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เดินทางโดยสายการบินแอรเ์อเชียเอก๊ซ ์

โหลดกระเป๋าได ้20 กิโลกรมั 

พกัสกีรีสอรท์ 1 คืน / โซล 2 คืน 

 

 

สายการบิน AIRASIA X (XJ) 

ขาไป XJ 700 DMK - ICN 02.35 – 10.05 

สายการบิน AIRASIA X (XJ) 

ขากลบั XJ 703 ICN - DMK 00.20 – 04.20 

หากท่านตอ้งซ้ือบตัรโดยสารภายในประเทศเพ่ือไปและกลบักรุงเทพฯ แต่ละกรุ๊ปน้ันจะคอนเฟิรม์กอ่นประมาณ 10 วนักอ่น

เดินทาง 

หากท่านตอ้งการจองตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ กรุณาสอบถามเท่ียวบินคอนเฟิรม์กบัเจา้หน้าท่ีก่อน กรุณาเลือกซ้ือบตัร

โดยสารภายในประเทศประเภทท่ีสามารถเล่ือนวนัและเวลาในการเดินทางไดแ้ละหากกรณีเกิดความผิดพลาดจากสายการ

บิน เช่น ความล่าชา้ของเท่ียวบิน การยกเลิกเท่ียวบิน มีการยุบเท่ียวบินรวมกนั ตารางการการเดินทางมีการเปล่ียนแปลง 

เน่ืองจากสายการบินพิจารณาสถานการณ์แลว้วา่ อยู่นอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย ์หรือเหตุผลทางดา้น

ความปลอดภยัเป็นตน้ เหตุผลต่างๆท่ีอยู ่

เหนือความควบคุมของบริษัท ผูจ้ดัจะไมร่บัผิดชอบและไมส่ามารถคืนคา่ใชจ้า่ยต่างๆไดใ้นทุกกรณี 
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อตัราค่าบริการ 

กาํหนดวนัเดินทาง 
ผูใ้หญ ่1 ท่าน 

พกัหอ้งละ 2 ท่าน 

พกัเด่ียว 

::ราคาโปรโมช่ัน!!!ไม่มีราคาเด็ก:: 

07 - 12 มกราคม 2563 18,900.- 7,500.- 

08 – 13 มกราคม 2563 18,900.- 7,500.- 

09 – 14 มกราคม 2563 18,900.- 7,500.- 

14 – 19 มกราคม 2563 18,900.- 7,500.- 

15 – 20 มกราคม 2563 18,900.- 7,500.- 

16 – 21 มกราคม 2563 18,900.- 7,500.- 

22 – 27 มกราคม 2563 18,900.- 7,500.- 

23 – 28 มกราคม 2563 18,900.- 7,500.- 

24 – 29 มกราคม 2563 18,900.- 7,500.- 

ราคาอ่ืนๆ 

1. เด็กทารก INFANT (อายุตํา่กว่า 2 ปี) ราคา 8,900 บาท 

2. จอยแลนดไ์ม่ใชต้ัว๋เคร่ืองบิน ราคา 9,900 บาท 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) 

23.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาต ิดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1 ชั้น

3 เคาน์เตอรเ์ช็คอิน หมายเลข 3-4 สายการบิน Air Asia X โดยมีเจา้หน้าท่ีของบริษัทฯ คอยใหก้าร

ตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวกในการเช็คอิน **ราคาทัวรไ์ม่รวมบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง

โดยท่านสามารถเลือกซ้ืออาหารและเคร่ืองด่ืมไดบ้นเคร่ืองบิน ใชเ้วลาบินประมาณ 6 ชัว่โมง ** 

 * ประเทศเกาหลีใตไ้มอ่นุญาตใหนํ้าอาหารสด จาํพวก เน้ือสตัว ์พืช ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะ

มีโทษปรบัและจบั ทั้งน้ีขึ้ นอยู่กบัดุลพินิจของเจา้หน้าท่ีศุลกากร ด่านตรวจคนเขา้เมือง ** * สายการบิน 

Air Asia X ไม่อนุญาตใหเ้ลือกท่ีนัง่ ระบบจะเป็นระบบสุ่มท่ีนัง่ ไม่สามารถรีเควสท่ีนัง่ก่อนได ้หากตอ้งการ

เลือกท่ีนัง่จะมีค่าใชจ้่ายเพิ่มเติม * ท่านสามารถโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเคร่ืองบินโดยมีน้ําหนักไม่

เกิน 20 กิโลกรมั (1 ชิ้ น) และ ถือขึ้ นเคร่ืองได ้7 กโิลกรมั* 

วนัที่ 2 ทา่อากาศยานอินชอน – เทศกาลตกปลานํ้าแข็ง (1 ปีมีครั้งเดียว) - สกีรีสอรท์  

02.35 น. เหิรฟ้าสู่กรุงโซล โดยสายการบิน AIR ASIA X เท่ียวบินท่ี XJ 700 (บินประมาณ 4.30 – 05.00 ชัว่โมง 

10.05 น.  นําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต ้โดยสายการบิน Air 

Asia X เท่ียวบินท่ี XJ 700 ** สาํหรบัเท่ียวบินน้ี ไม่มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน กรุณา

รบัประทานอาหารใหเ้รียบรอ้ยก่อนข้ึนเคร่ืองบิน ใชเ้วลาบินประมาณ 5 ชัว่โมง 25 นาที ** (ตามเวลา

ทอ้งถ่ิน เร็วกวา่เมืองไทยประมาณ 2 ชัว่โมง) กรุณาปรบันาฬิกาของท่านเพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย

