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หมูบ้่านวฒันธรรมคมัชอน | Oryukdo Skywalk | วดัพลุกกุซา 
ช้อปปิง้ ตลาดนมัโพดง ,ถนนทงซองโน, Lotte Outlet 
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วันที่ 1 กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภมู)ิ  (KE662 : 01.35-09.00) 

22.30 น. คณะมาพร้อมกนัที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผู้ โดยสารขาออกชัน้ 4 ประต ู4 เคาน์เตอร์ M  (เช็คอินกรุ๊ปของสายการโคเรียน
แอร์) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทและหวัหน้าทวัร์ พร้อมอ านวยความสะดวกตรวจเช็คสมัภาระและเอกสารการเดินทางให้กบัทกุ
ทา่น 

วันที่2 
กรุงเทพฯ - สนามบนินานาชาตกิิมแฮ - เมืองปูซาน - หมู่บ้าน
วัฒนธรรมคัมชอน - Oryukdo Skywalk - เมืองเคียงจู - วัดพุลกุกซา -  
หอดูดาวชมซงแด 

01.35 น. น าทา่นสู ่สาธารณรัฐเกาหลใีต้ โดยสายการบิน โคเรียนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ KE662 (บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 
09.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติกิมแฮ เมืองปซูาน ประเทศสาธารณรัฐเกาหล ีเวลาท้องถ่ินเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง 

(เพื่อความสะดวกในการนดัหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถ่ิน) น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและ
ศลุกากร 

เช้า ท่านสู ่หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน หรือที่รู้จกักนัอีกช่ือหนึ่งว่า Taeguekdo Village ได้รับการขนานนามวา่เป็นซานโตรินีแหง่
เกาหลี เป็นชุมชนซึ่งตัง้อยูห่่างจากตลาดชากลัชิของปซูานเพียง 30 นาทีเท่านัน้ และเป็นอีกหนึ่งสถานที่ๆน่าสนใจส าหรับคนท่ี
แวะไปเที่ยวเมืองปซูาน ถนนหนทางทีนี่ถกูตกแต่งด้วยภาพแนวกราฟฟิตี  ้บ้านเรือนหลายหลงัเปลี่ยนเป็นสตดูิโอและแกลลอร่ี 
แตห่ลายหลงัยงัมีผู้คนอาศยัอยูจ่ริงๆ ที่น่ีโดง่ดงัจากการเป็นสถานท่ีถ่ายท ารายการ Running Man รายการช่ือดงัของเกาหลี ซึง่
มีทัง้ตอนที่นางเอกสาวชเวจีอเูป็นแขกรับเชิญ รวมทัง้หนุม่ๆ 2PM ก็เคยมาถ่ายท าที่น่ีเช่นกนั  จากนัน้น าทา่นสูจ่ดุชมวิวริมทะเล  
Oryukdo Skywalk  ให้ทา่นได้สมัผสัความตื่นเต้นของสะพานกระจกแก้วที่ถกูสร้างขึน้เหนือหน้าผาชายฝ่ังทะเล 

เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1.  กรุงเทพฯ (ทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ)  (KE662 : 01.35-09.00) 
วนัท่ี 2   กรุงเทพฯ - สนามบินนานาชาติกิมแฮ - เมืองปูซาน - หมู่บ้านวฒันธรรมคมัชอน - Oryukdo Skywalk - เมืองเคียงจู - วดัพุลกุกซา -  

หอดดูาวชมซงแด 
วนัท่ี 3   วดั เมืองเคียงจ ู- เมืองแดก ู- วดัดองฮวาซา - Okgol Village - Cosmetic Shop- ศนูย์โสม - สวนสนกุ E-WORLD - 83 Tower – ช้อปปิง้

ถนนทงซองโน 
วนัท่ี 4.  เมืองปซูาน - วดัแฮดงยงกุงซา - ศนูย์สมนุไพรสนเข็มแดง - Duty Free - สวนยงดซูาน -  หอคอยปซูาน - Nampodong Street - ตลาด

ปลาชาลกาชิ 
วนัท่ี 5.  ศนูย์สมนุไพรเกาหลี - Nurimaru APEC House - ซุปเปอร์มาเก็ต - Lotte Outlet -  สนามบินกิมแฮ – กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสวุรรณ

ภมูิ)  (KE661 : 20.40-00.15) 
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารด้วยเมนู “ชาบูชาบู” 
 จากนัน้น าทา่น วัดพุลกุกซา ตัง้อยูท่ี่เมืองเก่าเเก่อยา่งเมืองเคียงจู โดยเป็นวดัหลกัของอาณาจกัรชิลลา่มาตัง้เเตปี่ ค.ศ.535 ซึง่

