
 

 

 

 

หนา้ 1 

HHAAPPPPYY  GGRRAANNDD  OOCCEEAANN    
BBuussaann  ––  GGyyeeoonnggnnaamm    

เปิดเสน้ทางเสนห่ท์ะเลตอนใต.้..ทีเ่ท ีย่วใหมช่วนใหล้องเปิดเสน้ทางเสนห่ท์ะเลตอนใต.้..ทีเ่ท ีย่วใหมช่วนใหล้อง  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

    GGrraanndd---------->>  กบัสถานทีท่อ่งเทีย่วใหมแ่ละไฮไลท์กบัสถานทีท่อ่งเทีย่วใหมแ่ละไฮไลทข์องฝั่งทะเลตอนใตเ้กาหลีของฝั่งทะเลตอนใตเ้กาหลทีีต่อ้งไปชมทีต่อ้งไปชม......  

    GGrraanndd---------->>    กบัสายการบนิกบัสายการบนิระดบัพรเีมีย่ม และ ทีพ่กัระดบัระดบัพรเีมีย่ม และ ทีพ่กัระดบั  44  ดาวดาว  ++++++  

    GGrraanndd---------->>    กบัเมนอูาหารสดุพเิศษขึน้ชือ่ทีต่อ้งลอง...กบัเมนอูาหารสดุพเิศษขึน้ชือ่ทีต่อ้งลอง...  

      หอยนกนางนวลกระทะรอ้หอยนกนางนวลกระทะรอ้น / น / อิม่อรอ่ยกบัอิม่อรอ่ยกบัปยูกัษท์ ัง้ตวัแบบสดๆ จากทะเล  
   บฟุเฟ่ตบ์าบคีวิ & ซฟีู้ ด / ลกูชิน้ปลา FISH CAKE ตน้ต าหรบัเมอืงปซูาน    

  

วนัแรก กรงุเทพฯ - ทา่อากาศยานนานาชาต ิสวุรรณภมู ิ

______ น. (หมายเหต:ุ เวลาในการนัดหมาย ขึน้อยูก่บัเทีย่วบนิทีไ่ดใ้นวันเดนิทาง) คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิ

อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ช ัน้ 4 พบกบัเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหบ้รกิารและอ านวยความ

สะดวกแดท่า่นอยูบ่รเิวณแถว _______ ประตทูางเขา้ที ่_______  Korean Air (KE)  

______ น.   ออกเดนิทางสูเ่กาหลใีตด้ว้ยเทีย่วบนิที ่________ 

วนัทีส่อง กมิแฮ (ปซูาน) – เมอืงทงยอง -น ัง่เคเบิล้คารช์มววิทะเลยอดเขามริกุซาน – ชมฐานบญัชาการ    

เซเบยีงกวาน  - จติรกรรมฝาผนงัหมูบ่า้น Dongpirang  

______ น. เดนิทางถงึสนามบนิกมิแฮ เมอืงปซูาน ประเทศเกาหลใีต ้(กรณุาปรบัเวลาของทา่นใหเ้ร็วขึน้ 2 ช ัว่โมง 

เพือ่ใหต้รงกบั เวลาทอ้งถิน่ของประเทศเกาหล)ี 

เชา้ น าคณะเดินทางสู่ เขตอุทยานแห่งชาตทิางทะเลฮลัลยอซูโด ( Hallyeosudo ) อุทยานแห่งนี้

ประกอบไปดว้ยพืน้ทีช่ายฝ่ังตอนใตข้องคาบสมุทรเกาหลีและเกาะเล็กเกาะนอ้ยในทะเลใตอ้กี 400 กว่า

เกาะ เรยีงรายกนัตัง้แต ่เกาะโกเจ (Geojaedo) ทงยอง (Tongyeong) นมัแฮ (Namhae) ไปจนถงึ 

ยอซู (Yeosu) โดยน าท่านน่ังรถจากตัวเมอืงพูซาน เพื่อเดนิทางขา้มสะพานที่ยาวกว่า 8.2 กโิลเมตร 

โดยสะพานแห่งนี้มคีวามน่าสนใจเป็นพเิศษ เพราะเป็นการรวมสะพาน 2 รูปแบบ คอื สะพานสายเคเบลิ

ขา้มทะเล มคีวามยาว กวา่ 3.7 กโิลเมตร เชือ่มตอ่กบัสะพานอโุมงคข์า้มทะเลทีย่าวอกี 3.7 กโิลเมตร โดย

ขดุอโุมงคท์ีค่วามลกึ 48 เมตรลงไป ถอืเป็นความมหัศจรรยช์ ิน้หนึง่ของโลก เพราะดว้ยความฉลาดล ้าลกึ

ของทมีวศิวกรและเครือ่งมอืทางวศิวกรรม ท าใหเ้กดิการยน่เวลาการเดนิทางในการท่องเทีย่ว ณ ทีน่ี่กว่า

ครึง่ ของเวลาทีต่อ้งใช ้สูเ่กาะกาด๊อกโด  

 

 



 

 

 

 

หนา้ 2 

น าทา่นสู ่ข ึน้กระเชา้ลอยฟ้าชมววิทะเลยอดเขามริกุซาน(Hallyeosudo Landscape Cable Car) 