เวลา **หลงัทุกท่านผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรบัสมัภาระเรียบรอ้ย จากน้ันน้ําท่าน
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สู่ เทศกาลตกปลานํ้าแข็ง หน่ึงปีมีเพียงครั้งเดียว โดยเทศกาลน้ีถูกเสนอใหเ้ป็นเทศกาลตัวอย่าง ของ

กระทรวงวฒันธรรมและการท่องเท่ียวเกาหลี เป็นเทศกาลฤดูหนาวท่ียิ่งใหญ่และดึงดูดนักท่องเท่ียวมา

เยอืนทุกปี สนุกสนานและเพลิดเพลินกบัการตกปลาน้ําแข็งโดยการเจาะน้ําแข็งเป็นรวูงกลม และนําเบ็ดไป

ตกปลาใตน้ํ้าแข็ง (ราคาทวัรร์วมคา่อุปกรณต์กปลา) 

 หมายเหตุ : (เทศกาลตกปลานํ้าแข็ง มีประมาณ ช่วงวันท่ี 04 มกราคม – 26 มกราคม 2563) 

ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาพอากาศ ทางผูจ้ดัไมส่ามารถกาํหนดได ้ ในกรณีท่ีลานตกปลาน้ําแข็งยงัไม่แข็งตวั (โดย

คาํนึงถึงความปลอดภยัของลูกคา้เป็นส่ิงสาํคญั) และเทศกาลประกาศเล่ือนวนัเปิดเทศกาล ทางบริษัทฯ 

ขอสงวนสิทธ์ิปรบัรายการทวัรท์ดแทนเป็น 

 >>  หมู่บา้นสีลกูกวาด หรือ Paju Provence << ตั้งอยูท่ี่เมอืงพาจ ูจงัหวดัคยองกี ซ่ึงอยูติ่ดกบัชายแดนของ

เกาหลีเหนือเป็นหน่ึงในสถานท่ียอดนิยมท่ีนักท่องเท่ียวนิยมไปกนัเป็นจาํนวนมาก เน่ืองจากเป็นสถานท่ี

อนัแสนจะน่ารัก อีกทั้งยงัเป็นสถานท่ีๆ ใหบ้รรยากาศแบบยุโรป ในสไตลข์องฝรัง่เศส นอกจากน้ียงัเป็น

โลเคชัน่ยอดฮิตท่ีภาพยนตร์ หรือ ละครยอดฮิตหลายเร่ือง คนส่วนใหญ่จะรูจ้ ักและเรียกกันในช่ือว่า 

"หมู่บา้นสีลกูกวาด" ซ่ึงจะสงัเกตไดจ้ากสีของบา้นแต่ละหลงัท่ีมีสีสนัสดใสสะดุดตาชวนมองเป็นอย่างมาก 

ไมว่า่จะเป็นสีของตวับา้น หน้าต่าง หรือประต ูก็มกัถกูทาสีอยา่งสดใส หมูบ่า้นสไตลฝ์รัง่เศสแหง่น้ีในแต่ละ

วันจะมีนักท่องเท่ียวเขา้มาเท่ียวชมถ่ายภาพกันเป็นจํานวนมากภายในหมู่บ้านก็จะมีร้านคา้ต่างๆ 

หลากหลายใหนั้กท่องเท่ียวไดเ้ดินเล่น หรือแวะชมกนัอย่างเพลิดเพลินเลยค่ะ ไม่ว่าจะเป็นรา้นขายของ

น่ารกัๆ รา้นอาหาร รา้นกาแฟ รา้นเบเกอร่ี รา้นขายเคร่ืองครวั รา้นขายตน้ไมด้อกไม ้หรือรา้นไอศกรีม 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ย เมนู คมัจาทงั หรือ Gamjatang  แกงซ่ีโครง

หม ูซ่ึงจะใส่ผกัและมนัฝรัง่ เน้ือหมติูดซ่ีโครงนุ่มมากๆ รสชาติแกงก็จดัจา้น ท่านคูก่บัขา้วสวยรอ้นๆ 

 นําท่านเดินทางไปสมัผสัความสนุกสุดมนัสก์บัการเล่นสกีบนลานสกีขนาดใหญ่ ณ สกีรีสอรท์ท่ี ซ่ึงลานสกี

แห่งน้ีจะมีความทา้ทายใหท่้านไดส้มัผสัดว้ยเนินหิมะ ประกอบไปดว้ยเนินสกีถึง 2 เนินดว้ยกนั แบ่งเป็น

เนินสกีสาํหรบัผูฝึ้กหดัเล่น 1 เนิน, และเนินสาํหรบัผูท่ี้เล่นชาํนาญแลว้ 1 เนิน มีเวลาใหท่้านไดส้นุกกบั

การเล่นสกีอย่างเต็มท่ี สาํหรบัท่านท่ีไม่เล่นสกี หรือ สโนสเลด ก็สามารถถ่ายรูปรอบๆ ลานสกี หรือ หา

เคร่ืองด่ืม ของวา่ง รอ้นๆ ทานตามรา้นคา้ในรีสอรท์ตามอยัธยาศยั (ไม่รวมค่าเช่าชุดสกีและอุปกรณส์กี

ประมาณทา่นละ 50,000 วอน)    

เยน็ รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ย เมนูโอซมับูโกกิ หรือ OSAM หมแูละปลาหมึก

ผดัน้ําคลุกคลิกยา่งบารบี์คิวหมกัสไตลส์มยัใหมเ่กาหลีคนต่างประเทศนิยมรบัประทานเพราะมีรสชาติออก

หวานเผ็ดเล็กนอ้ย โดยการนําบารบี์คิวหมปูลาหมกึลงในกระทะคร่ึงวงกลมพรอ้มน้ําซุปปรุงรส 

