
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KXJ101 LOVE JUNG KOREA... ทวัรเ์กาหล ี5วนั 3คนื 
เดนิทางโดยสายการบนิ Thai AirAsia X (XJ)  

นํ #าหนกักระเป๋า 20 Kg. Carry on 7 Kg. เดนิทางเดอืนมถินุายน - สงิหาคม 2565 
อิ#มอรอ่ยจดัเต็ม!!!อาหารเกาหล ี(ไกตุ่น๋โสมเกาหล,ีชาบ,ูหมผูดัซอสเกาหล,ีซุปกมิจ)ิ 

พกัโรงแรม ซูวอน 1 คนื โซล 2  คนื (ยา่นชอ้ปปิ# ง) 
“สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์ดสินยีแ์ลนดเ์กาหล”ี 

ซงโดเซนทรลัพารค์ เวนสิเกาหล ีป้อมฮวาซ็อง หมูบ่า้นโบราณบกุชอนฮนัอก พระราชวงัเคยีงบ็อค 
สวนสาธารณะฮานลึ เทีBยวชมพพิธิภณัฑส์าหรา่ยพรอ้มใสชุ่ดฮกับก ถนนกาโรซูกลิ  

หอคอย N Seoul Tower  ถา่ยรปูที< 934 King's cross คาเฟ่ ธมีแฮรร์ ี< พอตเตอร ์ถา่ยรปูสดุชคิยา่นยอนนมัดง  
 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
(บาท) 

ราคาเด็ก  พกัเดีBยว/เดนิทาง 
ทา่นเดยีว เพิBม 

(บาท) 

ทีBน ัBง หมายเหต ุ

31-04 มถินุายน 2565 18,999  
 
 
 
 
 
 

 
ไมม่รีาคา

เด็ก 

 
 
 
 
 
 

 
 

4,500 

25  
07-11 มถินุายน 2565 17,999 25  
14-18 มถินุายน 2565 18,999 25  
21-25 มถินุายน 2565 18,999 25  
28-02 กรกฎาคม 2565 17,999 25  
05-09 กรกฎาคม 2565 18,999 25  
12-16 กรกฎาคม 2565 18,999 25  
19-23 กรกฎาคม 2565 18,999 25  
26-30 กรกฎาคม 2565 18,999 25  
02-06 สงิหาคม 2565 17,999 25  
09-13 สงิหาคม 2565 18,999 25  
16-20 สงิหาคม 2565 18,999 25  
23-27 สงิหาคม 2565 18,999 25  
30-03 กนัยายน 2565 18,999 25 

 
 

 



n FLIGHT 
DEPARTURE:  XJ700 BKK-ICN 02.45-10.05 
RETURN:         XJ701 ICN-BKK 11:15-15:15  
 
 

23.40 น. พรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศขาออกช ัfน 2  เคานเ์ตอร ์สาย
การบนิ Thai AirAsia X โดยมเีจา้หนา้ที4บรษัิทฯคอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวกดา้นเอกสาร ตดิแท็ก
กระเป๋า 

 
  
01.10 น.   นําทา่นเดนิทางออกสู ่ประเทศเกาหลใีต ้โดยสายการบนิ Asiana Airlines  เที<ยวบนิที<  OZ742 
 
 
02.45 น.   นําทา่นเดนิทางออกสู ่ประเทศเกาหลใีต ้โดยสายการบนิ Thai AirAsia X เที<ยวบนิที< XJ700 
10.05 น.   เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน ประเทศเกาหลใีต ้(เวลาทอ้งถิ4นเร็วกวา่ประเทศไทย 2ชั4วโมง  

กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเป็นเวลาทอ้งถิ4น เพื4อความสะดวกในการนัดหมาย) นําท่านผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืง
และศลุกากร หมายเหต:ุ เมื4อผา่นเขา้ประเทศเกาหลแีลว้นําทา่นตรวจโควดิแบบ RT-PCR Test (ทา่นละ 80,000 
วอน ไม่รวมในค่าทัวร)์ ตามนโยบายและกฏระเบยีบการเขา้ประเทศเกาหลใีตท้ี4ท่าอากาศยานนานาชาตอินิชอน 
หลงัจากนัdนพาทา่นเขา้เชค็อนิเขา้โรงแรมที4พักเพื4อรอผลตรวจ 3-5 ชั4วโมง  
จากนัdน นําทุกท่านเดินทางสู่  ซงโดเซนทรลั
พารค์ Songdo Central Park  เป็นสวนสาธารณะ 
ในบริเวณพืdนที4สีเขียวตรงกลาง ของย่านธุรกิจ
ร ะ ห ว่ า ง ป ร ะ เ ท ศ ซ ง โ ด แ ล ะ  ใ น เ มื อ ง อิ น
ชอน (Incheon)  สวนสาธารณะที4ไดรั้บแรงบันดาล
ใจ ในการสรา้งจากเซนทรัลพาร์ค ในมหานคร
นิวยอร์ก ของประเทศสหรัฐอเมริกา  สวนแห่งนีd
เปรียบเสมือนโอเอซสิธรรมชาตใินเมือง ซึ4งสรา้ง
ค ว า ม ผ ส ม ผ ส า น  ร ะ ห ว่ า ง เ ท ค โ น โ ล ยี  แ ล ะ
สภาพแวดลอ้มทางธรรมชาต ิสวนถกูรายลอ้มไปดว้ย 
อาคารทันสมัย และสถานที4ตา่งๆ กวา่ 106 แหง่ เชน่ 
Northeast Asia Trade Tower, Incheon Tower, 
โรง เ รียน , โรงพยาบาล, อพาร์ท เมน, อาคาร
สํานักงาน และสิ4งอํานวยความสะดวกตา่งๆ รวมไปถงึโรงแรมยอดนยิม สําหรับการพักอยา่งสงบ ในบรเิวณของสวน
แห่งนีdอกีหลายแห่ง จากนัdนนําทุกท่านไปอัพเดทแลนดม์ารค์ใหม่ที4คยองกโิด เวนสิเกาหล ี(Laveniche March 
Avenue) เมอืงกมิโป แหลง่ชอ้ปปิdงกลางแจง้ที4ไดแ้รงบนัดาลใจจาก คลองที4เวนสิ ศนูยก์ารคา้รมินํdาสไตลย์โุรปเริ4ม
จําหน่ายในยา่นใหมร่มิแมนํ่dา Gimpo Han ใหท้า่นสามารถเพลดิเพลนิกบัการชอ้ปปิdงและความโรแมนตกิไดท้ี4นี4ราว
กบัวา่คณุกําลงัเดนิทางไปเวนสิ ประเทศอติาล ี 

