
 

 

 

 

 

 

หมูบ้่านโบราณเกาหลีอนึพยอง | เกาะนามิ | ป่ันจกัรยาน RAIL BIKE  

ฟาร์มสตรอว์เบอร์รี | สวนสนกุเอเวอร์แลนด์ | พระราชวงัถ็อกซกูงุ | โซลทาวเวอร์ 

TRICK EYES MUSEUM+ICE MUSEUM | ช้อปปิง้ถนนฮงอิก | ช้อปปิง้ยา่นเมียงดง 

 
   

 

เกาหลี RAIL BIKE SPRING ROMANTIC 5 วัน 3 คืน 

เดนิทาง มีนาคม 2563  

 

 

 

 
ราคาแนะนําเร่ิมต้นเพยีง 16,900.- 



 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู)  (OZ744 : 01.50-09.20) 

23.00 น. 

 

 

คณะมาพร้อมกนัท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ ผู้ โดยสารขาออกชัน้ 3 ประต ู5 เคาน์เตอร์ K10-K19  (เช็คอิน

ของสายการบินเอเชียน่า แอร์ไลน์) โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทและหัวหน้าทัวร์พร้อมอํานวยความสะดวก

ตรวจเช็คสมัภาระและเอกสารการเดนิทางให้กบัทกุท่าน 

วันที่ 2 อนิชอน – เกาะนามิ – หมู่บ้านโบราณเกาหลีอนึพยอง - ป่ันจักรยาน RAIL BIKE 

01.50 น. นําท่านเดนิทางสู ่สาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยสายการบนิ (Asiana  Airline) เท่ียวบนิท่ี OZ744  (ใช้เวลา

เดนิทางประมาณ 5-6 ชัง่โมง) (บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) **ขอสงวนสทิธ์ิในการเลือกท่ีนัง่บน

เคร่ืองเน่ืองจากต้องเป็นไปตามระบบของสายการบนิซึง่ระบบการจองท่ีนัง่เป็นแบบสุม่ท่ีนัง่วา่ง หากท่านมี

ความประสงค์ท่ีจะระบท่ีุนัง่บนเคร่ือง หรือเปล่ียนท่ีนัง่ จะมีคา่ใช้จ่ายเพิ่มเตมิ สามารถดอูตัราคา่บริการได้จาก

ท้ายรายการนี*้* 

09.20 น. เดนิทางถึง ทา่อากาศยานนานาชาตอิินชอน สาธารณรัฐเกาหลี เวลาท้องถ่ินเร็วกวา่ประเทศไทย 2  ชัว่โมง 

(เพ่ือความสะดวกในการนดัหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของทา่นเป็นเวลาท้องถ่ิน) นําทา่นผา่นพิธีการตรวจคน

เข้าเมืองและศลุกากร 

 นําท่านเดินทางสู ่เกาะนามิ (ใช้เวลานัง่เรือประมาณ 10-15 นาที) ให้ท่านได้ด่ืมด่ํากบัธรรมชาติ แมกไม้ ทิว

สนบนเกาะนามิ ซึ่งถือเป็นช่วงเวลาท่ีดีท่ีสดุท่ามกลางบรรยากาศโรแมนติก ให้ท่านได้ย้อนรอยละครรักแนว 

DRAMA ซีรีย์เกาหลีท่ีโด่งดงัไปทัว่เอเชีย  WINTER LOVE SONG  หรือ เพลงรักในสายลมหนาว พร้อมเก็บ

ภาพความประทบัใจ ถ่ายรูป กบัดาราแสดงนํา BAE YONG JOON และ CHOI JI WOO 

เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1.  กรุงเทพฯ (ทา่อากาศยานสวุรรณภมิู)  (OZ744 : 01.50-09.20) 

วนัท่ี 2   อินชอน – เกาะนามิ – หมูบ้่านโบราณเกาหลีอนึพยอง - ป่ันจกัรยาน RAIL BIKE 

วนัท่ี 3   ฟาร์มสตรอว์เบอร์รี – สวนสนกุเอเวอร์แลนด์ – โซลทาวเวอร์ – ช้อปปิง้ถนนฮงอิก 

วนัท่ี 4.  พระราชวงัถ็อกซูกุง – ศนูย์โสม – ศนูย์นํา้มนัสนเข็มแดง – COSMETIC SHOP – พิพิธภณัฑ์สาหร่าย+ทําคิมบบั+ใส่ชดุฮนับก – Duty 

Free – ตลาดเมียงดง 

วนัท่ี 5.   พิพิธภัณฑ์รูป 3 มิติ TRICK EYES MUSEUM+ICE MUSEUM – ฮุนไดเอาท์เลท – ซุปเปอร์มาร์เก็ต – อินชอน – กรุงเทพ (ท่าอากาศ

ยานสวุรรณภมิู) (OZ743 : 20.20-00.20) 



 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารด้วยเมนู “ชาบู ชาบู” 

 นําท่านชม หมู่บ้านโบราณเกาหลีอึนพยอง หมู่บ้านดัง้เดิมสไตล์เกาหลี เปิดสมัผสัประสบการณ์ใหม่กับ

