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บินสบายๆกบัสายการบินระดบั5ดาว  

ชมเทศกาลดอกไมไ้ฟใหญ่ท่ีสดุในเกาหลีปีละครัง้ !!! 

สมัผสัมนตเ์สน่หต์อนใตเ้มืองท่าเรือของเกาหลี 
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วนัทีเ่ดินทาง โปรแกรมทวัร์  ม้ืออาหาร 
DAY 1 สนามบินสุวรรณภูมิ  (- / - / -) 
DAY 2 สนามบินกิมแฮ-ชมใบไมเ้ปล่ียนสีสวนกึมกงั-นัง่กระเชา้ข้ึนชมววิใบไมเ้ปล่ียนสี-แช่สปาเทา้ 

DONGNAE - ดิวต้ีฟรี 
( - / L / D) 

DAY 3 ศูนยโ์สม–หมู่บา้นวฒันธรรมคมัชอน-Songdo skywalk – โรงงานสาหร่าย+ใส่ชุดฮนับก-ถนน
ซอมยอน–JEONPO CAFÉ STREET -ชายหาดควงักาลี 

( B / L / D ) 

DAY 4 น ้ามนัสนเขม็แดง-สวนริมทะเลแทจองแด-COSMETIC– ชายหาดแฮอึนแด –Cheongsapo 
Skywalk – ปูซานทาวเวอร์ –นมัโพดง พิเศษ!! JAGALCHI BUFFETอาหารทะเลสดๆ 

( B / L / D ) 

DAY 5 วดัแฮดงยงกุกซา–ศูนยส์มุนไพร–LOTTE OUTLET -ซุปเปอร์มาร์เก็ต-สนามบินกิมแฮ-
สนามบินสุวรรณภูมิ 

( B / - /- ) 

HOTEL : SUNSET BUSSINESS HOTEL OR 3 STAR ** โรงแรมใกล้ ชายหาด แฮอนึแด ** 

เดือนทีเ่ดินทาง วนัทีเ่ดินทาง ราคาบาท / ท่าน พกัเดี่ยว  สายการบิน 
ตุลาคม 24 – 28 / 25 – 29 /26 – 30  

*** Busan Fireworks Festival*** 27,900 -. 
4,500-. KE 

พฤศจิกายน 29 ต.ค. – 02 พ.ย. 27,900 -. 4,500-. KE 
 
 

 
วนัแรก สนามบินสุวรรณภูม ิ
21.00 น.  พร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 3ชั้น 4 เคาร์เตอร์ M สายการบิน KOREAN AIR โดยจะมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ 

คอยอ านวยความสะดวกในการเปิดสัมภาระและเอกสารการเดินทางและพบกบัหวัหนา้ทวัร์  
 
 

ไฮไลทเ์ด็ด โปรแกรม !! 

 พกัโรงแรมใกลแ้หลง่วัยร ุ่น  HAEUNDE แหลง่รวมรา้นนัง่ สไตลเ์กาหลี  
 ขึน้กระเชา้ชมใบไมเ้ปลี่ยนสีชมวิวที่สวยงามทะเลปูซานแบบพาโนรามา 360 องศา 
 แชส่ปาเทา้สดุฟินกบัแหลง่น า้แร่ที่ดีท่ีสดุในปูซาน  
 ตามรอยสามแฝดกบัแหลง่ท่ีเที่ยวใหม ่ทางเดินลอยฟ้า ชองซาโป 
 เอาใจขาชอ้ปกบัแหลง่ชอ้ปป้ิงนมัโพดง–ถนนซอมยอน – เอาทเ์ลท 
 เช็คอิน รา้นกาแฟสดุเกห๋ลากหลายสไตล ์ท่ี  JEONPO CAFÉ STREET / หมูบ่า้นวฒันธรรม ซานโตรินี ่ 