วดัเเห่งนีม้ีความสวยงามเเละสมบูรณ์เเบบอย่างมาก จนท าให้ได้รับการคดัเลือกเป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมจากองค์การ 
UNESCO เมื่อปี ค.ศ.1995 ที่ผ่านมา ท าให้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเกาหลีส าคญัของเมืองเคียงจูไปเลย ซึ่งในเเต่ละปีจะมี
นกัท่องเที่ยวมาเที่ยวชมวดัส าคญัเเห่งนีเ้ป็นอนัมาก ยิ่งในช่วงของฤดใูบไม้เปลี่ยนสีนัน้นบัว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวฮอตฮิตเลย
ทีเดียว  จากนัน้น าทา่นสู ่หอดูดาวชมซงแด สร้างขึน้ตัง้เเตส่มยัราชวงศ์ซอนต๊อก เเหง่เเคว้นชิลลา ซึง่มีการประมาณการกนัวา่
ตัง้เเต่สมยัศตวรรษที่ 7 โดยมีการสร้างด้วยหินน ามาเรียงซ้อนกนัเป็นชัน้ๆ ในลกัษณะของรูปขวด โดยมีความสงูถึง 9.4 เมตร 
นบัว่าเป็นหอดดูาวที่มีความเก่าเเก่อย่างมากในซีกโลกฝ่ังตะวนัออก เเละเเสดงให้เห็นถึงเทคโนโลยีที่คอ่นข้างจะล า้ยคุของชน
ชาติเกาหลตีัง้เเตย่คุโบราณ โดยสภาพโดยรวมทัว่ไปของหอดดูาวนัน้ยงัมีสภาพท่ีดีอยูเ่เม้จะผา่นกาลเวลามานานเเล้วก็ตาม  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารด้วยเมนู “จิมดัก” 
ที่พัก พกัที่ HANWHA RESORT  GYEONGJU ระดบั 3 ดาว หรือเทียบเทา่เมืองใกล้เคียง 

วันที่ 3 
เมืองเคียงจ ู- เมืองแดกู - วัดดองฮวาซา - Okgol Village - Cosmetic Shop  
- ศูนย์โสม - สวนสนุก E-WORLD - 83 Tower – ช้อปป้ิงถนนทงซองโน 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เดินทางสู ่เมืองแดกู  เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สดุเป็นอนัดบัสี่ของประเทศเกาหลี  จากนัน้น าท่านสู่ วัดดองฮวาซา วดัแห่งนี ้
ได้อนรัุกษ์สิง่ที่หลงเหลอืจากอดีตอนัหลากหลายเจดีย์หินสามชัน้ในปีกด้านตะวนัออกและตะวนัตกของวดัเป็นผงัแบบวดัที่หาดู
ได้ยาก เสาโบราณคู่หินแห่งพระไวโรคนั (Vairocana Buddha) และภาพแกะสลกัพระพทุธบนก้อนหินท าให้วดันีม้ีค่ายิ่ง “จาก
สถานีดองแทกูเดินเท้าต่อประมาณ 5 นาทีไปยงัส านกังานโทรศพัท์ ซีนาม (Sinam) และจากที่นัน่ขึน้รถประจ าทางหมายเลข 
105 ไปยงัวดัดองฮวาซา  จากนัน้น าทา่นชม Okgol Village หมูบ้่านเก่าแก่รูปแบบดัง้เดิมของเกาหลี หมูบ้่านเก่าของพวกขนุ 
นางและชนชัน้สงู แหง่ยคุสมยัราชวงศ์โชซอน ถกูสร้างขึน้ในปี 1630 โดยตระกลู Choi ตระกลูเก่าแก่ของเมืองแทก ูตัง้อยูบ่ริเวณ 
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เขาพลักงซาน  จากนัน้น าทา่นชม Cosmetic Shop ศนูย์รวมเคร่ืองส าอางค์ช่ือดงัของเกาหลีมากมายหลายแบรนด์ดงั  จากนัน้
น าท่านสู ่ศูนย์โสม ซึ่งรัฐบาลรับรองคณุภาพวา่ผลิตจากโสมที่มีอายุ 6 ปี ซึ่งถือวา่เป็นโสมที่มีคณุภาพดีที่สดุ ชมวงจรชีวิตของ
โสมพร้อมให้ทา่นได้เลอืกซือ้โสมที่มีคณุภาพดีที่สดุและราคาถกูกวา่ไทยถึง 2 เทา่ เพื่อน าไปบ ารุงร่างกาย หรือฝากญาติผู้ใหญ่ที่
ทา่นรักและนบัถือ  

 กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารด้วยเมนู “บิบิมบัพ” 
 น าท่านเดินทางสู่ สวนสนุก E-WORLD เป็นสวนสนกุที่ใหญ่เป็นอนัดบัสามของเกาหลีใต้ มีเคร่ืองเลน่มากมายท้าทายให้ทา่น

