
 

 

BUSAN & JEJU 

PLUS + SPRING  
5 DAYS 3 NIGHTS (10 MAY16 – 3 JUNE 16) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
ปูซาน !! นั่งกระเชาลอยฟา - เรือเตาจําลอง โคบุคซอน - ตลาดปลาจุนกงั -สวนสาธารณะ นายพล อีซุนชิน 

-ชายหาดแฮอึนแด - Nurimaru  APEC House - วัดแฮดอง ยงกงุซา – ปูซานทาวเวอร - ดาวทาวน – Lotte Duty free- 



 เชจู!!  น้ําตกซอนจยีอน – ศูนยน้ํามันสน – ยอดเขาซองซานอิลซลุบง - ทุงดอกเรป – AQUA PLANET พิพิธภัณฑสัตวน้ํา 

หมูบานวฒันธรรมซองอึบ - ศูนยโสม  -  รานเครื่องสําอางค – เท็ดดีแ้บร ซาฟารี  - ศูนยสมุนไพร – ซุปเปอรมารเกต็  

 

 

 

กําหนดการเดินทาง 10 พฤษภาคม  - 3 มิถุนายน  2559 

 

21.00 น  คณะเดินทางพรอมกันที่ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณชั้น 4 ชั้นผูโดยสารขาออก เคานเตอรสาย

การบิน  EASTAR JET // JEJU AIR  หนาเคานเตอรเช็คอิน ……. ใกลประตูทางเขาหมายเลข …… โดยมี

เจาหนาท่ีจากบริษัทฯคอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวก ในเร่ืองของเอกสาร 

 

 

 

23.10 น. ออกเดินทางสูประเทศเกาหลีใต โดยสายการบิน EASTAR JET เท่ียวบินท่ี ZE922   

01.15 น. ออกเดินทางสูประเทศเกาหลีใต โดยสายการบิน JEJU AIR เท่ียวบินท่ี 7C 2252  

 

*สายการบินมีการเปลียนแปลงไดในระดับเทียบเทากัน  

*สายการบิน LOW COST ไมเสริฟอาหารบนเครื่อง น้ําหนักกระเปา 15 กิโลกรัม /ทาน 

 

 

06.35 – 07.30 น.  เดินทางถึงสนามบินนานาชาตกิิมแฮ  เมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต (กรุณาปรับเวลาของ

ทานใหเร็วขึ้น 2 ชั่วโมง เพ่ือใหตรงกับเวลาทองถิ่นของประเทศเกาหลีใต) ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและ

ศุลกากร ขอตอนรับทุกทานสูเมืองปูซาน 

วันแรกของการเดินทาง  พบกันทีส่นามบนิสุวรรณภูมิ  

ขอแนะนํา  ถาตองการนําของเหลวขึ้นเครื่องใสกระเปาถือติดตัวจะตองบรรจใุนบรรจุภัณฑ และมีปริมาณไมเกิน 100 มิลลิลิตรตอช้ิน (รวมกันไมเกิน 

1 ลิตร) บรรจุภัณฑดังกลาว ควรใสในถุงที่โปรงใสและสามารถเปด-ปดไดดวย ใหนําถุงขึ้นไปเพียงใบเดียวเทานั้น การนําผลิตภัณฑของสดที่ทาํจาก

สัตวไมวาเนื้อหมู เนื้อวัว ผัก ผลไมสด ไมอนุญาต ใหนําเขาประเทศเพื่อปองกันโรคตางๆ เพราะหากศลุกากรตรวจพบจะตองเสียคาปรับ 

วันที่สองของการเดินทาง   สนามบินนานาชาติกิมแฮ – นั่งกระเชาลอยฟา - เรือเตาจําลอง โคบุคซอน   -   ตลาดปลาจุนกัง -       

   สวนสาธารณะ นายพล อีซุนชิน 



เชา  จากนั้นพาทานชม ทิวทัศนชายฝงทะเลใตที่สวยงามของประเทศเกาหลีใตแบบพาโนรามา 360 องศา 

กับกระเชาลอยฟา Hallyeosudo Landscape Cable Car พาทานขึ้นไปบนยอดเขา Mireuksan ชมทัศนียภาพท่ีนา

ตื่นตาของชายฝงทะเลและเกาะแกงมากมายที่สวยงามของเมืองปูซาน กระเชาแตละคันจะมีชื่อเรียกตางกันไป

และสามารถจุผูโดยสารไดประมาณแปดทาน ระยะทางจากสถานีตนทาง – สถานนีปลายทาง 1,975 เมตร ยาว 

 

ที่สุดในเกาหลีใต ใชเวลาจากลานชมวิวถึงยอดเขาเพียง 9 นาทีเมื่อขึ้นไปถึงยอดเขา ทานจะดื่มดํ่ากับ

ทัศนียภาพของเมือง Tongyeong  ทางทิศเหนือเปนเนินเขาที่มีปาไมอุดม

สมบูรณ ทิศใตจะพบกับความงามของเกาะแกงตางๆ ท่ีกระจายอยูตามชายฝง 

หากทานมองไปยังเสนขอบฟาทางทิศตะวันออกเฉียงใต คุณอาจจะเห็นเกาะ 

Tsushima ของญี่ปุนที่อยูหางออกไปประมาณ 80 กิโลเมตร ท่ีแหงนี้ในแตละ

ปมีนักทองเท่ียวมาเยือนมากกวาหนึ่งลานคน (หมายเหตุ นั่งกระเชาลอยฟา 

หรือ Cable Car ขึ้นอยูกับสภาพอากาศในแตละวนั 

กลางวัน  พรอมเสริฟดวยเมนู พลุโกกิ สวนผสมของเมนูนี้ คือหมูหมักช้ินบางๆ ผักตางๆ เชน กะหล่ําปลี ฟกทองออน 