ซึง่จะพาทกุทา่นไดส้มัผัสกบัทวิทัศนช์ายฝ่ังทะเลใตท้ีส่วยงามของประเทศเกาหลใีตแ้บบ 360 องศา กบั

กระเชา้ลอยฟ้า Hallyeosudo Landscape Cable Car ซึง่จะพาทา่นขึน้สูย่อดเขา Mireuksan ชม

ทัศนยีภาพทีน่่าตืน่ตาของชายฝ่ังทะเลและเกาะแกง่มากมายทีส่วยงามของเมอืงปซูาน เป็นกระเชา้ทีม่ี

ระยะทางยาวทีส่ดุในเกาหลใีต ้ (ระยะทาง 1,975 เมตร) ใชเ้วลาจากลานชมววิถงึยอดเขาเพยีง 9 นาที

เทา่นัน้ เมือ่ขึน้ไปถงึยอดเขา ทา่นจะดืม่ด ่ากบัทศันยีภาพของเมอืง Tongyeong ทศิเหนอืเป็นเนนิเขาทีม่ี

ป่าไมอ้ดุมสมบรูณ์ ทศิใตจ้ะพบกบัความงามของเกาะตา่งๆ หากทา่นมองไปยงัเสน้ขอบฟ้าทางทศิ

ตะวันออกเฉียงใต ้คณุอาจจะเห็นเกาะ Tsushima ของญีปุ่่ นทีอ่ยูห่า่งออกไปประมาณ 80 กโิลเมตร ในแต่

ละปีทีแ่หง่นีม้นัีกทอ่งเทีย่วเป็นจ านวนมากทีเ่ดนิ ทางมาสมัผัสกบัความสวยงามของทีแ่หง่นีอ้ยา่งไมข่าด

สาย 

 

 

 

 

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั เมนู เมน ูคาลบ ีอาหารเกาหลแีบบป้ิงยา่งทีม่ชี ือ่เสยีงของเกาหล ี เป็นการน า

เนือ้หมมูาหมกักบั เครือ่งปรงุจนเนือ้นุ่ม แลว้จงึน าไปยา่งบนแผน่โลหะทีถ่กูเผาจนรอ้น ทานกบัเครือ่งเคยีง

จ าพวกผัก   ซปุสาหรา่ย เสริฟ์พรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ 

บา่ย  รับประทานอาหารเสร็จแลว้น าท่านเดนิทางไปยัง ฐานบญัชาการเซเบยีงกวาน สถานที่ส าคัญทาง

ประวัตศิาสตรข์องเกาหลใีต ้เปรยีบเสมอืนฐานบญัชาการรบของกองทัพเรอืในสมยัราชวงศโ์ชซอน ในอดตี

ทา่นนายพล อซีนุชนิ เป็นผูค้ดิคน้ประดษิฐเ์รอืเตา่ และใชส้ถานทีน่ีเ้ป็นทีบ่ญัชาการรบกบักองทัพของญีปุ่่ น 

 

 

 

 

 

พาทา่นเดนิทาง ชมจติรกรรมฝาผนงัหมูบ่า้น Dongpirang  เดมิหมบูา้นแหง่นีม้คี าสัง่ใหท้ าลายแลว้

พัฒนาขึน้มาใหม ่ แตช่าวบา้นไดม้กีารตอ่ตา้นการท าลายโดยการตกแตง่ วาดภาพลงไปบนก าแพงและ

อาคารมสีสีนัสดใส  จากหมูบ่า้น ทา่นสามารถมองเห็นววิของหมูบ่า้น  ทะเล  และทา่เรอือยา่งสวยงาม 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

หนา้ 3 

ค า่               รบัประทานอาหารค า่ เมนู  เซ็ตปลายา่ง (Roasted fish) 

จากน ัน้น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กัโรงแรม Kumho Resort หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

วนัทีส่าม อทุยานพนัธุไ์มก้ลางทะเล (Jangsado Sea Park) – เกาะกอเจ – Windy Hill – ปซูาน – ล็อตเตด้วิตี้

ฟร ี– ตลาดปลาจากลัช ิ

เชา้          รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้น าทา่นน่ังเรอืเฟอรร์ีข่า้มฟากสู ่อทุยานพนัธุไ์มก้ลางทะเลเกาะจางซาโด ( Jangsado Sea Park ) 

เกาะจางซาโดเป็นเกาะทีป่กคลมุดว้ยพชืและดอกไมน้านาชนดิ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ดอกคาเมลเลยี ทีส่วยงาม

ซึง่จะเบง่บานในชว่งฤดูหนาว พื้นทีท่ัง้หมดของเกาะจะปกคลุมไปดว้ย ดอกไฮเดรนเยยี ในชว่งฤดูรอ้นที่มี

ความงามท าใหม้ีความแตกต่างกันในแต่ละฤดูกาล บนเกาะมีอทุยานที่ตกแต่งดว้ยรูปปั้นหลากหลายรูปทรง 

ไฮไลท์อกีอย่างคือเกาะแห่งนี้เป็นสถานที่ถ่ายละครเรื่องดังอย่าง You Who Came from the Star (น า

แสดงโดยคมิซฮูยอน และจอนจฮียอน) และ Uncontrollably Fond (น าแสดงโดยคมิอบูนิ และเบซูจ)ี 

ดว้ยสิง่ทีท่ าใหเ้กาะแห่งนี้เป็นทีน่ิยมในการถ่ายท าภาพยนตรห์รอืรายการทีว ีคอืทวิทัศน์ทีส่วยงามทัง้ภายใน

