
 

 

 

 

 

ศึกษาดูงานประเทศเกาหลี 

เกาหลี 5 วัน พกัเมอืงตากอากาศเกาหลี 1 คืน  

เทศกาลสกีสโนว์   ภเูขาจบูกัน ฟร ี! บตัรน ัง่เคเบ ิ้ลคาร์ข ึน้สู่จุดชมววิบนเขาแด
ดงึซาน สวนสนกุเอเวอร์แลนด์ เปิดโลกสวนสตัว์เปิดที ่Lost Valley กบัรถบสัสะเทิ้นน ้า

สะเทิ้นบก เทศกาลสโนสเลด   เปิดเมืองแปลกเกาหลี “ ฮันสไตล์ ฮันจี ฮันบก 
ฮันชิ ดังสดุ” พพิธิภัณฑ์ภาพวาดลวงตาสามมิติ และ  

Ice Museum  เอาใจนกัชอ้ปทีแ่หล่งเทรนด์ฮปิฮปิสไตล์คงับุก เมยีงดอง  
วนัเดนิทาง :   5 วนั  3 คืน (พกัที่ละ 1 คืน@ชอลบุก + เคยีงก ี+ กรุงโซล ระดับ First Class) 
เที่ยวบนิ  : Jin Air (LJ)  BKK-ICN/LJ002       2235-0550+1 +  ICN-BKK/LJ001 1725-2135    

  (ที่นั่งจ ำกดั จองและจ่ำยก่อนได้สิทธก่ิอน จองหลงั อำจต้องเพิม่ค่ำตัว๋ ) 
 
วนัแรก 27 ก.พ.  2558 
20.00 น.       พร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมื ชั้น 4 ผูโ้ดยสารขาออก  หนา้เคาน์เตอร์เช็คอินหมายเลข  M สายการบิน Jin  

Air    ใกลป้ระตูทางเขา้หมายเลข  5-6 
22.35 น.      เดินทางสู่กรุงโซล โดยสายการบิน Jin Air เท่ียวบินท่ี  LJ 002 
 
 
05.50น.  เดินทางถึงสนามบินนานาชาติอินชอน หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้รถโคชพาท่านขา้มทะเล
ตะวนัตก ดว้ยสะพานแขวนยองจองหรือสะพานเพื่อความหวงัในการรวมชาติท่ียาวกว่า 4.42 กม.  มียอดโดมสูง 107 เมตร 

                    ออกเดินทางสู่วนอุทยานจงัหวดัแดดึงซาน มคีวามสูงกว่า 878 เมตร เป็น
ภูเขา 2 ลูกท่ีเอนเขา้หากนั จึงเรียกภูเขาแห่งน้ีว่า “ ภูเขาจูบกนั “ และมีส่ิงท่ีน่าสนใจ
มากมาย เหมาะแก่การเดินชมธรรมชาติ โดยเฉพาะการมาเป็นคู่คู่  เพราะตลอดเสน้ทาง
การเดินขา้มสะพานความรัก เราจะไดช้มความงามของหินท่ีมีรูปร่างและช่ือเรียกต่างๆ 
กนัไป ช่วงใบไมเ้ปล่ียนสี ชาวเกาหลีนิยมมาเท่ียวกนัไม่แพภู้เขาส่ีฤดูโซรัคซาค   อีกทั้ง
ทุกเดือนส่ี ยงัเป็นจุดท่ีนกัท่องเท่ียวนิยมมาเดินชมซากุระกนั  (ฟรี ! รวมค่าขึน้เคเบิล้

คาร์ขึน้สู่จุดชมวิวของภูเขาแห่งนี ้  สงวนสิทธิไม่ทอนเงินคืนค่าบัตร กรณีหากสภาพอากาศไม่เอือ้อ านวย หรือ ปิดงดให้บริการ
จากสถานท่ี ) 
 

 

วนัแรก 27 ก.พ. 2558    กรงุเทพฯ  – สวุรรณภมิู 

วนัท่ีสอง 28 กพ.2558      กรงุเทพฯ  – โซล 



 

 

