
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสโปรแกรม : 17341 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 

ICN05 KOREA SAKURA SARANGHAE 6D3N 
สายการบนิ AIR ASIA X (XJ) บนิดกึ กลบัดกึ (6D3N) 

 

 



 
 

บินดว้ยสายการบิน แอร์เอเชียเอก็ซ์ (XJ) : ข้ึนเคร่ืองท่ีสนามบินดอนเมือง (DMK) 

XJ700 DMK(กรุงเทพ) - ICN(อินชอน) 02.40 - 10.05 
XJ703 ICN(อินชอน) - DMK(กรุงเทพ) 00.20 – 04.20 

**โหลดกระเป๋าสัมภาระโดยน ้าหนกัไม่เกิน 20 ก.ก. (2 ช้ิน) และ ถือข้ึนเคร่ืองบินไดน้ ้าหนกัไม่เกิน 7 ก.ก. ** 

**พาสปอรต์ ต้องมีอายใุช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วนักลบั** 

DAY 1 
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) 

23.30 คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ อาคาร 
1 ช้ัน 3 เคาน์เตอร์เช็คอิน หมายเลข 3-4 สายการบิน AIR ASIA X โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอยให้การตอ้นรับ 
อ านวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หวัหนา้ทวัร์ใหค้  าแนะน าเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง  

 
หมายเหต ุราคา Lounge อาจมีการเปลี่ยนแปลง ณ วันที่จอง กรุณาสอบถามกับทางเซลอีกครั้ง 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

http://bit.ly/2NMk5YE


 
 

DAY 2  
 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เมืองอนิชอน – ซากรุะ JAYU PARK  – เมืองชุนชอน – เกาะนามิ                                                                                                                      

 

02.40  น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้  โดยสายการบิน AIR ASIA X 
เท่ียวบินท่ี XJ 700  
** ส าหรับเท่ียวบินน้ี ไม่มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบินใชเ้วลาบินประมาณ 5 ชัว่โมง 25 นาที **        

10.05  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอนิชอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลใีต้ 
** ตามเวลาทอ้งถ่ิน เร็วกวา่เมืองไทยประมาณ 2 ชัว่โมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนดัหมาย
เวลา ** 
หลงัทุกท่านผา่นขั้นตอนการตรวจหนงัสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย 

 น าทุกท่านเดินทางขา้มทะเลตะวนัตกดว้ยสะพานแขวนยอจอง หรือ สะพานเพื่อความหวงัในการรวมชาติท่ียาวกว่า 
4.42 ก.ม. และ มียอดโดมสูง 107 เมตร  

กลางวนั    บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู บุลโกก ิ

JAYU PARK เรยีกอกีชื่อว่า สวนแห่งอสิระภาพ เป็นสวนสาธารณะอยู่ทีบ่รเิวณภูเขา EUNGBONGSAN สรา้งขึน้ 
ตัง้แต่ปี 1957 ในช่วงสิ้นสุดสงครามเกาหล ีภายในสวนจะมลีานกจิกรรมใหบ้รรดาลุงป้าน้าอามาออกก าลงักาย 
บางครัง้กจ็ะมนีกัเรยีน นกัศกึษามาทศันศกึษากนั มจีดุชมววิทะเลและท่าเรอื ถา้ไปช่วงใบไมผ้ลซิากุระก าลงับาาน
เตม็ทีจ่ะสวยมากการออกดอกซากุระจะมชี่วงตน้เดอืนถงึกลางเดอืนเมษายน แลว้แต่สภาพอากาศในแต่ละปี กรณี
ดอกไมไ้มบ่าน ขอสงวนสทิธิใ์นการน าท่านไป INCHEON CHINATOWN 

 



 
 

 

เกาะนามิ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มชีื่อเสยีงของประเทศเกาหลใีต้ เกาะนาม ิมรีูปร่างเหมอืนใบไมล้อยน ้า เป็นเกาะ 
กลางแมน่ ้าฮนั ซึง่เกดิจากการสรา้งเขื่อนชอ็งพยอ็ง โด่งดงัจากซรีสีเ์รื่องเพลงรกัในสายลมหนาว (THE WINTER 
LOVE SONATA) ซึง่ใชเ้กาะนามเีป็นสถานทีถ่่ายท า เกาะนามไิดช้ื่อตามนายพลนาม ิทีร่บัราชการตัง้แต่อายุ 17 
ปี บิดาอยู่ในตระกูลสูงศักดิ ์ส่วนมารดาเป็นเจ้าฟ้าหญิง เขาน าทัพกวาดล้างจลาจลในพื้นที่ภาคเหนือและ
ตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศได้ทัง้หมด และไดร้บัต าแหน่งสูงเมื่อยงัมอีายุเพยีง 26 ปี แต่หลงัจากเปลี่ยน
รชักาลใหม่ เขาก็ถูกใส่ร้ายว่าเป็นกบฏ และถูกประหารชวีติพร้อมกบัมารดาและพวกรวม 25 คน ต่อมาหลงั
ผลัดเปลี่ยนรัชกาลใหม่อีกครัง้  ได้มีการพิสูจน์พบว่า ข้อกล่าวหาทัง้หมดล้วนเป็นเท็จ เขาจึงได้ร ับคืน
ยศถาบรรดาศกัดิด์งัเดมิ เกาะแห่งน้ีมทีวิทศัน์ทีส่วยงามไปดว้ยต้นเกาลดัและทวิสนเรยีงราย ในช่วงฤดูใบไมร้่วง
จะมเีทศกาลใบไมเ้ปลี่ยนสี ใบไม้ต่างเปลี่ยนเป็นสแีดงสวยงาม และมสีุสานของนายพลนามี ซึ่งยงัคงตัง้อยู่ ณ 
เกาะแห่งนี้  

 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AE%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/Winter_Sonata
https://th.wikipedia.org/wiki/Winter_Sonata
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A4%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A4%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%87


 
 

 
ค า่ บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู ทคัคาลบี ้

 
ทีพ่กั       HYUNDAI SOO HOTEL , SORAK หรือเทียบเท่า   

 

 

NAMI ISLAND 



 
 

DAY 3 
อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน - วดัชินฮึงซา - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ พเิศษ!!! …  ชมเทศกาลดอกทิวลปิ - 

เมืองโซล – พพิธิภณัฑ์สาหร่าย  
เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

(SEORAKSAN NATION PARK) หรอื สวสิเซอรแ์ลนดข์องเกาหล ีตัง้อยู่ในเขตอทุยานแห่งชาติโซรคัซาน 
จงัหวัดคังว็อน มีพื้นที่ทางทิศตะวันตกติดกับจงัหวัดคย็องกี ทางทิศใต้ติดกับจงัหวัดชุงชองเหนือ ทางทิศ