 WI FI ON BUS ไมข่าดการตดิตอ่แนน่อนจา้ !!!  
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วนัที(่2) สนามบินกมิแฮสวนกมึกงั-น่ังกระเช้าขึน้ชมววิใบไม้เปลีย่นสีแช่สปาเท้า DONGNAE - ดิวตีฟ้รี 
01.35  น. น าท่านเดินทางสู่ปูซาน โดยเท่ียวบิน KE 662 ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5 ชัว่โมงมีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม
บนเคร่ือง  
09.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติกิมแฮ เมืองพูซาน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีเวลาทอ้งถ่ินเร็วกว่าประเทศ
ไทย 2 ชัว่โมง (เพื่อความสะดวกในการนดัหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาทอ้งถ่ิน)น าท่านผา่นพิธีการตรวจ
คนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้น าท่านเดินทางสู่จุดชมวิวท่ีมีช่ือเสียงของเมืองปูซาน สวนกึมกงั เป็นสวนสาธารณะท่ีตั้งอยู่
บริเวณเชิงเขากึมจองมีพื้นท่ีรวมเกือบ 2 พนัไร่ท่ีส่วนใหญ่จะเป็นป่าทึบและหน้าผาหินรูปทรงแปลกๆท่ีเกิดจากการกดั
กร่อนจากลมและน ้ า เป็นจุดท่องเท่ียวท่ีมีผูค้นมาเยี่ยมเยือนตลอดทั้งปี เพราะนอกจากธรรมชาติท่ีสวยงามแลว้ บริเวณ
ใกล้ๆกนัก็ยงัมีสถานท่ีทางประวตัศาสตร์และวฒันธรรมรวมอยู่อีกหลายแห่ง โดยเฉพาะในยุคโจซอน(Joseon)หรือ
ประมาณ 500 ปีก่อน จากน้ันน าท่านขึ้นกระเช้าเพ่ือชมวิวที่สวยงามของทะเลปูซานอันกว้างใหญ่สุดลูกหูลุกตาแบบพา
โนรามา 360 องศา สามารถมองเห็นเกาะต่างๆ และ เกาะสึชิมะของญ่ีปุ่นได้
เลย ตลอดทางเราจะไดเ้ห็นทศันียภาพท่ีสวยงามของเมืองปูซานแห่งน้ี บอก
เลยว่าบรรยากาศโรแมนติคมากๆ ยิ่งถ้าได้ไปเท่ียวกับคนรักในช่วงหน้า
หนาว ก็คงตอ้งนัง่ใกลชิ้ดมากข้ึน เป็นสถานท่ีท่ีเหมาะกบัการไปเท่ียวกบัคน
รักจริงๆ ส่วนครอบครัวท่ีช่ืนชอบกิจกรรมผจญภยั ท่ีสวนกึมกงัแห่งน้ีก็มี
เส้นทางปีนเขา และสวนสนุกขนาดเล็กส าหรับนอ้งๆ หนูๆ เป็นกิจกรรมท่ี
ช่วยใหค้รอบครัวไดพ้กัผอ่นและ ใชเ้วลาท่ีมีคุณภาพร่วมกนัท่ีดีเลยทีเดียว 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร BULGOGI เนือ้หมสูไลด์หมกัซอสคันจัง,เขม็ทอง น ำมำผัดย่ำงขลุกขลิก
กับซุปบลูโกกิบนกะทะแบนพร้อมผกักะหล ำ่และเส้นจันทน์โดยจะมี
ลักษณะออกเป็นแบบน ำ้ข้น 

บ่าย จากนั้นน าจากนั้นน าท่าน ผ่อนคลายกับสปาเท้า DONGNAE ท่ีน่ีถือเป็นสปา
ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในเกาหลีและมีขนาดใหญ่ดว้ยพื้นท่ีอาบน ้าขนาดเล็กสามารถ
รองรับคนไดถึ้ง 10 คน มีอ่างอาบน ้ าท่ีท าจากหินพิเศษดว้ยน ้ าร้อนไหลแบบ
ฮ็อต สปริงส์ออกมาจากรูทั้งหมด 100 รูซ่ึงท าให้ร่างกายของเราสะอาดได้
เกือบทนัทีน ้ าเค็มอุณหภูมิเร่ิมตน้ท่ี 55 องศา แต่ถา้คนเพิ่มมากข้ึนอุณหภูมิก็
จะลดลง เช่ือกนัวา่ช่วยรักษาโรคไดห้ลายอยา่งพร้อมบรรยากาศสุดผอ่นคลาย
น าท่านชอ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษี  ดิวตีฟ้รีท่ีน่ีมีสินคา้ปลอดภาษีชั้นน าใหท้่าน
เลือกซ้ือ มากมายกว่า 500  ชนิด  น ้ าหอม เส้ือผ้า เคร่ืองส าอาง กระเป๋า 
นาฬิกา เคร่ืองประดบัหลากหลายแบรนด์ดงั อาทิเช่น Dior ,Chanel , Prada 
,Louis Vuitton ,MCM ,Rolex ฯลฯ 
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ค ่า        รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารSHABU(สุกีส้ไตล์เกาหล)ี 
พกัที ่น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั SUNSET BUSINESS HOTEL  OR3* ** โรงแรมใกล้ ชายหาด HAEUNDE  

