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 Soneva Jani & Soneva Fushi 
Maldives Packages 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Soneva Jani (โซเนวา จาน)ิ เป็นหนึง่ในรสีอรต์สดุหรูระดบั 5 ดาวทีด่ทีีส่ดุในมัลดฟีส ์ตัง้อยู่บนเกาะสว่นตวัที่

ประกอบไปดว้ยหอ้งพกัวลิลาบนเกาะสว่นตวัและหอ้งพักวลิลากลางน ้าพรอ้มสระว่ายน ้าสว่นตวั มสี ิง่อ านวยความสะดวก

อย่างครบครัน ทา่มกลางธรรมชาตทิีร่่มรืน่จากพชืพรรณเขตรอ้นทีเ่ขียวชะอุ่มบนชายหาดสว่นตวัทีโ่อบลอ้มดว้ยพืน้น ้า

ทะเลสฟ้ีาใสดัง่ครสิตลั ใสทีส่ดุในมัลดฟีส ์เหมาะแกก่ารด าน ้าชมปะการังและสิง่มชีวีติทางทะเลทีส่วยงาม ดว้ยระดบัน ้า

ทีไ่ม่ลกึมากและคลืน่ลมไมแ่รง ชว่ยใหส้ามารถท ากจิกรรมตา่งๆไดโ้ดยสะดวก 

 

จุดเดน่ของรสีอรต์แห่งนี้อยู่ทีล่ากนูสว่นตวัความยาว 5.6 กโิลเมตรทีโ่อบลอ้มตวัรสีอรต์ ท าใหม้คีวามเป็นสว่นตวัสงู 

เหมาะแกก่ารพกัผ่อนหย่อนใจและดืม่ด า่ไปกบัสายลม แสงแดด เสยีงคลืน่และธรรมชาตทิีง่ดงามรอบๆตวั พเิศษขึน้อกี

ระดบักบัหลงัคาวลิลา่ทีถ่กูออกแบบมาใหเ้ลือ่นเปิดได ้ทา่นจงึสามารถชืน่ชมความสวยงามของทอ้งฟ้าในยามพระ

อาทติยต์กดนิและดืม่ด า่กบัหมู่ดวงดาวบนฟากฟ้ายามค า่คนืไดอ้ย่างเพลดิเพลนิ 
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รสีอรท์แห่งนี้ยังเพยีบพรอ้มไปดว้ยสิง่อ านวยความสะดวกและบรกิารทีท่า่นตอ้งการอยา่งครบครัน ทัง้สปา หอ้งโยคะ 

หอ้งฟิตเนส หอ้งสมุด คอรต์เทนนสิศนูยก์ฬีาทางน ้า หอดดูาว สนามเด็กเลน่ หอ้งน่ังเลน่ส าหรบัเด็ก คอฟฟ่ีชอ็ป บารร์มิ

สระ หอ้งอาหารแบบฮาลาล อปุกรณ์ท าบารบ์คีวิ รูมเซอรว์สิ 24 ชัว่โมง บรกิารแลกเปลีย่นเงนิตรา และยังมกีจิกรรม

พเิศษอกีมากมายทีจ่ะชว่ยเนรมติชว่งวันหยุดพกัผ่อนของทา่นใหน่้าจดจ า ใหท้า่นไดเ้ก็บเกีย่วชว่งเวลาทีน่่าประทบัใจ

และความทรงจ าทีง่ดงามกลบับา้นดว้ยความสขุใจ การเดนิทางดว้ย Seaplane เพยีง 40 นาท ีจากสนามบนินานาชาติ

มาเล  

 

 

 