ความเป็นอดีตเก่าแก่ของชาวแดนโสม บ้านไม้โบราณ สถานท่ีอยู่อาศยั และธรรมชาติสดุใกล้ชิด ภายในมีคา

เฟ่ โฮสเทส โฮมสเตย์ 

และร้านอาหารทัง้แบบเดมิและผสมผสานสมยัใหมต่ัง้อยูร่่วมกนัอยา่งลงตวั 

 

 
 จากนัน้ให้ท่านได้สนกุสนานกบักิจกรรม ป่ันจักรยานบนรางรถไฟ Rail Bike มีจกัรยานแบบนัง่ 2 คน และ

นัง่ 4 คน ให้ท่านได้สนุกสนานกบัการป่ันจกัรยานบนรางรถไฟ โดยมีจกัรยานราว 50 คนั ทัง้ 2 แบบคละกัน 

ป่ันไปตามรางรถไฟ ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาตอินัสดใสของฤดใูบไม้ผล ิ

 

 
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารด้วยเมนู “ซัมเกทงั” 

ที่พัก พกัท่ี SIHEUNG TOURIST HOTEL ระดบั 3 ดาว หรือเทียบเท่า 



วันที่ 3 ฟาร์มสตรอว์เบอร์รี – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – โซลทาวเวอร์ – ช้อปป้ิงถนนฮงอกิ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 นําท่านชมและเก็บสตรอว์เบอร์รี ท่ีฟาร์มสตรอว์เบอร์รี ท่านสามารถเก็บและชิมได้ สตรอว์เบอร์รีเกาหลีจะมี

ลกูใหญ่และรสชาตหิวาน ท่านสามารถสัง่ซือ้ฝากคนทางบ้านได้ 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารด้วยเมนู “หมูย่าง(คาลบี)้” 

 นําท่านเดนิทางสู ่สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ถกูขนานนามวา่ดสินีย์แลนด์เกาหลีเป็นสวนสนกุกลางแจ้งท่ีใหญ่

ท่ีสดุของประเทศ โดยมีบริษัทซมัซงุเป็นเจ้าของ ตัง้อยูท่า่มกลางหบุเขา ให้ท่านได้อิสระเท่ียวชมทอ่งไปกบัโลก

ของสตัว์ป่าซาฟารีชมไลเกอร์แฝดคูแ่รกของโลกท่ีน่ีท่านจะพบเจ้าป่าสงิโตและเสือสามารถอยูด้่วยกนัได้อยา่ง

เป็นสขุ ชมความนา่รักของหมีท่ีสามารถส่ือสารกบัคนขบัรถได้เป็นอยา่งดี หรือเข้าสูด่นิแดนแห่งเทพนิยาย 

สวนส่ีฤด ูซึง่จะปลกูดอกไม้เปล่ียนไปตามฤดกูาล อีกทัง้ยงัสามารถสนกุกบัเคร่ืองเลน่นานาชนิด อาทิเชน่ 

สเปซทวัร์ รถไฟเหาะและหนอนสะบดั ชมสวนดอกไม้ซึง่กําลงับานสะพร่ังอวดสีสนัเตม็สวน (ทัง้นีข้ึน้อยูก่บั

สภาพอากาศ) ชมกิจกรรมและการแสดงตา่งๆ ท่ีจดัตามตารางประจําวนัด้วยบตัรเข้าชมแบบ ONE DAY 

TICKET เลน่ได้ทกุเคร่ืองเลน่ไมจํ่ากดัรอบ เลือกชมและเลือกซือ้ช้อบปิง้ในร้านค้าของท่ีระลกึตา่งๆอยา่ง

มากมาย 

 

 
 นําท่านชม  โซลทาวเวอร์ 1 ใน 18 หอคอยเมืองท่ีสงูท่ีสดุในโลกมีความสงูถึง 480 เมตร เหนือระดบันํา้ทะเล 

ท่าสามารถชมทศันียภาพของกรุงโซลจากยอดโซลทาวเวอร์ได้รอบทิศ 360 องศาโดยสามารถมองได้ถึงเขาพู

กกัซนั และถ้าหนัไปยงัทิศตรงข้าม ก็จะเห็นไกลไปถึงแมนํ่า้ฮนักงั **ไมร่าคารวมคา่ขึน้ลฟิท์ ** 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

  

จากนัน้ให้ท่าน ช้อปป้ิงถนนฮงอิก แหล่งวัยรุ่นย่านฮงแด มหาวิทยาลัยฮงอิก เป็นย่านช้อปปิง้บริเวณ

ด้านหน้าของมหาวิทยาลัยฮงอิก จึงเป็นศูนย์รวมเด็กวัยรุ่นและเด็กมหาวิทยาลัย เป็นอีกเส้นหนึ่งท่ีมี

บรรยากาศโรแมนตกิ อีกทัง้ยงัมีร้านกาแฟท่ีเป็นเอกลกัษณ์ แกลเลอร่ี ร้านค้าจําหน่ายสนิค้าแฟชัน่ คลบั ตลาด

