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เกาะนาม ิ                  เกาะคูร่ัก เดนิชลิ sweet สดุโรแมนตกิ 
GangChon Rail Bike ป่ัน ป่ัน ป่ัน ชมธรรมชาตแิสนสวย กับเสน้ทางชมธรรมชาตเิชงิอนุรักษ์ 

วดัวาอูจองซา   นมัสการพระเสรมิสริมิงคล ณ วัดทีร่วบรวมองคพ์ระพทุธรปูหลายประเทศ  
โรงเรยีนกมิจ ิ           เรยีนรูแ้ละลองทํากมิจ ิอาหารประจําชาตเิกาหล ี

ใสชุ่ดฮนับก   สวมใสช่ดุฮันบกแสนสวยพรอ้มถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ 
สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์ สนุกสดุเหวีย่งกันสกัตัง้ ทีส่วนสนุกทีใ่หญท่ีส่ดุของประเทศ 
N Seoul Tower  ชมทัศนียภาพบนยอดเขา พรอ้มมัดใจแฟนดว้ยกญุแจคูร่ัก Love Key  

ทงแดมนุ   ตลาดชอ้ปป้ิง ทีใ่หญท่ีส่ดุในเอเชยี หมนุเวยีนเปิดรา้นกัน 24 hrs 
เมยีงดง   อนิเทรนดก์ับยา่นชอ้ปป้ิงทีไ่ดร้ับความนยิมมากทีส่ดุในเมอืงหลวง 

ฮงแด    ชอ้ป ชอ้ป ชอ้ป สดุมันสก์ับยา่นของราคาถกูของเด็กมหาวทิยาลัย 
 

อืน่ๆ อาท ิศนูยโ์สมเกาหล,ี นํา้มนัสนเข็มแดง, สมนุไพรตบัฮอ๊กเก็ต, ดวิตีฟ้ร,ี รา้นพลอยอะ

มทีสิต,์  รา้นละลายเงนิวอน ซือ้ของฝากเพือ่นและครอบครวัทีเ่มอืงไทย 

สดุอสิระกบั วนัฟรเีดย ์  wow!! Free day 
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วนัแรก       กรงุเทพฯ – อนิชอน                                                                                                     (-/-/-) 

 
 คณะพรอ้มกนัทีจุ่ดนัดหมาย สนามบนิสวุรรณภมู ิณ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ (รายละเอยีดสายการ

บนิดา้นลา่งฯ) โดยมหีัวหนา้ทวัรแ์ละเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ รอตอ้นรับและอํานวยความสะดวกกอ่นขึน้เครือ่ง 

 

 

วนัทีส่อง ชุนชอน – เกาะนาม ิ– ปั่นจกัรยาน Gangchon Rail Bike         (-/L/D) 

 
01.25 น. บนิลดัฟ้าสู ่สาธารณะรัฐเกาหลใีต ้โดยสายการบนิ  T’WAY (TW) เทีย่วบนิที่  TW102 (หากเดนิทางดว้ย

สายการบนิทเีวย ์แอร)์   

08.35 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน สาธารณรฐัเกาหลใีต ้ 
สาธารณรัฐเกาหลใีต ้เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่ วโมง (เพือ่ความสะดวกในการนดัหมาย กรุณา

ปรบันาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถิน่) หลงัจากผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและดา่นศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้  

จากนัน้นําคณะเดนิทางสู ่เมอืงชุนชอน ChunChon สมัผัสกบับรรยากาศสดุแสนโรแมนติ กที ่ เกาะนามิ 
สถานทีท่ีเ่คยใชถ้า่ยทําละครซรียีย์อดฮติเรือ่ง Winter Sonata อัน
โดง่ดงัไปทัว่ทัง้เกาหลแีละเอเชยี เกาะนามเิป็นเกาะที่ เกดิข ึน้จากการ

สรา้งเขือ่นชองเปียงเพือ่กัน้แม่น้ํา บุก
ฮันคงั ชือ่ของเกาะนามนัิน้ถกูตัง้ตาม

ชือ่ของนายพลนาม ิซึง่เป็นนายทหารที่
มชีือ่เสยีงมากในสมัยราชวงศโ์ชซอน 
สสุานของนายพลนามิ  ซึง่ยังคงตัง้อยู่  
ณ เกาะแห่งนี้  ใหท้า่นได เ้ดนิชลิ เก็บ
ภาพประทบัใจ และผ่อนคลาย บนเกาะ

