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

พพิธิภณัฑส์าหรา่ย  ขัน้ตอนการทําสาหร่ายเกาหลแีสนอร่อย 
Kim Bup   มาทําขา้วห่อสาหร่าย อาหารสดุฮติประจําครัวเกาหลกีนั 
ใสชุ่ดฮนับก ถา่ยภาพ3มติ ิ สวมใสช่ดุฮันบกแสนสวยพรอ้มถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึกบัภาพ 3 มติสิมจรงิ 

เมยีงดง   ชอ้ป ชอ้ป ชอ้ป สดุมันสก์บัย่านชือ่ดงัของเกาหล ี
ตลาดทงแดมนุ   ชอ้ปป้ิงย่านตลาดคา้สง่ทีว่่ากนัว่าใหญ่ทีส่ดุในเอเชยี 

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

พเิศษ!! .. อสิระ 1 วนัเต็มๆ วา้วๆๆ 

แถมฟร.ี..  เก็บสตรอเบอรร์ ีส่ดๆจากไร ่

มือ้พเิศษ !! ...ทานบฟุเฟ่ต ์ ชาบ ูชาบ ูหม ูเนือ้ 

ซฟีู๊ ดและอาหารสไตลเ์กาหล ีฯลฯ 
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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 หมูบ่า้นพืน้เมอืงเกาหล ี – แถมฟร ี !! เก็บผลไมต้ามฤดกูาล – สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด(์เต็มวนั)  

ตระการตากบัพาเหรดกลางคนื Moon Night Parade และชมจดุพลไุฟ พรอ้มโชวม์ลัตมิเีดยี ชุด  

Finale กอ่นสวนสนกุปิด                                                                                                (-/L/-) 

01.25 น. บนิลดัฟ้าสู ่สาธารณะรัฐเกาหลใีต ้โดยสายการบนิ T’WAY (TW) เทีย่วบนิที ่TW102 บรกิารของว่างและ
เครือ่งดืม่บนเครือ่ง  

08.35 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน  สาธารณรฐัเกาหลใีต้  เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าประเทศไทย 2 

ชัว่โมง (เพือ่ความสะดวกในการนดัหมาย กรุณาปรบันาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถิน่) หลงัจากผ่านพธิกีาร
ตรวจคนเขา้เมอืงและดา่นศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้  ใหเ้วลาอสิระเพือ่เปลีย่นเครือ่งแตง่กาย ทําธุระสว่นตวัใน
ชว่งเวลาเชา้  

จากนัน้นําคณะเดนิทางสู่ เมอืงยงอนิ (Yong in) เขา้ชม หมูบ่า้นพืน้เมอืงเกาหลี 
เป็ นสถานที่ รวบรวมบา้นเกา่โบราณจากยุคตา่งๆ  จากทกุภมูภิาคของเกาหลี  

โดยเฉพาะในยุคโชซอน มบีา้นมากกว่า 260 หลงั 
ซึง่ทีน่ี่ยังเป็นสถานทีถ่า่ยทําซรียีเ์กาหลยีอ้นยุค
หลายตอ่หลายเรือ่ง  เชน่ My Love from the 

Star, แดจังกมึ ฯ และไ ดจํ้าลองวถิชีวีติของผูค้น
ในสมัยกอ่น รวมถงึการตเีหล็ก  การกสกิรรม  นอ

กกจากนี้ยังมกีารแสดงเกีย่วกบัพธิแีละการละเลน่

ตา่งๆ เชน่ ระบําชาวนา , การแสดงไตเ่ชอืก , พธิี

แตง่งาน และการ แสดงขีม่า้  ใหท้า่นไดเ้สมอืน

ยอ้นสูเ่กาหลใีนอดตี 
กลางวนั      รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

หลงัอาหารกลางวัน  นําคณะเดนิทางสู่ ไรส่ตรอเบอรร์ ี่  เปิดประสบการณ์ทอ่งเทีย่ว
เชงิเกษตรเก็บและลิม้รสสตรอเบอรร์ีเ่กาหลสีดๆ  
ในบรรยากาศภายในไร่สตรอเบอรร์ีอ่ย่างแทจ้รงิ

ทา่นจะไดพ้บกบัวถิชีวีติ  ชาวไร่สตรอเบอรร์ีข่อง
เกาหล ีว่ามวีธิกีารปลกูอย่างไรจงึไดผ้ลสตรอเบอร์
รีท่ีข่นาดใหญ่เป็นพเิศษและหวานหอมน่า

