
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

KRTG01 보고싶어คดิถงึเธอนะ KOrea ทวัรเ์กาหล ีซูวอน โซล 5วนั 3คนื 
เดนิทางโดยสายการบนิ Thai Airways (TG) 

น ้ำหนักสมัภำระโหลด 20 กโิลกรัม Carry on 7 Kg. เดนิทำงเดอืนเมษำยน-พฤษภำคม 2565 
พกัซูวอน 1 คนื โซล 2 คนื 

 
◼ FLIGHT:  
DEPARTURE: TG656 BKK-ICN 23.30-06.55+1  

RETURN:        TG567 ICN-BKK 10.20-14.10 

 
 
 

20.00 น. พรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศขาออกช ัน้ 4 เคานเ์ตอรส์ายการ

วันเดนิทำง รำคำผูใ้หญ ่

(บำท) 

รำคำเด็ก  พักเดีย่ว/เดนิทำง 

ทำ่นเดยีว เพิม่ (บำท) 

ทีน่ั่ง หมำยเหต ุ

28เมษายน-2พฤษภาคม 65 34,888  

 

 

ไมม่รีาคาเด็ก 

 

 

 

4,500 

 

25  

29เมษายน-3พฤษภาคม 65 33,888 25  

12-16 พฤษภาคม 65 34,888 25  

19-23 พฤษภาคม 65 34,888 25  

20-24 พฤษภาคม 65 33,888 25  

25-29 พฤษภาคม 65 33,888 25  

27-31 พฤษภาคม 65 33,888 25  

วนัทีห่นึง่          ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิ- ทา่อากาศยานสนามบนิอนิชอน  



 
บนิ Thai Airways โดยมเีจำ้หนำ้ทีบ่รษัิทฯคอยตอ้นรับและอ ำนวยควำมสะดวกดำ้นเอกสำร ตดิแท็กกระเป๋ำ 

23.30 น. น ำทำ่นเดนิทำงออกสู ่ประเทศเกาหลใีต ้โดยสายการบนิ Thai Airways เทีย่วบนิทีT่G656 
 
 

 
 
 
 
06.55 น. เดนิทำงถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตอินิชอน ประเทศเกาหลใีต ้(เวลำทอ้งถิน่เร็วกว่ำประเทศไทย 2ชัว่โมง 

กรุณำปรับนำฬกิำของทำ่นเป็นเวลำทอ้งถิน่ เพือ่ควำมสะดวกในกำรนัดหมำย) น ำทำ่นผำ่นพธิตีรวจคนเขำ้เมอืงและ
ศุลกำกร หมำยเหตุ: เมื่อผ่ำนเขำ้ประเทศเกำหลีแลว้น ำท่ำนตรวจโควดิแบบ RT-PCR Test (ท่ำนละ ประมำณ 
80,000 วอน ไมร่วมในค่ำทัวร)์ ตำมนโยบำยและกฏระเบยีบกำรเขำ้ประเทศเกำหลใีตท้ีท่ำ่อำกำศยำนนำนำชำตอินิ
ชอน หลังจำกนัน้พำท่ำนเขำ้เช็คอนิเขำ้โรงแรมทีพั่กเพือ่รอผลตรวจ 4-8 ชัว่โมง น ำทำ่นเดนิทำงสู ่วดัวาวูจองซา 

Waujeongsa Temple ตัง้อยู่เมอืงยงอนิ จังหวัดเคยีงคโิด เป็นวัดนิกำยหนิยำน สรำ้งโดยนักบวชแฮต๊อก จุดเด่น
ของวัดอยูท่ีเ่ศยีรของพระพุทธรูปขนำดใหญ่ ประดษิฐำนอยู่ดำ้นหลังสระน ้ำ มคีวำมสงู 8 เมตร ไดร้ับกำรบันทกึลง
กนิเนสสบ์ุ๊คใหเ้ป็นรูปสลักจำกไมท้ีม่ขีนำดใหญ่ทีส่ดุในโลก และบรเิวณสระน ้ำจะมพีระพุทธรูปตัง้อยู่โดยรอบ และ
บรเิวณเนนิเขำในวัดจะมอีุโบสถซึง่ภำยในเป็นทีป่ระดษิฐำนพระนอนขนำดใหญ่ ทีแ่กะสลักมำจำกไมซ้ ึง่น ำมำจำก
อนิเดยี นอกจำกนี้ทีว่ัดแห่งนี้ยังเป็นทีเ่ก็บรักษำระฆังทีใ่ชต้ใีนพธิเีปิดกฬีำโอลมิปิกในปี ค.ศ.1988 อกีดว้ย น ำท่ำน
เดนิทำงสู ่สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที1่) ทำงบรษัิทมบีรกิำรคปูองใหท้ำ่นละ 1 ใบ 
บา่ย สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์Everland  (รวมบัตรแลว้) ถกูขนำนนำมวำ่ ดสินยีแ์ลนดเ์กาหล ีสวนสนุกเปิดในหบุเขำทีม่ี

ชือ่เสยีงมำกทีส่ดุของประเทศ ภำยในสวนสนุกประกอบไปดว้ยโซนต่ำง ๆ 5 โซน ทัง้โซน American Adventure, 
Zoo Topia, Global Fair, Magic Land และ European Adventure กำรทอ่งเทีย่วภำยในสวนสนุกแหง่นี้ แนะน ำวำ่ 
ควรขึน้รถบัสทอ่งไปกับโลกของสตัวป่์ำซำฟำร ีชมไลเกอรแ์ฝดคูแ่รกของโลก ทีน่ี่ทำ่นจะพบวำ่เจำ้ป่ำสงิโตและเสอื
สำมำรถอยู่ดว้ยกันไดอ้ย่ำงเป็นสขุ และชมควำมน่ำรักของหมทีีส่ำมำรถสือ่สำรกับคนขับไดอ้ย่ำงดไีม่วำ่จะตัวท่ำน
สำมำรถทดลองสนุกกับเครือ่งเลน่นำนำชนดิ เชน่ รถไฟเหำะ T-Express หนอนสะบัดชำรป์ โรงหนังสำมมติ ิบำ้นผี
สงิ หมุนตลัีงกำสองตลบ เป็นตน้ หรอืท่ำนสำมำรถเดนิไปชมเทสกำลดอกไมท้ีจ่ัดไดอ้ย่ำงสวยงำมเป็นสวนขนำด
ใหญช่มดอกไมห้ลำกสสีนัสวยงำม น ำทำ่นเดนิทำงสู ่เมอืงซูวอน 

