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กาํหนดการเดนิทาง : 

04-08 / 11-15 /18-22 / 25-29 พฤศจกิายน 2560 
      

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เกาะนาม ิ                  เกาะคูรั่ก เดนิชลิ sweet สดุโรแมนตกิ 
GangChon Rail Bike ป่ัน ป่ัน ป่ัน ชมธรรมชาตแิสนสวย กับเสน้ทางชมธรรมชาตเิชงิอนุรักษ์ 
สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์ สนุกสดุเหวีย่งกันสกัตัง้ ทีส่วนสนุกทีใ่หญท่ีส่ดุของประเทศ 
โรงเรยีนกมิจ ิ           เรยีนรูแ้ละลองทํากมิจ ิอาหารประจําชาตเิกาหล ี
ชุดฮนับก   มาเป็นซงักงุ กับชดุประจําชาตเิกาหล ีถา่ยรปูกับฉาก 3มติ ิ
พระราชวงัชางดอ๊ก  พระราชวงัโบราณขึน้ทะเบยีนมรดกโลก UNESCO อายกุวา่ 600ปี 
N Seoul Tower  ชมทัศนยีภาพบนยอดเขา พรอ้มมัดใจแฟนดว้ยกญุแจคูรั่ก Love Key  

ทงแดมนุ   ตลาดชอ้ปป้ิง ทีใ่หญท่ีส่ดุในเอเชยี หมนุเวยีนเปิดรา้นกัน 24hrs 

ฮงแด    ชอ้ป ชอ้ป ชอ้ป สดุมันสก์ับยา่นของราคาถกูของเด็กมหาวทิยาลัย 

เมยีงดง   อนิเทรนดก์ับยา่นชอ้ปป้ิงทีไ่ดรั้บความนยิมมากทีส่ดุในเมอืงหลวง 
 

อืน่ๆ อาท ิศนูยโ์สมเกาหล,ี นํา้มนัสนเข็มแดง, สมนุไพรตบัฮอ๊กเก็ต, ดวิตีฟ้ร,ี รา้นพลอยอะ
มทีสิต,์  รา้นละลายเงนิวอน ซือ้ของฝากเพือ่นและครอบครวัทีเ่มอืงไทย 

สนกุ ท่ึง ซ้ีง รอ้ง กบั FANTA STICK SHOW 
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วนัแรกฯ กรงุเทพฯ – อนิชอน 

22.30 น. คณะพรอ้มกนัที่จดุนัดหมาย สนามบนิ สวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ชัน้ 4 เคานเ์ตอร ์L สาย
การบนิ  T’WAY (TW) (ลงประตทูางเขา้หมายเลข  6) โดยมหีัวหนา้ทัวรแ์ละเจา้หนา้ ที่ของบรษัิทฯ รอ
ตอ้นรับและอํานวยความสะดวกกอ่นขึน้เครือ่ง 

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

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

08.35 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน  สาธารณรฐัเกาหลใีต้  เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 2 
ชัว่โมง     (เพือ่ความสะดวกในการนดัหมาย กรุณาปรบันาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถิน่)  

หลังจากผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง และดา่นศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้  จากนัน้นํา คณะ
เดนิทางสู ่เมอืงชุนชอน ChunChon สมัผัสกบับรรยากาศสดุแสนโรแมนตกิที ่ เกาะนา
ม ิสถานทีท่ีเ่คยใชถ้า่ยทําละครซรียีย์อดฮติเรือ่ง Winter Sonata อนัโดง่ดังไปทั่วทัง้
เกาหลแีละเอเชยี เกาะนามเิป็นเกาะทีเ่กดิขึน้จาก
การสรา้งเขือ่นชองเปียงเพือ่กัน้แมน้ํ่า บกุฮนัคัง 
ชือ่ของเกาะนามนัิน้ถกูตัง้ตามชือ่ของนายพลนาม ิ
ซึง่เป็นนายทหารทีม่ชี ือ่เสยีงมากในสมยั

ราชวงศโ์ชซอน ใหท้า่นได ้
เดนิชลิ เก็บภาพประทับใจ
บนเกาะนามกิบัววิทวิทัศน์
ของธรรมชาติ ทั่วเกาะ ที่
แวดลอ้ม สสีนัชว่ง ฤดใูบไม ้
รว่งกนัยายน-พฤศจกิายน เป็นชว่งใบไมเ้ปลีย่นส ีทีม่ทีัง้แดง สม้และ
เหลอืงเกอืบทั่วทัง้เกาะ  สวยงาม และอบอวนไปดว้ยกลิน่สน ลกู
เกาลัดและเสยีงรอ้งของนกดเุหวา่ เป็นบรรยากาศทีน่่าประทับใจดโูร
แมนตกิสดุๆ  