รับประทาน เป็นทีช่ ืน่ชอบของชาวเกาหลเีอง  และ
ชาวตา่งชาต ิและยังเป็นผลไมส้ง่ออกของประเทศ

อกีดว้ย ชมวธิกีารปลกู การดแูลรักษา  และทา่นยัง
สามารถเลอืกชมิสตรอเบอรร์ีไ่ดจ้ากภายในไร่  (หมายเหตุ  : ไมส่ามารถนําออกมา

รบัประทานภายนอกไรไ่ด้   ทวัรร์ายการนีถ้อืเป็น Complementary หรอืรายการแถมของบรษิทัฯ

ไมไ่ดร้วมในราคาทวัร ์ดงัน ัน้การเก็บผลไมน้ี ้ข ึน้อยูก่บัสภาพอากาศในชว่งเดนิทางในแตล่ะปีดว้ย
นะคะ)   
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จากนัน้นําคณะ เดนิทางสู ่ สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด์  
สวนสนุกกลางแจง้ทีใ่หญ่ทีส่ดุของประเทศซึง่ตัง้อยู่

ทา่มกลางหุบเขา พบกบั “FESTIVALWORLD” การ
แสดงขบวนพาเหรดอันตระการตา สนุกสดุมันกบับัตร
FREE PASSทีท่า่นสามารถเลอืกเลน่เครือ่งเลน่ไดท้กุ

ชนดิไม่จํากดัจํานวนครัง้ พบกบัเครือ่งเลน่ใหม่ทีท่กุ
ทา่นไม่ควรพลาด T-EXPRESS พรอ้ม เก็บภาพ

ความประทบัใจกบัสวนดอกไมซ้ึง่เต็มสะพร ัง่กลาง
ลานโดยถกูจดัไวเ้ป็น THEME ตามฤดกูาล  

(มนีาคม-เมษายน  : สวนดอกทวิลปิ / พฤษภาคม-มถินุายน  : สวนดอก

กหุลาบ / สงิหาคม-กนัยายน  : สวนดอกลลิลี ่/ ตลุาคม-พฤศจกิายน  : 
สวนดอกเบญจมาศ)  
นอกจากนี้ยังสามารถทอ่งไปกบัโลกของสตัวป่์าซาฟาร ีพบกบั ไลเกอร ์ ลกูแฝดผสมระหว่างพ่อสงิโตและ

แม่เสอื นับเป็นแฝดผสมเสอื-สงิโตคูแ่รกในโลกนอกจากนัน้ใหท้า่นไดต้ืน่ตาในสวนสตัวซ์าฟาร ีชมความ
น่ารักของสตัวต์า่งๆ และไดเ้พลดิเพลนิกบัการใหอ้าหารหมทีีท่กุทา่นไม่ควรพลาด 

 

... อยา่ลมื!! ชม Moon Night Parade และ Multimedia Show จดุพลไุฟสดุอลงั ... . 

คํา่              อสิระรบัประทานอาหารคํา่  (ไมม่อีาหารคํา่ ) เพือ่ใหค้ณุลกูทวัร ์ไดม้เีวลาอสิระเป็นสว่นตวัมากขึน้
ในสวนสนกุ เสมอืนกบัวา่ไปทอ่งเทีย่วดว้ยตวัเองกบัครอบครวัและผอง

เพือ่น ซึง่ในสวนสนกุเอเวอร ์
แลนดน์ ัน้ มรีา้นอาหาร ใหเ้ลอืก
ซือ้ทานอยา่งสะดวกมากมาย เชน่ 

อาหารอติาเลยีน , ฟาสฟู้ ด เมน ู
ไกท่อด  มนัฝร ัง่ทอด เบอรเ์กอร ์

หรอื พวกอาหารจนี อาหารเกาหลี
เชน่ จมัป้ง(บะหมีต่ม้ยําทะเล) , 
จาจงัเมยีน(บะหมีซ่อสดํา) หรอื

ทานสแนก๊ , ไสก้รอกอรอ่ยๆ ทีห่า
ทานไดง้า่ยท ัว่ไปในสวนสนกุ ในสนนราคาประมาณ 
4,000-10,000 วอน (ประมาณ 100-300 ไทยบาท)  

 

 

จากนัน้นําคณะเขา้สูท่ีพ่ัก  Hotel River & Jewelry / YONGIN  หรอืระดบัใกลเ้คยีง 
 http://www.hotelriver.co.kr/en/    

http://www.hotelriver.co.kr/en/
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วนัทีส่าม เมอืงพาจ ู– พพิธิภณัฑส์าหรา่ย ทําคมิบพั ใสชุ่ดฮนับก – ศนูยโ์สม – Cosmetics Shop –      