โปรโมช ัน่ 5 วนั 4 คนื 
 

เดนิทาง 

แพกเกจ 1 Bedroom Villa 
(หอ้ง Crusoe with Pool 2N & 

1 Bedroom Water Retreat 
with Slide 2N) 

แพกเกจ 2 Bedrooms Villa 
(หอ้ง Crusoe Suite 

2 Bedrooms with Pool 2N & 
1 Bedroom Water Retreat 2N) 

1 – 21 กรกฎาคม 2019 
26 สงิหาคม – 27 กนัยายน 2019 

4 พฤษภาคม – 23 กรกฎาคม 2020 
24 สงิหาคม – 25 กนัยายน 2020 

178,000 / ทา่น 

เขา้พักขัน้ต า่ 2 ทา่น 

160,000 / ทา่น 

เขา้พักขัน้ต า่ 4 ทา่น 

13 มกราคม – 14 กมุภาพันธ ์2020 
24 กมุภาพันธ ์– 3 มนีาคม 2020 

264,000 / ทา่น 
เขา้พักขัน้ต า่ 2 ทา่น 

246,000 / ทา่น 
เขา้พักขัน้ต า่ 4 ทา่น 

22 กรกฎาคม – 25 สงิหาคม 2019 
7 ตลุาคม – 18 ตลุาคม 2019 
3 พฤศจกิายน – 19 ธันวาคม 2019 

20 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2020 
24 กรกฎาคม – 23 สงิหาคม 2020 
12 ตลุาคม – 23 ตลุาคม 2020 

2 พฤศจกิายน – 20 ธันวาคม 2020 

219,000 / ทา่น 
เขา้พักขัน้ต า่ 2 ทา่น 

206,000 / ทา่น 
เขา้พักขัน้ต า่ 4 ทา่น 

 
 

ราคาพกัเสรมิ 

อายุ 5 วนั 4 คนื 

ผูใ้หญ่ อายุ 15 ปีข ึน้ไป 133,000 / ทา่น 

เด็กโต อายุ 7 – 14.99 ปี 63,000 / ทา่น 

เด็กเล็ก อายุ 2 – 6.99 ปี 19,000 / ทา่น 

ทารกไม่เกนิ 2 ปี เขา้พักฟร ี// ช าระคา่ Green tax 200/คนื 
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ราคา Package รวม 
✓ หอ้งพักตามแพ็กเกจทีเ่ลอืก 
✓ อาหารเชา้ กลางวัน เย็น ณ หอ้งอาหารหลกั (ไม่รวมในการรบัประทานอาหารสว่นตวัภายในหอ้งพัก) 

✓ Soneva Fushi ทานอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหาร Mihiree Mitha และอาหารกลางวันและเย็นทีห่อ้งอาหาร Down 
to Earth 

✓ Soneva Jani ทานอาหารเชา้ กลางวนั เย็นทีห่อ้งอาหาร So Fresh 

✓ เครือ่งดืม่ รวมเฉพาะในมือ้อาหารเทา่นัน้ แบบแอลกอฮอล ์และ ไม่แอลกอฮอลล ์
✓ บรกิารรับสง่ระหวา่งสนามบนิ – รสีอรต์ดว้ย Seaplane หรอื Domestic Flight 

✓ บรกิารรับสง่ระหวา่ง Soneva Fushi และ Soneva Jani ดว้ย Speedboat 
✓ ทรปิลอ่งเรอืชมพระอาทติยต์กดนิ ส าหรบั 2 ทา่น / ตอ่การเขา้พัก 
✓ ฟร ีชา และ กาแฟ 

✓ Mr.Friday บรกิารตลอดการเขา้พัก 
✓ ฟร ีบรกิารไอศครมีโฮมเมดหลากรสชาตแิละชอ็กโกแลต ณ  รา้น So Hot & So Cool 

✓ ฟร ีไวไฟตลอดการเขา้พัก 
✓ ฟร ีสทิธกิารใชศ้นูยอ์อกก าลงักาย 
✓ ฟร ีจักรยาน 

✓ ฟร ีอุปกรณ์ทางน ้าทีไ่ม่ใชเ้ครือ่งยนต ์
✓ พนักงานตอ้นรบัสนามบนิ 
✓ ประกนัการเดนิทาง 1,000,000 บาท 

 
 

การเขา้พกั 
- แพกเกจ 1 Bedroom Villa เขา้พัก Crusoe with Pool 2 คนืที ่Soneva Fushi & 1 Bedroom Water Retreat 

with Slide 2 คนืที ่Soneva Jani 

- แพกเกจ 2 Bedrooms Villa เขา้พกั Crusoe Suite 2 Bedrooms with Pool 2 คนืที ่Soneva Fushi & 1 
Bedroom Water Retreat 2 คนืที ่Soneva Jani 

