
 

 
 

  
 

UPPER MUSTANG THE FORBIDDEN KINGDOM 

เดินทาง 2-13 กนัยา 2562 

12 วนั 11 คืน 

 

 
 

วนัแรก 2 ก.ย.62 ของการเดินทาง กรุงเทพ-กาฐมณัฑุ 



 

 
 

  
 

07.30 พรอ้มกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ 

10.30 ออกเดินทางโดยเท่ียวบิน TG319 ไปยงัสุวรรณภูมิ 

12.30 เดินทางถึงสนามบินตรีภูวนัโดยสวสัดิภาพ 

14.00 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั และชอ้ปป้ิงอุปกรณก์ารเทรคเพิ่มเติม 

18.00 รบัประทานอาหารเยน็แบบพ้ืนเมืองเนปาล พรอ้มชมการแสดงแบบเนปาลี 

 

วนัที่สอง 3 ก.ย.62  ของการเดินทาง กาฐมณัฑุ-โพคขรา 

หลงัรบัประทานอาหารเชา้ ออกเดินทางไปยงัสนามบินโพคขรา อิสระพกัผ่อน เดินเล่นรอบทะเลสาบเฟวา 

รบัประทานอาหารกลางวนั พกัผ่อนเดินเล่น เลือกซ้ือของใชเ้พิ่มเติม ล่องเรือในทะเลสาบเฟวา 

เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ 

 

วนัที่สาม 4 ก.ย.62  ของการเดินทาง โพคขรา-จอมสอม-Chele(3050 m)  

ออกเดินทางออกจากโพคขราไปยงัสนามบิน

จอมสอมไฟลทเ์ชา้สุด จากน้ันเดินทางต่อไปยงั 

Chele โดยรถจิ้ บ ระหวา่งทางท่านจะไดช้ม

ทศันียภาพของภูเขาแปลกตากบัแม่น ้าสายดาจิ

กาลีท่ีพบซากฟอสซิลแอมโมไนตจ์ านวนมาก

ท่ีน่ี เป็นการพิสูจน์วา่ท่ีน่ีเคยเป็นทะเลมาก่อน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

  
 

 

วนัที่สีข่องการเดินทาง 5 ก.ย.62  Chele(3050m) -Syangboche(3800ม.)  

วนัน้ีจะออกเดินเทรคเป็นวนัแรกจาก Chele ไปยงั Syangboche  เสน้ทางในวนัน้ีจะเป็นเสน้ทางท่ีแหง้แลง้

กนัดาร แต่จะผ่านหมู่บา้น Oasis ในชว่งเดือน

กนัยายน จะเป็นฤดูเก็บเกี่บว Apple ท่ีรสชาติ

หอมหวานอร่อยมาก คนเนปาลถา้ไดร้บัของ

ฝากเป็นแอปเป้ิลท่ีมาจากมสัตงัจะดีใจยิ้ มแกม้

แตกเพราะโอกาสท่ีจะหาทานไดน้อ้ยมาก 

นอกจาก Apple แลว้ในเดือนกนัยายนยงัมีทุ่ง

บกัวีทสีชมพตูดักบั 

ภูมิประเทศสีทองแดงสวยงามมาก 

 

 

วนัที่หา้ของการเดินทาง 6 ก.ย.62  Synagboche-Ghami (3520m) 

การเดินวนัน้ีจะเดินไม่ยากมาก จะลงไปสู่แม่น ้าแลว้ขึ้ นสูงสุดเพียงครั้งเดียว หมู่บา้น Ghami เป็นหมู่บา้นท่ี

มีวดัเก่าแก่และเป็นแหล่งทุ่งขา้วบกัวีท

ขนาดใหญ่ มองไปฝัง่ตรงขา้มมีภูเขา

ลอ้มรอบ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

  
 

 

 

วนัที่หกของการเดินทาง 7 ก.ย.62  Ghami – Tasrang (3560m) 

การเดินวนัน้ีชว่งแรกจะเดินลงไปท่ีแม่น ้าแลว้ค่อยไต่ข้ึนจนขา้มพาสมท่ีความสูง3900 เมตร จากน้ันก็เดิน

