ้านเรือน หลายหลังเปลีย่นเป็นสตูดโิอและแกลลอรี่บางจุดก็เป็นร้านขายสินค้า ท้ังสินค้าพ้ืนเมือง สินค้า
สมัยใหม่ รวมไปถึงรา้นกาแฟ และได้โด่งดังจากซีรีย่์เรื่อง Running Man ที่มาถ่ายท าที่น่ี จึงท าให้หมูบ่้านวัฒนธรรมคมัชอน แห่งนี้
เป็นที่รู้จัก มีนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีและต่างประเทศมาเที่ยวกันมาก 
 
 
 
 
 
 

 แล้วพาท่านชม สะพานเดินทะเล หรือ Sky walk way อยู่ในบริเวณของ ชายหาดซองโด (Songdo Beach) ซองโด (Songdo)นั้น
แปลว่าเกาะสน เพราะชายหาดนีม้ีป่าสนอยู่บริเวณปลายสุดของหาด สะพานเดินทะเล เป็นสถานท่ีท่องเที่ยวแห่งใหม่ ซึ่งถือว่าเป็น
แลนด์มาร์คของหาดซองโดเลยทีเดียว ตัวสะพานยื่นออกไปในทะเล เปรียบเสมือนเราเดินอยู่บนทะเล สะพานทอดยาวยาวประมาณ 
104 เมตร ในส่วนพ้ืนของสะพานสามารถมองเห็น น้ าทะเลผ่านกระจกนิรภัย สกายวอร์คจะมลีานหินใหญ่ๆ ให้ถ่ายรูปบรรยากาศและ
สองข้างทางมองเห็นวิวทิวทัศน์ สวยงาม  นอกจากนี้ยังเป็นที่ถ่ายท ารายการ เช่น We Got Married ท าให้เป็นที่นิยมอย่างมากส าหรับ
คนเกาหล ี

 
 
 
 

 
 
เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน เมนูหมูผัดพริกเกาหลี  

จากนั้นพาท่านเข้าสู ่ สวนแทจงแด (Taejongdae Park) ตั้งอยู่ที่เกาะยงโด ทางตะวันตกเฉียงใต้ของใจกลางเมือง สวนแทจงแด
ตั้งช่ือตามกษัตรย์ของเกาหลีช่ือ TaeJong Mu-Yeol ที่ชอบเดินทางมาที่นี่เพื่อยิงธนู มีขนาดพื้นท่ีประมาณ 1,100 ไร่ประกอบไป
ด้วยต้นไม้สเีขียวอย่างต้นสน ดอกไม้นานาชนิดและหน้าผาหิน จดุชมวิวสูงสุดมีความสูงที่ 250 เมตร โดยจะมีทางเดินรอบเกาะจึง
เป็น ที่ออกก าลังกาย เดินเล่น กินลมชมวิว ปิคนิคของชาวเมืองปูซาน ภายใน สวนแทจงแด ประกอบไปด้วย  Taejongsa 
Temple , Gumyeongsa Temple.ประภาคารยงโด(Yeongdo Lighthouse) เป็นจุดชมวิวท่ีสูงที่สุดของ สวนแห่งนี,้ลานชมวิวแท
จองแด (TaejongdaeObservatory) เป็นอาคาร รูปทรงกลมขนาดใหญ่ที่เป็นจดุชมวิว ที่สวยงาม,หน้าผาหินและชายหาดที่เป็น หิน
กรวดที่เป็น สัญญลักษณ์หนึ่งของสวนแห่งนี้ ภายในสวนแทจงแด จะมีการบริการโดยรถน าเที่ยว ของอุทยาน “Danubi Train” 
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แวะจอดตามสถานีให้ท่านได้ลงไปสัมผสักับ บรรยากาศ ความสวยงามของทะเล และหน้าผาสูงชัน เรยีกว่ามาที่น่ีที่เดียวก็อิ่มเอม
ความประทับใจ ไปท้ังวันเลยทีเดียว 
 
 
 
 
 
