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ซัปโปโร-ฮาโกดาเตะ-อาโอโมริ-โซล Korean Air
9 วัน 7 คืน (บินลงซัปโปโร เที่ยวฮาโกดาเตะ นัง่ ชินกังเซ็น กลับทางอาโอโมริ แวะเที่ยวเกาหลีใต้)
เทีย่ ว 2 ประเทศญีป่ ุ่ น+เกาหลี 9 วัน 7 คืน พักทีญ
่ ี่ปนุ่ 4 คืนและเกาหลี 3 คืน
สัมผัสรถไฟชินคันเซ็นขบวนฮายาบูสะที่เร็ วที่สุดในญี่ปุ่นนัง่ ยาวจากฮาโกดาเตะสู่อาโอโมริ !!!
เที่ยวอาโอโมริ ขึ้นกระเช้าชมภูเขา 4 ฤดูฮคั โคดะ ปราสาทฮิโรซากิ พิพิธภัณฑ์เนบุตะวาราเสะ ฮาโกดาเตะ ย่านเมืองเก่าโม
โตมาชิ กระเช้าขึ้นภูเขาฮาโกดาเตะ ไนท์ววิ ตลาดยามเช้า โกดังอิฐแดงคาเนะโมริ ป้ อมโกะเรี ยวคาคุ อุทยานโอนุมะ
ทะเลสาบโทยะ ภูเขาโชวะชินซํัง ศูนย์อนุรักษ์หมี ออนเซ็น โนโบริ เบ็ทสึ บ่อนรกจิโกกุดานิ คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่อง
ดนตรี โรงงานชอคโกแลตอิชิยะ บุฟเฟ่ ต์ขาปูยกั ษ์ฮอกไกโด เรระเอ้าท์เล็ตมอลล์
เที่ยวเกาหลีอีก 3 คืน ซูวอน โซล ยงอิน ตัว๋ FREE PASS เอเวอร์แลนด์ ป้ อมฮวาซอง บลูเฮ้าส์ พระราชวังเคียงบก นัมซาน
โซลทาวเวอร์ คลองชองเกชอน ช้อปปิ้ งที่ทงแดมุน เมียงดง
ราคาเริ่ มต้น 47,900บาท
ท่ าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
21.45 น.

คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ช่องทางเข้าที่ 6 แถว M เคาน์เตอร์สายการบินโคเรี่ ยน
แอร์ เจ้าหน้าที่จากบริ ษทั ฯ คอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและ
สัมภาระ
กรุงเทพฯ - อินชอน - ชิโตเสะ - ซัปโปโร - ทาเนียบอิฐแดง - สวนโอโดริ - หอนาฬิ กาโทเก็นได มิตซุยเอ้ าท์ เล็ทมอลล์ - บุฟเฟ่ ต์ขาปู 3 ชนิด

00.10 น.

เดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบินโคเรี่ ยน แอร์
เที่ยวบินที่ KE 658

07.45 น.

เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน รอเปลี่ยนเครื่ องเพื่อเดินทางสู่เกาะฮอกไกโด ประเทศ
ญี่ปุ่น

10.10 น.

เดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติเมืองชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด โดยสายการบินโคเรี่ ยน แอร์
เที่ยวบินที่ KE 765

12.55 น.

เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติชิโตเสะ บนเกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารของโรงแรม อาหารแบบชุด ไคเซกิ สไตล์ญี่ปุ่น (1)

