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ซัปโปโร-โซล Korean Air
8 วัน 6 คืน ทริ ปเดียวครบทั้งฮอกไกโด (บินขึ้น-ลงซัปโปโร) + อิสระซัปโปโร 1 วัน และ โซล เกาหลีใต้
เที่ยว 2 ประเทศยอดนิยมญี่ปุ่นและเกาหลีใต้!!! พัก 3 คืนที่ฮอกไกโด และ 3 คืนที่เกาหลี ซัปโปโร โอตารุ ออนเซ็น โรง
งานชอคโกแลต ทานบุฟเฟ่ ต์ขาปูยกั ษ์ 3 ชนิด ช็อปปิ้ งที่ AEON และ Rera Outlet Mall พร้อมวันฟรี ที่ซปั โปโร 1 วัน เที่ยว
เกาหลีอีก 3 คืน ซูวอน โซล ยงอิน ตัว๋ FREE PASS เอเวอร์แลนด์ ป้ อมฮวาซอง บลูเฮ้าส์ พระราชวังเคียงบก นัมซานโซล
ทาวเวอร์ คลองชองเกชอน ช็อปปิ้ งที่ทงแดมุน เมียงดง Drum Cat Show
ราคาเริ่ มต้น 36,900บาท
ท่ าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
20.00 น.

คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ช่องทางเข้าที่ 6 แถว M เคาน์เตอร์สายการบินโคเรี่ ยน
แอร์ เจ้าหน้าที่จากบริ ษทั ฯ คอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและ
สัมภาระ

22.40 น.

เดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบินโคเรี่ ยน แอร์ เที่ยวบิน
ที่ KE 652
อินชอน - ชิโตเสะ - คลองโอตารุ - พิพธิ ภัณฑ์ กล่ องดนตรี - บุฟเฟ่ ต์ขาปูยกั ษ์ 3 ชนิดของฮอกไกโด

06.10 น.

เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน รอเปลี่ยนเครื่ องเพื่อเดินทางสู่เมืองชิโตเสะ บนเกาะฮ
อกไกโด ประเทศญี่ปุ่น

10.10 น.

เดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติเมืองชิโตเสะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินโคเรี่ ยน แอร์
เที่ยวบินที่ KE 765

12.55 น.

เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติเมืองชิโตเสะ บนเกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น หลังพิธีการ
ตรวจคนเข้าเมืองเรี ยบร้อยแล้ว นาท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ จากนั้นพาทุกท่านถ่ายภาพความ
สวยงาม คลองโอตารุ คลองสายวัฒนธรรมที่ดินแดนตะวันออกและตะวันตกผสมผสานกันได้
อย่างลงตัว และสามารถเลือกซื้อสิ นค้าพื้นเมืองจากร้านค้าต่างๆ ที่ถูกดัดแปลงมาจากโกดังเมื่อ
สมัยก่อน จากนั้นนาท่านเดินทางชม พิพธิ ภัณฑ์ กล่ องดนตรี มีเสี ยงต้อนรับท่านตั้งแต่กา้ วแรก
ทุกๆ 15 นาที จากเสี ยงระฆังของหอนาฬิกาที่ต้ งั เด่นอยูห่ น้าอาคารที่ถูกสร้างขึ้นนานนับศตวรรษคู่
กับเมืองโอตารุ ท่านจะได้ชมวิธีการผลิตกล่องดนตรี และเลือกซื้อกล่องดนตรี หลากหลายแบบ
หลากหลายขนาด หรื อแม้แต่ออกแบบกล่องดนตรี ของคุณเองที่มีเพียงชิ้นเดียวในโลก จากนั้นพา
ท่านเดินทางสู่เมืองซัปโปโร

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พิเศษ!!!! บุฟเฟ่ ต์ขาปูยกั ษ์ 3 ชนิดของฮอกไกโด (1)

คา่

นาท่านเข้าสู่ที่พกั APA Hotel Sapporo Susukino Eginishi หรื อเทียบเท่า

หน้า 1 | ทัวร์ เกาหลี-ญี่ปน
ุ่ ราคาถูกสุ ด http://www.facebook.com/tourtook (ทัวร์ถูก) อีเมล tourtook@gmail.com

