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ทวัรเ์กาหลี ICN43 TG LUXURY 5D3N 
สายการบิน THAI AIRWAYS (TG) 

 

 
โปรแกรมพเิศษ เทีย่วจุใจ ไม่ลงรา้นรฐับาล นอนโรงแรม 5 ดาว 2 คนื 

*****มอีาหารบนเครื่อง ทัง้ไปและกลบั และสะสมไมลไ์ด ้50%***** 

TG658 BKK(กรงุเทพ) - ICN(อินชอน) 23.30 - 06.35 
TG655 ICN(อินชอน) - BKK(กรงุเทพ) 21.20-01.10+1 
**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยน ้าหนกัไม่เกนิ 25 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถอืขึน้เครือ่งบนิไดน้ ้าหนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก. ** 
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**พาสปอรต์ ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วนักลบั** 

วนัท่ี 1 กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู) – เมืองอินชอน                                                                          (-/-/-) 
 

21.00  คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู
ทางเข้า 4 เคาน์เตอรเ์ชค็อิน D สายการบิน THAI AIRWAYS โดยมเีจ้าหน้าที่ของบรษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั 
อ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเชค็อิน และ หวัหน้าทวัร์ให้ค าแนะน าเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออก
เดนิทาง  

23.10 น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ อินชอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยสายการบิน THAI 
AIRWAYS เท่ียวบินท่ี TG658 
** บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบนิ ใชเ้วลาบนิประมาณ 5 ชัว่โมง 25 นาท ี**  
** รายการนี้ใชต้ัว๋หมู่คณะ สามารถสะสมไมล ์ROP ได ้50% ** 
 

 
 

วนัท่ี 2 เมืองพาจ ู-  สะพานแขวนมาจงัโฮซู – สวนยางจนูาริ - เกาะนามิ – SOYANGGANG SKY 
WALK – เมืองซอรคั                                                                                                         (-/L/D)                                                                                                                                              

 

06.35  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ อินชอน เมืองอินชอน ประเทศสาธารณรฐัเกาหลีใต้ ** ตามเวลา
ทอ้งถิน่ เรว็กวา่เมอืงไทยประมาณ 2 ชัว่โมง กรุณาปรบันาฬกิาของท่านเพื่อความสะดวกในการนดัหมายเวลา ** 
หลงัทุกท่านผา่นขัน้ตอนการตรวจหนงัสอืเดนิทาง และตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ย 

เช้า บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู อดู้ง  
 น าท่านเดินทางสู่  เมืองพาจู พบกับสะพานแขวนที่ยาวที่สุดในประเทศเกาหลี สะพานแขวนมาจงัโฮซู 

(SUSPENSION BRIDGE OF MAJANGHOSU) สะพานแขวนแห่งนี้ ตอ้งเดนิเทา้เขา้ไปประมาณ 500 เมตร จะ
พบกบัหอคอยตัง้ตระหง่านอยู่เบื้องหน้า ก่อนจะถงึตวัสะพานจะมรีา้นกาแฟไวค้อยบรกิารส าหรบันักท่องเทีย่วที่
อยากนัง่จบิกาแฟรบัลมเยน็ๆทีโ่ชยมาจากทะเลสาบ ขวามอืของรา้นกาแฟจะเป็นทางเดนิลงไปยงัตวัสะพาน ตรง
คอสะพานทัง้สองฝัง่ด้านซ้ายขวาจะมจีุดให้ยนืถ่ายรูปววิสวยๆ ส่วนใหญ่จะมีแต่คนเกาหลีมาเที่ยวพกัผ่อนใน
วนัหยุด ตวัสะพานมคีวามยาวถงึ 220 เมตร พื้นตรงกลางสะพานฝัง่นึงจะเป็นพื้นกระจกใสยาวประมาณ 100 
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เมตร สามารถมองเหน็ผนืน ้าสคีรามดา้นล่างได ้นอกจากชมววิทะเลสาบมุมกวา้งจากบนสะพานแลว้ ดา้นล่างยงัมี
สะพานไมเ้ป็นทางยาวใหช้มธรรมชาต ิและเดนิลดัเลาะรมิฝัง่ทะเลสาบไดอ้กีดว้ย 

 
น าท่านเดนิทางสู่ สวนยางจูนาริ (YANGJU NARI PARK) จงัหวดั คยองกโีดเป็นทุ่งดอกไม้ที่มกีารสบัเปลี่ยน
ตามฤดูในชว่งเดอืน 8-10 จะมทีุ่งดอก KOCHIA ทีข่ ึน้กนัเป็นพุ่มๆ เป็นสแีดงๆสม้ๆเหลอืงๆเขยีวๆสลบักนั อกีทัง้
ยงัมดีอกไมอ้ื่นๆ เชน่ดอกมูลย ์เป็นตน้ 
*ในชว่งทีไ่ม่มดีอกไมข้อสงวนสทิธิใ์นการพาไปชมหมู่บา้นองักฤษ ณ เมอืงพาจูแทน 

 
น าท่านเดนิทางสู่ เมืองชนุชอน (CHUNCHEON) จงัหวดัคงัวอ็น  

กลางวนั บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู ทคัคาบี ้

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%B1%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%99_(%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)
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 น าท่านเดนิทางสู่ เกาะนามิ (NAMI ISLAND) เป็นแหล่งท่องเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงของประเทศเกาหลใีต ้เกาะนาม ิมี

รูปร่างเหมอืนใบไมล้อยน ้า เป็นเกาะกลางแม่น ้าฮนั ซึ่งเกดิจากการสรา้งเขือ่นชอ็งพยอ็ง โด่งดงัจากซรีสีเ์รื่องเพลง
รกัในสายลมหนาว (THE WINTER LOVE SONATA) ซึ่งใช้เกาะนามีเป็นสถานที่ถ่ายท า เกาะนามไิด้ชื่อตาม  
นายพลนาม ิที่รบัราชการตัง้แต่อายุ 17 ปี บดิาอยู่ในตระกูลสูงศกัดิ ์ส่วนมารดาเป็นเจา้ฟ้าหญิง เขาน าทพักวาด
ล้างจลาจลในพืน้ที่ภาคเหนือและตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไดท้ัง้หมด และได้รบัต าแหน่งสูงเมื่อยงัมอีายุ
เพยีง 26 ปี แต่หลงัจากเปลี่ยนรชักาลใหม่ เขากถ็ูกใส่ร้ายว่าเป็นกบฏ และถูกประหารชวีติพร้อมกบัมารดาและ
พวกรวม 25 คน ต่อมาหลงัผลดัเปลี่ยนรชักาลใหม่อกีครัง้ ได้มกีารพสิูจน์พบว่าขอ้กล่าวหาทัง้หมดล้วนเป็นเทจ็ 
เขาจึงได้รบัคืนยศถาบรรดาศกัดิด์งัเดิม เกาะแห่งนี้มีทิวทศัน์ที่สวยงามไปด้วยต้นเกาลดัและทิวสนเรียงราย 
ในชว่งฤดูใบไมร้่วงจะมเีทศกาลใบไมเ้ปลีย่นส ีใบไมต้่างเปลีย่นเป็นสแีดงสวยงาม และมสีุสานของนายพลนาม ิซึ่ง
ยงัคงตัง้อยู่  

