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 ชมความน่ารักและความสวยงามของหมูบ่า้นเทพนยิาย 

 สมัผัสวฒันธรรมจนีในเกาหล.ี..อนิชอนไชน่าทาวน์ 

 The Garden of Morning Calm สวนพันธุไ์มแ้ละดอกไมน้านาชนดิ 

 ชอ้ปป้ิงอยา่งจใุจทีต่ลาดเมยีงดงและถนนฮงอกิ แหลง่ช็อบป้ิงทีข่ ึน้ชือ่ทีส่ดุของเกาหล ี

 อสิระเลน่สกทีา้ลมหนาว....เพลดิเพลนิกับลานหมิะทีก่วา้งใหญ 

 

 
เสน้ทางการเดนิทาง 

กรงุเทพ เชา้ เทีย่ง คํา่  

1. กรงุเทพฯ - สนามบนิอนิชอน ✈ O O 

Ritz Suwon หรอื

เทยีบเทา่  3* 

หรอืเทยีบเทา่ 

2. 
หมูบ่า้นเทพนยิาย - อนิชอนไชนา่ทาวน ์-  The Garden of 
Morning Calm   

O O O 
Inter City Hotel 3* 
หรอืเทยีบเทา่ 

3. 
อสิระเลน่สก ี- ไรส่ตอเบอรี-่สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์- Cosmetic 

Shop-Duty Free - ถนนฮงอกิ 
O O X 

Inter City Hotel 3* 

หรอืเทยีบเทา่ 

4. 
พระราชชางดอ๊กคงุ  - นํา้มนัสนเข็มแดง–พลอยอเมทสิ- ศนูยโ์สม - 

ศนูยส์มุนไพรเกาหลี- โซลทาวเวอร ์- ชอ้ปป้ิงเมยีงดง 
O O ✈  

5. ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต -อนิชอน– กรงุเทพฯ O X X  

 
 

เกาหลSีnow Special Winter 
5 วนั 3 คนื 

โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์(XJ) 
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โปรแกรมการเดนิทาง  

 

วนัที ่1: กรงุเทพ - อนิชอน 

23.30 น. 

คณะมาพรอ้มกนัที ่สนามบนิดอนเมอืง อาคาร 1 ช ัน้ 3 เคานเ์ตอร ์2 สายการบนิ ไทยแอรเ์อเชยี

เอ็กซ ์(Thai Air Asia X)เชค็อนิกรุ๊ปของสายการบนิโดยมเีจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรับ และอํานวยความ

สะดวก 

 

วนัที ่2: กรงุเทพฯ– สนามบนิอนิชอน– The Garden of  Morning Calm – ซูวอน 

02.50 น. 
 

ออกเดนิทางสู ่เมอืงอนิชอนประเทศสาธารณรฐัเกาหลใีต ้โดยสายการบนิ ไทยแอรเ์อเชยี

เอ็กซ ์(Thai Air Asia X) เทีย่วบนิที ่XJ708 

*ขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ั่งบนเครือ่งเนือ่งจากตอ้งเป็นไปตามระบบของสายการบนิซึง่ระบบการจองที่

น่ังเป็นแบบสุม่ทีน่ั่งวา่ง หากทา่นมคีวามประสงคท์ีจ่ะระบทุีน่ั่งบนเครือ่ง หรอืเปลีย่นทีน่ั่ง จะมคีา่ใชจ้า่ย

เพิม่เตมิ สามารถดอูตัราคา่บรกิารไดจ้ากทา้ยรายการนี*้  

 
 

เดนิทางถงึทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอนสาธารณรัฐเกาหลใีตเ้วลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 2 

ชัว่โมง (เพือ่ความสะดวกในการนัดหมายกรณุาปรับนาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถิน่) นําทา่นผา่นพธิกีาร

ตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรแลว้ 

กลางวนั 
        บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร “จาจงัเมีย่น”หรอืบะหมีดํ่าเป็นอาหารทีไ่ดรั้บความนยิม

เป็นอยา่งมากในเกาหลแีละอาหารทีพ่บเห็นบอ่ยครัง้ในซรียีภ์าพยนตรเ์กาหลดีังหลายๆเรือ่ง 

บา่ย 
 
 
 
 

