
โครงการสัมมนาเพื่อเปดิโลกทัศน์ส าหรับสมาชิก 

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ีจ ากัด 
ณ เมืองปูซานและเซจู สาธารณรัฐเกาหลีใต้  
วันที่ 9 – 13 ธันวาคม 2559 ( 5 วัน 3 คืน) 

วันแรกของการเดินทาง วันที่ 9 ธันวาคม 2559 พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ 
21.00 น คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณชั้น 4 ชั้นผู้โดยสารขาออก  

เคาน์เตอร์สายการบิน EASTAR JET ZE922 หน้าเคาน์เตอร์เช็คอิน EASTAR JET 
ใกล้ประตูทางเข้าหมายเลข …… BKK - PUS   โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ 
และอ านวยความสะดวก ในเรื่องของเอกสาร  
**ข้อแนะน า** ถ้าต้องการน าของเหลวขึ้นเครื่องใส่กระเป๋าถือติดตัวจะต้องบรรจุในบรรจุภัณฑ์ 
และมีปริมาณไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น (รวมกันไม่เกิน 1 ลิตร) บรรจุภัณฑ์ดังกล่าว ควรใส่ใน
ถุงท่ีโปร่งใสและสามารถเปิด-ปิดได้ด้วย ให้น าถุงขึ้นไปเพียงใบเดียวเท่านั้น การน าผลิตภัณฑ์ของสด
ที่ท าจากสัตว์ไม่ว่าเนื้อหมู เนื้อวัว ผัก ผลไม้สด ไม่อนุญาต ให้น าเข้าประเทศเพ่ือป้องกันโรคต่างๆ 
เพราะหากศุลกากรตรวจพบจะต้องเสียค่าปรับ 

22.50 น. ออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน EASTAR JET เที่ยวบินที่ ZE922 BKK - PUS 
สายการบินมีการเปลี่ยนแปลงได้ในระดับเทียบเท่ากัน  
*สายการบิน LOW COST ไม่เสิร์ฟอาหารบนเครื่อง น้ าหนักกระเป๋า 15 กิโลกรัม /ท่าน* 

วันที่สองของการเดินทาง วันที่ 10 ธันวาคม 2559 

สนามบินนานาชาติกิมแฮ –นั่งกระเช้าลอยฟ้า - เรือเต่าจ าลอง โคบุ๊คซอน – 
ตลาดปลาจุนกัง - สวนสาธารณะ นายพล อีซุนชิน 

 

06.10 น. - เดินทางถึงสนามบินนานาชาติกิมแฮ เมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต้  
(*กรุณาปรับเวลาของท่านให้เร็วขึ้น 2 ชั่วโมง เพ่ือให้ตรงกับเวลาท้องถิ่นของประเทศเกาหลีใต้)  
- ผ่านวิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร ขอต้อนรับทุกท่านสู่เมืองปูซาน 



เช้า พาท่านชม ทิวทัศน์ชายฝั่งทะเลใต้ที่สวยงามของประเทศเกาหลีใต้แบบพาโนรามา 360 องศา กับ
กระเช้าลอยฟ้า Hallyeosudo Landscape Cable Car พาท่านขึ้นไปบนยอดเขา Mireuksan 
ชมทัศนียภาพที่น่าตื่นตาของชายฝั่งทะเลและเกาะแก่งมากมายที่สวยงามของเมืองปูซาน 
กระเช้าแต่ละคันจะมีชื่อเรียกต่างกันไปและสามารถจุผู้โดยสารได้ประมาณแปดท่าน ระยะทางจาก
สถานีต้นทาง – สถานีปลายทาง 1,975 เมตร ยาวที่สุดในเกาหลีใต้ ใช้เวลาจากลานชมวิวถึงยอด
เขาเพียง 9 นาทีเท่านั้น เมื่อขึ้นไปถึงยอดเขา ท่านจะดื่มด่ ากับทัศนียภาพของเมือง Tongyeong 
ทางทิศเหนือเป็นเนินเขาท่ีมีป่าไม้อุดมสมบูรณ์ ทิศใต้จะพบกับความงามของเกาะแก่งต่างๆ  
ที่กระจายอยู่ตามชายฝั่ง หากท่านมองไปยังเส้นขอบฟ้าทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ คุณอาจจะเห็น
เกาะ Tsushima ของญี่ปุ่นที่อยู่ห่างออกไปประมาณ 80 กิโลเมตร ที่แห่งนี้ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยว
มาเยือนมากกว่าหนึ่งล้านคน  
(*หมายเหตุ* นั่งกระเช้าลอยฟ้า หรือ Cable Car ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละวัน ) 