วันที่(3)  ศูนย์โสม– หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน-Songdo skywalk– โรงงานสาหร่าย+ฮันบก – ถนนซอมยอน–
JEONPO CAFÉ STREET - ชายหาดควงักาล ี 

เช้า       รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั  
เช้า หลงัรับประทานอาหารน าท่านเดินทางสู่ ศูนย์โสม ซ่ึงรัฐบาลรับรองคุณภาพ

วา่ผลิตจากโสมท่ีมีอาย ุ6 ปี ซ่ึงถือวา่เป็นโสมท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุดชมวงจรชีวิต
ของโสมพร้อมให้ท่านได้เลือกซ้ือโสมท่ีมีคุณภาพดีท่ีท่ีสุดและราคาถูกกว่า
ไทยถึง 2 เท่า เพื่อน าไปบ ารุงร่างกาย หรือฝากญาติผูใ้หญ่ท่ีท่านรักและนบัถือ
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอนหรือเรียกว่าซานโตริน่ี
เกาหลีโดยช่ือเรียกน้ีมาจากลักษณะอนัโดดเด่นของหมู่บ้านวฒันธรรมคมั
ชอนหมู่บ้านท่ีตั้ งอยู่บนเนินเขาเรียงตวัสลับกันไปมาสีสันสดใสในอดีตหมู่บ้านน้ีเคยเป็นท่ีอยู่อาศยัของของผูล้ี้ภยั
สงครามเกาหลีจนในปี 2009 รัฐบาลเกาหลี ไดส่้งเสริมการท่องเท่ียวมีการพฒันาปรับปรุงทศันียภาพ ให้น่าอยูม่ากยิง่ข้ึน 
โดยปรับเปล่ียน หมู่บ้านคมัชอนให้มีสีสันโดดเด่นด้วยการทาสี วาดภาพ ตามก าแพงและตวับ้าน ให้ดูสดใส น่ารัก 
บา้นเรือนหลายหลงัเปล่ียนเป็นสตูดิโอและแกลลอร่ีบางจุดก็เป็นร้านขายสินคา้ ทั้งสินคา้พื้นเมือง สินคา้สมยัใหม่ รวม
ไปถึงร้านกาแฟและไดโ้ด่งดงัจากซีร่ียเ์ร่ือง Running Man ท่ีมาถ่ายท าท่ีน่ี จึงท าให้หมู่บา้นวฒันธรรมคมัชอน แห่งน้ีเป็น
ท่ีรู้จกัมีนกัท่องเท่ียวชาวเกาหลีและต่างประเทศมาเท่ียวกนัมากข้ึน  

 
 
 
 
 
 
 
เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร SAMGYETANG (ไก่ตุ๋นโสม)อำหำรวังในสมัยก่อน เช่ือกันว่ำบ ำรุงและ