ลองวดัใจ อาทิเช่น สกายจัม๊,รถไฟเหาะ, Ballon Race, Water Fall Plaza, บ้านผีสงิ ฯลฯ และยงัมี เทศกาลดอกไม้ตามฤดกูาล 
อาทิเช่น สวนดอกทิวลิป สวนสไตล์ยโุรป ให้ท่านได้เลือกเก็บภาพความประทบัใจ***(ราคาไม่รวมคา่เคร่ืองเลน่)***  จากนัน้น า
ท่านชม หอคอย 83 ทาวเวอร์ ที่ความสงู 202 เมตร ซึ่งเป็นสญัลกัษณ์ของเมืองแดกู เพื่อชมวิวพาโนรามา 360 องศา ชม
ทศันียภาพอนัสวยงามของเมืองแดกู  จากนัน้น าท่านอิสระท่าน ช็อปป้ิงถนนทงซองโน ถนนสายแฟชัน่ที่มีเสือ้ผ้าแบรนด์เนม
ของเกาหลกีบัคอลเลกชนัใหมล่า่สดุให้เลอืกซือ้กนัอยา่งมากมายในราคาไมแ่พงอีกด้วย พร้อมทัง้เลอืกซือ้เคร่ืองส าอางค์แบรนด์
ดงัของเกาหล ีEtude, Skin Food, Face Shop อยา่งจใุจ 

ค ่า อิสระอาหารค ่า1 มือ้ (ให้ทุกท่านได้อิสระอาหารค ่าตามอัธยาศัย) 
ที่พกั พกัที่ CENTRAL PARK PUSAN ระดบั 3 ดาว หรือเทียบเทา่เมืองใกล้เคียง 

วันที่ 4 
เมืองปูซาน - วัดแฮดงยงกุงซา - ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง - Duty Free - 
สวนยงดูซาน -  หอคอยปูซาน - Nampodong Street - ตลาดปลาชาลกาช ิ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
 น าท่านสู่ วัดแฮดงกุกซา ตัง้อยู่บนชายฝ่ังตะวนัออกเฉียงเหนือของเมืองปซูาน เป็นวดัที่สร้างบนเหล่าโขดหินริมชายหาดที่

แตกต่างไปจากวดัสว่นใหญ่ในประเทศเกาหลี ที่มกัจะสร้างอยู่ตามเชิงเขา วดัแห่งนีถ้กูสร้างขึน้โดยพระอาจารย์ Naongเมื่อปี 
1376 ในช่วงรัชสมยัของกษัตริย์ Uwangแหง่ราชวงศ์ Goryeoจากนัน้ในปี 1970 ถกูฟืน้ฟแูละปรับปรุงอีกครัง้ ด้วยความพิถีพถินั 
เพื่อให้คงไว้ซึ่งเอกลกัษณ์และความงดงามแบบดัง้เดิม  จากนัน้น าท่านสู่ น า้มันสนเข็มแดง เป็นการสกดัจากใบสนเข็มแดง
บริสทุธ์ิ 100% ซึ่งสรรพคณุของน า้มนัสนเข็มแดงนัน้มีประโยชน์อย่างมากมาย ทัง้ช่วยละลายคลอเรสเตอรอล และไขมนัที่อดุ
ตนัในเส้นเลือด ลดระดบัน า้ตาลในเลือด ช่วยขบัสารพิษออกจากร่างกายในรูปแบบของเสีย เช่น เหง่ือ ปัสสาวะ อจุจาระ ช่วย
ล้างสารพิษหรือดีท็อกซ์เลือดให้สะอาด เพิ่มการไหลเวียนของเลือดได้สะดวกขึน้ ช่วยเพิ่มภูมิต้านทานให้กับร่างกาย บ ารุง
ผิวพรรณให้สดใสจากภายใน และลดอตัราเสีย่งในการเกิดโรคมะเร็ง  จากนัน้น าทา่นช้อปปิง้สนิค้าปลอดภาษีที่ห้าง Lotte Duty 
Free 
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารด้วยเมนู “ซัมเทกัง” 
 น าทา่นสู ่สวนยงดูซาน เป็นสถานท่ีพกัผอ่นท่ีเหมาะกบัผู้คนทกุวยั บรรยากาศเงียบสงบ ภมูิทศัน์ที่สวยงาม เพลดิเพลนิกบัการ

