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ทวัร ์DMZ    สมัผัสประสบการณ์แปลกใหม่ทีเ่ขตปลอดทหาร 

Dora Tower หอสงัเกตการณ์ชายแดนเกาหลเีหนือ-เกาหลใีต ้  
หมูบ่า้นองักฤษ   ประทบัใจกบัความสวยงามทา่มกลางบรรยากาศแบบอังกฤษ 
พพิธิภณัฑส์าหรา่ย  ขัน้ตอนการทําสาหร่ายเกาหลแีสนอร่อย 

Kim Bup   มาทําขา้วห่อสาหร่าย อาหารสดุฮติประจําครัวเกาหลกีนั 
ใสชุ่ดฮนับก ถา่ยภาพ3มติ ิ สวมใสช่ดุฮันบกแสนสวยพรอ้มถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึกบัภาพ 3 มติสิม  

Yong In Folk Village ยอ้นอดตีสูเ่กาหลโีบราณสมัยโชซอน ชมหมู่บา้นพืน้เมอืงเกาหล ี
เอเวอรแ์ลนด ์เต็มวนั  สนุกสดุเหวีย่งกนัสกัตัง้ ทีส่วนสนุกทีใ่หญ่ทีส่ดุของประเทศ 
ชมพลไุฟตระการตา  ชมมลัตมิเีดยีโชวพ์รอ้มจดุพลไุฟ สดุอลงั(ขึน้กบัสภาพอากาศ) 

เกาะนาม ิ                             เกาะคูร่ัก เดนิชลิ sweet สดุโรแมนตกิ 
โซลทาวเ์วอร(์ขึน้ลฟิต)์ ชมเมอืงหลวงบนยอดหอคอย, มัดใจแฟนดว้ยกญุแจคูร่ัก Love Key 

เมยีงดง, ทงแดมนุ  ชอ้ป ชอ้ป ชอ้ป สดุมันสก์บัย่านชอ้ปป้ิงชือ่ดงัของเกาหล ี

อืน่ๆ อาท ิศนูยโ์สมเกาหล,ี นํา้มนัสนเข็มแดง, สมนุไพรตบัฮอ๊กเก็ต, ดงฮวา ดวิตีฟ้ร,ี  
รา้นละลายเงนิวอน ซือ้ของฝากเพือ่นและครอบครวัทีเ่มอืงไทย 

แถมฟร ี...  เก็บสตรอเบอรร์ ีส่ดๆจากไร่ 

   3มือ้พเิศษ !!! … ดนิเนอรบ์นเรอืลอ่งแมนํ่า้ฮนั ,  
   ไกตุ่น๋โสม รา้นดงัตาํหรบัชาววงั , บฟุเฟ่ตข์าป ูไมอ่ ัน้  
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วนัแรก กรงุเทพฯ – อนิชอน 

20.00 น. คณะพรอ้มกนัทีจุ่ดนัดหมาย สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ประตู 2 เคานเ์ตอร ์
C สายการบนิไทย (Thai Airways) โดยมหีัวหนา้ทวัรแ์ละเจา้หนา้ ทีข่องบรษัิทฯ รอตอ้นรับและ อํานวย
ความสะดวกกอ่นขึน้เครือ่ง  

23.10 น. บนิลดัฟ้าสู ่สาธารณะรัฐเกาหลใีตโ้ดย สายการบนิไทยแอรเ์วยส ์ เทีย่วบนิที่  TG658 บรกิารอาหารและ
เครือ่งดืม่บนเครือ่ง  

 

วนัทีส่อง Tour DMZ – Dora Tower – หมูบ่า้นองักฤษ – พพิธิภณัฑส์าหรา่ย ทําคมิบพั ใสชุ่ดฮนับก – 

พเิศษสดุ...ดนิเนอรห์รบูนเรอืลอ่งแมนํ่า้ฮนั                                                  (-/L/D) 

06.35 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน  สาธารณรฐัเกาหลใีต้  เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าประเทศไทย 2 

ชัว่โมง (เพือ่ความสะดวกในการนดัหมาย กรุณาปรบันาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถิน่) หลงัจากผ่านพธิกีาร
ตรวจคนเขา้เมอืงและดา่นศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้ นําคณะเดนิทางสู ่ เมอืงพาจ ู (Paju) จากนัน้นําคณะเขา้    

