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โคโยตี ้AUTUMN IN KOREA 6วนั 4คืน BY XJ 
สนุกสนานกบัการป่ัน Rail Bike  ชมใบไม้เปลีย่นสีอุทยานซอรัคซาน 
ท่องโลกซาฟารีและสุดเหวีย่งกบัเคร่ืองเล่นนานาชนิด @ EVERLAND 

เดินทางโดยสายการบิน AIR ASIA X (XJ) 
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ก าหนดการเดินทาง 
 

 

23.00 น. 📢 คณะพร้อมกนัท่ี สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสายขาออกระหว่างประเทศ ช้ัน 4 เคาเตอร์ D 
, E ประตู 3 สายการบิน AIR ASIA (XJ) พบเจ้าหน้าท่ีของบริษทัฯ คอยให้การต้อนรับและอ านวยความ
สะดวก 

 

 
02.45 น. ✈น าท่านเดินทางสู่ สนามบินอนิชอน ประเทศเกาหลใีต้โดยสายการบิน AIR ASIA เท่ียวบินท่ี XJ700  
10.05 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต ้(เวลาทอ้งถ่ินเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่โมง 

กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาทอ้งถ่ินเพื่อสะดวกในการนดัหมาย)   
หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว เจ้าหน้าท่ีน าท่านตรวจ RT-PCR TEST ตามนโยบาย
และระเบียบการเข้าประเทศเกาหลใีต้ (ทัวร์ไม่รวมค่าตรวจ RT-PCR TEST ท่านละ 80,000 วอน)  

**อาจมีการเปลี่ยนแปลง ท้ังน้ีข้ึนอยู่กบัประกาศการจากทางรัฐบาลประเทศเกาหลีใต้** 

กลางวัน 🍴บริการอาหารกลางวัน  

 น าท่านเดินทางสู่ ซงโดเซ็นทรัลพาร์ค สวนสาธารณะ ท่ีไดรั้บแรงบนัดาลในการสร้างมาจาก เซ็นทรัลพาร์ค 
แห่งมหานครนิวยอร์ก ของสหรัฐอเมริกา สวนสีเขียวท่ีผสมผสานระหว่างเทคดนโลยแีละสภาพแวดลอ้มทาง
ธรรมชาติอยา่งลงตวั 

จากนั้น น าทุกท่านไปป่ัน “RAIL BIKE” กิจกรรมป่ันจักรยานบน
รางรถไฟ  โดยรถ1 คันนั่งได้ 4 ท่าน ใช้เวลาในการป่ัน
ประมาณ 40 นาที  ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการป่ันบน
เส้นทางเรียบชายทะเล ชมวิวทะเลตะวนัตก ตลอดเส้นทาง 
พร้อมฟินไปกับบรรยากาศของฤดูใบไม้เปล่ียนสีนับว่า
ช่วงเวลาท ากิจกรรมท่ีสุดแสนพิเศษกบัครอบครัว (ทั้งน้ีการ
เปล่ียนสีของใบไมข้ึ้นอยูก่บัสภาพอากาศ) 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านเทพนิยายซงวอลดง  ถนนเส้นเล็ก 
ๆ ในเมืองอินชอน ใกลก้ับท่าเรืออินชอน ปัจจุบนัได้มีการ
ปรับปรุงพฒันาเป็นแหล่งท่องเท่ียว มีการวาดภาพเทพนิยาย
คลาสสิกดงัระดบัโลก การ์ตูน ต่าง ๆ บนฝาผนงั ก าแพง ขนาด
ใหญ่ อาทิเช่น สโนวไ์วท ์และ ซินเดอเรลล่า จึงขนานนามให้
เป็น หมู่บา้นเทพนิยาย อิสระใหท้่านไดถ้่ายภาพตามอธัยาศยั  

วันแรก        กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 
 

วันท่ีสอง      สนามบินอนิชอน  - ซงโดเซ็นทรัลพาร์ค – ป่ัน RAIL BIKE – หมู่บ้านเทพนิยายซงวอลดง - ไชน่าทาวน์ 
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จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ อินชอนไชน่าทาวน์ เป็นชุมชนของชาวจีนท่ีถือก าเนิดจากการเปิดท่าเรืออินชอน ในอดีต
นบัเป็นพื้นท่ีส าคญัในการขนส่งและคา้ขายสินคา้จากประเทศจีน ส าหรับปัจจุบนัน้ีชาวจีน ท่ียงัคงอาศยัอยู่เป็น
รุ่นท่ี 2 หรือรุ่นท่ี 3 นบัจากท่ีมีการบุกเบิก แต่กล่ินไอและการด ารงไวซ่ึ้งวฒันธรรมของคนรุ่นก่อนยงัคงมีให้
เห็น รวมไปถึงการไดมี้โอกาสไดลิ้้มลองรสชาติอาหารจีนท่ีมีให้เลือกสรรหลายร้านท่ีอินชอนไชน่าทาวน์แห่ง
น้ี 

เย็น 🍴 บริการอาหารเย็น  
พกัที่  ★★★ โรงแรมมาตรฐาน ระดับ 3 ดาว ★★★ 

 

