
     HNT-PUS-12 

 

 

 

 
 

รหัสโปรแกรม : 15622 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 
 

 

 

น ้ำหนกักระเป๋ำโหลด 23 กโิลกรมั ถอืขึน้เครือ่ง 7 กโิลกรมั 
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บรษิทัจะแจง้ไฟลท์และเวลำทีแ่น่นอนอกีคร ัง้ก่อนเดนิทำง  

หำกลูกคำ้เดนิทำงมำจำกต่ำงจงัหวดัดว้ยเครือ่งบนิภำยในประเทศ 
*****กรคงำแจง้เจำ้หน้ำทีก่อ่นท ำกำรจองค่ะ***** 

รำยกำรทวัร ์
 

 
 
 
22.00 น.  คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภูม ิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4  สายการบนิโคเรยีนแอร ์

ทำงเขำ้ที ่6 แถว M เจา้หนา้ทีจ่ากบรษิทั คอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 
บรษิทัจะแจง้ไฟลท์และเวลำทีแ่น่นอนอกีคร ัง้ก่อนเดนิทำง  

หำกลูกคำ้เดนิทำงมำจำกต่ำงจงัหวดัดว้ยเครือ่งบนิภำยในประเทศ 
*****กรคงำแจง้เจำ้หน้ำทีก่อ่นท ำกำรจองค่ะ***** 

FLIGHT DETAILS 
 KE662 BKK-PUS 01.40 - 08.45 

KE661 PUS-BKK 20.35 - 00.20+1 

 รำยกำรทวัร ์ เชำ้ เทีย่ง เย็น ทีพ่กั 

วนัที ่
1 

พบกนัทีส่นำมบนิสควรรงภูม–ิ 
ออกเดนิทำงจำกสนำมบนิสควรรงภูม ิ - - - 

- 

วนัที ่
2 

เดนิทำงถงึสนำมบนินำนำชำตกิมิแฮ– 
วดัดงฮวำซำ – Daegu Otgol Village  
สวนสนคก E-world & 83 Tower - ถนนดงซองโน - บคลโกก ิ ทงคตัส ึ

Daegu Crystal 
Hotel 

หรอืเทยีบเท่ำ 
ระดบั 3 ดำว 

วนัที ่
3 

หมู่บำ้นวฒันธรรมคมัชอน- สะพำนเดนิทะเล  
Sky Walkway- สวนรมิทะเล แทจงแด –
หมู่เกำะออยคคโด –โบสถ ์Jukseong 
Lotte Premium Outlet 

โรงแรม ทคัคลับ ี หมูย่ำง 
สไตลปู์ซำน 

No. 25 Signature 
Hotel Daecheon 
หรอืเทยีบเท่ำ 
ระดบั 3 ดำว 

วนัที ่
4 

รำ้นน ้ำมนัสนเข็มแดง -วดัแฮดอง ยงกคงซำ - 
คอสเมตกิ - APEC HOUSE – 
สะพำนกวำงอนัแดเคยีว  –ปูซำนทำวเวอร ์– 
ย่ำนนมัโพดง 

โรงแรม จมิดกั บำบคีวิ 
บคฟเฟ่ต ์

No. 25 Signature 
Hotel Daecheon 
หรอืเทยีบเท่ำ 
ระดบั 3 ดำว 

วนัที ่
5 

Duty Free – ศูนยส์มคนไพร – ซคปเปอรม์ำรเ์กต็ – 
ศูนยโ์สม – กรคงเทพฯ โรงแรม ชำบู 

ชำบู - 
- 

วนัที ่1  พบกนัที ่สนำมบนิสควรรงภูม ิ - ออกเดนิทำงจำกสนำมบนิสควรรงภูมิ  
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บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 
 
 
 
01.40 น.  ออกเดนิทางสูเ่มอืงปูซำน ประเทศเกำหลใีต ้โดยสายการบนิโคเรยีนแอร ์เทีย่วบนิ KE662 

(มอีำหำรบรกิำรบนเครือ่งเป็น HOT MAEL) 
 
08.45 น.  ถงึ สนำมบนิกมิแฮ เมอืงปูซาน ประเทศเกาหลใีต ้ (เวลาทอ้งถิน่เรว็กวา่ประเทศไทย 2 ช ัว่โมง)   

หลงัจากพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรแลว้  ไกดท์อ้งถิน่คอยตอ้นรบัทุกท่าน จากน้ัน 
พาท่านเดนิทางไปยงัเมอืงแทกู เพือ่ชม วดัดงฮวำซำ (Donghwasa Temple) เป็นวดัเกา่แก่
มอีายุกวา่ 1,500 ปี สรา้งในสมยักษตัรยิโ์ซจ ิแห่งอาณาจกัรชลิลา ภายในมอีมติาภะพุทธเจา้ และ
พระพุทธรปูหนิพระศรศีากยมุนีอยู่ดา้นนอก อกีหน่ึงไฮไลทก็์คอื ยคัซายอแรแดพุล Yaksa-
yeoraedaebul พระขนาดใหญ่ทีส่รา้งขึน้เพือ่เป็นศูนยร์วมใจของผูม้าสวดมนต ์ท าบุญ  
มคีวามสงูถงึ 17 เมตร นอกจากนี ้ยงัมหีอคอยหนิ โคมไฟหนิ รูปป้ันสงิโต และดอกไมท้ีป่ระดบัฐาน
พระพุทธรปู ดา้นหลงัพระพุทธรูป เป็นหมู่หนิทีโ่อบรอบสวยงามมาก นับเป็นผลงานประตมิากรรม
หนิระดบัโลก   
 