เที<ยง ä รบัประทานอาหารเที<ยง (มืfอที<1) แจยุกบ๊อกกมึ Jeyuk bokkeum หรอืหมูผัดซอสเกาหล ีรสชาตเิผ็ด
นดิๆหวานหน่อยๆ รับประทานคูก่บัขา้วสวยรอ้นๆ หรอืวางหมลูงบนผักสด พรอ้มดว้ยเครื4องเคยีงตา่งๆ  
ป้อมฮวาซ็อง (Hwaseong Fortress) ตั dงอยูท่ี4เมอืง
ซู ว็อน เ ป็น ป้อมปราการหินซอ้นและอิฐของ
ราชวงศ์โชซอนที4ลอ้มรอบใจกลางเมือง Suwon 
ของจังหวัด Gyeonggi-do สรา้งขึdนในช่วงปลาย
ศตวรรษที4 18 โดยกษัตรยิจ์องโจเพื4อจุดประสงคใ์น
การป้องกัน เพื4อสรา้งพืdนฐานทางการเมอืงใหม่และ
เ ป็ นที4 ฝั ง ศพของพร ะ ร าชบิด าของพร ะองค์
มกุฎราชกุมารจางฮอน กําแพงป้อมปราการขนาด
ใหญ่ซึ4งมีความยาว 5.74 กม. ลอ้มรอบพืdนที4 130 
เฮกตาร์และเป็นไปตามภูมปิระเทศของแผ่นดนิ ซู
วอนชอน ลําธารสายหลักในซวูอน ไหลผา่นใจกลาง
ป้อมปราการ ซึ4งไดรั้บการขึdนทะเบยีนเป็นมรดกโลก
ของ UNESCO ดว้ย มีระบบการจัดแสดงที4ทําให ้
เขา้ถงึสภาพและความเป็นอยู่ในยุคโจซอน (Joseon)ไดอ้ย่างดเียี4ยม นอกจากนีdยังมพีืdนที4กลางแจง้ที4จัดแสดง
เหมอืนกับหมู่บา้นเล็กๆในยุคโชซอนที4มขีา้วของเครื4องใชข้องจรงิวางใหเ้ห็นอยู่ดว้ย รวมถงึกระบวนการในการ
สรา้งป้อมปราการแหง่นีdดว้ย  

เย็น ä รบัประทานอาหารเย็น (มืfอที<2)  Kimchi Jjigae ซุปกมิจ ิเป็นเมนูพืdนบา้นของคนเกาหล ีและเราจะเห็น
อาหารชนดินีdจากซรีี4สเ์กาหลมีากมาย ทานพรอ้มกบัขา้วสวยรอ้นๆเขา้กนัดมีากๆ  

     ที<พกั: Suwon Korea Tourist Hotel 3* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
                ชื$อโรงแรมที$ทา่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วัน กอ่นเดนิทาง 
 
 

วนัที<สอง          ทา่อากาศยานสวุรรณภมู-ิทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน –ซงโดเซนทรลัพารค์-เวนสิเกาหล-ีป้อมฮวาซ็
องป้อมฮวาซ็อง                                                                                                                            ä อาหาร เที<ยง,เย็น 

                        

วนัที<หนึ<ง          ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ 



 
 
 
 
เชา้     ä รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มืfอที<3)  

นําท่านเดนิทางสู ่สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์Everland (รวมบัตรแลว้) ถูกขนานนามว่า ดสินยีแ์ลนดเ์กาหล ีสวน
สนุกเปิดในหุบเขาที4มชีื4อเสยีงมากที4สดุของประเทศ ภายในสวนสนุกประกอบไปดว้ยโซนต่าง ๆ 5 โซน ทัdงโซน 
American Adventure, Zoo Topia, Global Fair, Magic Land และ European Adventure การท่องเที4ยวภายใน
สวนสนุกแหง่นีd แนะนําวา่ ควรขึdนรถบสัทอ่งไปกบัโลกของสตัวป่์าซาฟาร ีชมไลเกอรแ์ฝดคูแ่รกของโลก ที4นี4ทา่นจะ
พบวา่เจา้ป่าสงิโตและเสอืสามารถอยูด่ว้ยกันไดอ้ยา่งเป็นสขุ และชมความน่ารักของหมทีี4สามารถสื4อสารกับคนขับ
ไดอ้ย่างดไีม่ว่าจะตัวใหญ่มากถงึใหญ่นอ้ย ท่านสามารถทดลองสนุกกับเครื4องเล่นนานาชนดิ เชน่ รถไฟเหาะ T-
Express หนอนสะบัดชารป์ โรงหนังสามมติ ิบา้นผสีงิ หมุนตลีังกาสองตลบ เป็นตน้ หรอืท่านสามารถเดนิไปชม
เทศกาลดอกไมท้ี4จัดไดอ้ยา่งสวยงามเป็นสวนขนาดใหญช่มดอกไมห้ลากสสีนัสวยงาม 

