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PPrreemmiiuumm  กบัสถานทีท่อ่งเทีย่วใหม่กบัสถานทีท่อ่งเทีย่วใหม่  และไฮไลท์และไฮไลทข์องฝั่งทะเลตอนใต้ของฝั่งทะเลตอนใต  ้ 

PPrreemmiiuumm  กบัสายการบนิระดบัพรเีมีย่ม กบัสายการบนิระดบัพรเีมีย่ม   

PPrreemmiiuumm  กบัอาหารกบัอาหารรา้นมชิลินิสตาร์รา้นมชิลินิสตาร  ์ 

PPrreemmiiuumm  กบัทีพ่กัระดบั 5 ดาว กบัทีพ่กัระดบั 5 ดาว LLOOTTTTEE  HHOOTTEELL  BBUUSSAANN  

PPrreemmiiuumm  กบัการลอ่งเรอืยอชกบัการลอ่งเรอืยอชท ์ชมความงามของอา่วเมอืงปซูานท ์ชมความงามของอา่วเมอืงปซูาน                                                                      

  

วนัแรก กรงุเทพฯ - ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิ

22:30 น. (หมายเหต:ุ เวลาในการนัดหมาย ขึน้อยูก่บัเทีย่วบนิทีไ่ดใ้นวันเดนิทาง) คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิ

อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ช ัน้ 4 พบกบัเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหบ้รกิารและอ านวยความ

สะดวกแดท่า่นอยูบ่รเิวณแถว N ประตทูางเขา้ที ่7 Korean Air (KE)  

01:45 น.   ออกเดนิทางสูเ่กาหลใีตด้ว้ยเทีย่วบนิที ่KE662 

วนัทีส่อง กมิแฮ(ปซูาน) - เมอืงทงยอง - น ัง่เคเบิล้คารช์มววิทะเลยอดเขามริกุซาน - ฐานบญัชาการเซเบยีงก

วาน - ตลาดจนุกงั - เกาะกอเจ - หบุเขาแหง่สายลม 

09:00 น. เดนิทางถงึสนามบนิกมิแฮ เมอืงปซูาน ประเทศเกาหลใีต ้ (กรณุาปรบัเวลาของทา่นใหเ้ร็วข ึน้ 2 ช ัว่โมง 

เพือ่ใหต้รงกบั เวลาทอ้งถิน่ของประเทศเกาหล)ี 

เชา้ น าคณะเดนิทางสู ่เขตอุทยานแหง่ชาตทิางทะเลฮลัลยอซู (Hallyeosudo) อทุยานแหง่นี้ประกอบไปดว้ย

พืน้ทีช่ายฝ่ังตอนใตข้องคาบสมทุรเกาหลแีละเกาะเล็กเกาะนอ้ยในทะเลใตอ้กี 400 กวา่เกาะ เรยีงรายกันตัง้แต ่

เกาะโกเจ (Geojaedo) ทงยอง (Tongyeong) นมัแฮ (Namhae) ไปจนถงึ ยอซู (Yeosu) โดยน าทา่น

น่ังรถจากตัวเมอืงปซูาน เพือ่เดนิทางขา้มสะพานทีย่าวกวา่ 8.2 กโิลเมตร โดยสะพานแหง่นี้มคีวามน่าสนใจเป็น

พเิศษ เพราะเป็นการรวมสะพาน 2 รูปแบบ คอื สะพานสายเคเบลิขา้มทะเล มคีวามยาว กว่า 3.7 กโิลเมตร 

เชือ่มต่อกับสะพานอโุมงคข์า้มทะเลทีย่าวอกี 3.7 กโิลเมตร โดยขุดอโุมงคท์ีค่วามลกึ 48 เมตรลงไป ถอืเป็น

ความมหัศจรรยช์ ิน้หนึง่ของโลก เพราะดว้ยความฉลาดล ้าลกึของทมีวศิวกรและเครือ่งมอืทางวศิวกรรม ท าให ้

เกดิการยน่เวลาการเดนิทางในการทอ่งเทีย่ว ณ ทีน่ี่กวา่ครึง่ ของเวลาทีต่อ้งใช ้สูเ่กาะกาดอ๊กโด  



 

 

 

 

Happy Premium Grand Ocean 2017                                                                                                                                              หนา้ 2 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั เมนู เมนู คาลบ ีอาหารเกาหลแีบบป้ิงยา่งทีม่ชีือ่เสยีงของเกาหล ีเป็นการน าเนื้อ

