
 

 

 
  
 

เกาหลใีต ้6 วนั 4 คืน 
 

กําหนดการเดินทาง 
 
 

วนัองัคารที� 23 เมษายน พ.ศ. 2562 (1)  กรุงเทพฯ – เกาหลใีต้ (ปูซาน) 
21.30น. คณะพร้อมกนัที�สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั�น 4 พบกับ

เจ้าหน้าที�ของบริษัทฯ คอยดูแลเช็คอินกระเป๋า  และหัวหน้าทัวร์ที�คอยดูแลอํานวยความสะดวก

ตลอดการเดินทาง  บริเวณแถว D สายการบินไทย  
 
วนัพุธที� 24 เมษายน พ.ศ. 2562 (2)            ปูซาน 
00.05 น. ออกเดินทางสู่เมืองปูซาน ประเทศเกาหลโีดยเที�ยวบินที� TG 650 
07.10 น. เดินทางถึงสนามบินปูซาน ประเทศเกาหลใีต ้เมืองท่าที�ใหญ่ที�สุดของเกาหลี และเป็นเมืองที�ใหญ่

อนัดับ 2 รองจากเมืองโซล นําท่านเดินทางสู่หมู่บ้านวฒันธรรมคมัชอน หรืออีกชื�อหนึ� ง 
Taeguekgo Village เมืองนี�ไดรั้บขนานนามวา่เป็นซานโตรินีแห่งเกาหลี เป็นชุมชมซึ� งตั�งอยู่ห่าง
จากตลาดซากลัชิของปูซานเพียง 30 นาที  

เที�ยง รับประทานอาหารกลางวนั เมนู BBQ BUFFET 
บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ทิศตะวนัตกของเขาโทฮนัซาน ที�ต ั�งของ วัดพูลกุกซา วดัใหญ่เก่าแก่และมี

ชื�อเสียงที�สุดของอาณาจกัรชิลล่าของคาบสมุทรเกาหลีในปัจจุบนั สะทอ้นถึงจิตวญิญาณของงาน
ศิลปะในอาณาจกัรชิลล่า และถือว่าเป็นสุดยอดของงานศิลปวฒันธรรมทางศาสนาพุทธเกาหลี 
ภายในวดัท่านจะพบสะพานหิน ที�สร้างตรงไปยังโบสถ์กลางเจดีย์ชั�นยอดสองลักษณะ  
พระพุทธรูปแกะสลกัปางต่าง ๆ ถือเป็นงานแกะสลกัที�สะทอ้นถึงความฉลาดของผูค้น แลว้นาํ
ท่านเดินทางไปชมมรดกทางวฒันธรรม ของโลกที�ถูกจดทะเบียนโดยองค์การยูเนสโก ขึ�นเขา
โทฮัมซาน เพื�อนมัสการพระพุทธรูปศักดิ� สิทธิ�  จากนั�นนําท่านเดินทางสู่ วัดแฮดงกุกซา 
(Haedong Yonggung Temple) ต ั�งอบู่บนชายฝั�ง เป็นวดัที�สร้างบนโขดหินริมชายหาดที�แตกต่าง
ไปจากวดัส่วนใหญ่  วดัแห่งนี�ถูกสร้างขึ�นโดยพระอาจารย ์Naong เมื�อปี 1376 ในช่วงรัชสมยัของ
กษตัริย ์Uwang แห่งราชวงศ์ Goryeo จากนั�นในปี 1970 วดัแห่งนี� ถูกฟื� นฟูและปรับปรุงอีกครั� ง 
ดว้ยความพถิีพิถนั เพื�อใหค้งไวซึ้�งเอกลกัษณ์และความงดงามแบบดั�งเดิม  

ค ํ�า รับประทานอาหารคํ�า ดว้ยเมนู SHABU SHABU   
นาํเขา้ที�พกั CROWN HARBOR HOTEL หรือ เทียบเท่า   
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วนัพฤหัสบดีที� 25 เมษายน พ.ศ. 2562 (3)   ปูซาน  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 นาํท่านออกเดินทางสู่ สวนยงดูซาน (Yongdusan Park) เป็นสถานที�ผกัผ่อนที�เหมาะสมกบัผูค้น