เดินเลน่ในสวนสวย ชมทศันียภาพ หรือให้อาหารฝงูนกพิราบท่ีมีอยูม่ากมาย ภเูขายงดซูาน (ภเูขาหวัมงักร) เป็นสญัลกัษณ์การ
ท่องเที่ยวที่ส าคญัแห่งหนึ่งของเมืองปซูาน ตัง้อยู่กลางใจเมืองเมืองในพืน้ที่สงูกว่าระดบัน า้ทะเล 49 เมตร  จากนัน้น าท่านชม 
หอคอยปซูาน ตัง้อยูบ่นยอดเขายงดซูานท่ีความสงูเหนือระดบัน า้ทะเล 118 เมตร ชัน้บนสดุเป็นจดุชมวิวซึง่มองเห็นทศันียภาพ
โดยรอบของเมืองปูซานและวิวทะเลที่สวยงาม ในวนัที่อากาศสดใสคุณสามารถมองเห็นแม้กระทัง่เกาะซึชิมะ ของญ่ีปุ่ นได้  
จากนัน้น าทา่นชม Nampodong Street หรือ ตลาดนมัโพดง ที่น่ีเปรียบเสมือนยา่นมยองดงที่โซล เพราะเป็นแหลง่ช้อปปิง้สนิค้า
มากมายในใจกลางเมืองปซูาน ที่นี่เต็มไปด้วยร้านค้าให้ขาช้อปได้เพลิดเพลินเจริญใจ สินค้าสตรีทแบรนด์ต่างๆ ถกูยกมาตัง้ไว้
ที่น่ีเช่นเดียวกบัในเมืองโซลใกล้ๆกบัถนนช้อปปิง้ จะมีถนนท่ีเรียกวา่ BIFF Street เป็นบริเวณที่ใช้จดังานภาพยนตร์นานาชาติปู
ซานหรือBusan International Film Festival (BIFF) ทีรู้่จกักนัไปทัว่โลกนัน่เอง ซึง่จะเต็มไปด้วยโรงภาพยนตร์มากมาย  จากนัน้
น าทา่นชม ตลาดปลาชาลกาชิ ตลาดชากลัชิเป็นตลาดค้าปลาและอาหารทะเลที่ใหญ่ที่สดุในเอเชียตะวนัออกและเป็นสถานที่
ทอ่งเที่ยวที่มีช่ือเสยีงของปซูาน บรรยากาศคกึคกัของผู้คนที่มาจบัจ่ายเลอืกซือ้อาหารทะเลทัง้แบบสดและแบบแห้งจากร้านแผง
ลอยขนาดเลก็ที่ตัง้เรียงรายสองฝ่ังถนนตลอดแนวชายฝ่ัง 

ค ่า อิสระอาหารค ่า1 มือ้ (ให้ทุกท่านได้อิสระอาหารค ่าตามอัธยาศัย) 
ที่พกั พกัที่ CENTRAL PARK PUSAN ระดบั 3 ดาว หรือเทียบเทา่เมืองใกล้เคียง 
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วันที่ 5 
ศูนย์สมุนไพรเกาหลี - Nurimaru APEC House - ซุปเปอร์มาเกต็ - Lotte  
Outlet - สนามบนิกิมแฮ - กรุงเทพฯ  (ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ)  
(KE661 : 20.40-00.15) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านชม ศูนย์สมุนไพรเกาหลี ให้ท่านได้เลือกซือ้เลือกชม สมนุไพรฮอตเกนามขูองเกาหลี ที่น ามาแปรรูปเป็นรูปแบบตา่งๆ 

ที่มีสรรพคุณรักษาโรค และบ ารุงร่างกาย  จากนัน้น าท่านสู่ Nurimaru APEC House ชมสถานที่จดัประชุมผู้น า APEC ในปี 
2005 เพื่อศึกษาประวตัิศาสตร์และชมทศันียภาพที่สวยงามที่สดุของปซูานเป็นอาคารกระจกทรงกลม ตัง้อยู่ทางทิศตะวนัตก
ของหาด Haeundaeบนแหลมคาบสมุทรที่ปกคลมุด้วยป่าไม้ ท่านจะเห็นอาคารทนัสมยัและทิวทศัน์ที่สวยงามของสะพาน
Gwanganและชายฝ่ังทะเลของปซูาน 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารด้วยเมนู “Pork Cutlet” 
 จากนัน้พาท่านช็อปปิง้ Lotte Outlet นบัว่าเป็น outlet mall ที่มีพืน้ที่ขนาดใหญ่ของเกาหลีแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นศนูย์รวมของสินค้า

หลากหลายแบรนด์ที่ส่งตรงจากโรงงานผู้ ผลิตแล้วน ามาขายในราคาพิเศษ  สินค้าแบนเนมด์ลดราคากันมากกว่าห้าสิบ
เปอร์เซ็นต์ ให้ท่านได้เลือกชม เลือกซือ้อย่างมากมาย และที่นี่รับบัตรเครดิตท่านสามารถจับจ่ายได้อย่างสบายใจ ตัง้แต ่
แบรนด์เนมหรู Paul Smith, Mulberry, Tag Heuer และ Kate Spade ไปจนถึงแบรนด์ขายปลีกยอดนิยม Bean Pole, Polo, 
MCM, Nike และ Adidas เป็นต้น  จากนัน้น าทา่นช้อปปิง้ที่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ซึง่มีสนิค้าตา่งๆ มากมายให้เลอืกซือ้หาเป็นของ
ฝาก เช่น กิมจิ บะหมี่กึ่งส าเร็จรูป สาหร่าย ขนมขบเคีย้ว ลกูอม ผลไม้ตามฤดกูาลและของที่ระลกึตา่งๆ 