 

วนัที ่2  เดนิทำงถงึสนำมบนินำนำชำตกิมิแฮ– วดัดงฮวำซำ – Daegu Otgol Village - 
สวนสนคก E-world & 83 Tower - ถนนดงซองโน 

  

http://bit.ly/2NMk5YE


     HNT-PUS-12 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วดัดงฮวำซำ 
 

จากน้ันพาท่านชม หมู่บำ้นอซกล (Otgol hanok village) หมู่บา้นเกา่แก ่ทีม่ปีระวตัศิาสตร ์
ยาวนานกวา่ 400 ปี และเป็นทีรู่จ้กักนัด ี ในฐานะ สถานทีถ่่ายท ารายการชือ่ดงัอย่าง Running 
Man  และซรียีเ์ร ือ่ง Jekyll and Hyde ในหมู่บา้น มคีวามเงยีบสงบและรม่ร ืน่ เหมาะแกก่าร 
เดนิเลน่ พกัผ่อน   ทัง้สดูอากาศบรสิทุธิ ์และชมทศันียภาพ อนัสวยงาม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมู่บำ้นอซกล 
 

เทีย่ง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั(1) เมนูบคลโกก ิ
พาท่านยอ้นวยัเด็กกบัเคร ือ่งเลน่สดุมนัส ์ ณ สวนสนคก E-WORLD ซึง่ไดร้บัความนิยมสงูสดุ 
และใหญ่ทีส่ดุเป็นอนัดบั 3 ของประเทศเกาหลใีต ้ เพลดิเพลนิไปกบัโซนความสนุกทีม่าดว้ยกนัถงึ 
4 ธมี หน่ึงในน้ันรงัสรรคม์าเพือ่เด็ก ๆ โดยเฉพาะ เต็มอิม่กบัเคร ือ่งเลน่และกจิกรรมกว่า 30 ชนิด 
ทีม่ใีหเ้ลอืกเขา้รว่ม เคร ือ่งเลน่ทีนิ่ยมมากทีส่ดุก็คอื "สกายจัม๊ "หรอืเรยีกวา่" หอสงู" วธิกีารเล่น 
คอืกระโดดทา้ทายความมนัสเ์หมาะส าหรบัเด็กเล็กไปจนถงึวยัรุน่ทีเ่นน้ความทา้ทาย เรยีกเสยีงกร ีด้ 
ทัว่เมอืงแทกูแน่นอนแตถ่า้หากกลวัความสงูบนสกายจัม๊ก็หนัไปจบัตาดคูวามหวานแหว๋ว 
ผสมผสานกบัความโรแมนตกิทีเ่ทศกาลดอกไมต้ามฤดกูาลอาทเิชน่สวนดอกทวิลปิ สวนสไตลย์โุรป 
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สวนสนคก E-WORLD 
 

หลงัจากเลน่เคร ือ่งเล่นทีส่วนสนุกเสรจ็ เชญิทุกท่านสมัผสัความโรแมนตกิ ตามรอยซรี ีส่ด์งั 
หลายเร ือ่งกนัทีน่ี่ หอคอยแทกู หรอืทีช่ ือ่ว่ำ 83 Tower บนเนินเขาเล็กๆซึง่สามารถขึน้ลฟิท ์
ไปบนช ัน้ 83 **ค่าบรกิารไม่รวมคา่ลฟิท*์* เมือ่ถงึแลว้ จะพบกบัทศันียภาพเมอืงแทกูแบบเกอืบ 
360 องศาก็จะปรากฏอยู่ตรงหนา้อย่างกวา้งขวาง ยงัมองเห็นสวนสนุก E-World จากดา้นบน 
หอคอยไดท้ัง้หมด ดา้นบนมกีลอ้ง ส่องทางไกลใหบ้รกิารกนัฟร ีๆ  และไฮไลทว์ดัใจของช ัน้ 83 คอื 
มบีรกิาร บนัจีจ้ ัม๊ไวใ้หเ้หลา่ผูก้ลา้ไปวดัใจกนัทีน่ี่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

หอคอยแทกู 
 

จากน้ันพาท่านไปยงั ถนนดงซองโน(Dongseongno street) แหลง่ชอ้ปป้ิงใจกลางเมอืงแทกู 
หรอืเรยีกไดว้า่เป็นเมยีงดงแห่งแทกู (ใหญ่กว่าเมยีงดงถงึ 5 เท่า!!) อพัเดทเทรนดแ์ฟช ัน่ 
ทีห่ลากหลายไดท้ีน่ี่ อกีทัง้ยงัมสีนิคา้ทีห่ลากหลาย ทัง้เคร ือ่งส าอาง เสือ้ผา้ รองเทา้ เคร ือ่งประดบั 
คงถูกใจนักชอ้ปทัง้หลายในราคาทีไ่ม่แพง แลว้ก็ยงัมรีา้นอาหาร และรา้นคาเฟ่มากมายอกีดว้ย 
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ถนนดงซองโน  
 

ค ำ่       รบัประทำนอำหำรค ำ่ (2) เมนูทงคตัส ึ
 จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้สูท่ีพ่กั Daegu Crystal Hotel หรอืเทยีบเทำ่ระดบั3ดำว 
 
