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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 
โรงเรยีนกมิจ ิ                      เรยีนรูแ้ละลองทํากมิจ ิอาหารประจําชาตเิกาหล ี
ชุดฮนับก                             มาลองเป็นซงักงุ กบัชดุประจําชาตเิกาหล ีถา่ยรูปกบัฉาก 3 มติ ิ 

พระราชวงัชางดอ๊ก             พระราชวังโบราณขึน้ทะเบยีนมรดกโลก UNESCO อายุกว่า 600 ปี 
N Seoul Tower           ชมทศันยีภาพบนยอดเขา พรอ้มมดัใจแฟนดว้ยกญุแจคูร่กั Love Key 

ทงแดมนุ            ตลาดชอ้ปป้ิง ทีใ่หญ่ทีส่ดุในเอเชยี หมุนเวยีนเปิดรา้นกนั 24 hrs 

ฮงแด             ชอ้ป ชอ้ป ชอ้ป สดุมันสก์บัย่านของราคาถกูของเด็กมหาวทิยาลยั 

เมยีงดง                               อนิเทรนดก์บัย่านชอ้ปป้ิงทีไ่ดร้ับความนยิมมากทีส่ดุในเมอืงหลวง 

 

อืน่ๆ อาท ิศนูยโ์สมเกาหล,ี นํา้มนัสนเข็มแดง, สมนุไพรตบัฮอ๊กเก็ต, ดวิตีฟ้ร,ี รา้น

พลอยอะมทีสิต,์ รา้นละลายเงนิวอน ซือ้ของฝากเพือ่นและครอบครวัทีเ่มอืงไทย 
 

    สนกุ ทึง่ ซึง้ รอ้ง กบั FANTA STICK SHOW !!!  
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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  

จากนัน้นํา คณะ 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  
จากนัน้นําทา่นเขา้สูท่ีพ่ัก  NEW M HOTEL / SUWON หรอืเทยีบเทา่ 
http://www.newmhotel.com/index.php  

http://www.newmhotel.com/index.php
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วนัทีส่าม สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์– โรงเรยีบกมิจ ิ– ใสชุ่ดฮนับก – รา้น Cosmetics Shop – ชอ้ปป้ิงตลาดทง

แดมนุ                                                                                                                         ( B/L/D) 

 
เชา้         รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

หลงัอาหารเชา้นําคณะเดนิทางสู ่ เมอืงยงอนิ Yong-In 
นําคณะเขา้  สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์ สวนสนุกกลางแจง้ที่

ใหญ่ทีส่ดุของประเทศ  ซึง่ตัง้อยู่ทา่มกลางหุบเขา พบกบั 
“FESTIVALWORLD” การแสดงขบวนพาเหรดอัน
ตระการตา สนุกสดุมันกบับัตร FREE PASS ทีท่า่นสามารถ

เลอืกเลน่เครือ่งเลน่ไดท้กุชนดิไม่จํากดัจํานวนครัง้ พบกบั
เครือ่งเลน่ใหม่ทีท่กุทา่นไม่ควรพลาด T-EXPRESS 
พรอ้มเก็บภาพความประทบัใจกบัสวนดอกไมซ้ึง่เต็ม

สะพร ัง่กลางลานโดยถกูจดัไวเ้ป็น THEME ตามฤดกูาล  (มนีาคม-เมษายน:
สวนดอกทวิลปิ / พฤษภาคม-มถินุายน:สวนดอกกหุลาบ /สงิหาคม-กนัยายน:สวนดอกลลิลี ่/ 

ตลุาคม-พฤศจกิายน:สวนดอกเบญจมาศ)  
นอกจากนี้ยังสามารถทอ่งไปกบัโลกของสตัวป่์าซาฟาร ีพบกบั ไลเกอร ์ ลกูแฝดผสมระหว่างพ่อสงิโตและ
แม่เสอื นับเป็นแฝดผสมเสอื-สงิโตคูแ่รกในโลกนอกจากนัน้ใหท้า่นไดต้ืน่ตาในสวนสตัวซ์าฟาร ีชมความ

น่ารักของสตัวต์า่งๆ และไดเ้พลดิเพลนิกบัการใหอ้าหารหมทีีท่กุทา่นไม่ควรพลาด 

 

