
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 เทศกาลตกปลาน ้าแขง็ ...(รวมค่าอปุกรณ์ตกปลา) พกัสกี รีสรอ์ท 
เกาะนามิ  สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์ บฟุเฟตข์าปยูกัษ์  

ช้อปป้ิงย่านดงั ... เมียงดง ฮงแด ทงแดมนุ  
พกัสกีรีสอรท์ 1 คืน โซล 2 คืน 

 
 
 

สายการบิน เสน้ทางบิน เที่ยวบิน เวลา 

 BKK - ICN TG658 23.10 – 06.35 

ICN - BKK TG657 21.20 – 01.10 



 

 
 
 
 
 
 

วนัแรก สนามบินสวุรรณภมิู 

19.00 น. คณะพรอ้มกนัที ่สนามบินสวุรรณภมิู อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 เคาน์เตอร ์C สายการบิน THAI 
มเีจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 
วนัท่ีสอง สนามบินอินชอน – เกาะนามิ  - ตกปลาน ้าแขง็ (รวมค่าอปุกรณ์ตกปลา) - พกั สกีรีสอรท์ 
23.10 น. เหริฟ้าสู่กรงุโซลโดย สายการบิน THAI เทีย่วบนิที ่TG658 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 5.30 – 06.00 ชัว่โมง) 
06.35 น. เดนิทางถงึ สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ (เวลาท้องถ่ินเรว็กว่าไทย 2 ชัง่โมง) 

เดินทาง ราคาผูใ้หญ่ ราคาเดก็ พกัเด่ียว หมายเหต ุ

10 – 14 มกราคม 2562 23,900 23,900 4,500  

17 – 21 มกราคม 2562 23,900 23,900 4,500  

24 – 28 มกราคม 2562 23,900 23,900 4,500  

http://bit.ly/2NMk5YE


หลงัจากผ่านการตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้ หลงัจากผ่านการตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้ จากนัน้ 
น าท่าน ลงเรือเฟอรร่ี์เดินทางสู่เกาะนามิ โดยใชเ้วลาขา้ม
ประมาณ 10 นาท ีพบกบัสุสานนายพลนาม ิ(Tomb of 
General Nami) เป็นสถานทีท่ีม่คีวามส าคญัต่อประวตัศิาสตร์
ของเกาะนามเิป็นอย่างยิง่ เพราะเกาะแห่งนี้ตัง้ตามชื่อของนาย
พลนามซิึง่เขา้รบัราชการตัง้แต่อาย ุ17 ท่านเป็นผูม้ ี
ความสามารถน าทพัไปปราบจลาจลในทางภาคเหนือของ
เกาหลจีนไดร้บัต าแหน่งสงูในขณะทีท่่านอายยุงัน้อย แต่ต่อมาภายหลงัท่านไดถู้กใส่รา้ยโดยศตัรทูาง
การเมอืงและถูกประหารชวีติ จากนัน้ชมววิทวิทศัน์ของสถานทีเ่คยใชเ้ป็นสถานทีถ่่ายท าละครทวี ีWinter 
Love Song อนัโด่งดงัไปทัว่เอเชยี พรอ้มมเีวลาใหท้่านไดเ้กบ็ภาพอนัสวยงามน่าประทบัใจสุดแสนโรแมน
ตกิ เปรยีบประดุจท่านเป็นพระ-นาง ในละคร เลยทเีดยีว ทีน่ี่ท่านจะไดพ้บกบัรปูปัน้ของเบยองจุนและชเวจวี ู
และอสิระเดนิชมตามอธัยาศยั สมควรแก่เวลาพบกนั ณ จดุนดัหมายเพื่อลงเรอืกลบั  

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู SHABU SHABU  เป็นอาหารพืน้เมอืงของเกาหลทีีม่มีา
ตัง้แต่สมยัทีม่องโกเลยี บุกคาบสมทุรเกาหล ีซึง่ชาบ ูชาบขูองเกาหลนีัน้มลีกัษณะคลา้ยกบัหมอ้ไฟของญี่ปุ่ น 
ส่วนประกอบมผีกัหลากหลายชนิด เห็ด โอเด้ง และเบคอนหรอืหมูสามชัน้มาจดัเรยีงให้สวยงามในหม้อ 
จากนัน้เติมน ้าซุปแล้วต้มให้เดอืด เสรจ็แล้วจงึน าเส้นอูด้งลงต้ม รบัประทานคู่กบัน ้าจิม้สไตล์เก าหล ีและ
เครือ่งเคยีงต่างๆ 

 
บ่าย จากนัน้น าท่านสู่ เทศกาลตกปลาน ้าแขง็ ให้ท่านได้ลองสมัผสับรรยากาศการตกปลาเทราท์ภูเขา ซึ่งจะ

เปลี่ยนสภาพเป็นน ้ าแข็งซึ่ งมีความหนาประมาณ 30 -40 
เซนตเิมตร ปลาชนิดนี้เป็นปลาสายพนัธเ์ดยีวกนักบัปลาแซลมอน 
ซึง่อาศยัอยู่ในน ้าเยน็อุณหภูม ิต ่ากว่า 20 องศาเซลเซยีส ซึ่งเป็น
ปลาที่มคีวามสวยงามและมรีสชาตหิวานมนัอร่อย สามารถน ามา
ท าเป็นซูชิหรือซาซิมิมารับประทานได้ อิสระเพลิดเพลินกับ
กิจกรรม ต่างๆ ในบรเิวณ งานเทศกาล ซึ่งจะหลายกิจกรรมให้

ท่านได ้ทดลองสมัผสัประสบการณ์ใหม่ๆ  อาทเิช่น สโนวสเลด, สเกต็น ้าแขง็, รถไฟน ้าแขง็, รถATV เป็นต้น
(ราคาทวัรน้ี์รวมค่าอปุกรณ์ตกปลา) 

