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กําหนดการเดนิทาง    :            28 พฤศจกิายน -2  ธนัวาคม  60 
2-6 /12-16 /16-20  ธนัวาคม  60 

   

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
เกาะนาม ิ                             เกาะคูร่ัก เดนิชลิ sweet สดุโรแมนตกิ 

วา้ว !! เลน่สก ีSki Play เปิดประสบการณ์ใหม ่เลน่สก ีสดุมันส ์!! 
สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์ สนุกสดุเหวีย่งกนัสกัตัง้ ทีส่วนสนุกทีใ่หญ่ทีส่ดุของประเทศ 

พพิธิภณัฑส์าหรา่ย            เรยีนรูก้ารทําสาหร่าย พรอ้มชมิสาหร่ายแสนอร่อย 
ชุดฮนับก                             มาลองเป็นซงักงุ กบัชดุประจําชาตเิกาหล ีถา่ยรูปกบัฉาก 3 มติ ิ 
Seoul City Wall Park เดนิชลิชมกําแพงเมอืงโบราณในอดตีของกรุงฮันยาง อายุกว่า 600 ปี 

ทงแดมนุ             ตลาดชอ้ปป้ิง ทีใ่หญ่ทีส่ดุในเอเชยี หมุนเวยีนเปิดรา้นกนั 24 hrs 

ฮงแด    ชอ้ป ชอ้ป ชอ้ป สดุมันสก์บัย่านของราคาถกูของเด็กมหาวทิยาลยั 

 

อืน่ๆ อาท ิศนูยโ์สมเกาหล,ี นํา้มนัสนเข็มแดง, สมนุไพรตบัฮอ๊กเก็ต, ดวิตีฟ้ร,ี รา้น
พลอยอะมทีสิต,์ รา้นละลายเงนิวอน ซือ้ของฝากเพือ่นและครอบครวัทีเ่มอืงไทย 

สุดอสิระกบั 1 วนัฟรเีดย ์  Wow!! Free 1 Day 
    อาหารมือ้พเิศษ !!! …    บฟุเฟ่ตช์าบ ูชาบ ูหม ู   
     ทานไมอ่ ัน้ พรอ้มอาหารบฟุเฟตน์านาชาต ิ
    

 



2pM Holiday ขอนําคณะทอ่งเทีย่วเกาหลใีต ้โดยสายการบนิทเีวย ์แอร ์ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2pm holiday co., ltd.     info@2pmholiday.com  2pmholiday   2pmholiday   
99/3 Lumpini Place Rama9-Ratchada,TowerC, Rama9 Rd., HuayKwang Bangkok Thailand 10310   

 662 169 3838(auto)  662 169 3811 or 662 169 3822 089 923 8313  www.2pmholiday.com 

 
 

วนัแรก กรงุเทพฯ – อนิชอน 

22.30 น. คณะพรอ้มกนัทีจุ่ดนัดหมาย สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ชัน้ 4 เคานเ์ตอร ์ L สาย
การบนิ  T’WAY (TW) (ลงประตทูางเขา้หมายเลข  6) โดยมหีัวหนา้ทวัรแ์ละเจา้หนา้ ที่ของบรษัิทฯ รอ

ตอ้นรับและอํานวยความสะดวกกอ่นขึน้เครือ่ง 

 

วนัทีส่อง ชุนชอน – เกาะนาม ิ– เลน่ Ski สดุมนัส ์                                                                        (-/L/D) 

01.25 น. บนิลดัฟ้าสู ่สาธารณะรัฐเกาหลใีต ้โดย สายการบนิ  T’WAY (TW) เทีย่วบนิที่  TW102 บรกิารอาหารและ
เครือ่งดืม่บนเครือ่ง  

08.35 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน  สาธารณรฐัเกาหลใีต้  เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าประเทศไทย 2 
ชั่วโมง  (เพือ่ความสะดวกในการนดัหมาย กรุณาปรบันา ฬิกาของทา่นเป็นเวลา

ทอ้งถิน่) หลงัจากผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและดา่นศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้ จากนัน้

นําคณะเดนิทางสู ่เมอืงชุนชอน(ChunCheon) สมัผัสกบับรรยากาศสดุแสนโรแมน
ตกิที ่ เกาะนาม ิสถานทีท่ีเ่คยใชถ้า่ยทําละครซรียีย์อดฮติเรือ่ง Winter Sonata อัน
โดง่ดงัไปทัว่ทัง้เกาหลแีละเอเชยี เกาะนามเิป็น

