
 
  



 
 

  



 
 

Day 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภมู ิ

Day 2 ท่าอากาศยานอินชอน เกาหลใีต้ - ล่องเรือสู่เกาะนามิ - เทศกาลโคมไฟ 

 

 

 
 

 
 
 
 

  
 

 

 

 

 

05.40น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานอินชอน เกาหลีใต ้(เวลาทอ้งถ่ินเร็วกวา่ไทย 2 ชม.) 

เช้า          บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (เซ็ทคมิบับ)  

น ำท่ำนลอ่งเรือสู ่เกาะนามิ ตัง้อยู่กลำงทะเลสำปชองเพียงเกำะแห่งนีมี้  ช่ือเสียงในดำ้นทศันียภำพทำงธรรมชำตท่ีิสวยงำมและไดร้บัควำม
นิยมมำกจำกกระแสควำมโด่งดงัของภำพยนตรซี์รียเ์รื่องเพลงรกัในสำยลมหนำวอีกทัง้ยังถูกก ำหนดใหเ้ป็น UNICEF Child Friendly Park 
แห่งแรกของ 

 

วนัท่ี โปรแกรมทวัร์ อาหาร โรงแรม 
เชา้ เท่ียง เยน็ 

1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
  

 

 

2 ท่าอากาศยานอินชอน เกาหลีใต ้- ล่องเรือสู่เกาะนามิ - เทศกาลโคมไฟ  เซ็ตคิมบบั ทคัคาลบี้  ชาบู ชาบ ู Hotel Villa Suite 

หรือเทียบเท่า ★★★ 

3 ฟาร์มสตรอวเ์บอร์ร่ี ออร์แกนิก - สกีรีสอร์ท กิจกรรมลานหิมะ - สวนสนุกเอ
เวอร์แลนด ์– พิพิธภณัฑส์าหร่าย -  ช็อปป้ิงดิวต้ีฟรี ยา่นเมียนดง  

 หมูย่างเกาหลี อิสระยา่น
เมียงดง 

Ramada Hotel 

หรือเทียบเท่า ★★★ 

4. คอสเมติกช็อป – ศูนยสุ์ขภาพน ้ามนัสนเข็มแดง สมุนไพรโสม ฮ็อกเก็ตนามู  
พระราชวงัเคียงบก - คลองชองกเยชอน - ช็อปป้ิงฮงแด คาเฟ่แฮร่ีพอตเตอร์ 

 ไก่ตุ๋นโสม อิสระยา่น 
ฮงแด 

Remada Hotel 

หรือเทียบเท่า ★★★ 

5. มหาวิทยาลยัอีฮวา - ฮุนไดพรีเมียมเอาทเ์ล็ต - ร้านละลายเงินวอน ซุปเปอร์
มาร์เก็ต - ท่าอากาศยานอินชอน – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  

 อิสระเอาท์
เลต็ 

 

 

ขาไป LJ 004 BKK-ICN  เวลำ 22.25น. – 05.40น. 

ขากลบั LJ 003 ICN-BKK เวลำ 17.10น. – 21.10น. 
สมัภำระโหลดใตเ้คร่ือง 20 KG./ 1 ชิน้ ถือขึน้เครื่อง 10 KG. บรกิำร Snack บนเครื่อง   

(อำจมีกำรเปล่ียนแปลงขึน้อยู่กบัสำยกำรบิน) 

19.00 น. พรอ้มกนั ณ  อำคำรผูโ้ดยสำรระหวำ่งประเทศชัน้ 4 สำยกำรบิน จินแอร ์โดยมีเจำ้หนำ้ท่ีของบรษิัทฯ 

               คอยใหก้ำรตอ้นรบัและอ ำนวยควำมสะดวก  

22.25 น.  บินลดัฟำ้สู ่กรุงโซล โดย สำยกำรบิน จินแอร ์เท่ียวบินท่ี LJ 004 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทศกาลโคมไฟ เทศกาลท่ีเรียกว่าเป็นของคู่กนักบัฤดูหนาวเลยก็คือ เทศกาลประดบัแสงไฟในสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆนัน่เองท่ีประเทศ
เกาหลีเองก็มีงานประดบัไฟสุดยิง่ใหญ่แห่งหน่ึงใกลก้บักรุงโซล 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ฤดหูนำว เป็นช่วงท่ีเกำะนำมขิำวโพลนไปดว้ยหิมะ ตน้ไมท่ี้มีหิมะเกำะอยู่ทำใหเ้กำะนำมิน่ำหลงใหลไปอีกแบบ มีกองไฟสมุไวร้อบเกำะใหไ้ดไ้ป