ตะวนัออกติดกบัทะเลญี่ปุ่ น (ทะเลฝัง่ตะวนัออก) ทางทศิเหนือตดิกบัจงัหวดัคงัว็อน ประเทศเกาหลเีหนือ ภูมิ

ประเทศของจงัหวดัส่วนใหญ่เป็นเทอืกเขา (เทอืกเขาแทแบก็) โดยทอดยาวจนเกอืบถงึทะเล ซึง่เป็นผลท าให้

ชายฝัง่มคีวามลาดชนั เป็นอุทยานแห่งชาตขินาดใหญ่มเีนื้อที่ ถงึ 354 ตารางกโิลเมตร จดัไดว้่าเป็นแนวเขาที่

สวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศเกาหลใีต้ซึ่งประกอบด้วย โอซอรคั เนซอรคั และ นัมซอรคั เทอืกเขาแนว

นอก แนวใน และแนวใต้ มหีุบเขาที่มดีอกไม้บานสะพรัง่ทัง้ฤดูใบไม้ผล ิและฤดูใบไมเ้ปลี่ยนส ีหุบเขาแห่งนี้จะ

เปลีย่นเป็นสแีดงสทีองทัว่ทัง้หุบเขา เป็นภาพทีส่วยงามซึง่หาชมไดย้าก ราคานี้ไม่รวมนัง่กระเชา้ไฟฟ้า (CABLE 

CAR) นอกจากนี้บรเิวณโดยรอบของอุทยานแห่งชาตโิซรคัซาน ยงัเป็นที่ตัง้ของ วดัชินฮึงซา (SINHEUNGSA 

TEMPLE) วดัเก่าแก่ทีส่รา้งขึน้ในสมยั อาณาจกัรชลิล่าอายุมากกว่า 1,000 ปี ท่านสามารถนมสัการกราบไหว้

พระพุทธรูปสมัฤทธิป์างสมาธขินาดใหญ่ที่ประดษิฐานเป็นสญัลกัษณ์ของอุทยาน ก่อนจะผ่านสะพานช าระล้าง

จติใจเขา้สู่เขตวดัเพื่อไหวพ้ระขอพร  

 

 
 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%A2%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%99_(%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD)&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B9%87%E0%B8%81&action=edit&redlink=1


 
 

กลางวนั     บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู บุฟเฟ่ต์หมูย่างเกาหลสูีตรต้นต ารับ 

 
เป็นสวนสนุกกลางแจง้ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเกาหลใีต ้สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์(EVERLAND) 

ตัง้อยู่บนท าเลที่สวยงามท่ามกลางหุบเขา ในเมอืงยงอิน ทางตอนใต้ของเมอืงโซล ได้รบัการขนานนามว่า
เป็นดสินียแ์ลนดแ์ห่งเกาหลใีต้ ทีน่ี่ถูกออกแบบใหแ้ตกต่างกนัในแต่ละโซน ไดแ้ก่ สวนสตัว ์ , GLOBAL FAIR , 
EUROPEAN ADVENTURE , MAGIC LAND , AMERICAN ADVENTURE และEVER LAND SPEEDWAY 
นอกจากนี้ยงัมสีวนสี่ฤดู ซึ่งปลูกดอกไมป้ระจ าในแต่ละฤดูกาล และมกีารตกแต่งสวนสนุกให้เขา้กบับรรยากาศ
ของเทศกาลนัน้ๆ โดยมบีรษิทัซมัซุง เป็นเจา้ของ ผูบ้รหิารจดัการสวนสนุกแห่งนี้ ดงันัน้ความยิง่ใหญ่ตระการตา 
และ ปลอดภยั ไมแ่พช้าตใิดในโลกแน่นอน ** โซนสวนน ้าจะเปิดเฉพาะช่วงฤดรูอ้น** 
พิเศษ..... พบกบั เทศกาลดอกทิวลิปท่ีเอเวอรแ์ลนด์ เป็นสญัญาณว่าฤดูใบไมผ้ลไิด้มาถงึแล้ว ซึ่งจะมตีัง้แต่
เดอืนมนีาคมถึงเมษายนของทุกปี ที่นี่มดีอกทวิลปิมากกว่า 1.2 ล้านดอก ใน 100 พนัธุ์ที่แตกต่างกนั ได้แก่ 
APELDOORN, SYNAEDA BLUE และ PINK DIAMOND นอกจากนี้ยงัจะไดเ้หน็สวนทีป่ระดบัประดาไปดว้ย
ดอกไมใ้นฤดูใบไมผ้ลทิี่สวยงาม และหนึ่งในโซนถ่ายภาพที่ได้รบัความนิยมมากที่สุดก็คอื FLOWER MAGIC 
TOWER ทีม่คีวามสงูถงึ 26 เมตร (เทศกาลจะถกูจดัขึ้นแล้วแต่สภาพอากาศและช่วงเวลาการจดัเทศกาล) 

 

 ช่ืออยา่งเป็นทางการ เมืองโซล (SEOUL) เป็นเมืองหลวงและมหานครท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศนครพิเศษโซล 
เกาหลีใต ้มีประชากรประมาณ 10 ลา้นคน เป็นปริมณฑลท่ีใหญ่ มีประชากรประมาณ 25 ลา้นคน ซ่ึงเป็นบริเวณท่ีอยู่

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89


 
 

อาศยัซ่ึงประกอบดว้ยบริเวณมหานครอินช็อนและจงัหวดัคยอ็งกี เกือบหน่ึงในส่ีของประชากรชาวเกาหลีใตอ้าศยัอยู่
ในโซลและชาวต่างชาติอีกประมาณ 275,000 คน 

 จดัแสดงเร่ืองราวต่างๆของการท าสาหร่ายและประวติัความเป็นมาตน้ก าเนิดพพิธิภัณฑ์สาหร่าย (KIMPAP) 
ของการผลิตสาหร่ายและขั้นตอนการผลิตสาหร่ายท่ีสดใหม่ทุกวนั ให้ท่านจะไดเ้ลือกชิมผลิตภณัฑ์ท่ีท าจากสาหร่าย

หลากหลายรสชาติใหล้ิ้มลองและเลือกซ้ือเหมาะแก่การน ามาเป็นของฝาก เช่น สาหร่ายอบแห้ง , สาหร่ายยา่ง พเิศษ 

!!  ให้ท่านได้ใส่ชุดประจ าชาติเกาหล ี“ฮันบก” (HANBOK) และถ่ายรูปไวเ้ป็นท่ีระลึก       

ค ่า       บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู ข้าวย าเกาหล ี
ทีพ่กั GALAXY HOTEL หรือ INTER CITY HOTEL SEOUL หรือเทยีบเท่า      