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

หลงัอาหารเทีย่งนําคณะสู ่ โรงเรยีนกมิจ ิ  เลา่กนัว่ากมิจเิกดิข ึน้
สมัยโชซอน โดยชาวบา้นเก็บ
ผักสดมาหมักไวใ้นไห  กมิจิ

ทําเก็บไวก้นิไดท้กุฤดกูาล
ชาวเกาหลใีสก่มิจใินอาหาร
แทบทกุชนดิ  ตัง้แตข่า้วตม้  

ขา้วสวย  ซปุ ขา้วผัด  สตู 
บะหมีจ่นถงึพซิซา่  และเบอร์

เกอร์ ชาวเกาหลนียิมทํากมิจิ
กนิเองทีบ่า้น ตํารับกมิจแิตล่ะบา้นจงึไม่เหมอืนกนั และตกทอดเป็นเหมอืนมรดกปลายจวักของสตรเีกาหลอีกี
ดว้ย ขอเชญิทา่นร่วมประสบการณ์ทํากมิจิ  อาหารประจําชาตเิกาหลี  ทีไ่ม่ว่ามือ้ไหนก็จะตอ้งมกีมิจอิยู่ใน

อาหารมือ้นัน้ๆ ดว้ยทกุครัง้ไป กมิจมิมีากกว่า 100 ชนดิใหเ้ลอืกรับประทาน ทา่นจะไดฝึ้กลองทํากมิจแิละได ้
ชมิกมิจดิว้ยฝีมอืของทา่นเอง โดยทางรา้นไดบ้รกิารหากทา่นอยากซือ้กลบั  โดยบรรจุใสถ่งุสญูญากาศเพือ่

ความสะดวกในการนํากลบัประเทศไทย พรอ้มใส ่ชุดประจําชาตเิกาหล ีทีเ่รยีกวา่ “ฮนับก” ถา่ยรูปเป็นที่
ระลกึกบัฉากภาพ 3 มติสิดุสมจรงิ  จากนัน้นําคณะเดนิทางสู ่ มหา

นครโซล (Seoul) นํา

คณะชอ้ปป้ิง เครือ่งสาํอาง
เกาหลี ที่  Cosmetics 

Shop ซึง่ทีน่ี่มสีนิคา้
เครือ่งสาํอางเกาหลแีบ
รนดด์งัคณุภาพเยีย่ม ที่

เป็นทีน่ยิมในเมอืงไทย ให ้
ทา่นเลอืกซือ้มากมาย
หลายแบรนด ์ราคาก็ถกู

กว่าทีเ่มอืงไทยมาก จากนัน้ นําคณะชอ้ปป้ิง  ตลาดทีไ่ดช้ือ่ว่าใหญ่
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ทีส่ดุในเอเชยี ตลาดทงแดมนุ มหีา้งสรรพสนิคา้กว่า 10 แห่ง และ
บางหา้งเปิดตลอด 24 ชัว่โมง เชน่ MIGLIORE, DOOTA TOWER,  

HELLO AM, DESIGNER CLUB  ทา่นสามารถ เลอืกชอ้ปป้ิง สนิคา้
หลากหลายประเภท ไดท้ีน่ี่ อาทิเชน่  เสือ้ผา้บุรุษ-สตรี , รองเทา้

บุรุษ-สตร,ี รองเทา้ผา้ใบ,  เข็มขดั, ของทีร่ะลกึ, ชดุเครือ่งครัว , ถงุ
เทา้, ผา้พันคอ ฯลฯ ในราคาเกาหลอีย่างแทจ้รงิ 

คํา่            รบัประทานอาหารคํา่  ณ ภตัตาคาร  

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

วนัทีส่ ี ่        พระราชวงัชางดอ๊ก – รา้นนํา้มนัสนเข็มแดง – ศนูยโ์สม – ด ิว้ต ีฟ้ร ี – N Seoul Tower(ไมร่วมขึน้

ลฟิต)์ – เมยีงดง – พเิศษ!! ชม Fanta Stick Show                                                      (B/L/D) 

เชา้         รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 จากนัน้นําคณะชม  พระราชวงัชางดอ๊ก  ซึง่การกอ่สรา้งเร ิม่ตน้
ข ึน้ในปี  1405 ในรัชสมัยของพระเจา้แทจงแห่งราชวงศโ์ชซอน
และแลว้เสร็จในปี 1412 ตอ่มาในปี  1463 พระเจา้เซโจไดข้ยาย