 

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
หลังอาหารกลางวัน นําคณะเดนิทาง ทอ่งเทีย่วแสนสนุกเชงิ
อนุรักษ์ ดว้ยการป่ัน Rail Bike ชมธรรมชาต ิบนเสน้ทาง ราง
รถไฟเกา่สายคงัชน Rail Bike Gangchon ทีไ่ดช้ือ่วา่สวย

ทีส่ดุเสน้ทางหนึง่ใน
เกาหล ีระหวา่งการป่ัน 
rail bike ยงัไดส้มัผัส
ทัศนยีภาพแสนสวยแหง่
ฤดใูบไมร้ว่ง ชม
ปรากฏการณ์ใบไมเ้ปลีย่น
ส ีแดงของเมเป้ิล เหลอืง
ของแปะกว๊ย ฯลฯ ชม ทวิทัศนท์างธรรมชาตแิละแมน้ํ่าบุ กฮนัคังอกี
ดว้ยทา่มกลางอากาศเย็นสบาย ชลิชลิ  

คํา่           รบัประทานอาหารคํา่  ณ ภตัตาคาร  
จากนัน้นําทา่นเขา้สูท่ีพ่ัก  NEW M HOTEL / SUWON หรอืเทยีบเทา่ 
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 

วนัทีส่ามฯ สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์– โรงเรยีนกมิจ ิ– ใสชุ่ดฮนับก – รา้น Cosmetics Shop – ชอ้ปป้ิงตลาดทง
แดมนุ                                                                                                                         (B/L/D) 

 

เชา้         รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของ โรงแรม  หลังอาหารเชา้นําคณะ
เดนิทางสู่ เมอืงยงอนิ Yong-In นําคณะเขา้  สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์ สวนสนุก
กลางแจง้ทีใ่หญท่ีส่ดุของประเทศซึง่ตัง้อยูท่า่มกลางหบุเขา พบกบั 

“FESTIVALWORLD” การแสดงขบวนพาเหรดอนัตระการ
ตา สนุกสดุมนักบับตัร FREE PASS ทีท่า่นสามารถเลอืกเลน่
เครือ่งเลน่ไดท้กุชนดิไมจํ่ากดัจํานวนครัง้ พบกบัเครือ่งเลน่
ใหมท่ีท่กุทา่นไมค่วรพลาด T-EXPRESS พรอ้มเก็บภาพ
ความประทบัใจกบัสวนดอกไมซ้ึง่เต็มสะพร ัง่กลางลาน
โดยถกูจดัไวเ้ป็น THEME ตามฤดกูาล  (มนีาคม-
เมษายน:สวนดอกทวิลปิ / พฤษภาคม-มถินุายน:สวนดอกกหุลาบ /สงิหาคม-
กนัยายน:สวนดอกลลิลี ่/ ตลุาคม-พฤศจกิายน:สวนดอกเบญจมาศ)  

นอกจากนีย้งัสามารถทอ่งไปกบัโลกของสตัวป่์าซาฟาร ีพบกบั “ไลเกอร”์ ลกูแฝดผสมระหวา่งพอ่สงิโตและ
แมเ่สอื นับเป็นแฝดผสมเสอื-สงิโตคูแ่รกในโลกนอกจากนัน้ใหท้า่นไดต้ืน่ตาในสวนสตัวซ์าฟาร ีชมความ
น่ารักของสตัวต์า่งๆ และไดเ้พลดิเพลนิกบัการใหอ้าหารหมทีีท่กุทา่นไมค่วรพลาด 

 

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   หลังอาหารเทีย่งนําคณะสู่ โรงเรยีนกมิจ ิเลา่กนัวา่กมิจเิกดิขึน้
สมยัโชซอน โดยชาวบา้นเก็บผักสดมาหมกัไวใ้นไห กมิจทํิาเก็บไวก้นิ
ไดท้กุฤดกูาลชาวเกาหลใีสก่มิ
จใินอาหารแทบทกุชนดิ ตัง้แต่
ขา้วตม้ ขา้วสวย ซปุ ขา้วผัด 
สต ูบะหมีจ่นถงึพซิซา่ และ
เบอรเ์กอร ์ชาวเกาหลนียิมทํา
กมิจกินิเองทีบ่า้น  ตํารับกมิจิ
แตล่ะบา้นจงึไมเ่หมอืนกนั  
และตกทอดเป็นเหมอืนมรดก
ปลายจวักของสตรเีกาหลอีกี