นามกิบัววิทวิทศันข์องธรรมชาติ ทัว่เกาะที่ ในแตล่ะฤดจูะมเีสน่หท์ีแ่ตกตา่งกนัไป  ชว่งปลายมนีาคม -
พฤษภาคม เป็นชว่งฤดใูบไมผ้ลอิากาศกําลงัสบาย ตน้ไมผ้ลใิบและดอกไมเ้บ่งบานสดชืน่ สวยงามและอบ
อวนไปดว้ยกลิน่ไอธรรมชาตทิีส่ดชืน่ ทา่มกลางตน้สน ตน้เกาลดั ตน้ซากรุะ ตน้เมเป้ิล และเสยีงรอ้งของนก
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ดเุหว่า สว่นฤดรูอ้นจะอยู่ในชว่งมถินุายน-สงิหาคม เป็นชว่งทีอ่าจมฝีนบา้งประปราย ทําใหต้น้ไมท้ีน่ี่เขยีวขจี
ใหร้่มเงา สดชืน่  ชว่งฤดใูบไมร้่วงกนัยายน -พฤศจกิายน  เป็นชว่งใบไมเ้ปลีย่นส ีทีม่ทีัง้แดง สม้และเหลอืง

เกอืบทัว่ทัง้เกาะ ชว่ง ฤดหูนาว ธันวาคม -กมุภาพันธ์  สมัผัส หมิะขาวสะอาด ที่ปกคลมุไปทัว่เกาะ เป็น
บรรยากาศทีน่่าประทบัใจดโูรแมนตกิสดุๆ 

 

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
หลงัอาหารกลางวัน นําคณะเดนิทาง ทอ่งเทีย่วแสนสนุกเชงิอนุรักษ์ ดว้ยการป่ัน Rail Bike ชมธรรมชาต ิ

บนเสน้ทาง รางรถไฟเกา่  สายคงั
ชน Rail Bike Gangchon ที่
ไดช้ือ่ว่าสวยทีส่ดุเสน้ทางหนึง่ใน

เกาหล ีระหว่างการป่ัน rail bike 
ยังไดส้มัผัสทศันียภาพแสนสวย
แห่งฤดใูบไมผ้ล ิชมทศันียภาพ

สองขา้งเสน้ทางทีเ่ขยีวชอุ่มสดชืน่ 
ฯลฯ ชม ทวิทศันท์างธรรมชาติ  

และ แม่น้ําบุกฮันคงั อกีดว้ย
ทา่มกลางบรรยากาศอากาศเย็นสบาย ชลิชลิ หากสดุวสิยั..เทีย่ว
รถ rail bike เต็มขออนุญาตยา้ยเมอืงทีจ่ะข ึน้ rail bike ทีเ่หมาะสมกบัเสน้ทางทวัรฯ์หรอืคนืเงนิ 10,000วอน 
หรอืประมาณ 300฿ ตอ่ทา่น แลว้เปลีย่นจาก rail bike เป็นเดนิชลิชอ้ปป้ิง ย่าน MeyoungDong ChunChon 
เมยีงดงชนุชอนแทน (เนื่องจาก rail bike เป็นกจิกรรมครอบครัวทีน่ยิมมากของคนเกาหล ีหลายครัง้ที ่ตัว๋ 
rail bike เต็มกอ่นทีก่รุ๊ปทวัรจ์ะปิดกรุ๊ป) 

คํา่          รบัประทานอาหารคํา่  ณ ภตัตาคาร  
จากนัน้นําทา่นเขา้สูท่ีพ่ัก  NEW M HOTEL / SUWON หรอืเทยีบเทา่ 

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

วนัทีส่าม วดัวาอจูองซา – โรงเรยีนกมิจ ิ– ใสชุ่ดฮนับก – สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์– ทงแดมนุ          (B/L/D) 
 

เชา้         รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
นําคณะเดนิทางนมัสการพระที ่วดัวาอจูองซา ซึง่ตัง้อยู่ในเมอืง
ยงอนิ จังหวัดเคยีงคโิด  สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1970 โดยนักบวชแฮ