ค า่ รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ที2่) เมนูBBQ ป้ิงยำ่งเกำหล ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทีพ่กั :  SWN KOREA HOTEL 3* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
ชือ่โรงแรมทีท่ำ่นพัก ทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้พรอ้มใบนัดหมำย 5 วันกอ่นเดนิทำง 

 
 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ (มือ้ที3่) เซตคมิบับ+นม 

น ำท่ำนเดนิทำงสู ่เกาะนาม ิโดยลง
เรือเฟอร์รีขำ้มไปยังเกำะ (ใชเ้วลำ
ประมำณ 10 นำท)ี ใหท้่ำนไดด้ืม่ด ่ำ
กับธรรมชำต ิแมกไม ้ทวิสนบนเกำะ
นำมิ สัมผัสบรรยำกำศโรแมนติก 
ภำพแห่งสสีันควำมงดงำมของเกำะ
นำม ิใหท้ำ่นไดย้อ้นรอยละครรักแนว 
DRAMA ซีรีย์เกำหลีที่โด่งดังไปท่ัว

วนัทีส่าม      ซูวอน - เกาะนาม ิ- โซล - Cometic Center - ศูนยส์มุนไพรฮ็อกเกตนามู – น ัง่กระเช้าสู่เขานมัซาน - 

หอคอย N Seoul Tower - ชอ้ปป้ิงยา่นฮงแด - 934 King's cross Café        อาหาร เชา้ ,กลางวนั ,เย็น 

วนัทีส่อง           ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน – วดัวาวูจองซา - สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์- ซูวอน                         

                         อาหาร กลางวนั ,เย็น 



 
เอเชยี WINTER LOVE SONG เพลงรักในสำยลมหนำว พรอ้มเก็บภำพควำมประทับใจ ถำ่ยรูปกับรูปป้ันดำรำแสดงน ำ 
BAE YONG JOON และ CHOI JI WOO ทีส่รำ้งขึน้ไวเ้ก็บเป็นภำพควำมประทับใจ น ำท่ำนสู่กรุงโซล เดนิทำงไป 
ศนูยร์วมเครือ่งส าอางแบรนด ์Cometic Center เชน่ ROJUKISS,LOTREE,LANEIGN,SULWASOO ใหท้ำ่นได ้
เลอืกซือ้ในรำคำพเิศษหลังจำกนัน้พำทุกท่ำนตะลุยสูแ่หล่งชอ้ปป้ิงทีไ่ดช้ือ่ว่ำใหญ่ทีส่ดุในเอเชยี น ำท่ำนเดนิทำงสู ่
ศูนยส์มุนไพรฮ็อกเกตนามู ตน้ไมช้นิดนี้เจรญิเตบิโตในป่ำลกึบนภูเขำทีป่รำศจำกมลภำวะและระดับสูงเหนือน ้ำ
ทะเล 50-800 เมตร เมล็ดพันธุข์องสมุนไพรฮ็อกเกตนำมูนี้เป็นทีน่ยิมของคนเกำหลรีุ่นใหม่ เพรำะมผีลชว่ยดูแลตับ
ใหแ้ข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็งไมถ่กูท ำลำยจำกำรดืม่แอลกอฮอล ์กำแฟ บหุรี ่สำ  รตกคำ้งจำกอำหำร และยำ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที4่) เมนูทัคคำลบี ้Dak galbi ไกผ่ัดเผ็ดบำรบ์คีวิเป็นเนื้อไกท่ีห่ั่นออกเป็นชิน้
พอค ำ คลกุเคลำ้ดว้ยซอีิ๊วเครือ่งปรุง และหมักทิง้ไวจ้นไดท้ี ่จงึน ำเนื้อไกแ่ละผักมำผัดบนกระทะยักษ์ พรอ้ม กมิจ ิซปุ
สำหร่ำย และขำ้วสวย 

บา่ย น ำท่ำนน่ังกระเชำ้ลอยฟ้ำ Namsan Cable Car สู่ ยอดเขานมัซาน Namsan Mountain อันเป็นทีต่ัง้ของหอคอย
เอ็นโซล N Seoul Tower ใหท้่ำนเพลดิเพลนิชมทัศนียภำพที่สวยงำมของแต่ละฤดูทีแ่ตกต่ำงกัน และใหท้่ำนได ้
ถำ่ยรูปและสัมผัสควำมน่ำรักของวัยรุ่นเกำหล ีทีน่ยิมมำคลอ้งกญุแจไวด้ว้ยกันระเบยีงทุกดำ้นของ SEOUL TOWER 
จงึเต็มไปดว้ยกุญแจหลำกหลำยส ี(รวมค่ำลฟิท)์ ถงึเวลำพำทุกท่ำนตะลุยสู่แหล่งชอ้ปป้ิงที่ไดช้ือ่ว่ำใหญ่ที่สุดใน
เอเชยี น ำทำ่น ชอ้ปป้ิงยา่นฮงแด ยำ่นชอ้ปป้ิงบรเิวณดำ้นหนำ้ของมหำวทิยำลัยฮงอกิ สนิคำ้ในยำ่นนี้สว่นใหญเ่ป็น
สินคำ้วัยรุ่นที่ทันสมัยและรำคำไม่แพง เช่น เสื้อผำ้ที่ออกแบบเองโดยดีไซด์เนอร์เกำหลีรองเทำ้ กระเป๋ำ 
เครื่องประดับ เครือ่งส ำอำง รองเทำ้ ของกิ๊ฟชอป เครือ่งเขยีน และทีเ่ยอะไม่แพกั้นก็คอืขนมต่ำงๆและยังมรีำ้นแบ
รนดเ์นมอยู่ท่ัวไปเชน่ EVISU, ZARA อกีทัง้ยังมรีำ้นกำแฟทีเ่ป็นเอกลักษณ์ แกลเลอรี ่รำ้นคำ้จ ำหน่ำยสนิคำ้แฟชั่น 
คลับ ตลำดศิลปะ และรำ้นอำหำรที่น่ำสนใจในหมู่วัยรุ่นอำยุ 20-30 ปีที่นิยมมำเดินเล่น รำคำของสินคำ้และ
รำ้นอำหำรต่ำงๆก็ยังไม่แพงอกีดว้ย ซึง่จะคกึคักเป็นพเิศษตัง้แต่ชว่งบำ่ยเป็นตน้ไป เพรำะรำ้นคำ้แต่ละรำ้นจะทยอย
เปิดใหบ้รกิำร น ำท่ำนไปถ่ำยรูปที ่934 King's cross คาเฟ่ธมีแฮรร์ ีพ่อตเตอร ์คำเฟ่เกำหลทีีแ่ฟนๆ แฮรร์ี ่หำ้ม
พลำด พำเหลำ่สำวกแฮรีไ่ดเ้ขำ้ไปสมัผสัโลกพ่อมดมมุถำ่ยรูปสวยๆพรอ้มพร็อบถำ่ยรูปเก๋ๆ มำกมำย (คำ่ทัวรไ์มร่วมคำ่
เครือ่งดืม่ )  