ผงิไฟกนั กิจกรรมบนเกำะช่วงนีก้็มีทัง้กำรป้ันมนษุยห์ิมะและกำรเลน่กระดำนเล่ือน ฤดนีูต้อ้งหำ้มพลำดกำรไปทำนอำหำรรอ้นๆ เช่น ซำลำเปำ

ถั่วแดงหรือแพนเคก้สอดไสน้ำ้เช่ือมอุ่นๆ รบัรองวำ่ช่วยคลำยหนำวกนัไดท้นัใจเลยทีเดียว ช่วงเดือนธนัวำคม - เดือนมกรำคม  

ฤดใูบไมผ้ล ิพืน้ท่ีบนเกำะบำงสว่นท่ีถกูยอ้มไปดว้ยสีชมพขูองดอกพอ็ดกดหรือดอกซำกรุะของเกำหลี เป็นช่วงท่ีเตม็ไปดว้ยดอกซำกรุะสีชมพู

บำนสะพรั่ง สวยงำมและโรแมนตกิ รบัรองวำ่จะทำใหต้กหลมุรกัเกำะนำมแิห่งนีแ้น่นอน ช่วงเดือนมีนำคม – เดือนเมษำยน 



 
 

Day 3 ฟาร์มสตรอว์เบอร์ร่ี ออร์แกนิก - สกีรีสอร์ท กิจกรรมลานหิมะ - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - พพิิธภณัฑ์สาหร่าย 

ช็อปป้ิงดิวตีฟ้รี ย่านเมียนดง 
 

ค า่   บริการอาหารค า่ ชาบู ชาบู สไตล์เกาหล ี                                                    

พัก : Hotel Villa Suite ระดับ 3 ดาว หรือเทยีบเท่า 

 

 

 

เช้า    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดินทางสู่ ฟารม์สตรอวเ์บอรร่ี์ ออรแ์กนิก เชิญล้ิมรสสตรอเบอร์ร่ีของเกาหลีสดๆในบรรยากาศภายในไร่สตรอเบอร์ร่ีอยา่ง
แทจ้ริง ความสนุกในการเก็บสตรอวเ์บอร่ีนั้น คือ การท่ีไดมี้โอกาสเลือกและล้ิมรสลูกสตรอวเ์บอร์ร่ีอนัแสนหอมหวานจากตน้ดว้ยตวัเอง 

จากนั้นเดินทางไปยงั สกี รีสอรท์ กิจกรรมลานหิมะ  
ซ่ึงเป็นหน่ึงในสกีรีสอร์ทท่ีสวยงามท่ีสุดในประเทศเกาหลีใต ้ 

เพลิดเพลินไปกบักิจกรรมต่าง ๆ มากมาย อาทิ สกี สโนวบ์อร์ด  

กระดานเล่ือน หรือจะแค่แวะมาเท่ียวชมก็ไดเ้ช่นกนั รีสอร์ท 

แห่งน้ีถูกลอ้มรอบดว้ยป่าเขียนชอุ่มและแม่น ้ าอนังดงาม  

 

 

 

ไม่รวมค่าอุปกรณ์การเล่นสกี, ครูฝึกรวมทั้งสโนวส์เลดและกระเชา้ลิฟท ์ค่าเช่าอุปกรณ์สกี 50,000 วอน สโนบอร์ด  
ประมาณ 30,000 – 40,000 วอนต่อเช็ด สโนสเลคประมาณ 12,000 วอนต่อเช็ด กระเชา้ลิฟทส์ าหรับท่านท่ีเล่นสกี คร่ึงวนั ประมาณ 40,000 วอน/
ต่อท่าน (ท่านสามารถฝากไกดท์อ้งถ่ินซ้ือบตัร ไม่รวมในราคาทวัร์ ราคาอาจจะมีการเปล่ียนแปลง โปรดสอบถามท่ีไกดน์ าเท่ียวอีกคร้ัง)  
 

เทีย่ง           บริการอาหารเทีย่ง ชาบู ชาบู สไตล์เกาหล ี                                                    

 



 
 

 Day4 คอสเมติกช็อป – ศูนยสุ์ขภาพน ้ามนัสนเข็มแดง สมุนไพรโสม ฮ็อกเก็ตนามู  พระราชวังเคียงบก - คลองชองกเยชอน 
- ช็อปป้ิงฮงแด คาเฟ่แฮร่ีพอตเตอร ์