กลางวัน พร้อมเสริฟด้วยเมนู “พลุโกกิ” 
ส่วนผสมของเมนูนี้ คือหมูหมักชิ้นบางๆ ผักต่างๆ เช่น กะหล่ าปลี ฟักทองอ่อน ถั่วงอก แครอท เห็ด
และวุ้นเส้นมาต้มรวมกัน โดยสามารถทานได้ทั้งแบบแห้งและน้ า เครื่องเคียงต่างๆ คือ ถั่วงอกดอง 
วุ้นเส้นปรุงรสสาหร่าย กิมจิ เสริฟพร้อมกับข้าวสวยร้อนๆ ท่านจะอ่ิมอร่อยกับเมนูอาหารนี้อย่าง
แน่นอน 

 
บ่าย น าท่านไปชม  เรือเต่าจ าลอง โคบุ๊คซอน ณ Gangguan Harbor 

 จากนั้นน าท่านแวะ ตลาดปลาจุนกัง Jungang Premium Fish Market ใกล้กับท่าเรือ 
Gangguan ที่นี่ถือเป็นตลาดสดพ้ืนเมืองส าคัญของคนปูซาน เพราะเมืองปูซานเป็นเมืองชายทะเล
อาชีพหลักคือประมงและอู่ต่อเรือ ที่นี่จึงเป็นตลาดค้าปลาและอาหารทะเลที่ได้รับความนิยมของ
ชาวเกาหลีใต้ ภายในตลาดท่านสามารถเลือกซ้ืออาหารทะเลสดและสามารถน าไปประกอบอาหาร
ทานกันแบบสดๆ ในสไตล์ที่คุณชอบ นอกจากนี้ยังมีร้านค้าประเภทอาหารทะเลแห้ง เช่นปลาแห้ง 
ปลาหมึกแห้ง กุ้งแห้ง และกิมจิที่ท าจากปลาหมึกที่เป็นที่นิยมให้ท่านเลือกชิมและเลือกซ้ือเป็นของ
ฝากอีกด้วย ด้านหน้าของตลาดมีร้านขนมพ้ืนเมืองที่มีเฉพาะที่นี่เทานั้น ท ากันจากแป้งใส่ไส้ต่างๆ
อร่อยหน้าท่านที่ท่านไม่ควรพลาด 

 จากนั้นพาท่าน สัมผัสดินแดนแห่งธรรมชาติ Yi Sun-sin Park ที่สงบร่มรื่นให้ความรู้สึกกลับสู่
ธรรมชาติแตกต่างจากความสับสนวุ่นวายในเมือง โอบล้อมด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ที่ร่มรื่นและวิวทะเล
สวยงาม ในอดีตสถานที่แห่งนี้เคยเป็นสมรภูมิยุทธนาวีระหว่างเกาหลีและญี่ปุ่นในสมัยราชวงศ์ 
โชซอลที่เลื่องชื่อ (สงครามฮันซัน) ที่จารึกในประวัติศาสตร์ ภายใต้การบัญชาการของอี ซุน-ชิน 
กองทัพญี่ปุ่นจนต้องถอนก าลังออกไปอย่างพ่ายแพ้ ดังนั้นชาวเกาหลีพร้อมใจกันสร้างอนุสาวรีย์



นายพล Yi Sun-sin Park เพ่ือเป็นเกียรติและยกย่องให้เป็นวีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ตลอดกาล ชาวเกาหลี
มองเขาในฐานะ ชายผู้กล้าหาญ อดทน แข็งแกร่ง เสียสละ และจงรักภักดีต่อประเทศชาติ 

เย็น พร้อมเสิรฟ์ด้วยเมนู “แฮมุลทัง”  
(ซุปอาหารทะเลที่มีรสชาติจัดจ้าน ซึ่งเป็นอาหารดั้งเดิมยอดนิยมของเกาหลี และในหมู่นักท่องเที่ยว
โดย น าจ าพวกอาหารทะเลลงในหม้อที่มีน้ าซุปรสจัด เช่น ปู ปลาหมึก หอย กุ้ง พร้อมเครื่องต่าง ๆ 
เช่น ต้นกระเทียม ผักตามฤดู หัวหอม เต้าหู้ เป็นต้น รับประทานกับ กิมจิ เครื่องเคียงต่าง และข้าว
สวยร้อนๆ อร่อยอย่างลงตัว) 

ที่พัก AVENTREE HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือ เทียบเท่า 

 