ดว้ย ขอเชญิทา่นรว่มประสบการณ์ทํากมิจ ิอาหารประจําชาตเิกาหลี  ที่
ไมว่า่มือ้ไหนก็จะตอ้งมกีมิจอิยูใ่นอาหารมือ้นัน้ๆ  ดว้ยทกุครัง้ไป กมิจมิมีากกวา่ 100 ชนดิใหเ้ลอืกรับประทาน  
ทา่นจะไดฝึ้กลองทํากมิจแิละไดช้มิกมิจดิว้ยฝีมอืของทา่นเอง  โดยทางรา้นไดบ้รกิารหากทา่นอยากซือ้กลับ 

โดยบรรจใุสถ่งุสญูญากาศเพือ่ความสะดวกในการนํากลับประเทศไทย 
พรอ้มใส่ ชุดประจําชาติ
เกาหล  ี ทีเ่รยีกวา่ “ฮนับก” 
ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึกบัฉาก
ภาพ 3 มติสิดุสมจรงิจากนัน้
นําคณะเดนิทางสู ่ มหานคร
โซล Seoul นําคณะชอ้ปป้ิง
เครือ่งสําอางเกาหลี ที ่
Cosmetics Shop ซึง่ทีน่ีม่ ี
สนิคา้เครือ่งสําอางเกาหลแีบ
รนดด์ังคณุภาพเยีย่ม ทีเ่ป็นที ่
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นยิมในเมอืงไทย ใหท้า่นเลอืกซือ้มากมายหลายแบรนด ์ราคาก็ถกูกวา่ที่
เมอืงไทยมาก จากนัน้นําคณะชอ้ปป้ิงตลาดทีไ่ดช้ ือ่วา่ใหญท่ีส่ดุในเอเชยี  
ตลาดทงแดมนุ มหีา้งสรรพสนิคา้กวา่ 20 แหง่ และบางหา้งเปิดตลอด 24 
ชัว่โมง เชน่ MIGLIORE, DOOTA TOWER,  HELLO AM, DESIGNER 
CLUB  ทา่นสามารถ เลอืกชอ้ปป้ิง สนิคา้หลากหลายประเภท ไดท้ีน่ี ่ อาทิ
เชน่ เสือ้ผา้บรุษุ-สตรี , รองเทา้บรุษุ-สตรี , รองเทา้ผา้ใบ ,  เข็มขดั, ของที่
ระลกึ, ชดุเครือ่งครัว, ถงุเทา้, ผา้พันคอ ฯลฯ ในราคาเกาหลอียา่งแทจ้รงิ 

คํา่            รบัประทานอาหารคํา่  ณ ภตัตาคาร  
จากนัน้นําคณะเขา้สูท่ีพ่ัก SEOUL GALAXY HOTEL / SEOUL หรอืเทยีบเทา่ 
http://www.seoulgalaxyhotel.co.kr/  

วนัทีส่ ีฯ่    พระราชวงัชางดอ๊ก – รา้นนํา้มนัสนเข็มแดง – ศนูยโ์สม – ดวิตีฟ้ร ี– N Seoul Tower(ไมร่วมขึน้

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

เชา้         รบัประทานอาหารเชา้ ณ รา้นอาหารของ โรงแรม  จากนัน้นํา

คณะชมพระราชวงัชางดอ๊ก ซึง่การกอ่สรา้งเริม่ตน้ขึน้ในปี 1405 
ในรัชสมยัของพระเจา้แทจงแหง่ราชวงศโ์ชซอนและแลว้เสร็จในปี 

1412 ตอ่มาในปี 1463 พระเจา้เซโจไดข้ยายพระราชวังและสรา้ง

สวนบวีอน (สวนลบั) หลายศตวรรษทีผ่า่นมาพระราชวังแหง่นีถ้กู
รกุรานและวางเพลงิเผาไหม ้
อาคารตา่งๆ หลายครัง้ซึง่ทกุครัง้
ไดถ้กูบรูณะกอ่สรา้งขึน้มาใหมนั่บ
ครัง้ไมถ่ว้น พระราชวังชางด๊อกกุ
งถกูใชเ้ป็นทีป่ระทับขององค์