20.40 น. น าทา่นกลบัสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน โคเรียนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที KE661(บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

 00.15 น. เดินทางถึง ทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
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อัตราค่าบริการ : เกาหลี ปูซาน SUPER SAVE 5 วัน 3 คืน โดยสายการบนิโคเรียนแอร์                               

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 
12 ปี 

 (เสริมเตียง)  
พักกบัผู้ใหญ่ 
 1 ท่าน ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 
12 ปี 

 (เสริมเตียง)  
พักกบัผู้ใหญ่ 
 2 ท่าน ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 
12 ปี 

 (ไม่เสริมเตียง)  
พักกบัผู้ใหญ่ 
 2 ท่าน ท่านละ 

 
ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

 
พักเดี่ยว 
ท่านละ 

วนัท่ี  20-24 กนัยายน 62 25,900.- 25,900.- 24,900.- 23,900.- ติดต่อสอบถาม 6,900.- 

วนัท่ี  18-22 ตลุาคม 62 25,900.- 25,900.- 24,900.- 23,900.- ติดต่อสอบถาม 6,900.- 

ราคาเดก็ทารก (อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 10,900.- ราคานีร้วมรายการทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบนิ  
 

ไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ (รวมท่านละ 1,750 บาท/ท่าน/ทริป) 
หวัหน้าทวัร์จากเมืองไทย (ตามความพงึพอใจในการบริการ) 

 (เก็บทิปก่อนการเดนิทางท่ีสนามบนิดอนเมือง)**เดก็เก็บเทา่ผู้ใหญ่** 
 

อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ที่ถอืหนังสอืเดนิทางไทยเท่านัน้ 
กรณีถอืหนังสอืเดนิทางต่างชาติกรุณาเช็คราคาอกีคร้ัง 

พาสปอร์ตจะต้องมอีายุก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมอืงทัง้ที่กรุงเทพฯ และที่ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้  

ปฏิเสธมิให้เดนิทางออกหรือเข้าประเทศ ทางบริษัทฯ 
 ขอสงวนสทิธ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆ ทิง้สิน้ 

 

เงื่อนไขการให้บริการ 

1.  บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไมรั่บผิดชอบตอ่คา่ชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตสุดุวิสยั

ท่ีทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคมุได้ เช่น การนดัหยดุงาน, จลาจล,การล่าช้าหรือยกเลิกของ
เท่ียวบิน รวมถึงกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนญุาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้า
เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมืองรวมทัง้ในกรณีท่ีท่านจะใช้หนังสือเดินทาง
ราชการ (เลม่สีน า้เงิน) เดนิทาง หากทา่นถกูปฏิเสธการเดนิทางเข้าหรือออกนอก ประเทศ 

         ใดประเทศหนึง่                 
2.  บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

ลว่งหน้า 
 



 

  8 เกาหล ีปซูาน SUPER SAVE 5 วนั 3 คืน  โดยสายการบินโคเรียนแอร์                                        [GQ2PUS-KE001] 

 

3.  บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราคา่บริการ โดยไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
4.  กรณีท่ีคณะไม่ครบจ านวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง โดยทาง

บริษัทฯ จะแจ้งให้ทา่นทราบลว่งหน้า 5-7 วนัก่อนการเดนิทาง 
5. เม่ือท่านท าการซือ้โปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของ

หมายเหตทุกุข้อแล้ว 
**ส ำคญั!! บริษัท ท ำธุรกิจเพือ่กำรท่องเทีย่วเท่ำนัน้ ไม่สนบัสนนุใหลู้กคำ้เดินทำงเข้ำประเทศเกำหลี
โดยผิดกฎหมำยและในขั้นตอนกำรผ่ำนกำรตรวจคนเข้ำเมือง ทัง้ไทยและเกำหลี ข้ึนอยู่กับกำร
พิจำรณำของเจ้ำหน้ำที่เท่ำนัน้ลูกค้ำทกุท่ำนต้องผ่ำนกำรตรวจคนเข้ำเมืองด้วยตวัของท่ำนเอง ทำง
มคัคเุทศก์ไม่สำมำรถใหค้วำมช่วยเหลือใดๆไดท้ัง้ส้ิน** 
 

กรณีคณะออกเดนิทางได้           
1. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมมี่หวัหน้าทวัร์) 
2. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มีหวัหน้าหวัหน้าทวัร์) 
3. คณะจองไมถ่ึงจ านวนผู้ใหญ่ 10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่บตัรโดยสารชัน้ทศันาจรไป - กลบั (ตัว๋กรุ๊ป) รวมภาษี สนามบนิและภาษีน า้มนัไว้เรียบร้อย

แล้ว 
2.  คา่ท่ีพกั 3 คืน ห้องละ 2-3 ทา่น 
3.  คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบ ุ
4.  หวัหน้าทวัร์หรือมคัคเุทศก์ท้องถ่ินผู้ช านาญเส้นทางดแูลตลอดการเดินทาง 
5.  ประกันอุบัติเหตุวงเงินท่านละ  200,000 บาท เสียชีวิต 1,000,000 บาท (เ ง่ือนไขตาม