 
เที<ยง ä รบัประทานอาหารเที<ยงตามอธัยาศยั ทางบรษัิทมบีรกิารคปูองใหท้า่นละ 1 ใบ (มืfอที<4) 

 

นําทา่นนั4งกระเชา้ลอยฟ้า Namsan Cable Car สู ่ยอดเขานมั
ซาน Namsan Mountain อนัเป็นที4ตั dงของหอคอยเอ็นโซล N 
Seoul Tower ใหท้า่นเพลดิเพลนิชมทัศนียภาพที4สวยงามของ
แต่ละฤดูที4แตกต่างกัน และใหท้่านไดถ้่ายรูปและสัมผัสความ
น่ารักของวัยรุ่นเกาหล ีที4นยิมมาคลอ้งกญุแจไวด้ว้ยกันระเบยีง
ทกุดา้นของ SEOUL TOWER จงึเต็มไปดว้ยกญุแจหลากหลาย
ส ี(ไม่รวมคา่ลฟิท)์ ถงึเวลาพาทุกท่านตะลุยสูแ่หล่งชอ้ปปิdงที4
ไดช้ื4อวา่ใหญท่ี4สดุในเอเชยี นําทา่นไป ศนูยร์วมเครื<องสําอาง
แบรนด์ดงัเกาหลี เช่น ROJUKISS, LOTREE, LANEIGN, 
SULWASOO ใหท้า่นไดเ้ลอืกซืdอในราคาพเิศษ หลงัจากนัdน นํา
ทา่นไป สวนสาธารณะฮานลึ Haneul Park ถา่ยรปูสวย กลาง
ทุ่ ง ด อ ก ห ญ ้า เ ป็ น  1 ใ น  5 ส ว น ส า ธ า ร ณ ะ ใ น เ ข ต
ของ สวนสาธารณะเวริด์คพั (World Cup Park) ที4มีระบบ
นเิวศที4หลากหลาย ความพเิศษของสวนสาธารณะฮานลึแหง่นีd
คอืตั dงอยู่บนจุดที4สงูที4สดุในสวนสาธารณะเวริด์คัพ ดว้ยความ
สงูกว่าระดับนํdาทะเลถงึ 98 เมตร จงึทําใหเ้ราเห็นทัศนียภาพ
อันงดงามของ ภูเขาบุกฮันซาน (Bukhansan Mountain), ภู
เขา นัมซาน (Namsan Mountain) และ  แม่ นํd าฮั น  (Han 
River) ไดอ้ยา่งชดัเจน อกีทั dงยังเป็นที4อยูอ่าศยัของเหลา่ผเีสืdอ
กวา่ 30,000 ชวีติที4โบยบนิ สรา้งสสีันใหก้ับสวนแหง่นีdไดเ้ป็น
อยา่งด ี 

วนัที<สาม         สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด-์หอคอยเอ็นโซล-ศนูยร์วมเครื<องสําอางแบรนดด์งัเกาหล-ีสวนสาธารณะฮานลึ-  
934 King's cross คาเฟ่ ธมี แฮรร์ ี< พอตเตอร-์ยา่นยอนนมัดง                                                  ä อาหาร เชา้,เที<ยง,เย็น                                                                                                              
                        



จากนัdน นําทา่นไปถา่ยรปูที< 934 King's cross คาเฟ่ ธมี"แฮรร์ ี< พอตเตอร"์ คาเฟ่เกาหลทีี4แฟนๆ แฮรร์ี4 หา้ม
พลาด พาเหล่าสาวกแฮรี4ไดเ้ขา้ไปสัมผัสโลกพ่อมดมุมถ่ายรูปสวยๆพรอ้มพร็อบถ่ายรูปเก๋ๆมากมาย(ไม่รวมค่า
เครื4องดื4ม) ยา่นยอนนมัดง Yeonnam dong Central Park เป็นสวนสาธารณะที4ดัดแปลงมาจากทางรถไฟเก่า 
บรรยากาศรม่รื4น มรีา้นกาแฟ รา้นเสืdอผา้ สตดูโิอศลิปะ รอบๆ ใหท้า่นเดนิชมพรอ้มถา่ยภาพสวยๆ 

เย็น          ä รบัประทานอาหารเย็น  (มืfอที<5) เมนจูมิดกั (Jimdak) หรอืไกตุ่น๋ซอีิ�วเกาหล ีผสมกบัวุน้เสน้ที4เหนยีว 
            นุ่ม หวัหอมใหญ ่รสชาตคิลา้ยไกพ่ะโลข้องไทยแตจ่ะเผ็ดกวา่นดิหน่อย เป็นเมนูชื4อดงัจากเมอืงอนัดง  