ถั่วงอก แครอท เหด็และวุนเสนมาตมรวมกัน โดยสามารถทานไดทั้งแบบแหงและน้ํา เครื่องเคียงตางๆ คือ ถ่ัวงอก

ดอง วุนเสนปรงุรสสาหราย กิมจิ เสริฟพรอมกับขาวสวยรอนๆ ทานจะอิ่มอรอยกับเมนูอาหารนี้อยางแนนอน 

บาย จากนั้นพาทานแวะชม เรือเตาจําลอง หรือ โคบุคซอน ณ Gangguan Harbor เปรียบเสมือน      “เมืองนโปลี 

ของอิตาลี”่  ความเปนมาของเรือเตา โดยนายพลอีซุนซินเปนผูคดิสรางอาวุธ

ชนิดพิเศษขึ้นมารับมือกับขาศึก สําหรับเรือเตานี้ มีรูปรางแบนคอนขาง

เทอะทะ ขับเคลื่อนดวยกําลังฝพาย ทุกดานของลําเรือปดไวอยางมิดชิด โผล

ก็แตปลายกระบอกปนใหญเทานั้น ขณะท่ีดาดฟานั้นถูกคลุมดวยแผนเหล็ก

และยังเต็มไปดวยหนามแหลม เพื่อปองกันมิใหขาศึกสงทหารขึ้นมาบนเรือ 

กลยุทธของเรือเตานอกจากจะโจมตีดวยปนใหญแลว ยังใชการพุงเขาชนเพื่อ

ทําลายเรือรบฝายขาศึกอีกดวย โดยมีการรบครั้งหนึ่งที่เรือเตาสามารถทําลายเรือรบญี่ปุนไดถึงหาสิบลําในวัน

เดียว เรือเตานี้เองที่ทําใหฝายเกาหลีสามารถทําลายกองเรือฝายญี่ปุนไดเปนจํานวนมาก ทําใหเสนทางการ

ลําเลียงของญี่ปุนตองประสบปญหาจนไมอาจสนับสนุนกองทหารท่ีทําการรบอยูในคาบสมุทรได การรบได

ดําเนินยืดเยื้อเปนเวลาหลายป จนกระท่ังถึง ป ค.ศ. 1598 กองทัพญี่ปุนก็พายแพและลาถอยออกไปจาก

คาบสมุทรเกาหลีจนหมดส้ิน 



จากนั้นนําทานแวะ ตลาดปลาจุนกัง Jungang Premium Fish Market  ใกลกับทาเรือ Gangguan ที่นี่ถือเปน

ตลาดสดพื้นเมืองสําคัญของคนปูซาน เพราะเมืองปูซานเปนเมืองชายทะเล

อาชีพหลักคือประมงและอูตอเรือ ที่นี่จึงเปนตลาดคาปลาและอาหารทะเลท่ี

ไดรับความนิยมของชาวเกาหลีใต ภายในตลาดทานสามารถเลือกซื้ออาหาร

ทะเลสดและสามารถนําไปประกอบอาหารทานกันแบบสดๆ ใน 

 

สไตลที่คุณชอบ นอกจากนีย้ังมรีานคาประเภทอาหารทะเลแหง เชนปลาแหง ปลาหมึกแหง กุงแหง และกิมจิที่

ทําจากปลาหมึกที่เปนท่ีนิยมใหทานเลือกชิมและเลือกซือ้เปนของฝากอีกดวย ดานหนาของตลาดมีรานขนม

พื้นเมืองที่มีเฉพาะท่ีนี่เทานั้น ทํากันจากแปงใสไสตางๆที่ทานไมควรพลาด 

จากนั้นพาทาน สมัผัสดินแดนแหงธรรมชาติ Yi Sun-sin Park ที่สงบรมร่ืนใหความรูสึกกลับสู

ธรรมชาติแตกตางจากความสับสนวุนวายในเมือง โอบลอมดวย

ตนไมนอยใหญที่รมร่ืนและวิวทะเลสวยงาม ในอดีตสถานที่แหง

นี้เคยเปนสมรภูมิยุทธนาวีระหวางเกาหลีและญี่ปุนในสมัย

ราชวงศโชซอนที่เลื่องชื่อ (สงครามฮันซัน) ทีจ่ารึกใน

ประวัติศาสตร ภายใตการบัญชาการขอแมทัพเรืองอี ซุน-ชิน จน

กองทัพญี่ปุนจนตองถอนกําลังออกไปอยางพายแพ ดังนั้นชาวเกาหลีพรอมใจกันสรางอนุสาวรียนายพล Yi 

Sun-sin Park เพื่อเปนเกียรติและยกยองใหเปนวีรบุรุษผูยิ่งใหญตลอดกาล ชาวเกาหลีมองเขาในฐานะ ชายผู

กลาหาญ อดทน แข็งแกรง เสียสละ และจงรักภักดีตอประเทศชาต ิ

เย็น  พรอมเสริฟดวยเมนู แฮมุลทัง หรือ ซุปอาหารทะเลที่มีรสชาติจัดจาน ซึ่งเปนอาหารดั้งเดิมยอดนยิมของเกาหลี 

และในหมูนักทองเท่ียวโดย นําจําพวกอาหารทะเลลงในหมอที่มนี้ําซุปรสจัด เชน ปู  ปลาหมึก หอย กุง พรอม

เคร่ืองตาง ๆ เชน ตนกระเทียม ผักตามฤดู หัวหอม เตาหู เปนตน รับประทานกับ กิมจิ เครื่องเคียงตาง และขาว