กรมธรรม์) 
6.  คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดนิทาง คุ้มครองในวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท 

คา่รักษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์  
 ** ลกูค้าทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดินทางส าหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลู 
 เพิ่มเติมกบัทางเจ้าหน้าที่บริษัทได้ ** 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือน้อยกวา่ 75 ปี   
 



 

  9 เกาหล ีปซูาน SUPER SAVE 5 วนั 3 คืน  โดยสายการบินโคเรียนแอร์                                        [GQ2PUS-KE001] 

 

 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ3 ล้านบาท] 
 ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายนุ้อยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ล้านบาท] 

7.  สมัภาระน า้หนกัไมเ่กินทา่นละ 23 กก. 
8.  คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 

 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ท าหนงัสือเดนิทางไทย 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตวั อาทิ ค่าอาหาร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท์ 

เป็นต้น 
3. คา่น า้หนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีท่ีเกินกว่าสายการบนิก าหนด 20 กิโลกรัม 
4. วีซา่เข้าประเทศเกาหลี ในกรณีท่ีผู้ เดนิทางถือหนงัสือเดนิทางตา่งด้าว หรือ ประเทศท่ีท่ีต้องท า

วีซา่เข้าประเสาธารณรัฐเกาหลีใต้ คา่ธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าทา่นละ 1,750 บาท ส าหรับผู้ ท่ีถือ
หนงัสือเดินทางตา่งด้าว จะต้องท าเร่ืองแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านัน้ก่อน
การสง่เอกสารย่ืนวีซา่ 

5. คา่ทิปมคัคเุทศก์ท้องถ่ินและคนขบัรถ (รวมทา่นละ 1,750 บาท/ทา่น/ทริป) 
 

เงื่อนไขการจอง 
1. ช าระเงินมดัจ าท่านละ 10,000 บาท ภายใน 36 ชัว่โมงหลงัการจอง โดยโอนเข้าบญัชีและส่ง

หลกัฐานการ โอนเงินให้เจ้าหน้าท่ีท่ีดแูลเส้นทาง ท่ีนัง่จะยืนยนัเม่ือได้รับ เงินมดัจ าแล้วเทา่นัน้ 
2.       สง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ ท่ีเดนิทาง ท่ีมีอายกุารใช้งานไมน้่อยกวา่ 6 เดือน  
3.       หากท่านท่ีต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูค้าอยู่ตา่งจงัหวดั) ให้ท่านติดต่อ 

                    เจ้าหน้าท่ี ก่อนออกบตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัท 
                   ขอสงวนสิทธ์ิไมรั่บผิดชอบคา่ใช้จา่ยท่ีเกิดขึน้ 

4.      หากในคณะของท่านมีผู้ ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรค 
         ประจ าตวัหรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่โมงติดต่อกัน  
         ทา่นและครอบครัวต้องให้การดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทาง 
         เป็นหมูค่ณะ หวัหน้าทวัร์มีความจ าเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด  
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กำรช ำระค่ำทวัร์ส่วนที่เหลือทำงบริษัทฯจะเรียกเก็บก่อนเดินทำงไม่น้อยกว่ำ 15 วนัท่ำนควรจัดเตรียมค่ำ
ทวัร์ใหเ้รียบร้อยก่อนก ำหนดเนื่องจำกทำงบริษัทต้องส ำรองค่ำใช้จ่ำยในส่วนของค่ำทีพ่กัและตัว๋เคร่ืองบิน 
มิฉะนัน้จะถือว่ำท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงโดยอตัโนมติั 

เงื่อนไขการยกเลิก 
1. ส าหรับผู้ โดยสารท่ีไม่ได้ถือหนงัสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ ย่ืนวีซ่าให้ เม่ือผลวีซ่า

ผา่นแล้วมีการยกเลิกการเดนิทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคา่มดัจ าทัง้หมด 
2.      ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 15-45 วนั เก็บเงินมดัจ าทัง้หมด 
3.      ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 7-14 วนัเก็บคา่ใช้จา่ย 80% ของราคาทวัร์ ตอ่ทา่น 
4.      ยกเลิกการเดนิทางน้อยกวา่ 1-7 วนั เก็บคา่ใช้จา่ยทัง้หมด 100% ของราคาทวัร์ 
5.      ยกเลิกการเดินทางในวนัเดนิทาง,ถกูปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองทัง้จากประเทศไทยและประเทศ 
         สาธารณรัฐเกาหลีใต้ ไม่มีการคืนเงินทัง้หมดไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ในกรณีเจ็บป่วย จนไม่    
         สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะท าการ 
         เล่ือนการเดนิทางของท่านไปยงัคณะตอ่ไป แตท่ัง้นีท้า่นจะต้องเสียคา่ใช้จา่ยท่ีไมส่ามารถเรียก 
         คืนได้คือคา่ธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ทา่นละ 10,000 บาทและคา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ 
6.      ยกเว้นกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาล ท่ีต้องการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือคา่มดัจ า 