DAY 4 
ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล  –  ศูนย์รวมเคร่ืองส าอางแบรนด์ดงัเกาหล ี - ศูนย์สมุนไพรน า้มันสนเขม็แดง  –  

 พระราชวงัชางดอ็กกงุ – หอคอยเอน็โซลทาวเวอร์ – ดวิตีฟ้รี – ย่านช้อปป้ิงเมียงดง                                 
 

เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเลือกซ้ือสินคา้จาก ศนูยโ์สมแห่งรฐับาล (GINSENG) เหตุผลท่ีเรียกวา่ศูนยโ์สมแห่งรัฐบาล เพราะ 

โสมทุกชนิดท่ีน่ีจะถูกควบคุมคุณภาพภายใตม้าตรฐานของรัฐบาล ซ่ึงแน่นอนวา่ไดรั้บการรับรองคุณภาพจากรัฐบาล 
เป็นโสมท่ีมีอายุ 6 ปี ซ่ึงถือวา่มีคุณภาพดีท่ีสุดในโลก มีช่ือเสียงท่ีสุด ให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือโสมคุณภาพ ในราคาถูกกวา่

ประเทศไทยถึง 2 เท่า โสมเกาหลีถือเป็นยาบ ารุงร่างกายหรือสามารถซ้ือเป็นของฝากจากประเทศเกาหลีใตก้็ได ้ศูนย์

 เช่น WATER DROP (ครีมน ้ าแตก) , รวมเคร่ืองส าอางแบรนด์ดังเกาหลี (COSMETIC GALLERY)
SNAIL CREAM (ครีมเมือกหอยทาก) , BOTOX (โบท็อกซ์) , ALOE VERA PRODUCT (ผลิตภณัฑ์จากสมุนไพร 

วา่นหางจระเข)้ เป็นตน้ ศูนย์สมุนไพรน ้ามันสนเข็มแดง (RED PINE) เป็นผลิตภณัฑ์ ท่ีสกดัจากนา้มนั 
สน มีสรรคุณช่วยบ ารุงร่างกาย ลดไขมนั ช่วยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในร่างกายไดเ้ป็นอยา่งดี  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%A2%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B5


 
 

 

  เป็นพระราชวงัท่ีสร้างหลงัจากพระราชวังชางด็อกกุง (CHANGDEOKGUNG PALACE)
พระราชวงัเคียงบกกุง (GYEONGBUKGUNG PALACE) และเคยเป็นพระราชวงัหลกัของกษตัริยห์ลายพระองคข์อง
ราชวงศโ์ชซอน ท่ีไดรั้บการดูแลรักษาไวอ้ยา่งดี ภายในประกอบดว้ยพื้นท่ีสาธารณะ อาคารพระราชวงัส าหรับราชวงศ ์
และสวนบีวอน(BIWON) หรือรู้จกักนัในนามสวนฮูวอน(HUWON) สวนหยอ่มดา้นหลงัท่ีเต็มไปดว้ยตน้ไมย้กัษอ์ายุ
กวา่ 300 ปี บ่อน ้า และศาลาพกัผอ่น มีความธรรมชาติมากท่ีสุด ไวเ้ป็นท่ีพกัผอ่น  

กลางวนั     บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู ไก่ตุ๋นโสม 

เป็นท่ีตั้งของ ภูเขานัมซาน  1 ใน 18 หอคอยเอ็น โซลล์ ทาวเวอร์ (N SEOUL TOWER)
หอคอยเมืองท่ีสูงท่ีสุดในโลก มีความสูงถึง 480 เมตร เหนือระดบัน ้ าทะเล ท่านสามารถชมทศันียภาพของกรุงโซล
จากยอดโซลทาวเวอร์ไดร้อบทิศ 360 องศา โดยสามารถมองไดถึ้งเขาพูกกัซนั และถา้หนัไปยงัทิศตรงขา้ม ก็จะเห็น
ไกลไปถึงแม่น ้ าฮนักงั เป็นอีกหน่ึงสถานท่ี ท่ีสุดแสนจะโรแมนติก ไม่วา่จะเป็นยามกลางวนัหรือกลางคืน และไม่ว่า
จะฤดูไหนๆ ท่ีน่ียงัคงไดรั้บความนิยมเสมอมา เพราะเป็นสถานท่ีคลอ้งกุญแจคู่รักท่ียอดนิยมของนกัท่องเท่ียว และ
ชาวเกาหลี โดยมีความเช่ือว่าหากไดม้าคลอ้งกุญแจดว้ยกนัท่ีน่ี และโยนลูกกุญแจลงไปจะท าให้รักกนัมัน่คง ยืนยาว 
ตราบนานเท่านาน ** ยงัไม่รวมค่า ข้ึนลิฟต์ และ ค่าแม่กุญแจ ลูกกุญแจคู่รักส าหรับคลอ้ง ท่านสามารถเตรียมจาก
ประเทศไทยไปได ้**  

CHANGDEOKGUNG PALACE 



 
 

เป็นศูนยร์วมร้านคา้ปลอดภาษีท่ีใหญ่ท่ีสุดในโซล ให้ไดช็้อปป้ิงสินคา้แบรนด์เนมชั้นน าแบบ NEW ดิวตี ้ฟรี 
COLLECTION ! มากมาย เช่น นาฬิกา , แวน่ตา , เคร่ืองส าอาง , กระเป๋า , กลอ้งถ่ายรูป หรือจะเป็นโทรศพัทมื์อถือ 
ให้ท่านอิสระไดเ้ลือกซ้ือไดอ้ย่างเต็มท่ี เป็นแหล่งรวมสินคา้แบรนด์ดงักวา่ 250 แบรนด์ ทั้งเคร่ืองส าอาง , น ้ าหอม , 
กระเป๋า , สินคา้แฟชัน่ต่างๆ เช่น CHANEL , HERMES , MCM , DIOR , FENDI , LOEWE , PRADA , MIU MIU , 
CELINE , BOTTEGA VENETA เป็นตน้ ไม่ไดมี้แค่เพียงสินคา้จากแบรนดต่์างประเทศเท่านั้น สินคา้แบรนด์เกาหลีก็
มีใหเ้ลือกหลากหลายไม่แพก้นั ราคาก็ถูกกวา่ร้านคา้ดา้นนอกและบางยี่ห้อก็ถูกกวา่ในประเทศไทยอีกดว้ย หากจะเขา้
ไปช็อปป้ิงกนัท่ีหา้งแห่งน้ี ใหพ้กพาสปอร์ตและขอ้มูลตัว๋เคร่ืองบินไปดว้ยเพราะตอ้งใชใ้นการซ้ือสินคา้ 

