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เดนิทางโดยสายการบนิ Asiana Airlines (OZ) 
น า้หนกักระเป๋า 23 Kg. Carry on 7 Kg. เดนิทางเดอืน พฤษภาคม - มถินุายน 2565 

พกัซูวอน 1 คนื โซล 2 คนื 

 อ ิม่อรอ่ยจดัเต็ม!!!อาหารเกาหล ี(บูลโกก,ิชาบ ูชาบ,ูไกตุ่น๋โสม,บบิมิบบั,จมิดกั) 
 

เทีย่วดสินยีแ์ลนดเ์กาหลแีละชมทวิลปิทีส่วนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์วดัวาวูจองซาชมเศยีรพระพุทธรปูขนาดใหญ ่ 

แลนดม์ารค์ใหมเ่ทีย่ว คมิโปเวนสิเกาหล ีเช็คอนิหอคอย N Seoul Tower เทีย่วชมพพิธิภณัฑส์าหรา่ยพรอ้มใสชุ่ดฮกับก 
ถนนกาโรซูกลิถนนสายแฟช ัน่สุดคลู ชอ้ปป้ิงPaju Premium Outlet ถา่ยรปูสุดชคิยา่นยอนนมัดง ชอ้ปป้ิงยา่นฮงแด 

 

วันเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่

(บาท) 

ราคาเด็ก  พักเดีย่ว/เดนิทาง 

ทา่นเดยีว เพิม่ (บาท) 

ทีน่ั่ง หมายเหต ุ

5-9 พฤษภาคม 65 31,888  

 

 

ไมม่รีาคา

เด็ก 

 

 

 

4,500 

25  

12-16 พฤษภาคม 65 31,888 25  

16-20 พฤษภาคม 65 31,888 25 เปิดเพิม่ 

19-23 พฤษภาคม 65 32,888 25  

26-30 พฤษภาคม 65 31,888 25  

1-5 มถินุายน 65 32,888 25  
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◼ FLIGHT:  

DEPARTURE:  OZ742 BKK-ICN 01:10-08:55 
RETURN:         OZ741 ICN-BKK 19:30-23:10  

 
 
 
 

22.00 น. พรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศขาออกช ัน้ 4 เคาทเ์ตอรส์ายการบนิ 
Asiana Airlines โดยมเีจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร ตดิแท็กกระเป๋า 

 
 
 

 

 
 

01.10 น.   น าทา่นเดนิทางออกสู ่ประเทศเกาหลใีต ้โดยสายการ     บนิ Asiana Airlines  เทีย่วบนิที ่ OZ742 
08.55 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน ประเทศ

เกาหลใีต  ้(เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าประเทศไทย 2ชั่วโมง 
กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเป็นเวลาทอ้งถิ่น เพื่อความ
สะดวกในการนัดหมาย) น าท่านผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืง
และศุลกากร หมายเหตุ: เมือ่ผ่านเขา้ประเทศเกาหลแีลว้
น าท่านตรวจโควดิแบบ RT-PCR Test (ท่านละ 80,000 
วอน ไม่รวมในค่าทัวร)์ ตามนโยบายและกฏระเบยีบการ
เขา้ประเทศเกาหลีใตท้ีท่่าอากาศยานนานาชาตอินิชอน 
หลังจากนัน้พาท่านเขา้เช็คอนิเขา้โรงแรมทีพั่กเพือ่รอผล
ตรวจ 3-5 ชั่วโมง จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ วดัวาวูจอง
ซา  Waujeongsa Temple ตั ้งอยู่ เมืองยงอิน  จังหวัด
เคยีงคโิด เป็นวัดนิกายหนิยาน สรา้งโดยนักบวชแฮต๊อก 
จุดเด่นของวัดอยู่ที่ เศียรของพระพุทธรูปขนาดใหญ ่
ประดษิฐานอยู่ดา้นหลังสระน ้า มคีวามสูง 8 เมตร ไดร้ับ
การบันทกึลงกนิเนสสบ์ุ๊คใหเ้ป็นรูปสลักจากไมท้ี่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก และบรเิวณสระน ้าจะมีพระพุทธรูปตัง้อยู่
โดยรอบ และบรเิวณเนนิเขาในวัดจะมอีุโบสถซึง่ภายในเป็นทีป่ระดษิฐานพระนอนขนาดใหญ่ ทีแ่กะสลักมาจากไมซ้ ึง่
น ามาจากอนิเดยี นอกจากนี้ทีว่ัดแหง่นี้ยังเป็นทีเ่ก็บรักษาระฆังทีใ่ชต้ใีนพธิเีปิดกฬีาโอลมิปิกในปี ค.ศ.1988 อกีดว้ย 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที1่) เมนูบลูโกก ิ(Bulgogi) อาหารยอดนยิมอกีหนึง่อยา่งของครัวเกาหลที าจาก
เนื้อหมูทีห่มักจนไดท้ีแ่ลว้น ามาผัดกับผักต่างๆ และวุน้เสน้ของเกาหล ีพอใหม้นี ้าขลุกขลกิเล็กนอ้ยปรุงรสใหอ้อกรส
หวานเล็กนอ้ย รับประทานคูกั่บขา้วสวย และกมิจชินดิตา่งๆ 

