
 
 

 

 

 

 

 

 

โดยสายการบนิ Korean Air  พกัโรงแรม 4 ดาว อาหารครบทุกมือ้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FLIGHT DETAIL 

 
KE662 BKK-PUS 01.40 - 08.45 

KE661 PUS-BKK 20.35 - 00.20+1 

น ้ำหนกักระเป๋ำโหลด 23 กิโลกรมั ถือขึน้เคร่ือง 7 กิโลกรมั 
บริษทัจะแจง้ไฟลท์และเวลำท่ีแน่นอนอีกคร ัง้ก่อนเดินทำง  

หำกลูกคำ้เดินทำงมำจำกตำ่งจงัหวดัดว้ยเคร่ืองบินภำยในประเทศ 
*****กรุณำแจง้เจำ้หน้ำท่ีก่อนท ำกำรจองคะ่*****  

Exclusive songkran 
in  Daegu - busan 



 
 

 

รำยกำรทวัร ์
 

รำยกำรทวัร ์ เชำ้ เท่ียง เย็น ท่ีพกั 

วนัท่ี 
1 

พบกนัท่ีสนำมบินสุวรรณภูมิ– ออก
เดินทำงจำกสนำมบินสุวรรณภูมิ 

- - - 
- 

วนัท่ี 
2 

เดินทำงถึงสนำมบินนำนำชำติกิมแฮ 

– วดัดงฮวำซำ –  ชมซำกุระ ณ 
ภูเขำพลักงซำน (ขึน้เคเบิล้คำร)์  – 

ถนนดงซองโน 

- บุลโกกิ ทงคตัสึ 

HOTEL-BURGO EXCO 

หรือเทียบเท่ำ 

ระดบั 4 ดำว 

วนัท่ี 
3 

สวนสนุก E-world & 83 Tower –
หมู่บำ้นวฒันธรรมคมัชอน – สะพำน
เดินทะเล Songdo Sky Walkway – 

ชำยหำดแฮอึนแด – สะพำนกวำงอนั
แดเคียว   

โรงแรม ทคัคลับี 

หมูย่ำง 

สไตลปู์
ซำน 

CROWN HARBOR 
HOTEL 

หรือเทียบเท่ำ 

ระดบั 4 ดำว 

วนัท่ี 
4 

ศูนยโ์สม – โบสถ ์Jukseong –  วดัแฮ
ดง ยงกุงซำ –  คอสเมติก –  Lotte 

Premium Outlet –  Duty Free –  ปูซำน
ทำวเวอร ์– ย่ำนนมัโพดง  

โรงแรม จิมดกั 
บำบีคิว 

บุฟเฟ่ต ์

CROWN HARBOR 
HOTEL 

หรือเทียบเท่ำ 

ระดบั 4 ดำว 

วนัท่ี 
5 

ศูนยส์มุนไพร – รำ้นน ้ำมนัสนเขม็แดง 
สวนริมทะเล แทจงแด – หมู่เกำะออยุค
โด – ซปุเปอรม์ำรเ์ก็ต –  กรุงเทพฯ 

โรงแรม 
ชำบู 

ชำบู 
- 

- 

 

 

วนัที่ 1 พบกนัที ่สนำมบินสุวรรณภูมิ - ออกเดินทำงจำกสนำมบินสุวรรณภูมิ 

22.00 น. 
คณะพรอ้มกนัที่สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4  สำยกำรบินโคเรียนแอร ์
ทำงเขำ้ท่ี 6 แถว M เจา้หนา้ที่จากบริษทั คอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 

  
***บริษทัจะแจง้ไฟลท์และเวลำท่ีแน่นอนอีกครัง้กอ่นเดินทำง  

หำกลูกคำ้เดินทำงมำจำกต่ำงจงัหวดัดว้ยเคร่ืองบินภำยในประเทศ  
กรุณำแจง้เจำ้หน้ำท่ีก่อนท ำกำรจองค่ะ*** 

   
วนัที่ 2
  

เดินทำงถึงสนำมบินนำนำชำติกิมแฮ – วดัดงฮวำซำ –  ชมซำกรุะ ณ ภูเขำพลักง
ซำน (ขึน้เคเบิล้คำร)์  – ถนนดงซองโน 

01.40 น. 

 

08.45 น. 

ออกเดินทางสูเ่มืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต ้โดยสายการบินโคเรียนแอร ์เที่ยวบิน KE662  

(มีอาหารบริการบนเครื่องเป็น HOT MAEL) 

ถึงสนามบินกิมแฮ เมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต ้(เวลาทอ้งถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ช ัว่โมง) 



 
 

 

เชำ้ หลงัจากพิธกีารตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากรแลว้  ไกดท์อ้งถิ่นคอยตอ้นรบัทุกท่าน  
จากน้ันพาท่านเดินทางไปยงัเมืองแทกู เพ่ือชม วดัดงฮวำซำ (Donghwasa Temple) เป็นวดั
เก่าแก่มีอายุกวา่ 1,500 ปี สรา้งในสมยักษตัริยโ์ซจิ แห่งอาณาจกัรชลิลา ภายในมีอมิตาภะพุทธเจา้ 
และพระพุทธรูปหินพระศรีศากยมุนีอยู่ดา้นนอก อีกหน่ึงไฮไลทก็์คือ ยคัซายอแรแดพุล Yaksa-
yeoraedaebul พระขนาดใหญ่ที่สรา้งขึน้เพ่ือเป็นศูนยร์วมใจของผูม้าสวดมนต ์ท าบุญ มีความสูง
ถึง 17 เมตร นอกจากนี ้ยงัมีหอคอยหิน โคมไฟหิน รูปป้ันสิงโต และดอกไมที้่ประดบัฐานพระพุทธรูป 
ดา้นหลงัพระพุทธรปู เป็นหมู่หินที่โอบรอบสวยงามมาก นับเป็นผลงานประติมากรรมหินระดบัโลก   

