
 

 

ทัวร์เกาหลี 6 วัน 4 คืน เท่ียว โซล เกาะนามิ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ พักสกีรีสอร์ท 
King’s cross พระราชวังเคยีงบก สวมชุดฮนับก    รหสัทวัร ์  WD10092562510 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์ 

• เที่ยว : เกาะนามิ-ร่วมเทศกาลตกปลาน ้าแขง็-ไร่สตอเบอร่ี-สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ -พระราชวังเคียงบก
กุง-โรงงานสาหร่ายเกาหลี-หอคอย N’SEOUL TOWER 

•  ช้อป : COSMETIC OUTLET-ดิวตีฟ้รี-ตลาดเมียงดง-ร้านละลายเงินวอน 

•  กิน : ชาบูชาบู-จิมดัก ไก่พะโล้ผัดกับวุ้นเส้นเกาหลี-เมนูไก่ตุ๋นโสม-โอซัม บุลโกก ิ
 

 

15,888  เร่ิมตน้  

บาท/ 



                                          

 

 

                                              23.30 น.         พร้อมกันที ่: สนามบินดอนเมือง 

 

 

            

 

02.05 น.      น าท่านเดินทางสู่ ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน THAI AIR ASIA X เที่ยวบินที่ XJ700 

10.05 น.      น าท่านเดินทางถึง : สนามบินนานาชาติอินช็อน 

สนามบินนานาชาติอินชอน เป็นสนามบินท่ีใหญ่ท่ีสุดในเกาหลี ท าหน้าท่ีเป็นศูนย์กลางและประตูหลักในการต้อนรับนักเดินทางจากท่ัวโลกท่ีมาเยือน

เกาหลีใต้ นอกจากนั้นสนามบินนานาชาติอินช็อนยังได้รับการจัดอันดับท่ีหนึ่งเป็นเวลาสองปีติดต่อกัน ASQ และได้รับการยอมรับจากสกายแทร็กว่า

เป็นท่าอากาศยานระดับ 5 ดาว 

เที่ยง             บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู ชาบู ชาบู เกาหลี 

เมนู ชาบู ชาบู เป็นอาหารพื้นเมืองของเกาหลี ท่ีมีมาตั้งแต่สมัยท่ีมองโกเลียบุกคาบสมุทรเกาหลี ซึ่งชาบู ชาบูของเกาหลีนั้นมีลักษณะคล้ายกับหม้อไฟ

ของญ่ีปุ่น ส่วนประกอบมีผักหลากหลายชนิด เห็ด โอเด้ง และเบคอนหรือหมูสามช้ันมาจัดเรียงให้สวยงามในหม้อ จากนั้นเติมน ้าซุปแล้วต้มให้เดือด 

เสร็จแล้วจึงน าเส้นอูด้งลงต้ม และรับประทานคู่กับน ้าจ้ิมสไตล์เกาหลีกับเคร่ืองเคียงต่าง ๆ 

บ่าย                                                                    น าท่านสู่ : เกาะนามิ 

 

 

 

DAY 

1 

DAY 

2 



เกาะนามิ ตั้งอยู่ในเมืองชุนชอน จังหวัดคังวอน ท่ีนี่ถือเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงและส าคัญของเกาหลีใต้ เป็นเกาะกลางแม่น ้าฮันท่ีมีลักษณะคล้าย

ใบไม้ท่ีลอยอยู่ในน ้า อีกท้ังยังมีทิวทัศน์ท่ีสวยงามไปด้วยต้นเกาลัดและทิวสนท่ีเรียงรายตลอดสองข้างทาง ซึง่ในแต่ละฤดูต้นไม้เหล่านี้ก็จะแปรเปล่ียน

สภาพกลายเป็นความงามท่ีหลากหลาย จนท าให้เกาะแห่งนี้ถูกเลือกให้เป็นสถานท่ีถ่ายท าซีรีส์ช่ือดังอย่างเร่ือง Winter Love Song จนท าให้กลายเป็น

สถานท่ีเท่ียวอันโด่งดังในปัจจุบัน 

                                                                น าท่านสู่ : โซยัง ริเวอร์ สกายวอล์ค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โซยัง ริเวอร์ สกายวอล์ค (Soyang river skywalk) สร้างขึ้นท่ีแม่น ้ายูเอียมโฮ เป็นเส้นทางเดินท่ีสรรค์สร้างขึ้นโดยการใช้แก้ว มีความยาวประมาณ 156 
กิโลเมตร เพื่อให้นักท่องเท่ียวตื่นเต้นเสมือนเดินอยู่บนแม่น ้า ท่านสามารถมองเห็นวิวด้านล่างผ่านทางเดินกระจกใสของทางเดิน 

                     น าท่านสู่ : เมือง ซูวอน 

เมืองซูวอน เป็นอีกเมืองส าคัญหนึ่งในเคียงคีโด ซึ่งอยู่ในเส้นทางรถใต้ดิน เช่ือมถึงกรุงโซล เชิญเท่ียวชม 'ป้อมฮวาซอง' ศิลปะและสถาปัตยกรรมการ
ก่อสร้างยุคของอาณาจักรโชซอน ตั้งล้อมลอบบริเวณเมืองซูวอน ซึ่งมีการเก็บรักษามาไว้อย่างดี สร้างขึ้นด้วยหินและอิฐเผาใช้เวลาสร้างถึง 2 ปี และ
เป็นโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโก 

ค ่า                 บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร เมนู ทัคคาลบี 

ทัคคาลบี หรือไก่ผัดซอสรสเผ็ดแบบเกาหลี เป็นหนึ่งในเมนูยอดนิยมของชาวเกาหลี ท่ีปัจจุบันกลายมาเป็นเมนูเล่ืองช่ือท่ีใครๆ หากมาเยือนเกาหลีแล้ว

ต้องขอลิม้ลองรสชาติตามแบบฉบับดั้งเดิมสักคร้ัง ส าหรับส่วนผสมและวิธีการปรุงนั้น น าไก่ขนาดช้ินพอค าคลุกเคล้าเคร่ืองปรุงต่างๆ และหมักจนได้