ตอ๊ก ภายในมรีูปสลกัสะสม  จากพุทธศาสนกิชนทัว่โลกมากกว่า 
3,000 ชิน้โดยหนึง่ใน รูปสลกัทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุ คอื พระเศยีรของ

พระพุทธเจา้ ทีม่คีวามสงูถงึ 8 เมตร ตัง้อยู่ทีบ่รเิ วณหนา้ประตู
ทางเขา้วัด และไดร้ับการบันทกึลง กนิเนสบุค๊  ใหเ้ป็นรูปสลกัที่
ทําจากไมท้ีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุในโลก 

 จากนัน้นําคณะสูโ่รงเรยีนกมิจ  ิเลา่กนัว่ากมิจเิกดิข ึน้สมัยโชซอน โดยชาวบา้นเก็บผักสดมาหมักไวใ้นไห 
กมิจทํิาเก็บไวก้นิไดท้กุฤดกูาลชาวเกาหลใีสก่มิจใินอาหารแทบทกุชนดิ ตัง้แตข่า้วตม้ ขา้วสวย ซปุ ขา้วผัด 

สต ูบะหมีจ่นถงึพซิซา่ และเบอร์

เกอร ์ชาวเกาหลนียิมทํากมิจกินิ
เองทีบ่า้น  ตํารับกมิจแิตล่ะบา้นจงึ

ไม่เหมอืนกนั  และตกทอดเป็น
เหมอืนมรดกปลายจวักของสตรี
เกาหลอีกีดว้ย  ขอเชญิทา่นร่วม

ประสบการณ์ทํากมิจ ิอาหารประจํา
ชาตเิกาหลี ทีไ่ม่ว่ามือ้ไหนก็จะตอ้งมกีมิจอิยู่ในอาหารมือ้นัน้ๆ  ดว้ยทกุครัง้ไป กมิจมิมีากกว่า 100 ชนดิให ้

เลอืกรับประทาน ทา่นจะไดฝึ้กลองทํากมิจแิละไดช้มิกมิจดิว้ยฝีมอืของทา่นเอง  โดยทางรา้นไดบ้รกิารหาก
ทา่นอยากซือ้กลบั โดยบรรจุใสถ่งุสญุญากาศเพือ่ความสะดวกในการนํากลบัประเทศไทย  พรอ้มใส่ ชุด
ประจําชาตเิกาหล ีทีเ่รยีกวา่ “ฮนับก” ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึกบัฉากภาพ 3 มติสิดุสมจรงิ  

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

 

http://www.newmhotel.com/index.php
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หลงัอาหารกลางวันนําคณะเดนิทางสู ่ เมอืงยงอนิ Yong-
In นําคณะเขา้ สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์สวนสนุกกลางแจง้

ทีใ่หญ่ทีส่ดุของประเทศซึง่ตัง้อยู่ทา่มกลางหุบเขา พบกบั 
“FESTIVALWORLD” การแสดงขบวนพาเหรดอันตระการ

ตา สนุกสดุมันกบับัตร  FREE PASS ทีท่า่นสามารถเลอืก
เลน่เครือ่งเลน่ไดท้กุชนดิไม่จํากดัจํานวนครัง้ พบกบัเครือ่ง
เลน่ใหม่ทีท่กุทา่นไม่ควรพลาด T-EXPRESS พรอ้มเก็บ

ภาพความประทบัใจกบัสวนดอกไมซ้ึง่เต็มสะพร ัง่กลาง
ลานโดยถกูจดัไวเ้ป็น THEME ตามฤดกูาล  (มนีาคม-

เมษายน:สวนดอกทวิลปิ / พฤษภาคม-มถินุายน:สวนดอกกหุลาบ /สงิหาคม-กนัยายน:สวนดอก
ลลิลี ่/ ตลุาคม-พฤศจกิายน:สวนดอกเบญจมาศ)  
นอกจากนี้ยังสามารถทอ่งไปกบัโลกของสตัวป่์าซาฟาร ีพบกบั “ไลเกอร”์ ลกูแฝดผสมระหว่างพ่อสงิโตและ

แม่เสอื นับเป็นแฝดผสมเสอื-สงิโตคูแ่รกในโลกนอกจากนัน้ใหท้า่นไดต้ืน่ตาในสวนสตัวซ์าฟาร ีชมความ
น่ารักของสตัวต์า่งๆ และไดเ้พลดิเพลนิกบัการใหอ้าหารหมทีีท่กุทา่นไม่ควรพลาด 