วันที่สามของการเดินทาง วันที่ 11 ธันวาคม 2559  
ชายหาดแฮอึนแด - Nurimaru APEC House - วดัแฮดอง ยงกุงซา – 

ปูซานทาวเวอร์ – สนามบินนานาชาติเชจู 

 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

 จากนั้นพาท่านชม ชายหาดแฮอึนแด (Haeundae Beach) เปรียบเสมือน “ฮาวายเกาหลี” เป็น
ชายหาดที่สวยงามและมีชื่อเสียงที่สุดในประเทศเกาหลีใต้ ค าว่า “แฮอึนแด Haeundae” ถูกตั้งชื่อ
โดยนักปราชย์นามว่า ชอย ชี วอน (Choi Chi-Won) ในราชวงศ์ชิลลา ชายหาดมีความยาว 1.5 
กิโลเมตร ครอบคลุมพ้ืนที่กว่า 58,400 ตารางเมตร และเป็นสถานที่ส าหรับจัดกิจกรรมทาง
วัฒนธรรม และงานเทศกาลต่างๆ ตลอดทั้งปี หาดนี้เป็นหาดกว้างๆเม็ดทรายขาวละเอียด สะอาด 
ทิวทัศน์งดงาม เหมาะส าหรับเก็บรูปความประทับใจ นักท่องเที่ยวนิยมมาท่ีนี่ในช่วงฤดูร้อน 

 พาท่านแวะชม Nurimaru APEC House เคยเป็นสถานที่จัดการประชุม APEC เมื่อปี 2005 ค า
ว่า (Nuri) ในภาษาเกาหลีแปลว่า "โลก" ส่วนค าว่า (Maru) แปลว่า "การประชุมสุดยอด" และ 
APEC House ก็หมายถึง "บ้านที่สุดยอดผู้น าของโลกมารวมตัวกันเพ่ือประชุมเอเปค" ที่นี่ตั้งอยู่บน
เกาะทงแบค (Dongbaekseom) มีภูมิทัศน์ที่สวยงามตามธรรมชาติ รายล้อมด้วยดอกไม้และต้นสน 
เป็นอาคาร 3 ชั้น ผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ และสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิมของ
เกาหลี ที่คงความงดงามของธรรมชาติ และความทันสมัยที่ผสมผสานกันอย่างกลมกลืน ถูกจัดเป็น
ห้องประชุมที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ ระเบียงของอาคารเป็นจุดชมวิวชมความงดงามของสะพาน
กวางฮันเดกโย “Gwangandaeyeo Bridge” เปรียบเสมือน “สะพานโกลเด้นท์เกรท” นับเป็น



สะพานที่สร้างในทะเลที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลี มียาวประมาณ 7.4km ถ่ายรูปเก็บความประทับใจได้ 
ณ จุดนี้ (หมายเหตุ :สถานที่ท่องเที่ยวบางแห่งขึ้นอยู่กับวันหยุดประจ า) 

กลางวัน พร้อมเสิรฟ์ด้วยเมนู คาลบี้ อาหารเกาหลีแบบปิ้งย่างที่มีชื่อเสียงของเกาหลี เป็นการน าเนื้อหมูมา
หมักกับเครื่องปรุงจนเนื้อนุ่ม แล้วจึงน าไป ย่างบนแผ่นโลหะที่ถูกเผาจนร้อน ตอนย่างเนื้อนั้นจะย่าง
เป็นชิ้นโตพอสมควร พอใกล้สุกแล้วก็ต้องใช้กรรไกรตัดเป็นชิ้นพอดีค า ทานกับเครื่องเคียงจ าพวก
ผัก กระเทียมและกิมจิ 