นําทา่นสู่หมูบ่า้นเทพนยิาย หรอื "ดงฮวามาอลึ " (ภาษาเกาหลแีปลวา่หมูบ่า้นเทพนยิาย ) ถกูตกแตง่
ประดับประดาและวาดสสีนัใหห้มู่ บา้นแสนจะธรรมดา
กลายเป็นหมูบ่า้นแหง่เทพนยิายมนียิายโดง่ดังหลายเรือ่ง
อาทเิชน่สโนวไ์วทก์บัคนแคระทัง้ 7 , หนูนอ้ยหมวกแดง , ปี
เตอรแ์พน , อะลาดนิกบัตะเกยีงวเิศษฯลฯรวมอยูใ่นหมูบ่า้น
แหง่นีจ้ากนัน้ใหท้า่นอสิระเดนิเลน่ยา่น อนิชอนไชนา่ทาวน์  
จากนัน้ นําทา่นสูT่he Garden of Morning Calmสวน
แหง่นีต้ัง้อยูท่ีเ่มอืงกาพยอง จังหวัดคยองกโีดเป็นสวนของ
เอกชนขนาดใหญท่ีเ่ต็มไปดว้ยพันธุไ์มแ้ละดอกไมน้านาพันธุ์
มากกวา่ 5,000 ชนดิและเป็นสวนทีเ่กา่แกท่ีส่ดุของเกาหล ี
เปิดใหเ้ขา้ชมตลอดทัง้ปีแตล่ะชว่งฤดทูีน่ีจ่ะมกีารจัดเทศกาล
ดอกไมช้นดิตา่งๆ เ ปลีย่นไปตามฤดกูาล ภายในสวนมธีมีด
อกไมก้วา่ 20 ธมีและมรีา้นอาหารรา้นเครือ่งดืม่ใหบ้รกิาร 
***ชว่งฤดหูนาวจะมกีารจัดงาน  Lighting Festival จัดแสดงไฟ ใหท้า่นไดช้มเทศกาลโคมไฟ ประดับ

ประดาทัง้สวนใหส้วา่งสไวสสีนัตระการ  

หมายเหต ุกําหนดการจัดแสดงไฟ ยงัไมท่ราบแน่ชดั*** 

คํา่ 

 
 

           บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารบรกิารทา่นดว้ย “ชาบชูาบู”อาหารพืน้เมอืงของคาบสมทุร

เกาหลตีัง้แตส่มยัมองโกเลยีบกุคาบสมทุรเกาหลลีักษณะคลา้ยสกุีห้มอ้ไฟของญีปุ่่ น โดยนําเครือ่งเคยีง

ตา่ง ๆ เชน่ผักหลากชนดิ เห็ดตามฤด ูโอเดง้ เบคอนหมทูีจั่ดเตรยีมไว ้มาจัดเรยีงใหส้วยงามในหมอ้ เวลา

ทาน เตมิน้ําซปุชาบปูรงุรสแลว้ตม้ใหเ้ดอืด แลว้จงึนําอดุง้สดลงตม้ สามารถรับประทานเป็นอดุง้รอ้น และ 

ทานพรอ้มขา้วสวยรอ้น น้ําจิม้ซอี ิว้เกาหล ีและเครือ่งเคยีงนานาชนดิ 

 

 

         นําคณะเขา้สูท่ีพั่ก   PACIFIC HOTEL ระดับ 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัที ่3: อสิระเลน่สก ี- ไรส่ตอเบอรี-่สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด-์Cosmetic Shop-Duty Freeถนนฮงอกิ 

เชา้        รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นําทา่นสุ ่สกรีสีอรท์ ใหท้า่นไดอ้สิระเพลดิเพลนิกบักจิกรรมตา่ง ๆ บนลานสก ีเพลดิเพลนิกบัลานหมิะ ที่
กวา้งใหญ ่และเนนิเลน่สกรีะดับตา่ง ๆ กระเชา้ลฟิท ์เนนิเขาเลน่สโนสเลด ทางรสีอรท์ยงัมหีลากหลาย
บรกิารอืน่ๆ สําหรับผูท้ีไ่มต่อ้งการเลน่สก ีเชน่  รา้นอาหาร คอฟฟ่ีชอ้ป ซปุเปอรม์าเก็ดไวบ้รกิาร 
(ราคาทัวรไ์มร่วมคา่เขา้ลานสก,ีชดุ,อปุกรณ์,รองเทา้,คา่ครฝึูกคา่อปุกรณ์การเลน่สกรีาคาประมาณ 50,000 
วอน ) 
***หมายเหตลุานสกบีางแหง่ไมส่ามารถเขา้ไปในลานสกไีดเ้พราะเนือ่งจากจะเป็นการรบกวนผูเ้ลน่สกี
หากตอ้งการเขา้ชมจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยในการเชา่อปุกรณ์ในการเลน่สก ี*** จากนัน้นําทา่นสู ่ ไรส่ตรอ
เบอรร์ี ่  ขอเชญิทา่นลิม้รสสตรอเบอรร์ีเ่กาหลสีดๆ พรอ้มชมบรรยากาศภายในไร ่ซึง่ทา่นจะไดพ้บกบัวถิี
ชวีติชาวไรส่ตรอเบอรร์ีข่องเกาหลวีา่มวีธิกีารปลกูอยา่งไรจงึไดผ้ลสตรอเบอรร์ีท่ีข่นาดใหญเ่ป็นพเิศษ และ
หวานหอมชวนน่ารับประทานเป็นทีช่ ืน่ชอบของชาวเกาหลเีอง และชาวตา่งชาต ิและยงัเป็นผลไมส้ง่ออก
ของประเทศอกีดว้ย ชมวธิกีารปลกู การดแูลรักษา และทา่นยงัสามารถเลอืกซือ้สตรอเบอรร์ีไ่ดจ้ากภายใน
ไรไ่ดอ้กีดว้ย 