 
            วดัดงฮวำซำ 

   จากน้ันพาท่านชมภูเขำพลักงซำน (Palgongsa) โดยระหว่างทางไปภูเขาพลักงชานจะเต็มไป
ดว้ยสีชมพูจากดอกพ็อดกด หรือ ดอกซากุระ ที่บานสะพรั่งอยู่ตามแนวถนนใหเ้ราไดแ้วะมา
ถ่ายรูปสวยๆกนั  ในชว่งตน้เดือน - กลางเดือนเมษายนของทุกปี จะมีเทศกาล Palgongsan 
Cherry Blossom Festival มีกิจกรรมอยู่มากมาย เชน่ การละเล่นพืน้เมืองของชาวเกาหลี โชว ์
รอ้งเพลง และยงัมีซุม้รา้นขายของที่ระลึก รา้นคา้ขายอาหารเพ่ือสุขภาพต่างๆอีกมากมาย **หมาย
เหตุ : ดอกซากุระจะเริ่ม บานประมาณชว่งปลายเดือนมีนาคมถึงตน้เดือนเมษายน ทัง้นี้การบานของดอก
ซากรุะขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ แลว้พาท่านขิน้เคเบิล้คำร ์ เพ่ือชมวิวภูเขามุมสูง ระหว่างทางท่านจะ
ไดช้มวิวแบบ 360 องศา บนภูเขาจะมีจุดชมวิวใหถ้่ายรูป และมีรา้นอาหาร รา้นกาแฟใหท้่านได ้
น่ังพกัผ่อน หมายเหต ุ : อากาศบนภเูขาจะเย็นกวา่ปกติ กรณุาเตรียมเสือ้กนัหนาวไปดว้ยคะ่  

 

 
              ภูเขำพลักงซำน (Palgongsa) 

เท่ียง รบั    รบัประทานอาหารกลางวนั (1) เมนูบุลโกกิ 

      

 
  จากน้ันพาท่านไปยงั ถนนดงซองโน(Dongseongno street) แหล่งชอ้ปป้ิงใจกลางเมืองแทกู 
หรือเรียกไดว้่าเป็นเมียงดงแห่งแทกู (ใหญ่กว่าเมียงดงถึง 5 เท่า!!) อพัเดทเทรนดแ์ฟช ัน่ ที่
หลากหลายไดที้่น่ี อีกทัง้ยงัมีสินคา้ที่หลากหลาย ทัง้เครื่องส าอาง เสือ้ผา้ รองเทา้ เครื่องประดบั 
คงถูกใจนักชอ้ปทัง้หลายในราคาที่ไม่แพง แลว้ก็ยงัมีรา้นอาหาร และรา้นคาเฟ่มากมายอีกดว้ย 



 
 

 

 
                  ถนนดงซองโน(Dongseongno street) 

ค ำ่ รบัประทานอาหารเย็น (2) เมนูทงคตัสึ 

จากน้ันน าท่านเขา้สูที่่พกั เมืองแทกู HOTEL-BURGO EXCO หรือเทียบเท่ำหรือเทียบเท่า ระดบั 4 ดำว 

วนัที่ 3 สวนสนุก E-world & 83 Tower –หมูบ่ำ้นวฒันธรรมคมัชอน – สะพำนเดิน
ทะเล Songdo Sky Walkway – ชำยหำดแฮอึนแด – สะพำนกวำงอนัแดเคียว   

เชำ้ รบัประทานอาหารเชา้ (3) ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

 
พาท่านยอ้นวยัเด็กกบัเครื่องเล่นสุดมนัส ์ณ สวนสนุก E-WORLD ซึง่ไดร้บัความนิยมสูงสุด และ
ใหญ่ที่สุดเป็นอนัดบั 3 ของประเทศเกาหลีใต ้เพลิดเพลินไปกบัโซนความสนุกที่มาดว้ยกนัถึง 4 ธีม 
หน่ึงในน้ันรงัสรรคม์าเพ่ือเด็ก ๆ โดยเฉพาะ เต็มอิ่มกบัเครื่องเล่นและกิจกรรมกว่า 30 ชนิด ที่มีให ้
เลือกเขา้ร่วม เครื่องเล่นที่นิยมมากที่สุดก็คือ "สกายจัม๊ "หรือเรียกว่า" หอสูง" วิธีการเล่น คือ
กระโดดทา้ทายความมนัสเ์หมาะส าหรบัเด็กเล็กไปจนถึงวยัรุ่นที่เนน้ความทา้ทาย เรียกเสียงกรีด้ ทั่ว
เมืองแทกูแน่นอนแตถ่า้หากกลวัความสงูบนสกายจัม๊ก็หนัไปจบัตาดูความหวานแหว๋ว ผสมผสานกบั
ความโรแมนติกที่เทศกาลดอกไมต้ามฤดูกาลอาทิเชน่สวนดอกทิวลิป สวนสไตลย์โุรป หลงัจากเล่น
เครื่องเล่นที่สวนสนุกเสร็จ เชญิทุกท่านสมัผสัความโรแมนติก ตามรอยซีรี่สด์งั หลายเรื่องกนัที่น่ี 
หอคอยแทกู หรือที่ชือ่ว่า 83 Tower บนเนินเขาเล็กๆซึง่สามารถขึน้ลิฟท ์ไปบนช ัน้ 83 **
ค่าบริการไม่รวมค่าลิฟท*์* เม่ือถึงแลว้ จะพบกบัทศันียภาพเมืองแทกูแบบเกือบ 360 องศาก็จะ
ปรากฏอยู่ตรงหนา้อย่างกวา้งขวาง ยงัมองเห็นสวนสนุก E-World จากดา้นบน หอคอยไดท้ัง้หมด 
ดา้นบนมีกลอ้ง ส่องทางไกลใหบ้ริการกนัฟรีๆ และไฮไลทว์ดัใจของช ัน้ 83 คือ มีบริการ บนัจีจ้ ัม๊ไวใ้ห ้
เหลา่ผูก้ลา้ไปวดัใจกนัที่น่ี 