ชม เขตปลอดทหาร DMZ (Demilitarized Zone) เป็นเขตชายแดนระหว่างเกาหลี

เหนือกบัเกาหลใีต ้ตามแนวเสน้ขนาน 38 องศา มี

ความกวา้งประมาณ 4 กโิลเมตร ยาว 248 
กโิลเมตร ตลอดแนวระหว่างสองประเทศ กึง่กลาง

ของ DMZ  มแีนวเสน้ทีแ่บ่งสองฝ่ังจรงิ ๆ เรยีกว่า  

DML หรอื Demarcation military line ไดถ้กู

กําหนดขึน้ตัง้แต่ ปี ค.ศ.1953 หลงัจาก สงคราม

เกาหล ีไดม้กีารลงนามในสนธสิญัญาหยุดยงิ ว่า

เป็นแนวปลอดกระสนุ เขตปลอดทหาร
และในขณะเดยีวกนัก็เป็นเขตทอ่งเทีย่ว

พเิศษ ซึง่ เพิง่เปิดใหช้มไดไ้ม่กีปี่นี่เอง ระหว่างทางทีเ่ขา้ไปในเขตนัน้หา้ ม
บันทกึภาพโดยเด็ดขาด ยกเวน้แคจุ่ดที่ ทางการเกาหลี อนุญาต การเขา้ไปใน
เขตพเิศษนี้ตอ้งแตง่กายสภุาพ เชน่ หา้มใส่

กางเกงขาสัน้หรอืยนีสข์าด ๆ หา้มใส่

กางเกงสเีหมอืนทหาร  จากนัน้ข ึน้ไป

สงัเกตการณ์เกาหลเีหนือที่  Dora 
Tower หอสงูทีต่ัง้อยู่บนภเูขา โดรา(Dora) นักทอ่งเทีย่วสามารถ

หยอดเหรยีญ สอ่งกลอ้งสอ่งทางไกลเพือ่เฝ้า สงัเกตการณ์ ดบูา้นเมอืง 

หมู่บา้นในประเทศเกาหลเีหนือซึง่อยู่ไกล 304 ฟตุไดจ้ากจุดนี้ 

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

หลงัอาหารกลางวัน ชมความน่ารัก ของหมูบ่า้นองักฤษเมอืงพาจู  
สถานทีน่ี่ตัง้ข ึน้เพือ่สง่เสรมิใหช้าวเกาหลไีดฝึ้กฝนทกัษะ ในดา้นภาษาอังกฤษ  โดยที่
ไม่ตอ้งไปเรยีนทีต่า่งประเทศ ซึง่ไดร้ับการ

สนับสนุนจากรัฐบาลเกาหล ีเปิดใหบ้รกิารตัง้แต่
ปี ค.ศ. 2006 โดย จําลองทัง้อาคารเรยีน 
รา้นอาหาร และสถาปัตยกรรมอืน่ๆ เหมอืนกบั

หลดุไปอยู่ในประเทศอังกฤษกนัเลย นอกจาก
เป็นแคม้ป์ฝึกภาษาแลว้   ทีน่ี่ยังเปิดเป็นสถานที่

ทอ่งเทีย่วใหค้นทัว่ไปเขา้มาถา่ยภาพและสมัผัส
บรรยากาศสไตลอ์ังกฤษ โดยเจา้หนา้ทีแ่ละ 
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พนักงานทกุคนจะสนทนาพูดคยุเป็นภาษาอังกฤษ
เทา่นัน้ ไม่ใชเ่พือ่ความสมจรงิเพยีงอย่างเดยีว แตเ่ป็น

การฝึกฝนทกัษะทางดา้นภาษาไปในตวั ซึง่ทีแ่คม้ป์นี้มี
กฎเหล็กว่า “เมือ่อยู่ทีแ่คม้ป์ทกุคนตอ้งสือ่สารดว้ย

ภาษาอังกฤษเทา่นัน้” จากนัน้นําคณะเปิดประสบการณ์
ใหม่ๆ ที ่พพิธิภณัฑส์าหรา่ย ทา่นจะไดเ้รยีนรู ก้รรมวธิี
การทําสาหร่ายของชาวเกาหลี ประวัตคิวามเป็นมาและ