คา่

พักที่ APA Hotel หรื อเทียบเท่า
โรงงานชอคโกแลตอิชิยะ - คลองโอตารุ - พิพธิ ภัณฑ์ กล่ องดนตรี - อิสระช้ อปปิ้ งที่ AEON - โนโบ
ริเบ็ทสึ - บ่ อนรกจิโกกุดานิ - ทะเลสาบโทยะ - ออนเซ็น
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เช้ า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)
นําท่านสู่ โรงงานชอคโกแลตอิชิยะ ชื่อดังของฮอกไกโดคือ ชิโร่ ยโคอิบิโตะ คุก้ กี้สไตล์ยโุ รป
ประเภทหนึ่ง ซึ่งมีลกั ษณะเป็ นชอคโกแลตแซนด์วชิ ประกบด้วย White Choc หรื อ Black Choc
สอดไส้ชอคโกแลตนมตรงกลาง จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ หนึ่งในเมืองโบราณที่เคย
เป็ นเมืองท่าสําคัญทางตอนเหนือของญี่ปุ่น จากนั้นพาทุกท่านถ่ายภาพความสวยงามในฤดูหนาว
ของ คลองโอตารุ คลองสายวัฒนธรรมที่ดินแดนตะวันออกและตะวันตกผสมผสานกันได้อย่างลง
ตัว และสามารถเลือกซื้อสิ นค้าพื้นเมืองจากร้านค้าต่างๆ ที่ถูกดัดแปลงมาจากโกดังเมื่อสมัยก่อน
จากนั้นนําท่านเดินทางชม พิพธิ ภัณฑ์ กล่ องดนตรี มีเสี ยงต้อนรับท่านตั้งแต่กา้ วแรกทุกๆ 15 นาที
จากเสี ยงระฆังของหอนาฬิกาที่ต้งั เด่นอยูห่ น้าอาคารที่ถูกสร้างขึ้นนานนับศตวรรษคู่กบั เมืองโอตา
รุ ท่านจะได้ชมวิธีการผลิตกล่องดนตรี และเลือกซื้อกล่องดนตรี หลากหลายแบบหลากหลายขนาด
หรื อแม้แต่ออกแบบกล่องดนตรี ของคุณเองที่มีเพียงชิ้นเดียวในโลก จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้ ง
ที่ ห้ างสรรพสินค้ า AEON ให้ท่านได้เลือกซื้อสิ นค้าของฝาก ผลิตภัณฑ์ทอ้ งถิ่นมากมายที่นี่พร้อม
เลือกทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ด้วยร้านอาหารสไตล์ญี่ปุ่น ร้านซูชิสายพาน และราเม็ง
บริ การภายในห้างมากมาย (ไม่มีบริ การอาหารกลางวัน)

บ่ าย

นําท่านเดินทางสู่ โนโบริเบ็ตสึ เมืองตากอากาศที่โด่งดัง สัมผัสอากาศบริ สุทธิ์ นําท่านชม หุบเขา
นรกจิโกกุดานิ พบความมหัศจรรย์และน่าเกรงขามของธรรมชาติ ซึ่งยังคงมีควันพวยพุง่ จากน้พุุ
ร้อนและบ่อโคลนเดือด จากนั้นนําท่านเข้าสู่ที่พกั ให้ท่านได้ผอ่ นคลายความเมื่อยล้าจากการ
เดินทางด้วยการแช่ ออนเซ็น นํ้าแร่ จากธรรมชาติที่ช่วยให้เส้นเลือดและกล้ามเนื้อได้ผอ่ นคลาย
ความเมื่อยล้าได้เป็ นอย่างดี

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร อาหารชุดแบบญี่ปนุ่ (3)

คา่

นําท่านเข้าสู่ที่พกั Toya Kanko Hotel หรื อเทียบเท่า
ภูเขาโชวะชินซัง - ศูนย์ อนุรักษ์ หมี - อุทยานแห่ งชาติโอนุมะ - โกดังอิฐแดงคาเนะโมริ - ย่ านเมือง
เก่ าโมโตมาชิ - กระเช้ าขึน้ ภูเขาฮาโกดาเตะ - ไนท์ ววิ ฮาโกดาเตะ

เช้ า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4)
จากนั้นพาท่านผ่านชมทิวทัศน์ ภูเขาไฟโชวะชินซัง ภูเขาไฟที่เกิดจากการสัน่ สะเทือนของเปลือก
โลกในปี 1943 ระเบิดประทุติดต่อกันนานถึง 2 ปี และเมื่อลาวาเย็นลงจับตัวแข็งขึ้น กลายเป็ น
ภูเขาสูงถึง 400 เมตร จากนั้นนําท่านเดินทางชม ศู นย์ อนุรักษ์ หมี เพือ่ ชมความน่ารักฉลาดแสนรู ้
ของหมีสีน้ าํ ตาลนับ 100 ตัว ที่ใกล้สูญพันธุ์และหาดูได้ยาก ในญี่ปุ่นนี้จะพบเฉพาะบนเกาะฮอก
ไกโดเท่านั้น ชาวไอนุเชื่อกันว่าหมีสีน้ าํ ตาลนี่ถือเป็ นสัตว์เทพเจ้าของพวกเขาอีกด้วย หลังจากนั้น
นําท่านเดินทางไกลสู่ เมืองฮาโกดาเตะ โดยระหว่างทางผ่าน อุทยานแห่ งชาติโอนุมะ ชมความ
สมบูรณ์ของป่ าไม้ ขุนเขา และแหล่งนํ้าธรรมชาติ รวมถึงทะเลสาบโอนุมะ โดยมีฉากหลังเป็ น
ภูเขาไฟโคมะงะตะเกะ อันสวยงามตั้งอยู่ ในฤดูหนาวนํ้าในทะเลสาบแห่งนี้จะกลายเป็ นนํ้าแข็ง
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และมีกิจกรรมฤดูหนาว อาทิเช่น ปั่ นจักรยาน, สโนว์โมบิล ฯลฯ เป็ นอีกสถานที่ที่เป็ นที่นิยมของ
นักท่องเที่ยว
เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5)

