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 LOVE JUNG KOREA... ทวัรเ์กาหล ี5วนั 3คนื 

เดนิทางโดยสายการบนิ Thai AirAsia X (XJ)  
น า้หนกักระเป๋า 20 Kg. Carry on 7 Kg. เดนิทางเดอืนมถิุนายน - สงิหาคม 2565 

อิม่อรอ่ยจดัเต็ม!!!อาหารเกาหล ี(ไกตุ่น๋โสมเกาหล,ีชาบู,หมูผดัซอสเกาหล,ีซุปกมิจ)ิ 
พกัโรงแรม ซูวอน 1 คนื โซล 2  คนื (ยา่นชอ้ปป้ิง) 

“สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์ดสินยีแ์ลนดเ์กาหล”ี 
ซงโดเซนทรลัพารค์ เวนสิเกาหล ีป้อมฮวาซ็องป้อมฮวาซ็อง หมูบ่า้นโบราณบุกชอนฮนัอก พระราชวงัเคยีงบ็อค 

สวนสาธารณะฮานลึ เทีย่วชมพพิธิภณัฑส์าหรา่ยพรอ้มใสชุ่ดฮกับก ถนนกาโรซูกลิถนน  

หอคอย N Seoul Tower  ถา่ยรูปที ่934 King's cross คาเฟ่ ธมีแฮรร์ี ่พอตเตอร ์ถา่ยรปูสุดชคิยา่นยอนนมัดง  
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วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่

(บาท) 

ราคาเด็ก  พกัเดีย่ว/เดนิทาง 

ทา่นเดยีว เพิม่ 
(บาท) 

ทีน่ ัง่ 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 
 

 

 
◼ FLIGHT 

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

 

23.40 น. พรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศขาออกช ัน้ 2  เคานเ์ตอร ์สาย
การบนิ Thai AirAsia X โดยมเีจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร ตดิแท็ก
กระเป๋า 

 
  
01.10 น.   น าทา่นเดนิทางออกสู ่ประเทศเกาหลใีต ้โดยสายการบนิ Asiana Airlines  เทีย่วบนิที ่ OZ742 
 
 
02.45 น.   น าท่านเดนิทางออกสู ่ประเทศเกาหลใีต ้โดยสายการบนิ Thai AirAsia X เทีย่วบนิที ่XJ700 
10.05 น.   เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน ประเทศเกาหลใีต ้(เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าประเทศไทย 2ชัว่โมง  

กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเป็นเวลาทอ้งถิน่ เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย) น าท่านผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมือง
และศลุกากร หมายเหต:ุ เมือ่ผ่านเขา้ประเทศเกาหลแีลว้น าท่านตรวจโควดิแบบ RT-PCR Test (ท่านละ 80,000 
วอน ไม่รวมในค่าทัวร์) ตามนโยบายและกฏระเบยีบการเขา้ประเทศเกาหลใีตท้ี่ท่าอากาศยานนานาชาตอินิชอน 
หลังจากนัน้พาท่านเขา้เช็คอนิเขา้โรงแรมทีพ่ักเพือ่รอผลตรวจ 3-5 ช่ัวโมง  
จากนั้นน าทุกท่านเดนิทางสู่ ซงโดเซนทรลัพารค์ Songdo Central Park  เป็นสวนสาธารณะ ในบรเิวณพืน้ที่สี

เขยีวตรงกลาง ของย่านธุรกจิระหว่างประเทศซงโดและ ในเมืองอนิ
ชอน (Incheon)  สวนสาธารณะที่ไดร้ับแรงบันดาลใจ ในการสรา้ง
จ าก เซ นท รัล พ า ร์ค  ใน ม ห านค รนิ ว ย อ ร์ก  ข อ งป ร ะ เท ศ
สหรัฐอเมรกิา  สวนแห่งน้ีเปรยีบเสมอืนโอเอซสิธรรมชาตใินเมอืง ซึง่
สรา้งความผสมผสาน ระหว่างเทคโนโลยี และสภาพแวดลอ้มทาง
ธรรมชาต ิสวนถูกรายลอ้มไปดว้ย อาคารทันสมัย และสถานที่ตา่งๆ 
ก ว่ า  106 แห่ ง  เช่ น  Northeast Asia Trade Tower, Incheon 
Tower, โรงเรยีน, โรงพยาบาล, อพารท์เมน, อาคารส านักงาน และ

วนัทีส่อง          ทา่อากาศยานสุวรรณภมู-ิทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน –ซงโดเซนทรลัพารค์-เวนสิเกาหล-ีป้อมฮวาซ็

องป้อมฮวาซ็อง                                                                                                                             อาหาร เทีย่ง,เย็น 

                        

