
 

 

นัง่กระเชา้ลอยฟ้า–เรอืเต่าจ าลอง โคบ ุค๊ซอน -ตลาดปลาจนุกงั  

สวนสาธารณะ นายพล อีซนุชิน-ปซูานทาวเวอร-์หม ู่บา้นวฒันธรรมคมัชอน 

สะพานเดินทะเล Sky Walkway -สวนรมิทะเล แทจงแด วดัแฮดอง ยงกงุซา 

APEC HOUSE–สะพานกวางอนัแดเคียว -รา้นน ้ามนัสนเข็มแดง –คอสเมติก 

 หม ู่เกาะออยคุโด –โบสถ ์Jukseong-ศนูยโ์สม –ศนูยส์มนุไพร–ซปุเปอรม์ารเ์กต็ 

 Lotte Premium Outlet – Duty Free – ดาวทาวน ์ – กรงุเทพฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 น าท่านบินลดัฟ้าโดยสายการบิน 5 ดาว KE  

 พกัปซูาน 3 คืน ระดบัมาตรฐาน 

 อาหารทานครบทกุม้ือ☺☺☺ พิเศษ KOREAN BBQ BUFFET@JAGALJI 



 

 ราคาน้ีรวมตัว๋เครือ่งบินและภาษีสนามบินเรยีบรอ้ยแลว้ 

 

วนัแรก           กรุงเทพฯ – ปูซาน (ประเทศเกาหลใีต้) 

21.00 น.   คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4  สายการบินโคเรียนแอร์. ทางเขา้ท่ี 6  
แถว M เจา้หนา้ท่ีจากบริษทั คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

วนัที ่2         สนามบินนานาชาตกิมิแฮ – นั่งกระเช้าลอยฟ้า – เรือเต่าจ าลอง โคบุ๊คซอน -ตลาดปลาจุนกงั – สวนสาธารณะ นายพล 
อซุีนชิน  

01.40น.    ออกเดินทางสู่ ปูซาน ประเทศเกาหลใีต้ โดยสายการบิน KE662 
08.45 น.    ถึง สนามบินคมิแฮ เมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต ้ (เวลาทอ้งถ่ินเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 

หลงัจากพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้  ไกดท์อ้งถ่ินคอยตอ้นรับทุกท่าน ....  
จากนั้นพาท่านชม ทิวทศัน์ชายฝ่ังทะเลใตท่ี้สวยงามของประเทศเกาหลีใตแ้บบพาโนรามา 360 องศา กบักระเชา้ลอยฟ้า 
Hallyeosudo Landscape Cable Car พาท่านข้ึนไปบนยอดเขา Mireuksan ชมทศันียภาพท่ีน่าต่ืนตาของชายฝ่ังทะเล 
และเกาะแก่งมากมายท่ีสวยงามของเมืองปูซาน กระเชา้แต่ละคนัจะมีช่ือเรียกต่างกนัไปและสามารถจุผูโ้ดยสาร 
ไดป้ระมาณแปดท่าน ระยะทางจากสถานีตน้ทาง – สถานนีปลายทาง 1,975 เมตร ยาวท่ีสุดในเกาหลีใต ้
ใชเ้วลาจากลานชมววิถึงยอดเขาเพียง 9 นาทีเท่านั้น เม่ือข้ึนไปถึงยอดเขา ท่านจะด่ืมด ่ากบัทศันียภาพของเมือง 
Tongyeong  ทางทิศเหนือเป็นเนินเขาท่ีมีป่าไมอุ้ดมสมบูรณ์ ทิศใตจ้ะพบกบัความงามของเกาะแก่งต่างๆ 
ท่ีกระจายอยูต่ามชายฝ่ัง หากท่านมองไปยงัเสน้ขอบฟ้าทางทิศตะวนัออกเฉียงใต ้ คุณอาจจะเห็นเกาะ Tsushima 
ของญ่ีปุ่นท่ีอยูห่่างออกไปประมาณ 80 กิโลเมตร ท่ีแห่งน้ีในแต่ละปีมีนกัท่องเท่ียวมาเยอืนมากกวา่หน่ึงลา้นคน 
(หมายเหตุ นั่งกระเช้าลอยฟ้า หรือ Cable Car ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศในแต่ละวนั) 
 
 
 
 
 