เสริมสุขภำพเสิร์ฟท่ำนละ 1 ตัว ในหม้อดินร้อน โดยภำยในตัวไก่จะมีข้ำวเหนียวรำกโสมพุทรำแดงและเคลด็ลับในกำร
ตุ๋นเพ่ือให้รสชำติกลมกล่อมเนือ้ไก่นุ่มและย่อย เสริฟพร้อมเคร่ืองเคียงคู่ 
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บ่าย  จากนั้นน าท่านดูกรรมวิธีการผลิตสาหร่าย ท่ี พิพิธภัณฑ์สาหร่าย เป็นท่ีสถานท่ีท่ีจดัแสดงขบวนการ และขั้นตอนต่างๆ
ตั้งแต่ตน้น ้ าจนถึงปลายทางการผลิตออกมาเป็นสาหร่ายกินไดใ้นรูปแบบต่างๆ ให้เรารับประทานได้ นอกจากน้ีเรายงั
สามารถชิม และเลือกซ้ือสาหร่ายกลบัไปเป็นของฝากของทานเล่นไดโ้ดยมีรสต่างๆ อยา่งเช่น รสหมู รสกิมจิ รสวาซาบิ
ฯลฯจากนั้นพาไปเก็บภาพประทบัใจกบัการสวมชุดประจ าชาติ ของเกาหลี ฮันบกเป็นเคร่ืองแต่งกายท่ีมีมาเป็นเวลา พนัๆ 
ปีมาแลว้ความงดงามของชุด และความอ่อนชอ้ยของวฒันธรรมเกาหลี ไดถู้ก
ถ่ายทอดออกมาผา่นทางภาพถ่ายของสุภาพสตรีในเคร่ืองแบบฮนับก จากนั้น
น าท่านเดินทางสู่ สะพานเดินทะเล  หรือ Sky walk wayอยู่ในบริเวณของ
ชายหาดซองโด สะพานเดินทะเล เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวแห่งใหม่ ซ่ึงถือวา่เป็น
แลนด์มาร์คของหาดซองโดเลยที เดียว  ตัวสะพานยื่นออกไปในทะเล
เปรียบเสมือนเราเดินอยูบ่นทะเล สะพานทอดยาวยาวประมาณ 104 เมตร ใน
ส่วนพื้นของสะพานสามารถมองเห็นน ้ าทะเลผา่นกระจกนิรภยั สกายวอร์คจะมีลานหินใหญ่ๆ ให้ถ่ายรูปบรรยากาศและ
สองขา้งทางมองเห็นวิวทิวทศัน์สวยงามนอกจากน้ียงัเป็นท่ีถ่ายท ารายการ เช่น We Got Married ท าให้เป็นท่ีนิยมอยา่ง
มากส าหรับคนเกาหลี จากนั้นน าท่านสู่แหล่งวยัรุ่น ถนนซอมยอน เป็นย่านวยัรุ่นทีเต็มไปด้วยร้านค้าเช่น เส้ือผา้, 
เคร่ืองส าอางค์, ร้านกาแฟ และร้านอาหารออกแนว street art ท่ีจะมีการแสดงเปิดหมวกให้ชมตลอดเส้นทางท่ียาว
ประมาณ 300 กว่าเมตร โดยเฉพาะในช่วงวนัหยุดเสาร์อาทิตยจ์ะมีคนเดินกนัแน่นและบริเวณใกล้กนัเป็นแหล่งรวม 
CAFÉ สุดชิคมากกวา่ 50 ร้านท่ี JEONPO CAFÉ STREET อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงและถ่ายรูปกบัร้าน
คาเฟ่ บริเวณนั้น จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ชายหาดควังกาลีเป็นอีกหน่ึงชายหาดท่ีมีช่ือเสียงของเมืองปูซานเช่นเดียวกบั
ชายหาดแฮอึนแด ท่ีดา้นหนา้ของชายหาดควงักาลีจะมองเห็นสะพานกวางอันแดเคียว เป็นสะพานขา้มทะเลท่ีใหญ่ท่ีสุด
ในเกาหลีเม่ืออยูบ่นสะพานจะเห็นวิวมุมกวา้งท่ีสวยงาม  ไดท้ั้งวิวเมืองปูซานและทอ้งทะเลของปูซานท่ีมีทั้งเกาะและ
ชายหาดมากมายสะพานกวางอนัแดเคียวเองก็เป็นหน่ึงในจุดยอดนิยมท่ีคนชมมาถ่ายรูปกนัโดยเฉพาะในช่วงกลางคืนท่ีมี
การเปิดไฟท่ีสะพานอยา่งสวยงาม 
***ช่วงปลายเดือนตุลาคม ของทุกปีเทศกาลดอกไม้ไฟที่ใหญ่ทีสุ่ดในประเทศเกาหลน่ัีนกคื็อ เทศกาลดอกไม้ไฟที่ปูซาน 
Busan International Fireworks Festival หรือ (BFF) ซ่ึงจะจัดขึน้ทีห่าดควางอลัลี  

ค ่า       รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร OSAMBULGOGI ประกอบด้วยเนือ้หมูและปลำหมึกน ำไปหมกัในน ำ้มนังำซอส
ถั่วเหลืองพริกไทยกระเทียมขิงและหัวหอมจนได้ท่ีแล้วน ำมำต้มหรือผัดในกระทะกับหัวหอมแครอทกะหล ำ่ปลีห่ัน
ฝอยเห็ดและวุ้นเส้นจนสุกแล้วตักมำรับประทำนกับข้ำวสวย รวมกับกิมจิ 