 
เช้า 🍴 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
จากนั้น น าท่านเดินทางไปยงั เกาะนามิ ตั้งอยูท่ี่เมืองชุนชอน ห่างจากกรุงโซลไปทางตะวนัออก ประมาณ 63 กิโลเมตร 

เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงของเกาหลีใต ้เกาะนามิมีรูปร่างเหมือนใบไมล้อยน ้า เป็นเกาะกลางแม่น ้าฮนั ซ่ึง
เกิดจากการสร้างเขื่อนชองพยอง โด่งดงัจากซีรีย ์Winter Love Song ซ่ึงใชเ้กาะนามิเป็นสถานท่ีถ่ายท า บนเกาะ
จะมีบรรยากาศร่มร่ืน เตม็ไปดว้ย ตน้สน ตน้เกาลดั ตน้แปะก๊วย ตน้ซากุระ ตน้เมเป้ิล และตน้ไมด้อกไมอ่ื้นๆ ท่ี
พลดักนัออกดอกเปล่ียนสีให้ชมกนัทุกฤดูกาล ทั้งเกาะไม่มีเสาไฟหรือสายไฟให้เห็นเลยซกัตน้เพราะมนัถูกฝ่ัง
ลงใตดิ้นทั้งหมดเพื่อให้ไม่บดบังทศันียภาพ ซ่ึงยงัคงตั้งอยู่ ณ เกาะแห่งน้ี อิสระให้ทุกท่านโพส ท่าสวยๆ
ถ่ายรูปกบัจุดไฮไลทข์องเกาะแห่งน้ี 

 

กลางวัน 🍴บริการอาหารกลางวัน  

จากนั้น น าท่านเดินทางไปยงั อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน (Seoraksan) คือ ภูเขาท่ีสูงท่ีสุดในกลุ่มเทือกเขา Taebaek 
เทือกเขาท่ีมีความยาวตั้งแต่ประเทศเกาหลีเหนือจนถึงอาณาเขตของประเทศเกาหลีใต ้ตั้งอยู่ในจงัหวดัคงั

วันท่ีสาม      เกาะนามิ – อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน - วัดชินฮึงซา 
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วอน (Gangwon-do) จังหวดัท่ีเคยเป็นส่วนหน่ึงของประเทศเกาหลีเหนือ ปัจจุบันได้กลายเป็นอุทยาน
แห่งชาติซอรัคซาน เป็นสถานท่ีท่ีไม่ควรพลาดท่ีจะแวะไปชมความสวยงามของภูเขาซอรัคซานแห่งน้ี 
จากนั้นน าท่านแวะ วัดชินฮึงซา (Shunheungsa) กราบสักการะขอพรพระพุทธรูปสัมฤทธ์ิปางสมาธิขนาด
ใหญ่ท่ีมีความสูงกว่า 15 เมตร ตั้งประดิษฐานอยู่ภายในอุทยานแห่งชาติซอรัคซาน ซ่ึงวดัแห่งน้ีนั้นเป็นวดั
เก่าแก่สมยัเชน เป็นท่ีนิยมอย่างมากในหมู่ชาวเกาหลีท่ีนบัถือศาสนาพุทธ อีกทั้งยงัเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมี
ทศันียภาพท่ีสวยงามอีกดว้ย 

 

เย็น 🍴 บริการอาหารเย็น  
พกัที่  ★★★ โรงแรมมาตรฐาน ระดับ 3 ดาว ★★★ 

 

เช้า 🍴 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
น าท่านเดินทางสู่สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (EVERLAND) ซ่ึงถูกขนานนามวา่ ดิสนียแ์ลนดเ์กาหลีเป็นสวนสนุก
กลางแจง้ท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศ โดยมีบริษทัซัมซุงเป็นเจา้ของ ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา ท่านจะไดน้ัง่กระเชา้
ลิฟท ์และท่องไปกบัโลกของสัตวป่์าซาฟารี ชมไลเกอร์  ท่ีน่ีท่านจะพบเจา้ป่าสิงโต และเสือดินแดนแห่งเทพ
นิยาย และสนุกกบัเคร่ืองเล่นนานาชนิด อาทิเช่น สเปสวร์ หนอนสะบดั รถไฟเหาะรางไม ้ซ่ึงเป็นไฮไลคข์อง
สวนสนุกแห่งน้ี และชมสวนดอกไมซ่ึ้งก าลงับานสะพร่ังอวดสีสันเต็มสวน (ทั้งน้ีขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศ) ดว้ย
บตัรเขา้ชมแบบไม่จ ากดัจ านวนรอบ สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางกลบัสู่กรุงโซล 

วันท่ีส่ี    สวนสนุกเอเวอร์แลนด์  - โซล - ศูนย์เคร่ืองส าอาง -  ศูนย์โสมรัฐบาล - อสิระช้อปป้ิงย่านฮงแด 
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กลางวัน 🍴บริการอาหารกลางวัน  

