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KTW02 대박 เเทบกั…KOREA ทัวรเ์กาหล ี6 วนั 3 คนื 
เดินทางโดยสายการบิน T’Way Air  

น ้าหนักกระเป๋า 20 Kg. Carry on 10 Kg.  
เดินทาง มิถุนายน-กรกฎาคม 2565  

อ่ิมอร่อยจัดเต็ม!!! อาหารเกาหลี (จาจังมยอน,ชาบู,ทัคคาลบี้,บิบิมบับ) 
(พักโรงแรม กรุงโซล 3 คืน)  (ย่านช้อปป้ิง) 

 

เช็คอิน Paradise city หอคอย N Seoul Tower หมู่บ้านโบราณเกาหลีอึนพยอง หมู่บ้านเทพนิยาย  
เวนิสเกาหลี  คลองชองกเยชอน วัดโชเกซา พระราชวังเคียงบกกุง เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สาหร่าย  

ช้อปปิ้ งย่านเมียงดง ย่านฮงแด  ถ่ายภาพกับ แลนด์มาร์คใหม่ที่ 934 King's cross คาเฟ ่ธีมแฮร์รี่ พอตเตอร์ 
Optional tour “สวนสนุก Lotte World หนึ่งในสวนสนุกที่ดังที่สุดของเกาหลี”. 

 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Thai_AirAsia_X
https://en.wikipedia.org/wiki/Thai_AirAsia_X
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วันเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่

(บาท) 
ราคาเด็ก พักเดีย่ว/เดนิทาง 

ทา่นเดยีว เพิม่ 
(บาท) 

ทีน่ั่ง หมายเหต ุ

17-22 กรกฎาคม 2565 18,999 ไมม่รีาคาเด็ก 4,000 25  

24-29 กรกฎาคม 2565 20,999 ไมม่รีาคาเด็ก 4,000 25  

 FLIGHT:  
DEPARTURE:    TW102      BKK-ICN      01.20-08.55 
RETURN:           TW101       ICN-BKK      20.25-00.25 
 

วนัทีห่น ึง่ ทำ่อำกำศยำนสวุรรณภมู ิ

21.00 น. พรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศขาออกชัน้ 4 สายการบนิ T’Way Air 
โดยมเีจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร ตดิแท็กกระเป๋า 

 

วนัทีส่อง ทำ่อำกำศยำนนำนำชำตอินิชอน (เกำหลใีต)้ –ไชนำ่ทำวน ์– หมูบ่ำ้นเทพนยิำย 

 เวนสิเกำหล ี- Paradise city-ยำ่นยอนนมัดง-ถนนฮงแด-934 King's cross คำเฟ่ ธมี" 

 แฮรร์ ี ่พอตเตอร"์                                                             อำหำร เทีย่ง,เย็น 

01.20 น.   น าทา่นเดนิทางออกสู ่ประเทศเกาหลใีต ้โดยสายการบนิ T’Way Air เทีย่วบนิที ่ TW102 
08.55 น.   เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน ประเทศเกาหลใีต ้(เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 2ชัว่โมง  

กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเป็นเวลาทอ้งถิน่ เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย) น าท่านผ่านพธิีตรวจคนเขา้
เมอืงและศุลกากร หมายเหต:ุ เมือ่ผ่านเขา้ประเทศเกาหลแีลว้น าทา่นตรวจโควดิแบบ RT-PCR Test (ทา่นละ 
80,000 วอน ไมร่วมในค่าทัวรช์ าระเพิม่ ณ สนามบนิ) ตามนโยบายและกฏระเบยีบการเขา้ประเทศเกาหลใีตท้ี่
ท่าอากาศยานนานาชาตอินิชอน ระหว่างรอผลตรวจ 3-5 ชั่วโมง 
น าท่านเดนิทางสู่ อนิชอน ไชน่าทาวน์ (Incheon China Town)  
ตน้ก าเนดิ จาจังมยอน หรอื บะหมีด่ าของเกาหล ีมบีันทกึระบไุวว้่า
ในปี ค.ศ. 1884 แรงงานจากประเทศจีนอพยพมาตัง้ถิน่ฐานใน
บริเวณนี้ เป็นจ านวนมาก อาหารการกินในตอนนั้นก็ เป็นการ
ท าอาหารแบบประหยัดนัน้ก็คอื  “จ๋าเจีย้งเมีย่น” แปลว่าบะหมีผ่ัด
ซอส ตอ่มาก็ไดม้กีารปรับรสชาตติามวัถดุบิทอ้งถิน่ โดยใสเ่ตา้เจีย้ว
ด า และปรุงรสใหถู้กปากคนเกาหลมีากขึน้ ทา้ยที่สุดก็เรยีกเพีย้น
เสยีงจาก “จา๋เจีย้งเมีย่น”  มาเป็น จาจังมย็อน บรรยากาศในเมอืงนี ้
เหมอืนหลุดเขา้ไปอยู่ในเมอืงจนี อย่างนัน้เลย อาหารทีข่าย ขนม
ต่างๆ ลว้นเป็นวัฒนธรรมทีส่่งผ่านมาจากประเทศจีน รวมถงึงาน
ศลิปะต่างๆ ทีป่ระดับตามถนนหนทาง ลว้นบง่บอกถงึความเป็นจนี
ไดอ้ย่างชัดเจน และยังตุ๊กตาทีเ่ป็นหนึง่ในสัญลักษณ์ของเมอืงนี้ 
และแน่นอนที่สุด ในมือจะเป็นชามจาจังมยอนอันลือชือ่ที่มีจุด
ก า เนิดในเมืองนี้  พาทุกท่าน เที่ยวชม หมู่บ า้นเทพนิยาย 
(Donghwa Village)  เป็นถนนเสน้เล็กๆ แต่น่าเดินถ่ายรูปมาก 
เนื่องจากถนนเสน้นี้ เต็มไปดว้ยบา้นที่มีสีสันเต็มผนังบา้น ทั ้ง
ก าแพงและทางเดนิต่างๆ ทีใ่หค้วามรูส้กึราวเหมอืนอยูใ่นโลกของ
เทพนยิายสดุโดง่ดัง รวมถงึการต์ูนดสินีย ์ไมว่่าจะเป็น ปีเตอรแ์พน 
อลาดิน หนูนอ้ยหมวกแดง จากหมู่บา้นที่เคยเงียบเหงากลับ
กลายเป็นหมู่บา้นที่ด ึงดูดนักท่องเที่ยวทัง้ชาวเกาหลีเอง หรือ
แมก้ระทั่งชาวต่างชาตไิดอ้ย่างมากมาย หมู่บา้นนี้มถีนนเสน้เล็กๆ 
แตน่่าเดนิถา่ยรปูมาก จากนัน้พาทกุทา่นไปอพัเดทแลนดม์ารค์ใหม่
ที่คยองกโิด เวนิสเกาหลี (Laveniche March Avenue) เมอืงกมิ
โป แหล่งชอ้ปป้ิงกลางแจง้ที่ไดแ้รงบันดาลใจจาก คลองที่เวนิส 
ศูนย์การคา้ริมน ้ าสไตล์ยุโรปเริ่มจ าหน่ายในย่านใหม่ริมแม่น ้ า 
Gimpo Han ใหท้่านสามารถเพลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิงและความ
โรแมนตกิ จากนัน้พาทุกท่านไปแวะเทีย่วชม  Paradise City เป็น
แหล่งรวบรวมไวท้ัง้โรงแรมระดับ 5 ดาว คาสโิน คอมเพล็กซ์ 
พพิธิภัณฑ ์สวนน ้า ไปจนถงึไนตค์ลับขนาดใหญ่ ทีเ่ขาพยายามจะท าใหพ้ืน้ทีแ่ห่งนี้เป็นปลายทางแห่งใหม่
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ของอนิชอน ทีท่กุคนจะตอ้งแวะเวยีนมา  ความน่าตืน่ตาเมือ่มาถงึทีน่ีค่อืงานสถาปัตยกรรมทีม่คีวามเป็นศลิปะ
สงูมาก เพราะดไีซนต์ัวอาคารเหมอืนกลอ่งสีเ่หลีย่มทีถ่กูดงึเปิดเป็นชอ่งขนาดใหญ ่คลา้ยมา่นทีเ่ปิดตอนรับเรา
อยู ่ 

เทีย่ง รับประทานอาหารเทีย่ง (มือ้ที1่) เมนูจาจังมยอน หรอื บะหมีด่ าชือ่ดังของเกาหล ีเป็นอาหารทีไ่ดรั้บความ
นยิมมากเพราะหลายคนชอบตามเทรนดซ์รีสีเ์กาหล ีแตเ่หตผุลจรงิ ๆ ทีห่ลายคนชอบอาหารเกาหลน่ัีนก็เพราะ
เป็นอาหารทีม่รีสชาตทิีเ่ป็นเอกลักษณ์มาก เค็ม-หวาน-มัน ก าลังด ีทานงา่ย รสไมจ่ัด ทานแลว้จะตดิใจอยา่ง
แน่นอน  
จากนัน้แวะไปพักผ่านที่ ย่านยอนนัมดง (Yeonnam dong Central Park) เป็นสวนสาธารณะทีด่ัดแปลงมา

จากทางรถไฟเกา่ บรรยากาศรม่รืน่ มรีา้นกาแฟ รา้นเสือ้ผา้ สตดูโิอศลิปะ รอบๆ ใหท้า่นเดนิชมพรอ้มถ่ายภาพ

สวยๆ   และพาทุกท่านไปชอ้ปป้ิงทีแ่หล่งชอ้ปป้ิงขนาดใหญ่ ย่านฮงแด ซึง่เป็นทีต่ัง้ของ 934 King's cross 

คาเฟ่ ธมี"แฮรร์ี ่พอตเตอร"์  

คาเฟ่เกาหลีที่แฟนๆ แฮร์รี่ หา้มพลาด พาเหล่าสาวกแ  ฮรี่ไดเ้ขา้ไปสัมผัสโลกพ่อมดมุมถ่ายรูปสวยๆ

พรอ้มพร็อบถา่ยรปูเก๋ๆ มากมาย(ไมร่วมคา่เครือ่งดืม่)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เย็น  รับประทานอาหารเย็น (มือ้ที2่) เมนู NAKSAMSAE เมนูปลาหมกึและกุง้ ผักคลุกเคลา้เขา้ดว้ยกันกับซอส