 
 
 
เชำ้  บรกิำรอำหำรเชำ้ ง หอ้งอำหำรของโรงแรม หรอื ภตัตำคำร (3) 

พาท่านสู ่ หมู่บำ้นวฒันธรรมคมัชอน (Gamcheon Culture Village) หรอืเรยีกวา่ 
“Korea’s Santorini (ซานโตรน่ีิเกาหล)ี โดยชือ่เรยีกนีม้าจากลกัษณะอนัโดดเดน่ของหมู่บา้น 
วฒันธรรมคมัชอนหมู่บา้นทีต่ ัง้อยู่บนเนินเขาเรยีงตวั สลบักนัไปมา สสีนั สดใสในอดตีหมู่บา้นนี ้
เคยเป็นทีอ่ยู่อาศยัของของผูล้ีภ้ยัสงครามเกาหลจีนในปี2009รฐับาลเกาหลไีดส้ง่เสรมิการท่องเทีย่ว 
มกีารพฒันาปรบัปรงุทศันียภาพใหน่้าอยู่มากยิง่ขึน้โดยปรบัเปลีย่นหมู่บา้นคมัชอนใหม้สีสีนัโดดเด่น
ดว้ย การทาสวีาดภาพ ตามก าแพงและตวับา้น ใหด้สูดใส น่ารกั บา้นเรอืน หลายหลงัเปลีย่นเป็น 
สตดูโิอและแกลลอร ี ่ บางจดุก็เป็นรา้นขายสนิคา้ ทัง้สนิคา้พืน้เมอืง สนิคา้สมยัใหม่ รวมไปถงึ 
รา้นกาแฟและไดโ้ดง่ดงัจากซรี ีย่เ์ร ือ่ง Running Man ทีม่าถ่ายท าทีน่ี่ จงึท าใหห้มู่บา้นวฒันธรรม 
คมัชอน แห่งนีเ้ป็นทีรู่จ้กัมนัีกท่องเทีย่วชาวเกาหลแีละตา่งประเทศมาเทีย่วกนั มากขึน้ 

วนัที ่3 - หมูบ่ำ้นวฒันธรรมคมัชอน- สะพำนเดนิทะเล Sky Walkway- สวนรมิทะเล แทจงแด 
หมูเ่กำะออยคคโด –โบสถ ์Jukseong - Lotte Premium Outlet  
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หมู่บำ้นวฒันธรรมคมัชอน 
 
แลว้พาท่านชม สะพำนเดนิทะเล หรอื Sky walk way อยู่ในบรเิวณของ ชายหาดซองโด 
(Songdo Beach) ซองโด (Songdo)น้ันแปลว่าเกาะสน เพราะชายหาดนีม้ป่ีาสนอยู่บรเิวณ 
ปลายสดุของหาด สะพานเดนิทะเล เป็นสถานทีท่่องเทีย่ว แห่งใหม่ ซ ึง่ถอืวา่เป็นแลนดม์ารค์ 
ของหาดซองโดเลยทเีดยีว ตวัสะพานยืน่ออกไปในทะเล เปรยีบเสมอืนเราเดนิอยู่บนทะเล สะพาน 
ทอดยาวยาวประมาณ 104 เมตร ในส่วนพืน้ของสะพานสามารถมองเห็น น า้ทะเลผ่านกระจก 
นิรภยั สกายวอรค์ จะมลีานหนิใหญ่ๆ ใหถ้่ายรูปบรรยากาศและสองขา้งทางมองเห็นววิทวิทศัน ์
สวยงาม  นอกจากนีย้งัเป็นทีถ่่ายท า รายการ เชน่ We Got Married ท าใหเ้ป็นทีนิ่ยมอย่างมาก 
ส าหรบัคนเกาหล ี

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

สะพำนเดนิทะเล หรอื Sky walk way 
 

เทีย่ง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั(4) เมนู ทคัคลับ ี(ไกผ่ดัซอสสแีดง)  
จากน้ันพาท่านเขา้สู ่ สวนแทจงแด (Taejongdae Park) ตัง้อยู่ทีเ่กาะยงโด 
ทางตะวนัตกเฉียงใต ้ ของใจกลางเมอืง สวนแทจงแดตัง้ช ือ่ตามกษตัรยข์องเกาหลชี ือ่ TaeJong 
Mu-Yeol ทีช่อบเดนิทางมาทีน่ี่เพือ่ยงิธนู มขีนาดพืน้ทีป่ระมาณ 1,100 ไร ่ ประกอบไปดว้ย 
ตน้ไมส้เีขยีวอย่างตน้สน ดอกไมน้านาชนิด และหนา้ผาหนิ จดุชมววิสงูสดุมคีวามสงูที ่ 250 เมตร 
โดยจะมทีางเดนิรอบเกาะจงึเป็นทีอ่อกก าลงักาย เดนิเลน่ กนิลมชมววิ ปิคนิคของชาวเมอืงปูซาน 
ภายในสวนแทจงแด ประกอบไปดว้ย  Taejongsa Temple , Gumyeongsa Temple . 
ประภาคารยงโด(Yeongdo Lighthouse) เป็นจุดชมววิ ทีส่งูทีสุ่ดของสวนแห่งนี,้ ลานชมววิ 
แทจองแด(Taejongdae Observatory)เป็นอาคารรูปทรงกลมขนาดใหญ่ ทีเ่ป็นจดุชมววิ 
ทีส่วยงาม,หนา้ผาหนิและชายหาดทีเ่ป็นหนิกรวดทีเ่ป็นสญัลกัษณห์น่ึงของสวนแห่งนีภ้ายในสวน 
แทจงแด จะมกีารบรกิาร โดยรถน าเทีย่วของอทุยาน “Danubi Train” แวะจอดตามสถานี 
ใหท้่านไดล้งไปสมัผสักบับรรยากาศ ความสวยงามของทะเล และหนา้ผาสงูชนั เรยีกวา่มาทีน่ี่ 
ทีเ่ดยีวก็อิม่เอมความประทบัใจไปทัง้วนัเลยทเีดยีว 
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สวนแทจงแด 

