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HHaappppyy  TTrreennddyy  BBuussaann  
BBuussaann  --  GGyyeeoonnggssaannggnnaamm--ddoo  

เปิดเสน้ทางเสนห่ท์ะเลตอนใต.้..ที�เที�ยวใหมช่วนใหล้องเปิดเสน้ทางเสนห่ท์ะเลตอนใต.้..ที�เที�ยวใหมช่วนใหล้อง  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        
  

วนัแรก กรงุเทพฯ - ทา่อากาศยานนานาชาต ิสวุรรณภมู ิ

22:30 น. (หมายเหต:ุเวลาในการนัดหมาย ขึ�นอยูก่บัเที�ยวบนิที�ไดใ้นวันเดนิทาง) คณะพรอ้มกนัที�สนามบนิสวุรรณภมู ิ

อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ช ั�น 4 พบกบัเจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯ คอยใหบ้รกิาร และอํานวย

ความสะดวกแดท่า่นอยูบ่รเิวณแถว M ประตทูางเขา้ที� 7สายการบนิ Korean Air (KE)  

01:45 น.   ออกเดนิทางสูเ่กาหลใีตด้ว้ยเที�ยวบนิที� KE662 

วนัที�สอง กมิแฮ (ปซูาน) - เมอืงทงยอง - น ั�งเคเบ ิ�ลคารช์มววิทะเลยอดเขามริกุซาน - ชมฐานบญัชาการ    

เซเบยีงกวาน   

09:00 น. เดนิทางถงึสนามบนิกมิแฮ เมอืงปซูาน ประเทศเกาหลใีต ้ (กรณุาปรบัเวลาของทา่นใหเ้ร็วข ึ�น 2 ช ั�วโมง 
เพื�อใหต้รงกบั เวลาทอ้งถิ�นของประเทศเกาหล)ี 

เชา้ นําคณะเดนิทางสู ่เขตอุทยานแหง่ชาตทิางทะเลฮลัลยอซูโด (Hallyeosudo) อทุยานแหง่นี�ประกอบไป

ดว้ยพื�นที�ชายฝั�งตอนใตข้องคาบสมทุรเกาหล ีและเกาะเล็กเกาะนอ้ยในทะเลใตอ้กี 400 กวา่เกาะ เรยีงรายกัน

ตั �งแต ่เกาะโกเจ (Geojaedo) ทงยอง (Tongyeong) นมัแฮ (Namhae) ไปจนถงึ ยอซู (Yeosu) โดย

นําท่านนั�งรถจากตัวเมอืงปซูาน เพื�อเดนิทางขา้มสะพานที�ยาวกว่า 8.2 กโิลเมตร โดยสะพานแห่งนี�มคีวาม

น่าสนใจเป็นพเิศษ เพราะเป็นการรวมสะพาน 2 รูปแบบ คอืสะพานสายเคเบลิขา้มทะเล มคีวามยาว กวา่ 3.7 

กโิลเมตร เชื�อมตอ่กบัสะพานอโุมงคข์า้มทะเลที�ยาวอกี 3.7 กโิลเมตร โดยขดุอโุมงคท์ี�ความลกึ 48 เมตรลงไป 

ถอืเป็นความมหัศจรรยช์ ิ�นหนึ�งของโลก เพราะดว้ยความฉลาดลํ�าลกึของทมีวศิวกร และเครื�องมอืทางวศิวกรรม 

ทําใหเ้กดิการยน่เวลาการเดนิทางในการทอ่งเที�ยว ณ ที�นี�กวา่ครึ�งของเวลาที�ตอ้งใชสู้เ่กาะกาดอ๊กโด  

เที�ยง รบัประทานอาหารกลางวนั เมนู บุลโกก ิอาหารทอ้งถิ�นดั �งเดมิของคาบสมทุรเกาหล ีโดยนําเนื�อหมูสไลด์

หมักกับซอส และเครื�องเคยีงต่างๆ ใหอ้อกรสหวานนุ่ม เวลาทา่นนํามายา่งขลุกขลกิกับซปุบลุโกก ิ บนกระทะ

แบน หรอืทรงครึ�งวงกลมพรอ้มผักกะหลํ�า โดยจะมลีักษณะออกเป็นแบบนํ�าขน้ เสริฟ์พรอ้มขา้วยําเกาหลรีอ้น ๆ

และเครื�องเคยีงตา่งๆ   
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บา่ย             นําทา่นสู ่ข ึ�นกระเชา้ลอยฟ้าชมววิทะเลยอดเขามริกุซาน(Hallyeosudo Landscape Cable Car) ซึ�ง