 
 

 

 

            สวนสนุก E-world & 83 Tower 
เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั (4) เมนู ทคัคลับี (ไกผ่ดัซอสสีแดง) 

 พาท่านสู่ หมู่บำ้นวฒันธรรมคมัชอน (Gamcheon Culture Village) หรือเรียกว่า 
“Korea’s Santorini (ซานโตริน่ีเกาหลี) โดยชือ่เรียกนี้มาจากลกัษณะอนัโดดเด่นของหมู่บา้น 
วฒันธรรมคมัชอนหมู่บา้นที่ต ัง้อยู่บนเนินเขาเรียงตวั สลบักนัไปมา สีสนั สดใสในอดีตหมู่บา้นนี้ เคย
เป็นที่อยู่อาศยัของของผูลี้ภ้ยัสงครามเกาหลีจนในปี2009รฐับาลเกาหลีไดส้่งเสริมการท่องเที่ยว มี
การพฒันาปรบัปรุงทศันียภาพใหน่้าอยู่มากยิ่งขึน้โดยปรบัเปลี่ยนหมู่บา้นคมัชอนใหมี้สีสนัโดดเด่น
ดว้ย การทาสีวาดภาพ ตามก าแพงและตวับา้น ใหดู้สดใส น่ารกั บา้นเรือน หลายหลงัเปลี่ยนเป็น 
สตูดิโอและแกลลอรี่ บางจุดก็เป็นรา้นขายสินคา้ ทัง้สินคา้พืน้เมือง สินคา้สมยัใหม่ รวมไปถึง รา้น
กาแฟและไดโ้ด่งดงัจากซีรี่ยเ์รื่อง Running Man ที่มาถ่ายท าที่น่ี จึงท าใหห้มู่บา้นวฒันธรรม คมั
ชอน แห่งนีเ้ป็นที่รูจ้กัมีนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีและตา่งประเทศมาเที่ยวกนั มากขึน้ 



 
 

 

 

            หมู่บำ้นวฒันธรรมคมัชอน 

 แลว้พาท่านชม สะพำนเดินทะเล หรือ Sky walk way อยู่ในบริเวณของ ชายหาดซองโด 
(Songdo Beach) ซองโด (Songdo)น้ันแปลวา่เกาะสน เพราะชายหาดนี้มีป่าสนอยู่บริเวณ ปลาย
สุดของหาด สะพานเดินทะเล เป็นสถานที่ท่องเที่ยว แห่งใหม่ ซึง่ถือว่าเป็นแลนดม์ารค์ ของหาดซอง
โดเลยทีเดียว ตวัสะพานยื่นออกไปในทะเล เปรียบเสมือนเราเดินอยู่บนทะเล สะพาน ทอดยาวยาว
ประมาณ 104 เมตร ในสว่นพืน้ของสะพานสามารถมองเห็น น ้าทะเลผ่านกระจก นิรภยั สกายวอรค์ 
จะมีลานหินใหญ่ๆ ใหถ้่ายรูปบรรยากาศและสองขา้งทางมองเห็นวิวทิวทศัน ์สวยงาม  นอกจากนี้ยงั
เป็นที่ถ่ายท า รายการ เชน่ We Got Married ท าใหเ้ป็นที่นิยมอย่างมาก ส าหรบัคนเกาหลี 

 

 
              สะพำนเดินทะเล 

 จากน้ันพาท่านชม ชำยหำดแฮอึนแด(Haeundae Beach) ไดช้ือ่ว่าเป็นชายหาดที่มีชือ่เสียง
มากที่สุดของเกาหลี มีหาดทรายสีขาวยาวถึง 1.5 กิโลเมตรและมีความกวา้งของชายหาด 40-50 
เมตร มีน ้าทะเลสะอาดใส สีเขยีวสวยงาม ชายหาดแฮอึนแด น้ันเรียกกนัตามนักปราชญท์่านหน่ึงที่
เดินทางไปตามที่ต่างๆแลว้เกิดความประทบัใจกบัความงดงามของชายหาดแห่งนี้จนสลกัค าว่า “Hae 
Un Dae” ลงบนหินตัง้แตยุ่ค Silla ประมาณปีค.ศ. 857 จนผูค้นตา่งเรียกชายหาดแห่งนี้ตามค าของ
ท่าน ที่ชายหาดแฮอึนแดนี้ยงัมีกิจกรรมใหท้ ามากมายที่น่าสนใจ อย่างเชน่กิจกรรมการละเล่นแบบ
ชาวเกาหล ีและรา้นคา้รา้นอาหารมากมาย  