บ่าย จากนั้นพาท่านนมัสการพระที่ วัดแฮดอง ยงกุงซา (Haedong Yonggungsa Temple)  
เป็นวัดที่สร้างบนโขดหินริมชายหาดที่แตกต่างไปจากวัดส่วนใหญ่ในประเทศเกาหลี ที่มักจะสร้างอยู่
ตามเชิงเขา วัดแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นโดยพระอาจารย์ Naong เมื่อปี 1376 ในช่วงรัชสมัยของกษัตริย์ 
Uwang แห่งราชวงศ์ Goryeo จากนั้นในปี 1970 ได้มีการบูรณะด้วยความพิถีพิถันเพ่ือให้คงไว้ซึ่ง
เอกลักษณ์และความงดงามแบบดั้งเดิม จากประตูซุ้มมังกรสีทองอร่าม ลอดผ่านอุโมงค์ขนาดเล็ก 
ไปสู่ทางเดินบันไดหิน 108 ขั้น เป็นจุดชมวิวความงดงามของทะเล บริเวณวัดประดิษฐานพระพุทธ
รูปศักดิ์สิทธิ์องค์สีด า ตั้งตระหง่านอยู่บนโขดหิน ทางเดินเป็นสะพานที่ทอดยาวเข้าสู่บริเวณตัววัด 
ประกอบไปด้วยวิหารและศาลาเรียงรายลดหลั่นกันไปตามโขดหิน โดยบริเวณด้านหน้าของวิหาร
หลัก มีเจดีย์สูง 3 ชั้น และสิงโต 4 ตัว เป็นสัญลักษณ์ของความสนุก, ความโกรธ, ความเศร้า และ
ความสุข นอกจากนี้ ภายในวัดประดิษฐาน เจ้าแม่กวนอิม, พระสังกัจจายน์องค์สีทองอร่าม, ศาลา
ราย วัดแห่งนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของคนปูซาน เป็นสถานที่ท่ีเหล่าพุทธศาสนิกชน
เกาหลี และผู้ที่นับถือศาสนาพุทธพากันมาอธิษฐานขอพรในวันส าคัญต่าง โดยเฉพาะวันขึ้นปีใหม่ 

 จากนั้นพาท่านชมวิวเมือง ณ ปูซานทาวเวอร์ (Busan Tower) ตั้งอยู่ใน สวนยองดูซาน 
(Yongdusan Park) เป็นอุทยานแห่งชาติ ตั้งอยู่บนเนินเขาใจกลางเมือง เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อน
ใจ หอคอยนี้สูงประมาณ 120 เมตร ถอืเป็น Landmark ส าคัญของเมือง ส าหรับชั้นแรกของ
หอคอย เป็นบริเวณขายของที่ระลึก และงานหัตถกรรมแบบดั้งเดิมของเกาหลี เช่น พวงกุญแจ, 
กระเป๋า, เครื่องปั้นดินเผา, ตุ๊กตา และอ่ืนๆอีกมากมายคนที่มาเที่ยวที่นี่ส่วนมากจะเป็นคู่รัก ทั้งชาว
เกาหลีและนักท่องเที่ยวต่างชาติ คู่รักส่วนมากจะเตรียมกุญแจมาคล้องตรงที่ราวระเบียลรอบฐาน
ของหอคอย เพราะมีความเชื่อว่าคู่รักที่ได้มาคล้องกุญแจที่นี่จะรักกันยาวนานตลอดไป (ราคาไม่รวม
ค่ากุญแจ) ส่วนด้านบนสุดของหอคอยเป็นจุดส าหรับชมวิวทิวทัศน์ของเมืองปูซานแบบพาโนรามา 
360 องศา ที่สวยงามทั้งในยามกลางวัน และยามค่ าคืน (รวมค่าขึ้นลิฟท์) ภายในสวนมี หอระฆัง 
ศาลาแปดเหลี่ยม นาฬิกาดอกไม้ รูปปั้นมังกร และที่ส าคัญคืออนุสาวรีย์ของนายพล ยี ชุน ชิน 
วีรบุรุษของคนเกาหลีในสมัยศตวรรษที่ 16 

เย็น พร้อมเสริฟด้วยเมนู ชาบู ชาบู (Shabu Shabu) จะเป็นการน าผักหลากหลายชนิด เห็ดต่างๆ  
โอเด้ง เบคอนหมูรวมกันไว้ในหม้อ และจะเติมด้วยน้ าซุปร้อนๆ สูตรเฉพาะของแต่ละร้าน  
แล้วต้มจนเดือด ก่อนจะเริ่มรับประทาน ก็จะน าอุด้งลงต้มอีกครั้ง จะทานพร้อมกับข้าวสวย  
หรืออุด้งก็ได้ เมนูชาบูชาบู ถือได้ว่าเป็นรายการอาหารที่ขาดไม่ได้ในโปรแกรมทัวร์เกาหลี  
เพราะรสชาติของน้ าซุป ผักต่างๆในหม้อ ท าให้เป็นที่ชื่นชอบของหลายท่าน หากท่านใดทานรสจัด 
ก็สามารถขอน้ าจิ้มเกาหลี เติมเพ่ิมรสชาติ 

ที่พัก AVENTREE HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือ เทียบเท่า 



 

วันที่สี่ของการเดินทาง วันที่ 12 ธันวาคม 2559  
 

เกาะเชจู น้ าตกซอนจียอน – ศูนย์น้ ามันสน – ยอดเขาซองซานอิลซุลบง - ทุ่งดอกเรป – 
AQUA PLANET พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ า – หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ - ศูนย์โสม – ร้านเครื่องส าอาง 

 

 
06.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
07.00 น. 