ค า่  รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ที5่) เมนู บูลโกก ิ(Bulgogi) อำหำรยอดนยิมอกีหนึง่อย่ำงของครัวเกำหลที ำจำก
เนื้อหมูทีห่มักจนไดท้ีแ่ลว้น ำมำผัดกับผักตำ่งๆ และวุน้เสน้ของเกำหล ีพอใหม้นี ้ำขลกุขลกิเล็กนอ้ยปรุงรสใหอ้อกรส
หวำนเล็กนอ้ย รับประทำนคูกั่บขำ้วสวย และกมิจชินดิตำ่งๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทีพ่กั: Hotel Skypark Myeongdong / Staz Hotel Myeongdong*หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
ชือ่โรงแรมทีท่ำ่นพัก ทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้พรอ้มใบนัดหมำย 5 วัน กอ่นเดนิทำง 

 
 

 
 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ (มือ้ที6่) เซตคมิบับ+นม 

น ำท่ำนเดนิทำงสู่ รา้นสมุนไพร RED PINE เป็นผลติภัณฑ ์ที่สกัดจำกน ้ำมันสน ทีม่สีรรคุณช่วยบ ำรุงร่ำงกำย ลด
ไขมัน ชว่ยควบคมุอำหำรและรักษำสมดุลในร่ำงกำย น ำท่ำนชม พพิธิภณัฑส์าหรา่ย จัดแสดงเรือ่งรำวตำ่งๆของกำร
ท ำสำหร่ำยและประวัตคิวำมเป็นมำตน้ก ำเนิดของกำรผลติสำหร่ำยและขัน้ตอนกำรผลติสำหร่ำย ใหท้่ำนลิม้ลอง
ผลติภัณฑ์ที่ท ำจำกสำหร่ำยและเลือกซือ้เพื่อเป็นของฝำก ใหท้่ำนไดใ้ส่ชุดประจ ำชำตเิกำหลี ชุดฮนับก และถ่ำย
รูปภำพควำมประทับใจ น ำท่ำนสู่ ศูนยโ์สมรฐับาล ซึง่รับรองคุณภำพจำกรัฐบำล เป็นโสมที่อำยุ 6 ปี ซึง่ถือว่ำมี
คณุภำพดทีีส่ดุ ใหท้่ำนไดเ้ลอืกซือ้โสมคณุภำพและรำคำถูกกวำ่ไทย 2 เทำ่ โสมเกำหลถีอืเป็นยำบ ำรุงร่ำงกำยใหท้ำ่น
ซือ้เป็นของฝำกได ้เดนิทำงสู ่ถนนกาโรซกูลิ ถนนสำยแฟชัน่และกำรดไีซน ์หรอืเรยีกกันวำ่ Artists’ Street ยำ่นชอ้ป
ป้ิงสดุคลู แหลง่รวมแฟชัน่ คำเฟ่ สดุฮปิของชำวเกำหล ี

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที7่) เมนูชำบู ชำบู สกุีส้ไตลเ์กำหล ีบนหมอ้ไฟรอ้นๆ ประกอบดว้ย ผักสดชนิด
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บา่ย น ำท่ำนยอ้นรอยอดตีกลับไปยังสมัยโชซอน หมู่บา้นโบราณบุกชอนฮนัอก หมู่บำ้นโบรำณทีซ่่อนตัวอยู่ท่ำมกลำง

