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แพ็กกระเป๋าเที่ยวเมอืงนอกกันเถอะ!

ไปเท่ียวต่างประเทศด้วยกันไหม!   อยากไป แต่กลวัเรือ่งค่าใช้จ่ายใช่ไหมล่ะ 
ไม่ต้องห่วงหรอก เพราะขนาดครอบครัวตึ๋งหนืดท่ีขี้ตืดท่ีสุดในโลกก็ยังไปเที่ยวต่าง
ประเทศได้เลย!

ฮารไุด้รางวัลแพ็กเกจทัวร์ยุโรปฟร ีครอบครวัตึง๋หนดืต่างดใีจกันมาก แต่มตีัว๋
แค่ 3 ใบ แล้วสมาชกิทีเ่หลอือกี 3 คนล่ะจะท�ายังไง   โทรจุอมเขมอืบจะอดไปเท่ียว
กับเขาหรอื   แต่เรือ่งไม่น่าเชือ่ก็เกิดขึน้  เมือ่โรส ราชนิตีึง๋หนืดเกิดใจป�า้ ชวนสมาชกิ
ทุกคนไปเทีย่ว แต่มข้ีอแม้ว่าต้องหาตัว๋เครือ่งบนิฟรใีห้ได้ และต้องประหยัดท่ีสดุใน
ทุกวิถีทางระหว่างไปเที่ยว

ว่าแต่ไปเท่ียวแบบข้ีตืดจะสนุกไหม อย่าห่วง ขึ้นชื่อว่าตึ๋งหนืดถึงจะตืดแค่
ไหน กส็นกุและฮาอยู่แล้ว  นอกจากนียั้งมเีคลด็ลบัการประหยัดด ีๆ มาฝากมากมาย 
เช่น  วิธีหาตั๋วเครื่องบินโลว์คอสต์แบบถูกสุด ๆ  เคล็ดลับจัดกระเป๋าเดินทางขั้นเทพ 
วิธีตามหาอาหารฝรัง่สดุไฮโซในราคาบ้าน ๆ ค้นหาท่ีพักฟรีแบบมสีไตล์ไม่เหมอืนใคร 
หรอืการเลอืกของฝากสดุเก๋แบบชิน้เดียวในโลก  โทรุเองก็เตรยีมกระเพาะตวัเขมอืบ
ไปป่วนต่างแดนเต็มที่  งานนี้ข�าท้องแข็งแน่นอน

ครอบครวัตึง๋หนืด ตอน เท่ียวต่างแดนแบบสดุตึง๋ จะพาทุกคนบินลัดฟ้า
ไปเท่ียวต่างประเทศแบบสุดประหยัดท่ีทุกคนก็ท�าได้ ทั้งได้เปิดประสบการณ์ใหม ่
ท้ังได้หวัเราะไปกับครอบครวัตึง๋หนืด   แบบนีจ้ะรอช้าอยู่ไย แพ็กกระเป๋ากนัได้เลย!

นานมีบุ๊คส์

คÓนÓสÓนกัพิมพ์
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ขอต้อนรับ 
             เปิดเทอม

เขียนไดอารี่ปิดเทอม
กันมาใช่ไหม

จริงเหรอ

นี่มันตารางอาหาร
ไม่ใช่เหรอ

ไดอารี่ผม เขียนแต่เรื่องกิน
ละสิ

ครับ/ค่ะ

ครับ/ค่ะ

แอบด ู
ไดอารี่ 

คนอื่นได้ไง!

เสร็จแล้วครับ

3 เม.ย. (ฟ
้าใส) วันน

ี้ฮารุเลี้ยงไ
ส้กรอก  

 ตอบแทน
ที่ฉันไปช่ว

ยยกของ 

4 เม.ย. (ฝ
น) ฝนตก

ทÓให้อยา
กกิน 

 บะหมี่นํ้า 
ขอให้แม่ท

Óให้กินดีก
ว่า 

5 เม.ย. (ฟ
้าใส) อาก

าศสดใส แ
ต่แม่ 

 ไม่ยอมซื้อ
ไก่ให้กิน เ

ศร้า T T

ยืด

ตอนที่ 1

ชิงตั๋วเครื่องบินฟรี
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ตะกละ 
สมเป็นนาย 

หึ ฉันก็แค่เด็ก 
เจริญอาหาร

ท�าไมนาย
โทรมจัง

โทรมที่ไหน  
ฉันก็แค่นอนน้อย

หือ

หรือว่าติดเกมจนอดหลับอดนอน 
นั่งเล่นเกมทั้งวันทั้งคืน

ใช่ เฮ้อ

ไม่มีอะไร ช่วงปิดเทอม
ฉันไปเที่ยวยุโรปมา   
ก็เลยเหนื่อยมาก

ตอนนั่งเครื่องบินกลับ
หลับมาตลอดทางเลย

คนรวยๆ อย่างนาย
นอนน้อยเป็นด้วยหรือ

ท�าอะไร
ของนาย

ว้าก

เฮือก

ยืด
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ท�าไมล่ะ ฉันพลาด 
ที่เที่ยวดัง ๆ ไปเหรอ