 
 

 

 

                    ชำยหำดแฮอึนแด 

 พาท่านถ่ายรูปสะพำนกวำงอนัแดเคียว(Busan Gwangandaegyo Bridge) เป็นสะพาน
ขา้มทะเลยาว 7.4 กิโลเมตรจากเขต Namcheon-dong ไปที่ย่าน Centum City เป็นสะพาน
ขา้มทะเลที่ใหญ่ที่สดุในเกาหลี เม่ืออยู่บนสะพานจะเห็นวิวมุมกวา้งที่สวยงาม ไดท้ัง้วิวเมืองปูซาน และ
ทอ้งทะเลของปูซาน ที่มีทัง้เกาะและชายหาดมากมาย สะพานกวางอนัแดเคียวเองก็เป็นหน่ึงในจุดยอด
นิยมที่คนชมมาถ่ายรปูกนั โดยเฉพาะในชว่งกลางคืนที่มีการเปิดไฟที่สะพานอย่างสวยงาม 

 

           สะพำนกวำงอนัแดเคียว 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น (5) เมนูหมูย่ำงสไตลปู์ซำน 

จากน้ันน าท่านเขา้สูที่่พกั CROWN HARBOR HOTEL หรือ เทียบเท่า ระดบั 4 ดำว 

วนัที่ 4 
ศูนยโ์สม – โบสถ ์Jukseong –  วดัแฮดง ยงกงุซำ –  คอสเมติก –  Lotte 
Premium Outlet –  Duty Free –  ปูซำนทำวเวอร ์– ยำ่นนมัโพดง 

เชำ้ รบัประทานอาหารเชา้ (6) ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 



 
 

 

 

พาท่านเขา้ชม ศูนยโ์สม (Ginseng Center)  ศูนยโ์สมแห่งนี้รฐับาลรบัรองคุณภาพว่า ผลิต
จากโสมที่อายุ 6 ปี ซึง่ถือว่าเป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด ภายในจะมีเจา้หนา้ที่ใหค้วามรู ้เกี่ยวกบั ตน้
โสมและการปลูกโสม พรอ้มอธิบาย คุณสมบติัและผลิตภณัฑที์่ผลิตจากโสม ใหท้่านไดเ้ลือกซือ้โสม
ที่มีคุณภาพดีที่สุดและราคาถูก กลบัไปบ ารุงร่างกาย หรือฝากญาติผูใ้หญ่ ที่ท่านรกัและนับถือ 
จากน้ันพาทุกท่านเดินทางสู่โบสถJ์ukseong เป็นโบสถห์รือคริสตจกัร ที่สวยที่สุดใน เมืองปูซาน 
หน่ึงโบสถแ์ห่งนี้อยู่ติด ริมทะเลเป็นสถานที่ ศกัดิสิ์ทธิที์่ชาวเมืองปูซาน และ นักท่องเที่ยวนิยม 
เดินทางมาท่องเที่ยว โบสถแ์ห่งนีไ้ดร้บัการ ประดบัประดา ตกแต่ง ทัง้ ภายในและภายนอก ดว้ยศิลปะ
ผสมผสาน อย่างสวยงามมีคุณค่าทัง้ทางดา้นศิลปะดา้น ความสวยงามและดา้นจิตใจ วิว ทิวทศัน ์
โดยรอบ ตวัโบสถ ์งดงามตามธรรมชาติ มีโขดหิน ลกัษณะแปลกตา และลอ้มรอบ ดว้ยทะเลเป็น
สถานที่ที่ไม่ควรพลาดเม่ือเดินทางมาเมืองปูซาน 

 
                   โบสถJ์ukseong 

 จากน้ันพาท่านนมสัการพระที่ วดัแฮดง ยงกุงซำ (Haedong Yonggungsa Temple) เป็น
วดัที่สรา้งบนโขดหิน ริมชายหาดที่แตกตา่งไป จากวดัสว่นใหญ่ในประเทศเกาหลีที่มกัจะสรา้งอยู่ตาม
เชงิเขาวดัแห่งนี้ถูกสรา้งขึน้ โดย พระอาจารย ์Naong เม่ือปี 1376 ในชว่งรชัสมยัของกษัตริย ์
Uwang แห่งราชวงศ ์Goryeo จากน้ันในปี 1970 ไดมี้การบูรณะ ดว้ยความพิถีพิถนัเพ่ือใหค้งไว ้
ซึง่เอกลกัษณแ์ละความงดงาม แบบดัง้เดิม จากประตูซุม้มงักร สีทองอร่าม ลอดผ่านอโุมงค ์ขนาด
เล็ก ไปสู่ทางเดินบนัไดหิน 108 ข ัน้ เป็นจุดชมวิวความงดงามของทะเล บริเวณวดัประดิษฐาน
พระพุทธรูป ศกัดิสิ์ทธิ ์องคส์ีด า ตัง้ตระหง่านอยู่บนโขดหิน ทางเดินเป็นสะพานที่ทอดยาว เขา้สู่
บริเวณตวัวดั ประกอบไปดว้ยวิหาร และศาลา เรียงรายลดหลั่นกนัไปตามโขดหิน โดยบริเวณ
ดา้นหนา้ ของวิหารหลกั มีเจดียส์งู 3 ช ัน้ และสิงโต 4 ตวั เป็นสญัลกัษณข์องความสนุก, ความโกรธ, 
ความเศรา้ และความสขุ นอกจากนี้ ภายในวดัประดิษฐาน เจา้แม่กวนอิม, พระสงักจัจายนอ์งคส์ีทอง
อรา่ม, ศาลาราย วดัแห่งนีเ้ป็น สถานที่ศกัดิสิ์ทธิค์ูบ่า้นคูเ่มืองของคนปูซาน 