เมืองใหญ่ ในแต่ละฤดูกำลจะมีบรรยำกำศที่แตกต่ำงกันโดย
สิน้เชงิ หมู่บำ้นแห่งนี้ยังรักษำควำมสวยงำมของหมู่บำ้นโบรำณ
ดัง้เดมิเอำไวไ้ดเ้ป็นอย่ำงดถีือเป็นหนึ่งในหมู่บำ้นแบบฮันอกที่มี
ชือ่เสยีงมำกที่สุด ในประเทศเกำหลีปัจจุบันไดก้ลำยเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวยอดนิยม และยังถูกลอ้มรอบไปดว้ยสถำนที่ เช ิง
ประวัตศิำสตรอ์ำท ิพระรำชวังเคยีงบกกุง พระรำชวังชำงด็อกกุง 
ซึง่บำ้นฮันอกหลำยหลังในหมู่บำ้นไดถู้กดัดแปลงใหเ้ป็นศูนย์
วัฒนธรรม รำ้นอำหำรมำกมำย ทีน่ี่มมุถำ่ยรูปชคิๆ ทีพ่ลำดไมไ่ดถ้งึ 
8 จุด หำกใครทีม่เีป้ำหมำยว่ำจะเก็บใหค้รบทัง้ 8 จุดก็เตรยีมฟิต
ร่ำงกำยใหด้ีๆ  เพรำะในบำงจุด จะเป็นเนินที่ค่อนขำ้งลำดชัน น ำ
ท่ำนเดนิทำงชม พระราชวงัเคยีงบ็อค พระรำชวังเก่ำแก่ที่สุด
ของรำชวงศ์โชซอน สรำ้งขึ้นในปี ค.ศ.1394 โดยใช เ้ป็น  
ศูนย์กลำงกำรปกครองในสมัยโบรำณโดยเป็นทัง้ที่ประทับและฐำนอ ำนำจของพระ เจำ้แทจอนและต่อเนื่องมำถงึ
กษัตรยิใ์นรำชวงศโ์ชซอนพระทีน่ั่งคนึชองจอนถกูสรำ้งขึน้มำเพือ่เป็นทีว่่ำรำชกำรต่อมำคณะปกครองเกำหลขีองญีปุ่่ น
ไดส้รำ้งอำคำรรัฐสภำขนำดยักษ์ขึน้คั่นเพื่อตอ้งกำรแสดงนัยเด่นชัดวำ่ตอ้งกำรตัดควำมผูกพันระหว่ำงพระรำชวงศกั์บ
รำษฎรอำคำรหลังนี้ไดถู้กรือ้ถอนไป ในโอกำสครบรอบ50ปีกำรปลดแอกจำกญี่ปุ่ นในเขตพระรำชวังยังมพีระต ำหนัก
เคยีวฮเวรู เป็นอำคำรสองชัน้ ตัวพระต ำหนักถกูสรำ้งใหย้ืน่ออกไปกลำงสระน ้ำทีเ่ต็มไปดว้ยฝูงหงสส์รำ้งขึน้เพือ่ใชเ้ป็น
สถำนทีส่ ำหรับจัดงำนเลีย้งพระรำชทำน น ำท่ำนชอ้ปป้ิงทีเ่มยีงดง เลอืกสนิคำ้เทรนดแ์ฟชั่นล่ำสดุของเกำหลไีดท้ีน่ี่
โดยเฉพำะสนิคำ้วัยรุน่เชน่เสือ้ผำ้ รองเทำ้ กระเป๋ำ เครือ่งประดับ ทัง้แบรนดเ์นม เชน่ EVISU, GAP, ONISUKA TIGER 
และสินคำ้จำกแบรนด์เกำหลีโดยเฉพำะ เครื่องส ำอำงเช่นETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, 
MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE อกีทัง้ยังมรีำ้นกำแฟ รำ้นอำหำรต่ำงๆ ท่ำนสำมำรถลิม้ลองไอศกรมี 2,000 วอน ที่
สงูเกอืบฟตุไดท้ีน่ี้  และKRISPY KREMEโดนัท ทีส่ดุแสนอร่อย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค า่  รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ที8่) เมนู Samgyetang ไก่ตุ๋นโสม เป็นอำหำรบ ำรุงสขุภำพตน้ต ำรับชำววัง เสริฟ์ใน
หมอ้ดนิ ท่ำมกลำงน ้ำซปุทีก่ ำลังเดอืดพล่ำน คัดเลอืกไกข่นำดก ำลังเหมำะ ผ่ำนกำรเลีย้งจนอำยุได ้45 วัน น ำมำท ำ
ควำมสะอำด ควักเครือ่งในออกจนหมด แลว้น ำเครือ่งยำจนี อำท ิ เกำลัด,เกำ๋กี,้พุทรำจนี และรำกโสม พรอ้มดว้ยขำ้ว
เหนียว ใสล่งไปในตัวไก่ แลว้ผ่ำนกำรตุ๋นจนไดท้ี ่เนื้อไก่ล่อนจนสำมำรถรับประทำนไดอ้ย่ำงสะดวก เพิม่รสชำตดิว้ย
เสน้กว๋ยเตีย๋วแบบเกำหล ีเกลอื และพรกิไทป่น 
 
ทีพ่กั: Hotel Skypark Myeongdong / Staz Hotel Myeongdong*หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
ชือ่โรงแรมทีท่ำ่นพัก ทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้พรอ้มใบนัดหมำย 5 วัน กอ่นเดนิทำง 

  
 

 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ (มือ้ที9่) เซตคมิบับ+นม 

น ำทำ่นเดนิทำงสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน เพือ่เดนิทำงกลับสูป่ระเทศไทย 
10.20 น.เดนิทำงกลับประเทศไทย โดยสายการบนิ  Thai Airways เทีย่วบนิที ่TG657 
14.10 น.เดนิทำงถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภูม ิโดยสวสัดภิำพ 
 

 **ผูเ้ดนิทางเขา้ประเทศไทยจากประเทศทีร่ฐับาลก าหนด แบบ “Test & Go” 

ยงัคงตอ้งท าการจองแพ็คเกจโรงแรม Test & Go เพือ่รอผลการตรวจหาเชือ้โควดิ-19 แบบ RT-PCR  ** 

Update 30/3/2565 

***************************** 

วนัทีห่า้     ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน - ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิ                       อาหาร เชา้  



 
หมำยเหต:ุ รำยกำรทัวรส์ำมำรถเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม เนื่องจำกสภำวะอำกำศ, กำรเมอืง, สำยกำรบนิ,  กำรจรำจร 

หรอืชว่งเทศกำลหรอืวันหยดุ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ โดยทำงผูจ้ัดจะปรบัเปลีย่นโดยค ำนงึถงึผลประโยชนข์อง

ทำ่นเป็นหลัก เพือ่ใหท้ำ่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตำมโปรแกรม 

 

เง ือ่นไขการเดนิทางเขา้และออกจากประเทศไทย ( บงัคบัใช ้15 มนีาคม 2565 ) 

 

► กอ่นเดนิทางออกจากประเทศไทย  

1. ผู เ้ดินทำงจ ำเป็นตอ้งตรวจ Test COVID-19 แบบ RT-PCR และมีใบรับรองผลกำรตรวจ ภำยใน 48 ชั่วโมงก่อน

