
คณะพเิศษ 
  สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย 

ศึกษาดูงานประเทศเกาหลใีต้ 
5 วนั 3 คนื โดยสายการบินไทย(TG) 

ก าหนดการเดนิทาง 
วนัที2่9 ตุลาคม 2558  (1) กรุงเทพฯ – โซล(เกาหลใีต้) 

21.00 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตูทางเข้าที ่3 เคาน์เตอร์ Dสายการบินไทย พบ
เจา้หนา้ท่ีบริษทั เฟิร์สท เวลิด์ ทวัร์ คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกแก่ท่านในเร่ืองของเอกสาร
และสัมภาระการเดินทาง 

23.10 น. ออกเดินทางสู่ กรุงโซล ประเทศสาธารณรัฐเกาหลใีต้ โดยเทีย่วบินที ่TG 658 
วนัที3่0 ตุลาคม  2558  (2) โซล – หมู่บ้านสีลูกกวาด – เกาะนาม ิ– พพิธิภัณฑ์สาหร่าย  

06.35 น. คณะเดินทางถึง สนามบินนานาชาติ อนิชอนสาธารณรัฐเกาหลใีต้ หลงัจากผา่นการตรวจคนเขา้เมือง
และศุลกากรแลว้ น าท่านเปล่ียนพาหนะเป็นรถโคช้ปรับอากาศ น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านสีลูกกวาด
(La Provence) หมู่บา้นเล็กๆท่ีสร้างเลียนแบบเมืองโพรวองซ์ 
ประเทศฝร่ังเศสบา้นเรือนร้านคา้แต่ละหลงัจะทาสีสันสดใสเหมือน
ลูกกวาด หลากหลายสีอยูป่ะปนกนัใหท้่านไดเ้พลินเพลินกบัการ
ถ่ายรูปแวะชมและแวะจบัจ่ายซ้ือของตามร้านคา้ท่ีต่างก็น าเสนอการ
ขายไดอ้ยา่งน่ารักและน่าสนใจท าใหรู้้สึกเหมือนกบัอยูใ่นประเทศ
ฝร่ังเศส 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบริการท่านดว้ย“ทัคคาลบี”้หรือ
ไก่บาร์บีคิวผดัซอสเกาหลี เป็นอาหารเล่ืองช่ือของเมืองชุนชอน โดยน าไก่
บาร์บีคิว ผกัต่างๆ ลงผดักบัซอสพริกเกาหลีในกระทะแบน วธีิการทาน
แบบเม่ียงค าของไทย เสิร์ฟพร้อมเคร่ืองเคียงและซุปประจ าวนั 

บ่าย น าท่านนัง่เรือเฟอร์ร่ีสู่ เกาะนามิ เป็นเกาะกลางแม่น ้าท่ีเกิดจากการสร้าง
เข่ือนชองเปียง กั้นแม่น ้า Bukhan ช่ือของเกาะนามิถูกตั้งข้ึนตามช่ือของ
นายพลนามิท่ีรับราชการตั้งแต่อาย ุ 17 ปีและถูกประหารเพราะมี
ความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการท างานมากเกินไปซ่ึงเป็นนายทหารท่ีมี

ช่ือเสียงมากในสมยัราชวงศโ์ชซอน นอกจากน้ี เกาะนามิ ยงั
เป็นท่ีนิยมส าหรับพกัผอ่นของชาวเกาหลี หรือ คู่หนุ่มสาว
นิยมใชส้ถานท่ีน้ีในการออกเดท เพราะมีบรรยากาศท่ีโร
แมนติกและท่ีพลาดไม่ไดส้ าหรับไฮไลทข์องเกาะ ฯนามิคือ
รูปถ่ายขนาดตวัจริงของ เบยองจุนและแชงจีอู คู่พระนางละคร รักโรแมนติกท่ีโด่งดงัไปทัว่เอเชีย 
จากนั้นน าท่านเดินทางชม พพิธิภัณฑ์สาหร่าย  จะมีอธิบายเก่ียวกบัประวติั ความเป็นมา และการเล้ียง
สาหร่ายของเกาหลี รวมถึงการแปรรูป และมีสาหร่ายใหลู้กคา้ชิมหลากหลายรสชาติ ก่อนจะเลือกซ้ือ
เป็นของฝากกลบับา้น มีหลายรสชาติใหเ้ลือก เช่น รสดั้งเดิม รสกิมจิ รสวาซาบิ รสเกลือไมไ้ผ ่รสโสม