เทีย่ง       รับประทานอาหารกลางวนั เมนูซุปปลาต้มใส่ซอสเกาหลสีไตล์ปูซาน 
พาท่านแวะชม เรือเต่าจ าลอง หรือ โคบุ๊คซอน ณ Gangguan Harbor เปรียบเสมือน “เมืองนโปลีของอิตาล่ี” 
ความเป็นของเรือเต่า โดยนายพลอีซุนซินเป็นผูคิ้ดสร้างอาวธุชนิดพิเศษข้ึนมารับมือกบัขา้ศึก ส าหรับเรือเต่าน้ี 
มีรูปร่างแบนค่อนขา้งเทอะทะ ขบัเคล่ือนดว้ยก าลงัฝีพาย ทุกดา้นของล าเรือปิดไวอ้ยา่งมิดชิด โผล่ก็แต่ปลายกระบอก 
ปืนใหญ่เท่านั้น ขณะท่ีดาดฟ้านั้นถูกคลุมดว้ยแผน่เหลก็และยงัเตม็ไปดว้ยหนามแหลม เพ่ือป้องกนัมิใหข้า้ศึก 
ส่งทหารข้ึนมาบนเรือ กลยทุธ์ของเรือเต่านอกจากจะโจมตีดว้ยปืนใหญ่แลว้ ยงัใชก้ารพุง่เขา้ชนเพ่ือท าลายเรือรบ 
ฝ่ายขา้ศึกอีกดว้ย โดยมีการรบคร้ังหน่ึงท่ีเรือเต่าสามารถท าลายเรือรบญ่ีปุ่นไดถึ้งหา้สิบล าในวนัเดียว เรือเต่าน้ีเอง 
ท่ีท าใหฝ่้ายเกาหลีสามารถท าลายกองเรือฝ่ายญ่ีปุ่นไดเ้ป็นจ านวนมาก ท าใหเ้สน้ทางการล าเลียงของญ่ีปุ่นตอ้งประสบ 
ปัญหาจนไม่อาจสนบัสนุนกองทหารท่ีท าการรบอยูใ่นคาบสมุทรได ้ การรบไดด้ าเนินยดืเยื้อเป็นเวลาหลายปี 
จนกระทัง่ถึง ปี ค.ศ. 1598 กองทพัญ่ีปุ่นก็พา่ยแพแ้ละล่าถอยออกไปจากคาบสมุทรเกาหลีจนหมดส้ิน 
 



 

 
 
 
 
แลว้น าท่านแวะ ตลาดปลาจุนกงั Jungang Premium Fish Market  ใกลก้บัท่าเรือ Gangguan ท่ีน่ีถือเป็นตลาดสด 
พ้ืนเมืองส าคญัของคนปูซาน เพราะเมืองปูซานเป็นเมืองชายทะเลอาชีพหลกัคือประมงและอู่ต่อเรือ ท่ีน่ีจึงเป็น 
ตลาดคา้ปลาและอาหารทะเลท่ีไดรั้บความนิยมของชาวเกาหลีใต ้ ภายในตลาดท่านสามารถเลือกซ้ืออาหารทะเลสด 
และสามารถน าไปประกอบอาหารทานกนัแบบสดๆ ในสไตลท่ี์คุณชอบ นอกจากน้ียงัมีร้านคา้ประเภทอาหารทะเลแหง้ 
เช่นปลาแหง้ ปลาหมึกแหง้ กุง้แหง้ และกิมจิท่ีท าจากปลาหมึกท่ีเป็นท่ีนิยมใหท่้านเลือกชิมและเลือกซ้ือเป็นของฝาก 
อีกดว้ย  
 
 
 
 
จากนั้นพาท่าน สมัผสัดินแดนแห่งธรรมชาติสวนสาธารณะ นายพล ลซุีน ชิน  Yi Sun-sin Park ท่ีสงบร่มร่ืน 
ใหค้วามรู้สึกกลบัสู่ธรรมชาติ แตกต่างจากความสบัสนวุน่วายในเมือง โอบลอ้มดว้ย ตน้ไมน้อ้ยใหญ่ท่ีร่มร่ืน และ 
ววิทะเลสวยงาม ในอดีตสถานท่ีแห่งน้ีเคยเป็นสมรภูมิยทุธนาวรีะหวา่งเกาหลีและญ่ีปุ่นในสมยัราชวงศโ์ชซอล 
ท่ีเล่ืองช่ือ (สงครามฮนัซนั) ท่ีจารึกในประวติัศาสตร์ ภายใตก้ารบญัชาการของอี ซุน-ชิน กบักองทพัญ่ีปุ่นจนตอ้ง 
ถอนก าลงัออกไปอยา่งพา่ยแพ ้  ดงันั้นชาวเกาหลีพร้อมใจกนัสร้างอนุสาวรียน์ายพล Yi Sun-sin Park เพ่ือเป็นเกียรติ 
และยกยอ่งใหเ้ป็นวรีบุรุษผูย้ิง่ใหญ่ตลอดกาล ชาวเกาหลีมองเขาในฐานะ ชายผูก้ลา้หาญ อดทน แขง็แกร่ง เสียสละ 
และจงรักภกัดีต่อประเทศชาติ 
 