วนัทีห่นึง่          ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิ 
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สิง่อ านวยความสะดวกตา่งๆ รวมไปถงึโรงแรมยอดนยิม ส าหรับการพกัอย่างสงบ ในบรเิวณของสวนแห่งน้ีอกีหลาย
แห่ง จากนัน้น าทุกท่านไปอัพเดทแลนดม์ารค์ใหม่ทีค่ยองกโิด เวนสิเกาหล ี(Laveniche March Avenue) เมอืง
กมิโป แหล่งชอ้ปป้ิงกลางแจง้ที่ไดแ้รงบันดาลใจจาก คลองที่เวนสิ ศนูยก์ารคา้รมิน ้าสไตลย์ุโรปเริม่จ าหน่ายใน
ย่านใหม่รมิแม่น ้า Gimpo Han ใหท้่านสามารถเพลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิงและความโรแมนตกิไดท้ีน่ี่ราวกับว่าคุณ
ก าลังเดนิทางไปเวนสิ ประเทศอติาล ี 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง (มือ้ที1่) แจยุกบ๊อกกมึ Jeyuk bokkeum หรอืหมูผัดซอสเกาหล ีรสชาตเิผ็ด
นดิๆหวานหน่อยๆ รับประทานคูก่ับขา้วสวยรอ้นๆ หรอืวางหมูลงบนผักสด พรอ้มดว้ยเครือ่งเคยีงตา่งๆ  
ป้ อ ม ฮ ว า ซ็ อ ง ป้ อ ม ฮ ว า ซ็ อ ง  (Hwaseong 
Fortress) ตัง้อยู่ที่เมืองซูว็อน เป็นป้อมปราการหนิ
ซอ้นและอฐิของราชวงศโ์ชซอนที่ลอ้มรอบใจกลาง
เมือง Suwon ของจังหวัด Gyeonggi-do สรา้งขึ้น
ในช่วงปลายศตวรรษที่ 18 โดยกษัตรยิจ์องโจเพื่อ
จุดประสงค์ในการป้องกัน เพื่อสรา้งพื้นฐานทาง
การเมอืงใหม่และเป็นทีฝั่งศพของพระราชบดิาของ
พระองคม์กฎุราชกมุารจางฮอน ก าแพงป้อมปราการ
ขนาดใหญ่ซึง่มีความยาว 5.74 กม. ลอ้มรอบพื้นที ่
130 เฮกตาร์และเป็นไปตามภูมปิระเทศของแผ่นดนิ 
ซูวอนชอน ล าธารสายหลักในซูวอน ไหลผ่านใจ
กลางป้อมปราการ ซึ่งไดร้ับการขึ้นทะเบียนเป็น
มรดกโลกของ UNESCO ดว้ย มรีะบบการจัดแสดงที่
ท าใหเ้ขา้ถงึสภาพและความเป็นอยู่ในยุคโจซอน (Joseon)ไดอ้ย่างดเียี่ยม นอกจากน้ียังมีพื้นที่กลางแจง้ที่จัด
แสดงเหมอืนกับหมู่บา้นเล็กๆในยุคโจศซอนที่มขีา้วของเครือ่งใชข้องจรงิวางใหเ้ห็นอยู่ดว้ย รวมถงึกระบวนการใน
การสรา้งป้อมปราการแห่งน้ีดว้ย  

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ที2่)  Kimchi Jjigae ซุปกมิจ ิเป็นเมนูพืน้บา้นของคนเกาหล ีและเราจะเห็น
อาหารชนดิน้ีจากซรีสีเ์กาหลมีากมาย ทานพรอ้มกับขา้วสวยรอ้นๆเขา้กันดมีากๆ  

     ทีพ่กั: Suwon Korea Tourist Hotel 3* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

                ชือ่โรงแรมทีท่่านพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วัน กอ่นเดนิทาง 

 
 
 
 
 
เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที3่)  

น าท่านเดนิทางสู่ สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์Everland (รวมบัตรแลว้) ถูกขนานนามว่า ดสินยีแ์ลนดเ์กาหล ีสวน
สนุกเปิดในหุบเขาที่มีชือ่เสยีงมากที่สุดของประเทศ ภายในสวนสนุกประกอบไปดว้ยโซนต่าง ๆ 5 โซน ทัง้โซน 
American Adventure, Zoo Topia, Global Fair, Magic Land และ European Adventure การท่องเทีย่วภายใน
สวนสนุกแห่งน้ี แนะน าว่า ควรขึน้รถบัสท่องไปกับโลกของสัตวป่์าซาฟาร ีชมไลเกอรแ์ฝดคูแ่รกของโลก ทีน่ี่ท่านจะ
พบว่าเจา้ป่าสงิโตและเสอืสามารถอยู่ดว้ยกันไดอ้ย่างเป็นสขุ และชมความน่ารักของหมทีี่สามารถสือ่สารกับคนขับ
ไดอ้ย่างดไีม่ว่าจะตัวใหญ่มากถงึใหญ่นอ้ย ท่านสามารถทดลองสนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด เช่น รถไฟเหาะ T-
Express หนอนสะบัดชารป์ โรงหนังสามมติ ิบา้นผสีงิ หมุนตลีังกาสองตลบ เป็นตน้ หรอืท่านสามารถเดนิไปชมเท
สกาลดอกไมท้ีจั่ดไดอ้ย่างสวยงามเป็นสวนขนาดใหญ่ชมดอกไมห้ลากสสัีนสวยงาม 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่งตามอธัยาศยั ทางบรษัิทมบีรกิารคปูองใหท้่านละ 1 ใบ (มือ้ที4่) 
 

