เกาหลีใต้ 6 วัน 4 คืน
กําหนดการเดินทาง

วันอังคารที 23 เมษายน พ.ศ. 2562 (1)
21.30น.

คณะพร้ อ มกัน ทีสนามบินสุ วรรณภู มิอาคารผู้ โ ดยสารขาออกระหว่ า งประเทศ ชั น 4 พบกับ
เจ้ าหน้ าทีของบริ ษัทฯ คอยดูแลเช็คอินกระเป๋ า และหั วหน้ าทัวร์ ทีคอยดูแลอํานวยความสะดวก
ตลอดการเดินทาง บริ เวณแถว D สายการบินไทย

วันพุธที 24 เมษายน พ.ศ. 2562 (2)
00.05 น.
07.10 น.

เทียง
บ่าย

คํา

กรุงเทพฯ – เกาหลีใต้ (ปูซาน)

ปูซาน

ออกเดินทางสู่ เมืองปูซาน ประเทศเกาหลีโดยเทียวบินที TG 650
เดินทางถึงสนามบินปูซาน ประเทศเกาหลีใต้ เมืองท่าทีใหญ่ทีสุ ดของเกาหลี และเป็ นเมืองทีใหญ่
อัน ดับ 2 รองจากเมื อ งโซล นํา ท่ า นเดิ น ทางสู่ หมู่ บ้า นวัฒ นธรรมคัมชอน หรื อ อี ก ชื อหนึ ง
Taeguekgo Village เมืองนีได้รับขนานนามว่าเป็ นซานโตริ นีแห่งเกาหลี เป็ นชุ มชมซึ งตังอยู่ห่าง
จากตลาดซากัลชิของปูซานเพียง 30 นาที
รับประทานอาหารกลางวัน เมนู BBQ BUFFET
นําท่านเดินทางสู่ ทิศตะวันตกของเขาโทฮันซาน ทีตังของ วั ดพู ลกุกซา วัดใหญ่เก่ าแก่ และมี
ชือเสี ยงทีสุ ดของอาณาจักรชิลล่าของคาบสมุทรเกาหลีในปั จจุบนั สะท้อนถึงจิตวิญญาณของงาน
ศิลปะในอาณาจักรชิลล่า และถือว่าเป็ นสุ ดยอดของงานศิ ลปวัฒนธรรมทางศาสนาพุทธเกาหลี
ภายในวัด ท่า นจะพบสะพานหิ น ที สร้ า งตรงไปยัง โบสถ์ ก ลางเจดี ย์ ช ันยอดสองลัก ษณะ
พระพุทธรู ปแกะสลักปางต่าง ๆ ถือเป็ นงานแกะสลักทีสะท้อนถึงความฉลาดของผูค้ น แล้วนํา
ท่านเดินทางไปชมมรดกทางวัฒนธรรม ของโลกทีถูกจดทะเบียนโดยองค์การยูเนสโก ขึนเขา
โทฮัมซาน เพื อนมัส การพระพุ ท ธรู ป ศัก ดิสิ ท ธิ จากนันนํา ท่า นเดิน ทางสู่ วั ด แฮดงกุ ก ซา
(Haedong Yonggung Temple) ตังอบู่บนชายฝั ง เป็ นวัดทีสร้ างบนโขดหินริ มชายหาดทีแตกต่าง
ไปจากวัดส่ วนใหญ่ วัดแห่งนีถูกสร้ างขึนโดยพระอาจารย์ Naong เมือปี 1376 ในช่วงรัชสมัยของ
กษัตริ ย์ Uwang แห่งราชวงศ์ Goryeo จากนันในปี 1970 วัดแห่ งนี ถูกฟื นฟูและปรั บปรุ งอีกครั ง
ด้วยความพิถีพิถนั เพือให้คงไว้ซึงเอกลักษณ์และความงดงามแบบดังเดิม
รับประทานอาหารคํา ด้วยเมนู SHABU SHABU
นําเข้าทีพัก CROWN HARBOR HOTEL หรื อ เทียบเท่า