 
 

จากนัน้นําคณะเดนิทางสู ่ มหานครโซล  Seoul นํา
คณะชอ้ปป้ิง ตลาด ทีไ่ดช้ือ่ว่าใหญ่ทีส่ดุในเอเชยี  
ตลาดทงแดมนุ มหีา้งสรรพสนิคา้กว่า 20 แห่ง และ

บางหา้งเปิดตลอด 24 ชัว่โมง เชน่ DOOTA TOWER, 
DESIGNER CLUB,  MIGLIORE, HELLO AM ใหท้า่น

สามารถเลอืก ชอ้ปป้ิงสนิคา้หลากหลายประเภทไดท้ีน่ี่ 
อาทเิชน่ เสือ้ผา้บุรุษ-สตร,ี รองเทา้บุรุษ-สตร,ี รองเทา้
ผา้ใบ,   ของทีร่ะลกึ , ชดุเครือ่งครัว , เข็มขดั , ถงุเทา้ , 

ผา้พันคอ ฯลฯ ในราคาเกาหลอีย่างแทจ้รงิ 
คํา่         รบัประทานอาหารคํา่  ณ ภตัตาคาร  

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

วนัทีส่ ี ่       ศนูยโ์สมฯ – รา้น Cosmetics Shop – N Seoul Tower(ไมร่วมขึน้ลฟิต)์ – เมยีงดง – พเิศษ!! 

Free Day ตะลยุเกาหลกีบัเวลาอสิระเต็มๆ                                                                      (B/L/-)                                                                       

เชา้         รบัประทานอาหารเชา้ ณ รา้นอาหารของโรงแรม  

 จากนัน้นําคณะเดนิทางสู ่ศนูยโ์สมเกาหล ีซึง่รัฐบาลรับรองคณุภาพว่าผลติจากโสมทีม่อีายุ 6 ปี ซึง่ถอืว่า
เป็นโสมทีม่คีณุภาพดทีีส่ดุ ชมวงจรชวีติของโสม พรอ้มใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้โสมทีม่คีณุภาพดทีีส่ดุ เพือ่บํารุง
สขุภาพและเป็นของฝากของขวัญ แถมราคาถกูกว่าเมอืงไทยถงึ 2 เทา่ นําคณะชอ้ปป้ิง เครือ่งสาํอางเกาหลี

ที ่Cosmetics Shop ซึง่ทีน่ี่มสีนิคา้เครือ่งสาํอางเกาหลแีบรนดด์งัคณุภาพเยีย่ม ทีเ่ป็นทีน่ยิมในเมอืงไทย 
ใหท้า่นเลอืกซือ้มากมายหลายแบรนด ์ราคาก็ถกูกว่าทีเ่มอืงไทยมาก 
จากนัน้นําคณะ ยอ้นรอย

ละครซรียี์ เกาหลี ดงั MY 
NAME IS KIM SAM 

SOON และ BOY 
OVER FLOWER ที ่“นัม
ซาน ” ภเูขาแห่งเดยีวที่

ตัง้อยู่ใจกลางกรุงโซลบนยอดเขามหีอ SEOUL TOWER 1 
ใน 18 หอคอยเมอืงทีส่งูทีส่ดุในโลกมคีวามสงูถงึ 480 เมตร 

เหนือระดบัน้ําทะเล  
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นําทา่นสู ่NAMSAN VIEW POINT ใหท้า่นไดถ้า่ยรูปและสมัผัสความน่ารักของ
วัยรุ่นเกาหล ีนยิมมาคลอ้งกญุแจ LOVE KEY ไวด้ว้ยกนัระเบยีงทกุดา้นของ  

SEOUL TOWER จงึเต็มไปดว้ยกญุแจหลากหลายส ี 
 

 
 
 

 
 

 
 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร   จากนัน้ นําคณะ

อสิระ ชอ้ปป้ิงย่าน  เมยีงดง  หรอืสยามสแควรเ์กาหล ีหากทา่น
ตอ้งการทราบว่าแฟชัน่ของเกาหลเีป็นอย่างไร กา้วลํ้านําสมัยเพยีงใดทา่นจะตอ้งมาทีเ่มยีงดงแห่งนี้ พบ