เยน็ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนู ทคัคาลบี้หรอืไก่บาร์บคีวิผดัซอสเกาหลอีาหารเลื่องชื่อของ
เมอืงชุนชอน โดยน าไก่บารบ์คีวิ มนัหวาน ผดักะหล ่าต้น กระเทยีม ต๊อกหรอืขา้วปั้น และซอสมาผดัรวมกนั
บนกระทะแบนด าคลุกเคลา้ทุกอยา่งใหเ้ขา้ที ่รบัประทานกบัผดักาดเกาหลแีละเครือ่งเคยีง 
จากนัน้น าท่านไปท้าลมหนาว ที่ลานสกี ให้ท่านได้
อิสระเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่าง ๆ บนลานสก ี
เพลิดเพลินกับลานหิมะที่กว้างใหญ่ และเนินเล่นสกี
ระดบัต่าง ๆ กระเช้าลฟิท์ เนินเขาเล่นสโนสเลด ทางรี
สอร์ทยังมีหลากหลายบริการอื่นๆ ส าหรับผู้ที่ไม่
ต้องการเล่นสก ีเช่น รา้นอาหาร คอฟฟ่ีช้อป ซุปเปอร์
มาเกด็ไวบ้รกิาร (ราคาทวัรไ์ม่รวมค่าชุด,อปุกรณ์,รองเท้า) 

ท่ีพกั                  BEARS TOWN SKI RESORT  OR OAK VALLEY SKI RESORT หรือเทียบเท่า 
 
 



วนัท่ีสาม วดัวาวจูองซา - เรียนท าข้าวปัน้ ( คิมบบั) + ชุดฮนับก – สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์– ตลาดทงแดมนุ 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 จากนัน้น าท่านไปชมวดัวาวจูองซา )Waujeongsa Temple) ตัง้อยูใ่นเมอืงยงอนิ จงัหวดัคยองกโีด เป็นวดั

เก่าแก่ทีต่ ัง้อยูก่ลางภเูขา มเีศยีรพระพุทธเจา้ขนาดใหญ่สทีองอรา่มดูโดดเด่น 
ซึง่เป็นสญัลกัษณ์ทีส่ าคญัของวดันี้ เศยีรพระพุทธรปูนี้มคีวามสงูถงึ 8 เมตร 
วางตัง้อยูบ่นกองหนิขนาดใหญ่ วดัแห่งนี้สรา้งขึน้ในปี ค .ศ . 1970โดยนกับวช
แฮด๊อกเพื่อแสดงการตอบแทนความเมตตากรณุาของพระพุทธเจา้ในการรวม

ประเทศเกาหลเีหนือและเกาหลใีต ้ ภายในมรีปูสลกัสะสมจากพุทธศาสนิกชน
ทัว่โลกมากกว่า 3,000 องค ์ภายในวดัยงัมรีปูปัน้หนิสลกัดเูหมอืนจะเป็นนกฮกู
แมก่บัลกู มเีจดยีท์ าดว้ยกอ้นหนิดแูปลกตาและเมือ่เดนิเขา้สู่อุโบสถซึง่อยูบ่น

เนินเขากจ็ะพบกบัทีป่ระดษิฐานพระนอนขนาดใหญ่ทีแ่กะสลกัมาจากไมซ้ึง่
น ามาจากอนิเดยีมคีวามเก่าแก่และศกัดิส์ทิธิเ์ป็นอยา่งมากส่วนบนสุดมพีระพุทธรปูปางสมาธสิทีององคใ์หญ่
ประดษิฐานอยู ่นอกจากนี้ทีว่ดัแห่งนี้ยงัเป็นทีเ่กบ็รษัาระฆงัทีใ่ชต้ใีนพธิเีปิดกีฬา โอลมิปิค ในปี ค .ศ . 1987 

 จากนัน้น าท่านสู่ โรงเรียนสอนท าคิมบบั  สถานทีแ่ห่งการเรยีนรูว้ฒันธรรมการกนิของชาวเกาหลกีบัขา้วปั้น พรอ้มกบัเรยีนรูว้ธิกีารท าขา้วปัน้แบบดัง้เดมิในแบบ Step by Step นอกจากนี้ทีน่ี่ยงัมบีรกิารถ่ายรปูเป็นทีร่ะลกึในชุดฮนับก ซึง่เป็นชุดประจ าชาตขิองเกาหลอีกีดว้ย น าท่านสู่ ไร่สตรอเบอรร่ี์ ขอเชญิท่านลิม้รสสตรอเบอรร์ีเ่กาหลสีดๆ พรอ้มชมบรรยากาศภายในไร ่ ซึง่ท่านจะไดพ้บกบั
วถิชีวีติชาวไรส่ตรอเบอรร์ีข่องเกาหลวี่ามี
วธิกีารปลกูอยา่งไรจงึไดผ้ลสตรอเบอรร์ีท่ ี่
ขนาดใหญ่เป็นพเิศษและหวานหอมชวนน่า
รบัประทานเป็นทีช่ื่นชอบของชาวเกาหลเีอง

และชาวต่างชาต ิ และยงัเป็นผลไมส้่งออกของประเทศอกีดว้ย ชมวธิกีารปลกู การดแูลรกัษา และท่านยงั
สามารถเลอืกซือ้สตรอเบอรร์ีไ่ดจ้ากภายในไรไ่ดอ้กีดว้ย 

เท่ียง รบัประทานอาหารเท่ียง เมนู คาลบีเ้ป็นอาหารพืน้เมอืงเกาหลทีีเ่ลื่องชื่อและรูจ้กักนัดทีัว่โลก มรีสชาตกิลม
กล่อม โดยน าหมไูปยา่งแบบดัง้เดมิ เสริฟ์พรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ เครือ่งเคยีงหลากชนิด น ้าจิม้เต้าเจีย้ว และน ้า
ซุปสาหรา่ย รบัประทานคลา้ยกบัเมีย่งค าของไทย 