จะพาทกุทา่นไดส้ัมผัสกับทวิทัศน์ชายฝั�งทะเลใตท้ี�สวยงามของประเทศเกาหลใีตแ้บบ 360 องศา กับกระเชา้

ลอยฟ้า Hallyeosudo Landscape Cable Car ซึ�งจะพาทา่นขึ�นสูย่อดเขา Mireuksan ชมทัศนียภาพที�น่าตื�นตา

ของชายฝั�งทะเลและเกาะแกง่มากมายที�สวยงามของเคยีงซงันัมโด เป็นกระเชา้ที�มรีะยะทางยาวที�สดุในเกาหลี

ใต ้(ระยะทาง 1,975 เมตร) ใชเ้วลาจากลานชมววิถงึยอดเขาเพยีง 9 นาทเีทา่นั�น เมื�อขึ�นไปถงึยอดเขา ทา่นจะ

ดื�มดํ�ากบัทัศนียภาพของเคยีงซงันัมโด ทศิเหนือเป็นเนนิเขาที�มป่ีาไมอ้ดุมสมบรูณ์ ทศิใตจ้ะพบกบัความงามของ

เกาะตา่งๆ หากทา่นมองไปยังเสน้ขอบฟ้าทางทศิตะวันออกเฉียงใต ้คณุอาจจะเห็นเกาะ Tsushima ของญี�ปุ่ นที�

อยูห่า่งออกไปประมาณ 80 กโิลเมตร ในแตล่ะปีที�แหง่นี�มนัีกท่องเที�ยวเป็นจํานวนมากที�เดนิ ทางมาสัมผัสกับ

ความสวยงามของที�แหง่นี�อยา่งไมข่าดสาย 

 

หลังจากนั�นนําทา่นเดนิทางไปยัง ฐานบญัชาการเซเบยีงกวาน สถานที�สําคัญทางประวัตศิาสตรข์องเกาหลี

ใต ้เปรยีบเสมอืนฐานบัญชาการรบของกองทัพเรอืในสมัยราชวงศโ์ชซอน ในอดตีท่านนายพล อซีนุชนิ เป็นผู ้

คดิคน้ประดษิฐเ์รอืเตา่ และใชส้ถานที�นี�เป็นที�บญัชาการรบกบักองทัพของญี�ปุ่ น 

 

 

 

 

 

คํ�า               รบัประทานอาหารคํ�า เมนู  เซ็ตปลายา่ง (Fish Grill) 

จากน ั�นนําทา่นเขา้สูท่ ี�พกัโรงแรม Riviera Geoje Resort หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที�สาม เมอืงปซูาน - วดับอมอซา-สวนยองดซูาน+หอคอยปซูาน -หมูบ่า้นวฒันธรรมกมัชอน -ล็อตเตด้วิตี�ฟร ี

- ชอ้ปปิ� งใตด้นิซอมยอน  

เชา้          รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั�นเที�ยวชม วดับอมอซา (Beomeosa Temple Stay) เป็นวัดเกา่แกอ่ยู่ที�เชงิเขาของภูเขากอมจอง

ซาน(Geumjeongsan) ใกลก้ับใจกลางเมอืง ปซูาน เป็นหนึ�งใน 3 วัดหลักของเกาหลใีต ้ทกุวันนี�เป็นที�รูจั้กกัน

อยา่งกวา้งขวางวา่เป็นสถานีฝึกฝนการปฏบิตัธิรรมแบบพระ หรอืที�เรยีกกวา่ Temple Stay ซึ�งจะแบง่ออกเป็น 2 

แบบ คือแบบฝึกฝนและแบบสบายๆ แบบแรกผูเ้ขา้ร่วมจะไดป้ระสบการณ์คลา้ยกับการเป็นพระในการใช ้
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ชวีติประจําวันตั �งแตก่ารกนิ และการสวนมนต ์จนถงึการทําสมาธแิบบเซน ถา้เป็นแบบสบายๆ จะเป็นการดื�มชา

แลว้สนทนากบัพระ หรอืการฝึกทําสมาธแิบบเซนสั �นๆ  

 

 

 

 

 

เที�ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู ไกตุ่น๋โสม อาหารชาววังในสมัยกอ่น ปัจจบุนัเป็นอาหารเลื�อง

ชื�อของเมอืงหลวง เชื�อกนัวา่บํารงุและเสรมิสขุภาพ เสริฟ์ทา่นละ 1 ตวัในหมอ้ดนิรอ้น ภายในตวัไกจ่ะมขีา้ว