พกัที ่ น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั SUNSET BUSINESS HOTEL  OR3* ** โรงแรมใกล้ ชายหาด HAEUNDE 
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วนัที(่4) ร้านน า้มนัสนเขม็แดง-สวนริมทะเลแทจองแด – คอสเมติก - ชายหาดแฮอนึแด –ทางเดินลอยฟ้าชองซาโป 
              อทุยานยงดูซาน - ปูซานทาวเวอร์ - ช้อปป้ิงนัมโพดง 
เช้า       รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั  
เช้า จากนั้นน าท่านเลือกซ้ือ น ้ามันสนเข็มแดง เป็นการสกดัจากใบสนเข็มแดงบริสุทธ์ิ 100% ซ่ึงสรรพคุณของน ้ ามนัสนเข็ม

แดงนั้นมีประโยชน์อยา่งมากมาย ทั้งช่วยละลายคลอเรสเตอรอล และไขมนัท่ีอุดตนัในเส้นเลือด ลดระดบัน ้าตาลในเลือด 
ช่วยขบัสารพิษออกจากร่างกายในรูปแบบของเสียอุจจาระช่วยลา้งสารพิษหรือดีท็อกซ์เลือดให้สะอาด เพิ่มการไหลเวยีน
ของเลือดไดส้ะดวกข้ึน ช่วยเพิ่มภูมิตา้นทานให้กบัร่างกาย บ ารุงผิวพรรณให้สดใสจากภายใน และลดอตัราเส่ียงในการ
เกิดโรคมะเร็งจากนั้นจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ สวนริมทะเล แทจองแด เป็นสวนสาธารณะริมทะเลขนาดใหญ่บนเกาะยง
โดและเป็นอีกหน่ึงแลนด์มาร์คของเมืองปูซานมีจุดน่าสนใจให้เท่ียวหลายอยา่งโดยเฉพาะหน้าผาหินและชายหาดหิน
สวนแทจองแดตั้งช่ือตามกษตัรยข์องเกาหลีช่ือ TaeJong Mu-Yeol ท่ีชอบเดินทางมาท่ีน่ีเพื่อยิงธนูประมาณปี ค.ศ. 660 มี
ขนาดพื้นท่ีประมาณ 1,100 ไร่ประกอบไปดว้ยตน้ไมสี้เขียวอยา่งตน้สน และหนา้ผาหิน ท่ีจะสูงสุดมีจุดชมวิวท่ีความสูง 
250 เมตรโดยจะมีทางเดินรอบเกาะ จึงเป็นท่ีออกก าลงักาย เดินเล่น กินลมชมวิวปิคนิคของชาวเมืองปูซานดว้ย(ราคาทวัร์
ไม่รวมค่ารถราง)จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ชายหาดแฮอนึแด เป็นชายหาดท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดในประเทศเกาหลีค าวา่  
แฮอึนแด / Haeundae” ถูกตั้งช่ือโดยนกัปราชยน์ามว่า ชอย ชี วอน ในราชวงศ์ชิลลา ชายหาดมีความยาว 1.5 กิโลเมตร
ครอบคลุมพื้นท่ีกวา่ 58,400 ตารางเมตร และเป็นสถานท่ีส าหรับจดักิจกรรมทางวฒันธรรมและงานเทศกาลต่างๆตลอด
ทั้งปีมกัเป็นท่ีนิยมส าหรับนกัท่องเท่ียว   

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร TAKKALBI(ไก่ผัดเผ็ดซอส) ไก่บำร์บีคิวผัดซอสเกำหลีน ำไก่บำร์บีคิว ตก
หรือข้ำวเหนียวป้ัน มันหวำน ผักต่ำง ๆลงผัดร่วมกับซอสบำร์บีคิวเกำหลีในกะทะแบน เม่ือทำนไประยะหน่ึงจะน ำข้ำว
สวยและสำหร่ำยแห้งมำผดัรวมกับทัคคำลบี เสริฟพร้อมเคร่ืองเคียง กิมจิ และน ำ้ซุปประจ ำวนั   

 
 
 
 
 
 
 
บ่าย จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ทางเดินลอยฟ้าแห่งใหม่ท่ีเพิ่งเปิดตัวไปเม่ือเดือนสิงหาคม 2017 CHEONGSAPO SKY 