- เด็กอายุไม่เกนิ 2 ปี เขา้พกัฟร ี

 
อตัราดงักลา่วยงัไมร่วม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั เสน้ทางกรุงเทพฯ-มาเล-่กรุงเทพฯ     

 คา่ภาษีสนามบนิและคา่เชือ้เพลงิของสายการบนิ  
 กจิกรรมกฬีา และสนัทนาการอืน่ๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวข้า้งตน้ 

 คา่ใชส้ว่นตวันอกเหนือจากในแพคเกจ 
 ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% / คา่ภาษี ณ ทีจ่่าย 3% (กรณีตอ้งการใบก ากบัภาษี) 

 
เง ือ่นไขการจอง 

- กรุณาท าการจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 35-45 วนักอ่นการเดนิทาง 
- ช าระ มัดจ า 50% ภายหลงัการจองทนัท ีสว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นเดนิทาง 35 วนั  
- หากท าการจองนอ้ยกว่า 35 วัน กรุณาช าระคา่บรกิารเต็มจ านวน 
- ช าระคา่บรกิารเต็มจ านวน หลงัจากไดร้ับการยนืยันการจองจากทางบรษัิท ฯ กรุณาท าการจองโดยการสง่

หนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทางมาท าจองกอ่นเทา่นัน้ ทางเราจงึจะยนืยันการจองใหท้า่นได*้*ทัง้นี้ข ึน้กบัปรมิาณการ

เขา้พักในชว่งเวลาดงักลา่ว ซึง่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิป์รับเปลีย่นตามเงือ่นไขทีไ่ดร้ับจากทางรสีอรท์*** 
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ช ำระเงินโดยโอนเงินเขำ้บญัชีกรรมกำรบรษิัท รกัยิ้ มทวัร ์ชื่อบญัชี : อรนิทรช์ยำ  บรรเจดิศริ ิ

ธนำคำรกสิกรไทย  เลขที ่ 760-2-60427–0 สำขำเดอะพำซิโอลำดกระบงั  

ธนำคำรไทยพำณิชย ์ เลขที ่ 405-0-14046-4 สำขำเดอะพำซิโอ(ลำดกระบงั) 

ธนำคำร กรุงเทพ  เลขที ่ 919-0-20407–4 สำขำสุขุมวิท 77 (ประเวศ)  

ธนำคำรกรุงไทย  เลขที ่ 845-0-11221-4 สำขำเดอะพำซิโอ(ลำดกระบงั) 

ธนำคำรทหำรไทย เลขที ่ 262-2-02142-2 สำขำเดอะพำซิโอลำดกระบงั 

หลงัจำกท ำกำรโอนเงินแลว้รบกวนส่งหนำ้หนังสือเดินทำง(พำสปอรต์)พรอ้มระบุหมำยเลขโทรศพัท์

ตดิตอ่กลบัระบุโปรแกรม วนัเดินทำงมำทีไ่ลนอ์อฟฟิค Line ID: @rakyimtour / rakyimtour / 

rakyimtour2 / 0613934433 / 0818171514 / 0936952758 / suksiritrip   

หรอือีเมลล ์E-Mail : rakyimtour@gmail.com 

 

การยกเลกิ 
- 45-36 วันกอ่นเดนิทาง: หักคา่บรกิาร 50% ของราคาหอ้งพักทีจ่องเขา้พกัรวมทัง้หมด 
- 35 วันกอ่นเดนิทาง: เสยีคา่บรกิาร 100% ตามราคาหอ้งพักทีจ่องเขา้พักรวมทัง้หมด  

- ยกเลกิกะทนัหนั หรอืยกเลกิชว่งเทศกาล,วนัหยุดยาว, พกัไม่ครบตามทีจ่องบรษัิทขอสงวนสทิธไิม่คนื
เงนิทกุกรณี 

 