บา่ย น าท่านเดนิทางสู ่สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์Everland (รวมบัตรแลว้) ถูกขนานนามว่า ดสินยีแ์ลนดเ์กาหล ีสวนสนุก
เปิดในหุบเขาทีม่ชีือ่เสยีงมากทีส่ดุของประเทศ ภายในสวนสนุกประกอบไปดว้ยโซนตา่ง ๆ 5 โซน ทัง้โซน American 
Adventure, Zoo Topia, Global Fair, Magic Land และ European Adventure การท่องเทีย่วภายในสวนสนุกแหง่นี้ 
แนะน าวา่ ควรขึน้รถบัสท่องไปกับโลกของสตัวป่์าซาฟาร ีชมไลเกอรแ์ฝดคูแ่รกของโลก ทีน่ี่ท่านจะพบวา่เจา้ป่าสงิโต
และเสอืสามารถอยู่ดว้ยกันไดอ้ย่างเป็นสุข และชมความน่ารักของหมทีีส่ามารถสือ่สารกับคนขับไดอ้ย่างดไีม่ว่าจะตัว
ใ
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ง
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ทา่นสามารถทดลองสนุกกับเครือ่งเลน่นานาชนดิ เชน่ รถไฟเหาะ T-Express หนอนสะบัดชารป์ โรงหนังสามมติ ิบา้นผี
สงิ หมุนตลัีงกาสองตลบ เป็นตน้ หรอืทา่นสามารถเดนิไปชมเทสกาลดอกไมท้ีจ่ัดไดอ้ย่างสวยงามเป็นสวนขนาดใหญ่
ชมดอกไมห้ลากสสีนัสวยงาม 

ค า่  รบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั ทางบรษัิทมบีรกิารคปูองใหท้า่นละ 1 ใบ (มือ้ที2่) 
 สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางเขา้ทีพั่กเมอืงซวูอน 

วนัทีห่นึง่          ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิ 

วนัทีส่อง          ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน – วดัวาวูจองซา – สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์

                       อาหารกลางวนั ,เย็น 



 
3 HB-KROZ01 보고싶어  คดิถงึ..จัง  KOrea ทัวรเ์กาหล ีซวูอน โซล 5วัน 3คนื 

ทีพ่กั :  SUWON KOREA HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วัน กอ่นเดนิทาง 

 
 

 
 
 

เชา้รบัประทานอาหารเชา้ (เซตคมิบบั+นม)(มือ้ที3่) 
น าท่ าน เดินทางเข า้สู่  กรุงโซล  จากนั้น  น าท่ านไป ศูนย์รวมเครื่องส าอางแบรนด์ด ัง เกาหลี เช่น 
ROJUKISS,LOTREE,LANEIGN,SULWA
SOO ใหท้่านไดเ้ลือกซื้อในราคาพิเศษ
หลังจากนัน้พาทุกท่านตะลุยสูแ่หล่งชอ้ป
ป้ิงที่ไดช้ือ่ว่าใหญ่ที่สุดในเอเชยี จากนั้น 
เดนิทางไปยอ้นรอยละครซีรีย์เกาหลีดัง 
My Name Is Kim Sam-soon และ Boys 
Over Flowers F4เกาหลีที่นัมซาน ภูเขา
แหง่เดยีวทีต่ัง้อยูใ่จกลางกรุงโซลบนยอด
เขามีหอ Seoul Tower (ค่ าทั วร์รวม
กระเชา้ไป-กลับ ) 1 ใน 18 หอคอยเมอืง
ทีสู่งที่สุดในโลกมีความสูงถงึ 480 เมตร 
เหนือระดับน ้าทะเล น าท่านสู่ Namsan 
View Point ให ้ท่ าน ได ้ถ่ าย รูป แล ะ
สมัผัสความน่ารักของวัยรุน่เกาหล ีนยิมมา
คลอ้งกญุแจไวด้ว้ยกันระเบยีงทกุดา้นของ 
SEOUL TOWER จึงเต็มไปดว้ย กุญแจ
หลากหลายส ีถงึเวลาพาทกุทา่นตะลยุสูแ่หลง่ชอ้ปป้ิงทีไ่ดช้ือ่วา่ใหญท่ีส่ดุในเอเชยี  

เทีย่ง    รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ 
ภตัตาคาร (มือ้ที4่) เมนูชาบู ชาบู สุกี้
ส ไ ต ล์ เก า ห ลี  บ น ห ม ้อ ไ ฟ ร ้อ น ๆ 
ประกอบดว้ย ผักสดชนิดต่างๆ และเนื้อ
หมสูไลดน์ ้าซปุรอ้นๆ และเสน้อดูง้ซึง่ขาด
ไมไ่ดใ้นการทานชาบ ูพรอ้มขา้วสวย 

   จากนั้น  น าท่ านเดินทางสู่  Starfield 
Library หอ้งสมุดใหม่สุดชิค ใจกลาง
หา้ง Starfield COEX Mall นอกจากจะมี
หนังสอืมากถงึ 50,000 เล่ม ยังไดรู้ปถ่าย
เก๋ๆ มุมฮปิๆ กับชัน้วางหนังสอืยักษ์ แถม
เขา้ฟรี!! มี Wifi ที่ชาร์ตแบตใหอ้ีกดว้ย 
ส่วนใครเป็นแฟนซีรี่ย์ Record of youth
น าท่านเดนิทางสู่ ถนนกาโรซูกลิ ถนน
สายแฟชั่นและการดไีซน์ หรอืเรยีกกันว่า 
Artists’ Street ยา่นชอ้ปป้ิงสดุคลู แหลง่รวมแฟชัน่ คาเฟ่ สดุฮปิของชาวเกาหล ี