คํา่ นาํท่านสู ่OAK VALLEY SKI RESORT, VIVADI SKI RESORT หรือเทียบเทา่ 

 โรงแรมคอนเฟิร์มจะแจง้ในใบนัดหมายการเดินทางอีกครั้ง โดยทางบริษัทจะส่งใหก้่อน 5-7 วันก่อน

เดินทาง  

วนัที่สาม ไรส่ตรอเบอรร่ี์ – สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์– โซลทาวเวอร ์

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 นําท่านเยี่ยมชมไร่ผลไมส่้งออกท่ีสาํคญัในฤดูหนาว ท่ี ไรส่ตรอเบอรร่ี์ เชิญท่านล้ิมรสสตรอเบอรร่ี์เกาหลี

สดๆ ในบรรยากาศภายในไร่สตรอเบอร์ร่ีอย่างแทจ้ริงท่านจะไดพ้บกับวิถีชีวิตชาวไร่สตรอเบอร์ร่ีของ
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เกาหลี ว่ามีวิธีการปลูกอย่างไรจึงได้ผลสตรอเบอร์ร่ีท่ีขนาดใหญ่เป็นพิเศษและหวานหอมชวนน่า

รบัประทานเป็นท่ีชื่นชอบของชาวเกาหลีเองและชาวต่างชาติ และยงัเป็นผลไมส่้งออกของประเทศอีกดว้ย 

ชมวิธีการปลูก การดูแลรกัษาผลสตรอเบอรร่ี์ และท่านยงัสามารถเลือกเก็บสตรอเบอรร่ี์ และเลือกชิมได้

จากภายในไร่ พรอ้มทั้งยงัสามารถซ้ือกลบัไปฝากคนทางบา้นไดด้ว้ย 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการทา่นดว้ย เมนู หมูยา่งเกาหลี หรือ คาลบ้ี เป็นอาหาร

พ้ืนเมอืงเกาหลีท่ีเล่ืองช่ือและรูจ้กักนัดีทัว่โลก มีรสชาติกลมกล่อม โดยนําหมสู่วนท่ีติดกบักระดูกไปย่างบน

เตาถ่านแบบดั้งเดิม เสิรฟ์พรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ เคร่ืองเคียงหลากชนิด น้ําจิ้ มเตา้เจี้ ยว และน้ําซุปสาหร่าย 

รบัประทานคลา้ยกบัเม่ียงคาํของไทย  

 จากน้ันนําท่าน เพลิดเพลินกบั เอเวอรแ์ลนด ์(รวมบตัรเครื่องเล่นไม่จาํกดัรอบ) ถือว่าเป็นสวนสนุก

กลางแจง้ท่ีใหญ่ท่ีสุดของเกาหลี ตั้งอยูท่ี่ เมืองยงอิน โดยมีบริษัทซมัซุงเป็นเจา้ของ เอเวอรแ์ลนดน้ั์นถือวา่

เป็นเหมอืน “ดิสนียแ์ลนดเ์กาหลี” เลยก็วา่ได ้แถมถกูนิตยสาร Forbes จดัอนัดบัใหเ้ป็น 1 ใน 4 สวนสนุก

ยอดนิยมของโลก ในท่ี ค.ศ. 2005 โดยแต่ละปีจะมีนักท่องเท่ียวมาเยือนสวนสนุกแห่งน้ีกว่า 9 ลา้นคน 

ท่ีตั้งของสวนสนุกเอเวอรแ์ลนดน้ั์นเหมือนสวนสนุกในฝันจริงๆ เพราะอยู่ท่ามกลางหุบเขาและธรรมชาติ 

สวยเหมือนในเทพนิยาย ดา้นในถูกแบ่งออกเป็น 5 โซนใหญ่ๆ เติมเต็มความสุขของท่านสนุกสนานกบั

เคร่ืองเล่นต่างๆ ไมจ่าํกดัชนิด พรอ้มทั้งบรรยากาศหนาวๆ โรแมนติคๆ  

เยน็ รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  บริการท่านดว้ย เมนู บีบิมบบั และ ชาบูชาบูสุก้ีสไตลเ์กาหลี

บนหมอ้ไฟรอ้นๆ ประกอบดว้ยหมสูไลด ์และผกัสดนานาชนิด เสิรฟ์พรอ้มน้ําซุปรอ้นๆ และเสน้อดูง้ซ่ึงขาด

ไม่ไดใ้นการทาน ชาบูชาบู พรอ้มขา้วสวยเสร์ิฟ พรอ้ม ขา้วสูตรดัง่เดิมของเกาหลีซ่ึงนําเอาขา้วสวย ผัก

ต่างๆ เช่น ถัว่งอก ผักกาดเห็ดหอม สาหร่าย และซอสสีแดงมาผัดรวมกนั ซ่ึงก็จะไดร้สชาติแบบเกาหลี

จริงๆ    

 นําท่านสู่ โซลทาวเวอร ์หรือ นัมซาน ทาวเวอร ์ไม่รวมค่าลิฟต ์เป็นหน่ึงในแหล่งท่องเท่ียวสาํคญัของ

เมืองโซล เปิดใหบ้ริการมาตั้งแต่ปี 1980 ตั้งอยู่บนยอดเขานัมซัง สูง 236 เมตร ใหว้ิวเมืองโซลและ

บริเวณรอบๆแบบ พาโนรามา่ นับวา่เป็นหน่ึงในทาวเวอรท่ี์ใหว้วิสวยท่ีสุดในเอเชีย โซลทาวเวอร ์ไดร้บัการ 

renovate ใหมปี่ 2005 จงึไดช้ื่อใหมเ่ป็น N Seoul Tower โดย N ท่ีเพ่ิมข้ึนมาน้ันยอ่มาจาก new look หรือ 

รูปแบบใหม่ โดยมีการปรับเปล่ียนและพฒันาการต่างๆ ทั้งการใหแ้สงไฟท่ีหลากหลายและสวยงามขึ้ น 