ความผูกพนัทีช่าวเกาหลทีีม่ตีอ่สาหร่า ย เลอืกชมเลอืก
ชมิสาหร่ายเกาหลหีลากหลายรสชาต ิเรยีนรูว้ธิกีารทํา

คมิบัพ หรอืขา้วปั้นห่อสาหร่ายเกาหล ี พรอ้มใส่ชุดประจําชาตเิกาหลี  ทีเ่รยีกวา่ “ ฮนับก” ถา่ยรูปเป็นที่
ระลกึกบัฉากภาพ 3 มติสิดุสมจรงิ ไดเ้วลาอันสมควรนําคณะเดนิทางกลบัสูโ่ซล 

คํา่         รบัประทานอาหารคํา่ พเิศษสดุ บนเรอืลอ่งแมนํ่า้ฮนั อ ิม่อรอ่ยกบัเมนบูฟุเฟตน์านาชาต ิเคลา้คลอ
ดว้ยเสยีงเพลงจากเปียโนอนัไพเราะ พรอ้มชมแสงส ีและนํา้พทุ ีส่ะพานบนัโบ และการแสดงบนเรอื 

 
จากนัน้นําคณะเขา้สูท่ีพ่ัก  SKY PARK MEYOUNGDONG HOTEL / SEOUL หรอืเทยีบเทา่ระดบัใกลเ้คยีง 
https://www.skyparkhotel.com:4438/html/about/greetings.asp 
 

วนัทีส่าม หมูบ่า้นพืน้เมอืงเกาหล ี– แถมฟร!ี! เก็บสตรอเบอรร์ ีส่ดๆ จากไร ่– เอเวอรแ์ลนด(์เต็มวนั)  ตระการ

ตากบัพาเหรดกลางคนื Moon Night Parade และชมจดุพลไุฟ พรอ้มโชวม์ลัตมิเีดยี ชุด Finale 

กอ่นสวนสนกุปิด                                                                           (B/L/-) 

เชา้         รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

หลงัอาหารเชา้  นําคณะเดนิทางสู ่ เมอืงยงอนิ Yong in เขา้ชม หมูบ่า้นพืน้เมอืงเกาหลี เป็นสถานที่
รวบรวมบา้นเกา่โบราณจากยุคตา่งๆ  จากทกุ

ภมูภิาคของเกาหล ีโดยเฉพาะในยุคโชซอน มบีา้น
มากกว่า 260 หลัง ซึง่ทีน่ี่ยังเป็นสถานทีถ่า่ยทําซี

รยีเ์กาหลยีอ้นยุคหลายตอ่หลายเรือ่ง  เชน่  My 

Love from the Star, แดจังกมึ ฯ และไ ดจํ้าลอง
วถิชีวีติของผูค้นในสมัยกอ่น รวมถงึ การตเีหล็ก  
การกสกิรรม นอกกจากนี้ยังมกีารแสดงเกีย่วกบัพธิี

และการละเลน่ตา่งๆ เชน่ ระบําชาวนา , การแสดง

ไตเ่ชอืก, พธิีแตง่งาน และการแสดงขีม่า้  ใหท้า่น

ไดเ้สมอืนยอ้นสูเ่กาหลใีนอดตี 
กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

หลงัอาหารกลางวัน  นําคณะ เดนิทางสู่  ไรส่ตรอเบอรร์ ี่  เปิด

ประสบการณ์ทอ่งเทีย่วเชงิเกษตรเก็บและลิม้รสสต
รอเบอรร์ีเ่กาหลสีดๆ  ในบรรยากาศภายในไร่สตรอ

เบอรร์ีอ่ย่างแทจ้รงิทา่นจะไดพ้บกบัวถิชีวีติ  ชาวไร่
สตรอเบอรร์ีข่องเกาหลี  ว่ามวีธิกีารปลกูอย่างไรจงึ
ไดผ้ลสตรอเบอรร์ีท่ีข่นาดใหญ่เป็นพเิศษและหวาน

หอมน่ารับประทาน  เป็นทีช่ ืน่ชอบของชาวเกาหลี
เอง และชาวตา่งชาต ิและยังเป็นผลไมส้ง่ออกของ