ที<พกั :  SEOUL L’ART HOEL 3* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
ชื$อโรงแรมที$ทา่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นเดนิทาง 
 

 
 

 
 
เชา้      ä รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มืfอที<6) 

นําทา่นเดนิทางสู ่รา้นสมนุไพร Red Pine เป็นผลติภัณฑท์ี4สกัดจากนํdามันสน ที4มสีรรคณุชว่ยบํารุงร่างกาย ลด
ไขมัน ชว่ยควบคมุอาหารและรักษาสมดลุในรา่งกาย นําทา่นชม พพิธิภณัฑส์าหรา่ย จัดแสดงเรื4องราวตา่งๆของ
การทําสาหรา่ยและประวตัคิวามเป็นมาตน้กําเนดิของการผลติสาหรา่ยและขั dนตอนการผลติสาหรา่ย ใหท้า่นลิdมลอง
ผลติภัณฑท์ี4ทําจากสาหรา่ยและเลอืกซืdอเพื4อเป็นของฝาก ใหท้า่นไดใ้สช่ดุประจําชาตเิกาหล ีชุดฮนับก และถา่ย
รูปภาพความประทับใจ นําทา่นสู ่ศูนยโ์สมรฐับาล ซึ4งรับรองคณุภาพจากรัฐบาล เป็นโสมที4อาย ุ6 ปี ซึ4งถอืวา่มี
คณุภาพดทีี4สดุ ใหท้า่นไดเ้ลอืกซืdอโสมคณุภาพและราคาถกูกวา่ไทย 2 เทา่ โสมเกาหลถีอืเป็นยาบํารงุรา่งกายให ้
ท่านซืdอเป็นของฝาก เดนิทางสู ่ถนนกาโรซูกลิ ถนนสายแฟชั4นและการดไีซน์ หรอืเรยีกกันว่า Artists’ Street 
ยา่นชอ้ปปิdงสดุคลู แหลง่รวมแฟชั4น คาเฟ่ สดุฮปิของชาวเกาหล ี 

เที<ยง       äรบัประทานอาหารกลางวนั (มืfอที<7) เมนูชาบู ชาบู สกุีdสไตลเ์กาหล ีบนหมอ้ไฟรอ้นๆ ประกอบดว้ย ผักสด  
ชนดิตา่งๆ และเนืdอหมสูไลดนํ์dาซปุรอ้นๆ และเสน้อดูง้ซึ4งขาดไมไ่ดใ้นการทานชาบ ูพรอ้มขา้วสวย 

บา่ย นําทา่นยอ้นรอยอดตีกลับไปยังสมัยโชซอน หมูบ่า้น
โบราณบุกชอนฮนัอก หมูบ่า้นโบราณที4ซอ่นตัวอยู่
ทา่มกลางเมอืงใหญ่ ในแตล่ะฤดกูาลจะมบีรรยากาศ
ที4แตกตา่งกนัโดยสิdนเชงิ หมูบ่า้นแหง่นีdยังรักษาความ
สวยงามของหมูบ่า้นโบราณดั dงเดมิเอาไวไ้ดเ้ป็นอยา่ง
ดถีือเป็นหนึ4งในหมู่บา้นแบบฮันอกที4มชีื4อเสยีงมาก
ที4สุด ในประเทศเกาหลีปัจจุบันไดก้ลายเป็นแหล่ง
ท่องเที4ยวยอดนิยม และยังถูกลอ้มรอบไปดว้ย
สถานที4เชงิประวัตศิาสตรอ์าท ิพระราชวังเคยีงบกกงุ 
พระราชวังชางด็อกกุง ซึ4งบา้นฮันอกหลายหลังใน
หมู่บ า้นไดถู้กดัดแปลงให เ้ ป็นศูนย์วัฒนธรรม 
รา้นอาหารมากมาย ที4นี4มมุถา่ยรปูชคิๆ ที4พลาดไมไ่ด ้
ถงึ 8 จุด หากใครที4มเีป้าหมายวา่จะเก็บใหค้รบทัdง 8 
จุดก็เตรยีมฟิตร่างกายใหด้ีๆ  เพราะในบางจุด จะเป็น
เนนิที4คอ่นขา้งลาดชนั นําทา่นเดนิทางชม พระราชวงัเคยีงบ็อค พระราชวงัเกา่แกท่ี4สดุของราชวงศโ์ชซอน สรา้ง
ขึdนในปี ค.ศ.1394 โดยใชเ้ป็น  ศนูยก์ลางการปกครองในสมัยโบราณโดยเป็นทัdงที4ประทับและฐานอํานาจของพระ 
เจา้แทจอนและต่อเนื4องมาถงึกษัตรยิใ์นราชวงศโ์ชซอนพระที4นั4งคนึชองจอนถูกสรา้งขึdนมาเพื4อเป็นที4ว่าราชการ
ตอ่มาคณะปกครองเกาหลขีองญี4ปุ่ นไดส้รา้งอาคารรัฐสภาขนาดยักษ์ขึdนคั4นเพื4อตอ้งการแสดงนัยเดน่ชดัวา่ตอ้งการ
ตดัความผกูพันระหวา่งพระราชวงศก์บัราษฎรอาคารหลงันีdไดถ้กูรืdอถอนไป ในโอกาสครบรอบ50ปีการปลดแอกจาก
ญี4ปุ่ นในเขตพระราชวังยังมพีระตําหนักเคยีวฮเวร ูเป็นอาคารสองชั dน ตัวพระตําหนักถกูสรา้งใหย้ื4นออกไปกลางสระ
นํdาที4เต็มไปดว้ยฝูงหงสส์รา้งขึdนเพื4อใชเ้ป็นสถานที4สําหรับจัดงานเลีdยงพระราชทาน นําท่านชอ้ปปิf งที<เมยีงดง 
เลอืกสนิคา้เทรนดแ์ฟชั4นลา่สดุของเกาหลไีดท้ี4นี4โดยเฉพาะสนิคา้วัยรุ่นเชน่เสืdอผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครื4องประดับ 
ทั dงแบรนดเ์นม เชน่ EVISU, GAP, ONISUKA TIGER และสนิคา้จากแบรนดเ์กาหลโีดยเฉพาะ เครื4องสําอางเชน่
ETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE อีก ทั dง ยั ง มี ร า้ นก าแฟ 
รา้นอาหารตา่งๆ ทา่นสามารถลิdมลองไอศกรมี 2,000 วอน ที4สงูเกอืบฟตุไดท้ี4นีd  และKRISPY KREMEโดนัท ที4สดุ
แสนอรอ่ย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