เหนียว รากโสม พทุราแดง เกาลัด เสริฟ์พรอ้มเครื�องเคยีง 

 

 

 

 

 

บา่ย จากนั�นพาท่านชม สวนยองดูซาน (Yongdusan Park) ภายในจะม ีปูซานทาวเวอร ์(Busan Tower) 

ตั �งอยูบ่นเนนิเขาใจกลางเมอืง เป็นสถานที�พักผอ่นหยอ่นใจ หอคอยนี�สงูประมาณ 120 เมตร ถอืเป็น Landmark 

สําคัญของเมือง สําหรับชั �นแรกของหอคอย เป็นบรเิวณขายของที�ระลกึ และงานหัตถกรรมแบบดั �งเดมิของ

เกาหล ีเชน่ พวงกญุแจ, เครื�องปั�นดนิเผา, ตุก๊ตา และอื�นๆ อกีมากมายคนที�มาเที�ยวที�นี�สว่นมากจะเป็นคูรั่ก ทั �ง

ชาวเกาหลี และนักท่องเที�ยวต่างชาต ิคู่รักส่วนมากจะเตรียมกุญแจมาคลอ้งตรงที�ราวระเบยีงรอบฐานของ 

หอคอย เพราะมคีวามเชื�อวา่คูรั่กที�ไดม้าคลอ้งกญุแจที�นี�จะรักกันยาวนานตลอดไป สว่นดา้นบนสดุของหอคอย

เป็นจดุสําหรับชมววิทวิทัศนข์องเมอืงปซูานแบบพาโนรามา่ 360 องศา 

 

 

 

   

 

 

จากนั�นนําท่านไป หมู่บา้นวฒันธรรมกมัชอน (Gamchoen Culture Village) หรือเรียกว่า “Korea’s 
Santorini” (ซานโตรนิี�เกาหล)ี โดยชื�อเรียกนี�มาจากลักษณะอันโดดเด่นของหมู่บา้นวัฒนธรรมคัมชอน 
หมูบ่า้นที�ตั �งอยูบ่นเนนิเขา เรยีงตัวสลับกันไปมาสสีันสดใส ในอดตีหมูบ่า้นนี�เคยเป็นที�อยูอ่าศัยของของผูล้ี�ภัย
สงครามเกาหล ีจนในปี 2009 รัฐบาลเกาหล ีไดส้ง่เสรมิการทอ่งเที�ยวมกีารพัฒนาปรับปรงุทัศนียภาพ ใหน่้าอยู่
มากยิ�งขึ�น โดยปรับเปลี�ยนหมูบ่า้นคัมชอน ใหม้สีสีนัโดดเดน่ดว้ยการทาส ีวาดภาพ ตามกําแพง และตัวบา้น ให ้
ดูสดใส น่ารัก บา้นเรือนหลายหลังเปลี�ยนเป็นสตูดโิอ และแกลลอรี� บางจุดก็เป็นรา้นขายสนิคา้ ทั �งสนิคา้
พื�นเมอืง สนิคา้สมัยใหม ่รวมไปถงึรา้นกาแฟ และไดโ้ดง่ดังจากซรีี�ยเ์รื�อง Running Man ที�มาถา่ยทําที�นี� จงึทํา
ใหห้มูบ่า้นวัฒนธรรมคัมชอนแหง่นี�เป็นที�รูจั้ก มนัีกทอ่งเที�ยวชาวเกาหล ีและตา่งประเทศมาเที�ยวกนัมาก  
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และหลังจากนั�นพาทา่นไป ชอ้ปปิ�งสนิคา้ปลอดภาษีที� ดวิตี�ฟร ีที�นี�มสีนิคา้ชั �นนําใหท้่านเลอืกซื�อมากมายกวา่ 
500 ชนดิทั �งนํ�าหอม เสื�อผา้ เครื�องสําอาง กระเป๋า นาฬกิาเครื�องประดับ ฯลฯ 
นําท่านชอ้ปปิ�ง  ใตด้นิซอมยอน เป็นยา่นชอ้ปปิ�งราคาถกูที�อยูใ่นสถานีรถไฟใตด้นิ  ที�ขาชอ้ปมักจะนยิมแวะ

เดนิเลอืกซื�อขา้วของกัน เพราะนอกจากจะสะดวกสบายในเรื�องของการเดนิทางแลว้ สนิคา้แฟชั�นมใีหเ้ลอืกซื�อ