เกาะทีเ่กดิข ึน้จากการสรา้งเขือ่นชองเปียงเพือ่กัน้
แม่น้ําบุกฮันคงั ชือ่ของเกาะนามนัิน้ถกูตัง้ตามชือ่

ของนายพลนาม ิซึง่เป็นนายทหารทีม่ชีือ่เสยีง
มากในสมัยราชวงศโ์ชซอน ใหท้า่นไดเ้ดนิชลิเก็บภาพประทบัใจบนเกาะ
นามกิบัววิทวิทศันข์องธรรมชาติ ทัว่เกาะทีแ่วดลอ้มสสีนัของใบไมแ้หง้  

และใบสนทีเ่ขยีวชอุ่มตลอดทัง้ปี และพเิศษในชว่งฤดหูนาวทีป่กคลมุไป
ดว้ยหมิะขาวโพลน ทัว่ทัง้เกาะใหเ้วลาอสิระทา่นถา่ยรูปสวย พรอ้มความ

ประทบัใจ   
กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เสริฟ์เมน ู(ท ัก๊คาลบี)้ 

จากนัน้  นําคณะ เดนิทางสู่  SKI 

RESORT เพือ่ใหท้กุทา่นสนุกสนาน
กบัการเลน่สกี  ประเทศเกาหลมีี

สถานทีเ่ลน่สกทีีไ่ดร้ับความนยิมอยู่
หลายแห่ง  ลานสกขีองเกาหลจีงึเป็น
ทีรู่จ้ักกนัดใีนทัว่เอเชยีตะวันออกเฉียง

ใต ้จนีและญีปุ่่ น ตลอดจนนักสกรีะดบั
อาชพีจากยุโรปและอเมรกิา  จงึได ้
ออกแบบลานสกทีีไ่ดร้ะดบัมาตรฐาน

มากทีส่ดุโดยทกุทีแ่บ่งพืน้ทีส่าํหรับผู ้
ทีเ่ร ิม่เลน่เลือ่นตําแหน่งไปจนถงึระดบั 

ADVANCE ทัง้ยังมสี ิง่อํานวยความ
สะดวกไวม้ากมาย ไม่ว่าจะเป็น ทีพ่ักโรงแรม รา้นอาหาร มนิมิารท์  ใหท้า่น
ทีห่ลงใหลในการเลน่สกหีรอืจะสนุกตืน่เตน้กบัความเร็วของสโนวบ์อรด์ที่

ไหลเลือ่นลงมาจากเนนิสกบีนภเูขาไดอ้ย่างเต็มที่  (ชดุสกแีละอุปกรณ์สกี
ไม่รวมในคา่ทวัร)์   

คํา่           รบัประทานอาหารคํา่  ณ ภตัตาคาร เสริฟ์เมน ู(พลโูกก)ิ หรอื เสริฟ์เมน ู(ไกตุ่น๋โสม) 
จากนัน้นําทา่นเขา้สูท่ีพ่ัก  NEW M HOTEL / SUWON หรอืเทยีบเทา่ 
http://www.newmhotel.com/index.php  

http://www.newmhotel.com/index.php


2pM Holiday ขอนําคณะทอ่งเทีย่วเกาหลใีต ้โดยสายการบนิทเีวย ์แอร ์ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2pm holiday co., ltd.     info@2pmholiday.com  2pmholiday   2pmholiday   
99/3 Lumpini Place Rama9-Ratchada,TowerC, Rama9 Rd., HuayKwang Bangkok Thailand 10310   

 662 169 3838(auto)  662 169 3811 or 662 169 3822 089 923 8313  www.2pmholiday.com 

วนัทีส่าม สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์– Cosmetics Shop – รา้นนํา้มนัสนเข็มแดง – พพิธิภณัฑส์าหรา่ย ใส่

ชุดฮนับก – Seoul City Wall Park – ชอ้ปป้ิงตลาดทงแดมนุ                                        (B/L/D) 

เชา้         รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 
 

นําคณะเขา้  สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์ สวนสนุกกลางแจง้ที่
ใหญ่ทีส่ดุของประเทศซึง่ตัง้อยู่ทา่มกลางหุบเขา พบกบั 

“FESTIVALWORLD” การแสดงขบวนพาเหรดอัน
ตระการตา สนุกสดุมันกบับัตร FREE PASS ทีท่า่นสามารถ
เลอืกเลน่เครือ่งเลน่ไดท้กุชนดิไม่จํากดัจํานวนครัง้ พบกบั