เกาหลี รสเน้ือ รสโอลีฟและสาหร่ายผง น าท่านเรียนรู้การท า ข้าวป้ัมเกาหลี  ซ่ึงเป็นอาหารส าหรับของ
เกาหลี พร้อมใหทุ้กท่านไดแ้ต่งชุดพืน้เมืองเกาหล ี“ฮันบก” ถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก(กรุณาเตรียมกลอ้งของ
ท่านเอง) จากนั้นน าท่านชม 3D TRICK EYEหรือ พิพิธภณัฑภ์าพ 3 มิติ เคล็ดลบังานศิลปะแห่งภาพ 
ท่ีท ่าใหท้่านไดต่ื้นตาต่ืนใจกบัศิลปะแนวใหม่ เป็นภาพวาดในลกัษณะ 3 มิติเหมือนภาพวาดมีชีวติและ
หลุดออกมาจากแผน่เฟรมภาพแนวคิดรูปแบบใหม่ เป็นความคิดสร้างสันและจินตนาการของการ
สร้างภาพโดยใชเ้ทคนิคพิเศษจากภาพสาม มิติท่ีรวมทฤษฎีทางวทิยาศาสตร์และการซอ้นภาพโดย
กระตุน้ความเคล่ือนไหวของภาพใหมี้มิติเหมือนจริง  

ค ่า ***อิสระ รับประทานอาหารเยน็*** 
ท่ีพกัTHE K HOTEL หรือเทียบเท่า ระดบั 5 ดาว 

วนัที3่1 ตุลาคม  2558  (3) โซล(ประชุม –นัมซานววิพอยท์)     
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
  ** ประชุม ณ โรงแรม K HOTEL **(ประสานงานโดยทางคณะ) 
เท่ียง อิสระ รับประทานอาหารกลางวนั ณ โรงแรม K HOTEL  
บ่าย น าท่านเดินทางสู่หอคอยกรุงโซล ( Seoul Tower)(ไม่รวมค่าลฟิท์ขึน้

หอคอย) หรือบางคร้ังเรียก นมัซนัทาวเวอร์ เพราะตั้งอยูบ่นภูเขานมั
ซาน มีทางข้ึนอยูต่รงสวนนมัซาน ซ่ึงเป็นหอคอยท่ีมีความสูงจากฐาน
ประมาณ 236.7 เมตร มีความสูงถึง 480 เมตร เหนือระดบัน ้าทะเล ถูก
สร้างข้ึนในปี 1969 และเปิดใหเ้ขา้ชมเมืองปี 1980 ซ่ึง โซลทาวเวอร์ 
เป็นหอคอย1 ใน 18 หอคอยเมืองท่ีสูงท่ีสุดในโลก มีทั้งหอคอยดูดาว 
ซ่ึงท่านสามารถเห็นสถานท่ีท่องเท่ียวจากหอคอยกรุงโซลได ้360 องศา (ชมววิแบบพาโนรามา)  จุด
ไฮไลท ์ของโซลทาวเวอร์ คือ คู่รักทุกคู่ชาวเกาหลี ตอ้งคลอ้ง กุญแจ คู่รักLove Key Ceremonyบน
โซลทาวเวอร์ โดยจะเขียนขอ้ความ หรือช่ือของคู่รักไวบ้นแม่กุญแจ และก็จะน าแม่กุญแจน้ีไปคลอ้ง
กบัร้ัวเหล็ก ส่วนลูกกุญแจก็จะทิ้งไป ดว้ยความเช่ือท่ีวา่หากคู่รักคู่ใด ไดม้าเยอืนและคลอ้งกุญแจคู่รัก
กนัท่ีน่ีจะท าใหค้วามรักของทั้งคู่ยนืยาว 

ค ่า อิสระ รับประทานอาหารค ่า ณ โรงแรม K HOTEL  
ท่ีพกัTHE K HOTEL หรือเทียบเท่า ระดบั 5 ดาว 

 
วนัที ่1 พฤศจิกายน  2558  (4) โซล - ซูวอน ( MBC DRAMA–ศุนย์โสม – เมยีงดง)  