ท ัวร์เกาหลี-ญีป
่ ่น
ุ ราคาถูกสุด ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาเทีย่ วเลขที่ 21/00618
ติดต่อที่ FACEBOOK http://www.facebook.com/tourtook (ทัวร์ถก
ู ) LINE ไลน์ @tourtook

อิสระตามอัธยาศัยทั้งวันทีซ่ ัปโปโร เลือกชมเมืองซัปโปโรได้ ด้วยตัวท่ านเอง
เช้ า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)
ให้ท่านได้อิสระทั้งวัน ท่านสามารถแวะเที่ยวชมสถานที่น่าสนใจต่างๆ ภายในตัวเมืองซัปโปโรได้
ด้วยคนเองอย่างง่ายดาย เช่น อาคารทีท่ าการรัฐบาลเก่ า หรื อ ทาเนียบอิฐแดง สร้างขึ้นในปี ค.ศ.
1888 สถาปั ตยกรรมนี้ถือเป็ นสัญลักษณ์ของเมืองซัปโปโร สไตล์การสร้างของโดมแปดเหลี่ยม
นามาจากรัฐแมสซาชูเสทท์ สหรัฐอเมริ กา ใช้อิฐในการก่อสร้างประมาณ 2.5 ล้านก้อน ผูท้ ี่
ออกแบบอาคารนี้ เป็ นสถาปนิกท้องถิ่น และใช้วสั ดุภายในประเทศ อาคารนี้เคยเป็ นอาคารที่ใหญ่
และสูงที่สุดในญี่ปุ่น และเป็ นสัญลักษณ์ของรัฐบาลเมจิ ต่อมาถูกไฟไหม้ทาให้ตอ้ งสร้างขึ้นมา
ใหม่ ในปี ค.ศ. 1911 ปัจจุบนั ได้อนุรักษ์ไว้เป็ นสมบัติทางวัฒนธรรม และใช้สาหรับต้อนรับบุคคล
สาคัญทางการเมืองของรัฐบาลญี่ปุ่น ผ่านไปชม หอนาฬิ กาโบราณโทเก็นได สถาปั ตยกรรมสไตล์
อเมริ กนั ตะวันตกสร้างขึ้นในปี 1878 โดยมหาวิทยาลัยฮอกไกโด ทุกชัว่ โมงเสี ยงระฆังยังคงดัง
กังวานบ่งบอกความมีชีวติ ชีวาของชาวฮอกไกโด หรื อชมความสวยงามของ สวนสาธารณะโอโดริ
ที่ได้รับการตกแต่งอย่างลงตัวด้วยน้ าพุและดอกไม้นานาพันธุ์ ทอดตัวยาวไปตามถนนใจกลาง
เมืองหรื อเลือกไปช้อปปิ้ งที่ยา่ น JR Station หรื อช้อปปิ้ งที่ ย่ านทะนุกโิ คจิ ซึ่งเป็ นย่านช้อปปิ้ งชื่อดัง
ของเมืองซัปโปโรซึ่งไม่อยูห่ ่างไกลกันนักที่ชาวต่างชาตินิยมมาเดินเล่นกันเป็ นอย่างมาก เพราะ
ที่นี่มีร้านขายของทั้งที่ระลึกของญี่ปุ่น สิ นค้าพื้นเมืองและสิ นค้าน่าซื้อหาสไตล์ญี่ปุ่นต่างๆ อีก
มากมาย (ไม่มีบริ การอาหารกลางวันและอาหารค่า)

คา่

พักที่ APA Hotel Sapporo Susukino Ekinishi หรื อเทียบเท่า
ตลาดปลานิโจ - โรงงานช็อคโกแลต - โนโบริเบ็ตสึ หุบเขาจิโกกุ - ภูเขาโชวะชินซง - ศูนย์ อนุรักษ์
หมี - ทะเลสาบโทยะ - ออนเซ็น