รวมถึงภายในท่ีตกแต่งใหม่ โดยมีรา้นอาหารบนหอคอยท่ีจะหมุนครบรอบทุกๆ 48 นาที ชื่อว่า N Grill 

และหอ้งน้ําตกแต่งสไตลอ์วกาศ จุดไฮไลทท่ี์พลาดไม่ไดเ้ลยเมื่อมาเท่ียว Seoul Tower นัน่ก็คือ สถานท่ี

คลอ้งกุญแจช่ือดงั  Love Key Ceremony ท่ีมีความเชื่อวา่คู่รกัท่ีมาคลอ้งกุญแจท่ีจะมีความรกัท่ียืนยาวไป

ตลอดกาล โดยท่ีจะเขียนขอ้ความหรือชื่อของคู่รกัไวบ้นแม่กุญแจ แลว้นําไปคลอ้งไวก้บัราวเหล็กบริเวณ

ฐานของ N Seoul Tower ยงัเป็นสถานท่ีถ่ายทาํละครเกาหลีแนวน่ารกัๆเร่ือง“กบัดกัหวัใจยยัแม่มด” 

อิสระใหทุ้กท่านไดเ้ดินเล่นและถ่ายรปูคูห่อคอยตามอธัยาศยัหรือคลอ้งกุญแจคูร่กั 

คํา่ นาํท่านเขา้สูท่ี่พกั RAMADA GIMPO HOTEL, GALAXY HOTELหรือ เทียบเทา่ 

 โรงแรมคอนเฟิร์มจะแจง้ในใบนัดหมายการเดินทางอีกครั้ง โดยทางบริษัทจะส่งใหก้่อน 5-7 วันก่อน

เดินทาง 
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วนัที่ส่ี      ศูนยเ์คร่ืองสาํอาง – นํ้ามันสนเข็มแดง – ฮอกเกนามู – พระราชวงัชางด็อกกุง -  โรงงานสาหร่าย 

ทาํคิมบบั (ขา้วห่อสาหรา่ย) + ชุดฮนับก - DUTY FREE – คลองชองเกชอน - ชอ้ปป้ิงตลาดเมียงดง 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

 นําท่านไปชอ้ปป้ิง COSMETIC SHOP เป็นศูนยร์วมของเคร่ืองสาํอางของเกาหลี อาทิเช่น ROJUKISS, 

LOTREE, ETUDE และอีกมากมายหลากหลายแบรนดเ์นมท่ีนําเขา้มาจากทัว่โลกอิสระท่านเลือกซ้ือไดต้าม

อธัยาศยั รวมถึงเวชสาํอางคย์อดนิยม เช่น สเต็มเซลลห์น้าเด็ก หน้ากาก LED ลด กระ ฝ้า จุดด่างดํา , 

โบท็อกเกาหลี , ครีมหอยทาก , WATER DROP (ครีมน้ําแตก) , BUBBLE CLEANSING , CC ครีม ซ่ึงราคา

ถกูกวา่ท่ีเมืองไทยเกือบเท่าตวั และบางผลิตภณัฑย์งัไมม่ีขายในไทย 

 จากน้ันนําท่านสู่ ศูนยส์มุนไพรสนเข็มแดง หรือ RED PINE ซ่ึงผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลี

ซ่ึงจะใชต้น้สนเข็มแดงจากยอดเขาท่ีประเทศเกาหลีเหนือมาผลิตโดยใชเ้ทคโนโลยีพรอ้มกับการวิจยัท่ี

ประเทศเกาหลีใตอ้อกมาเป็นน้ํามนัสนเข็มแดง ภูมิประเทศของประเทศเกาหลีเป็นภูเขาประมาณ 70 

เปอรเ์ซ็นตโ์ดยกวา่จะมาเป็นน้ํามนัสนเข็มแดงได ้1 แคปซลู ตอ้งใชใ้บสนเข็มแดงประมาณ 2.7 กิโลกรมั

มาสกดัเอาน้ํามนัมาผลิตและวิจยัออกมาเป็นน้ํามนัสนสามารถช่วยในการลดระดับไขมนัในเสน้เลือดได้

อย่างดี  จากน้ันนําท่านเดินทางไปดูแลสุขภาพกนัท่ี ศูนยส์มุนไพรฮอกเกนามู ซ่ึงเป็นสมุนไพรท่ีทัว่โลก

ยอมรบั รวมถึงสถาบนัต่างๆ วา่เป็นสมุนไพรท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุดในการบาํรุงตบัและดูและตบัของเรา ซ่ึงจะ

เป็นสมุนไพรท่ีหาไดย้ากในปัจจุบนั ท่านจะไดช้มการสาธิต การทดลองวา่สมุนไพรชนิดน้ีมีคุณคา่เพียงใด

ต่อโลกใบน้ี ตน้ไมช้นิดน้ีเจริญเติบโตในป่าลึกบนภเูขาท่ีปราศจากมลภาวะและระดบัสงูเหนือน้ําทะเล 50-

800 เมตรชาวเกาหลีรุ่นใหมนิ่ยมนํามารบัประทานเพ่ือช่วยดูแลตบัใหส้ะอาดแข็งแรง ป้องกนัโรคตบัแข็ง 

ไมถ่กูทาํลายจาการด่ืมแอลกอฮอล ์กาแฟ บุหร่ี สารตกคา้งจากอาหารและยาแลว้ 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ย เมนู Samgyetang หรือเมนูไก่ตุ๋นโสมอาหาร

วงัในสมยัก่อน ปัจจุบนัเป็นอาหารเล่ืองช่ือของเมืองหลวง เชื่อกนัวา่บาํรุงและเสริมสุขภาพ ภายในตวัไก่จะ