ประเทศอกีดว้ย ชมวธิกีารปลกู การดแูลรักษา  และ
ทา่นยังสามารถเลอืกชมิสตรอเบอรร์ีไ่ดจ้ากภายใน

ไร่ (หมายเหตุ  : ไมส่ามารถนาออกมารบัประทานภายนอกไรไ่ด้  ทวัรร์ายการนีถ้อืเป็น 

Complementary หรอืรายการแถมของบรษิทัฯไมไ่ดร้วมในราคาทวัร ์ดงัน ัน้การเก็บผลไมน้ี ้
ข ึน้อยูก่บัสภาพอากาศในชว่งเดนิทางในแตล่ะปีดว้ยนะคะ)   

 

https://www.skyparkhotel.com:4438/html/about/greetings.asp


2pM Holiday ขอนําคณะเดนิทางทอ่งเทีย่วเกาหลใีต ้โดยสายการบนิไทย 

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

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 

 

นําคณะเขา้ สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์สวนสนุกกลางแจง้ทีใ่หญ่ทีส่ดุของประเทศซึง่ตัง้อยู่ทา่มกลางหุบเขา 
พบกบั “FESTIVALWORLD” การแสดงขบวนพาเหรดอันตระการตา สนุกสดุมันกบับัตร FREE PASSที่

ทา่นสามารถเลอืกเลน่เครือ่งเลน่ไดท้กุชนดิไม่จํากดัจํานวน
ครัง้ พบกบัเครือ่งเลน่ใหม่ทีท่กุทา่นไม่ควรพลาด  
T-EXPRESSพรอ้ม เก็บภาพความประทบัใจกบัสวน

ดอกไมซ้ึง่เต็มสะพร ัง่กลางลานโดยถกูจดัไวเ้ป็น 
THEME ตามฤดกูาล  (มนีาคม-เมษายน:สวนดอกทวิลปิ 

/ พฤษภาคม-มถินุายน:สวนดอกกหุลาบ /สงิหาคม-
กนัยายน:สวนดอกลลิลี ่/ ตลุาคม-พฤศจกิายน:สวนดอก
เบญจมาศ) นอกจากนี้ยังสามารถทอ่งไปกบัโลกของสตัวป่์า

ซาฟาร ีพบกบั ไลเกอร ์ลกูแฝดผสมระหว่างพ่อสงิโตและแม่
เสอื นับเป็นแฝดผสมเสอื-สงิโตคูแ่รกในโลกนอกจากนัน้ใหท้า่นไดต้ืน่ตาในสวนสตัว์

ซาฟาร ีชมความน่ารักของสตัวต์า่งๆ และไดเ้พลดิเพลนิกบัการใหอ้าหารหมทีีท่กุทา่นไม่ควรพลาด 

 

คํา่            อสิระอาหารคํา่  (ไมม่อีาหารคํา่)  เพือ่ใหค้ณุลกูทวัร ์ไดม้เีวลาอสิระเป็นสว่นตวัมากขึน้ในสวนสนกุ 
เสมอืนกบัวา่ไปทอ่งเทีย่วดว้ยตวัเองกบัครอบครวัและผองเพือ่น ซึง่ใน

สวนสนกุเอเวอรแ์ลนดน์ ัน้ มรีา้นอาหาร ใหเ้ลอืกซือ้ทานอยา่งสะดวก
มากมาย เชน่ อาหารอติา
เลยีน , ฟาสฟู้ ด เมน ูไกท่อด  

มนัฝร ัง่ทอด เบอรเ์กอร ์หรอื 
พวกอาหารจนี อาหารเกาหลี
เชน่ จมัป้ง(บะหมีต่ม้ยําทะเล) 

, จาจงัเมยีน(บะหมีซ่อสดํา) 
หรอืทานสแนก๊ , ไสก้รอก

อรอ่ยๆ ทีห่าทานไดง้า่ยท ัว่ไป
ในสวนสนกุ ในราคาประมาณ 

4,000-10,000 วอน (ประมาณ 100-300 ไทยบาท)  

 
 

... อยา่ลมื!! ชม Moon Night Parade และ Multimedia Show จดุพลไุฟสดุอลงั ... 
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วนัทีส่ ี ่        เกาะนาม ิ– ศนูยโ์สม – Cosmetics Shop – โซลทาวเวอร(์รวมขึน้ลฟิต)์  – พเิศษ!! ทานบฟุเฟ่ต ์