 
จากนั้นพาท่านเดินทางสู่สนามบินกิมแฮ เพื่อเดินทางไปสนามบินนานาชาติเชจู  
ด้วยเที่ยวบินในประเทศโดยสายการบิน  JEJU AIR 7C503  PUS - CJU 08.00 - 09.00  
 (*สายการบินมีการเปลี่ยนแปลงได้ในระดับเทียบเท่ากัน และ ไฟท์ภายในเวลาตามความเหมาะสม
ของผู้จัดท า) 

09.00 น. เดินทางถึงเชจูเตรียมสัมภาระการเดินทาง 
 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ น้ าตกซอนจียอน น้ าตกที่ไหลลงจากหน้าผาหินนี้ท่านสามารถมองและ

จินตนาการเห็นออกเป็นรูปต่างๆ ท าให้เกิดเสียงราวกับฟ้าคะนอง สายน้ าตกไหลลงสู่แอ่งน้ ารวมกับ
แสงสะท้อนเปรียบได้กับการรวมทั้งผืนฟ้าและพ้ืนดินเข้าด้วยกัน ด้วยความงดงามนี้ ท าให้เป็น
สถานที่ยอดนิยมของนักท่องเที่ยว เพ่ือถ่ายภาพ โดยมีน้ าตกซอนจียอนเป็นฉากหลังภาพถ่ายที่
สวยงาม 

 จากนั้นพาท่านเดินทางต่อที่ ร้านน้ ามันสนเข็มแดง มหัศจรรย์แห่งธรรมชาติ ผ่านผลงานการวิจัย
มากมายจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล ประเทศเกาหลีใต้ มีสรรพคุณช่วยลดไขมันและน้ าตาลใน
กระแสเลือด ป้องกันการเกิดเส้นเลือด ตีบ แตก ตัน และสามารถล้างสารพิษในร่างกาย เพ่ือเพ่ิมภูมิ
ต้านทานและท าให้อายุยืนแบบชาวเกาหลี ซึ่งก าลังเป็นสิ่งที่ได้รับความนิยมจากคนในประเทศ
เกาหลีเป็นอย่างมาก 

 จากนั้นน าท่านชม ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง หรือ SUNRISE PEAK เป็นภูเขาไฟที่ระเบิดขึ้น
กลางทะเลและลาวาไหลรวมตัวกับเกาะเชจู ปากปล่องภูเขาไฟที่มีลักษณะเหมือนมงกุฎ ไฮไลท์ของ
เกาะเชจูที่ใครๆต้องไปสัมผัส เป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวจากท่ัวทุกมุมโลกอยากมาสัมผัส และเป็น
สถานที่โด่งดังได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลก (UNESCO WORLD HERITAGE)ที่ผู้คนมาขอพรและ
ชมพระอาทิตย์ขึ้น เป็นหนึ่งใน 1 สถานที่สวยงามในเกาะเชจู และในจุดนี้เรา ยังสามารถดื่มด่ ากับ
ท้องฟ้าและน้ าทะเลสีคราม ทิวทัศน์ที่สวยงามโดยรอบของตัวเมืองเชจู ท่านสามารถเดินขึ้นไป
เหยียบยังปากปล่องภูเขาไฟ ระหว่างทางท่านสามารถหยุดแวะพักชมวิวและถ่ายรูปจากมุมสูง แต่
ละจุดชมวิวที่ท่านแวะพัก สามารถสัมผัสวิวทิวทัศน์และบรรยากาศท่ีแตกต่างกัน เมือขึ้นไปถึงด้าน
บนสุดท่านจะเห็นความกว้างใหญ่ของปล่องที่ดับตัวลงแล้วขนาดประมาณ 6 สนามฟุตบอล และ
ทัศนียภาพที่สวยงามอย่างแน่นอน 



 จากนั้นพาท่านสู่ ทุ่งดอกยูเช หรือ ทุ่งดอกเรป บานเหลืองอร่ามเต็มเนินเขา เป็นวิวธรรมชาติที
สวยงามเหมาะแก่การถ่ายรูปอย่างยิ่ง (ปริมาณของดอกเรปบานอาจขึ้นอยู่กับภูมิอากาศ หรือ
อาจจะพาไปดูดอกซากุระบานด้วย ขึ้นอยู่กับภูมิอากาศ) 