 

น า
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วนัทีส่าม         สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด-์หอคอยเอ็นโซล-ศูนยร์วมเครือ่งส าอางแบรนดด์งัเกาหล-ีสวนสาธารณะฮานลึ-  

 934 King's cross คาเฟ่ ธมี แฮรร์ี ่พอตเตอร-์ยา่นยอนนมัดง                             อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น                                                                                                              
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ขึน้กระเชา้ลอยฟ้า Namsan Cable Car สู่ ยอดเขานมัซาน Namsan 
Mountain อันเป็นที่ตั ้งของหอคอยเอ็นโซล N Seoul Tower ใหท้่าน
เพลดิเพลนิชมทัศนียภาพที่สวยงามของแต่ละฤดูที่แตกต่างกัน และให ้
ท่านไดถ้่ายรูปและสัมผัสความน่ารักของวัยรุ่นเกาหลี ที่นิยมมาคลอ้ง
กุญแจไวด้ว้ยกันระเบียงทุกดา้นของ SEOUL TOWER จึงเต็มไปดว้ย
กญุแจหลากหลายส ี(รวมค่าลฟิท)์ ถงึเวลาพาทุกท่านตะลุยสูแ่หล่งชอ้ป
ป้ิงที่ ได ช้ื่อ ว่าใหญ่ที่ สุดในเอ เชีย  จาก นั้น  น าท่ านไป ศูนย์รวม
เครือ่งส าอางแบรนดด์งัเกาหล ีเชน่ ROJUKISS, LOTREE, LANEIGN, 
SULWASOO ใหท้่านไดเ้ลือกซื้อในราคาพิเศษหลังจากนั้นพาทุกท่าน
ตะลุยสูแ่หลง่ชอ้ปป้ิงทีไ่ดช้ือ่วา่ใหญ่ทีส่ดุในเอเชยี สวนสาธารณะฮานลึ 
Haneul Park ถ่ายรูปสวย กลางทุ่งดอกหญา้เป็น 1 ใน 5 สวนสาธารณะ
ในเขตของ สวนสาธารณะเวริด์คพั (World Cup Park) ที่มีระบบนิเวศ
ทีห่ลากหลาย ความพเิศษของสวนสาธารณะฮานลึแห่งน้ีคอืตัง้อยู่บนจุด
ทีส่งูทีส่ดุในสวนสาธารณะเวริด์คัพ ดว้ยความสงูกว่าระดับน ้าทะเลถงึ 98 
เมตร จึงท าให เ้เราเห็นทัศ นียภาาพอันงดงามของ  ภู เขาบุกฮัน
ซ า น  (Bukhansan Mountain), ภู เ ข า นั ม ซ า น  ( Namsan 
Mountain) และ แม่น ้าฮัน (Han River) ไดอ้ย่างชัดเจน อกีทัง้ยังเป็นที่
อยู่อาศัยของเหล่าผเีสือ้กว่า 30,000 ชวีติทีโ่บยบนิ สรา้งสสัีนใหก้ับสวน
แห่งน้ีไดเ้ป็นอย่างด ี 
จากนัน้ น าท่านไปถา่ยรูปที ่934 King's cross คาเฟ่ ธมี"แฮรร์ี ่พอตเตอร"์ คาเฟ่เกาหลทีีแ่ฟนๆ แฮรร์ี ่หา้ม

พลาด พาเหล่าสาวกแฮรี่ไดเ้ขา้ไปสัมผัสโลกพ่อมดมุมถ่ายรูปสวยๆพรอ้มพร็อบถ่ายรูปเก๋ๆมากมาย(ไม่รวมค่า
เครื่องดืม่) ย่านยอนนมัดง Yeonnam dong Central Park เป็นสวนสาธารณะที่ดัดแปลงมาจากทางรถไฟเก่า 
บรรยากาศร่มรืน่ มรีา้นกาแฟ รา้นเสือ้ผา้ สตดูโิอศลิปะ รอบๆ ใหท้่านเดนิชมพรอ้มถ่ายภาพสวยๆ 