เช้ า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)
หลังอาหารเช้า นาท่านเดินทางสู่ ตลาดนิโจ ตลาดเช้าเมืองซัปโปโรที่จะเปิ ดขายสิ นค้านานาชนิด
เช่น อาหารทะเลสดๆ และผลไม้สดชื่อดังตามฤดูกาลของฮอกไกโด รวมไปถึงปูทาราบะเป็ นๆ ให้
ท่านเลือกซื้อกลับบ้านเป็ นของฝากได้ นับเป็ นตลาดที่มีชื่อเสี ยงและมีสินค้าให้เลือกมากมาย
หลากหลายชนิดแห่งหนึ่งของเกาะฮอกไกโด จากนั้นนาท่านสู่ โรงงานชอคโกแลต ชื่อดังของฮอก
ไกโดคือ ชิโร่ ยโคอิบิโตะ คุก้ กี้สไตล์ยโุ รปประเภทหนึ่ง ซึ่งมีลกั ษณะเป็ นชอคโกแลตแซนด์วชิ
ประกบด้วย White Choc หรื อ Black Choc สอดไส้ชอคโกแลตนมตรงกลาง หลังจากนั้นนาท่าน
เดินทางสู่ โนโบริเบ็ตสึ เมืองตากอากาศที่โด่งดัง สัมผัสอากาศบริ สุทธิ์ นาท่านชม หุบเขานรกจิโก
กุดานิ พบความมหัศจรรย์และน่าเกรงขามของธรรมชาติ ซึ่งยังคงมีควันพวยพุง่ จากน้พรุุ้ อนและ
บ่อโคลนเดือด

เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
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บ่ าย

จากนั้นพาท่านผ่านชมทิวทัศน์ ภูเขาไฟโชวะ ภูเขาไฟที่เกิดจากการสัน่ สะเทือนของเปลือกโลกใน
ปี 1943 ระเบิดประทุติดต่อกันนานถึง 2 ปี และเมื่อลาวาเย็นลงจับตัวแข็งขึ้น กลายเป็ นภูเขาสูงถึง
400 เมตร จากนั้นนาท่านชม ศู นย์ อนุรักษ์ หมี เพื่อชมความน่ารักฉลาดแสนรู ้ของหมีสีน้ าตาลนับ
100 ตัว ที่ใกล้สูญพันธุ์และหาดูได้ยาก ในญี่ปุ่นนี้จะพบเฉพาะบนเกาะฮอกไกโดเท่านั้น ชาวไอนุ
เชื่อกันว่าหมีสีน้ าตาลนี่ถือเป็ นสัตว์เทพเจ้าของพวกเขาอีกด้วย จากนั้นนาท่านสู่ ทะเลสาบโทยะ
ซึ่งอยูภ่ ายในอุทยานแห่งชาติชิคอ็ ทสึ -โทยะ ทะเลสาบแห่งนี้เกิดขึ้นจากการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อ
หลายแสนปี ที่แล้ว โดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็ นภูเขาสูงต่าโดยมีปากปล่องภูเขาไฟบางแห่งที่ยงั คงคุ
กรุ่ นอยู่ โดยสังเกตุได้จากไอน้ าร้อนที่พงุ่ ออกมาเป็ นควันขาวให้ได้เห็นกัน ดังนั้นที่นี่จึงเป็ นแหล่ง
ที่อาบน้ าแร่ แช่ออนเซ็นชั้นเยีย่ มสาหรับนักท่องเที่ยว และทะเลสาบแห่งนี้ยงั ถูกใช้ในการจัด
ประชุมกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมหรื อ G8 เมื่อปี 2551 และยังมีจุดเด่นคือเกาะกลางที่ผดุ ขึ้นกลาง
ทะเลสาบ หลังจากนั้นนาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั ที่มีบริ การอาหารค่าและ ออนเซ็น ให้ท่านได้ผอ่ น
คลายความเมื่อยล้าจากการเดินทาง

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร ของโรงแรม (5)