เครือ่งเลน่ใหม่ทีท่กุทา่นไม่ควรพลาด T-EXPRESS 
พรอ้มเก็บภาพความประทบัใจกบัสวนดอกไมซ้ึง่เต็ม

สะพร ัง่กลางลานโดยถกูจดัไวเ้ป็น THEME ตาม
ฤดกูาล (มนีาคม-เมษายน:สวนดอกทวิลปิ / พฤษภาคม-มถินุายน:สวนดอก
กหุลาบ /สงิหาคม-กนัยายน:สวนดอกลลิลี ่/ ตลุาคม-พฤศจกิายน:สวนดอกเบญจมาศ)  

นอกจากนี้ยังสามารถทอ่งไปกบัโลกของสตัวป่์าซาฟาร ีพบกบั ไลเกอร ์ ลกูแฝดผสมระหว่างพ่อสงิโตและ
แม่เสอื นับเป็นแฝดผสมเสอื-สงิโตคูแ่รกในโลกนอกจากนัน้ใหท้า่นไดต้ืน่ตาในสวนสตัวซ์าฟาร ีชมความ

น่ารักของสตัวต์า่งๆ และไดเ้พลดิเพลนิกบัการใหอ้าหารหมทีีท่กุทา่นไม่ควรพลาด 

 

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เสริฟ์เมน ู(หมยูา่งเกาหล)ี 
จากนัน้นําคณะเดนิทางสู ่มหานครโซล(Seoul) นําคณะชอ้ปป้ิงเครือ่งสาํอาง

เกาหลีที่ Cosmetics Shop ซึง่ทีน่ี่มสีนิคา้เครือ่งสาํอางเกาหลแีบรนดด์งั
คณุภาพเยีย่ม ทีเ่ป็นทีน่ยิมในเมอืงไทย ใหท้า่นเลอืกซือ้มากมายหลายแบรนด ์
ราคาก็ถกูกว่าทีเ่มอืงไทยมาก จากนัน้นําคณะชม รา้นนํา้มนัสน  เป็นการสกดั

จากใบสนเข็มแดง
บรสิทุธิ ์ 100% ตัง้แต่

ในอดตีมาคนเกาหล ีมี
ตําราแพทยแ์ผนโบราณ 
กลา่วไวโ้ดยหมอโฮจุน 

ว่าน้ํามันสนมสีรรพคณุ
ชว่ยดท็ีอกซเ์ลอืด ชว่ยเรือ่งระบบหมุนเวยีนโลหติ 

และอกีหลายอย่างทีด่ตีอ่สขุภาพและสาํหรับผูท้ีร่ัก
สขุภาพ ไดซ้ือ้กลบัไปทานในราคาถกูกว่าทีนํ่าเขา้มาขายทีเ่มอืงไทย จากนัน้นําคณะเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ 
ที ่พพิธิภณัฑส์าหรา่ย ทา่นจะไดเ้รยีนรูก้รรมวธิีการทําสาหร่ายของ

ชาวเกาหลี  ประวัตคิวามเป็นมาและความผูก พันทีช่าวเกาหลทีีม่ตีอ่
สาหร่าย เลอืกชมเลอืกชมิ
สาหร่าย เกาหลี

หลากหลายรสชาต ิเรยีนรู ้
วธิกีารทําคมิบัพ หรอืขา้ว

ปั้นห่อสาหร่ายเกาหล ี
พรอ้มใส่ ชุดประจําชาติ
เกาหล ีทีเ่รยีกวา่ “ฮนับก” ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึกบัฉากภาพ  3 มติ ิ

สดุสมจรงิ  จากนัน้นําคณะยอ้นรอยโบราณสถานเกา่แกอ่ายุกว่า  
600 ปีที ่Seoul City Wall Park กําแพงเมอืงโบราณทีถ่กูสรา้ง

ข ึน้เมือ่ครัง้ทีร่าชวงศโ์ชซอนสถาปนาเมอืงหลวงใหม่  พรอ้มกบัตัง้



2pM Holiday ขอนําคณะทอ่งเทีย่วเกาหลใีต ้โดยสายการบนิทเีวย ์แอร ์ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2pm holiday co., ltd.     info@2pmholiday.com  2pmholiday   2pmholiday   
99/3 Lumpini Place Rama9-Ratchada,TowerC, Rama9 Rd., HuayKwang Bangkok Thailand 10310   

 662 169 3838(auto)  662 169 3811 or 662 169 3822 089 923 8313  www.2pmholiday.com 