ศิลปะ และร้านอาหารท่ีน่าสนใจในหมู่วยัรุ่นอาย ุ20-30 ปีท่ีนิยมมาเดินเล่น ราคาของสินค้าและร้านอาหาร

ตา่งๆ ก็ยงัไมแ่พงอีกด้วย ซึง่จะคกึคกัเป็นพิเศษตัง้แตช่่วงบา่ยเป็นต้นไป 

 

 
คํ่า รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารด้วยเมนู “ไก่ทอดเกาหลี” 

ที่พัก พกัท่ี INTER CITY HOTEL ระดบั 3 ดาว หรือเทียบเท่า 

วันที่ 4 
พระราชวังถ็อกซูกุง – ศูนย์โสม – ศูนย์นํา้มันสนเข็มแดง – COSMETIC SHOP – พิพิธภัณฑ์

สาหร่าย+ทาํคมิบับ+ใส่ชุดฮันบก – Duty Free – ตลาดเมียงดง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

 นําท่านชม พระราชวังถ็อกซู เป็นหนึ่งในห้าพระราชวังสําคัญของราชวงศ์โชซอนท่ีไม่ควรพลาดชม เป็น

พระราชวงัท่ีมีความเก่าแก่ถึงกว่า 500 ปี พระราชวงัแห่งนีเ้ป็นพระราชวงัท่ีเล็กท่ีสดุ ในบรรดาของ พระราชวงั

หลวงทัง้ห้าแห่งของกรุงโซล (Five Grand Palaces of Seoul) และเป็นเพียงหนึ่งในสองของพระราชวงั ท่ีมี

รูปแบบทางสถาปัตยกรรม ในช่วงปลายของสมัยโชซอน และเป็นพระราชวงัเพียงแห่งเดียว ท่ีมีภูมิทัศน์ซึ่ง

สวยงาม ซึง่ถกูรายล้อมไปด้วย อาคารสไตล์ตะวนัตกแบบนีโอคลาสสิก และสวนสไตล์ตะวนัตกแห่งแรกของ

เกาหลี ตัง้อยูท่่ามกลางอาคารและยา่นเมืองท่ีคกึคกั 



 

 
 นําท่านสู่ ศูนย์โสม ซึง่รัฐบาลรับรองคณุภาพว่าผลิตจากโสมท่ีมีอาย ุ6 ปี ซึง่ถือว่าเป็นโสมท่ีมีคณุภาพดีท่ีสดุ 

ชมวงจรชีวิตของโสมพร้อมให้ท่านได้เลือกซือ้โสมท่ีมีคณุภาพดีท่ีท่ีสดุและราคาถกูกวา่ไทยถึง 2 เท่า เพ่ือนําไป

บํารุงร่างกาย หรือฝากญาติผู้ ใหญ่ท่ีท่านรักและนบัถือ จากนัน้นําท่านชม ศูนย์นํา้มันสนเข็มแดง ซึ่งผลิต

จากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลีซึ่งจะใช้ต้นสนเข็มแดงจากยอดเขาท่ีประเทศ เกาหลีเหนือมาผลิตโดยใช้

เทคโนโลยีพร้อมกบัการวิจยัท่ีประเทศเกาหลีใต้ออกมาเป็นนํา้มนัสนเข็มแดง ภมูิประเทศของประเทศเกาหลี

เป็นภูเขาประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ โดยกว่าจะมาเป็นนํา้มันสนเข็มแดงได้ 1 แคปซูลต้องใช้ใบสนเข็มแดง

ประมาณ 2.7 กิโลกรัม มาสกัดเอานํา้มันมาผลิตและวิจัยออกมาเป็นนํา้มันสน นําท่านชม COSMETIC 

SHOP ศนูย์รวมเคร่ืองสําอางช่ือดงัของเกาหลี เช่น Rojukiss, Missha เป็นต้น 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารด้วยเมนู “เซท็ปลาย่างเกาหลี” 

 

 

นําท่านสู ่พพิธิภณัฑ์สาหร่าย ซึง่ทา่นจะได้เรียนรู้การทําสาหร่ายของชาวเกาหลีประวตัคิวามเป็นมาและ

ความผกูผนัท่ีชาวเกาหลีท่ีมีตอ่สาหร่าย พเิศษ....ให้ท่านได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกในชุดฮันบก พร้อมให้ท่าน

ทําคมิบบัหรือข้าวหอ่สาหร่ายเกาหลีด้วยตนเองอีกด้วย 

 นําท่าน ช้อปป้ิงสินค้าปลอดภาษีที่ห้าง Duty Free จากนัน้อิสระ ช้อปปิง้ตามอธัยาศยั ณ ตลาดเมียงดง 

หรือ สยามสแควร์เกาหลี ท่านสามารถเลือกสนิค้าเทรนด์แฟชัน่ลา่สดุของเกาหลีได้ท่ีน่ีโดยเฉพาะสนิค้าวยัรุ่น

เช่น เสือ้ผ้า รองเท้า กระเป๋า เคร่ืองประดบั ทัง้แบรนด์ เนม เชน่ EVISU, GAP, ONISUKA TIGER และสนิค้า