 
 
 
 

ค า่                   รับประทานอาหารค า่ เมนูพุลโกก ี
 จากนั้นน าท่านเข้าสู่ทีพ่กั HOTEL THE MARK HAEUNDAE หรือเทยีบเท่า 

วนัที ่3          หมู่บ้านวฒันธรรมคมัชอน - สะพานเดนิทะเล Sky Walkway - สวนริมทะเล แทจงแด –หมู่เกาะออยุคโด –โบสถ์ 
Jukseong 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หรือ ภตัตาคาร 
พาท่านสู่ หมู่บ้านวฒันธรรมคมัชอน (Gamcheon Culture Village) หรือเรียกวา่ “Korea’s Santorini 
(ซานโตริน่ีเกาหลี)โดยช่ือเรียกน้ีมาจากลกัษณะอนัโดดเด่นของหมู่บา้นวฒันธรรมคมัชอน หมู่บา้นท่ีตั้งอยูบ่น 
เนินเขา เรียงตวัสลบักนัไปมาสีสนัสดใส ในอดีตหมู่บา้นน้ีเคยเป็นท่ีอยูอ่าศยัของของผูล้ี้ภยัสงครามเกาหลี จนในปี 
2009 รัฐบาลเกาหลี ไดส่้งเสริมการท่องเท่ียวมีการพฒันาปรับปรุงทศันียภาพ ใหน่้าอยูม่ากยิง่ข้ึน โดยปรับเปล่ียน 
หมู่บา้นคมัชอนใหมี้สีสนัโดดเด่นดว้ยการทาสี วาดภาพ ตามก าแพงและตวับา้น ใหดู้สดใส น่ารัก บา้นเรือน 



 

หลายหลงัเปล่ียนเป็นสตูดิโอและแกลลอร่ีบางจุดก็เป็นร้านขายสินคา้ ทั้งสินคา้พ้ืนเมือง สินคา้สมยัใหม่ 
รวมไปถึงร้านกาแฟ และไดโ้ด่งดงัจากซีร่ียเ์ร่ือง Running Man ท่ีมาถ่ายท าท่ีน่ี จึงท าใหห้มู่บา้นวฒันธรรมคมัชอน 
แห่งน้ีเป็นท่ีรู้จกัมีนกัท่องเท่ียวชาวเกาหลีและต่างประเทศมาเท่ียวกนัมากข้ึน 
 
 

 แลว้พาท่านชม สะพานเดนิทะเล หรือ Sky walk way อยูใ่นบริเวณของ ชายหาดซองโด (Songdo Beach) ซองโด 
(Songdo)นั้นแปลวา่เกาะสน เพราะชายหาดน้ีมีป่าสนอยูบ่ริเวณปลายสุดของหาด สะพานเดินทะเล 
เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวแห่งใหม่ ซ่ึงถือวา่เป็นแลนดม์าร์คของหาดซองโดเลยทีเดียว ตวัสะพานยืน่ออกไปในทะเล 
เปรียบเสมือนเราเดินอยูบ่นทะเล สะพานทอดยาวยาวประมาณ 104 เมตร ในส่วนพ้ืนของสะพานสามารถมองเห็น 
น ้ าทะเลผา่นกระจกนิรภยั สกายวอร์คจะมีลานหินใหญ่ๆ ใหถ่้ายรูปบรรยากาศและสองขา้งทางมองเห็นววิทิวทศัน ์
สวยงาม  นอกจากน้ียงัเป็นท่ีถ่ายท ารายการ เช่น We Got Married ท าใหเ้ป็นท่ีนิยมอยา่งมากส าหรับคนเกาหลี 

 
 
 
 

 
 
เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั เมนู KOREAN BBQ BUFFET@JAGALJI 