คา่

นาท่านเข้าสู่ที่พกั Jozankei Grand Hotel หรื อเทียบเท่า
เรระ พรี่เมีย่ ม เอ้ าท์ เล็ตมอลล์ - ชิโตเสะ - อินชอน - ซู วอน

เช้ า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)
หลังอาหารเช้า นาท่านเดินทางสู่เมืองชิโตเสะ จากนั้นให้ท่านได้ละลายเงินเยนที่ ห้ างเรระ เอ้ าท์
เล็ตมอล์ แหล่งรวมสิ นค้าแบรนด์เนมชื่อดัง และสิ นค้าอื่นมากมายหลายยีห่ อ้ เช่น Polo Ralph
Lauren , Casio , Coach , Diesel , Gap , Croc ฯลฯ (ไม่มีบริ การอาหารกลางวัน)

14.15 น.

เดินทางสู่อินชอน ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบินโคเรี่ ยน แอร์ เที่ยวบินที่ KE 766

17.10 น.

เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ เมื่อผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว
มัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นนาท่านเดินทางสู่ เมืองซู วอน เมืองเก่าแก่ที่อยูห่ ่างจากตัวเมืองกรุ งโซลไป
ประมาณ 30 ก.ม. เป็ นเมืองที่ใหญ่ที่สุดที่ต้งั อยูใ่ นจังหวัดคย็องกี ซึ่งเป็ นจังหวัดที่มีประชากร
หนาแน่นที่สุดในเกาหลีใต้ เมืองแห่งนี้สวยงามด้วยความเก่าแก่ของโบราณสถาน

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร อาหารแบบชาบู ชาบู สไตล์เกาหลี (7)
นาท่านเข้าสู่ที่พกั River Hotel หรื อเทียบเท่า
ป้อมฮวาซอง - เอเวอร์ แลนด์ พร้ อมเครื่ องเล่ นไม่ จากัด - กรุงโซล - ตลาดทงแดมุน

เช้ า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (8)
จากนั้นท่านเดินทางสู่เมืองซูวอน อยูท่ างตอนใต้ของกรุ งโซล ห่างจากโซลประมาณ 30 กิโลเมตร
เป็ นเมืองที่ใหญ่ที่สุดที่ต้ งั อยูใ่ นจังหวัดคย็องกี ซึ่งเป็ นจังหวัดที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดในเกาหลี
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ใต้ เมืองแห่งนี้สวยงามด้วยความเก่าแก่ของโบราณสถาน สถาปั ตยกรรมที่มีชื่อเสี ยงและเป็ นดึงดูด
นักท่องเที่ยวมากที่สุด คือ ป้อมฮวาซอง ป้ อมปราการและกาแพงโบราณที่ยงั คงสภาพสมบูรณ์
ที่สุด สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชองโจ กษัตริ ยอ์ งค์ที่ 22 แห่งราชวงศ์โชซอน ปี ค.ศ.1794
จุดประสงค์เพื่อย้ายหลุมศพของพระบิดา ป้ อมฮวาซอง ทอดตัวยาว 5.5 กิโลเมตร ตามแนวไหล่เขา
และที่ราบ โอบล้อมเมืองซูวอนไว้
เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารแบบคาลบิ หรื อหมูยา่ งบนเตาถ่านแบบเกาหลี
ดั้งเดิม และตัดเป็ นชิ้นพอคา พร้อมเครื่ องเคียงและข้าวสวยร้อน (9)