วันพฤหัสบดีที 25 เมษายน พ.ศ. 2562 (3)
เช้า

เทียง
บ่าย

คํา

ปูซาน

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านออกเดินทางสู่ สวนยงดูซาน (Yongdusan Park) เป็ นสถานทีผักผ่อนทีเหมาะสมกับผูค้ น
ทุก วัย บรรยากาศเงี ย บสงบ ภู มิทศั น์ ทีสวยงาม เพลิ ดเพลิ น กับการเดิน เล่ น ในสวนสวย ชม
ทัศนียภาพ หรื อ อิสระให้ท่านได้ให้อาหารฝูงนกพิราบ จากนันนําท่านขึนชม หอคอยพูซาน 1 ใน
2 หอคอยของประเทศเกาหลีใต้ ทีสู งถึง 118 เมตรเหนือระดับนําทะเล ชมทัศนียภาพโดยรอบของ
เมือง และถ้าอากาศแจ่มใส ท่านสามารถมองเห็นประเทศญีปุ่ นได้ ให้ท่านได้ถ่ายรู ปเป็ นทีระลึก
กับนักรบผูย้ ิงใหญ่ นายพล ยี ชุน ชิน และรู ปปั นเต่า สัญลักษณ์ของการมีอายุยืนยาว
รับประทานอาหารกลางวัน เมนู บุลโกกิ
นําท่านเดินทางสู่ ถนนสายบั นเทิง Nampodong Street สถานทีตังโรงหนังมากมายของเมืองพู
ซาน และยังเป็ นสถานทีดาราฮอลลีวดู ้ เกาหลีทีได้รับรางวัลในแต่ละปี ได้มาประทับรอยมือไว้
เป็ นทีระลึก มีประติมากรรมทองแดงตังอยู่โดยทัวไป เป็ นจุดทีนักท่องเทียวควรค่าแก่การมาเยียม
ชมอย่างมาก จากนันนําท่านชม ตลาดปลาซาลกาชิ เป็ นตลาดค้าปลาและอาหารทะเลทีใหญทีสุ ด
ในเอเชียตะวันออก และเป็ นสถานที ทีนักท่องเทียวมาเมืองปูซาน ต้องเดินทางมาทีนี
รับประทานอาหารคํา เมนู Jagal chi buffet
นําเข้าทีพัก CROWN HARBOR HOTEL หรื อ เทียบเท่า

Haedong Yonggung Temple

Busan Tower

วันศุ กร์ ที 26 เมษายน พ.ศ. 2562 (4)
เช้า
เทียง
บ่าย

Nampodong Street

ปูซาน – โซล พระราชวังเคียงด็อกกุง – คลองชองเก
ชอน – Duty Free – เมียงดง

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ กรุ งโซล โดนรถไฟด่วน KTX (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม.)
รับประทานอาหารกลางวัน บิบิมบับ + ซุ ป
นําท่านชม พระราชวังเคียงด๊ อกกุง สมบัติแห่งชาติของเกาหลีใต้อีก 1 แห่ งทีได้รับการจดบันทึก
ให้เป็ นมรดกโลกทางด้านวัฒนธรรม พระราชวังแห่งนีถูกสร้ างขึน ในสมัยราชวงศ์โชซอนนาน
กว่า 600 ร้ อ ยปี มาแล้ว และได้รั บ การกล่ า วกัน ว่า เป็ นพระราชวัง ที มีแ บบอย่ า งทางด้า น
สถาปั ตยกรรมและวัฒนธรรมทางภูมิประเทศทีสวยงามไร้ ทีติเลยทีเดียว ถึงเวลาจะผ่านมานาน
เพียงใดก็ไม่ทาํ ให้ ตําหนักอินชองจอน, ประตูชอนมุน, ประตูดงฮวามุน, แดโจจองและสิ งต่างๆ
ทีอยู่ภายในพระราชวังแห่งนี มีความสวยงามลดลงแต่อย่างใด รวมไปถึง “พิวอนหรื อสวนแห่ ง
ความลับ”สวนทีมีชือเสี ยงมากทีสุ ดของเกาหลีใต้ภายในสวนท่านจะประทับใจกับพระทีนังสระ
นํา บรรยากาศของต้นไม้ใหญ่ทีร่ มรื น นําท่านเดินเก็บภาพทีระลึก ณ คลองชองเกชอน สถานที
-2-