 
น าท่านชมววิ Oryukdo Island หรอื หมู่เกำะออยคคโด เรยีงตวักนัออกจากฝ่ังไปทาง 
ตอนใตข้องเมอืงปูซาน สามารถมองเห็นไดช้ดัเจนจากแผ่นดนิ บางคร ัง้จะเห็นว่าม ี5 เกาะ บางคร ัง้ 
จะเห็น 6 เกาะ ขึน้อยู่กบัน ้าขึน้น ้าลง ท าใหไ้ดช้ ือ่ว่า ออยุคโด ทีแ่ปลว่า 5 6 เกาะ เป็นเกาะทีเ่ป็นหนิ 
ทัง้หมดเป็นหน่ึงในอนุสรณข์องชาต ิมเีพยีงเกาะเดยีว ทีใ่หญ่ทีส่ดุทีม่คีน อยู่อาศยั และมปีระภาคาร 
ตัง้อยู่ ประกอบไปดว้ยเกาะ Usakdo, Surido, Gonggotdo, Guldo และเกาะ  Deungdaedo 
ทีม่ปีระภาคารอยู ่นอกจากนีม้ทีางเดนิลอยฟ้า ออยุคโด สรา้งจากหนา้ผายืน่ออกไปในทะเล ยาว 
ประมาณ  35 เมตร มพีืน้ทีท่ าดว้ยกระจกหนา 50 mm เคลอืบดว้ยสารกนักระสนุเพือ่เพิม่ 
ความปลอดภยัแข็งแรง อยู่ตรงแนวทีเ่ป็นเสน้แบ่ง ระหวา่งทะเลตะวนัออกและทะเลใตข้องเกาหล ี
สามารถชมพระอาทติยข์ึน้ไดท้ีน่ี่เป็นอกี หน่ึงจดุ ชมววิทีม่ชี ือ่เสยีงของเมอืงปูซาน 
(ชมทางเดนิลอยฟ้าขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ)  

หมูเ่กำะออยคคโด 
 
จากน้ันพาทุกท่านเดนิทางสูโ่บสถJ์ukseong เป็นโบสถห์รอืครสิตจกัร ทีส่วยทีส่ดุใน เมอืงปูซาน 
หน่ึงโบสถแ์ห่งนีอ้ยู่ตดิ รมิทะเลเป็นสถานที ่ศกัดิส์ทิธิท์ีช่าวเมอืงปูซาน และ นักท่องเทีย่วนิยม 
เดนิทางมาท่องเทีย่ว โบสถแ์ห่งนีไ้ดร้บัการ ประดบัประดา ตกแตง่ ทัง้ ภายในและภายนอก 
ดว้ยศลิปะผสมผสาน อย่างสวยงามมคีณุคา่ทัง้ทางดา้นศลิปะดา้น ความสวยงามและดา้นจติใจ 
ววิ ทวิทศัน ์โดยรอบ ตวัโบสถ ์งดงามตามธรรมชาต ิมโีขดหนิ ลกัษณะแปลกตา และลอ้มรอบ 
ดว้ยทะเลเป็นสถานทีท่ีไ่ม่ควรพลาดเมือ่เดนิทางมาเมอืงปูซาน 
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โบสถJ์ukseong 
 

น าท่านชอ้ปป้ิง Lotte Premium Outlet แห่งใหม่ในเมอืงปูซาน ซ ึง่มรีา้นคา้หลากหลายกวา่ 
150 รา้นคา้  และมสีนิคา้ราคาถูก หลากหลายแบรนด ์ ไม่วา่จะเป็นเสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า 
เคร ือ่งใชใ้นบา้น นาฬกิา แวน่ตา ฯลฯทัง้แบรนดเ์กาหล ีและแบรนดด์งัๆมากมาย อาทเิชน่ 
Adidas , Nike , New Balance, MCM , Armami , Calvin Klein , Guess, Escada ฯลฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lotte Premium Outlet 
 

ค ่ำ         รบัประทำนอำหำรค ่ำ (5) เมนูหมูย่ำงสไตลปู์ซำน 
จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้สู่ทีพ่กั No.25 Signature Hotel Daecheon หรอืเทยีบเท่ำระดบั3ดำว 
 
 
 
 
เชำ้  บรกิำรอำหำรเชำ้ ง หอ้งอำหำรของโรงแรม หรอื ภตัตำคำร (6) 