บ่ าย

จากนั้นนําทุกท่านชม โกดังอิฐแดงคาเนะโมริ (Kanemori Warehouse) กลายเป็ นสัญลักษณ์
ทางการท่องเที่ยวไปแล้วสําหรับหมู่อาคารก่ออิฐสี แดง โกดังเก็บสิ นค้าของเมืองฮาโกดาเตะ แม้
อาคารที่ เห็นจะเป็ นอาคารใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นมาทดแทนอาคารหลังเก่า ซึ่งถูกไปไหม้ครั้งใหญ่เผา
ทําลายไปเมื่อปี 1907 แต่ยงั คงเอกลักษณ์และความโดดเด่นของสถาปั ตยกรรมแบบดัง่ เดิม ให้
ความรู ้สึกคล้ายสิ่ งปลูกสร้างของยุโรปตั้งอยูเ่ รี ยงรายริ มอ่าว จากนั้นพาท่านชม ย่ านเมืองเก่ าโมโต
มาชิ เขตที่รวบรวมเอาเรื่ องราวความเป็ นมา ตลอดจนประวัติศาสตร์ของเมืองฮาโกดาเตะไว้ในรู ป
ของสถาปั ตยกรรมสไตล์ยโุ รป ซึ่งได้รับอิทธิพลมาตั้งแต่สมัยญี่ปุ่นเปิ ดเมืองฮาโกดาเตะเป็ นเมือง
ท่าสําหรับทําการค้ากับต่างชาติ โดยมีสิ่งปลูกสร้างที่น่าสนใจมากมาย อาทิ ศาลาประชาคมหลัง
เก่า (Old Public Hall) สถาปั ตยกรรมแบบยุโรป ซึ่งเคยถูกใช้เป็ นที่ทาํ การของคณะผูป้ กครองเมือง
ตั้งแต่ปี 1900 โบถส์เก่า (Church Group of Motomachi)โบสถ์ หลากสไตล์ ที่ทาํ ให้นึกย้อนถึงอดีต
อันรุ่ งเรื อง มีทิวทัศน์ที่งดงามราวกับอยูใ่ นภาพยนตร์ จึงเป็ นฉากหลังที่สมบูรณ์แบบสําหรับการ
ถ่ายรู ป

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (6)

คา่

จากนั้นพาท่านนัง่ กระเช้าขึ้นภูเขาฮาโกดาเตะ ชมวิวยามคา่ คืนของเมืองฮาโกดาเตะ โดยภูเขาฮาโก
ดาเตะอยูท่ างตอนใต้ของเมืองฮาโกดาเตะและมีความสูงถึง 334 เมตร ได้รับการยกย่องว่าสวยติด
อันดับ 1 ใน 3 ของโลก โดยในยามคํ่าคืนที่ทอ้ งฟ้าโปร่ ง เมื่อมองลงมาจากบนยอดเขาฮาโกดาเตะ
ก็จะเห็นวิวทัศนียภาพของเมืองฮาโกดาเตะทั้งเมืองได้อย่างชัดเจน ภูเขาฮาโกดาเตะนี้จะมีลกั ษณะ
รู ปร่ างคล้ายกับวัวนอนหมอบ ดังนั้นจึงมีชื่อเรี ยกอีกชื่อหนึ่งว่ากากิว ซัง (GAGYU SAN) จากนั้น
นําท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั Smile Hotel Hakodate หรื อเทียบเท่า
ตลาดยามเช้ า - ป้อมโกะเรียวคาคุ - ชินคันเซ็นขบวนฮายาบูสะ - ชินอาโอโมริ - พิพธิ ภัณฑ์ เนบุตะ
วาระเสะ - ปราสาทฮิโรซากิ