 
 น าท่านเดินทางสู่ SOYANGGANG SKY WALK สะพานกระจกใสที่อยู่ในเมืองชุนชอน จังหวดัคงัวอน เป็น

สถานทีท่่องเทีย่วอกีหนึ่งแห่งทีห่ลายๆ คนเลอืกมาเยีย่มชมกนัเป็นจ านวนมากเพราะเมอืงนี้เป็นทีต่ ัง้ของเกาะนา
มดิว้ยนัน่เอง จงึท าใหใ้ครทีม่าเทีย่วเกาะนาม ิตอ้งขอแวะมาพสิูจน์ความหวาดเสยีวกนัสกัหน่อย โดยสะพานโซยงั
กงัเป็นสะพานกระจกใสทีม่คีวามยาว 156 เมตร เหนือทะเลสาบเอยีมโฮ เวลาทีเ่ดนิอยู่บนสะพานแห่งนี้จะสามารถ
มองเหน็ววิดา้นล่างใตส้ะพานทีเ่ป็นทะเลสาบไดอ้ย่างชดัเจน   

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/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
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ค า่ บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู โอซมับุลโกกิ 

 
ท่ีพกั  HYUNDAI SOO RESORT, SEORAK (3ดาว) หรือเทียบเท่า 

 

เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติโซรคัซาน (SEORAKSAN NATION PARK) หรือ สวิสเซอร์แลนด์ของ
เกาหล ีตัง้อยู่ในเขตจงัหวดัคงัวอ็น มพีื้นที่ทางทศิตะวนัตกตดิกบัจงัหวดัคยอ็งก ีทางทศิใต้ตดิกบัจงัหวดัชุงชอง
เหนือ ทางทศิตะวนัออกตดิกบัทะเลญี่ปุ่ น (ทะเลฝัง่ตะวนัออก) ทางทศิเหนือตดิกบัจงัหวดัคงัวอ็น ประเทศเกาหลี

วนัท่ี 3 
อทุยานแห่งชาติซอรคัซาน – วดัชินฮึงซา – เมืองยงอิน – สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์– เมืองโซล – พิพิธภณัฑ์
สาหร่าย                        พิเศษ !! ให้ท่านได้ใส่ชดุประจ าชาติเกาหลี “ฮนัอก” (HANBOK)                  (B/L/D)                                                           

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%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
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เหนือ ภูมปิระเทศของจงัหวดัส่วนใหญ่เป็นเทอืกเขา (เทอืกเขาแทแบก็) โดยทอดยาวจนเกอืบถงึทะเล ซึ่งเป็นผล
ท าใหช้ายฝัง่มคีวามลาดชนั เป็นอุทยานแห่งชาตขินาดใหญ่มเีนื้อที ่ถงึ 354 ตารางกโิลเมตร จดัไดว้า่เป็นแนวเขา
ทีส่วยงามมากทีสุ่ดแห่งหนึ่งในประเทศเกาหลใีตซ้ึ่งประกอบด้วย โอซอรคั เนซอรคั และ นมัซอรคั เทอืกเขาแนว
นอก แนวใน และแนวใต้ มหีุบเขาที่มดีอกไม้บานสะพรัง่ทัง้ฤดูใบไม้ผล ิและฤดูใบไม้เปลี่ยนส ีหุบเขาแห่งนี้จะ
เปลีย่นเป็นสแีดงสทีองทัว่ทัง้หุบเขา เป็นภาพทีส่วยงามซึ่งหาชมไดย้าก ราคานี้ไม่รวมนัง่กระเชา้ไฟฟ้า (CABLE 
CAR) 

 
นอกจากนี้บริเวณโดยรอบของอุทยานแห่งชาติโซรัคซาน ยังเป็นที่ตัง้ของ วดัชินฮึงซา (SINHEUNGSA 
TEMPLE) วดัเก่าแก่ที่สร้างขึน้ในสมยั อาณาจกัรชลิล่าอายุมากกว่า 1,000 ปี ท่านสามารถนมสัการกราบไหว้
พระพุทธรูปสมัฤทธิป์างสมาธขินาดใหญ่ที่ประดษิฐานเป็นสญัลกัษณ์ของอุทยาน ก่อนจะผ่านสะพานช าระล้าง
จติใจเขา้สู่เขตวดัเพื่อไหวพ้ระขอพร  

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
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กลางวนั     บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู หมูย่างเกาหลีสตูรต้นต ารบั  
 

 
น าท่านเดนิทางสู่ สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์ (EVERLAND) เป็นสวนสนุกกลางแจง้ทีใ่หญ่ทีสุ่ดของประเทศเกาหลี
ใต้ ตัง้อยู่บนท าเลที่สวยงามท่ามกลางหุบเขา ในเมืองยงอนิ ทางตอนใต้ของเมอืงโซล ได้รบัการขนานนามว่า
เป็นดสินีย์แลนด์แห่งเกาหลใีต้ ที่นี่ถูกออกแบบให้แตกต่างกนัในแต่ละโซน ได้แก่ สวนสตัว ์ , GLOBAL FAIR , 
EUROPEAN ADVENTURE , MAGIC LAND , AMERICAN ADVENTURE และEVER LAND SPEEDWAY 
นอกจากนี้ยงัมสีวนสี่ฤดู ซึ่งปลูกดอกไม้ประจ าในแต่ละฤดูกาล และมกีารตกแต่งสวนสนุกให้เขา้กบับรรยากาศ
ของเทศกาลนัน้ๆ โดยมบีรษิทั     ซมัซุง เป็นเจา้ของ ผูบ้รหิารจดัการสวนสนุกแห่งนี้ ดงันัน้ความยิง่ใหญ่ตระการ
ตา และ ปลอดภยั ไม่แพช้าตใิดในโลกแน่นอน ** โซนสวนน ้าจะเปิดเฉพาะชว่งฤดูรอ้น** 
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พเิศษ ช่วงเดอืน ตุลาคม ทางเอเวอร์แลนด์มจีดัเทศกาล HALLOWEEN อย่าพลาดกบัมุมถ่ายรูปสวยๆ เพราะ
สวนสนุกและเครื่องเล่นทัง้หมด จะถูกตกแต่งในธมีของ ฟักทอง ตุ๊กตาผ ีป่าชา้ โครงกระดูก ฯลฯ 