เย็น           รบัประทานอาหารเย็น  (มือ้ที5่) เมนูจมิดกั (Jimdak) หรอืไกตุ่น๋ซอี ิ๊วเกาหล ีผสมกับวุน้เสน้ทีเ่หนียว 
            นุ่ม หัวหอมใหญ่ รสชาตคิลา้ยไกพ่ะโลข้องไทยแตจ่ะเผ็ดกว่านดิหน่อย เป็นเมนูชือ่ดังจากเมอืงอันดง  

ทีพ่กั :  SEOUL L’ART HOEL 3* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

ชือ่โรงแรมทีท่่านพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นเดนิทาง 

 
 

 

 
 
เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที5่) 

น าท่านเดนิทางสู ่รา้นสมุนไพร Red Pine เป็นผลติภัณฑท์ี่สกัดจากน ้ามันสน ทีม่ีสรรคณุชว่ยบ ารุงร่างกาย ลด

ไขมัน ชว่ยควบคมุอาหารและรักษาสมดลุในร่างกาย น าท่านชม พพิธิภณัฑส์าหรา่ย จัดแสดงเรือ่งราวตา่งๆของ

การท าสาหรา่ยและประวัตคิวามเป็นมาตน้ก าเนดิของการผลติสาหร่ายและขัน้ตอนการผลติสาหร่าย ใหท้่านลิม้ลอง

ผลติภัณฑท์ีท่ าจากสาหรา่ยและเลอืกซือ้เพือ่เป็นของฝาก ใหท้่านไดใ้สช่ดุประจ าชาตเิกาหล ีชุดฮนับก และถ่าย

รูปภาพความประทับใจ น าท่านสู ่ศูนยโ์สมรฐับาล ซึง่รับรองคณุภาพจากรัฐบาล เป็นโสมที่อายุ 6 ปี ซึง่ถือว่ามี

วนัทีส่ ี ่         รา้นสมุนไพร Red Pine-พพิธิภณัฑส์าหรา่ย-ศูนยโ์สมรฐับาล-ถนนกาโรซูกลิ-หมูบ่า้นโบราณบุกชอนฮนัอก-

พระราชวงัเคยีงบ็อค-ชอ้ปป้ิงทีเ่มยีงดง                                                                                    อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น                                                                                                              
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คณุภาพดทีีส่ดุ ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้โสมคณุภาพและราคาถูกกว่าไทย 2 เท่า โสมเกาหลถีอืเป็นยาบ ารุงร่างกายให ้

ท่านซือ้เป็นของฝาก เดนิทางสู่ ถนนกาโรซูกลิ ถนนสายแฟช่ันและการดไีซน์ หรือเรยีกกันว่า Artists’ Street 

ย่านชอ้ปป้ิงสดุคลู แหล่งรวมแฟช่ัน คาเฟ่ สดุฮปิของชาวเกาหล ี 

เทีย่ง       รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที7่) เมนูชาบู ชาบู สุกีส้ไตลเ์กาหล ีบนหมอ้ไฟรอ้นๆ ประกอบดว้ย ผักสด  
ชนดิตา่งๆ และเน้ือหมูสไลดน์ ้าซปุรอ้นๆ และเสน้อดูง้ซึง่ขาดไม่ไดใ้นการทานชาบ ูพรอ้มขา้วสวย 