เที่ยง       เมนูบาร์บีคิวไฟหรือบลูโกกิ เป็นอาหารดั้งเดิมของคาบสมุทรเกาหลี ก่อนเมนูคาลบี  เสริฟพร้อมขา้วสวยร้อน
และเคร่ืองเคียงต่าง ๆ ประจ าวนัคู่โต๊ะ  
บ่ำย               พาท่านออกเดินทางสู่ เมืองจอนจู (Jeonju) เมืองท่ีเต็มไปดว้ยศิลปินระดบัชั้นครูของเกาหลี และยงัคงรักษาวิถี
ชีวิตความเป็นอยู ่ วฒันธรรมอนัเป็นเอกลกัษณ์ของเกาหลีไดอ้ยา่งดีเยีย่ม  อีกทั้งยงัเป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงดา้นอาหารพ้ืนบา้นท่ีเป็น

ขา้วกบัผกัเรียกว่าบิบิมบบั และฮนัจิ ซ่ึงเป็นกระดาษสาโบราณ   
ส ารวจมนตเ์สน่ห์ของผูค้น วิถีชีวิตความเป็นอยู ่ ประวติัศาตร์และ
วฒันธรรมอนัเป็นเอกลกัษณ์ของประเทศเกาหลีใต ้ กบัเมือง
เอกลกัษณ์ “ จอนจู (Jeonju) “   อิสระใหท่้านไดเ้ดินยอ้นเวลา

กลบัไปในอดีตกว่า 100 ปี สถานท่ีท่ีมีจริงและสมัผสัไดจ้ริง กบัหมู่บา้นพ้ืนเมืองเกาหลีโบราณ Hanok กว่า 800 หลงัเรือน โดย
ผูค้นยงัคงอนุรักษป์ระเพณีวฒันธรรมผ่านศูนยต่์างๆ เช่น ศูนย์
วฒันธรรมพ้ืนเมือง สวนประสบการณ์ชีวิต พิพิธภณัฑเ์หลา้พ้ืนเมือง  
หอการแสดงงานศิลปะหตักรรม ศูนยส์มบติัเจินจู  เคียงกีจอน และ

โอมกแด และยงัเป็นสถานท่ีถ่ายหนงัมากมาย   และยงัเต็มไปดว้ยตน้แปะก๊วยท่ีปลูกเป็นแถวตามทางเดินและริมถนนว่า
เก่ียวขอ้งกบัความเคารพท่ีชาวเมืองมีต่อท่านขงจ้ือ เพราะว่าขงจ้ือมกัจะสมัผสัตน้แปะก๊วยดว้ยความรักและหวงัว่าลูกศิษยข์อง
เขาจะมีความซ่ือตรงเหมือนล าตน้ของตน้แปะก๊วยและท าประโยชน์ใหแ้ผน่ดินเหมือนเมด็แปะก๊วยท่ีน าไปท าสมุนไพรได ้  ยิง่
ช่วงฤดูใบไมร่้วง สีเหลืองทองสดใสของใบไมจ้ะสวยงามยิง่   

หลงัจากท่องเท่ียวกนัดว้ยความประทบัใจแลว้ ไม่ใช่แค่รูปภาพและความทรงจ าเท่านั้นท่ีท่านสามารถเก็บกลบัมาได ้
ของฝากและของท่ีระลึกก็ยงัเป็นอีกส่ิงหน่ึงท่ีเป็นเคร่ืองเตือนความทรงจ าดีๆ ท่ีท่านมีใหก้บั Jeonju  ซ่ึงมีส่ิงของท่ีระลึกมากมาย
หลายประเภทใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือ     
เยน็    ล้ิมลองเมนูตอ้นรับแขกบา้นแบบพ้ืนเมือง  “ ฮนัชิ ”    อาหารชุดโต๊ะโบราณเกาหลีส าหรับตอ้นรับแขกบา้นใน
สมยัโบราณของชนชั้นสูงยางบาง เป็นต ารับอาหารท่ีใหคุ้ณค่าทางสารอาหารมีรสชาติและกล่ินท่ีเป็นเอกลกัษณ์ มีเคลลอร่ีต ่า
โดยใชคุ้ณสมบติัของอาหารจานเด่ียวอยา่งเป็นประโยชน์ท่ีสุดตามฤดูกาลและทอ้งท่ี จึงใหคุ้ณค่าความลงตวัในรสชาติ มีกบัขา้ว
ถว้ยเลก็ๆ หลากหลายชนิดและประเภทท่ีจดัเตรียมใหไ้ดเ้ลือกชิมและทานคู่กบัขา้วสวยหุง  ถือเป็นอาหารเพื่อสุขภาพและอายท่ีุ
ยนืยาวเพราะครบคุณค่าทางโภชนาการ  
 ค ำ่ พาท่านเดินทางเขา้เชค็อินโรงแรมท่ีพกั .......... Jeonllabuk-do :  Gunsan Lake & Hill หรือเทียบเท่า 
 