พาท่านเดนิทางตอ่ที ่รำ้นน ้ำมนัสนเข็มแดง มหศัจรรยแ์ห่งธรรมชาตผ่ิานผลงานการวจิยั 
มากมายจากมหาวทิยาลยัแห่งชาต ิโซล ประเทศเกาหลใีต ้มสีรรพคุณชว่ยลดไขมนัและน า้ตาล 
ในกระแสเลอืด ป้องกนัการเกดิ เสน้เลอืด  ตบี แตก ตนั และสามารถลา้งสารพษิในรา่งกาย 
เพือ่เพิม่ภูมติา้นทานและท าใหอ้ายุยนืแบบชาวเกาหล ีซ ึง่ก าลงัเป็นสิง่ ทีไ่ดร้บัความนิยม 

วนัที ่4    รำ้นน ้ำมนัสนเขม็แดง -วดัแฮดอง ยงกคงซำ - คอสเมตกิ - APEC HOUSE – 
สะพำนกวำงอนัแดเคยีว  –ปูซำนทำวเวอร ์– ยำ่นนมัโพดง 
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จากคนในประเทศเกาหลเีป็นอย่างมาก จากน้ันพาท่านนมสัการพระที ่วดัแฮดง ยงกคงซำ 
(Haedong Yonggungsa Temple) เป็นวดัทีส่รา้งบนโขดหนิ รมิชายหาดทีแ่ตกต่างไป 
จากวดัสว่นใหญ่ในประเทศเกาหลทีีม่กัจะสรา้งอยู่ตามเชงิเขาวดัแห่งนีถู้กสรา้งขึน้ โดย 
พระอาจารย ์Naong เมือ่ปี 1376 ในชว่งรชัสมยัของกษตัรยิ ์Uwang แห่งราชวงศ ์Goryeo 
จากน้ันในปี 1970 ไดม้กีารบูรณะ ดว้ยความพถิพีถินัเพือ่ใหค้งไว ้ซึง่เอกลกัษณแ์ละความงดงาม 
แบบดัง้เดมิ จากประตซูุม้มงักร สทีองอรา่ม ลอดผ่านอโุมงค ์ขนาดเล็ก ไปสูท่างเดนิบนัไดหนิ 108 
ขัน้ เป็นจดุชมววิความงดงามของทะเล บรเิวณวดัประดษิฐานพระพุทธรูป ศกัดิส์ทิธิ ์องคส์ดี า 
ตัง้ตระหง่านอยู่บนโขดหนิ ทางเดนิเป็นสะพานทีท่อดยาว เขา้สู่บรเิวณตวัวดั ประกอบไปดว้ยวหิาร 
และศาลา เรยีงรายลดหลัน่กนัไปตามโขดหนิ โดยบรเิวณดา้นหนา้ ของวหิารหลกั มเีจดยีส์งู 3 
ช ัน้ และสงิโต 4 ตวั เป็นสญัลกัษณข์องความสนุก, ความโกรธ, ความเศรา้ และความสขุ 
นอกจากนี ้ภายในวดัประดษิฐาน เจา้แม่กวนอมิ, พระสงักจัจายนอ์งคส์ทีองอรา่ม, ศาลาราย 
วดัแห่งนีเ้ป็น สถานทีศ่กัดิส์ทิธิค์ูบ่า้นคูเ่มอืงของคนปูซาน  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

วดัแฮดง ยงกคงซำ 
 

จากน้ันพาท่านเดนิทางสู่ ศนูยร์วมเคร ือ่งส าอางค ์ Midam Cosmetic ประเภทเวชส าอางคท์ี ่
หมอศลัยกรรมเกาหล ี รว่มออกแบบมากมาย เชน่ ผลติภณัฑบ์ ารงุผวิหนา้ เคร ือ่งส าอางค ์
หลากหลายแบรนด ์ และอืน่ๆอกีมากมาย อาทเิชน่ B2B ,Closee Dr.,Rojukiss ,etc 
นอกจากนีย้งัมคีรมีทีโ่ดง่ดงั  อาทเิชน่ ครมีเมอืกหอยทาก , เซร ัม่พษิงู , ครมีโบท็อก , Aloevera 
Gel . ครมีน า้แตก , BB Cream , etc 
 

เทีย่ง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั(7) เมนูจมิดกั (ไกพ่ะโลผ้ดัวคน้เสน้เสน้แบน) 
 

แลว้พาท่านเยีย่มชม นูรมีำรู APEC HOUSE ตัง้อยู่ทีท่ะเลแฮอนุแด เป็นอาคาร APEC ทีใ่ชใ้น 
การประชมุ สดุยอดผูน้ าเอเปก คร ัง้ที ่ 13 ในปี 2005 เป็นอาคารทีถู่กออกแบบมาเป็นพเิศษ 
อาคารทัง้หมดใชก้ระจกกนักระสุน หากมองจากอาคาร ออกมาแลว้จะสามารถเห็นววิของ 
สะพานควางอนัได ้ สะพำนกวำงอนัแดเคยีว (BusanGwangandaegyoBridge) 
เป็นสะพานขา้มทะเลยาว 7.4กโิลเมตรจากเขตNamcheon-dong ไปทีย่่าน Centum City 
เป็นสะพานขา้มทะเลทีใ่หญ ่ ทีส่ดุในเกาหลเีมือ่อยู่บนสะพานจะเห็นววิมุมกวา้ง ทีส่วยงามไดท้ัง้ 
ววิเมอืงปูซานและทอ้งทะเล ของปูซานทีม่ที ัง้เกาะ และชายหาด มากมาย 
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APEC HOUSE                          สะพำนกวำงอนัแดเคยีว 
 