บา่ย น าท่านยอ้นรอยอดตีกลับไปยังสมัยโชซอน หมูบ่า้น
โบราณบุกชอนฮนัอก หมู่บา้นโบราณทีซ่่อนตัวอยู่
ท่ามกลางเมอืงใหญ่ ในแตล่ะฤดูกาลจะมบีรรยากาศ
ที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง หมู่บา้นแห่งน้ียังรักษา
ความสวยงามของหมูบ่า้นโบราณดัง้เดมิเอาไวไ้ดเ้ป็น
อย่างดถีือเป็นหนึ่งในหมู่บา้นแบบฮันอกที่มีชือ่เสยีง
มากที่สุด ในประเทศเกาหลีปัจจุบันไดก้ลายเป็น
แหล่งท่องเที่ยวยอดนยิม และยังถูกลอ้มรอบไปดว้ย
สถานทีเ่ชงิประวัตศิาสตรอ์าท ิพระราชวังเคยีงบกกุง 
พระราชวังชางด็อกกุง ซึง่บา้นฮันอกหลายหลังใน
หมู่บ า้นไดถู้กดัดแปลงให เ้ป็นศูนย์วัฒนธรรม 
รา้นอาหารมากมาย ทีน่ี่มุมถ่ายรูปชคิๆ ทีพ่ลาดไม่ได ้
ถงึ 8 จุด หากใครทีม่เีป้าหมายว่าจะเก็บใหค้รบทัง้ 8 
จุดก็เตรยีมฟิตร่างกายใหด้ีๆ  เพราะในบางจุด จะเป็น
เนนิทีค่อ่นขา้งลาดชัน น าท่านเดนิทางชม พระราชวงัเคยีงบ็อค พระราชวงัเกา่แกท่ีส่ดุของราชวงศโ์ชซอน สรา้ง
ขึน้ในปี ค.ศ.1394 โดยใชเ้ป็น  ศนูยก์ลางการปกครองในสมัยโบราณโดยเป็นทัง้ทีป่ระทับและฐานอ านาจของพระ 
เจา้แทจอนและต่อเน่ืองมาถงึกษัตรยิใ์นราชวงศโ์ชซอนพระที่น่ังคนึชองจอนถูกสรา้งขึน้มาเพื่อเป็นที่ว่าราชการ
ตอ่มาคณะปกครองเกาหลขีองญีปุ่่ นไดส้รา้งอาคารรัฐสภาขนาดยกัษ์ขึน้คั่นเพือ่ตอ้งการแสดงนัยเดน่ชัดว่าตอ้งการ
ตัดความผูกพันระหว่างพระราชวงศก์ับราษฎรอาคารหลังน้ีไดถู้กรือ้ถอนไป ในโอกาสครบรอบ50ปีการปลดแอก
จากญีปุ่่ นในเขตพระราชวังยังมพีระต าหนักเคยีวฮเวรู เป็นอาคารสองชัน้ ตัวพระต าหนักถูกสรา้งใหย้ืน่ออกไปกลาง
สระน ้าทีเ่ต็มไปดว้ยฝูงหงสส์รา้งขึน้เพือ่ใชเ้ป็นสถานทีส่ าหรับจัดงานเลีย้งพระราชทาน น าท่านชอ้ปป้ิงทีเ่มยีงดง 
เลอืกสนิคา้เทรนดแ์ฟช่ันล่าสดุของเกาหลไีดท้ีน่ี่โดยเฉพาะสนิคา้วัยรุ่นเชน่เสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครือ่งประดับ 
ทัง้แบรนดเ์นม เช่น EVISU, GAP, ONISUKA TIGER และสนิคา้จากแบรนดเ์กาหลโีดยเฉพาะ เครือ่งส าอางเช่น
ETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE อีกทั ้งยั งมีร า้นกาแฟ 
รา้นอาหารตา่งๆ ท่านสามารถลิม้ลองไอศกรมี 2,000 วอน ทีส่งูเกอืบฟตุไดท้ีน้ี่  และKRISPY KREMEโดนัท ทีส่ดุ
แสนอร่อย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
เย็น           รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ที8่) เมนู Samgyetang ไกตุ่น๋โสม เป็นอาหารบ ารุงสขุภาพตน้ต ารบัชาววังเสริฟ์ 

    ในหมอ้ดนิ ท่ามกลางน ้าซปุทีก่ าลงัเดอืดพลา่น คัดเลอืกไกข่นาดก าลงัเหมาะ ผ่านการเลีย้งจนอายุได ้45 วัน น ามา 
    ท าความสะอาด ควักเครือ่งในออกจนหมด แลว้น าเครือ่งยาจนี อาท ิ เกาลัด,เกา๋กี,้พุทราจนี และรากโสม พรอ้ม 
    ดว้ยขา้วเหนียว ใสล่งไปในตัวไก ่แลว้ผ่านการตุน๋จนไดท้ี ่เน้ือไกล่่อนจนสามารถรับประทานไดอ้ย่างสะดวก เพิม่ 
    รสชาตดิว้ยเสน้กว๋ยเตีย๋วแบบเกาหล ีเกลอื และพรกิไทป่น 

ทีพ่กั : SEOUL L’ART HOEL 3* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

ชือ่โรงแรมทีท่่านพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นเดนิทาง 
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เชา้     รบัประทานอาหารเชา้ (เซตคมิบบั+นม) (มือ้ที9่) 

กอ่นเดนิทางกลับน าท่านแวะละลายเงนิวอนทีร่า้น Super Market ซึง่ท่านสามารถเลอืกซือ้สนิคา้เกาหลไีด ้
อกีรอบ โดยเฉพาะของกนิ เชน่ บะหมีซ่นิราเมยีน (มาม่าสไตลเ์กาหล)ี อดูง้ กมิจ ิขนมช็อคโกพ้าย น ้าจิม้ปรุงรส
หมูย่างเกาหล ีไกตุ่น๋โสมส าเรจ็รูป ผลไมต้ามฤดกูาล ในราคาพเิศษกอ่นกลบัเมอืงไทย จนสมควรแกเ่วลาน าท่าน
เดนิทางสูท่า่อากาศยานนานาชาตอินิชอน เพือ่เดนิทางกลับสูป่ระเทศไทย 