จากนั้น น าเดินทางสู่ ศูนย์เคร่ืองส าอาง ใหท้่านชมและเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางและเวชส าอางแบรนดช์ั้นน าของเกาหลี 
ท่ีCOSMETIC ยีห่อ้คุณภาพท่ีผูห้ญิงชาวเกาหลีทั้งสาวทั้งไม่สาวแลว้ใหค้วามส าคญักบัเร่ืองผิวหนา้
ค่อนขา้งมากโดยเฉพาะในกลุ่มบ ารุงผิวพื้นฐาน Skin Care และเคร่ืองส าอางผสมสมุนไพร น าท่านรู้จกัและ
เขา้ใจ สมุนไพรโสมเกาหลีหรือราชาแห่งมวลสมุนไพรโสมถูกน ามาใชเ้พื่อสุขภาพเป็นเวลานานากว่า 2,000ปี
ในต ารายาแผนโบราณจีนระบุวา่โสมเป็นสมุนไพรท่ีช่วยเสริมความแขง็แรงใหแ้ก่ระบบยอ่ยอาหารและปอด
ช่วยท าใหจิ้ตใจสงบและเพิ่มพละก าลงัโดยส่วนรวมสรรพคุณทางการแพทยช่์วยบ ารุงหัวใจป้องกนัโรคหวัใจ
ขาดเลือดเสริมประสิทธิภาพทางเพศลดและป้องกนัมะเร็งและเร็วๆน้ีโสมเกาหลีอาจจะไดจ้ดทะเบียนมรดก
โลกโดยองคก์ารยเูนสโกทุกวนัน้ีผลิตภณัฑโ์สมเป็นส่ิงท่ีขาดไม่ไดส้ าหรับผูท่ี้ค  านึงถึงสุขภาพในปัจจุบนั 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ ย่านฮงแด (Hongdae) หรือ ย่านมหาวิทยาลัยฮงอิก วอล์คก้ิง สตรีท (Hongik University 
Street) เป็นย่านช้อปป้ิงบริเวณดา้นหน้าของมหาวิทยาลยัฮงอิก ศูนยร์วมเด็กวยัรุ่น เด็กมหาวิทยาลยั และวยั
ท างาน นิยมมาเดินเล่น ราคาของสินคา้และร้านอาหารต่างๆ ก็ไม่แพง ซ่ึงจะคึกคกัเป็นพิเศษตั้งแต่ช่วงบ่ายเป็น
ตน้ไป เพราะร้านคา้แต่ละร้านจะทยอยเปิดให้บริการ ของท่ีขายกนัเยอะส่วนใหญ่ก็จะเป็นสินคา้แฟชัน่ เช่น 
เส้ือผา้ กระเป๋า รองเทา้ ของก๊ิฟชอ้ป เคร่ืองเขียน และท่ีเยอะไม่แพก้นัก็คือขนมต่างๆ 

เย็น 🍴 บริการอาหารเย็น  
พกัที่   ★★★ โรงแรมมาตรฐาน ระดับ 3 ดาว ★★★ 
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เช้า 🍴 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 น าท่านชม ท าเนียบประธานาธิบดีเกาหลีใต้  หรือ บูล

เฮ้าส์ มีช่ือภาษาเกาหลีว่า “ชอง วา แด” ซ่ึงแปลว่า 
“เรือนสีฟ้า” ดา้นในมีกลุ่มอาคารหลายหลงั ลว้นสร้าง
ดว้ยสถายปัยกรรมแบบเกาหลี  เช่น หอประชุมใหญ่ ท่ี
พ  านักของประธานาธิบดี  เรือนรับรอง ห้องแถลงข่าว 
และอาคารส านกังานเลขาธิการฯ ดา้นหลงัท าเนียบหาก
มองไปจะเห็นเหมือนมงักรนอนหมอบอยู่ รวมถึงหาก
มองจากมุมสูง จะเห็นวา่ดา้นหนา้ของท าเนียบ มีแม่น ้าฮนัไหลผา่น ท าใหส้ถานท่ีแห่งน้ีมีฮวงจุย้ท่ีดีท่ีสุดในกรุง
โซล ตามความเช่ือเร่ืองฮวยจุย้ของคนเกาหลี 
 

 ชม พระราชวังถ็อกซู โดยค าว่า ถ็อกซูกุง (Deoksugung, 
덕수궁) นั้ น มีความหมายว่ า  พระราชวังแ ห่ ง
คุณธรรมและอายยุนื (Palace of Virtuous Longevity) เป็น
หน่ึงในห้า  พระราชวัง ท่ีส าคัญท่ีสุดของ เกาหลีใต้ 
พระราชวงัแห่งน้ีตั้งอยู่โดดเด่น ท่ามกลางอาคารสไตล์
ตะวนัตกแบบนีโอคลาสสิก และสวนสไตลต์ะวนัตกแห่ง
แรกของเกาหลี  นอกจากน้ีโดยรอบพระราชวัง ย ัง
ประกอบไปด้วยสถานท่ีส าคัญทางประวติัศาสตร์และ
สถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยม เช่น ประตูแทฮนั , พระท่ีนัง่ชุงฮวา , พระต าหนกัฮมัยอง , พระท่ีนัง่ชึกโจ , พระท่ี
นัง่ชุนมยอง เป็นตน้ อิสระให้เดินเล่นบน ถนนถ็อกซูกุงกลิ หรือ ถนนก าแพงหินพระราชวังถ็อกซู เป็นถนนท่ี
ตั้งอยู่รอบนอกก าแพงหิน พระราชวงัถ็อกซู ท่ีมีความยาว 928 เมตร ปัจจุบนัถนนแห่งน้ีกลายเป็นถนนสายโร
แมนติก ส าหรับการเดินเล่นของคู่รัก  