จากน้ันพาท่านชมววิเมอืง ณ ปูซำนทำวเวอร ์(BusanTower) ตัง้อยู่ใน สวนยองดซูาน 
(Yongdusan Park) เป็นอทุยานแห่งชาต ิตัง้อยู่บนเนินเขา ใจกลางเมอืง เป็นสถานทีพ่กัผ่อน 
หย่อนใจ หอคอยนีส้งูประมาณ 120 เมตร ถอืเป็น Landmark ส าคญัของเมอืงส าหรบัช ัน้แรกของ 
หอคอย เป็นบรเิวณ ขายของทีร่ะลกึ และงาน หตัถกรรม แบบดัง้เดมิของเกาหล ีเชน่  พวงกุญแจ, 
เคร ือ่งป้ันดนิเผา, ตุก๊ตา และอืน่ๆ อกีมากมาย คนทีม่าเทีย่ว ทีน่ี่สว่นมากจะเป็น คูร่กัทัง้ชาวเกาหล ี
และนักท่องเทีย่วต่างชาต ิสว่นมาก จะเตรยีมกุญแจมาคลอ้งตรง ทีร่าวระเบยีงรอบฐานของหอคอย 
เพราะมคีวามเช ือ่วา่คู่รกัทีไ่ดม้าคลอ้งกุญแจทีน่ี่จะรกักนั ยาวนานตลอดไป (ราคาไม่รวมคา่กุญแจ) 
สว่นดา้นบนสุด ของหอคอย เป็นจดุส าหรบัชมววิทวิทศัน ์ของเมอืงปูซาน แบบพาโนราม่า 360 
องศา (ไม่รวมคา่ลฟิท)์     

ปูซำนทำวเวอร ์
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จากน้ันพาท่านเดนิทางสู ่ย่ำนนมัโพดง แหลง่ชอ้ปป้ิงสนิคา้ทอ้งถิน่ ช ือ่ดงั อาทเิสือ้ผา้ รองเทา้ 
กระเป๋า เคร ือ่งส าอางเคร ือ่ง ประดบั  NEW BALANCE , NIKE , ADIDAS 
สมัผสัประสบการณช์อ้ปป้ิง ทีเ่รา้ใจทีส่ดุของคุณ 

ยำ่นนมัโพดง 
  
ค ่ำ       รบัประทำนอำหำรค ่ำ (8) เมนูKOREAN BBQ BUFFET@JAGALJI 
 
 จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้สู่ทีพ่กั No.25 Signature Hotel Daecheon หรอืเทยีบเท่ำระดบั3ดำว 
 
 
 
เชำ้  บรกิำรอำหำรเชำ้ ง หอ้งอำหำรของโรงแรม หรอื ภตัตำคำร (9) 

น าท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษี ดวิตีฟ้ร ี ( Duty Free Shop) ทีน่ี่มสีนิคา้ปลอดภาษีช ัน้น า 
ใหท้่านเลอืกซือ้ มากมายกวา่ 500  ชนิด  น า้หอม เสือ้ผา้ เคร ือ่งส าอาง กระเป๋า นาฬกิา 
เคร ือ่งประดบั หลากหลายแบรนดด์งั อาทเิชน่ Dior ,Chanel , Prada ,Louis Vuitton , 
MCM ,Rolex ฯลฯ     จากน้ันน าท่านชม รำ้นสมคนไพร(Korea Herb) ใหม่ลา่สดุของเกาหล ี
โดยมกีารจดลขิสทิธิเ์รยีบรอ้ยแลว้ เป็นสมุนไพรเมล็ดฮอตเก  (ฮอตเกนามู) ทางการแพทยเ์รยีกวา่ 
ผลไมท้อง มรีสเปร ีย้ว ดสี าหรบับุคคลที ่ นิยมดืม่เหลา้ ชา กาแฟ น า้อดัลม ฯลฯ เมล็ดฮอตเก 
จะชว่ยในการลา้งสารพษิทีต่กคา้งหรอืไขมนัทีส่ะสม อยู่ภายในผนังของตบั หรอืไต ชว่ยใหต้บั 
หรอืไตของท่านแข็งแรงขึน้ ซ ึง่ยงัสง่ผลดตีอ่สขุภาพรา่งกายของท่านเอง 
 

เทีย่ง   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั (10) เมนูชำบู ชำบู 
 
 จากน้ันพาท่านเดนิทางสู ่รำ้นละลำยเงินวอนหรอื Supermarket ทีน่ี่มขีนม  พืน้เมอืงเกาหล ี

หลากชนิด อาทเิชน่ ขนมขา้วพอง ชอ็คโกแลตสม้ กมิจ ิสม้อบแหง้ มาม่า วุน้เสน้ รวมไปถงึของใช  ้
ในครวัเรอืน เชน่ ตะเกยีบ ถว้ยใส่ขา้ว กะทะ ลกูบอลซกัผา้  เคร ือ่งส าอางช ัน้น า Etude ,Skinfood 
และของฝากของทีร่ะลกึมใีหท้่านไดเ้ลอืกซือ้มากมายพรอ้มทัง้มบีรกิารบรรจกุลอ่ง 

 
 
 
 
 

 