หมายเหต ุ
- ราคานี้ใชส้ าหรับผูเ้ดนิทางพรอ้มกนัอย่างนอ้ย 2 ทา่นขึน้ไปถอืสญัชาตไิทยและมวีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว 

เทา่นัน้  

- อัตราคา่บรกิารคดิค านวณจากอัตราแลกเปลีย่น ณ ปัจจุบนั บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นราคา

คา่บรกิาร ใน กรณีทีม่กีารข ึน้ราคาคา่ตัว๋เครือ่งบนิ ภาษีเดนิทาง คา่ประกนัภยั คา่ธรรมเนียมน ้ามนั หรอืมกีาร

ประกาศลดคา่เงนิบาท หรอื อัตราแลกเปลีย่นไดป้รับข ึน้ในชว่งใกลว้ันทีค่ณะจะเดนิทาง   

- หากทา่นถกูเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศนัน้ๆ ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง ดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ถอื

เป็นเหตผุล ซึง่อยูน่อกเหนอือ านาจและความรบัผดิชอบของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืเงนิ

บางสว่นหรอืทัง้หมด 

- บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย งดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บั

ชาวตา่งชาตหิรอื คนตา่งดา้ว ทีพ่ านัก อยู่ในประเทศไทย อ านาจสทิธิข์าดเป็นของทางกองตรวจคนเขา้เมอืง   

- บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รับผดิชอบตอ่คา่ใชจ้่ายใดๆ ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั เชน่ การยกเลกิ หรอืลา่ชา้

ของสาย การบนิ เรอื รถไฟ อุบัตเิหต ุภยัธรรมชาต ิการนัดหยุดงาน การจลาจล หรอืส ิง่ของสญูหายตามสถานที่

ตา่งๆ ทีเ่กดิเหนือ อ านาจควบคมุของบรษัิทฯ  

- ในระหวา่งการทอ่งเทีย่วนี้ หากทา่นไม่ใชบ้รกิารใดๆ ไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางสว่น ถอืว่าทา่นสละสทิธิ ์ไม่สามารถ

เรยีกรอ้ง ขอคนืคา่บรกิารได ้
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Soneva Jani อาหาร Dining 

อาคารกลางน ้าขนาด 3 ชัน้ ใจกลางรสีอรต์ ซึง่เป็นทีต่ัง้ของภตัตาคารตา่งๆ รวมทัง้สปา หอ้งสมุด 

รา้นคา้ และหอ้งเก็บไวน ์เปิดใหท้า่นไดเ้ขา้มาพักผ่อนหยอ่นใจ พบปะสงัสรรคก์นั พรอ้มใหบ้รกิารอาหาร 

เครือ่งดืม่แกท่กุทา่นทัง้กลางวันและกลางคนื  โดยมือ้อาหารหลกัจะใหบ้รกิารตามเวลา ดงันี้ 

- มือ้เชา้: 07:30 – 10:30 น. 

- มือ้กลางวนั: 12:30 – 14:30 น. 

- มือ้เย็น: 19:30 – 22:30 น. 

 

เร ิม่ตน้วันใหมข่องทา่นดว้ยผักผลไมส้ดหลากหลายชนดิทีค่ดัสรรมาอย่างพถิพีถินั น ้าผลไมค้ัน้สดๆ

พรอ้มอาหารเชา้แสนอร่อยใหท้า่นเลอืกทานอยา่งจุใจ ในระหว่างวนัทา่นยังจะไดเ้อร็ดอร่อยกบัพซิซา่อบ

ใหม่ๆหอมกรุ่นจากเตา อาหารทะเลป้ิงย่างใหม่ๆ จากเตา พรอ้มรับชมโชวป์รุงอาหารจากวัตถดุบิทีท่ีพ่ ึง่จับ

มาไดแ้บบสดๆวันตอ่วนั ทกุวันอังคารยังมบีุฟเฟตอ์าหารเอเชยีส าหรับมือ้เย็น บนชายหาดทางตอนเหนือ

ของรสีอรต์ ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิและเอร็ดอร่อยกบัอาหารและเครือ่งดืม่ในทกุๆมือ้ ทา่มกลางบรรยากาศที่