ท่ี และเมื่อจะรับประทานก็น ามาผัดบนกระทะ จากนั้นเติมแป้งต๊อก หรือข้าวสวย รับประทานร้อนๆ 

พัก                OAK VALLEY RESORT (GOLF BUILDING) หรือระดับใกล้เคียงกัน 

 

 



 

 

 

 

เช้า              บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

                   น าท่านสู่ : ลานสก ี

ลานสกีให้ทุกท่านได้สัมผัสหิมะและสถานท่ีท่ีงดงาม พร้อมถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกและเล่นสกีซึ่งลานสกีแห่งนี้มีความท้าทายให้ท่านได้สัมผัสด้วยเนิน
หิมะท่ีมีความสูงไม่ต ่ากว่า 1 กิโลเมตรขึ้นไป และเป็นท่ีกล่าวขวัญถึงว่าเป็นสวรรค์ของนักสกีมือใหม่ แต่ก็มีทางว่ิงส าหรับมืออาชีพเช่นกัน มีเนินรูป
ตัวเอสเป็นตัวเช่ือมระหว่างยอดเนินและพื้นด้านล่างมาท้าทายความสามารถของท่านตามอัธยาศัยพร้อมเพลิดเพลินกับบรรยากาศของสายลมเย็นใน
ฤดูหนาวและท ากิจกรรมสนุกๆ บนลานหิมะกว้าง 

                                                          น าท่านสู่ : สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ เกาหล ี

 

 

 

 

 

สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ เป็นสวนสนุกกลางแจ้งท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศ ตั้งอยู่บนท าเลสวยกลางหุบเขาในเมืองยงอิน ทางตอนใต้ของกรุงโซล ได้ รับ

การขนานนามว่าเป็นดิสนีย์แลนด์แห่งเกาหลี ท่ีนี่ได้รับการออกแบบให้มีความแตกต่างกันในแต่ละโซน ได้แก่ สวนสัตว์, Global Fair, European 

Adventure, Magic Land, American Adventure และ Ever land Speedway นอกจากนี้ยังมีสวนส่ีฤดูซึ่งปลูกดอกไม้ในแต่ละฤดูกาล และมีการ

ตกแต่งสวนสนุกให้เข้ากับบรรยากาศของเทศกาลนั้นๆ 

เที่ยง                บริการอาหารกลางวัน เมนู คาลบี ้

คาลบ้ีเป็นอาหารเกาหลีแบบป้ิงย่างท่ีมีช่ือเสียงอีกหนึ่งอย่างของเกาหลี โดยน าเน้ือหมูสามแล่ช้ินยาวคล้ายเบคอนมาย่างจนสุกได้ท่ี จากนั้นจึงใช้

กรรไกรตัดเป็นช้ินให้มีขนาดพอดีค า รับประทานคู่กับเคร่ืองเคียงจ าพวกกิมจิ ถั่วงอกต้มสุก ฯลฯ โดยก่อนจะรับประทนต้องห่อด้วยใบงา หรือ

ผักกาดหอม พร้อมแนมด้วยกระเทียม และพริกสดเกาหลี จะได้รสชาติความอร่อยแบบเกาหลี อีกท้ังยังได้ประโยชน์ทางโภชนาการครบถ้วน 

 

DAY 

3 



บ่าย                  น าท่านชม : ไร่สตรอเบอร์ร่ี 

 

ไร่สตรอเบอร์ร่ี เชิญ ลิม้รสสตรอเบอร์ร่ีของเกาหลีสดๆ ในบรรยากาศภายในไร่สตรอเบอร์ร่ีอย่างแท้จริง พบกับวิถีชีวิตชาวไร่สตรอเบอร์ร่ีของเกาหลี

ว่ามีวิธีการปลูกอย่างไร ให้ได้ผลสตรอเบอร์ร่ีท่ีขนาดใหญ่เป็นพิเศษ หวานหอม และชวนน่ารับประทาน เป็นท่ีช่ืนชอบของชาวเกาหลีและชาวต่างชาติ 

และยังเป็นผลไม้ส่งออกของประเทศด้วย ชมวิธีการปลูกการดูแลรักษา สามารถเลือกชิมสตรอเบอร์ร่ีได้จากภายในไร่ได้... 

                         น าท่านสู่ : กรุงโซล 

                         อสิระให้ท่านถ่ายรูป : หอคอยกรุงโซล 

 

หอคอยกรุงโซล หรือหอคอยเอ็นโซล ตั้งอยู่บนภูเขานัมซาน ใจกลางเมืองหลวงของประเทศเกาหลีใต้ มีความสูงจากฐาน ประมาณ 236.7 เมตร สร้าง

ขึ้นในปี 1969 และเปิดให้เข้าชมเมื่อ ปี 1980 ท่ีนี่ถือเป็นสัญลักษณ์ของกรุงโซล เป็นจุดชมวิวท่ีสามารถมองเห็นวิวของเมืองหลวงได้โดยรอบ อีกท้ังยัง

เป็นสถานท่ีเท่ียวส าคัญของท้ังโซลและเกาหลีใต้ท่ีหากใครไม่ได้มาเยือนท่ีนี่ก็อาจเรียกได้ว่ามาไม่ถึงเกาหลีก็ได้ ซึ่งในบริเวณช้ันบนของหอคอยแห่งนี้ก็

มีท้ังหอคอยดูดาว ภัตตาคาร พิพิธภัณฑ์ต่างๆ และยงัมีโรงภาพยนตร์ 3 มิติด้วย 

                                

                        อิสระช้อปป้ิง : ตลาดทงแดมุน 

 

 

ตลาดทงแดมุนเป็นอีกหนึ่งแหล่งช้อปป้ิงช่ือดังในกรุงโซล ซึ่งมีสินค้าจ าหน่ายเรียกว่ามีทุกอย่างตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าเลยทีเดียว อีกท้ังยังสามารถ

ต่อราคาได้ นอกจากนี้ยังมีห้างสรรพสินค้าต่างๆ ในบริเวณน้ีอีกมากมาย อย่างห้าง Am-Pm, Doota, Migliore และ Blue gate ท่ามกลางบรรยากาศ