  

น าท่านเดนิทางสู่ เมืองโซล (SEOUL) ชื่ออย่างเป็นทางการ นครพเิศษโซล เป็นเมอืงหลวงและมหานครทีใ่หญ่
ทีสุ่ดของประเทศเกาหลใีต ้  
น าท่านเดนิทางสู่ พิพิธภณัฑ์สาหร่าย (KIMPAP) จดัแสดงเรื่องราวต่างๆของการท าสาหร่ายและประวตัคิวาม
เป็นมาต้นก าเนิดของการผลิตสาหร่ายและขัน้ตอนการผลิตสาหร่ายที่สดใหม่ทุกวนั ให้ท่านจะได้เลือกชมิ
ผลิตภัณฑ์ที่ท าจากสาหร่ายหลากหลายรสชาติให้ลิ้มลองและเลือกซื้อเหมาะแก่การน ามาเป็นของฝาก เช่น 

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
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สาหร่ายอบแหง้ , สาหร่ายย่าง พิเศษ !! ให้ท่านได้ท ากิมจิหรือคิมบบัและใส่ชุดประจ าชาติเกาหลี “ฮนับก” 
(HANBOK) และถ่ายรูปไวเ้ป็นทีร่ะลกึ  

ค า่       บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู ข้าวย าเกาหลี 

 
ท่ีพกั MARINA BAY SEOUL HOTEL (5ดาว) หรือเทียบเท่า   
 

 

เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดนิทางสู่ ศูนยร์วมเครื่องส าอางแบรนด์ดงัเกาหลี (COSMETIC GALLERY) เช่น WATER DROP 
(ครีมน ้ าแตก) , SNAIL CREAM (ครีมเมือกหอยทาก) , BOTOX (โบท็อกซ์ ) , ALOE VERA PRODUCT 
(ผลติภณัฑจ์ากสมุนไพร วา่นหางจระเข)้ เป็นตน้ 
น าท่านเดนิทางสู่ ANYANG ART PARK สวนศลิปะสุดฮติ ใกล้กรุงโซล ที่เหล่าฮปิเตอร์ต้องไปโดน พร้อมมจีุด
ถ่ายภาพที่แต่ละจุดมีลกัษณะโดดเด่นเฉพาะตัวทัง้หมด 25 จุด สวนศลิปะกลางแจ้งที่ศลิปินชาวเกาหลีและ
ชาวต่างชาตริ่วมกนัสรา้งแนวคดิใหศ้ลิปะเป็นส่วนหนึ่งของชวีติพลเมอืง อสิระใหท้่านเพลดิเพลนิกบัการถ่ายรูปใน
มุมมองใหม่ๆทีเ่ก๋ไก๋ไม่ซ ้าใคร 

  
กลางวนั บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู ชาบูชาบู 

วนัท่ี 4 
ศนูยร์วมเคร่ืองส าอางแบรนดด์งัเกาหลี – อนัยางอารต์ปารค์ – พระราชวงัชางดอ็กกงุ – อิน
ซาดง- วดัโชเกชา – ดิวต้ีฟรี– ยา่นเมยีงดง – โบสถม์ย็องดง                                   (B/L/D)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            



W65 ICN43 TG LUXURY 5D3N                                                                                                                    10 
 

 

น าท่านเดนิทางสู่ พระราชวงัชางดอ็กกงุ (CHANGDEOKGUNG PALACE) เป็นพระราชวงัล าดบัที่สอง ทึ่ถูก
สรา้งในปี ค.ศ. 1405 ต่อจากพระราชวงัคยอ็งบกกุง (GYEONGBUKGUNG PALACE) และมคีวามส าคญัในการ
เป็น ทีพ่ านกัของพระมหากษตัรยิห์ลายพระองค ์ในสมยัราชวงศโ์ชซอ็น (JOSEON DYNASTY) และยงัเป็น 1 ใน 
5 ของพระราชวงัส าคญัทีย่งัคงรกัษาไว ้อยู่ทีก่รุงโซล (SEOUL) ซึ่งเป็นเมอืงในพืน้ที ่ของจงัหวดัคยอ็งก ี(คยอ็งกี
โด, GYEONGGI-DO) ในประเทศเกาหลใีต ้พระราชวงัแห่งนี้เป็นทีพ่ านกัของ พระมหากษตัรยิถ์งึ 9 พระองค ์ใน
สมยัราชวงศ์โชซ็อน (JOSEON DYNASTY)  ซึ่งภายในพระราชวงัแห่งนี้ ประกอบไปด้วย เขตพระราชฐาน
ชัน้นอก, เขตพระราชฐานชัน้ใน และสวนดา้นหลงัส าหรบัเป็นทีพ่กัผอ่นของพระมหากษตัรย ์ซึ่งมตีน้ไมข้นาดยกัษ์
อายุกวา่ 300 ปี, บ่อน ้า และศาลารมิน ้า 
น าท่านเดนิทางสู่ วดัโชเกชา (JOGYESA TEMPLE)  หรอืทีค่นไทยเรยีกวา่ “วดัพระยิม้” ในอดตีนัน้วดัแห่งนี้เป็น
เหมอืนศูนยก์ลางของศาสนาพุทธนิกายเซนในเกาหล ีซึ่งเป็นวดัเก่าแก่และมชีื่อเสยีงเป็นอย่างยิง่ เมื่อเดนิเขา้มา
ในวดันี้สิง่แรกทีจ่ะสงัเกตุเหน็กค็อืตน้ไมใ้หญ่ทีด่า้นหน้าประตูทางเขา้ มคีวามสูงถงึ 26 เมตร ส่วนอาคารหลกัของ
วดันัน้มอีายุมากกว่า 500 ปี และเป็นอาคารขนาดใหญ่ ชื่อว่า DAEUNGJEON สร้างขึน้ในปี 1938 ภายในมพีระ
ประธานสทีองขนาดใหญ่ 3 องค ์ซึ่งชาวเกาหลเีชือ่กนัวา่มคีวามศกัสทิธิ ์จงึนิยมไปนมสัการในวนัส าคญัต่างๆ 
 