ชอ้ปป้ิงเมยีงดง                                                                                                       (B/L/D) 

เชา้            รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
หลงัอาหารเชา้ นําคณะเดนิทางสู่ เมอืงพาจ ู Paju เขา้ชม 

พพิธิภณัฑส์าหรา่ย ทา่นจะไดเ้รยีนรูก้ารทําสาหร่ายของ
ชาวเกาหลี เพือ่ทําเป็นอาหาร ประวัตคิวามเป็นมาและ
ความผูกพันทีช่าวเกาหลทีีม่ตีอ่สาหร่า ย เลอืกชมเลอืก

ชมิสาหร่ายเกาหลรีสชาตติา่งๆ  ไดเ้รยีนรูว้ธิกีารทําคมิ
บัพ หรอืขา้วปั้นห่อสาหร่ายเกาหล ี พรอ้มใส่ชุดประจํา

ชาตเิกาหล ีทีเ่รยีกวา่ “ ฮนับก” ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึกบั
ฉากภาพ 3 มติสิดุสมจรงิ  

เทีย่ง          รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
หลงัอาหารกลางวันเดนิทางสู ่ศนูยโ์สมเกาหลี 
ซึง่รัฐบาลรับรองคณุภาพว่าผลติจากโสมทีม่ี

อายุ 6 ปี ซึง่ถอืว่าเป็นโสมทีม่คีณุภาพดทีีส่ดุ 
ชมวงจรชวีติของโสม พรอ้มใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้
โสมทีม่คีณุภาพดทีีส่ดุและราคา  ถกูกว่า

เมอืง ไทยถงึ  2 เทา่  จากนัน้นํา คณะชอ้ปป้ิง
เครือ่งสาํอางเกาหลี ที ่Cosmetics Shop ซึง่

ทีน่ี่มสีนิคา้เครือ่งสาํอางเกาหลใีหท้า่นเลอืกซือ้มากมายหลายแบรนด ์ 
 นําคณะชอ้ปป้ิงย่าน  เมยีงดง  หรอืสยามสแควรเ์กาหล ีหากทา่นตอ้งการ

ทราบว่าแฟชัน่ของเกาหลเีป็นอย่างไร กา้วลํ้านํา

สมัยเพยีงใดทา่นจะตอ้งมาทีเ่มยีงดงแห่งนี้ พบกบั
สนิคา้วัยรุ่น อาท ิเสือ้ผา้แฟชัน่แบบอนิเทรน์ 

เครือ่งสาํอางดงัๆ ของเกาหล ีพบกบัความแปลก
ใหม่ในการชอ้ปป้ิงอกีรูปแบบหนึง่ซ ึง่เมยีงดงแห่งนี้
จะมวีัยรุ่นหนุ่มสาวชาวโสมไปรวมตวักนัทีน่ี่กว่า

ลา้นคนในแตล่ะวัน เชญิทา่นเลอืกซือ้หาสนิคา้ได ้
ตามอัธยาศยั หรอืจะลองน่ังดืม่กาแฟในคอฟฟ่ีช ้

อปสไตลเ์กาหลทีีน่ี่ไดเ้ชน่กนั  

คํา่          รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  
           จากนัน้นําคณะเขา้สูท่ีพ่ัก  PRIME IN SEOUL HOTEL  / SEOUL หรอืระดบัใกลเ้คยีง 

http://www.primeinseoulhotel.com/ 
 

วนัทีส่ ี ่        ตะลยุเกาหลแีบบอสิระเต็มๆ กบัวนัฟรเีดย ์1 Free Day                                                    (B/-/-) 

เชา้         รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากน ัน้อสิระเต็มวนั 

 
 

 
 
 

 

อสิระเต็มวนั   
 
 

 
 

 
 
 

อสิระอาหารกลางวนั & อสิระอาหารเย็น (ไม่มอีาหารเทีย่ง+ไม่มอีาหารคํา่) 
           เดนิทางไป-กลบัทีพ่ัก(เองตามอัธยาศยั) PRIME IN SEOUL HOTEL  / SEOUL หรอืระดบัใกลเ้คยีง 

http://www.primeinseoulhotel.com/ 

http://www.primeinseoulhotel.com/
http://www.primeinseoulhotel.com/
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วนัทีห่า้ ศนูยส์มนุไพร – นํา้มนัสนเข็มแดง – ดวิตีฟ้ร ี– ชอ้ปป้ิงตลาดทงแดมนุ – รา้นคา้สนามบนิ – 

กรงุเทพฯ                                             (B/L/-) 