 จากนั้นพาท่านเข้าชม AQUA PLANET พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ า หรือ Aquarium ที่ใหญ่ที่สุดใน
เอเชีย เป็นสถานที่อีกแห่งหนึ่งที่ไม่ควรพลาดเมื่อได้มาเยือนเกาะเชจู เพราะที่นี่เป็นทั้งศูนย์กลาง
การเรียนรู้ทางทะเล ความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลที่จัดแสดงได้น่าสนใจ และ
สวยงาม มีตู้ปลาจ านวนมากตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่มหึมาอลังการ ชวนตื่นตาตื่นใจในโลก
ใต้ท้องทะเล นอกจากนี้มีฉลามวาฬเป็นไฮไลท์ โชว์การให้อาหารปลาฉลามสุดระทึก ดินแดนแห่ง
นกเพนกวิน ชมการให้อาหารนกเพนกวินตัวน้อย ที่ต่างกรูกันมารับอาหารอย่างคึกคัก และปลา
กระเบนว่ายข้ามหัวไปมาท าให้คุณและครอบครัวหลงรักท้องทะเลโดยไม่รู้ตัว 

กลางวัน อาหารกลางวันเมนู "แทจีพุลแบ็ก" เป็นการน าเนื้อหมูหมักกับเครื่องปรุงรส สูตรพิเศษ ก่อนน าไป
ผัดคลุกเคล้าพร้อมน้ าซุปลักษณะขลุกขลิก นักท่องเที่ยวนิยมรับประทานเพราะมีรสชาติออกหวาน
และเผ็ดเล็กน้อย เมื่อสุกรับประทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆ หรือห่อด้วยผักสดพร้อมกิมจิใส่เข้าปากค า
โตๆ สไตล์เกาหลี พร้อมเครื่องเคียงต่างๆ 

บ่าย จากนั้นพาท่านเยี่ยมชม หมู่บ้านวัฒนธรรม "ซองอึบ" ที่นี้ไม่ใช่เป็นแค่หมู่บ้านนิทรรศการธรรมดา 
แต่ยังเป็นหมู่บ้านโบราณอายุมากกว่า 300 ปี ที่ยังมีชาวบ้านอาศัยอยู่จริง เอกลักษณ์ของการสร้าง
บ้านที่นี่คือจะใช้ดินเหนียว ผสมกับมูลม้า เป็นตัวยึดก้อนหินและก้อนอิฐเข้าด้วยกันเป็น ไหที่วาง
เรียงรายกันอยู่ตามบ้านเรือนที่นี่ไม่ใช่ไหกิมจิจะเป็น ไหส าหรับหมัก "โอมีจา" หรือ แบล็คราสเบอร์รี่ 
ที่จะมีเฉพาะบนเกาะเชจูนี้ โดยชาวบ้านจะน าผลเบอรี่ป่ามาใส่ลงไปในไหพร้อมกับน้ าผึ้ง และหมัก
ไว้สามปี ก่อนที่จะน ามารับประทานได้ รสชาติหวานอมเปรี้ยว และในสมัยก่อนก็เคยถูกใช้วินิจฉัย
อาการเจ็บป่วย และรักษาอาการเจ็บคอ ไอเรื้อรัง ปัจจุบันนี้ก็เป็นสินค้าท่ีผู้มาเยี่ยมเยือนมักจะซื้อ
กลับไปรับประทาน และซื้อเพ่ือเป็นของฝาก 

 จากนั้นน าท่านสู่ ศูนย์โสม (Ginseng Center) ศูนย์โสมแห่งนี้รัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจาก
โสมที่อายุ 6 ปี ซึ่งถือว่าเป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด ภายในจะมีเจ้าหน้าที่ให้ความรู้เกี่ยวกับต้นโสม
และการปลูกโสม พร้อมอธิบายคุณสมบัติและผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโสม ให้ท่านได้เลือกซื้อโสมที่มี
คุณภาพดีที่สุดและราคาถูก กลับไปบ ารุงร่างกายหรือฝากญาติผู้ใหญ่ที่ท่านรักและนับถือ 

 จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ ศูนย์รวมเครื่องส าอางค์ Midam Cosmetic ประเภทเวชส าอางค์ที่หมอ
ศัลยกรรมเกาหลีร่วมออกแบบมากมาย เช่น ผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้า เครืองส าอางค์ หลากหลายแบ
รนด์ และอ่ืนๆอีกมากมาย อาทิเช่น B2B ,Closee Dr.,Rojukiss ,etc นอกจากนี้ยังมีครีมที่โด่งดัง 
อาทิเช่น ครีมเมือกหอยทาก , เซรั่มพิษงู , ครีมโบท็อก , Aloevera Gel . ครีมน้ าแตก , BB 
Cream , etc 

