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ก ำหนดวนัเดนิทำง: กรกฎำคม 60 

26-30 ก.ค. 60 (วันเฉลมิพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจา้อยูหั่ว) 
14,900.- 

 

ตำมรอยสถำนที่ท่องเที่ยวสุดฮติย้อนรอยซรียี์เกำหลอีนัโดง่ดงั ณ เกำะนำม ิ

ชมควำมนำ่รกัและควำมสวยงำมของ หมูบ่ำ้นเทพนยิำยดงฮวำมำอลึ 

ขึน้ตกึ G-Towerพรอ้มชมวิวบรรยากาศรอบๆเมืองซองโด  

ชอ้ปป้ิงอยา่งจใุจอยา่งนอ้ย 3 ช่ัวโมงขึน้ไป  ที ่ตลำดเมยีงดง  

พาทา่นคลอ้งกญุแจคูรั่ก ที ่โซลทำวเวอรช์มวิว กรุงโซลแบบ 360 องศา 

 โปรแกรมกำรเดนิทำง เชำ้ เท ีย่ง ค ่ำ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรุงเทพฯ - สนามบนิอนิชอน  

2 
อนิชอน– หมู่บา้นเทพนยิายดงฮวามาอลึ - สวนซองโด - Songdo 

central park  - G-Tower –  เกาะนาม ิ-โซล 
X O O 

Inter City Hotel 

หรอืเทยีบเท่า 

3 
สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์-ศูนย์โสม- ศูนย์สมุนไพรเกาหล-ีCosmetic 

Shop - Duty Free -ชอ้ปป้ิงถนนฮงอกิ 
O O O 

Inter City Hotel 

หรอืเทยีบเท่า 

4 
โซลทาวเวอร ์-พระราชวังชางด๊อกกุง -น ้ามันสนเข็มแดง - พลอยอ

เมทสิ –ตลาดเมยีงดง 
O O X 

Benikea Incheon 

Hotel หรอืเทยีบเท่า 

5 ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต– อนิชอน– กรุงเทพ O X X  

เกำหล ีSuper Hot price 
5วนั 3 คนื (XJ) 

โดยสำยกำรบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์ 
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วนัที่แรก กรุงเทพ - อนิชอน 

23.30 น. คณะมาพรอ้มกันที ่สนำมบนิดอนเมอืง อำคำร 1 ช ัน้ 3 เคำนเ์ตอร ์4 สำยกำร
บนิ ไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์(Thai Air Asia X)เช็คอนิกรุ๊ปของสายการบนิโดยมี
เจา้หนา้ที ่ใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวก 

 

วนัที่สอง     อนิชอน–หมูบ่ำ้นเทพนยิำยดงฮวำมำอลึ-สวนซองโด - Songdo central park 
                  Songdo G-Tower – เกำะนำม ิ-  โซล 

02.20 น. 
 

ออกเดินทางสู่ เมอืงอินชอนประเทศสำธำรณรฐัเกำหลีใต ้โดยสำยกำรบิน 
ไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซ์ (Thai Air Asia X) เท ีย่วบนิที ่XJ700 
*ขอสงวนสิทธิใ์นการเลอืกทีน่ั่งบนเครือ่งเนือ่งจากตอ้งเป็นไปตามระบบของสาย
การบนิซึง่ระบบการจองทีน่ั่งเป็นแบบสุ่มที่น่ังว่าง หากท่านมคีวามประสงคท์ ีจ่ะระบุ
ท ีน่ั่งบนเครือ่ง หรอืเปลีย่นที่น่ัง จะมค่ีาใชจ่้ายเพิ่มเตมิ สามารถดูอัตราค่าบรกิารได ้
จากทา้ยรายการนี*้ 

 

09.40น. 
 
 

เดนิทางถงึทำ่อำกำศยำนนำนำชำตอิินชอนสาธารณรัฐเกาหลีใตเ้วลาทอ้งถ ิ่น
เร็วกว่าประเทศไทย 2 ช่ัวโมง (เพื่อความสะดวกในการนัดหมายกรุณาปรับนาฬิกา
ของท่านเป็นเวลาทอ้งถ ิน่) น าท่านผ่านพิธกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรแลว้ 

 

กลำงวนั 
 
 

บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรบรกิำรท่ำนด้วย “จำจงัเมีย่น”หรือ

บะหมีด่ าเป็นอาหารทีไ่ดรั้บความนยิมเป็นอย่างมากในเกาหลแีละอาหารทีพ่บเห็น
บ่อยครัง้ในซรียี์ภาพยนตรเ์กาหลดัีงหลายๆเรือ่ง 

บะหมีด่ ำเกำหล ี

บำ่ย  
 

น าท่านสู่ หมู ่บ ้ำนเทพนิยำยหมู่บา้นเทพนยิายหรอื "ดงฮวามาอึล" (ภาษา
เกาหลแีปลว่าหมู่บา้นเทพนยิาย) ถูกตกแต่งประดับประดาและวาดสสัีนใหห้มู่บา้น
แสนจะธรรมดากลายเป็นหมู่บา้นแห่งเทพนยิายมนียิายโด่งดังหลายเรือ่งอาทเิช่นส
โนวไ์วทก์ับคนแคระทัง้7 , หนูนอ้ยหมวกแดง, ปีเตอรแ์พน, อะลาดินกับตะเกยีง
วเิศษฯลฯรวมอยู่ในหมู่บา้นแห่งนี้น าท่านสู่ สวนซองโด(Songdo Central 
Park, 송도센트럴파크)เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่สุดไฮเทคใจกลางโซน