ขาป ูไมอ่ ัน้                                                                                               (B/L/D) 

เชา้         รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
หลงัอาหารเชา้นําคณะเดนิทางสู ่เมอืงชุนชอน ChunCheon สมัผัสกบับรรยากาศสดุแสนโรแมนตกิที ่เกาะ

นามิ สถานทีท่ีเ่คยใชถ้า่ยทําละครซรียีย์อดฮติเรือ่ง Winter Sonata อันโดง่ดงัไปทัว่ทัง้
เกาหลแีละเอเชยี เกาะนามเิป็นเกาะทีเ่กดิข ึน้จากการสรา้งเขือ่นชองเปียงเพือ่กัน้แม่น้ํา บุกฮันคงั 
ชือ่ของเกาะนามนัิน้ถกูตัง้ตามชือ่ของนายพลนาม ิซึง่เป็นนายทหารทีม่ชีือ่เสยีงมากในสมัย

ราชวงศโ์ชซอน สสุานของนายพลนาม ิซึง่ยังคงตัง้อยู่ ณ เกาะแห่งนี้ ใหท้า่นได เ้ดนิชลิเก็บภาพ
ประทบัใจ และผ่อนคลาย บนเกาะนามกิบัววิทวิทศันข์อง

ธรรมชาติ ทัว่เกาะที่ ในแตล่ะฤดจูะมเีสน่หท์ีแ่ตกตา่งกนัไป  
ชว่งปลายมนีาคม -พฤษภาคม  เป็นชว่งฤดใูบไมผ้ลอิากาศ
กําลงัสบาย ตน้ไมผ้ลใิบและดอกไมเ้บ่งบานสดชืน่ สวยงาม

และอบอวนไปดว้ยกลิน่ไอธรรมชาตทิีส่ดชืน่ ทา่มกลางตน้สน 
ตน้เกาลดั ตน้ซากรุะ ตน้เมเป้ิล  และเสยีงรอ้งของนกดเุหว่ า 

สว่นฤดรูอ้นจะอยู่ในชว่งมถินุายน -สงิหาคม  เป็นชว่งทีอ่าจมี
ฝนบา้งประปราย แตต่น้ไมท้ีน่ี่เขยีวขจใีหร้่มเงาสดชืน่ ชว่งฤดู

ใบไมร้่วงกนัยายน -พฤศจกิายน  เป็นชว่งใบไมเ้ปลีย่นส ีทีม่ทีัง้แดง สม้และเหลอืงเกอืบทัว่ทัง้เกาะ ชว่ง ฤดู

หนาว ธันวาคม-กมุภาพันธ ์สมัผัสหมิะขาวสะอาดทีป่กคลมุไปทัว่เกาะ เป็นบรรยากาศทีน่่าประทบัใจดโูรแมน
ตกิสดุๆ  

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

หลงัอาหารกลางวัน  นําคณะเดนิทางสู่  ศนูย์
โสมเกาหล ีซึง่รัฐบาลรับรองคณุภาพว่าผลติ

จากโสมทีม่อีายุ 6 ปี ซึง่ถอืว่าเป็นโสมทีม่ี
คณุภาพดทีีส่ดุ ชมวงจรชวีติของโสม  พรอ้ม
ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้โสมทีม่คีณุภาพดทีีส่ดุ

เพือ่บํารุงสขุภาพ และเป็นของฝากของขวัญ 
แถมราคาถกูกว่าเมอืงไทยถงึ 2 เทา่ จากนัน้นําคณะชอ้ปป้ิง เครือ่งสาํอาง

เกาหลีที ่Cosmetics Shop ซึง่ทีน่ี่มสีนิคา้เครือ่งสาํอางเกาหลแีบรนด์
ดงัคณุภาพเยีย่ม ทีเ่ป็นทีน่ยิมในเมอืงไทย ใหท้า่นเลอืกซือ้มากมาย
หลายแบรนด ์ราคาก็ถกูกว่าทีเ่มอืงไทยมาก  

นําคณะยอ้นรอยละครซรียี์ เกาหลีดงั MY NAME IS KIM SAM SOON และ BOY OVER 
FLOWER ที ่“นัมซาน ” ภเูขาแห่งเดยีวทีต่ัง้อยู่ใจกลาง
กรุงโซล ชม SEOUL TOWER บนยอดเขานัมซาน หนึง่