เช้ า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (7)
หลังอาหารเช้านําท่านชม ตลาดเช้ าฮาโกดาเตะ ซึ่งสามารถตอบโจทย์ของการท่องเที่ยวแบบ
เจาะลึกได้อย่างยอดเยีย่ ม โดยตลาดเช้าเมืองฮาโกดาเตะจะเปิ ดขายสิ นค้านานาชนิด อาทิ อาหาร
ทะเลผักและผลไม้สด รวมถึงเสื้ อผ้า และข้าวของเครื่ องใช้ที่จาํ เป็ นในชีวติ ประจําวันของชาวเมือง
เป็ นประจําวันเรี ยงรายไปบนถนนกว่า 360 ร้าน ซึ่งนับเป็ นตลาดที่มีชื่อเสี ยงและมีสินค้าให้เลือก
มากมายหลากหลายชนิดแห่งหนึ่งของเกาะฮอกไกโด จากนั้นพาท่านชม ป้อมโกะเรียวคะคุ ป้ อม
ปราการแบบตะวันตกที่สร้างเสร็จเมื่อ 150 ปี มาแล้ว วิวมุมกว้างอันงดงามของป้ อมปราการรู ปดาว
และคูป้อมโดยรอบจะปรากฏแก่สายตาของผูช้ มจากลานสังเกตการณ์ของหอคอยโกะเรี ยวคะคุที่มี
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ความสูง 107 เมตร ซึ่งอยูต่ ิดกับตัวป้ อม คูป้อมรายล้อมไปด้วยต้นซากุระกว่า 1,600 ต้น ทําให้
หอคอยโงะเรี ยวคะคุกลายเป็ นจุดชมซากุระลําดับต้นๆ ของฮอกไกโดในช่วงฤดูใบไม้ผลิ ก่อนจะ
ถูกปกคลุมด้วยหิ มะในฤดูหนาว เกิดเป็ นทิวทัศน์ที่งดงามเกินบรรยายในทุกๆ ฤดูกาล หลังจากนั้น
นําท่านเดินทางสู่ สถานีชินฮาโกดาเตะโฮคุโตะ สถานีรถไฟความเร็ วสูงหรื อที่คนไทยรู ้จกั กันใน
ชื่อว่า "รถไฟหัวกระสุน" นําท่านขึ้น รถไฟชินคันเซ็นขบวน E5 ฮายาบูสะ รถไฟหัวกระสุนที่
ออกแบบและพัฒนาขึ้นโดยบ.ฮิตาชิ เป็ นรถไฟที่มีความเร็ วสูงที่สุดในปัจจุบนั ที่เปิ ดให้บริ การมา
ตั้งแต่ปี 2011 ที่ความเร็ ว 320 ก.ม./ช.ม. ให้ท่านได้เพลิดเพลินไปกับความสุนทรี ยใ์ นการชม
ทิวทัศน์ขา้ งทางบนความสงบนิ่งและเงียบเชียบจนแทบไม่น่าเชื่อว่าจะกําลังเดินทางด้วยความเร็ ว
สูงกว่า 300 ก.ม./ช.ม. ด้วยระยะทางกว่า 148.8 ก.ม.ถึงปลายทาง จะใช้เวลาอยูบ่ นรถไฟประมาณ 1
ช.ม.6 นาที ไฮไลท์ที่สาํ คัญคือการ ลอดอุโมงค์ เซคัง อุโมงค์รถไฟใต้ทะเลที่ยาวที่สุดในญี่ปุ่น
ในช่วงที่แคบและลึกที่สุดของรอยต่อระหว่างเกาะฮอนชูและเกาะฮอกไกโด
เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวันแบบเบนโตะ (อาหารกล่องแบบญี่ปุ่น) (8)

บ่ าย

เดินทางถึง สถานีชินอาโอโมริ สถานีรถไฟที่สาํ คัญที่สุดใจกลางเมืองอาโอโมริ จากนั้นนําท่านเข้า
เยีย่ มชม พิพธิ ภัณฑ์ เนบุตะ วาราเสะ หรื อพิพิธภัณฑ์ที่ใช้สาํ หรับแสดงผลงานโคมไฟที่ใช้ใน
เทศกาลแห่โคมไฟเนบุตะ มัตสึ ริ ประจําทุกปี ในวันที่ 2-7 ส.ค. ซึ่งเป็ นประเพณี โบราณเฉพาะของ
จังหวัดอาโอโมริ น้ ีเท่านั้น และเทศกาลเนบุตะ มัตสึ ริน้ ียงั เป็ น 1 ใน 3 เทศกาลที่ยงิ่ ใหญ่ที่สุดของ
ภูมิภาคดทโฮกุอีกด้วย โดยโคมไฟที่ใช้ในการแห่น้ นั จะสร้างขึ้นจากกระดาษวาชิของญี่ปุ่นห่อเข้า
กับโครงสร้างภายในที่ทาํ จากแกนไม้และทําการลงสี สวยงามเป็ นรู ปร่ างที่เกี่ยวข้องกับเทวตํานาน
ต่างๆ ของญี่ปุ่นและบุคคลสําคัญอีกด้วย โคมไฟบางชิ้นมีขนาดใหญ่มากกว้างถึง 9 เมตรและสูง
กว่า 5 เมตรทีเดียว จากนั้นนําท่านสู่ เมืองฮิโรซากิ นําท่านชม ปราสาทฮิโรซากิ ปราสาทเก่าแก่ที่
ตั้งอยูใ่ นบริ เวณสวนสาธารณะฮิโรซากิ สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1611 เป็ นปราสาทที่เสี ยหายจากการถูก
เพลิงไหม้ และได้ทาํ การบูรณะใหม่หมด จากเดิมที่เป็ นปราสาทที่มีความสูง 5 ชั้น จึงเหลือเพียง
แค่ 3 ชั้นเท่านั้น ปราสาทฮิโรซากิแห่งนี้ถูกรายล้อมด้วยคูเมืองและกําแพงหิ นสูง รอบตัวปราสาท
เป็ นสวนที่มีตน้ ซากุระนับพันต้น ทําให้ปราสาทฮิโรซากิแห่งนี้เป็ นจุดชมซากุระที่ดีที่สุด 1 ใน 3
แห่งของญี่ปุ่น