จักรพรรดแิหง่เกาหลทีัง้หมด 13 
พระองค ์รวมระยะเวลากวา่ 270 ปี บรเิวณพระราชวังครอบคลมุเนือ้ทีม่ากกวา่ 

110 ไร ่ภายในพืน้ทีย่งัคงมอีาคารเดมิทัง้ 13 หลังพรอ้มกบัอาคารในสวนบี

วอนอกี 28 หลัง ซึง่สวนบวีอนสรา้งขึน้บรเิวณดา้นหลังของพระราชวังเพือ่ใช ้

เป็นทีป่ระทับพักผอ่นของกษัตรยิแ์ละพระราชวงศ ์
ซึง่สวนแหง่นีไ้ดรั้บการจดทะเบยีนเป็นมรดกโลก

เมือ่ปี 1997 จากนัน้นําคณะชม รา้นนํา้มนัสน  

เป็นการสกดัจากใบสนเข็มแดงบรสิทุธิ ์ 100% 
ตัง้แตใ่นอดตีมาคนเกาหล ีมตํีาราแพทยแ์ผน
โบราณ กลา่วไวโ้ดยหมอโฮจนุ วา่น้ํามนัสนมี
สรรพคณุชว่ยดท็ีอกซเ์ลอืด ชว่ยเรือ่งระบบ
หมนุเวยีนโลหติ และอกีหลายอยา่งทีด่ตีอ่สขุภาพและสําหรับผูท้ีรั่กสขุภาพ ไดซ้ือ้กลับไปทานในราคาถกูกวา่
ทีนํ่าเขา้มาขายทีเ่มอืงไทย จากนัน้นําคณะเดนิทางสู่ ศนูยโ์สมเกาหล  ีซึง่

รัฐบาลรับรองคณุภาพวา่ผลติ
จากโสมทีม่อีาย ุ 6 ปี ซึง่ถอืวา่
เป็นโสมทีม่คีณุภาพดทีีส่ดุ ชม
วงจรชวีติของโสม  พรอ้มใหท้า่น
ไดเ้ลอืกซือ้โสมทีม่คีณุภาพดี
ทีส่ดุ เพือ่บํารงุสขุภาพ และ เป็น
ของฝากของขวัญ แถม ราคาถกู

กวา่เมอืงไทยถงึ 2 เทา่  
กลางวนั     รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  หลังอาหารเทีย่ง

นําคณะ ชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีที่  Duty 
Free ทีน่ีม่สีนิคา้ชัน้นําใหท้า่นเลอืกซือ้
มากมายกวา่ 500 ชนดิ  อาท ิ น้ําหอม , 
เสือ้ผา้ , เครือ่งสําอาง , กระเป๋า , นาฬกิา , 
เครือ่งประดับ  ฯลฯ จากนัน้นําคณะ ยอ้นรอย
ละครซรียี์เกาหลีดัง MY NAME IS KIM 
SAM SOON และ BOY OVER 
FLOWER  
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ที ่“นัมซาน” ภเูขาแหง่เดยีวทีต่ัง้อยูใ่จกลางกรงุโซล บนยอดเขามี
หอ SEOUL TOWER 1 ใน 18 หอคอยเมอืงทีส่งูทีส่ดุในโลกมี
ความสงูถงึ 480 เมตร เหนอืระดับน้ําทะเล นําทา่นสู ่NAMSAN 
VIEW POINT ใหท้า่นไดถ้า่ยรปูและสมัผัสความน่ารักของวัยรุน่
เกาหล ีนยิมมาคลอ้งกญุแจ LOVE KEYไวด้ว้ยกนัระเบยีงทกุดา้น

ของ SEOUL TOWER จงึเต็ม
ไปดว้ยกญุแจหลากหลายสี   
จากนัน้ นําคณะ ชอ้ปป้ิงยา่น  
เมยีงดง  หรอืสยามสแควร์
เกาหล ีหากทา่นตอ้งการทราบ
วา่แฟชัน่ของเกาหลเีป็นอยา่งไร กา้วล้ํานําสมยัเพยีงใดทา่นจะตอ้งมาที่
เมยีงดงแหง่นี ้พบกบัสนิคา้วัยรุน่ อาท ิเสือ้ผา้แฟชัน่แบบอนิเทรน์ 
เครือ่งสําอางดังๆ ของเกาหล ีพบกบัความแปลกใหมใ่นการชอ้ปป้ิงอกี
รปูแบบหนึง่ซ ึง่เมยีงดงแหง่นีจ้ะมวีัยรุน่หนุ่มสาวชาวโสมไปรวมตัวกนัทีน่ี่
กวา่ลา้นคนในแตล่ะวัน เชญิทา่นเลอืกซือ้หาสนิคา้ไดต้ามอธัยาศัย หรอื
จะลองน่ังดืม่กาแฟในคอฟฟ่ีชอ้ปสไตลเ์กาหลทีีน่ีไ่ดเ้ชน่กนั 