หมมูาหมักกบัเครือ่งปรงุจนเนือ้นุ่ม แลว้จงึน าไปยา่งบนแผน่โลหะทีถ่กูเผาจนรอ้น ทานกบัเครือ่งเคยีงจ าพวกผัก 

ซปุสาหรา่ย เสริฟ์พรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ 

บา่ย  รับประทานอาหารเสร็จแลว้ น าท่านสู่ ข ึน้กระเชา้ลอยฟ้าชมววิทะเลยอดเขามริุกซาน (Hallyeosudo 

Landscape Cable Car) ซึง่จะพาทกุทา่นไดส้ัมผัสกับทวิทัศน์ชายฝ่ังทะเลใตท้ีส่วยงามของประเทศเกาหลี

ใตแ้บบ 360 องศา กับกระเชา้ลอยฟ้า Hallyeosudo Landscape Cable Car ซึ่งจะพาท่านขึ้นสู่ยอดเขา 

Mireuksan ชมทัศนียภาพทีน่่าตืน่ตาของชายฝ่ังทะเล และเกาะแกง่มากมายทีส่วยงามของเคยีงซังนัมโด เป็น

กระเชา้ทีม่รีะยะทางยาวทีส่ดุในเกาหลใีต ้(ระยะทาง 1,975 เมตร) ใชเ้วลาจากลานชมววิถงึยอดเขาเพยีง 9 

นาทเีทา่นัน้ เมือ่ขึน้ไปถงึยอดเขา ทา่นจะดืม่ด ่ากบัทัศนียภาพของเคยีงซังนัมโด ทศิเหนือเป็นเนนิเขาทีม่ป่ีาไม ้

อดุมสมบรูณ์ ทศิใตจ้ะพบกับความงามของเกาะตา่งๆ หากทา่นมองไปยังเสน้ขอบฟ้าทางทศิตะวันออกเฉียงใต ้

คุณอาจจะเห็นเกาะ Tsushima ของญี่ปุ่ นที่อยู่ห่างออกไปประมาณ 80 กิโลเมตร ในแต่ละปีที่แห่งนี้มี

นักทอ่งเทีย่วเป็นจ านวนมากทีเ่ดนิทางมาสัมผัสกบัความสวยงามของทีแ่หง่นี้อยา่งไมข่าดสาย น าทา่นเดนิทาง

ไปยัง ฐานบญัชาการเซเบยีงกวาน สถานที่ส าคัญทางประวัตศิาสตร์ของเกาหลีใต ้เปรียบเสมือนฐาน

บญัชาการรบของกองทัพเรอืในสมัยราชวงศโ์ชซอน ในอดตีทา่นนายพล อซีนุชนิ เป็นผูค้ดิคน้ประดษิฐเ์รอืเตา่ 

และใชส้ถานทีน่ี้เป็นทีบ่ญัชาการรบกบักองทัพของญีปุ่่ น  

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้น าท่านแวะ ตลาดปลาจนุกงั ใกลก้ับท่าเรอื Gangguan ทีน่ี่ถอืเป็นตลาดสดพืน้เมอืงส าคัญของคนปู

ซานทอ้งถิน่ เพราะเมอืงปซูานเป็นเมอืงชายทะเล อาชพีหลักคอืประมง และอูต่อ่เรอื ทีน่ี่จงึเป็นตลาดคา้ปลา 

และอาหารทะเล ทีไ่ดรั้บความนยิมของชาวเกาหลใีต ้ภายในตลาดทา่นสามารถเลอืกซือ้อาหารทะเลสด และ

สามารถน าไปประกอบอาหารทานกันแบบสดๆ ในสไตลท์ีค่ณุชอบ นอกจากนี้ยังมรีา้นคา้ประเภทอาหารทะเล

แหง้ เชน่ปลาแหง้ ปลาหมกึแหง้ กุง้แหง้ และกมิจทิีท่ าจากปลาหมกึ ทีเ่ป็นทีน่ยิมใหท้า่นเลอืกชมิ และเลอืกซือ้

เป็นของฝาก อกีดว้ยน าคณะเดนิทางไปยังเกาะกอเจ เป็นเกาะทีไ่ดรั้บความนยิมอกีแหง่เมือ่ถงึเกาะทา่นจะได ้