แบบโบราณกลางเมืองหลวง 

ค ่า                     บริการอาหารค ่า เมนู พุลโกก ิ

พุลโกกิ อาหารยอดนิยมอีกหนึ่งชนิดของครัวเกาหลีท าจากเน้ือหมูท่ีหมักจนได้ท่ีแล้วน ามาผัดกับผักต่างๆ และวุ้นเส้นของเกาหลี พอให้มีน ้าขลุกขลิก

เล็กน้อย ปรุงรสให้ออกรสหวานเล็กน้อย รับประทานคู่กับข้าวสวย และกิมจิชนิดต่างๆ 

พัก                    GALAXY HOTEL หรือระดับใกล้เคียงกัน 

 



 

 

 

 

เช้า               บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

                   

                น าท่านสู่ : ศูนย์โสมเกาหล ี

โสม นับว่าเป็นสมุนไพรท่ีมีความส าคัญอย่างมากของชาวเกาหลี มีคุณสมบัติพิเศษคือปรับหยินหยางในร่างกายให้สมดุล และยังมีคุณสมบัติอีกหลาย
อย่างในทางรักษาโรค โสมท่ีคุณภาพดีท่ีสุดนั้นจะต้องเป็นโสมท่ีมีอายุ 6 ปีเท่านั้น หากอ่อนหรือแก่กว่านี้จะให้ประโยชน์ได้ไม่เต็มท่ี ส่วนดินท่ีใช้ในการ
ปลูกโสมก็ต้องเป็นดินท่ีเว้นว่างจากการปลูกโสมเกิน 10 ปีขึ้นไป ดังนั้น โสมเกาหลีจึงถือว่าเป็นโสมท่ีมีคุณภาพท่ีสุดซึ่งการันตีโดยรัฐบาล องค์การ
อนามัยโลก และบริษัทซัมซุง จนกลายเป็นสินค้าท่ีขึ้นช่ือ 

                            

                    น าท่านสู่ : ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง 

 

ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง หรือ RED PINE ซึ่งผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลีซึ่งจะใช้ต้นสนเข็มแดงจากยอดเขาท่ีประเทศเกาหลีเหนือมา
ผลิตโดยใช้เทคโนโลยีพร้อมกับการวิจัยท่ีประเทศเกาหลีใต้ออกมาเป็น น ้ามันสนเข็มแดง ภูมิประเทศของประเทศเกาหลีเป็นภูเขาประมาณ 70 
เปอร์เซ็นต์ โดยกว่าจะมาเป็นน ้ามันสนเข็มแดงได้ 1 แคปซูล ต้องใช้ใบสนเข็มแดงประมาณ 2.7 กิโลกรัม มาสกัดเอาน ้ามันมาผลิตและวิจัยออกมาเป็น
น ้ามันสนนี้ สามารถช่วยในการลดระดับไขมันในเส้นเลือดได้เป็นอย่างดี 

                    อสิระช้อปป้ิง  

                   น าท่านชม : พระราชวังเคียงบก 

 

พระราชวังเคียงบก หรือเคียงบกกุง ตั้งอยู่ตรงสุดปลายทางด้านเหนือของถนนเซจองในกรุงโซล เป็น 1 ใน 5 ของพระราชวังใหญ่ท่ีสร้างขึ้นโดย
ราชวงศ์โชซอนโดยชองโดจอน และยังเป็นพระราชวังหลวงส าหรับประทับว่าราชการของกษัตริย์และเหล่าเช้ือพระวงศ์ของเกาหลีมาโดยตลอด 
จนกระท่ังในสมัยของพระเจ้าแทจงและพระเจ้าเซจงจึงได้มีรับส่ังให้มีการต่อเติมจนพระราชวังแห่งนี้มีต าหนักมากถึง 200 หลัง แต่ในช่วงท่ีกองทัพ
ญ่ีปุ่นยกพลเข้าบุกเกาหลี ต าหนักบางส่วนน้ันถูกเพลิงเผาวอด ปัจจุบันเคียงบกจึงเหลือต าหนักท่ียังคงสภาพสมบูรณ์ท้ังส้ิน 10 หลัง 
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                      น าท่านใส่ชุดฮันบก : วิธกีารท าข้าวห่อสาหร่าย 

เที่ยง              บริการอาหารกลางวัน เมนู ซัมเกทัง 

ซัมเกทังหรือไก่ตุ๋นโสม เป็นอาหารต้นต ารับชาววังท่ีมีมาตั้งแต่ยุคสมัยราชวงศ์โชซอน ซึ่งชาววังนิยมรับประทานเพื่อบ ารุงก าลัง และเสริมสุขภาพ 

โดยจะใช้ไก่ท้ังตัวยัดไส้ด้วยข้าวเหนียว พุทราแดง รากโสม จากนั้นจึงน าไปตุ๋นจนเน้ือไก่นุ่ม รับประทานคู่กับเส้นหมี่ของเกาหลีท่ีมี ลักษณะคล้ายเส้น

ขนมจีน และกิมจิชนิดต่างๆ 

 

บ่าย                       น าท่านสู่ : คลองชองเกชอน 

 

คลองชองเกชอน เป็นคลองโบราณท่ีมีอายุเก่าแก่กว่า 600 ปี สร้างในสมัยพระเจ้ายองโจแห่งราชวงศ์โชซอน ความยาวประมาณ 5.84 กิโลเมตร ไหล

ผ่านย่านใจกลางกรุงโซล แต่ในช่วง ค.ศ.1957-1977 ได้มีการสร้างถนนและทางด่วนทับคลอง และเกิดตึกสูงขึ้นมากมาย ท าให้น ้าในคลองเร่ิมเน่าเสีย

และเต็มไปด้วยชุมชนแออัด จนกระท่ังปี 2002 ได้มีโครงการฟ้ืนฟูคลองโดยสร้างน ้าพุตลอดแนว มีลานกิจกรรม และมีน ้าตกเป็นแนวก้ันน ้าฝน มี