เกาะและววิทะเลที่สวยงาม ถือว่าเกาะนี้เหมาะที่จะเป็นทางเลือกอกีทางส าหรับที่จะพักผ่อนและชมความ

สวยงามของธรมชาตแิละววิของทะเล และไดส้ดูอากาศบรสิทุธไ์ดเ้ต็มปอดอกีดว้ย  

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร แฮมลุทงั ซฟีู้ ดหมอ้ไฟ คลา้ยตม้ย าทะเลของเมอืงไทย แตค่วาม

เขม้ขน้นอ้ยกวา่ เป็นการน าอาหารทะเลสดๆ เชน่ ปลาหมกึ เนื้อปลา หอยและปและผักชนดิตา่งๆเชน่ผักกาด 

กะหล าปล ีหัวไชเทา้ เห็ดเข็มทอง มาตม้รวมกนัในกะทะบนเตาแกส๊ ทานกบัน ้าจิม้แบบเกาหล ีและเครือ่งเคยีง 

เชน่ กมิจ ิและสาหรา่ย 

บา่ย น าคณะเดนิทางไปยังเกาะกอเจ เป็นเกาะที่ไดรั้บความนยิมอกีแห่งเมือ่ถงึเกาะท่านจะไดพ้บกับ แหลม

กงัหนัลม  Windy Hill ซงึเป็นท่าเทยีบเรอืและจดุชมววิทีข่ ึน้ชือ่ และยงัเป็นสถานทีท่ีใ่ชเ้ป็นฉากถา่ยท า

ซรีีย่เ์กาหลหีลายเรือ่ง เชน่ Eve's Garden (2003, SBS) and Merry- Go-Round (2004, MBC) 

และรายการโทรทัศน์ 2 Days & 1 Night ทีน่ีม่เีนนิเขาทีป่กคลุมไปดว้ยทุ่งหญา้ทีเ่ขยีวชะอุม่ตัดกับสฟ้ีา

ของทอ้งทะเล และยงัมกีงัหันลมเป็นแบล็คกราวดใ์หด้โูรแมนตคิ เหมาะแกก่ารเก็บภาพ  

   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

หนา้ 4 

 

ไดเ้วลาพาท่านเดนิทางกลับปซูาน  จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีที ่ดวิตีฟ้ร ีทีน่ี่มสีนิคา้ชัน้น า
ใหท้า่นเลอืกซือ้มากมายกวา่ 500 ชนดิทัง้น ้าหอม เสือ้ผา้ เครือ่งส าอาง กระเป๋า นาฬกิาเครือ่งประดับ ฯลฯ 
น าท่านแวะชม ตลาดปลาจากลัช ีตัง้อยู่ใกลก้ับท่าเรือ NAMPO ที่นี่ถอืว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมืองพูซาน 

เพราะเมอืงพซูานเป็นเมอืงทีเ่นน้ท าอาชพีประมง ตลาดปลาจากลัช ีJAGALCHI MARKET จงึเป็นตลาดขายปลา

และอาหารทะเลที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลีใต ้ภายในจะมีสัตว์น ้ าแปลกๆ จ านวนมาก และยังมีราคาถูกกว่า

ทอ้งตลาดทั่วไปดว้ย โดยปลาหรอืสัตวท์ะเลก็จะมากันแบบสดๆ มรีา้นคา้ทัง้ในตัวอาคารและภายนอกอาคาร

มากมาย ดา้นหลังตลาดสามารถเดนิชมววิทา่เรอืได ้และในเดอืนตลุาคมของทกุปีก็จะมเีทศกาลอาหารสดซึง่จัด

ขึน้ทีต่ลาดปลาจากลัช ีเพือ่เป็นการกระตุน้เศรษฐกจิอกีดว้ย 

 

 

 

 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ เมนู Jagalchi Buffet : บฟุเฟ่ตป้ิ์งยา่งสไตลเ์กาหล ีทีม่ทีัง้อาหารทะเลสดๆ, เนื้อวัว

เนื้อหม ูหลากหลายชนดิ รวมถงึอาหารเกาหลอีกีมากมายใหท้า่นไดเ้ลอืกทาน  ความพเิศษคอืการน ากระดาษ

ฟอยลม์าวางไวบ้นเตาป้ิงยา่ง เพือ่ชว่ยไมใ่หเ้นื้อทีเ่รายา่งนัน้ไหมก้อ่นทีจ่ะสกุ และ ยังชว่ยแยกความันของเนื้อ

ทีย่า่งไดอ้กีดว้ย 

 

 

 

 

 

จากน ัน้น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กัโรงแรมระดบั 4 ดาว  หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่ ี ่ วดับอมอซา – ล ิม้ลองปยูกัษท์ ีต่ลาดกจีงั – ศนูยน์ า้มนัสนเข็มแดง - ศนูยเ์ครือ่งส าอาง-                 

หมูบ่า้นวฒันธรรมกมัชอน –ขึน้หอคอยปซูานทาวเวอร–์  ชอ้ปป้ิงนมัโพดง Biff Street  

เชา้              รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั้นเที่ยวชม วดับอมอซา (Beomeosa Temple Stay) เป็นวัดเกา่แกอ่ยู่ที่เชงิเขาของภูเขากอมจอง