พบกับ แหลมกงัหนัลม  Windy Hill ซงึเป็นทา่เทยีบเรอื และจุดชมววิทีข่ ึน้ชือ่ และยังเป็นสถานทีท่ีใ่ชเ้ป็น

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

MBC) และรายการโทรทัศน ์2 Days & 1 Night ทีน่ี่มเีนนิเขาทีป่กคลมุไปดว้ยทุง่หญา้ทีเ่ขยีวชะอุม่ตัดกับสี

ฟ้าของทอ้งทะเล และยังมกีงัหันลมเป็นแบล็คกราวดใ์หด้โูรแมนตคิ เหมาะแกก่ารเก็บภาพ  

 

 

 

 

 

 

ค า่               รบัประทานอาหารค า่ เมนู เซ็ตปลายา่ง (Roasted fish) 

จากน ัน้น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กัโรงแรม Riviera Geoje Hotel หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีส่าม อทุยานพนัธุไ์มก้ลางทะเล (Jangsado Sea Park) - ปซูาน - ล็อตเตด้วิตีฟ้ร ี - สวนยงดซูาน - ขึน้

หอคอยปซูานทาวเวอร ์ - ตลาดนมัโพดง - BIFF STREET 

เชา้          รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้น าทา่นน่ังเรอืเฟอรร์ีข่า้มฟากสู ่อทุยานพนัธุไ์มก้ลางทะเลเกาะจางซาโด ( Jangsado Sea Park ) 

เกาะจางซาโดเป็นเกาะทีป่กคลมุดว้ยพชื และดอกไมน้านาชนดิ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ดอกคาเมลเลยี ทีส่วยงาม

ซึง่จะเบง่บานในชว่งฤดูหนาว พื้นทีท่ัง้หมดของเกาะจะปกคลุมไปดว้ย ดอกไฮเดรนเยยี ในชว่งฤดูรอ้นที่มี

ความงามท าใหม้ีความแตกต่างกันในแต่ละฤดูกาล บนเกาะมีอทุยานที่ตกแต่งดว้ยรูปปั้นหลากหลายรูปทรง 

ไฮไลท์อกีอย่างคือเกาะแห่งนี้เป็นสถานที่ถ่ายละครเรื่องดังอย่าง You Who Came from the Star (น า

แสดงโดย คมิซูฮยอน และจอนจฮียอน) และ Uncontrollably Fond (น าแสดงโดย คมิอบูนิ และเบซู

จ)ี ดว้ยสิง่ทีท่ าใหเ้กาะแหง่นี้เป็นทีน่ยิมในการถา่ยท าภาพยนตร ์หรอืรายการทวี ีคอืทวิทัศนท์ีส่วยงามทัง้ภายใน

เกาะ และววิทะเลทีส่วยงาม ถอืวา่เกาะนี้เหมาะทีจ่ะเป็นทางเลอืกอกีทางส าหรับทีจ่ะพักผ่อนชมความสวยงาม

ของธรรมชาต ิววิของทะเล และไดส้ดูอากาศบรสิทุธไ์ดเ้ต็มปอดอกีดว้ย ไดเ้วลาพาทา่นเดนิทางกลับปซูาน   

 

 

 

 

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร แฮมลุทงั ซฟีู้ ดหมอ้ไฟ คลา้ยตม้ย าทะเลของเมอืงไทย แตค่วาม

เขม้ขน้นอ้ยกวา่ เป็นการน าอาหารทะเลสดๆ เชน่ ปลาหมกึ ปลา หอย ป ูและผักชนดิตา่งๆ เชน่ผักกาด กะหล า

ปล ีหวัไชเทา้ เห็ดเข็มทอง มาตม้รวมกนัในกะทะบนเตาแกส๊ ทานกบัน ้าจิม้แบบเกาหล ีและเครือ่งเคยีง เชน่ กมิ

จ ิและสาหรา่ย 

บา่ย จากนัน้น าทา่นชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีที ่ล็อตเตด้วิตีฟ้ร ีทีน่ี่มสีนิคา้ชัน้น าใหท้่านเลอืกซือ้มากมายกวา่ 500 

ชนิดทัง้น ้าหอม เสือ้ผา้ เครือ่งส าอาง กระเป๋า นาฬกิา และเครือ่งประดับ ฯลฯ จากนัน้พาท่านชม ปูซานทาว