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (9)

คา่

นําท่านเข้าสู่ที่พกั Hirosaki Plaza Hotel หรื อเทียบเท่า
ขึน้ กระเช้ าชมภูเขา 4 ฤดูฮัคโคดะ - อาโอโมริ - อินชอน - ซู วอน

เช้ า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (10)
นําท่านเดินทางสู่ ภูเขาฮัคโคดะ หรื อ ภูเขา 4 ฤดู ซึ่งมีความสวยงามและแตกต่างกันไปในแต่ละ
ฤดูกาลของญี่ปุ่น "ฮัคโคดะซัง"นี้เป็ นหมู่ภูเขาไฟเก่าแก่ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสัณฐานของ
เปลือกโลกมานับแสนปี ทอดตัวยาวไปจนทะเลสาบโทวาดะ โดยยอดที่สูงที่สุด มีความสูงถึง
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1,585 เมตรจากระดับนํ้าทะเล จัดเป็ น 1 ใน 100 ภูเขาที่มีชื่อเสี ยงที่สุดของญี่ปุ่น นําท่านขึ้นกระเช้า
สู่ยอดเขาฮัคโคดะ เพื่อชมทิวทัศน์อย่างเต็มตาจากระดับความสูงซึ่งสามารถมองเห็นไปไกลได้
จนถึงจังหวัดอิวาเตะ ท่านไม่ควรพลาดการถ่ายรู ปคู่กบั สะพานโจคาคุระ สะพานโค้งที่ทอดตัวอยู่
ระหว่างหุบเขาสูง เป็ นจุดชมวิวที่มีชื่อเสี ยงที่สุดของเทือกเขาแห่งนี้ จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ท่า
อากาศยานนานาชาติอาโอโมริ เพื่อเตรี ยมตัวเดินทางสู่กรุ งโซล ประเทศเกาหลีใต้
13.25 น.

เดินทางสู่อินชอน ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบินโคเรี่ ยน แอร์ เที่ยวบินที่ KE 768

16.00 น.

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

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร อาหารแบบชาบู ชาบู สไตล์เกาหลี (11)

คา่

นําเข้าสู่ที่พกั River Hotel หรื อเทียบเท่า
ป้อมฮวาซอง - เอเวอร์ แลนด์ พร้ อมเครื่ องเล่ นไม่ จากัด - กรุงโซล - ตลาดทงแดมุน

เช้ า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (12)
จากนั้นท่านเดินทางสู่เมืองซูวอน อยูท่ างตอนใต้ของกรุ งโซล ห่างจากโซลประมาณ 30 กิโลเมตร
เป็ นเมืองที่ใหญ่ที่สุดที่ต้ งั อยูใ่ นจังหวัดคย็องกี ซึ่งเป็ นจังหวัดที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดใน
เกาหลีใต้ เมืองแห่งนี้สวยงามด้วยความเก่าแก่ของโบราณสถาน สถาปั ตยกรรมที่มีชื่อเสี ยงและ
เป็ นดึงดูดนักท่องเที่ยวมากที่สุด คือ ป้อมฮวาซอง ป้ อมปราการและกําแพงโบราณที่ยงั คงสภาพ
สมบูรณ์ที่สุด สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชองโจ กษัตริ ยอ์ งค์ที่ 22 แห่งราชวงศ์โชซอน ปี ค.ศ.
1794 จุดประสงค์เพื่อย้ายหลุมศพของพระบิดา ป้ อมฮวาซอง ทอดตัวยาว 5.5 กิโลเมตร ตามแนว
ไหล่เขาและที่ราบ โอบล้อมเมืองซูวอนไว้

เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารแบบคาลบิ หรื อหมูยา่ งบนเตาถ่านแบบเกาหลี
ดั้งเดิม และตัดเป็ นชิ้นพอคํา พร้อมเครื่ องเคียงและข้าวสวยร้อน (13)

บ่ าย

หลังอาหารให้ท่านสนุกสนานไปกับ สวนสนุกเอเวอร์ แลนด์ สวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของ
ประเทศ ตั้งอยูบ่ นทําเลสวยกลางหุบเขา 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 ก่อนจะนําท่านเดินทางเข้าสู่ กรุ งโซล เมืองหลวงของ
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ประเทศเกาหลีใต้ ให้ท่านได้มีเวลาอิสระที่ ตลาดทงแดมุน หรื อเปรี ยบเทียบได้กบั เป็ นย่านประตู ้
นํ้าของเกาหลี ตลาดแห่งนี้ท่านสามารถช้อปปิ้ งสิ นค้าที่หลากหลาย และสามารถต่อราคาได้อีก
ด้วย มีร้านรวงมากมาย มีหา้ งขายเสื้ อผ้าที่ทนั สมัยอยูด่ ว้ ยกว่า 10 ห้าง ตั้งอยูท่ ่ามกลางบรรยากาศ
แบบโบราณ บางร้านเปิ ด 24 ชัว่ โมงและมีแสงสี และดนตรี ตลอดคืน สิ นค้าที่มีมากที่สุดในตลาดนี้
คือ เสื้ อผ้า เครื่ องแต่งกาย เครื่ องหนัง ชุดสุภาพสตรี และเด็ก เครื่ องนอน เครื่ องใช้ในบ้าน รองเท้า
เครื่ องกีฬาต่างๆ
เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร อาหารแบบบุลโกกิ หรื อบาร์บีคิวสไตล์เกาหลี ที่ประกอบไป
ด้วยเนื้อวัน หรื อเนื้อหมู และปลาหมึก ทานคู่กบั ข้าวสวนและเครื่ องเคียงอื่นๆ (14)

คา่

นําท่านเข้าสู่ที่ Prime Hotel หรื อเทียบเท่า
นัมซานโซลทาวเวอร์ - ศูนย์ โสม - คลองชองเกชอน - DUTY FREE - ช็อปปิ้ งเครื่ องสาอาง สมุนไพรฮอกเก้นามู - ตลาดเมียงดง

เช้ า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (15)
นําท่านชม นัมซานโซลทาวเวอร์ (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์) สัญลักษณ์ที่สาํ คัญแห่งหนึ่งของกรุ งโซล
ตั้งอยูบ่ นเขานัมซานซึ่งสามารถมองลงมาเห็นทิวทัศน์ได้ทวั่ ทั้งกรุ งโซล เป็ นสถานที่ยอดนิยมที่
หนุ่มสาวเกาหลีเดินทางมาสัมผัสบรรยากาศ LOVE KEY CEREMONY เป็ นสถานที่สุดโรแมน
ติก ที่บรรดาคู่รักเกาหลีนิยมนําแม่กญ
ุ แจซึ่งเขียนคําพูดจากใจหรื อบทกลอนลึกซึ้งมาคล้องกัน ซึ่ง
เป็ นความเชื่อว่าหากทําแล้วจะรักกันและไม่พรากจากกันไปตลอดกาล นอกจากนี้โซลทาวเวอร์ยงั
เป็ นสถานที่ถ่ายทําละครเกาหลีแนวน่ารักๆ เรื่ อง “กับดักหัวใจยัยแม่มด” อีกด้วย จากนั้นนําท่านสู่
ศู นย์ โสมเกาหลี ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่มีอายุ 6 ปี ซึ่งถือ ว่าเป็ นโสมที่มีคุณภาพ
ดีที่สุดชมวงจรชีวติ ของโสม พร้อมให้ท่านได้เลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด และราคาถูกกว่า
ไทยถึง 2 เท่า กลับไปบํารุ งร่ างกายหรื อฝากญาติผใู ้ หญ่ที่ท่านรักและนับถือ จากนั้นนําท่านชม
คลองชองเกชอน คลองที่ถูกสร้างมาตั้งแต่สมัยพระเจ้ายองโจแห่งราชวงศ์โชชอน อายุเก่าแก่กว่า
600 ปี เดิมเป็ นคลองนํ้าเน่าเสี ยและมีสภาพเสื่ อมโทรม และเป็ นที่อยูข่ องชุมชนแออัด จนมีการ
สร้างทางด่วนทับคลองจนกลายเป็ นคลองร้าง ต่อมาปี 2003 รัฐบาลได้บูรณะคลองใหม่ทุบทาง
ด่วนทิ้ง แล้วทุ่มงบกว่า 386 พันล้านวอน พัฒนาจนนํ้าใสสะอาด เป็ นสถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจสุด
ฮิตของชาวกรุ งโซลและนักท่องเที่ยว

เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารแบบซัมแกทัง หรื อไก่ต๋ นุ โสมเกาหลี (16)

บ่ าย

ช้อปปิ้ งสิ นค้าปลอดภาษีที่ Duty Free ที่นี่มีสินค้าชั้นนําให้ท่านเลือกซื้อมากมายกว่า 500 ชนิด
อาทิ นํ้าหอม เสื้ อผ้า เครื่ องสําอาง กระเป๋ า นาฬิกา เครื่ องประดับ ฯลฯ จากนั้นนําท่านเดินทางไป
ดูแลสุขภาพกันที่ ศู นย์ สมุนไพรเกาหลี ฮอกเก้นามู ซึ่งเป็ นสมุนไพรที่ทวั่ โลกยอมรับ รวมถึง
สถาบันต่างๆ ว่าเป็ นสมุนไพรที่มีคุณภาพดีที่สุดในการบํารุ งตับและดูและตับของเรา ซึ่งจะเป็ น
สมุนไพรที่หาได้ยากในปัจจุบนั ท่านจะได้ชมการสาธิต การทดลองว่าสมุนไพรชนิดนี้มีคุณค่า
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เพียงใดต่อโลกใบนี้ จากนั้นนําท่านสู่ ร้ านเครื่ องสาอางค์ เกาหลี เป็ นศูนย์รวมของเครื่ องสําอางของ
เกาหลี อาทิเช่น ROJUKISS, LOTREE, ETUDE และอีกมากมายหลากหลายแบรนด์เนมที่นาํ เข้า
มาจากทัว่ โลกอิสระท่านเลือกซื้อได้ตามอัธยาศัย จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ ตลาดเมียงดง แหล่งช
อปปิ้ งขึ้นชื่อและสถานที่รวมแฟชัน่ ชั้นนําของกรุ งโซล หรื อที่คนไทยรู ้จกั ในชื่อของ สยามแสควร์
เกาหลี ท่านจะได้พบกับสิ นค้าวัยรุ่ นมากมายหลากหลายยีห่ อ้ ไม่วา่ จะเป็ นเครื่ องสําอางค์ยหี่ 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 (17)

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 (18)
หลังอาหารเช้านําท่านผ่านชม บลูเฮ้ าส์ ทําเนียบของประธานาธิบดี แวะถ่ายรู ปเป็ นที่ระลึกที่
อนุสาวรี ยร์ ู ปนกฟี นิกซ์ สัญลักษณ์ความเป็ นอมตะ พร้อมชมทัศนียภาพอันสวยงามของภูเขารู ป
หัวมังกรและวงเวียนนํ้าพุซ่ ึงถือว่าเป็ นจุดที่มีฮวงจุย้ ที่ดีที่สุดของกรุ งโซล จากนั้นนําท่าน
ชม พิพธิ ภัณฑ์ คติชนพื้นบ้ านแห่ งชาติเกาหลี ชมประวัติยอ้ นเรื่ องราวและสัมผัสกับวิถีชีวติ ความ
เป็ นมาของคนเกาหลีต้งั แต่ยคุ โบราณจนถึงปัจจุบนั ผ่านทางห้องแสดงหุ่นจําลองซึ่งท่านจะได้ซึม
ซับวิถีชีวติ ที่แสดงวัฒนธรรมและธรรมเนี ยมประเพณี ต่างๆ ที่ผา่ นมากว่า 5,000 ปี จากนั้นนําท่าน
ชม พระราชวังเคียงบกกุง พระราชวังเก่าแก่ที่สุดของราชวงศ์โชซอน สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1394 โดย
ใช้เป็ นศูนย์กลางการปกครองในสมัยโบราณ โดยเป็ นทั้งที่ประทับและฐานอํานาจของพระเจ้าแท
จอนและต่อเนื่องมาถึงกษัตริ ยใ์ นราชวงศ์โชซอน พระที่นงั่ คึนชองจอนถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็ นที่วา่
ราชการ ต่อมาคณะปกครองเกาหลีของญี่ปุ่นได้สร้างอาคารรัฐสภาขนาดยักษ์ข้ ึนคัน่ แสดงถึง
ความต้องการตัดความผูกพันระหว่างพระราชวงศ์กบั ราษฎร อาคารหลังนี้ได้ถูกรื้ อถอนไปใน
โอกาสครบรอบ 50 ปี ของการปลดแอกจากญี่ปุ่น ภายในเขตพระ ราชวังยังมีพระตําหนักเคียวฮเว
รู ลกั ษณะเป็ นอาคารสองชั้น โดยตัวพระตําหนักถูกสร้างให้ยนื่ ออกไปกลางสระนํ้า ที่เต็มไปด้วย
ฝูงหงส์ สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็ นสถานที่สาํ หรับจัดงานเลี้ยงพระราชทาน พระราชวังนี้ถือเป็ น
พระราชวังที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลีประกอบด้วยหมู่อาคารต่างๆ มากมายอาทิ พลับพลากลางนํ้า,
ท้องพระโรงที่ใช้ออกว่าราชการ ฯลฯ

เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารแบบจิมทัค หรื อน่องไก่น่ ึงผัดซอสแดงกับวุน้ เส้น
เหนียวนุ่ม (19)
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แวะร้านยาเพื่อสุขภาพอีกชนิดที่มีชื่อเสี ยงของเกาหลี นา้ มันสนเข็มแดง ซึ่งสกัดมาจากเมล็ดของ
ต้นสนเข็มแดงจากยอดเขาที่ประเทศเกาหลีเหนือมาผลิตโดยใช้เทคโนโลยีพร้อมกับการวิจยั ที่
ประเทศเกาหลีใต้ ออกมาเป็ นนํ้ามันสนเข็มแดงที่มีสรรพคุณช่วยลดไขมันและคอเรสเตอรอลได้
เป็ นอย่างดี หลังจากนั้นนําท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานอินชอนเพื่อเดินทางกลับสู่ กรุ งเทพฯ โดย
ระหว่างทางนําท่านช้อปปิ้ งที่ ซุปเปอร์ มาร์ เก็ต ซึ่งมีสินค้าต่างๆ มากมายให้เลือกซื้อหาเป็ นของ
ฝาก เช่น กิมจิ บะหมี่ก่ ึงสําเร็จรู 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

17-25 ก.ย. 60

47,900

47,900

45,900

10,000

-

22-30 ต.ค. 60

49,900

49,900

47,900

11,000

-

29 ต.ค. - 06 พ.ย.
60

49,900

49,900

47,900

11,000

-

05-13 พ.ย. 60

49,900

49,900

47,900

11,000

-

12-20 พ.ย. 60

48,900

48,900

46,900

10,000

-

03-11 ธ.ค. 60

48,900

48,900

46,900

10,000

-

ราคานี้รวม
- ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ โดยสายการบินโคเรี่ ยน แอร์
- โรงแรมที่พกั 4 คืนที่ญี่ปุ่น และ 3 คืนที่เกาหลี
- ค่ารถรับส่ง และนําเที่ยวตลอดการเดินทาง
- ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวทุกแห่ง ตามที่ระบุในรายการ
- ค่าตัว๋ รถไฟชินคันเซ็น E5 Hayabusa จากสถานีชินฮาโกดาเตะ สู่ สถานีชินอาโอโมริ
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- อาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
- มัคคุเทศก์ผชู ้ าํ นาญเส้นทาง คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
- ประกันอุบตั ิเหตุ วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
- ภาษีสนามบินทุกแห่ง ภาษีน้ าํ มัน 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 โดยชําระก่อนเดินทาง
พร้อมค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ)
- ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณี เป็ นทัวร์กรุ๊ ปเหมา)
- ค่าขนกระเป๋ าของสายการบิน กรณี น้ าํ หนักเกิน 20 ก.ก. ต่อท่าน
หมายเหตุ
- มัดจําทัวร์ทนั ทีที่กรุ๊ ปยืนยันการเดินทาง ท่านละ 10,000 บาท ส่วนที่เหลือชําระก่อนออกเดินทาง 20 วัน
- ทัวร์ทุกกรุ๊ ปของบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์เดินทางโดยลูกค้าจํานวนตั้งแต่ 30 ท่านขึ้นไป
- บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา และรายการทัวร์บางอย่างโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- บริ ษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบต่อความล่าช้า หรื อบกพร่ องของสายการบิน อุบตั ิเหตุ การประท้วงหยุดงาน เหตุสุดวิสยั
หรื อภัยทางธรรมชาติทุกชนิด หรื อการถูกห้ามเข้าประเทศ ไม่วา่ ด้วยเหตุผลใดๆ ทั้งสิ้น
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