หลากหลาย ราคาไม่แพง ทั �งเสื�อผา้ชาย หญงิ เด็ก หรือผูใ้หญ่กระทั�งวัยทํางาน จะแบรนดเ์นมหรอืโนเนมก็

สามารถเลอืกซื�อได ้

 

 

 

 

 

คํ�า รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร เมนู คาลบี� (หมูย่างเกาหล)ี ตน้ตํารับอาหารเลื�องชื�อของประเทศ

เกาหลใีต ้เป็นหมยูา่งที�ผา่นการหมักจนไดท้ี� นํามายา่งบนเตา่ถา่นรอ้นๆ สกุกําลังด ีแลว้ตัดชิ�นพอคํา รับประทาน

กบัซอส, กระเทยีม, กมิจ,ิ และใชใ้บผักกาด หอมสดหอ่เป็นคําๆ คลา้ยเมี�ยงคํา แกลม้ดว้ยพรกิเกาหล ีเม็ดโตสี

เขยีวสด พรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ และเครื�องเคยีง 

 

 

 

 

 

จากน ั�นนําทา่นเขา้สูท่ ี�พกัโรงแรมระดบั Crown Harbor Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที�ส ี� ศูนยส์มุนไพร – น ั�งรถรางชมธรรมชาตแิทจองแด – ทางเดนิลอยฟ้า ออยุคโด – ชอ้ปปิ� งนมัโพดง –  

Biff Street  

เชา้              รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นรับฟังความรูท้ี� ศูนยส์มุนไพรศูนยส์มุนไพร ซึ�งไดรั้บการรับรองคณุภาพจากรัฐบาล เขา้ชมศนูยโ์สมเกาหล ีซึ�งถอืวา่

เป็นโสมที�มีคุณภาพดีที�สุด พรอ้มใหท้่านไดเ้ลือกซื�อโสมที�มีคุณภาพ  หรือศูนยฮ็์อกเก็ตนามู ตน้ไมช้นิดนี�

เจรญิเตบิโตในป่าลกึบนภเูขาที�ปราศจากมลภาวะ ชว่ยดแูลตับใหส้ะอาดแข็งแรง ป้องกนัโรคตับแข็ง ใหท้า่นได ้

เลอืกซื�อตามอัธยาศัย จากนั�นนําทา่นสู ่อุทยานแทจงแด ตั �งอยูท่ี�เกาะยงโดทางตะวันตกเฉียงใตข้องใจกลาง

เมอืง บรเิวณรอบอทุยานแหง่นี�มลีักษณะเป็นภเูขา และหนา้ผาสงูชันตดิทะเลซึ�งอยูตํ่�าลงไป 150 เมตร ซึ�งเป็น

แหล่งท่องเที�ยวที�มชีื�อเสยีงมากอกีแห่งหนึ�งในเมอืงพูซาน อสิระใหท้่านชมววิทวิทัศน์โดยรอบอทุยานที�ราย

ลอ้มไปดว้ยตน้ไม ้ดอกไมนั้บไม่ถว้น และสัมผัสกับความสวยงามของทะเล และหนา้ผาสูงชัน พรอ้ม

สวนสาธารณะที�หนาแน่นไปดว้ยตน้ไมส้ีเขียว และสิ�งสันทนาการต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นสระว่ายนํ�าที�
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สามารถมองเห็นทะเล, รา้นคา้ขายของขบเคี�ยว และรา้นขายของที�ระลกึ ทวิทัศน์รอบๆ จะมองเห็นหนิผา และ

ประภาคารสขีาวสวยงาม (รวมบตัรน ั�งรถ Danubi Tram ไปกลบัขึ�นลงอทุยานแหง่นี�) 

 

 

 

 

 

 

 

 และจากนั�นพาทา่นไป ออยุคโด สกายวอรค์ (Oryukdo Skywalk) เป็นจุดชมววิที�มชีื�อเสยีงแหง่หนึ�งของ

เมอืงปซูาน โดยสรา้งจากหนา้ผายื�นออกไปทางทะเล โดยในชว่งเย็นเราจะสามารถชมพระอาทติยต์กไดจ้ากที�นี� 

 

 

 

 

 

  

เที�ยง        รบัประทานอาหารเที�ยง ณ ภตัตาคาร เมนู โอซมับลูโกก ิมาจากเนื�อหมมูาหั�นสไลดบ์างๆ ผัดกบั ปลาหมกึ 

หมักในซอสถั�วเหลอืง นํ�ามนังา พรกิไทยดํา กระเทยีม หวัหอม ขงิ ไวน ์และนํ�าตาล นํามาผัดกบัผัก 