บ่าย จากนัน้ท่านเดนิทางสู่ เอเวอรแ์ลนด ์สวนสนุกกลางแจง้ทีใ่หญ่ทีสุ่ดของประเทศเกาหลใีต้ซึง่ตัง้อยู่ท่ามกลาง
หุบ เขาขอเชญิท่านท่องไปกบัโลกของสตัวป่์าซาฟารที่านจะได้
พบกบัไลเกอรซ์ึง่เป็นลูกแฝดผสมทีเ่กดิขึน้จากความรกัระหว่าง
สงิโตผูเ้ป็นพ่อและเสอืผูเ้ป็นแม่นับเป็นแฝดผสมเสอื-สงิโตคู่แรก
ในโลกชมความน่ารกัของหมต่ีางๆซึ่งพนักงานขบัรถซาฟารจีะ
เป็นผู้ทักทายและเล่นกับพวกเขาเติมเต็มความสุขของท่าน
สนุกสนานกับเครื่อ งเล่นต่างๆ ไม่จ ากัดชนิด  พร้อมทั ้ง
บรรยากาศหนาวๆ โรแมนติคสุ ดๆจากนั ้นน าท่ านชม 
COSMETIC SHOP ศูนย์รวมเครื่องส าอางค์ชื่อดงัของเกาหลี มากมายหลายแบรนด์ดงั อาทิเช่น 
W.S.Nature,Rojukiss, Misshaเป็นตน้ 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร BULGOKI (บลโูกกิ) บารบี์คิวเกาหลี เป็นอาหารแบบดัง้เดิม 
วิธีการปรงุจะน าหมมูาหมกัซอส เพ่ิมรสชาติหวานนุ่ม และน ามาขลกุขลิกกบัซุปบลโูกกิบนกะทะ
ร้อน พร้อมผกักระหล า่ และเส้นจนัทน์ เสิรฟ์พร้อมข้าวสวย และเคร่ืองเคียงต่างๆ 

 อสิระชอ้ปป้ิงยา่น ทงแดมนุ ตลาดแห่งนี้สามารถชอ้ปป้ิงสนิคา้หลากหลาย สนิคา้ทีม่มีากทีสุ่ดในตลาดนี้ คอื 
เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย นอกจากนี้ยงัมรีา้นเครื่องส าอางค์ต่างๆ เรยีงรายตามตกึรมิสองขา้งถนนให้ท่านได้
เลอืกชมนอกจากนี้ยงัมเีวทกีารแสดงรอ้งเต้นเปิดใหผู้้ทีอ่ยากแสดงความสามารถมาแสดงใหช้มกนัอกีด้วย 
และฝัง่ตรงขา้มของ ตลาดทงแดมนุ 



 
ท่ีพกั   PRIME IN SEOUL OR EVELYN HOTEL   หรือเทียบเท่า 
 
วนัท่ีส่ี ศนูยส์มนุไพรโสมเกาหลี – น ้ามนัสนเขม็แดง – พระราชวงัชางดอ๊กกงุ – COSMETIC SHOP – DUTY 

FREE – ย่านเมียงดง  
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดนิทางสู่ ศนูยโ์สมรฐับาล ซึง่รฐับาลรบัรองคุณภาพว่าผลติจากโสมทีม่อีาย ุ6 ปีซึง่ถอืว่าเป็นโสมที่
มคีุณภาพดทีีสุ่ดชมวงจรชวีติของโสมพรอ้มใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้โสมทีม่คีุณภาพดทีีสุ่ดและราคาถูกกว่าไทยถงึ 
2 เท่ากลบัไปบ ารงุร่างกายหรอืฝากญาตผิูใ้หญ่ทีท่่านรกัและนบัถอือกีไมไ่กลจากกนัมากนกั จากนัน้พาท่าน

ไปชม RED PINE หรือ น ้ามนัสนเขม็แดง ผลติจากใบสน
เขม็แดงในประเทศเกาหล ีมสีรรพคุณช่วยขบัสารพษิออก
จากรา่งกายช่วยลดระดบัน ้าตาลในเสน้เลอืด ช่วยละลาย
ไขมนัในเสน้เลอืด ช่วยลา้งสารพษิ/ดทีอ็กเลอืดใหส้ะอาด
และเพิม่การไหลเวยีนของเลอืดไดส้ะดวกขึน้ เหมาะกบั
ผูป่้วยโรคเบาหวาน ความดนัโลหติสงู ไขมนัอุดตนัในเส้น
เลอืด ผูท้ีม่ปัีญหาเสน้ผมหลุดรว่ง คลอเรสเตอรอลในเลอืด

สงู และ โรคไขขอ้เสื่อม จากนัน้ชม พระราชวงัชางด๊อกกุง หรอื พระราชวงัชางด๊อก หนึ่งในหา้พระราชวงัที่
ส าคญัทีสุ่ดในสาธารณรฐัเกาหล ีสรา้งขึน้ในรชัสมยัของพระเจา้แทจงแห่งราชวงศโ์ชซอน เมือ่ปี พ.ศ. 1948 
(ค.ศ. 1405) แลว้เสรจ็ในปี พ.ศ. 1955 (ค.ศ. 1412) ดว้ยเหตุทีพ่ระราชวงัแห่งนี้ตัง้อยูท่างทศิตะวนัออกของ
พระราชวงัเคยีงบก (Kyeongbok Palace) ผูค้นจงึเรยีกพระราชวงัแห่งนี้ว่าพระราชวงัตะวนัออก (East 
Palace) ซึง่ต่อมาในรชัสมยัของพระเจา้ซอนโจ กษตัรยิอ์งคท์ี ่14 แห่งโชซอนไดโ้ปรดเกลา้ฯ ใหข้ยายสนาม
หญา้ของพระราชวงัเป็น 500,000 ตารางเมตร พระราชวงัชางด๊อกมกีารวางแผนผงัออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ ๆ 
ดงันี้ 1.ส่วนบรหิาร (Administrative Quarter) เช่น พระต าหนกัอนิจองจอน 2.ส่วนทีพ่กั (Residential 
Quarter) เช่น พระต าหนกั นกัซอนแจ พระต าหนกัแทโจจอน 3.สวนลบั (Rear Garden)ในปี พ.ศ. 2135 
(ค.ศ. 1592) ขนุศกึญีปุ่่ น โทะโยะโตะม ิฮเิดะโยะชไิดเ้ขา้รกุรานเกาหล ีกนิเวลายาวนานถงึ 7 ปี พรอ้มกบั
เผาท าลายพระราชวงั ซึง่ในปีนี้เองเป็นปีทีฉ่ลองครบรอบ 200 ปีแห่งการสถาปนาราชวงศ ์โดยหลงัจากผ่าน
สงคราม 7 ปีไปแลว้ พระราชวงักไ็ดร้บัการบูรณะขึน้อกีครัง้ในปี พ.ศ. 2152 (ค.ศ. 1619) โดยพระเจา้ซอน
โจ และองคช์ายควางแฮกุนประตูทางเขา้ (Donhwamun-Gate) หรอืภาษาเกาหลเีรยีกว่า (ดอนฮวามนุ) ซึง่
เป็นประตูทางเขา้หลกัของพระราชวงั ตอนทีส่รา้งครัง้แรก ประตูนี้ถูกสรา้งดว้ยหนิแกรนิตสขีาว โครงสรา้ง
ของทางเขา้พระราชวงัไดร้บัแบบอยา่งมาจากยคุสามอาณาจกัร คอื โคครูยอ แพกเจ และชลิลา แต่ไดถู้ก
ท าลายลงจากการเผาท าลายของทหารญีปุ่่ น และประตูนี้ไดถู้กสรา้งขึน้ใหมใ่นสมยัพระเจา้ซอนโจ ประตู
ดอนฮวามุน นี้เป็นประตูทางเขา้ทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดเท่าทีย่งัคงเหลอือยูใ่นกรงุโซล 