ธุรกจิเกดิใหม่ท ีส่รา้งขึน้โดยมแีรงบันดาลใจจากเมอืงชือ่ดังต่างๆของโลกเช่นแมน
ฮัตตันเวนิชซดินยี์ปารสีนวิยอรค์และดูไบภายในมสีิง่อ านวยความสะดวกต่างๆครบ
ครันรวมทัง้กจิกรรมการพักผ่อนต่างๆทีน่่าสนใจบนเนือ้ท ีม่ากกว่า100 ไร่สรา้งขึน้ใน
Songdo international city ดินแดนแห่งสรวงสวรรคส์ีเขียวขจีท่ามกลางตึกสูง
ระฟ้าแออัดเป็นศุนย์กลางธุรกจิเช่นฮอลลข์นาดใหญ่ส านักงานธุรกิจศุนย์การคา้ท ี่
พักหรูหราสวนสาธารณะโรงแรมโรงพยาบาลศูนย์ราชกาลโรงมหรศพสถานที่
ท่องเท ีย่วสถาบันการศกึษาพิพิธภัณฑฯ์ทัง้นีภ้ายในสวนสาธารณะยังแบ่งเป็นโซนๆ
เพื่อใหนั้กท่องเท ีย่วไดร่้วมท ากจิกรรมต่างๆภายในสวนเช่นกจิกรรมทางน ้าพายเรอื
แคนูพายเรือคายัคเช่าเรอืล่องแม่น ้าหรอืตืน่ตาตืน่ใจกับแท็กซี่น ้าท ีล่่องชมสวนที่
สวยงามหรอืจะเปลีย่นเป็นเดนิชมสวนในทุ่งหญา้เขยีวขจเีพื่อชมทศนียภาพของ
สวนถอืเป็นสวนสาธารณะทีเ่หมาะมาพักผ่อนและใชเ้วลาท ากิจกรรมร่วมกันกับ
ครอบครัวเป็นอย่างมากอีกทัง้ยังมโีซนเลีย้งกระต่ายกวางโซนอาหารคาเฟ่โซน
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หมู่บา้นเกาหลโีบราณทีส่รา้งขึน้ภายในสวนสาธารณะจากนัน้น าท่าน Songdo G-
Towerตกึส าคัญแห่งหนึง่ของเมอืงซองโดใหท้่านขึน้ตกึชมววิรอบเมอืงซองโดได ้
360 องศา จากน าท่านชม เกำะนำม ิ(NAMISEOM ISLAND) ชมทวิทัศนซ์ึง่เคย
ใชเ้ป็นสถานที่ถ่ายท าละครทีวี “WINTER LOVE SONG” อันโด่งดังไปทั่วทั ้ง
เกาหลีและเอเชีย เกาะนามินีม้ ีรูปร่างคลา้ยใบไม ้ท ี่ลอยอยู่ทางตอนเหนือของ
แม่น ้าฮัน ท่านสามารถชมบรรยากาศรอบเกาะ เช่น การเดนิเล่นเท ีย่วชมสวนเกาหล ี
คาราวะสุสานนายพลนาม ิเดนิผ่านกลางแมกไมแ้ห่งสวนสนทีสู่งเสยีดฟ้า ผ่านดง
ตน้สน ดอกสน ตน้เกาลัด เลอืกน่ังทีม่า้น่ังรมิฝ่ังเพื่อชมบรรยากาศโรแมนตคิใตเ้งา
ไม ้พรอ้มมีเวลาใหท้่านไดเ้ก็บโลเคช่ันประทับใจ ใหท้่านไดอ้สิระเลือกชมฟาร์ม
เลีย้งนกกระจอกเทศซึง่ตัง้อยู่บนเกาะ หรอื จะเลือกขีจั่กรยานชมววิเหมอืนฉากใน
ละครตามอัธยาศัยจนไดเ้วลาสมควรอ าลาเกาะนาม ิ

ค ่ำ  บรกิำรอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร  บรกิำรทำ่นดว้ย เมนู“ซมัเกทงั”เป็นอาหาร

วังในสมัยก่อนปัจจุบันเป็นอาหารเลื่องชื่อของเมอืงหลวงเชือ่กันว่าบ ารุงและเสริม
สุขภาพเสริฟ์ท่านละ 1 ตัวในหมอ้ดนิรอ้นภายในตัวไก่จะมขีา้วเหนยีวรากโสมพุทรา
แดงเกาลัดเสริฟ์พรอ้มเครือ่งเคยีงเสน้ขนมจนีเหลา้โสมพรกิไทยด าและเกลอื 

ไกตุ๋่นโสม
เกำหลี 
 
 

 ทีพ่กั โรงแรมInter City  Hotelระดบั 3 ดำวหรอืเทยีบเทำ่, เมอืงโซล  

วนัที่สำม สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์- ศูนย์โสม-ศูนย์สมุนไพรเกำหล ี - Cosmetic Shop-Duty 