(ภำษำอังกฤษ) น ำมำใชใ้นกำรเช็คอนิบัตรโดยสำรเครือ่งบนิ ณ เคำทเ์ตอรส์ำยกำรบนิ 

2. เด็กอำยุต ่ำกว่ำ 12 ปี / ตัง้ครรภ ์/ ผูสู้งอำยุ 65 ปีขึน้ไป ทีย่ังไม่ฉีดวัคซนี จะตอ้งเดนิทำงพรอ้มผูป้กครองทีฉ่ีดวัคซนีครบ 

และตอ้งม ีRT-PCR ใบรับรองผลกำรตรวจ ภำยใน 72 ชัว่โมงกอ่นกำรเดนิทำง 

3. ผูท้ีห่ำยจำกโควดิแลว้โดยมใีบรับรองไม่เกนิ 6เดอืน (นับตัง้แตว่ันทีอ่อกจำกโรงพยำบำลจนถงึวันเดนิทำง) ภำษำอังกฤษ 

4. ลงทะเบยีนผำ่นระบบ K-ETA (Korea Electronic Travel Authorization) (ทำงบรษัิทด ำเนนิกำรลงทะเบยีนให)้ 

5. ลงทะเบยีน Q CODE (Quarantine Covid19 Defensse)  

►ผูเ้ดนิทางเขา้ประเทศเกาหลจีะตอ้งไดร้บัวคัซนี ครบโดสแลว้  

ผูเ้ดนิทำงตอ้งไดร้ับวัคซนีครบโดสแลว้อยำ่งนอ้ย 14 วันกอ่นเดนิทำง  สำมำรถเดนิทำงไดใ้นวันที ่15 และเข็มลำ่สดุทีฉ่ีดไมเ่กนิ 

6 เดอืน หรอื 180วัน สำมำรถเขำ้ไปท่องเทีย่วเกำหลใีตไ้ด ้**ผูท้ีไ่ดร้ับกำรฉีดวัคซนีสองชนดิทีแ่ตกต่ำงกันจะถอืว่ำไดร้ับกำร

ฉีดวัคซนีครบถว้น** 

►เมือ่เดนิทางถงึประเทศเกาหล ี 

1.เมื่อเดนิทำงถงึประเทศเกำหลี ตอ้งท ำกำรตรวจ RT-PCR  ที่ประเทศเกำหลี ภำยใน 24 ชม.โดยผลตรวจเป็นลบ จึงจะ

สำมำรถเดนิทำงทอ่งเทีย่วได ้

► เอกสารทีต่อ้งท าการเตรยีมกอ่นเดนิทาง 

1. พำสปอรต์ตัวจรงิ (อำยกุำรใชง้ำนตอ้งเหลอืมำกกวำ่ 6 เดอืน)  

2. เอกสำรใบรับรองทีไ่ดร้ับวัคซนีป้องกันโควดิ19 ครบ 2 เข็ม Vaccinated Certificate ทีอ่อกโดยกรมควบคมุโรค     

    กระทรวงสำธำรณสขุ  (จำกแอปหมอพรอ้ม) 

3. เตรียมเอกสำรInternational Vaccinated Certificateที่ออกโดยกรมควบคุมโรคกระทรวงสำธำรณสุข (ขอจำกแอปหมอ

พรอ้ม) 

4. หลักฐำนกำรจอง แพ็คเกจโรงแรมTest & Go โรงแรมทีจ่องตอ้งเป็นโรงแรมมำตรฐำน SHA Extra+, AQ, AHQ, หรอื OQ 

ซึง่รวมค่ำตรวจหำเชือ้โควดิ-19 แบบ RT-PCR ค่ำรถไปรับจำกสนำมบนิมำยังโรงแรม และค่ำชุดตรวจหำเชือ้โควดิ-19 ดว้ย

ตนเองแบบ ATK (สำมำรถจองผำ่นบรษัิททัวรห์รอืทำ่นสำมำรถจองเองได)้  

5.ผลตรวจTest COVID-19 เป็นลบ  แบบ RT-PCR และมีใบรับรองผลกำรตรวจ ภำยใน 48 ชั่วโมงก่อนกำรเดินทำง 

(ภำษำอังกฤษ) 

6.เอกสำรจำกกำรลงทะเบียนผ่ำนกำรอนุมัติระบบ K-ETA (Korea Electronic Travel Authorization) (จำกทำงบริษัท

ด ำเนนิกำรลงทะเบยีนให)้ 

 

►การเดนิทางกลบัเขา้ประเทศไทย ส าหรบัคนไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งขอ Thailand Pass (บรษัิทด ำเนนิกำรให)้ 

ข ัน้ตอนที ่1 : เตรยีมเอกสารใหพ้รอ้ม 

1. หนังสอืเดนิทำง (Passport) 

2. VISA (ส ำหรับชำวตำ่งชำตเิทำ่นัน้) 

3. เอกสำรรับรองกำรฉีดวัคซีนครบถว้น ตำมขอ้ก ำหนดของรัฐบำลไทย มำกกว่ำ 14 วันก่อนเดินทำง (Vaccinated 

Certificateและ International Vaccinated Certificate) 

4. ประกันสขุภำพทีค่รอบคลมุกำรรักษำโควดิในตำ่งประเทศวงเงนิ USD 50,000 (ส ำหรับชำวตำ่งชำตเิทำ่นัน้( 

5. เอกสำรจำกกำรลงทะเบยีนผ่ำนกำรอนุมัตริะบบ K-ETA (Korea Electronic Travel Authorization) (จำกทำงบรษัิท

ด ำเนนิกำรลงทะเบยีนให)้  (กรณีลงทะเบยีนไมผ่ำ่น K-ETA  ทำงบรษัิทขอคดิคำ่ด ำเนนิกำร 500 บำท ) 

 (กรณีลกูคำ้ลงทะเบยีนดว้ยตนเอง ทำงบรษัิทคนืคำ่ลงทะเบยีน 300 บำท ) 

 

ข ัน้ตอนที ่2 : ลงทะเบยีน Thailand Pass (บรษัิทด ำเนนิกำรให)้ เอกสำรทีต่อ้งใชต้ำมรำยละเอยีดขัน้ตอนที1่ 