จากนั้นพาท่านเขา้สู่  สวนแทจงแด (Taejongdae Park) ตั้งอยูท่ี่เกาะยงโด ทางตะวนัตกเฉียงใตข้องใจกลางเมือง 
สวนแทจงแดตั้งช่ือตามกษตัรยข์องเกาหลีช่ือ TaeJong Mu-Yeol ท่ีชอบเดินทางมาท่ีน่ีเพื่อยงิธนู 
มีขนาดพ้ืนท่ีประมาณ 1,100 ไร่ประกอบไปดว้ยตน้ไมสี้เขียวอยา่งตน้สน ดอกไมน้านาชนิด และหนา้ผาหิน 
จุดชมววิสูงสุดมีความสูงท่ี 250 เมตร โดยจะมีทางเดินรอบเกาะจึงเป็นท่ีออกก าลงักาย เดินเล่น กินลมชมววิ 
ปิคนิคของชาวเมืองปูซาน ภายในสวนแทจงแด ประกอบไปดว้ย  Taejongsa Temple , Gumyeongsa Temple . 
ประภาคารยงโด(Yeongdo Lighthouse)เป็นจุดชมววิท่ีสูงท่ีสุดของสวนแห่งน้ี,ลานชมววิแทจองแด(Taejongdae 
Observatory)เป็นอาคารรูปทรงกลมขนาดใหญ่ ท่ีเป็นจุดชมววิท่ีสวยงาม,หนา้ผาหินและชายหาดท่ีเป็นหินกรวด 
ท่ีเป็นสญัญลกัษณ์หน่ึงของสวนแห่งน้ี ภายในสวนแทจงแดงจะมีการบริการโดยรถน าเท่ียวของอทุยาน “Danubi 
Train” แวะจอดตามสถานีใหท่้านไดล้งไปสมัผสักบับรรยากาศ ความสวยงามของทะเล และหนา้ผาสูงชนั 
เรียกวา่มาท่ีน่ีท่ีเดียวก็อ่ิมเอมความประทบัใจไปทั้งวนัเลยทีเดียว 
 
 
 
 
 
 
 
น าท่านชมววิ Oryukdo Island หรือ หมู่เกาะออยุคโดเรียงตวักนัออกจากฝ่ังไปทางตอนใตข้องเมืองปูซาน 



 

สามารถมองเห็นไดช้ดัเจนจากแผน่ดิน บางคร้ังจะเห็นวา่มี 5 เกาะ บางคร้ังจะเห็น 6 เกาะ ข้ึนอยูก่บัน ้ าข้ึนน ้ าลง 
ท าใหไ้ดช่ื้อวา่ ออยคุโด ท่ีแปลวา่ 5 6 เกาะ เป็นเกาะท่ีเป็นหินทั้งหมดเป็นหน่ึงในอนุสรณ์ของชาติ มีเพียงเกาะเดียว 
ท่ีใหญ่ท่ีสุดท่ีมีคนอยูอ่าศยั และมีประภาคารตั้งอยู ่ประกอบไปดว้ยเกาะ Usakdo, Surido, Gonggotdo, Guldo  
และเกาะ Deungdaedo ท่ีมีประภาคารอยู ่นอกจากน้ีมีทางเดินลอยฟ้า ออยคุโด สร้างจากหนา้ผายืน่ออกไปในทะเล  
ยาวประมาณ 35 เมตร มีพ้ืนท่ีท าดว้ยกระจกหนา 50 mm เคลือบดว้ยสารกนักระสุนเพ่ือเพ่ิมความปลอดภยัเขง็แรง 
อยูต่รงแนวท่ีเป็นเสน้แบ่งระหวา่งทะเลตะวนัออกและทะเลใตข้องเกาหลี สามารถชมพระอาทิตยข้ึ์นได ้ท่ีน่ีเป็นอีก 
หน่ึงจุดชมววิท่ีมีช่ือเสียงของเมืองปูซาน (ชมทางเดินลอยฟ้า ข้ึนอยูก่บัสภาพอากาศ) จากนั้นพาทุกท่านเดินทางสู่ 
โบสถ ์Jukseong เป็นโบสถห์รือคริสตจกัร ท่ีสวยท่ีสุดในเมืองปูซานแห่งหน่ึง โบสถแ์ห่งน้ีอยูติ่ดริมทะเล 
เป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิท่ีชาวเมืองปูซานนกัท่องเท่ียวนิยมเดินทางมาท่องเท่ียว 
โบสถแ์ห่งน้ีไดรั้บการประดบัประดา ตกแต่งทั้งภายในและ ภายนอก 
ดว้ยศิลปะผสมผสานอยา่งสวยงาม มีคุณค่าทั้งทางดา้น ศิลปะ 
ดา้นความสวยงาม และดา้นจิตใจ ววิทิวทศัน์โดยรอบ ตวัโบสถ ์
งดงามตามธรรมชาติมีโขดหินลกัษณะแปลกตาและลอ้มรอบ 
 ดว้ยทะเลเป็นสถานท่ีท่ีไม่ควรพลาดเม่ือเดินทางมาเมืองปูซาน 
น าท่านชอ้ปป้ิง Lotte Premium Outlet แห่งใหม่ในเมืองปูซาน ซ่ึงมีร้านคา้หลากหลายกวา่ 150 ร้านคา้  
และมีสินคา้ราคาถูก หลากหลายแบรนด ์ ไม่วา่จะเป็นเส้ือผา้ รองเทา้ กระเป๋า เคร่ืองใชใ้นบา้น นาฬิกา แวน่ตา 
ฯลฯทั้งแบรนดเ์กาหลี และแบรนดด์งัๆมากมาย อาทิเช่น Adidas , Nike , New Balance, MCM , Armami , Calvin 
Klein , DKNY, Guess, Escada ฯลฯ 