 

จากนั้น  น าท่านสู่ หอคอยโซลทาวเวอร์ ณ เขานัมซาน ภูเขาเพียงลูกเดียวใจกลางเมืองหลวงกรุงโซล1 ใน17 หอคอย
เมืองท่ีสูงท่ีสุดในโลก ใจกลางเมืองหลวงชมทศันียภาพกรุงโซลและชานเมืองแบบรอบทิศ360 องศาและท่าน
สามารถคลอ้งกุญแจคู่รักตามความเช่ือได ้(ราคาทวัร์ไม่รวมค่ากุญแจและค่าขึ้นลิฟท)์  

วันท่ีห้า     ท าเนียบประธานาธิบดี – พระราชวังถ็อกซู – ถนนก าแพงหินพระราชวังถ็อกซู – หอคอยโซลทาวเวอร์ -
ศูนย์สมุนไพร - น ้ามันสนเข็มแดง - พพิธิภัณฑ์สาหร่าย+คิมบับ+ ใส่ชุดฮันบก – DUTY FREE - อสิระช้
อปป้ิงตลาดเมียงดง 
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กลางวัน 🍴บริการอาหารกลางวัน  
 น าท่านเดินทางไปดูแลสุขภาพกนัท่ี ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกนามู เป็นสมุนไพร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมน ามา

รับประทานเพื่อช่วยดูแลตบัใหส้ะอาดแขง็แรง ป้องกนัโรคตบัแขง็ไม่ถูกท าลายจากการด่ืมแอลกอฮอล์ 

น าท่านเดินทางไปดูแลสุขภาพต่อกบั น ้ามันสนเข็มแดง ผลิตภณัฑ์ท่ีสกดัจากน ้ ามนัสนท่ีมีสรรคุณช่วยบ ารุง
ร่างกายลดไขมนัช่วยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในร่างกาย 

 น าท่านสู่ พิพิธภัณฑ์สาหร่าย (SEAWEED MUSEUM) ซ่ึงท่านจะได้เรียนรู้การท าสาหร่ายของชาวเกาหลี 
ประวติัความเป็นมาและความผกูผนัท่ีชาวเกาหลีท่ีมีต่อสาหร่าย ทดลองท า คิมบับ หรือขา้วห่อสาหร่าย อาหาร
ยอดนิยมอยา่งหน่ึงท่ีชาวเกาหลีนิยมรับประทาน นอกจากน้ีท่ีน่ียงัมีบริการถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกและเก็บภาพแห่ง
ความประทบัใจใน ชุดฮันบก ซ่ึงเป็นชุดประจ าชาติของเกาหลีอีกดว้ย 

จากนั้น ให้ท่านไดเ้พลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิง ณ ห้างปลอดภาษีท่ี DUTY FREE ให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้แบรนด์เนม
น าเขา้จากต่างประเทศมากมายหลากหลายชนิดรวมทั้งสินคา้แบรนดเ์กาหลียอดนิยม 

จากนั้น น าท่านชอ้ปป้ิงตลาดดงัท่ีสุดของเกาหลี ตลาดเมียงดง หรือสยามสแควร์
เกาหลี หากท่านตอ้งการทราบวา่แฟชัน่ของเกาหลีเป็นอยา่งไรกา้วล ้าน า
สมยัเพียงใดท่านจะตอ้งมาท่ีเมียงดงแห่งน้ีพบกบัสินคา้วยัรุ่นอาทิเส้ือผา้
บุรุษ-สตรีเคร่ืองส าอางดงัๆอาทิ ETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THE 
FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE หรืออีกมายให้ท่าน
ไดเ้ลือกซ้ือซ่ึงราคาถูกกวา่ท่ีเมืองไทย 2-3 เท่า 

เย็น อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศัย 
พกัที่  ★★★ โรงแรมมาตรฐาน ระดับ 3 ดาว ★★★ 
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เช้า 🍴 บริการอาหารเช้า เมนู อุด้ง  
น าท่านเพลิดเพลินกบัการแวะซ้ือของฝากท่ี SUPERMARKET สาหร่าย ขนมต่างๆ  ช็อกโกแลต็หินซีเรียล
ช็อกโก  ผลิตภณัฑข์องใบและรากฝอยของโสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหนา้โสม ครีมลา้งหนา้
โสม เคร่ืองส าอางโสม เป็นตน้  และยงัมีหมอนสุขภาพ  กิมจิ  เปเปโร (ป๊อกก้ีเกาหลี) ชินราเมง (มาม่าเกาหลี)
นมกลว้ย  สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบินอนิชอน 

11.15 น. ✈น าท่านเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR ASIA X เท่ียวบินท่ี XJ701 
15.15 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

 
 ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

 

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการสลบัสับเปลีย่น หรือเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
ท้ังนี้โดยค านึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 
และหากลูกค้าท่านใดจะต้องมีการจองตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศ 

รถโดยสารภายในประเทศ หรือรถไฟ กรุณาแจ้งให้เจ้าหน้าท่ีของบริษัททราบ ก่อนจองทุกคร้ัง  
ไม่เช่นนั้นบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบ ทุกกรณีหากมีการเปลีย่นแปลงใดๆ 