สวยรอนๆ อรอยอยางลงตัว 

ที่พัก AVENTREE HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือ เทียบเทา 

 

 

 

 



 

 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 

  จากนั้นพาทานชม ชายหาดแฮอนึแด (Haeundae Beach) เปรียบเสมือน “ฮาวายเกาหลี” เปนชายหาด

ที่สวยงามและมีชื่อเสียงที่สุดในประเทศเกาหลีใต  คําวา “แฮอนึแด  Haeundae” ถูก

ตั้งชื่อโดยนักปราชยนามวา ชอย ชี วอน (Choi Chi-Won) ในราชวงศชิลลา ชายหาด

มีความยาว 1.5 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่กวา 58,400 ตารางเมตร และเปนสถานที่

สําหรับจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม และงานเทศกาลตางๆ ตลอดทั้งป หาดนี้เปนหาด 

 

กวางๆเม็ดทรายขาวละเอียด สะอาด ทิวทัศนงดงาม เหมาะสําหรับเก็บรูปความประทับใจ นักทองเท่ียวนิยมมา

ที่นีใ่นชวงฤดูรอน   

พาทานแวะชม Nurimaru APEC House เคยเปนสถานที่จัดการประชุม APEC  เมื่อป 2005 คําวา 

(Nuri) ในภาษาเกาหลีแปลวา "โลก" สวนคําวา (Maru) แปลวา "การประชุมสุดยอด" และ APEC House ก็

หมายถึง "บานที่สุดยอดผูนําของโลกมารวมตัวกันเพื่อประชุม

เอเปค" ที่นี่ตั้งอยูบนเกาะทงแบค (Dongbaekseom) มีภูมิทัศนที่

สวยงามตามธรรมชาติ รายลอมดวยดอกไมและตนสน เปนอาคาร 

3 ชั้น ผสมผสานระหวางสถาปตยกรรมสมัยใหม และ

สถาปตยกรรมแบบดั้งเดิมของเกาหลี ที่คงความงดงามของ

ธรรมชาติ และความทันสมัยที่ผสมผสานกันอยางกลมกลืน ถกู

จัดเปนหองประชุมที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ  

ระเบียงของอาคารเปนจุดชมวิวชมความงดงามของสะพานกวางฮันเดกโย “Gwangandaeyeo Bridge” 

เปรียบเสมือน “สะพานโกลเดนทเกท” นับเปนสะพานที่สรางขามทะเลท่ีใหญที่สุดของเกาหลี มีความยาว

ประมาณ 7.4km  ถายรูปเก็บความประทับใจได ณ จุดนี้ (หมายเหตุ :สถานที่ทองเท่ียวบางแหงขึน้อยูกับ

วันหยุดประจํา) 

  จากนั้นพาทานนมัสการพระท่ี วัดแฮดอง ยงกุงซา (Haedong Yonggungsa Temple) เปนวัดท่ีสราง

บนโขดหินริมชายหาดที่แตกตางไปจากวัดสวนใหญในประเทศ

เกาหลี ที่มักจะสรางอยูตามเชิงเขา วัดแหงนี้ถูกสรางขึ้นโดยพระ

วันที่สามของการเดินทาง   ชายหาดแฮอึนแด -  Nurimaru  APEC House - วัดแฮดอง ยงกุงซา – สนามบินนานาชาติเชจ ู-           

รานเครื่องสําอางค -    เท็ดดีแบร ซาฟาร ี               



อาจารย Naong เมื่อป 1376 ในชวงรัชสมัยของกษัตริย Uwang แหงราชวงศ Goryeo จากนั้นในป 1970 ไดมี

การบูรณะดวยความพิถีพิถันเพื่อใหคงไวซึ่งเอกลกัษณและความงดงามแบบดั้งเดิม จากประตูซุมมังกรสีทอง

อราม ลอดผานอุโมงคขนาดเล็ก ไปสูทางเดินบันไดหิน 108 ขัน้ เปนจุดชมวิวความงดงามของทะเล บริเวณวัด

ประดิษฐานพระพุทธรูปศักด์ิสิทธิ์องคสีดํา ตั้งตระหงานอยูบนโขดหิน ทางเดินเปนสะพานท่ีทอดยาวเขาสู

บริเวณตัววัด ประกอบไปดวยวิหารและศาลาเรียงรายลดหลั่นกนัไปตามโขดหิน โดยบริเวณดานหนาของ

วิหารหลัก มีเจดียสูง 3 ชัน้ และสิงโต 4 ตวั เปนสัญลักษณของความสนุก, ความโกรธ, ความเศรา และ

ความสุข นอกจากนี้ ภายในวัดประดิษฐาน เจาแมกวนอิม, พระสังกัจจายนองคสีทองอราม, ศาลาราย วัดแหงนี้

เปนสถานที่ศักด์ิสิทธิ์คูบานคูเมืองของคนปูซาน เปนสถานที่ท่ีเหลาพุทธศาสนิกชนเกาหลี และผูท่ีนับถือ

ศาสนาพุทธพากันมาอธิษฐานขอพรในวันสําคัญตาง โดยเฉพาะวันขึ้นปใหม 

 

กลางวัน  พรอมเสริฟดวยเมนู คาลบี้ อาหารเกาหลีแบบปงยางท่ีมีชื่อเสียงของเกาหลี เปนการนําเนื้อหมูมา

หมักกับเคร่ืองปรุงจนเนื้อนุม แลวจึงนําไป  ยางบนแผนโลหะที่ถูกเผาจนรอน ตอนยางเนื้อนั้นจะยางเปนชิ้น

โตพอสมควร พอใกลสุกแลวกต็องใชกรรไกรตัดเปนชิ้นพอดีคํา ทานกับเครื่องเคียงจําพวกผัก กระเทียมและ