ค า่             รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ที5่) เมนู BBEYO HAEJANGGUK สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางเขา้ทีพั่กกรุงโซล 
ทีพ่กั: Hotel Skypark Myeongdong / Staz Hotel Myeongdong*หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

                ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วัน กอ่นเดนิทาง 

 
 

 

 
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ (เซตคมิบบั+นม)( (มือ้ที6่) 
น าท่านเดนิทางสู ่รา้นสมนุไพร Red Pine เป็นผลติภัณฑ์
ทีส่กัดจากน ้ามันสน ทีม่สีรรคุณชว่ยบ ารุงร่างกาย ลดไขมัน 
ช่วยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในร่างกาย น าท่านชม 
พพิธิภณัฑส์าหร่าย จัดแสดงเรื่องราวต่างๆของการท า
สาหร่ายและประวัติความเป็นมาตน้ก าเนิดของการผลิต
สาหร่ายและขั ้นตอนการผลิตสาหร่าย ใหท้่านลิ้มลอง
ผลติภัณฑ์ที่ท าจากสาหร่ายและเลือกซือ้เพื่อเป็นของฝาก 
ใหท้่านไดใ้ส่ชุดประจ าชาติเกาหลี ชุดฮนับก และถ่าย
รูปภาพความประทับใจ น าท่านสู่ ศูนย์โสมรฐับาล ซึ่ง
รับรองคุณภาพจากรัฐบาล เป็นโสมที่อายุ 6 ปี ซึง่ถือว่ามี

วนัทีส่าม          กรงุโซล - ศนูยร์วมเครือ่งส าอางแบรนดด์งัเกาหล ี- N Seoul Tower - Starfield Library - ถนนกาโรซูกลิ  

                        อาหาร เชา้ ,กลางวนั ,เย็น 

วนัทีส่ ี ่  รา้นสมนุไพร Red Pine - พพิธิภณัฑส์าหรา่ย ใสชุ่ดฮกับก - ศนูยโ์สมรฐับาล - พระราชวงัเคยีงบ็อค –  

                         หมูบ่า้นโบราณบกุชอนฮนัอก - Duty Free - เมยีงดง     อาหาร เชา้ , กลางวนั,เย็น                                                                                                                            
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คณุภาพดทีีส่ดุ ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้โสมคณุภาพและราคาถกูกวา่ไทย 2 เทา่ โสมเกาหลถีอืเป็นยาบ ารุงร่างกายใหท้า่น
ซือ้เป็นของฝาก น าท่านเดนิทางชม พระราชวงัเคยีงบ็อค พระราชวังเกา่แก่ทีส่ดุของราชวงศโ์ชซอน สรา้งขึน้ในปี 
ค.ศ.1394 โดยใชเ้ป็น  ศนูยก์ลางการปกครองในสมัยโบราณโดยเป็นทัง้ทีป่ระทับและฐานอ านาจของพระ เจา้แทจอน
และตอ่เนื่องมาถงึกษัตรยิใ์นราชวงศโ์ชซอนพระทีน่ั่งคนึชองจอนถกูสรา้งขึน้มาเพือ่เป็นทีว่า่ราชการตอ่มาคณะปกครอง
เกาหลขีองญีปุ่่ นไดส้รา้งอาคารรัฐสภาขนาดยักษ์ขึน้คั่นเพือ่ตอ้งการแสดงนัยเด่นชดัวา่ตอ้งการตัดความผูกพันระหวา่ง
พระราชวงศกั์บราษฎรอาคารหลังนี้ไดถู้กรือ้ถอนไปในโอกาสครบรอบ50ปีการปลดแอกจากญีปุ่่ นในเขตพระราชวังยังมี
พระต าหนักเคยีวฮเวรู เป็นอาคารสองชัน้ ตัวพระต าหนักถูกสรา้งใหย้ืน่ออกไปกลาง
สระน ้าทีเ่ต็มไปดว้ยฝงูหงสส์รา้งขึน้เพือ่ใชเ้ป็นสถานทีส่ าหรับจัดงานเลีย้งพระราชทาน 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที7่) เมนูซัมกเยทัง (ไก่ตุ๋นโสม) เป็นอาหาร
บ ารุงสุขภาพตน้ต ารับชาววัง เสริ์ฟในหมอ้ดนิ ท่ามกลางน ้าซุปที่ก าลังเดือดพล่าน 
คัดเลอืกไก่ขนาดก าลังเหมาะ ผ่านการเลีย้งจนอายุได ้45 วัน น ามาท าความสะอาด 
ควักเครือ่งในออกจนหมด แลว้น าเครือ่งยาจนี อาท ิ เกาลัด,เกา๋กี,้พุทราจนี และราก
โสม พรอ้มดว้ยขา้วเหนียว ใสล่งไปในตัวไก ่แลว้ผ่านการตุ๋นจนไดท้ี ่เนื้อไกล่่อนจน
สามารถรับประทานไดอ้ย่างสะดวก เพิม่รสชาตดิว้ยเสน้ก๋วยเตี๋ยวแบบเกาหล ีเกลือ 
และพรกิไทป่น 
จากนัน้ น าท่านยอ้นรอยอดีตกลับไปยังสมัยโชซอน 
หมู่บา้นโบราณบุกชอนฮนัอก หมู่บา้นโบราณที่
ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางเมืองใหญ่ ในแต่ละฤดูกาลจะมี
บรรยากาศทีแ่ตกต่างกันโดยสิน้เชงิ หมู่บา้นแห่งนี้ยัง
รักษาความสวยงามของหมู่บา้นโบราณดัง้เดมิเอาไว ้
ไดเ้ป็นอย่างดีถือเป็ นหนึ่งในหมู่บา้นแบบฮันอกที่มี
ชื่อเสียงมากที่สุด ในประเทศเกาหลีปัจจุ บันได ้
กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม  และยังถูก
ลอ้มรอบไปดว้ยสถานที่ เช ิงประวัติศาสตร์อาท ิ
พระราชวังเคียงบกกุง พระราชวังชางด็อกกุง ซึ่ง
บา้นฮันอกหลายหลังในหมู่บา้นไดถู้กดัดแปลงใหเ้ป็น
ศนูยว์ัฒนธรรม เกสตเ์ฮา้ส ์รา้นอาหารมากมาย ทีน่ี่มุม
ถ่ายรูปชิคๆ ที่พลาดไม่ไดถ้ึง 8 จุด หากใครที่มี
เป้าหมายวา่จะเก็บใหค้รบทัง้ 8 จุดก็เตรยีมฟิตร่างกาย