Free-ช้อปป้ิงถนนฮงอกิ   

เชำ้   บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม    

 น าท่านเดนิทางสู่ สวนสนุกเอเวอรแ์ลนดเ์ป็นสวนสนุกกลางแจง้ทีใ่หญ่ทีสุ่ดของ
ประเทศโดยมบีรษัิทซัมซุงเป็นเจา้ของ ตัง้อยู่ท่ามกลางหุบเขา ใหท้่านไดอ้ ิสระ
เท ีย่วชมท่องไปกับโลกของสัตวป่์าซาฟาร ีชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลก ทีน่ ีท่่าน
จะพบเจา้ป่าสิงโต และเสอืสามารถอยู่ดว้ยกันไดอ้ย่างเป็นสุข ชมความน่ารักของ
หมที ีส่ารถสือ่สารกับคนขับรถไดเ้ป็นอย่างด ีหรอืเขา้สู่ดนิแดนแห่งเทพนยิาย สวนสี่

ฤดู ซึ่งจะปลูกดอกไมเ้ปลีย่นไปตามฤดูกาล อีกทัง้ยังสามารถสนุกกับเครือ่งเล่น
นานาชนดิ อาทเิช่น สเปซทัวร ์รถไฟเหาะและหนอนสะบัด ชมสวนดอกไมซ้ึง่ก าลัง
บานสะพร่ังอวดสีสันเต็มสวน ชมกจิกรรมและการแสดงต่างๆ ที่จัดตามตาราง
ประจ าวันดว้ยบัตรเขา้ชมแบบ ONE DAY TICKET เล่นไดทุ้กเครือ่งเล่นไม่จ ากัด
รอบ เลอืกชมและเลอืกซือ้ชอ้บป้ิงในรา้นคา้ของทีร่ะลกึต่างๆอย่างมากมาย 
**เทศกาล Everland Summer Splash & Fantastic Night**  
เทศกาลนีเ้ป็นหนึง่ในเทศกาลฤดูรอ้นหลักในเอเวอรแ์ลนดจ์ะจัดขึน้เป็นประจ าทุกปี
ตัง้แต่ช่วงประมาณกลางเดือนมิถุนายน-สิงหาคมในงานจะเต็มไปดว้ยโปรแกรม
ต่างๆทีน่่าสนใจเช่นการสาดน ้าขบวนพาเหรดดอกไมไ้ฟและการแสดงต่างๆรวมถึง
โชวแ์สงสเีสยีงแบบ3D ในช่วงเวลากลางคนืใหไ้ดช้มกัน **ยังไม่มกี าหนดวันทีแ่น่
ชัด** 

 

กลำงวนั 
 
 
 
 

บริกำรอำหำรกลำงวนัณ ภตัตำคำร  บริกำรท่ำนด้วย “คำลบี้”หมูย่าง

เกาหล ีเป็นอาหารพื้นเมอืงเกาหลที ี่เลือ่งชื่อและรูจั้กกันดีทั่วโลก มีรสชาติออก
หวาน นุ่มและกลมกล่อม น าหมูสเต็กส่วนทีต่ ิดกับกระดูก(เชือ่ว่าเป็นส่วนที่อร่อย
ทีสุ่ด) ย่างบนเตาถ่านแบบดัง้เดมิและตัดเป็นชิ้นพอค า ห่อทานแบบเมีย่งค าไทย 
โดยใส่น ้าจิ้มเตา้เจียวและเครื่องเคยีงที่ชอบหรือขา้วสวยรอ้นตามทีช่อบ บริการ
เครือ่งเคยีงต่างๆ 

หมูยำ่งเกำหลี 
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บำ่ย น าท่านสู่ ศูนยโ์สม ซึง่รัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลติจากโสมทีม่อีายุ 6 ปี ซึง่ถอืว่า
เป็นโสมทีม่คุีณภาพดที ีสุ่ด ชมวงจรชวีติของโสมพรอ้มใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้โสมที่ม ี
คุณภาพดที ี่ท ีสุ่ดและราคาถูกกว่าไทยถงึ 2 เท่า เพื่อน าไปบ ารุงร่างกาย หรอืฝาก
ญาตผูิใ้หญ่ทีท่่านรักและนับถอื น าท่านชม ศูนยส์มุนไพรเกำหลี ใหท้่านไดเ้ลอืก
ซือ้เลอืกชม สมุนไพรฮอตเกนามูของเกาหล ีท ีน่ ามาแปรรูปเป็นรูปแบบต่างๆ ที่ม ี
สรรพคุณรักษาโรค และบ ารุงร่างกายจากนั้นน าท่านชม Cosmetic Shopศูนย์
รวมเครื่องส าอางค์ชื่อ ดังของเกาหลี มากมายหลายแบรนด์ดัง  อาทิเช่น 
W.S.Nature,Rojukiss, Misshaเป็นตน้จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีที่
หา้ง DUTY FREEจากนัน้ใหท้่านอสิระชอ้ปป้ิงถนนฮงอิก 

 

ค ่ำ  บรกิำรอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรบรกิำรทำ่นดว้ย เมนู“บุฟเฟ่ตบ์ำบคีวิสไตล์

เกำหลี” 
บุฟเฟ่ตบ์ำบคีวิ
สไตล์เกำหลี 

 ทีพ่กั โรงแรมInter City  Hotelระดบั 3 ดำวหรอืเทยีบเทำ่, เมอืงโซล  

วนัที่สี ่ โซลทำวเวอร ์–พระรำชวงัชำงดอ๊กกุง -น ำ้มนัสนเข็มแดง - พลอยอเมทิส -ตลำดเมยีง
ดง 