กิมจ ิ

  จากนั้นพาทานเดินทางสูสนามบินกิมแฮ เพื่อเดินทางไปสนามบินนานาชาติเชจู ดวยเท่ียวบินใน

ประเทศโดยสายการบิน EASTAR JET // JEJU AIR  (*สายการบินมีการเปลียนแปลงไดในระดับเทียบเทากัน 

และ ไฟลทภายในเวลาตามความเหมาะสมของผูจัดทํา)   

จากนั้นพาทานเดินทางสู ศูนยรวมเครื่องสําอางค Midam Cosmetic  ประเภท

เวชสําอางคท่ีหมอศัลยกรรมเกาหลีรวมออกแบบมากมาย เชน ผลิตภัณฑ

บํารุงผิวหนา เครืองสําอางค หลากหลายแบรนด และอืน่ๆอีกมากมาย อาทิ

เชน B2B ,Closee Dr.,Rojukiss ,etc นอกจากนีย้ังมีครีมที่โดงดัง  อาทิเชน 

ครีมเมือกหอยทาก , เซรั่มพิษงู , ครีมโบท็อก , Aloevera Gel . ครีมน้ําแตก ,      

BB Cream , etc 

พาทานมุงหนาสู TEDDY BEAR SAFARI เปนพิพิธภัณฑหมี

นานาชาติ ชมความนารักของตุกตาหมี ที่ถูกรวบรวมไวเปนนิทรรศการ คุณ

สามารถถายรูปรวมกับบรรดาตุกตาหมไีด มีตุกตาหมแีตงกายในทุกรูปแบบที่

คุณคาดไมถึง เชน โซนแอฟริกา เปนโซนที่จําลองทุงหญา safar iจากทวีป

แอฟริกา มีตุกตาสัตวตางๆรวม Teddy bearตัวใหญ พรอมกับรถ Range rover 



เปนตน 

เย็น พรอมเสริฟดวยเมนู ชาบู ชาบู (Shabu Shabu) จะเปนการนําผักหลากหลายชนิด เห็ดตางๆ โอเดง เบคอนหมู

รวมกันไวในหมอ และจะเติมดวยน้ําซุปรอนๆ สูตรเฉพาะของแตละราน แลวตมจนเดือด กอนจะเริ่ม

รับประทาน ก็จะนําอุดงลงตมอีกครั้ง จะทานพรอมกับขาวสวย หรอือุดงก็ได เมนูชาบูชาบู ถือไดวาเปน

รายการอาหารที่ขาดไมไดในโปรแกรมทัวรเกาหลี เพราะรสชาติของน้ําซุป ผักตางๆในหมอ ทําใหเปนที่ชื่น

ชอบของหลายทาน หากทานใดทานรสจัดหนอย ก็สามารถขอน้าํจิ้มเกาหลี เติมเพิ่มรสชาติ 

ที่พัก RHUNJU HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือ เทียบเทา 

 

 

 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 

จากนั้นนําทานเดินทางสู น้ําตกซอนจียอน น้ําตกที่ไหลลงจากหนาผาหินนี้ทานสามารถมองและ

จินตนาการเห็นออกเปนรูปตางๆ ทําใหเกิดเสียงราวกับฟาคะนอง 

สายน้ําตกไหลลงสูแองน้ํารวมกบัแสงสะทอนเปรียบไดกับการ

รวมทั้งผืนฟาและพื้นดินเขาดวยกัน ดวยความงดงามนี้ ทําใหเปน

สถานที่ยอดนิยมของนักทองเท่ียว เพื่อถายภาพ โดยมีน้ําตกซอนจี

ยอนเปนฉากหลังภาพถายที่สวยงาม 

จากนั้นพาทานเดินทางตอที่ รานน้ํามันสนเข็มแดง มหัศจรรยแหงธรรมชาติ ผานผลงานการวิจัย

มากมายจากมหาวิทยาลัยแหงชาติโซล ประเทศเกาหลีใต มีสรรพคุณชวย

ลดไขมันและน้ําตาลในกระแสเลือด ปองกันการเกิดเสนเลือด  ตีบ แตก 

ตัน และสามารถลางสารพิษในรางกาย เพื่อเพิ่มภูมิตานทานและทําให

อายุยืนแบบชาวเกาหลี ซึ่งกําลังเปนสิ่งท่ีไดรับความนิยมจากคนใน

ประเทศเกาหลีเปนอยางมาก 

วันที่ส่ีของการเดินทาง   น้ําตกซอนจียอน – ศูนยนํ้ามันสน – ยอดเขาซองซานอิลซุลบง - ทุงดอกเรป – AQUA PLANET 

พิพิธภัณฑสัตวนํ้า – หมูบานวัฒนธรรมซองอึบ - ศูนยสมุนไพร – ซุปเปอรมารเก็ต 



จากนั้นนําทานชม ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง หรือ SUNRISE PEAK เปนภูเขาไฟที่ระเบิดข้ึนกลาง

ทะเลและลาวาไหลรวมตวักับเกาะเชจู  ปากปลองภูเขาไฟที่มีลักษณะเหมือนมงกุฎ ไฮไลทของเกาะเชจูท่ี