 
เท่ียง  รบัประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร เมนู SAMGYETTANG (ซมัเคทงั)  

ไก่ตุ๋นโสม เป็นอาหารตัง้แต่ยคุสมยัราชวงศโ์ชซอน ได้ช่ือว่าเป็นต้นต าหรบัชาววงั โดยเป็นเมนูท่ีคน
ในวงันิยมรบัประทานเพ่ือบ ารงุก าลงั และเสริมสุขภาพ ภายในไก่จะมีข้าวเหนียว พุทราแดง ราก
โสม น ามาตุ๋นจนเน้ือไก่นุ่มพร้อมทาน จะตุ๋นอยู่หลายชัว่โมง และน ามาเสิรฟ์พร้อมขนมจีนแบบไทย 
เติมรสชาติด้วยเหล้าโสม แล้วแต่ความชอบของแต่ละท่าน อีกทัง้ยงัมี พริกไทยด า และกิมจิ เพ่ิมรส
อาหารแบบเกาหลีได้อีกด้วย เมนูไก่ตุ๋นโสม เป็นเมนูท่ีอยู่คู่กบัโปรแกรมทวัรเ์กาหลีอยู่แล้ว ทุกท่าน
จะได้ทานคนละ 1 ตวั 



บ่าย จากนัน้น าท่านชม COSMETIC SHOP ศูนยร์วมเครื่องส าอางคช์ื่อดงัของเกาหล ีมากมายหลายแบรนดด์งั 
อาทเิช่น W.S.Nature,Rojukiss, Misshaเป็นต้นจากนัน้น าท่าน ช้อปป้ิงสินค้าปลอดภาษีท่ี ดิวต้ีฟรี 
(Duty Free Shop) ที่นี่มสีนิค้าชัน้น าให้ท่านเลอืกซื้อมากมายกว่า 500 ชนิด อาท ิน ้าหอม เสื้อผ้า
เครือ่งส าอาง กระเป๋า นาฬกิา เครือ่งประดบั ฯลฯ 
จากนัน้พาท่าน อิสระช้อปป้ิงย่านตลาดเมียงดง หรอื สยามส
แควร์เกาหลี ที่เมียงดงแห่งนี้พบกับสินค้าวัยรุ่น อาทิ เสื้อผ้า
บุรุษ-สตร ีเครื่องส าอางดงัๆ อาท ิETUDE HOUSE , SKIN 
FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE 
หรอื อีกมายให้ท่านได้เลอืกซื้อซึ่งราคาถูกกว่าที่เมอืงไทย 2 -3 
เท่า 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนู บุฟเฟต์ขาปูยกัษ์ (SEAFOOD BUFFET) บุฟเฟต์อาหาร 
นานาชาติ ต่างๆ เสริฟพร้อมเบียร ์ไวท ์ทานได้ไม่อัน้  

ท่ีพกั   PRIM IN SEOUL OR EVELYN HOTEL หรือเทียบเท่า 
 
 
วนัท่ีห้า ฮอ๊กเกตนามู - N SEOUL TOWER(ไม่รวมค่าขึ้นลิฟย)์  – ย่านฮงแด –ซุปเปอรม์ารเ์กต็ – สนามบิน

สวุรรณภมิู 
เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเขา้ชม ศนูยส์มนุไพร หรือ ฮอ๊กเกตนามู ใหม่ล่าสุดของเกาหล ีโดยมกีารจดลขิสทิธิเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
เป็นสมนุไพรเมลด็ฮ๊อกเกต ทางการแพทยเ์รยีกว่า ผลไมท้อง มรีสเปรีย้ว ดสี าหรบับุคคลทีน่ิยมดื่มชา กาแฟ 
น ้าอดัลม ฯลฯ เมลด็ฮ๊อกเกตจะช่วยในการลา้งสารพษิทีต่กคา้งหรอืไขมนัทีส่ะสมอยู่ภายในผนังของตบั ไต 
ช่วยให้ตบัหรอืไตของท่านแขง็แรงขึน้ และยงัส่งผลดต่ีอ
สุขภาพร่างกายของท่านเองอีกด้วย จากนัน้น าท่านสู่ 
หอคอย N’SEOUL TOWER ย้อนรอยซรียี์ดงั “You 
Who Came From The Stars” (ยยัตวัรา้ยกบันายต่าง
ดาว) และ “Kim Sam Soon” ณ เขานัมซาน ภูเขาเพยีง
ลูกเดียวใจกลางเมืองหลวงกรุงโซล 1 ใน 17 หอคอย
เมือ งที่ สู ง ที่ สุ ด ใ น โลก  สู ง ถึ ง  4 80  เ มต ร  เ หนื อ
ระดบัน ้าทะเล ชมทศันียภาพกรุงโซลและชานเมอืงแบบ
รอบทศิ 360 องศา พาท่าน คล้องกุญแจคู่รกั เพราะมคีวามเชื่อว่าคู่รกัที่ได้มาคล้องกุญแจที่นี่จะรกักัน
ยาวนาน (อสิระไมร่วมค่าขึน้ลฟิท)์  