ใหด้ีๆ  เพราะในบางจุด จะเป็นเนินทีค่่อนขา้งลาดชัน 
น าทา่นชมแหลง่ชอ้ปป้ิงปลอดภาษี Duty Free ชอ้ป
ป้ิงสนิคา้แบรนด์เนม มากมาย อาท ินาฬกิา,แว่นตา,
เครื่องส าอางค์,กระเป๋า,กลอ้งถ่ายรูป หรือจะเป็น
โทรศัพท์มอืถือ ใหท้่านอสิระไดเ้ลอืกซือ้อย่างเต็มที ่ 
ถึงเวลาน าท่านเดินทางชอ้ปป้ิงที่ เมียงดง หรือ 
สยามสแควรเ์กาหลี เลือกสนิคา้เทรนด์แฟชั่นล่าสุด
ของเกาหลีไดท้ี่นี่โดยเฉพาะสนิคา้วัยรุ่นเช่นเสื้อผา้ 
รองเทา้ กระเป๋า เครื่องประดับ ทั้งแบรนด์เนม เช่น 
EVISU, GAP, ONISUKA TIGER และสินคา้จากแบ
รนด์เกาหลีโดยเฉพาะ เครื่องส าอางเช่นETUDE 
HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA, 
ROJUKISS, LANEIGE อี ก ทั ้ ง ยั ง มี ร ้า น ก า แ ฟ 
รา้นอาหารต่างๆ ท่านสามารถลิม้ลองไอศกรมี 2,000 
วอน ทีส่งูเกอืบฟตุไดท้ีน่ี้  และKRISPY KREMEโดนัท ทีส่ดุแสนอร่อย 

ค า่  รบัประทานอาหารเย็น (มื้อที่8) เมนูบิบิมบับ ขา้วย าเกาหลี กับ ซุป สุกี้สไตล์เกาหลี บนหมอ้ไฟรอ้นๆ 
ประกอบดว้ย ผักสดชนดิตา่งๆ และเนื้อหมสูไลดน์ ้าซปุรอ้นๆ และเสน้อดูง้ซึง่ขาดไมไ่ดใ้นการทาน ชาบ ูชาบ ูพรอ้มขา้ว
สวย  
ทีพ่กั: Hotel Skypark Myeongdong / Staz Hotel Myeongdong *หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นวันเดนิทาง 
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เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ (เซตคมิบบั+นม)(มือ้ที9่) 
น าท่าน ชอ้ปป้ิงย่านฮงแด ย่านชอ้ปป้ิงบรเิวณดา้นหนา้ของมหาวทิยาลัยฮงอกิ สนิคา้ในย่านนี้ส่วนใหญ่เป็น
สนิคา้วัยรุ่นที่ทันสมัยและราคาไม่แพง เช่น เสื้อผา้ที่ออกแบบเองโดยดีไซด์เนอร์เกาหลีรองเทา้ กระเป๋า 
เครือ่งประดับ เครือ่งส าอาง รองเทา้ ของกิ๊ฟชอป เครือ่งเขยีน และทีเ่ยอะไมแ่พกั้นก็คอืขนมตา่งๆและยังมรีา้นแบ
รนด์เนมอยู่ท่ัวไปเช่น EVISU, ZARA อีกทัง้ยังมีรา้นกาแฟที่เป็นเอกลักษณ์ แกลเลอรี่ รา้นคา้จ าหน่ายสนิคา้