 
 
 
 
ค า่                รับประทานอาหารค า่ เมนูทคัคลับี (ไก่ผดัซอสสีแดง) 

 จากนั้นน าท่านเข้าสู่ทีพ่กั HOTEL THE MARK HAEUNDAE หรือเทยีบเท่า 

วนัที ่4              ร้านน า้มนัสนเข็มแดง -วดัแฮดอง ยงกงุซา - คอสเมตกิ - APEC HOUSE – สะพานกวางอนัแดเคยีว  –
ปูซานทาวเวอร์ - ดาวทาวน์  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หรือ ภตัตาคาร 
พาท่านเดินทางต่อท่ี ร้านน า้มนัสนเข็มแดง มหศัจรรยแ์ห่งธรรมชาติ ผา่นผลงานการวจิยัมากมายจาก 
มหาวทิยาลยัแห่งชาติโซล ประเทศเกาหลีใต ้ มีสรรพคุณช่วยลดไขมนัและน ้ าตาลในกระแสเลือด ป้องกนัการเกิด 
เสน้เลือด  ตีบ แตก ตนั และสามารถลา้งสารพิษในร่างกาย เพ่ือเพ่ิมภูมิตา้นทานและท าใหอ้ายยุนืแบบชาวเกาหลี 
ซ่ึงก าลงัเป็นส่ิงท่ีไดรั้บความนิยมจากคนในประเทศเกาหลีเป็นอยา่งมาก  
จากนั้นพาท่านนมสัการพระท่ี วดัแฮดง ยงกงุซา (Haedong Yonggungsa Temple) เป็นวดัท่ีสร้างบนโขดหิน 
ริมชายหาดท่ีแตกต่างไปจากวดัส่วนใหญ่ในประเทศเกาหลี ท่ีมกัจะสร้างอยูต่ามเชิงเขา วดัแห่งน้ีถูกสร้างข้ึน 
โดยพระอาจารย ์ Naong เม่ือปี 1376 ในช่วงรัชสมยัของกษตัริย ์ Uwang แห่งราชวงศ ์ Goryeo จากนั้นในปี 1970 
ไดมี้การบูรณะดว้ยความพิถีพิถนัเพื่อใหค้งไวซ่ึ้งเอกลกัษณ์และความงดงามแบบดั้งเดิม จากประตูซุม้มงักร 
สีทองอร่าม ลอดผา่นอุโมงคข์นาดเลก็ ไปสู่ทางเดินบนัไดหิน 108 ขั้น เป็นจุดชมววิความงดงามของทะเล 



 

บริเวณวดัประดิษฐานพระพทุธรูปศกัด์ิสิทธ์ิองคสี์ด า ตั้งตระหง่านอยูบ่นโขดหิน ทางเดินเป็นสะพานท่ีทอดยาว 
เขา้สู่บริเวณตวัวดั ประกอบไปดว้ยวหิารและศาลาเรียงรายลดหลัน่กนัไปตามโขดหิน โดยบริเวณดา้นหนา้ 
ของวหิารหลกั มีเจดียสู์ง 3 ชั้น และสิงโต 4 ตวั เป็นสญัลกัษณ์ของความสนุก, ความโกรธ, ความเศร้า และความสุข 
นอกจากน้ี ภายในวดัประดิษฐาน เจา้แม่กวนอิม, พระสงักจัจายน์องคสี์ทองอร่าม, ศาลาราย วดัแห่งน้ีเป็น 
สถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิคูบ่า้นคูเ่มืองของคนปูซาน เป็นสถานท่ีท่ีเหล่าพทุธศาสนิกชนเกาหลี  
 
 

จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ ศูนยร์วมเคร่ืองส าอางค ์Midam Cosmetic ประเภทเวชส าอางคท่ี์หมอศลัยกรรมเกาหลี 
ร่วมออกแบบมากมาย เช่น ผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวหนา้ เคร่ืองส าอางค ์ หลากหลายแบรนด ์ และอ่ืนๆอีกมากมาย 
อาทิเช่น B2B ,Closee Dr.,Rojukiss ,etc นอกจากน้ียงัมีครีมท่ีโด่งดงั  อาทิเช่น ครีมเมือกหอยทาก , เซร่ัมพิษงู , 
ครีมโบท็อก , Aloevera Gel . ครีมน ้ าแตก , BB Cream , etc 