ซาน(Geumjeongsan) ใกลก้ับใจกลางเมอืง ปซูาน เป็นหนึง่ใน 3 วัดหลักของเกาหลใีต ้ทกุวันนี้เป็นทีรู่จั้กกัน

อยา่งกวา้งขวางวา่เป็นสถานีฝึกฝนการปฏบิัตธิรรมแบบพระ หรอืทีเ่รยีกกวา่ Temple Stay ซึง่จะแบง่ออกเป็น 2 

แบบ คือแบบฝึกฝนและแบบสบายๆ แบบแรกผูเ้ขา้ร่วมจะไดป้ระสบการณ์คลา้ยกับการเป็นพระในการใช ้

ชวีติประจ าวัน ตัง้แตก่ารกนิ และการสวนมนต ์จนถงึการท าสมาธแิบบเซน ถา้เป็นแบบสบายๆ จะเป็นการดืม่ชา

แลว้สนทนากบัพระหรอืการฝึกท าสมาธแิบบเซนสัน้ๆ  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

หนา้ 5 

 

เทีย่ง        รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ตลาดกจีงั ตลาดสดกลางแจง้ทีข่ายพวกอาหารทะเล ผักตา่งๆ และปลาสด

ตามฤดกูาล กบัเมนูสดุพเิศษ!! ปยูกัษ ์King crab น ามานึง่สดๆ รสชาตหิวาน และอรอ่ย ทานกบัขา้วผัดมันปู

และเครือ่งเคยีง 

 

 

 

 

 

บา่ย  พาทุกท่านเดนิทางสู่ ศูนยน์ า้มนัสนเข็มแดง ปัจจุบันชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมมารับประทานเพื่อลา้ง

สารพษิในร่างกาย ลา้งไขมันในเสน้เลอืดทั่วทัง้ร่างกาย ป้องกันไขมันอุดตันในเสน้เลอืด,โรคหัวใจ, โรค

ภูมิแพ ้ แอลกอฮอล์  กาแฟ  บุห รี่  ส ารตกค า้งจากอาหารและยา  เป็นต น้  ต่ อด ว้ย  น าท่ านสู ่                   

ศูนยร์วมเครือ่งส าอางศูนยร์วมเครือ่งส าอาง แบรนด์ดังของเกาหลีมากมาย ที่ไม่มีขายตามทอ้งตลาดทั่วไป   พาท่านสู ่

หมู่บา้นวฒันธรรมกมัชอน (Gamchoen Culture Village) หรือเรียกว่า “Korea’s Santorini” 

(ซานโตรนิีเ่กาหล)ี โดยชือ่เรยีกนี้มาจากลักษณะอนัโดดเดน่ของหมูบ่า้นวัฒนธรรมคัมชอน หมูบ่า้นทีต่ัง้

อยูบ่นเนนิเขา เรยีงตัวสลับกันไปมาสสีันสดใส ในอดตีหมูบ่า้นนี้เคยเป็นทีอ่ยูอ่าศัยของของผูล้ีภ้ัยสงคราม

เกาหล ีจนในปี 2009 รัฐบาลเกาหล ีไดส้ง่เสรมิการทอ่งเทีย่วมกีารพัฒนาปรับปรงุทัศนยีภาพ ใหน่้าอยูม่าก

ยิง่ขึน้ โดยปรับเปลีย่น หมูบ่า้นคัมชอน ใหม้สีสีนัโดดเดน่ดว้ยการทาส ีวาดภาพ ตามก าแพงและตัวบา้น ให ้

ดูสดใส น่ารัก บา้นเรอืนหลายหลัง เปลีย่นเป็นสตูดโิอและแกลลอรี่ บางจุดก็เป็นรา้นขายสนิคา้ ทัง้สนิคา้

พืน้เมอืง สนิคา้สมัยใหม่ รวมไปถงึรา้นกาแฟ และไดโ้ด่งดังจากซรีีย่เ์รือ่ง Running Man ทีม่าถ่ายท าทีน่ี ่

จงึท าใหห้มูบ่า้นวัฒนธรรมคัมชอนแห่งนี้เป็นทีรู่จ้ัก มนัีกท่องเทีย่วชาวเกาหลแีละต่างประเทศมาเทีย่วกัน

มาก  

 

 

 

 

 

         จากนัน้พาท่านชมววิเมอืง ณ ปูซานทาวเวอร ์(Busan Tower) ตัง้อยู่ใน สวนยองดูซาน (Yongdusan 

Park) เป็นอทุยานแหง่ชาต ิตัง้อยูบ่นเนนิเขาใจกลางเมอืง เป็นสถานทีพั่กผ่อนหยอ่นใจ หอคอยนี้สงูประมาณ 

120 เมตร ถอืเป็น Landmark ส าคัญของเมอืง ส าหรับชัน้แรกของหอคอย เป็นบรเิวณขายของทีร่ะลกึ และงาน

หัตถกรรม แบบดัง้เดมิของเกาหล ีเชน่ พวงกญุแจ, เครือ่งปัน้ดนิเผา, ตุ๊กตา และอืน่ๆ อกีมากมายคนทีม่าเทีย่ว

ทีน่ี่สว่นมากจะเป็นคูรั่ก ทัง้ชาวเกาหลแีละนักทอ่งเทีย่วตา่งชาต ิคูรั่กสว่นมากจะเตรยีมกญุแจมาคลอ้งตรงทีร่าว