แฟชั่น คลับ ตลาดศลิปะ และรา้นอาหารทีน่่าสนใจในหมู่วัยรุ่นอายุ 20-30 ปีทีน่ยิมมาเดนิเล่น ราคาของสนิคา้
และรา้นอาหารตา่งๆก็ยังไมแ่พงอกีดว้ย ซึง่จะคกึคักเป็นพเิศษตัง้แต่ชว่งบ่ายเป็นตน้ไป เพราะรา้นคา้แตล่ะรา้นจะ
ทยอยเปิดใหบ้รกิาร น าทา่นเดนิทางสู ่จากนัน้ น าทา่นไปถา่ยรปูที ่934 King's cross คาเฟ่ ธมี"แฮรร์ ี ่พอต
เตอร"์ คาเฟ่เกาหลีที่แฟนๆ แฮร์รี่ หา้มพลาด พาเหล่าสาวกแฮรี่ไดเ้ขา้ไปสัมผัสโลกพ่อมดมุมถ่ายรูปสวยๆ
พรอ้มพร็อบถ่ายรูปเก๋ๆมากมาย(ไม่รวมค่าเครื่องดื่ม ) ย่านยอนนมัดง Yeonnam dong Central Park เป็น
สวนสาธารณะทีด่ัดแปลงมาจากทางรถไฟเกา่ บรรยากาศร่มรืน่ มรีา้นกาแฟ รา้นเสือ้ผา้ สตูดโิอศลิปะ รอบๆ ให ้
ทา่นเดนิชมพรอ้มถา่ยภาพสวยๆ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั  (มือ้ที1่0) เมนูจมิดัก (Jimdak) หรอืไกตุ่น๋ซอีิ๊วเกาหล ีผสมกับวุน้เสน้ทีเ่หนียว
นุ่ม หัวหอมใหญ ่รสชาตคิลา้ยไกพ่ะโลข้องไทยแตจ่ะเผ็ดกวา่นดิหน่อย เป็นเมนูชือ่ดังจากเมอืงอันดง 
น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงคมิโป GIMPO เว
นสิแหง่เกาหล ีเป็นแลนดม์ารค์ใหม ่ใกลก้รุง
โซล ที่  Laveniche March Avenue เมือง
คมิโป จังหวัดคยองกี ที่นี่ตัง้ใจสรา้งขึน้มา
ธมีเวนิส ใหท้่านชมบรรยาการโรแมนตกิส
ไตล์  เมืองเวนิส ชอ้ปป้ิง และเช็คอินจุด
ถา่ยรูปสวยๆ และทีน่ี่ยังเป็นสถานทีถ่่ายซรีีย่์
หลายเรื่อง เช่น Tale of the Nine Tailed 
หรือ Alice ก่อนเดินทางกลับน าท่านแวะ
ละลายเงนิวอนที่รา้น Super Market ซึง่
ท่านสามารถเลือกซื้อสินคา้เกาหลีไดอ้ีก
รอบ โดยเฉพาะของกิน เช่น บะหมี่ซ ินรา
เมยีน (มามา่สไตลเ์กาหล)ี อดูง้ กมิจ ิขนมช็อคโกพ้าย น ้าจิม้ปรุงรสหมยูา่งเกาหล ีไกตุ่น๋โสมส าเร็จรูป ผลไมต้าม
ฤดกูาล ในราคาพเิศษกอ่นกลับเมอืงไทย จนสมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูท่า่อากาศยานนานาชาตอินิชอน 
เพือ่เดนิทางกลับสูป่ระเทศไทย 

19.30 น.  เดนิทางกลับประเทศไทย โดยสายการบนิ Asiana Airlines เทีย่วบนิที ่OZ741 
23.10 น .   เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพ 

 

 **ผูเ้ดนิทางเขา้ประเทศไทยจากประเทศทีร่ฐับาลก าหนด แบบ “Test & Go” 

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

Update 30/3/2565 

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

หมายเหต:ุ รายการทัวรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ,  การจราจร 

หรอืชว่งเทศกาลหรอืวันหยดุ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ัดจะปรบัเปลีย่นโดยค านงึถงึผลประโยชนข์อง

ทา่นเป็นหลัก เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 

 

 

วนัทีห่า้              ชอ้ปป้ิงยา่นฮงแด - 934 King's cross Cafe – Yeonnam dong Central Park - เมอืงคมิโป GIMPO – 

Super Market –  ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน - ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิ      อาหาร เชา้ ,กลางวนั 

                                         



 
6 HB-KROZ01 보고싶어  คดิถงึ..จัง  KOrea ทัวรเ์กาหล ีซวูอน โซล 5วัน 3คนื 

เง ือ่นไขการเดนิทางเขา้และออกจากประเทศไทย ( บงัคบัใช ้15 มนีาคม 2565 ) 

 

► กอ่นเดนิทางออกจากประเทศไทย  

1. ผูเ้ดนิทางจ าเป็นตอ้งตรวจ Test Covid แบบ RT-PCR และมีใบรับรองผลการตรวจ ภายใน 48 ชั่วโมงก่อน(ภาษาอังกฤษ)

น ามาใชใ้นการเช็คอนิบัตรโดยสารเครือ่งบนิ ณ เคาทเ์ตอรส์ายการบนิ 

2. เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี / ตัง้ครรภ ์/ ผูสู้งอายุ 65 ปีขึน้ไป ทีย่ังไม่ฉีดวัคซนี จะตอ้งเดนิทางพรอ้มผูป้กครองทีฉ่ีดวัคซนีครบ และ