เย็น อาหารเย็น พร้อมเสริฟอาหารท่านด้วยเมนู “บุฟเฟต์ซีฟู้ด” ให้ท่านได้อ่ิมอร่อยกับอาหาร
หลากหลาย อาทิอาหารทะเลสดๆ ระดับเดอร์ลักซ์จากทะเลใต้ อาหารขึ้นชื่อของเกาหลี ต๊อกบ๊อกกี 
ซูชิ สลัดบาร์ เทมปุระ อาหารสไตล์นานาชาติ ผลไม้ ขนมเค้ก ไอศครีม และอ่ืนๆอีกมากมายให้ 
ท่านได้เลือกลิ้มรส รวมไปถึงเครื่องดื่มต่างๆและพิเศษฟรีเบียร์ไม่อ้ัน 

ที่พัก RHUNJU HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือ เทียบเท่า 



 

วันที่ห้าของการเดินทาง วันที่ 13 ธันวาคม 2559 
 

เท็ดดีแบร์ ซาฟารี – ศูนย์สมุนไพร – ซุปเปอร์มาร์เก็ต - ดาวทาวน์เมืองเชจู – 
สนามบินนานาชาติเชจู – สนามบินกิมโป เมืองปูซาน – สนามบินานานชาติสุวรรณภูมิ 

 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

 พาท่านมุ่งหน้าสู่ TEDDY BEAR SAFARI เป็นพิพิธภัณฑ์หมีนานาชาติ ชมความน่ารักของตุ๊กตา
หมี ที่ถูกรวบรวมไว้เป็นนิทรรศการ คุณสามารถถ่ายรูปร่วมกับบรรดาตุ๊กตาหมีได้ มีตุ๊กตาหมีแต่ง
กายในทุกรูปแบบที่คุณคาดไม่ถึง เช่น โซนแอฟริกา เป็นโซนที่จ าลองทุ่งหญ้า safar iจากทวีป
แอฟริกา มีตุ๊กตาสัตว์ต่างๆรวม Teddy bearตัวใหญ่ พร้อมกับรถ Range rover เป็นต้น 

 จากนั้นน าท่านชม ร้านสมุนไพร(Korea Herb) ใหม่ล่าสุดของเกาหลี โดยมีการจดลิขสิทธิ์
เรียบร้อยแล้ว เป็นสมุนไพรเมล็ดฮอตเก (ฮอตเกนามู) ทางการแพทย์เรียกว่า ผลไม้ทอง มีรสเปรี้ยว 
ดีส าหรับบุคคลที่ นิยมดื่มเหล้า ชา กาแฟ น้ าอัดลม ฯลฯ เมล็ดฮอตเก จะช่วยในการล้างสารพิษท่ี
ตกค้างหรือไขมันที่สะสมอยู่ภายในผนังของตับหรือไต ช่วยให้ตับหรือไตของท่านแข็งแรงขึ้น ซึ่งยัง
ส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายของท่านเอง 

 จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ ร้านละลายเงินวอนหรือ Supermarket ที่นี่มีขนม พ้ืนเมืองเกาหลีหลาก
ชนิด อาทิเช่น ขนมข้าวพอง ช็อคโกแล็คส้ม กิมจิ ส้มอบแห้ง มาม่า วุ้นเส้น รวมไปถึงของใช้ใน
ครัวเรือน เช่น ตะเกียบ ถ้วยใส่ข้าว กะทะ ลูกบอลซักผ้า เครื่องส าอางค์ ชั้นน า Etude , Skinfood 
และของฝากของที่ระลึกมีให้ท่านได้เลือกซ้ือมากมาย พร้อมทั้งมีบริการบรรจุกล่องตามเงื่อนไขของ
ร้าน 

กลางวัน พร้อมเสิรฟ์ด้วยเมนู “จิมดัก” ไก่อบซีอ๊ิว เป็นเมนูอาหารเกาหลีพื้นเมืองดั้งเดิม จิมดักจานใหญ่นี้
ประกอบไปด้วย ไก่ชิ้นโต มันฝรั่ง วุ้นเส้นเกาหลีนี้ท าจากมันฝรั่งท าให้เหนียวนุ่มเป็นพิเศษ ผัด
คลุกเคล้ากับซอสสูตร เฉพาะ เสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ การรับประทานใช้กรรไกรตัดเส้นและไก่ให้
เป็นชิ้นเล็กพอดีค า รับรองต้องติดใจ 

 จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ ดาวทาวน์เมืองเชจู แหล่งช้อปปิ้งสินค้าท้องถิ่น ชื่อดัง บนเกาะเชจู อาทิ
เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องส าอาง เครื่องประดับ NEW BALANCE , NIKE , ADIDAS สัมผัส
ประสบการณ์ช้อปปิ้งที่เร้าใจที่สุดของคุณ เหมือนยกเมียงดงมาไว้บนเกาะ ในสไตล์บรรยากาศทะเล
ใต ้

12.30 น. 
 