เกาหล ี
ทีพ่ัก :  Staz hotel Myeongdong 3* หรอืระดับใกลเ้คยีงกนั 

ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นเดนิทาง 
 

วนัทีส่ำม อสิระทอ่งเทีย่วตำมอธัยำศยั  optional tour สวนสนกุ Lotte World                            

เชา้      อสิระอาหารเชา้ตามอธัยาศัย 
อสิระใหท้่านท่องเที่ยวไดต้ามอัธยาศัย พเิศษท่านสามารถจองบัตร สวนสนุกลอตเตเ้วลิ์ด (Lotte World 
Adventure) ราคา 40,000 WON เป็นหนึ่งในสวนสนุกที่ดังที่สุดของเกาหลี ซึง่มีอาคารสวนสนุกในร่มที่มี
ขนาดใหญทีสุ่ดในโลกอยู่ดว้ย การมาเที่ยวเล่นทีน่ี่จงึสามารถท าไดท้ัง้ปีโดยไม่ตอ้งดูสภาพอากาศกันเลย 
ตัง้อยูใ่จกลางเมอืงทีร่วบรวมความบนัเทงิและการชมววิทวิทัศน ์ภายในมเีครือ่งเลน่ทีน่่าตืน่เตน้ ลานไอซส์เก็ต 
ทะเลสาบ พพิธิภัณท์หมู่บา้นโบราณเกาหลี (Traditional Folk Museum) ขบวนพาเหรดรูปแบบต่างๆ และ
อืน่ๆอกีมากมาย ซึง่มนัีกท่องเทีย่วเกาหลแีละชาวต่างชาตมิาเขา้ชมกว่า 6 ลา้นคนต่อปี สวนสนุกลอตเตเ้วลิ์
ดแบง่ออกเป็นโซนใหญ่ๆได ้2 โซน ไดแ้ก ่“ธมีผจญภยั(Adventure)”ทีเ่ป็นสวนสนุกในร่มทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก 
และ “เกาะเวทมนต(์Magic Island)” เป็นสวนสนุกกลางแจง้ ตัง้อยูด่า้นนอกตดิกับทะเลสาบซกชอนโฮซู อกี
ทัง้ยงัมรีา้นจ าหน่ายของทีร่ะลกึ รา้นอาหารนานาชาต ิและสิง่อ านวยความสะดวกอืน่ๆอกีมากมาย โดยในสว่น
ของอาคารสวนสนุกโซนในร่มนั้น ไดรั้บการออกแบบและตกแต่งมาอย่างด ีโครงสรา้งภายในใชห้ลังคาเป็น
กระจกทัง้หมด ท าใหถ้งึแมจ้ะอยูใ่นรม่แตก่็ไดบ้รรยากาศแบบกลางแจง้รว่มดว้ย  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เทีย่ง อสิระอาหารเทีย่งตามอธัยาศัย 
เย็น อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศัย 

ทีพ่ัก :  Staz hotel Myeongdong 3* หรอืระดับใกลเ้คยีงกนั 

ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นเดนิทาง 
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วนัทีส่ ี ่         ศนูยร์วมเครือ่งส ำอำงแบรนดด์งัเกำหล-ีศนูยส์มนุไพร Hogaenamu Herb-วดัโชเกซำ 

 พระรำชวงัเคยีงบ็อค- คลองชองกเยชอน-N Seoul Tower- ชอ้ปป้ิงปลอดภำษ ีDuty  

 Free-ยำ่นเมยีงดง                                                  อำหำร เชำ้,เทีย่ง,เย็น                     