11.15 น.     เดนิทางกลับประเทศไทย โดยสายการบนิ Thai AirAsia X เทีย่วบนิที ่XJ701 
15.15 น .  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 
 
 

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

หมายเหตุ : รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สาย
การบนิ, การจราจร หรอืช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุด เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะ

ปรบัเปลีย่นโดยค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้่านทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม  
ทวัรค์ร ัง้นีม้วีตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเป็นหมูค่ณะเทา่น ัน้ ถา้ลูกคา้ทา่นใดตอ้งการแยกตวัออก จากกรุป๊
ทวัร ์ไมท่อ่งเทีย่วตามทีร่ะบุไวใ้นโปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จ าเป็นตอ้งขอคดิคา่ใชจ้า่ย เพิม่ 100 USD/ตอ่

ทา่น  
 

 

เงือ่นไขการเดนิทางเขา้และออกจากประเทศไทยและเกาหลใีต ้(Update 24เมษายน 2565 )  
 

 

1.  ผูเ้ดนิทางจ าเป็นตอ้งตรวจ Test Covid แบบ RT-PCR และมใีบรบัรองผลการตรวจ ภายใน 48 ช ัว่โมง

กอ่น(ภาษาองักฤษ)น ามาใชใ้นการเช็คอนิบตัรโดยสารเครือ่งบนิ ณ เคานเ์ตอรส์ายการบนิ 

2. ผูเ้ดนิทางเขา้ประเทศเกาหลจีะตอ้งไดร้บัวคัซนี ครบโดสแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งไดร้ับวัคซนีครบโดสแลว้อย่าง

นอ้ย ไมน่อ้ยกวา่ 14 วนั  

3. ผู ้ที่หายจากโควดิแลว้โดยมีใบรบัรองไม่เกนิ 6เดอืน (นบัต ัง้แต่วนัที่ออกจากโรงพยาบาลจนถงึวนั

เดนิทาง) ภาษาองักฤษ 

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

ลงทะเบยีน K-ETA เพือ่ทอ่งเทีย่วเกาหล ี เดนิทางเขา้ประเทศเกาหลใีตแ้บบฟรวีซ่ีา (อยูไ่ด ้ 90 วนั)  

(บรษิทัด าเนนิการลงทะเบยีนให ้มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทา่นละ 1500 บาท กรณีลงไมผ่า่น บรษิทัฯจะลงให้

อกี 1 คร ัง้ รวมไมเ่กนิ 2 คร ัง้ ) ส าหรบัลูกคา้ทีม่ ีK-ETA แลว้ไมต่อ้งช าระเงนิสว่นนี ้เพยีงสง่หลกัฐาน 

K-ETA ของทา่นมาใหท้ีบ่รษิทัเทา่น ัน้ 

เอกสารทีใ่ชล้งทะเบยีน K-ETA   

1. ไฟลร์ูปภาพสถ่ีายหนา้ตรง พืน้หลังสขีาว ไฟล ์JPEG ขนาดไม่เกนิ 100MB (อายุไม่เกนิ 6 เดอืน) 
2. ไฟลร์ูปสหีนา้พาสปอรต์ ไฟล ์JPEG ขนาดไม่เกนิ 300MB (มอีายุมากกวา่ 6 เดอืน) 

3. ขอ้มูลสว่นตัว เชน่ ชือ่-นามสกลุ ภาษาอังกฤษตามหนา้พาสปอรต์, เบอรโ์ทรตดิตอ่ในไทย, เบอรโ์ทรตดิตอ่ใน
เกาหล(ีถา้ม)ี, E-mail และประวัตขิองลกูคา้ 

4. ขอ้มูลทีพ่ัก (บรษัิทจัดการให)้  
 

6 ผูเ้ดนิทางตอ้งลงทะเบยีน Q CODE (Quarantine Covid19 Defensse)   
(เจา้หนา้ทีช่ว่ยอ านวยความสะดวก ณ สนามบนิ ) 

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

8 ท าการลงทะเบยีน THAILAND PASS ส าหรบัลูกคา้คนไทย  
(รวมในคา่ทวัร ์บรษิทัด าเนนิการให ้) 

 

วนัทีห่า้         ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน-ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิ                                        อาหาร เชา้        
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เงือ่นไขข้างต้น อาจมีการยกเลกิ หรอื เปลีย่นแปลง บรษิทัฯ จะท าการแจง้ Update ให้ท่านลูกคา้ก่อนการ

เดนิทาง 

 

 