ไม่ใช่ นายพลาดอาหารบนเครื่องบิน 
เพราะมัวแต่นอน นี่คือความ
อับอายของลูกผู้ชาย

ลูกผู้ชาย
ยังไง

เป็นฉันจะกินสัก 100 จาน 
เขมือบตลอดเวลาที่บินเลย

นั่งกินไก่บนท้องฟ้า
โรแมนติกมาก ๆ

นักเรียน

ใครจะให้กิน
ขนาดนั้น เพ้อเจ้อ

คุยกับเพื่อนได้นะ   
แต่ไม่ใช่ในชั่วโมงเรียน 
ของการเปิดเทอมวันแรก

ไม่ได้เจอ 
เพื่อนนานก็
ต้องเมาท์กัน

หน่อย

ฉันโดนไปด้วย

ออกไปยืนนอก
ห้องเรียน!

ตึ้ก ตั้ก

เปรี๊ยะ
เฮ้อ

ตึ้ก ตั้ก
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ได้รางวัลที ่
กินไม่ได้ก็เหมือน 

ไม่ได้รางวัล 
นั่นแหละ มโนไปเรื่อย

ส่งไปประกวดบ่อย ๆ แบบนี้   
พี ่ๆ เขาคงจะเอ็นดูฉันบ้าง

ช...ใช่ คูปองกินบุฟเฟต์ชาบู ที่แม่ 
เอาไปขายต่อใช่มั้ย

ที่ 1 รางวัลแพ็กเกจทัวร์ยุโรป 

ที่ 2 ตู้เย็น  

ที่ 3 กระเป๋าเจ้าหญิง

ฉันจะส่งเรียงความ 
ไปประกวด เผื่อจะได้รางวัล

กระเป๋าเจ้าหญิง

กระเป๋าเจ้า
หญิงหรือ

อย่างเธอเนี่ยนะ 
จะได้รางวัล

ครั้งที่แล้ว 
ฉันก็ได้

พูดแต่เรื่องกิน 
ไม่เบื่อบ้างหรือไง

โรงเรียนเลิกแล้ว   
ไปหาอะไรกินกันเถอะ   

จะได้หายเซ็ง

ห้องคอมพิวเตอร์
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กลับมาแล้วครับ/ 
         ค่ะ

ฮารุ ลูกท�าอะไร
ลงไป

อะไรคะ

อะไร  เธอแอบสั่ง
ไก่มากินหรือ

ส่งไปบ่อย 
จนเขาสงสาร 

น่ะสิ

ไม่ใช่
นายนะ!

มีรางวัลแพ็กเกจทัวร์
ยุโรปส่งมาให้ลูก!

จริงเหรอ
คะ!

เราเขียนเรียงความ 
ได้รางวัลท่ี 1 จริงๆ

กรี๊ด! จริง
เหรอเนี่ย

ขวับ แว้ก

คุณฮารุ  

คุณได้รับ
รางวัล

ที่ 1 

แพ็กเ
กจทัว

ร์ยุโรป

ผ่าง

10 วนัต่อมา
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ใครจะได้ไปไม่รู้   
แต่คนที่ไม่ได้ไปแน่ ๆ

คารุ  เด็กเกินไปที่จะไปเที่ยว
เมืองนอก เสียดายเงิน

รางวัลระบุชื่อฮารุนะ   
ขายต่อไม่ได้ ยังไง 
ก็ต้องไป

อะแฮ่ม ถ้าเอาไปขายเราจะ
ได้เงินเป็นค่าใช้จ่ายในชีวิต
ประจ�าวัน 1 ปีเลยนะคะ

งั้นก ็
ช่วยไม่ได้

รางวัลให้เดินทาง
ได้ 3 คนนะคะ

อ๋า

ฮารุท�าให้เราได้ไป
เที่ยวต่างประเทศ!

ต้องกินอาหาร
บนเครื่องบิน 

ให้เต็มที่!

ไม่เอา!

อ้าว!