สวยงาม 

 

กจิกรรมด าน า้ต ืน้บรเิวณ Medhufaru Lagoon 

Soneva Jani มแีนวปะการังธรรมชาตเิป็นระยะทางยาวกวา่ 10 กโิลเมตร บรเิวณลากนูรอบๆตวัรี

สอรต์ สามารถน่ังเรอืเขา้ไปด าน ้าตืน้ไดท้กุวัน พรอ้มทมีผูเ้ชีย่วชาญทีค่อยใหค้วามชว่ยเหลอืและน าทา่นชม

ความสวยงามของแนวปะการังไปพรอ้มๆกนั 

 

กจิกรรมด าน า้ต ืน้บรเิวณ Medhufaru Lagoon พรอ้มนกัชวีวทิยาทางทะเล 

นักชวีวทิยาทางทะเลของเราพรอ้มเสมอทีจ่ะน าทกุทา่นไปด าน ้าชืน่ชมความงดงามของแนว

ปะการัง บรเิวณลากนู Medhufaru ลากนูสว่นตวัของทางรสีอรต์ พรอ้มใหค้วามรูแ้ละรว่มกนัฟ้ืนฟสู ิง่มชีวีติ

ทางทะเลทีอ่าศยัอยู่ในมหาสมุทรอนิเดยี  บรเิวณลากนูนีม้แีนวปะการังระยะทางยาวกว่า 10 กโิลเมตร ซึง่

แนวปะการังตามจุดตา่งๆจะมคีวามสวยงามและโดดเดน่แตกตา่งกนัไปตามชว่งเวลาในแตล่ะปี นักชวีวทิยา

ของทางรสีอรต์กจ็ะน าทา่นไปยังแนวปะการังบรเิวณตา่งๆ พรอ้มอธบิายและใหข้อ้มูลเกีย่วกบัส ิง่มชีวีติตา่งๆ

ทีท่า่นพบเห็นในระหว่างการผจญภยัใตท้อ้งทะเลในครัง้นี้ ถา้โชคดทีา่นอาจจะไดเ้ห็นเหลา่เตา่ทะเลทีแ่สน

น่ารักและกระเบนราหู ซ ึง่เป็นสตัวน์ ้าประจ าถิน่ของมัลดฟีส ์

 

กจิกรรมด าน า้ต ืน้บรเิวณหมูเ่กาะนนูุ 

หากทา่นสนใจและชืน่ชอบในการส ารวจสถานทีต่า่งๆ ทางรสีอรต์ก็มตีวัเลอืกใหท้า่น คอืทรปิด าน ้า

ตืน้ชมแนวปะการังบรเิวณหมู่เกาะนูนุ(Noonu Atoll) ชืน่ชมความสวยงามของแนวปะการังบรเิวณเกาะ 

Vattaru และเหลา่เตา่ทะเลบรเิวณเกาะ Maafaru ใชเ้วลาเพยีง 10 นาท ีดว้ยเรอืสปีดโบท้จากลากนู

สว่นตวัของทางรสีอรต์ เราจะพาทา่นเขา้สูโ่ลกใตท้อ้งทะเลทีเ่ต็มไปดว้ยสตัวน์ ้าทะเล และปะการังที่

สวยงาม ตืน่ตาตืน่ใจไปกบัเหลา่กระเบนราหแูละเตา่ทะเลทีแ่สนน่ารกั นับเป็นประสบการณ์ดีๆ ทีไ่ม่ควร

พลาดเมือ่มาเยอืน Soneva Jani 

 

กจิกรรมด าน า้ต ืน้แบบสว่นตวับรเิวณหมูเ่กาะนนู ุพรอ้มนกัชวีวทิยาทางทะเล 

เมือ่ทา่นมโีอกาสไปพักผ่อน ณ Soneva Jani ก็ไม่ควรพลาดการผจญภยัไปในผนืน ้าบรเิวณหมู่

เกาะนูนุ(Noonu Atoll) ส ารวจเหลา่ส ิง่มชีวีติใตท้อ้งทะเลมัลดฟีสท์ีน่่าทึง่ไปพรอ้มกบันักชวีวทิยาทางทะเล 