คํา

เดทยอดฮิตของวัยรุ่ น เกาหลี สร้ างขึนเมือประมาณ 600 ปี ทีแล้ว โดยคํา สังของกษัตริ ย์ยองโจ
(กษัตริ ย์อ งค์ที 21 ของราชวงศ์โ ชซอน) ใช้ค นงานประมาณ 200,000 คน เพือปรั บพืนทีให้
กระแสนํ าไหลเป็ นทางตรง ภายหลั ง
Gyeongbokgung Palace
สงครามเกาหลี พื นที ริ มคลองได้ก ลาย
สภาพไปเป็ นชุ ม ชนแออัด นํ าเน่ า เสี ย
สิ งแวดล้อมโดนทําลาย ต่อมาในปี 19601970 ได้มีการปรับปรุ งโดยมีการสร้ างทาง
ด่วนยกระดับขึนเหนื อถนนทีเกิ ดจากการ
ปิ ดคลอง ผลที ตามมาคื อ มี สิ งก่ อ สร้ า ง
สมัยใหม่ และสิ งอํานวยความสะดวกทาง
ธุ รกิจเกิดขึนมากมาย และในปั จจุบนั ได้มี
โครงการฟื นฟูคลองชองเกชอน โดยเริ ม
เมือวันที 1 ก.ค. 2003 จนถึงวันที 1 ต.ค. 2005 จนกลายเป็ นคลองสะอาด นําสี ฟ้าใส การ
ฟื นฟูคลองชองเกชอนครังนี ถือเป็ นช่วงเวลาทีน่ าจดจําในการทําให้กรุ งโซลกลายเป็ นเมืองทีมี
ความสมดุล ระหว่า งธรรมชาติ วัฒ นธรรม และประวัติศ าสตร์ ตามคลองชองเกชอนมีสิ งที
น่าสนใจมากมาย คุณจะได้เห็นธรรมชาติกลางเมือง และสัมผัสกับประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม
ของเกาหลี เช่น ชองเก พลาซ่ า, สะพานควังทงเกียว, บันชาโด (ภาพวาดขบวนแห่ของกษัตริ ยช์ อง
โจ), กําแพงวัฒนธรรม และกําแพงแซกดง (กําแพงสายรุ ้ ง) สถานทีตังประตูโอกันซู มุน, บริ เวณ
ทีใช้ซกั ผ้ายุคโบราณ, กําแพงแห่ งความหวัง, กําแพงนําตกเป็ นจังหวะ, นําพุอุโมงค์ จากนันนํา
ท่านเดินทางสู่ DUTY FREE อิสระให้ท่านเลือกซื อสิ นค้าแบรนด์เนมปลอดภาษี จากนันนําท่าน
สู่ ตลาด เมียงดง หรื อสยามสแควร์ เกาหลี ท่านจะได้พบกับสิ นค้าวัยรุ่ นทีหลากหลาย อาทิเช่ น
เสื อผ้าบุรุษ-สตรี รองเท้าบุรุษ-สตรี เครื องสําอางดังๆของเกาหลี เช่น ETUDE และ SKIN FOOD
ซึ งปั จจุบ ัน ได้รั บความนิ ย มเป็ นอย่ า งมากในหมู่ว ยั รุ่ น นัก ศึ ก ษา ทังคนไทยและคนเกาหลี
โดยเฉพาะราคาทีถูกกว่าเมืองไทยเกื อบเท่าตัว และยังเต็มไปด้วยแฟชันหน้าหนาว คุณภาพดี
พร้ อมทังเครื องประดับสวยงามต่างๆ เมียงดงแห่ งนี จะมีวยั รุ่ นหนุ่ มสาวชาวโสมไปรวมตัวกัน
บ้างก็นดั เดทรับประทานอาหาร บ้างก็รวมกลุ่มกันไปจับจ่ายใช้สอยเสื อผ้าวัยรุ่ น อิสระให้ท่าน
ช้อปปิ งตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารคํา Kalbi + Cheese
นําเข้าทีพัก SPLAISIR หรื อเทียบเท่า