 

บา่ย หลังจากนั�น นําทา่นสูย่า่น Nampodong Street ที�นี�เปรยีบเสมอืนยา่นเมยีงดงที�โซล เพราะเป็นแหลง่ชอ้ป

ปิ�งสนิคา้มากมายในใจกลางเมอืงปซูาน ที�น่าจะถกูอกถกูใจขาชอ้ปไมน่อ้ย ที�นี�เต็มไปดว้ยรา้นคา้ใหข้าชอ้ปได ้

เพลดิเพลนิเจรญิใจ สนิคา้สตรทีแบรนดต์า่งๆ ถกูยกมาตั �งไวท้ี�นี�เชน่เดยีวกบัในเมอืงโซล รวมไปถงึรา้น

เครื�องสําอาง รา้นอาหาร และรา้นกาแฟ นําทา่นสูถ่นนสายบนัเทงิ BIFF STREET (Busan International 

Film Festival) เป็นศนูยก์ลางในการจัดงานภาพยนตรน์านาชาตทิี�รูจั้กกนัในนาม เทศกาลหนังพซูาน เริ�มเปิด

ในปี 1996 ปัจจบุนัจะมเีทศกาลหนังในชว่งเดอืนกนัยายนหรอืเดอืนพฤศจกิายน ของทกุปี  

  

คํ�า รบัประทานอาหารคํ�า เมนู Jagalchi Buffet : บฟุเฟ่ตปิ์�งยา่งสไตลเ์กาหล ีที�มทีั �งอาหารทะเลสดๆ, เนื�อวัว

เนื�อหม ูหลากหลายชนดิ รวมถงึอาหารเกาหลอีกีมากมายใหท้า่นไดเ้ลอืกทาน  ความพเิศษคอืการนํากระดาษ

ฟอยลม์าวางไวบ้นเตาปิ�งยา่ง เพื�อชว่ยไมใ่หเ้นื�อที�เรายา่งนั�นไหมก้อ่นที�จะสกุ และ ยังชว่ยแยกความันของเนื�อที�

ยา่งไดอ้กีดว้ย 
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จากน ั�นนําทา่นเขา้สูท่ ี�พกัโรงแรม Crown Harbor Hotel หรอืเทยีบเทา่  

วนัที�หา้ ศนูยนํ์ �ามนัสนเข็มแดง – ศนูยเ์คร ื�องสําอาง – ปซูานออมกุ (Fish cake) – ชายหาดแฮอนึแด – ซุป

ปอรม์าเก็ตของฝาก – พพิธิภณัฑศ์ลิปะดนิปั�น (Clayarch Museum) – สนามบนิ - กรงุเทพฯ  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

พาทกุทา่นเดนิทางสู ่ศูนยนํ์ �ามนัสนเข็มแดง ปัจจุบนัชาวเกาหลรีุน่ใหมน่ยิมมารับประทานเพื�อลา้งสารพษิใน

ร่างกาย ลา้งไขมันในเสน้เลือดทั�วทั �งร่างกาย ป้องกันไขมันอุดตันในเสน้เลือด,โรคหัวใจ, โรคภูมิแพ ้

แอลกอฮอล ์กาแฟ บหุรี� สารตกคา้งจากอาหารและยา เป็นตน้ ตอ่ดว้ย นําทา่นสู ่ศูนยร์วมเครื�องสําอางศูนยร์วมเครื�องสําอาง แบ

รนดด์ังของเกาหลมีากมาย ที�ไมม่ขีายตามทอ้งตลาดทั�วไป    

เที�ยง        รบัประทานอาหารกลางวนั เมนู อูดง้ อาหารทอ้งถิ�นดั �งเดมิของคาบสมุทรเกาหล ีโดยจะใสเ่สน้อดูง้ ที�ทํา

จากแป้ง ที�หนา ยาว และมสีขีาว จะนยิมทานรอ้นๆ กบันํ�าซปุ  

 

 

 

 

 

บา่ย จากนั�นพาทา่นแวะชมิ เมนูพเิศษ!!! ปซูานออมกุ (Fish cake) สว่นผสมหลักทําจากเนื�อปลา เหมอืนปลา  

เสน้ หรอืลกูชิ�นปลา แตจ่ะทําเป็นรสชาตติา่งๆ หลากหลาย ใสผั่ก หรอืเนื�อสตัวเ์ขา้ไปในแป้ง หรอืดัดแปลงไส ้

ไปไดห้ลายแบบ หลายรสชาตเิลยทเีดยีว  

 