เทีย่ง  รับประทานอาหาร เมนูจมิดกั (ไก่พะโล้ผดัวุ้นเส้นเส้นแบน) 
แลว้พาท่านเยีย่มชม นูรี มารู ตั้งอยูท่ี่ทะเลแฮอุนแด เป็นอาคาร APEC ท่ีใชใ้นการประชุม สุดยอดผูน้ าเอเปก 
คร้ังท่ี 13 ในปี 2005 เป็นอาคารท่ีถูกออกแบบมาเป็นพิเศษ อาคารทั้งหมดใชก้ระจกกนักระสุน 
หากมองจากอาคาร ออกมาแลว้ จะสามารถเห็นววิของสะพานควางอนัได ้ 

 
 
 
 

 
 

สะพานกวางอนัแดเคยีว (BusanGwangandaegyoBridge)เป็นสะพานขา้มทะเลยาว 7.4 กิโลเมตร จากเขต 
Namcheon-dong ไปท่ียา่น Centum City เป็นสะพานขา้มทะเลท่ีใหญ่ท่ีสุดในเกาหลี เม่ืออยูบ่นสะพานจะเห็นววิ 
มุมกวา้งท่ีสวยงาม ไดท้ั้งววิเมืองปูซาน และทอ้งทะเลของปูซาน ท่ีมีทั้งเกาะและชายหาดมากมาย 
 
 
 
 
 
 
จากนั้นพาท่านชมววิเมือง ณ ปูซานทาวเวอร์ (Busan Tower) ตั้งอยูใ่น สวนยองดูซาน (Yongdusan Park) 
เป็นอุทยานแห่งชาติ ตั้งอยูบ่นเนินเขา ใจกลางเมือง เป็นสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ หอคอยน้ีสูงประมาณ 120 
เมตร ถือเป็น Landmark ส าคญัของเมือง ส าหรับชั้นแรกของหอคอย เป็นบริเวณขายของท่ีระลึก และงาน 
หตัถกรรม แบบดั้งเดิมของเกาหลี เช่น  พวงกญุแจ, เคร่ืองป้ันดินเผา, ตุก๊ตา และอ่ืนๆอีกมากมาย 
คนท่ีมาเท่ียวท่ีน่ี ส่วนมากจะเป็นคู่รัก ทั้งชาวเกาหลีและนกัท่องเท่ียวต่างชาติ คู่รักส่วนมากจะเตรียมกญุแจ 
มาคลอ้งตรง ท่ีราวระเบียงรอบฐานของหอคอย  เพราะมีความเช่ือวา่คู่รักท่ีไดม้าคลอ้งกญุแจท่ีน่ีจะรักกนั 



 

ยาวนานตลอดไป (ราคาไม่รวมคา่กญุแจ) ส่วนดา้นบนสุดของหอคอยเป็นจุดส าหรับชมววิทิวทศัน์ 
ของเมืองปูซานแบบพาโนราม่า 360 องศา (ไม่รวมค่าลิฟท)์     
 
 
 
 
 
 
จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ ดาวทาวน์  แหล่งชอ้ปป้ิงสินคา้ทอ้งถ่ิน ช่ือดงั อาทิเส้ือผา้ รองเทา้ กระเป๋า 
เคร่ืองส าอางเคร่ืองประดบั NEW BALANCE , NIKE , ADIDAS สมัผสัประสบการณ์ชอ้ปป้ิง 
ท่ีเร้าใจท่ีสุดของคุณ 

 
  

  
  
 
ค า่                 รับประทานอาหารค า่ เมนูหมูหวานย่างสไตล์ปูซาน 

จากนั้นน าท่านเข้าสู่ทีพ่กั HOTEL THE MARK HAEUNDAE หรือเทยีบเท่า 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หรือ ภตัตาคาร 
น าท่านชอ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษี ดวิตีฟ้รี ( Duty Free Shop) ท่ีน่ีมีสินคา้ปลอดภาษีชั้นน าใหท่้านเลือกซ้ือ 
มากมายกวา่ 500  ชนิด  น ้ าหอม เส้ือผา้ เคร่ืองส าอาง กระเป๋า นาฬิกา เคร่ืองประดบั หลากหลาย     แบรนดด์งั 
อาทิเช่น Dior ,Chanel , Prada ,Louis Vuitton ,MCM ,Rolex   ฯลฯ 
จากนั้นน าท่านชม ร้านสมุนไพร(Korea Herb) ใหม่ล่าสุดของเกาหลี โดยมีการจดลิขสิทธ์ิเรียบร้อยแลว้ 
เป็นสมุนไพรเมลด็ฮอตเก  (ฮอตเกนามู) ทางการแพทยเ์รียกวา่ ผลไมท้อง มีรสเปร้ียว ดีส าหรับบุคคลท่ี นิยมด่ืมเหลา้ 
ชา กาแฟ น ้ าอดัลม ฯลฯ เมลด็ฮอตเก จะช่วยในการลา้งสารพิษท่ีตกคา้งหรือไขมนัท่ีสะสมอยูภ่ายในผนงัของตบั 
หรือไต ช่วยใหต้บัหรือไตของท่านแขง็แรงข้ึน ซ่ึงยงัส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายของท่านเอง 