ชือ่เมอืงหลวงใหม่แห่งนี้ว่า “เมอืงฮนัยาง” อสิระเดนิเลน่ชลิ ชลิ ถา่ยรูปสวย สวย  

 

คํา่            รบัประทานอาหารคํา่  ณ ภตัตาคาร เสริฟ์เมนู (จมิด ัก๊) หรอื เสริฟ์เมนู (ไกตุ่น๋โสม) 

หลงัอาหารคํา่นําคณะชอ้ปป้ิง ตลาดทีไ่ดช้ือ่ว่าใหญ่ทีส่ดุในเอเชยี ตลาดทงแดมนุ มหีา้งสรรพสนิคา้กว่า 10 
แห่ง และบางหา้งเปิดตลอด 24 

ชัว่โมง เชน่ MIGLIORE, 
DOOTA TOWER,  HELLO AM, 
DESIGNER CLUB  ทา่นสามารถ

เลอืกชอ้ปป้ิง สนิคา้หลากหลาย
ประเภท ไดท้ีน่ี่ อาทิเชน่  เสือ้ผา้
บุรุษ-สตรี , รองเทา้บุรุษ-สตรี , 

รองเทา้ผา้ใบ ,  เข็มขดั , ของที่
ระลกึ, ชดุเครือ่งครัว, ถงุเทา้, ผา้พันคอ ฯลฯ ในราคาเกาหลอีย่างแทจ้รงิ 

จากนัน้นําคณะเขา้สูท่ีพ่ัก SEOUL GALAXY HOTEL / SEOUL หรอืเทยีบเทา่ 
http://www.seoulgalaxyhotel.co.kr  

วนัทีส่ ี ่        เปิดประสบการณใ์หม ่ตะลยุเกาหลกีบัเวลาอสิระเต็มๆ กบัวนัฟรเีดย ์1 Free Day              (B/-/-) 

เชา้         รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนัน้ อสิระเต็มวนั 

 

  

อสิระกลางวนั&อสิระอาหารเย็น (ไม่มอีาหารเทีย่ง+ไม่มอีาหารคํา่)  

เดนิทางไป-กลบัทีพ่ัก(เองตามอัธยาศยั) SEOUL GALAXY HOTEL / SEOUL หรอืเทยีบเทา่ 
http://www.seoulgalaxyhotel.co.kr     

http://www.seoulgalaxyhotel.co.kr/
http://www.seoulgalaxyhotel.co.kr/
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วนัทีห่า้ ศนูยโ์สม – ศนูยส์มนุไพร – ชอ้ปป้ิงยา่นฮงแด – ทานบฟุเฟตช์าบ ูพรอ้มอาหารนานาชาต ิ– ดวิตี้

ฟร ี– รา้นพลอยอะมทีสิต ์– รา้นคา้สนามบนิ – กรงุเทพฯ                                                (B/L/-) 

เชา้          รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
หลงัอาหารเชา้  Check-out ออกจากโรงแรมทีพ่ัก นําคณะ

เดนิทางสู ่ศนูยโ์สมเกาหล ีซึง่รัฐบาลรับรองคณุภาพว่าผลติ
จากโสมทีม่อีายุ 6 ปี ซึง่ถอืว่าเป็นโสมทีม่คีณุภาพดทีีส่ดุ ชม
วงจรชวีติของโสม พรอ้มใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้โสมทีม่คีณุภาพดี

ทีส่ดุ เพือ่บํารุงสขุภาพ และ
เป็นของฝากของขวัญ แถม

ราคาถกูกว่า เมอืง ไทยถงึ  2 

เทา่ จากนัน้ จากนัน้นําคณะเดนิทางสู ่ศนูยส์มนุไพร ฮอกเกตนาม ูตน้ไม ้
ชนดินี้เจรญิเตบิโตในป่าลกึบนภเูขาทีป่ราศจากมลภาวะ และระดบัสงูเหนือ

น้ําทะเล 50-800 เมตร   ชาวเกาหลนํีาสกดัเป็นยาเพือ่ชว่ยดแูลลา้งตบัให ้
สะอาดแข็งแรง  ป้องกนัโรคตบัแข็งไม่ถกูทําลายจากการดืม่แอลกอฮอล์  

กาแฟ บุหรี ่หรอืสารตกคา้งจากอาหารและยาทีเ่ป็นสาเหตขูองโรคมะเร็งตบั 
จากนัน้นําคณะชอ้ปป้ิง  ยา่นฮงแด  ซึง่เป็นย่าน