วันเสาร์ ที 27 เมษายน พ.ศ. 2562 (5)
เช้า
เทียง
บ่าย

สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์ - ย่านช้ อปปิ งอีแด - OUTLET

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ สวนสนุกล็อตเต้ เวิลด์ เป็ นสวนสนุกในร่ มทีใหญ่ทีสุ ดของเกาหลี ตังอยู่ในเขต
ซัมซิ ล ภายในมีชอ้ ปปิ งมอลล์ขนาดใหญ่มีสินค้ามากมาย
รับประทานอาหารกลางวันภายในสวนสนุก (Cash Back ท่านละ 5,000 วอน)
จากนันอิสระให้ท่านได้ชอ้ ปปิ ง เลือกซื อสิ นค้าตามอัธยาศัย จากนันนําท่านเดินทางสู่ Premium
Outlet at Gimpo พร้ อมให้ท่านได้อิสระช้อปปิ งตามอัธยาศัย จากนันนําท่าน เดินทางสู่ ย่ านช้ อป
-3-

ปิ งอีแด เป็ นย่านช้อปปิ งสิ นค้าแนววัยรุ่ นแฟชันวัยใส จากนันอิสระให้ท่านได้ช้อปปิ ง เลือกซื อ
สิ นค้าตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารคํา เมนู บูซิแก
นําเข้าทีพัก SPLAISIR หรื อเทียบเท่า

คํา

Jogyesa Temple

Lotte World

Lotte World Tower

วันอาทิตย์ที 28 เมษายน พ.ศ. 2562 (6)
เช้า

เทียง
บ่าย

17.30 น.
19.10 น.
20.10 น.
22.50 น.

โชเกชา – ศูนย์การค้าโคเอ็กซ์ – ฮงอิก –
SUPERMARKET –กรุ งเทพฯ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่า นเดินทางสู่ วดั โชเกชา (Jogyesa Temple) เป็ นศู นย์กลางของพุทธศาสนานิ ก ายเซนใน
ประเทศเกาหลี ทีมีชื อเสี ย ง ตังอยู่ ใจกลางเมือ งจากนันนํา ท่านเดิน ทางสู่ ศู นย์ การค้ าโคเอ็กซ์
(COEX Mall) อิสระให้ท่านเลือกซื อสิ นค้าตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน จิมดัก
นําท่านเดินทางสู่ ถนน ฮงอิก ช้อปปิ งย่านวัยรุ่ น หลังจากนันนําท่านออกเดินทางสู่ สนามบินเพือ
เตรี ยมตัวเดินทางกลับกรุ งเทพฯ ระหว่างทางนําท่านสู่ SUPERMARKET เป็ นร้ านทีรวบรวมขนม
พืนเมืองเกาหลีหลากชนิด รวมทังกิมจิ ไก่ต๋ นุ โสมทีบรรจุอยู่ในถุงสุ ญญากาศ ตะเกียบ ถ้วยใส่ ขา้ ว
และของฝากของทีระลึก
ออกเดินทางกลับสู่ กรุ งเทพฯ โดยเทียวบินที TG 635
ถึงไทเป
ออกเดินทางต่อสู่ กรุ งเทพ
ถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ (อาคารผู้โดยสารขาเข้ า ชัน 2 ประตู บี และซี )