 
 

 

 
                  วดัแฮดง ยงกงุซำ 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั (7) เมนูจิมดกั (ไกพ่ะโลผ้ดัวุน้เสน้เสน้แบน) 

 จากน้ันพาท่านเดินทางสู่ ศูนยร์วมเคร่ืองส ำอำงค ์ประเภทเวชส าอางคท่ี์ หมอศลัยกรรม
เกาหลี ร่วมออกแบบมากมาย เชน่ ผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวหนา้ เคร่ืองส าอางค ์หลากหลายแบ
รนด ์และอื่นๆอีกมากมาย อาทิเชน่ B2B ,Closee Dr.,Rojukiss ,etc นอกจากนี้ยงัมีครีมท่ีโด่งดงั  
อาทิเชน่ ครีมเมือกหอยทาก , เซรัม่พิษงู , ครีมโบท็อก , Aloevera Gel . ครีมน า้แตก , BB Cream 

, etc แลว้น าท่านชอ้ปป้ิง Lotte Premium Outlet แห่งใหม่ในเมืองปูซาน ซึง่มีรา้นคา้
หลากหลายกว่า 150 รา้นคา้  และมีสินคา้ราคาถูก หลากหลายแบรนด ์ ไม่ว่าจะเป็นเสือ้ผา้ 
รองเทา้ กระเป๋า เคร่ืองใชใ้นบา้น นาฬิกา แว่นตา ฯลฯทัง้แบรนดเ์กาหลี และแบรนดด์งัๆ
มากมาย อาทิเชน่ Adidas , Nike , New Balance, MCM , Armami , Calvin Klein , Guess, Escada 

ฯลฯ 
 

 
                     Lotte Premium Outlet 

 น าท่านชอ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษี ดิวตีฟ้รี ( Duty Free Shop) ที่น่ีมีสินคา้ปลอดภาษีช ัน้น า ให ้
ท่านเลือกซือ้ มากมายกว่า 500  ชนิด  น ้าหอม เสือ้ผา้ เครื่องส าอาง กระเป๋า นาฬิกา 
เครื่องประดบั หลากหลายแบรนดด์งั อาทิเชน่ Dior ,Chanel , Prada ,Louis Vuitton , MCM 
,Rolex ฯลฯ จากน้ันพาท่านชมวิวเมือง ณ ปูซำนทำวเวอร ์ (BusanTower) ตัง้อยู่ใน สวน
ยองดูซาน (Yongdusan Park) เป็นอุทยานแห่งชาติ ตัง้อยู่บนเนินเขา ใจกลางเมือง เป็น
สถานที่พกัผ่อน หย่อนใจ หอคอยนีส้งูประมาณ 120 เมตร ถือเป็น Landmark ส าคญัของเมือง



 
 

 

ส าหรบัช ัน้แรกของ หอคอย เป็นบริเวณ ขายของที่ระลึก และงาน หตัถกรรม แบบดัง้เดิมของ
เกาหลี เชน่  พวงกุญแจ, เครื่องป้ันดินเผา, ตุก๊ตา และอื่นๆ อีกมากมาย คนที่มาเที่ยว ที่น่ี
ส่วนมากจะเป็น คู่รกัทัง้ชาวเกาหลี และนักท่องเที่ยวต่างชาติ ส่วนมาก จะเตรียมกุญแจมาคลอ้ง
ตรง ที่ราวระเบียงรอบฐานของหอคอย เพราะมีความเชือ่ว่าคู่รกัที่ไดม้าคลอ้งกุญแจที่น่ีจะรกักนั 
ยาวนานตลอดไป (ราคาไม่รวมค่ากุญแจ) ส่วนดา้นบนสุด ของหอคอย เป็นจุดส าหรบัชมวิว
ทิวทศัน ์ ของเมืองปูซาน แบบพาโนราม่า 360 องศา (ไม่รวมคา่ลิฟท)์ 

 

                      ปูซำนทำวเวอร ์

 จากน้ันพาท่านเดินทางสู่ ย่ำนนัมโพดง แหล่งชอ้ปป้ิงสินคา้ทอ้งถิ่น ชือ่ดงั อาทิเสือ้ผา้ รองเทา้ 
กระเป๋า เครื่องส าอางเครื่อง ประดบั  NEW BALANCE , NIKE , ADIDAS สมัผสัประสบการณช์ ้
อปป้ิง ที่เรา้ใจที่สดุของคณุ 

 

                 ย่ำนนมัโพดง 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น (8) เมนูKOREAN BBQ BUFFET@JAGALJI 

จากน้ันน าท่านเขา้สูที่่พกั CROWN HARBOR HOTEL หรือ เทียบเท่า ระดบั 4 ดำว 

วนัที่ 5 
ศูนยส์มุนไพร – รำ้นน ้ำมนัสนเขม็แดง สวนริมทะเล แทจงแด – หมูเ่กำะออยุคโด – 

ซปุเปอรม์ำรเ์กต็ –  กรุงเทพฯ 

เชำ้ รบัประทานอาหารเชา้ (9) ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 



 
 

 

 