เทีย่ง        รับประทานอาหารกลางวนั เมนูชาบู ชาบู 
 จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ ร้านละลายเงนิวอนหรือ Supermarket ท่ีน่ีมีขนม  พ้ืนเมืองเกาหลีหลากชนิด อาทิเช่น 

ขนมขา้วพอง ช็อคโกแลตสม้ กิมจิ สม้อบแหง้ มาม่า วุน้เสน้ รวมไปถึงของใชใ้นครัวเรือน เช่น ตะเกียบ ถว้ยใส่ขา้ว 
กะทะ ลูกบอลซกัผา้  เคร่ืองส าอางชั้นน า Etude , Skinfood  และของฝากของท่ีระลึกมีใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือมากมาย 
พร้อมทั้งมีบริการบรรจุกล่องตามเง่ือนไขของร้าน 

 
 
 

วนัที ่5             Duty Free – ศูนย์สมุนไพร – ซุปเปอร์มาร์เกต็ –ศูนย์โสม – กรุงเทพฯ 



 

จากนั้นน าท่านสู่ ศูนย์โสม (Ginseng Center)  ศูนยโ์สมแห่งน้ีรัฐบาลรับรองคุณภาพวา่ผลิตจากโสมท่ีอาย ุ6 ปี 
ซ่ึงถือวา่เป็นโสมท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุด  ภายในจะมีเจา้หนา้ท่ีใหค้วามรู้เก่ียวกบัตน้โสมและการปลูกโสม พร้อมอธิบาย 
คุณสมบติัและผลิตภณัฑท่ี์ผลิตจากโสม ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือโสมท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุดและราคาถูก กลบัไปบ ารุงร่างกาย 
หรือฝากญาติผูใ้หญ่ท่ีท่านรักและนบัถือ  

20.35 น.        เหินฟ้ากลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิโคเรียนแอร์ เทีย่วบินที ่ KE 661 
00.20 น.        ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ 
 
 
 

FLIGHT DETAILS 

KE662 BKK-PUS 01.40-08.35 

KE661 PUS-BKK 20.35-00.20 
 

อตัราค่าบริการ 

เดอืน วนัเดนิทาง สายการบิน อตัราค่าบริการ พกัเดีย่ว 

กรกฎาคม 12 – 16 ก.ค // 26 – 30 ก.ค 

KE 

21,900 

5,900 
สิงหาคม 09 – 13 ส.ค // 23 – 27 ส.ค 21,900 
กนัยายน 13 – 17 ก.ย // 27 – 01 ต.ค 21,900 
ตุลาคม 11 – 15 ต.ค // 25 – 29 ต.ค 22,900 
**หมายเหตุ ผู้ร่วมเดินทางต้องไม่น้อยกว่า 15 ท่าน 
 
อตัรานีร้วม 

• ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นประหยดั (ตัว๋กรุ๊ป) ตามเสน้ทางท่ีระบุในรายการ   
• ค่าโรงแรมท่ีพกัตามรายการระบุ (สองท่านต่อหน่ึงหอ้ง) 
• ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการระบุ 
• ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืมตามรายการระบุ 
• ค่ารถรับส่ง ตามรายการระบุ 
• น า้ดืม่ท่านละ 1  ขวด / คน / วนั 
• ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง (ขึน้อยู่กบัการผนัแปรของภาษีน า้มนั ณ วนันั้นๆ) 
• ค่ามคัคุเทศกข์องบริษทัจากกรุงเทพฯ คอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ  



 

• ค่าประกนัอุบติัเหตคุุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
อตัรานีไ้ม่รวม 

• ค่าท าหนงัสือเดินทาง 
• ค่าธรรมเนียมแจง้เขา้ - ออกของบุคคลต่างดา้ว ค่าวซ่ีาเขา้ประเทศของบุคคลต่างดา้ว (ถา้มี) 
• ค่าธรรมเนียมวซ่ีาพิเศษส าหรับบุคคลต่างดา้ว หรือยืน่วซ่ีาเร่งด่วน ซ่ึงบริษทัฯ จะเรียกเก็บเพ่ิมเป็นกรณีตามจริง  
• ค่าใชจ่้ายส่วนตวัเช่น ค่าโทรศพัท ์โทรสาร โทรเลข ค่าซกัรีด ค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืมนอกเหนือจากรายการ  
• ค่ามินิบาร์ ค่าชมภาพยนตร์ช่องพิเศษภายในหอ้งพกั และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
• ค่าน ้ าหนกักระเป๋าเกินพิกดั (สายการบินก าหนดใหไ้ม่เกินท่านละ 20 กก.) 
• ค่าทปิมคัคุเทศก์ท้องถิ่น หัวหน้าทวัร์ คนขับรถท่านละ 35,000 วอน หรือ 1,100 บาท/คน/ทปิ 