 
ลงทะเบยีนอยำ่งนอ้ย 7 วันกอ่นเดนิทำงเขำ้ประเทศไทย เมือ่อนุมัตแิลว้จะไดร้ับ Thailand Pass QR Code ส ำหรับกำร

เดนิทำงเขำ้ประเทศไทย 

ข ัน้ตอนที ่3 : เมือ่เดนิทางถงึประเทศไทย 

1.แสดงเอกสำร Thailand Pass QR Codeตอ่เจำ้หนำ้ทีส่นำมบนิทีท่ำ่นมำถงึ 

2.ผำ่นกระบวนกำรพธิตีรวจคนเขำ้เมอืง และกรมควบคมุโรค 

3.ผูเ้ดนิทำงเขำ้ประเทศไทยจำกประเทศทีร่ัฐบำลก ำหนด Test and Go (TG) เงือ่นไข ดังนี้ 

- เมือ่เดนิทำงถงึสนำมบนิทีไ่ทย มรีถโรงแรมมำรับไปทีโ่รงแรม 

- รับกำรตรวจหำเชือ้โควดิ-19 แบบ RT-PCR รอผลตรวจฯ ในหอ้งพัก 

- เมือ่ผลตรวจฯ เป็นลบ สำมำรถเช็คเอำ้ทอ์อกจำกโรงแรม และเดนิทำงกลับได ้

- วันที ่5 นับจำกวันทีถ่งึไทย ตรวจหำเชือ้โควดิ-19 แบบ ATK ดว้ยตัวเองและรำยงำนผลในแอปพลเิคชนั หมอชนะ 

 

 เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

► การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมจี านวน 10 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึจ ำนวนดังกลำ่ว 

- จะสง่จอยนทั์วรกั์บบรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกัน 

- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิกำรออกเดนิทำง โดยทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้ใหท้ำ่นทรำบลว่งหนำ้กอ่นกำรเดนิทำงประมำณ 

10 วัน 

- หรอืขอสงวนสทิธิใ์นกำรปรับรำคำค่ำบรกิำรเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทำงไม่ถงึ15ท่ำนและท่ำนยังประสงคเ์ดนิทำงต่อ) 

โดยทำงบรษัิทจะท ำกำรแจง้ใหท้ำ่นทรำบกอ่นลว่งหนำ้ 

► ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทาง

บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  

► การจองทวัรแ์ละช าระคา่บรกิาร  

- กรณุาช าระคา่มดัจ า ทา่นละ 14,000 บาท  

 กรุณำส่งส ำเนำหนำ้พำสปอร์ตและเอกสำรรับรองกำรฉีดวัคซีนครบถว้น Vaccinated Certificate และ International 

Vaccinated Certificate (จำกแอปหมอพรอ้ม) พรอ้มเอกสำรช ำระมัดจ ำคำ่ทัวร ์

- ค่ำทัวรส์ว่นทีเ่หลอืช ำระ 25-30 วันกอ่นออกเดนิทำง กรณีบรษัิทฯจ ำเป็นตอ้งออกตั๋วกอ่นท่ำนจ ำเป็นตอ้งช ำระค่ำทัวรส์ว่นที่

เหลอืตำมทีบ่รษัิทก ำหนดแจง้เทำ่นัน้ 

**ส าคญั **ส ำเนำหนำ้พำสปอรต์ผูเ้ดนิทำง )จะตอ้งมอีำยเุหลอืมำกกวำ่ 6 เดอืนกอ่นหมดอำยนัุบจำกวันเดนิทำงไป-กลับและ

จ ำนวนหนำ้หนังสอืเดนิทำงตอ้งเหลอืว่ำงส ำหรับตดิวซี่ำไม่ต ่ำกว่ำ หนำ้3** (กรุณำตรวจสอบก่อนส่งใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทำง

บรษัิทจะไมร่ับผดิชอบกรณีพำสปอรต์หมดอำยุ  **กรุณำสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐำนกำรโอนเงนิมัดจ ำ  

 

เง ือ่นไขการยกเลกิ 

- ยกเลกิกอ่นกำรเดนิทำงตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คนืเงนิคำ่ทัวรโ์ดยหักคำ่ใชจ้่ำยทีเ่กดิขึน้จรงิ 

- ยกเลกิกอ่นกำรเดนิทำง 15-29 วัน ยดึเงนิ 60% จำกยอดทีล่กูคำ้ช ำระมำ และเก็บคำ่ใชจ้่ำยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถำ้ม)ี 

- ยกเลกิกอ่นกำรเดนิทำงนอ้ยกวำ่ 15วัน ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจ ำนวน 

 *กรณีมเีหตยุกเลกิทัวร ์โดยไมใ่ชค่วำมผดิของบรษัิททัวร ์คนืเงนิคำ่ทัวรโ์ดยหักคำ่ใชจ้่ำยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถำ้ม)ี 

 *คำ่ใชจ้่ำยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คำ่มัดจ ำตั๋วเครือ่งบนิ โรงแรม คำ่วซีำ่ และคำ่ใชจ้่ำยจ ำเป็นอืน่ๆ 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม   

(บรษัิทด ำเนนิกำรให ้กรณียกเลกิทัง้หมดหรอือยำ่งใดอยำ่งหนึง่ไมส่ำมำรถรฟัีนดเ์ป็นเงนิหรอืกำรบรกิำรอืน่ๆได)้ 

1.  คำ่ตั๋วโดยสำรเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัดพรอ้มคำ่ภำษีสนำมบนิทกุแหง่ตำมรำยกำรทัวรข์ำ้งตน้ 

ตั๋วกรุ๊ปไมส่ำมำรถUpgradeทีน่ั่งเป็น Business Classได ้และตอ้งเดนิทำงไป -สำมำรถกลับพรอ้มตั๋วกรุ๊ปเทำ่นัน้ไม่

เลือ่นวันได ้

2. คำ่ทีพั่กหอ้งละ 2-3 ทำ่น ตำมโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรำยกำรหรอื ระดับใกลเ้คยีงกัน  