กบัสนิคา้วัยรุ่น อาท ิเสือ้ผา้แฟชัน่แบบอนิเทรน์ เครือ่งสาํอางดงัๆ ของเกาหล ีพบกบัความแปลกใหม่ใน
การชอ้ปป้ิงอกีรูปแบบหนึง่ซ ึง่เมยีงดงแห่งนี้จะมวีัยรุ่นหนุ่มสาวชาวโสมไปรวมตวักนัทีน่ี่กว่าลา้นคนในแต่
ละวัน เชญิทา่นเลอืกซือ้หาสนิคา้ไดต้ามอัธยาศยั หรอืจะลองน่ังดืม่กาแฟในคอฟฟ่ีชอ้ปสไตลเ์กาหลทีีน่ี่

ไดเ้ชน่กนั  
จากนัน้ ฟรเีดย ์ ใหท้กุทา่นอสิระเต็มทีเ่ปิดประสบการณ์ใหม ่ตะลยุเกาหลกีบัเวลาอสิระเต็ม  ๆ

 

คํา่        อสิระอาหารคํา่ (ไมม่บีรกิารอาหารคํา่) 

เดนิทางกลบัทีพ่ักเองตามอัธยาศยั(ไม่มรีถทวัรใ์หบ้รกิาร) SEOUL GALAXY HOTEL / SEOUL หรอืเทยีบเทา่ 
            http://www.seoulgalaxyhotel.co.kr/   

วนัทีห่า้      รา้นนํา้มนัสนเข็มแดง – ศนูยส์มนุไพร – รา้นพลอยอะมทีสิต ์– ดวิตีฟ้ร ี– คลองชองเกชอน – ชอ้ป

ป้ิงยา่นฮงแด – รา้นคา้สนามบนิ – กรงุเทพฯ                                                                  (B/L/-) 

เชา้         รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม หลงัอาหารเชา้ Check-out ออกจากโรงแรมทีพ่ัก  

จากนัน้นําคณะเดนิทางสู ่รา้นนํา้มนัสน เป็นการสกดัจากใบสนเข็มแดงบรสิทุธิ ์ 100% ตัง้แตใ่นอดตีมาคน
เกาหล ีมตีําราแพทยแ์ผนโบราณ กลา่วไวโ้ดยหมอโฮจุน ว่า
น้ํามันสนมสรรพคณุชว่ยดท็ีอกซเ์ลอืด ชว่ยเรือ่งระบบหมุนเวยีน

โลหติ และ
อกีหลาย
อย่างทีด่ตีอ่

สขุภาพและ
สาํหรับผูท้ีร่ัก

สขุภาพ ได ้
ซือ้กลบัไปทานในราคาถกูกว่าทีนํ่าเขา้มาขายที่
เมอืงไทย จากนัน้นําคณะชม ศนูยส์มนุไพร ฮอกเกตนาม ูตน้ไมช้นดินี้เจรญิเตบิโตในป่าลกึ 
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บนภเูขาทีป่ราศจากมลภาวะ และระดบัสงูเหนือน้ําทะเล  50-800 เมตร   ชาว
เกาหลนํีาสกดัเป็นยาเพือ่ชว่ยดแูลลา้งตบัใหส้ะอาดแข็งแรง  ป้องกนัโรคตบั

แข็งไม่ถกูทําลายจากการดืม่แอลกอฮอล์  กาแฟ  บุหรี่ หรอืสารตกคา้งจาก
อาหารและยาทีเ่ป็นสาเหตขูองโรคมะเร็งตบั จากนัน้นําคณะชม โรงงานพลอย

สมีว่ง  หรอื Amethyst แดนเกาหลเีป็นแดนของพลอยสมี่วง  พลอยแห่ง
สขุภาพและนําโชค โดยม ีตัง้แตส่มี่วงอ่อนเย็นตาจนถงึสมี่วงไวน์  มเีสน่หเ์ยา้
ยวนใจ พลอยนี้จะงามจับตาเมือ่มาทําเป็นแหวน จี ้ตา่งหู และสรอ้ยขอ้มอื  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นําคณะชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีที่  Duty Free ทีน่ี่มสีนิคา้ชัน้นําใหท้า่นเลอืกซือ้