 
 

 

กลางวนั            บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย “คาลบี”้หมยูา่งเกาหล ีเป็นอาหาร

พืน้เมอืงเกาหลทีีเ่ลือ่งชือ่และรูจั้กกนัดทีั่วโลก มรีสชาตอิอกหวาน นุ่มและกลมกลอ่ม นําหมสูเต๊กสว่นที่

ตดิกบักระดกู(เชือ่วา่เป็นสว่นทีอ่รอ่ยทีส่ดุ) ยา่งบนเตาถา่นแบบดัง้เดมิและตัดเป็นชิน้พอคํา หอ่ทานแบบ

เมีย่งคําไทย โดยใสน้ํ่าจิม้เตา้เจยีวและเครือ่งเคยีงทีช่อบหรอืขา้วสวยรอ้นตามทีช่อบ บรกิารเครือ่งเคยีง

ตา่งๆ 

บา่ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นําทา่นเดนิทางสู ่สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์ซึง่ถกูขนานนามวา่ดสินยีแ์ลนดเ์กาหล ีเป็นสวนสนุกกลางแจง้

ทีใ่หญท่ีส่ดุของประเทศโดยมบีรษัิทซมัซงุเป็นเจา้ของ ตัง้อยูท่า่มกลางหบุเขา ใหท้า่นไดอ้สิระเทีย่วชม

ทอ่งไปกบัโลกของสตัวป่์าซาฟาร ีชมไลเกอรแ์ฝดคูแ่รกของโลก ทีน่ีท่า่นจะพ บเจา้ป่าสงิโต และเสอื

สามารถอยูด่ว้ยกนัไดอ้ยา่งเป็นสขุ ชมความน่ารักของหมทีีส่ารถสือ่สารกบัคนขบัรถไดเ้ป็นอยา่งด ีหรอืเขา้

สูด่นิแดนแหง่เทพนยิาย สวนสีฤ่ด ูซึง่จะปลกูดอกไมเ้ปลีย่นไปตามฤดกูาล อกีทัง้ยงัสามารถสนุกกบัเครือ่ง

เลน่นานาชนดิ อาทเิชน่ สเปซทัวร ์รถไฟเหาะ และหนอนสะบดั ชมสวนดอกไมซ้ ึง่กําลังบานสะพร่ังอวด

สสีนัเต็มสวน (ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพอากาศ เดอืนมนีาคม - เมษายน เป็นสวนดอกทวิลปิ, เดอืนพฤษภาคม 

- เดอืนมถินุายน เป็นดอกกหุลาบ , เดอืนสงิหาคม -  เดอืนกนัยายน เป็นสวนดอกลลิลี่ , เดอืนตลุาคม -  

เดอืนพฤศจกิายน เป็นสวนดอกเบญจมาศ) ชมกจิกรรมและการแสดงตา่งๆ ทีจ่ัดตามตารางประจําวันดว้ย

บตัรเขา้ชมแบบ ONE DAY TICKET เลน่ไดท้กุเครือ่งเลน่ไมจํ่ากดัรอบ เลอืกชมและเลอืกซือ้ชอ้บป้ิงใน

รา้นคา้ของทีร่ะลกึตา่งๆอยา่งมากมายจากนัน้นําทา่นชม Cosmetic Shopศนูยร์วมเครือ่งสําอางคช์ือ่ดัง

ของเกาหล ีมากมายหลายแบรนดด์ัง จากนัน้นําทา่นชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีทีห่า้ง Duty Free จากนัน้

ใหท้า่นอสิระ ชอ้ปป้ิงถนนฮงอกิ แหลง่ชอ็ปป้ิงสดุฮติของวัยรุน่เกา่หลใีนกรงุโซล มสีนิคา้ศลิปะมากมาย

ใหท้า่นเลอืกชอ็ป 

คํา่ 

 

 

 

        บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย “จมิดกั”ไกอ่บซอี ิว๋ดําวุน้เสน้เมนูพืน้เมอืง 

ดัง้เดมิของเมอืงอนัดงปัจจบุนัไดรั้บความนยิมอยา่งแพรห่ลายและรสชาตขิองจมิดักก็เป็นทีถ่กูปากถกูลิน้ 

คนไทยเป็นอยา่งยิง่. 