ทางเดินเลียบคลอง และสะพานกว่า 22 แห่ง ส่งผลให้คลองแห่งนี้กลายมาเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคัญของกรุงโซลในปัจจุบัน  

                       อิสระช้อปป้ิง : ดิวตีฟ้รี 

ดิวตี้ฟรี (Duty Free Shop) ท่ีนี่มีสินค้าช้ันน าให้ท่านเลือกซ้ือมากมายกว่า 500 ชนิด อาทิ น ้าหอม เส้ือผ้า เคร่ืองส าอาง กระเป๋า นาฬิกา เคร่ืองประดับ 
ฯลฯ และสินค้าหลากหลายแบรนด์เนมท่ีน าเข้ามาจากท่ัวโลก 

                       อิสระช้อปป้ิง : ย่านเมียงดง 

ย่านเมียงดง ถือเป็นแหล่งรวมแฟช่ันท่ีส าคัญของวัยรุ่นเกาหลีท่ีมีท้ังเส้ือผ้า รองเท้า เคร่ืองประดับ เคร่ืองส าอาง ซีดีเพลง และอ่ืนๆ อีกมากมาย จึงท า
ให้บริเวณน้ีเป็นอีกแห่งท่ีคึกคักท่ีสุดในกรุงโซลท่ีนอกจากนักท่องเท่ียวจะนิยมมาเลือกซ้ือของฝากของขวัญแล้ว หนุ่มสาวชาวเกาหลีเองก็นิยมมาเดิน
เท่ียวในย่านน้ีเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ท่ีนี่ยังมีห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่หลายแห่งท้ัง Lotte Department Store, Migliore, Shinesegae รวมท้ัง
ร้านอาหาร ร้านกาแฟ หรือภัตตาคารต่างๆ ท่ีแข่งกันเอาใจลูกค้าด้วยการตกแต่งร้านอย่างสวยงาม 

ค ่า                    บริการอาหารค ่า เมนูเมนูบุฟเฟต์บาบีคิวป้ิงย่างสไตล์เกาหลี 

พัก                    GALAXY HOTEL หรือระดับใกล้เคียงกัน 

 

 

 

 



 

 

 

 

เช้า                         รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร ของโรงแรม 

                             น าท่านสู่ : ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู 

ฮ็อกเกตนามูเป็นสมุนไพรท่ีขึ้นเฉพาะในประเทศเกาหลี ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาถึง 10 ปีจึงจะออกดอกหนึ่งคร้ัง เจริญเติบโตได้ดีในป่าลึกบนยอดเขาสูง 

จนกระท่ังออกดอกจึงน าดอกมาสกัดเป็นยา มีสรรพคุณช่วยบ ารุงม้าม ตับ เป็นหลัก รักษาอาการเมา ร้อนใน กระหาย น ้า แก้อาเจียน ท้องผูก อีกท้ังยัง

ช่วยบ ารุงตับให้แข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็งได้ด้วย 

                                               น าท่านชม : โรงงานอเมทสิต์ 

อเมทิสต์หรือพลอยสีม่วงถือเป็นอัญมนีท่ีคนเกาหลีนิยมน ามาท าเคร่ืองประดับมากท่ีสุด เน่ืองจากเช่ือว่าเมื่อสวมใส่อเมทิสต์แล้วจะท าให้สุขภาพดีและ

มีโชคลาภ ซึ่งในปี 1987 ประเทศเกาหลีได้ก าหนดและประกาศให้อเมทิสต์หรือซาซูจองเป็นพลอยประจ าชาติของประเทศเกาหลี  

เที่ยง                      รับประทานอาหารกลางวัน ไก่พะโล้เกาหลี 

ไก่พะโล้เกาหลีเป็นเมนูอาหารท่ีศิลปินช่ือดังของเกาหลีคือ SEVEN คิดค้นขึ้น ซึ่งส่วนผสมจะประกอบไปด้วยเน้ือไก่ มันฝร่ัง วุ้นเส้น มีรสชาติและสี

คล้ายกับพะโล้บ้านเรา เสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ และกิมจิชนิดต่างๆ 

บ่าย                        น าท่านสู่ : พิพธิภัณฑ์ภาพ 3 มิต ิ

                              

                               น าท่านชม : พพิิธภณัฑ์น ้าแข็ง 

 

ICE MUSEUM พิพิธภัณฑ์น ้าแข็ง ปะติมากรรมน ้าแขง็ ตั้งอยู่ในกรุงโซลเป็นสถานท่ีจัดโชว์น ้าแข็งแกะสลัก นักท่องเท่ียวสามารถสัมผัสอากาศท่ี
หนาวเย็นติดลบกว่าสิบองศาและชมน ้าแข็งท่ีถูกแกะสลักออกมาเป็นรูปร่างต่างๆ ได้อย่างน่าอัศจรรย์ 

                               อิสระช้อปป้ิง : ย่านฮงแด 

ย่านฮงแด เป็นย่านท่ีอยู่ใกล้ๆ กับมหาวิทยาลัยฮงอิก ท่ีนี่เป็นย่านท่ีเหล่านักศิลปะและนักท่องราตรีท้ังหลายไม่มีใครไม่รู้จัก เพราะท่ีนี่มีผลงานศิลปะท่ี
ส่วนใหญ่เป็นศิลปะแนวร่วมสมัยจัดวางแสดงเต็มพื้นท่ีของถนนปิกัสโซ่ท่ีขึ้นช่ือของย่านน้ี นอกจากนั้นท่ีนี่ยังมีผับ บาร์ คาเฟ่ ร้านอาหารมากมาย
เรียงรายตามตรอกซอกซอยแทบทุกแห่ง จึงท าให้ท่ีนี่เป็นสีสันของกรุงโซลท่ีนักท่องเท่ียวนิยมมาเยี่ยมเยียนไม่ขาดสายท้ังกลางวันและกลางคืน 
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                               อิสระให้ท่านถ่ายรูป : 943 KING’S CROSS 

                                