 
 
  เช้ำ    อาหารเชา้แบบอเมริกนัชุดหรือเซมิบุฟเฟ่ต ์ ท่ี หอ้งอาหารของโรงแรม    ออกเดินทางไปยงัสกีรีสอร์ทท่านสามารถ
เพลิดเพลินกบัลานหิมะท่ีกวา้งใหญ่ และเนินเล่นสกีระดบัต่างๆ  กระเชา้ลิฟท ์ ทางรี สอร์ท  ยงัมีบริการกีฬาในในร่มชนิดอื่น
ร้านอาหาร คอฟฟ่ีชอ้ป ซุปเปอร์มาเก็ดไวค้อยบริการ ท่านจะประทบัใจกบัประสบการณ์แปลกใหม่ท่ีน่ี 

(ราคาอุปกรณ์การเช่าโดยประมาณ)   
1) อุปกรณ์การเล่นสกี ประมาณ  40-45,000 วอนต่อเช็ต (รวมค่าไมส้กี  กระดานเล่ือน และรองเทา้สกี)   
2) กระเชา้ลิฟส าหรับท่านท่ีเล่นสกี คร่ึงวนั ประมาณ 50-55,000 วอนต่อท่าน  

วนัที่สำม 1 ม.ีค.2558    สกรีีสอร์ท – สวนกรีนเฮำส์สตอรเบอร์ร่ี -สวนสนุกเอเวอร์แลนด์  - เคยีงกโีด 



 

 

เตรียมตวัก่อนเล่นสกี ควรเตรียม ถุงมือสกี ผา้พนัคอ แวน่กนัแดด เส้ือแจ๊คเกต็กนัน ้ าหรือผา้
ร่ม และกางเกงรัดรูป ขอค าแนะน าและฝึกวิธีการเล่นจากไกดท์อ้งถ่ินก่อนลงสนามจริง เพ่ือ
ความปลอดภยัของท่านเองเป็นส าคญั   (หมายเหตุ.... ปริมาณของหิมะและการเปิดใหบ้ริการ
ชองลานสกี ข้ึนอยูก่บัความเอ้ืออ  านวยของอากาศ หากไม่มีหิมะเพียงพอ ลานสกีอาจจะปิด

ใหบ้ริการ)   
เที่ยง        เมนูหมอ้ไฟเห็ดโพซดชาบู อาหารพ้ืนเมืองของคาบสมุทรเกาหลีตั้งแต่สมยัมองโกเลียบุกคาบสมุทรเกาหลี คลา้ย
สุก้ีหมอ้ไฟ 
บ่ายบ่าย พาไปชมสวนกรีนเฮาส์สตอรเบอร์ร่ี ใหท่้านไดเ้ก็บผลไมส้ดๆ และยงัไดค้วามรู้ว่าชาวเกาหลีมีวิธีการปลูกอยา่งไรจึงได้

ผลผลิตดีและหวานหอมชวนน่ารับประทาน อิสระถ่ายรูป เก็บชิมสตอร์เบอร์ร่ีทานเป็นท่ีระลึก 
(จ  านวนเก็บข้ึนอยู่กบัผลิตผลในแต่ละสัปดาห์ และนโยบายของเจา้ของสวน ไม่สามารถน าออกมา
รับประทานภายนอกไร่ได)้   
เท่ียวเอเวอร์แลนด์ “ ดิสนียแ์ลนด์เกาหลี ”  สวนเปิดในหุบเขาท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดของประเทศ มี 