• ค่าใช้จ่ายอนัเนื่องมาจากความล่าช้าของสายการบิน, เหตุสุดวสัิย, การเมอืง หรือ ภัยธรรมชาต ิฯลฯ 

• ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และค่าภาษกีารบริการหักณ ทีจ่่าย 3% (ในกรณีทีต้่องการขอใบเสร็จมภีาษี) 
หมายเหตุ  
 รายการ และราคาส าหรับผูร่้วมเดินทางผูใ้หญ่อยา่งนอ้ย 30 ท่าน เดินทางไป และกลบัพร้อมคณะ 
 รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากบริษทัฯ อีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองท่ีนัง่กบั 

สายการบิน และโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย อยา่งไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
 ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบิน 

ตามสถานการณ์ดงักล่าว 
 บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีเกิดความเสียหาย หรือสูญหาย ส าหรับกระเป๋าเดินทาง หรือของมีค่าส่วนตวัของท่าน

ระหวา่งการเดินทาง 
 บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบ และขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คนืเงนิไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน ในกรณีทีผู้่เดนิทางมไิด้รับอนุญาตให้

เดนิทางเข้า หรือออกนอกประเทศ อนัเนื่องมาจากการพจิารณาของเจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมอืง หรือ มส่ิีงผดิกฎหมาย หรือ 
เอกสารเดนิทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณอีืน่ๆ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะไม่คนืเงนิไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน ด้วยเหตุอนัเนื่องมาจากความผดิพลาด  
ความล่าช้า การเปลีย่นแปลงบริการของสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง เหตุการณ์ทางการเมอืง การจลาจล  
ภัยธรรมชาต ิอนันอกเหนือจากความควบคุม 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะไม่คนืเงนิไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน ในกรณีทีผู้่เดนิทางไม่ใช้บริการบางส่วนหรือทั้งหมด โดยความ
สมคัรใจของผู้เดนิทางเอง และ/หรือไม่เดนิทางไปพร้อมคณะ และ/หรือไม่ปรากฏตวัในวนัเดนิทาง 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ีไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัเวลา 
การจราจร สภาพอากาศ และเหตุสุดวสิยัอ่ืนๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนได ้ทั้งน้ี เพ่ือความปลอดภยั และประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

 บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย  
การสูญหาย หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

 มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้  าสญัญาใดๆ ทั้งส้ินแทน บริษทัฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูมี้อ  านาจของบริษทัฯ ก ากบัเท่านั้น 

 เด็ก หมายถึง ผูท่ี้มีอายนุอ้ยกวา่ 12 ปี 
 หนังสือเดนิทางจะต้องมอีายุเหลอืมากกว่า 6 เดอืน นบัจากวนัเดนิทาง 



 

 *.*.*. น า้หนักกระเป๋าคนละ 20 กโิล คนละ 1 ใบ เท่านั้น *.*.*. 
เงือ่นไขการให้บริการ 

1. การจองคร้ังแรก มดัจ าท่านละ 10,000 บาทภายใน 2 วนัหลงัการจอง และช าระทั้งหมดก่อนเดินทางภายใน 20 วนั 

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

2. ในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการ 
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

การยกเลกิ 

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัข้ึนไป คืนเงินทั้งหมด 

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21-29 วนั เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 10,000 บาท 

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-20 วนั เก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาทวัร์ 

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วนั เก็บค่าใชจ่้าย 80% ของราคาทวัร์ 

• ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกวา่ 1 - 6 วนั เก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100 % ของราคาทวัร์  

**ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิก หรือเปล่ียนช่ือผูเ้ดินทางได*้* 

 กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ 
รวมถึงเท่ียวบินพเิศษเช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์ทั้งหมด 

หมายเหตุ : รายการทวัร์สามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 

 

 

**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 

การตรวจสอบของกรมแรงงาน และตรวจคนเข้าเมอืงประเทศเกาหล ีดงันั้นทางบริษัทฯจงึใคร่ขอความร่วมมอืมา ณ ทีน่ีด้้วยค่ะ 