          นําคณะเขา้สูท่ีพั่ก   Inter City Hotel ระดับ 3ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัที ่4: 
พระราชชางดอ๊กคงุ- นํา้มนัสนเข็มแดง–พลอยอเมทสิ- ศนูยโ์สม - ศนูยส์มนุไพรเกาหล-ี 
โซลทาวเวอร ์- ชอ้ปป้ิงเมยีงดง 

เชา้ 
       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 
 

นําทา่นชม พระราชชางดอ๊กคงุพระราชวังทีส่วยงามและ
ทรงคณุคา่ทีส่ดุในประวัตศิาสตรเ์กาหลเีป็นหนึง่ในหา้
พระราชวังทีสํ่าคัญทีส่ดุของเกาหล ีและพระราชวังทีส่รา้ง
หลังจากพระราชวังเคยีงบกกงุนําทา่นสู ่ นํา้มนัสนเข็มแดง
เป็นการสกดัจากใบสนเข็มแดงบรสิทุธิ ์100% ซึง่สรรพคณุ
ของน้ํามนัสนเข็มแดงนัน้มปีระโยชนอ์ยา่งมากมายทัง้ชว่ย
ละลายคลอเรสเตอรอลและไขมนัทีอ่ดุตันในเสน้เลอืดลด
ระดับน้ําตาลในเลอืดชว่ยขบัสารพษิออกจากรา่งกายใน
รปูแบบของเสยีเชน่เหงือ่ปัสสาวะอจุจาระชว่ยลา้งสารพษิ
หรอืดท็ีอกซเ์ลอืดใหส้ะอาดเพิม่การไหลเวยีนของเลอืดไดส้ะดวกขึน้ชว่ยเพิม่ภมูติา้นทานใหก้บัรา่งกาย
บํารงุผวิพรรณใหส้ดใสจากภายในและลดอตัราเสีย่งในการเกดิโรคมะเร็งจากนัน้นําทา่นสู ่โรงงาน
พลอยอเมทสิ หรอื พลอยสมีว่ง ทีม่ชี ือ่เสยีงของประเทศเกาหล ี ซึง่ชาวโสมเชือ่วา่ถา้ไดม้พีลอยชนดินี้
ตดิตัวไว ้จะทําใหม้โีชคลาภและสิง่ดีๆ เกดิขึน้กบัชวีติ 

เทีย่ง 

           บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบรกิารทา่นดว้ย เมน“ูซมัเกทงั”เป็นอาหารวังใน
สมยักอ่นปัจจบุนัเป็นอาหารเลือ่งชือ่ของเมอืงหลวงเชือ่กนัวา่บํารงุและเสรมิสขุภาพเสริฟ์ทา่นละ 1 ตัวใน
หมอ้ดนิรอ้นภายในตัวไกจ่ะมขีา้วเหนยีวรากโสมพทุราแดงเกาลัดเสริฟ์พรอ้มเครือ่งเคยีงเสน้ขนมจนีเหลา้
โสมพรกิไทยดําและเกลอื 

บา่ย 
 
 
 
 

นําทา่นสู ่ศนูยโ์สม ซึง่รัฐบาลรับรองคณุภาพวา่ผลิตจากโสมทีม่อีาย ุ6 ปี ซึง่ถอืวา่เป็นโสมทีม่คีณุภาพดี

ทีส่ดุ ชมวงจรชวีติของโสมพรอ้มใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้โสมทีม่คีณุภาพดทีีท่ีส่ดุและราคาถกูกวา่ไทยถงึ 2 

เทา่ เพือ่นําไปบํารงุรา่งกาย หรอืฝากญาตผิูใ้หญท่ีท่า่นรักและนับถอืนําทา่นชม ศนูยย์าสมนุไพรเกาหลี  

ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้เลอืกชม สมนุไพรฮอตเกนามขูองเกาหล ีทีนํ่ามาแปรรปูเป็นรปูแบบตา่งๆ ทีม่สีรรพคณุ

รักษาโรค และบํารงุรา่งกาย นําทา่นชม โซลทาวเวอร์ 1 ใน 18 หอคอยเมอืงทีส่งูทีส่ดุในโลกมคีวามสงู

ถงึ 480 เมตร เหนอืระดับน้ําทะเล นําทา่นสามารถชมทัศนยีภาพของ กรงุโซลจากยอดโซลทาวเวอร์ ได ้

รอบทศิ 360 องศาโดยสามารถมองไดถ้งึเขาพกูกัซนั และถา้หันไปยงัทศิตรงขา้ม ก็จะเห็นไกลไปถงึ

แมน้ํ่าฮนักงั *** ราคาไมร่วมคา่ขึน้ลฟิท์  ***จากนัน้ใหท้า่น ชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย ณ ตลาดเมยีงดง 