มีขา้วเหนียว รากโสม พุทราแดงและเคล็ดลับในการตุ๋นเสิร์ฟพรอ้มเคร่ืองเคียงท่ีเรียกว่า กักตุรกี เสน้

ขนมจนี เหลา้โสม พริกไทยดาํ และเกลือ) 

 นําท่านชม พระราชวงัชางดอ็กกุง เป็นพระราชวงัหลวงวงัท่ีสองท่ีสรา้งต่อจากพระราชวงัคยองบกกุง ในปี 

ค.ศ.1405 เป็นพระราชวงัท่ีมีความสําคญัอย่างมากต่อกษัตริยห์ลายๆ พระองคใ์นราชวงศ์โชซอน ท่ีมี

สภาพดีและสมบรูณท่ี์สุดใน 5 พระราชวงัหลวงทั้งหมดท่ียงัคงเก็บรกัษาไว ้และท่ีน่ียงัไดร้บัการขึ้ นทะเบียน

จาก UNESCO วา่เป็น มรดกโลกทางวฒันธรรม ในปี 1997 ดว้ยคะ่ (ในเกาหลีมีอยู่ 11 ท่ีดว้ยกนั หน่ึงใน

น้ันเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ คือ ซองซานอิลชุลบง ท่ีเกาะเชจ)ู  

 นําท่านเขา้ชม โรงงานสาหร่าย ของฝากท่ีมีชื่อเสียงของเกาหลี ผลิตสาหร่ายใหม่ สด ทุกวนัมีหลาย

รสชาติใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือไปเป็นของฝาก จากน้ันนําท่าน เรียนรูวิ้ธีการทาํคิมบับ (ขา้วห่อสาหร่าย) 

อาหารง่ายๆๆท่ีคนเกาหลีนิยมรบัประทาน คิม แปลว่า สาหร่าย บบั แปลว่า ขา้ว จะเป็นแท่งยาวๆ แลว้

เคา้ก็จะหัน่เป็นช้ินๆพอดีคาํ จิ้ มกะโชยุญ่ีปุ่นหรือวาซาบิก็ได ้ตามรา้นอาหารก็จะมีทาํเป็นพิเศษ คือมีผดัซอ

สมาใหจ้ิ้ มราดดว้ย พิเศษ!!! ฟรีใสชุ่ดประจาํชาตเิกาหลี ฮนับก 

 จากน้ันนําท่าน ชอ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษีท่ี ดิวตี้ ฟรี (Duty Free Shop) ท่ีน่ีมีสินคา้ชั้นนําใหท่้านเลือกซ้ือ

มากมายกวา่ 500 ชนิด อาทิ น้ําหอม เส้ือผา้เคร่ืองสาํอาง กระเป๋า นาฬกิา เคร่ืองประดบั ฯลฯ จากน้ันนํา
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ท่านชอ้ปป้ิงย่าน เมียงดง หรือสยามสแควร์เกาหลี หากท่านตอ้งการทราบว่าแฟชัน่ของเกาหลีเป็น

อย่างไร กา้วลํ้านําสมยัเพียงใดท่านจะตอ้งมาท่ีเมียงดงแห่งน้ี พบกบัสินคา้วยัรุ่น อาทิ เส้ือผา้แฟชัน่แบบ

อินเทรน เคร่ืองสําอางดังๆ ของเกาหลี พบกบัความแปลกใหม่ในการชอ้ปป้ิงอีกรูปแบบหน่ึง ซ่ึงเมียงดง

แหง่น้ีจะมีวยัรุ่นหนุ่มสาวชาวโสมไปรวมตวักนัท่ีน่ีกวา่ลา้นคนในแต่ละวนั อิสระอาหารเยน็ เพ่ือใหท้่านได้

เตม็อ่ิมชอ้ปป้ิงอยา่งจุใจ 

คํา่ นาํท่านเขา้สูท่ี่พกั RAMADA GIMPO HOTEL, GALAXY HOTELหรือ เทียบเทา่ 

 โรงแรมคอนเฟิร์มจะแจง้ในใบนัดหมายการเดินทางอีกครั้ง โดยทางบริษัทจะส่งใหก้่อน 5-7 วันก่อน

เดินทาง 

วนัที่หา้       ศูนยโ์สม - Trick eye museum + Ice museum - ชอ้ปป้ิงฮงแด – Hyundai Premium Outlet - ซุปเปอร์

ละลายเงินวอน 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 นําท่านเดินทางสู่ ศูนยโ์สมรฐับาล ซ่ึงรฐับาลรบัรองคุณภาพวา่ผลิตจากโสมท่ีมีอายุ 6 ปีซ่ึงถือวา่เป็นโสม

ท่ีมคุีณภาพดีท่ีสุดชมวงจรชีวติของโสมพรอ้มใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือโสมท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุดและราคาถกูกวา่ไทย

ถึง 2 เท่ากลบัไปบาํรุงร่างกายหรือฝากญาติผูใ้หญ่ท่ีท่านรกัและนับถืออีกไมไ่กลจากกนัมากนัก จากน้ันนํา

ท่านชอ้ปป้ิง ยา่นฮงแด อยูใ่กลก้บัมหาวทิยาลยัศิลปะฮงอิก ท่ีมีชื่อเสียงมากของเกาหลีบรรยากาศจึงสดใส

เต็มไปดว้ยหนุ่มสาวชาวโซลในตอนกลางวนัฮงแดเป็นถนนท่ีสามารถเดินชอ้ปป้ิงในรา้นเส้ือสวยสุดอารต์

แบบราคานักศึกษา และอพัเดตสตรีท สไตล ์จากแฟชัน่นิสตา้ตัวจริงส่วนกลางคืนเป็นแหล่งปารต้ี์ท่ี chic 