คํา่             รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ.... หลังอาหารคํ่าไดเ้วลานําทกุ
ทา่นชม Fanta Stick Show สดุยอดการแสดงทีผ่สมผสานศลิปะการแสดง
อนัหลากหลาย ไมว่า่จะเป็นดนตรเีครือ่งสาย อาทิ  ฟรตุ ไวโอลนิ ซอ และกา
ยากมึ กบัศลิปะรว่มสมยั อยา่งบบีอย และแจสแดนซ ์โดยแฝงมกุตล ก หรอื
ชมโชว์ Drum Cat Show เป็นโชวก์ารตกีลองและเลน่เครือ่งดนตรสีากล
อยา่งมหัศจรรยแ์ละสนุกสนาน เป็นการแสดงใหมล่า่สดุ ของบรรดาสาวๆ สวย
สดุ เซก็ซี ่หรอืชม Hero Drawing Show อืน่ๆ 

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

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

เชา้          รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของ โรงแรม  หลังอาหารเชา้  Check-out ออกจากโรงแรมทีพ่ัก 
จากนัน้นําคณะเดนิทางสู ่ศนูยส์มนุไพร ฮอกเกตนาม ูตน้ไมช้นดินีเ้จรญิเตบิโต
ในป่าลกึบนภเูขาทีป่ราศจากมลภาวะ และระดับสงูเหนอืน้ําทะเล  50-800 เมตร   

ชาวเกาหลนํีาสกดัเป็นยาเพือ่ชว่ย
ดแูลลา้งตับใหส้ะอาดแข็งแรง  
ป้องกนัโรคตับแข็งไมถ่กูทําลายจาก
การดืม่แอลกอฮอล์  กาแฟ บหุรี่ หรอื
สารตกคา้งจากอาหารและยาทีเ่ป็นสา
เหตขูองโรคมะเร็งตับ จากนัน้นําคณะ
ชม โรงงานพลอยสมีว่ง  หรอื Amethyst แดนเกาหลเีป็นแดน
ของพลอยสมีว่ง พลอยแหง่สขุภาพและนําโชค โดยม ีตัง้แตส่มีว่ง

ออ่นเย็นตาจนถงึสมีว่งไวน์  มเีสน่หเ์ยา้ยวนใจ พลอยนีจ้ะงามจับตาเมือ่มาทําเป็นแหวน จี ้ตา่งห ูและสรอ้ย
ขอ้มอื  

กลางวนั     รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารหลัง
อาหารกลางวัน นําคณะชอ้ปป้ิง ยา่นฮงแด  ซึง่เป็น

ยา่นทีม่มีหาวทิยาลัยอยู่
หลายแหง่ในบรเิวณนัน้ 
จงึทําใหย้า่นฮงแดมี
หอพักนักศกึษามากมาย 
เป็นแหลง่รวมตัว นัดพบ 
ปารต์ี ้ออกเดท  รวมถงึรา้นคา้ขาย เสือ้ผา้ 
วัยรุน่ น่ารักๆ สําหรับนักศกึษามหาวทิยาลัย
เกาหล ีธมีรา้นคา้เก๋ๆ  ใหท้า่นไดเ้ดนิเลอืกซือ้
ของพรอ้ม บรรยายกาศในวัยเรยีนทีเ่ต็มไป

ดว้ยนักศกึษาตามทอ้งถนน จากนัน้นํา คณะเดนิทางสูส่นามบนิอนิชอน 
ระหวา่งทางพา คณะแวะละลายเงนิวอนที่  รา้นคา้สนามบนิ  ซึง่ทา่น
สามารถเลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืงเป็นการสง่ทา้ยกอ่นอําลาเกาหล ีอาท ิ
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บะหมีซ่นิราเมยีน, อดูง้, กมิจ,ิ ลกูอมแปลกๆ , ชอ็คโกแลต , น้ําจิม้หมยูา่งเกาหลี , ไกตุ่น๋โสมสําเร็จรปู , ผลไม ้
ในราคาพเิศษ  

20.25  น.  ออกเดนิทางกลับกรงุเทพ โดยสายการบนิ T’WAY (TW) เทีย่วบนิที ่TW101  
00.10 น. ถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภีาพ 
 