วนัที ่5        Duty Free – ศูนยส์มคนไพร – ซคปเปอรม์ำรเ์กต็ –ศูนยโ์สม – กรคงเทพฯ 
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จากน้ันน าท่านสู ่ ศูนยโ์สม (Ginseng Center)  ศนูยโ์สมแห่งนีร้ฐับาลรบัรองคณุภาพวา่ 
ผลติจากโสมทีอ่ายุ 6 ปี ซ ึง่ถอืวา่เป็นโสมทีม่คีณุภาพดทีีส่ดุ ภายในจะมเีจา้หนา้ทีใ่หค้วามรู ้
เกีย่วกบั ตน้โสมและการปลกูโสม พรอ้มอธบิาย คณุสมบตัแิละผลติภณัฑท์ีผ่ลติจากโสม 
ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้โสมทีม่คีณุภาพดทีีส่ดุและราคาถูก กลบัไปบ ารงุรา่งกาย หรอืฝากญาตผูิใ้หญ่ 
ทีท่่านรกัและนับถอื  
 

20.35 น.    เหนิฟ้ากลบัสู่กรงุเทพฯ โดยสำยกำรบนิโคเรยีนแอร ์เทีย่วบนิที ่ KE661    
(มอีำหำรบรกิำรบนเครือ่งเป็น HOT MEAL) 

 
00.20 น.     ถงึท่าอากาศยานสวุรรณภูมโิดยสวสัดภิาพ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
อตัรำคำ่บรกิำร 

 

วนัเดนิทำง 
ผูใ้หญ่พกั 

2 ท่ำน  

เดก็อำยคต ำ่
กว่ำ 
12 ปี 

INFANT พกัเดีย่ว 
รำคำทวัร ์
ไม่รวมต ัว๋ 

13 - 17 พฤศจกิำยน 2562 22,900 7,000 5,900 6,900 

11 – 15 ธนัวำคม 2562 23,900 7,000 5,900 6,900 

27 – 31 ธนัวำคม 2562 
(วนัปีใหม่) 

29,900 7,000 5,900 6,900 

15 – 19 มกรำคม 2563 22,900 7,000 5,900 6,900 

12 – 16 กคมภำพนัธ ์2563 22,900 7,000 5,900 6,900 

11 – 15 มนีำคม 2563 22,900 7,000 5,900 6,900 

**หมำยเหตค : ผูร้ว่มเดนิทำงตอ้งไม่น้อยกว่ำ 20 ท่ำน 
**กรงีตดักรคป๊เหมำ เร ิม่ตน้เพิม่ 1,000 บำท ส ำหรบักลค่มลูกคำ้ท ัว่ไป หำกลูกคำ้เป็นขำยตรง/
นกัเรยีน/นกัศกึษำป.โท/รำชกำร ตอ้งเชค็รำคำแลนดก์บัเจำ้หน้ำทีอ่กีคร ัง้ 
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อตัรำนีร้วม 
 คา่ตั๋วโดยสารเคร ือ่งบนิไป-กลบั ช ัน้ประหยดั )ตั๋วกรุป๊ (ตามเสน้ทางทีร่ะบใุนรายการ   
 คา่โรงแรมทีพ่กัตามรายการระบุ (สองทา่นตอ่หน่ึงหอ้ง) 
 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการระบุ 
 คา่อาหาร และเคร ือ่งดืม่ตามรายการระบุ 
 คา่รถรบัสง่ ตามรายการระบุ 
 น ้ำดืม่ท่ำนละ 1  ขวด  /คน  /วนั  
 คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่ง (ขึน้อยู่กบักำรผนัแปรของภำษนี ้ำมนั ง วนันัน้ข(  
 คา่มคัคเุทศกข์องบรษิทัจากกรงุเทพฯ คอยอ านวยความสะดวกแกท่า่นตลอดการเดนิทางในตา่งประเทศ  
 คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท )เงือ่นไขตามกรมธรรม ์(  
อตัรำนีไ้ม่รวม 
 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง 
 คา่ธรรมเนียมแจง้เขา้ - ออกของบุคคลตา่งดา้ว คา่วซีา่เขา้ประเทศของบุคคลตา่งดา้ว (ถา้ม)ี 
 คา่ธรรมเนียมวซีา่พเิศษส าหรบับุคคลตา่งดา้ว หรอืยืน่วซีา่เรง่ดว่น ซึง่บรษิทัฯ จะเรยีกเก็บเพิม่เป็นกรณีตามจรงิ  
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัเชน่ คา่โทรศพัท ์โทรสาร โทรเลข คา่ซกัรดี คา่อาหาร-เคร ือ่งดืม่นอกเหนือจากรายการ  
 คา่มนิิบาร ์คา่ชมภาพยนตรช์อ่งพเิศษภายในหอ้งพกั และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ 
 คา่น า้หนักกระเป๋าเกนิพกิดั (สายการบนิก าหนดใหไ้ม่เกนิทา่นละ 15 กก.) 
 คำ่ทปิมคัคคเทศกท์อ้งถิน่ คนขบัรถท่ำนละ 1,500 บำท กรงีจ่ำยเป็นเงินวอนกรคงำ( ท่ำน / ทปิ /

(เชค็เรท ง วนัเดนิทำงค่ะ) 
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 คำ่ใชจ้่ำยอนัเน่ืองมำจำกควำมล่ำชำ้ของสำยกำรบนิ,เหตคสคดวสิยั,กำรเมอืงหรอื ภยัธรรมชำต ิฯลฯ 
 คำ่ภำษมูีลคำ่เพิม่ 7% และคำ่ภำษกีำรบรกิำรหกัง ทีจ่่ำย 3% (ในกรงีทีต่อ้งกำรขอใบเสรจ็มภีำษ(ี 
 