เชา้      รับประทานอาหารเชา้ (เซตคมิบบั+นม) (มือ้ที3่) 
น าท่านไป ศูนยร์วมเครือ่งส าอางแบรนดด์ังเกาหล ีเชน่ ROJUKISS, LOTREE, LANEIGN, SULWASOO ให ้
ท่ านได เ้ลือกซื้อ ในราคาพิเ ศษ  และ  ศูนย์สมุนไพร 
Hogaenamu Herb รวมเป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณ ช่วยขับ
สารพษิตกคา้งต่างๆออกจากตับอยา่งปลอดภัยเนื่องจากเป็น
สมุนไพรเกรดเอ มีขายเฉพาะในประเทศเกาหลีเท่านั้น 
จากนั้นพาทุกท่านไปที่ วัดโชเกซา Jogyesa temple วัดที่
เป็นศูนย์กลางของพุทธศาสนานิกายเซน ที่มีชื่อเสียงใน
ประเทศเกาหลีใต ้ถงึแมจ้ะเป็นวัดที่ตัง้อยู่ท่ามกลาง ความ
วุ่นวายของเมอืงหลวง แต่ภายในวัดแห่งนี้ กลับมคีวามเงยีบ
สงบ และสวยงามไมต่า่งไปจากวัดอืน่ๆ ของประเทศเกาหลใีต ้
ซึง่มักจะตัง้อยูท่่ามกลางหุบเขา หรอืรมิชายทะเล นอกจากนี้
วัดยังเป็นสถานที่หลัก และมีความส าคัญ ในการจัดการ
บรรยาย, พธิกีรรม และการจัดกจิกรรมทางพุทธศาสนา รวม
ไปถงึกจิกรรมอืน่ ๆ ตลอดทัง้ปี น าทา่นเดนิทางชม พระราชวัง
เคยีงบกกงุ พระราชวังเกา่แกท่ีส่ดุของราชวงศโ์ชซอน สรา้ง
ขึน้ในปี ค.ศ.1394 โดยใชเ้ป็น  ศนูยก์ลางการปกครองในสมยั
โบราณโดยเป็นทัง้ทีป่ระทับและฐานอ านาจของพระ เจา้แท
จอนและต่อเนื่องมาถงึกษัตรยิใ์นราชวงศโ์ชซอนพระทีน่ั่งคึ
นชองจอนถูกสรา้งขึ้นมาเพื่อเป็นที่ว่าราชการต่อมาคณะ
ปกครองเกาหลขีองญีปุ่่ นไดส้รา้งอาคารรัฐสภาขนาดยักษ์ขึน้
คั่นเพื่อตอ้งการแสดงนัยเด่นชัดว่าตอ้งการตัดความผูกพัน
ระหว่างพระราชวงศก์ับราษฎรอาคารหลังนีไ้ดถ้กูรือ้ถอนไปใน
โอกาสครบรอบ50ปีการปลดแอกจากญีปุ่่ นในเขตพระราชวัง
ยังมพีระต าหนักเคยีวฮเวรู เป็นอาคารสองชัน้ ตัวพระต าหนัก
ถูกสรา้งใหย้ืน่ออกไปกลางสระน ้าทีเ่ต็มไปดว้ยฝูงหงสส์รา้ง
ขึน้เพื่อใชเ้ป็นสถานทีส่ าหรับจัดงานเลีย้งพระราชทาน  พา
ทุ ก ท่ า น ไ ป เ ดิ น เ ล่ น ที่  ค ล อ ง ช อ ง ก เ ย ช อ น 
(Cheonggyecheon) เป็นล าธารทีไ่หลผ่านใจกลางกรุงโซล 
เป็นพืน้ทีพ่ักผ่อนหย่อนใจทีท่ันสมัย และเป็นอกีหนึง่สถานที่
ท่อง เที่ย วยอดนิยม  ส าห รับ นักท่อง เที่ย วทั ้ง ในและ
ตา่งประเทศ เมือ่มาเยอืนยงักรงุโซล ล าธารแห่งนี้มคีวามยาว 
8.4 กโิลเมตร หรอื 5.2 ไมล ์แมว้า่คลองตามธรรมชาตเิดมิจะ
ถูกถม และก่อสรา้งเป็นถนนลาดยาง ต่อมาดว้ยโครงการ
ปรับปรงุเมอืงใชร้ะยะเวลา 3 ปี คลองนี้จงึไดรั้บการขดุลอกปรับปรุงกลายเป็นคลองชองกเยชอนในปัจจุบนัให ้
ผูค้นไดเ้พลดิเพลนิ  พักผอ่น เดนิเลน่รับลม มกีจิกรรม การละเลน่ การแสดงจัด  

เทีย่ง           รับประทานอาหารเทีย่ง (มือ้ที4่) เมนูชาบู ชาบ ูสกุีส้ไตลเ์กาหล ีบนหมอ้ไฟรอ้นๆ ประกอบดว้ย ผักสด
ชนดิตา่งๆ และ 

    เนือ้หมสูไลดน์ ้าซปุรอ้นๆ และเสน้อดูง้ซึง่ขาดไมไ่ดใ้นการทานชาบ ูพรอ้มขา้วสวย 
น าท่าน สู ่ยอดเขานัมซาน Namsan อันเป็นทีต่ัง้ของหอคอย
เอ็นโซล N Seoul Tower ใหท้า่นเพลดิเพลนิชมทัศนยีภาพที่
สวยงามของแต่ละฤดูทีแ่ตกตา่งกนั และใหท้่านไดถ้า่ยรปูและ
สัมผัสความน่ารักของวัยรุ่นเกาหลี ที่นิยมมาคลอ้งกุญแจไว ้
ดว้ยกันระเบยีงทุกดา้นของ SEOUL TOWER จงึเต็มไปดว้ย
กญุแจหลากหลายส ี(ไมร่วมค่าลฟิท)์ น าท่านชมแหล่ง ชอ้ป
ป้ิงปลอดภาษี Duty Free ชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นม มากมาย 
อาท ินาฬกิา,แว่นตา,เครื่องส าอางค์,กระเป๋า,กลอ้งถ่ายรูป 
หรือจะเป็นโทรศัพท์มือถือ ใหท้่านอสิระไดเ้ลือกซื้ออย่าง
เต็มที ่ ถงึเวลาน าทา่นเดนิทางชอ้ปป้ิงที ่เมยีงดง หรอื สยามส



บรษิทั เอ็กซซ์อตกิ ฮอลเิดย ์จ ำกดั ตอ้งกำรสอบถำมและจองทวัร ์ชอ่งทำง LINE : @exoticholidays 
(อยำ่ลมืใส@่ดำ้นหนำ้ครบั) Hot line : 092-6546423 