 
 
 
 

หมายเหต ุ เทีย่วบนิราคา และรายการทอ่งเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยคํานงึถงึผลประโยชนข์องผู ้

เดนิทางเป็นสําคัญ 
 

รายการอาหารเกาหล ี
 

ท ัก๊คาลบี ้ ไกผ่ดัเผ็ดบารบ์คีวิ เป็นเนือ้ไกท่ีห่ ัน่เป็นชิน้พอคํา คลกุเคลา้ดว้ยซอี ิว๊เครือ่งปรุง และ
หมกัทิง้ไวจ้นไดท้ี ่จงึนําเนือ้ไกแ่ละผกัมาผดับนกระทะยกัษ ์ พรอ้มกบัซอสท ัก๊คาลบิส้ตูร

เขม้ขน้จดัจา้น รบัประทานพรอ้มกมิจ ิซุปสาหรา่ย และขา้วสวย 

คาลบี ้หรอื หมูยา่งเกาหล ี  
เป็นอาหารพืน้เมอืงเกาหลเีลือ่งชือ่และเป็นทีรู่จ้กักนัดที ัว่โลก มรีสชาตอิอกหวานกลม

กลอ่ม โดยนําหมูชิน้โตไปหมกัเครือ่งปรุงขา้มคนื จนเนือ้หมูนุม่ไมเ่หนยีวแลว้  นําไปยา่ง
บนเตาถา่นแบบด ัง้เดมิ เสริฟ์พรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ และเครือ่งเคยีงตา่งๆ นํา้จ ิม้เตา้เจีย้ว  

และนํา้ซุปสาหรา่ย มวีธิกีารรบัประทานคลา้ยกบัเมีย่งคําของไทย 
 

ไกตุ่น๋โสม เป็นอาหารบํารุงสขุภาพตน้ตํารบัชาววงั เสริฟ์ในหมอ้ หนิรอ้น ทา่มกลางนํา้ซุปทีกํ่าลงั

เดอืดพลา่น คดัเลอืกไกรุ่น่ทีย่งัไมเ่คยออกไข ่ผา่นการเลีย้งจนอายไุด ้ 45 วนั จนไดไ้กท่ี่
เนือ้นุม่และโคเรสเตอรอลนอ้ย  นํามาทําความสะอา ดแลว้นําเครือ่งยาจนี อาท ิเกาลดั , 

เกา๋กี,้ พทุราจนี  และรากโสม พรอ้มดว้ยขา้วเหนยีว ใสล่งไปในตวัไก ่แลว้ผา่นการตุน๋
หลายช ัง่โมงจนไดท้ี ่เนือ้ไกล่อ่นจนสามารถรบัประทานไดอ้ยา่งสะดวก  เพิม่รสชาตดิว้ย

เสน้กว๋ยเตีย๋วแบบเกาหล ีเกลอื และพรกิไทป่น 
 

จมิด ัก๊ มตีน้กําเนดิมาจากเมอืงอนัดอง  มลีกัษณะคลา้ยๆกบัพะโลใ้นเมอืงไทย อาหารจานนีเ้ป็น

ทีน่ยิมกนัในหมูน่กัเรยีน วนัรุน่ และวยัทํางาน ซึง่อุดมดว้ยเจลลาตนิและคณุคา่ทาง 

 
โอซมั พลุโกก ิ ประกอบดว้ยปลาหมกึสดๆ และหมูสไลด ์ทีผ่า่นการหมกัดว้ยเครือ่งปรุงจนไดท้ี่  จากน ัน้

นํามาผดัรวมกบัผกัสดนานาชนดิบนกระทะรอ้นๆ รบัประทานพรอ้มเครือ่งเคยีง และขา้ว
สวย มกีลิน่หอมนา่ลิม้ลอง 

 

บบิมิบพั ทําจากขา้วสวยผสมกบัเนือ้หมูห ัน่เป็นชิน้เล็กๆ เสริฟ์มาในหมอ้เหล็กรอ้นๆ มี ผกัปรุงรส

และไข่ พรอ้มดว้ยหมูผดัวุน้เสน้และหอมใหญ่  มนํีา้ขลกุขลกิออกรสหวานเล็กนอ้ย  ทา่น
สามารถคลกุกบัซอสโคชูจงัหรอืซอสพรกิรสเผ็ดก็ไดถ้า้ตอ้งการ  

 
 