เวอร ์(Busan Tower) ตัง้อยู่ใน สวนยงดูซาน (Yongdusan Park) เป็นอทุยานแห่งชาต ิตัง้อยู่บนเนิน

เขาใจกลางเมอืง เป็นสถานทีพั่กผ่อนหยอ่นใจ หอคอยนี้สงูประมาณ 120 เมตร ถอืเป็น Landmark ส าคัญของ

เมอืงปซูาน ส าหรับชัน้แรกของหอคอย เป็นบรเิวณขายของทีร่ะลกึ และงานหัตถกรรมแบบดัง้เดมิของเกาหล ี

เชน่ พวงกญุแจ, เครื่องปั้นดนิเผา, ตุ๊กตา และอืน่ๆ อกีมากมาย คนที่มาเที่ยวทีน่ี่ส่วนมากจะเป็นคู่รักทัง้ชาว

เกาหล ีและนักท่องเทีย่วตา่งชาต ิคู่รักสว่นมากจะเตรยีมกญุแจมาคลอ้งตรงทีร่าวระเบยีงรอบฐานของหอคอย 

เพราะมคีวามเชือ่วา่คูรั่กทีไ่ดม้าคลอ้งกญุแจทีน่ี่ จะรักกันยาวนานตลอดไป สว่นดา้นบนสดุของหอคอยเป็นจุด

ส าหรับชมววิทวิทัศน์ของเมืองปูซานแบบพาโนราม่า 360 องศา น าท่านสู่ย่าน Nampodong Street ที่นี่

เปรียบเสมอืนย่านเมยีงดงทีโ่ซล เพราะเป็นแหลง่ชอปปิงสนิคา้มากมายในใจกลางเมอืงปซูาน ที่น่าจะถูกอก

ถกูใจขาชอปไมน่อ้ย ทีน่ี่เต็มไปดว้ยรา้นคา้ใหข้าชอปไดเ้พลดิเพลนิเจรญิใจ สนิคา้สตรทีแบรนดต์า่งๆ ถกูยกมา

ตัง้ไวท้ี่นี่เช่นเดียวกับในกรุงโซล รวมไปถงึรา้นเครื่องส าอาง รา้นอาหาร และรา้นกาแฟ น าท่านสู่ถนนสาย

บันเทงิ BIFF STREET (Busan International Film Festival) เป็นศูนยก์ลางในการจัดงานภาพยนตร์

นานาชาตทิีรู่จั้กกันในนาม “เทศกาลหนังพูซาน” เริม่ขึน้ในปี 1996 จนปัจจุบันจะมเีทศกาลหนังในชว่งเดอืน

กนัยายน หรอืเดอืนพฤศจกิายนของทกุปี 
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ค า่ รบัประทานอาหารค า่ เมนู Oase Buffet Michelin Star restaurant 

จากน ัน้น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กัโรงแรม Lotte Hotel Pusan หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่ ี ่ วดับอมอซา - ศนูยน์ า้มนัสนเข็มแดง - ล ิม้ลองปยูกัษท์ ีต่ลาดกจีงั - ซุปเปอรม์าเก็ต - หมูบ่า้น

วฒันธรรมกมัชอน - ลอ่งเรอืยอรช์  

เชา้              รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้เที่ยวชม วดับอมอซา (Beomeosa Temple Stay) เป็นวัดเกา่แกอ่ยู่ที่เชงิเขาของภูเขากอมจอง

(Geumjeongsan) ใกลก้ับใจกลางเมอืงปซูาน เป็นหนึง่ใน 3 วัดหลักของเกาหลใีต ้ทกุวันนี้เป็นทีรู่จั้กกันอยา่ง

กวา้งขวางวา่เป็นสถานีฝึกฝนการปฏบิตัธิรรมแบบพระ หรอืทีเ่รยีกกวา่ Temple Stay ซึง่จะแบง่ออกเป็น 2 แบบ 

คือแบบฝึกฝน และแบบสบายๆ แบบแรกผู เ้ขา้ร่วมจะไดป้ระสบการณ์คลา้ยกับการเป็นพระในการใช ้

ชวีติประจ าวัน ตัง้แตก่ารกนิ และการสวนมนต ์จนถงึการท าสมาธแิบบเซน ถา้เป็นแบบสบายๆ จะเป็นการดืม่ชา

แลว้สนทนากับพระ หรอืการฝึกท าสมาธแิบบเซนสัน้ๆ พาทกุทา่นเดนิทางสู ่ศูนยน์ า้มนัสนเข็มแดง ปัจจุบัน