ใครๆตองไปสัมผัส เปนสถานที่ที่นักทองเที่ยวจากท่ัวทุกมุม

โลกอยากมาสัมผัส และเปนสถานทีโ่ดงดังไดรับการขึ้น

ทะเบียนมรดกโลก (UNESCO WORLD HERITAGE)ที่

ผูคนมาขอพรและชมพระอาทิตยขึ้น เปนหนึ่งใน 1สถานที่

สวยงามในเกาะเชจู และในจุดนีเ้รา  ยังสามารถด่ืมด่ํากับ

ทองฟาและน้ําทะเลสีคราม ทิวทัศนที่สวยงามโดยรอบของ

ตัวเมืองเชจู ทานสามารถเดินขึ้นไปเหยียบยังปากปลองภูเขา

ไฟ ระหวางทางทานสามารถหยุดแวะพักชมวิวและถายรูป

จากมุมสูง แตละจุดชมววิที่ทานแวะพัก สามารถสัมผัสวิวทิวทัศนและบรรยากาศที่แตกตางกัน เมือขึ้นไปถึง 

 

ดานบนสุดทานจะเห็นความกวางใหญของปลองที่ดับตัวลงแลวขนาดประมาณ 6 สนามฟุตบอล  และ

ทัศนียภาพท่ีสวยงามอยางแนนอน 

จากนั้นพาทานสู ทุงดอกยูเช หรือ ทุงดอกเรป บานเหลืองอรามเต็มเนินเขา เปนวิวธรรมชาติที

สวยงามเหมาะแกการถายรูปอยางยิ่ง (ปริมาณของดอกเรปบานอาจ

ขึ้นอยูกับภูมอิากาศ หรืออาจจะพาไปดูดอกซากุระบานดวย ขึ้นอยูกับ

ภูมิอากาศ) 

กลางวัน  อาหารกลางวัน บริการทานดวย "แทจีพุลแบ็ก"  เปนการนําเนื้อหมูหมักกับเครื่องปรุงรส  สูตรพิเศษ กอน

นําไปผัดคลุกเคลาพรอมน้ําซุปลักษณะขลุกขลิก นักทองเที่ยวนิยมรับประทานเพราะมีรสชาติออกหวานและ

เผ็ดเล็กนอย  เมื่อสุกรับประทานคูกับขาวสวยรอนๆ หรือหอดวยผักสดพรอมกิมจิใสเขาปากคําโตๆ สไตล

เกาหลี พรอมเคร่ืองเคียงตางๆ 

จากนั้นพาทานเขาชม AQUA PLANET พิพิธภัณฑสัตวน้ํา หรือ Aquarium ที่ใหญท่ีสุดในเอเชีย เปนสถานที่

อีกแหงหนึ่งที่ไมควรพลาดเมื่อไดมาเยือนเกาะเชจู เพราะที่นี่เปนทั้งศูนยกลางการเรียนรูทางทะเล ความรู

เกี่ยวกับธรรมชาติและสิง่มีชีวติใตทะเลที่จัดแสดงได

นาสนใจ และสวยงาม มีตูปลาจาํนวนมากตั้งแตขนาดเล็ก

จนถึงขนาดใหญมหึมาอลังการ ชวนตืน่ตาตืน่ใจในโลกใต

ทองทะเล นอกจากนี้มีฉลามวาฬเปนไฮไลท โชวการให



อาหารปลาฉลามสุดระทึก ดินแดนแหงนกเพนกวิน ชมการใหอาหารนกเพนกวินตวันอย ที่ตางกรูกันมารับ

อาหารอยางคึกคัก และปลากระเบนวายขามหัวไปมาทําใหคุณและครอบครัวหลงรักทองทะเลโดยไมรูตัว 

บาย  จากนั้นพาทานเยี่ยมชม หมูบานวัฒนธรรม "ซองอึบ" ที่นี้ไมใชเปนแคหมูบานนิทรรศการธรรมดา 

แตยังเปนหมูบานโบราณอายุมากกวา 300 ป ท่ียังมีชาวบานอาศัยอยูจริง 

เอกลักษณของการสรางบานท่ีนี่คือจะใชดินเหนยีว ผสมกับมูลมา เปน

ตัวยึดกอนหินและกอนอิฐเขาดวยกันเปน  ไหที่วางเรียงรายกันอยูตาม

บานเรือนที่นี่ไมใชไหกิมจิจะเปน  ไหสําหรับหมัก "โอมีจา" หรอื แบล็

คราสเบอรรี่ ท่ีจะมีเฉพาะบนเกาะเชจูนี้ โดยชาวบานจะนําผลเบอรี่ปามา

ใสลงไปในไหพรอมกับน้ําผึ้ง และหมักไวสามป กอนที่จะนํามา 

 

รับประทานได รสชาติหวานอมเปร้ียว และในสมยักอนก็เคยถูกใชวินิจฉยัอาการเจ็บปวย และรักษาอาการเจ็บ

คอ ไอเรื้อรัง ปจจุบันนี้ก็เปนสินคาที่ผูมาเยี่ยมเยือนมักจะซื้อกลบัไปรับประทาน และซื้อเพื่อเปนของฝาก  

 จากนั้นนําทานชม รานสมุนไพร(Korea Herb) ใหมลาสุดของเกาหลี โดยมีการจดลิขสิทธิ์เรียบรอยแลว เปน

สมุนไพรเมล็ดฮอตเก  (ฮอตเกนามู) ทางการแพทยเรียกวา ผลไมทอง มีรสเปร้ียว 

ดีสําหรับบุคคลท่ี นิยมดื่มเหลา ชา กาแฟ น้ําอัดลม ฯลฯ เมล็ดฮอตเก จะชวยใน

การลางสารพิษท่ีตกคางหรือไขมันที่สะสมอยูภายในผนังของตบัหรือไต ชวยให

ตับหรือไตของทานแข็งแรงขึ้น ซึ่งยังสงผลดีตอสุขภาพรางกายของทานเอง 

จากนั้นพาทานเดินทางสู รานละลายเงินวอนหรือ Supermarket ที่นี่มีขนม  พื้นเมอืงเกาหลีหลาก