 

 

 

 

พาทา่นชม ชายหาดแฮอนึแด (Haeundae Beach) ชายหาดมคีวามยาว 1.5 กโิลเมตร ครอบคลุม พื�นที�

กวา่ 58,400 ตารางเมตร และเป็นสถานที�สําหรับจัดกจิกรรมทางวัฒนธรรม และงานเทศกาลตา่งๆ ตลอดทั �งปี 

หาดนี�เป็นหาดกวา้งๆ เม็ดทรายขาวละเอียด สะอาด ทวิทัศน์งดงาม เหมาะสําหรับเก็บรูปความประทับใจ 

นักทอ่งเที�ยวนยิมมาที�นี� 
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จากนั�นนําทา่นเดนิทางสู ่พพิธิภณัฑศ์ลิปะดนิปั�น (Clayarch Museum) พพิธิภัณฑท์ี�จัดแสดงงานศลิปะ

และผลงานดา้นเซรามคิและเครื�องปั�นดนิ ดว้ยธรรมชาตทิึ�โอบลอ้มกับตัวอาคารที�มรีปูทรงสวยงามแปลกตา ซึ�ง

ถอืวา่เป็นพพิธิภัณฑ ์สมัยใหมม่คีวามทันสมัยในการนําเสนองานใหน่้าสนใจ และมมีมุสวยๆ สําหรับถา่ยรูป ได ้

เวลาสมควรนําทา่นเดนิทางสูส่นามบนินานาชาตกิมิเฮ   

 

 

 

 

 

ระหว่างทางแวะ  ชอ้ปปิ�งขนมพื�นเมืองเกาหลีหลากชนิดรวมทั �งกมิจ ิไก่ตุ๋นโสมที�บรรจุอยู่ในถุงสูญญากาศ 

ตะเกยีบ ถว้ยใสข่า้ว และของฝากของที�ระลกึ มากมาย 

20:50 น.   ออกเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิ Korean Air 

00:15 น.   ถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

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

หมายเหต:ุ 

- สายการบนิ, เที�ยวบนิ, ราคา, รายการทวัรแ์ละรา้นอาหารอาจมกีารปรับเปลี�ยนตามความเหมาะสม (ขนาดกรุ๊ป, เวลา, 

สภาพอากาศฯลฯ) ทั �งนี�ทางบรษัิทคํานงึถงึความสะดวกสบายในการเดนิทางและผลประโยชนท์ี�ลกูคา้จะไดรั้บเป็นหลัก 

- ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�  สําหรับทา่นที�ตอ้งการเดนิทางเพื�อการทอ่งเที�ยวเทา่นั�น  และในกรณีที�ทา่นถกูปฏเิสธการเขา้

ประเทศเกาหลใีต ้บรษัิทจะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทั �งสิ�น รวมถงึคา่ทวัรท์ั �งหมด 

- ทา่นที�ไมเ่ที�ยวตามโปรแกรม พรอ้มคณะ ไมส่ามารถเรยีกคนืเงนิได ้

- ภาพที�ใชใ้นโปรแกรมเพื�อการโฆษณาเทา่นั�น 

สายการบนิ BKK-PUS เวลาออก เวลาถงึ     PUS-BKK เวลาออก เวลาถงึ 

Korea Air (KE) KE662 01.45 09.00 KE661 20.50 00.15 

  

กําหนดการเดนิทางกําหนดการเดนิทาง 

กําหนดวนัเดนิทาง 
อตัราคา่บรกิาร **ออกเดนิทางข ั�นตํ�า 20 ทา่น** 

ราคาผูใ้หญ ่ เด็กมเีตยีงเสรมิ เด็กไมม่เีตยีง พกัเดี�ยว 

2-6 กนัยายน 2560 
 

26,900 
 

25,900 
 

24,900 
 

5,600 

9-13 กนัยายน 2560 
 

26,900 
 

25,900 
 

24,900 
 

5,600 

16-20 กนัยายน 2560 
 

26,900 
 

25,900 
 

24,900 
 

5,600 

           8-12 พฤศจกิายน  2560 
 

26,900 
 

25,900 
 

24,900 
 

5,600 

9-13  พฤศจกิายน 2560 
 

28,900 
 

27,900 
 

26,900 
 

5,600 

23-27 พฤศจกิายน 2560 
 

28,900 
 

27,900 
 

26,900 
 

5,600 
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เพิ�มทา่นละ 5,000  บาท จดักรุป๊สว่นตวั 10 ทา่น / กรุป๊ 