ชาวเกาหลรีุ่นใหมน่ิยมมารับประทานเพือ่ลา้งสารพษิในร่างกาย ลา้งไขมันในเสน้เลอืดท่ัวทัง้ร่างกาย ป้องกัน

ไขมันอดุตันในเสน้เลอืด,โรคหัวใจ, โรคภมูแิพ ้แอลกอฮอล ์กาแฟ บหุรี ่สารตกคา้งจากอาหาร และยา เป็นตน้  

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง        รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ตลาดกจีงั ตลาดสดกลางแจง้ทีข่ายพวกอาหารทะเล ผักตา่งๆ และปลาสด

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

และเครือ่งเคยีง 

 

 

 

 

 

บา่ย จากนัน้น าท่านชอปปิงที่ ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต ซึง่มสีนิคา้ต่างๆ มากมายใหเ้ลือกซือ้หาเป็นของฝาก เชน่ กมิจ ิ

บะหมีก่ ึง่ส าเร็จรูป สาหร่าย ขนมขบเคี้ยว ลูกอม ผลไมต้ามฤดูกาลและของที่ระลกึต่างๆ พาท่านสู ่หมู่บา้น

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

เกาหล)ี โดยชือ่เรยีกนี้มาจากลักษณะอนัโดดเดน่ของหมูบ่า้นวฒันธรรมคัมชอน หมูบ่า้นทีตั่ง้อยูบ่นเนนิเขาเรยีง

ตัวสลับกันไปมา สสีันสดใส ในอดตีหมูบ่า้นนี้เคยเป็นทีอ่ยูอ่าศัยของของผูล้ีภ้ัยสงครามเกาหล ีจนในปี 2009 

รัฐบาลเกาหลี ไดส้่งเสรมิการท่องเที่ยวมกีารพัฒนาปรับปรุงทัศนียภาพใหน่้าอยู่มากยิง่ขึน้ โดยปรับเปลี่ยน

หมู่บา้นคัมชอน ใหม้สีสีันโดดเด่นดว้ยการทาส ีวาดภาพตามก าแพง และตัวบา้น ใหดู้สดใส น่ารัก บา้นเรือน

หลายหลังเปลีย่นเป็นสตดูโิอ และแกลลอรี ่บางจุดก็เป็นรา้นขายสนิคา้ ทัง้สนิคา้พืน้เมอืง สนิคา้สมัยใหม ่รวม

ไปถงึรา้นกาแฟ และไดโ้ดง่ดังจากซรีีย่เ์รือ่ง Running Man ทีม่าถา่ยท าทีน่ี่ จงึท าใหห้มูบ่า้นวัฒนธรรมคัมชอน

แหง่นี้เป็นทีรู่จั้ก มนัีกทอ่งเทีย่วชาวเกาหล ีและตา่งประเทศมาเทีย่วกนัมาก  
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จากนัน้พาทุกท่านมาสัมผัสกับความ Luxaury ของอา่วปูซานอย่างใกลช้ดิ ดว้ยการน ัง่เรอืยอรช์ ที่นี่มีเรือ

ยอรช์ใหบ้รกิารแกนั่กทอ่งเทีย่วทีช่ืน่ชอบการลอ่งเรอืออกไปสมัผัสกบัสายลมทะเลเย็นๆ และชมววิทะเลสวยงาม 

พรอ้มกบัการชมพระอาทติยต์กดนิอนัแสนโรแมนตกิ 

 

 

 

 

   

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนู ไกตุ่น๋โสม เมนูขึน้ชือ่ตัง้แตย่คุสมัยราชวงศโ์ชซอน มตีน้ต ารับมา
จากในวัง เป็นเมนูอาหารเกาหลทีีน่ยิมทานเพือ่บ ารุงก าลัง และเสรมิสขุภาพ ภายในไกจ่ะยัดไสส้มนุไพรตา่งๆ 
เชน่ ขา้วเหนียว รากโสม พรกิไทยแดง เกาลัด พทุราจนี เป็นตน้ กนิพรอ้มกบัเครือ่งเคยีง  

 

 

 

 

 

 

จากน ัน้น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กัโรงแรม Lotte Hotel Pusan หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่า้ ศนูยส์มนุไพร - น ัง่รถรางชมธรรมชาตแิทจองแด - ปซูานออมกุ(Fish Cake ) - พพิธิภณัฑศ์ลิปะดนิ