  
น าท่านเดนิทางสู่ ดิวต้ี ฟรี (DUTY FREE) เป็นศนูยร์วมรา้นคา้ปลอดภาษีทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโซล ใหไ้ดช้อ็ปป้ิงสนิค้า
แบรนดเ์นมชัน้น าแบบ NEW COLLECTION ! มากมาย เชน่ นาฬกิา , แวน่ตา , เครื่องส าอาง , กระเป๋า , กลอ้ง
ถ่ายรูป หรอืจะเป็นโทรศพัทม์อืถอื ใหท้่านอสิระไดเ้ลอืกซื้อไดอ้ย่างเตม็ที ่เป็นแหล่งรวมสนิคา้แบรนดด์งักวา่ 250 
แบรนด์ ทัง้เครื่องส าอาง , น ้าหอม , กระเป๋า , สนิค้าแฟชัน่ต่างๆ เช่น CHANEL , HERMES , MCM , DIOR , 
FENDI , LOEWE , PRADA , MIU MIU , CELINE , GIVENCHY , BALLY , BOTTEGA VENETA เ ป็ น ต้ น 
ไม่ไดม้แีค่เพยีงสนิคา้จากแบรนดต์่างประเทศเท่านัน้ สนิคา้แบรนดเ์กาหลกีม็ใีหเ้ลอืกหลากหลายไม่แพก้นั ราคาก็
ถูกกว่าร้านคา้ดา้นนอกและบางยีห่อ้กถ็ูกกว่าในประเทศไทยอกีด้วย หากจะเขา้ไปช็อปป้ิงกนัที่หา้งแห่งนี้ ให้พก
พาสปอรต์และขอ้มูลตัว๋เครื่องบนิไปดว้ยเพราะตอ้งใชใ้นการซื้อสนิคา้ 
น าท่านเดนิทางสู่ ย่านเมียงดง (MYEONGDONG) เปรยีบเสมอืนย่านสยามสแควรบ์า้นเรา เมยีงดงไดช้ือ่วา่เป็น
แหล่งรวมแฟชัน่แบรนด์เกาหลีช ัน้น า ซึ่งในแต่ละวนัจะ มีวยัรุ่นเกาหลีมาเดินช็อปป้ิงกนัอย่างล้นหลาม ท่าน
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สามารถหาซื้อสนิคา้ไดอ้ย่างหลากหลายทัง้เสือ้ผา้ , รองเทา้ , กระเป๋า , เครื่องส าอางซึ่งเป็นทีรู่จ้กัอย่างดขีองคน
ไทย เช่นLANEIGE , ETUDE HOUSE , IIOPE , CHARMZONE , SKIN FOOD , THE FACE SHOP เป็นต้น 
เครื่องประดบั , ซีดเีพลง , วซีีด ี, ดวีดีหีนงัและซรียีท์ีฮ่ติตลอด จนไปถงึของทีร่ะลกึทีม่รีูปดารานกัแสดงคนโปรด
ของท่านอยู่ในสนิคา้ อกีทัง้ยงัมรีา้นกาแฟ รา้นอาหารต่างๆ ท่าน สามารถลิม้ลองไอศกรมี 2,000 วอน ทีสู่งเกอืบ
ฟุตไดท้ีน่ี้ 
 

 
น าท่านเดินทางสู่ โบสถ์มยอ็งดง (MYEONG-DONG CATHOLIC CATHEDRAL SEOUL) โบสถ์แห่งนี้สร้าง
เสร็จในปี ค.ศ.1898 เพื่อเป็นมหาวหิาร และสญัลกัษณ์ที่โดดเด่น ของนิกายโรมนัคาทอลกิในประเทศเกาหลี  
โบสถ์มลีกัษณะทางสถาปัตยกรรม เป็นตกึก่ออฐิถอืปูนแนวตะวนัตกแห่งแรก โดยสร้างแบบเรอเนสซองส์ใหม่ 
จากอฐิเผาสแีดงและสเีทากวา่ 20 ชนิด อาคารมคีวามสูงถงึ 23 เมตร ในขณะทีห่อระฆงัมคีวามสูงถงึ 45 เมตร ใน
อดีตโบสถ์แห่งนี้ เคยเป็นสถานที่ยอดนิยม ส าหรบัผู้ประท้วง เนื่องจากความไม่พอใจของรฐับาล ส าหรบัใน
ปัจจุบนัโบสถแ์ห่งนี้ เป็นสถานทีส่ าคญัของชมุชน และเป็นอกีหนึ่งสถานทีท่่องเทีย่ว ทีส่ าคญัของกรุงโซล 
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ค า่       บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู บุฟเฟต์ SEAFOOD พิเศษเมนูขาปยูกัษ์ 
ท่ีพกั MARINA BAY SEOUL HOTEL (5ดาว) หรือเทียบเท่า   

   
 

วนัท่ี 5 
ภเูขานัมซาน –หอคอยเอน็โซลทาวเวอร ์– สวนฮานึล – ย่านฮงแด -พิพิธภณัฑภ์าพ 3 มิติ — 
พิพิธภณัฑน์ ้าแขง็ – ชมใบไม้เปล่ียนสี... มหาวิทยาลยัสตรีอีฮวา อีแด - เมืองอินชอน (B/L/-)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ ภูเขาน าซาน เป็นที่ตัง้ของ หอคอยเอ็น โซลล์ ทาวเวอร์ (N SEOUL TOWER) 1 ใน 18 
หอคอยเมอืงทีสู่งทีสุ่ดในโลก มคีวามสูงถงึ 480 เมตร เหนือระดบัน ้าทะเล ท่านสามารถชมทศันียภาพของกรุงโซล
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จากยอดโซลทาวเวอร์ไดร้อบทศิ 360 องศา โดยสามารถมองได้ถงึเขาพูกกัซนั และถ้าหนัไปยงัทิศตรงขา้ม กจ็ะ
เหน็ไกลไปถงึแม่น ้าฮนักงั เป็นอกีหนึ่งสถานที ่ทีสุ่ดแสนจะโรแมนติก ไม่วา่จะเป็นยามกลางวนัหรอืกลางคนื และ
ไม่ว่าจะฤดูไหนๆ ที่นี่ย ังคงได้รับความนิยมเสมอมา เพราะเป็นสถานที่คล้องกุญแจคู่ร ักที่ยอดนิยมของ
นกัท่องเทีย่ว และชาวเกาหล ีโดยมคีวามเชือ่วา่หากไดม้าคลอ้งกุญแจดว้ยกนัทีน่ี่ และโยนลูกกุญแจลงไปจะท าให้
รกักนัมัน่คง ยนืยาว ตราบนานเท่านาน ** ยงัไม่รวมค่า ขึน้ลฟิต์ และ ค่าแม่กุญแจ ลูกกุญแจคู่รกัส าหรบัคลอ้ง 
ท่านสามารถเตรยีมจากประเทศไทยไปได ้ 