จากน้ันน าท่านชม รำ้นสมุนไพร(Korea Herb) ใหม่ล่าสุดของเกาหลี โดยมีการจดลิขสิทธิ ์
เรียบรอ้ยแลว้ เป็นสมุนไพรเมล็ดฮอตเก  (ฮอตเกนามู) ทางการแพทยเ์รียกว่า ผลไมท้อง มีรส
เปรีย้ว ดีส าหรบับุคคลที่ นิยมดื่มเหลา้ ชา กาแฟ น ้าอดัลม ฯลฯ เมล็ดฮอตเก จะชว่ยในการ
ลา้งสารพิษที่ตกคา้งหรือไขมนัที่สะสม อยู่ภายในผนังของตบั หรือไต ชว่ยใหต้บั หรือไตของท่าน
แข็งแรงขึน้ ซึง่ยงัส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายของท่านเอง ต่อมาพาท่านชม น ้ำมนัสนเข็มแดง
(Red Pine) ปัจจบุนันิยมมารบัประทานเพ่ือลา้งพิษในร่างกาย ลา้งไขมนัในเสน้ เลือดทั่วทัง้ร่างกาย 
ป้องกนัไขมนัอุดตนัในเสน้เลือด, โรคหวัใจ, โรคภูมิแพ ้เป็นตน้ และยงัใหท้่านไดล้องตรวจเสน้เลือด
ภายในรา่งกายท่านฟรี อีก 

 

จากน้ันพาท่านเขา้สู ่สวนแทจงแด (Taejongdae Park) ตัง้อยู่ที่เกาะยงโด ทางตะวนัตกเฉียงใต ้
ของใจกลางเมือง สวนแทจงแดตัง้ชือ่ตามกษตัรยข์องเกาหลีชือ่ TaeJong Mu-Yeol ที่ชอบเดินทาง
มาที่น่ีเพ่ือยิงธนู มีขนาดพืน้ที่ประมาณ 1,100 ไร่ ประกอบไปดว้ย ตน้ไมส้ีเขยีวอย่างตน้สน ดอกไม ้
นานาชนิด และหนา้ผาหิน จุดชมวิวสูงสุดมีความสูงที่ 250 เมตร โดยจะมีทางเดินรอบเกาะจึงเป็นที่
ออกก าลงักาย เดินเลน่ กินลมชมวิว ปิคนิคของชาวเมืองปูซาน ภายในสวนแทจงแด ประกอบไปดว้ย  
Taejongsa Temple , Gumyeongsa Temple . ประภาคารยงโด(Yeongdo Lighthouse) 
เป็นจุดชมวิว ที่สูงที่สุดของสวนแห่งนี้, ลานชมวิว แทจองแด(Taejongdae Observatory)เป็น
อาคารรปูทรงกลมขนาดใหญ่ ที่เป็นจดุชมวิว ที่สวยงาม,หนา้ผาหินและชายหาดที่เป็นหินกรวดที่เป็น
สญัลกัษณห์น่ึงของสวนแห่งนี้ภายในสวนแทจงแด จะมีการบริการ โดยรถน าเที่ยวของอุทยาน 
“Danubi Train” แวะจอดตามสถานี ใหท้่านไดล้งไปสมัผสักบับรรยากาศ ความสวยงามของทะเล 
และหนา้ผาสงูชนั เรียกวา่มาที่น่ี ที่เดียวก็อิม่เอมความประทบัใจไปทัง้วนัเลยทีเดียว 

 
                 สวนแทจงแด 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั (10) เมนูจิมดกั (ไกแ่ละวุน้เสน้เกำหลีผดัซอส) 

  

 

น าท่านชมวิว Oryukdo Island หรือ หมู่เกำะออยุคโด เรียงตวักนัออกจากฝ่ังไปทาง ตอนใต ้
ของเมืองปูซาน สามารถมองเห็นไดช้ดัเจนจากแผ่นดิน บางครัง้จะเห็นว่ามี 5 เกาะ บางครัง้ จะเห็น 6 
เกาะ ขึน้อยู่กบัน ้าขึน้น ้าลง ท าใหไ้ดช้ือ่ว่า ออยุคโด ที่แปลว่า 5 6 เกาะ เป็นเกาะที่เป็นหิน ทัง้หมด
เป็นหน่ึงในอนุสรณข์องชาติ มีเพียงเกาะเดียว ที่ใหญ่ที่สุดที่มีคน อยู่อาศยั และมีประภาคาร ตัง้อยู ่
ประกอบไปดว้ยเกาะ Usakdo, Surido, Gonggotdo, Guldo และเกาะ  Deungdaedo ที่มี
ประภาคารอยู่ นอกจากนี้มีทางเดินลอยฟ้า ออยุคโด สรา้งจากหน้าผายื่นออกไปในทะเล ยาว 
ประมาณ  35 เมตร มีพืน้ที่ท าดว้ยกระจกหนา 50 mm เคลือบดว้ยสารกนักระสุนเพ่ือเพ่ิม ความ
ปลอดภยัแข็งแรง อยู่ตรงแนวที่เป็นเสน้แบ่ง ระหว่างทะเลตะวนัออกและทะเลใตข้องเกาหลี สามารถ
ชมพระอาทิตยข์ึน้ไดที้่น่ีเป็นอีก หน่ึงจุด ชมวิวที่มีชือ่เสียงของเมืองปูซาน (ชมทางเดินลอยฟ้าขึน้อยู่
กบัสภาพอากาศ) 



 
 

 

 

                           Oryukdo Island หรือ หมู่เกำะออยุคโด 

 