ปัน้ (Clayarch Museum) - สนามบนิ-กรงุเทพฯ  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นรับฟังความรูท้ี ่ศูนยส์มุนไพรศูนยส์มุนไพร ซึง่ไดรั้บการรับรองคณุภาพจากรัฐบาล เขา้ชมศนูยโ์สมเกาหล ีซึง่ถอืวา่

เป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด พรอ้มใหท้่านไดเ้ลือกซื้อโสมโสมที่มีคุณภาพ  หรือศูนย์หรือศูนย์ฮ็อกเก็ตนามูฮ็อกเก็ตนามู ตน้ไมช้นิดนี้

เจรญิเตบิโตในป่าลกึบนภเูขาทีป่ราศจากมลภาวะ ชว่ยดแูลตับใหส้ะอาดแข็งแรง ป้องกนัโรคตับแข็ง ใหท้า่นได ้

เลอืกซือ้ตามอธัยาศัย  จากนัน้น าทา่นสู ่อทุยานแทจงแด ตัง้อยูท่ีเ่กาะยงโดทางตะวันตกเฉียงใตข้องใจกลาง

เมอืง บรเิวณรอบอทุยานแหง่นี้ มลัีกษณะเป็นภเูขา และหนา้ผาสงูชันตดิทะเลซึง่อยูต่ ่าลงไป 150 เมตร ซึง่เป็น

แหล่งท่องเที่ยวที่มชีือ่เสยีงมากอกีแห่งหนึ่งในเมอืงพูซาน อสิระใหท้่านชมววิทวิทัศน์โดยรอบอทุยานทีร่าย

ลอ้มไปดว้ยตน้ไม ้ดอกไม ้นับไม่ถว้น และสัมผัสกับความสวยงามของทะเล และหนา้ผาสูงชัน พรอ้ม

สวนสาธารณะที่หนาแน่นไปดว้ยตน้ไมส้ีเขียว และสิง่สันทนาการต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นสระว่ายน ้าที่

สามารถมองเห็นทะเล, รา้นคา้ขายของขบเคีย้ว และรา้นขายของทีร่ะลกึ ทวิทัศน์รอบๆ จะมองเห็นหนิผา และ

ประภาคารสขีาวสวยงาม (รวมบตัรน ัง่รถ Danubi Tram ไปกลบัขึน้ลงอทุยานแหง่นี)้  

 



 

 

 

 

Happy Premium Grand Ocean 2017                                                                                                                                              หนา้ 6 

 

 

 

 

 

 

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

เสน้ หรอื ลกูชิน้ปลา แตจ่ะท าเป็นรสชาตติา่งๆ หลากหลาย ใสผั่กหรอืเนื้อสตัวเ์ขา้ไปในแป้ง หรอื ดัดแปลงไส ้

ไปไดห้ลายแบบ หลายรสชาตเิลยทเีดยีว 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง            รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูสดุพเิศษ!! หอยนกนางนวลกระทะรอ้น เมนูทีไ่มค่วรพลาด

เมือ่มาเยอืนปซูาน ใหท้า่นไดล้ิม้ลองหอยนกนางนวลสด กับหมสูไลลต์ดิมันบางๆ พรอ้มละลายในปาก ผัดกับ

ถ่ัวงอก ซอสพรกิ เสริฟ์พรอ้มน ้าซปุ และขา้วสวยรอ้นๆ หรอืส าหรับท่านทีช่อบรสชาตจัิดจา้นก็ สามารถใสข่า้ว

ลงไปผัดในกระทะเพือ่ใหไ้ดร้สชาตเิขม้ขน้ขึน้ 

 

 

 

 

 

บา่ย จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่พพิธิภณัฑศ์ลิปะดนิปั้น (Clayarch Museum) พพิธิภัณฑท์ีจั่ดแสดงงานศลิปะ

ผลงานดา้นเซรามคิ และเครือ่งปัน้ดนิ ดว้ยธรรมชาตทิึโ๋อบลอ้มกับตัวอาคารทีม่รีูปทรงสวยงามแปลกตา ซึง่ถอื

วา่เป็นพพิธิภัณฑ ์สมัยใหมม่คีวามทันสมัยในการน าเสนองานใหน่้าสนใจ และมมีมุสวยๆ ส าหรับถา่ยรปู ไดเ้วลา