Festival World จะประกอบไปดว้ย Global Fair, American Adventure, Magic Land, European Adventure และ Equatorial 
Adventure ท่านสามารถปล่อยความแก่และเติมเต็มความสุขของท่านดว้ยบตัร Special Pass 
Ticket สนุกสนานกบัเคร่ืองเล่นต่างๆ  ซ่ึงท่านสามารถเลือกเล่นเคร่ืองเล่นไดไ้ม่จ  ากดัรอบ  ไม่
ว่าจะเป็นทีเอ็กเพรส รถไฟเหาะ หนอนสะบดั ชาร์ป โรงหนังสามมิติ บา้นผีสิงหมุน ตีลงักา
สองตลบ ป่าซาฟารี ชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลก ท่ีน่ี ชมความน่ารักของหมีท่ีสามารถ
ส่ือสารกบัคนขบัไดอ้ย่างดี  K-POP Hologram  คร้ังแรกของโลก !  เปิดโลกสวนสัตวเ์ปิดท่ี 
Lost Valley กบัรถบสัสะเท้ินน ้ าสะเท้ินบก และอ่ืนๆ  นอกจากน้ีท่านยงัสามารถชอ้ปป้ิงใน
ร้านคา้ของท่ีระลึก และสุดทา้ยเดินชมและถ่ายรูปกบัสวนดอกไมซ่ึ้งผลดัเปล่ียนหมุนเวียนตาม

ฤดูกาล เช่นฤดูร้อนจะเป็นดอกกุหลาบและดอกลิลล่ีบาน ฤดูใบไมผ้ลิจะเป็นดอกทิวลิป บาน ฤดูใบไมร่้วงจะเป็นดอกเบญจมาศ
บาน  ฤดูหนาวร่วมฉลองเทศกาลหิมะสนุกแบบไม่รู้ลืมกบัการเล่นสโนวส์เลดแบบไม่จ ากดัรอบหรือท่านใดอยากประลองความ
ทา้ทายกบัการนัง่สโนวบ์สัเตอร์ก็ไม่ว่ากนั.....ขอบอกว่ามนัส์มาก  ขบวนพาเหรดตามวนัเวลา  
ค ำ่          บุฟเฟ่ตอ์ร่อยล ้า !!!  เมนูบาบีคิวป้ิงยา่งคาลบีสไตลเ์กาหลี  กบัหลากหลายสไตลข์องเน้ือหมูและเน้ือววั ไม่ว่าจะ
เป็นแบบติดมนั แบบสนัคอ แบบสามชั้น แบบหมกัเผด็ แบบหมกัหวาน  แบบสดไม่มีการหมกั แบบเบอร์เกอร์ เป็นตน้ มีบริการ
ขา้วสวย  และเคร่ืองเคียงต่างๆ ใหล้ิ้มลอง    
หลงัอาหารค ่า   พาท่านเดินทางเขา้เช็คอินท่ีพกั Gyeonggi-Do  หรือเทียบเท่า  
 
 
 
 
เช้ำ       อำหำรเช้ำแบบอเมริกนัชุดหรือเซมบุิฟเฟ่ต์ ที่ ห้องอำหำรโรงแรม  

พาท่านเดินทางเขา้กรุงโซล  ท่ีมีประชากรถึง 1 ใน 4 ของประเทศ  มีตึก 
63 ชั้น ตึกท่ีสูงท่ีสุด  มีแม่น ้ าฮนัไหลผ่านใจกลางเมืองหลวงของกรุงโซล  พา
ท่านรู้จกัและเขา้ใจสมุนไพรโสมเกาหลีหรือราชาแห่งมวลสมุนไพร  เพราะ 

วนัที่ส่ี 2 ม.ีค.2558    กรุงโซล-ศูนย์โสมสมุนไพร-ศูนย์ฮ๊อกเกต็นำมู- เรือส ำรำญ Han River Cruise พ- ศูนย์เวชส ำอำง
เคร่ืองส ำอำง-คลองชองแกชอน-พพิธิภัณฑ์ภำพวำดลวงตำสำมมติ-ิพพิธิภัณฑ์น ำ้แขง็ Ice Museum -เมยีงดอง  



 

 

เกาหลีใตเ้ป็นประเทศท่ีมีการผลิตโสมเกาหลีท่ีมีคุณภาพเป็นอนัดบั 1 ของโลก  ซ่ึงใครท่ีไดม้า
เท่ียวก็จะช่ืนชอบหาซ้ือเป็นของฝากเพราะราคาท่ีถูกว่าเมืองไทยและคุณประโยชน์นานปัการ เช่น ช่วย
เสริมความแข็งแรงให้แก่ระบบย่อยอาหารและปอด ช่วยท าให้จิตใจสงบและเพ่ิมพละก าลังโดย