แควรเ์กาหล ีเลอืกสนิคา้เทรนดแ์ฟชัน่ลา่สดุของเกาหลไีดท้ีน่ี่
โดยเฉพาะสินค า้วั ยรุ่ น เช่น เสื้อผ า้  รองเท า้  กระเ ป๋ า 
เครือ่งประดับ ทัง้แบรนด์เนม เชน่ EVISU, GAP, ONISUKA 
TIGER และสนิคา้จากแบรนดเ์กาหลโีดยเฉพาะ เครือ่งส าอาง
เ ช่ น ETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, 
MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE อีกทั ้ ง ยั ง มี ร ้า นก า แฟ 
รา้นอาหารต่างๆ ท่านสามารถลิม้ลองไอศกรมี 2,000 วอน ที่
สูงเกือบฟุตไดท้ี่นี้  และKRISPY KREMEโดนัท ที่สุดแสน
อรอ่ย  

เย็น           รับประทานอาหารเย็น (มือ้ที5่) เมนูทัคคาลบี ้Dak-galbi 
หรอืไกผ่ัดเผ็ดเป็นอาหารเกาหลยีอดนยิมทีท่ าจากไกห่ั่นเต๋า
หมกัในซอสทีท่ าจาก gochujang ทีม่มีนัฝร่ังหวานกะหล ่าปลใีบเพรลิลต์น้หอมตน้ต ารับและสว่นผสมอืน่ ๆ 
ทีพ่ัก :  Staz hotel Myeongdong 3* หรอืระดับใกลเ้คยีงกนั 

ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นเดนิทาง 
 
 

วนัทีห่ำ้ รำ้นสมนุไพร Red Pine-ศนูยโ์สมรฐับำล-หมูบ่ำ้นโบรำณเกำหลอีนึพยอง-พพิธิภณัฑ ์

 สำหรำ่ย-Super market-ทำ่ อำกำศยำนนำนำชำตอินิชอน     อำหำร เชำ้,เทีย่ง                                                                                                                                                                                       

เชา้      รับประทานอาหารเชา้ (เซตคมิบบั+นม) (มือ้ที6่) 
ถงึเวลาพาทุกท่านตะลุยสูแ่หล่งชอ้ปป้ิงทีไ่ดช้ ือ่ว่าใหญ่ทีส่ดุ
ในเอเชีย น าท่านเดินทางสู่ รา้นสมุนไพร Red Pine เป็น
ผลติภัณฑท์ีส่กัดจากน ้ามันสน ทีม่สีรรคุณชว่ยบ ารุงร่างกาย 
ลดไขมัน ชว่ยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในร่างกาย น า
ท่านสู่ ศูนยโ์สมรัฐบาล ซึง่รับรองคุณภาพจากรัฐบาล เป็น
โสมทีอ่าย ุ6 ปี ซึง่ถอืวา่มคีณุภาพดทีีส่ดุ ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้
โสมคุณภาพและราคาถูกกว่าไทย 2 เท่า โสมเกาหลถีอืเป็น
ยาบ ารุงร่างกาย จากนั้นพาทุกท่านไปที่ หมู่บา้นโบราณ
เกาหลีอึนพยอง (Eunpyeong Hanok Village) หมู่บ า้น
ดัง้เดมิสไตลเ์กาหล ีความเป็นอดตีเก่าแก่ของชาวแดนโสม 
บา้นไมโ้บราณ สถานที่อยู่อาศัย และธรรมชาตสิุดใกลช้ดิ 
สรา้งเสร็จและเปิดใหเ้ขา้ชมเมือ่ตน้ปี 2018 ที ่ท าใหถ้า่ยรปูสวยๆไดอ้ยา่งจใุจ นอกจากบา้นแลว้ รา้นชา กาแฟ 
ตลอดจนรา้นสะดวกซือ้ ก็ยังถูกสรา้งในสไตลฮ์ันอกใหบ้รรยากาศสวยๆแบบโบราณๆคลาสสคิๆ น าท่านชม 
พพิธิภณัฑส์าหร่าย ชมขัน้ตอนการผลติสาหร่าย ใหท้า่นลิม้ลองผลติภณัฑท์ี่ท าจากสาหรา่ยและเลอืกซือ้เพือ่
เป็นของฝาก 

เทีย่ง   รับประทานอาหารเทีย่ง (มือ้ที7่) ขา้วย าเกาหล ีหรอื บบิมิบับ (Bibimbap) จุดเด่นคอืการน าขา้วสวย ผัก 

ปรงุรส ไข ่   และซอสเผ็ดของเกาหล ีมาคลกุผสมกนั นยิมเสริฟ์ในหมอ้หนิรอ้น ๆ เวลากนิจะคลกุใหไ้ขส่ดและ

เครือ่งต่างๆ เขา้กัน  ก่อนเป็นเมนูทีอ่ยูคู่่กับคนเกาหลมีาอยา่งยาวนาน เป็นตัวแทนอาหารตามธรรมเนียมของ

เกาหล ี 

 กอ่นเดนิทางกลับน าทา่นแวะละลายเงนิวอนทีร่า้น Super Market ซึง่ท่านสามารถเลอืกซือ้สนิคา้เกาหลไีดอ้กี

รอบ โดยเฉพาะของกนิ เชน่ บะหมีซ่นิราเมยีน (มามา่สไตลเ์กาหล)ี อดูง้ กมิจ ิขนมชอ็คโกพ้าย น ้าจิม้ปรงุรสหมู