มากมายกว่า 500 ชนดิ อาท ิ น้ําหอม , เสือ้ผา้ , เครือ่งสาํอาง , กระเป๋า , นาฬกิา , 
เครือ่งประดบั ฯลฯ ซึง่มักจะมโีปรโมชัน่ลดราคาใหนั้กทอ่งเทีย่วเพือ่แขง่ขนักบัรา้น
ปลอดภาษีทีส่นามบนิอนิชอน หากทา่นใดไม่สนใจสนิคา้ปลอดภาษีสามารถขา้ม

ถนนฝ่ังตรงขา้มดวิตีฟ้รเีพือ่ชมลาน น้ําพุ  
คลองชองเกชอน น้ําพุสองชัน้ซ ึง่แตล่ะวัน

ตอ้งปั้มน้ําถงึ 65,000 ตนัมาทําเป็นน้ําพุ  
คลองชองเกชอนเดมิถกูขดุเมือ่ 600 ปีกอ่น
ในสมัยกษัตรยิย์องโจ  กษัตรยิอ์งคท์ี่ 21 

แห่งราชวงศโ์ชซอน  โดยใชแ้รงงานคนถงึ 200,000 คน ภายหลงั
สงครามเกาหลรีมิคลองกลายเป็นชมุชนแออัดเกดิน้ําเน่าเสยีจงึไดม้ี

การลา้งพืน้ทีส่ลมั และปิดคลองภายหลงัสรา้งเป็นตลาดทงแดมุนมี
รา้นคา้ตา่งๆ เกดิข ึน้มากมาย การจราจรแออัดจน ตอ้งสรา้งทางดว่น
ยกระดบั เมือ่ความเจรญิมากขึน้ปัญหามลพษิตามมาในปี  ค.ศ.2003 ทางรัฐบาลจงึมโีครงการทบุทางดว่น  

และฟ้ืนฟคูลองขึน้มาใหม่ทําใหก้รุงโซลกลายเป็นเมอืงทีน่่าอยู่อาศยั
และเป็นเมอืงทีม่คีวามสมดลุระหว่าง
ธรรมชาติ , วัฒนธรรมและประวัตศิาสตร์  

จากนัน้นําคณะ ชอ้ปป้ิง ยา่นฮงแด  ซ ึง่เป็น
ย่านทีม่ ีมหาวทิยาลยัอยู่หลายแห่งในบรเิวณ

นัน้ จงึทําใหย้่านฮงแดมหีอพักนักศกึษา
มากมาย เป็นแหลง่รวมตวั นัดพบ ปารต์ี ้ออก
เดท รวมถงึรา้นคา้ขาย เสือ้ผา้วัยรุ่น น่ารักๆ 

สาํหรับนักศกึษามหาวทิยาลยัเกาหล ีธมี 
รา้นคา้เก๋ๆ  ใหท้า่นไดเ้ดนิเลอืกซือ้ของพรอ้ม บรรยากาศในวัยเรยีนทีเ่ต็มไปดว้ย

นักศกึษาตามทอ้งถนน 
จากนัน้นําคณะเดนิทางสูส่นามบนิอนิชอน ระหว่างทางพา คณะแวะละลายเงนิวอนที่  รา้นคา้สนามบนิ  ซ ึง่
ทา่นสามารถเลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืงเป็นการสง่ทา้ยกอ่นอําลาเกาหล ีอาท ิบะหมีซ่นิราเมยีน, อูดง้, กมิจ,ิ ลกู

อมแปลกๆ, ชอ็คโกแลต, น้ําจิม้หมูย่างเกาหล,ี ไกตุ่น๋โสมสาํเร็จรูป, ผลไม ้ในราคาพเิศษ  จากนัน้เดนิทางสู่

สนามบนิอนิชอน เพือ่เตรยีมตวัเดนิทางเมอืงไทย 
20.25 น.  ออกเดนิทางกลบักรุงเทพ โดยสายการบนิ T’WAY (TW) เทีย่วบนิที่  TW101 (หากเดนิทางดว้ยสายการ