แหลง่รวมวัยรุน่ยา่นสยามสแควร ์โดยเฉพาะอยา่งยิง่เป็นแหลง่รวมเครือ่งสําอางคช์ือ่ดั ง อาท ิ Etude, 

Skinfood, The Face Shop, Misshaเป็นตน้ 

คํา่ 
       อสิระอาหารคํา่เพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลาชอ้ปป้ิงของทา่น 

 
         นําคณะเขา้สูท่ีพั่ก Inter City Hotel ระดับ 3ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่4: ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต -อนิชอน – กรงุเทพฯ 

เชา้ 
รับประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตคาร 

 
 

นําทา่นสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน เพือ่นําทา่นเดนิทางกลับสู ่กรงุเทพฯ โดยระหวา่งทางนําทา่นช ้

อปป้ิงที ่ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต  ซึง่มสีนิคา้ตา่งๆ มากมายใหเ้ลอืกซือ้หาเป็นของฝาก เชน่ กมิจ ิบะหมีก่ ึง่

สําเร็จรปู สาหรา่ย ขนมขบเคีย้ว ลกูอม ผลไมต้ามฤดกูาลและของทีร่ะลกึตา่งๆจากนัน้ นําทา่นสู ่ทา่อากาศ

ยานนานาชาตอินิชอน เพือ่นําทา่นเดนิทางกลับสู ่กรงุเทพฯ โดยระหวา่งทางนําทา่นชอ้ปป้ิงที ่ซุปเปอร์

มารเ์ก็ต  ซึง่มสีนิคา้ตา่งๆ มากมายใหเ้ลอืกซือ้หาเป็นของฝาก เชน่ กมิจ ิบะหมีก่ ึง่สําเร็จรปู สาหรา่ย ขนม

ขบเคีย้ว ลกูอม ผลไมต้ามฤดกูาลและของทีร่ะลกึตา่ง  ๆ

11.15 น.  
นําทา่นเดนิทางกลับสู ่กรุงเทพฯโดยสายการบนิ ไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์(Thai Air Asia X) เทีย่วบนิทXJ701 

14.50 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ  

 

 



   
                                                

ICN-XJ025  DEC 60    หนา้ 5 จาก 9 

  
                                                                                                                 

 

พาสปอรต์จะตอ้งมอีายกุอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน 

ในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้ทีก่รงุเทพฯ และทีป่ระเทศสาธารณรฐัเกาหลใีต ้ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอื

เขา้ประเทศ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใด  ๆทิง้ส ิน้ 

 

หมายเหต ุ **  บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ  ท ัง้ไปและกลบัโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสายการบนิ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการเพือ่ความเหมาะสมไมว่า่จะ

เกดิจาก  ความขดัขอ้งของ ยานพาหนะหรอืมเีหตหุนึง่เหตใุดจนทําใหไ้มส่ามารถดาํเนนิการตาม

หมายกําหนดการได้  โปรแกรมการเดนิทางเปลีย่นแปลงตามค วามเหมาะสม หรอืเปลีย่นแปลงรายการ

ทอ่งเทีย่วบางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเทีย่วบางรายการ และจะตอ้งมจีํานวนผูโ้ดยสารจํานวน 10  ทา่น

ขึน้ไปจงึออกเดนิทาง 

 

กําหนดการเดนิทาง 

ราคา 

ผูใ้หญ ่

(หอ้งละ2 

ทา่น) 

เด็กอายตุํา่

กวา่ 12  ปี 

พกักบัผูใ้หญ ่

1 ทา่น 

เด็กอายตุํา่

กวา่ 12 ปี 

พกักบั

ผูใ้หญ ่2 

ทา่น มเีตยีง

เสรมิ 

เด็กอายตุํา่

กวา่ 12 ปี 

พกักบัผูใ้หญ ่

2 ทา่น ไมม่ี

เตยีงเสรมิ 

 

พกัเดีย่ว 

เพิม่ 

ราคาไม่

รวมต ัว๋

เครือ่งบนิ 

 

วนัที ่ 

29 ธ.ค.60-02 ม.ค.61 

30 ธ.ค.60-03 ม.ค.61 

(วันหยดุขึน้ปีใหม)่ 

28,900.- 28,900.- 28,900.- 28,900.- 7,900.- 9,900.- 

 

ราคาเด็ก INFANT 5,000 บาท ไมร่วมคอม 

 

** ลกูคา้ทีบ่นิกบัสายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซม์เีงือ่นไขเพิม่ตามรายละเอยีดดา้นลา่ง ** 
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1.สายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซใ์ชร้ะบบการจองทีน่ั่งเป็นแบบสุม่ทีน่ั่งวา่ง อาจจะทําใหค้รอบครัวทีม่าดว้ยกนัไมไ่ด ้