 เปรียบเสมือนย่านสยามสแควร์บา้นเรา เมียงดงได้ช่ือว่าเป็นแหล่งรวมย่านเมียงดง (MYEONGDONG)
แฟชัน่แบรนดเ์กาหลีชั้นน า ซ่ึงในแต่ละวนัจะ มีวยัรุ่นเกาหลีมาเดินช็อปป้ิงกนัอยา่งลน้หลาม ท่านสามารถหาซ้ือสินคา้
ไดอ้ย่างหลากหลายทั้งเส้ือผา้ , รองเทา้ , กระเป๋า , เคร่ืองส าอางซ่ึงเป็นท่ีรู้จกัอย่างดีของคนไทย เช่นLANEIGE , 
ETUDE HOUSE , IIOPE , CHARMZONE , SKIN FOOD , THE FACE SHOP เป็นตน้ เคร่ืองประดบั , ซีดีเพลง , วี
ซีดี , ดีวดีีหนงัและซีรียท่ี์ฮิตตลอด จนไปถึงของท่ีระลึกท่ีมีรูปดารานกัแสดงคนโปรดของท่านอยูใ่นสินคา้ อีกทั้งยงัมี
ร้านกาแฟ ร้านอาหารต่างๆ ท่าน สามารถล้ิมลองไอศกรีม 2,000 วอน ท่ีสูงเกือบฟุตไดท่ี้น้ี  

 อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศัย เพ่ือสะดวกแก่การเดนิทางท่องเที่ยว  



 
 

 
ทีพ่กั       GALAXY HOTEL หรือ INTER CITY HOTEL SEOUL หรือเทยีบเท่า   

DAY 5 
ศูนย์สมุนไพรเกาหล ี- โรงงานเจยีระไน พลอยสีม่วง อเมทิส - ย่านฮงแด - พพิธิภณัฑ์ภาพ 3 มิติ -  

พพิธิภณัฑ์น า้แขง็ – สวนยออโิด- ซุปเปอร์มาเกต็ หรือ ร้านละลายเงนิวอน -–เมืองอนิชอน                                                                                                                                      
เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเลือกซ้ือสินคา้จาก   เป็นผลิตภณัฑ์ผลของฮ๊อกเก็ทนามู ท่ีศูนย์สมุนไพรเกาหลี (HERB SHOP)
เติบโตกลางป่าดงดิบกวา่ 20 ปี มีสรรพคุณช่วยกรองสารพิษในตบั เหมาะส าหรับคนท่ีท างานหนกั ด่ืมเหลา้ นอนดึก 
หรือเป็นไวรัสตบัอักเสบ ตับแข็ง ให้ท่านอิสระเลือกซ้ือให้ตวัเองและฝากครอบครัวหรือญาติผูใ้หญ่ท่ีท่านรัก 

  เกาหลีใตเ้ป็นดินแดนของ พลอยโรงงานเจยีระไน พลอยสีม่วง อเมทิส (AMETHYST FACTORY)
สีม่วง พลอยแห่งสุขภาพและน าโชค โดยมีตั้งแต่สีม่วงอ่อนเยน็ตา จนถึงสีม่วงเขม้ (ม่วงไวน์) มีเสน่ห์เยา้ยวนใจ พลอย
น้ีจะสวยงามจบัตาเม่ือมาท าเป็นแหวน จ้ี ต่างหู และ สร้อยขอ้มือ เป็นหินท่ีมีพลงัในการบ าบดัทั้งดา้นร่างกายและ
จิตใจของผูส้วมใส่ ขจดัความคิดแง่ลบ เป็นพลอยแห่งสุขภาพและน าโชค สามารถปกป้องคุม้ครองผูส้วมใส่ได ้

  เป็นยา่นช้อปป้ิงบริเวณดา้นหนา้ของมหาวิทยาลยัฮงอิก(HONGIK UNIVERSITY) จึงเป็นศูนยร์วมเด็กวยัรุ่นย่านฮงแด
และเด็กมหาวทิยาลยั เป็นอีกเส้นหน่ึงท่ีมีบรรยากาศโรแมนติก อีกทั้งยงัมีร้านกาแฟท่ีเป็นเอกลกัษณ์ แกลเลอร่ี ร้านคา้
จ าหน่ายสินคา้แฟชัน่ คลบั ตลาดศิลปะ และร้านอาหารท่ีน่าสนใจในหมู่วยัรุ่นอาย ุ20-30 ปีท่ีนิยมมาเดินเล่น ราคาของ
สินคา้และร้านอาหารต่างๆก็ยงัไม่แพงอีกดว้ย ซ่ึงจะคึกคกัเป็นพิเศษตั้งแต่ช่วงบ่ายเป็นตน้ไป เพราะร้านคา้แต่ละร้าน
จะทยอยเปิดให้บริการ ของท่ีขายกนัเยอะส่วนใหญ่ก็จะเป็นสินคา้แฟชัน่ เช่น เส้ือผา้ กระเป๋า รองเทา้ ของก๊ิฟช้อป 
เคร่ืองเขียน และท่ีเยอะไม่แพก้นัก็คือขนมต่างๆ 



 
 

  เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวช่ือดงัท่ีจดัข้ึนแบบพิพิธภณัฑ์พพิธิภัณฑ์ภาพ 3 มิติ (TRICK EYE MUSEUM)
แกลเลอร่ีศิลปะและภาพวาด ท่ีสร้างข้ึนโดย “ตร็องป์ L’OEIL” คือเทคนิคงานศิลปะแบบ 2D และลกัษณะภาพวาดจะ
เป็นแบบ 3D แทนท่ีจะเป็นการดูภาพวาดธรรมดาๆเหมือนหอศิลป์ทัว่ไป นกัท่องเท่ียวจะต่ืนตาต่ืนใจกบัภาพวาดแนว 
3D ท่ีเสมือนว่าไดเ้ขา้ไปเป็นส่วนหน่ึงในรูปภาพนั้นๆ ท าให้นกัท่องเท่ียวเพลินเพลินสนุกสนาน ไม่มีเบ่ือ ถือเป็น
พิพิธภณัฑศิ์ลปะยอดนิยมของชาวเกาหลีและนกัท่องเท่ียว เพราะไม่เพียงแต่เป็นพิพิธภณัฑ์หอศิลปะภาพวาดสามมิติ
แลว้ ยงัไดเ้ปิดโซนใหม่ใหก้บันกัท่องเท่ียวไดเ้ขา้ไปเปิดประสบการณ์ใหม่ๆไม่ซ ้ าใครกบั  

                    DOWNLOAD TRICK EYE APP 

                 สนุกไปอกีขัน้ในการถ่ายรปู 3 มติ ิในรปูแบบของ AR 
                 ท่านสามารถโหลด  TRICK EYE APP ไดท้างโทรศพัท ์ 
                 แลว้สรา้งภาพสวยๆ แบบ AR ไดเ้ลย  