พ 
ร 
า 
ก

ปู๊น
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คารุไม่ต้องใช้เงินเที่ยวหรอก 
เด็กที่อายุต�่ากว่า 24 เดือน 
 ขึ้นเครื่องบินฟรี

ทารกที ่
เอาแต่กินกับอึ   
แต่อยู่ด ีๆ ก็ได้ไป
เที่ยวเมืองนอก

ถ้างั้นก็เหลืออีก 
แค่ 1 ที่

แม่ก็ต้องไปกับลูก   
ขี้โกงที่ไหน

คารุไม่ไปก็ขาดทุนแย่   
ถา้งั้นแม่ก็ต้องไปดูแล 

คารุด้วย 

ขี้โกง

มามุกนี้เลย ไปหาหมอครั้งที่แล้ว ปู่ยังมา
อวดว่าอายุจะยืนอีก 30 ปี

เราก็โม้ไป
ดันจ�าได้อีก

จริงเหรอ

ปู่แก่แล้ว นี่คงเป็น
โอกาสสุดท้าย

ฟ้าว

แฮก
แฮก

ฟู่

เฮือก
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เสียสละให้คนแก่
บ้างสิ

ผมต้องไปเปิดหูเปิดตา 
เพื่อการท�างานนะครับ

ให้เด็กไปเรียนรู้
โลกกว้างดีกว่า

ใครทะเลาะกัน เราแค่คุยกัน คุณพ่อเองก็ไม่เคยไป 
ต่างประเทศ โทรุเองก็จะได ้
              มีประสบการณ์

มันก็ดี   
แต่ว่า...

แม่ไม่สบาย
แน ่ๆ

แม่ พูดจริง
หรือคะ

ถ้ายังทะเลาะกัน   
จะให้ฮารุไปคนเดียว 
แล้วขายอีก 2 สิทธิ์

หยุด!

แม่สบายดี!

ก็ได้! ไปด้วยกันทุกคน
เนี่ยแหละ!

อ๊ะ
15



หนังสือเดินทาง

เป็นโอกาสที่ดี   
เราก็ประหยัดกันมามาก 

แล้ว แค่นี้พอไหว

ที่รัก 
สุดยอด

ว่าแล้วว่าไม่ง่าย

เด็กกี่คนคะ เด็กต�่ากว่าสิบห้า
ทั้งหมด 3 คนค่ะ

เด็กก็คิดคนละ 
1,000 บาทเท่ากัน

ค่าท�าหนังสือ 
เดินทาง 1,000   
               บาท

แพงจัง
เลยค่ะ

ลูกสะใภ้

แง้

แม่คิดอะไรอยู่คะ

หา! ทารก 
ด้วยหรือคะ

เพียงแต่ว่าต้องหาวิธี
เอาตั๋วเครื่องบินฟรี 
มาให้ได้ 3 ใบ

กรมการกงศุล

แว้ก

เขม็ง

กรมการกงศุล
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ถ้าเร่งด่วน 
รับหนังสือเดินทางเร็วขึ้น 

ก็จะมีราคาสูงขึ้น

ไม่ได้คิดอะไรซะหน่อย คิดว่า
แม่จะไม่พาคารุไปด้วยเหรอ

ลูก ๆ ก็... ดูนั่นสิคะ ราคา
ต่างกันตามเวลา
รับเล่ม

ดูหน้าก็รู้ว่า 
คิดจะไม่พาไปแน่ ๆ 

ถ้าไม่สะดวกมารับ 
ก็มีบริการส่งไปรษณีย์

เราไปกัน 6 คน 
ตั้ง 6,000 บาท

อย่าพูด
แบบนั้น หนังสือเดินทางมีอายุ 5 ปี 

ท�าครั้งหนึ่งก็ใช้ได้นาน
เอาเถอะ 
ยอมจ่าย
หน่อย

ค่าธรรมเนียม 
ปกติ 

รับวัน
ถัดไป 
รับวัน

เดียวกัน

ปกติ 

รับวัน 
ถัดไป 

รับวัน

2 วันทÓการ

1 วันทÓการ
 
 

วันเดียวกัน

2 วันทÓการ

1 วันทÓการ 
 

วันเดียวกัน

1,000 บาท

2,000 บาท
 
 

3,000 บาท

1,000 บาท

2,000 บาท 
 

3,000 บาท

แปะ
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เด็กทารกก็ต้องจ่ายด้วย 
เสียดายเงิน

มีเรื่องเครียดเหรอ
จ่ายค่าหนังสือเดินทางไป  

แพงกว่าที่คิด แถมยังมีค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ อีก ดูท่างบจะบานปลาย 

ค่ะ

โผล่มา
จากไหน

รวมค่าวีซ่าหรือยัง   
เราต้องไปหลายประเทศ
ด้วยนี่

อย่าพูด 
แบบนั้น

แม่ใจดี 
จังเลยครับ

อู

อู

กรี๊ด! ลืม
วีซ่าได้ไง

พิซซ่า! ผมจะ
กินพิซซ่าด้วย

เฮ้อ

ตกึ ตึก ตึก
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