น่ังตดิกนัหากลกูคา้เทา่ไดป้ระสงคจ์ะจองทีน่ั่งตดิกนัจะมรีายละเอยีดการคา่ใชจ้า่ยในการซือ้ทีน่ั่งเพิม่…ดังนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต.ุ..สาํหรบัผูโ้ดยสารทีต่อ้งการน ัง่ในโซน Quiet Zone และ บรเิวณทางออกฉุกเฉนิจะตอ้งมี

คณุสมบตัติามเกณฑด์งัตอ่ไปนี ้

- ผูโ้ดยสารจะตอ้งมอีาย ุ10 ปีข ึน้ไป สาํหรบัทีน่ ัง่ Quiet Zone 

- ผูโ้ดยสารทีไ่มไ่ดเ้ดนิทางรว่มกบัผูโ้ดยสารทีม่อีายตุํา่กวา่ 10 ปี (เด็กหรอืทารก) 

- มคีวามพรอ้มทางดา้นรา่งกายและจติใจเพือ่ทีจ่ะชว่ยเหลอืลกูเรอืในกรณีฉุกเฉนิ 

- สามารถเขา้ใจคาํแนะนําในกรณีฉุกเฉนิฉบบัพมิพ/์คาํพดูได ้

- อาย ุ15 ปีข ึน้ไป สาํหรบัทีน่ ัง่บรเิวณทางออกฉุกเฉนิ 

- ไมใ่ชผู่ท้ ีก่าํลงัต ัง้ครรภ ์

- ไมไ่ดซ้ือ้ทีน่ ัง่เสรมิ 

สําหรบัเหตผุลดา้นความปลอดภยั ทางสายการบนิขอสงวนสทิธิใ์นการกําหนดทีน่ ัง่ใหมบ่นเครือ่ง หากผูโ้ดยสาร

ไมม่คีณุสมบตัติามเกณฑท์ีก่ลา่วไวข้า้ง 
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2. ทางแอรเ์อเชยีมนํีา้หนกักระเป๋าใหท้า่นละ 20 กก. ตอ่ 1 เทีย่วการเดนิทาง ทา่นใดประสงคจ์ะซือ้นํา้หนกัเพิม่

กรณุาแจง้เจา้หนา้ที ่ณ วนัจองทวัร.์..อตัราคา่สมัภาระตามรายละเอยีดดา้นลา่ง.. 

3.  สว่นลกูคา้ทีจ่ะซือ้อปุกรณ์ทีเ่ก ีย่วกบัการกฬีา อาทเิชน่ ไมก้อลฟ์ ตอ้งซือ้คา่สมัภาระเป็นคา่อปุกรณ์กฬีา

เพิม่เตมิแยกจากคา่สมัภาระ ตามรายละเอยีดดา้นลา่ง  

นํา้หนกัขาไป /กลบั 20 KG 25 KG 30 KG 40 KG 

ราคา [จา่ยเพิม่] บาท - 350.- 550.- 1,490.- 

คา่อปุกรณ์กฬีา 900.- 1,150.- 1,250.- 1,550.- 

** ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มร่บัซือ้นํา้หนกัเพิม่หลงัจากทําการจองแลว้ ถา้ลกูคา้มนํีา้หนกัเกนิกําหนดตอ้ง

จา่ยคา่สมัภาระเพิม่หนา้เคานเ์ตอรต์ามอตัราทีส่ายการบนิกําหนดคอื... 

- ออกเดนิทางจาก สนามบนิดอนเมอืง นํา้หนกัเกนิกวา่กําหนด คดิกโิลละ 500 บาท / ทา่น / เทีย่ว 

ออกเดนิทางจาก สนามบนิอนิชอน นํา้หนกัเกนิกวา่กําหนด คดิกโิลละ 18,000 วอน / ทา่น / เทีย่ว 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่บตัรโดยสารชัน้ทัศนาจรไป – กลับ (ตั๋วกรุ๊ป) รวมภาษี สนามบนิและภาษีน้ํามนัไวเ้รยีบรอ้ยแลว้ 

**คา่ภาษีน้ํามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ ณ วันที ่ 1 สงิหาคม พ .ศ. 2556 และทา่นตอ้งชําระเพิม่เตมิ ในกรณีทีท่าง

สายการบนิมกีารเรยีกเก็บเพิม่** 

2. คา่ทีพ่ัก 3 คนื หอ้งละ 2 - 3 ทา่น 

3. คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบ ุ

4. หัวหนา้ทัวร ์หรอืมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ผูช้ํานาญเสน้ทางดแูลตลอดการเดนิทาง  

5. ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท  เสยีชวีติ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

6. สมัภาระน้ําหนักไมเ่กนิทา่นละ 20 กก.  