บ่ าย

หลังอาหารให้ท่านสนุกสนานไปกับ สวนสนุกเอเวอร์ แลนด์ สวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของ
ประเทศ ตั้งอยูบ่ นทาเลสวยกลางหุบเขา ในเมืองยงอินทางตอนใต้ของกรุ งโซล ได้รับการขนาน
นามว่าเป็ น ดิสนีย์แลนด์ แห่ งเกาหลี ที่นี่ถูกออกแบบให้แตกต่างกันในแต่ละโซน ได้แก่ สวนสัตว์,
Global Fair, European Adventure, Magic Land, American Adventure และ Ever land Speedway
นอกจากนี้ยงั มีสวนสี่ ฤดูซ่ ึงปลูกดอกไม้ในแต่ละฤดูกาล และมีการตกแต่งสวนสนุกให้เข้ากับ
บรรยากาศของเทศกาลนั้นๆ โดยมีบริ ษทั ซัมซุงเป็ นเจ้าของสวนสนุกแห่งนี้ (รวมค่าเข้าสวนสนุก
แบบ Unlimited แล้ว) หรื อนัง่ รถเข้าไปชมสวนสัตว์ซาฟารี ซึ่งมี ไลเกอร์ สัตว์ลูกผสมระหว่างพ่อ
สิ งโตกับแม่เสื อที่หาชมได้ที่นี่ที่เดียวเท่านั้น หรื อเลือกสนุกกับเครื่ องเล่นหวาดเสี ยว เช่น รถไฟ
เหาะตีลงั กา โรงภาพยนตร์ซีมูเลเตอร์ ก่อนจะนาท่านเดินทางเข้าสู่ กรุ งโซล เมืองหลวงของ
ประเทศเกาหลีใต้ ให้ท่านได้อิสระที่ ตลาดทงแดมุน หรื อเปรี ยบเทียบได้กบั เป็ นย่านประตูน้ ้ าของ
เกาหลี ตลาดแห่งนี้ท่านสามารถช้อปปิ้ งสิ นค้าที่หลากหลาย และสามารถต่อราคาได้อีกด้วย มีร้าน
รวงมากมาย มีหา้ งขายเสื้ อผ้าที่ทนั สมัยอยูด่ ว้ ยกว่า 10 ห้าง ตั้งอยูท่ ่ามกลางบรรยากาศแบบโบราณ
บางร้านเปิ ด 24 ชัว่ โมงและมีแสงสี และดนตรี ตลอดคืน สิ นค้าที่มีมากที่สุดในตลาดนี้ คือ เสื้ อผ้า
เครื่ องแต่งกาย เครื่ องหนัง ชุดสุภาพสตรี และเด็ก เครื่ องนอน เครื่ องใช้ในบ้าน รองเท้า เครื่ องกีฬา
ต่างๆ

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร อาหารแบบบุลโกกิ หรื อบาร์บีคิวสไตล์เกาหลี ที่ประกอบไป
ด้วยเนื้อวัน หรื อเนื้อหมู และปลาหมึก ทานคู่กบั ข้าวสวนและเครื่ องเคียงอื่นๆ (10)

คา่

นาท่านเข้าสู่ที่ Prime Hotel หรื อเทียบเท่า
นัมซานโซลทาวเวอร์ - ศูนย์ โสม - คลองชองเกชอน - DUTY FREE - ช็อปปิ้ งเครื่ องสาอางค์ สมุนไพรฮอกเก้นามู - ตลาดเมียงดง