ทุกวยั บรรยากาศเงียบสงบ ภูมิทศัน์ที�สวยงาม เพลิดเพลินกับการเดินเล่นในสวนสวย ชม
ทศันียภาพ หรือ อิสระใหท้่านไดใ้หอ้าหารฝูงนกพิราบ จากนั�นนาํท่านขึ�นชม หอคอยพูซาน 1 ใน 
2 หอคอยของประเทศเกาหลีใต ้ที�สูงถึง 118 เมตรเหนือระดบันํ�าทะเล ชมทศันียภาพโดยรอบของ
เมือง และถา้อากาศแจ่มใส ท่านสามารถมองเห็นประเทศญี�ปุ่ นได ้ให้ท่านไดถ้่ายรูปเป็นที�ระลึก
กบันกัรบผูย้ิ�งใหญ่ นายพล ยี ชุน ชิน และรูปปั� นเต่า สัญลกัษณ์ของการมีอายุยืนยาว 

เที�ยง รับประทานอาหารกลางวนั เมนู บุลโกกิ  
บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ ถนนสายบันเทิง Nampodong Street สถานที�ต ั�งโรงหนงัมากมายของเมืองพู

ซาน และยงัเป็นสถานที�ดาราฮอลลีวูด้เกาหลีที�ไดรั้บรางวลัในแต่ละปี ไดม้าประทบัรอยมือไว้
เป็นที�ระลึก มีประติมากรรมทองแดงตั�งอยู่โดยทั�วไป เป็นจุดที�นกัท่องเที�ยวควรค่าแก่การมาเยี�ยม
ชมอย่างมาก จากนั�นนาํท่านชม ตลาดปลาซาลกาชิ เป็นตลาดคา้ปลาและอาหารทะเลที�ใหญที�สุด
ในเอเชียตะวนัออก และเป็นสถานที� ที�นกัท่องเที�ยวมาเมืองปูซาน ตอ้งเดินทางมาที�นี�  

คํ�า รับประทานอาหารคํ�า เมนู Jagal chi buffet  
นาํเขา้ที�พกั CROWN HARBOR HOTEL หรือ เทียบเท่า   
 
 
 

 
 
 
 
 

วนัศุกร์ที� 26 เมษายน พ.ศ. 2562 (4) ปูซาน – โซล พระราชวงัเคยีงด็อกกุง – คลองชองเก
ชอน – Duty Free – เมยีงดง   

เชา้          รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 นาํท่านเดินทางสู่ กรุงโซล โดนรถไฟด่วน KTX (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชม.)  
เที�ยง รับประทานอาหารกลางวนั บิบิมบบั + ซุป 
บ่าย นาํท่านชม พระราชวังเคียงด๊อกกุง สมบตัิแห่งชาติของเกาหลีใตอ้ีก 1 แห่งที�ไดรั้บการจดบนัทึก

ใหเ้ป็นมรดกโลกทางดา้นวฒันธรรม พระราชวงัแห่งนี�ถูกสร้างขึ�น ในสมยัราชวงศ์โชซอนนาน

กว่า 600 ร้อยปีมาแล้ว และได้รับการกล่าวกันว่าเป็นพระราชวงัที�มีแบบอย่างทางด้าน
สถาปัตยกรรมและวฒันธรรมทางภูมิประเทศที�สวยงามไร้ที�ติเลยทีเดียว ถึงเวลาจะผ่านมานาน
เพียงใดก็ไม่ทาํให ้ตาํหนกัอินชองจอน, ประตูชอนมุน, ประตูดงฮวามุน, แดโจจองและสิ�งต่างๆ 