ยา่งเกาหล ีไกตุ่๋นโสมส าเร็จรปู ผลไมต้ามฤดูกาล ในราคาพเิศษกอ่นกลับเมอืงไทย จนสมควรแกเ่วลาน าท่าน

เดนิทางสู ่ทา่ อากาศยานนานาชาตอินิชอน เพือ่เดนิทางกลับสูป่ระเทศไทย 

20.25 น.   เดนิทางกลับ ประเทศไทย โดยสายการบนิ T’Way Air เทีย่วบนิที ่TW101 

 

วนัทีห่ก ทำ่อำกำศยำนสวุรรณภมู ิ

00.25 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

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



บรษิทั เอ็กซซ์อตกิ ฮอลเิดย ์จ ำกดั ตอ้งกำรสอบถำมและจองทวัร ์ชอ่งทำง LINE : @exoticholidays 
(อยำ่ลมืใส@่ดำ้นหนำ้ครบั) Hot line : 092-6546423 

หมายเหต ุ: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ, 
การจราจร หรอืชว่งเทศกาลหรอืวันหยดุ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ัดจะปรับเปลีย่นโดย
ค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม ทัวรค์รัง้นีม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่
การทอ่งเทีย่วเป็นหมูค่ณะเทา่นัน้ ถา้ลกูคา้ทา่นใดตอ้งการแยกตวัออก จากกรุ๊ปทวัร ์ไมท่อ่งเทีย่วตามทีร่ะบไุวใ้น
โปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จ าเป็นตอ้งขอคดิคา่ใชจ้า่ย เพิม่ 100 USD/ตอ่ทา่น  

 

 

เงือ่นไขการเดนิทางเขา้และออกจากประเทศไทยและเกาหลใีต ้(Update 15 พฤษภาคม 2565 )   

ส าหรับ(ส าหรับผูท้ีเ่ดนิทางตัง้แตว่ันที ่23 พ.ค 2565 เป็นตน้ไป) 
 

1.  ผูเ้ดินทางจ าเป็นตอ้งตรวจ Test Covid แบบ ATK และมีใบรับรองผลการตรวจ ภายใน 24 ชั่วโมงก่อน

(ภาษาองักฤษ)น ามาใชใ้นการเชค็อนิบตัรโดยสารเครือ่งบนิ ณ เคานเ์ตอรส์ายการบนิ 

2. ผูเ้ดนิทางเขา้ประเทศเกาหลจีะตอ้งไดรั้บวัคซนี ครบโดสแลว้ ไมน่อ้ยกวา่ 14 วัน  

3. ผูท้ีห่ายจากโควดิแลว้โดยมใีบรับรองไม่เกนิ 6เดอืน (นับตัง้แต่วันทีอ่อกจากโรงพยาบาลจนถงึวันเดนิทาง) 

ภาษาองักฤษ 

4. ลงทะเบยีนผา่นระบบ K-ETA (Korea Electronic Travel Authorization) บรษัิท ฯ บรกิารลงทะเบยีน K-ETA 

เพือ่ทอ่งเทีย่วเกาหล ีเดนิทางเขา้ประเทศเกาหลใีตแ้บบฟรวีซีา่ (อยูไ่ด ้90 วัน)  (บรษัิทด าเนนิการลงทะเบยีน

ให ้มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทา่นละ 1500 บาท กรณีลงไมผ่า่น บรษัิทฯจะลงใหอ้กี 1 ครัง้ รวมไมเ่กนิ 2 ครัง้ ) ส าหรับ

ลกูคา้ทีม่ ีK-ETA แลว้ไมต่อ้งช าระเงนิสว่นนี ้เพยีงสง่หลกัฐาน K-ETA ของทา่นมาใหท้ีบ่รษัิทเทา่นัน้ 

เอกสารทีใ่ชล้งทะเบยีน K-ETA   

1. ไฟลร์ปูภาพสถีา่ยหนา้ตรง พืน้หลังสขีาว ไฟล ์JPEG ขนาดไมเ่กนิ 100MB (อายไุมเ่กนิ 6 เดอืน) 
2. ไฟลร์ปูสหีนา้พาสปอรต์ ไฟล ์JPEG ขนาดไมเ่กนิ 300MB (มอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืน) 
3. ขอ้มลูสว่นตวั เชน่ ชือ่-นามสกลุ ภาษาองักฤษตามหนา้พาสปอรต์, เบอรโ์ทรตดิตอ่ในไทย, เบอรโ์ทรตดิตอ่ใน

เกาหล(ีถา้ม)ี, E-mail และประวัตขิองลกูคา้ 
4. ขอ้มลูทีพ่กั (บรษัิทจดัการให)้  

 
6 ผูเ้ดนิทางตอ้งลงทะเบยีน Q CODE (Quarantine Covid19 Defensse)    

(ผูเ้ดนิทางจ าเป็นตอ้งลงทะเบยีนดว้ยตนเอง เนือ่งจากใชผ้ลตรวจภายใน 24 ชัว่โมงและเอกสารวัคซนีในการ
แนบขอ้มลูเขา้ระบบ) 