ลง จนถึงหมู่บา้น Tasang ท่ีหมู่บา้น

น้ีจะมี Tasarang Monastery ซ่ึงอดีต

เคยเป็นวดัหลวงในอาณาจกัร

ตอ้งหา้มแหง่น้ี ชุมชนท่ีน่ีเหมือนชุม

ทางเป็นหมู่บา้นขนาดใหญ่ 

 

 

 

 

 

 

วนัที่เจด็ของการเดินทาง 8 ก.ย.62  Tsarang (3560)-Lo mantang(3800 เมตร) 

วนัน้ีเราจะเดินไม่ไกลมาก จะถึง Lo Mantang เมืองหลวงของ Upper Mustang ชว่งบ่าย จากน้ันเดินเท่ียว

ชมเมืองวดัต่างๆ เมืองน้ีเต็มไปดว้ยจิตร

วิญญานของพุทธวชัรยานและงานศิลปะ

แบบทิเบตท่ีสวย เดินชมภาพเขียนบนฝา

ผนังไดไ้ม่เบ่ือ  

 

 

 

 

 

 



 

 
 

  
 

 

 

วนัที่แปดของการเดินทาง  9 ก.ย.62 Lo Mantang 

วนัน้ีจะพาท่านเท่ียวชม Lo Mantang รอบนอกและพาไปชมถ ้าท่ีเคยใชช้ีวิตกนัอยูจ่ริง วา่สมยัก่อนเคา้อยู่

กนัไดอ้ยา่งไรเป็นทั้งโรงเรียน วดัและบา้นท่ีอยูอ่าศยั 

 

วนัที่เกา้ของการเดินทาง 10 ก.ย.62  Lo Mantang – Jomsom 

วนัน้ีเราจะเดินทางยาวไกลโดยการนัง่รถกลบั เสน้ทางจะเต็มไปดว้ยฝุ่นและทางท่ีขรุขระแต่เพื่อเป็นการ

ลดระยะเวลาของการเดินทางเราจึงใชก้ารนัง่รถกลบัแทนการเดินเทรค 

 

วนัที่สบิของการเดินทาง 11 ก.ย.62 Jomsom-Pokhra 

ออกเดินทางจาก Jomsom ไปยงัโพคขรา และพกัผ่อนตามอธัยาศยั วนัน้ีใชเ้ป็นวนัเผ่ือการเดินทางกรณี

ไฟลท ์Jomsom ไม่สามารถบินไดต้อ้งนัง่รถจาก Jomsom มายงัโพคขราซึงใชเ้วลาเดินทางประมาณ 8 

ชม. 

 

วนัที่สบิเอ็ดของการเดินทาง 12 ก.ย.62  โพคขรา-กาฐมณัฑุ 

หลงัรบัประทานอาหารเชา้ พาท่านกลบัไปยงักาฐมณัฑุ จากน้ันน าท่านเท่ียวชมวดัโบดา สกัการะสถูปท่ี

ใหญ่ท่ีสุดในเนปาล และอิสระชอ้ปป้ิง 

 



 

 
 

  
 

วนัที่สบิสอง 13 ก.ย.62 กาฐมณัฑุ-กรุงเทพ 

หลงัรบัประทานอาหารเชา้ ส่งท่านยงัสนามบินและเดินทางกลบักรุงเทพโดยสวสัดิภาพ 

 

อตัราคา่บริการ 8 ท่านข้ึนไปมีหวัหนา้ทวัร ์(ไม่รวมตัว๋เครือ่งบินระหว่างประเทศ) 

โรงแรม ราคาตอ่ท่าน ราคาพกัเดี่ยวเพิ่ม 

มาตรฐาน 79,900 บาท 4,900 บาท/ท่าน 

 