3. กรณีพัก 3 ทำ่นถำ้วันทีเ่ขำ้พักหอ้งโรงแรม ไมม่หีอ้ง TRP (3ทำ่น) อำจจ ำเป็นตอ้งแยกพัก 2หอ้ง กรณีหอ้งพักใน

เมอืงทีร่ะบไุวใ้นโปรแกรมมเีทศกำลวันหยดุ มงีำนแฟรต์ำ่งๆ บรษัิทขอจัดทีพั่กในเมอืงใกลเ้คยีงแทน 

4. คำ่อำหำร คำ่เขำ้ชม และ คำ่ยำนพำหนะทกุชนดิ ตำมทีร่ะบไุวใ้นรำยกำรทัวรข์ำ้งตน้  

5. เจำ้หนำ้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดนิทำง  



 
6. คำ่น ้ำหนักกระเป๋ำสำยกำรบนิ THAI AIRWAYS สมัภำระโหลดใตท้อ้งเครือ่งไมเ่กนิ 20 กโิลกรัม ถอืขึน้เครือ่งได ้7 

กโิลกรัม และคำ่ประกันวนิำศภัยเครือ่งบนิตำมเงือ่นไขของแต่ละสำยกำรบนิทีม่กีำรเรยีกเก็บ และกรณีสมัภำระเกนิ

ทำ่นตอ้งเสยีคำ่ปรับตำมทีส่ำยกำรบนิเรยีกเก็บ  

7. กำรประกันกำรเดนิทำง บรษัิทฯไดจ้ัดท ำแผนประกันภัยกำรเดนิทำงส ำหรับผูเ้ดนิทำงไปต่ำงประเทศ กับ Allianz 

Travel แบบแผนประกันภัย Group tour โดยแผนประกันจะครอบคลุมกำรรักษำกรณีลูกคำ้ตดิเชือ้โควดิ-19 หรอื

อุบัตเิหตุต่ำงๆ ซึง่เกดิขึน้ภำยในวันเดนิทำง และลูกคำ้ตอ้งท ำกำรรักษำในโรงพยำบำลทีป่ระกันครอบคลุมกำร

รักษำเท่ำนัน้ (เขำ้รับรักษำในรูปแบบอืน่ๆประกันจะไม่ครอบคลุม) ซึง่สำมำรถศกึษำขอ้มูลเพิม่เตมิจำกเจำ้หนำ้ที

ได ้กรณีลูกคำ้ตอ้งกำรซือ้ประกันเพิม่วงเงนิคุม้ครอง เพิม่ควำมคุม้ครอง สำมำรถแจง้ บรษัิทฯ  ซึง่ควำมคุม้ครอง

และขอ้ยกเวน้ เป็นไปตำมเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกันภัย  ประกันภัยเดนิทำงอันนีโดยทัง้นี้กำรท ำประกันนี้จำกบรษัิท  

มำกกว่ำขอ้บังคับ ตำม พรบ ว ที่บังคับใหบ้รษัิทน ำเทีย่ว ท ำประกันเฉพำะอุบัตเิหตุในกำรเดนิทำงธุรกจิน ำเทีย่

เท่ำนัน้ แต่ทัง้นี้ ท่ำนสำมำรถศกึษำเงอืนไขควำมคุม้ครองและข้อ้ยกเวน้แผนเตมิจำกเว็บไซด์ Allianz ไดก้รณี

ทำ่นตอ้งกำรซือ้ควำมคุม้ครองเพิม่เตมิสำมำรถแจง้ควำมประสงคม์ำทีบ่รษัิทฯ 

8. คำ่ภำษีสนำมบนิ และคำ่ภำษีน ้ำมันตำมรำยกำรทัวร ์

9. คำ่รถปรับอำกำศน ำเทีย่วตำมระบไุวใ้นรำยกำร พรอ้มคนขับรถ (กฎหมำยไมอ่นุญำตใหค้นขับรถเกนิ 12 ช.ม./วัน) 

10. คำ่บรกิำรลงทะเบยีน K-ETA (Korea Electronic Travel Authorization) 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  

1. คำ่ท ำหนังสอืเดนิทำงไทย และเอกสำรตำ่งดำ้วตำ่งๆ  

2. คำ่ใชจ้่ำยอืน่ๆ ทีน่อกเหนือจำกรำยกำรระบ ุอำทเิชน่ คำ่อำหำร เครือ่งดืม่ คำ่ซกัรดี คำ่โทรศัพท ์เป็นตน้  

3. คำ่ภำษีทกุรำยกำรคดิจำกยอดบรกิำร, คำ่ภำษีเดนิทำง (ถำ้มกีำรเรยีกเก็บ)  

4. คำ่ภำษีน ้ำมันทีส่ำยกำรบนิเรยีกเก็บเพิม่ภำยหลังจำกทำงบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ และไดท้ ำกำรขำยโปรแกรม

ไปแลว้ 

5. คำ่ Vat 7% และ คำ่ภำษีหัก ณ ทีจ่่ำย 3% 

6. คำ่พนักงำนยกกระเป๋ำทีโ่รงแรม 

7. คำ่ทปิไกด ์คนขับรถ ท่ำนละ 40,000 วอน หรอื 1,200 บำท /ท่ำน ส ำหรับหัวหนำ้ทัวรแ์ลว้แต่ควำมประทับใจและ

น ้ำใจจำกทำ่น 

8. คำ่ทดสอบ แบบ RT-PCR ภำยใน 72 ชัว่โมงกอ่นกำรเดนิทำง มใีบรับรองผลกำรตรวจเป็นภำษำอังกฤษ 

9. แพคเกจ “Test & Go” เพือ่รอผลกำรตรวจหำเชือ้โควดิ-19 (บรษัิทมแีพ็คเกจส ำหรับทำ่นทีส่นใจหรอืทำ่นสำมำรถ

จองเองได)้ 

10. ไมร่วมคำ่ตรวจ RT-PCR เมือ่ถงึประเทศเกำหล ีประมำณ 80,000วอนหรอื2,400 บำทโดยประมำณ 