ชนิด อาทิเชน ขนมขาวพอง ช็อคโกแล็คสม กิมจิ สมอบแหง มามา วุนเสน 

รวมไปถึงของใชในครัวเรือน เชน ตะเกียบ ถวยใสขาว กะทะ ลูกบอลซักผา  

เคร่ืองสําอางคชั้นนํา Etude , Skinfood  และของฝากของที่ระลึกมีใหทานได

เลือกซื้อมากมาย พรอมทั้งมีบริการบรรจุกลองตามเงื่อนไขของราน 

เย็น อาหารเย็น พรอมเสริฟอาหารทานดวยเมนู “บุฟเฟตซีฟูด” ใหทานไดอิ่มอรอยกับอาหารหลากหลาย อาทิ

อาหารทะเลสดๆ ระดับเดอรลักซจากทะเลใต อาหารขึ้นชื่อของเกาหลี ตอกบอกกี ซูชิ สลัดบาร เทมปุระ 

อาหารสไตลนานาชาติ  ผลไม ขนมเคก ไอศครีม และอื่นๆอกีมากมายให  ทานไดเลือกลิ้มรส รวมไปถึง

เคร่ืองดื่มตางๆและพิเศษฟรีเบียรไมอัน้ 

ที่พัก RHUNJU HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือ เทียบเทา 

 



 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 

จากนั้นนําทานสู ศูนยโสม (Ginseng Center) ศูนยโสมแหงนี้รัฐบาลรับรองคุณภาพวาผลิตจากโสมท่ี

อายุ 6 ป ซึ่งถือวาเปนโสมท่ีมีคุณภาพดีที่สุด  ภายในจะมีเจาหนาท่ีให

ความรูเกี่ยวกับตนโสมและการปลูกโสม พรอมอธิบายคุณสมบัติและ

ผลิตภัณฑท่ีผลิตจากโสม ใหทานไดเลือกซื้อโสมท่ีมีคุณภาพดีที่สุดและ

ราคาถูก กลับไปบํารุงรางกายหรือฝากญาติผูใหญท่ีทานรักและนับถือ 

 

จากนั้นพาทานเดินทางสูสนามบินเจจู เพื่อเดินทางไปสนามบินนานาชาติกิมแฮ ดวยเที่ยวบินในประเทศ  โดยสายการ

บิน EASTAR JET // JEJU AIR  (*สายการบินมีการเปลียนแปลงไดในระดับเทียบเทากัน และ ไฟลทภายใน

เวลาตามความเหมาะสมของผูจัดทํา)   

จากนั้นพาทานชมวิวเมือง ณ ปซูานทาวเวอร (Busan Tower) ตั้งอยูใน 

สวนยองดูซาน (Yongdusan Park) เปนอทุยานแหงชาติ ตั้งอยูบนเนิน

เขาใจกลางเมือง เปนสถานที่พักผอนหยอนใจ หอคอยนี้สูงประมาณ 

120 เมตร ถือเปน Landmark สําคัญของเมือง สําหรับชั้นแรกของ

หอคอย เปนบริเวณขายของท่ีระลึก และงานหตัถกรรมแบบดั้งเดิม

ของเกาหลี เชน  พวงกุญแจ, กระเปา, เคร่ืองปนดินเผา, ตุกตา และ

อื่นๆอีกมากมายคนที่มาเที่ยวที่นี่สวนมากจะเปนคูรัก ท้ังชาวเกาหลี

และนักทองเท่ียวตางชาติ คูรักสวนมากจะเตรียมกุญแจมาคลองตรงที่ราวระเบียลรอบฐานของหอคอย  เพราะ

มีความเชื่อวาคูรักท่ีไดมาคลองกุญแจที่นี่จะรักกันยาวนานตลอดไป (ราคาไมรวมคากุญแจ) สวนดานบนสุด

ของหอคอยเปนจุดสําหรับชมวิวทิวทัศนของเมืองปูซานแบบพาโนรามา 360 องศา 

กลางวัน  พรอมเสริฟดวยเมนู “จิมดัก” ไกอบซีอิ๊ว เปนเมนูอาหารเกาหลีพืน้เมืองด้ังเดิม จิมดักจานใหญนี้

ประกอบไปดวย ไกชิ้นโต มนัฝรั่ง วุนเสนเกาหลีนี้ทําจากมันฝร่ังทําใหเหนียวนุมเปนพิเศษ ผัดคลุกเคลากับ

ซอสสูตร  เฉพาะ เสิรฟพรอมขาวสวยรอนๆ  การรับประทานใชกรรไกรตัดเสนและไกใหเปนชิ้นเล็กพอดีคํา 

รับรองตองติดใจ 

บาย  จากนั้นพาทานเดินทางสู ดาวทาวน  แหลงชอปปงสินคาทองถิ่น ชื่อดัง 

อาทิเส้ือผา รองเทา กระเปา เคร่ืองสําอางค เคร่ืองประดับ NEW BALANCE , 

วันที่หาของการเดินทาง ศูนยโสม  - - สนามบินนานาชาติเชจู – สนามบนิกิมโป เมืองปูซาน – ปูซานทาวเวอร – ดาวทาวน  – 

Lotte Duty Free - สนามบินานานชาติสุวรรณภูมิ 



NIKE , ADIDAS สัมผัสประสบการณชอปปงท่ีเราใจที่สุดของคุณ (หมายเหตุ :ช็อปปง ดาวทาวนเชจู / ดาว

ทาวนปูซาน ขึ้นอยูกับไฟลทภายใน) 