อตัราค่าบริการรวม 

1.ค่าท่ีพกัหอ้งละ 2-3 ท่าน แบบมาตรฐาน ในเมืองกาฐมณัฑุ-โพคขรา 

2.ค่าท่ีพกัระหวา่งเทรค หอ้งละ 2-3 ท่าน 

3.ค่าอาหารระหวา่งเดินทาง/เทรค และน ้าด่ืมระหวา่งม้ืออาหาร 

4.ค่าตัว๋เคร่ืองบินไปกลบักาฐมณัฑุ-โพคขรา 

5.ค่าตัว๋เคร่ืองบินไปกลบัโพคขรา-จอมสอม 

6.ค่าเพอรมิ์ต Upper Mustang 

7.ค่าไกดภ์าษาองักฤษดี 

8.ค่าหวัหนา้ทวัรจ์ากไทย 

9.ค่าลกูหาบ 1 คน ต่อลูกคา้ 2 ท่าน 

10.Duffle bag+ ถุงนอน 

11.ค่าประกนัการเดินทาง 

12.ค่าวีซ่าเขา้ประเทศเนปาล แบบ 15 วนั 

13.ค่าเขา้ชมสถานท่ี  

อตัราค่าบริการไม่รวม 

1.ค่าน ้าด่ืมใส่กระติกส่วนตวัระหวา่งเทรค 

2.ค่าตัว๋เคร่ืองบินระหวา่งประเทศการบินไทย 

3.ค่าทิปไกดแ์ละลกูหาบและหวัหนา้ทวัร ์

4.ค่าน ้าด่ืม Soft Drink เชน่น ้าอดัลม เหลา้ เบียร ์

5.ค่าใชจ้า่ยส่วนตวั เช่น ค่านัง่ลา และอ่ืนๆ 



 

 
 

  
 

ขอ้ควรรูก่้อนเทรค 

 1.ตอ้งมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไมม่ีโรคประจ าตวัรา้ยแรงเช่น เบาหวาน ความดนั กระดูกสนัหลงัเคล่ือน รูมา

ตอยด ์หวัใจ กลา้มเน้ืออ่อนแรง ภูมิแพอ้ยา่งหนัก SLE เน่ืองจากสภาพอากาศและภูมิประเทศโหดรา้ยการช่วยเหลือ

ทางการแพทยท์ าไดย้าก และนอกเหนือความรบัผิดชอบของประกนั 

 2.อากาศระหวา่งเทรคจะเปล่ียนแปลงมาก เร่ิมจากรอ้นประมาณ 20 องศา และหนาวสุดประมาณ -15 องศา 

และอาจจะมีฝนตก ลกูเห็บ หิมะ แดดท่ีแรง ท่านตอ้งเตรียมอุปกรณใ์หเ้ตรียมพรอ้มกบัทุกสภาพอากาศ 

 3.ตอ้งเตรียมพรอ้มก่อนเดินทางโดยการออกก าลงักายใหร้่างกายแข็งแรง แต่ไมไ่ดห้มายความวา่ท่านจะไม่

ป่วยเป็นโรคแพค้วามสูง ซ่ึงเกิดข้ึนไดก้บัทุกคนไม่วา่จะร่างกายแข็งแรงหรือไมก็่ตาม การออกก าลงักายใหเ้นน้ไมห่นัก

แต่ใหน้าน เร่ือยแต่ใหอึ้ดทน เช่น การเดินขึ้ นบนัไดวนัละ 1,000 ขัน้ต่อวนั การ Squart วนัละ 100ครั้ง/นาที ท า

ติดต่อ ไมจ่ าเป็นตอ้งออกก าลงักายหนัก แต่ใหอ้อกต่อเน่ืองอยา่งน้อยวนัละ 30-60 นาทีต่อวนั และก่อนออกเดินทาง 

2 สปัดาหใ์หง้ดการออกก าลงักายเป็นเพียงการออกก าลงักายเบาๆ เช่นเดินวนัละ 1-2 กม. ต่อวนั เพ่ือป้องกนัการ

บาดเจ็บก่อนเดินทาง 

 

 

***รายละเอียดเพ่ิมเตมิ*:  ควรอ่านใหล้ะเอียดประกอบการตดัสินใจ 

1. ภายหลงัก าหนดเดินทางแลว้ ทางบริษัทจะไมม่ีการคืนเงินแต่ประการใด  

2. กรณีมีเหตุสุดวิสยัเช่น ไฟลทย์กเลิก และท่านตอ้งการรอไฟลทต่์อไป ทางบริษัทจะ รบัผิดชอบค่าท่ีพกัให ้1 คืน 

ส่วนคืนต่อๆไป หากท่านตอ้งการรอไฟลทแ์ละไมย่งัไมเ่ทรคก้ิง อตัราค่าท่ีพกัในโพครขา/กาฐมณัฑุ 30 usd/

ท่าน/คืน(พรอ้มอาหารเชา้)  

3. กรณีมีเหตุสุดวิสยัไมส่ามารถเดินทางออกจาก ลุกลา ได ้อตัราค่าท่ีพกัในระหวา่งเทรคพรอ้มไกดด์ูแล 45 

usd/ท่าน/วนั (รวมอาหาร3มื้ อ) 

4. ส าหรบัเท่ียวบินในประเทศเนปาลล่าชา้บริษัทจะด าเนินการใหท่้านไดไ้ปถึงจุดหมายเร็วท่ีสุด โดยหากท่าน

ยืนยนัจะเดินทางโดยสายการบินเดิม ก็จะเขา้กรณีขอ้ 2.  