 

 

  เป็นการจ าลองเมืองน ้ าแข็งข้ึนมา เป็นศิลปะการแกะสลกัน ้ าแข็งแบบไม่พพิธิภัณฑ์น า้แขง็ (ICE MUSEUM)
ธรรมดา หากแต่เป็นการจ าลองเป็นเมืองน ้ าแข็งเหมือนจริงมากท่ีสุด และยงัเอาใจเด็กๆดว้ยการสร้างสไลเดอร์น ้ าแข็ง
อีกทั้งยงัมีกิจกรรมและโซนต่างๆ ให้นกัท่องเท่ียวเขา้ชมไดโ้ดยไม่มีเบ่ือ เช่น นัง่รถลากกวางรูดอร์ฟ ถ่ายรูปคู่กบัคุณ
ลุงซานตา้น ้ าแข็ง และถ่ายรูปกบับรรดานกแพนกวินน ้ าแข็งทั้งหลาย ส ารวจถ ้ าน ้ าแข็ง เอสกิโม เยี่ยมชมปราสาท
น ้ าแข็ง มีจุดชมวิวบนก าแพงเมืองน ้ าแข็ง โรงแรมท่ีสร้างจ าลองข้ึนจากการแกะสลักจากน ้ าแข็งทั้ งหมด ซ่ึง
นกัท่องเท่ียวสามารถต่ืนตาต่ืนใจและสัมผสักบัความหนาวอุณหภูมิติดลบมากกวา่ 5 องศา  

กลางวนั     บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู จิมดัก 



 
 

 

ในช่วงซากรุะบาน ..... น าท่านเดนิทางสู่ น าท่านชม งานเทศกาลชมดอกพอทกวกที่มชีื่อเสยีงมากทีสุ่ดสวนยออิโด 
ของกรงุโซล จดัขึน้ทีส่วนสาธารณะยออโิด รมิแม่น ้าฮนั(HAN RIVER)ทีล่อ้มรอบอาคารรฐัสภาเกาหล ีโดยในช่วง
วนังานจะมกีารออกรา้นแผงลอยขายของต่างๆโดยเฉพาะพวกอาหารของกนิพืน้เมอืงเกาหล ีงานนี้จะจดัขึน้เป็น
ประจ าทุกปี แต่ช่วงเวลาแตกต่างกนัขึน้อยูก่บัจงัหวะการบานของดอกซากุระในปีนัน้ๆ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์น
การเปลีย่นแปลงโปรแกรม ปรบัเปลีย่นเป็นชมมหาวทิยาลยัอวีาและยา่นชอ้ปป้ิงอเีด 

 



 
 

  ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือช็อกโกแลต ผลิตภณัฑข์องใบและรากฝอยของซุปเปอร์มาร์เกต็ หรือ ร้านละลายเงนิวอน
โสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม ลูกอมโสม โคลนพอกหนา้โสม ครีมลา้งหนา้โสม เคร่ืองส าอางโสม เป็นตน้ และยงัมี
หมอนสุขภาพ ,  กิมจิ , เปเปโร (ป๊อกก้ีเกาหลี) , ชินราเมง (มาม่าเกาหลี) และ นมกลว้ย เป็นตน้ 
ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ อนิชอน  ประเทศสาธารณรัฐเกาหลใีต้  

อสิระอาหารค า่ตามอัธยาศัย เพ่ือสะดวกแก่การเดนิทางท่องเที่ยว 

เมืองอนิชอน  ท่าอากาศยานนานาชาติ อินชอน  ประเทศสาธารณรัฐเกาหลใีต้ 

DAY 6 
เมืองอนิชอน - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) 
  
00.20 น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน AIR ASIA X เท่ียวบินท่ี 

XJ 703 ** ไม่มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ใชเ้วลาบินประมาณ 6 ชัว่โมง ** 

04.40 เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพ พร้อมกบัความประทบัใจ 

 

อตัราค่าบริการ 
 

ก าหนดการเดินทาง 

ผู้ใหญ่ ห้อง
ละ 

2-3 ท่าน  
อตัราท่านละ 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่  
เดก็มีเตียง 

(เดก็อายไุม่เกิน 
12 ปี) 

อตัราเดก็ ท่านละ 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่ 
เดก็ไม่มีเตียง 
(เดก็อายไุม่เกิน 

12 ปี) 
อตัราเดก็ ท่านละ 

พกัเด่ียว 
เพ่ิม 

อตัรา ห้อง
ละ 

ราคาไม่
รวมตัว๋
เครื่องบิน 
(จอย
แลนด)์ 

04 – 09 มีนาคม 2563 17,999 17,999 17,999 5,500 9,900 

05 – 10 มีนาคม 2563 16,999 16,999 16,999 5,500 9,900 

06 – 11 มีนาคม 2563 17,999 17,999 17,999 5,500 9,900 

07 – 12 มีนาคม 2563 17,999 17,999 17,999 5,500 9,900 

11 – 16 มีนาคม 2563 17,999 17,999 17,999 5,500 9,900 



 
 

12 – 17 มีนาคม 2563 15,999 15,999 15,999 5,500 9,900 

13 – 18 มีนาคม 2563 17,999 17,999 17,999 5,500 9,900 

14 – 19 มีนาคม 2563 17,999 17,999 17,999 5,500 9,900 

17 – 22 มีนาคม 2563 16,999 16,999 16,999 5,500 9,900 

18 – 23 มีนาคม 2563 17,999 17,999 17,999 5,500 9,900 

19 – 24 มีนาคม 2563 16,999 16,999 16,999 5,500 9,900 

20 – 25 มีนาคม 2563 17,999 17,999 17,999 5,500 9,900 

21 – 26 มีนาคม 2563 17,999 17,999 17,999 5,500 9,900 

22 – 27 มีนาคม 2563 16,999 16,999 16,999 5,500 9,900 

23 – 28 มีนาคม 2563 16,999 16,999 16,999 5,500 9,900 

25 – 30 มีนาคม 2563 17,999 17,999 17,999 5,500 9,900 

26 – 31 มีนาคม 2563 16,999 16,999 16,999 5,500 9,900 

27 มี.ค. – 01 เม.ย. 63 17,999 17,999 17,999 5,500 9,900 

28 มี.ค. – 02 เม.ย. 63 17,999 17,999 17,999 5,500 9,900 

29 มี.ค. – 03 เม.ย. 63 16,999 16,999 16,999 5,500 9,900 

30 มี.ค. – 04 เม.ย. 63 16,999 16,999 16,999 5,500 9,900 

31 มี.ค. – 05 เม.ย. 63 16,999 16,999 16,999 5,500 9,900 

01 – 06 เมษายน 2563 18,999 18,999 18,999 5,500 9,900 

02 – 07 เมษายน 2563 19,999 19,999 19,999 5,500 9,900 

03 – 08 เมษายน 2563 18,999 18,999 18,999 5,500 9,900 

04 – 09 เมษายน 2563 16,999 16,999 16,999 5,500 9,900 

07 – 12 เมษายน 2563 17,999 17,999 17,999 5,500 9,900 

08 – 13 เมษายน 2563 17,999 17,999 17,999 5,500 9,900 

09 – 14 เมษายน 2563 22,999 22,999 22,999 5,500 9,900 



 
 