แลว้พาท่านละลายเงินวอนที่ รำ้นละลำยเงินวอน หรือ Supermarket ซึง่ท่านสามารถเลือก
ซือ้สินคา้พืน้เมืองเป็นการส่งทา้ยก่อนอ าลาเกาหลี อาทิ บะหม่ีชนิรามยิน อูดง้ กิมจิ ลูกอมรส
แปลกๆ บราวน่ี ฮนัน่ีบตัเตอรช์พิ ถัว่รสตา่งๆ ป๊อกกีร้สตา่งๆ นมกลว้ย ขนมธญัพืช และอื่นๆอีก
มากมาย 

 

               รำ้นละลำยเงินวอน หรือ Supermarket 
20.35 น. เหินฟ้ากลบัสูก่รงุเทพฯ โดยสำยกำรบินโคเรียนแอร ์ เท่ียวบินท่ี  KE661    

 (มีอำหำรบริกำรบนเคร่ืองเป็น HOT MEAL) 

00.20 น.     ถึงสนามบินสวุรรณภูมิ กรงุเทพฯ โดยสวสัดิภาพ... 

 

อตัรำคำ่บริกำร 

วนัเดินทำง 
ผูใ้หญ่พกั 
2 ท่ำน 

เด็กอำยุต ่ำ
กวำ่ 
12 ปี 

INFANT พกัเดี่ยว 
รำคำทวัร ์
ไม่รวมต ัว๋ 

10–14 เมษำยน 2563 
11–15 เมษำยน 2563 

31,900 7,000 7,900 8,000 

**หมำยเหต ุ : ผูร่้วมเดินทำงตอ้งไม่น้อยกว่ำ 25 ท่ำน 
**กรณีตดักรุป๊เหมำ เร่ิมตน้เพ่ิม 1,000 บำท ส ำหรบักลุ่มลูกคำ้ท ัว่ไป หำกลูกคำ้เป็นขำยตรง/นกัศึกษำ/ป.โท/รำชกำร  
ตอ้งเชค็รำคำแลนดก์บัเจำ้หน้ำท่ีอีกคร ัง้ 

 



 
 

 

อตัรำน้ีรวม 

 คา่ตั๋วโดยสารเครื่องบินไป - กลบัช ัน้ประหยดั(ตั๋วกรุป๊) ตามเสน้ทางที่ระบุในรายการ 
 คา่โรงแรมที่พกัตามรายการระบุ (สองท่านต่อหน่ึงหอ้ง) 
 คา่เขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ 
 คา่อาหาร และเครื่องดืม่ตามรายการระบุ 
 คา่รถรบัสง่ ตามรายการระบุ 
 น ้ำดื่มท่ำนละ 1 ขวด / คน / วนั 
 คา่ภาษีสนามบินทุกแห่ง (ขึน้อยู่กบักำรผนัแปรของภำษีน ้ำมนั ณ วนันัน้ๆ) 
 คา่มคัคเุทศกข์องบริษทัจากกรงุเทพฯ คอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในตา่งประเทศ 
 คา่ประกนัอุบตัิเหตุคุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัรำน้ีไมร่วม 

 คา่ท าหนังสือเดินทาง 
 คา่ธรรมเนียมแจง้เขา้ - ออกของบุคคลตา่งดา้วคา่วีซา่เขา้ประเทศของบุคคลต่างดา้ว (ถา้มี) 
 คา่ธรรมเนียมวีซา่พิเศษส าหรบับุคคลตา่งดา้วหรือยื่นวีซา่เรง่ดว่นซึง่บริษทัฯจะเรียกเก็บเพ่ิมเป็นกรณีตามจริง  
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัเชน่ คา่โทรศพัทโ์ทรสารโทรเลขคา่ซกัรีดค่าอาหาร-เครือ่งดืม่นอกเหนือจากรายการ 
 คา่มินิบาร ์ คา่ชมภาพยนตรช์อ่งพิเศษภายในหอ้งพกั และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ที่ไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 คา่น า้หนักกระเป๋าเกินพิกดั (สายการบินก าหนดใหไ้ม่เกินท่านละ 23 กก.) 
 ค่ำทิปมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ คนขบัรถท่ำนละ 1,500 บำท / ทิป / ท่ำน  

(กรณีจำ่ยเป็นเงินวอนกรุณำเชค็เรท ณ วนัเดินทำงค่ะ) 
(ในสว่นของหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพึงพอใจของท่าน) 

 คา่ใชจ้า่ยอนัเน่ืองมาจากความลา่ชา้ของสายการบิน, เหตสุดุวิสยั, การเมือง หรือ ภยัธรรมชาติ ฯลฯ 
 ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% ค่ำภำษีกำรบริกำรหกั ณ ท่ีจำ่ย 3% 
(ในกรณีท่ีตอ้งกำรขอใบเสร็จมีภำษี) 