5. บริษัทรบัด าเนินการค่าธรรมเนียมการท าวีซ่าท่านละ 1,100 บาท (วีซ่า15 วนั)  1,600 บาท (30วนั) รวม

ค่าไปรษณีย ์ในการส่งกลบัเรียบรอ้ยแลว้ และ ใชร้ะยะเวลา 7วนัท าการ 

6. บริษัทรบัท าประกนัภยัการเดินทางแบบมีประกนัสุขภาพสามารถสอบถามเพ่ิมเติมได ้

7. กรณีที่เครื่องบินไม่สามารถบินออกจากกาฐมณัฑุหรือลกุลา ดว้ยสภาพอากาศของสนามบินที่ไม่เปิด 

ท่านตอ้งรอเที่ยวบินในไฟลทว์นัถดัไปจนกว่าสนามบินจะเปิดใหเ้ครื่องบินข้ึนลงไดต้ามปกต ิการ

ใหบ้ริการซ่ึงเป็นเง่ือนไขของสายการบินที่จะไม่ไดอ้นุญาตใหผู้ต้กคา้งเป็นไฟลทแ์รก และหากท่าน



 

 
 

  
 

ตอ้งการกลบัซ่ึงจะมีอีกทางเลือกคือการเรียก เฮลิคอปเตอร ์ซ่ึงมีค่าใชจ้า่ยเพ่ิมข้ึนเที่ยวละ 450-500 

usd (ซ่ึงไม่รวมกบัค่าทวัร)์  

8. เราจะด าเนินการเรียกเฮลิคอปเตอรก์รณีที่ท่านเจบ็ป่วยรา้ยแรงและทางไกดมี์ความเห็นว่าท่านตอ้งลง

ดว้ยเฮลิคอปเตอรเ์ท่านั้น หากท่านเจ็บป่วยและสามารถเดินลงเองไดแ้ตต่อ้งการใชบ้ริการของ

ประกนัภยัเพ่ือเรียกเฮลิคอปเตอร ์***ทางบริษทัมีค่าด าเนินการในการเรียก Rescue ท่านละ 5,000 

บาท/ท่าน และค่าทีพกัพรอ้มอาหารเชา้ท่านละ 15 USD/ท่าน/คืน  โดยไม่สามารถเบิกกบัประกนัการ

เดินทางได*้* และท่านอาจะไม่ไดร้บัการเรียกรอ้งสินไหมทดแทนไดจ้ากประกนัหากตรวจพบว่าท่าน

ไม่ไดเ้จ็บป่วยรา้ยแรง จนตอ้ง Rescue แบบเร่งด่วน ซ่ึงค่าใชจ้า่ยประมาณ 200,000 บาท และหาก

ตอ้งการใหบ้ริษทัช่วยท่านเปล่ียนตัว๋เครื่องบินเพื่อเดินทางกลบัไทยหากท่านตอ้งการกลบัเร็ว/ชา้ลง 

(โดยค่าใชจ้า่ยที่เกิดข้ึนในการเปล่ียนวนัเดินทางของตัว๋เครื่องบินระหว่างประเทศท่านตอ้งจา่ยจริงตาม

สายการบินเรียกเก็บ) ซ่ึงนอกเหนือการรบัประกนัของการเดินทาง 

9. เง่ือนไขการยกเลิกไฟลทห์รือการเปลี่ยนเที่ยวบินกรณีที่ท่านเจ็บป่วย เป็นเง่ือนไขของบริษทัประกนัภยั 