อตัราคา่บรกิารรวม 

- คา่ตั�วเครื�องบนิชั �นทัศนาจร ไป-กลับ เสน้ทาง กรงุเทพ-ปซูาน-กรงุเทพ  ตามที�ระบใุนรายการ 
- คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ กรงุเทพ-ปซูาน 
- คา่ประกนัอบุตัเิหตกุรณีเสยีชวีติระหวา่งการเดนิทางที�ประเทศเกาหล ีวงเงนิสงูสดุไมเ่กนิ 7,000,000 บาท 
- คา่รักษาพยาบาลจากอบุตัเิหต ุวงเงนิสงูสดุไมเ่กนิ 500,000 บาท 
- สมัภาระนํ�าหนัก KE ไมเ่กนิ 23 กโิลกรัม ตอ่ใบ/ทา่น 

คา่ใชจ้า่ยในตา่งประเทศ ประกอบดว้ย 

- คา่ที�พักในโรงแรมที�ไดเ้ลอืกสรรแลว้ตลอดการเดนิทาง 
- คา่อาหารทกุมื�อตามที�ระบใุนรายการ 
- คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดการเดนิทาง 
- คา่เขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามรายการ 
- หัวหนา้ทัวรท์ี�มปีระสบการณ์คอยดแูลอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
-  

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 
- คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง 
- คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั เชน่ อาหาร และเครื�องดื�มที�สั�งพเิศษ / คา่ซกัรดี / คา่โทรศัพท ์ฯลฯ 
- คา่นํ�าหนักกระเป๋าสว่นเกนิ 
- คา่ทปิ และคา่บรกิารในการเคลื�อนยา้ยสมัภาระ และกระเป๋าเดนิทาง 
- คา่ทปิคนขบัรถและไกด ์20,000 วอน ตอ่ทา่น / ตอ่ทรปิ 
- ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% และภาษีหัก ณ ที�จา่ย 3% ในกรณีที�ทา่นตอ้งการใบกํากบัภาษี 
- คา่วซีา่สําหรบัพาสปอรต์ตา่งดา้ว (กรณุาเตรยีมเอกสารคอื พาสปอรต์,ใบประจาํตวัคนตา่งดา้ว, ใบสําคญัถิ�น

ที�อยู,่ สําเนาทะเบยีนบา้น, สมดุบญัชเีงนิฝาก, รปูถา่ยสหีรอืขาวดาํ 2 นิ�ว ทา่นละ 2 รปู) 
 
 
 
 

ระเบยีบการสํารองที�นั�ง และเงื�อนไข 
โทร. 02 539 5770 แฟกซ ์02 932 5352 

สํารองที�นั�งลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วัน พรอ้มเอกสารดังนี� 

1. สําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี�เดนิทาง  
2. ยื�นหลักฐานประกอบการยื�นขอวซีา่ตา่งๆ  

(ในกรณีที�ถอืหนงัสอืเดนิทางประเทศอื�น นอกเหนอืจากไทย)  

3. เงนิมดัจาํทา่นละ 10,000.- บาท เงนิสว่นที�เหลอืบรษัิทฯ ขอรับชําระกอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 15-20 วัน  
กรณีที�ทา่นไมส่ามารถเดนิทางไปพรอ้มคณะไดด้ว้ยประการใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเก็บคา่ใชจ้า่ยสว่นที�ทา่น

ชําระไวต้ามระยะเวลาและจํานวนดังนี� 

- ยกเลกิการจองภายใน  30 วัน  กอ่นการเดนิทาง บรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการคนืเงนิมัดจําทั �งหมด 
- ยกเลกิการเดนิทางภายใน 15 วัน กอ่นการเดนิทาง บรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการคนืคา่ทัวร ์50%  ของราคาทัวร ์
- ยกเลกิการเดนิทางภายใน 7 วัน กอ่นการเดนิทาง บรษัิทขอสงวนสทิธิ� ในการคนืเงนิคา่ทัวรท์ั �งหมด 
4. การขอยกเลกิการเดนิทางในกรณีที�เจ็บป่วยหรอืมเีหตจุากรา่งกายที�ไมส่ามารถเดนิทางในชว่งเวลาที�จองไดก้าร
ยกเลกิการเดนิทางหรอืเลื�อนการเดนิทางจะตอ้งแสดงใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลใหก้ับเจา้หนา้ที�ฝ่ายขายทั �งนี�
บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ�พจิารณาในการคนืเงนิเป็นกรณีไป แต่ทั �งนี�ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายที�ไม่สามารถเรยีกคนืได ้เชน่ 
คา่ธรรมเนียมการวางมัดจํา ตั�วเครื�องบนิ และคา่ใชจ้า่ยอื�นๆ ถา้ม ี 
5.  ในกรณีกรุป๊ท ี�เดนิทางชว่งวนัหยดุ หรอื เทศกาล บรษัิทฯไดม้กีารการันตมีัดจํา หรอื ซื�อขายแบบมเีงื�อนไขกบัสาย