เท่ียง รบัประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร เมนูจิมดกั เป็นเมนูไก่ประกอบด้วยวุ้นเส้น เกาหลี คลุกด้วย
น ้าซุป รสชาติกลมกล่อม เสิรฟ์พร้อมข้าวสวยร้อนๆ พร้อมเคร่ืองเคียงเกาหลี 

 จากนัน้เยีย่มชมย่านฮงแด HONGDAE อยู่ใกล้กบัมหาวทิยาลยัศลิปะฮงอกิ ทีม่ชีื่อเสยีงมากของเกาหลี
บรรยากาศจงึสดใสเตม็ไปดว้ยหนุ่มสาวชาวโซลในตอนกลางวนัฮง
แดเป็นถนนที่สามารถเดิน ช้อปป้ิงในร้านเสื้อสวยสุดอาร์ตแบบ
ราคานักศึกษา และอพัเดตสตรที สไตล์ จากแฟชัน่นิสต้าตวัจรงิ
ส่วนกลางคนืเป็นแหล่งปารต์ีท้ ี ่chic สุดในโซล 
จากนั ้น น าท่านแวะซ้ือของฝากร้านละลายเงินวอน เช่น 
สาหรา่ย ขนมต่างๆ อาท ินมกลว้ย ขา้วพองธญัพชื ช๊อกโกแลค เว



เฟอร ์ป็อกกีเ้กาหล ีหรอื มามา่เกาหล ีทีเ่ป็นทีน่ิยมซือ้เป็นของฝาก รวมทัง้ กระทะเกาหลทีีผ่ลติโดยประเทศ
เกาหล ีแขง็แรงทนทาน และ เครื่องใชไ้ฟฟ้าอื่นๆ มากมาย รวมถงึผลติภณัฑจ์ากโสม อาท ิลูกอมโสม ชา
โสม สบโูสม หรอื Hard Cram โสม ฯลฯ สมควรแก่เวลาน าท่านสู่สนามบนิอนิชอน  

21.20 น. ออกเดนิทางกลบักรงุเทพฯ โดยสายการบิน THAI เทีย่วบนิที ่TG657 
01.10 น. เดนิทางถงึสนามบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดภิาพ 
 

**โปรแกรมสามารถสลบัปรบัเปล่ียนได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า** 
***ราคาค่าทวัรด์งักล่าวหากมีการเปล่ียนแปลงค่าตัว๋เคร่ืองบิน ภาษีสนามบิน ภาษีน ้ามนัของสายการบิน*** 

 
 
 
 
 
 

ราคาทัวร์รวม ราคาทัวร์ไม่รวม 

- คา่ตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป -า่บัอั รนปรยหยดันรัอบคา่
รากกสนาบบินแบาทห่งตาบแก่รยบบมนรายาาร (ตัว๋ารบก ปไบ่

สาบารตเ่ื่อนวนัา่บัไดั ตัองไป-า่บันรัอบคลย
เแ่านั รน  ) ที่น่ังเป็นไปตามสายการบนิจัดสรรตาม

กรุ๊ปทวัร์ ไม่สามารถระบุได้ 

- คา่อาหารแบาบื รอ ตาบแก่รยบบมนรายาาร 

- คา่เขัาอบสตานแก่ตา่งๆ ตาบแก่รยบบมนรายาาร 

- คา่แก่นาัตาบรยบบมนรายาาร นาัหัอง่ย 2- 3 แ่าน ตาบ
โรงทรบแก่รยบบหรือเแกยบเแ่า 

- คา่ยานนาหนยน าเแก่ยวตาบรายาาร 

- ค่าน า้หนักสัมภาระ สายการบนิไทย 
ก าหนดน า้หนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเคร่ืองไป-
 กลับ ท่านละ30 กก(สัมภาระถือขอน้เคร่ือง .Carry 
on )10 กก. 

- คา่หวัหนัาแวัร์น าแ่านแ่องเแก่ยวต่อดรายาารมน
ตา่งปรยเแศ 

- คา่ปรยานัอบบตัิเหตบรยหวา่งเดินแาง าารอดเอย
อบบตัิเหตบสว่นบบคค่ารลกเสกยอกวิตสญูเสกย   อวยัวย 
สายตาหรือแบนน่รานตาวรสิ รนเอิง 1,000,000 บาแ 
าารรัากานยาบา่ตอ่อบบตัิเหตบทต่่ ยครั รง500, 000บาแ
(เง ืืื่อนไขตาบารบธรรบ์ )ไบร่วบปรยานัสบขราน แ่าน

สาบารตสัง่ภื รอปรยานัสบขรานเน่ิบไดั 

- พาสปอต ต่างชาต ิ (ช าระเพิ่ม 1,500บาท /ท่าน)  
- คา่มอัจ่ายสว่นตวั อาแิ คา่แ าหนงัสือเดินแาง, คา่โแรศนัแ์

สว่นตวั, คา่ภาัรกด, บินิบาร์มนหัอง, รวบตงึคา่อาหาร ท่ย
เคร่ืองดื่บแก่สัง่เน่ิบนอาเหนือรายาาร (หาาแ่านตัองาารสัง่
เน่ิบ ารบลาติดตอ่หวัหนัาแวัร์ท่ัวจ่ายเน่ิบเองต่างหาา)  

- ค่าทปิคนขับรถและไกด์ท้องถิ่นท่านละ 50,000 วอน
หรือ 1,500บาท ต่อท่านตลอดทัง้ทริปช าระที่(
สนามบนิ) 

- คา่รากกบู่ คา่เน่ิบ 7  %ท่ยรากกหาั ล แก่จ่าย 3  %(ารลกแก่
แ่านตัองาารมบเสรบจรับเงินมนนาบบริกัแหรือตัองาาร
มบา าาบัรากก)  

- คา่น ราหนาัารยเป๋าสบัรารยแก่หนาัเาินจาาสายาารบิน
า าหนด (ปาติ 20  าา). 