                              อิสระช้อปป้ิง : ปาจู พรีเมี่ยม เอาท์เลต็ 

ปาจู พรีเมี่ยม เอาท์เล็ตคือแหล่งช้อปป้ิงราคาถูกท่ีตั้งอยู่ภายในเมืองปาจู บนเน้ือท่ีกว่า 40,000 ตารางเมตร พร้อมท่ีจอดรถกว้างขวาง นอกจากนี้มียังมี
สินค้าหลากหลายยี่ห้อช่ือดังกว่า 160-190 แบรนด์ รวมท้ังสินค้าแบรนด์เนม ในราคาประหยัดกว่าร้านค้าท่ัวไป ให้ผู้มาเยือนได้เลือกสรรกันอย่าง
ละลานตา 

                               อิสระช้อปป้ิง : โซลซูเปอร์มาร์เก็ต 

ซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งนี้เป็นร้านค้าขนาดใหญ่ท่ีมี 2 ช้ัน เป็นแหล่งช้อปป้ิงท่ีนักท่องเท่ียวโดยเฉพาะนักท่องเท่ียวไทยนิยมแวะซ้ือของฝากของขวัญกลับ

บ้าน โดยสินค้าส่วนใหญ่จะเป็นของแห้งท่ีสามารถเก็บไว้ได้นานๆ โดยไม่บูดเสีย เช่น บะหมี่เกาหลี ส่าหร่าย ขนม ลูกอม ขนมพื้นเมืองเกาหลีหลาก

ชนิดกิมจิ ไก่ตุ๋นโสมบรรจุถุงสุญญากาศ ตะเกียบ เป็นต้น 

                                       

 

 

                              

                                  น าท่านเดินทางสู่ : สนามบินนานาชาติอินช็อน 

01.05 น.                     เดินทางกลับโดยสายการบิน THAI AIR ASIA X (XJ) เทีย่วบินที่ XJ703 

04.55 น.                     น าท่านเดินทางถึง : สนามบินดอนเมือง 

 

 

 

สอบถามเพ่ิมเติม หรือ จองทัวร์ : 02 589 0227   (Call center) 

Email : wisdomworldandtravel@gmail.com      Line : wisdomworld.1 
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เลือกวันที่เดินทางและกด

จอง: 

ผู้ใหญ่ 

(พักคู่) 

ผู้ใหญ่ 

(พักเดี่ยว) 

ผู้ใหญ่ 

(พัก 3 คน) 

เด็ก 

(มีเตียง) 

เด็ก 

(ไม่มีเตียง)  

  4 ธ.ค. 62 - 9 ธ.ค. 62 20,888 บาท 25,388 บาท 20,888 บาท 20,888 บาท 20,888 บาท 
 

  5 ธ.ค. 62 - 10 ธ.ค. 62 20,888 บาท 25,388 บาท 20,888 บาท 20,888 บาท 20,888 บาท  

  10 ธ.ค. 62 - 15 ธ.ค. 62 17,888 บาท 22,388 บาท 17,888 บาท 17,888 บาท 17,888 บาท  

  11 ธ.ค. 62 - 16 ธ.ค. 62 15,888 บาท 20,388 บาท 15,888 บาท 15,888 บาท 15,888 บาท  

  17 ธ.ค. 62 - 22 ธ.ค. 62 16,888 บาท 21,388 บาท 16,888 บาท 16,888 บาท 16,888 บาท  

  18 ธ.ค. 62 - 23 ธ.ค. 62 17,888 บาท 22,388 บาท 17,888 บาท 17,888 บาท 17,888 บาท  

  19 ธ.ค. 62 - 24 ธ.ค. 62 17,888 บาท 22,388 บาท 17,888 บาท 17,888 บาท 17,888 บาท  

  24 ธ.ค. 62 - 29 ธ.ค. 62 18,888 บาท 23,388 บาท 18,888 บาท 18,888 บาท 18,888 บาท  

  25 ธ.ค. 62 - 30 ธ.ค. 62 21,888 บาท 26,388 บาท 21,888 บาท 21,888 บาท 21,888 บาท  

  26 ธ.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62 21,888 บาท 26,388 บาท 21,888 บาท 21,888 บาท 21,888 บาท  

  27 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63 24,888 บาท 29,388 บาท 24,888 บาท 24,888 บาท 24,888 บาท  

  28 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63 25,888 บาท 30,388 บาท 25,888 บาท 24,888 บาท 25,888 บาท  



เลือกวันที่เดินทางและกด

จอง: 

ผู้ใหญ่ 

(พักคู่) 

ผู้ใหญ่ 

(พักเดี่ยว) 

ผู้ใหญ่ 

(พัก 3 คน) 

เด็ก 

(มีเตียง) 

เด็ก 

(ไม่มีเตียง)  

  29 ธ.ค. 62 - 3 ม.ค. 63 24,888 บาท 29,388 บาท 24,888 บาท 24,888 บาท 24,888 บาท  

  30 ธ.ค. 62 - 4 ม.ค. 63 22,888 บาท 27,388 บาท 22,888 บาท 22,888 บาท 22,888 บาท  

  31 ธ.ค. 62 - 5 ม.ค. 63 20,888 บาท 25,388 บาท 20,888 บาท 20,888 บาท 20,888 บาท  

  1 ม.ค. 63 - 6 ม.ค. 63 17,888 บาท 22,388 บาท 17,888 บาท 17,888 บาท 17,888 บาท  

  2 ม.ค. 63 - 7 ม.ค. 63 17,888 บาท 22,388 บาท 17,888 บาท 17,888 บาท 17,888 บาท  

  7 ม.ค. 63 - 12 ม.ค. 63 15,888 บาท 20,388 บาท 15,888 บาท 15,888 บาท 15,888 บาท  

  8 ม.ค. 63 - 13 ม.ค. 63 17,888 บาท 22,388 บาท 17,888 บาท 17,888 บาท 17,888 บาท  

  9 ม.ค. 63 - 14 ม.ค. 63 17,888 บาท 22,388 บาท 17,888 บาท 17,888 บาท 17,888 บาท  

  14 ม.ค. 63 -19 ม.ค. 63 16,888 บาท 21,388 บาท 16,888 บาท 16,888 บาท 16,888 บาท  

  15 ม.ค. 63 -20 ม.ค. 63 17,888 บาท 22,388 บาท 17,888 บาท 17,888 บาท 17,888 บาท  

  16 ม.ค. 63 -21 ม.ค. 63 17,888 บาท 22,388 บาท 17,888 บาท 17,888 บาท 17,888 บาท  

  21 ม.ค. 63 -26 ม.ค. 63 17,888 บาท 22,388 บาท 17,888 บาท 17,888 บาท 17,888 บาท  



เลือกวันที่เดินทางและกด

จอง: 