ในสญัลกัษณ์ของกรุงโซล และประเทศเกาหลี  เป็น 1 ใน 
18 หอคอยเมอืงทีส่งูทีส่ดุในโลก  โดยมคีวามสงูถงึ 480 

เมตร เหนือระดบัน้ําทะเล นําคณะสู ่NAMSAN VIEW 
POINT ใหท้า่นไดถ้า่ยรูปและสมัผัสความน่ารักของวัยรุ่น
เกาหล ีนยิมมาคลอ้งกญุแจ  LOVE KEY ไวด้ว้ยกนั

ระเบยีงทกุดา้นของ  SEOUL TOWER จงึเต็มไปดว้ยกญุแจ
หลากหลายสี  นําทา่นขึน้ลฟิต ์เพือ่ชมทศันียภ์าพความงดงามของ

กรุงโซลจากยอดโซลทาวเวอรไ์ดโ้ดยรอบ 360 องศา มองเห็นได ้
กวา้งไกลสดุสายตา **ราคานี้รวมคา่ข ึน้ลฟิต*์*   

คํา่            รบัประทาน อาหารคํา่   ณ ภตัตาคาร  เสริฟ์ดว้ยเมนมู ือ้พเิศษบฟุเฟ่ตข์าป ู
ทานไมอ่ ัน้ พรอ้มอาหารนานาชาตหิลากหลายใหท้า่นไดเ้ลอืกอรอ่ยกนัไมย่ ัง้
เลยทเีดยีว กบัอาหารซฟีู้ ดหลากหลาย ท ัง้ขา้วปัน้ ปลาดบิ และอาหารดงั
จากหลายประเทศ 

จากนัน้นําคณะเขา้สูท่ีพ่ัก  SKY PARK MEYOUNGDONG HOTEL / SEOUL หรอืเทยีบเทา่ระดบัใกลเ้คยีง 
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วนัทีห่า้ ศนูยส์มนุไพร –  รา้นนํา้มนัสนเข็มแดง – ดวิตีฟ้ร ี– ชอ้ปป้ิงตลาดทงแดมนุ – รา้นคา้สนามบนิ – 

กรงุเทพฯ                                                                                                                     (B/L/-) 

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

ตน้ไมช้นดินี้เจรญิเตบิโตในป่าลกึบนภเูขาทีป่ราศจากมลภาวะ และระดบัสงู
เหนือน้ําทะเล  50-800 เมตร   
ชาวเกาหลนํีาสกดัเป็นยาเพือ่

ชว่ยดแูลลา้งตบัใหส้ะอาด
แข็งแรง ป้องกนัโรคตบัแข็งไม่

ถกูทําลายจากการดืม่
แอลกอฮอล์  กาแฟ  บุหรี่ หรอื

สารตกคา้งจากอาหารและยาทีเ่ป็นสาเหตขูองโรคมะเร็งตบั 

จากนัน้นําคณะชม รา้นนํา้มนัสน เป็นการสกดัจากใบสนเข็มแดงบรสิทุธิ ์ 100% ตัง้แตใ่นอดตีมาคนเกาหล ี
มตีําราแพทยแ์ผนโบราณ กลา่วไวโ้ดยหมอโฮจุน ว่าน้ํามันสนมสีรรพคณุชว่ยดท็ีอกซเ์ลอืด ชว่ยเรือ่งระบบ

หมุนเวยีนโลหติ และอกีหลายอย่างทีด่ตีอ่สขุภาพและสาํหรับผูท้ีร่ักสขุภาพ ไดซ้ือ้กลบัไปทานในราคาถกู
กว่าทีนํ่าเขา้มาขายทีเ่มอืงไทย  

จากนัน้ นําคณะชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีที่  Duty Free ทีน่ี่มสีนิคา้ชัน้นําใหท้า่น

เลอืกซือ้มากมายกว่า 500 ชนดิ  อาท ิ
น้ําหอม เสือ้ผา้  เครือ่งสาํอาง กระเป๋า 
นาฬกิา เครือ่งประดบั  ฯลฯ หรอืหากทา่น