ที�อยู่ภายในพระราชวงัแห่งนี�  มีความสวยงามลดลงแต่อย่างใด รวมไปถึง “พิวอนหรือสวนแห่ง
ความลบั”สวนที�มีชื�อเสียงมากที�สุดของเกาหลีใตภ้ายในสวนท่านจะประทบัใจกบัพระที�นั�งสระ
นํ�า บรรยากาศของตน้ไมใ้หญ่ที�ร่มรื�น นาํท่านเดินเก็บภาพที�ระลึก ณ คลองชองเกชอน สถานที�

Haedong Yonggung Temple 

Busan Tower Nampodong Street 
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เดทยอดฮิตของวยัรุ่นเกาหลี สร้างขึ�นเมื�อประมาณ 600 ปีที�แลว้ โดยคาํสั�งของกษตัริย์ยองโจ 
(กษตัริย์องค์ที� 21 ของราชวงศ์โชซอน) ใช้คนงานประมาณ 200,000 คน เพื�อปรับพื�นที�ให้

กระแสนํ� าไหลเป็นทางตรง ภายหลัง
สงครามเกาหลีพื�นที� ริมคลองได้กลาย
สภาพไปเป็นชุมชนแออัด นํ� า เ น่า เ สีย 

สิ�งแวดลอ้มโดนทาํลาย ต่อมาในปี 1960-
1970 ไดม้ีการปรับปรุงโดยมีการสร้างทาง
ด่วนยกระดบัขึ�นเหนือถนนที�เกิดจากการ

ปิดคลอง ผลที�ตามมาคือมีสิ� งก่อสร้าง
สมยัใหม่  และสิ�งอาํนวยความสะดวกทาง
ธุรกิจเกิดขึ�นมากมาย และในปัจจุบนัไดม้ี

โครงการฟื� นฟูคลองชองเกชอน โดยเริ� ม
เมื�อวนัที� 1 ก.ค. 2003 จนถึงวนัที� 1 ต.ค. 2005       จนกลายเป็นคลองสะอาด นํ� าสีฟ้าใส   การ
ฟื� นฟูคลองชองเกชอนครั� งนี�  ถือเป็นช่วงเวลาที�น่าจดจาํในการทาํให้กรุงโซลกลายเป็นเมืองที�มี

ความสมดุลระหว่างธรรมชาติ วฒันธรรม และประวตัิศาสตร์ ตามคลองชองเกชอนมีสิ� งที�
น่าสนใจมากมาย คุณจะไดเ้ห็นธรรมชาติกลางเมือง และสัมผสักบัประวตัิศาสตร์และวฒันธรรม
ของเกาหล ีเช่น ชองเก พลาซ่า, สะพานควงัทงเกียว, บนัชาโด (ภาพวาดขบวนแห่ของกษตัริยช์อง  

โจ), กาํแพงวฒันธรรม และกาํแพงแซกดง (กาํแพงสายรุ้ง)  สถานที�ต ั�งประตูโอกนัซูมุน, บริเวณ
ที�ใชซ้กัผา้ยุคโบราณ, กาํแพงแห่งความหวงั, กาํแพงนํ� าตกเป็นจงัหวะ, นํ� าพุอุโมงค์ จากนั�นนาํ
ท่านเดินทางสู่ DUTY FREE อิสระใหท้่านเลือกซื�อสินคา้แบรนดเ์นมปลอดภาษี จากนั�นนาํท่าน

สู่ตลาด เมียงดง หรือสยามสแควร์เกาหลี ท่านจะไดพ้บกบัสินคา้วยัรุ่นที�หลากหลาย อาทิเช่น 
เสื�อผา้บุรุษ-สตรี รองเทา้บุรุษ-สตรี เครื�องสําอางดงัๆของเกาหลี  เช่น ETUDE และ SKIN FOOD 
ซึ� งปัจจุบันได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในหมู่วยัรุ่น นักศึกษา ทั� งคนไทยและคนเกาหลี 