 
น าท่านเดนิทางสู่ สวนฮานึล (HANEUL PARK)  มพีื้นที่ 190,000 ตารางเมตร และตัง้อยู่สูงทีสุ่ดในบรรดาสวน
ทัง้ 5 ดงันัน้ สวนแห่งนี้จงึได้ชื่อว่า  (ฮานึล) ที่แปลว่าท้องฟ้านัน่เอง หากจะขึน้ไปยงัสวนนี้ต้องเดนิขึน้บนัไดไป
ประมาณ 290 ขัน้ และทีไ่ดร้บัความนิยมมากกเ็พราะวา่สวนนี้มทีศันียภาพทีส่วยงาม และสามารถเทีย่วได้ทุกฤดู 
ในช่วงของเดือนตุลาคม ก็จะมีเทศกาลดอกหญ้าบาน (SEOUL EULALIA FESTIVAL) ที่หลายคนนิยมมาชม
ความสวยงาม *ราคานี้รวมค่ารถกอลฟ์ขึน้สวน  

 
น าท่านชอ้ปป้ิง ย่านฮงแด เป็นย่านชอ้ปป้ิงบรเิวณดา้นหน้าของมหาวทิยาลยัฮงอกิ(HONGIK UNIVERSITY) จงึ
เป็นศนูยร์วมเดก็วยัรุ่นและเดก็มหาวทิยาลยั เป็นอกีเสน้หนึ่งทีม่บีรรยากาศโรแมนตกิ อกีทัง้ยงัมรีา้นกาแฟทีเ่ป็น
เอกลกัษณ์ แกลเลอรี่ ร้านค้าจ าหน่ายสนิค้าแฟชัน่ คลบั ตลาดศลิปะ และร้านอาหารที่น่าสนใจในหมู่วยัรุ่นอายุ 
20-30 ปีที่นิยมมาเดนิเล่น ราคาของสนิคา้และร้านอาหารต่างๆกย็งัไม่แพงอกีดว้ย ซึ่งจะคกึคกัเป็นพเิศษตัง้แต่
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ช่วงบ่ายเป็นต้นไป เพราะร้านค้าแต่ละร้านจะทยอยเปิดให้บริการ ของที่ขายกนัเยอะส่วนใหญ่กจ็ะเป็นสนิค้า
แฟชัน่ เชน่ เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ ของกิฟ๊ชอ้ป เครื่องเขยีน และทีเ่ยอะไม่แพก้นักค็อืขนมต่างๆ 
น าท่านเดินทางสู่ พิพิธภณัฑ์ภาพ 3 มิติ (TRICK EYE MUSEUM) เป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดงัที่จดัขึ้นแบบ
พิพิธภัณฑ์แกลเลอรี่ศลิปะและภาพวาด ที่สร้างขึ้นโดย “ตร็องป์ L’OEIL” คือเทคนิคงานศลิปะแบบ 2D และ
ลกัษณะภาพวาดจะเป็นแบบ 3D แทนที่จะเป็นการดูภาพวาดธรรมดาๆเหมอืนหอศลิป์ทัว่ไป นักท่องเทีย่วจะตื่น
ตาตื่นใจกบัภาพวาดแนว 3D ที่เสมอืนว่าได้เขา้ไปเป็นส่วนหนึ่งในรูปภาพนัน้ๆ ท าให้นักท่องเที่ยวเพลนิเพลนิ
สนุกสนาน ไม่มเีบื่อ ถอืเป็นพพิธิภณัฑ์ศลิปะยอดนิยมของชาวเกาหลีและนักท่องเที่ยว เพราะไม่เพยีงแต่เป็น
พพิธิภณัฑ์หอศลิปะภาพวาดสามมติแิลว้ ยงัได้เปิดโซนใหม่ให้กบันกัท่องเทีย่วไดเ้ขา้ไปเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ
ไม่ซ ้าใครกบั พิพิธภณัฑ์น ้าแขง็ (ICE MUSEUM) ซึ่งเป็นการจ าลองเมอืงน ้าแขง็ขึน้มา เป็นศลิปะการแกะสลกั
น ้าแขง็แบบไม่ธรรมดา หากแต่เป็นการจ าลองเป็นเมอืงน ้าแขง็เหมอืนจรงิมากที่สุด และยงัเอาใจเดก็ๆดว้ยการ
สรา้งสไลเดอรน์ ้าแขง็อกีทัง้ยงัมกีจิกรรมและโซนต่างๆ ใหน้กัท่องเทีย่วเขา้ชมไดโ้ดยไม่มเีบื่อ เชน่ นัง่รถลากกวาง
รูดอล์ฟ ถ่ายรูปคู่กบัคุณลุงซานต้าน ้าแขง็ และถ่ายรูปกบับรรดานกเพนกวนิน ้าแขง็ทัง้หลาย ส ารวจถ ้าน ้าแขง็ 
เอสกโิม เยีย่มชมปราสาทน ้าแขง็ มจีุดชมววิบนก าแพงเมอืงน ้าแขง็ โรงแรมทีส่รา้งจ าลองขึน้จากการแกะสลกัจาก
น ้าแขง็ทัง้หมด ซึ่งนกัท่องเทีย่วสามารถตื่นตาตื่นใจและสมัผสักบัความหนาวอุณหภูมติดิลบมากกวา่ 5 องศา 