จากแบรนด์เกาหลีโดยเฉพาะ เคร่ืองสําอางเช่นETUDE HOUSE, SKIN FOOD,THE FACE SHOP, 

MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE อีกทัง้ยงัมีร้านกาแฟ ร้านอาหารตา่งๆจากนัน้ให้ท่านช้อปปิง้ตามอธัยาศยั 

ณ ตลาดเมียงดง แหลง่รวมวยัรุ่นยา่นสยามสแควร์ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเป็นแหลง่รวมเคร่ืองสําอางค์ช่ือดงั 

อาทิ Etude, Skinfood, The Face Shop, Missha เป็นต้น 

 

 



คํ่า อสิระอาหารคํ่า 1 มือ้ (ให้ทุกท่านได้อสิระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย) 

ที่พัก พกัท่ี INTER CITY HOTEL ระดบั 3 ดาว หรือเทียบเท่า 

วันที่ 5 
พพิธิภณัฑ์รูป 3 มิต ิTRICK EYES MUSEUM+ICE MUSEUM – ฮุนไดเอาท์เลท – ซุปเปอร์มาร์เก็ต – 

อนิชอน – กรุงเทพ (ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู) (OZ743 : 20.20-00.20) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 ทุกท่านถ่ายรูปอย่างจุใจ ณ พิพิธภัณฑ์รูป 3 มิติ TRICK EYES MUSEUM + ICE MUSEUM เป็นอาร์ต

แกลเลอร่ีภาพวาดท่ีใช้เทคนิค “trompe l’oeil” ท่ีปรับให้งานศิลปะ 2 มิติให้เกิดเป็นภาพลวงตาให้เป็นแบบ 3 

มิต ิซึง่ผู้ เข้าชมก็จะได้เพลดิเพลนิไปกบัการโพสท่าตา่งๆให้เข้าไปเป็นสว่นหนึง่ของภาพศลิปะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารด้วยเมนู “จมิดกั” 

 นําท่านเดินทางสู ่ ฮุนไดเอาท์เลท  แหลง่ช้อปปิง้สินค้าท่ีรวบรวมแบรนด์ดงั ท่ีเต็มไปด้วยร้านแฟชัน่กว่า 200 

ร้าน ให้ท่านได้ช้อปปิง้อย่างจใุจ นําท่านช้อปปิง้ท่ี ซุปเปอร์มาร์เก็ต  ซึง่มีสินค้าตา่งๆ มากมายให้เลือกซือ้หา

เป็นของฝาก เช่น กิมจิ บะหม่ีกึ่งสําเร็จรูป สาหร่าย ขนมขบเคีย้ว ลูกอม ผลไม้ตามฤดูกาลและของท่ีระลึก

ตา่งๆ 

คํ่า ได้เวลาอนัสมควร นําท่านเดนิทางสูส่นามบนิอินชอน 

20.20 น. นําท่านเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ  โดยสายการบิน (Asiana Airline) เที่ยวบินที่ OZ743 (ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 5-6 ชัว่โมง) 

00.20 น. เดนิทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พร้อมความประทบัใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 



อัตราค่าบริการ : เกาหลี RAIL BIKE SPRING ROMANTIC 5 วัน 3 คืน (OZ)                               

กาํหนดการเดนิทาง 

ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกนิ 

12 ปี 

 (เสริมเตียง)  

พักกับผู้ใหญ่ 

 1 ท่าน ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกนิ 

12 ปี 

 (เสริมเตียง)  

พักกับผู้ใหญ่ 

 2 ท่าน ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกนิ 

12 ปี 

 (ไม่เสริมเตียง)  

พักกับผู้ใหญ่ 

 2 ท่าน ท่านละ 

 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

 
พักเดี่ยว 

ท่านละ 

วนัท่ี 04 - 08 มี.ค. 63 16,900.- 16,900.- 16,900.- 16,900.- 6,900.- 5,900.- 

วนัท่ี 05 - 09 มี.ค. 63 16,900.- 16,900.- 16,900.- 16,900.- 6,900.- 5,900.- 

วนัท่ี 06 - 10 มี.ค. 63 16,900.- 16,900.- 16,900.- 16,900.- 6,900.- 5,900.- 

วนัท่ี 11 - 15 มี.ค. 63 16,900.- 16,900.- 16,900.- 16,900.- 6,900.- 5,900.- 

วนัท่ี 12 - 16 มี.ค. 63 16,900.- 16,900.- 16,900.- 16,900.- 6,900.- 5,900.- 

วนัท่ี 13 - 17 มี.ค. 63 16,900.- 16,900.- 16,900.- 16,900.- 6,900.- 5,900.- 

วนัท่ี 18 - 22 มี.ค. 63 16,900.- 16,900.- 16,900.- 16,900.- 6,900.- 5,900.- 

วนัท่ี 19 - 23 มี.ค. 63 16,900.- 16,900.- 16,900.- 16,900.- 6,900.- 5,900.- 

วนัท่ี 20 - 24 มี.ค. 63 16,900.- 16,900.- 16,900.- 16,900.- 6,900.- 5,900.- 

ราคาเดก็ทารก (อายุไม่ถงึ 2 ปีบริบรูณ์ ณ วันเดนิทางกลับ) ท่านละ 10,900.- ราคานีร้วมรายการทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบนิ  