สวนสนุกเอเวอรแ์ลนดด์ินแดนมหัศจรรย ์สวนสนุก
ขนำดใหญ่และดีท่ีสดุของเกำหลีใต ้ถูกขนำนนำมว่ำ ดิสนียแ์ลนดเ์กำหลี 
ตัง้อยู่ท่ำมกลำงหุบเขำ ครบครนัดว้ยโซนเครื่องเล่นนำนำชนิด อำทิเช่น 
สเปสวร ์รถไฟเหำะ หนอนสะบดั ชมสวนดอกไมซ้ึ่งก ำลงับำนสะพรั่งอวด
สีสันเต็มสวนกิจกรรมแสนสนุกมำกมำย และสวนสัตวซ์ำฟำรีท่ีพร้อม
ใหบ้ริกำรกำรนัตีดว้ยยอดผูเ้ขำ้ชมมำกกว่ำ 7 ลำ้นคนต่อปี ชมกิจกรรม
และกำรแสดงตำ่งๆ ดว้ยบตัรเขำ้ชมแบบไมจ่  ำกดัจ ำนวนรอบ  
(ไมร่วมบตัร)หำกสนใจกรุณำแจง้ในวนัจอง (ส  ำหรบัท่ำนท่ีไมเ่ขำ้สวนสนุก 
อิสระเก็บภำพบรรยำกำศบรเิวณดำ้นนอกรอบสวนสนกุตำมอธัยำศยั) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช็อปป้ิงดิวตีฟ้รี ย่านเมียนดง หำกท่ำนตอ้งกำรทรำบวำ่แฟชั่นของเกำหลี 

กำ้วลำ้นำสมยัเพียงใดท่ำนจะตอ้งมำท่ีเมียงดงแห่งนีพ้บกบัสนิคำ้วยัรุน่ อำทิ  

เสือ้ผำ้บรุุษ-สตรี เครื่องส  ำอำงดงัๆ  

ค า่  อสิระย่านเมยีนดง   พัก : Ramada Hotel ระดับ 3 ดาว หรือเทยีบเท่า 

 

 

 

 

 

พิพิธภณัฑส์ำหรำ่ย จัดแสดงเรื่องรำวต่ำงๆของกำรทำสำหร่ำยและ
ประวตัิควำมเป็นมำตน้ก ำเนิดของกำรผลิตสำหร่ำย ใหท้่ำนจะไดเ้ลือก

ชิมผลิตภัณฑท่ี์ทำจำกสำหร่ำยหลำกหลำยรสชำติใหล้ิม้ลองและเลือก

ซือ้ ศูนยส์มุนไพรโสมเกำหลี หรือรำชำแห่งมวสมนุไพร ในตำรำยำ
แผนโบรำณจีนระบุว่ำโสมเป็นสมนุไพรท่ีช่วยเสริมควำมแข็งแรงให้แก่

ระบบย่อยอำหำรและปอด ช่วยทำใหจ้ิตใจสงบและเพิ่มพละกำลังโดย

สว่นรวมสรรพคณุทำงกำรแพทย ์ช่วยบ ำรุงหวัใจ  



 
 

 เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

คอสเมติกช็อป ให้ท่ำนเลือกซื ้อคอสเมติกหลำกย่ีห้อ
คุณภำพท่ีผู้หญิงชำวเกำหลีทั้งสำวทั้งไม่สำวแล้วให้ควำม

สำคญักับเรื่องผิวหนำ้ค่อนขำ้งมำก โดยเฉพำะในกลุ่มบำรุงผิว

พืน้ฐำน Skin Care และเคร่ืองส ำอำงผสมสมนุไพร 

 

 

ศูนยสุ์ขภาพน ้ามนัสนเข็มแดง สมุนไพรโสม 

น ำ้มันใบสนเข็มแดงเกำหลีเป็นควำมลับควำมงำม

ของธรรมชำติชีวิตยืนยำว ตำ้นริว้รอย ในญ่ีปุ่ น และเกำหลีมำ

เป็นพันปี ใบสนเข็มแดงเกำหลีเป็นตน้ไมท่ี้มีควำมพิเศษมำก 

เพรำะมีค่ำสำรอำหำรสงู ไดแ้ก่ คลอโรฟิลล ์ธำตเุหล็ก เบตำ้แค

โรทีน โปรตีน วิตำมิน A และรูติน และน ำ้มนัสนมีสำรต่อตำ้น

อนุมูลอิสระ ลดอัตรำควำมเส่ียงในกำรก่อให้เกิดโรคมะเร็ง 

ชะลอควำมแก่ชรำ และปอ้งกนัโรคแทรกซอ้นในกระแสเลือด 

ศูนยส์มุนไพรฮ็อกเก็ตนามู สมุนไพรเกรด A ที่

ทางรัฐบาลเกาหลีสนับสนุนให้คนเกาหลีได้ทานแต่ของ
ระดบัพรเีมี่ยม ช่วยลดอาการเมาค้างได้ดี ด้วยการขบัแอลกอ
ฮอรอ์อกจากร่างกายลด-ต่อต้านอนุมลูอสิระ  