*** โปรดสอบถามเวลาทีแน่นอน (สนามบินสุ วรรณภูมิ) โทร. 0-2134-5483-4 หรื อ 0-2356-1111 กด 4 ***
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หมายเหตุ
 ทุกท่านจะได้รับบริ การนําดืม ท่านละ 1 ขวด ทุกวัน
ั สภาวะของสายการบินโรงแรมทีพัก ภูมิอากาศ
 รายการนีอาจเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสมทังนีขึนอยู่กบ
ฯลฯ ตลอดจนสภาวะทางเศรษฐกิจและทางการเมือง
 สําหรั บท่านผูโ้ ดยสารทียังไม่ได้รับสัมภาระสามารถติดต่อได้ที CALL CENTER เพือติดตามสัมภาระของ
ผูโ้ ดยสารได้ทีหมายเลขโทรศัพท์ 0-2130-0057-8, 0-2130-0060 ตลอด 24 ชัวโมง
 สงวนลิขสิ ทธิสํ าหรั บท่ านทีต้ องการเดินทางเพือท่ องเทียวเท่ านัน และในกรณีทีท่ านถูกปฏิเสธการเข้ าประเทศ
เกาหลีใต้ บริ ษัทจะไม่ รับผิดชอบค่ าใช้ จ่ายใดๆ ทังสิ น รวมถึงค่ าทัวร์ ทังหมด
ั ฯ
 ในกรณี ทีท่านมีความประสงค์ทีจะใช้ หนังสื อเดินทางราชการ (เล่ มสี นําเงิน) เดินทางกับคณะทัวร์ ทางบริ ษท
ขอสงวนสิ ทธิ ทีจะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง หรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึง เพราะ
หนังสื อเดินทางราชการ ใช้ สําหรั บไปราชการเท่ านัน ไม่สามารถนํามาใช้ในการเดินทางไปท่องเทียวได้


วางใจเมือไปกับ เอ็ม ดี ทัวร์
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อัตราค่าบริ การ
สําหรับผูใ้ หญ่ 15 ท่านขึนไป ต่อ 1 รถบัส
ผูใ้ หญ่หอ้ งพักคู่ ท่านละ
พักห้องเดียว เพิมท่านละ

49,500.- บาท
9,900.-บาท

อัตรานีรวม
 ตัวเครื องบินระหว่างประเทศชันทัศนาจร ไป-กลับ ประเภท กรุ๊ ป
 ค่าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างการเดินทาง (ไม่คมุ้ ครองโรคประจําตัว)
 ค่าใช้จ่ายในต่างประเทศ ประกอบด้วย : ค่าทีพัก โรงแรม จํานวน 4 คืน
 ค่าอาหารเช้าภายในโรงแรม
 ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดการเดินทาง
 ค่าอาหารตามทีระบุในรายการ
 บริ การนําดืมระหว่างวัน
 หัวหน้าทัวร์ ทีคอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
ไม่ รวม
 ค่าธรรมเนียมหนังสื อเดินทาง
 ภาษีมูลค่าเพิม 7%
 ไม่รวมบริ การเสริ ม รถรับ – ส่ ง ซึ งแยกต่างหากจากคณะ
 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการทําหนังสื อเดินทางหายระหว่างท่องเทียว
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว เช่น อาหาร และเครื องดืมทีสังพิเศษ / ค่าซักรี ด / ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
หมายเหตุ
1. ราคานีไม่สามารถหัก ภาษี ณ ทีจ่ายจากราคาขายเต็มได้ (สามารถหัก ณ ทีจ่ายได้จากยอด 1000 บาท เท่านัน)
2. ราคาและรายการนีอาจเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสมทังนีขึนอยู่กบั สภาวะของสายการบิน โรงแรมทีพัก
ภูมิอากาศ ฯลฯ ตลอดจนสภาวะทางเศรษฐกิจและทางการเมือง
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