10 – 15 เมษายน 2563 24,999 24,999 24,999 5,500 9,900 

11 – 16 เมษายน 2563 24,999 24,999 24,999 5,500 9,900 

12 – 17 เมษายน 2563 23,999 23,999 23,999 5,500 9,900 

13 – 18 เมษายน 2563 23,999 23,999 23,999 5,500 9,900 

14 – 19 เมษายน 2563 21,999 21,999 21,999 5,500 9,900 

15 – 20 เมษายน 2563 20,999 20,999 20,999 5,500 9,900 

17 – 22 เมษายน 2563 16,999 16,999 16,999 5,500 9,900 

18 – 23 เมษายน 2563 16,999 16,999 16,999 5,500 9,900 

21 – 26 เมษายน 2563 16,999 16,999 16,999 5,500 9,900 

22 – 27 เมษายน 2563 17,999 17,999 17,999 5,500 9,900 

24 – 29 เมษายน 2563 17,999 17,999 17,999 5,500 9,900 

28 เม.ย. – 03 พ.ค. 63 19,999 19,999 19,999 5,500 9,900 

29 เม.ย. – 04 พ.ค. 63 19,999 19,999 19,999 5,500 9,900 

 
ราคาเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (INFANT) ท่านละ 5,900 บาท ** (ไม่มีท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน) 

 
อตัราน้ียงัไม่รวมค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคเุทศกท้์องถ่ิน ตามธรรมเนียม 50,000วอน 
ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั 
(INFANT) ทัง้น้ีท่านสามารถให้มากกว่าน้ีได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี 
ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ก่อนเดินทางทกุท่าน ท่ีสนามบิน ในวนัเชค็อิน  
 
อตัราน้ีเฉพาะนักท่องเท่ียวท่ีถือหนังสือเดินทางไทยและต่างชาติ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผู้เดินทางท่ีถือ
พาสสปอรต์เกาหลีใต้  โดยลูกค้าต้องเดินทางท่องเท่ียวกบัทวัร ์ตลอดการเดินทาง ห้ามแยกออกเพ่ือ
เดินทางท่องเท่ียวด้วยตนเองเดด็ขาด ขอสงวนสิทธ์ิในการเกบ็ค่าธรรมเนียม ในกรณีขอเอกสารย่ืนวี
ซ่า 1,500 บาท 
 



 
 

กรณีต้องการตดักรุป๊ส่วนตวั กรุป๊เหมาท่ีสถานะผู้เดินทางเป็น เดก็นักเรียน นักศึกษา คร ู ธรุกิจขาย
ตรงเคร่ืองส าอางค์ หมอ พยาบาล ชาวต่างชาติ หรือคณะท่ีต้องการให้เพ่ิมสถานท่ีขอดูงาน กรุณา
ติดต่อแจ้งรายละเอียด โดยละเอียด กบัเจ้าหน้าท่ีเพ่ือท าราคาให้ใหม่ทกุครัง้  

 
ส าคญั!! :  กรณีผู้เดินทางถกูปฏิเสธการเข้า – ออกประเทศจากประเทศต้นทางและปลายทาง ทัง้จากท่ี

ด้านหน้าเคาน์เตอรเ์ชค็อิน หรือจากด่านตรวจคนเข้าเมืองกต็าม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่

รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีจะเกิดขึ้นตามมา และ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ท่ีท่านช าระ

เรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง 

 
หมายเหต ุ: ตามนโยบายการโปรโมทสินค้าพื้นเมืองของรฐับาลเกาหลีร่วมกบัการท่องเท่ียวเกาหลี ใน

นามของร้านรฐับาล ซ่ึงจ าเป็นต้องระบไุว้ในโปรแกรมทวัร ์เพราะมีผลกบัราคาทวัร ์ จึงอยาก
เรียนช้ีแจงลกูค้าทกุท่านว่า ร้านรฐับาลทุกร้านจ าเป็นต้องแวะชม จะซ้ือหรือไม่ซ้ือขึ้นอยู่กบั
ความพอใจของลูกค้าเป็นหลกั และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรฐับาล ขอ
สงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จากท่านเป็นจ านวนเงิน 100 USD / ท่าน / ร้าน 



 
 



 
 



 
 

 
อตัราค่าบริการน้ี รวม 

 

 ค่าบตัรโดยสารโดยเครื่องบนิ (ตัว๋) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) รวมถงึค่าภาษี
สนามบนิและค่าภาษีน ้ามนัทุกแห่ง กรณีต้องการอพัเกรด UPGRADE หรอื เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด 
เทีย่วหนึ่ง กรณุาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ  
 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใต้ท้องเครื่องบนิ สายการบนิ AIR ASIA X อนุญาตให้โหลดกระเป๋า
สมัภาระลงใต้ท้องเครื่องบนิ โดยมีน ้าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (2 ช้ิน) และ ถือขึ้นเคร่ืองบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. 
(ไมจ่ ากดัจ านวนชิน้ แต่ทัง้นี้เจา้หน้าทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงือ่นไขของสายการบนิ) ** 
 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยงัไมร่วมทปิพนกังานขบัรถ) 
 ค่าโรงแรมที่พกัระดบัมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแข่งขนักฬีา 
หรอื กจิกรรมอื่นๆ ที่ท าให้โรงแรมตามรายการที่ระยุเต็ม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลี่ยนโรงแรมที่พกั ไป
เป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยค านึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคญั 
 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ กรณไีมร่วมจะชีแ้จงแต่ละสถานทีใ่นโปรแกรม 
 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    



 
 

 ค่ามคัคุเทศกท์ีค่อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
 ค่าเบี้ยประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางท่องเที่ยวต่างประเทศ วงเงนิประกนัสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไข
ตามกรรมธรรม)์  
 

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
 

× ค่าใชจ้่ายส่วนตวัของผู้เดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซกัรดี ค่ามนิิบารใ์น
หอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบุในรายการ 