หมำยเหตค  
 รายการ และราคาส าหรบัผูร้ว่มเดนิทางผูใ้หญอ่ยา่งนอ้ย 30 ทา่น เดนิทางไป และกลบัพรอ้มคณะ 
 รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯ อกีคร ัง้หน่ึง หลงัจากไดส้ ารองทีน่ั่งกบั 

สายการบนิ และโรงแรมทีพ่กัในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย 
อยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 ราคานีค้ดิตามราคาตั๋วเคร ือ่งบนิในปัจจบุนั หากราคาตั๋วเคร ือ่งบนิปรบัสงูขึน้ บรษิทัฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรบัราคาตั๋ว
เคร ือ่งบนิ ตามสถานการณด์งักลา่ว 

 บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ในกรณีเกดิความเสยีหาย หรอืสญูหาย ส าหรบักระเป๋าเดนิทาง หรอืของมคีา่
สว่นตวัของทา่นระหวา่งการเดนิทาง 

 บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบ และขอสงวนสทิธิใ์นกำรไม่คนืเงินไม่ว่ำท ัง้หมด หรอืบำงส่วน ในกรงีทีผู่ ้
เดนิทำงมไิดร้บัอนคญำตใหเ้ดนิทำงเขำ้ หรอืออกนอกประเทศ อนัเน่ืองมำจำกกำรพจิำรงำของ
เจำ้หน้ำทีต่รวจคนเขำ้เมอืง หรอื มสีิง่ผดิกฎหมำย หรอื เอกสำรเดนิทำงไม่ถูกตอ้ง หรอื กำรถูก
ปฏเิสธในกรงีอืน่ข 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืเงินไม่ว่ำท ัง้หมด หรอืบำงส่วน ดว้ยเหตคอนัเน่ืองมำจำกควำม
ผดิพลำด  
ควำมล่ำชำ้ กำรเปลีย่นแปลงบรกิำรของสำยกำรบนิ บรษิทัขนส่ง หรอืหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้ง 
เหตคกำรงท์ำงกำรเมอืง กำรจลำจล  
ภยัธรรมชำต ิอนันอกเหนือจำกควำมควบคคม 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืเงินไม่ว่ำท ัง้หมด หรอืบำงส่วน ในกรงีทีผู่เ้ดนิทำงไม่ใชบ้รกิำร
บำงส่วนหรอืท ัง้หมด โดยควำมสมคัรใจของผูเ้ดนิทำงเอง และ/หรอืไม่เดนิทำงไปพรอ้มคงะ และ/
หรอืไม่ปรำกฏตวัในวนัเดนิทำง 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรนี์ไ้ดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยูก่บั
เวลา การจราจร สภาพอากาศ และเหตสุดุวสิยัอืน่ๆ ทีอ่าจเกดิขึน้ได ้ทัง้นี ้เพือ่ความปลอดภยั และประโยชนข์อง
ผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

 บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ย  
การสญูหาย หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

 มคัคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษิทัฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทน บรษิทัฯ นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษิทัฯ ก ากบัเทา่น้ัน 

 เด็ก หมายถงึ ผูท้ีม่อีายนุอ้ยกวา่ 12 ปี 
 หนงัสอืเดนิทำงจะตอ้งมอีำยคเหลอืมำกกว่ำ เดอืน นบัจำกวนัเดนิทำง 6 
 *.*.*. น ้ำหนกักระเป๋ำคนละ 23 กโิล เท่ำนัน้ *.*.*. 
 
เง่ือนไขกำรใหบ้รกิำร 

1. กำรจองคร ัง้แรกมดัจ ำท่ำนละ 10,000 บำท ภำยใน 24 ช ัว่โมงหลงัท ำกำรจอง และ 
ช ำระท ัง้หมดก่อนเดนิทำงภำยใน 30 วนั 
หากเป็นชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุยาวช าระทัง้หมดกอ่นเดนิทางภายใน 35 วนั 

)การไม่ช าระเงนิคา่มดัจ า หรอืช าระไม่ครบ หรอืเชค็ธนาคารถกูระงบัการจา่ยไม่วา่ดว้ยสาเหตใุดใด 
ผูจ้ดัมสีทิธยิกเลกิการจดั หรอืยกเลกิการเดนิทาง (  

2. ในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รงุเทพฯ และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศที่
ระบใุนรายการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่บรกิารไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

กำรยกเลกิ 
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนัขึน้ไป คนืเงนิทัง้หมด 
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 21-29 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-20 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาทวัร ์
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7-14 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย 80% ของราคาทวัร ์
 ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 1 - 6 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 100 % ของราคาทวัร ์  

**ชว่งเทศกาลไม่สามารถยกเลกิ หรอืเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางได ้**  



     HNT-PUS-12 

 

 กรุป๊ทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิหรอืผ่านตวัแทนในประเทศหรอืตา่ง
ประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Charter Flight, Extra Flight จะไม่มกีารคนืเงนิมดัจ า 
หรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

หมำยเหตค : รำยกำรทวัรส์ำมำรถเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม 
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