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั เมนู ไก่ตุ๋นโสม 

พระราชวังเคียงบก  ตัง้อยู่ท่ีตอนเหนือของโซลประเทศเกำหลีใต ้ เป็นหนึ่งในหำ้พระรำชวงัใหญ่ท่ีสรำ้งขึน้โดยรำชวงศโ์ชซอน สรำ้งขึน้ในปี 

ค.ศ. 1394 โดยช็อง โด-จ็อน และไดก้ลำยเป็นพระรำชวงัหลวงหรือวงัหลกัส ำหรบัประทับว่ำรำชกำรของกษัตริย์และเหล่ำเชือ้พระวงศข์อง

เกำหลีมำ 

  

  

 
 
 
  

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B8%A5
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%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%8A%E0%B8%8B%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%87_%E0%B9%82%E0%B8%94-%E0%B8%88%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%99


 
 

Day 5 มหาวิทยาลยัอีฮาวา - ฮุนไดพรีเมียมเอาท์เล็ต - ร้านละลายเงินวอน ซุปเปอร์มาร์เก็ต - ท่าอากาศยานอินชอน  

           ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ

 

 

 

 

 

 

 

ช้อปป้ิงย่านฮงแด เป็นย่ำนท่ีอยู่ใกล้ๆ กับมหำวิทยำลยัฮงอิก มีผับ 
บำร ์คำเฟ่ รำ้นอำหำรมำกมำยตำมตรอกซอกซอยแทบทุกแห่ง จึงท ำให้

ท่ีน่ีเป็นสีสนัของกรุงโซลท่ีนักท่องเท่ียวนิยมมำท่องเท่ียวไม่ขำดสำยทั้ง

กลำงวนัและกลำงคืน  

เอำใจแฟนคลบั แฮร่ีพอตเตอร ์ถึงย่ำนฮงแดเลยคำ่เฟ่ใหมก่ลำงใจกรุง
โซลแห่งนี ้มีทั้งหมด 4 ชั้นเลย แถมยังมีมุมถ่ำยรูปเก๋ๆและพร็อพต่ำงๆ 

มำกมำย ไม่ว่ำจะเป็นชุดคลุมหรือผ้ำพันคอของทั้ง 4 บ้ำนพร้อมไม้

กำยสทิธิ ์

ค ำ่  อิสระย่ำนฮงแด  

พัก : Ramada Hotel ระดับ 3 ดาว หรือเทยีบเท่า 

 

 

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

มหาวิทยาลัยอีฮวา ตั้งอยู่ในย่านซอแดมุน กรุงโซล เป็นมหาวิทยาลยัแห่งแรกส าหรับนักศึกษาหญิงท่ีมีความทนัสมยัมาก ก่อตั้งข้ึนในปี 
1866 โดยมิชชันนารีชาวอเมริกนั ท่ีช่ือ Mary F. Scranton ซ่ึงมีความเช่ือว่า ผูห้ญิงทุกคนมีคุณค่าพอให้นับถือเคารพ โดยค าว่า  “อีฮวา” นั้น

หมายถึงตน้แพรท่ีออกดอก ในบางคร้ังใชส่ื้อถึงกลุ่มผูห้ญิง และท่ีส าคญั ไดเ้ลือกใชค้  าว่า Womans แทน Women ดว้ย 
 
 
 
 
 

คลองชองกเยชอน หรือเรียกอีกช่ือหน่ึงว่า คลองชองเกชอน หรือ ชองเคยอน เป็นคลองท่ีมีมาตั้งแต่สมยัโบราณตั้งแต่ยคุของราชวงศโ์ชชอน 
มีอายมุากกว่า 600 ปี ความยาวประมาณ 11 กิโลเมตร ไหลผา่นกลางกรุงโซล แหล่งชอ้ปป้ิงแหล่งปลอดภาษี สินคา้แบรนดเ์นม อาทิ นาฬิกา,

แว่นตา,เคร่ืองส าอางกระเป๋า,กลอ้งถ่ายรูปหรือจะเป็นน ้าหอม ราคาถูกกว่าประเทศไทยประมาณ 2 ถึง 3 เท่า และบางรุ่นไม่มีขายในประเทศไทย 