ผู้ใหญ่ 

(พักคู่) 

ผู้ใหญ่ 

(พักเดี่ยว) 

ผู้ใหญ่ 

(พัก 3 คน) 

เด็ก 

(มีเตียง) 

เด็ก 

(ไม่มีเตียง)  

  22 ม.ค. 63 -27 ม.ค. 63 17,888 บาท 22,388 บาท 17,888 บาท 17,888 บาท 17,888 บาท  

  23 ม.ค. 63 -28 ม.ค. 63 16,888 บาท 21,388 บาท 16,888 บาท 16,888 บาท 16,888 บาท  

  28 ม.ค. 63 - 2 ก.พ. 63 17,888 บาท 22,388 บาท 17,888 บาท 17,888 บาท 17,888 บาท  

  29 ม.ค. 63 - 3 ก.พ. 63 17,888 บาท 22,388 บาท 17,888 บาท 17,888 บาท 17,888 บาท  

  30 ม.ค. 63 - 4 ก.พ. 63 16,888 บาท 21,388 บาท 16,888 บาท 16,888 บาท 16,888 บาท  

  4 ก.พ. 63 - 9 ก.พ. 63 19,888 บาท 24,388 บาท 19,888 บาท 19,888 บาท 19,888 บาท  

  5 ก.พ. 63 - 10 ก.พ. 63 20,888 บาท 25,388 บาท 20,888 บาท 20,888 บาท 20,888 บาท  

  6 ก.พ. 63 - 11 ก.พ. 63 20,888 บาท 25,388 บาท 20,888 บาท 20,888 บาท 20,888 บาท  

  7 ก.พ. 63 - 12 ก.พ. 63 20,888 บาท 25,388 บาท 20,888 บาท 20,888 บาท 20,888 บาท  

  8 ก.พ. 63 - 13 ก.พ. 63 17,888 บาท 22,388 บาท 17,888 บาท 20,888 บาท 17,888 บาท  

  11 ก.พ. 63 -16 ก.พ. 63 17,888 บาท 22,388 บาท 17,888 บาท 20,888 บาท 17,888 บาท  

  12 ก.พ. 63 -17 ก.พ. 63 17,888 บาท 22,388 บาท 17,888 บาท 20,888 บาท 17,888 บาท  



เลือกวันที่เดินทางและกด

จอง: 

ผู้ใหญ่ 

(พักคู่) 

ผู้ใหญ่ 

(พักเดี่ยว) 

ผู้ใหญ่ 

(พัก 3 คน) 

เด็ก 

(มีเตียง) 

เด็ก 

(ไม่มีเตียง)  

  13 ก.พ. 63 -18 ก.พ. 63 17,888 บาท 22,388 บาท 17,888 บาท 20,888 บาท 17,888 บาท  

  14 ก.พ. 63 -19 ก.พ. 63 17,888 บาท 22,388 บาท 17,888 บาท 20,888 บาท 17,888 บาท  

  18 ก.พ. 63 -23 ก.พ. 63 17,888 บาท 22,388 บาท 17,888 บาท 20,888 บาท 17,888 บาท  

  19 ก.พ. 63 -24 ก.พ. 63 17,888 บาท 22,388 บาท 17,888 บาท 20,888 บาท 17,888 บาท  

  20 ก.พ. 63 -25 ก.พ. 63 17,888 บาท 22,388 บาท 17,888 บาท 20,888 บาท 17,888 บาท  

  21 ก.พ. 63 -26 ก.พ. 63 17,888 บาท 22,388 บาท 17,888 บาท 20,888 บาท 17,888 บาท  

  25 ก.พ. 63 - 1 มี.ค. 63 17,888 บาท 22,388 บาท 17,888 บาท 20,888 บาท 17,888 บาท  

  26 ก.พ. 63 - 2 มี.ค. 63 17,888 บาท 22,388 บาท 17,888 บาท 17,888 บาท 17,888 บาท  

  27 ก.พ. 63 - 3 มี.ค. 63 17,888 บาท 22,388 บาท 17,888 บาท 17,888 บาท 17,888 บาท  

  28 ก.พ. 63 - 4 มี.ค. 63 17,888 บาท 22,388 บาท 17,888 บาท 17,888 บาท 17,888 บาท  

  3 มี.ค. 63 - 8 มี.ค. 63 17,888 บาท 22,388 บาท 17,888 บาท 17,888 บาท 17,888 บาท  

  4 มี.ค. 63 - 9 มี.ค. 63 17,888 บาท 22,388 บาท 17,888 บาท 17,888 บาท 17,888 บาท  



เลือกวันที่เดินทางและกด

จอง: 

ผู้ใหญ่ 

(พักคู่) 

ผู้ใหญ่ 

(พักเดี่ยว) 

ผู้ใหญ่ 

(พัก 3 คน) 

เด็ก 

(มีเตียง) 

เด็ก 

(ไม่มีเตียง)  

  5 มี.ค. 63 - 10 มี.ค. 63 17,888 บาท 22,388 บาท 17,888 บาท 17,888 บาท 17,888 บาท  

  6 มี.ค. 63 - 11 มี.ค. 63 17,888 บาท 22,388 บาท 17,888 บาท 17,888 บาท 17,888 บาท  

  10 มี.ค. 63 -15 มี.ค. 63 17,888 บาท 22,388 บาท 17,888 บาท 17,888 บาท 17,888 บาท  

  11 มี.ค. 63 -16 มี.ค. 63 17,888 บาท 22,388 บาท 17,888 บาท 17,888 บาท 17,888 บาท  

  12 มี.ค. 63 -17 มี.ค. 63 17,888 บาท 22,388 บาท 17,888 บาท 17,888 บาท 17,888 บาท  

 