การบนิ รวมถงึเที�ยวบนิพเิศษ เช่น CHATER FLIGHT (เหมาลํา), EXTRA FLIGHT (เที�ยวบนิพิเศษที�เพิ�มเขา้มาช่วง

วันหยดุ หรอื เทศกาลดังกลา่ว) บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ไมค่นืเงนิคา่มัดจํา หรอื คา่ทัวรท์ั �งหมด 

6. กรณีที�เจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมอืงปฏเิสธการเขา้-ออกนอกประเทศ ซึ�งอยูน่อกเหนือความรับผดชอบของบรษัิท บรษัิท

ขอสงวนสทิธิ�ไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆทั �งสิ�น 
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กรณุาโอนเงนิเขา้บญัช ี
1. ชื�อบญัช:ี บรษิทั เค.ท.ีซ.ีซ ีจาํกดั ธนาคาร: ไทยพาณชิย ์สาขา: ยอ่ยลาดพรา้ว 71 

บญัช:ี  ออมทรพัย ์   เลขบญัช:ี 253-202057-8 
2. ชื�อบญัช:ี บรษิทั เค.ท.ีซ.ีซ ีจาํกดั ธนาคาร: กสกิรไทย  สาขา: ยอ่ย ลาดพรา้ว 71 

บญัช:ี  ออมทรพัย ์   เลขบญัช ี: 601-2-02452-3 
กรณุาสง่แฟกซสํ์าเนาใบโอนเงนิมาที�  เบอร ์02-932-5352 
กรณีชําระดว้ยเช็ค การจองจะสมบรูณ์ตอ่เมื�อทางบรษัิทไดรั้บเงนิจากการสั�งจา่ยจํานวนนั�นเรยีบรอ้ยแลว้ 
เอกสารใชป้ระกอบในการเดนิทาง 

1. หนังสอืเดนิทางที�เหลอือายกุารใชง้านมากกวา่ 6 เดอืน (กรณีทําหนังสอืเดนิทางเลม่ใหม ่กรณุาเตรยีมหนังสอืเดนิทาง
เลม่เกา่ไปดว้ย ณ วนัเดนิทาง) 

 

สําหรบัทา่นที�ไมเ่คยไปเกาหล ีเอกสารเพิ�มเตมิดงันี� 

2. หนังสอืรับรองการทํางานเป็นภาษาองักฤษ (ระบตํุาแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริ�มตน้การทํางาน) 

3. กรณีที�ทา่นเป็นเจา้ของกจิการกรณุาจัดเตรยีมสําเนาหนังสอืจดทะเบยีนที�มชีื�อของทา่นพรอ้มเซ็นรับรองสําเนาให ้
ถกูตอ้ง 

4. ใบเปลี�ยนชื�อ (ถา้ม)ี 
5. สําเนาสมดุบญัชเีงนิฝากยอ้นหลัง 6 เดอืน จนถงึเดอืนปัจจบุนั 
6. กรณีเป็นนักเรยีน, นักศกึษา กรณุาเตรยีมหนังสอืรับรองจากทางสถาบนัเป็นเป็นภาษาองักฤษ (ในกรณีที�เด็กอายไุม่

เกนิ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิาหรอืมารดา ตอ้งจัดเตรยีมเอกสารเพิ�มเตมิดังนี� 
5.1 หนังสอืรับรองการทํางานของบดิาหรอืมารดา ทา่นใดทา่นหนึ�ง 

5.2 สําเนาสมดุบญัชเีงนิฝากของบดิา หรอืมารดายอ้นหลัง 6 เดอืนจนถงึปัจจบุนั 

5.3 สําเนาสตูบิตัร 

***การเรยีกเก็บเอกสารเพิ�มเตมินี� เพื�อประโยชนใ์นการเดนิทางเขา้ประเทศเกาหลขีองทา่น ที�ทางบรษิทัจะไดแ้จง้

ใหห้วัหนา้ทวัรท์ราบเพื�อใหค้ําแนะนําทา่นในการเขา้เมอืงเกาหลใีต*้** 

 