บนิทเีวย ์แอรส)์  
00.10 น. ถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภีาพ 
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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 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 ่พรอ้มดว้ยหมูผดัวุน้เสน้และหอมใหญ ่มนีํา้ขลุกขลกิออกรสหวานเล็กนอ้ย  ทา่น
สามารถคลุกกบัซอสโคชูจงัหรอืซอสพรกิรสเผ็ดก็ไดถ้า้ตอ้งการ  

 
 

หมูชาบู ชาบู     อิม่อรอ่ยกบั ชาบู  ชาบู หมูสไตลเ์กาหล ีพรอ้มนํา้จ ิม้แสนอรอ่ย 

    
 

อตัราคา่บรกิาร 
 

วนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่, เด็ก(Bed) 

 

พกัหอ้งละ 2 ทา่น , ทา่นละ 

เด็ก(No Bed)  พกักบัผูใ้หญ ่
 

อกี 2ทา่น , ทา่นละ 

พกัเดีย่ว 
 

เพิม่ 

12 – 16  กนัยายน 2561 17,999฿ 16,999฿ 

6,900฿ 17 – 21  ตลุาคม 2561 
 

31 ต.ค.– 04 พ.ย. 2561 
 

07 – 11 พฤศจกิายน 2561 

18,999฿ 17,999฿ 

 

 
 

 

ราคาทวัรร์วม 
 ค่าต๋ัวเครือ่งบนิไป-กลับ เป็นคณะชัน้ทัศนาจร โดยสายการบนิ ทเีวยแ์อร ์,อสีตารเ์จ็ท ,เชจแูอร ์หรอืจนิแอร ์เสน้ทาง 

กรุงเทพฯ-อนิชอน-กรุงเทพฯ 
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 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 40,000 Korea Won หรอื ประมาณ 1,200 บาท ต่อทา่น ตลอดทรปิ 
 ค่าบรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 
 ค่าใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ ค่าเครือ่งดืม่และค่าอาหารทีส่ั่งเพิม่เองค่าโทรศัพท ์ค่าซกัรดี ฯลฯ 
 ค่าอาหารทีไ่ม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ 
 ค่าทําใบอนุญาตทีก่ลับเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
 สําหรับราคานีบ้รษัิทฯ จะไม่รวมค่าภาษีทอ่งเทีย่วหากมกีารเก็บเพิม่ 
 ค่าประกันการเดนิทางทีน่อกเหนอืจากรายการทัวร ์
 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 25 ทา่น  
 กรณีลูกทัวรจ์ะซือ้ต๋ัวเครือ่งบนิภายในประเทศ ตอ้งโทรสอบถามเพือ่ยนืยันการออกกรุ๊ปทีแ่น่นอนจากบรษัิททัวร์

เสยีกอ่น มฉิะนัน้ทางบรษัิททัวรจ์ะไม่รับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 
 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร  
 

 กรุณาจองล่วงหนา้กอ่นการเดนิทาง พรอ้มชําระมดัจํา 10,000  บาท 

 สว่นทีเ่หลอืชาํระทันทกีอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนัทําการ มฉิะนัน้จะถอืว่าทา่นยกเลกิการเดนิทางโดย
อัตโนมัต ิหรอืแลว้แต่กรณี 

 บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการคนืค่าทัวรท์ัง้หมด กรณีทีท่า่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไม่ครบตาม
จํานวนทีบ่รษัิทฯ กําหนดไว ้เนือ่งจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิทฯ และผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกัน
บรษัิทฯ ตอ้งนําไปชาํระค่าเสยีหายต่าง ๆ ทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 

 กรณีเจ็บป่วย บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่ามัดจําทัง้หมด เนือ่งจากเหตุผลในขอ้กอ่นหนา้นีแ้ละหากมยีกเลกิหลังจาก
ออกบัตรโดยสารแลว้ บรษัิทฯ จะทําการคนืเงนิไดห้รอืไม่ ขึน้อยู่กับสายการบนิ ตลอดจนค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ ณ 
ประเทศทีเ่ราเดนิทาง 
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สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ ี ่

Tel: 02 019 4668 or 02 019 4669 
Hot Line: 086 353 8185 
Fax: 02 019 4669 (auto) 

   E-mail: info@2pmholiday.com 
Website : www.2pmholiday.com 

           FB Fanpage : www.facebook.com/2pmholiday 

                       ผา่นสมารท์โฟน LINE id : 2pmholiday 

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