***หนังสือเดินทางต้องเหลืออายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือน*** 

 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดวนัเดนิทาง เมษายน 65 
ราคา / ท่าน 

ผู้ใหญ่ เด็ก พกัเดี่ยว (เพิม่) 

11 - 16 ต.ค. 65 25,999.- 25,999.- 6,500.- 
21 – 26 ต.ค. 65 26,999.- 26,999.- 6,500.- 

 

** อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม ค่าตรวจ RT – PCR / ATK TEST / TEST & GO   
ทั้งของประเทศไทยและประเทศเกาหลใีต้  **  

** ในกรณีท่ีผู้เดินทางถูกปฎิเสธ K-ETA (Electronic Travel Authorization ) ทางบริษัททัวร์ จะคืนค่าตั๋วตาม
ดุลยพนิิจของทางสายการบิน ส่วนค่าบริการอ่ืนๆคิดตามความจริง **  

 

โปรแกรมทัวร์ไม่มีราคาเด็ก ทารกต้องมีอายุไม่เกนิ 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางไปและกลบั 
*ค่าบริการข้างต้นเฉพาะนักท่องเที่ยวถือพาสปอร์ตไทยเท่านั้น กรณถืีอพาสปอร์ตต่างชาติช าระเพิม่ 3,000 บาท 

วันท่ีหก      SUPERMARKET –สนามบินอนิชอน – กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 
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ค่าทัวร์ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 บาท ต่อท่าน *ช าระที่สนามบินก่อนออกเดินทาง* 
ในส่วนหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความพงึพอใจของท่าน **ไม่ได้บังคับ** ตามมาตรฐานการให้ทิป วันละ 50 บาท / ท่าน / วัน 

 
หมายเหตุ 

1. รับเฉพาะผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียว ค่าทวัร์ท่ีจ่ายให้กบัผูจ้ดั เป็นการช าระแบบจ่ายช าระขาด และผูจ้ดัไดช้ าระให้กบั
สายการบินและสถานท่ีต่างๆ แบบช าระขาดเช่นกนัก่อนออกเดินทาง ฉะนั้นหากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใช้บริการตาม
รายการไม่ดว้ยสาเหตุใดหรือไดรั้บการปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ(ประเทศไทยและประเทศ
เกาหลีใต)้ ทางผูจ้ดัขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทั้งค่าตัว๋เคร่ืองบินให้แก่ท่าน***และทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์  
ราคานีเ้ฉพาะนักท่องเท่ียวชาวไทยเท่านั้น ถ้าหากเป็นชาวต่างชาติ จะต้องเพิม่จากราคาค่าทัวร์ปกติอกี 100 USD** **กรณีตัด
กรุ๊ปเหมาท่ีเป็นพนักงานบริษัททัวร์ ครู อาจารย์ เด็กนักเรียน นักศึกษา  ธุรกจิขายตรง ธุรกจิเคร่ืองส าอางค์ ธุรกจิอาหารเสริม 
หมอ  พยาบาล  หรือชาวต่างชาติ จะต้องสอบถามราคาใหม่ทุกคร้ัง** 

2. หากมีเพื่อนหรือญาติของท่านตอ้งการร่วมเดินทางท่องเท่ียวระหว่างท่องเท่ียวในประเทศเกาหลี หรือปัญหาต่างๆ ตลอดจน
ขอ้แนะน ากรุณาติดต่อเจา้หน้าท่ีท่ีรับผิดชอบหากท่านมีความจ าเป็นตอ้งรับฝากของจากผูอ่ื้นเพื่อท่ีจะน าไปยงัประเทศนั้นๆ  
หรือน ากลบัประเทศไทย ควรตรวจส่ิงของนั้นวา่ตอ้งไม่เป็นส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงของผิดกฎหมายบางประเภท อาจมีโทษถึง
ขั้นประหารชีวิตเจา้หนา้ท่ีจะไม่รับฝากกระเป๋าหรือส่ิงของใดใด 

3. โรงแรมท่ีพกัท่ีประเทศเกาหลีใตอ้าจะมีการสลบัปรับเปล่ียนขึ้นอยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยค านึงถึงผลประโยชน์ลูกคา้
เป็นหลกั 

4. ประเทศเกาหลีใตจ้ะมีช่างภาพมาถ่ายรูป และช่วยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และวนัสุดทา้ยช่างภาพจะน า
ภาพถ่ายมาจ าหน่ายกบัลูกทวัร์ หากวา่ท่านใดสนใจสามารถซ้ือได ้แต่ถา้ท่านใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้งซ้ือ เพราะทางบริษทัทวัร์ไม่
มีการบงัคบัลูกทวัร์ซ้ือแต่อยา่งใด แต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหนา้ 

5. ทวัร์คร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเป็นหมู่คณะเท่านั้น ถา้ลูกคา้ตอ้งการแยกตวัออกจากกรุ๊ปทวัร์ โดยไม่ลงร้านชอ้ป
ป้ิง เช่น น ้ ามนัสน / ร้านโสม / ฮ็อตเกนามู / คอสเมติค / อะเมทิส ทางบริษทัจะคิดค่าด าเนินการในการแยกท่องเท่ียวเอง 300 
USD ต่อท่าน 