โดยเฉพาะราคาที�ถูกกว่าเมืองไทยเกือบเท่าตวั และยงัเต็มไปดว้ยแฟชั�นหน้าหนาว คุณภาพดี 
พร้อมทั�งเครื� องประดบัสวยงามต่างๆ เมียงดงแห่งนี� จะมีวยัรุ่นหนุ่มสาวชาวโสมไปรวมตวักนั 
บา้งก็นดัเดทรับประทานอาหาร บา้งก็รวมกลุ่มกนัไปจบัจ่ายใช้สอยเสื� อผา้วยัรุ่น อิสระให้ท่าน       

ชอ้ปปิ� งตามอธัยาศยั 
ค ํ�า รับประทานอาหารคํ�า Kalbi + Cheese 
 นาํเขา้ที�พกั SPLAISIR หรือเทียบเท่า  
 

วนัเสาร์ที� 27 เมษายน พ.ศ. 2562 (5) สวนสนุกลอ็ตเต้เวลิด์ -  ย่านช้อปปิ� งอแีด - OUTLET 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 นาํท่านเดินทางสู่ สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์ เป็นสวนสนุกในร่มที�ใหญ่ที�สุดของเกาหลี ตั�งอยู่ในเขต

ซมัซิล ภายในมีชอ้ปปิ� งมอลลข์นาดใหญ่มีสินคา้มากมาย  
เที�ยง รับประทานอาหารกลางวนัภายในสวนสนุก (Cash Back ท่านละ 5,000 วอน) 
บ่าย  จากนั�นอิสระใหท้่านไดช้อ้ปปิ� ง  เลือกซื�อสินคา้ตามอธัยาศยั จากนั�นนาํท่านเดินทางสู่ Premium 

Outlet at Gimpo พร้อมใหท้่านไดอ้ิสระชอ้ปปิ� งตามอธัยาศยั จากนั�นนาํท่าน เดินทางสู่ ย่านช้อป

Gyeongbokgung Palace 
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ปิ� งอีแด เป็นย่านชอ้ปปิ� งสินคา้แนววยัรุ่นแฟชั�นวยัใส จากนั�นอิสระให้ท่านไดช้้อปปิ� ง  เลือกซื�อ
สินคา้ตามอธัยาศยั  

ค ํ�า รับประทานอาหารคํ�า เมนู บูซิแก 
 นาํเขา้ที�พกั SPLAISIR หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัอาทิตย์ที� 28 เมษายน พ.ศ. 2562 (6) โชเกชา – ศูนย์การค้าโคเอก็ซ์ – ฮงอกิ – 
SUPERMARKET –กรุงเทพฯ  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 นาํท่านเดินทางสู่วดั โชเกชา (Jogyesa Temple) เป็นศูนย์กลางของพุทธศาสนานิกายเซนใน

ประเทศเกาหลีที�มีชื�อเสียง ตั�งอยู่ใจกลางเมืองจากนั�นนาํท่านเดินทางสู่ ศูนย์การค้าโคเอ็กซ์ 
(COEX Mall) อิสระใหท้่านเลือกซื�อสินคา้ตามอธัยาศยั 

เที�ยง รับประทานอาหารกลางวนั จิมดกั  
บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ถนน ฮงอิก ชอ้ปปิ� งย่านวยัรุ่น หลงัจากนั�นนาํท่านออกเดินทางสู่สนามบินเพื�อ

เตรียมตวัเดินทางกลบักรุงเทพฯ ระหวา่งทางนาํท่านสู่ SUPERMARKET เป็นร้านที�รวบรวมขนม
พื�นเมืองเกาหลีหลากชนิด รวมทั�งกิมจิ ไก่ตุ๋นโสมที�บรรจุอยู่ในถุงสุญญากาศ ตะเกียบ ถว้ยใส่ขา้ว
และของฝากของที�ระลึก 