เชำ้  บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม    

 น าท่านชม โซลทำวเวอร์ 1 ใน 18 หอคอยเมอืงทีสู่งท ี่สุดในโลกมคีวามสูงถ ึง 
480 เมตร เหนือระดับน ้าทะเล ท่านสามารถชมทัศนยีภาพของกรุงโซลจากยอด
โซลทาวเวอรไ์ดร้อบทศิ 360 องศาโดยสามารถมองไดถ้งึเขาพูกักซัน และถา้หัน
ไปยังทศิตรงขา้ม ก็จะเห็นไกลไปถงึแม่น ้าฮันกัง *** ราคาไม่รวมค่าข ึน้ลฟิท ์***น า
ท่านชม พระรำชวงัชำงด๊อกกุงเป็นพระราชวังล าดับที่สองทึ่ถูกสรา้งต่อจาก
พระราชวังเคยีงบกกุงในปีค.ศ. 1405และมีความส าคัญในการเป็นที่พ านักของ
พระมหากษัตรยิ์หลายพระองคใ์นสมยัราชวงศโ์ชซอน (Joseon)  และยังเป็น1ใน5
ของพระราชวังส าคัญทียั่งคงรักษาไว ้
 

 

กลำงวนั บรกิำรอำหำรกลำงวนัณ ภตัตำคำร  บรกิำรทำ่นดว้ย “จมิดกั” 

ไก่อบซอี ิว๋ด าวุน้เสน้เมนูพื้นเมอืงดัง้เดมิของเมอืงอันดงปัจจุบันไดรั้บความนยิม 

อย่างแพร่หลายและรสชาตขิองจมิดักก็เป็นทีถู่กปากถกูลิน้คนไทยเป็นอย่างยิ่ง. 

ไกพ่ะโล้ผดัวุน้

เส้น 

บำ่ย น าท่านชม ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง ซึ่งผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศ
เกาหลีซึง่จะใชต้น้สนเข็มแดงจากยอดเขาที่ประเทศ เกาหลเีหนอืมาผลติโดยใช ้
เทคโนโลยีพรอ้มกับการวจัิยทีป่ระเทศเกาหลใีตอ้อกมา เป็น น ้ามันสนเข็มแดง ภูมิ
ประเทศ ของประเทศเกาหลีเป็นภูเขาประมาณ 70 เปอรเ์ซ็นต ์โดยกว่าจะมาเป็น
น ้ามันสนเข็มแดงได ้1 แคปซูล ตอ้งใชใ้บสนเข็มแดงประมาณ 2.7 กโิลกรัม มา
สกัดเอาน ้ามันมาผลิตและวิจัยออกมาเป็นน ้ามันสนนี้น าท่านสู่ โรงงำนพลอย 
อเมทสิ หรอื พลอยสมี่วง ท ีม่ชีือ่เสยีงของประเทศเกาหล ี ซึง่ชาวโสมเชือ่ว่าถา้ได ้
มพีลอยชนดินีต้ดิตัวไว ้จะท าใหม้โีชคลาภและสิง่ดีๆ เกดิขึน้กับชวีติใหท้่าน ชอ้ปป้ิง
ตามอัธยาศัย ( ชอ้ปป้ิงอยำ่จุใจอยำ่งนอ้ย 3 ช ัว่โมงขึน้ไป)  
 ณ ตลำดเมยีงดง แหล่งรวมวัยรุ่นย่านสยามสแควร ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นแหล่ง
รวมเครือ่งส าอางคช์ือ่ดัง อาท ิEtude, Skinfood, The Face Shop, Misshaเป็นตน้   

 

ค ่ำ  อิสระอำหำรเย็นเพือ่ใหท้ำ่นไดช้อ้ปป้ิงตำมอิสระอธัยำศยั  

 ทีพ่กั Benikea Incheon Hotel หรอืเทยีบเทำ่ ระดบั3ดำวหรอืเทยีบเทำ่  

วนัที่หำ้ ซุปเปอรม์ำรเ์ก็ต -อนิชอน - กรุงเทพฯ 

เชำ้  บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม    

 น าท่านสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตอินิชอน เพื่อน าท่านเดนิทางกลับสู่ กรุงเทพฯ 
โดยระหว่างทางน าท่านชอ้ปป้ิงที ่ซุปเปอรม์ำรเ์ก็ต  ซึง่มสีนิคา้ต่างๆ มากมายให ้
เลอืกซือ้หาเป็นของฝาก เช่น กมิจ ิบะหมีก่ ึง่ส าเร็จรูป สาหร่าย ขนมขบเคีย้ว ลูกอม 
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ผลไมต้ามฤดูกาลและของทีร่ะลกึต่างๆ 
11.15 น.  น าท่านเดนิทางกลับสู่ กรุงเทพฯโดยสำยกำรบนิ ไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซ์ (Thai 

Air Asia X) เท ีย่วบนิที ่ XJ701 
 

14.50 น. เดนิทางถงึ สนำมบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ   
 

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

พำสปอรต์จะตอ้งมอีำยุกอ่นกำรเดนิทำงไมน่อ้ยกวำ่ 6 เดอืน 
ในกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงท ัง้ทีก่รุงเทพฯ และทีป่ระเทศสำธำรณรฐัเกำหลใีต ้ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทำงออกหรอื

เขำ้ประเทศ ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธไ์มค่นืคำ่ใชจ้ำ่ยไมว่ำ่กรณีใดๆ ทิง้สิ้น 

 

หมำยเหตุ **  บรษิทัฯ ขอสงวนสิทธใินกำรเปลี่ยนแปลงเทีย่วบนิท ัง้ไปและกลบัโดยมติอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้

ท ัง้นีข้ึน้อยูก่บัสำยกำรบนิ บรษิทัฯขอสงวนสิทธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำยกำรเพือ่ควำมเหมำะสมไมว่ำ่จะเกดิจำก

ควำมขดัขอ้งของ ยำนพำหนะหรอืมเีหตุหนึง่เหตุใดจนท ำใหไ้มส่ำมำรถด ำเนนิกำรตำมหมำยก ำหนดกำรได้

โปรแกรมกำรเดนิทำงเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม หรอืเปลี่ยนแปลงรำยกำรทอ่งเทีย่วบำงรำยกำรหรอื

ทดแทนรำยกำรทอ่งเทีย่วบำงรำยกำร และจะตอ้งมจี ำนวนผูโ้ดยสำรจ ำนวน 15 ทำ่นขึน้ไปจงึออกเดนิทำง ใน

กรณีทีม่จี ำนวนผูโ้ดยสำรไมถ่งึ 15 ทำ่นไมม่หีวัหนำ้ทวัรไ์ทย    อตัรำคำ่บรกิำรนี ้ส ำหรบัเดนิทำงต ัง้แต ่30 ทำ่น

ขึน้ไป ขอสงวนสิทธิใ์นกำรเปลี่ยนแปลงรำคำในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทำงไมถ่งึ 30 ทำ่น 
 

** กรุณำส่งมอบหนงัสือเดนิทำงใหบ้รษิทัฯ กอ่นวนัเดนิทำง เพือ่ประโยชนข์องทำ่นเอง ** 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 

รำคำ 

ผูใ้หญ ่

(หอ้งละ2 

ทำ่น) 

เด็กอำยุต ่ำ

กวำ่ 12  ปี 

พกักบั

ผูใ้หญ ่1 

ทำ่น 

เด็กอำยุต ่ำ

กวำ่ 12 ปี 

พกักบั

ผูใ้หญ ่2 

ทำ่น มเีตยีง

เสรมิ 

เด็กอำยุต ่ำ

กวำ่ 12 ปี 

พกักบัผูใ้หญ ่

2 ทำ่น ไมม่ี

เตยีงเสรมิ 

พกัเดีย่ว 

เพิม่ 

วนัที่ :กรกฎำคม 60 

26-30ก.ค.60  

(วันเฉลมิพระชนมพรรษาสมเด็จพระ

เจา้อยูหั่ว) 

14,900.- 14,900.- 14,900.- 14,900.- 5,900 

 
 

รำคำจอยแลนด ์ไมร่วมรำคำต ัว๋เครือ่งบนิ 7,900  บำท/ท่ำน 

 
 
 
 
 

** ลูกคำ้ทีบ่นิกบัสำยกำรบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซ์มเีงือ่นไขเพิม่ตำมรำยละเอียดดำ้นล่ำง ** 
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1. สายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซใ์ชร้ะบบการจองทีน่ั่งเป็นแบบสุ่มทีน่ั่งว่าง อาจจะท าใหค้รอบครัวทีม่าดว้ยกันไม่ไดน่ั้ง

ตดิกัน หากลูกคา้เท่าไดป้ระสงคจ์ะจองทีน่ั่งตดิกันจะมรีายละเอยีดการค่าใชจ่้ายในการซือ้ท ีน่ั่งเพิ่ม…ดังนี ้
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*หมำยเหตุ...ส ำหรบัผู้โดยสำรที่ตอ้งกำรน ัง่ในโซน Quiet Zone และ บรเิวณทำงออกฉุกเฉินจะตอ้งมี

คุณสมบตัติำมเกณฑด์งัตอ่ไปนี ้

- ผู้โดยสำรจะตอ้งมอีำยุ 10 ปีขึน้ไป ส ำหรบัที่น ัง่ Quiet Zone 

- ผู้โดยสำรที่ไมไ่ดเ้ดนิทำงรว่มกบัผู้โดยสำรที่มอีำยุต ่ำกวำ่ 10 ปี (เด็กหรอืทำรก) 

- มคีวำมพรอ้มทำงดำ้นรำ่งกำยและจติใจเพือ่ที่จะช่วยเหลอืลูกเรอืในกรณีฉุกเฉิน 

- สำมำรถเขำ้ใจค ำแนะน ำในกรณีฉุกเฉินฉบบัพมิพ/์ค ำพูดได  ้

- อำยุ 15 ปีขึน้ไป ส ำหรบัที่น ัง่บรเิวณทำงออกฉุกเฉิน 

- ไมใ่ช่ผู้ที่ก ำลงัต ัง้ครรภ ์

- ไมไ่ดซ้ือ้ที่น ัง่เสรมิ 

ส ำหรบัเหตุผลดำ้นควำมปลอดภยั ทำงสำยกำรบนิขอสงวนสทิธิใ์นกำรก ำหนดทีน่ ัง่ใหมบ่นเครือ่ง หำกผูโ้ดยสำรไม่

มคุีณสมบตัติำมเกณฑท์ีก่ล่ำวไวข้ำ้ง 

2. ทำงแอรเ์อเชยีมนี ำ้หนกักระเป๋ำใหท้ำ่นละ 20 กก. ตอ่ 1 เทีย่วกำรเดนิทำง ทำ่นใดประสงคจ์ะซื้อน ำ้หนกัเพิม่

กรุณำแจง้เจำ้หนำ้ที ่ณ วนัจองทวัร.์..อตัรำคำ่สมัภำระตำมรำยละเอียดดำ้นล่ำง.. 