- คา่วกภา่ส าหรับนาสปอร์ตตา่งดัาว 
ารบลาเตรกยบเอาสารคือ 1(นาสปอร์ต 2(มบปรยจ าตวัคน
ตา่งดัาว 3(มบส าคญัต่ินแก่อยู่ 4(ส าเนาแยเบกยนบัาน (ตัาบก )
5 )สบบดบญัอกเงินุาา(ตัาบก ) 6 )รูปต่ายสก 2 นิ รว 2 รูป ท่ัว
แางบริกัแ่จยเปบนซูัด าเนินาารย่ืนวกภา่มหัแ่านโดยจ่าย
คา่บริาารตา่งหาา 

(ส าหรับหนงัสือเดินแางตา่งดัาว เ จัาของหนงัสือเดินแาง
ตัองแ าเร่ืองทจังเขัา -ออาดัวยตนเองา่อนจยย่ืนวกภา่)  

ประกาศส าคัญ รับเฉนายซูับกวตัตบปรยสงค์เน่ือาารแ่องเแก่ยว ค่าแวัร์แก่จ่ายมหัาับซูัจดั เปบนาารอ ารยทบบจ่ายอ ารย
ขาด ท่ยซูัจดัไดัอ ารยมหัาับสายาารบินท่ยสตานแก่ต่างๆ ทบบอ ารยขาดเอ่นาันา่อนออาเดินแาง  ฉยนั รนหาาแ่าน
ไบ่ไดัร่วบเดินแางหรือมอับริาารตาบรายาารไบ่ดัวยสาเหตบมด หรือไดัรับาารปฏิเสธาารเขัาหรือออานอาเบืองจาา
ปรยเแศมนรายาาร  (ปรยเแศไแยท่ยปรยเแศเาาห ก่มตั   )แางซูัจดั ขอสงวนสิแธิาารคืนเงินสดส่วนมดๆ รวบแั รงคา่ตัว๋
เคร่ืองบนิมหัทา่แา่น  



 
*ขอสงวนสิแธ์มนาารปรับเป ก่่ยนราคาเนิ่บ หาาบกาารปรับขึ รนของรากกน ราบนัหรือรากกมดๆ จาาสายาารบิน *  

หมายเหตุส าคัญ   :ราคาท่ยคา่บริาารเปบนราคาตัว๋เคร่ืองบนิโปรโบอัน่ เบ่ืออ ารยเงินคา่จองแวัร์  คา่แวัร์  
บิสาบารตเป ก่่ยนทป่ง วนัเดินแาง อ่ือซูั เดนิแาง ท่ย/หรือ ยาเ่ิา เ่่ือนวนัเดนิแาง ขอคืนเงินบดัจ า คา่แวัร์ไดัแบาารลก ท่ย 

ารลกแก่แา่นเดนิแางบาจาาตา่งจงัหวดั โดยเคร่ืองบนิรายมน ารบลาทจังบริกัแ่า่อนแก่แ าาารจองตัว๋เคร่ืองบนิ บิฉยนั รน บริกัแ่ไบ่
รับซิดออบคื่ามอัจา่ยแก่เาิดขึ รน ารลการบก ปไบส่าบารตออาเดนิแางโดยจ านวนสบาอิาไบต่ึง 20 แา่น บริกัแ่ทจังแา่นา่อนาาร

เดนิแาง 7 วนั โดยคืนเงินคา่แวัร์มหัาบัแา่นแั รงหบด หรือเ่่ือนาารเดนิแางมนอว่งาารเดนิแางอ่ืน ท่ยคา่บริาารนก รรับเฉนาย
นาัแอ่งเแก่ยวอาวไแยเแ่านั รน และกรณีที่ท่านเม่ือเดนิทางถองแล้วไม่ท่องเที่ยวพร้อมคณะบริษัทฯขอเรียกช าระเงนิเพิ่ม
ท่านละ 300 USD   ประเทศเกาหลีใต้จะมีช่างภาพมาถ่ายรูป และช่วยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
และวันสุดท้ายช่างภาพจะน าภาพถ่ายมาจ าหน่ายกับลูกทัวร์ หากว่าท่านใดสนใจสามารถซือ้ได้ แต่ถ้าท่านใดไม่
สนใจก็ไม่ต้องซือ้ เพราะทางบริษัททัวร์ไม่มีการบังคับลูกทัวร์ซือ้แต่อย่างใด แต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหน้า 
 

ข้อความส าคัญ โปรดอ่านอย่างละเอียด 
ในกรณีท่ีลูกค้าเดนิทางไปประเทศเกาหลีใต้ แล้วไม่สามารถผ่าน เข้า -ออก นอกประเทศได้ ท าให้ลูกค้าต้อง

ถูกส่งตัวกลับเข้าประเทศไทย จองมีค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขอน้ในการเปล่ียนตัท วขากลับ และรวมถองค่าบริการอ่ืนัท่ีเกิดขอน้
ด้วย ใะนัน้ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขอน้ท่ีทางประเทศนัน้ัเรียกเก็บ ทางผู้จัดและทางสาย
การบินจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขอน้ในทุกกรณี หรือต้องรอกลับประเทศไทยในเที่ยวบินถัดไปที่มีที่ น่ังว่าง หรือ
ตามวันเดินทางของตัทวเคร่ืองบิน ทัง้นี ้ขอน้อยู่ทางเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองของประเทศเกาหลีใต้และสายการบิน
เป็นผู้พจิารณา ทางผู้จัดไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้   ** ตม. ตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลีใต้จะมีการสุ่มตรวจ 
และอาจมีการเรียกไปสัมภาษณ์ ในการท่ีทางตรวจคนเข้าเมืองเรียกสัมภาษณ์นัน้ ขอน้อยู่กับทางตรวจคนเข้าเมือง
เป็นผู้พจิารณา และอยู่ในดุลพนิิจของทางเจ้าหน้าท่ี ตม  .ทางบริษัททัวร์ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้  
  