 

ไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ (รวมท่านละ 1,800 บาท/ท่าน/ทริป) 

หวัหน้าทวัร์จากเมืองไทย (ตามความพงึพอใจในการบริการ) 

 (เก็บทิปก่อนการเดนิทางท่ีสนามบนิสวุรรณภมู)ิ**เดก็เก็บเทา่ผู้ใหญ่** 

 

อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ที่ถือหนังสือเดนิทางไทยเท่านัน้ 

กรณีถือหนังสือเดนิทางต่างชาตกิรุณาเชค็ราคาอีกคร้ัง 

พาสปอร์ตจะต้องมีอายุก่อนการเดนิทางไม่น้อยกว่า 6 เดือน 

ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ที่กรุงเทพฯ และที่ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้  

ปฏเิสธมใิห้เดนิทางออกหรือเข้าประเทศ ทางบริษัทฯ 

 ขอสงวนสทิธ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆ ทิง้สิน้ 

 

 เงื่อนไขการให้บริการ 

1.  บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตสุดุวิสยัท่ีทาง บริษัทฯ 

ไม่สามารถควบคมุได้ เช่น การนดัหยดุงาน, จลาจล,การลา่ช้าหรือยกเลิกของเท่ียวบนิ รวมถึงกรณีท่ีกองตรวจ

คนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง

รวมทัง้ในกรณีท่ีท่านจะใช้หนงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีนํา้เงิน) เดินทาง หากท่านถกูปฏิเสธการเดินทางเข้า

หรือออกนอก ประเทศ 

         ใดประเทศหนึง่                 



2.  บริษัทฯ สงวนสทิธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 

3.  บริษัทฯ สงวนสทิธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราคา่บริการ โดยไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 

4.  กรณีท่ีคณะไม่ครบจํานวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้

ท่านทราบลว่งหน้า 5-7วนัก่อนการเดนิทาง 

5. เม่ือท่านทําการซือ้โปรแกรมทวัร์ ทางบริษัทฯจะถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของหมายเหตทุกุข้อแล้ว 

**สําคญั!! บริษัท ทําธุรกิจเพือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ ไม่สนบัสนนุใหลู้กคา้เดินทางเข้าประเทศเกาหลีโดยผิดกฎหมาย

และในขัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเขา้เมือง ทัง้ไทยและเกาหลี ข้ึนอยู่กบัการพิจารณาของเจ้าหนา้ทีเ่ท่านัน้ลูกคา้ทกุ

ท่านตอ้งผ่านการตรวจคนเขา้เมืองดว้ยตวัของท่านเอง ทางมคัคเุทศก์ไม่สามารถใหค้วามช่วยเหลือใดๆไดท้ัง้ส้ิน** 

 

กรณีคณะออกเดนิทางได้           
1. คณะจองจํานวนผู้ใหญ่ 10 ท่านออกเดนิทาง (ไมมี่หวัหน้าทวัร์) 

2. คณะจองจํานวนผู้ใหญ่ 15 ท่านขึน้ไปออกเดนิทาง (มีหวัหน้าหวัหน้าทวัร์) 

3. คณะจองไมถ่ึงจํานวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไมอ่อกเดนิทาง 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่บตัรโดยสารชัน้ทศันาจรไป – กลบั (ตัว๋กรุ๊ป) รวมภาษี สนามบนิและภาษีนํา้มนัไว้เรียบร้อยแล้ว 

2.  คา่ท่ีพกั 3 คืน ห้องละ 2-3 ท่าน 

3.  คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบ ุ

4.  หวัหน้าทวัร์หรือมคัคเุทศก์ท้องถ่ินผู้ ชํานาญเส้นทางดแูลตลอดการเดนิทาง 

5.  ประกนัอบุตัเิหตวุงเงินท่านละ 200,000 บาท เสียชีวิต 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 

6.  ค่าประกันอุบัติ เหตุคุ้ มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้ มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า

รักษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์  

 ** ลกูค้าทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดินทางสําหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลู 

 เพิ่มเติมกบัทางเจ้าหน้าท่ีบริษัทได้ ** 

 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

 ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือน้อยกวา่ 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุติัเหต ุ3 ล้านบาท] 

 ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายนุ้อยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุติัเหต ุ1.5 ล้านบาท] 

7.  สมัภาระนํา้หนกัไมเ่กินท่านละ 23 กก. 