ระเบยีงรอบฐานของ หอคอย เพราะมคีวามเชือ่ว่าคู่รักทีไ่ดม้าคลอ้งกญุแจทีน่ี่จะรักกันยาวนานตลอดไป สว่น

ดา้นบนสดุของหอคอยเป็นจดุส าหรับชมววิทวิทัศนข์องเมอืงปซูานแบบพาโนรามา่ 360 องศา 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

หนา้ 6 

 

น าท่านสูย่่าน Nampodong Street ที่นี่เปรียบเสมอืนย่านเมยีงดงทีโ่ซล เพราะเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงสนิคา้
มากมายในใจกลางเมืองปูซาน ที่น่าจะถูกอกถูกใจขาชอ้ปไม่นอ้ย ที่นี่เต็มไปดว้ยรา้นคา้ใหข้าชอ้ปได ้

เพลดิเพลนิเจรญิใจ สนิคา้สตรีทแบรนด์ต่างๆ ถูกยกมาตัง้ไวท้ี่นี่เช่นเดียวกับในเมืองโซล รวมไปถงึรา้น

เค รื่อ งส าอาง  ร า้นอาห าร  และรา้นกาแฟ  น าท่ านสู่ ถนนสายบั น เทิ ง  BIFF STREET (Busan 

International Film Festival) เป็นศนูยก์ลางในการจัดงานภาพยนตรน์านาชาตทิีรู่จั้กกนัในนาม เทศกาล

หนังพซูาน เริม่เปิดในปี 1996 ปัจจบุนัจะมเีทศกาลหนังในชว่งเดอืนกนัยายนหรอืเดอืนพฤศจกิายน ของทกุปี  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ เมนูสดุพเิศษ!! หอยนกนางนวลกระทะรอ้น เมนูทีไ่มค่วรพลาดเมือ่มาเยอืนปซูาน ให ้

ทา่นไดล้ิม้ลองหอยนกนางนวลสด กบัหมสูไลลต์ดิมันบางๆ พรอ้มละลายในปาก ผัดกบัถ่ัวงอก ซอสพรกิ เสริฟ์

พรอ้มน ้าซปุ และขา้วสวยรอ้นๆ หรอืส าหรับทา่นทีช่อบรสชาตจัิดจา้นก็ สามารถใสข่า้วลงไปผัดในกระทะเพือ่ให ้

ไดร้สชาตเิขม้ขน้ขึน้ 

 

 

 

 

 

จากน ัน้น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กัโรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีห่า้ ศนูยส์มนุไพร – พพิธิภณัฑท์างทะเล – น ัง่รถรางชมธรรมชาตแิทจองแด – APEC HOUSE – ปซูาน

ออมกุ (Fish Cake ) – พพิธิภณัฑศ์ลิปะดนิปัน้ (Clayarch Museum) – ซุปปอรม์าเก็ตของฝาก – 

สนามบนิ – กรงุเทพฯ  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นรับฟังความรูท้ี ่ศนูยส์มนุไพรศนูยส์มนุไพร ซึง่ไดรั้บการรับรองคณุภาพจากรัฐบาล เขา้ชมศนูยโ์สมเกาหล ีซึง่

ถอืวา่เป็นโสมทีม่คีณุภาพดทีีส่ดุ พรอ้มใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้โสมทีม่คีณุภาพ  หรอื หรอื ศนูย์ศนูยฮ์็อกเกต็นาม ูตน้ไม ้

ชนดินีเ้จรญิเตบิโตในป่าลกึบนภเูขาทีป่ราศจากมลภาวะ ชว่ยดแูลตับใหส้ะอาดแข็งแรง ป้องกนัโรคตบัแข็ง 

ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ตามอธัยาศัย  จากนัน้พาทา่น ชม พพิธิภณัฑท์างทะเล ภายในจะมกีารจัดนทิรรศการ

ทางทะเล มหีอ้งสมดุขาดใหญเ่ป็นแหลง่เรยีนรูท้ีส่ าคัญ และใหท้า่นไดต้ืน่ตา ตืน่ใจกบัอโุมงคน์ ้าทีม่สีตัวน์ ้า

นานาชนดิ อกีทัง้ยงัมบีอ่ปลา ทีใ่หท้า่นไดจ้ับและเลน่กบัปลาได ้อกีมมุหนึง่จะมบีอ่ปลาหุน่ยนต ์และ

พพิธิภณัฑเ์รอืจ าลอง มปีระวัตกิารท าประมงพรอ้มอปุกรณ์ เมือ่ขึน้ไปบนดาดฟ้า ทา่นสามารถชมววิ

โดยรอบของทา่เรอืและเมอืงพซูานแบบ 360 องศา   จากนัน้น าทา่นสู ่อทุยานแทจงแด ตัง้อยูท่ีเ่กาะยง

โด ทางตะวันตกเฉียงใตข้องใจกลางเมอืง บรเิวณรอบอทุยานแหง่นี ้มลีักษณะเป็นภเูขา และหนา้ผาสงูชนั

ตดิทะเลซึง่อยูต่ า่ลงไป 150 เมตร ซึง่เป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงมากอกีแหง่หนึง่ในเมอืงพซูาน อสิระ