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ โรงถ่าย MBC DRAMA THEME PARKตั้งอยูใ่น
เขตเมืองยางจู เมืองทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของกรุงโซ ล โรงถ่าย
แห่งน้ีไดรั้บการสร้างข้ึนใหม่บนพื้นฐานของการบนัทึกทาง
ประวติัศาสตร์อยา่งถูกตอ้งและสะทอ้นใหเ้ห็นถึงโครงสร้างและ
วฒันธรรมของยคุโบราณอีกทั้งยงัมีทิว ทศัน์สวยงามแวดลอ้มไปดว้ย
ธรรมชาติของขนุเขาป่าไมแ้ละล าธารท าใหท่ี้น่ีมกัถูกเลือกใช ้เป็นโลเคชัน่ในการถ่ายภาพยนตร์หรือ



ละครประวติัศาสตร์ เกาหลีท่ีนิยมอยา่งแพร่หลายอยูเ่ป็นประจ า  อาทิ ซีร่ียย์อดฮิตเร่ือง แดจงักึม จอม
นางแห่งวงัหลวง , จูมงมหาบุรุษกูบ้ ัลลงัก,์ ซอนตอ็ก มหาราชินีสามแผน่ดิน , ลีซานจอมบลัลงักพ์ลิก
แผน่ดิน และล่าสุดท่ีมาฉายบา้นเราคือ ทงฮีจอมนางคู่บรรลงักโ์รงถ่ายละครแห่งน้ีเป็นการร่วมสร้าง
ข้ึนโดย บริษทับรอดคาสติงและส านกังาน ในปี 2005 ใหท้่านไดอิ้สระถ่ายรูป ชมความสวยงามภายใน
โรงถ่ายไดต้ามอธัยาศยั 
 
 
 
 
 
 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั  บริการ “คาลบี้” ตน้ต าหรับอาหารเล่ือง
ช่ือของประเทศเกาหลี เป็นหมูยา่งท่ีผา่นการหมกัจนไดท่ี้น ามายา่ง
บนเตาร้อนๆ สุกก าลงัดีแลว้ตดัช้ินพอค า รับประทานกบัซอส, 
กระเทียม, กิมจิและใชใ้บผกักาดหอมสดห่อเป็นค าๆคลา้ยเม่ียงค า 
แกลม้ดว้ยพริกเกาหลีเมด็โตสีเขียวสด พร้อมขา้วสวยร้อนๆ  

บ่าย น าท่านเดินทางสู่  ศูนย์โสมเกาหลี ฟังการบรรยายสรรพคุณของโสมเกาหลีท่ีมีอาย ุ6 ปี ไดรั้บการ
รับรองจากรัฐบาลจดัวา่เป็นโสมท่ีมีสรรพคุณดีท่ีสุด โสมเกาหลีไดรั้บการพฒันาทั้งในดา้นคุณภาพ 
และบรรจุภณัฑอ์ยา่งต่อเน่ืองท่านสามารถเลือกซ้ือผลิตภณัฑโ์สมคุณภาพกลบัไปบ ารุงร่างกายในราคา
ถูกกวา่เมืองไทยถึง 2 เท่า  จากนั้น จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ศูนย์สมุนไพรเกาหลี ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือ
เลือกชม สมุนไพรชนิดต่างๆของเกาหลี ท่ีน ามาแปรรูปเป็นรูปแบบต่างๆ ท่ีมีสรรพคุณรักษาโรค และ
บ ารุงร่างกาย  จากนั้น น าท่าน สู่ แหล่งศูนยก์ลาง
เคร่ืองส าอาง ค์Cosmetic Centerท่านจะพบกบั
เคร่ืองส าอาง ค์หลากหลายแบรนดช่ื์อดงัอาทิ Coogi, 
Beauty Credit,The Face Shop, Lady &Skin, Isa 
Knox,Tony Moly ใหท้่านเพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงตาม
อธัยาศยั น าท่านชอ้ปป้ิงสินคา้นานาชนิดท่ี ดิวตีฟ้รี (DUTY FREE SHOP)ท่ีน่ีมีสินคา้ชั้นน าใหท้่าน
เลือกซ้ือมากมายกวา่ 500 ชนิดทั้งน ้าหอม เส้ือผา้ เคร่ืองส าอาง กระเป๋า นาฬิกา เคร่ืองประดบั ฯลฯ
จากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิงแบบสุดๆ ทั้งราคาและสินคา้ท่ี ย่านเมียงดง  หรือสยามสแควร์เกาหลี สินคา้ท่ี
เมียงดงจะเป็นแหล่งสินคา้ส าหรับวยัรุ่นโดยเฉพาะทั้งเส้ือผา้บุรุษ-สตรี รองเทา้บุรุษ-สตรี 
เคร่ืองส าอางคด์งัๆ ของเกาหลี เช่น Etude, Face Shop, Skin food ฯลฯ อีกทั้งยงัมีACCESSORIES
ต่างๆท่ีน่ารัก แปลก และสร้างสรรคใ์นราคาท่ีถูกกวา่เมืองไทยแน่นอน  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารUNDER THE SEA บริการท่านดว้ยวาไรต้ีเมนูบุฟเฟตน์านาชาติ
อ่ิมอร่อยกบับุฟเฟ่ต์ขาปูยกัษ์อลาสก้าทานแบบไม่อั้นใหท้่านไดล้ิ้มรส
อาหารหลากหลายเมนูอาทิอาหารเกาหลีแบบดั้งเดิมอาหารทะเลสดๆ
และซูชิหนา้ต่างๆหรือเลือกอาหารทะเลสดๆทั้งกุง้หอยปูปลาหมึกฯลฯ