ทีม่มีหาวทิยาลยั

อยู่หลายแห่งใน
บรเิวณนัน้  จงึทํา
ใหย้่านฮงแดมี

หอพักนักศกึษา
มากมาย  เป็น

แหลง่รวมตวั  นัด
พบ ปารต์ี ้ออกเดท 
รวมถงึรา้นคา้ขาย เสือ้ผา้ วัยรุ่น น่ารักๆ สาํหรับนักศกึษามหาวทิยาลยัเกาหลี  ธี

มรา้นคา้เก๋ๆ  ใหท้า่นไดเ้ดนิเลอืกซือ้ของพรอ้ม บรรยายกาศในวัยเรยีนทีเ่ต็มไป
ดว้ยนักศกึษาตามทอ้งถนน 

กลางวนั     รบัประทานอาหารกลางวนั เสริฟ์เมนพูเิศษ (บฟุเฟ่ตห์ม ูชาบ-ูชาบ ู& อาหารนานาชาต)ิ 
หลงัอาหารกลางวัน  จากนัน้นําคณะชอ้ปป้ิง
สนิคา้ปลอดภาษีที่  Duty Free ทีน่ี่มสีนิคา้ชัน้

นําใหท้า่นเลอืกซือ้มากมายกว่า  500 ชนดิ อาท ิ
น้ําหอม , เสือ้ผา้ , เครือ่งสาํอาง , กระเป๋า , 
นาฬกิา , เครือ่งประดบั  ฯลฯ จากนัน้นําคณะชม  

โรงงานพลอยสมีว่ง  หรอื Amethyst แดน
เกาหลเีป็นแดนของพลอยสมี่วง  พลอยแห่ง

สขุภาพและนําโชค  โดยมี ตัง้แตส่มี่วง
อ่อนเย็นตาจนถงึสมี่วงไวน์  มเีสน่หเ์ยา้

ยวนใจ พลอยนี้จะงามจับตาเมือ่มาทําเป็น
แหวน จี ้ตา่งหู และสรอ้ยขอ้มอื   
จากนัน้นํา คณะ เดนิทางสูส่นามบนิอนิชอน 

ระหว่างทางพา คณะ แวะละลายเงนิวอนที่  
รา้นคา้สนามบนิ  ซ ึง่ทา่นสามารถเลอืกซือ้
สนิคา้พืน้เมอืงเป็นการสง่ทา้ยกอ่นอําลา

เกาหล ีอาท ิบะหมีซ่นิราเมยีน , อูดง้ , กมิจิ , 
ลกูอมแปลกๆ , ชอ็คโกแลต , น้ําจิม้หมูย่าง

เกาหล,ี ไกตุ่น๋โสมสาํเร็จรูป, ผลไม ้ในราคาพเิศษ  
20.25  น.  ออกเดนิทางกลบักรุงเทพ โดยสายการบนิ T’WAY (TW) เทีย่วบนิที ่TW101  
00.10 น. ถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภีาพ 

 
 

 
หมายเหต ุ เทีย่วบนิราคา และรายการทอ่งเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยคํานงึถงึผลประโยชนข์องผู ้

เดนิทางเป็นสําคัญ 
 



2pM Holiday ขอนําคณะทอ่งเทีย่วเกาหลใีต ้โดยสายการบนิทเีวย ์แอร ์ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2pm holiday co., ltd.     info@2pmholiday.com  2pmholiday   2pmholiday   
99/3 Lumpini Place Rama9-Ratchada,TowerC, Rama9 Rd., HuayKwang Bangkok Thailand 10310   

 662 169 3838(auto)  662 169 3811 or 662 169 3822 089 923 8313  www.2pmholiday.com 

รายการอาหารเกาหล ี
 
ท ัก๊คาลบี ้ ไกผ่ดัเผ็ดบารบ์คีวิ เป็นเนือ้ไกท่ ีห่ ัน่เป็นชิน้พอคาํ คลุกเคลา้ดว้ยซอี ิว๊เครือ่งปรุง และ

หมกัท ิง้ไวจ้นไดท้ี ่จงึนําเนือ้ไกแ่ละผกัมาผดับนกระทะยกัษ ์พรอ้มกบัซอสท ัก๊คาลบิสู้ตร

เขม้ขน้จดัจา้น รบัประทานพรอ้มกมิจ ิซุปสาหรา่ย และขา้วสวย 
 

คาลบี ้หรอื หมูยา่งเกาหล ี
เป็นอาหารพืน้เมอืงเกาหลเีลือ่งชือ่และเป็นทีรู่จ้กักนัดที ัว่โลก มรีสชาตอิอกหวานกลม