พระราชวังและสรา้งสวนบวีอน  (สวนลบั) หลายศตวรรษทีผ่่าน
มาพระราชวังแห่งนี้ถกูรุกรานและ

วางเพลงิเผาไหม ้  อาคารตา่งๆ  
หลายครัง้ซ ึง่ทกุครัง้ไดถ้กูบูรณะ
กอ่สรา้งขึน้มาใหม่นับครัง้ไม่ถว้น  

พระราชวังชางดอ๊กกงุ ถกูใชเ้ป็นที่
ประทบัขององคจ์ักรพรรดแิห่ง

เกาหลทีัง้หมด  13 พระองค์ รวม
ระยะเวลากว่า  270 ปี บรเิวณพระราชวังครอบคลมุเนื้อทีม่ากกว่า  110 ไร่ 
ภายในพืน้ทีย่ังคงมอีาคารเดมิทัง้ 13 หลงัพรอ้มกบัอาคารในสวนบวีอนอกี  28 

หลงั ซึง่สวนบวีอนสรา้งขึน้บรเิวณดา้นหลงัของพระราชวังเพือ่ใชเ้ป็นทีป่ระทบั
พักผ่อนของกษัตรยิ์

และพระราชวงศ์ ซึง่สวนแห่งนี้ไดร้ับการจดทะเบยีน
เป็นมรดกโลกเมือ่ปี  1997 จากนัน้นําคณะชม รา้น
นํา้มนัสน  เป็นการสกดัจากใบสนเข็มแดงบรสิทุธิ ์

100% ตัง้แตใ่นอดตีมาคนเกาหล ีมตีําราแพทยแ์ผน
โบราณ กลา่วไวโ้ดยหมอโฮจุน ว่าน้ํามันสนมี
สรรพคณุชว่ยดท็ีอกซเ์ลอืด ชว่ยเรือ่งระบบหมุนเวยีน

โลหติ และอกีหลายอย่างทีด่ตีอ่สขุภาพและสาํหรับผู ้
ทีร่ักสขุภาพ ไดซ้ือ้กลบัไปทาน

ในราคาถกูกว่าทีนํ่าเขา้มาขาย
ทีเ่มอืงไทย  นําคณะเดนิทางสู่  
ศนูยโ์สม เกาหลี  ซึง่รัฐบาล

รับรองคณุภาพว่าผลติจากโสม
ทีม่อีายุ 6 ปี ซึง่ถอืว่าเป็นโสม

ทีม่คีณุภาพดทีีส่ดุ ชมวงจร
ชวีติของโสม  พรอ้มใหท้า่นได ้

เลอืกซือ้โสมทีม่คีณุภาพดทีีส่ดุ เพือ่บํารุงสขุภาพ และเป็นของฝาก

ของขวัญ แถมราคาถกูกว่าเมอืงไทยถงึ 2 เทา่  
 กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

หลงัอาหารเทีย่งนําคณะชอ้ปป้ิงสนิคา้

ปลอดภาษีที่ Duty Free ทีน่ี่มสีนิคา้ชัน้
นําใหท้า่นเลอืกซือ้มากมายกว่า  500 

ชนดิ อาท ิน้ําหอม, เสือ้ผา้, เครือ่งสาํอาง
, กระเป๋า , นาฬกิา , เครือ่งประดบั  ฯลฯ 
จากนัน้นําคณะ ยอ้นรอยละครซรียีเ์กาหลี

ดงั MY NAME IS KIM SAM SOON 
และ BOY OVER FLOWER ที ่ “นัม

ซาน” ภเูขาแห่งเดยีวทีต่ัง้อยู่ใจกลางกรุงโซล บนยอดเขามหีอ  

http://www.seoulgalaxyhotel.co.kr/
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SEOUL TOWER 1 ใน 18 หอคอยเมอืงทีส่งูทีส่ดุในโลกมคีวาม
สงูถงึ 480 เมตร เหนือระดบัน้ําทะเล นําทา่นสู่ NAMSAN VIEW 

POINT ใหท้า่นไดถ้า่ยรูปและสมัผัสความน่ารักของวัยรุ่นเกาหลี  
นยิมมาคลอ้งกญุแจ LOVE KEYไวด้ว้ยกนัระเบยีงทกุดา้นของ  

SEOUL TOWER จงึเต็มไปดว้ยกญุแจ
หลากหลายสี  จากนัน้นําคณะชอ้ปป้ิง
ย่าน เมยีงดง หรอืสยามสแควรเ์กาหลี  