ตอ้งม ีRT-PCR ใบรับรองผลการตรวจ ภายใน 72 ชัว่โมงกอ่นการเดนิทาง 

 3. ผูท้ีห่ายจากโควดิแลว้โดยมใีบรับรองไม่เกนิ 6เดอืน (นับตัง้แตว่ันทีอ่อกจากโรงพยาบาลจนถงึวันเดนิทาง) ภาษาอังกฤษ 

4. ลงทะเบยีนผา่นระบบ K-ETA (Korea Electronic Travel Authorization) (ทางบรษัิทด าเนนิการลงทะเบยีนให)้ 

5.ลงทะเบยีน Q CODE (Quarantine Covid19 Defensse)  

►ผูเ้ดนิทางเขา้ประเทศเกาหลจีะตอ้งไดร้บัวคัซนี ครบโดสแลว้  

ผูเ้ดนิทางตอ้งไดร้ับวัคซนีครบโดสแลว้อยา่งนอ้ย 14 วันกอ่นเดนิทาง  สามารถเดนิทางไดใ้นวันที ่15 และเข็มลา่สดุทีฉ่ีดไมเ่กนิ 6 

เดอืน หรอื 180วัน สามารถเขา้ไปท่องเที่ยวเกาหลใีตไ้ด ้**ผูท้ีไ่ดร้ับการฉีดวัคซนีสองชนิดทีแ่ตกต่างกันจะถอืว่าไดร้ับการฉีด

วัคซนีครบถว้น** 

►เมือ่เดนิทางถงึประเทศเกาหล ี 

1.เมือ่เดนิทางถงึประเทศเกาหล ีตอ้งท าการตรวจ RT-PCR  ทีป่ระเทศเกาหล ีภายใน 24 ชม.โดยผลตรวจเป็นลบ จงึจะสามารถ

เดนิทางทอ่งเทีย่วได ้

► เอกสารทีต่อ้งท าการเตรยีมกอ่นเดนิทาง 

1. พาสปอรต์ตัวจรงิ (อายกุารใชง้านตอ้งเหลอืมากกวา่ 6 เดอืน)  

2. เอกสารใบรับรองทีไ่ดร้ับวัคซนีป้องกันโควดิ19 ครบ 2 เข็ม Vaccinated Certificate ทีอ่อกโดยกรมควบคมุโรค     

    กระทรวงสาธารณสขุ  (จากแอปหมอพรอ้ม) 

3. เตรยีมเอกสารInternational Vaccinated Certificateทีอ่อกโดยกรมควบคมุโรคกระทรวงสาธารณสขุ (ขอจากแอปหมอพรอ้ม) 

4. หลักฐานการจอง แพ็คเกจโรงแรมTest & Go โรงแรมทีจ่องตอ้งเป็นโรงแรมมาตรฐาน SHA Extra+, AQ, AHQ, หรอื OQ ซึง่

รวมคา่ตรวจหาเชือ้โควดิ-19 แบบ RT-PCR คา่รถไปรับจากสนามบนิมายงัโรงแรม และคา่ชดุตรวจหาเชือ้โควดิ-19 ดว้ยตนเองแบบ 

ATK (สามารถจองผา่นบรษัิททัวรห์รอืทา่นสามารถจองเองได)้  

5.ผลตรวจTest COVID-19 เป็นลบ แบบ RT-PCR และมใีบรับรองผลการตรวจ ภายใน 48 ชัว่โมงกอ่นการเดนิทาง (ภาษาอังกฤษ) 

6.เอกสารจากการลงทะเบยีนผ่านการอนุมัตริะบบ K-ETA (Korea Electronic Travel Authorization) (จากทางบรษัิทด าเนินการ

ลงทะเบยีนให)้ 

 

►การเดนิทางกลบัเขา้ประเทศไทย ส าหรบัคนไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งขอ Thailand Pass (บรษัิทด าเนนิการให)้ 

ข ัน้ตอนที ่1 : เตรยีมเอกสารใหพ้รอ้ม 

1. หนังสอืเดนิทาง (Passport) 

2. VISA (ส าหรับชาวตา่งชาตเิทา่นัน้) 

3. เอกสารรับรองการฉีดวคัซนีครบถว้น ตามขอ้ก าหนดของรัฐบาลไทย มากกวา่ 14 วันกอ่นเดนิทาง (Vaccinated Certificate

และ International Vaccinated Certificate) 

4. ประกันสขุภาพทีค่รอบคลมุการรักษาโควดิในตา่งประเทศวงเงนิ USD 50,000 (ส าหรับชาวตา่งชาตเิทา่นัน้( 

5. เอกสารจากการลงทะเบียนผ่านการอนุมัติระบบ K-ETA (Korea Electronic Travel Authorization) (จากทางบริษัท

ด าเนนิการลงทะเบยีนให)้  (กรณีลงทะเบยีนไมผ่า่น K-ETA  ทางบรษัิทขอคดิคา่ด าเนนิการ 500 บาท ) 

ข ัน้ตอนที ่2 : ลงทะเบยีน Thailand Pass (บรษัิทด าเนนิการให)้ เอกสารทีต่อ้งใชต้ามรายละเอยีดขัน้ตอนที1่ 