ใดไมส่นใจเลอืกซือ้สนิคา้ปลอดภาษ ี
ทา่นสามารถเดนิขา้มฝ่ังถนนเพือ่ไป เดนิชม

และถา่ยรูปลานน้ําพุ  คลองชองเกชอน   
ดว้ยน้ําพุสองชัน้ซ ึง่แตล่ะวันตอ้งปั้มน้ําถงึ 
65,000 ตนัมาทําเป็นน้ําพุ คลองชองเกชอน

เดมิถกูขดุเมือ่ 600 ปีกอ่นในสมัยกษัตรยิย์องโจ กษัตรยิอ์งคท์ี2่1 แห่งราชวงศโ์ชซอน โดยใชแ้รงงานคนถงึ 
200,000 คน ภายหลงัสงครามเกาหลรีมิคลองกลายเป็นชมุชนแออัดเกดิน้ําเน่าเสยีจงึไดม้กีารลา้งพืน้ทีส่ลมั  

และปิดคลองภายหลงัสรา้งเป็นตลาดทงแดมุนมรีา้นคา้ตา่งๆ เกดิข ึน้มากมาย การจราจรแออัดจน  ตอ้งสรา้ง
ทางดว่นยกระดบั เมือ่ความเจรญิมากขึน้ปัญหามลพษิตามมา ในปี  2003 ทางรัฐบาลจงึมโีครงการทบุทาง
ดว่น และฟ้ืนฟคูลองขึน้มาใหม่ทําใหก้รุงโซลกลายเป็นเมอืงทีน่่าอยู่อาศยัและเป็นเมอืงทีม่คีวามสมดลุ

ระหว่างธรรมชาต,ิ วัฒนธรรมและประวัตศิาสตร ์  
เทีย่ง          รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ เมนไูกตุ่น๋โสม รา้นดงัตํารบัชาววงั  

หลงัอาหารกลางวัน  นําคณะชม สนิคา้

แหลง่ ตลาด ทีไ่ดช้ือ่ว่าใหญ่ทีส่ดุใน
เอเชยี ตลาดทงแดมนุ หา้งสรรพสนิคา้

กว่า 10 แห่ง ทีบ่างหา้งเปิดตลอด 24 
ชัว่โมง เชน่ MIGLIORE, DOOTA 
TOWER,  HELLO AM, DESIGNER 

CLUB  ทา่ นสามารถ เลอืกซือ้ สนิคา้
หลากหลายประเภท ไดท้ีน่ี่ อาทิ เชน่  

เสือ้ผา้บุรุษ-สตรี , รองเทา้บุรุษ-สตรี , 
รองเทา้ผา้ใบ,  เข็มขดั, ของทีร่ะลกึ, ชดุ

เครือ่งครัว , ถงุเทา้ , ผา้พันคอ ในราคา
เกาหลอีย่างแทจ้รงิ  จากนัน้นําทา่น
เดนิทางสูส่นามบนิอนิชอน ระหว่างทาง

พาคณะ แวะละลายเงนิวอนที่  รา้นคา้
สนามบนิ  ซ ึง่ทา่นสามารถเลอืกซือ้
สนิคา้พืน้เมอืงเป็นการสง่ทา้ยกอ่นอําลา

เกาหล ีอาท ิบะหมีซ่นิราเมยีน, อูดง้, กมิ
จิ, ลกูอมแปลกๆ , ชอ็คโกแลต , น้ําจิม้หมูย่างเกาหลี , ไกตุ่น๋โสม

สาํเร็จรูป, ผลไม ้ในราคาพเิศษ  
21.25 น.   ออกเดนิทางกลบักรุงเทพ โดยสายการบนิไทยแอรเ์วยส ์เทีย่วบนิที ่TG 657  

01.20 น. ถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภีาพ 
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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 , 
เกา๋กี้, พุทราจนี  และรากโสม พรอ้มดว้ยขา้วเหนยีว ใสล่งไปในตวัไก ่แลว้ผา่นการตุน๋
หลายช ัง่โมงจนไดท้ี ่เนือ้ไกล่อ่นจนสามารถรบัประทานไดอ้ยา่งสะดวก เพิม่รสชาตดิว้ย