กลอ่ม โดยนําหมูชิน้โตไปหมกัเครือ่งปรุงขา้มคนื จนเนือ้หมูนุม่ไมเ่หนยีวแลว้ นําไปยา่ง
บนเตาถา่นแบบด ัง้เดมิ เสริฟ์พรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ และเครือ่งเคยีงตา่งๆ นํา้จ ิม้เตา้เจีย้ว  

และนํา้ซุปสาหรา่ย มวีธิกีารรบัประทานคลา้ยกบัเมีย่งคาํของไทย 
 

จมิด ัก๊ มตีน้กําเนดิมาจากเมอืงอนัดอง มลีกัษณะคลา้ยๆกบัพะโลใ้นเมอืงไทย อาหารจานนีเ้ป็น

ทีน่ยิมกนัในหมูน่กัเรยีน วนัรุน่ และวยัทาํงาน ซึง่อุดมดว้ยเจลลาตนิและคณุคา่ทาง 
 

ไกตุ่น๋โสม เป็นอาหารบํารุงสุขภาพตน้ตาํรบัชาววงั เสริฟ์ในหมอ้ หนิรอ้น ทา่มกลางนํา้ซุปทีก่ําลงั
เดอืดพลา่น คดัเลอืกไกรุ่น่ทีย่งัไมเ่คยออกไข ่ผา่นการเลีย้งจนอายไุด ้ 45 วนั จนไดไ้ก่
ทีเ่นือ้นุม่และโคเรสเตอรอลนอ้ย นํามาทาํความสะอาดแลว้นําเครือ่งยาจนี อาท ิเกาลดั , 

เกา๋กี้, พุทราจนี  และรากโสม พรอ้มดว้ยขา้วเหนยีว ใสล่งไปในตวัไก ่แลว้ผา่นการตุน๋
หลายช ัง่โมงจนไดท้ี ่เนือ้ไกล่อ่นจนสามารถรบัประทานไดอ้ยา่งสะดวก เพิม่รสชาตดิว้ย
เสน้กว๋ยเตีย๋วแบบเกาหล ีเกลอื และพรกิไทป่น 

 
พุลโกก ิ  ประกอบดว้ยหมูสไลด ์ทีผ่า่นการหมกัดว้ยเครือ่งปรุงจนไดท้ี่  จากน ัน้นํามาผดัรวมกบั

ผกัสดนานาชนดิบนกระทะรอ้นๆ รบัประทานพรอ้มเครือ่งเคยีง และขา้วสวย มกีลิน่หอม

นา่ลิม้ลอง 

บุฟเฟ่ตห์มู ชาบู ชาบู  อ ิม่อรอ่ยกบับุฟเฟ่ต ์ชาบู  ชาบู สไตลเ์กาหล ี พรอ้มนํา้จ ิม้

แสนอรอ่ย พรอ้มไลนอ์าหารนานาชาตหิทืา่นเลอืกชมิ 
 
 
 

อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่, เด็ก 
พกัหอ้งละ 2-3ทา่น, ทา่นละ 

เด็ก 
พกักบัผูใ้หญอ่กี 2ทา่น 

(No Bed), ทา่นละ 

พกัเดีย่ว 
เพิม่ 

28 พย. - 02 ธค. 60 20,900฿. 19,900฿.  5,900฿. 

02 - 06 ธนัวาคม 60 21,900฿. 20,900฿.  6,900฿. 

12 - 16 ธนัวาคม 60 20,900฿. 19,900฿.  5,900฿. 

16 - 20 ธนัวาคม 60 20,900฿. 19,900฿.  5,900฿. 
 

 

ราคาทวัรร์วม 
 ค่าต๋ัวเครือ่งบนิไป-กลับ เป็นคณะชัน้ทัศนาจร โดยสายการบนิ ทเีวยแ์อร ์เสน้ทาง กรุงเทพฯ-อนิชอน-กรุงเทพฯ 
 ค่าโรงแรมทีพั่กระดับตามรายการทีร่ะบ ุ(2-3 ทา่นต่อหนึง่หอ้ง) 
 ค่าเขา้ชมสถานทีต่่าง  ๆ, ค่าอาหาร , ค่ารถรับสง่ระหว่างนําเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ
 ค่าภาษีสนามบนิทกุแห่งทีม่ ี
 ค่ารถโคช้ปรับอากาศ นําเทีย่วตามระบไุวใ้นรายการ พรอ้มคนขับรถ(ไม่รวมค่าทปิคนขับรถ)  
 ค่าหัวหนา้ทัวรข์องบรษัิทจากกรุงเทพฯ  ทีค่อยอํานวยความสะดวกแกท่า่นตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
 ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท สําหรับเด็กอายุตํ่ากว่า 1 ปี และผูใ้หญท่ีอ่ายุเกนิ 75 ปี 