WALK สกายวอลก์ พื้นทางเดินกระจกใส สถานท่ีเท่ียวแห่งใหม่สุดฮิตท่ีก าลงัเป็นท่ีนิยมของปูซานบริเวณน้ีจะมีการวาง
คอนกรีดกนัคล่ืนทะเลเป็นแนวยาวและจดัสร้างประภาคาร ขาว และ แดง ท าให้เกิดเป็นแหล่งท่องเท่ียว มีผูค้นมากมาย
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เดินทางมาถ่ายรูป จดัวา่เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีวิวท่ีสวยมากแห่งหน่ึงในปูซานจากน้ันพาท่านชมวิวเมือง ณ ปูซานทาว
เวอร์ตั้งอยูใ่น สวนยองดูซาน เป็นอุทยานแห่งชาติ ตั้งอยูบ่นเนินเขา ใจกลางเมือง เป็นสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ หอคอยน้ี
สูงประมาณ 120 เมตร ถือเป็น Landmark ส าคญัของเมือง ส าหรับชั้นแรกของหอคอย เป็นบริเวณขายของท่ีระลึก และ
งาน หัตถกรรม แบบดั้งเดิมของเกาหลี เช่น  พวงกุญแจ, เคร่ืองป้ันดินเผา, ตุ๊กตา และอ่ืนๆอีกมากมาย คนท่ีมาเท่ียวท่ีน่ี 
ส่วนมากจะเป็นคู่รัก ทั้งชาวเกาหลีและนกัท่องเท่ียวต่างชาติ คู่รักส่วนมากจะเตรียมกุญแจ มาคลอ้งตรง ท่ีราวระเบียงรอบ
ฐานของหอคอย  เพราะมีความเช่ือวา่คู่รักท่ีไดม้าคลอ้งกุญแจท่ีน่ีจะรักกนั ยาวนานตลอดไป (ราคาไม่รวมค่ากุญแจ) ส่วน
ดา้นบนสุดของหอคอยเป็นจุดส าหรับชมวิวทิวทศัน์ ของเมืองปูซานแบบพาโนราม่า 360 องศา (ไม่รวมค่ำลิฟท์)  บริเวณ
ใกลก้นั มีแหล่งชอ้ปป้ิงช่ือดงั ตลาดนัมโพดงท่ีน่ีเปรียบเสมือนยา่นมยองดงท่ีโซลเพราะเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงสินคา้มากมาย
ในใจกลางเมืองปูซาน ท่ีน่ีเตม็ไปดว้ยร้านคา้ใหข้าชอ้ปไดเ้พลิดเพลินเจริญใจ สินคา้สตรีทแบรนด์ต่างๆถูกยกมาตั้งไวท่ี้น่ี
เช่นเดียวกบัในเมืองโซล   

ค ่า        รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร พเิศษ!! JAGALCHI BUFFET เมนูอินเตอร์บุฟเฟ่ต์ซีฟู้ดและเน้ือสัตว์หลาก
ประเภททีม่ีให้เลือกทัง้อาหารสไตล์ฝร่ังยโุรปอาหารญีปุ่่น อาหารเกาหลี อาหารจีน ซาซิมิ ปรุงกนัสดๆ พร้อมของหวาน 

ของอร่อยประจ าวัน และเคร่ืองดื่มไม่มีแอลลกอฮอล์ ไอศกรีม เค้ก เป็นต้น 
พกัที ่ น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั SUNSET BUSINESS HOTEL OR3 * ตั้งอยู่ใกล้ ริมชายหาด HAEUNDE 
 

วนัที(่5) ศูนย์สมุนไพร– วดัแฮดงยงกกุซา – LOTTE OUTLET - ซุปเปอร์มาร์เกต็-สนามบินกมิแฮ-สุวรรณภูม ิ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ทีพ่กั(กรุณาตรวจสอบสัมภาระให้เรียบร้อย เพ่ือเตรียมเดินทางไปสนามบิน) 
เช้า น าท่านชม ศูนยส์มุนไพรเกาหลี ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือเลือกชม สมุนไพรฮอตเกนามู ของเกาหลี ท่ีน ามาแปรรูปเป็นรูปแบบ