สมควรน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนินานาชาตกิมิเฮ   

 

 

 

 

 

20:50 น.   ออกเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิ Korean Air 

00:15 น.   ถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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หมายเหต:ุ 

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

สภาพอากาศฯลฯ) ทัง้นี้ทางบรษัิทค านงึถงึความสะดวกสบายในการเดนิทางและผลประโยชนท์ีล่กูคา้จะไดรั้บเป็นหลัก 

- ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ ส าหรับทา่นทีต่อ้งการเดนิทางเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้  และในกรณีทีท่า่นถกูปฏเิสธการเขา้

ประเทศเกาหลใีต ้บรษัิทจะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้สิน้ รวมถงึคา่ทัวรทั์ง้หมด 

- ทา่นทีไ่มเ่ทีย่วตามโปรแกรมพรอ้มคณะ ไมส่ามารถเรยีกคนืเงนิได ้

- ภาพทีใ่ชใ้นโปรแกรมเพือ่การโฆษณาเทา่นัน้ 

 

สายการบนิ BKK-PUS เวลาออก เวลาถงึ     PUS-BKK เวลาออก เวลาถงึ 

Korea Air (KE) KE662 01:45 09:00 KE661 20:50 00:15 

 

ก าหนดการเดนิทางก าหนดการเดนิทาง 

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

ราคาผูใ้หญ ่ เด็กมเีตยีงเสรมิ เด็กไมม่เีตยีง พกัเดีย่ว 

14 - 18 มถินุายน 2560 49,900 48,900 47,900 8,900 

28 มถินุายน - 2 กรกฎาคม 2560 49,900 48,900 47,900 8,900 

5 - 9 กรกฎาคม 2560 สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม 

12 - 16 กรกฎาคม 2560 49,900 48,900 47,900 8,900 

26 - 30 กรกฎาคม 2560 49,900 48,900 47,900 8,900 

9 - 13 สงิหาคม 2560 สอบถาม สอบถาม สอบถาม สอบถาม 

23 - 27 สงิหาคม 2560 49,900 48,900 47,900 8,900 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 

- คา่ต๋ัวเครือ่งบนิชัน้ทัศนาจร ไป-กลับ เสน้ทาง กรงุเทพ-ปซูาน-กรงุเทพ  ตามทีร่ะบใุนรายการ 
- คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ กรงุเทพ-ปซูาน 
- คา่ประกนัอบุตัเิหตกุรณีเสยีชวีติระหวา่งการเดนิทางทีป่ระเทศเกาหล ีวงเงนิสงูสดุไมเ่กนิ 7,000,000 บาท 
- คา่รักษาพยาบาลจากอบุตัเิหต ุวงเงนิสงูสดุไมเ่กนิ 500,000 บาท 
- สมัภาระน ้าหนัก KE ไมเ่กนิ 23 กโิลกรัม ตอ่ใบ/ทา่น 

คา่ใชจ้า่ยในตา่งประเทศ ประกอบดว้ย 

- คา่ทีพั่กในโรงแรมทีไ่ดเ้ลอืกสรรแลว้ตลอดการเดนิทาง 
- คา่อาหารทกุมือ้ตามทีร่ะบใุนรายการ 
- คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดการเดนิทาง 
- คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ 
- หัวหนา้ทัวรท์ีม่ปีระสบการณ์คอยดแูลอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 
อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

- คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง 
- คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว เชน่ อาหาร และเครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ / คา่ซกัรดี / คา่โทรศัพท ์ฯลฯ 
- คา่น ้าหนักกระเป๋าสว่นเกนิ 
- คา่ทปิ และคา่บรกิารในการเคลือ่นยา้ยสมัภาระ และกระเป๋าเดนิทาง 
- คา่ทปิคนขบัรถและไกด ์20,000 วอน ตอ่ทา่น / ตอ่ทรปิ 
- ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% ในกรณีทีท่า่นตอ้งการใบก ากบัภาษี 
- คา่วซีา่ส าหรบัพาสปอรต์ตา่งดา้ว (กรณุาเตรยีมเอกสารคอื พาสปอรต์,ใบประจ าตวัคนตา่งดา้ว, ใบส าคญัถิน่