► เอกสารทีต่อ้งท าการเตรยีมกอ่นเดนิทาง 

1. พาสปอรต์ตัวจรงิ (อายุการใชง้านตอ้งเหลอืมากกว่า 6 เดอืน)  

2. เอกสารใบรับรองทีไ่ดร้ับวัคซนีป้องกันโควดิ19 ครบ 2 เข็ม Vaccinated Certificate ทีอ่อกโดยกรมควบคมุโรค     

    กระทรวงสาธารณสขุ  (จากแอปหมอพรอ้ม) 

3. เตรียมเอกสารInternational Vaccinated Certificateที่ออกโดยกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข (ขอจากแอปหมอ 

พรอ้ม) 

4.ผลตรวจTest COVID-19 เป็นลบ แบบ RT-PCR และมีใบรับรองผลการตรวจ ภายใน 48 ช่ัวโมงก่อนการเดินทาง 

(ภาษาอังกฤษ) 

5.เอกสารจากการลงทะเบยีนผ่านการอนุมัตริะบบ K-ETA (Korea Electronic Travel Authorization)  

 

 เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

► การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมจี านวน 10 ทา่นขึน้ไป กรณีไม่ถงึจ านวนดังกล่าว 

- จะสง่จอยน์ทัวรก์ับบรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกัน 

- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้กอ่นการเดนิทางประมาณ 

10 วัน 

- หรือขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ถงึ15ท่านและท่านยังประสงคเ์ดนิทางต่อ) 

โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้่านทราบกอ่นล่วงหนา้ 

► ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ ก่อนทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทาง

บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  

 

► การจองทวัรแ์ละช าระคา่บรกิาร  

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

 กรุณาส่งส าเนาหนา้พาสปอร์ตและเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนครบถว้น Vaccinated Certificate และ International 

Vaccinated Certificate (จากแอปหมอพรอ้ม) พรอ้มเอกสารช าระมัดจ าคา่ทัวร ์

- คา่ทัวรส์่วนที่เหลอืช าระ 25-30 วันกอ่นออกเดนิทาง กรณีบรษัิทฯจ าเป็นตอ้งออกตั๋วก่อนท่านจ าเป็นตอ้งช าระคา่ทัวร์สว่นที่

เหลอืตามทีบ่รษัิทก าหนดแจง้เท่านัน้ 

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

จ านวนหนา้หนังสอืเดนิทางตอ้งเหลอืว่างส าหรับตดิวีซ่าไม่ต ่ากว่า หนา้3** (กรุณาตรวจสอบก่อนส่งใหบ้รษัิทมฉิะนั้นทาง

บรษัิทจะไม่รับผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายุ  **กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจ า  

 

เงือ่นไขการยกเลกิ 

- ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 

- ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน ยดึเงนิ 50% จากยอดทีลู่กคา้ช าระมา และเก็บคา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 

- ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกว่า 15วัน ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจ านวน 

 *กรณีมเีหตยุกเลกิทัวร ์โดยไม่ใชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 

 *คา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่มัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ โรงแรม คา่วซีา่ และคา่ใชจ่้ายจ าเป็นอืน่ๆ 
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อตัราคา่บรกิารนีร้วม   

1. คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการทัวรข์า้งตน้  )ตั๋วกรุ๊ปไม่

สามารถUpgradeที่น่ังเป็น Business Classได ้และตอ้งเดนิทางไป -กลับพรอ้มตั๋วกรุ๊ปเท่านัน้ไม่สามารถเลือ่นวัน

ได ้(  

2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอื ระดับใกลเ้คยีงกัน  

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

เมอืงทีร่ะบไุวใ้นโปรแกรมมเีทศกาลวันหยุด มงีานแฟรต์า่งๆ บรษัิทขอจัดทีพ่ักในเมอืงใกลเ้คยีงแทน 

4. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทุกชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้  

5. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

6. คา่น ้าหนักกระเป๋าสายการบนิ THAI AIRASIA X สมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง1ชิน้ ไม่เกนิ 20 กโิลกรมั 

ถอืขึน้เครือ่งได ้7 กโิลกรมั และคา่ประกันวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ 

และกรณีสัมภาระเกนิท่านตอ้งเสยีคา่ปรับตามทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ  

7. การประกันการเดนิทาง บรษัิทฯไดจั้ดท าแผนประกันภัยการเดนิทางส าหรับผูเ้ดนิทางไปต่างประเทศ กับ Allianz 

Travel แบบแผนประกันภัย Group tour โดยแผนประกันจะครอบคลุมการรักษากรณีลูกคา้ตดิเชือ้โควดิ-19 หรือ

อบัุตเิหตุต่างๆ ซึง่เกดิขึน้ภายในวันเดนิทาง และลูกคา้ตอ้งท าการรักษาในโรงพยาบาลที่ประกันครอบคลุมการ