× ค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร์ และ มคัคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 50,000 วอน ต่อ ทรปิ ต่อ ลูกค้า ผู้
เดนิทาง 1 ท่าน รวมไปถงึเดก็ ยกเวน้เดก็อายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (INFANT) ทัง้นี้ท่านสามารถใหม้ากกว่า
น้ีไดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ก่อนเดนิทาง
ทุกท่าน ทีส่นามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มนี ้าหนักเกินกว่าที่สายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกินขนาด
มาตรฐาน  

× ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ัง่บนเครือ่งบนิตามความตอ้งการเป็นกรณพีเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสายการบนิ 
และ รุน่ของเครือ่งบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

× ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 
× ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% กรณตีอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 
× ค่าธรรมเนียมการขอวซี่าท่องเที่ยว กรณีที่สถานทูตแจง้ให้ยื่นขอวซี่าแบบกะทนัหนัก่อนเดนิทางตามจรงิ ประเทศ

เกาหลีใต้ อนุญาตใหท้่านทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทย และมวีตัถุประสงคเ์ดนิทางไปประเทศเกาหลใีต้ เพื่อการท่องเทีย่ว 
ไมจ่ าเป็นตอ้งยืน่ขอวซี่า โดยสามารถพ านกัไดไ้มเ่กนิ 90 วนั ต่อครัง้ 

 
เง่ือนไขการจอง และ การช าระเงิน 

- กรุณาท าการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ก่อนออกเดนิทาง พร้อมช าระเงนิมดัจ าครัง้ที่ 1 ท่านละ 10,000 บาท 
หลงัจากส่งเอกสารยนืยนัการจอง 1 วนั ตวัอย่างเช่น ท่านจองวนันี้ กรุณาช าระเงนิในวนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. 
เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมตัทินัท ีหากยงัไม่ได้รบัยอดเงนิตามเวลาที่ก าหนด และหากท่านมคีวามประสงค์
จะตอ้งเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นต้องท าจองเขา้มาใหม่ นัน่หมายถงึว่า กรณีทีม่คีวิรอ (WAITING LIST) กจ็ะ
ใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ ตามล าดบั เน่ืองจากทุกพเีรยีด เรามทีีน่ัง่ราคาพเิศษจ านวนจ ากดั ยกเว้นโปรแกรมราคาพิเศษ 
ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าบริการ เตม็จ านวน เท่านัน้  

- กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลืออย่างน้อย 20 วนั ก่อนออกเดินทาง หากท่านไม่ช าระภายในระยะเวลาที่ที่บรษิัท
ก าหนด ทางบรษิทัจะถอืว่าท่านสละสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถคนืเงนิมดัจ าใหท่้านใดไม่ว่า
ส่วนในส่วนหนึ่งกต็าม 

- กรณีลูกคา้ท าการจองภายในระยะเวลาคงเหลอืไม่ถงึ 15 วนั ก่อนออกเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีก
เกบ็ค่าทวัรเ์ตม็จ านวน 100% 

 



 
 

เง่ือนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 

 - ยกเลกิการเดนิทาง ไม่น้อยกว่า 30 วนั ก่อนวนัเดนิทาง คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ 
 ** ยกเว้น พีเรียดท่ีมีวนัหยดุนักขตัฤกษ์ ต้องยกเลิกเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วนั ก่อนเดินทาง ** 
     - ยกเลกิการเดนิทาง 15-29 วนั ก่อนวนัเดนิทาง คนืค่าบรกิารรอ้ยละ 50 ของค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ 

- ยกเลกิการเดนิทาง 15 วนั ก่อนวนัเดนิทาง ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบรกิารที่ช าระมาแล้วทัง้หมดทัง้น้ี 
ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ช าระแล้วเนื่ องในการเตรียมการจัดการน าเที่ยวให้แก่
นกัท่องเทีย่ว เช่น การส ารองทีน่ัง่ตัว๋เครือ่งบนิ การจองทีพ่กั ฯลฯ 

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบ และ คนืค่าทวัรส์่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น เช่น สถานทูต
ปฏเิสธวซี่า ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ฯลฯ 

- กรุป๊เหมา หรอืตดักรุป๊ ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางไดทุ้กกรณี 
- กรณตีอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชื่อ) จะต้องแจง้ใหท้างบรษิทัทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วนั ก่อนออก

เดนิทาง กรณีแจง้หลงัจากเจา้หน้าทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ
เรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัช่วงพเีรยีดวนัทีเ่ดนิทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็น
ส าคญัดว้ย กรณุาสอบถามกบัเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

- กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง (เลื่อนวนัเดนิทาง) ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใช้จ่ายการ
ด าเนินการต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิส าหรบัการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไมว่่ากรณใีดๆทัง้สิน้ 

 

เง่ือนไขส าคญัอ่ืนๆท่ีท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 

- คณะจะสามารถออกเดนิทางได้ตามจ าเป็นต้องมขีึน้ต ่า อย่างน้อย 25 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด คณะจะไม่สามารถ
เดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่เพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษิทัยนิดทีีจ่ะประสานงาน 
เพื่อใหทุ้กท่านเดนิทางตามความประสงคต่์อไป  

- ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลื่อนการเดนิทางไปในพีเรยีดวนัอื่นต่อไป โดยทางบรษิัทฯ 
จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิรม์ลางาน กรุณาตดิต่อเจา้หน้าที่
เป็นกรณพีเิศษทุกครัง้หากท่านลางานแลว้ไมส่ามารถเปลี่ยนแปลงได ้

- กรณีที่ท่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรุณาตดิต่อ
สอบถามเพื่อยนืยนักบัเจา้หน้าที่ก่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในทีส่ามารถเลื่อนวนัและเวลาเดนิทางได ้
เพราะมบีางกรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี่ยนไฟล์ทบนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทัง้นี้ขึน้อยู่
กับฤดูกาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นส าคัญเท่านัน้ สิ่งส าคัญ ท่านจ าเป็นต้องมาถึง
สนามบนิเพื่อเชค็อนิก่อนเครื่องบนิ อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนนี้หากเกดิความเสยีหายใดๆบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์
ในการไมร่บัผดิชอบค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

- กรณทีีท่่านเป็นอสิลาม ไมท่านเน้ือสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 
- กรณผีูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร์ (WHEEL CHAIR) กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างน้อย 

7 วนัก่อนการเดินทาง หรอืตัง้แต่ที่ท่านเริม่จองทวัร์ เพื่อให้ทางบรษิัทประสานงานกบัสายการบนิเพื่อจดัเตรยีม
ล่วงหน้า กรณมีคี่าใชจ้า่ยเพิม่เตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  



 
 

- กรุณาส่งรายชื่อผูเ้ดนิทาง พรอ้มส าเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางทุกท่านใหก้บัเจา้หน้าที่หลงัจากช าระเงนิกรณีที่
ท่านเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรณุาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ 

- กรณีทีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแล้ว มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไม่ว่า
ส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางให้ทางบรษิทัเพื่อใช้ในการออกบตัร
โดยสาร 

- หลงัจากท่านช าระค่าทวัรค์รบตามจ านวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะน าส่งใบนัดหมายและเตรยีมตวัการ เดนิทางให้
ท่านอยา่งน้อย 3 หรอื 5 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

- อตัราทวัรน์ี้ เป็นอตัราส าหรบับตัรโดยสารเครือ่งบนิแบบหมูค่ณะ (ตัว๋กรุป๊) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟลท์ วนั ไป หรอื 
กลบัส่วนใดได ้จ าเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามก าหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลีย่นแปลงกรุณาตดิต่อเจา้หน้าที่
เป็นกรณพีเิศษ 

- ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลูกคา้ทีไ่ม่รูจ้กักนัมาก่อน เช่น กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นต้องช าระค่า
หอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ 

- หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน้่อยกว่า 6 เดอืน ณ วนักลบั  
- ส าหรบัลูกคา้ทีเ่ดนิทาง 3 ท่าน และ ต้องการพกัหอ้งส าหรบั 3 ท่าน อาจมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิไดใ้นบางกรณี ขึ้นอยู่กบั

โรงแรมทีค่ณะนัน้ๆพกัว่ามหีอ้งรอบรบัส าหรบั 3 ท่าน หรอื (TRIPLE ROOM) หรอืไม่ กรณีไม่ม ีท่านจ าเป็นจะต้อง
ช าระค่าใชจ้า่ยเพิม่ (พกัเดีย่ว) ตามจรงิ ยกเวน้เดก็ทีม่อีายตุ ่ากว่า 12 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั 

- ฤดูหนาวในต่างประเทศ มขีอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเรว็กว่าปกต ิสีโ่มงเยน็กจ็ะเริม่มดืแล้ว สถานที่ท่องเที่ยว
ต่างๆ จะปิดเรว็กว่าปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนิทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมสีถานที่ท่องเที่ยว
กลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลื่นไดต้อ้งใชค้วามระมดัระวงัในการเดนิเป็นอย่างสูง หรอื ใชร้องเทา้ทีส่ามารถเดนิบน
หมิะได ้แว่นกนัแดดควร เมือ่แสงแดดกระทบหมิะจะสว่างสะทอ้นเขา้ตา อาจท าใหร้ะคายเคอืงตาได้ 

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการทาง
การเมอืง การล่าช้าของสายการบนิ เงื่อนไขการให้บรกิารของรถในแต่ละประเทศ เป็นต้น  โดยส่วนนี้ทางบรษิทัจะ
ค านึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคญั หากกรณทีีจ่ าเป็นจะตอ้งมคี่าใชจ้่ายเพิม่ ทางบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

- เนื่องจากการเดนิทางท่องเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบรษิทั
จงึขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรบัเงนิคนืได้ในบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหน่ึงที่ท่านไม่ต้องการได้รบับรกิาร 
หากระหว่างเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์น
การไมส่ามารถคนืค่าใชจ้่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่าน เนื่องจากทางบรษิทัไดท้ าการจองและถูกเกบ็ค่าใชจ้่ายแบบ
เหมาจา่ยไปล่วงหน้าทัง้หมดแลว้ 

- กรณทีีท่่านถูกปฏเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา และ จะ
ไมส่ามารถคนืเงนิค่าทวัรท์ีท่่านช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่่าส่วนใดส่วนหน่ึง 

- หากวนัเดนิทาง เจา้หน้าทีส่ายการบนิ หรอื ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนงัสอืเดนิทาง  
(พาสปอร์ต) ของท่านช ารุดแม้เพยีงเล็กน้อย เช่น เปียกน ้า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มหีน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มี
กระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนงัสอืเดนิทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ทาง
สายการบนิ หรอื เจา้หน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิไ์ม่อนุญาตให้ท่านเดนิทางต่อไปได้ ดงันัน้กรุณา
ตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านให้อยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีช ารุด กรุณาตดิต่อ
กรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อท าหนังสอืเดนิทางฉบบัใหม่ โดยใช้ฉบบัเก่าไปอ้างองิ และ ยนืยนัด้วย 



 
 

พรอ้มกบัแจง้มาทีบ่รษิทัเรว็ทีสุ่ด เพื่อยนืยนัการเปลีย่นแปลงขอ้มลูหนังสอืเดนิทาง หากท่านไดส้่งเอกสารมาทีบ่รษิทั
เรยีบรอ้ยแล้ว กรณีที่ยงัไม่ออกบตัรโดยสาร (ตัว๋เครื่องบนิ) ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่มคี่าใช้จ่าย แต่หากออก
บตัรโดยสาร (ตัว๋เครื่องบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึ่ง
โดยส่วนใหญ่ตัว๋เครื่องบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วนั ทัง้นี้ขึ้นอยู่กับกระบวนการและ
ขัน้ตอนของแต่ละคณะ 

- เกีย่วกบัทีน่ัง่บนเครือ่งบนิ เนื่องจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุป๊ อตัราพเิศษ) สายการบนิ ขอสงวน
สทิธิใ์นการเลอืกที่นัง่บนเครื่องบนิ กรณีลูกค้าเดนิทางด้วยกนั กรุณาเชค็อนิพรอ้มกนั และ สายการบนิจะพยายาม
ทีสุ่ดใหท้่านไดน้ัง่ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีสุ่ด  

- ขอ้มลูเพิม่เตมิเกี่ยวกบัหอ้งพกัในโรงแรมทีพ่กั เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึ
อาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งพกัเดีย่ว (SINGLE) และหอ้งคู่ (TWIN/DOUBLE) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (TRIPLE) จะ
แตกต่างกนั บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละชัน้กนั (ไมต่ดิกนัเสมอไป) 

- ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน ้ามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  
- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การ

ประทว้ง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาต ิ, การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความ
รบัผดิชอบของบรษิทั  

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายระหว่างการเดนิทาง ไม่ว่ากรณีใดๆกต็าม 
และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิ กรณีท่านลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจ าเป็นต้องส่งมายงัจุดหมาย
ปลายทางตามทีท่่านตอ้งการ  

- รายการนี้ เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รบัการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครัง้หนึ่ ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พักใน
ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 

 

** เม่ือท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึงกต็าม ทางบริษทัฯ จะถือว่า
ท่านได้ยอมรบัเง่ือนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว ** 

หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน้่อยกวา่ 6 เดอืน ณ วนักลบั 
 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 
 



 
 

 