จากนั้นนําทานชอปปงสินคาปลอดภาษี ลอตเต ดิวตี้ฟรี (Lotte Duty Free 

Shop) ที่นี่มีสินคาปลอดภาษีชั้นนําใหทานเลือกซื้อมากมายกวา 500  ชนิด  

น้ําหอม เสื้อผา เคร่ืองสําอางค กระเปา นาฬิกา เครื่องประดับ หลากหลายแบ

รนดดัง อาทิเชน Dior ,Chanel , Prada ,Louis Vuitton ,MCM ,Rolex   ฯลฯ 

 18.30 น. เหิรฟากลับสูประเทศไทย โดยสายการบิน EASTAR JET เท่ียวบินที่ ZE921 พรอมความประทับใจ 

 20.25 น. เหิรฟากลับสูประเทศไทย โดยสายการบิน JEJU AIR  เท่ียวบินท่ี 7C2251 พรอมความประทับใจ 

 

*สายการบินมีการเปลียนแปลงไดในระดับเทียบเทากัน  

*สายการบิน LOW COST ไมเสริฟอาหารบนเครื่องน้ําหนักกระเปา 15 กิโลกรัม 

23.45  น.  เดินทางถึงทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ และขอใหทานถึงบานอยางปลอดภัย 

***กรณทีี�กองตรวจคนเขา้เมอืงทั �งที�กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศที�ระบุในรายการเดนิทาง ทาง

บรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทั �งสิ�นและขอสงวนสทิธิ �ที�จะไมค่นืค่าบรกิารไมว่่ากรณใีดๆทั �งสิ�น ซึ�งอยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทั*** 

 ในกรณเีกดิเหตุสุดวสิยัต่างๆ เช่น กรณกีารล่าชา้ของสายการบนิ อุบตัเิหตุ ภยัธรรมชาต ิการนดัหยุดงาน การจราจรตดิขดั หรอืสิ�งของสญู

หายตามสถานที�ต่างๆ ที�เกดิขึ�นอยู่เหนือการควบคมุของบรษิทั และเจา้หน้าที� ที�จะส่งผลกระทบใหเ้สยีเวลาการท่องเที�ยวที�ระบุในโปรแกรม 

ผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเรยีกรอ้งค่าเสยีหาย ว่าดว้ยกรณใีดๆทั �งสิ�น ค่าเสยีเวลา ค่าเสยีโอกาส และค่าใชจ้่ายที�ลกูคา้ และบรษิทัจ่ายไปแลว้ 

 

 

อัตราคาบริการ 

พีเรียตเดนิทาง ผูใหญ 
เด็กไมเสริม

เตียง 
พักเดี่ยวเพิม่ 

พฤษภาคม : 22-26 , 23-27 , 24-28 , 28- 1มิ.ย. ,29 –2 มิ.ย. ,30 –3 มิ.ย. ,31 -4 มิ.ย. 17,900.-/คน 

5,900.- 

พฤษภาคม : 8-12 , 9-13 10-14 , 14-18 , 15-19 ,16-20 , 21-25 , 25-29 , 26-30 , 

27-31 

มิถุนายน :  1-5 , 2-6 , 3-7 

18,900.-/คน 

พฤษภาคม :, 20-24  19,900.-/คน 



โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา 

ทั้งนี้โดยคํานึงถึงความปลอดภัยและประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 

***หนังสือเดินทางตองเหลืออายุการใชงานไดไมนอยกวา 6 เดือน*** 

 

เงื่อนไขการใหบรกิารกรณีสํารองที่นั่ง  

***ราคาโปรโมชั่นชําระเงินเต็มจาํนวนเทานั้น หลังไดรบั invoice ***    

***ราคาปกติชําระเงินมัดจํา***   ทานละ 5,000 บาท  

 กรุณาชําระมัดจํา ภายใน 3 วันทําการ หลังไดรับ invoice พรอมแจงชื่อตามหนังสือเดินทาง และชําระทั้งหมดกอน

การเดินทาง30 วันหรือตามกําหนด Due date ระบุใน  Invoice** 

ราคานี้รวม 

-   คาตั๋วเครื่องบิน ตามที่ระบใุนรายการ ไป-กลับพรอมคณะ กรณีอยูตอตองเสียคาเปลี่ยนแปลงตั๋ว 

-   คาภาษีสนามบิน ทุกแหงที่มี   

-   คาอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ / คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ 

-   คาที่พักระดบัมาตรฐาน 3 คนื (พกัหองละ 2 ทาน)  

-   คารถรับ-สง และนําเที่ยวตามรายการ / คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละ 15 กก.  

-   คาหัวหนาทัวรผูชํานาญเสนทาง นําทานทองเที่ยวตลอดรายการในตางประเทศ 

-   คาประกันอบุัติเหตุระหวางเดนิทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม) 

 

ราคานี้ไมรวม 

-   คาทิปคนขับรถ และไกดทองถิ่นทานละ 700 บาท หรือ 20,000 วอน ตอทานตลอดทรปิ 

-   คาใชจายสวนตัว อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง, คาโทรศัพทสวนตัว, คาซักรีด, มินิบารในหอง, รวมถึง

คาอาหาร และ เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากทานตองการสั่งเพิ่ม กรุณาติดตอหัวหนาทวัรแลวจาย

เพิ่มเองตางหาก) 

-   คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% (ใบกรณีออกใบเสร็จเต็มรปูแบบ) 

-   คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระ ที่หนกัเกินสายการบินกําหนด (ปกติ 15 กก.) 