น าคณะเดินทางถึงสนามบินเชจู พร้อมกระเป๋าสัมภาระการเดินทางสู่เมืองปูซาน 
เที่ยวบินที่ 7C508  CJU - PUS 

14.05-15.00 น. เดินทางถึงสนามบินปูซาน ต่อเครื่องสายการบินนานาชาติ เช็คอินสัมภาระการเดินทางกลับ 
เที่ยวบิน ZE921  PUS - BKK  (บริการอาหารกล่องเพ่ือสะดวกในการเดินทาง) 

17.30 น เหิรฟ้ากลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน EASTAR JET เที่ยวบินที่ ZE921  
พร้อมความประทับใจ  
*สายการบินมีการเปลี่ยนแปลงได้ในระดับเทียบเท่ากัน  



*สายการบิน LOW COST ไม่เสิรฟ์อาหารบนเครื่องน้ าหนักกระเป๋า 15 กิโลกรัม 
21.35 น. เดินทางถึงประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ 

*สายการบิน LOW COST ไม่เสิรฟ์อาหารบนเครื่อง , น้ าหนักกระเป๋า 15 กิโลกรัม* 
 

***กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก 
หรือเข้าประเทศท่ีระบุในรายการเดินทาง ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้นและขอสงวนสิทธิท์ี่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ

ทั้งสิ้น ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท*** 
 
ในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยต่างๆ เช่น กรณีการล่าช้าของสายการบิน อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจราจรติดขัด หรือสิ่งของสูญหายตาม

สถานที่ต่างๆ ที่เกิดขึ้นอยู่เหนือการควบคุมของบริษัท และเจ้าหน้าที่ ที่จะส่งผลกระทบให้เสียเวลาการท่องเที่ยวที่ระบุในโปรแกรม ผู้เดินทางไม่
สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย ว่าด้วยกรณีใดๆท้ังสิ้น ค่าเสียเวลา ค่าเสียโอกาส และค่าใช้จ่ายที่ลูกค้า และบริษัทจ่ายไปแล้ว 

 

ราคาทัวร์รวม 
1. คา่ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ สุวรรรณภูมิ-ปูซาน-เชจู-ปุซาน-สุวรรณภูมิตามเส้นทางท่ีระบุในรายการชั้นทัศนาจร ไป-กลับพร้อม
คณะ  
2. ค่าอาหารทุกม้ือ ตามที่ระบุในรายการ 
3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ 
4. ค่าท่ีพักตามระบุในรายการ พักห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุ หรือเทียบเท่า 
5. ค่ารถรับ-ส่ง และน าเที่ยวตามรายการ 
6. ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี 
7. ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 15 กก. ขึ้นอยู่กับสายการบิน 
8. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 
ราคาทัวร์ไม่รวม 
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่
สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพ่ิม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์และช าระตรงต่างหาก) 
2. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
3. ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินก าหนด ค่าวีซ่าส าหรับพาสปอร์ตต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)
พาสปอร์ต 2)ใบประจ าตัวคนต่างด้าว 3)ใบส าคัญถิ่นที่อยู่ 4)ส าเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) 5)สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี) 6)รูปถ่ายสี 2 
นิ้ว 2 รูป (ส าหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องท าเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า) 
4. ค่าอาหารที่ลูกค้ารับประทานทานนอกเหนือหรือเปลี่ยนแปลงจากที่โปรแกรมก าหนด หากลูกค้าไม่สามารถรับประทานอาหาร
ที่ทางทัวร์จัดให้ กรุณาเตรียมอาหารส าเร็จรูปส่วนตัวส ารองมาด้วย 
5. ไม่รวม+ REMARK : **TIP LOCAL GUIDE + DRIVER : 35,000 WON/PAX ประมาณ1100 บาท 
6. ค่าอุปกรณ์เล่นสกีไม่รวมอุปกรณ์เล่นสกีประมาณ 1,500 บาท  
 
 
 
 
 