8.  คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 

 

 

 



อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ทําหนงัสือเดนิทางไทย 

2. คา่ใช้จ่ายสว่นตวั อาทิ คา่อาหาร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรีด คา่โทรศพัท์ เป็นต้น 

3. คา่นํา้หนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบนิกําหนด 23 กิโลกรัม 

4. วีซา่เข้าประเทศเกาหลี ในกรณีท่ีผู้ เดินทางถือหนงัสือเดินทางตา่งด้าว หรือ ประเทศท่ีท่ีต้องทําวีซา่เข้าประเสา

ธารณรัฐเกาหลีใต้ คา่ธรรมเนียมการย่ืนวีซา่ท่านละ 1,750 บาท สําหรับผู้ ท่ีถือหนงัสือเดินทางตา่งด้าว จะต้อง

ทําเร่ืองแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านัน้ก่อนการสง่เอกสารย่ืนวีซา่ 

5. คา่ทิปมคัคเุทศก์ท้องถ่ินและคนขบัรถ (รวมท่านละ 1,800 บาท/ท่าน/ทริป) 

 

เงื่อนไขการจอง 
1. ชําระเงินมดัจําท่านละ 10,000 บาท ภายใน 36 ชัว่โมงหลงัการจอง โดยโอนเข้าบญัชีและสง่หลกัฐานการ โอน

เงินให้เจ้าหน้าท่ีท่ีดแูลเส้นทาง ท่ีนัง่จะยืนยนัเม่ือได้รับ เงินมดัจําแล้วเท่านัน้ 

2.       สง่สําเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ ท่ีเดนิทาง ท่ีมีอายกุารใช้งานไมน้่อยกวา่ 6 เดือน  

3.       หากท่ าน ท่ี ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ  (กรณี ลูก ค้าอยู่ต่ างจังหวัด ) ให้ท่ านติดต่อ 

                    เจ้าห น้า ท่ี  ก่อนออกบัตรโดยสารทุกค รัง้  หากออกบัตรโดยสารโดยมิแ จ้งเจ้าห น้า ท่ี  ทางบ ริษั ท 

                   ขอสงวนสทิธ์ิไมรั่บผิดชอบคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ 

4.      ห า ก ใน ค ณ ะ ข อ งท่ า น มี ผู้ ต้ อ งก า รดู แ ล พิ เศ ษ  นั่ ง รถ เข็ น  (Wheelchair), เด็ ก , ผู้ สู งอ า ยุ , มี โรค 

         ป ระ จําตัวห รือ ไม่ ส ะด วก ใน ก ารเดิ น ท างท่ อ ง เท่ี ย วใน ระย ะ เวล า เกิ น ก ว่า  4-5 ชั่ ว โม งติ ด ต่ อ กัน  

         ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่ าน เอง  เน่ืองจากการเดินทาง 

         เป็นหมูค่ณะ หวัหน้าทวัร์มีความจําเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด  
 

การชําระค่าทวัร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วนัท่านควรจดัเตรียมค่าทวัร์ให้เรียบร้อย

ก่อนกําหนดเนือ่งจากทางบริษัทตอ้งสํารองค่าใชจ่้ายในส่วนของค่าทีพ่กัและตัว๋เคร่ืองบิน 

มิฉะนัน้จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

 

เงื่อนไขการยกเลิก 
1. สําหรับผู้ โดยสารท่ีไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ ย่ืนวีซ่าให้ เม่ือผลวีซ่าผ่านแล้วมีการ

ยกเลกิการเดนิทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการคืนคา่มดัจําทัง้หมด 

2.      ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-45 วนั เก็บเงินมดัจําทัง้หมด 

3.      ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 7-14วนัเก็บคา่ใช้จ่าย 80% ของราคาทวัร์ ตอ่ท่าน 

4.      ยกเลกิการเดนิทางน้อยกวา่ 1-7 วนั เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 100% ของราคาทวัร์ 

5.      ยกเลิกการเดินทางในวัน เดินทาง ,ถูกปฏิ เสธการเข้า-ออกเมืองทั ง้จากประเทศไทยและประเทศ 

         ส า ธ า รณ รัฐ เก า ห ลี ใต้  ไม่ มี ก า ร คื น เงิน ทั ้งห ม ด ไม่ ว่ า ก รณี ใด ๆ ทั ้งสิ น้ ใน ก รณี เจ็ บ ป่ ว ย  จ น ไม ่   

         สาม ารถ เดิน ท างได้  จะต้ องมี ใบ รับ รองแพ ท ย์จากโรงพ ยาบ าล รับ รอง  ท างบ ริษั ท ฯ  จะทํ าก าร 



         เล่ือนการเดินทางของท่ านไปยังคณ ะต่อไป  แต่ทั ง้ นี ท้่ านจะต้องเสียค่าใช้จ่าย ท่ี ไม่สามารถเรียก 

         คืนได้คือคา่ธรรมเนียมในการมดัจําตัว๋ท่านละ 10,000 บาทและคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ 

6.      ยกเว้นก รุ๊ป ท่ี เดินทางช่วงวันหยุดห รือเทศกาล  ท่ี ต้องการันตีมัด จํากับสายการบินห รือค่ามัด จํา 

                  ท่ี พั ก โด ย ต รงห รือ โด ย ก า รผ่ า น ตั ว แ ท น ใน ป ระ เท ศ ห รือ ต่ า งป ระ เท ศ แ ล ะ ไม่ อ า จ ข อ คื น เงิน ได้  

                  รว ม ถึ ง เ ท่ี ย ว บิ น พิ เศ ษ เช่ น  Extra Flight แ ล ะ  Charter Flight  จ ะ ไม่ มี ก า ร คื น เงิ น มั ด จํ า ห รื อ ค่ า 