เช้ า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (11)
นาท่านชม นัมซานโซลทาวเวอร์ (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์) สัญลักษณ์ที่สาคัญแห่งหนึ่งของกรุ งโซล
ตั้งอยูบ่ นเขานัมซานซึ่งสามารถมองลงมาเห็นทิวทัศน์ได้ทวั่ ทั้งกรุ งโซล เป็ นสถานที่ยอดนิยมที่
หนุ่มสาวเกาหลีเดินทางมาสัมผัสบรรยากาศ LOVE KEY CEREMONY เป็ นสถานที่สุดโรแมน
ติก ที่บรรดาคู่รักเกาหลีนิยมนาแม่กญ
ุ แจซึ่งเขียนคาพูดจากใจหรื อบทกลอนลึกซึ้งมาคล้องกัน ซึ่ง
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เป็ นความเชื่อว่าหากทาแล้วจะรักกันและไม่พรากจากกันไปตลอดกาล นอกจากนี้โซลทาวเวอร์ยงั
เป็ นสถานที่ถ่ายทาละครเกาหลีแนวน่ารักๆ เรื่ อง “กับดักหัวใจยัยแม่มด” อีกด้วย จากนั้นนาท่านสู่
ศู นย์ โสมเกาหลี ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่มีอายุ 6 ปี ซึ่งถือ ว่าเป็ นโสมที่มีคุณภาพ
ดีที่สุดชมวงจรชีวติ ของโสม พร้อมให้ท่านได้เลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด และราคาถูกกว่าไทย
ถึง 2 เท่า กลับไปบารุ งร่ างกายหรื อฝากญาติผใู ้ หญ่ที่ท่านรักและนับถือ จากนั้นนาท่านชม คลอง
ชองเกชอน คลองที่ถูกสร้างมาตั้งแต่สมัยพระเจ้ายองโจแห่งราชวงศ์โชชอน อายุเก่าแก่กว่า 600 ปี
เดิมเป็ นคลองน้ าเน่าเสี ยและมีสภาพเสื่ อมโทรม และเป็ นที่อยูข่ องชุมชนแออัด จนมีการสร้างทาง
ด่วนทับคลองจนกลายเป็ นคลองร้าง ต่อมาปี 2003 รัฐบาลได้บูรณะคลองใหม่ทุบทางด่วนทิ้ง แล้ว
ทุ่มงบกว่า 386 พันล้านวอน พัฒนาจนน้ าใสสะอาด เป็ นสถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจสุดฮิตของ
ชาวกรุ งโซลและนักท่องเที่ยว
เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารแบบซัมแกทัง หรื อไก่ต๋ นุ โสมเกาหลี (12)

บ่ าย

ช้อปปิ้ งสิ นค้าปลอดภาษีที่ Duty Free ที่นี่มีสินค้าชั้นนาให้ท่านเลือกซื้อมากมายกว่า 500 ชนิด
อาทิ น้ าหอม เสื้ อผ้า เครื่ องสาอาง กระเป๋ า นาฬิกา เครื่ องประดับ ฯลฯ จากนั้นนาท่านเดินทางไป
ดูแลสุขภาพกันที่ ศูนย์สมุนไพรเกาหลี ฮอกเก้ นามู ซึ่งเป็ นสมุนไพรที่ทวั่ โลกยอมรับ รวมถึง
สถาบันต่างๆ ว่าเป็ นสมุนไพรที่มีคุณภาพดีที่สุดในการบารุ งตับและดูและตับของเรา ซึ่งจะเป็ น
สมุนไพรที่หาได้ยากในปัจจุบนั ท่านจะได้ชมการสาธิต การทดลองว่าสมุนไพรชนิดนี้มีคุณค่า
เพียงใดต่อโลกใบนี้ จากนั้นนาท่านสู่ ร้ านเครื่ องสาอางค์ เกาหลี เป็ นศูนย์รวมของเครื่ องสาอางของ
เกาหลี อาทิเช่น ROJUKISS, LOTREE, ETUDE และอีกมากมายหลากหลายแบรนด์เนมที่นาเข้า
มาจากทัว่ โลกอิสระท่านเลือกซื้อได้ตามอัธยาศัย จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ตลาดเมียงดง แหล่งช
อปปิ้ งขึ้นชื่อและสถานที่รวมแฟชัน่ ชั้นนาของกรุ งโซล หรื อที่คนไทยรู ้จกั ในชื่อของ สยามแสควร์
เกาหลี ท่านจะได้พบกับสิ นค้าวัยรุ่ นมากมายหลากหลายยีห่ อ้ ไม่วา่ จะเป็ นเครื่ องสาอางค์ยหี่ อ้ ดังๆ
อย่าง THE SKIN FOOD, THE FACE SHOP, ETUDE HOUSE, MISSHA ฯลฯ เสื้ อผ้าแฟชัน่ มี
สไตล์, รองเท้าส้นสูงน่ารักๆ, รองเท้าผ้าใบเก๋ ๆ ร้านกระเป๋ าแฟชัน่ รวมถึงเครื่ องประดับต่างๆ
นอกจากนี้ยงั มีร้านอาหารและร้าน คาเฟ่ น่ารักๆ ฯลฯ ซึ่งที่นี่จะมีวยั รุ่ นหนุ่มสาวเกาหลีไปรวมตัว
กันมากมาย