กรมธรรม ์500,000 บาท (ตามเงอืนไขกรมธรรม)์                                
 ค่าภาษีน้ํามันเชือ้เพลงิและค่าประกันภัยการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเก็บจากสายการบนิ ซึง่เป็นอัตราเรยีกเก็บ ณ วันที ่ 

01 ก.พ.2559 และทา่นตอ้งชาํระเพิม่ หากมกีารเรยีกเก็บเพิม่จากสายการบนิ 
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ราคาทวัรไ์มร่วม 
 ค่าน้ําหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิกําหนด (สายการบนิทเีวย ์20 กโิลกรัมต่อทา่น) 
 ค่าทปิคนขับรถ และไกดท์อ้งถิน่ทา่นละ 30,000 Korea Won หรอื ประมาณ 900 บาท ต่อทา่น ตลอดทรปิ 
 ค่าบรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 
 ค่าใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ ค่าเครือ่งดืม่และค่าอาหารทีส่ั่งเพิม่เองค่าโทรศัพท ์ค่าซกัรดี ฯลฯ 
 ค่าอาหารทีไ่ม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ 
 ค่าทําใบอนุญาตทีก่ลับเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
 สําหรับราคานีบ้รษัิทฯ จะไม่รวมค่าภาษีทอ่งเทีย่วหากมกีารเก็บเพิม่ 
 ค่าประกันการเดนิทางทีน่อกเหนอืจากรายการทัวร์ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

หมายเหต ุ
 ภาพทีใ่ชป้ระกอบในโปรแกรมทัวรข์า้งตน้ ใชเ้พือ่ความเขา้ใจในมุมมองสถานทีท่อ่งเทีย่ว สสัีน บรรยากาศในสถานที่

จรงิอาจไม่เหมอืนในภาพขา้งตน้ เนือ่งจากสภาพอากาศ ,ชว่งเวลา ,แสง ,ฤดูกาล อืน่ๆเป็นตน้ ภาพที่ใชแ้สดงใน
โปรแกรมทัวรข์า้งตน้จงึใชเ้พือ่การโฆษณาเทา่นัน้  

 รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เนือ่งจากความล่าชา้ของสายการบนิ,รถไฟ โรงแรมทีพั่กในต่าง 
ประเทศ หรอืเหตุการณ์ทางการเมอืงและภัยธรรมชาต ิฯลฯ โดยบรษัิทฯ  จะคํานงึถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทาง 
เป็นสําคัญ 

 กรณีทีม่กีารเกดิภัยธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่เ้ดนิทางกําลังจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆเกดิขึน้
และมเีหตุทําใหก้ารเดนิทาไม่สามารถออกเดนิทางตามกําหนดได ้บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิจนกว่าจะไดรั้บ
การยนืยันจากสายการบนิ โรงแรม รถไฟ หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษัิททัวรต์ดิต่อว่าสามารถคนืเงนิได ้

 รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดสํ้ารองทีน่ั่งบนเครือ่งและ โรงแรม
ทีพั่กในต่างประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย 

 บรษัิทฯ  จะไม่รับผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เนือ่งจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของ 
หา้มนําเขา้ประเทศ เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอืความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี หรอืดว้ยเหตุผลใด  ๆก็ตามที่
กองตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษัิทฯไม่อาจคนืเงนิใหท้า่นได ้ไม่ว่าจํานวนทัง้หมดหรอืบางสว่น 

 บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้ับชาวต่างชาติ
หรอื คนต่างดา้วทีพํ่านักอยู่ในประเทศไทย 

 ระหว่างการเดนิทางผูโ้ดยสารตอ้งรับผดิชอบทรัพยส์นิของตนเอง 
 มัคคุเทศก ์พนักงาน  และตัวแทนของบรษัิท ฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหคํ้าสัญญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษัิท ฯ นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทฯ กํากับเทา่นัน้ 
 เมือ่ทา่นไดช้าํระเงนิมัดจําหรอืทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการชาํระผา่นตัวแทนของบรษัิทฯ หรอืชาํระโดยตรงกับทางบรษัิทฯ 