 

สอบถามเพ่ิมเติม หรือ จองทัวร์ : 02 589 0227   (Call center) 

Email : wisdomworldandtravel@gmail.com      Line : wisdomworld.1 

 

 

ขอ้ตกลง & เง่ือนไข ของโปรแกรมทวัร์ 

อัตราค่าบริการน้ีรวม: 

• ค่าตั๋วโดยสารเคร่ืองบินไป-กลับช้ันประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามท่ีระบุในรายการ (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถเล่ือนวันกลับได้ ต้อง
ไป-กลับพร้อมคณะเท่านั้น ) ท่ีนั่งเป็นไปตามสายการบินจัดสรรตามกรุ๊ปทัวร์ ไม่สามารถระบุได้ 

• ค่าอาหารทุกมื้อ ตามท่ีระบุในรายการ 

mailto:wisdomworldandtravel@gmail.com


• ค่าเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุในรายการ 

• ค่าท่ีพักตามระบุในรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุหรือเทียบเท่า 

• ค่ายานพาหนะน าเท่ียวตามรายการ 

• ค่าน ้าหนักสัมภาระ สายการบิน THAI AIR ASIA X (XJ)ก าหนดน ้าหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเคร่ืองไป-กลับ ท่านละ 20กก. สัมภาระถือ
ขึ้นเคร่ือง(Carry on) 7กก. 

• ค่าหัวหน้าทัวร์น าท่านท่องเท่ียวตลอดรายการในต่างประเทศ 

• ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง การชดเชยอุบัติเหตุส่วนบุคคลกรณีเสียชีวิตสูญเสีย อวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง 
1,000,000 บาท การรักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละคร้ัง500,000บาท(เงื่อนไขตามกรมธรรม์)ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถส่ังซ้ือ
ประกันสุขภาพเพิ่มได้ 

อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม: 

• ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และเคร่ืองดื่มท่ีส่ังเพิ่ม
นอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการส่ังเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก) 

• ค่าทิปคนขับรถและไกด์ท้องถิ่นท่านละ 50,000 วอนหรือ 1,500บาท ต่อท่านตลอดท้ังทริป(ช าระท่ีสนามบิน) 

• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% (กรณีท่ีท่านต้องการใบเสร็จรับเงินในนามบริษัทหรือต้องการใบก ากับภาษี) 

• ค่าน ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่ีหนักเกินจากสายการบินก าหนด (ปกติ 20 กก.) 

• ค่าวีซ่าส าหรับพาสปอร์ตต่างด้าวกรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ต 2)ใบประจ าตัวคนต่างด้าว 3)ใบส าคัญถิ่นท่ีอยู่ 4)ส าเนาทะเบียน
บ้าน(ถ้ามี) 5)สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี) 6)รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป แล้วทางบริษัทฯจะเป็นผู้ด าเนินการยื่นวีซ่าให้ท่านโดยจ่ายค่าบริการต่างหาก
(ส าหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องท าเร่ืองแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า) 

 

 