17.30 น.  ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยเที�ยวบินที� TG 635 
19.10 น.  ถึงไทเป  
20.10 น.  ออกเดินทางต่อสู่กรุงเทพ  
22.50 น.  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ (อาคารผู้โดยสารขาเข้า ชั�น 2 ประตู บี และซี) 
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หมายเหตุ 
 ทุกท่านจะไดรั้บบริการนํ�าดื�ม ท่านละ 1 ขวด ทุกวนั 
 รายการนี�อาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมทั�งนี�ขึ�นอยู่กบัสภาวะของสายการบินโรงแรมที�พกั ภูมิอากาศ

ฯลฯ ตลอดจนสภาวะทางเศรษฐกิจและทางการเมือง 
 สําหรับท่านผูโ้ดยสารที�ยงัไม่ไดรั้บสัมภาระสามารถติดต่อไดท้ี� CALL CENTER เพื�อติดตามสัมภาระของ

ผูโ้ดยสารไดท้ี�หมายเลขโทรศพัท ์0-2130-0057-8, 0-2130-0060 ตลอด 24 ชั�วโมง 
 สงวนลิขสิทธิ�สําหรับท่านที�ต้องการเดินทางเพื�อท่องเที�ยวเท่านั�น และในกรณีที�ท่านถูกปฏิเสธการเข้าประเทศ

เกาหลีใต้ บริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั�งสิ�น รวมถึงค่าทัวร์ทั�งหมด 
 ในกรณีที�ท่านมีความประสงคท์ี�จะใช ้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีนํ�าเงิน) เดินทางกบัคณะทวัร์ทางบริษทัฯ 

ขอสงวนสิทธิ� ที�จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ�ง เพราะ 
หนังสือเดินทางราชการ ใช้สําหรับไปราชการเท่านั�น ไม่สามารถนาํมาใชใ้นการเดินทางไปท่องเที�ยวได ้

 

 

วางใจเมื�อไปกบั เอม็ ดี ทวัร์ 
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อตัราค่าบริการ  
สําหรับผูใ้หญ่ 15 ท่านขึ�นไป ต่อ 1 รถบสั  

 
ผูใ้หญ่หอ้งพกัคู่  ท่านละ  49,500.- บาท 
พกัหอ้งเดี�ยว เพิ�มท่านละ                    9,900.-บาท 
 
อัตรานี�รวม 
 ตั�วเครื�องบินระหวา่งประเทศชั�นทศันาจร ไป-กลบั ประเภท กรุ๊ป  
 ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหวา่งการเดินทาง (ไม่คุม้ครองโรคประจาํตวั) 
 ค่าใชจ้่ายในต่างประเทศ ประกอบดว้ย :- 

 ค่าที�พกั โรงแรม จาํนวน 4 คืน 
 ค่าอาหารเชา้ภายในโรงแรม 
 ค่ารถโคช้ปรับอากาศตลอดการเดินทาง 
 ค่าอาหารตามที�ระบุในรายการ 

 บริการนํ�าดื�มระหวา่งวนั 
 หวัหนา้ทวัร์ ที�คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 
ไม่รวม 
 ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดนิทาง 
 ภาษีมูลค่าเพิ�ม 7% 
 ไม่รวมบริการเสริม รถรับ – ส่ง ซึ�งแยกต่างหากจากคณะ  
 ค่าใชจ้่ายอนัเกิดจากการทาํหนงัสือเดินทางหายระหวา่งท่องเที�ยว 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตวั เช่น อาหาร และเครื�องดื�มที�สั�งพเิศษ / ค่าซกัรีด / ค่าโทรศพัท ์ฯลฯ 
 
หมายเหตุ 
1.  ราคานี�ไม่สามารถหกั ภาษี ณ ที�จ่ายจากราคาขายเตม็ได ้(สามารถหกั ณ ที�จ่ายไดจ้ากยอด 1000 บาท เท่านั�น)  
2.  ราคาและรายการนี�อาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมทั�งนี�ขึ�นอยู่กบัสภาวะของสายการบิน โรงแรมที�พกั   

ภูมิอากาศ ฯลฯ ตลอดจนสภาวะทางเศรษฐกิจและทางการเมือง 
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