ลงทะเบยีนอย่างนอ้ย 7 วันกอ่นเดนิทางเขา้ประเทศไทย เมือ่อนุมัตแิลว้จะไดร้ับ Thailand Pass QR Code ส าหรับการ

เดนิทางเขา้ประเทศไทย 

ข ัน้ตอนที ่3 : เมือ่เดนิทางถงึประเทศไทย 

1.แสดงเอกสาร Thailand Pass QR Codeตอ่เจา้หนา้ทีส่นามบนิทีท่า่นมาถงึ 

2.ผา่นกระบวนการพธิตีรวจคนเขา้เมอืง และกรมควบคมุโรค 

3.ผูเ้ดนิทางเขา้ประเทศไทยจากประเทศทีร่ัฐบาลก าหนด Test and Go (TG) เงือ่นไข ดังนี้ 

- เมือ่เดนิทางถงึสนามบนิทีไ่ทย มรีถโรงแรมมารับไปทีโ่รงแรม 

- รับการตรวจหาเชือ้โควดิ-19 แบบ RT-PCR รอผลตรวจฯ ในหอ้งพัก 

- เมือ่ผลตรวจฯ เป็นลบ สามารถเช็คเอา้ทอ์อกจากโรงแรม และเดนิทางกลับได ้

- วันที ่5 นับจากวันทีถ่งึไทย ตรวจหาเชือ้โควดิ-19 แบบ ATK ดว้ยตัวเองและรายงานผลในแอปพลเิคชนั หมอชนะ 

      

 เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

► การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมจี านวน 10 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึจ านวนดังกลา่ว 
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- จะสง่จอยนทั์วรกั์บบรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกัน 

- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทางประมาณ 10 

วัน 

- หรอืขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ15ทา่นและทา่นยังประสงคเ์ดนิทางต่อ) โดย

ทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

► ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ ก่อนทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทาง

บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  

► การจองทวัรแ์ละช าระคา่บรกิาร  

- กรณุาช าระคา่มดัจ า ทา่นละ 8,000 บาท  

 กรุณาสง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์และเอกสารรับรองการฉีดวัคซนีครบถว้น Vaccinated Certificate และ International Vaccinated 

Certificate (จากแอปหมอพรอ้ม) พรอ้มเอกสารช าระมัดจ าคา่ทัวร ์

- คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืช าระ 25-30 วันกอ่นออกเดนิทาง กรณีบรษัิทฯจ าเป็นตอ้งออกตั๋วกอ่นทา่นจ าเป็นตอ้งช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื

ตามทีบ่รษัิทก าหนดแจง้เทา่นัน้ 

**ส าคญั **ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง  )จะตอ้งมอีายุเหลอืมากกว่า  6 เดอืนก่อนหมดอายุนับจากวันเดนิทางไป-กลับและ

จ านวนหนา้หนังสอืเดนิทางตอ้งเหลอืวา่งส าหรับตดิวซีา่ไมต่ ่ากว่า หนา้3** (กรุณาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะ

ไมร่ับผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายุ  **กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจ า  

 

เง ือ่นไขการยกเลกิ 

- ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 

- ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน ยดึเงนิ 50% จากยอดทีล่กูคา้ช าระมา และเก็บคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 

- ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15วัน ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจ านวน 

 *กรณีมเีหตยุกเลกิทัวร ์โดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 

 *คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่มัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ โรงแรม คา่วซีา่ และคา่ใชจ้่ายจ าเป็นอืน่ๆ 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม   

(บรษัิทด าเนนิการให ้กรณียกเลกิทัง้หมดหรอือยา่งใดอยา่งหนึง่ไมส่ามารถรฟัีนดเ์ป็นเงนิหรอืการบรกิารอืน่ๆได)้ 

1.  ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัดพรอ้มค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการทัวรข์า้งตน้   )ตั๋วกรุ๊ปไม่

สามารถUpgradeทีน่ั่งเป็น Business Classได ้และตอ้งเดนิทางไป -กลับพรอ้มตั๋วกรุ๊ปเทา่นัน้ไมส่ามารถเลือ่นวันได ้(  

2. คา่ทีพั่กหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอื ระดับใกลเ้คยีงกัน  

3. กรณีพัก 3 ท่านถา้วันทีเ่ขา้พักหอ้งโรงแรม ไม่มหีอ้ง TRP (3ท่าน) อาจจ าเป็นตอ้งแยกพัก 2หอ้ง กรณีหอ้งพักใน

เมอืงทีร่ะบไุวใ้นโปรแกรมมเีทศกาลวันหยดุ มงีานแฟรต์า่งๆ บรษัิทขอจัดทีพั่กในเมอืงใกลเ้คยีงแทน 

4. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้  

5. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

6. คา่น ้าหนักกระเป๋าสายการบนิ ASIANA AIRLINES สมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง1ชิน้ ไมเ่กนิ 23 กโิลกรัม ถอืขึน้เครือ่ง

ได ้7 กโิลกรัม และค่าประกันวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแต่ละสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ และกรณีสัมภาระ

เกนิทา่นตอ้งเสยีคา่ปรับตามทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ  

7. การประกันการเดนิทาง บรษัิทฯไดจ้ัดท าแผนประกันภัยการเดนิทางส าหรับผูเ้ดนิทางไปต่างประเทศ กับ Allianz 