ส่วนรวม  สรรพคุณทางการแพทย ์ช่วยบ ารุงหวัใจ ป้องกนัโรคหวัใจขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้องกนัมะเร็ง  
ใหม่สุด ! แนะน า...เพื่อนท่ีดีในการด าเนินชีวิต! “ ฮ๊อกเก็ตนามู ” ตน้ไมช้นิดน้ีเจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาท่ีปราศจากมลภาวะ
และระดบัสูงเหนือน ้ าทะเล 50-800 เมตร เมลด็ของพนัธุฮ์๊อกเก็ตน้ี...ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมน ามารับประทานเพ่ือช่วยดูแลตบัให้
สะอาดแข็งแรง ป้องกนัโรคตบัแข็งไม่ถูกท าลายจากการด่ืมแอลกอฮอล ์กาแฟ บุหร่ี สารตกคา้งจากอาหารและยา     
เที่ยง     พิเศษสุด !!  ใหท่้านไดช้มความงามสองฝากฝ่ังแเม่น ้ าในหลากหลายมุมแบบท่ีท่านไม่เคยไดส้มัผสักบัทริปไหน

ไหนในกรุงโซล พร้อมอ่ิมอร่อยกบับุฟเฟตน์านาชาติ ของเรือส าราญ Han 
River Cruise    แม่น ้ าฮนัเปรียบเสมอเหมือนเสน้ชิวิตของคนกรุงโซล เป็น
แม่น ้ าท่ียาวเป็นอนัดบั 4 ของประเทศ ยาวถึง 514 กม. โดยไหลผา่นใจกลาง
เมืองหลวง  รอบๆ ฝ่ังแม่น ้ ามกัเป็นแหล่งท่ีพกัอาศยัของเหล่านกท่ีอพยพมา

จากเมืองหนาว  ทศันียภาพรอบแม่น ้ าท่ีใสสะอาดน้ียงัมีร้านคาเฟ่ สถานท่ีปิคนิคแบบครอบครัว สถานท่ีเล่นกีฬาทางบกและทาง
น ้ า  สถานท่ีพกัใจ  สถานท่ีสงัสรรค ์   เป็นตน้ (หากสภาพอากาศไม่เอือ้อ านวยหรือมนีโยบายเร่ืองความปลอดภัยอาจมกีารงด
เดินเรือทางทัวร์จ าเป็นต้องปรับเปลีย่นไปทานร้านอาหารเกาหลแีทน) 
บ่ำย ให้ท่านเลือกซ้ือคอสเมติกหลากยีห่้อคุณภาพท่ีผูห้ญิงชาวเกาหลีทั้งสาวทั้งไม่สาวแลว้ให้ความส าคญักบัเร่ืองผิวหน้า
ค่อนขา้งมาก โดยเฉพาะในกลุ่มบ ารุงผวิพ้ืนฐาน Skin Care และเคร่ืองส าอางคผ์สมสมุนไพร @ศูนยเ์วชส าอางเคร่ืองส าอาง     

ใหท่้านเพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิง ณ หา้งปลอดภาษีลอ๊ตเตห้รือดงฮ
วาดิวต้ีฟรี ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้แบรนดเ์นมน าเขา้จากต่างประเทศมากมาย
หลากหลายชนิด รวมทั้งสินคา้แบรนดเ์กาหลียอดนิยมท่ีชาวเกาหลีและชาว
ญ่ีปุ่น  นิยมมาเลือกซ้ือหากนัมากมาย   แวะแช๊ะรูปกนับริเวณชองเกชอนถูกขุด

ข้ึนเป็นคร้ังแรกเม่ือราว 600 ปีก่อนในสมยัของกษตัริย ์ YEONGJO กษตัริยอ์งคท่ี์ 21 แห่งราชวงศโ์ชซอน เป็นสญัลกัษณ์ของ
การผสมกลมกลืนกนัอยา่งลงตวัของธรรมชาติ ศิลปวฒันธรรมและประวติัศาสตร์ และใกลก้นัยงัเป็นท่ีตั้งของคงัฮวาพลาซ่า จุด
เท่ียวสุดชิลของชาวเมือง 