หมูชาบู ชาบู     อิม่อรอ่ยกบับุฟเฟ่ต ์ชาบู  ชาบู หมูสไตลเ์กาหล ีพรอ้มนํา้จ ิม้แสนอรอ่ย 

    

อตัราคา่บรกิาร 
 

วนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่, เด็ก(Bed) 

 

พกัหอ้งละ 2 ทา่น , ทา่นละ 

เด็ก(No Bed)  พกักบัผูใ้หญ ่
 

อกี 2ทา่น , ทา่นละ 

พกัเดีย่ว 
 

เพิม่ 

04  08  พ.ย. 2560 

14,900฿ 14,900฿ 5,900฿ 
11  15  พ.ย. 2560 

18  22  พ.ย. 2560 

25  29  พ.ย. 2560 
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ราคาทวัรร์วม 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ เป็นคณะชัน้ทัศนาจร โดยสายการบนิ ทเีวยแ์อร ์เสน้ทาง กรงุเทพฯ-อนิชอน-กรงุเทพฯ 
 คา่โรงแรมทีพั่กระดับตามรายการทีร่ะบ ุ(2-3 ทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 
 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ , คา่อาหาร , คา่รถรับสง่ระหวา่งนําเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ
 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี
 คา่รถโคช้ปรับอากาศ นําเทีย่วตามระบไุวใ้นรายการ พรอ้มคนขับรถ(ไมร่วมคา่ทปิคนขับรถ)  
 คา่หัวหนา้ทัวรข์องบรษัิทจากกรงุเทพฯ  ทีค่อยอํานวยความสะดวกแกท่า่นตลอดการเดนิทางในตา่งประเทศ 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท สําหรับเด็กอายตํุา่กวา่ 1 ปี และผูใ้หญท่ีอ่ายเุกนิ 75 ปี 

กรมธรรม ์500,000 บาท (ตามเงอืนไขกรมธรรม)์                                
 คา่ภาษีน้ํามันเชือ้เพลงิและคา่ประกนัภัยการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเก็บจากสายการบนิ ซึง่เป็นอตัราเรยีกเก็บ ณ วันที ่ 

01 ก.พ.2559 และทา่นตอ้งชําระเพิม่ หากมกีารเรยีกเก็บเพิม่จากสายการบนิ 
 

ราคาทวัรไ์มร่วม 
 คา่น้ําหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิกําหนด (สายการบนิทเีวย ์20 กโิลกรัมตอ่ทา่น) 
 คา่ทปิคนขับรถ และไกดท์อ้งถิน่ทา่นละ 30,000 Korea Won หรอื ประมาณ 900 บาท ตอ่ทา่น ตลอดทรปิ 
 คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่เครือ่งดืม่และคา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เองคา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 
 คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
 คา่ทําใบอนุญาตทีก่ลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้ว 
 สําหรับราคานี้บรษัิทฯ จะไมร่วมคา่ภาษีทอ่งเทีย่วหากมกีารเก็บเพิม่ 
 คา่ประกนัการเดนิทางทีน่อกเหนือจากรายการทัวร ์
 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

หมายเหต ุ
 ภาพทีใ่ชป้ระกอบในโปรแกรมทัวรข์า้งตน้ ใชเ้พือ่ความเขา้ใจในมมุมองสถานทีท่อ่งเทีย่ว สสีนั บรรยากาศในสถานที่

จรงิอาจไมเ่หมอืนในภาพขา้งตน้ เนื่องจากสภาพอากาศ ,ชว่งเวลา ,แสง ,ฤดกูาล อืน่ๆเป็นตน้ ภาพทีใ่ชแ้สดงใน
โปรแกรมทัวรข์า้งตน้จงึใชเ้พือ่การโฆษณาเทา่นัน้  

 รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความลา่ชา้ของสายการบนิ ,รถไฟ โรงแรมทีพั่กในตา่ง 
ประเทศ หรอืเหตกุารณ์ทางการเมอืงและภัยธรรมชาต ิฯลฯ โดยบรษัิทฯ  จะคํานงึถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทาง 
เป็นสําคัญ 

 กรณีทีม่กีารเกดิภัยธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและตา่งประเทศทีผู่เ้ดนิทางกําลังจะไป หากมเีหตกุารณ์ตา่งๆเกดิขึน้
และมเีหตทํุาใหก้ารเดนิทาไมส่ามารถออกเดนิทางตามกําหนดได ้บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิจนกวา่จะไดรั้บ
การยนืยันจากสายการบนิ โรงแรม รถไฟ หรอืหน่วยงานจากตา่งประเทศทีบ่รษัิททัวรต์ดิตอ่วา่สามารถคนืเงนิได ้

 รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดสํ้ารองทีน่ั่งบนเครือ่งและ โรงแรม
ทีพั่กในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย 

 บรษัิทฯ  จะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เนื่องจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของ 
หา้มนําเขา้ประเทศ เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี หรอืดว้ยเหตผุลใดๆ  ก็ตามที่
กองตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษัิทฯไมอ่าจคนืเงนิใหท้า่นได ้ไมว่า่จํานวนทัง้หมดหรอืบางสว่น 

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวตา่งชาติ
หรอื คนตา่งดา้วทีพํ่านักอยูใ่นประเทศไทย 

 ระหวา่งการเดนิทางผูโ้ดยสารตอ้งรับผดิชอบทรัพยส์นิของตนเอง 
 มัคคเุทศก ์พนักงาน  และตัวแทนของบรษัิท ฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหคํ้าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษัิท ฯ นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทฯ กํากบัเทา่นัน้ 
 เมือ่ทา่นไดชํ้าระเงนิมัดจําหรอืทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการชําระผา่นตัวแทนของบรษัิทฯ หรอืชําระโดยตรงกบัทางบรษัิทฯ 

ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆของบรษัิทฯ ทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด  
 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีผู่เ้ดนิทางตํา่กวา่ 20 ทา่น  
 กรณีลกูทัวรจ์ะซือ้ต๋ัวเครือ่งบนิภายในประเทศ ตอ้งโทรสอบถามเพือ่ยนืยันการออกกรุ๊ปทีแ่น่นอนจากบรษัิททัวร์

เสยีกอ่น มฉิะนัน้ทางบรษัิททัวรจ์ะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 
 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร  
 

 กรณุาจองลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง พรอ้มชําระมดัจาํ 10,000  บาท 

 สว่นทีเ่หลอืชําระทันทกีอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วันทําการ มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัติ 
หรอืแลว้แตก่รณี 

 บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการคนืคา่ทัวรทั์ง้หมด กรณีทีท่า่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตาม
จํานวนทีบ่รษัิทฯ กําหนดไว ้เนื่องจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทฯ และผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนั
บรษัิทฯ ตอ้งนําไปชําระคา่เสยีหายตา่ง 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 

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่

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 ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่มัดจําทัง้หมด เนื่องจากเหตผุลในขอ้กอ่นหนา้นี้และหากมยีกเลกิหลังจาก
ออกบตัรโดยสารแลว้ บรษัิทฯ จะทําการคนืเงนิไดห้รอืไม ่ขึน้อยูก่บัสายการบนิ ตลอดจนคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ ณ 
ประเทศทีเ่ราเดนิทาง 

กรณี ยกเลกิการเดนิทาง  

 แจง้ลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 45 วันกอ่นเดนิทาง คนืเงนิมัดจําทัง้หมด 

 แจง้ลว่งหนา้ 30-44 วัน กอ่นการเดนิทาง หักคา่มัดจําตั๋วทา่นละ 5,000 บาท 

 แจง้ลว่งหนา้ 15-29 วัน กอ่นการเดนิทาง หักคา่ดําเนนิการตา่งๆ รวม 50 % ของราคาทัวร ์

 แจง้ลว่งหนา้ 1-14 วัน กอ่นการเดนิทาง หักคา่ดําเนนิการตา่งๆ รวม 100 % ของราคาทัวร ์
ยกเลกิการเดนิทาง ในวันเดนิทาง หรอื ถกูปฏเิสธการเขา้เมอืง จะไมม่กีารคนืเงนิท ัง้หมด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สงวนสทิธิสํ์าหรบัผูม้จีดุประสงคห์รอืเจตนาในการทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้  
ในกรณีผูเ้ดนิทางไมผ่า่นการตรวจพจิารณาในการตรวจเขา้-ออกเมอืง ท ัง้ประเทศไทยและเกาหล ี

อนัเนือ่งมาจากการกระทาํทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง ปลอมแปลงเอกสาร 
เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง แจง้ขอ้มลูอนัเป็นเท็จ 

หรอืการถกูปฎเิสธในกรณีอืน่ๆ ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยตา่ง  ๆ
เนือ่งจากการเดนิทางเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนบรษิทัน ัน้  ๆ

mailto:info@2pmholiday.com
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