 
กลางวนั   บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู ไก่ผดัวุ้นเส้น  

 
น าท่านเดินทางสู่  มหาวิทยาลัยอีฮวา (EWHA WOMANS UNIVERSITY)  คนเกาหลีทัว่ไปนิยมเรียก
มหาวทิยาลยัสตรอีฮีวาว่า “อแีด” มาจาก อฮีวา คอืชื่อมหาวทิยาลยั และแดฮกัคโยหาวทิยาลยันี้เปิดมาตัง้แต่ปี 
ค.ศ. 1886 โดยมจีุดเด่นอยู่ที่ อาคาร EWHA CAMPUS CENTER (ECC) ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงาม โดย
สร้างอาคารเรยีนผ่านเนินเขาแล้วกรุด้วยกระจกทัง้ 2 ด้าน ด้านในจะเป็นห้องเรยีน ห้องอาหาร คาเฟ่ ห้องสมุด 
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ฯลฯ บรเิวณทางเดนิดา้นนอกกเ็ป็นจุดพกัผ่อน นัง่ชลิ และทบทวนบทเรยีน เมื่อรวมกบัทศันียภาพที่สวยงาม จงึ
ท าให้บรเิวณนี้กลายเป็นจุดถ่ายรูปยอดฮิตตลอดกาล ท่านสามารถชอ็ปป้ิง ย่านช้อปป้ิงอีแดหรอืแถวบริเวณ
มหาวทิยาลยัสตรอีฮีวา เป็นย่านชอ้ปป้ิงสนิค้าแนววยัรุ่นแฟชัน่วยัใสสไตล์เกาหล ี  สนิค้าราคาไม่แพง ทัง้ยงัมี
สนิค้าหลากหลายแนวให้เดนิเลอืก ไม่ว่าจะเป็น ของจุกจกิน่ารกัๆกิฟ๊ชอ้ปเก๋ๆ เครื่องประดบั เสื้อผา้  แว่นตา 
กระเป๋า รองเทา้ อุปกรณ์เกีย่วกบัโทรศพัท ์เครื่องส าอางต่างๆ รา้นคา้ยาวเหยยีดสองขา้งทาง 

  
น าท่านเดนิทางสู่ ซุปเปอรม์ารเ์กต็ หรือ ร้านละลายเงินวอน ใหท้่านไดเ้ลอืกซื้อชอ็กโกแลต ผลติภณัฑข์องใบ
และรากฝอยของโสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม ลูกอมโสม โคลนพอกหน้าโสม ครมีล้างหน้าโสม เครื่องส าอางโสม 
เป็นตน้ และยงัมหีมอนสุขภาพ ,  กมิจ ิ, เปเปโร (ป๊อกกีเ้กาหล)ี , ชนิราเมง (มาม่าเกาหล)ี และ นมกลว้ย เป็นตน้ 
ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศสาธารณรฐัเกาหลีใต้ 

21.20 น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน THAI 
AIRWAYS เท่ียวบินท่ี TG655 
** บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบนิ ใชเ้วลาบนิประมาณ 5 ชัว่โมง 50 นาท ี**  

01.10 เดินทางถึง อากาศยานนานาชาติ สุวรรณภมิู กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพ พร้อมกบัความ
ประทบัใจ 

 
 
 
 
 
 

อตัราค่าบริการ 
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ก าหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่ ห้องละ 

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 

ไม่ใช้ตัว๋
เครื่องบิน
อตัรา  
ท่านละ 

เดินทางเดือน ตุลาคม 2562 

12 – 16 ตุลาคม 2562 33,999 33,999 33,999 6,500 12,500 

20 – 24 ตุลาคม 2562  34,999 34,999 34,999 6,500 12,500 

30 ต.ค. - 03 พ.ย. 62 33,999 33,999 33,999 6,500 12,500 
 
ราคาเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (INFANT) ท่านละ 7,900 บาท ** (ไม่มีท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน) 

 
อตัราน้ียงัไม่รวมค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคุเทศก์ท้องถ่ิน ตามธรรมเนียม 30,000 
วอน ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเดก็ ยกเว้นเดก็อายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั 
(INFANT) ทัง้น้ีท่านสามารถให้มากกว่าน้ีได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี 
ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ก่อนเดินทางทุกท่าน ท่ีสนามบิน ในวนัเชค็อิน  
 
อตัราน้ีเฉพาะนักท่องเท่ียวท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัน้ กรณีถือหนังสือเดินทางต่างประเทศ ทาง
บริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทวัร ์ท่านละ 100 USD. (เป็นเงินไทยประมาณ 
3,200 บาท)  
 
กรณีต้องการตดักรุป๊ส่วนตวั กรุป๊เหมาท่ีสถานะผู้เดินทางเป็น เดก็นักเรียน นักศึกษา คร ู ธรุกิจขาย
ตรงเคร่ืองส าอางค์ หมอ พยาบาล ชาวต่างชาติ หรือคณะท่ีต้องการให้เพ่ิมสถานท่ีขอดูงาน กรุณา
ติดต่อแจ้งรายละเอียด โดยละเอียด กบัเจ้าหน้าท่ีเพ่ือท าราคาให้ใหม่ทุกครัง้  

 
ส าคญั!! :  กรณีผู้เดินทางถกูปฏิเสธการเข้า – ออกประเทศจากประเทศต้นทางและปลายทาง ทัง้จากท่ี

ด้านหน้าเคาน์เตอรเ์ชค็อิน หรือจากด่านตรวจคนเข้าเมืองกต็าม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่
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รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีจะเกิดขึ้นตามมา และ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ท่ีท่านช าระ
เรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง 

 
หมายเหตุ : ตามนโยบายการโปรโมทสินค้าพ้ืนเมืองของรฐับาลเกาหลีร่วมกบัการท่องเท่ียวเกาหลี ใน

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

 

อตัราค่าบริการน้ี รวม 
 ค่าบตัรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตัว๋) ไป และ กลบัพร้อมคณะ ชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษี
สนามบนิและค่าภาษีน ้ามนัทุกแห่ง กรณีต้องการอพัเกรด UPGRADE หรอื เปลี่ยนแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด 
เทีย่วหนึ่ง กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ  
 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใต้ท้องเครื่องบนิ สายการบนิ THAI AIRWAYS อนุญาตให้โหลดกระเป๋า
สมัภาระลงใต้ท้องเครื่องบนิ โดยมีน ้าหนักไม่เกิน 30 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึ้นเครื่องบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. 
(ไม่จ ากดัจ านวนชิน้ แต่ทัง้นี้เจา้หน้าทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงื่อนไขของสายการบนิ) ** 
 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยงัไม่รวมทปิพนกังานขบัรถ) 
 ค่าโรงแรมที่พกัระดบัมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแข่งขนักฬีา 
หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะยุเตม็ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กั ไปเป็น
เมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยค านึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 
 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ กรณไีม่รวมจะชีแ้จงแต่ละสถานทีใ่นโปรแกรม 
 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    
 ค่ามคัคุเทศกท์ีค่อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
 ค่าเบีย้ประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางท่องเทีย่วต่างประเทศ วงเงนิประกนัสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตาม
กรรมธรรม)์  

 

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
× ค่าใชจ้่ายส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซกัรดี ค่ามนิิบารใ์น

หอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบุในรายการ 
× ค่าทปิพนกังานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนียม 30,000วอน ต่อ ทรปิ ต่อ ลูกคา้ ผูเ้ดนิทาง 

1 ท่าน รวมไปถงึเดก็ ยกเวน้เดก็อายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (INFANT) ทัง้นี้ท่านสามารถใหม้ากกวา่นี้ไดต้าม
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ความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ก่อนเดนิทางทุกท่าน ที่
สนามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มนี ้าหนักเกนิกว่าที่สายการบินนัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาด
มาตรฐาน  

× ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ัง่บนเครื่องบนิตามความตอ้งการเป็นกรณพีเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัสายการบนิ 
และ รุ่นของเครื่องบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึ่งอาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยู่ทีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

× ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครื่องบนิไปแลว้ 
× ภาษมีูลค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% กรณตีอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 
× ค่าธรรมเนียมการขอวซ่ีาท่องเที่ยว กรณีที่สถานทูตแจ้งให้ยื่นขอวซ่ีาแบบกะทนัหนัก่อนเดนิทางตามจรงิ ประเทศ

เกาหลีใต้ อนุญาตใหท้่านทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทย และมวีตัถุประสงคเ์ดนิทางไปประเทศเกาหลใีต ้เพื่อการท่องเทีย่ว 
ไม่จ าเป็นตอ้งยื่นขอวซ่ีา โดยสามารถพ านกัไดไ้ม่เกนิ 90 วนั ต่อครัง้ 

 

เง่ือนไขการจอง และ การช าระเงิน 
- กรุณาท าการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ก่อนออกเดนิทาง พร้อมช าระเงนิมดัจ าครัง้ที่ 1 ท่านละ 15,000 บาท 

หลงัจากส่งเอกสารยนืยนัการจอง 2 วนั ตวัอย่างเช่น ท่านจองวนันี้ กรุณาช าระเงนิในวนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. 
เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมตัทินัท ีหากยงัไม่ได้รบัยอดเงนิตามเวลาที่ก าหนด และหากท่านมคีวามประสงค์
จะตอ้งเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นตอ้งท าจองเขา้มาใหม่ นัน่หมายถงึวา่ กรณทีีม่ีควิรอ (WAITING LIST) กจ็ะ
ใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ ตามล าดบั เนื่องจากทุกพเีรยีด เรามทีีน่ัง่ราคาพเิศษจ านวนจ ากดั 

- กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลืออย่างน้อย 20 วนั ก่อนออกเดินทาง หากท่านไม่ช าระภายในระยะเวลาที่ที่บริษทั
ก าหนด ทางบรษิทัจะถอืวา่ท่านสละสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถคนืเงนิมดัจ าใหท้่านใดไมว่า่
ส่วนในส่วนหนึ่งกต็าม 

- กรณีลูกค้าท 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 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบรกิารที่ช าระมาแล้วทัง้หมดทัง้นี้ 

ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ช าระแล้วเนื่องในการเตรียมก ารจัดการน าเที่ยวให้แก่
นกัท่องเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ัง่ตัว๋เครื่องบนิ การจองทีพ่กั ฯลฯ 
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- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบ และ คนืค่าทวัร์ส่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น เช่น สถานทูต
ปฏเิสธวซ่ีา ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ฯลฯ 

- กรณตีอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชือ่) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วนั ก่อนออก
เดนิทาง กรณีแจ้งหลงัจากเจา้หน้าที่ออกเอกสารเรยีบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ
เรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัช่วงพเีรยีดวนัที่เดนิทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็น
ส าคญัดว้ย กรุณาสอบถามกบัเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

- กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพเีรียดวนัเดินทาง (เลื่อนวนัเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการหกัค่าใช้จ่ายการ
ด าเนินการต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิส าหรบัการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไม่วา่กรณใีดๆทัง้สิน้ 

- สายการบิน THAI AIRWAYS ขอสงวนสิทธิส์ าหรบัท่านที่จะเปลี่ยนแปลงผู้เดินทาง กรณีออกบตัรโดยสาร (ตัว๋
เครื่องบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ไม่สามารถยกเลกิหรอืเปลีย่นแปลงได้ทุกกรณ ีจะตอ้งซื้อบตัรโดยสารใบใหม่ (หากมทีีว่า่ง) 
เท่านัน้ โดยทางบริษัทจะออกตัว๋เครื่องบินก่อนออกเดินทางอย่างน้อย 10 -15 วนั ก่อนเดินทาง ทัง้นี้ข ึ้นอยู่กบั
กระบวนการการด าเนินการของแต่ละคณะเท่านัน้ 
 

เง่ือนไขส าคญัอ่ืนๆท่ีท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 

- คณะจะสามารถออกเดนิทางได้ตามจ าเป็นต้องมขีึน้ต ่า อย่างน้อย 25 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด คณะจะไม่สามารถ
เดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษิทัยนิดทีีจ่ะประสานงาน 
เพื่อใหทุ้กท่านเดนิทางตามความประสงคต์่อไป  

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพเีรียดวนัอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯ 
จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาตดิต่อเจา้หน้าที่
เป็นกรณพีเิศษทุกครัง้หากท่านลางานแลว้ไม่สามารถเปลีย่นแปลงได ้

- กรณีที่ท่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร์ , ตัว๋รถไฟ) กรุณาตดิต่อ
สอบถามเพื่อยนืยนักบัเจา้หน้าทีก่่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวนัและเวลาเดนิทางได้ 
เพราะมบีางกรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี่ยนไฟล์ทบนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจ้งใหท้ราบล่วงหน้า ทัง้นี้ข ึน้อยู่
ก ับฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นส าคญัเท่านัน้ สิ่งส าคญั ท่านจ าเป็นต้องมาถึง
สนามบนิเพื่อเชค็อนิก่อนเครื่องบนิ อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนนี้หากเกดิความเสยีหายใดๆบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์
ในการไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

- กรณทีีท่่านเป็นอสิลาม ไม่ทานเนื้อสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 
- กรณผีูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร์ (WHEEL CHAIR) กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างน้อย 

7 วนัก่อนการเดินทาง หรือตัง้แต่ที่ท่านเริ่มจองทวัร์ เพื่อให้ทางบริษัทประสานงานกบัสายการบินเพื่อจดัเตรยีม
ล่วงหน้า กรณมีคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