เชา้             รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 หลงัอาหารเชา้ Check-out ออกจากโรงแรมทีพ่ัก คณะนัดพบกนัทีล่อ้บบีข้องโรงแรม เมือ่คณะรวมกนัครบ

แลว้จากนัน้นําคณะเดนิทางออกจากโรงแรมสู ่ศนูยส์มนุไพร ฮอกเกตนาม ูตน้ไมช้นดินี้เจรญิเตบิโตในป่า
ลกึบนภเูขาทีป่ราศจากมลภาวะ และระดบัสงูเหนือน้ําทะเล  50-800 เมตร   
ชาวเกาหลนํีาสกดัเป็นยาเพือ่ชว่ยดแูลลา้งตบัใหส้ะอาดแข็งแรง  ป้องกนัโรค

ตบัแข็งไม่ถกูทําลายจาก
การดืม่แอลกอฮอล์  กาแฟ  

บุหรี่  หรอืสารตกคา้งจาก
อาหารและยาทีเ่ป็นสาเหตู
ของโรคมะเร็งตบั จากนัน้

นําคณะชม รา้นนํา้มนัสน  ตัง้แตใ่นอดตีมาคนเกาหล ีมี
ตําราแพทยแ์ผนโบราณ กลา่วไวโ้ดยหมอโฮจุน ว่า

น้ํามันสนมสีรรพคณุ ชว่ยบํารุงเลอืดและชว่ยเรือ่งระบบหมุนเวยีนโลหติ และอกีหลายอย่างทีด่ตีอ่สขุภาพ 
และสาํหรับผูท้ีร่ักสขุภาพ ไดซ้ือ้กลบัไปทานในราคาถกูกว่าทีนํ่าเขา้มาขายทีเ่มอืงไทย จากนัน้นําคณะชอ้ป
ป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีที่  Duty Free ทีน่ี่มสีนิคา้ชัน้นําใหท้า่นเลอืกซือ้มากมายกว่า 500 ชนดิ อาท ิ น้ําหอม 

เสือ้ผา้ เครือ่งสาํอาง กระเป๋า นาฬกิา เครือ่งประดบั  ฯลฯ  หรอืหาก
ทา่นใดไมส่นใจเลอืกซือ้สนิคา้ปลอดภาษ ีทา่นสามารถเดนิขา้มฝ่ัง
ถนนเพือ่ ไปเดนิชมและถา่ยรูปลานน้ําพุ คลองชองเกชอน ดว้ยน้ําพุ

สองชัน้ซ ึง่แตล่ะวันตอ้งปั้มน้ําถงึ 65,000 ตนั
มาทําเป็นน้ําพุ  คลองชองเกชอนเดมิถกูขดุ

เมือ่ 600 ปีกอ่นในสมัยกษัตรยิย์องโจ  
กษัตรยิอ์งคท์ี่21 แห่งราชวงศโ์ชซอน  โดย
ใชแ้รงงานคนถงึ 200,000 คน ภายหลงั

สงครามเกาหลรีมิคลองกลายเป็นชมุชน
แออัดเกดิน้ําเน่าเสยีจงึไดม้กีารลา้งพืน้ทีส่ลมั  และปิดคลองภายหลงัสรา้งเป็น

ตลาดทงแดมุนมรีา้นคา้ตา่งๆ  เกดิข ึน้มากมาย  การจราจรแออัดจน  ตอ้งสรา้งทาง
ดว่นยกระดบั เมือ่ความเจรญิมากขึน้ปัญหามลพษิตามมา ในปี  2003 ทางรัฐบาลจงึมโีครงการทบุทางดว่น  
และฟ้ืนฟคูลองขึน้มาใหม่ทําใหก้รุงโซลกลายเป็นเมอืงทีน่่าอยู่อาศยัและ

เป็นเมอืงทีม่คีวามสมดลุระหว่างธรรมชาต,ิ วัฒนธรรมและประวัตศิาสตร ์
เทีย่ง            รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาค าร เสริฟ์ทา่นดว้ยเมนมู ือ้

พเิศษ  บฟุเฟ่ต ์ชาบู  ชาบู  แสนอรอ่ย  ใหท้า่นไดเ้ลอืกทานได้

หลากหลาย  ท ัง้เนือ้หม ูเนือ้ไก ่ เมนทูะเล  กุง้ หอย ปู ปลา และผกั
สด เห็ด สาหรา่ย  และอืน่ๆ  ลวกทานพรอ้มนํา้จ ิม้ชาบู  ชาบู สไตล์