 
น าท่านชมวิว Oryukdo Island หรือ หมู่เกาะออยุคโดเรียงตัวกันออกจากฝั่งไปทางตอนใต้ของเมืองปูซาน สามารถมองเห็นได้
ชัดเจนจากแผ่นดิน บางครั้งจะเหน็ว่ามี 5 เกาะ บางครั้งจะเห็น 6 เกาะ ขึ้นอยู่กับน้ าข้ึนน้ าลง ท าให้ได้ชื่อว่า ออยุคโด ที่แปลว่า 5 6 
เกาะ เป็นเกาะที่เป็นหินท้ังหมดเปน็หนึ่ง ในอนุสรณ์ของชาติ มีเพียงเกาะเดยีว ท่ีใหญ่ที่สุดทีม่ีคนอยู่อาศัย และมีประภาคารตั้งอยู่ 
ประกอบไปด้วยเกาะ Usakdo, Surido, Gonggotdo, Guldo และเกาะDeungdaedo ที่มีประภาคารอยู่นอกจากนี้มีทางเดินลอย
ฟ้าออยุคโดสร้างจากหน้าผายื่นออกไปในทะเล 
ยาวประมาณ 35 เมตร มีพื้นท่ีท าด้วยกระจกหนา 50 mm เคลือบด้วยสารกันกระสุนเพื่อเพิ่มความปลอดภัยเข็งแรง 
อยู่ตรงแนวที่เป็นเส้นแบ่งระหว่าง ทะเลตะวันออกและทะเลใต้ของเกาหลี สามารถชมพระอาทิตย์ขึ้นได้ ที่น่ีเป็นอีก หนึ่งจุดชมวิวท่ีมี
ช่ือเสียง ของเมืองปูซาน (ชมทางเดินลอยฟ้า ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) จากนั้นพาทุกท่านเดินทางสู่ โบสถ์ Jukseong เป็นโบสถ์หรือ
คริสตจักร ท่ีสวยท่ีสุดในเมืองปูซานแห่งหนึ่ง โบสถ์แห่งน้ีอยู่ติดริมทะเล เป็นสถานท่ีศักดิส์ิทธ์ิ ที่ชาวเมอืงปูซานนักท่องเที่ยวนิยม
เดินทางมาท่องเที่ยว โบสถ์แห่งนีไ้ด้รับการประดับประดา ตกแต่ง ทั้งภายในและ ภายนอก ด้วยศลิปะผสมผสานอย่างสวยงาม มี
คุณค่าทั้งทางด้าน ศิลปะ ด้านความสวยงาม และด้านจิตใจ วิวทิวทัศน์โดยรอบ ตัวโบสถ ์งดงามตามธรรมชาตมิีโขดหินลักษณะ
แปลกตาและล้อมรอบ 
 ด้วยทะเลเป็นสถานท่ีทีไ่ม่ควรพลาดเมื่อเดินทางมาเมืองปูซาน 
น าท่านช้อปปิ้ง Lotte Premium Outlet แห่งใหม่ในเมืองปูซาน ซึ่งมีร้านค้า
หลากหลายกว่า 150 ร้านค้า  และมีสินคา้ราคาถูก หลากหลายแบรนด์  ไม่ว่าจะเป็น
เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องใช้ในบ้าน นาฬิกา แว่นตา ฯลฯทั้งแบรนด์เกาหลี และแบ
รนด์ดังๆมากมาย อาทิเช่น Adidas , Nike , New Balance, MCM , Armami , Calvin 
Klein , DKNY, Guess, Escada ฯลฯ 

 
 
 
 
 
 
ค่ า                รับประทานอาหารค่ า เมนูทัคคัลบี (ไก่ผัดซอสสีแดง) 