                  ทวัร์ทัง้หมดไมว่า่ยกเลกิด้วยกรณีใดๆ 

7.      กรณี ท่ี กองตรวจค น เข้า เมื องทั ง้ก รุง เท พ ฯ  และใน ต่ างป ระเท ศ  ป ฏิ เสธมิ ให้ เดิ น ท างออก  ห รือ   

         เข้าประเท ศ ท่ี ระบุ ไว้ใน รายการเดินท าง  บ ริษั ทฯ  ขอสงวนสิท ธ์ิ ท่ี จะไม่ คืนค่าทัว ร์ไม่ ว่ากรณี ใดๆ  

         ทัง้สิน้ 

**สําคญั!! บริษัททําธรุกิจเพือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ ไม่สนบัสนนุใหลู้กคา้เดินทางเขา้ประเทศเกาหลีใตโ้ดยผิด

กฎหมายและในขัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทัง้ไทยและเกาหลีใต้ ข้ึนอยู่กบัการพิจารณาของ

เจ้าหนา้ทีเ่ท่านัน้ ลูกคา้ทกุท่านตอ้งผ่านการตรวจคนเข้าเมืองดว้ยตวัของท่านเอง ทางมคัคเุทศก์ไม่สามารถ

ใหค้วามช่วยเหลือใดๆไดท้ัง้ส้ิน** 

8.       เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือเดินทางพร้อมคณะ

ถือวา่ท่านสละสทิธ์ิ ไมอ่าจเรียกร้องคา่บริการและเงินมดัจําคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  

9.        สํ าห รับ ผู้ เดิ น ท างท่ี อายุ ไม่ ถึ ง  18 ปี  และไม่ ได้ เดิน ท างกับ บิ ดา  ม ารดา  ต้องมี จดห ม ายยิน ยอม 

                   ให้บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิาหรือมารดาแนบมาด้วย 

 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสทิธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไมอ่าจแก้ไขได้ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ เหตกุารณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ เหตกุารณ์ไม่สงบทาง

การเมือง, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, อุบตัิเหตุ, ความเจ็บป่วย, ความสูญหายหรือ

เสียหายของสมัภาระ ความลา่ช้า เหตสุดุวิสยั อ่ืนๆ เป็นต้น 

3. หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รับผิดชอบ

คา่บริการท่ีท่านได้ชําระไว้แล้วไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย 

หรือเอกสารเดนิทางไมถ่กูต้อง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึง่ หลงัจากได้สํารองท่ีนัง่บนเคร่ือง และ

โรงแรมท่ีพกัในตา่งประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

6. ราคานีค้ดิตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจบุนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบนิปรับสงูขึน้ บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคา

ตัว๋เคร่ืองบนิตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จนมีการยกเลกิ ลา่ช้า เปล่ียนแปลง การบริการ

จากสายการบนิบริษัทฯขนสง่ หรือ หน่วยงานท่ีให้บริการ บริษัทฯจะดําเนินโดยสดุความสามารถท่ีจะจดับริการ

ทวัร์อ่ืนทดแทนให้ แตจ่ะไมคื่นเงินให้สําหรับคา่บริการนัน้ๆ 



8. มคัคเุทศก์ พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้คําสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษัทฯ นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผู้ มีอํานาจของบริษัทฯ กํากบัเท่านัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได้ อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความ

ผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ี

อ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสทิธ์ิการจดัหานีโ้ดยไมแ่จ้งให้ทราบลว่งหน้า  

10. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง้ มิ

เช่นนัน้ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้  

11. บริษัทของสงวนสิทธ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆทัง้สิน้บริษัทฯ รับเฉพาะผู้ มีจุดประสงค์การเดินทางเพ่ือ

ท่องเท่ียวเกาหลีเท่านัน้ 

12. เท่ียวบนิ และรายการท่องเท่ียวอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 

13. เม่ือท่านตกลงชําระเงินคา่บริการไมว่่าทัง้หมดหรือบางสว่นกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ

ในเง่ือนไขและข้อตกลงตา่ง ๆ ท่ีได้ระบไุว้ทัง้หมดนีแ้ล้ว 

14. โรงแรมท่ีพกัในประเทศเกาหลีมีมาตรฐานการกําหนดดาวและประเภทของท่ีพกัแตกต่างกบัประเทศไทย โดย

โรงแรมท่ีพกัทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการจดัหาโรงแรมโดยอ้างอิงตามการจดัระดบัดาวของประเทศเกาหลี

ตามท่ีระบใุนรายการท่องเท่ียวเท่านัน้ โรงแรมท่ีประเทศเกาหลีโดยส่วนใหญ่จะเป็นแบบห้องพกัคู่ (Twin หรือ

Double) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงค์จะพกัแบบ3ท่านขึน้อยู่กบัข้อจํากดัของห้องพกัและการวางรูปแบบของ