วนัที<ส ี<          รา้นสมนุไพร Red Pine-พพิธิภณัฑส์าหรา่ย-ศนูยโ์สมรฐับาล-ถนนกาโรซูกลิ-หมูบ่า้นโบราณบกุชอนฮนัอก-
พระราชวงัเคยีงบ็อค-ชอ้ปปิf งที<เมยีงดง                                                                                   ä อาหาร เชา้,เที<ยง,เย็น                                                                                                              
                              



เย็น           äรบัประทานอาหารเย็น (มืfอที<8) เมน ูSamgyetang ไกตุ่น๋โสม เป็นอาหารบํารงุสขุภาพตน้ตํารับชาววงัเสริฟ์ 
    ในหมอ้ดนิ ทา่มกลางนํdาซปุที4กําลงัเดอืดพลา่น คดัเลอืกไกข่นาดกําลงัเหมาะ ผา่นการเลีdยงจนอายไุด ้45 วนั นํามา 
    ทําความสะอาด ควกัเครื4องในออกจนหมด แลว้นําเครื4องยาจนี อาท ิ เกาลดั,เกา๋กีd,พทุราจนี และรากโสม พรอ้ม 
    ดว้ยขา้วเหนยีว ใสล่งไปในตวัไก ่แลว้ผา่นการตุน๋จนไดท้ี4 เนืdอไกล่อ่นจนสามารถรับประทานไดอ้ยา่งสะดวก เพิ4ม 
    รสชาตดิว้ยเสน้กว๋ยเตี£ยวแบบเกาหล ีเกลอื และพรกิไทป่น 

ที<พกั : SEOUL L’ART HOEL 3* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
ชื4อโรงแรมที4ทา่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วนักอ่นเดนิทาง 

 
 

 
เชา้     äรบัประทานอาหารเชา้ (เซตคมิบบั+นม) (มืfอที<9) 

กอ่นเดนิทางกลับนําทา่นแวะละลายเงนิวอนที<รา้น Super Market ซึ4งทา่นสามารถเลอืกซืdอสนิคา้เกาหลไีด ้
อกีรอบ โดยเฉพาะของกนิ เชน่ บะหมี4ซนิราเมยีน (มามา่สไตลเ์กาหล)ี อดูง้ กมิจ ิขนมช็อคโกพ้าย นํdาจิdมปรงุรส
หมยูา่งเกาหล ีไกตุ่น๋โสมสําเร็จรปู ผลไมต้ามฤดกูาล ในราคาพเิศษกอ่นกลบัเมอืงไทย จนสมควรแกเ่วลานําทา่น
เดนิทางสูท่า่อากาศยานนานาชาตอินิชอน เพื4อเดนิทางกลบัสูป่ระเทศไทย 

11.15 น.     เดนิทางกลบัประเทศไทย โดยสายการบนิ Thai AirAsia X เที<ยวบนิที< XJ701 
15.15 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 
 
 

***************************** 
หมายเหต ุ: รายการทวัรส์ามารถเปลีBยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนืBองจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สาย
การบนิ, การจราจร หรอืชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะ
ปรบัเปลีBยนโดยคาํนงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพืBอใหท้า่นทอ่งเทีBยวไดค้รบถว้นตามโปรแกรม  
ทวัรค์ร ัcงนีcมวีตัถปุระสงคเ์พืBอการทอ่งเทีBยวเป็นหมูค่ณะเทา่น ัcน ถา้ลกูคา้ทา่นใดตอ้งการแยกตวัออก จากกรุป๊
ทวัร ์ไมท่อ่งเทีBยวตามทีBระบไุวใ้นโปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จาํเป็นตอ้งขอคดิคา่ใชจ้า่ย เพิBม 100 USD/ตอ่
ทา่น  

 
 

เง ืBอนไขการเดนิทางเขา้และออกจากประเทศไทยและเกาหลใีต ้(Update 24เมษายน 2565 )  
 

 
1.  ผูเ้ดนิทางจําเป็นตอ้งตรวจ Test Covid แบบ RT-PCR และมใีบรบัรองผลการตรวจ ภายใน 48 ช ั<วโมง