Travel แบบแผนประกันภัย Group tour โดยแผนประกันจะครอบคลุมการรักษากรณีลูกคา้ตดิเชือ้โควดิ-19 หรือ

อบัุตเิหตุต่างๆ ซึง่เกดิขึน้ภายในวันเดนิทาง และลูกคา้ตอ้งท าการรักษาในโรงพยาบาลทีป่ระกันครอบคลุมการรักษา

เท่านัน้ (เขา้รับรักษาในรูปแบบอืน่ๆประกันจะไม่ครอบคลุม) ซึง่สามารถศกึษาขอ้มูลเพิม่เตมิจากเจา้หนา้ทไีด ้กรณี

ลกูคา้ตอ้งการซือ้ประกันเพิม่วงเงนิคุม้ครอง เพิม่ความคุม้ครอง สามารถแจง้ บรษัิทฯ  ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ 

เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกันภัย  ประกันภัยเดนิทางอันนีโดยทัง้นี้การท าประกันนี้จากบรษัิท  มากกวา่ขอ้บังคับ 

ตาม พรบ ธุรกจิน าเที่ยว ที่บังคับใหบ้รษัิทน าเทีย่ว ท าประกันเฉพาะอุบัตเิหตุในการเดนิทางเท่านัน้ แต่ทัง้นี้ ท่าน

สามารถศกึษาเงือนไขความคุม้ครองและข้อ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด์ Allianz ไดก้รณีท่านตอ้งการซื้อความ

คุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ 

8. คา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามันตามรายการทัวร ์

9. คา่รถปรับอากาศน าเทีย่วตามระบไุวใ้นรายการ พรอ้มคนขับรถ (กฎหมายไมอ่นุญาตใหค้นขับรถเกนิ 12 ช.ม./วัน) 

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

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  

1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  

2. คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ทีน่อกเหนือจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้  
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3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  

4. คา่ภาษีน ้ามันทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ และไดท้ าการขายโปรแกรมไป

แลว้ 

5. คา่ Vat 7% และ คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

6. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม 

7. คา่ทปิไกด ์คนขับรถ ทา่นละ 50,000 วอน หรอื 1,500 บาท /ทา่น  ส าหรับหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามประทับใจและน ้าใจ

จากทา่น 

8. คา่ทดสอบ แบบ RT-PCR ภายใน 72 ชัว่โมงกอ่นการเดนิทาง มใีบรับรองผลการตรวจเป็นภาษาอังกฤษ 

9. แพคเกจ  “Test & Go” เพื่อรอผลการตรวจหาเชือ้โควดิ-19 (บรษัิทมแีพ็คเกจส าหรับท่านทีส่นใจหรือท่านสามารถ

จองเองได)้ 

10. ไมร่วมคา่ตรวจ RT-PCR เมือ่ถงึประเทศเกาหล ี 

  

หมายเหต ุ: กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดทัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกันระหวา่งท่านลูกคา้และ

บรษัิท ฯ และเมือ่ท่านตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไมถ่งึ15ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, 

การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม 

และ อบัุตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ 

ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้ับการยืนยันจากบรษัิทฯอีกครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ

เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธิข์องโรงแรมในการจัดหอ้งใหกั้บกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบุหรีไ่ด ้

โดยอาจจะขอเปลี่ยนหอ้งไดต้ามความประสงค์ของผูท้ี่พัก ทั ้งนี้ข ึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถ

รับประกันได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อยา่งชา้10วันกอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้ 

บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการใหล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของผูจ้ัดก ากับเทา่นัน้ 

11. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่

ผา่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ

ทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกู

ปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ   

1 2 . การประกันการเดนิทาง บรษัิทฯไดจ้ัดท าแผนประกันภัยการเดนิทางส าหรับผูเ้ดนิทางไปตา่งประเทศกับ Allianz Travel แบบ

แผนประกันภัย Group tour โดยแผนประกันจะครอบคลุมการรักษากรณีลูกคา้ตดิเชือ้โควดิ-19 หรืออุบัตเิหตุต่างๆ ซึง่เกดิขึน้

ภายในวันเดนิทาง และลูกคา้ตอ้งท าการรักษาในโรงพยาบาลทีป่ระกันครอบคลุมการรักษาเท่านัน้ (เขา้รับรักษาในรูปแบบอืน่ๆ

ประกันจะไม่ครอบคลุม) ซงึสามารถศกึษาขอ้มูลเพิม่เตมิจากเจา้หนา้ทไีด ้กรณีลูกคา้ตอ้งการซือ้ประกันเพิม่วงเงนิคุม้ครอง เพิม่

ความคุม้ครอง สามารถแจง้ บรษัิทฯ  ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกันภัย  ประกันภัยเดนิทาง

อันนีโดยทัง้นี้การท าประกันนี้จากบรษัิท  มากกวา่ขอ้บังคับ ตาม พ .ร.บ . ธรุกจิน าเทีย่ว ทีบั่งคับใหบ้รษัิทน าเทีย่ว ท าประกันเฉพาะ

อบัุตเิหตุในการเดนิทางเท่านัน้ แต่ทัง้นี้ ท่านสามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด ์Allianz ได ้

กรณีทา่นตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ 

 

 
 
 