-   คาวีซาสําหรับพาสปอรต ตางดาว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1) พาสปอรต 2) ใบประจําตัวคนตางดาว 3) 

ใบสําคัญถิ่นที่อยู 4) สําเนาทะเบียนบาน(ถามี) 5) สมุดบัญชีเงินฝาก(ถามี) 6) รูปถายสี 2 นิ้ว 2 รูป แลวทางบริษทัฯ

จะเปนผูดําเนนิการยื่นวีซาใหทาน โดยจายคาบริการตางหาก (สําหรับหนังสือเดินทางตางดาว เจาของหนังสือ

เดินทางตองทําเรื่องแจงเขา-ออกดวยตนเองกอนจะยืน่วีซา) 

-  คาอาหารที่ลูกคารบัประทานทานนอกเหนือหรือเปลี่ยนแปลงจากที่โปรแกรมกําหนด หากลูกคาไม

สามารถรับประทานอาหารที่ทางทัวรจัดให กรุณาเตรียมอาหารสําเร็จรูปสวนตัวสํารองมาดวย 

กรณียกเลกิการเดินทาง 

- ยกเลิกกอนการเดินทาง 30  วันขึ้นไป ยึดมัดจํา 

- ยกเลิกการเดินทางไมถึง 30  วัน ยึดเงินคาทัวรทัง้หมด 



 (ราคาโปรโมชั่นไมสามารถยกเลิกการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงวนัเดินทางและผูเดนิทางไดในทุกกรณี )     

ชวงเทศกาลไมสามารถยกเลิกการเดินทางหรือเปลี่ยนช่ือผูเดนิทางได*** 

กรุปที่เดินทางตองการันตีมดัจํากับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศ หรือตางประเทศ รวมถึงเที่ยวบิน

พิเศษเชน Charter Flight, Extra Flight  จะไมมีการคนืเงนิมัดจํา หรอื คาทัวรทั้งหมด 

 

 

หมายเหตุ 

-  จํานวนผูเดินทาง ขั้นต่ํา ผูใหญ 25 ทาน ขึ้นไป 

-  ราคานี้เปนราคาสําหรับนักทองเที่ยวชาวไทยหรือผูถือหนงัสือเดนิทางไทยเทานัน้ (นักทองเที่ยว

ตางประเทศชําระเพิ่มทานละ 3,000 บาท) 

-   เที่ยวบิน ราคาและรายการทองเทีย่ว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึง

ผลประโยชนของผูเดนิทางเปนสาํคัญ 

- สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเทีย่วบินทั้งไปและกลับโดยมติองแจงใหทราบลวงหนา 

-   หนังสือเดินทาง ตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน และบรษิัทฯ รบัเฉพาะผูมจีุดประสงค

เดินทางเพื่อทองเที่ยว เทานั้น 

-   ทางบรษิัทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การประทวง, การนัด

หยุดงาน, การกอจลาจล หรือกรณีที่ทานถูกปฏเิสธ การเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาทีต่รวจคนเขาเมือง หรือ

เจาหนาที่กรมแรงงานทั้ง  จากไทย และตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนอืความรับผิดชอบของบรษิัทฯ 

-   ทางบรษิัทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษทัฯไมครบ อาทิ ไมเที่ยวบาง

รายการ, ไมทานอาหารบางมื้อ เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบรษิัทฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบ

เหมาขาดกอนออก เดินทางแลว 

-   ทางบรษิัทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิด

อุบัติเหตุทีเ่กิดจาก ความประมาทของตัวนักทองเที่ยวเอง 

-   ตั๋วเครื่องบินเปนตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงิน 

-   เมื่อทานตกลงชําระเงนิไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบรษิัทฯ ทางบรษิัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับ

ในเงื่อนไข ขอตกลงตางๆ ที่ไดระบุไวแลวทั้งหมด 

- ถาลูกคาไมเขารานคาชอปปงตามที่โปรแกรมกําหนด ทางแลนดปรบัเงินคาเขารานช็อปรานละ 3,000 

บาท 

- หองพัก (Double Bed // Twin Bed) เปน  ON REQUEST) ขึ้นอยูกับหองวาง ณ วันเขาพัก และโรงแรมที่

เขาพัก ไมสามารถ CONFIRM ใหได 

- ถาลูกคามีความประสงคขอแยกตวัจากทัวรหรือการทองเที่ยวกับคณะ ทางแลนดปรบัเงินวันละ 5,000 

บาท/ทาน 

- ขอสงวนสิทธิ์สําหรับลูกคาที่เดินทางทองเท่ียว และไปกลับพรอมกรุปเทานั้น 

 

 

 



 

 

 

***เนือ่งจากทางแลนดเกาหลี ไดรับแจงเตือนหลายครั้งจากกองตรวจคนเขาเมืองประเทศเกาหลีใต  และจากสายการบนิ เรื่องผูแอบแฝงมาเปน

นักทองเที่ยว แตไปดวยวัตถุประสงคอืน่ เชน ไปทํางาน แรงงานผิดกฎหมาย ดังนั้นตัง้แตวนัที่ 1 มนีาคม 2558 โปรแกรม JEJU&BUSAN  ทางแลนด

เกาหลีจําเปนตองเก็บคาประกันเพื่อใหลูกคาไป-กลับพรอมกรุปเทานั้น เปนจํานวนเงิน (10,000 บาท หรือ 300,000 วอน) หากลกูคาเปนนักทองเท่ียว

จริงๆ เดินทางทองเทีย่วพรอมกรุปและกลับพรอมกรุปตามโปรแกรมที่กําหนด สามารถขอรับเงินประกันนี้คนืเต็มจํานวน ดังนัน้จึงใครขอความ

รวมมือจากลกูคาปฎิบัตติามเงื่อนไขดังกลาว  (ขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินประกันกรณีลุกคาไมผานกองตรวจคนเขาเมือง หรือ กรมแรงงานทั้งท่ี

ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต)*** 