กอ่น(ภาษาองักฤษ)นํามาใชใ้นการเช็คอนิบตัรโดยสารเครื<องบนิ ณ เคานเ์ตอรส์ายการบนิ 
2. ผูเ้ดนิทางเขา้ประเทศเกาหลจีะตอ้งไดร้บัวคัซนี ครบโดสแลว้ ไมน่อ้ยกวา่ 14 วนั  
3. ผูท้ ี<หายจากโควดิแลว้โดยมใีบรบัรองไม่เกนิ 6เดอืน (นบัต ัfงแต่วนัที<ออกจากโรงพยาบาลจนถงึวนั

เดนิทาง) ภาษาองักฤษ 
4. ลงทะเบยีนผา่นระบบ K-ETA (Korea Electronic Travel Authorization) บรษิทั ฯ บรกิาร

ลงทะเบยีน K-ETA เพืBอทอ่งเทีBยวเกาหล ี เดนิทางเขา้ประเทศเกาหลใีตแ้บบฟรวีซีา่ (อยูไ่ด ้ 90 วนั)  
(บรษิทัดาํเนนิการลงทะเบยีนให ้มคีา่ใชจ้า่ยเพิBม ทา่นละ 1500 บาท กรณีลงไมผ่า่น บรษิทัฯจะลงให้
อกี 1 คร ัcง รวมไมเ่กนิ 2 คร ัcง ) สาํหรบัลกูคา้ทีBม ีK-ETA แลว้ไมต่อ้งชาํระเงนิสว่นนีc เพยีงสง่หลกัฐาน 
K-ETA ของทา่นมาใหท้ีBบรษิทัเทา่น ัcน 

เอกสารทีBใชล้งทะเบยีน K-ETA   
1. ไฟลร์ปูภาพสถีา่ยหนา้ตรง พื9นหลงัสขีาว ไฟล ์JPEG ขนาดไมเ่กนิ 100MB (อายไุมเ่กนิ 6 เดอืน) 
2. ไฟลร์ปูสหีนา้พาสปอรต์ ไฟล ์JPEG ขนาดไมเ่กนิ 300MB (มอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืน) 
3. ขอ้มลูสว่นตวั เชน่ ชืQอ-นามสกลุ ภาษาองักฤษตามหนา้พาสปอรต์, เบอรโ์ทรตดิตอ่ในไทย, เบอรโ์ทรตดิตอ่ใน

เกาหล(ีถา้ม)ี, E-mail และประวตัขิองลกูคา้ 
4. ขอ้มลูทีQพัก (บรษัิทจัดการให)้  

 
6 ผูเ้ดนิทางตอ้งลงทะเบยีน Q CODE (Quarantine Covid19 Defensse)   

(เจา้หนา้ทีFชว่ยอํานวยความสะดวก ณ สนามบนิ ) 
7 บรษิทัฯจองตรวจ RT-PCR ที<เกาหล ีเมื<อเดนิทางถงึทา่อากาศยานอนิชอน คา่ตรวจทา่นละ 80,000 วอน  

(ไมร่วมในคา่ทวัรช์าํระเพิFม)  
8 ทาํการลงทะเบยีน THAILAND PASS สําหรบัลกูคา้คนไทย  

(รวมในคา่ทวัร ์บรษิทัดําเนนิการให ้) 
 

เง ื<อนไขขา้งตน้ อาจมกีารยกเลกิ หรอื เปลี<ยนแปลง บรษิทัฯ จะทาํการแจง้ Update ใหท้า่นลกูคา้กอ่นการเดนิทาง 

 
 

วนัที<หา้         ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน-ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิ                                       ä อาหาร 
เชา้        



► เอกสารที<ตอ้งทาํการเตรยีมกอ่นเดนิทาง 
1. พาสปอรต์ตวัจรงิ (อายกุารใชง้านตอ้งเหลอืมากกวา่ 6 เดอืน)  
2. เอกสารใบรับรองที4ไดรั้บวคัซนีป้องกนัโควดิ19 ครบ 2 เข็ม Vaccinated Certificate ที4ออกโดยกรมควบคมุโรค     
    กระทรวงสาธารณสขุ  (จากแอปหมอพรอ้ม) 
3. เตรียมเอกสารInternational Vaccinated Certificateที4ออกโดยกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข (ขอจากแอปหมอ 
พรอ้ม) 
4.ผลตรวจTest COVID-19 เป็นลบ แบบ RT-PCR และมีใบรับรองผลการตรวจ ภายใน 48 ชั4วโมงก่อนการเดินทาง 
(ภาษาองักฤษ) 
5.เอกสารจากการลงทะเบยีนผา่นการอนุมัตริะบบ K-ETA (Korea Electronic Travel Authorization)  

 
 เง ื<อนไขการใหบ้รกิาร 
► การเดนิทางคร ัfงนีfจะตอ้งมจํีานวน 10 ทา่นขึfนไป กรณีไมถ่งึจํานวนดงักลา่ว 

- จะสง่จอยนทั์วรก์บับรษัิทที4มโีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 
- หรอืเลื4อน หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทางประมาณ 
10 วนั 
- หรอืขอสงวนสทิธิ§ในการปรับราคาคา่บรกิารเพิ4ม (ในกรณีที4ผูเ้ดนิทางไมถ่งึ15ทา่นและทา่นยังประสงคเ์ดนิทางตอ่) 
โดยทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

► ในกรณีที<ลูกคา้ตอ้งออกต ั�วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที<ของบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัfง มฉิะน ัfนทาง
บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัfงส ิfน  
 