ทีอ่ยู,่ ส าเนาทะเบยีนบา้น, สมดุบญัชเีงนิฝาก, รปูถา่ยสหีรอืขาวด า 2 นิว้ ทา่นละ 2 รปู)  
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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  
กรณีทีท่า่นไมส่ามารถเดนิทางไปพรอ้มคณะไดด้ว้ยประการใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยสว่นทีท่า่น

ช าระไวต้ามระยะเวลาและจ านวนดังนี้ 

- ยกเลกิการจองภายใน  30 วัน  กอ่นการเดนิทาง บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมัดจ าทัง้หมด 
- ยกเลกิการเดนิทางภายใน 15 วัน กอ่นการเดนิทาง บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่ทัวร ์50%  ของราคาทัวร ์
- ยกเลกิการเดนิทางภายใน 7 วัน กอ่นการเดนิทาง บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการคนืเงนิคา่ทัวรทั์ง้หมด 
4. การขอยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีเ่จ็บป่วยหรอืมเีหตจุากรา่งกายทีไ่มส่ามารถเดนิทางในชว่งเวลาทีจ่องไดก้าร
ยกเลกิการเดนิทางหรอืเลือ่นการเดนิทางจะตอ้งแสดงใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลใหก้ับเจา้หนา้ที่ฝ่ายขายทัง้นี้
บรษัิทฯขอสงวนสทิธิพ์จิารณาในการคนืเงนิเป็นกรณีไป แต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืได ้เชน่ 
คา่ธรรมเนียมการวางมัดจ า ต๋ัวเครือ่งบนิ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ถา้ม ี 
5.  ในกรณีกรุป๊ท ีเ่ดนิทางชว่งวนัหยดุ หรอื เทศกาล บรษัิทฯไดม้กีารการันตมีัดจ า หรอื ซือ้ขายแบบมเีงือ่นไขกบัสาย

การบนิ รวมถงึเที่ยวบนิพเิศษ เช่น CHATER FLIGHT (เหมาล า), EXTRA FLIGHT (เที่ยวบนิพิเศษที่เพิ่มเขา้มาช่วง

วันหยดุ หรอื เทศกาลดังกลา่ว) บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่มัดจ า หรอื คา่ทัวรทั์ง้หมด 

6. กรณีทีเ่จา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงปฏเิสธการเขา้-ออกนอกประเทศ ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดชอบของบรษัิท บรษัิท

ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

กรณุาโอนเงนิเขา้บญัช ี
1. ชือ่บญัช:ี บรษิทั เค.ท.ีซ.ีซ ีจ ากดั ธนาคาร: ไทยพาณชิย ์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 าระดว้ยเช็ค การจองจะสมบรูณ์ตอ่เมือ่ทางบรษัิทไดรั้บเงนิจากการสัง่จา่ยจ านวนนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 
เอกสารใชป้ระกอบในการเดนิทาง 

1. หนังสอืเดนิทางทีเ่หลอือายกุารใชง้านมากกวา่ 6 เดอืน (กรณีท าหนังสอืเดนิทางเลม่ใหม ่กรณุาเตรยีมหนังสอืเดนิทาง
เลม่เกา่ไปดว้ย ณ วนัเดนิทาง) 
 

ส าหรบัทา่นทีไ่มเ่คยไปเกาหล ีเอกสารเพิม่เตมิดงันี ้

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

3. กรณีทีท่า่นเป็นเจา้ของกจิการกรณุาจัดเตรยีมส าเนาหนังสอืจดทะเบยีนทีม่ชีือ่ของทา่นพรอ้มเซ็นรับรองส าเนาให ้
ถกูตอ้ง 

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

เกนิ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิาหรอืมารดา ตอ้งจัดเตรยีมเอกสารเพิม่เตมิดังนี้ 
5.1 หนังสอืรับรองการท างานของบดิาหรอืมารดา ทา่นใดทา่นหนึง่ 

5.2 ส าเนาสมดุบญัชเีงนิฝากของบดิา หรอืมารดายอ้นหลัง 6 เดอืนจนถงึปัจจบุนั 

5.3 ส าเนาสตูบิตัร 

***การเรยีกเก็บเอกสารเพิม่เตมินี ้เพือ่ประโยชนใ์นการเดนิทางเขา้ประเทศเกาหลขีองทา่น ทีท่างบรษิทัจะไดแ้จง้

ใหห้วัหนา้ทวัรท์ราบเพือ่ใหค้ าแนะน าทา่นในการเขา้เมอืงเกาหลใีต*้** 