ห้องพกัของแตล่ะโรงแรม ซึง่มีความแตกตา่งกนัอาจจะทําให้ท่านไมไ่ด้ห้องพกัตดิกนั และไมส่ามารถเสริมเตียง

ได้ตามท่ีต้องการโรงแรมหลายแห่งจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากประเทศเกาหลีอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมูิต่ํา

เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะให้บริการในช่วงฤดรู้อนเท่านัน้ 

15. กระเป๋าสมัภาระต่างๆถือเป็นทรัพย์สินส่วนตวัของท่าน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายสญูหาย

ลา่ช้า หรืออบุตัเิหตตุา่งๆ ใดๆทัง้สิน้ 

16. เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว หากท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อม

คณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจําคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้และถ้าท่าน

ต้องการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร์เพื่อท่องเที่ยวเอง โดยไม่ลงร้านศูนย์โสม, ศูนย์สมุนไพร, ร้าน

นํ ้ า มั น ส น , ศู น ย์ เ ค ร่ื อ ง สํ า อ า ง  แ ล ะ ร้ า น พ ล อ ย 

อะเมทสิ ทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จากท่านเป็นจาํนวนเงนิ 300 USD ต่อท่าน 

17. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิราคานีเ้ฉพาะนกัท่องเท่ียวชาวไทยและท่องเท่ียวเป็นหมู่คณะแบบ Join Tour เท่านัน้ 

กรณีต้องการตัดกรุ๊ปเหมาโปรดสอบถามทางบริษัทอีกครัง้ หากเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ หรือ 

พระสงฆ์ เก็บค่าใช้จ่ายเพิ่ม ท่านละ 4,000 บาท 

18. ในระหว่างท่องเท่ียวจะมีช่างภาพมาถ่ายรูปและช่วยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และในวนั

สดุท้ายของการเดินทางช่างภาพจะนําภาพถ่ายมาจําหน่ายหากว่าท่านใดสนใจสามารถซือ้ได้แต่ถ้าท่านใดไม่

สนใจก็ไม่ต้องซือ้ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัความพึงพอใจของท่าน ทางบริษัททวัร์ไม่มีการบงัคบัให้ซือ้แต่อย่างใดแต่เป็น

การบอกกลา่วลว่งหน้าเพ่ือให้ผุ้ เดนิทางได้รับทราบ 

19. ในกรณีท่ีลกูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาติดตอ่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯก่อนทกุครัง้มิเช่นนัน้ทาง

บริษัทฯจะ ไมรั่บผิดชอบคา่ใช้จ่ายใดๆทัง้สิน้ 



 

การเดนิทางจากประเทศไทยเข้าสู่ประเทศเกาหลีและพธีิการเข้าเมือง 
เอกสารท่ีควรเตรียมก่อนการเดินทางเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองของประเทศเกาหลีจะพิจารณาให้เฉพาะนกัท่องเท่ียวท่ีมา

ท่องเท่ียวโดยสจุริตเท่านัน้ท่ีผา่นเข้าเมืองได้ และพิจารณาจาก  

1. หลกัฐานการทํางานประจําของนกัท่องเท่ียว ซึ่งสมควรท่ีนําติดตวัไปแสดงด้วย เช่น บตัรพนกังาน นามบตัร 

จดหมายการทํางานภาษาองักฤษ (กรณีเดนิทางคนเดียว) จดหมายรับรองออกโดยบริษัทผู้จดัคณะ 

2.    ห ลักฐาน การเงิน  ใน ระห ว่างการท่ องเท่ี ยวป ระเท ศเกาห ลีสมควรท่ี จะนํ าเงิน สดติดตัวไป ด้วย 

                   ป ระม าณ   300 เห รียญ ส ห รัฐ  ห รือป ระม าณ  300,000 วอน  สํ าห รับ การเดิน ท าง  2  วัน  (ห ากไม ่

                   มี บั ต ร เค ร ดิ ต ค า ร์ ด )  ห า ก มี บั ต ร เค ร ดิ ต ต่ า ง ป ร ะ เท ศ  เช่ น  Visa Card, American Express,  

                   Dinners Club ห รือ  Master Card ต้ อ ง นํ า ติ ด ตั ว ไป ด้ ว ย ห รือ ห ลั ก ฐ า น ก า ร เงิ น อ่ื น ใด ท่ี จ ะ แ ส ด ง 

                   ให้เจ้าหน้าท่ีทราบวา่ท่านคือนกัท่องเท่ียว 

3.    ใบ รับรองสถานศึกษ าหากท่านยังอยู่ ในระหว่างการศึกษ าห รือบัตรนักศึกษ าและควรเดินทาง 

                   กบัผู้ปกครอง เช่น บดิา มารดา ปา้ น้า อา ท่ีมีนามสกลุเดียวกนั 

4.    หากเป็นพาสปอร์ตใหม ่ควรนําพาสปอร์ตเก่าเย็บเลม่คูก่บัพาสปอร์ตใหมห่รือนําตดิตวัไปด้วย  

5.    การแตง่กายสขุภาพและแลดเูป็นนกัท่องเท่ียว ไมค่วรสวมใสร่องเท้าแตะ 

 