7 บรษัิทฯจองตรวจ RT-PCR ทีเ่กาหล ีเมือ่เดนิทางถงึทา่อากาศยานอนิชอน คา่ตรวจทา่นละ 80,000 วอน  
(ไมร่วมในคา่ทวัรช์ าระเพิม่)  
 

เงือ่นไขขา้งตน้ อาจมกีารยกเลกิ หรอื เปลีย่นแปลง บรษัิทฯ จะท าการแจง้ Update ใหท้า่นลกูคา้กอ่นการเดนิทาง 

 

► เอกสารทีต่อ้งท าการเตรยีมกอ่นเดนิทาง (ส าหรับผูท้ีเ่ดนิทางตัง้แตว่ันที ่23 พ.ค 2565 เป็นตน้ไป) 

1. พาสปอรต์ตัวจรงิ (อายกุารใชง้านตอ้งเหลอืมากกวา่ 6 เดอืน)  

2. เตรยีมเอกสาร International Vaccinated Certificate ทีอ่อกโดยกรมควบคมุโรคกระทรวงสาธารณสขุ (ขอจากแอปห

มอ พรอ้ม) หรอืวัคซนีพาสปอรต์ (เลม่เหลอืง ขอ้มลูอพัเดท) 

3.ผลตรวจTest COVID-19 เป็นลบ แบบ ATK และมีใบรับรองผลการตรวจ ภายใน 24 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง 

(ภาษาองักฤษ) 

4.เอกสารจากการลงทะเบยีนผา่นการอนุมตัริะบบ K-ETA (Korea Electronic Travel Authorization)  

5.ขอ้มลูยนืยนัการลง Q-CODE ส าเร็จ  

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

► การเดนิทางครัง้นีจ้ะตอ้งมจี านวน 10 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึจ านวนดังกลา่ว 

- จะสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 

- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทางประมาณ 10 

วัน 

- หรอืขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ15ทา่นและท่านยงัประสงคเ์ดนิทางตอ่) โดย

ทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

► ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิท

จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้  



บรษิทั เอ็กซซ์อตกิ ฮอลเิดย ์จ ำกดั ตอ้งกำรสอบถำมและจองทวัร ์ชอ่งทำง LINE : @exoticholidays 
(อยำ่ลมืใส@่ดำ้นหนำ้ครบั) Hot line : 092-6546423 

 

► การจองทัวรแ์ละช าระคา่บรกิาร  

- กรณุาช าระคา่มดัจ า ทา่นละ 8,000 บาท  +คา่บรกิารลงทะเบยีน K-ETA 1,500 บาท (9,500) 

 กรุณาส่งส าเนาหนา้พาสปอร์ตและเอกสารรับรองการฉีดวัคซนีครบถว้น Vaccinated Certificate และ International 

Vaccinated Certificate (จากแอปหมอพรอ้ม) พรอ้มเอกสารช าระมดัจ าคา่ทัวร ์

- ค่าทัวรส์ว่นทีเ่หลอืช าระ 25-30 วันกอ่นออกเดนิทาง กรณีบรษัิทฯจ าเป็นตอ้งออกตั๋วกอ่นท่านจ าเป็นตอ้งช าระค่าทัวร์

สว่นทีเ่หลอืตามทีบ่รษัิทก าหนดแจง้เทา่นัน้ 

**ส าคัญ** ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายุเหลอืมากกว่า 6 เดอืนกอ่นหมดอายุนับจากวันเดนิทางไป-

กลับและจ านวนหนา้หนังสอืเดนิทางตอ้งเหลอืว่างส าหรับตดิวซีา่ไมต่ ่ากว่า 3หนา้) **กรุณาตรวจสอบก่อนสง่ใหบ้รษัิท

มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอาย ุ** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมดัจ า 

 

เงือ่นไขการยกเลกิ 

- ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 

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

- ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15วัน ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจ านวน 

 *กรณีมเีหตยุกเลกิทัวร ์โดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 

 *คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบนิ โรงแรม คา่วซีา่ และคา่ใชจ้า่ยจ าเป็นอืน่ๆ 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม   

1. คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัดพรอ้มค่าภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้  (ตั๋วกรุ๊ป

ไมส่ามารถUpgradeทีน่ั่งเป็น Business Classได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มตั๋วกรุ๊ปเท่านัน้ไมส่ามารถ

เลือ่นวันได)้  

2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอื ระดับใกลเ้คยีงกนั  

3. กรณีพัก 3 ท่านถา้วันที่เขา้พักหอ้งโรงแรม ไม่มีหอ้ง TRP (3ท่าน) อาจจ าเป็นตอ้งแยกพัก 2หอ้ง กรณี

หอ้งพักในเมอืงทีร่ะบไุวใ้นโปรแกรมมเีทศกาลวันหยุด มงีานแฟรต์่างๆ บรษัิทขอจัดทีพ่ักในเมอืงใกลเ้คยีง

แทน 

4. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้  

5. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

6. ค่าน ้าหนักกระเป๋าสายการบนิ T’Way Air สัมภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง ไมเ่กนิ 20 กโิลกรัม ถอืขึน้เครือ่งได ้

10กโิลกรัม และค่าประกันวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบนิที่มกีารเรยีกเก็บ และกรณี