3.  ส่วนลูกคำ้ทีจ่ะซื้ออุปกรณ์ทีเ่กีย่วกบักำรกฬีำ อำทเิชน่ ไมก้อลฟ์ ตอ้งซื้อคำ่สมัภำระเป็นคำ่อุปกรณ์กฬีำ

เพิม่เตมิแยกจำกคำ่สมัภำระ ตำมรำยละเอียดดำ้นลำ่ง  

น ำ้หนกัขำไป /กลบั 20 KG 25 KG 30 KG 40 KG 

รำคำ [จำ่ยเพิม่] บำท - 350.- 550.- 1,490.- 

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

** ทำงบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มร่บัซือ้น ำ้หนกัเพิม่หลงัจำกท ำกำรจองแล้ว ถำ้ลูกคำ้มนี ำ้หนกัเกนิก ำหนดตอ้งจำ่ยคำ่

สมัภำระเพิม่หนำ้เคำนเ์ตอรต์ำมอตัรำทีส่ำยกำรบนิก ำหนดคอื... 

- ออกเดนิทำงจำก สนำมบนิดอนเมอืง น ำ้หนกัเกนิกวำ่ก ำหนด คดิกโิลละ 500 บำท / ทำ่น / เทีย่ว  

- ออกเดนิทำงจำก สนำมบนิอินชอน น ำ้หนกัเกนิกวำ่ก ำหนด คดิกโิลละ 18 ,000 วอน / ทำ่น / เทีย่ว 

 

กำรเดนิทำงจำกประเทศไทยเขำ้สู่ประเทศเกำหลแีละพธิกีำรเขำ้เมอืง  

เอกสารทีค่วรเตรยีมก่อนการเดนิทาง เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศเกาหลจีะพิจารณาใหเ้ฉพาะ

นักท่องเท ีย่วท ีม่าท่องเท ีย่วโดยสุจรติเท่านัน้ท ีผ่่านเขา้เมอืงได ้และพิจารณาจาก  

1. หลักฐานการท างานประจ าของนักท่องเท ีย่ว ซึง่สมควรทีน่ าตดิตัวไปแสดงดว้ย เช่น บัตรพนักงาน นามบัตร 

จดหมายการท างานภาษาอังกฤษ (กรณีเดนิทางคนเดยีว) จดหมายรับรองออกโดยบรษัิทผูจั้ดคณะ  

2. หลักฐานการเงนิ ในระหว่างการท่องเท ีย่วประเทศเกาหลสีมควรทีจ่ะน าเงนิสดตดิตัวไปดว้ยประมาณ  300

เหรยีญสหรัฐ หรอืประมาณ 300,000 วอน ส าหรับการเดนิทาง 2   วัน (หากไม่มบัีตรเครดติคารด์) หากมบัีตร
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อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 

1. ค่าบัตรโดยสารชัน้ทัศนาจรไป – กลับ (ต๋ัวกรุ๊ป) รวมภาษี สนามบนิและภาษีน ้ามันไวเ้รยีบรอ้ยแลว้ 

2. ค่าทีพั่ก 3 คนื หอ้งละ 2 - 3 ท่าน 

3. ค่าเขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบุ 

4. หัวหนา้ทัวรห์รอืมัคคุเทศกท์อ้งถ ิน่ผูช้ านาญเสน้ทางดูแลตลอดการเดนิทาง 

5. ประกันอุบัตเิหตุวงเงนิท่านละ200,000 บาท  เสยีชวีติ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

6. สัมภาระน ้าหนักไม่เกนิท่านละ 20 กก.  
 

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 

1. ค่าท าหนังสอืเดนิทางไทย 

2. ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

3. ค่าใชจ่้ายส่วนตัว อาท ิค่าอาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการ ค่าซักรดี ค่าโทรศัพท ์เป็นตน้ 

4. ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีท ีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด 20 กโิลกรัม 

5. วซ่ีาเขา้ประเทศเกาหล ี ในกรณีท ีผู่เ้ดนิทางถอืหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว หรอื ประเทศทีท่ ีต่อ้งท าวซ่ีาเขา้ประเสา

ธารณรัฐเกาหลใีต ้ ค่าธรรมเนยีมการยื่นวซ่ีาท่านละ 1,400 บาท ส าหรับผูท้ ีถ่อืหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว จะตอ้งท า

เรือ่งแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านัน้ก่อนการส่งเอกสารยื่นวซ่ีา 

6. ค่าทปิไกดแ์ละคนขับรถประมาณ 35,000 วอน ต่อท่านต่อทรปิ 

เครดติต่างประเทศ เช่น Visa Card, American Express, Dinners Club หรอื Master Card ตอ้งน าตดิตัวไปดว้ย