ต่างๆ ท่ีมีสรรพคุณรักษาโรคและบ ารุงร่างกายจากนั้นพาท่านนมสัการพระ
ท่ี วัดแฮดง ยงกุงซา เป็นวดัท่ีสร้างบนโขดหิน ริมชายหาดท่ีแตกต่างไปจาก
วดัส่วนใหญ่ในประเทศเกาหลี ท่ีมกัจะสร้างอยูต่ามเชิงเขา วดัแห่งน้ีถูกสร้าง
ข้ึน โดยพระอาจารย ์Naong เม่ือปี 1376 ในช่วงรัชสมยัของกษตัริย ์Uwang 
แห่งราชวงศ์ Goryeo จากนั้นในปี 1970 ได้มีการบูรณะด้วยความพิถีพิถนั
เพื่อให้คงไวซ่ึ้งเอกลกัษณ์และความงดงามแบบดั้งเดิมจากประตูซุ้มมงักร สี
ทองอร่าม ลอดผา่นอุโมงคข์นาดเล็ก ไปสู่ทางเดินบนัไดหิน 108 ขั้น เป็นจุด
ชมวิวความงดงามของทะเล บริเวณวดัประดิษฐานพระพุทธรูปศกัด์ิสิทธ์ิองคสี์ด า ตั้งตระหง่านอยูบ่นโขดหิน ทางเดิน
เป็นสะพานท่ีทอดยาว เขา้สู่บริเวณตวัวดั ประกอบไปดว้ยวหิารและศาลาเรียงรายลดหลัน่กนัไปตามโขดหิน โดยบริเวณ
ดา้นหน้า ของวิหารหลกั มีเจดียสู์ง 3 ชั้น และสิงโต 4 ตวั เป็นสัญลกัษณ์ของความสนุก, ความโกรธ, ความเศร้า และ
ความสุข นอกจากน้ี ภายในวดัประดิษฐาน เจา้แม่กวนอิม, พระสังกจัจายน์องค์สีทองอร่าม, ศาลาราย วดัแห่งน้ีเป็น 
สถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิคู่บา้นคู่เมืองของคนปูซาน เป็นสถานท่ีท่ีเหล่าพุทธศาสนิกชนเกาหลี  
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 เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร JIMDAK ไก่อบซีอ๊ิววุ้นเส้นเป็นเมนูอำหำรเกำหลีพืน้เมือง เป็นไก่ผัดรวม
กับวุ้นเส้น มนัฝร่ัง แครอทพริกและซอสด ำรสชำติคล้ำยกับไก่พะโล้สูตรเกำหลี ทำนกับข้ำวหอมอร่อยรสเผด็ถึงเคร่ือง 

บ่าย ท่านเดินทางสู่ LOTTE OUTLET เอาทเ์ลทแห่งน้ีมีร้านคา้หลากหลายมากมายกวา่ 165 ร้านคา้และต่างลดราคากนัตลอด
ทั้งปีโดยมีสินคา้แบรนดด์งัๆมากมายอาทิArmani,Calvin Klein, Diesel จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ ร้านละลายเงินวอนหรือ 
Supermarket ท่ีน่ีมีขนม  พื้นเมืองเกาหลีหลากชนิด อาทิเช่น ขนมขา้วพอง ช็อคโกแลตส้ม กิมจิ ส้มอบแห้ง มาม่า วุน้
เส้น รวมไปถึงของใช้ในครัวเรือน เช่น ตะเกียบ ถว้ยใส่ขา้ว กะทะ ลูกบอลซักผา้  เคร่ืองส าอางชั้นน า Etude , Skinfood  
และของฝากของท่ีระลึกมีใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือมากมาย พร้อมทั้งมีบริการบรรจุกล่องตามเง่ือนไขของร้าน 

 
20.40 น. น าท่านเหิรฟ้ากลบัสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินโคเรียแอร์ เท่ียวบินที KE 661  
00.15 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ  

 
 

 
 
ราคาทวัร์รวม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินตามท่ีระบุในรายการชั้นทศันาจรไป-กลบัพร้อมคณะกรณีอยูต่่อตอ้งเสียค่าเปล่ียนแปลงตัว๋ 
 อาหารตามรายการระบุ (สงวนสิทธิในการสลบัม้ือหรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆตามรายการ 
 ค่าท่ีพกัตามระบุในรายการพกัหอ้งละ 2 ท่าน และ 3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิ่มเงินพกัหอ้งเด่ียว) 
 ค่ารถรับ-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 
 ค่าระวางน ้าหนกักระเป๋า ไม่เกิน23กก.ต่อ2 ใบ (KOREAN AIR )  
 ค่าหวัหนา้ทวัร์ผูช้  านาญเส้นทางน าท่านท่องเท่ียวตลอดรายการในต่างประเทศ 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 