ใหท้า่นชมววิทวิทศันโ์ดยรอบอทุยานทีร่ายลอ้มไปดว้ยตน้ไม ้ดอกไม ้นับไมถ่ว้น และสมัผัสกบัความ

สวยงามของทะเล และหนา้ผาสงูชนั พรอ้มสวนสาธารณะทีห่นาแน่นไปดว้ยตน้ไมส้เีขยีว และสิง่สนัทนา

การตา่งๆ มากมาย ไมว่า่จะเป็นสระวา่ยน ้าทีส่ามารถมองเห็นทะเล, รา้นคา้ขายของขบเคีย้ว และรา้นขาย

ของทีร่ะลกึ ทวิทัศนร์อบๆ จะมองเห็นหนิผา และประภาคารสขีาวสวยงาม (รวมบตัรน ัง่รถ Danubi 

Tram ไปกลบัขึน้ลงอทุยานแหง่นี)้ 

 

 

 

 



 

 

 

 

หนา้ 7 

 

เทีย่ง            รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมน ูไกตุ่น๋โสม อาหารชาววังในสมยักอ่น ปัจจบุนัเป็นอาหารเลือ่ง

ชือ่ของเมอืงหลวง เชือ่กนัวา่บ ารงุและเสรมิสขุภาพ เสริฟ์ทา่นละ 1 ตัวในหมอ้ดนิรอ้น ภายในตัวไกจ่ะมขีา้ว

เหนียว รากโสม พทุราแดง เกาลัด เสริฟ์พรอ้มเครือ่งเคยีง 

 

 

 

 

 

บา่ย น าคณะเดนิทางสู่  APEC House เคยถูกใชเ้ป็นที่ประชุมสุดยอด APEC เมือ่ปี ค.ศ. 2005 และไดรั้บ

การยอมรับว่าเป็นสถานทีซ่ ึง่มคีวามงดงามดา้นสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ ทีย่ังกลมกลนืกับธรรมชาตริอบ

ดา้น ทัง้ตน้ไม ้หาดทราย และน ้าทะเล โดยคุณสามารถชมทวิทัศน์ดา้นนอกไดจ้ากภายในอาคาร ซึง่มี

กระจกเป็นผนังท าใหม้องทะลุเห็นน ้ าทะเลกวา้งไกลสุดตา ระหว่างทางชม ชายหาดแฮอึนแด 

(Haeundae Beach) ชายหาดมคีวามยาว 1.5 กโิลเมตร ครอบคลมุ พืน้ทีก่วา่ 58,400 ตารางเมตร และ

เป็นสถานทีส่ าหรับจัดกจิกรรมทางวัฒนธรรม และงานเทศกาลต่างๆ ตลอดทัง้ปี หาดนี้เป็นหาดกวา้งๆ 

เม็ดทรายขาวละเอยีด สะอาด ทวิทัศน์งดงาม เหมาะส าหรับเก็บรูปความประทับใจ นักท่องเทีย่วนยิมมา

ทีน่ีใ่นชว่งฤดรูอ้น  

 

 

 

 

 

   

 จากนัน้พาทา่นแวะชมิ เมนูพเิศษ!!! ปซูานออมกุ ( Fish cake )  สว่นผสมหลักท าจากเนื้อปลา เหมอืนปลา

เสน้ หรอื ลกูชิน้ปลา แตจ่ะท าเป็นรสชาตติา่งๆ หลากหลาย ใสผั่กหรอืเนื้อสตัวเ์ขา้ไปในแป้ง หรอื ดัดแปลงไส ้

ไปไดห้ลายแบบ หลายรสชาตเิลยทเีดยีว  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

หนา้ 8 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่พพิธิภณัฑศ์ลิปะดนิปั้น (Clayarch Museum) พพิธิภัณฑท์ีจั่ดแสดงงานศลิปะ

และผลงานดา้นเซรามคิและเครือ่งปัน้ดนิ ดว้ยธรรมชาตทิึโ๋อบลอ้มกับตัวอาคารทีม่รีปูทรงสวยงามแปลกตา ซึง่

ถอืวา่เป็นพพิธิภัณฑ ์สมัยใหมม่คีวามทันสมัยในการน าเสนองานใหน่้าสนใจ และมมีมุสวยๆ ส าหรับถา่ยรปู ได ้

เวลาสมควรน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนินานาชาตกิมิเฮ   

 

 

 

 

 

ระหว่างทางแวะ  ชอ้ปป้ิงขนมพื้นเมืองเกาหลีหลากชนิดรวมทั ้งกิมจิ ไก่ตุ๋นโสมที่บรรจุอยู่ในถุง

สญูญากาศ ตะเกยีบ ถว้ยใสข่า้ว และของฝากของทีร่ะลกึ มากมาย 

______ น.   ออกเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิ Korean Air 

______ น.   ถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

หมายเหต:ุ 

- สายการบนิ, เทีย่วบนิ, ราคา, รายการทวัรแ์ละรา้นอาหารอาจมกีารปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม (ขนาดกรุ๊ป, เวลา, 

สภาพอากาศฯลฯ) ทัง้นี้ทางบรษัิทค านงึถงึความสะดวกสบายในการเดนิทางและผลประโยชนท์ีล่กูคา้จะไดรั้บเป็นหลัก 

- ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ ส าหรับทา่นทีต่อ้งการเดนิทางเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้  และในกรณีทีท่า่นถกูปฏเิสธการเขา้