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร อาหารแบบบิบิมผับ และชาบูชาบู (13)

คา่

พักที่ Prime Hotel หรื อเทียบเท่า
บลูเฮ้ าส์ - พระราชวังเคียงบก - พิพธิ ภัณฑ์ คติชนพืน้ บ้ านแห่ งชาติเกาหลี - นา้ มันสนเข็มแดง ซุปเปอร์ มาร์ เก็ต - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ

เช้ า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (14)
หลังอาหารเช้านาท่านผ่านชม บลูเฮ้ าส์ ทาเนียบของประธานาธิบดี แวะถ่ายรู ปเป็ นที่ระลึกที่
อนุสาวรี ยร์ ู ปนกฟี นิกซ์ สัญลักษณ์ความเป็ นอมตะ พร้อมชมทัศนียภาพอันสวยงามของภูเขารู ปหัว
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มังกรและวงเวียนน้ าพุซ่ ึงถือว่าเป็ นจุดที่มีฮวงจุย้ ที่ดีที่สุดของกรุ งโซล จากนั้นนาท่านชม
พิพธิ ภัณฑ์ คติชนพื้นบ้ านแห่ งชาติเกาหลี ชมประวัติยอ้ นเรื่ องราวและสัมผัสกับวิถีชีวติ ความ
เป็ นมาของคนเกาหลีต้งั แต่ยคุ โบราณจนถึงปัจจุบนั ผ่านทางห้องแสดงหุ่นจาลองซึ่งท่านจะได้ซึม
ซับวิถีชีวติ ที่แสดงวัฒนธรรมและธรรมเนียมประเพณี ต่างๆ ที่ผา่ นมากว่า 5,000 ปี จากนั้นนาท่าน
ชม พระราชวังเคียงบกกุง พระราชวังเก่าแก่ที่สุดของราชวงศ์โชซอน สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1394 โดย
ใช้เป็ นศูนย์กลางการปกครองในสมัยโบราณ โดยเป็ นทั้งที่ประทับและฐานอานาจของพระเจ้าแท
จอนและต่อเนื่องมาถึงกษัตริ ยใ์ นราชวงศ์โชซอน พระที่นงั่ คึนชองจอนถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็ นที่วา่
ราชการ ต่อมาคณะปกครองเกาหลีของญี่ปุ่นได้สร้างอาคารรัฐสภาขนาดยักษ์ข้ ึนคัน่ แสดงถึงความ
ต้องการตัดความผูกพันระหว่างพระราชวงศ์กบั ราษฎร อาคารหลังนี้ได้ถูกรื้ อถอนไปในโอกาส
ครบรอบ 50 ปี ของการปลดแอกจากญี่ปุ่น ภายในเขตพระ ราชวังยังมีพระตาหนักเคียวฮเวรู
ลักษณะเป็ นอาคารสองชั้น โดยตัวพระตาหนักถูกสร้างให้ยนื่ ออกไปกลางสระน้ า ที่เต็มไปด้วยฝูง
หงส์ สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็ นสถานที่สาหรับจัดงานเลี้ยงพระราชทาน พระราชวังนี้ถือเป็ นพระราชวังที่
ใหญ่ที่สุดของเกาหลีประกอบด้วยหมู่อาคารต่างๆ มากมายอาทิ พลับพลากลางน้ า, ท้องพระโรงที่
ใช้ออกว่าราชการ ฯลฯ
เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารแบบจิมทัค หรื อน่องไก่น่ ึงผัดซอสแดงกับวุน้ เส้น
เหนียวนุ่ม (15)