7. อตัรารวมคา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิคา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้ 

3. คา่น้ําหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิกําหนด 20 กโิลกรัม 

4. วซีา่เขา้ประเทศเกาหล ีในกรณีทีผู่เ้ดนิทางถอืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว หรอื ประเทศทีท่ีต่อ้งทําวซีา่เขา้ประเทศ

สาธารณรัฐเกาหลใีต ้คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซีา่ทา่นละ 1,400 บาท สําหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้ง

ทําเรือ่งแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเทา่นัน้กอ่นการสง่เอกสารยืน่วซีา่ 

5. คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ประมาณ 35,000 วอน ตอ่ทา่นตอ่ทรปิ 

การเดนิทางจากประเทศไทยเขา้สูป่ระเทศเกาหลแีละพธิกีารเขา้เมอืง  

เอกสารทีค่วรเตรยีมกอ่นการเดนิทาง เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศเกาหลจีะพจิารณาใหเ้ฉพานักทอ่งเทีย่ว 

ทีม่าทอ่งเทีย่วโดยสจุรติเทา่นัน้ทีผ่า่นเขา้เมอืงได ้และพจิารณาจาก  

1. หลักฐานการทํางานประจําของนักทอ่งเทีย่ว ซึง่สมควรทีนํ่าตดิตัวไปแสดงดว้ย เชน่ บตัรพนักงาน นามบตัร 

จดหมายการทํางานภาษาองักฤษ (กรณีเดนิทางคนเดยีว) จดหมายรับรองออกโดยบรษัิทผูจ้ัดคณะ  

2. หลกัฐานการเงนิ ในระหวา่งการทอ่งเทีย่วประเทศเกาหลสีมควรทีจ่ะนําเงนิสดตดิตัวไปดว้ยประมาณ  300 เหรยีญ 

สหรัฐ หรอืประมาณ 300,000 วอน สําหรับการเดนิทาง 2   วัน (หากไมม่บีตัรเครดติคารด์) หากมบีตัรเครดติ 

ตา่งประเทศ เชน่ Visa Card, American Express, Dinners Club หรอื Master Card ตอ้งนําตดิตัวไปดว้ยหรอื 

หลักฐานการเงนิอืน่ใดทีจ่ะแสดงใหเ้จา้หนา้ทีท่ราบวา่ทา่นคอืนักทอ่งเทีย่ว 

3.ใบรับรองสถานศกึษาหากทา่นยงัอยูใ่นระหวา่งการศกึษาหรอืบตัรนักศกึษาและควรเดนิทางกบัผูป้กครอง เชน่ บดิา  

มารดา ป้า นา้ อา ทีม่นีามสกลุเดยีวกนั 

4. หากเป็นพาสปอรต์ใหม ่ควรนําพาสปอรต์เกา่เย็บเลม่คูก่บัพาสปอรต์ใหมห่รอืนําตดิตัวไปดว้ย 

5. การแตง่กายสขุภาพและแลดเูป็นนักทอ่งเทีย่ว ไมค่วรสวมใสร่องเทา้แตะ 
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การสํารองทีน่ ัง่ 

1. กรณุาสํารองทีน่ั่ง+ชําระเงนิมดัจําทา่นละ 10,000 บาท พรอ้มแจง้ชือ่+สกลุ เป็นภาษาองักฤษตามหนังสอื

เดนิทาง 

2.  คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื ชําระทัง้หมดกอ่นการเดนิทาง 15วัน 

3.  เมือ่ทา่นตกลงชําระเงนิคา่บรกิารไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับ

ในเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

เงือ่นไขการยกเลกิ 

1.  สําหรับผูโ้ดยสารทีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผา่นแลว้มกีาร

ยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มดัจําทัง้หมด 

2.  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-45 วันเก็บเงนิมดัจําท ัง้หมด 

3.  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7-14 วันเก็บคา่ใชจ้า่ย 80% ของราคาทัวร ์ตอ่ทา่น 

4.  ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 1-7 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 100% ของราคาทัวร ์

5. ยกเลกิการเดนิทางในวันเดนิทาง,ถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงทัง้จากประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐ

เกาหลใีต ้ไมม่กีารคนืเงนิท ัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆท ัง้ส ิน้ในกรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้จะตอ้งมี

ใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะทําการเลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไป แต่

ทัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อืคา่ธรรมเนยีมในการมดัจําตั๋วทา่นละ 10,000 บาทและ

คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ 

6.  ยกเวน้กรุป๊ทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีดัจํากบัสายการบนิหรอืคา่มดัจําทีพ่ักโดยตรง

หรอืโดยการผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Extra 

Flight และ Charter Flight จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจําหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

7.  กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้

ประเทศทีร่ะบไุวใ้นรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

 **สําคญั!! บรษิทั ทําธุรกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ ไมส่นบัสนนุใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศเกาหลี

ใตโ้ดยผดิกฎหมายและในข ัน้ตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ท ัง้ไทยและเกาหลใีต ้ข ึน้อยูก่บัการ

พจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ทา่น ัน้ ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง ทาง

มคัคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ ัง้ส ิน้** 

8.  เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง   

        พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจําคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

 

เงือ่นไขการเดนิทาง 

1.  บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2.  บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิัตแิละอืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนอื

การควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูทํา

รา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3.  หากทา่นถอนตัวกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบคนื

คา่บรกิารทีท่า่นไดช้ําระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4.  บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนือ่งมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย 

หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5.  รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดสํ้ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง 

และโรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม 

6.  ราคานีค้ดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจบุนั หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตั๋ว

เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7.  กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิาร

จากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะดําเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจัดบรกิาร

ทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหสํ้าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8.  มคัคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหคํ้าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทฯ กํากบัเทา่นัน้ 
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9.  หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อนัเนือ่งมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความ

ผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานที่

อืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีป่ระเทศไทย และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศที ่

 บรษัิทระบใุนรายการเดนิทาง  บรษัิทของสงวนสทิธไ์มค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใด ๆทัง้ส ิน้ 

11.  บรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้จีดุประสงคก์ารเดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่วเกาหลเีทา่นัน้ 

12.  เทีย่วบนิ และรายการทอ่งเทีย่วอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

13.  เมือ่ทา่นตกลงชําระเงนิคา่บรกิารไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับ

ในเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

14. โรงแรมทีพ่ักในประเทศเกาหลมีมีาตรฐานการกําหนดดาวและประเภทของทีพ่ักแตกตา่งกบัประเทศไทย โดย

โรงแรมทีพั่กทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการจัดหาโรงแรมโดยอา้งองิตามการจัดระดับดาวของประเทศเกาหลี

ตามทีร่ะบใุนรายการทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ โรงแรมทีป่ระเทศเกาหลโีดยสว่นใหญจ่ะเป็นแบบหอ้งพักคู ่(Twin หรอื

Double) ในกรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ3ทา่นขึน้อยูก่บัขอ้จํากดัของหอ้งพักและการวางรปูแบบของ

หอ้งพักของแตล่ะโรงแรม ซึง่มคีวามแตกตา่งกนัอาจจะทําใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพักตดิกนั และไมส่ามารถเสรมิ

เตยีงไดต้ามทีต่อ้งการโรงแรมหลายแหง่จะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากประเทศเกาหลอียูใ่นแถบทีม่ี

อณุหภมูตํิ่าเครือ่งปรับอากาศทีม่จีะใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

15. กระเป๋าสมัภาระตา่งๆถอืเป็นทรัพยส์นิสว่นตัวของทา่น ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบตอ่ความเสยีหายสญูหาย

ลา่ชา้ หรอือบุตัเิหตตุา่งๆ ใดๆทัง้สิน้ 

16. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ หากทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้ม

คณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจําคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้และถา้ทา่นตอ้งการ

แยกตวัออกจากกรุป๊ทวัรเ์พือ่ทอ่งเทีย่วเอง โดยไมล่งรา้นศนูยโ์สม, ศนูยส์มนุไพร, รา้นนํา้มนัสน, ศนูย์

เครือ่งสําอาง และรา้นพลอยอะเมทสิ ทางบรษิทัจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จากทา่นเป็นจํานวนเงนิ 

300 USD ตอ่ทา่น 

17. ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิร์าคานีเ้ฉพาะนกัทอ่งเทีย่วชาวไทยและทอ่งเทีย่วเป็นหมูค่ณะแบบ Join Tour 

เทา่น ัน้ กรณีตอ้งการตดักรุป๊เหมาโปรดสอบถามทางบรษิทัอกีคร ัง้หากเป็นนกัทอ่งเทีย่วชาวตา่งชาต ิ

หรอื พระสงฆ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทา่นละ 4,000 บาท 

18. ในระหวา่งทอ่งเทีย่วจะมชีา่งภาพมาถา่ยรปูและชว่ยดแูลอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง และ

ในวนัสดุทา้ยของการเดนิทางชา่งภาพจะนําภาพถา่ยมาจําหนา่ยหากวา่ทา่นใดสนใจสามารถซือ้ได้

แตถ่า้ทา่นใดไมส่นใจก็ไมต่อ้งซือ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัความพงึพอใจของทา่น ทางบรษิทัทวัรไ์มม่กีารบงัคบั

ใหซ้ือ้แตอ่ยา่งใดแตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหนา้เพือ่ใหผุ้เ้ดนิทางไดร้บัทราบ 

19. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯกอ่นทกุคร ัง้ม ิ

เชน่น ัน้ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆท ัง้ส ิน้ 

 

 

 