 จากนั นน าท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL THE MARK HAEUNDAE หรือเทียบเท่า 
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วันที่ 4         ร้านน  ามันสนเข็มแดง -วัดแฮดอง ยงกุงซา - คอสเมติก - APEC HOUSE – สะพานกวางอันแดเคียว  –ปูซานทาว
เวอร์ - ดาวทาวน์  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หรือ ภัตตาคาร 
พาท่านเดินทางต่อที ่ร้านน  ามันสนเข็มแดง มหัศจรรย์แห่งธรรมชาติ ผ่านผลงานการวิจยัมากมายจาก มหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล 
ประเทศเกาหลีใต้ มีสรรพคณุช่วยลดไขมันและน้ าตาลในกระแสเลือด ป้องกันการเกิด เส้นเลือด  ตีบ แตก ตัน และสามารถล้างสารพิษ
ในร่างกาย เพื่อเพิ่มภูมติ้านทานและท าให ้อายุยืนแบบชาวเกาหลี ซึ่งก าลังเป็นสิ่งที่ได้รับความนิยมจากคนในประเทศเกาหลเีป็นอย่าง
มาก  
จากนั้นพาท่านนมัสการพระที่ วัดแฮดงยงกุงซา(Haedong Yonggungsa Temple) เป็นวัดที่สร้าง บนโขดหิน ริมชายหาดที่
แตกต่างไปจากวดัส่วนใหญ่ในประเทศเกาหลีทีม่ักจะสร้างอยู ่ตามเชิงเขา วัดแห่งน้ี ถูกสร้างขึ้นโดย พระอาจารย์ Naong เมื่อปี 1376 
ในช่วงรัชสมัยของกษัตริย์ Uwang แห่งราชวงศ์ Goryeo จากนั้นในปี 1970 ได้มีการบูรณะด้วยความพิถีพิถันเพื่อให้คงไว้ซึ่งเอกลักษณ์
และความงดงามแบบดั้งเดิม จากประตูซุม้มังกร สีทองอร่าม ลอดผา่นอุโมงค์ขนาดเล็ก ไปสู่ทางเดินบนัไดหิน 108 ข้ัน เป็นจุดชมวิว
ความงดงามของทะเล บริเวณวดัประดิษฐานพระพุทธรูปศักดิส์ิทธ์ิองค์สีด า ตั้งตระหง่านอยู ่บนโขดหินทางเดินเป็นสะพานท่ี ทอดยาว
เข้าสู่บรเิวณตัววัด ประกอบไปด้วยวิหารและศาลาเรียงราย ลดหลั่นกันไปตามโขดหิน โดยบรเิวณด้านหน้า ของวิหารหลัก มีเจดียส์ูง 3 
ช้ัน และสิงโต 4 ตัว เป็นสัญลักษณ์ของความสนุก, ความโกรธ, ความเศร้า และความสุข นอกจากน้ี ภายในวัดประดิษฐาน เจ้าแม่
กวนอิม, พระสังกัจจายน์องค์สีทองอร่าม, ศาลาราย วัดแห่งนี้เป็น สถานท่ีศักดิ์สิทธ์ิคู่บ้านคู่เมืองของคนปูซาน เป็นสถานท่ีที่เหล่า
พุทธศาสนิกชนเกาหลี  

 
 
 
 
 
 

จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ ศูนยร์วมเครื่องส าอางค์ Midam Cosmetic ประเภทเวชส าอางค ์ที่หมอศัลยกรรม เกาหลรี่วม
ออกแบบมากมาย เช่น ผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวหน้า เครื่องส าอางค์ หลากหลายแบรนด์และอื่นๆ อีกมากมาย อาทิเช่น 
B2B ,Closee Dr.,Rojukiss ,etc นอกจากน้ียังม ีครีมที่โด่งดัง  อาทิเช่น ครีมเมือกหอยทาก , เซรั่มพษิงู , ครีมโบท็อก , 
Aloevera Gel . ครีมน้ าแตก , BB Cream , etc 