สมัภาระเกนิทา่นตอ้งเสยีคา่ปรับตามทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ  

7. การประกันการเดนิทาง บรษัิทฯไดจั้ดท าแผนประกันภัยการเดนิทางส าหรับผูเ้ดนิทางไปต่างประเทศ กับ 

Allianz Travel แบบแผนประกนัภยั Group tour โดยแผนประกันจะครอบคลมุการรักษากรณีลกูคา้ตดิเชือ้โค

วดิ-19 หรอือบุัตเิหตตุ่างๆ ซึง่เกดิขึน้ภายในวันเดนิทาง และลูกคา้ตอ้งท าการรักษาในโรงพยาบาลทีป่ระกัน

ครอบคลุมการรักษาเท่านัน้ (เขา้รับรักษาในรูปแบบอืน่ๆประกันจะไม่ครอบคลุม) ซึง่สามารถศกึษาขอ้มูล

เพิม่เตมิจากเจา้หนา้ทไีด ้กรณีลูกคา้ตอ้งการซือ้ประกันเพิม่วงเงนิคุม้ครอง เพิม่ความคุม้ครอง สามารถแจง้ 

บรษัิทฯ  ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกนัภยั  ประกนัภยัเดนิทางอนันโีดย

ทัง้นี้การท าประกันนี้จากบรษัิท  มากกว่าขอ้บังคับ ตาม พรบ ธุรกจิน าเทีย่ว ทีบ่ังคับใหบ้รษัิทน าเทีย่ว ท า

ประกันเฉพาะอุบัตเิหตุในการเดินทางเท่านั้น แต่ทัง้นี้ ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุม้ครองและ

ข้อ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด์ Allianz ไดก้รณีท่านตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความ

ประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ 

8. คา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามนัตามรายการทัวร ์

9. ค่ารถปรับอากาศน าเทีย่วตามระบไุวใ้นรายการ พรอ้มคนขับรถ (กฎหมายไมอ่นุญาตใหค้นขับรถเกนิ 12 ช.

ม./วัน) 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  

1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  

2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้  

3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  



บรษิทั เอ็กซซ์อตกิ ฮอลเิดย ์จ ำกดั ตอ้งกำรสอบถำมและจองทวัร ์ชอ่งทำง LINE : @exoticholidays 
(อยำ่ลมืใส@่ดำ้นหนำ้ครบั) Hot line : 092-6546423 

4. ค่าภาษีน ้ามันที่สายการบนิเรียกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ และไดท้ าการขาย

โปรแกรมไปแลว้ 

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

6. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม 

7. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ท่านละ 50,000 วอน หรอื 1,500 บาท /ท่าน ส าหรับหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามประทับใจ

และน ้าใจจากทา่น 

8. คา่ลงทะเบยีน K-ETA 1,500 บาท  

9. คา่ทดสอบ แบบ ATK ภายใน 24 ชัว่โมงกอ่นการเดนิทาง มใีบรับรองผลการตรวจเป็นภาษาองักฤษ 

10. ไมร่วมคา่ตรวจ RT-PCR เมือ่ถงึประเทศเกาหล ี 

  

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดทัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกันระหว่างท่าน

ลกูคา้และบรษัิท ฯ และเมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นได ้

ยอมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ15ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  

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

หยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิมัดจ าหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบริษัทฯอีกครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธิข์องโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอด

บหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่

สามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งชา้10วันกอ่นการเดนิทาง 

มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการใหล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่ ้

เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุ

ประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสาร

เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ   

1 2 . การประกันการเดนิทาง บรษัิทฯไดจั้ดท าแผนประกันภัยการเดนิทางส าหรับผูเ้ดนิทางไปต่างประเทศกับ Allianz 

Travel แบบแผนประกนัภยั Group tour โดยแผนประกนัจะครอบคลมุการรักษากรณีลกูคา้ตดิเชือ้โควดิ-19 หรอือบุตัเิหตุ

ตา่งๆ ซึง่เกดิขึน้ภายในวันเดนิทาง และลกูคา้ตอ้งท าการรักษาในโรงพยาบาลทีป่ระกนัครอบคลมุการรักษาเทา่นัน้ (เขา้รับ

รักษาในรูปแบบอืน่ๆประกันจะไม่ครอบคลุม) ซงึสามารถศกึษาขอ้มูลเพิม่เตมิจากเจา้หนา้ทไีด ้กรณีลูกคา้ตอ้งการซือ้

ประกันเพิม่วงเงนิคุม้ครอง เพิม่ความคุม้ครอง สามารถแจง้ บรษัิทฯ  ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงือ่นไข

กรมธรรมป์ระกนัภัย  ประกันภยัเดนิทางอนันโีดยทัง้นี้การท าประกันนี้จากบรษัิท  มากกว่าขอ้บังคับ ตาม พ .ร.บ . ธุรกจิน า

เทีย่ว ทีบ่ังคับใหบ้รษัิทน าเทีย่ว ท าประกันเฉพาะอุบัตเิหตุในการเดนิทางเท่านัน้ แต่ทัง้นี้ ท่านสามารถศกึษาเงอืนไข

ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด์ Allianz ไดก้รณีท่านตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้

ความประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ 

 

 

 

 
 