► การจองทวัรแ์ละชําระคา่บรกิาร  
- กรณุาชําระคา่มดัจาํ ทา่นละ 8,000 บาท  +คา่บรกิารลงทะเบยีน K-ETA 1,500 บาท (9,500) 
 กรุณาส่งสําเนาหนา้พาสปอร์ตและเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนครบถว้น Vaccinated Certificate และ International 
Vaccinated Certificate (จากแอปหมอพรอ้ม) พรอ้มเอกสารชําระมัดจําคา่ทัวร ์
- คา่ทัวรส์ว่นที4เหลอืชําระ 25-30 วันกอ่นออกเดนิทาง กรณีบรษัิทฯจําเป็นตอ้งออกตั£วกอ่นทา่นจําเป็นตอ้งชําระคา่ทัวรส์ว่นที4
เหลอืตามที4บรษัิทกําหนดแจง้เทา่นัdน 
**สําคญั **  สําเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายุเหลอืมากกว่า 6 เดอืนกอ่นหมดอายุนับจากวันเดนิทางไป-กลับ
และจํานวนหนา้หนังสอืเดนิทางตอ้งเหลอืวา่งสําหรับตดิวซีา่ไมตํ่4ากวา่ 3หนา้) **กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัdนทาง
บรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอาย ุ** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมัดจํา 
 
เง ื<อนไขการยกเลกิ 

- ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตั dงแต ่30 วนัขึdนไป คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหกัคา่ใชจ้า่ยที4เกดิขึdนจรงิ 
- ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วนั ยดึเงนิ 50% จากยอดที4ลกูคา้ชําระมา และเก็บคา่ใชจ้า่ยที4เกดิขึdนจรงิ(ถา้ม)ี 
- ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15วนั ขอสงวนสทิธิ§ยดึเงนิเต็มจํานวน 

 *กรณีมเีหตยุกเลกิทัวร ์โดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหกัคา่ใชจ้า่ยที4เกดิขึdนจรงิ(ถา้ม)ี 
 *คา่ใชจ้า่ยที4เกดิขึdนจรงิ เชน่ คา่มัดจําตั£วเครื4องบนิ โรงแรม คา่วซีา่ และคา่ใชจ้า่ยจําเป็นอื4นๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



อตัราคา่บรกิารนีfรวม   
1. คา่ตั£วโดยสารเครื4องบนิไป-กลับ ชั dนประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการทัวรข์า้งตน้  (ตั£วกรุ๊ปไม่

สามารถUpgradeที4นั4งเป็น Business Classได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มตั£วกรุ๊ปเทา่นัdนไมส่ามารถเลื4อนวัน
ได)้  

2. คา่ที4พักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมที4ระบไุวใ้นรายการหรอื ระดบัใกลเ้คยีงกนั  
3. กรณีพัก 3 ทา่นถา้วันที4เขา้พักหอ้งโรงแรม ไมม่หีอ้ง TRP (3ทา่น) อาจจําเป็นตอ้งแยกพัก 2หอ้ง กรณีหอ้งพักใน

เมอืงที4ระบไุวใ้นโปรแกรมมเีทศกาลวนัหยดุ มงีานแฟรต์า่งๆ บรษัิทขอจัดที4พักในเมอืงใกลเ้คยีงแทน 
4. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามที4ระบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้  
5. เจา้หนา้ที4บรษัิท ฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
6. คา่นํdาหนักกระเป๋าสายการบนิ THAI AIRASIA X สมัภาระโหลดใตท้อ้งเครื<อง ไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั ถอืขึfน

เครื<องได ้7 กโิลกรมั และคา่ประกันวนิาศภัยเครื4องบนิตามเงื4อนไขของแตล่ะสายการบนิที4มกีารเรยีกเก็บ และ
กรณีสมัภาระเกนิทา่นตอ้งเสยีคา่ปรับตามที4สายการบนิเรยีกเก็บ  

7. การประกันการเดนิทาง บรษัิทฯไดจั้ดทําแผนประกันภัยการเดนิทางสําหรับผูเ้ดนิทางไปตา่งประเทศ กับ Allianz 
Travel แบบแผนประกันภัย Group tour โดยแผนประกันจะครอบคลมุการรักษากรณีลกูคา้ตดิเชืdอโควดิ-19 หรอื
อุบัตเิหตุต่างๆ ซึ4งเกดิขึdนภายในวันเดนิทาง และลูกคา้ตอ้งทําการรักษาในโรงพยาบาลที4ประกันครอบคลุมการ
รักษาเทา่นัdน (เขา้รับรักษาในรูปแบบอื4นๆประกันจะไมค่รอบคลมุ) ซึ4งสามารถศกึษาขอ้มลูเพิ4มเตมิจากเจา้หนา้ที
ได ้กรณีลกูคา้ตอ้งการซืdอประกันเพิ4มวงเงนิคุม้ครอง เพิ4มความคุม้ครอง สามารถแจง้ บรษัิทฯ  ซึ4งความคุม้ครอง
และขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงื4อนไขกรมธรรมป์ระกนัภัย  ประกนัภัยเดนิทางอันนโีดยทัdงนีdการทําประกนันีdจากบรษัิท  
มากกว่าขอ้บังคับ ตาม พรบ ธุรกจินําเที4ยว ที4บังคับใหบ้รษัิทนําเที4ยว ทําประกันเฉพาะอุบัตเิหตุในการเดนิทาง
เท่านัdน แตทั่ dงนีd ท่านสามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและข◌อ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด ์Allianz ไดก้รณี
ทา่นตอ้งการซืdอความคุม้ครองเพิ4มเตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าที4บรษัิทฯ 