เท่ียง  รับประทานอาหาร เมนูจิมดัก (ไก่พะโล้ผัดวุ้นเส้นเสน้แบน) 
แล้วพาท่านเยี่ยมชม นูร ีมารู ตั้งอยู่ท่ีทะเลแฮอุนแด เป็นอาคาร APEC ที่ใช้ในการประชุม สุดยอดผูน้ า เอเปก ครั้งท่ี 13 ในป ี
2005 เป็นอาคารที่ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษ อาคารทั้งหมดใช้กระจกกันกระสุน หากมองจาก อาคารออกมาแล้ว จะสามารถ
เห็นวิวของสะพานควางอันได้  
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สะพานควางอัน (BusanGwangandaegyo Bridge) เป็นสะพานข้าม    ทะเลยาว  7.4 กิโลเมตร จากเขต Namcheon-
dong ไปท่ีย่าน Centum City เป็นสะพานข้ามทะเลที่ใหญ่ทีสุ่ดในเกาหลี เมื่ออยู่บนสะพาน จะเห็นววิ มุมกว้างที่สวยงาม ได้
ทั้งวิวเมืองปูซาน และท้องทะเลของ ปูซาน ที่มีท้ังเกาะและชายหาดมากมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากนั้นพาท่านชมวิวเมือง ณ ปูซานทาวเวอร์ 
(Busan Tower) ตั้งอยู่ใน สวนยองดูซาน (Yongdusan Park) เปน็อุทยานแห่งชาติ ตั้งอยู่บนเนินเขา ใจกลางเมือง เป็นสถานท่ี
พักผ่อนหย่อนใจ หอคอยนี้สูงประมาณ 120 เมตร  ถือเป็น Landmark ส าคญัของเมือง ส าหรบัช้ันแรกของหอคอย เป็นบริเวณ ขาย
ของที่ระลึก และงาน หัตถกรรม แบบดั้งเดิมของเกาหลี เช่น  พวงกุญแจ, เครื่องปั้นดินเผา, ตุ๊กตา และอื่นๆอีกมากมาย คนท่ีมา
เที่ยวท่ีนี่ ส่วนมาก จะเป็น คู่รัก ท้ังชาวเกาหลีและนักท่องเที่ยวตา่งชาติ คู่รักส่วนมากจะเตรียมกุญแจ มาคล้องตรง ท่ีราวระเบยีง
รอบ ฐานของหอคอย  เพราะมีความเช่ือว่าคู่รักท่ีได้มาคล้องกุญแจทีน่ี่จะรักกัน ยาวนานตลอดไป (ราคาไม่รวมค่ากุญแจ)  ส่วนด้าน
บนสุดของหอคอยเป็นจดุส าหรับชมวิวทิวทัศน์ ของเมืองปูซาน แบบพาโนราม่า 360 องศา  (ไม่รวมค่าลิฟท์)     
จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ ดาวทาวน์  แหล่งช้อปปิ้งสินค้าท้องถิ่น ช่ือดังอาทิเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องส าอาง เครื่องประดับ 
NEW BALANCE , NIKE , ADIDAS สัมผสัประสบการณ์ช้อปปิ้ง ท่ีเรา้ใจท่ีสุดของคุณ 

 
  
 
 
 
 
 
 

ค่ า                 รับประทานอาหารค่ า เมนูหมหูวานย่างสไตล์ปูซาน 
จากนั นน าท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL THE MARK HAEUNDAE หรือเทียบเท่า 
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เช้า 
 
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หรือ ภัตตาคาร 
น าท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี ดิวตี ฟรี ( Duty Free Shop) ที่น่ีมีสินค้าปลอดภาษีช้ันน าให้ท่านเลอืกซื้อ มากมายกว่า 500  ชนิด  
น้ าหอม เสื้อผ้า เครื่องส าอาง กระเป๋า นาฬิกา เครื่องประดับ หลากหลาย     แบรนด์ดัง อาทิเช่น Dior ,Chanel , Prada ,Louis 
Vuitton ,MCM ,Rolex   ฯลฯ 

จากนั้นน าท่านชม ร้านสมุนไพร(Korea Herb) ใหม่ล่าสดุของเกาหลี โดยมีการจดลิขสิทธ์ิเรยีบร้อยแล้ว เป็นสมุนไพรเมล็ดฮอตเก  
(ฮอตเกนามู) ทางการแพทย์เรียกว่า ผลไม้ทอง มีรสเปรี้ยว ดสี าหรบับุคคลที่ นิยมดื่มเหล้า ชา กาแฟ น้ าอัดลม ฯลฯ เมลด็ฮอตเก จะ
ช่วยในการล้างสารพิษท่ีตกค้างหรอืไขมันท่ีสะสม อยู่ภายในผนังของตับ หรือไต ช่วยให้ตับหรือไตของท่านแข็งแรงข้ึน ซึ่งยังส่งผลดี
ต่อสุขภาพรา่งกายของท่าน 

เท่ียง        รับประทานอาหารกลางวัน เมนูชาบู ชาบู 
 จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ ร้านละลายเงินวอนหรือ Supermarket ที่น่ีมีขนม  พื้นเมืองเกาหลีหลากชนิด อาทิเช่น ขนมข้าวพอง ช็อค

โกแลตส้ม กิมจิ ส้มอบแห้ง มามา่ วุ้นเส้น รวมไปถึงของใช้ในครัวเรือน เช่น ตะเกียบ ถ้วยใส่ข้าว กะทะ ลูกบอลซักผา้  เครื่องส าอาง
ช้ันน า Etude , Skinfood  และของฝากของที่ระลึกมีให้ท่านได้เลือกซื้อมากมาย พร้อมทั้งมีบริการบรรจุกล่องตามเง่ือนไขของร้าน 

 
 
 