 เงื่อนไขในการจอง   มัดจ าท่านละ 10,000 บาทต่อท่าน  ท่ย อ ารยส่วนแก่เห่ือา่อนวนัเดนิแางอยา่งนัอย 30 วนั่ว่งหนัา 
)าารไบอ่ ารยเงินคา่บดัจ า หรืออ ารยไบค่รบ หรือเอบคธนาคารตาูรยงบัาารจา่ยไบว่า่ดัวยสาเหตบมดมด ซูัจดับกสิแธิยาเ่ิาาารจอง
หรือยาเ่ิาาารเดนิแาง(   

 



 )*า่บั-เดือนา่อนหบดอายบนบัจาาวนัเดนิแางไป 6 จยตัองบกอายบเห่ือบาาาวา่*( ส าเนาหนัานาสปอร์ตซูั เดนิแาง** 
ารบลาตรวจสอบา่อนส่งมหับริกัแบิฉยนั รนแางบริกัแจยไบ่รับซิดออบารลกนาสปอร์ตหบดอายบท่ยดา่นตรวจปฏิเสธาารออาท่ย
เขัาเบืองแา่น*** ารบลาสง่นรัอบนรัอบห่าัฐานาารโอนเงินบดัจ า หรือสง่นรัอบยอดคงเห่ือ** 
เอกสารใช้ในการเดินทาง  

- หนงัสือเดนิแางแก่เห่ืออายบาารมอังานบาาาวา่ 6 เดือน **ารลกแ าหนงัสือเดนิแางเ่บ่มหบา่รบลาเตรกยบหนงัสือ
เดนิแางเ่บ่เา่าไปดัวย ล วนัเดนิแาง  หนงัสือรับรองาารแ างานเปบนรากาองัาดก (ต าทหนง่ ,เงินเดือน)  

- ส าเนาบตัรนนาังาน ท่ยส าเนาบตัรปรยจ าตวัปรยอาอน นรัอบเภบนส าเนาตาูตัอง 

- ารลกแก่แา่นเปบนเจัาของาิจาารารบลาเตรกยบส าเนาหนงัสือจดแยเบกยนแก่บกอ่ือแ่านนรัอบเภบนรับรองส าเนา 
-    ารลกเปบนนาัเรกยนนาัศาึกาเตรกยบหนงัสือรับรองจาาแางสตาบนัเปบนรากาองัาดก  

-    าารเรกยาเาบบเอาสารเนิ่บเตบินก รเน่ือปรยโยอน์มนาารเดินแางเขัาปรยเแศเาาห ก่ของแา่นแก่แางบริกัแจยไดั   
     ทจังมหัหวัหนัาแวัร์แราบเน่ือมหัค าทนยน าแ่านมนาารเขัาเบืองเาาห ก่มตั 

 
การยกเลิกการจอง:เน่ืองจาาเปบนราคาโปรโบอัน่ ตัว๋เคร่ืองบนิเปบนราคาทบบภื รอขาด เบ่ือแา่นตา่งจองแวัร์โดยจา่ยเงินบดัจ า 
หรือ คา่แวัร์แั รงหบดท่ัว ขอสงวนสิแธิมนาารยาเ่ิา าารเดนิแาง เ่่ือนาารเดนิแาง ขอคืนเงินไบว่า่ารลกมดแั รงสิ รน  
หมายเหตุ 
กรุณาอ่านศอกษารายละเอียดทัง้หมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและ
บริษัท ฯ และเม่ือท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้
ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างั ทัง้หมด 
1 . บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดนิทางหรือปรับราคาค่าบริการขอน้ในกรณีท่ีมีผู้ร่วมคณะไม่ถอง 25 แา่น  
2. ขอสงวนสิแธ์ิาารเาบบคา่นัาบนัท่ยรากกสนาบบนิแบาทหง่เนิ่บ หาาสายาารบนิบกาารปรับขึ รนา่อนวนัเดนิแาง  
3. บริกัแ่ ขอสงวนสิแธ์ิมนาารเป ก่่ยนเแก่ยวบนิ โดยบิตัองทจังมหัแราบ่ว่งหนัาอนัเน่ืองจาาสาเหตบตา่งๆ  
4 .บริกัแ่ จยไบรั่บซิดออบมดๆ แั รงสิ รน หาาเาิดารลกควาบ่่าอัาจาาสายาารบิน, าารยาเ่ิาบิน   ,าารปรยแัวง , าารนดัหยบดงาน, 
าารา่อาารจ่าจ่, รยัธรรบอาต,ิ าารนาสิ่งของซิดาฎหบาย ภึง่อยูน่อาเหนือควาบรับซิดออบของบริกัแ่  
5 . บริกัแ่ จยไบ่รับซิดออบมดๆ แั รงสิ รน หาาเาิดสิ่งของสญูหาย อนัเน่ืองเาิดจาาควาบปรยบาแของแ่าน , เาิดจาาาารโจรารรบ 
ท่ย อบบตัเิหตบจาาควาบปรยบาแของนาัแ่องเแก่ยวเอง  
6 . เบ่ือแ่านตา่งอารยเงินบดัจาหรือค่าแวัร์แั รงหบดาับแางบริกัแ่ ท่ัว แางบริกัแ่ จยตือว่าแ่านไดัยอบรับเง่ือนไขขัอตา่ง
ตา่งๆ แั รงหบด  
7. รายาารนก รเปบนเนกยงขัอเสนอแก่ตัองไดัรับาารยืนยันจาาบริกัแ่อกาครั รงหนึ่ง ห่ังจาาไดัส ารองโรงทรบแก่นัามนต่างปรยเแศ
เรกยบรัอยท่ัว โดยโรงทรบจดัมนรยดบัมา่ัเคกยงานั ภึง่อาจจยปรับเป ก่่ยนตาบแก่รยบบมนโปรทารบ  
8. าารจดัาารเร่ืองหัองนาั เปบนสิแธิของโรงทรบมนาารจดัหัองมหัาบัารบก ปแก่เขัานาั   โดยบกหัองนาัส าหรับซูัสบูบบหรก่   ป่อดบบหรก่ไดั  /
โดยอาจจยขอเป ก่่ยนหัองไดัตาบควาบปรยสงค์ของซูัแก่นัา แั รงนก รขึ รนอยู่าับควาบนรัอบมหับริาารของโรงทรบ ท่ยไบ่สาบารต
รับปรยานัไดั   
9 . ารลกซูั เดินแางตัองาารควาบอ่วยเห่ือเปบนนิเศก อาแิเอ่น มอัวิวทอร์ ารบลาทจังบริกัแ่ อย่างนัอย 7วนัา่อนาารเดินแาง 
บิฉยนั รน บริกัแ่ไบส่าบารตจดัาารไดั่ว่งหนัาไดั  
10. บคัคบเแศา์ นนาังานท่ยตวัทแนของซูัจดั ไบบ่กสิแธิมนาารมหัค าสญัญามด ๆ แั รงสิ รนทแนซูัจดั นอาจาาบกเอาสาร่งนาบโดยซูั
บกอ านาจของซูัจดัา าาบัเแา่นั รน  