8. คา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีนํdามันตามรายการทัวร ์
9. คา่รถปรับอากาศนําเที4ยวตามระบไุวใ้นรายการ พรอ้มคนขบัรถ (กฎหมายไมอ่นุญาตใหค้นขบัรถเกนิ 12 ช.ม./วนั) 

 
อตัราคา่บรกิารนีfไมร่วม  

1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  
2. คา่ใชจ้า่ยอื4นๆ ที4นอกเหนอืจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครื4องดื4ม คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์เป็นตน้  
3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
4. คา่ภาษีนํdามันที4สายการบนิเรยีกเก็บเพิ4มภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั£วเครื4องบนิ และไดทํ้าการขายโปรแกรม

ไปแลว้ 
5. คา่ Vat 7% และ คา่ภาษีหกั ณ ที4จา่ย 3% 
6. คา่พนักงานยกกระเป๋าที4โรงแรม 
7. คา่ทปิไกด ์คนขับรถ ทา่นละ 50,000 วอน หรอื 1,500 บาท /ทา่น สําหรับหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามประทับใจและ

นํdาใจจากทา่น 
8. คา่ลงทะเบยีน K-ETA 1,500 บาท  
9. คา่ทดสอบ แบบ RT-PCR ภายใน 48 ชั4วโมงกอ่นการเดนิทาง มใีบรับรองผลการตรวจเป็นภาษาองักฤษ 
10. ไมร่วมคา่ตรวจ RT-PCR เมื4อถงึประเทศเกาหล ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



หมายเหต ุ: กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดทัdงหมดกอ่นทําการจอง เพื4อความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกันระหวา่งทา่นลกูคา้
และบรษัิท ฯ และเมื4อท่านตกลงชําระเงนิมัดจําหรอืค่าทัวรทั์ dงหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับ
เงื4อนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทั dงหมด 
1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ§ที4จะเลื4อนการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึdนในกรณีที4มผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ15ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิ§การเก็บคา่นํdามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ4ม หากสายการบนิมกีารปรับขึdนกอ่นวนัเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ§ในการเปลี4ยนเที4ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื4องจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั dงสิdน หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, 
การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิ4งของผดิกฎหมาย ซึ4งอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั dงสิdน หากเกดิสิ4งของสญูหาย อันเนื4องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม 
และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเที4ยวเอง  
6. เมื4อทา่นตกลงชําระเงนิมัดจําหรอืคา่ทัวรทั์ dงหมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื4อนไขขอ้ตกลง
ตา่งๆ ทั dงหมด  
7. รายการนีdเป็นเพยีงขอ้เสนอที4ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครั dงหนึ4ง หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมที4พักในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึ4งอาจจะปรับเปลี4ยนตามที4ระบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรื4องหอ้งพัก เป็นสทิธิ§ของโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปที4เขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี4 / ปลอดบหุรี4
ได ้โดยอาจจะขอเปลี4ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี4พัก ทั dงนีdข ึdนอยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถ
รับประกนัได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างชา้10วันก่อนการเดนิทาง 
มฉิะนัdน บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการใหล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธิ§ในการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทั dงสิdนแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดย
ผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นัdน 
11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื4องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีที4ผูเ้ดนิทาง
ไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศใน
รายการทอ่งเที4ยว อันเนื4องมาจากการกระทําที4สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื4น ๆ   
1 2. การประกันการเดนิทาง บรษัิทฯไดจั้ดทําแผนประกันภัยการเดนิทางสําหรับผูเ้ดนิทางไปต่างประเทศกับ Allianz Travel 
แบบแผนประกันภัย Group tour โดยแผนประกันจะครอบคลุมการรักษากรณีลูกคา้ตดิเชืdอโควดิ-19 หรอือุบัตเิหตุต่างๆ ซึ4ง
เกดิขึdนภายในวันเดนิทาง และลูกคา้ตอ้งทําการรักษาในโรงพยาบาลที4ประกันครอบคลุมการรักษาเท่านัdน (เขา้รับรักษาใน
รปูแบบอื4นๆประกนัจะไมค่รอบคลมุ) ซงึสามารถศกึษาขอ้มลูเพิ4มเตมิจากเจา้หนา้ทไีด ้กรณีลกูคา้ตอ้งการซืdอประกนัเพิ4มวงเงนิ
คุม้ครอง เพิ4มความคุม้ครอง สามารถแจง้ บรษัิทฯ  ซึ4งความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงื4อนไขกรมธรรมป์ระกันภัย  
ประกันภัยเดนิทางอันนีโดยทัdงนีdการทําประกันนีdจากบรษัิท  มากกวา่ขอ้บังคับ ตาม พ .ร.บ. ธรุกจินําเที4ยว ที4บังคับใหบ้รษัิทนํา
เที4ยว ทําประกนัเฉพาะอบุตัเิหตใุนการเดนิทางเทา่นัdน แตทั่ dงนีd ทา่นสามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิ
จากเว็บไซด ์Allianz ไดก้รณีทา่นตอ้งการซืdอความคุม้ครองเพิ4มเตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าที4บรษัิทฯ 
 
 

 

 
 
 

 
 

 