6. หากลูกคา้ท าจองเกิน 20 ท่าน ท่านท่ี 21 เป็นตน้ไปช าระเพิ่ม 1,000 บาท หากพบวา่คณะเดียวกนัจองเกิน 20 ท่าน แมว้า่ท่านจะ
จองทวัร์มาคนละบริษทัก็ตาม ขอสงวนสิทธ์ิใหช้ าระเพิ่มตามเง่ือนไขของบริษทั 
 

อตัราค่าบริการนี้รวม 
  ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พร้อมคณะ     
  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 
  ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก. จ านวน 1 ใบ 
  ค่ารถรับ-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 
  ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 
แต่ละโรงแรมจะมีการวางผงัห้องพกัแต่ละประเภทแตกต่างกนั  จึงท าให้ห้องพกัแต่ละประเภทไม่ไดอ้ยู่ติดกนัหรืออยู่คนละชั้น บาง
โรงแรมอาจไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน หากตอ้งการเขา้พกั 3 ท่าน อาจเป็น เตียงใหญ่  1 เตียง และ 1 เตียงเสริมแบบพบั หรือ 
SOFA BED  ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัรูปแบบการจดัหอ้งพกัของโรงแรมนั้น ๆ  
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หรือ อาจมีความจ าเป็นตอ้งแยกห้องพกัเป็น พกั 2 ท่าน 1 ห้อง และ พกัเด่ียว 1 ห้อง ไม่ว่ากรณีใดใด ทางบริษทั ฯ ขอสงวน
สิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าบริการค่าหอ้งพกัเด่ียวเพิ่มกบัผูเ้ขา้พกั 
  ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  
  ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ    
  ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  
  ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท(เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 

อตัราค่าบริการนี ้ไม่ รวม 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่าอินเตอร์เน็ต 
ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนา้ทวัร์ก่อนการ
ใชบ้ริการ) 
 ค่าอาหารพิเศษนอกเหนือจากท่ีทวัร์จดั เช่น อาหารเจ อาหารมงัสวิรัติ และอาหารอิสลาม มุสลิม 
 ค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 บาท /ตลอดการเดินทาง/ต่อท่าน ช าระที่สนามบินในวันเดินทาง  
ในส่วนหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความพงึพอใจของท่าน **ไม่ได้บังคับ** ตามมาตรฐานการให้ทิป วันละ 50 บาท / ท่าน / วัน 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าธรรมเนียมน ้ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับขึน้ราคา  
 ค่าตรวจ RT – PCR / ATK TEST / TEST & GO ท้ังของประเทศไทยและประเทศเกาหลใีต้ 
 ราคาทวัร์ไม่รวมค่าวีซ่า กรณีสถานทูตมีการประกาศเก็บค่าวีซ่า 
 

เง่ือนไขการให้บริการ 
1. ในการจองกรุณา ช าระค่าทัวร์มัดจ าทัวร์ท่านละ 15,000 บาท พร้อมหนา้พาสฯ ภายใน 2 วนั หลงัจากท าการจอง และช าระ
ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือก่อนเดินทางอย่างนอ้ย 35 วนั กรณีไม่ช าระเงินหรือไม่ช าระเงินตามก าหนด ไม่วา่กรณีใดใดจะถือว่าท่าน
สละสิทธ์ิการเดินทางในทวัร์นั้นๆ  
2. หากลูกคา้ท าจองเกิน 20 ท่าน ท่านท่ี 21 เป็นตน้ไปช าระเพิ่ม 1,000 บาท หากพบว่าคณะเดียวกนัจองเกิน 20 ท่าน แมว้่า
ท่านจะจองทวัร์มาคนละบริษทัก็ตาม ขอสงวนสิทธ์ิใหช้ าระเพิ่มตามเง่ือนไขของบริษทั 
3. เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่าน
สละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน  
4. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการ
เดินทาง  บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

การยกเลกิ 
เน่ืองจากราคาน้ีตัว๋เป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เคร่ืองบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหนา้เต็ม 100%  ซ่ึงเม่ือจองและจ่ายมัดจ าแล้ว ถ้าผู้
จองยกเลิกจะไม่มีการคืนเงินค่ามัดจ าหรือค่าทัวร์ใดๆ ท้ังส้ิน   เม่ือส่งรายช่ือออกตั๋วเคร่ืองบินไปแล้วไม่สามารถเปลี่ยนผู้
เดินทางได้ ไม่ว่ากรณีใดใดท้ังส้ิน 
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หมายเหตุ 
1. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้

ทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนการเดินทาง 
2. บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
3. รายการท่องเท่ียว โรงแรมท่ีพกั สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็น

ส าคญั 
4. บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ เช่น พายุไตฝุ้่ น ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยู่

นอกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพิ่ม เติมท่ีเกิดขึ้นทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท า
ร้าย, การสูญหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

5. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การก่อ
จลาจล หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทั้งจาก
ไทย และต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ 

6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาดจากทาง
สายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิ
การจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

7.  ราคาน้ีคิดตามราคาตั๋วเคร่ืองบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเคร่ืองบินปรับสูงขึ้น บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋
เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักล่าว 

8. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื่อท่องเท่ียว
เท่านั้น 

9. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางม้ือ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษทัฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแลว้ 

10. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความ
ประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 

11. เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ เม่ือออกตัว๋ไปแลว้ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่วา่ดว้ยเหตุผลใด
ก็ตาม ตัว๋เคร่ืองบินไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้ 

12. ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทั ฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทางบริษทัฯจะ
ไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน 

13. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (WHEELCHAIR), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวกในการเดินทาง
ท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครัวตอ้งให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการ
เดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัร์มีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ทั้งหมด 

14. มคัคุเทศก์ พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอ านาจในการให้ค  าสัญญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้ แต่มีเอกสารลงนาม
โดยผูมี้อ  านาจของบริษทัก ากบัเท่านั้น 

15. เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลง
ต่างๆ ท่ีได้ระบุไว้แล้วท้ังหมด 
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****ประกาศจากสายการบิน AIR ASIA **** 
ในกรณีท่ีลูกค้าเดินทางไปประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน Air Asia แล้วไม่ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองของประเทศเกาหลใีต้ 
ท าให้ลูกค้าต้องถูกส่งตัวกลับเข้าประเทศไทย จึงมีค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นในการเปลี่ยนตั๋วขากลับรวมถึงค่าบริการอ่ืนๆท่ีเกิดขึน้
ด้วยฉะน้ันลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นท่ีประเทศเกาหลีเรียกเก็บ ทางผู้จัดและทางสายการบินจะไม่
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นทุกกรณี ลูกค้าอาจจะต้องรับผิดชอบค่าปรับท่ีประเทศเกาหลีเรียกเก็บหรือลูกค้าต้องรอกลับ
ประเทศไทยในเท่ียวบินถัดไปท่ีมีท่ีนั่งว่างหรือตามวันเดินทางของตั๋วเคร่ืองบิน ท้ังนี้แล้วแต่ ทางเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง
ของประเทศเกาหล ี สายการบินและทางผู้จัดไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ 
 

หมายเหตุ : เรียนให้ทราบว่า หลังจากผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองเกาหลีใต้แล้วน้ันทางทัวร์จะออกเดินทางท่องเท่ียวหลังเวลา
ประมาณ 1 ช่ัวโมง 

***ทางทัวร์ไม่มีนโยบายให้คณะรอ ส่วนท่านใดท่ีติดด่านตรวจคนเข้าเมือง หากท่านสามารถผ่านเข้าเมืองได้จะต้องเดินทาง
ไปพบกับคณะทัวร์ด้วยตนเอง และไม่สามารถเรียกร้องค่าเดินทางจากทัวร์ได้ เพ่ือความเป็นระเบียบและคณะได้ท่องเท่ียว
อย่างเต็มเวลา ขออภัยในความไม่สะดวก** 

 

มาตรการท่องเที่ยวแบบ NEW NORMAL 
ก่อนออกเดินทางออกนอกประเทศไทย 
1.ติดตั้งแอพลิเคชัน่ หมอพร้อม 
2.มีวคัซีนพาสปอร์ต (ลงทะเบียนในแอพฯหมอพร้อม) 
3.ไดรั้บวคัซีนครบถว้น 2 เข็มแลว้และตอ้งไดรั้บเขม็ท่ี 2 อยา่งนอ้ย 14 วนั ก่อนการเดินทาง และเขม็ท่ี 2 ตอ้งฉีดไม่เกิน 180 
วนั หากเกินตอ้งไดรั้บวคัซีนเขม็ท่ี 3 อยา่งนอ้ย 14  วนัก่อนการเดินทาง 
4.มีผลตรวจโควิดโดยวิธี  RT-PCR  เป็นลบ โดยผลออกภายใน 48 ชัว่โมงก่อนออกเดินทาง *ต้องส่งเอกสารให้ทางบริษัท
ด้วย* (ออกเอกสารรับรองผลตรวจเป็นภาษาองักฤษหรือเกาหลีเท่านั้น) (คา่ใชจ่้ายไม่รวมในค่าทวัร์) รายละเอียดท่ีจ าเป็นตอ้ง

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศเกาหลใีห้กบัคนไทย ผู้ท่ีประสงค์จะพ านักระยะส้ันในประเทศเกาหลไีม่เกิน 90 วัน ไม่ว่า
จะด้วยวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเท่ียว เย่ียมญาติ หรือธุรกจิ จะต้องย่ืนเอกสารในข้ันตอนการตรวจเข้าเมือง เพ่ือยืนยันการมี
คุณสมบัติการเข้าประเทศเกาหล*ี ดังต่อไปนี้ 
- พาสปอร์ตจะต้องมีอายุมากกว่า 6 เดือน 
- ตั๋วเคร่ืองบินขาออกจากประเทศเกาหลีทางทัวร์จัดเตรียมให้ 
- ส่ิงท่ียืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีอาจเกดิขึน้ในระหว่างท่ีพ านักในประเทศเกาหลไีด้ (เช่น เงินสด บัตร