  

หมายเหตุ : กรุณำอ่ำนศกึษำรำยละเอยีดทัง้หมดกอ่นท ำกำรจอง เพือ่ควำมถูกตอ้งและควำมเขำ้ใจตรงกันระหวำ่งท่ำนลูกคำ้

และบรษัิท ฯ และเมือ่ท่ำนตกลงช ำระเงนิมัดจ ำหรอืค่ำทัวรท์ัง้หมดกับทำงบรษัิทฯ แลว้ ทำงบรษัิทฯ จะถอืว่ำท่ำนไดย้อมรับ

เงือ่นไขขอ้ตกลงตำ่งๆ ทัง้หมด 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นกำรเดนิทำงหรอืปรับรำคำคำ่บรกิำรขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไมถ่งึ15ทำ่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ำรเก็บคำ่น ้ำมันและภำษีสนำมบนิทกุแหง่เพิม่ หำกสำยกำรบนิมกีำรปรับขึน้กอ่นวันเดนิทำง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้อันเนื่องจำกสำเหตตุำ่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หำกเกดิกรณีควำมลำ่ชำ้จำกสำยกำรบนิ, กำรยกเลกิบนิ, กำรประทว้ง, กำรนัดหยดุงำน, 

กำรกอ่กำรจลำจล, ภัยธรรมชำต,ิ กำรนำสิง่ของผดิกฎหมำย ซึง่อยูน่อกเหนือควำมรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หำกเกดิสิง่ของสญูหำย อันเนื่องเกดิจำกควำมประมำทของท่ำน, เกดิจำกกำรโจรกรรม 

และ อบัุตเิหตจุำกควำมประมำทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ท่ำนตกลงช ำระเงนิมัดจ ำหรอืค่ำทัวรท์ัง้หมดกับทำงบรษัิทฯ แลว้ ทำงบรษัิทฯ จะถอืว่ำท่ำนไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง

ตำ่งๆ ทัง้หมด  

7. รำยกำรนี้เป็นเพียงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับกำรยนืยันจำกบรษัิทฯอกีครัง้หนึ่ง หลังจำกไดส้ ำรองโรงแรมทีพั่กในต่ำงประเทศ

เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อำจจะปรับเปลีย่นตำมทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. กำรจัดกำรเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธิข์องโรงแรมในกำรจัดหอ้งใหกั้บกรุ๊ปทีเ่ขำ้พัก  โดยมหีอ้งพักส ำหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรี่

ได ้โดยอำจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ำมควำมประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นี้ข ึน้อยูกั่บควำมพรอ้มใหบ้รกิำรของโรงแรม และไม่สำมำรถ

รับประกันได ้  



 
9. กรณีผูเ้ดนิทำงตอ้งกำรควำมช่วยเหลือเป็นพเิศษ อำทเิช่น ใชว้วิแชร ์กรุณำแจง้บรษัิทฯ อย่ำงชำ้10วันก่อนกำรเดนิทำง 

มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ำมำรถจัดกำรใหล้ว่งหนำ้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงำนและตัวแทนของผูจ้ัด ไมม่สีทิธิใ์นกำรใหค้ ำสญัญำใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจ้ัด นอกจำกมเีอกสำรลงนำมโดย

ผูม้อี ำนำจของผูจ้ัดก ำกับเทำ่นัน้ 

11. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สำมำรถคนืค่ำใชจ้่ำยต่ำงๆ ไดเ้นื่องจำกเป็นกำรเหมำจ่ำยกับตัวแทนตำ่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทำง

ไม่ผ่ำนกำรพจิำรณำในกำรตรวจคนเขำ้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่ำจะเป็นกองตรวจคนเขำ้เมอืงหรอืกรมแรงงำนของทุกประเทศใน

รำยกำรทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมำจำกกำรกระท ำทีส่อ่ไปในทำงผดิกฎหมำย กำรหลบหนี เขำ้ออกเมอืง เอกสำรเดนิทำงไม่ถกูตอ้ง 

หรอื กำรถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ   

1 2 . กำรประกันกำรเดนิทำง บรษัิทฯไดจ้ัดท ำแผนประกันภัยกำรเดนิทำงส ำหรับผูเ้ดนิทำงไปต่ำงประเทศกับ Allianz Travel 

แบบแผนประกันภัย Group tour โดยแผนประกันจะครอบคลุมกำรรักษำกรณีลูกคำ้ตดิเชือ้โควดิ-19 หรืออุบัตเิหตุต่ำงๆ ซึง่

เกดิขึน้ภำยในวันเดนิทำง และลูกคำ้ตอ้งท ำกำรรักษำในโรงพยำบำลที่ประกันครอบคลุมกำรรักษำเท่ำนัน้ (เขำ้รับรักษำใน

รูปแบบอืน่ๆประกันจะไมค่รอบคลุม) ซงึสำมำรถศกึษำขอ้มูลเพิม่เตมิจำกเจำ้หนำ้ทไีด ้กรณีลูกคำ้ตอ้งกำรซือ้ประกันเพิม่วงเงนิ

คุม้ครอง เพิม่ควำมคุม้ครอง สำมำรถแจง้ บรษัิทฯ  ซึง่ควำมคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตำมเงื่อนไขกรมธรรมป์ระกันภัย  

ประกันภัยเดนิทำงอันนีโดยทัง้นี้กำรท ำประกันนี้จำกบรษัิท  มำกกว่ำขอ้บังคับ ตำม พ .ร.บ . ธุรกจิน ำเทีย่ว ทีบั่งคับใหบ้รษัิทน ำ

เทีย่ว ท ำประกันเฉพำะอบัุตเิหตใุนกำรเดนิทำงเทำ่นัน้ แตทั่ง้นี้ ทำ่นสำมำรถศกึษำเงอืนไขควำมคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิ

จำกเว็บไซด ์Allianz ไดก้รณีทำ่นตอ้งกำรซือ้ควำมคุม้ครองเพิม่เตมิสำมำรถแจง้ควำมประสงคม์ำทีบ่รษัิทฯ 

 

 
 
 

 