น าท่านอิสระชม TRICK ART MUSEUM  ผลงานการสร้างสรรคศ์ิลปะแนวใหม่ "ภาพวาดลวงตาสามมิติ"  โดยท่านจะ
ไดส้นุกสนานกบัการถ่ายรูปแอค็ชัน่ท่าทางต่างๆ กบัภาพแนวมิติท่ีเกิดจากความคิดสร้างสรรคแ์ละจินตนาการของการสร้างภาพ
โดยใชเ้ทคนิคพิเศษจากภาพสามมิติท่ีรวมทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และการซอ้นภาพโดยกระตุน้ความเคล่ือนไหวของภาพใหม้ีมิติ
เหมือนจริงโดยใหผู้ช้มเขา้ไปมีส่วนร่วมถ่ายภาพ เม่ือผา่นเขา้ไปในภาพนั้นๆ  ภาพทุกภาพจะออกมาดูประหน่ึง เหมือนจริงใน
เหตุการณ์   จนท่านจะอุทานว่ามนัเหมือนจริงมากจนแทบจะแยกไม่ออกเลยว่าอนัไหนภาพวาดและของจริง โดยผลงานของ
ท่าน จะสวยงามและสามมิติสมค าร ่ าลือหรือไม่ก็ตอ้งใหเ้พื่อนติดชมกนัเอง  
           ใหม่สุด !!!  "ICE MUSEUM"  เมืองน ้ าแข็งท่ีไม่ใช่แค่น ้ าแข็งธรรมดา แต่ตระการตาจนคุณอาจจะลืมหนาวไปเลยก็ ได ้!   
  ลองนึกถึงความรู้สึกเม่ือคุณกา้วเขา้ไปในเมืองท่ีทุกอยา่งท าจากน ้ าแข็งภายใต ้
อุณหภูมิ  ลบ 4 องศา !                                    อุณหภูมิ ลบ 4 องศา ภายในมีกิจกรรมหลากหลายใหคุ้ณไดส้มัผสั เช่นสไลเดอร์ 

น ้าแข็งท่ียาวกว่า 10 เมตร รถกลางรูดอร์ฟทกัทายลุงซานตา้  โพสท่าคู่กบันกเพนก
วิ้นขั้วโลก  

 

 



 

 

 ส ารวจบา้นน ้ าแข็งแข็งเอสกิโม  เยีย่มชมปราสาทน ้ าแข็ง ชมวิวจากบนก าแพงเมืองน ้ าแข็ง  ลองเขา้พกัเช็คอินโรงแรมน ้ าแข็ง 
และผลงานศิลปะอ่ืนท่ีท าจากน ้ าแข็งอีกกว  ่า 50  ช้ิน  เช็คอินโรงแรมน ้ าแข็ง และผลงานศิลปะอ่ืนท่ีท าจากน ้ าแข็งอีกกว  ่า 50  ช้ิน    

อิสระชอ้ปป้ิงบริเวณเมียงดอง ถูกขนานนามว่า " ถนนแฟชัน่ของเกาหลี " แหล่งรวมความฮิปใหม่ ไม่ตกเทรน ! ราคา
ระดบักลางถึงสูงเม่ือเทียบกบัตลาดทงแดมุน ห้างบูติกหลากยี่ห้อตั้งแต่แบรนด์เนมต่างชาติถึงเกาหลี ร้านเส้ือผา้มีสไตลห์้อง
เลก็ๆ  ร้าน Creative Lifestyle  ร้านรองเทา้ ร้านท าผม ร้านเคร่ืองประดบั ร้านคอสเมติก  ร้านกาแฟ ร้านไอศครีม ร้านขนม    
ค ำ่     เมนูอนัดงจิมทคั หรือ ไก่ตม้แห่งเมืองอนัดอง  อาหารจานน้ีถือเป็นอาหารพิเศษเมนูหน่ึง...บนโต๊ะอาหารของบา้น
เศรษฐีในหมู่บา้นอนัดงในสมยัราชวงศโ์ซซอน  อุดมไปดว้ยโปรตีนจากไก่ วิตามนิ แร่ธาตุต่างๆ จากสารพดัผกั และวุน้เสน้
จนัทร์เกาหลี อาหารมีรสจดัจา้นเผด็ๆ ร้อนๆ  เค็มๆ หอมๆ จากพริกท่ีไดช่ื้อว่าเผด็ท่ีสุดในเกาหลี Cheong Yang Gochu และ 
ซอสแมก๊ก้ี Ganjang   รสชาติเผด็เลก็นอ้ย เน่ืองจากว่าเป็นการหมกัซอสสูตรพิเศษของเกาหลี     
หลงัอาหารค ่า พาท่านเดินทางเขา้เช็คอินท่ีพกั ณ โรงแรม  Rich Diamond หรือเทียบเท่า 
 
 
 