หมำยเหตุ 

 รายการ และราคาส าหรบัผูร้ว่มเดินทางผูใ้หญ่อย่างนอ้ย 25 ท่าน เดินทางไป และกลบัพรอ้มคณะ 
 รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษทัฯ อีกครัง้หน่ึง หลงัจากไดส้ ารองที่น่ังกบั 
สายการบิน และโรงแรมที่พกัในต่างประเทศเป็นที่เรียบรอ้ย อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม 
 ราคานีคิ้ดตามราคาตั๋วเครือ่งบินในปัจจบุนั หากราคาตั๋วเครื่องบินปรบัสูงขึน้ บริษทัฯ สงวนสิทธิที์่จะปรบัราคา
ตั๋วเครือ่งบิน ตามสถานการณด์งักลา่ว 
 บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีเกิดความเสียหาย หรือสูญหาย ส าหรบักระเป๋าเดินทาง หรือของมีค่า
สว่นตวัของท่านระหวา่งการเดินทาง 
 บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบ และขอสงวนสิทธิใ์นกำรไม่คืนเงินไม่ว่ำท ัง้หมด หรือบำงส่วน ในกรณี
ท่ีผูเ้ดินทำงมิไดร้บัอนุญำตใหเ้ดินทำงเขำ้ หรือออกนอกประเทศ อนัเน่ืองมำจำกกำรพิจำรณำของ
เจำ้หน้ำท่ีตรวจคนเขำ้เมือง หรือ มีส่ิงผิดกฎหมำย หรือ เอกสำรเดินทำงไม่ถูกตอ้ง หรือ กำรถูก
ปฏิเสธในกรณีอืน่ 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะไม่คืนเงินไม่ว่ำท ัง้หมดหรือบำงส่วน ดว้ยเหตุอนัเน่ืองมำจำกควำม
ผิดพลำด ควำมล่ำชำ้ กำรเปล่ียนแปลงบริกำรของสำยกำรบิน บริษทัขนส่ง หรือหน่วยงำนท่ี
เกีย่วขอ้ง เหตุกำรณท์ำงกำรเมือง กำรจลำจล ภยัธรรมชำติ อนันอกเหนือจำกควำมควบคุม 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะไม่คืนเงินไม่ว่ำท ัง้หมดหรือบำงส่วน ในกรณีท่ีผูเ้ดินทำงไม่ใชบ้ริกำร
บำงส่วนหรือทัง้หมด โดยควำมสมคัรใจของผูเ้ดินทำงเอง หรือไม่เดินทำงไปพรอ้มคณะ หรือไม่ปรำกฏ



 
 

 

ตวัในวนัเดินทำง 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์้ไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ขึน้อยู่กบั
เวลา การจราจร สภาพอากาศ และเหตสุดุวิสยัอืน่ๆ ที่อาจเกิดขึน้ได ้ ทัง้นี้ เพ่ือความปลอดภยั และประโยชนข์อง
ผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
 บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติมที่เกิดขึน้ทางตรง หรือทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย 
การสญูหาย หรือจากอบุตัิเหตตุา่งๆ 
 มัคคุเทศก ์ พนักงาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทั้งสิน้แทน บริษัทฯ 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ านาจของบริษทัฯ ก ากบัเท่าน้ัน 
 บริษทัฯ จดัใหเ้ฉพาะลูกคา้ที่ประสงคจ์ะไปท่องเที่ยวตามรายการของทวัรท์ุกวนัเท่าน้ัน  หากท่านไม่สามารถ
ร่วมทวัรท์ุกวนั แค่สมคัรมาร่วมทวัรเ์พียงเพ่ือการใชต้ ั๋วเครื่องบินและที่พกัในราคาพิเศษ  หากท่านไม่แจง้ และ
ปรากฏวา่ท่านไม่รวมทวัรใ์นบางวนั ทำงบริษทัจะคิดค่ำด ำเนินกำรในกำรแยกท่องเท่ียวเอง 300 USD 
(ก่อนซือ้ทวัร ์ จะตอ้งแจง้ความประสงคที์่เป็นจริง เพ่ือทางผูจ้ดัจะไดคิ้ดคา่บริการที่เหมาะสม) 
 เด็ก หมายถึง ผูที้่มีอายุนอ้ยกวา่ 12 ปี 
*.*.*. น ้ำหนกักระเป๋ำคนละ 23 กิโลกรมั*.*.*. 

เงือ่นไขกำรใหบ้ริกำร 

กำรจองครัง้แรก มดัจ ำท่ำนละ 10,000 บำทภำยใน 2 วนัหลงักำรจอง และช ำระท ัง้หมดกอ่น
เดินทำงภำยใน 20 วนั  
หากเป็นชว่งเทศกาลหรือวนัหยุดยาวช าระทัง้หมดก่อนเดินทางภายใน 30 วนั 
(การไม่ช าระเงินคา่มดัจ า หรือช าระไม่ครบ หรือเชค็ธนาคารถูกระงบัการจ่ายไม่วา่ดว้ยสาเหตใุดใด ผูจ้ดัมีสิทธิ
ยกเลิกการจดั หรือยกเลิกการเดินทาง) 
ในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทัง้ที่กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศที่ระบุ
ในรายการ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิที์่จะไม่คืนคา่บริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

กำรยกเลิก 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัขึน้ไป คืนเงินทัง้หมด 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21-29 วนั เก็บคา่ใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-20 วนั เก็บคา่ใชจ้่าย 50% ของราคาทวัร ์
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย 80% ของราคาทวัร ์
 ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกว่า 1 - 6 วนั เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 100 % ของราคาทวัร ์  

**ชว่งเทศกาลไม่สามารถยกเลิก หรือเปลีย่นชือ่ผูเ้ดินทางได*้* 
 กรุป๊ที่เดินทางชว่งวนัหยุดหรือเทศกาลที่ตอ้งการนัตีมดัจ ากบัสายการบินหรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือ

ตา่งประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน่ Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือคา่ทวัร ์
ทัง้หมด 

หมำยเหตุ : รำยกำรทวัรส์ำมำรถเปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม 
***หนงัสือเดินทำงจะตอ้งมีอำยุเหลือมำกกวำ่ 6 เดือน นบัจำกวนัเดินทำง*** 

 