เกาหล ีหรอื นํา้จ ิม้สกุ ีจ้ากเมอืงไทยทีห่วัหนา้ทวัรเ์ตรยีมไป 

นําคณะชอ้ปป้ิง แหลง่ตลาดทีไ่ดช้ือ่ว่าใหญ่ทีส่ดุในเอเชยี  ตลาดทงแดมุน 
หา้งสรรพสนิคา้กว่า 10 แห่ง ทีบ่างหา้งเปิดตลอด 24 ชัว่โมง เชน่  

MIGLIORE, DOOTA TOWER, HELLO AM, DESIGNER CLUB  ทา่น
สามารถ เลอืกซือ้ สนิคา้หลากหลาย
ประเภท ไดท้ีน่ี่ อาทิ เชน่  เสือ้ผา้บุรุษ-

สตร ีรองเทา้บุรุษ-สตร ีรองเทา้ผา้ใบ 
เข็มขดั ของทีร่ะลกึ ชดุเครือ่งครัว ถงุ
เทา้ ผา้พันคอ ในราคาเกาหลอีย่าง

แทจ้รงิ  จากนัน้นํา คณะ เดนิทางสู่

สนามบนิอนิชอน ระหว่างทางพา คณะแวะละลายเงนิวอนที่  รา้นคา้

สนามบนิ ซ ึง่ทา่นสามารถเลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืงเป็นการสง่ทา้ยกอ่น
อําลาเกาหล ีอาท ิบะหมีซ่นิราเมยีน อูดง้ กมิจ ิลกูอมแปลกๆ ชอ็คโก
แลต น้ําจิม้หมูย่างเกาหล ีไกตุ่น๋โสมสาํเร็จรูป ผลไม ้ ฯลฯ ในราคา

พเิศษ 
20.05  น.  ออกเดนิทางกลบักรุงเทพ โดยสายการบนิ T’WAY (TW) เทีย่วบนิที ่TW101  

00.10 น. ถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภีาพ 
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หมายเหต ุ เทีย่วบนิราคา และรายการทอ่งเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยคาํนงึถงึผลประโยชน์

ของผูเ้ดนิทางเป็นสําคญั 
 

 
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 คดัเลอืกไกรุ่น่ทีย่งัไมเ่คยออกไข ่ผา่นการเลีย้งจนอายไุด ้45 วนั จนไดไ้กท่ ี่

เนือ้นุม่และโคเรสเตอรอลนอ้ย  นํามาทาํความสะอา ดแลว้นําเครือ่งยาจนี อาท ิเกาลดั , 
เกา๋กี้, 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 มี ผกัปรุงรส
และไข ่พรอ้มดว้ยหมูผดัวุน้เสน้และหอมใหญ่  มนีํา้ขลุกขลกิออกรสหวานเล็กนอ้ย  ทา่น

สามารถคลุกกบัซอสโคชูจงัหรอืซอสพรกิรสเผ็ดก็ไดถ้า้ตอ้งการ  
 
 

บุฟเฟ่ต ์ชาบู ชาบู  อิม่อรอ่ยกบับุฟเฟ่ต ์ชาบู  ชาบู สไตลเ์กาหล ีใหท้า่นไดเ้ลอืกทาน
อยา่งเต็มอ ิม่ ท ัง้ หมู เนือ้ และซฟู๊ีด และอาหารพืน้เมอืงอกีหลากหลาย
เมนู พรอ้มนํา้จ ิม้แสนอรอ่ย 

    

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 

18,900฿ 17,900฿ 5,900฿ 

*05 – 09 เมษายน 60  
*11 – 15 เมษายน 60 22,900฿ 21,900฿ 7,900฿ 

**12 – 16 เมษายน 60 24,900฿ 23,900฿ 7,900฿ 
*13 – 17 เมษายน 60 22,900฿ 21,900฿ 7,900฿ 
21 – 25 เมษายน 60 18,900฿ 17,900฿ 5,900฿ 

12 – 16 พฤษภาคม 60 
26 – 30 พฤษภาคม 60 18,900฿ 17,900฿ 5,900฿ 
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ราคาทวัรร์วม 
 ค่าต๋ัวเครือ่งบนิไป-กลับ เป็นคณะชัน้ทัศนาจร โดยสายการบนิ ทเีวยแ์อร ์เสน้ทาง กรุงเทพฯ-อนิชอน-กรุงเทพฯ 
 ค่าโรงแรมทีพั่กตามรายการทีร่ะบ ุ(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 (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 

 บรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ฉพาะลกูคา้ทีม่วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้    
 

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 ขอนําทา่นเดนิทางสูเ่กาหลใีต ้โดยสายการบนิ ทเีวย ์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 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
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