ทางบรษัิทฯ จะขอถอืว่าทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขต่างๆของบรษัิทฯ ทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด  
 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีผู่เ้ดนิทางตํา่กวา่ 20 ทา่น  
 กรณีลูกทัวรจ์ะซือ้ต๋ัวเครือ่งบนิภายในประเทศ ตอ้งโทรสอบถามเพือ่ยนืยันการออกกรุ๊ปทีแ่น่นอนจากบรษัิททัวร์

เสยีกอ่น มฉิะนัน้ทางบรษัิททัวรจ์ะไม่รับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 
 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร  
 

 กรุณาจองล่วงหนา้กอ่นการเดนิทาง พรอ้มชําระมดัจํา 10,000  บาท 

 สว่นทีเ่หลอืชาํระทันทกีอ่นการเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วันทําการ มฉิะนัน้จะถอืว่าทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ
หรอืแลว้แต่กรณี  

 บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการคนืค่าทัวรท์ัง้หมด กรณีทีท่า่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไม่ครบตาม
จํานวนทีบ่รษัิทฯ กําหนดไว ้เนือ่งจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิทฯ และผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกัน
บรษัิทฯ ตอ้งนําไปชาํระค่าเสยีหายต่าง ๆ ทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

 กรณีเจ็บป่วย บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่ามัดจําทัง้หมด เนือ่งจากเหตุผลในขอ้กอ่นหนา้นีแ้ละหากมยีกเลกิหลังจาก
ออกบัตรโดยสารแลว้ บรษัิทฯ จะทําการคนืเงนิไดห้รอืไม ่ขึน้อยู่กับสายการบนิ ตลอดจนค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ ณ 
ประเทศทีเ่ราเดนิทาง  

กรณี ยกเลกิการเดนิทาง  

 แจง้ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 45 วันกอ่นเดนิทาง คนืเงนิมัดจําทัง้หมด 

 แจง้ล่วงหนา้ 30-44 วัน กอ่นการเดนิทาง หักค่ามัดจําต๋ัวทา่นละ 5,000 บาท 

 แจง้ล่วงหนา้ 15-29 วัน กอ่นการเดนิทาง หักค่าดําเนนิการต่างๆ รวม 50 % ของราคาทัวร ์

 แจง้ล่วงหนา้ 1-14 วัน กอ่นการเดนิทาง หักค่าดําเนนิการต่างๆ รวม 100 % ของราคาทัวร ์
ยกเลกิการเดนิทาง ในวันเดนิทาง หรอื ถกูปฏเิสธการเขา้เมอืง จะไมม่กีารคนืเงนิท ัง้หมด 
 
 
 



2pM Holiday ขอนําคณะทอ่งเทีย่วเกาหลใีต ้โดยสายการบนิทเีวย ์แอร ์ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2pm holiday co., ltd.     info@2pmholiday.com  2pmholiday   2pmholiday   
99/3 Lumpini Place Rama9-Ratchada,TowerC, Rama9 Rd., HuayKwang Bangkok Thailand 10310   

 662 169 3838(auto)  662 169 3811 or 662 169 3822 089 923 8313  www.2pmholiday.com 

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ ี ่

Tel: 02 169 3838 (auto) 
Hot Line : 089 923 8313 

Fax: 02 169 3811  , 02 169 3822 
   E-mail: info@2pmholiday.com 
Website : www.2pmholiday.com 

           FB Fanpage : www.facebook.com/2pmholiday 

                       ผา่นสมารท์โฟน LINE id : 2pmholiday 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สงวนสทิธิส์ําหรบัผูม้จีดุประสงคห์รอืเจตนาในการทอ่งเท ีย่วเทา่น ัน้  
ในกรณีผูเ้ดนิทางไมผ่า่นการตรวจพจิารณาในการตรวจเขา้-ออกเมอืง ท ัง้ประเทศไทยและเกาหล ี

อนัเนือ่งมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง ปลอมแปลงเอกสาร 
เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง แจง้ขอ้มลูอนัเป็นเท็จ 

หรอืการถกูปฎเิสธในกรณีอืน่ๆ ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยตา่ง  ๆ
เนือ่งจากการเดนิทางเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนบรษิทัน ัน้  ๆ

mailto:info@2pmholiday.com
http://www.2pmholiday.com/
http://www.facebook.com/2pmholiday