หากทา่นตอ้งการทราบว่าแฟชัน่ของ
เกาหลเีป็นอย่างไร  กา้วลํ้านําสมัย

เพยีงใดทา่นจะตอ้งมาทีเ่มยีงดงแห่งนี้  พบกบัสนิคา้วัยรุ่น  อาท  ิ เสือ้ผา้แฟชัน่
แบบอนิเทรนด ์เครือ่งสาํอางดงัๆ ของเกาหล ีพบกบัความแปลกใหม่ในการชอ้ป
ป้ิงอกีรูปแบบหนึง่ซ ึง่เมยีงดงแห่งนี้จะมวีัยรุ่นหนุ่มสาวชาวโสมไปรวมตวักนัทีน่ี่

กว่าลา้นคนในแตล่ะวัน  เชญิทา่นเลอืกซือ้หาสนิคา้ไดต้ามอัธยาศยั  หรอืจะลอง
น่ังดืม่กาแฟในคอฟฟ่ีชอ้ปสไตลเ์กาหลทีีน่ี่ไดเ้ชน่กนั  

คํา่            รบัประทานอาหารคํา่   ณ ภตัตาคาร  พเิศษ.... หลงัอาหารคํา่ได ้
เวลานําทกุทา่นชม  Fanta Stick Show สดุยอดการแสดงที่
ผสมผสานศลิปะการแสดงอันหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นดนตรเีครือ่งสาย  

อาท  ิฟรุต ไวโอลนิ  ซอ และกายากมึ  กบัศลิปะร่วมสมัย  อย่างบบีอย  
และแจสแดนซ ์โดยแฝงมุกตลก  หรอืชมโชว์  Drum Cat Show เป็น
โชวก์ารตกีลองและเลน่เครือ่งดนตรสีากลอย่างมหัศจรรยแ์ละ

สนุกสนาน  เป็นการแสดงใหม่ลา่สดุ  ของบรรดาสาวๆ  สวยสดุ  เซ็กซี่ 
หรอืชม Hero Drawing Show อืน่ๆ  

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

วนัทีห่า้ ศนูยส์มนุไพร – รา้นพลอยอะมทีสิต ์– ชอ้ปป้ิงยา่นฮงแด – รา้นคา้สนามบนิ – กรงุเทพฯ   (B/L/-) 

เชา้          รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
หลงัอาหารเชา้ Check-out ออกจากโรงแรมทีพ่ัก จากนัน้นําคณะเดนิทางสู ่ศนูยส์มนุไพร ฮอกเกตนาม ู

ตน้ไมช้นดินี้เจรญิเตบิโตในป่าลกึบนภเูขาทีป่ราศจากมลภาวะ และระดบัสงู
เหนือน้ําทะเล 50-800 เมตร   ชาวเกาหลนํีาสกดัเป็นยาเพือ่ชว่ยดแูลลา้ง
ตบัใหส้ะอาดแข็งแรง ป้องกนัโรคตบัแข็งไม่

ถกูทําลายจากการดืม่แอลกอฮอล์  กาแฟ  
บุหรี่  หรอืสารตกคา้งจากอาหารและยาที่
เป็นสาเหตขูองโรคมะเร็งตบั จากนัน้นํา

คณะชม  โรงงานพลอยสมีว่ง  หรอื  
Amethyst แดนเกาหลเีป็นแดนของ

พลอยสมี่วง  พลอยแห่งสขุภาพและนําโชค  โดยมี ตัง้แตส่มี่วงอ่อนเย็นตา
จนถงึสมี่วงไวน ์มเีสน่หเ์ยา้ยวนใจ พลอยนี้จะงามจับตาเมือ่มาทําเป็นแหวน จี ้
ตา่งหู และสรอ้ยขอ้มอื   

กลางวนั     รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
หลงัอาหารเทีย่ง นําคณะชอ้ปป้ิง  ยา่นฮงแด  

ซึง่เป็นย่านทีม่ี
มหาวทิยาลยัอยู่
หลายแห่งใน

บรเิวณนัน้  จงึทํา
ใหย้่านฮงแดมี

หอพักนักศกึษา
มากมาย  เป็นแหลง่รวมตวั  นัดพบ ปารต์ี้ 
ออกเดท รวมถงึรา้นคา้ขาย  เสือ้ผา้  วัยรุ่น 