	ทัวร์เกาหลี 6 วัน 4 คืน เที่ยว โซล เกาะนามิ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ พักสกีรีสอร์ท King’s cross พระราชวังเคียงบก สวมชุดฮันบก    รหัสทัวร์   WD10092562510
	ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
	02.05 น.      นำท่านเดินทางสู่ ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน THAI AIR ASIA X เที่ยวบินที่ XJ700
	สนามบินนานาชาติอินชอน เป็นสนามบินที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลี ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางและประตูหลักในการต้อนรับนักเดินทางจากทั่วโลกที่มาเยือนเกาหลีใต้ นอกจากนั้นสนามบินนานาชาติอินช็อนยังได้รับการจัดอันดับที่หนึ่งเป็นเวลาสองปีติดต่อกัน ASQ และได้รับการยอมรับจากส...
	เกาะนามิ ตั้งอยู่ในเมืองชุนชอน จังหวัดคังวอน ที่นี่ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและสำคัญของเกาหลีใต้ เป็นเกาะกลางแม่น้ำฮันที่มีลักษณะคล้ายใบไม้ที่ลอยอยู่ในน้ำ อีกทั้งยังมีทิวทัศน์ที่สวยงามไปด้วยต้นเกาลัดและทิวสนที่เรียงรายตลอดสองข้างทาง ซึ่งในแ...
	นำท่านสู่ : โซยัง ริเวอร์ สกายวอล์ค
	โซยัง ริเวอร์ สกายวอล์ค (Soyang river skywalk) สร้างขึ้นที่แม่น้ำยูเอียมโฮ เป็นเส้นทางเดินที่สรรค์สร้างขึ้นโดยการใช้แก้ว มีความยาวประมาณ 156 กิโลเมตร เพื่อให้นักท่องเที่ยวตื่นเต้นเสมือนเดินอยู่บนแม่น้ำ ท่านสามารถมองเห็นวิวด้านล่างผ่านทางเดินกระจกใสของ...
	นำท่านสู่ : เมือง ซูวอน
	เมืองซูวอน เป็นอีกเมืองสำคัญหนึ่งในเคียงคีโด ซึ่งอยู่ในเส้นทางรถใต้ดิน เชื่อมถึงกรุงโซล เชิญเที่ยวชม 'ป้อมฮวาซอง' ศิลปะและสถาปัตยกรรมการก่อสร้างยุคของอาณาจักรโชซอน ตั้งล้อมลอบบริเวณเมืองซูวอน ซึ่งมีการเก็บรักษามาไว้อย่างดี สร้างขึ้นด้วยหินและอิฐเผาใช้...
	ทัคคาลบี หรือไก่ผัดซอสรสเผ็ดแบบเกาหลี เป็นหนึ่งในเมนูยอดนิยมของชาวเกาหลี ที่ปัจจุบันกลายมาเป็นเมนูเลื่องชื่อที่ใครๆ หากมาเยือนเกาหลีแล้วต้องขอลิ้มลองรสชาติตามแบบฉบับดั้งเดิมสักครั้ง สำหรับส่วนผสมและวิธีการปรุงนั้น นำไก่ขนาดชิ้นพอคำคลุกเคล้าเครื่องปรุง...
	เช้า              บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
	นำท่านสู่ : ลานสกี
	ลานสกีให้ทุกท่านได้สัมผัสหิมะและสถานที่ที่งดงาม พร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกและเล่นสกีซึ่งลานสกีแห่งนี้มีความท้าทายให้ท่านได้สัมผัสด้วยเนินหิมะที่มีความสูงไม่ต่ำกว่า 1 กิโลเมตรขึ้นไป และเป็นที่กล่าวขวัญถึงว่าเป็นสวรรค์ของนักสกีมือใหม่ แต่ก็มีทางวิ่งสำหรับ...
	นำท่านสู่ : สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ เกาหลี
	นำท่านสู่ : กรุงโซล
	อิสระให้ท่านถ่ายรูป : หอคอยกรุงโซล
	เช้า               บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
	นำท่านสู่ : ศูนย์โสมเกาหลี
	โสม นับว่าเป็นสมุนไพรที่มีความสำคัญอย่างมากของชาวเกาหลี มีคุณสมบัติพิเศษคือปรับหยินหยางในร่างกายให้สมดุล และยังมีคุณสมบัติอีกหลายอย่างในทางรักษาโรค โสมที่คุณภาพดีที่สุดนั้นจะต้องเป็นโสมที่มีอายุ 6 ปีเท่านั้น หากอ่อนหรือแก่กว่านี้จะให้ประโยชน์ได้ไม่เต็...
	ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง หรือ RED PINE ซึ่งผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลีซึ่งจะใช้ต้นสนเข็มแดงจากยอดเขาที่ประเทศเกาหลีเหนือมาผลิตโดยใช้เทคโนโลยีพร้อมกับการวิจัยที่ประเทศเกาหลีใต้ออกมาเป็น น้ำมันสนเข็มแดง ภูมิประเทศของประเทศเกาหลีเป็นภูเขาประมาณ 70 เปอร...
	อิสระช้อปปิ้ง
	นำท่านชม : พระราชวังเคียงบก
	พระราชวังเคียงบก หรือเคียงบกกุง ตั้งอยู่ตรงสุดปลายทางด้านเหนือของถนนเซจองในกรุงโซล เป็น 1 ใน 5 ของพระราชวังใหญ่ที่สร้างขึ้นโดยราชวงศ์โชซอนโดยชองโดจอน และยังเป็นพระราชวังหลวงสำหรับประทับว่าราชการของกษัตริย์และเหล่าเชื้อพระวงศ์ของเกาหลีมาโดยตลอด จนกระทั...
	คลองชองเกชอน เป็นคลองโบราณที่มีอายุเก่าแก่กว่า 600 ปี สร้างในสมัยพระเจ้ายองโจแห่งราชวงศ์โชซอน ความยาวประมาณ 5.84 กิโลเมตร ไหลผ่านย่านใจกลางกรุงโซล แต่ในช่วง ค.ศ.1957-1977 ได้มีการสร้างถนนและทางด่วนทับคลอง และเกิดตึกสูงขึ้นมากมาย ทำให้น้ำในคลองเริ่มเน่...
	ดิวตี้ฟรี (Duty Free Shop) ที่นี่มีสินค้าชั้นนำให้ท่านเลือกซื้อมากมายกว่า 500 ชนิด อาทิ น้ำหอม เสื้อผ้า เครื่องสำอาง กระเป๋า นาฬิกา เครื่องประดับ ฯลฯ และสินค้าหลากหลายแบรนด์เนมที่นำเข้ามาจากทั่วโลก
	อิสระช้อปปิ้ง : ย่านเมียงดง
	ย่านเมียงดง ถือเป็นแหล่งรวมแฟชั่นที่สำคัญของวัยรุ่นเกาหลีที่มีทั้งเสื้อผ้า รองเท้า เครื่องประดับ เครื่องสำอาง ซีดีเพลง และอื่นๆ อีกมากมาย จึงทำให้บริเวณนี้เป็นอีกแห่งที่คึกคักที่สุดในกรุงโซลที่นอกจากนักท่องเที่ยวจะนิยมมาเลือกซื้อของฝากของขวัญแล้ว หนุ่...
	พัก                    GALAXY HOTEL หรือระดับใกล้เคียงกัน
	เช้า                         รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร ของโรงแรม
	นำท่านสู่ : ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู
	ฮ็อกเกตนามูเป็นสมุนไพรที่ขึ้นเฉพาะในประเทศเกาหลี ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาถึง 10 ปีจึงจะออกดอกหนึ่งครั้ง เจริญเติบโตได้ดีในป่าลึกบนยอดเขาสูง จนกระทั่งออกดอกจึงนำดอกมาสกัดเป็นยา มีสรรพคุณช่วยบำรุงม้าม ตับ เป็นหลัก รักษาอาการเมา ร้อนใน กระหาย น้ำ แก้อาเจียน ท...
	ไก่พะโล้เกาหลีเป็นเมนูอาหารที่ศิลปินชื่อดังของเกาหลีคือ SEVEN คิดค้นขึ้น ซึ่งส่วนผสมจะประกอบไปด้วยเนื้อไก่ มันฝรั่ง วุ้นเส้น มีรสชาติและสีคล้ายกับพะโล้บ้านเรา เสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ และกิมจิชนิดต่างๆ
	นำท่านชม : พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง
	ICE MUSEUM พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง ปะติมากรรมน้ำแข็ง ตั้งอยู่ในกรุงโซลเป็นสถานที่จัดโชว์น้ำแข็งแกะสลัก นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสอากาศที่หนาวเย็นติดลบกว่าสิบองศาและชมน้ำแข็งที่ถูกแกะสลักออกมาเป็นรูปร่างต่างๆ ได้อย่างน่าอัศจรรย์
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