และมีรองเทา้หลากหลายแบรนดด์งัให้เลือกมากมาย อาทิเช่น ADIDAS, NIKE, NEW BALANCE, VANS, CONVERSE, FILA เป็นตน้  



 
 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ ฮุนได พรีเมี่ยม เอาทเ์ล็ต ชอ้ปป้ิงเอาทเ์ลต็ขนาดใหญ่ของฮุนได รา้นสนิค้าแบรนเนมระดบัโลกมากมาย
หลายพนัรา้นคา้อิสระชอ้ปป้ิง ละลายเงนิวอนทีซ่ปุเปอรม์ารเ์ก็ต มีสินคา้ต่างๆ มากมายให้เลือกซ้ือหาเป็นของฝาก เช่น กิมจิ บะหม่ีก่ึง
ส าเร็จรูป สาหร่าย ขนมขบเค้ียว ลูกอม ผลไมต้ามฤดูกาลและของท่ีระลึกต่างๆ 
 

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง เพ่ือไม่เป็นกำรรบกวนเวลำช้อปป้ิง อิสระเอำท์เลต็ 

น าท่านเดินทางสู่... สนามบินอนิชอน เพ่ือเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ 

17.10 น.  เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน จินแอร ์เท่ียวบินท่ี LJ 003 

21.10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 

 

 
  

หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัร์ โรงแรม ร้านอาหารตามความเหมาะสมเพ่ือให้สอดคล้องกบัสายการบิน 
สภาพอากาศ การจราจร ณ วนัทีเ่ดินทาง ทั้งนีเ้ราจะค านึงถึงลูกค้าส่วนใหญ่เป็นหลกั  

หากลูกค้าท่านใดทีต้่องออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน รถทวัร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าทีก่ารท าการออกตัว๋ เน่ืองจากสายการบินอาจมกีาร
ปรับเปลีย่นไฟท์ หรือ เวลาบิน 

 

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลเกาหลใีต้ร่วมกับการท่องเที่ยวเกาหลีใต้ เพ่ือโปรโมทสินค้าในนามของร้านรัฐบาล คือ 
ศูนย์สมุนไพรโสม ศูนย์สมนุไพรฮ็อตเก็ตนามู ศูนย์สุขภาพน ้ามันสนเข็มแดง ศูนย์เวชส าอางค์ (คอสเมติค) พลอยอเมทิส 

และร้านค้าปลอดภาษี (ดวิตีฟ้รี) ซ่ึงจ าเป็นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์ 
ทางบริษัทฯ จึงขอเรียนว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจ าเป็นต้องรบกวนทกุท่านแวะชม หากประสงค์จะซ้ือหรือไม่ซ้ือขึน้อยู่กับความพึง

พอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มกีารบังคบัใดๆ ทั้งส้ิน 
- ทัวร์คร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเทีย่วเป็นหมู่คณะเท่าน้ัน ถ้าลูกค้าท่านใดต้องการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร์ โดยไม่ลงร้าน 

ช็อปป้ิงตามที่ระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จ าเป็นต้องขอคดิค่าใช้จ่ายเพิ่ม 100 USD/ต่อท่าน/ต่อร้าน 
 



 
 

อตัราค่าบริการ 
 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่ 

พกั2-3ท่าน/ห้อง 
(ราคาต่อท่าน) 

เดก็อายุ 3 - 6 ปี 
ไม่มเีตียง 

(ราคาต่อท่าน) 

พกัเดีย่วเพิม่ 
(ราคาต่อท่าน) 

04 – 08 มกราคม 66 19,977.-  18,977.- 6,977.- 
12 – 16 มกราคม 66 22,977.- 21,977.- 6,977.- 

28 มกราคม - 01 กมุภาพนัธ์ 66  23,977.- 22,977.- 6,977.- 
03 – 07 กมุภาพนัธ์ 66 23,977.- 22,977.- 6,977.- 
08 – 12 กมุภาพนัธ์ 66 23,977.- 22,977.- 6,977.- 
10 – 14 กมุภาพนัธ์ 66 23,977.- 22,977.- 6,977.- 
17 – 21 กมุภาพนัธ์ 66 23,977.- 22,977.- 6,977.- 
22 – 26 กมุภาพนัธ์ 66 23,977.- 22,977.- 6,977.- 
02 – 06 มนีาคม 66 25,977.- 24,977.- 6,977.- 
03 – 07 มนีาคม 66 25,977.- 24,977.- 6,977.- 



 
 

 



 
 

 



 
 

 