รักษาเท่านัน้ (เขา้รับรักษาในรูปแบบอืน่ๆประกันจะไม่ครอบคลุม) ซึง่สามารถศกึษาขอ้มูลเพิม่เตมิจากเจา้หนา้ที

ได ้กรณีลูกคา้ตอ้งการซือ้ประกันเพิม่วงเงนิคุม้ครอง เพิม่ความคุม้ครอง สามารถแจง้ บรษัิทฯ  ซึง่ความคุม้ครอง

และขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกันภัย  ประกันภัยเดนิทางอันนีโดยทัง้น้ีการท าประกันน้ีจากบรษัิท  

มากกว่าขอ้บังคับ ตาม พรบ ธุรกจิน าเที่ยว ที่บังคับใหบ้รษัิทน าเที่ยว ท าประกันเฉพาะอุบัตเิหตุในการเดนิทาง

เท่านั้น แต่ทัง้น้ี ท่านสามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและข้อ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด ์Allianz ไดก้รณี

ท่านตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ 

8. คา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามันตามรายการทัวร์ 

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

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  

1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  

2. คา่ใชจ่้ายอืน่ๆ ทีน่อกเหนือจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซักรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้  

3. คา่ภาษีทุกรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  

4. คา่ภาษีน ้ามันทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ และไดท้ าการขายโปรแกรม

ไปแลว้ 

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

6. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม 

7. คา่ทปิไกด ์คนขับรถ ท่านละ 50,000 วอน หรอื 1,500 บาท /ท่าน ส าหรับหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แต่ความประทับใจและ

น ้าใจจากท่าน 

8. คา่ลงทะเบยีน K-ETA 1,500 บาท  

9. คา่ทดสอบ แบบ RT-PCR ภายใน 48 ช่ัวโมงกอ่นการเดนิทาง มใีบรับรองผลการตรวจเป็นภาษาอังกฤษ 

10. ไม่รวมคา่ตรวจ RT-PCR เมือ่ถงึประเทศเกาหล ี 

  

หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดทัง้หมดกอ่นท าการจอง เพื่อความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกันระหว่างท่านลูกคา้

และบรษัิท ฯ และเมื่อท่านตกลงช าระเงนิมัดจ าหรือคา่ทัวร์ทัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับ

เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผูีร้่วมคณะไม่ถงึ15ท่าน  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ  
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4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, 

การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเน่ืองเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม 

และ อบัุตเิหตจุากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง  

6. เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง

ตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้ับการยืนยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ

เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพกั เป็นสทิธิข์องโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรี่

ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้น้ีขึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถ

รับประกันได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้วิแชร์ กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างชา้10วันก่อนการเดนิทาง 

มฉิะนัน้ บรษัิทฯไม่สามารถจัดการใหล้่วงหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสัญญาใด ๆ  ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดย

ผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากับเท่านัน้ 

11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ่้ายตา่งๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง

ไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน

รายการทอ่งเทีย่ว อันเน่ืองมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง 

หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ   

1 2 . การประกันการเดนิทาง บรษัิทฯไดจั้ดท าแผนประกันภัยการเดนิทางส าหรับผูเ้ดนิทางไปต่างประเทศกับ Allianz Travel 

แบบแผนประกันภัย Group tour โดยแผนประกันจะครอบคลุมการรักษากรณีลูกคา้ตดิเชือ้โควดิ-19 หรืออุบัตเิหตุต่างๆ ซึง่

เกดิขึน้ภายในวันเดนิทาง และลูกคา้ตอ้งท าการรักษาในโรงพยาบาลที่ประกันครอบคลุมการรักษาเท่านั้น (เขา้รับรักษาใน

รูปแบบอืน่ๆประกันจะไม่ครอบคลุม) ซงึสามารถศกึษาขอ้มูลเพิม่เตมิจากเจา้หนา้ทไีด ้กรณีลูกคา้ตอ้งการซือ้ประกันเพิม่วงเงนิ

คุม้ครอง เพิม่ความคุม้ครอง สามารถแจง้ บรษัิทฯ  ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรมป์ระกันภัย  

ประกันภัยเดนิทางอันนีโดยทัง้น้ีการท าประกันน้ีจากบรษัิท  มากกว่าขอ้บังคับ ตาม พ .ร.บ . ธุรกจิน าเทีย่ว ทีบั่งคับใหบ้รษัิทน า

เทีย่ว ท าประกันเฉพาะอบัุตเิหตใุนการเดนิทางเท่านัน้ แตท่ัง้น้ี ท่านสามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิ

จากเว็บไซด ์Allianz ไดก้รณีท่านตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ 

 

 

 

 
 

 

 
 

 