- กรุณาส่งรายชื่อผูเ้ดนิทาง พร้อมส าเนาหน้าแรกของหนงัสอืเดนิทางทุกท่านให้กบัเจ้าหน้าทีห่ลงัจากช าระเงนิกรณทีี่
ท่านเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรุณาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ 
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- กรณีที่ออกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบร้อยแล้ว มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไม่วา่
ส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางให้ทางบรษิัทเพื่อใชใ้นการออกบตัร
โดยสาร 

- หลงัจากท่านช าระค่าทวัร์ครบตามจ านวนเรยีบรอ้ยแล้ว ทางบรษิทัจะน าส่งใบนดัหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางให้
ท่านอย่างน้อย 3 หรอื 5 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

- อตัราทวัรน์ี้ เป็นอตัราส าหรบับตัรโดยสารเครื่องบนิแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟลท์ วนั ไป หรอื 
กลบัส่วนใดได้ จ าเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามก าหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาตดิต่อเจ้าหน้าที่
เป็นกรณพีเิศษ 

- ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลูกคา้ทีไ่ม่รูจ้กักนัมาก่อน เชน่ กรณทีีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นตอ้งช าระค่า
หอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ 

- หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายุใชง้านไดค้งเหลอืไม่น้อยกวา่ 6 เดอืน ณ วนักลบั  
- ส าหรบัลูกคา้ทีเ่ดนิทาง 3 ท่าน และ ตอ้งการพกัหอ้งส าหรบั 3 ท่าน อาจมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิไดใ้นบางกรณ ีขึ้นอยู่กบั

โรงแรมที่คณะนัน้ๆพกัว่ามหี้องรอบรบัส าหรบั 3 ท่าน หรอื (TRIPLE ROOM) หรอืไม่ กรณีไม่ม ีท่านจ าเป็นจะตอ้ง
ช าระค่าใชจ้่ายเพิม่ (พกัเดีย่ว) ตามจรงิ ยกเวน้เดก็ทีม่อีายุต ่ากวา่ 12 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั 

- ฤดูหนาวในต่างประเทศ มขีอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเรว็กว่าปกต ิสี่โมงเยน็กจ็ะเริม่มดืแล้ว สถานที่ท่องเที่ยว
ต่างๆ จะปิดเร็วกว่าปกต ิประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมีสถานที่ท่องเที่ยว
กลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลื่นไดต้อ้งใชค้วามระมดัระวงัในการเดนิเป็นอย่างสูง หรอื ใชร้องเทา้ทีส่ามารถเดนิบน
หมิะได ้แวน่กนัแดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหมิะจะสวา่งสะทอ้นเขา้ตา อาจท าใหร้ะคายเคอืงตาได้ 

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการทาง
การเมอืง การล่าชา้ของสายการบนิ เงื่อนไขการให้บรกิารของรถในแต่ละประเทศ เป็นต้น โดยส่วนนี้ทางบรษิทัจะ
ค านึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั หากกรณทีีจ่ าเป็นจะตอ้งมคี่าใชจ้่ายเพิม่ ทางบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า  

- เนื่องจากการเดนิทางท่องเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบรษิทั
จงึขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรบัเงนิคนืได้ในบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ท่านไม่ต้องการได้รบับริการ 
หากระหวา่งเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่วา่ดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบริษทัขอสงวนสทิธิใ์น
การไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายไม่วา่ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่าน เนื่องจากทางบรษิทัไดท้ าการจองและถูกเกบ็ค่าใชจ้่ายแบบ
เหมาจ่ายไปล่วงหน้าทัง้หมดแลว้ 

- หากวนัเดนิทาง เจา้หน้าทีส่ายการบนิ หรอื ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนงัสอืเดนิทาง  
(พาสปอร์ต) ของท่านช ารุดแม้เพียงเล็กน้อย เช่น เปียกน ้า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มีหน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มี
กระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มรีอยแยกระหวา่งสนัของเล่มหนงัสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไม่วา่กรณใีดๆทัง้สิน้ ทาง
สายการบนิ หรอื เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง  มสีทิธิไ์ม่อนุญาตใหท้่านเดนิทางต่อไปได้ ดงันัน้กรุณา
ตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านให้อยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีช ารุด กรุณาตดิต่อ
กรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อท าหนังสอืเดนิทางฉบบัใหม่ โดยใชฉ้บบัเก่าไปอ้างองิ และ ยนืยนัด้วย 
พรอ้มกบัแจง้มาทีบ่รษิทัเรว็ทีสุ่ด เพื่อยนืยนัการเปลีย่นแปลงขอ้มูลหนงัสอืเดนิทาง หากท่านไดส้่งเอกสารมาทีบ่รษิทั
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เรยีบร้อยแล้ว กรณีที่ยงัไม่ออกบตัรโดยสาร (ตัว๋เครื่องบนิ) ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่มคี่าใชจ้่าย แต่หากออก
บตัรโดยสาร (ตัว๋เครื่องบนิ) เรยีบร้อยแล้ว ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึ่ง
โดยส่วนใหญ่ตัว๋เครื่องบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วนั ทัง้นี้ข ึ้นอยู่กบักระบวนการและ
ขัน้ตอนของแต่ละคณะ 

- เกีย่วกบัทีน่ัง่บนเครื่องบนิ เนื่องจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพเิศษ) สายการบนิ ขอสงวน
สทิธิใ์นการเลอืกที่นัง่บนเครื่องบนิ กรณีลูกค้าเดนิทางด้วยกนั กรุณาเชค็อนิพร้อมกนั และ สายการบนิจะพยายาม
ทีสุ่ดใหท้่านไดน้ัง่ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีสุ่ด  

- ขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัหอ้งพกัในโรงแรมที่พกั เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึ
อาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งพกัเดีย่ว (SINGLE) และหอ้งคู่ (TWIN/DOUBLE) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (TRIPLE) จะ
แตกต่างกนั บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละชัน้กนั (ไม่ตดิกนัเสมอไป) 

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

ประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาต ิ, การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รบัผดิชอบของบรษิทั  

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายระหวา่งการเดนิทาง ไม่วา่กรณใีดๆกต็าม 
และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิ กรณที่านลมืสิง่ของไวท้ี่โรงแรมและจ าเป็นตอ้งส่งมายงัจุดหมาย
ปลายทางตามทีท่่านตอ้งการ  

- รายการนี้ เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครัง้หนึ่ ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พักใน
ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึ่งอาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 

** เม่ือท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึงกต็าม ทางบริษทัฯ จะถือว่า
ท่านได้ยอมรบัเง่ือนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว ** 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 
 