                  ท่ีพักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้   
                  รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่า 
                  ทวัร์ทัง้หมดไมว่า่ยกเลิกด้วยกรณีใดๆ 

7.      กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ   
         เข้าประเทศท่ีระบไุว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนคา่ทวัร์ไม่ว่ากรณีใดๆ  
         ทัง้สิน้ 

**ส ำคัญ!! บริษัทท ำธุรกิจเพื่อกำรท่องเที่ยวเท่ำนั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้ำเดินทำงเข้ำ
ประเทศเกำหลีใต้โดยผิดกฎหมำยและในขัน้ตอนกำรผ่ำนกำรตรวจคนเข้ำเมือง ทัง้ไทยและ
เกำหลีใต้ ข้ึนอยู่กบักำรพิจำรณำของเจ้ำหน้ำที่เท่ำนัน้ ลูกค้ำทกุท่ำนต้องผ่ำนกำรตรวจคน
เข้ำเมืองดว้ยตวัของท่ำนเอง ทำงมคัคเุทศก์ไม่สำมำรถใหค้วำมช่วยเหลือใดๆไดท้ัง้ส้ิน** 

8.       เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือ
เดนิทางพร้อมคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกร้องคา่บริการและเงินมดัจ าคืน ไมว่า่กรณี
ใดๆ ทัง้สิน้  

9.        ส าหรับผู้ เดินทางท่ีอายไุม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกบับิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอม 
                   ให้บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิาหรือมารดาแนบมาด้วย 
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หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตสุุดวิสยัจนไม่

อาจแก้ไขได้ 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ เหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ 

เหตกุารณ์ไม่สงบทางการเมือง, การประท้วง, การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, อบุตัิเหต,ุ 
ความเจ็บป่วย, ความสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความลา่ช้า เหตสุดุวิสยั อ่ืนๆ เป็นต้น 

3. หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะ
ไมรั่บผิดชอบคา่บริการท่ีทา่นได้ช าระไว้แล้วไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบตอ่การห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อนัเน่ืองมาจากมี
สิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดนิทางไมถ่กูต้อง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึง่ หลงัจากได้ส ารองท่ี
นัง่บนเคร่ือง และโรงแรมท่ีพกัในตา่งประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจ
เปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

6. ราคานีค้ิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสงูขึน้ บริษัทฯ สงวน
สิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบนิตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า 
เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีให้บริการ บริษัทฯจะ
ด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจัดบริการทัวร์อ่ืนทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ส าหรับ
คา่บริการนัน้ๆ 

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้ค าสัญญาใดๆ ทัง้สิน้แทน
บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้ มีอ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบใุนโปรแกรมได้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า 
และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบริษัทฯจะ
จัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการจัดหานีโ้ดยไม่แจ้งให้ทราบ
ลว่งหน้า  

10. ในกรณีท่ีลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัท
ฯ ก่อนทุกครัง้ มิเช่นนัน้ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้  

11. บริษัทของสงวนสิทธ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆทัง้สิน้บริษัทฯ รับเฉพาะผู้ มีจุดประสงค์
การเดนิทางเพื่อทอ่งเท่ียวเกาหลีเทา่นัน้ 
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12. เท่ียวบิน และรายการท่องเท่ียวอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้ง
ให้ทราบลว่งหน้า 

13. เม่ือทา่นตกลงช าระเงินคา่บริการไม่วา่ทัง้หมดหรือบางสว่นกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือ
วา่ทา่นได้ยอมรับในเง่ือนไขและข้อตกลงตา่ง ๆ ท่ีได้ระบไุว้ทัง้หมดนีแ้ล้ว 

14. โรงแรมท่ีพกัในประเทศเกาหลีมีมาตรฐานการก าหนดดาวและประเภทของท่ีพกัแตกต่างกับ
ประเทศไทย โดยโรงแรมท่ีพกัทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการจัดหาโรงแรมโดยอ้างอิงตาม
การจดัระดบัดาวของประเทศเกาหลีตามท่ีระบใุนรายการท่องเท่ียวเท่านัน้  โรงแรมท่ีประเทศ
เกาหลีโดยส่วนใหญ่จะเป็นแบบห้องพกัคู่ (Twin หรือDouble) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงค์
จะพักแบบ3ท่านขึน้อยู่กับข้อจ ากัดของห้องพักและการวางรูปแบบของห้องพักของแต่ละ
โรงแรม ซึง่มีความแตกตา่งกนัอาจจะท าให้ท่านไมไ่ด้ห้องพกัติดกนั และไมส่ามารถเสริมเตียง
ได้ตามท่ีต้องการโรงแรมหลายแห่งจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากประเทศเกาหลีอยู่ใน
แถบท่ีมีอณุหภมูิต ่าเคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะให้บริการในชว่งฤดรู้อนเทา่นัน้ 