บ่ าย

แวะร้านยาเพื่อสุขภาพอีกชนิดที่มีชื่อเสี ยงของเกาหลี นา้ มันสนเข็มแดง ซึ่งสกัดมาจากเมล็ดของ
ต้นสนเข็มแดงจากยอดเขาที่ประเทศเกาหลีเหนือมาผลิตโดยใช้เทคโนโลยีพร้อมกับการวิจยั ที่
ประเทศเกาหลีใต้ ออกมาเป็ นน้ ามันสนเข็มแดงที่มีสรรพคุณช่วยลดไขมันและคอเรสเตอรอลได้
เป็ นอย่างดี หลังจากนั้นนาท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานอินชอนเพื่อเดินทางกลับสู่กรุ งเทพฯ โดย
ระหว่างทางนาท่านช้อปปิ้ งที่ ซุปเปอร์ มาร์ เก็ต ซึ่งมีสินค้าต่างๆ มากมายให้เลือกซื้อหาเป็ นของ
ฝาก เช่น กิมจิ บะหมี่ก่ ึงสาเร็จรู ปหรื อมาม่าเกาหลี สาหร่ าย ขนมขบเคี้ยว ลูกอม ผลไม้ตามฤดูกาล
และของที่ระลึกต่างๆ

17.40 น.

ออกเดินทางกลับสู่กรุ งเทพฯ โดยสายการบินโคเรี่ ยน แอร์ เที่ยวบินที่ KE 651

21.10 น.

เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

วันที่เดินทาง

ผูใ้ หญ่

เด็ก
พักเดี่ยว
มีเตียง ไม่มีเตียง

หมายเหตุ

19-26 ก.ย. 60

36,900

36,900

34,900

8,500

-

17-24 ต.ค. 60

38,900

38,900

36,900

9,500

-

24-31 ต.ค. 60

38,900

38,900

36,900

9,500

-
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31 ต.ค. - 07 พ.ย.
60

38,900

38,900

36,900

9,500

-

21-28 พ.ย. 60

36,900

36,900

34,900

8,500

-

05-12 ธ.ค. 60

37,900

37,900

35,900

9,000

-

ราคานี้รวม
- ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ โดยสายการบินโคเรี่ ยน แอร์
- โรงแรมที่พกั 3 คืนที่ญี่ปุ่น และ 3 คืนที่เกาหลี
- ค่ารถรับส่ง และนาเที่ยวตลอดการเดินทาง
- ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวทุกแห่ง ตามที่ระบุในรายการ
- อาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
- มัคคุเทศก์ผชู ้ านาญเส้นทาง คอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
- ประกันอุบตั ิเหตุ วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
- ภาษีสนามบินทุกแห่ง ภาษีน้ ามัน และค่าธรรมเนียมการบินทุกชนิดที่มี
*** ผูเ้ ดินทางที่มีอายุ 70-74 ปี บริ ษทั ประกันจะให้ความคุม้ ครองครึ่ งหนึ่ง อายุเกิน 75 ปี ขึ้นไป บริ ษทั ประกันจะไม่ให้
ความคุม้ ครอง***
ราคานี้ไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวทุกชนิด และค่าทิปไกด์และคนขับรถทั้งที่ญี่ปุ่นและเกาหลี (ท่านละ 1,550 บาท โดยชาระก่อนเดินทาง
พร้อมค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ)
- ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณี เป็ นทัวร์กรุ๊ ปเหมา)
- ค่าขนกระเป๋ าของสายการบิน กรณี น้ าหนักเกิน 20 ก.ก. ต่อท่าน
หมายเหตุ
- มัดจาทัวร์ทนั ทีที่กรุ๊ ปยืนยันการเดินทาง ท่านละ 10,000 บาท ส่วนที่เหลือชาระก่อนออกเดินทาง 20 วัน
- ทัวร์ทุกกรุ๊ ปของบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์เดินทางโดยลูกค้าจานวนตั้งแต่ 30 ท่านขึ้นไป
- บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา และรายการทัวร์บางอย่างโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- บริ ษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบต่อความล่าช้า หรื อบกพร่ องอันเนื่องจากสายการบิน อุบตั ิเหตุ การประท้วงหยุดงาน เหตุ
สุดวิสยั หรื อภัยทางธรรมชาติทุกชนิด หรื อการถูกห้ามเข้าประเทศ ไม่วา่ ด้วยเหตุผลใดๆ ทั้งสิ้น
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