ทีพ่รอ้มจะน าทา่นด าน ้าออกส ารวจและชืน่ชมความสวยงามของปะการังบรเิวณรอบๆลากนู น าทา่นเขา้สู่

โลกใตท้อ้งทะเลทีค่ราคร ่าไปดว้ยสตัวท์ะเลและปะการังหลากสสีนั พรอ้มทัง้อธบิายถงึผลกระทบจาก

สภาวะโลกรอ้นทีม่ตีอ่มัลดฟีส ์และตืน่ตาตืน่ใจไปกบัเหลา่กระเบนราหูและเตา่ทะเลทีแ่สนน่ารกั นับเป็น

ประสบการณ์ดีๆ ทีไ่ม่ควรพลาด 
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กจิกรรมลอ่งเรอืชมฝงูโลมายามพระอาทติยต์กดนิ 

เนรมติชว่งเวลาพักรอ้นใหท้า่นใหพ้เิศษและน่าจดจ ายิง่ข ึน้ดว้ยทรปิลอ่งเรอืชมฝูงโลมาออก

กระโดดเลน่กบัแสงแดดอ่อนๆเหนือผนืน ้ายามพระอาทติยต์กดนิ จบิแชมเปญเย็นๆพรอ้มดืม่ด า่กบั

บรรยากาศรอบๆตวั ชืน่ชมความงดงามตระการตาของพระอาทติยอ์ัสดง ณ มัลดฟีส ์เกาะสวรรคใ์นฝันของ

นักทอ่งเทีย่วทัว่โลก ถอืเป็นโอกาสอันดทีีท่า่นจะไดเ้ก็บเกีย่วความประทบัใจและความทรงจ าดีๆ กลบับา้น 

 

สปา 

Soneva Jani Spa เป็นสปากลางน ้าในลากนูทีม่คีวามยาวกวา่ 5 กโิลเมตร พรอ้มหอ้งออกก าลงั

กาย ศาลาโยคะ หอ้งซาวน่า และหอ้งอบไอน ้า รายลอ้มดว้ยน ้าทะเลสฟ้ีาคราม ทา่มกลางบรรยากาศที่

เงยีบสงบ เหมาะแกก่ารท าจติใจใหป้ลอดโปร่ง ดืม่ด า่สนุทรยีภาพรอบๆตวั ผ่อนคลายไปกบัการนวดบ าบัด

และฟ้ืนฟรู่างกายและจติใจทีเ่มือ่ยลา้ใหก้ลบัมาสดใส มีชวีติชวีา และกระปรีก้ระเปร่าเหมอืนเกดิใหม่อกีครัง้ 

 

Cinema Paradiso 

โรงหนังกลางแจง้บนหายหาดทีเ่งยีบสงบทางตอนใตข้องเกาะ มาพรอ้มจอหนังกลางแจง้ขนาด

ใหญ่ ซึง่ถอืเป็น “โรงหนังไรเ้สยีง” แห่งแรกในมัลดฟีส ์โดยทกุทา่นจะไดร้ับหูฟังบลทูธูในการชมภาพยนตร์

เพือ่จะไดไ้ม่กอ่ใหเ้กดิเสยีงดงัรบกวนสตัวป่์าทีอ่าศยัอยู่ในละแวกนัน้ พเิศษดว้ยอาหารเย็นทีป่รุงอย่าง

พถิพีถินัจากฝีมอืเชฟคณุภาพ ใหท้านไดเ้อร็ดอร่อยในระหว่างรับชมภาพยนตร ์

 

Private Full Moon Dinner 

ดืม่ด า่บรรยากาศทีส่ดุแสนโรแมนตกิกบัคนพเิศษ ดว้ยมือ้อาหารค า่สดุหรูใตแ้สงเทยีนในคนื

พระจนัทรเ์ต็มดวงแบบสองตอ่สอง ทา่มกลางความเงยีบสงบและเป็นสว่นตวั เนรมติชว่งเวลาพกัผ่อนของ

ทา่นใหน่้าจดจ ายิง่ข ึน้ 

 