สุดในโซล จากน้ันนําท่าทั้งชม ถ่ายภาพ 3 มิติ เคล็ดลบังานศิลปะแห่งภาพ” ท่ีทาํใหท่้านไดต่ื้นตาต่ืนใจ

กบัศิลปะแนวใหมเ่ป็นภาพวาดในลกัษณะ 3 มิติเหมือนภาพวาดมีชีวิตและหลุดออกมาจากแผ่นเฟรมภาพ

แนวคิดรูปแบบใหม่เป็นความคิดสรา้งสนัและจินตนาการของการสรา้งภาพโดยใชเ้ทคนิคพิเศษจากภาพ

สามมิติท่ีรวมทฤษฎีทางวทิยาศาสตรแ์ละการซอ้นภาพโดยกระตุน้ความเคล่ือนไหวของภาพใหม้มีิติเหมือน

จริง ชม พิพิธภัณฑน์ํ้ าแข็ง ปะติมากรรมน้ําแข็งตั้งอยู่ในกรุงโซลเป็นสถานท่ีจัดโชว์น้ําแข็งแกะสลัก

นักท่องเท่ียวสามารถสมัผสัอากาศท่ีหนาวเย็นติดลบกวา่สิบองศาและชมน้ําแข็งท่ีถูกแกะสลกัออกมาเป็น

รปูร่างต่างๆ ไดอ้ยา่งน่าอศัจรรย ์ 

เท่ียง        รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการทา่นดว้ย เมนู จมิดกั หรือ Jimdak เป็นไก่พะโลผ้ดักบั

วุน้เสน้ และผกัอร่อยมากมายเสริฟพรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ พรอ้มเคร่ืองเคียงต่างๆ 

 นําท่านเดินทางสู่เมือง กิมโป ชอ้ปป้ิง Hyundai Premium Outlet  เป็นชอ้บป้ิงเอาทเ์ลตขนาดใหญ่ของ

อาณาจกัรฮุนได รา้นสินคา้แบรนดเ์นมระดบัโลกมากมาย หลายพนัรา้นคา้  

เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร บริการทา่นดว้ย เมนู บุลโกกิ (Bulgoki) อาหารเกาหลีท่ีข้ึนช่ืออีก

อยา่งหน่ึง เป็นเน้ือสตัวซ์อสบารบี์คิวเกาหลี ปรุงสุกใชเ้ทคนิคการยา่งแบบดั้งเดิม นํามาขลุกขลิกกบัซุปบุล

โกกิกะทะรอ้น พรอ้มผกัและเคร่ืองเคียงต่างๆ เวลากินใหกิ้นกบัผกั กระเทียม และพริก ห่อเป็นคาํแลว้จิ้ ม

น้ําจิ้ ม 

 จากน้ันเตรียมตวักลบักรุงเทพ แวะซ้ือของ ซุปเปอรม์าเก็ตละลาลเงินวอน สาหร่าย ขนมต่างๆ ช็อกโกแล๊

ตหินซีเรียลช็อกโก ผลิตภณัฑข์องใบและรากฝอยของโสม ในรปู ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหน้าโสม ครีม
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ลา้งหนา้โสม เคร่ืองสาํอางโสม เป็นตน้  และยงัมหีมอนสุขภาพ  กิมจ ิ เป็บเปโร ้(ป๊อกกี้ เกาหลี) ชินราเมง 

(มามา่เกาหลี)  สมควรเวลานาํท่านเดนิทางสูส่นามบิน 

วนัที่ 6 ทา่อากาศยานอินชอน – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)                                                                              

00.20 น. นําท่านเดินทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาต ิดอนเมือง โดยสายการบิน Air Asia X เท่ียวบินท่ี XJ 703 ** 

ราคาทวัรไ์ม่รวมบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง โดยท่านสามารถเลือกซ้ืออาหารและเคร่ืองด่ืมได้

บนเคร่ืองบิน ใชเ้วลาบินประมาณ 6 ชัว่โมง **ฃ 

04.20 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพ พรอ้มกบัความ

ประทบัใจ 

ไม่รวมทิปไกด+์คนขบัรถตลอดการเดินทาง ทา่นละ 50,000 วอน (ประมาณ 1,600 บาท) 

ขออนุญาตเก็บคา่ทิปทกุทา่นท่ีสนามบินไทย 

ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่าทิป ในกรณีท่ีไม่ผ่านการตรวจพิจารณาจากดา่นตรวจคนเขา้เมือง (ต.ม.) 

ในการ เขา้-ออกทั้งประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต ้

กรุณาชาํระค่ามดัจาํทา่นละ 10,000 บาท  หลงัจากจองภายใน 3 วนั 

หากไม่ชาํระภายในเวลาท่ีกาํหนด ทางบริษทัขออนุญาตตดัที่นัง่ตามเง่ือนไข 

 

*** ก่อนตดัสินใจจองทวัร ์ควรอ่านเง่ือนไขการเดินทางอยา่งถอ่งแท ้จนเป็นท่ีพอใจ 

แลว้จงึวางมดัจาํเพ่ือประโยชนข์องทา่นเอง *** 

**พาสปอรต์ควรมีอายุไม่ตํา่กว่า 6 เดือนนบัจากวนัเดินทาง** 

ขอ้ควรทราบ : 

1. ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไม่ผ่านการตรวจพิจารณาจากด่านตรวจคนเขา้เมือง (ต.ม.)ในการ เขา้-ออกทั้งประเทศไทยและ

ประเทศเกาหลีใต ้อนัเน่ืองมาจากการกระทาํท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนีเขา้ออกเมือง หรือการถกูปฎิเสธใน

กรณีอ่ืนๆทุกกรณี ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบและไม่คืนค่าใชจ้่ายต่างๆทั้งส้ิน เน่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตัวแทน

บริษัทแลว้ 

2. การเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทั้งน้ีเน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ 

และสถานการณ์ในการเดินทางขณะน้ันแต่จะคาํนึงถึงความปลอดภยัในการเดินทาง และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็น

สาํคญั โดยไมท่าํใหม้าตรฐานของการบริการลดน้อยลง 

3. ขอความร่วมมือในการลงรา้นรัฐบาลตามโปรแกรมกาํหนด เช่น รา้นศูนยโ์สมรฐับาล, ศูนยส์มุนไพรบาํรุงตับศูนย์

สมุนไพรสนเข็มแดง, ศนูยเ์คร่ืองสาํอาง, Duty free ไมม่กีารบงัคบัซ้ือแต่อยา่งใด แต่ขอความกรุณาตอ้งลงใหค้รบทุกรา้น 

4. ทวัรน้ี์จดัใหเ้ฉพาะลกูคา้ท่ีประสงคจ์ะไปท่องเท่ียวตามรายการของทวัรทุ์กวนัเท่าน้ัน  หากท่านไม่สามารถร่วมทวัรทุ์กวนั 

แค่สมคัรมาร่วมทวัรเ์พียงเพื่อการใชต้ัว๋เคร่ืองบินและท่ีพกัในราคาพิเศษ  หากท่านไมแ่จง้ และปรากฏวา่ท่านไม่รวมทวัร์

ในบางวนั ทางบริษัทจะคิดค่าดาํเนินการในการแยกท่องเท่ียวเอง 300 USD (ก่อนซ้ือทวัร ์จะตอ้งแจง้ความประสงคท่ี์

เป็นจริง เพ่ือทางผูจ้ดัจะไดคิ้ดคา่บริการท่ีเหมาะสม) 
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ราคาทวัรน้ี์รวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยัดไปกลับพรอ้มกรุ๊ป นํ้ าหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กิโลกรัมต่อท่าน/ห้ิวข้ึนเคร่ืองได ้7 

กิโลกรมั 

 คา่ภาษีสนามบินทุกแหง่ 
 โรงแรมระดบั 3 ดาว พกัหอ้งละ 2 – 3 ท่าน จาํนวน 3 คืน  

 บริการอาหารทุกมื้ อตามรายการระบุ 

 คา่เขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆตามรายการระบุ 

 คา่รถรบั-ส่งและนําเท่ียว พรอ้มหวัหน้าทวัรช์าํนาญงานและมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ตลอดการเดินทาง 

 คา่ประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 

อตัราน้ีไม่รวม 

 ค่าทิปไกด ์และคนขบัรถ ประมาณ  50,000 วอนหรือ 1,600 บาท ตอ่ท่านตลอดทริป สว่นหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แต่

ความพึงพอใจ 

 คา่ใชจ้า่ยส่วนตวัอ่ืนๆ เชน่ หนังสือเดินทาง คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรีด คา่อาหารเคร่ืองด่ืมนอกเหนือรายการ  

 คา่ภาษีมลูคา่เพ่ิม 7 % และ หกั ณ ท่ีจา่ย 3 %    

 คา่น้ําหนักกระเป๋าเกิน 20 กิโลกรมั  /  คา่วซ่ีาสาํหรบัหนังสือเดินทางต่างดา้ว หรือชาวต่างชาติ 

หมายเหต ุ

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทาง หรือ เปล่ียนแปลงราคา ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไมถึ่ง 20 คนข้ึนไป 

 ในกรณีท่ีสายการบินประการปรบัขึ้ นภาษีน้ํามนั ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าภาษีน้ํามนัเพ่ิมตามความ

เป็นจริง 

 ตัว๋เคร่ืองบินท่ีออกเป็นกรุ๊ปไมส่ามารถเล่ือนวนัเดินทางหรือขอคืนเงินได ้

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลง หรือสลบัรายการท่องเท่ียวตามความเหมาะสม ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสยั หรือ

เหตุการณท่ี์อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะคาํนึงถึงความปลอดภยัและผลประโยชน์ของคณะผูเ้ดินทาง

เป็นหลกั 

 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิน หากเกิดเหตุการณ์สุดวิสัย เช่น ความล่าชา้จากสายการบิน การยกเลิกเท่ียวบิน 

การเมือง การประทว้ง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล ปัญหาจราจร อุบติัเหตุ ภยัธรรมชาติ หรือทรพัยสิ์นสูญหายอนั

เน่ืองมาจากความประมาทของตวัท่านเอง หรือจากการโจรกรรม และอุบติัเหตุจากความประมาทของตวัท่านเอง 

 กรณีท่ีสถานท่ีท่องเท่ียวใดๆ ท่ีไม่สามารถเขา้ชมไดเ้น่ืองจากเหตุสุดวิสยั สภาพอากาศ เหตุการณท่ี์อยู่เหนือการควบคุม

ของบริษัทฯ เป็นตน้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทั้งส้ิน 

 กรณีท่ีท่านสละสิทธ์ิในการใชบ้ริการใดๆ หรือไม่เขา้ชมสถานท่ีใดๆ ก็ตามท่ีระบุในรายการท่องเท่ียว หรือไม่เดินทาง

พรอ้มคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมค่ืนคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งในประเทศไทย และในต่างประเทศมีปฏิเสธมิใหเ้ดินทางเขา้-ออกตามประเทศท่ีระบุไว ้ 

เน่ืองจากการครองครองส่ิงผิดกฎหมาย ส่ิงของตอ้งหา้ม เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ว่าดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตาม

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นค่าทวัรไ์มว่า่กรณีใดก็ตาม  
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 กรณีท่ีท่านใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ําเงิน) เดินทางเพ่ือการท่องเท่ียวกบัคณะทวัร ์หากท่านถูกปฏิเสธในการ