เสิร์ฟพร้อมชาบูชาบูหมอ้ไฟร้อนๆสไตลเ์กาหลี 
ท่ีพกัTHE K HOTEL หรือเทียบเท่า ระดบั 5 ดาว 

วนัที ่2 พฤศจิกายน  2558  (5) ศึกษาดูงาน – หมู่บ้านนัมซาน ฮันฮก – พลอยสีม่วง – กรุงเทพ ฯ 
 เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 ** ศึกษาดูงานที ่อาซัน เมดดิคอลเซ็นเตอร์ (ประสานงานโดยทางคณะ) 
 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านนัมซาน ฮันฮก หมู่บา้นตั้งอยู่
ทางตอนเหนือของ ภูเขานมัซาน มีสายน ้าไหลผา่นและมี ศาล
ซอนนูกกั แหล่งอาศยัของนกกระเ รียน แหล่งพกัผอ่นท่ีมี
ช่ือเสียงในฤดูร้อนของราชวงศโ์ชซอน แต่ในปัจจุบนัเป็นท่ีตั้ง
ของบา้นชนชั้นสูงในสมยัเมือ 600 ปีท่ีแลว้ และหากเดินไปจน
สุดปลายสวนจะพบ Time Capsulท่ีท  าข้ึนเพื่อเฉลิมฉลอง กรุง
โซล ครบ 600 ปี โดยจะรอเปิดอีกใน 400 ปีขา้งหนา้ 

เท่ียง รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร บริการ ท่านดว้ย “พุลโกกิ ” 
ประกอบดว้ยเน้ือหมูสไลดท่ี์ผา่นการหมกัดว้ยเคร่ืองปรุงจนไดท่ี้ แลว้
น ามาผดัรวมกบัผกัสดนานาชนิดบนกระทะร้อนๆรับประทานพร้อม
เคร่ืองเคียง และขา้วสวยร้อนๆ มีกล่ินหอมน่าล้ิมลอง 

บ่าย  น าท่านเดินทางสู่ โรงงานพลอยสีม่วง  ชมและเลือกซ้ือพลอยสีม่วงอญัมณีท่ีข้ึนช่ือของเกาหลีซ่ึงคน 
เกาหลีเช่ือวา่ถา้ใส่ติดตวัไวจ้ะมีแต่โชคดี ซ่ึงท่านสามารถเลือกซ้ือไปใส่ติด
ตวัไดมี้ทั้งแหวน,จ้ีหอ้ยคอ,ต่างหู หรือจะเลือกซ้ือเฉพาะพลอยไปท าตวั
เรือนเองกบัร้านประจ า หลงัจากนั้น น าท่านสู่ ซุปเปอร์มา ร์เกต็ เลือกซ้ือ
สินคา้เกาหลีเพื่อเป็นการเก็บตกของฝากรอบสุดทา้ย และกระจายเงินวอนท่ี
เหลืออยู ่อาทิ บะหม่ีซินราเมียน (มาม่าสไตลเ์กาหลี) อูดง้ กิมจิ ขนมช็อคโก้
พาย  ขา้วพองรสต่างๆ  ลูกอมโสม ในราคาท่ีถูกกวา่ประเทศไทยหลายเท่า สมควรแก่เวลา น าท่าน
เดินทางสู่สนามบิน 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
21.25 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเทีย่วบินTG 657 
01.20 น. คณะเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจจากเราเฟิร์สท เวลิด์ ทวัร์ 
 
  

 
 
 
 
 