11. ซูัจดัจยไบรั่บซิดออบท่ยไบส่าบารตคืนคา่มอัจา่ยตา่งๆ ไดัเน่ืองจาาเปบนาารเหบาจา่ยาบัตวัทแนตา่งๆ มนารลกแก่ซูั เดินแางไบ่
ซ่านาารนิจารลามนาารตรวจคนเขัาเบืองออาเบือง ไบ่ว่าจยเปบนาองตรวจคนเขัาเบืองหรือารบทรงงานของแบาปรยเแศมน-
รายาารแ่องเแก่ยว อนัเน่ืองบาจาาาารารยแ าแก่ส่อไปมนแางซิดาฎหบาย าารห่บหนก เขัาออาเบือง เอาสารเดินแางไบ่ตูาตัอง 
หรือ าารตาูปฏิเสธมนารลกอ่ืน ๆ  
12. ารลกตัองาารนาัทบบ 3แา่น ตอ่หัองหรือหัองทบบ3เตกยง TRIPLE ารลกโรงทรบบกหัอง Triple ไบ่เนกยงนอ ขอสงวนสิแธิมนาาร
จดัหัองมหัเปบนทบบ ทยา 2หัอง คือ 1หัองนาัคู่ ท่ย 1หัองนาัเดก่ยว โดยไบค่า่มอัจา่ยเนิ่บ  
13. สรานาารจ่าจรมนอ่วงวนัเดินแางตรงาบัวนัหยบดเแศาา่ของเาาห ก่ หรือ วนัเสาร์อาแิตย์ รตอาจจยติด อาจแ ามหัเว่ามน
าารแอ่งเแก่ยวท่ย อัอปปิ รงทต่่ ยสตานแก่นัอย่ง  โดยเปบนดบ่ ยนินิจของบคัคบเแศา์ ท่ยคนขบัรตมนาารบริหารเว่า ภึ่งอาจจยขอ
ควาบร่วบบือจาาซูั เดนิแางมนบางครั รงแก่ตัองเร่งรกบ เน่ือมหัไดัแอ่งเแก่ยวตาบโปรทารบ 
14. บริาารน ราด่ืบวนั่ย 1ขวดตอ่คนตอ่วนั เร่ิบมนวนัแก่2ของาารเดนิแางตึงวนัแก่5ของาารเดนิแางรวบจ านวน 4 ขวด  
15. าารบริาารของรตบสัน าเแก่ยวเาาห ก่ ตาบาฎหบายของปรยเแศเาาห ก่ บคัคบเแศา์ท่ยคนขบัจยเปบนซูับริหารเว่าตาบควาบ
เหบายสบ แั รงนก รขึ รนอยู่าับสรานาารจราจรมนวันเดินแางนั รนๆเปบนห่าั จึงขอสงวนสิแธ์ิมนาารปรับเป ก่่ยนเว่าแ่องเแก่ยวตาบ
สตานแก่มนโปรทารบาารเดนิแาง 
16 . การประกันภัย แก่บริกัแ่ไดัแ าไวัส าหรับควาบคบับครองซูั เดนิแาง เปบนาาราารปรยานัอบบตัเิหตบจาาาารเดนิแางแอ่งเแก่ยว 
ตาบ น .ร.บ าารแ่องเแก่ยว เแ่านั รน ไม่ได้ครอบคลุมถอง สุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย แา่นสาบารตขอดเูง่ือนไขารบธรรบของ
บริกัแ่ไดั ท่ยแางบริกัแ่ตือวา่แ่านไดัเขัามจท่ยยอบรับขัอตา่งท่ัวเบ่ือแ่านอ ารยเงินคา่แวัร์  

(แา่นสาบารตภื รอปรยานัสบขราน มนรยหวา่งาารเดนิแางไดั จาาบริกัแ ปรยานัแัว่ไป ท่ยควรศาึกาเง่ือนไขควาบคบับครองมหั
่ยเอกยด)  

1 7 .ซูัจดัจยไบรั่บซิดออบท่ยไบส่าบารตคืนคา่มอัจา่ยตา่งๆ ไดัเน่ืองจาาเปบนาารเหบาจ่ายาบัตวัทแนตา่งๆ มน ารลกแก่ซูั เดนิแางไบ่
ซา่นาารนิจารลามนาารตรวจคนเขัาเบือง -ออาเบือง ไบว่่าจยเปบนาองตรวจคนเขัาเบืองหรือารบทรงงานของแบาปรยเแศมนรายาาร
แอ่งเแก่ยว อนัเน่ืองบาจาาาารารยแ าแก่ส่อไปมนแางซิดาฎหบาย าารห่บหนก เขัาออาเบือง เอาสารเดนิแางไบต่าูตัอง หรือ าารตาู
ปฏิเสธมนารลกอ่ืน ๆ 