หรอืหลักฐานการเงนิอืน่ใดทีจ่ะแสดงใหเ้จา้หนา้ทีท่ราบว่าท่านคอืนักทอ่งเท ีย่ว 

3. ใบรับรองสถานศกึษาหากท่านยังอยู่ในระหว่างการศกึษาหรอืบัตรนักศกึษาและควรเดนิทางกับผูป้กครอง เช่น 

บดิา มารดา ป้า นา้ อา ทีม่นีามสกุลเดยีวกัน 

4.  หากเป็นพาสปอรต์ใหม่ ควรน าพาสปอรต์เก่าเย็บเล่มคู่กับพาสปอรต์ใหม่หรอืน าตดิตัวไปดว้ย   

5.  การแต่งกายสุขภาพและแลดูเป็นนักท่องเท ีย่ว ไม่ควรสวมใส่รองเทา้แตะ 

 

กำรส ำรองทีน่ ัง่ 

1. กรุณาส ารองทีน่ั่ง+ช าระเงนิมัดจ าท่านละ 10,000 บาท พรอ้มแจง้ชือ่+สกุล เป็นภาษาอังกฤษตามหนังสอืเดนิทาง 

2. ค่าทัวรส่์วนทีเ่หลอื ช าระทัง้หมดก่อนการเดนิทาง 15วัน 

3.  เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิค่าบรกิารไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วนกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับใน

เงือ่นไขและขอ้ตกลงต่าง ๆ  ท ีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

เงือ่นไขกำรยกเลิก 

1.  ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่ม่ไดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ื่นวซ่ีาให ้เมือ่ผลวซ่ีาผ่านแลว้มกีารยกเลกิ

การเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่ามัดจ าทัง้หมด 

2.  ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-45 วันเก็บเงนิมดัจ ำท ัง้หมด 

3.  ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 7-14 วันเก็บค่าใชจ่้าย 80% ของราคาทัวร ์ต่อท่าน 

4.  ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกว่า 1-7 วัน เก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมด 100% ของราคาทัวร ์

5. ยกเลิกกำรเดนิทำงในวันเดนิทาง,ถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงทัง้จากประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

ใต ้ไมม่กีำรคนืเงนิท ัง้หมดไมว่ำ่กรณีใดๆท ัง้สิ้นในกรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ จะตอ้งมใีบรับรอง

แพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะท าการเลือ่นการเดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทัง้นีท้่าน

จะตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืไดค้อืค่าธรรมเนยีมในการมัดจ าต๋ัวท่านละ 10,000 บาทและค่าใชจ่้าย
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อืน่ๆ 

6.  ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทำงชว่งวนัหยุดหรอืเทศกำลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากับสายการบนิหรอืค่ามัดจ าท ีพั่กโดยตรงหรอื

โดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเท ีย่วบนิพิเศษเช่น Extra Flight 

และ Charter Flight จะไมม่กีำรคนืเงนิมดัจ ำหรอืคำ่ทวัรท์ ัง้หมดไมว่ำ่ยกเลิกดว้ยกรณีใดๆ 

7. กรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงท ัง้กรุงเทพฯ และในตำ่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทำงออก หรอื เขำ้ประเทศ

ทีร่ะบุไวใ้นรำยกำรเดนิทำง บรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิท์ ีจ่ะไมค่นืคำ่ทวัรไ์มว่ำ่กรณีใดๆ ท ัง้สิ้น 

 **ส ำคญั!! บรษิทั ท ำธุรกจิเพือ่กำรทอ่งเทีย่วเทำ่น ัน้ ไมส่นบัสนุนใหลู้กคำ้เดนิทำงเขำ้ประเทศเกำหลีใต้

โดยผดิกฎหมำยและในข ัน้ตอนกำรผำ่นกำรตรวจคนเขำ้เมอืง ท ัง้ไทยและเกำหลีใต ้ขึน้อยูก่บักำร

พจิำรณำของเจำ้หนำ้ทีเ่ทำ่น ัน้ ลูกคำ้ทุกทำ่นตอ้งผำ่นกำรตรวจคนเขำ้เมอืงดว้ยตวัของทำ่นเอง ทำง

มคัคุเทศกไ์มส่ำมำรถใหค้วำมชว่ยเหลอืใดๆไดท้ ัง้สิน้** 

8. เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง   

 พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมัดจ าคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 

 

เงือ่นไขกำรเดนิทำง 

1.  บรษัิทฯ มสีทิธิท์ ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ ี ้เม ือ่เกดิเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจแกไ้ขได ้

2.  บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ท ีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวัิตแิละอืน่ๆท ีอ่ยู่นอกเหนอื

การควบคุมของทางบรษัิทฯหรอืค่าใชจ่้ายเพิ่มเตมิท ีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท ารา้ย, 

การสูญหาย, ความล่าชา้ หรอืจากอุบัตเิหตุต่างๆ 

3.  หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเท ีย่วจะสิน้สุดลง ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านสละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบคนื

ค่าบรกิารทีท่่านไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4.  บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนือ่งมาจากมสีิง่ผดิกฎหมาย หรอื

เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอ ืน่ๆ 

5.  รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยืนยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และ

โรงแรมทีพั่กในต่างประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6.  ราคานีค้ดิตามราคาต๋ัวเครือ่งบนิในปัจจุบัน หากราคาต๋ัวเครือ่งบนิปรับสูงขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ ีจ่ะปรับราคาต๋ัว

เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกล่าว 

7.  กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่ก ีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิาร

จากสายการบนิบรษัิทฯขนส่ง หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสุดความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทัวร์

อ ืน่ทดแทนให ้แต่จะไม่คนืเงนิใหส้ าหรับค่าบรกิารนัน้ๆ 

8.  มัคคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสัญญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากับเท่านัน้ 

9.  หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ ีร่ะบุในโปรแกรมได ้อันเนือ่งมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความผดิพลาด

จากทางสายการบนิ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ ืน่ๆมาให ้โดย

ขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานีโ้ดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  

10. กรณีท ีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ท ีป่ระเทศไทย และในต่างประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศที ่

 บรษัิทระบุในรายการเดนิทาง  บรษัิทของสงวนสทิธไ์ม่คนืค่าบรกิารไม่ว่ากรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 

11.  บรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้จุีดประสงคก์ารเดนิทางเพื่อท่องเท ีย่วเกาหลเีท่านัน้ 

12.  เท ีย่วบนิ และรายการท่องเท ีย่วอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

13.  เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิค่าบรกิารไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วนกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับใน

เงือ่นไขและขอ้ตกลงต่าง ๆ  ท ีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 



 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

ICN-XJ023                                              หนา้10จาก10  
       
 

รหัสโปรแกรมทัวร ์ ICN-XJ023 IN 5D3N JUL17-XJ-W07 

14. โรงแรมทีพั่กในประเทศเกาหลมีมีาตรฐานการก าหนดดาวและประเภทของทีพั่กแตกต่างกับประเทศไทย โดย

โรงแรมทีพั่กทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการจัดหาโรงแรมโดยอา้งองิตามการจัดระดับดาวของประเทศเกาหลี

ตามทีร่ะบุในรายการท่องเท ีย่วเท่านัน้ โรงแรมทีป่ระเทศเกาหลโีดยส่วนใหญ่จะเป็นแบบหอ้งพักคู่ (Twin หรอื

Double) ในกรณีท ีท่่านมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ3ท่านขึน้อยู่กับขอ้จ ากัดของหอ้งพักและการวางรูปแบบของ

หอ้งพักของแต่ละโรงแรม ซึง่มคีวามแตกต่างกันอาจจะท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งพักตดิกัน และไม่สามารถเสรมิเตยีง

ไดต้ามทีต่อ้งการโรงแรมหลายแห่งจะไม่มเีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากประเทศเกาหลอียู่ในแถบทีม่อีณุหภูมติ ่า

เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะใหบ้รกิารในช่วงฤดูรอ้นเท่านัน้ 

15. กระเป๋าสัมภาระต่างๆถอืเป็นทรัพย์สนิส่วนตัวของท่าน ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบต่อความเสยีหายสูญหายล่าชา้ 

หรอือุบัตเิหตุต่างๆ ใดๆทัง้สิน้ 

16. เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ หากท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ

ถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้และถำ้ทำ่นตอ้งกำร

แยกตวัออกจำกกรุ๊ปทวัรเ์พือ่ทอ่งเทีย่วเอง โดยไมล่งรำ้นศูนยโ์สม, ศูนยส์มุนไพร, รำ้นน ำ้มนัสน, ศูนย์

เครือ่งส ำอำง และรำ้นพลอยอะเมทสิ ทำงบรษิทัจะเรยีกเก็บคำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กดิขึน้จำกทำ่นเป็นจ ำนวนเงนิ 

300 USD ตอ่ทำ่น 

17. ทำงบรษิทัขอสงวนสทิธิร์ำคำนีเ้ฉพำะนกัทอ่งเทีย่วชำวไทยและทอ่งเทีย่วเป็นหมูค่ณะแบบ Join Tour 

เทำ่น ัน้ กรณีตอ้งกำรตดักรุ๊ปเหมำโปรดสอบถำมทำงบรษิทัอกีคร ัง้หำกเป็นนกัทอ่งเทีย่วชำวตำ่งชำต ิ

หรอื พระสงฆ ์เก็บคำ่ใชจ้ำ่ยเพิม่ ทำ่นละ 4,000 บำท 

18. ในระหวำ่งทอ่งเทีย่วจะมชีำ่งภำพมำถำ่ยรูปและชว่ยดูแลอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดนิทำง และใน

วนัสุดทำ้ยของกำรเดนิทำงชำ่งภำพจะน ำภำพถำ่ยมำจ ำหนำ่ยหำกวำ่ทำ่นใดสนใจสำมำรถซื้อไดแ้ตถ่ำ้

ทำ่นใดไมส่นใจก็ไมต่อ้งซื้อท ัง้นีข้ึน้อยูก่บัควำมพงึพอใจของทำ่น ทำงบรษิทัทวัรไ์มม่กีำรบงัคบัใหซ้ื้อแต่

อยำ่งใดแตเ่ป็นกำรบอกกล่ำวลว่งหนำ้เพือ่ใหผุ้เ้ดนิทำงไดร้บัทรำบ 

19. ในกรณีทีลู่กคำ้ตอ้งออกต ัว๋โดยสำรภำยในประเทศกรณุำตดิตอ่เจำ้หนำ้ทีข่องบรษิทัฯกอ่นทุกคร ัง้มิ

เชน่น ัน้ทำงบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบคำ่ใชจ้ำ่ยใดๆท ัง้สิน้ 

 

 

 

 