เครดิต เป็นต้น) 
- ช่ือ ท่ีอยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างท่ีพ านักในประเทศเกาหล ี(เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอ่ืนๆ)ทางทัวร์จัดเตรียมให้ 
- ก าหนดการเดินทางระหว่างท่ีพ านักในประเทศเกาหลีทางทัวร์จัดเตรียมให้ 
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ระบุบนเอกสาร: 1.ช่ือ-นามสกุล (จ าเป็นตอ้งตรงตามหนงัสือเดินทาง)  2.วนัเดือนปีเกิด 3.ประเภทการตรวจ (ภาษาองักฤษ
หรือเกาหลีเท่านั้น)  4.ผลการวินิจฉยั 5.วนัท่ีรับการตรวจ 6.วนัท่ีออกเอกสาร 7.ช่ือโรงพยาบาลผูต้รวจ ** ในกรณีผูเ้ดินทางไม่
ยืน่ผลตรวจ COVID-19 แบบ PCR ท่ีมีผลเป็นลบอาจถูกปฏิเสธการขึ้นเคร่่ืองโดยสายการบิน 
5.ลงทะเบียน THAILAND PASS  ก่อนกลบัประเทศไทยอยา่งนอ้ย 7 วนั เพื่อรับ QR CODE เพื่อแสดงต่อเจา้หนา้ท่ีฯ ตอนขา
เขา้ประเทศไทย 
 

ระหว่างเดินทาง 
-หากตอ้งตรวจโควิดหลงัจากถึงประเทศตน้ทางตามมาตรการเขา้-ออกประเทศโดยมีเจา้หนา้ท่ีฯ มาท าการตรวจ RT-PCR  
(ค่าใชจ่้ายในส่วนน้ีไม่รวมอยูใ่นค่าทวัร์) 
 

มาตรการเดินทางเข้าประเทศไทยทางอากาศ ตั้งแต่วันท่ี 1 พ.ค. 65 เป็นต้นไป มีดังนี้ 
กลุ่ม 1 - ผู้ได้รับวัคซีนครบตามข้อก าหนด 
- ลงทะเบียนในระบบ Thailand Pass 
- แนบเอกสารประกอบ ไดแ้ก่ หนงัสือเดินทาง เอกสารรับรองการไดรั้บวคัซีน และหลกัฐานการมีประกนัท่ีครอบคลุมการ
รักษาพยาบาลในไทย วงเงินขั้นต ่า 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ส าหรับชาวต่างชาติ) 
(ไม่ตอ้งตรวจหาเช้ือโควิด-19 ทั้งก่อนเดินทางและเม่ือเดินทางถึงประเทศไทย) 
กลุ่ม 2 - ผู้ไม่ได้รับวัคซีน/ได้รับวัคซีนไม่ครบตามข้อก าหนด 

กรณี (1) หากมีผลตรวจ RT-PCR เป็นลบออกภายใน 72 ช่ัวโมงก่อนการเดินทาง 
- ลงทะเบียนในระบบ Thailand Pass 
- แนบเอกสารประกอบ ไดแ้ก่ หนงัสือเดินทาง ผลตรวจ RT-PCR ท่ีออกภายใน 72 ชัว่โมงก่อนการเดินทาง (ตอ้งแนบบน 
Thailand Pass เท่านั้น) 
- แนบหลกัฐานการมีประกนัท่ีครอบคลุมการรักษาพยาบาลในไทย วงเงินขั้นต ่า 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ส าหรับชาวต่างชาติ) 
(ไม่ตอ้งเขา้รับการตรวจหาเช้ือโควิด-19 เม่ือเดินทางมาถึงประเทศไทย) 

กรณี (2) เข้ารับการกกักัน 
- ลงทะเบียนในระบบ Thailand Pass 
- แนบเอกสารประกอบ ไดแ้ก่ หนงัสือเดินทาง หลกัฐานการช าระเงินค่าโรงแรมส าหรับกกักนั (Alternative Quarantine) 
จ านวน 5 วนั (พร้อมค่าตรวจ RT-PCR 1 คร้ัง) 
- แนบหลกัฐานการมีประกนัท่ีครอบคลุมการรักษาพยาบาลในไทย วงเงินขั้นต ่า 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ส าหรับชาวต่างชาติ) 
- รับการตรวจ RT-PCR ในวนัท่ี 4-5 (ไม่ตอ้งตรวจก่อนเดินทางมาไทย) 

หมายเหตุ : แต่ละประเทศมีเง่ือนไขให้นักท่องเท่ียวจะต้องมีประกันสุขภาพและประกันการเดินทางท่ีแตกต่างกนั (ค่าประกัน
ไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์ ค่าใช้จ่ายขึน้อยู่แต่ละประเทศน้ันๆ) และเง่ือนไขต่างๆข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  ท้ังนี้ทางบริษัทฯ ยึดตามประกาศของทางรัฐฯและประเทศท่ีเดินทางเป็นหลัก ทางบริษัทฯ
จะค านึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ  *กรุณาอ่านเง่ือนไขข้อตกลงอย่างละเอียดก่อนท าการจอง
ทัวร์หรือช าระเงิน*  จากน้ันจะถือว่าผู้เดินทางรับทราบตามข้อก าหนด หากเกิดความเสียหายใดๆขึ้น ทางบริษัทฯจะไม่
รับผิดชอบทุกกรณี 