ทางบริษทัการเคลมไดห้รือไม่ข้ึนอยูก่บัการพิจารณาของประกนัเป็นหลกั 

การยกเลิกการเดินทาง 

 1.คืนเงินมดัจ  า 50 % เม่ือยกเลิกก่อนการเดินทาง 30วนัข้ึนไป 

 2.ไม่คืนเงินมัดจ  า เม่ือยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกว่า 30 วนั 

เอกสารที่ใชใ้นการจองแพคเกจทวัร ์

1. ส าเนาพาสปอรต์ วนัหมดอายุมากกวา่ 6 เดือนนับจากวนัท่ีเดินทาง (Scan ส่งมาได)้  

2. รูปถ่าย 2 น้ิวพ้ืนหลงัสีอ่อน 1 ใบ (Scan ส่งมาได)้  

เอกสารในการท าวีซ่า (กรณีใชบ้ริการท าของทางบริษทั) 

1. พาสปอรต์ตวัจริง วนัหมดอายุมากกวา่ 6 เดือนนับจากวนัท่ีเดินทาง 

2. รูปถ่าย 2 น้ิวพ้ืนหลงัสีอ่อน 1 ใบ (รูปจริง) 

3. ส าเนาพาสปอรต์พรอ้มลายเซ็น 1 ฉบบั 

 

 

 

ทิปไกดแ์ละลกูหาบ 



 

 
 

  
 

 ทิปไกดเ์ทรคก้ิงและลกูหาบทั้งตลอดการเดินทางเป็นการประมาณการ ท่านสามารถใหไ้ดต้ามความสมคัรใจ  

Position 9-15 Trekking Days 5-8 Trekking Days 

Guide 15,000 รูปี/ทริป 12,000 รูปี/ทริป 

Assistance Guide 12,000 รูปี/ทริป 10,000 รูปี/ทริป 

Porter (ลกูหาบ) 8,000 รูปี/ทริป 6,000 รูปี/ทริป 

 

 ทิปไกดเ์มือง/คนขบัรถต่อท่าน/วนั 3$(300รูปี) 

 อตัราแลกเปลี่ยนและระบบเงินตรา  

- สกุลเงินรูปีเนปาล (1 บาทไทยแลกไดป้ระมาณ 2.80-2.93 รูปี) 

- สกุลเงิน USD DOLLAR (1 USD ประมาณ 100-103 รูปี) 

- บตัรเครดิตใชไ้ดท้ั้ง VISA, MASTER อาจมีservice charge 4%บางรา้น 

- บตัรเอเทีเอ็มใชไ้ดเ้ฉพาะ ธนาคารไทยพาณิชย,์กสิกรไทย   

ไฟฟ้า :  

ปลั๊กไฟท่ีเนปาลเป็นแบบสามรูหวัแบนไฟ ๒๒๐ โวลทเ์หมือนบา้นเรา หากสายชารจ์เป็นแบบหวักลมตอ้งน าหวั

แปลงสญัญาณเป็นหวัแบนติดไปดว้ยครบั 

 

เตา้เสียบ   หวัแปลงจากแบนเป็นหวักลม 

 

เวลา:    ชา้กวา่ประเทศไทย  1  ชัว่โมง 15 นาที 

โทรศพัท:์ 

- โทรกลบัประเทศไทย (0066) ตามดว้ยเบอรโ์ทรศพัทบ์า้น ถา้ใชซิ้มเนปาลโทรกลบัไทยนาทีละ 7 รูปี 

 

 

ซิมมือถือ/Internet Data: 



 

 
 

  
 

- ซิมมือถือเนปาล สามารถหาซ้ือไดท่ี้ทาเมล โดยใช ้พาสปอรต์ตัวจริง รูปถ่าย และส าเนาพาสปอรต์ ราคา 

150-300 รูปี สญัญานอินเตอรเ์น็ตจะขึ้ นกบัสภาวะอากาศระหวา่งเทรคก้ิง ส่วนในเมืองใชไ้ดท่ี้ความเร็ว 

สามารถใชไ้ดจ้นถึง Tengboche  ส่วนการเติมเงินในมือถือ เพ่ือซ้ือ Package  Internet เร่ิมตน้ท่ี 2 GB/30 

วนั ราคา 1000 รูปี 

- UPPER MUSTANG ไม่มีสญัญานอินเตอรเ์น็ต/มือถือ ตอ้งใช ้WIFI ทีโ่รงแรมซ่ึงมีสญัญานนอ้ยมาก 