ค่าทวัร์ต่อท่าน : เดินทางเดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน 
 ผู้ใหญ่พกัห้องคู่ (ห้องละ 2 ท่าน) ท่านละ   27,900.- 

 เด็กอายุ 2 -  12 ปี พกัรวมกบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน  27,900.- 

 เด็กอายุ 2 – 12 ปี พกัรวมกบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงท่านละ 26,900.- 

 เด็กอายุ 2 -12 ปี พกัรวมกบัผู้ใหญ่ 2 ท่านไม่มีเตียงท่านละ 25,900.- 

 พกัเดี่ยว 4,500.- 

ในกรณีผู้เดนิทางไม่ผ่านการตรวจพจิารณาในการตรวจเข้า-ออกเมือง ทั้งประเทศไทยและเกาหล ีอนัเน่ืองมาจากการกระท าที่ส่อไป
ในทางผดิกฎหมายการหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดนิทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฎิเสธในกรณีอ่ืนๆ ทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบและ
ไม่คืนค่าใช้จ่ายต่างๆ เน่ืองจากการเดนิทางเป็นการเหมาจ่ายกับตวัแทนบริษทันั้นๆ 
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ราคาทวัร์ไม่รวม 
 ค่าทปิคนขับรถและไกด์ท้องถิ่นท่านละ 30,000 วอน หรือ 900 บาทไทย  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิค่าท าหนงัสือเดินทาง,ค่าโทรศพัทส่์วนตวั,ค่าซกัรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืมท่ี

สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านตอ้งการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหวัหนา้ทวัร์แลว้จ่ายเพิ่มเองต่างหาก) 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระ ท่ีหนกัเกินสายการบินก าหนด  
 ค่าวซ่ีาส าหรับพาสปอร์ตต่างดา้ว  
หมายเหตุ 
 เท่ียวบินราคาและรายการท่องเท่ียวสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทาง

เป็นส าคญั 
 กรณีท่ีท่านตอ้งออกตัว๋ภายใน เช่น (ตัว๋เคร่ืองบิน,ตัว๋รถทวัร์,ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทุกคร้ัง ก่อนท าการออก

ตัว๋ เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่นไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเท่ียว

เท่านั้น(หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6เดือนบริษทัฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่
สามารถเดินทางได ้) 

 ราคานีเ้ป็นราคาส าหรับนักท่องเทีย่วชาวไทยหรือผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเท่าน้ัน ** ชาวต่างชาติ เพิ่ม 80 $ / ท่าน *** 
 ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การก่อ

จลาจล หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทั้งจาก
ไทย และต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 

 ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ินหากท่านใช้บริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางม้ือเพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษทัฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแลว้ 

 ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความ
ประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 

 ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษกรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้ 
 เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้ งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษทัฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 
เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง 

 กรุณาจองล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระงวดแรก 10,000บาทก่อนการเดิทาง หากท่านไม่อาจเดินมางดว้ยเหตุใดก็
ตาม ตอ้งแจง้ใหท้ราบ อยา่งนอ้ย 20 วนัก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษทัจะไม่คืนเงินค่ามดัจ าทั้งหมด 

 ส่วนท่ีเหลือช าระทนัทีก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 
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กรณยีกเลกิการเดินทาง 
 แจง้ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 30 วนัก่อนเดินทาง คืนเงินมดัจ าทั้งหมด 
 ยกเลิกเลิกการเดินทาง 15 วนัข้ึนไป เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 5,000 บาท 
 ยกเลิกเลิกการเดินทาง 6-14 วนั เก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกเลิกการเดินทาง 1 – 6 วนั เก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100 % ของราคาทวัร์ 
 ยกเลกิการเดินทาง ในวนัเดินทาง ,ถูกปฏิเสธการเขา้เมือง จะ ไม่มีการคืนเงินทั้งหมด 
 กรณเีจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางไดซ่ึ้งจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษทัฯ จะท าการเล่ือน

การเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนไดคื้อค่าธรรมเนียมในการมดั
จ าตัว๋ท่านละ 5,000 บาท และอ่ืนๆ 
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