เสน้กว๋ยเตีย๋วแบบเกาหล ีเกลอื และพรกิไทป่น 
 
จมิด ัก๊ มตีน้กําเนดิมาจากเมอืงอนัดอง มลีกัษณะคลา้ยๆกบัพะโลใ้นเมอืงไทย อาหารจานนีเ้ป็น

ทีน่ยิมกนัในหมูน่กัเรยีน วนัรุน่ และวยัทาํงาน ซึง่อุดมดว้ยเจลลาตนิและคณุคา่ทาง 
 
 

บุฟเฟ่ต ์ชาบู ชาบู อ ิม่อรอ่ยกบับุฟเฟ่ต ์ชาบู  ชาบู สไตลเ์กาหล ีใหท้า่นไดเ้ลอืกทาน
อยา่งเต็มอ ิม่ ท ัง้ หมู เนือ้ และซฟู๊ีด  และอาหารพืน้เมอืงอกี
หลากหลายเมนู พรอ้มนํา้จ ิม้แสนอรอ่ย 

 
บุฟเฟ่ต ์ขาปู ทานไมอ่ ัน้ & อาหารนานาชาต ิ   
 
 
บุฟเฟ่ตบ์นเรอืสําราญลอ่งแมน่ํา้ฮนั  

 
 

อตัราคา่บรกิาร 

 

วนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่, เด็ก 
พกัหอ้งละ 2-3ทา่น, ทา่นละ 

เด็ก 
พกักบัผูใ้หญอ่กี 2ทา่น 

(No Bed), ทา่นละ 

พกัเดีย่ว 
เพิม่ 

10 – 14 มนีาคม 60 
17 – 21 มนีาคม 60 
24 – 28 มนีาคม 60 

32,900฿ 31,900฿ 7,900฿ 

*05 – 09 เมษายน 60  

*11 – 15 เมษายน 60 36,900฿ 35,900฿ 9,900฿ 

**12 – 16 เมษายน 60 38,900฿ 37,900฿ 9,900฿ 
*13 – 17 เมษายน 60 36,900฿ 35,900฿ 9,900฿ 

21 – 25 เมษายน 60 32,900฿ 31,900฿ 7,900฿ 

12 – 16 พฤษภาคม 60 
26 – 30 พฤษภาคม 60 32,900฿ 31,900฿ 7,900฿ 
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ราคาทวัรร์วม 
 ค่าต๋ัวเครือ่งบนิไป-กลับ เป็นคณะชัน้ทัศนาจร โดยสายการบนิไทยแอรเ์วยสฯ์ เสน้ทาง กรุงเทพฯ-อนิชอน-กรุงเทพฯ 
 ค่าโรงแรมทีพั่กระดับ 4ดาว ตามรายการทีร่ะบ ุ(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 
 ค่าภาษีน้ํามันเชือ้เพลงิและค่าประกันภัยการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเก็บจากสายการบนิ ซึง่เป็นอัตราเรยีกเก็บ ณ วันที ่ 

01 ก.พ.2559 และทา่นตอ้งชาํระเพิม่ หากมกีารเรยีกเก็บเพิม่จากสายการบนิ 
 

 
ราคาทวัรไ์มร่วม 
 ค่าน้ําหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิกําหนด ( การบนิไทย 30 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 

 บรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ฉพาะลกูคา้ทีม่วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้    
 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร  
 

 กรุณาจองล่วงหนา้กอ่นการเดนิทาง พรอ้มชําระมดัจํา 10,000  บาท 

 สว่นทีเ่หลอืชาํระทันทกีอ่นการเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วันทําการ มฉิะนัน้จะถอืว่าทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ
หรอืแลว้แต่กรณี 
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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 

 บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการคนืค่าทัวรท์ัง้หมด กรณีทีท่า่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไม่ครบตาม
จํานวนทีบ่รษัิทฯ กําหนดไว ้เนือ่งจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิทฯ และผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกัน
บรษัิทฯ ตอ้งนําไปชาํระค่าเสยีหายต่าง ๆ ทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 

 กรณีเจ็บป่วย บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่ามัดจําทัง้หมด เนือ่งจากเหตุผลในขอ้กอ่นหนา้นีแ้ละหากมยีกเลกิหลังจาก
ออกบัตรโดยสารแลว้ บรษัิทฯ จะทําการคนืเงนิไดห้รอืไม่ 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