จากนั้นน าท่านสู่ ศูนย์โสม (Ginseng Center)  ศูนย์โสมแห่งน้ีรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมท่ีอายุ 6 ปี ซึ่งถือว่าเป็นโสมที่
มีคุณภาพดีท่ีสดุ  ภายในจะมีเจ้าหน้าท่ีให้ความรู้เกี่ยวกับต้นโสมและการปลูกโสม พร้อมอธิบาย คุณสมบัติและผลิตภัณฑ์ทีผ่ลติจาก
โสม ให้ท่านได้เลือกซื้อโสมที่มีคณุภาพดีที่สดุและราคาถูก กลบัไปบ ารุงร่างกาย หรือฝากญาติผู้ใหญ่ที่ท่านรักและนับถือ  

19.05 น.   เหินฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินจินแอร์ เท่ียวบินที่  LJ011 
22.30 น.   ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภมูิโดยสวสัดิภาพ 
 

FLIGHT DETAILS 

LJ012 BKK-PUS 22.55 – 06.10+1 

LJ011 PUS-BKK 19.05 – 22.30   

 

อัตราคา่บริการ 

เดือน วันเดินทาง สายการบิน อัตราค่าบริการ พักเดี่ยว 

กรกฏาคม 
06-10 ก.ค // 11 – 15 ก.ค // 13 – 17 ก.ค 

18 – 22 ก.ค // 20 – 24 ก.ค 

JINAIR 

(LJ) 
13,900  5,900 

วันที่ 5             Duty Free – ศูนย์สมนุไพร – ซุปเปอร์มาร์เก็ต –ศูนย์โสม – กรุงเทพฯ 



 

9 
TMTJHNTLJ_P11_Hi Korea Busan Series Lover 

สิงหาคม 
24 – 28 ส.ค // 31 – 04 ก.ย 13,900 

22 – 26 ส.ค//29 – 02 ก.ย 14,900 

กันยายน 
05 – 09 ก.ย // 07 – 11 ก.ย //12 – 16 

ก.ย  
14,900 

**หมายเหตุ ผู้ร่วมเดินทางต้องไมน่้อยกว่า 20 ท่าน 

อัตรานี้รวม 

 ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ช้ันประหยดั (ตั๋วกรุ๊ป) ตามเส้นทางที่ระบุในรายการ   

 ค่าโรงแรมที่พักตามรายการระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง) 

 ค่าเข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการระบ ุ

 ค่าอาหาร และเครื่องดื่มตามรายการระบุ 

 ค่ารถรับส่ง ตามรายการระบ ุ

 น  าด่ืมท่านละ 1  ขวด / คน / วัน 

 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง (ขึ นอยู่กบัการผันแปรของภาษีน  ามนั ณ วันนั นๆ) 

 ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ คอยอ านวยความสะดวกแก่ทา่นตลอดการเดินทางในต่างประเทศ  

 ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 

 

อัตรานี้ไม่รวม 

 ค่าท าหนังสือเดินทาง 

 ค่าธรรมเนียมแจ้งเขา้ - ออกของบุคคลต่างดา้ว ค่าวีซ่าเขา้ประเทศของบุคคลต่างด้าว (ถ้ามี) 

 ค่าธรรมเนียมวีซา่พิเศษส าหรับบุคคลต่างด้าว หรือยื่นวีซ่าเร่งด่วน ซึง่บริษัทฯ จะเรยีกเก็บเพิ่มเป็นกรณีตามจริง  

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเช่น ค่าโทรศัพท ์โทรสาร โทรเลข ค่าซักรีด ค่าอาหาร-เครื่องดืม่นอกเหนือจากรายการ  

 ค่ามินิบาร์ ค่าชมภาพยนตร์ช่องพิเศษภายในห้องพัก และค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ท่ีไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 

 ค่าน้ าหนักกระเป๋าเกินพิกัด (สายการบินก าหนดใหไ้ม่เกินท่านละ 15 กก.) 

 ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น หัวหน้าทัวร์ คนขับรถท่านละ 45,000 วอน หรือ 1,300 บาท/คน/ทิป 

 ค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากความลา่ช้าของสายการบิน, เหตุสุดวิสัย, การเมือง หรือ ภัยธรรมชาติ ฯลฯ 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีการบริการหักณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีที่ต้องการขอใบเสร็จมีภาษี) 
 
หมายเหตุ  
 รายการ และราคาส าหรับผู้ร่วมเดนิทางผู้ใหญ่อย่างน้อย 30 ท่าน เดินทางไป และกลบัพร้อมคณะ 
 รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองที่น่ังกับ 
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สายการบิน และโรงแรมที่พักในตา่งประเทศเป็นที่เรียบร้อย อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน ตามสถานการณ์

ดังกล่าว 
 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีเกดิความเสียหาย หรือสูญหาย ส าหรับกระเป๋าเดินทาง หรือของมีค่าส่วนตัวของท่านระหว่างการเดินทาง 
 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ และขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินไม่ว่าทั งหมด หรือบางส่วน ในกรณีที่ผู้เดินทางมิได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้า หรือ

ออกนอกประเทศ อันเนื่องมาจากการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ มีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ 
การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินไม่ว่าทั งหมด หรือบางส่วน ด้วยเหตุอันเนื่องมาจากความผิดพลาด  
ความล่าช้า การเปลี่ยนแปลงบริการของสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เหตุการณ์ทางการเมือง การจลาจล  
ภัยธรรมชาติ อันนอกเหนือจากความควบคุม 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินไม่ว่าทั งหมด หรือบางส่วน ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ใช้บริการบางส่วนหรือทั งหมด โดยความสมัครใจของผู้
เดินทางเอง และ/หรือไม่เดินทางไปพร้อมคณะ และ/หรือไม่ปรากฏตัวในวันเดินทาง 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับเวลา การจราจร สภาพอากาศ 
และเหตุสดุวิสัยอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัย และประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 

 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพิ่มเตมิที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย  
การสญูหาย หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ 

 มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มสีิทธ์ิในการให้ค าสญัญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของ
บริษัทฯ ก ากับเท่าน้ัน 

 เด็ก หมายถึง ผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 12 ปี 
 หนังสือเดินทางจะต้องมีอายุเหลอืมากกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง 
 *.*.*. น  าหนักกระเป๋าคนละ 15 กิโล คนละ 1 ใบ เท่านั น *.*.*. 
เง่ือนไขการให้บริการ 

1. การจองครั้งแรก มัดจ าท่านละ 10,000 บาทภายใน 2 วันหลังการจอง และช าระทั้งหมดก่อนเดินทางภายใน 20 วัน 

หากเป็นช่วงเทศกาลหรือวันหยุดยาวช าระทั้งหมดก่อนเดินทางภายใน 30วัน   
(การไม่ช าระเงินค่ามดัจ า หรือช าระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จดัมีสิทธิยกเลิกการจัด หรือยกเลิกการ
เดินทาง)  

2. ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศท่ีระบุในรายการ บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

การยกเลิก 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันข้ึนไป คืนเงินทั้งหมด 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21-29 วัน เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-20 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร ์

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 80% ของราคาทัวร์ 
 ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 - 6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร ์ 

**ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิก หรือเปลีย่นช่ือผู้เดินทางได้** 
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 กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตมีัดจ ากับสายการบินหรือผา่นตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น 
Charter Flight, Extra Flight จะไม่มกีารคืนเงินมัดจ า หรือค่าทัวร์ทั้งหมด 

หมายเหตุ : รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 
 
 

 
 

**ตั้งแต่วนัที ่01 พฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเกบ็ค่าประกนัส าหรับท่านทีต้่องสงสัยว่า แอบแฝงมา 

เป็นนักท่องเทีย่ว เนื่องจากทางแลนด์เกาหล ีได้รับการแจ้งเตอืนมาจากกรมตรวจคนเข้าเมอืงเกาหล ีและสายการบนิ เพราะมลูีกค้าที ่
เดนิทางไปเกาหล ีเพือ่จุดประสงค์อืน่ เช่น ไปท างานในประเทศเกาหล ีโดยบริษัทฯ จ าเป็นต้องเกบ็ค่าประกนัเพือ่ให้ลูกค้าเดนิทาง ไป-
กลบั พร้อมกรุ๊ป เป็นจ านวนเงนิ  100 ดอลล่า (3,300บาท)  และจะคนืให้เมือ่ลูกค้าเดนิทางกลบัถงึประเทศไทยพร้อมกรุ๊ป และผ่าน การ
ตรวจสอบของกรมแรงงาน และตรวจคนเข้าเมอืงประเทศเกาหล ีดงันั้นทางบริษัทฯจงึใคร่ขอความร่วมมอืมา ณ ทีน่ีด้้วยค่ะ 