เช้ำ        อาหารเชา้แบบอเมริกนัชุดหรือเซมิบุฟเฟ่ต ์ท่ี หอ้งอาหารของโรงแรม  

พาท่านเดินทางสู่ ศูนยน์ ้ ามนัสนเข็มแดง   ซ่ึงผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลี เป็น
งานนวตักรรมวิจยัช้ินใหม่ล่าสุดของเกาหลี เพ่ือช่วยผูท่ี้มีปัญหาเร่ืองไขมนัอุดตนัในเสน้เลือด คลอ
เรสเตอรอลในเลือดสูง ไขขอ้เส่ือม หรือ การไหลหมุนเวียนของเลือด  เป็นตน้ กว่าจะมาท าเป็น
น ้ ามนัสนสกดัได ้ 1 แคปซูล ตอ้งใชใ้บสนเข็มแดงประมาณ 2.7 ก.ก.  แนะน าใหทุ้กท่านเลือกซ้ือเป็น

ของฝากสุขภาพเพื่อตวัท่านเองและคนท่ีท่านรักหรือคนท่ีท่านเคารพ  เพราะเป็นสารอาหารธรรมชาติ ท่ีวิจยัจากโรงพยาบาลชั้น
น าในเกาหลีแลว้ว่า ไม่มีผลขา้งเคียง    

พาท่านข้ึนภูเขานมัซาน-ภูเขาเพียงลูกเดียวใจกลางเมืองหลวงและอิสระถ่ายรูปคู่หอคอย N  
เป็น 1 ใน 17 หอคอยเมืองท่ีสูงท่ีสุดในโลก  สูงถึง 480 เมตรเหนือระดบัน ้ าทะเล ณ เขานมัซานใจ
กลางเมืองหลวง สถานท่ีละครหนงัเกาหลีหรือหนงัไทยสไตลเ์กาหลีมาถ่ายท ากนั (ความเช่ือ : ท่าน
สามารถเตรียมแม่กุญแจลูกกุญแจเพื่อไปลอ็คกญุแจคู่รัก ณ Love Rock Cable  ซ่ีงเช่ือกนัว่า ถา้ใคร

ข้ึนมาคลอ้งกญุแจและโยนลูกกุญแจท้ิงไป คู่รัก คู่ครอบครัว คู่เพ่ือน คู่พ่ีนอ้ง คู่มิตรนั้นจะมีความรักท่ีย ัง่ยนืหรือไม่มีใครมา
พรากจากกนัได)้  (ค่าบัตรลิฟท์ขึน้สู่จุดชมวิวบนหอคอย  ไม่รวมไว้ในค่าทัวร์)  
เที่ยง    เมนูเปิบพิสดาร-ไก่ตุ๋นโสม อาหารวงัในสมยัก่อน  เช่ือกนัว่าบ ารุงและเสริมสุขภาพ เสิร์ฟท่านละ 1 ตวั  
บ่าย ก่อนอ าลาเกาหลี แวะซ้ือของฝากติดไมติ้ดมือท่ีศูนยร์วมของพ้ืนเมือง (ละลายเงินวอน)  สาหร่าย ขนมต่างๆ  ช็อกโกแล๊
ตหิน  ซีเรียลช็อกโก  กระดูกมา้เจจูโด  ผลิตภณัฑข์องใบและรากฝอยของโสม ในรูปขนมโสม ชาโสม เคร่ืองส าอางคโ์สม เป็น
ตน้  หมอนสุขภาพ  กิมจิ  
 เป็บโปโร้ (ป๊อกก้ีเกาหลี) ชินราเมง (มาม่าเกาหลี) ตุก๊ตา Ddung  เป็นตน้  
17.25 น.       เหินฟ้ากลบักรุงเทพฯ โดยสายการบิน Jin Air เท่ียวบินท่ี LJ 001  
2135  น.       เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูม ิ
 
               *************************************************************************************                      

วนัที่ห้ำ 3 มนีำคม 2558  กรุงโซล ศูนยน์ ้ ามนัสนเข็มแดง ภูเขานมัซาน -หอคอย N Tower@ภูเขานมัซาน + Love Rock 
Cable  -สนามบินนานาชาติอินชอน  กรุงเทพฯ   
 



 

 

 
 

 

ท่ำนใดสนใจ สำมำรถติดต่อได้ที่สมำคมนักวิจัย 
M.087-9315303 , T. 02-5790787 
เจ้ำหน้ำที่สมำคมนกัวจิยั  
 