ประเทศเกาหลใีต ้บรษัิทจะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้สิน้ รวมถงึคา่ทัวรทั์ง้หมด 

- ทา่นทีไ่มเ่ทีย่วตามโปรแกรม พรอ้มคณะ ไมส่ามารถเรยีกคนืเงนิได ้

- ภาพทีใ่ชใ้นโปรแกรมเพือ่การโฆษณาเทา่นัน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

หนา้ 9 

ก าหนดการเดนิทางก าหนดการเดนิทาง 

ก าหนดวนัเดนิทาง 
อตัราคา่บรกิาร **ออกเดนิทางข ัน้ต า่ 15 ทา่น** 

ราคาผูใ้หญ ่ เด็กมเีตยีงเสรมิ เด็กไมม่เีตยีง พกัเดีย่ว 

7-11 มนีาคม 2560 39,900 38,900 37,900 
5,900 

14 - 18 มนีาคม 2560 39,900 38,900 37,900 5,900 

21-25 มนีาคม 2560 39,900 38,900 37,900 5,900 

28 มนีาคม-1 เมษายน 2560 39,900 38,900 37,900 5,900 

4-8 เมษายน 2560 39,900 38,900 37,900 5,900 

11-15 เมษายน 2560 45,900 44,900 43,900 7,900 

12-16 เมษายน 2560 45,900 44,900 43,900 7,900 

13-17 เมษายน 2560 45,900 44,900 43,900 7,900 

14-18 เมษายน 2560 45,900 44,900 43,900 7,900 

18-22 เมษายน 2560 39,900 38,900 37,900 5,900 

25-29 เมษายน 2560 39,900 38,900 37,900 5,900 

2-6 พฤษภาคม 2560 39,900 38,900 37,900 5,900 

9-13 พฤษภาคม 2560 39,900 38,900 37,900 5,900 

16-20 พฤษภาคม 2560 39,900 38,900 37,900 5,900 

23- 27 พฤษภาคม 2560 39,900 38,900 37,900 5,900 

30 พฤษภาคม – 3 มถินุายน 2560 39,900 38,900 37,900 5,900 

 

พเิศษ **Business Class เพิม่เพยีง 15,000 บาท/ทา่น  วนันี-้ 31 มนีาคม 2560 

** 

**เงือ่นไข เป็นเป็นไปตามบรษิทัก าหนด** 

 

เพิม่ทา่นละ 5,000  บาท จดักรุป๊สว่นตวั 10 ทา่น/ กรุป๊ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

หนา้ 10 

อตัราคา่บรกิารรวม 

- คา่ตั๋วเครือ่งบนิชัน้ทศันาจร ไป-กลับ เสน้ทาง กรงุเทพ-อนิชอน-กรงุเทพ  ตามทีร่ะบใุนรายการ 
- คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ กรงุเทพ-อนิชอน 
- คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง วงเงนิสงูสดุไมเ่กนิ 1,000,000 บาท 
- สมัภาระน ้าหนัก KE ไมเ่กนิ 23 กโิลกรัม ตอ่ใบ/ทา่น 

คา่ใชจ้า่ยในตา่งประเทศ ประกอบดว้ย 

- คา่ทีพ่ักในโรงแรมทีไ่ดเ้ลอืกสรรแลว้ ตลอดการเดนิทาง 
- คา่อาหารทกุมือ้ตามทีร่ะบใุนรายการ 
- คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดการเดนิทาง 
- คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ 
- หัวหนา้ทัวรท์ีม่ปีระสบการณ์คอยดแูลอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

- คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง 
- คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั เชน่ อาหาร และเครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ / คา่ซกัรดี / คา่โทรศพัท ์ฯลฯ 
- คา่น ้าหนักกระเป๋าเกนิ 
- คา่ทปิ และคา่บรกิารในการเคลือ่นยา้ยสมัภาระ และกระเป๋าเดนิทาง 
- คา่ทปิคนขบัรถและไกด ์20,000 วอน ตอ่ทา่น / ตอ่ทรปิ 
- ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% ในกรณีทีท่า่นตอ้งการใบก ากบัภาษี 
- คา่วซีา่ส าหรบัพาสปอรต์ตา่งดา้ว (กรณุาเตรยีมเอกสารคอื พาสปอรต์,ใบประจ าตวัคนตา่งดา้ว, 
ใบส าคญัถิน่ทีอ่ยู,่ ส าเนาทะเบยีนบา้น, สมดุบญัชเีงนิฝาก, รปูถา่ยสหีรอืขาวด า 2 นิว้ ทา่นละ 2 รปู)  

 

ระเบยีบการส ารองทีน่ั่ง และเงือ่นไข 
โทร. 02-539-5770 แฟกซ ์02-932-5352 

ส ารองทีน่ั่งลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วัน พรอ้มเอกสารดังนี ้

1. ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง  
2. ยืน่หลักฐานประกอบการยืน่ขอวซีา่ตา่งๆ  

(ในกรณีทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางประเทศอืน่ นอกเหนอืจากไทย)  

3. เงนิมดัจ าทา่นละ 10,000.- บาท เงนิสว่นทีเ่หลอืบรษัิทฯ ขอรับช าระกอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 15-20 วัน  
กรณีทีท่า่นไมส่ามารถเดนิทางไปพรอ้มคณะไดด้ว้ยประการใดกต็าม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยสว่นที่