15. กระเป๋าสมัภาระต่างๆถือเป็นทรัพย์สินส่วนตวัของท่าน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความ
เสียหายสญูหายลา่ช้า หรืออบุตัเิหตตุา่งๆ ใดๆทัง้สิน้ 

16. เม่ือทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแล้ว หากทา่นงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึง่ หรือไม่
เดนิทางพร้อมคณะถือวา่ทา่นสละสิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกร้องคา่บริการ และเงินมดัจ าคืน ไมว่า่กรณี
ใดๆ ทัง้สิน้และถ้าท่านต้องการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร์เพื่อท่องเที่ยวเอง โดยไม่ลง
ร้านศูนย์โสม, ศูนย์สมุนไพร, ร้านน า้มันสน, ศูนย์เคร่ืองส าอาง และร้านพลอย 
อะเมทิส ทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จากท่านเป็นจ านวนเงิน 300 USD 
ต่อท่าน 

17. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิราคานีเ้ฉพาะนักท่องเท่ียวชาวไทยและท่องเท่ียวเป็นหมู่คณะแบบ 
Join Tour เท่านัน้ กรณีต้องการตัดกรุ๊ปเหมาโปรดสอบถามทางบริษัทอีกครัง้ หากเป็น
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ หรือ พระสงฆ์ เก็บค่าใช้จ่ายเพิ่ม ท่านละ 4,000 บาท 

18. ในระหว่างท่องเท่ียวจะมีช่างภาพมาถ่ายรูปและช่วยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการ
เดินทาง และในวนัสดุท้ายของการเดินทางช่างภาพจะน าภาพถ่ายมาจ าหน่ายหากว่าท่านใด
สนใจสามารถซือ้ได้แต่ถ้าท่านใดไม่สนใจก็ไม่ต้องซือ้ทัง้นีข้ึน้อยู่กับความพึงพอใจของท่าน 
ทางบริษัททวัร์ไม่มีการบงัคบัให้ซือ้แตอ่ย่างใดแตเ่ป็นการบอกกล่าวล่วงหน้าเพ่ือให้ผุ้ เดินทาง
ได้รับทราบ 

19. ในกรณีท่ีลกูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาติดตอ่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯก่อนทกุ
ครัง้มิเชน่นัน้ทางบริษัทฯจะ ไมรั่บผิดชอบคา่ใช้จา่ยใดๆทัง้สิน้ 
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การเดนิทางจากประเทศไทยเข้าสู่ประเทศเกาหลีและพธีิการเข้าเมือง 
เอกสารท่ีควรเตรียมก่อนการเดินทางเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองของประเทศเกาหลีจะพิจารณาให้เฉพาะ
นกัทอ่งเท่ียวท่ีมาทอ่งเท่ียวโดยสจุริตเท่านัน้ท่ีผา่นเข้าเมืองได้ และพิจารณาจาก  

1. หลักฐานการท างานประจ าของนักท่องเท่ียว ซึ่งสมควรท่ีน าติดตัวไปแสดงด้วย เช่น บัตร
พนกังาน นามบตัร จดหมายการท างานภาษาองักฤษ (กรณีเดนิทางคนเดียว) จดหมายรับรอง
ออกโดยบริษัทผู้จดัคณะ 

2.    หลกัฐานการเงิน ในระหว่างการท่องเท่ียวประเทศเกาหลีสมควรท่ีจะน าเงินสดติดตวัไปด้วย  
                   ประมาณ  300 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 300,000 วอน ส าหรับการเดินทาง 2  วนั (หากไม่ 
                   มีบัตรเครดิตคาร์ด) หากมีบัตรเครดิตต่างประเทศ เช่น Visa Card, American Express,  
                   Dinners Club หรือ Master Card ต้องน าติดตวัไปด้วยหรือหลกัฐานการเงินอ่ืนใดท่ีจะแสดง 
                   ให้เจ้าหน้าท่ีทราบวา่ทา่นคือนกัทอ่งเท่ียว 

3.    ใบรับรองสถานศกึษาหากท่านยงัอยู่ในระหว่างการศกึษาหรือบตัรนกัศกึษาและควรเดินทาง  
                   กบัผู้ปกครอง เชน่ บดิา มารดา ปา้ น้า อา ท่ีมีนามสกลุเดียวกนั 

4.    หากเป็นพาสปอร์ตใหม ่ควรน าพาสปอร์ตเก่าเย็บเลม่คูก่บัพาสปอร์ตใหมห่รือน าติดตวัไปด้วย  
5.    การแตง่กายสขุภาพและแลดเูป็นนกัทอ่งเท่ียว ไมค่วรสวมใสร่องเท้าแตะ 

 