เขา้-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นคา่ทวัรแ์ละรบัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน 

 เมื่อท่านตกลงชาํระเงินมดัจาํหรือคา่ทวัรท์ั้งหมดแลว้ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรบัเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด 

เง่ือนไขการชาํระเงิน 

โอนเงินมดัจาํจาํนวน 10,000 บาท  เขา้บญัชีท่ีแจง้ไว ้ส่วนท่ีเหลือชาํระกอ่นวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนั  

ชื่อบญัช ี นายวฒันา วริิยะกติติ    บญัชีออมทรพัย ์

- ธนาคารกสิกรไทย   สาขา ซอยจารุรตัน์    เลขท่ีบญัช ี071-2-80018-6  

- ธนาคารไทยพาณิชย ์  สาขา ซอยลาซาล    เลขท่ีบญัช ี221-2-20230-1  

เมื่อทาํการโอนเงินแลว้ กรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินพรอ้มแจง้ช่ือ-นามสกุล อายุ (เพื่อใชใ้นการทาํประกนัการเดินทาง) และ

เบอรโ์ทรศพัทติ์ดต่อ พรอ้มระบุโปรแกรมทวัร ์มาท่ี 02-748-7330  

การจองจะมีผลสมบูรณ ์ก็ตอ่เม่ือมีการโอนเงินมดัจาํเรียบรอ้ยแลว้เทา่นั้น  

 กรณีลกูคา้ทาํการจองภายในระยะเวลาคงเหลือไม่ถึง 15 วนั ก่อนออกเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บ

คา่ทวัรเ์ต็มจาํนวน 100% 

เง่ือนไขการยกเลิก 

 ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 40 วนั ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยดึมดัจาํเต็มจาํนวน 

 ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 31 วนั ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาทวัรท์ั้งหมด 

 กรณีกรุ๊ปท่ีเดินทางชว่งวนัหยุด เทศกาลต่างๆ เชน่ ปีใหม ่สงกรานต ์เป็นตน้ ทางบริษัทฯ ตอ้งมีการการนัตีมดัจาํท่ีนัง่กบั

ทางสายการบิน รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น Charter Flight และโรงแรมท่ีพกัต่างๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่ามดั

จาํ หรือ คา่ทวัรท์ั้งหมด ไมว่า่ยกเลิกกรณีใดก็ตาม 

 เมื่อออกตัว๋แลว้ หากทา่นมีเหตบุางประการทาํใหเ้ดินทางไม่ได ้ไม่สามารถขอคืนค่าตัว๋ได ้เน่ืองจากเป็นนโยบายของ

สายการบิน 

ขอ้แนะนาํเพ่ิมเติม สาํหรบัผูเ้ดินทางไปทอ่งเที่ยวประเทศเกาหลีใต ้

1. ผูเ้ดินทางท่ียงัคงสภาพการเป็นนักศึกษา กรุณาเตรียมใบรบัรองการเป็นนักศึกษาจากสถาบนัการศึกษาเป็นภาษาองักฤษ
ติดตวัไปดว้ยอาจจะตอ้งใชใ้นบางกรณี 

2. ผูเ้ดินทางท่ีเป็นขา้ราชการ พนักงานรฐัวิสาหกิจ และพนักงานบริษัทเอกชนต่างๆ กรุณาเตรียมบตัรประจาํตวัขา้ราชการ 

หรือใบรบัรองการทาํงานเป็นภาษาองักฤษอาจจะตอ้งใชใ้นบางกรณี 

3. ผูเ้ดินทางท่ีทาํเล่มพาสปอรต์ใหม่เน่ืองจากเล่มเก่าหมดอายุใหพ้กหนังสือเดินทางเล่มเก่าติดตัวไปดว้ยอาจจะตอ้งใชใ้น
บางกรณีกรุณาพกบตัรเครดิต (ถา้มี) และเงินสดติดตวั ทั้งเงินวอนและเงินสกุล USD กองตรวจคนเขา้เมอืงอาจจะขอดูใน

บางกรณี อ่านเอกสารโปรแกรมทวัรใ์นละเอียดชดัเจน ทั้งสถานท่ีท่องเท่ียว,เท่ียวบิน,วนัเดินทาง เพ่ือประโยชน์แกต่วัท่าน

เองในกรณีท่ีตอ้งตอบคาํถามท่ีด่าน 
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เอิรธ์ แทรเวล  แอนด ์ออรแ์กนไนซเ์ซอร ์(ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาํเท่ียวเลขท่ี11/06694) 

793 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 

โทร. 02 361 2955   แฟกซ ์ 02 748 7330   Hotline:   086 344 4221 / 081 407 7387 เล็ก   

Email:      info@earththaitravel.com     Website: www.earththaitravel.com 

 

แผนท่ีบา้นเอิรธ์    ท่านสามารถโหลดแผนท่ีจาก www.earththaitravel.com 

ตดิตามข่าวสาร เอิรธ์ แทรเวล ทางเฟสบุคแบบง่ายๆ 

1.พิมพ ์เอิรธ์ แทรเวล หรือเขา้ท่ี WWW.FACEBOOK.COM/EARTHTRAVEL793 

2.รว่มกด ท่ีหน้าแฟนเพจ  

3.รบัขอ้มลูขา่วท่องเท่ียว แพคเกจทวัรต่์างประเทศ ตัว๋เคร่ืองบินราคาพิเศษ 

********************************************* 

ตดิตามข่าวสาร เอิรธ์ แทรเวล ทางไลนแ์บบง่ายๆ 

Line ID : @earthtravel (มี @ขา้งหนา้)  

หรือ สแกน QR Code (http://goo.gl/Eqi9vh)  

 