ทา่นช าระไวต้ามระยะเวลาและจ านวนดังนี ้

- ยกเลกิการจองภายใน  30 วัน  กอ่นการเดนิทาง บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจ าทัง้หมด 
- ยกเลกิการเดนิทางภายใน 15 วัน กอ่นการเดนิทาง บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่ทัวร ์50%  ของราคาทัวร ์
- ยกเลกิการเดนิทางภายใน 7 วัน กอ่นการเดนิทาง บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการคนืเงนิคา่ทัวรท์ัง้หมด 
4. การขอยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีเ่จ็บป่วยหรอืมเีหตจุากร่างกายทีไ่มส่ามารถเดนิทางในชว่งเวลาทีจ่องได ้
การยกเลกิการเดนิทางหรอืเลือ่นการเดนิทางจะตอ้งแสดงใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลใหก้ับเจา้หนา้ทีฝ่่ายขาย
ทัง้นี้บรษัิทฯขอสงวนสทิธิพ์จิารณาในการคนืเงนิเป็นกรณีไป แต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายทีไ่มส่ามารถเรยีกคนื
ได ้เชน่ คา่ธรรมเนยีมการวางมดัจ า ตั๋วเครือ่งบนิ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ถา้ม ี 
5.  ในกรณีกรุป๊ทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยุด หรอื เทศกาล บรษัิทฯไดม้กีารการันตมีัดจ า หรอื ซือ้ขายแบบมเีงือ่นไข

กบัสายการบนิ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHATER FLIGHT (เหมาล า), EXTRA FLIGHT (เทีย่วบนิพเิศษทีเ่พิม่เขา้

มาชว่งวันหยดุ หรอื เทศกาลดังกลา่ว) บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่มดัจ า หรอื คา่ทัวรท์ัง้หมด 

6.  กรณีทีเ่จา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงปฏเิสธการเขา้-ออกนอกประเทศ ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดชอบของบรษัิท 

บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

 

 

 

 



 

 

 

 

หนา้ 11 

กรณุาโอนเงนิเขา้บญัช ี

1. ชือ่บญัช:ี บรษิทั เค.ท.ีซ.ีซ ีจ ากดั ธนาคาร: ไทยพาณิชย ์ สาขา: ยอ่ยลาดพรา้ว 71 
บญัช:ี  ออมทรพัย ์   เลขบญัช:ี 253-202057-8 

2. ชือ่บญัช:ี บรษิทั เค.ท.ีซ.ีซ ีจ ากดั ธนาคาร: กสกิรไทย  สาขา: ยอ่ย ลาดพรา้ว 71 
บญัช:ี  ออมทรพัย ์   เลขบญัช ี: 601-2-02452-3 

 

กรณุาสง่แฟกซส์ าเนาใบโอนเงนิมาที ่ เบอร ์02-932-5352 

กรณีช าระดว้ยเชค็ การจองจะสมบรูณ์ตอ่เมือ่ทางบรษัิทไดรั้บเงนิจากการสัง่จา่ยจ านวนนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 

 

เอกสารใชป้ระกอบในการเดนิทาง 

1. หนังสอืเดนิทางทีเ่หลอือายกุารใชง้านมากกวา่ 6 เดอืน (กรณีท าหนังสอืเดนิทางเลม่ใหมก่รณุาเตรยีมหนังสอื
เดนิทางเลม่เกา่ไปดว้ย ณ วนัเดนิทาง) 

ส าหรบัทา่นทีไ่มเ่คยไปเกาหล ีเอกสารเพิม่เตมิดงันี ้

2. หนังสอืรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ (ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ตน้การท างาน) 

3. กรณีทีท่า่นเป็นเจา้ของกจิการกรณุาจัดเตรยีมส าเนาหนังสอืจดทะเบยีนทีม่ชี ือ่ของทา่นพรอ้มเซน็รับรองส าเนาให ้
ถกูตอ้ง 

4. ใบเปลีย่นชือ่ (ถา้ม)ี 
5. ส าเนาสมดุบญัชเีงนิฝากยอ้นหลัง 6 เดอืน จนถงึเดอืนปัจจบุนั 
6. กรณีเป็นนักเรยีน, นักศกึษา กรณุาเตรยีมหนังสอืรับรองจากทางสถาบนัเป็นเป็นภาษาองักฤษ (ในกรณีทีเ่ด็กอายุ

ไมเ่กนิ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิาหรอืมารดา ตอ้งจัดเตรยีมเอกสารเพิม่เตมิดังนี้ 
5.1 หนังสอืรับรองการท างานของบดิาหรอืมารดา ทา่นใดทา่นหนึง่ 

5.2 ส าเนาสมดุบญัชเีงนิฝากของบดิา หรอืมารดายอ้นหลัง 6 เดอืนจนถงึปัจจบุนั 

5.3 ส าเนาสตูบิตัร 

***การเรยีกเก็บเอกสารเพิม่เตมินี ้เพือ่ประโยชนใ์นการเดนิทางเขา้ประเทศเกาหลขีองทา่น ทีท่างบรษิทัจะได้

แจง้ใหห้วัหนา้ทวัรท์ราบเพือ่ใหค้ าแนะน าทา่นในการเขา้เมอืงเกาหลใีต*้** 

 

 

 