และบางเมืองไม่มีสญัญานเลย 

เงินตดิตวั :10,000-15,000 บาท/ท่าน สามารถใชเ้งินไทยแลกไดท่ี้เนปาล   

สิ่งที่ควรน าไป : 

- กลอ้งถ่ายรูป,ท่ีชารจ์,ปลั้กไฟ 

- รองเทา้Trekking, หมวก,ร่ ม , เส้ือกนัฝน,  

- ถุงมือ,ถุงเทา้,เส้ือกนัหนาว, ผา้บฟั 4-5 ผืน(เช็ดน ้ามกู) 

- ลิปมนั,ครีมกนัแดด,แวน่กนัแดด,  

- สนับเข่า 2 ขา้ง ลองจอน ,หมวกกนัหนาว, ผา้พนัคอ, 

- อาหารแหง้ติดตวัส าหรบัการเดิน เช่นกลว้ยตาก ชอคโกแลต ลกูอม, เกลือแร่ ส าหรบันักกีฬา, ขวดน ้า

เบาๆ, ถุงกนัน ้า  

- แผ่นแปะใหค้วามรอ้น , กระเป๋าน ้ารอ้น(ไวใ้ส่ในถุงนอนส าหรบัคนขี้ หนาว) 

- ยารกัษาโรค  ส าหรบัท่านท่ีมีโรคประจ าตวั กรุณาเตรียมยาไปใหพ้อกบัวนัเดินทาง 

ความเช่ือทางศาสนา:  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาฮินดู ซ่ึงนับถือววั ซ่ึงหากท่านเอาเน้ือววัแหง้ไปไมค่วรชวนชาวเนปาล

รบัประทาน หรือบางสถานท่ีไมอ่นุญาตใหน้ าเคร่ืองใชท่ี้ท าดว้ยหนังววัเขา้ไป”   

หมายเหตุ   

- เจล,ของเหลว,มีดพก,มีดปอกผลไม,้ตะไบ,กรรไกรตดัเล็บและของมีคมทุกชนิดกรุณาอยา่น าติดตวัขึ้ น

เคร่ือง 

- ***เพ่ือความปลอดภยัในการเดินทางกรุณาอยา่น าเคร่ืองประดบัและของมีค่าติดตวัไปมาก** 

 

เกร็ดเล็ก ๆ นอ้ย ๆ จากประเทศเนปาล 

๑. ในนครกาฐมณัฑุยงัมีรา้นสะดวกซ้ือเป็นประเภทซุปเปอรม์ารเ์กต และโชห่วยขายของเล็กๆนอ้ย เปิดประมาณ 

9.00-22.00 น. 

๒. คนส่วนใหญ่ในเนปาลจะนับถือศาสนาฮินดูซ่ึงจะไมร่บัประทานเน้ือววั แต่จะรบัประทานเน้ือควาย และนมควาย 

๓. คนเนปาลจะไมใ่ชม้ือซา้ยในการยื่นของหรือทานขา้ว เพราะถือวา่เป็นมือท่ีใชล้า้งกน้เหมือนคนไทย  

๔. การเขา้บา้นคนเนปาลตอ้งถอดรองเทา้ 

๕. ศาสนาพุทธกบัฮินดูในเนปาลจะแยกไมอ่อกเป็นฮินดูบุสดิซึมส ์



 

 
 

  
 

๖. เมื่อไปไหวพ้ระท่ีไหน ควรบริจาคเงินรูปี เพ่ือความเป็นสิริมงคล  5 รูปี 10 รูปี 

๗. กฎจราจรไมม่ีผลส าหรบัเมืองน้ีค่ะ แต่ไม่ตอ้งกงัวลค่ะ เคา้ไมท่ะเลาะกนัเหมือนคนไทย ลองดูนะคะ 

- หมายเหตุ : ตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน 2550 มีการประกาศหา้มน าของสด ของมีคม ของเหลวและเจลทุกชนิด

ขึ้ นเคร่ือง ไมว่า่จะเป็นน ้ายาสระผม, น ้าหอม เป็นตน้ ดงัน้ัน ถา้มีของเหลวและเจลในกระเป๋าของท่าน กรุณาน าโหลด

ใตท้อ้งเคร่ืองดว้ย 

 

 

 

 