อัตราค่าบริการ   
สมาชกิสมาคมนักวจิัย    ท่านละ   19,400.00   บาท 
บุคคลท่ัวไป              ท่านละ            19,900.00 บาท 
 
เง่ือนไขในการจอง 

1.ช ำระงวดแรกในวนัจอง  จ ำนวน 5,000 บำท   
2.ช ำระสว่นท่ีเหลือทัง้หมดภำยใน วนัท่ี 10 กมุภำพนัธ์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

อัตราค่าบริการรวม 
 คำ่ตัว๋เคร่ืองบินชัน้ทศันำจรไป-กลบั  
 คำ่ภำษีสนำมบิน 
 คำ่ท่ีพกั (ห้องละ 2 ท่ำน) ตำมท่ีระบใุนรำยกำร 
 คำ่รถปรับอำกำศ และบริกำรน ำเท่ียวตำมท่ีระบใุนรำยกำร 
 คำ่เข้ำชมสถำนท่ี และคำ่ธรรมเนียมตำมท่ีระบใุนรำยกำร 
 คำ่อำหำรตำมท่ีระบใุนรำยกำร 
 คำ่ประกนัภยัในกำรเดินทำง 1,000,000 บำท (เง่ือนไขตำมกรมธรรม์) 

อัตรานีไ้ม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ 
 คำ่น ำ้หนกัของกระเป๋ำในกรณีเกินกวำ่สำยกำรบินก ำหนดให้ 20 กิโลกรัมตอ่หนึ่งคน 
 คำ่ใช้จ่ำยสว่นตวัตำ่ง ๆ นอกรำยกำร อำทิ คำ่โทรศพัท์ คำ่ซกัรีด และคำ่เคร่ืองดื่มในห้องพกั 
 ค่าทปิไกด์และคนขับรถท้องถิ่น 5 USD/วัน/คน 
 หัวหน้าทัวร์ไทย ตามแต่ท่านเหน็สมควร 

 
หมายเหตุ 

1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทวัร์นี ้เมื่อเกิดเหตสุดุวิสยัจนไมอ่ำจแก้ไขได้ 
2. บริษัทฯ ไมร่ับผิดชอบคำ่เสยีหำยในเหตกุำรณ์ท่ีเกิดจำกสำยกำรบิน ภยัธรรมชำติ ปฏิวตัิและอ่ืนๆ ท่ีอยู่นอกเหนือกำร

ควบคมุของทำงบริษัท 
3. หำกท่ำนถอนตวัก่อนรำยกำรท่องเท่ียวจะสิน้สดุลง ทำงบริษัทฯ จะถือวำ่ท่ำนสละสิทธ์ิและจะไมรั่บผิดชอบคำ่บริกำรท่ี

ท่ำนได้ช ำระไว้แล้วไมว่ำ่กรณีใดทัง้สิน้ 
4. บริษัทฯ จะไมร่ับผดิชอบตอ่กำรห้ำมออกนอกประเทศ หรือห้ำมเข้ำประเทศ อนัเน่ืองมำกจำกมีสิ่งผิดกฎหมำย หรือ

เอกสำรเดนิทำงไมถ่กูต้อง หรือถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 
5. รำยกำรนีเ้ป็นเพียงขอเสนอท่ีต้องได้รับกำรยืนยนัจำกบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจำกได้ส ำรองท่ีนัง่บนเคร่ือง และ

โรงแรมท่ีพกัในตำ่งประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แตอ่ย่ำงไรก็ตำมรำยกำรนี ้อำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม 
6. หำกไมส่ำมำรถไปเท่ียวในสถำนท่ีท่ีระบใุนโปรแกรมได้ อนัเน่ืองมำจำกภยัธรรมชำติ ควำมลำ่ช้ำ และควำมผิดพลำด

ทำงสำยกำรบิน จะไมมี่กรณีคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีบ้ริษัทจะจดัหำรำยกำรเท่ียวสถำนท่ีอ่ืนๆมำให้โดยสงวนสิทธ์ิไม่
แจ้งให้ทรำบลว่งหน้ำ 



 

 

7. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลกิการเดินทางในกรณีท่ีผู้เดินทางไม่ครบตามจ านวน 40 ท่าน ซึ่งทางบริษัท
ยนิดีคืนเงนิให้ หรือเปล่ียนวันเดินทาง 