น่ารักๆ  สาํหรับนักศกึษามหาวทิยาลยั
เกาหล ีธมีรา้นคา้เก๋ๆ  ใหท้า่นไดเ้ดนิเลอืก

ซือ้ของพรอ้ม  บรรยากาศในวัยเรยีนทีเ่ต็มไปดว้ยนักศกึษาตามทอ้ง

ถนน จากนัน้นํา คณะเดนิทางสูส่นามบนิอนิชอน ระหว่างทางพา คณะ
แวะละลายเงนิวอนที ่รา้นคา้สนามบนิ ซ ึง่ทา่นสามารถเลอืกซือ้สนิคา้

พืน้เมอืงเป็นการสง่ทา้ยกอ่นอําลาเกาหล ีอาท ิบะหมีซ่นิราเมยีน, อูดง้, 

http://www.seoulgalaxyhotel.co.kr/
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กมิจ,ิ ลกูอมแปลกๆ, ชอ็คโกแลต, น้ําจิม้หมูย่างเกาหล,ี ไกตุ่น๋โสมสาํเร็จรูป, ผลไม ้ในราคาพเิศษ  
20.25  น.  ออกเดนิทางกลบักรุงเทพ โดยสายการบนิ T’WAY (TW) เทีย่วบนิที ่TW101  

00.10 น. ถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภีาพ 
 

 
 
หมายเหต ุ เทีย่วบนิราคา และรายการทอ่งเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยคํานงึถงึผลประโยชนข์องผู ้

เดนิทางเป็นสําคัญ 
 

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 

 

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

เกา๋กี,้ พุทราจนี และรากโสม พรอ้มดว้ยขา้วเหนยีว ใสล่งไปในตวัไก ่แลว้ผา่นการตุน๋

หลายช ัง่โมงจนไดท้ี ่เนือ้ไกล่อ่นจนสามารถรบัประทานไดอ้ยา่งสะดวก เพิม่รสชาตดิว้ย
เสน้กว๋ยเตีย๋วแบบเกาหล ีเกลอื และพรกิไทป่น  

 

จมิด ัก๊ มตีน้กําเนดิมาจากเมอืงอนัดอง มลีกัษณะคลา้ยๆกบัพะโลใ้นเมอืงไทย อาหารจานนีเ้ป็น
ทีน่ยิมกนัในหมูน่กัเรยีน วนัรุน่ และวยัทาํงาน ซึง่อุดมดว้ยเจลลาตนิและคณุคา่ทาง 

 

โอซมั พุลโกก ิ  ประกอบดว้ยปลาหมกึสดๆ และหมูสไลด ์ทีผ่า่นการหมกัดว้ยเครือ่งปรุงจนไดท้ี่  จากน ัน้

นํามาผดัรวมกบัผกัสดนานาชนดิบนกระทะรอ้นๆ รบัประทานพรอ้มเครือ่งเคยีง และขา้ว
สวย มกีลิน่หอมนา่ลิม้ลอง 

 

บบิมิบพั          ทาํจากขา้วสวยผสมกบัเนือ้หมูห ัน่เป็นชิน้เล็กๆ  เสริฟ์มาในหมอ้เหล็กรอ้นๆ  มผีกัปรุงรส
และไข ่พรอ้มดว้ยหมูผดัวุน้เสน้และหอมใหญ ่มนีํา้ขลุกขลกิออกรสหวานเล็กนอ้ย  ทา่น
สามารถคลุกกบัซอสโคชูจงัหรอืซอสพรกิรสเผ็ดก็ไดถ้า้ตอ้งการ  

 

 
 

 
หมู ชาบู ชาบู   อ ิม่อรอ่ยกบับุฟเฟ่ต ์ชาบู  ชาบู สไตลเ์กาหล ีพรอ้มนํา้จ ิม้แสนอรอ่ย  
 
 

อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่, เด็ก 

พกัหอ้งละ 2-3ทา่น, ทา่นละ 

พกัเดีย่ว 

เพิม่ 

   28 พย. - 02 ธค. 60 17,900฿.  5,900฿. 

   02 - 06 ธนัวาคม 60 18,900฿.  6,900฿. 

   12 - 16 ธนัวาคม 60 17,900฿.  5,900฿. 

   16 - 20 ธนัวาคม 60 17,900฿.  5,900฿. 
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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 
 

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  



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 

 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 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

