รหัสโปรแกรม : 23130 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม)

KRTG01 : 보고싶어 คิดถึงเธอนะ Korea ทัวร์เกาหลี ซูวอน โซล 5 วัน 3 คืน
เดินทางโดยสายการบิน Thai Airways (TG) น้ำหนักสัมภำระโหลด 20 กิโลกรัม Carry on 7 Kg.
เดินทำงเดือนเมษำยน - พฤษภำคม 2565
พักซูวอน 1 คืน โซล 2 คืน

◼ FLIGHT:
DEPARTURE :
RETURN :

TG656 : BKK - ICN : 23.30 - 06.55+1
TG567 : ICN - BKK : 10.20 - 14.10

ราคาผู้ใหญ่
พักเดี่ยว/เดินทาง
ราคาเด็ก
(บาท)
ท่านเดียวเพิ่ม (บาท)
28 เมษายน - 2 พฤษภาคม 65
34,888
29 เมษายน - 3 พฤษภาคม 65
33,888
12-16 พฤษภาคม 65
34,888
19-23 พฤษภาคม 65
34,888 ไม่มีราคาเด็ก
4,500
20-24 พฤษภาคม 65
33,888
25-29 พฤษภาคม 65
33,888
27-31 พฤษภาคม 65
33,888
วันเดินทาง

ที่นั่ง

หมายเหตุ

25
25
25
25
25
25
25

วันที่หนึ่ง

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานสนามบินอินชอน

20.00 น.

พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรระหว่ำงประเทศขำออกชั้น 4 เคาน์เตอร์
สายการบิน Thai Airways โดยมีเจ้ำหน้ำที่บริษัทฯคอยต้อนรับและอ ำนวยควำมสะดวกด้ำน
เอกสำร ติดแท็กกระเป๋ำ

23.30 น.

นำท่ำนเดินทำงออกสู่ ประเทศเกาหลีใต้ โดยสำยกำรบิน Thai Airways เที่ยวบินที่ TG656

วันที่สอง

ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน - วัดวาวูจองซา - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - ซูวอน

06.55 น.

เดินทำงถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย
2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย)

นาท่าน

ผ่ำนพิธีตรวจคนเข้ำเมืองและศุลกำกร หมำยเหตุ : เมื่อผ่ำนเข้ำประเทศเกำหลีแล้วนำท่ำนตรวจ
โควิดแบบ RT-PCR Test (ท่ำนละประมำณ 80,000 วอน ไม่รวมในค่ำทัวร์) ตำมนโยบำยและกฏ
ระเบียบกำรเข้ำประเทศเกำหลีใต้ที่ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติอินชอน

จากนั้น

พำท่ำนเข้ำเช็คอินเข้ำโรงแรมที่พักเพื่อรอผลตรวจ 4 - 8 ชั่วโมง

นาท่าน

เดินทำงสู่ วัดวาวูจองซา (Waujeongsa Temple) ตั้งอยู่เมืองยงอิน จังหวัดเคียงคิโด เป็นวัด
นิกำยหินยำน สร้ำงโดยนักบวชแฮต๊อก จุดเด่นของวัดอยู่ที่เศียรของพระพุทธรูปขนำดใหญ่
ประดิษฐำนอยู่ด้ำนหลังสระน้ำ มีควำมสูง 8 เมตร ได้รับกำรบันทึกลงกินเนสส์บุ๊คให้เป็นรูปสลัก
จำกไม้ที่มีขนำดใหญ่ที่สุดในโลก และบริเวณสระน้ำจะมีพระพุทธรูปตั้งอยู่โดยรอบ และบริเวณเนิน
เขำในวัดจะมีอุโบสถซึ่งภำยในเป็นที่ประดิษฐำนพระนอนขนำดใหญ่ ที่แกะสลักมำจำกไม้ซึ่งนำมำ
จำกอินเดีย นอกจำกนี้ที่วัดแห่งนี้ยังเป็นที่เก็บรักษำระฆังที่ใช้ตีในพิธีเปิดกีฬำโอลิมปิกในปี ค.ศ.
1988 อีกด้วย นำท่ำนเดินทำงสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์

เที่ยง

รับประทำนอำหำรกลำงวัน (มื้อที่ 1) ทำงบริษัทมีบริกำรคูปองให้ท่ำนละ 1 ใบ

บ่าย

สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (Everland) (รวมบัตรแล้ว) ถูกขนำนนำมว่ำ ดิสนีย์แลนด์เกาหลี สวน
สนุกเปิดในหุบเขำที่มีชื่อเสียงมำกที่สุดของประเทศ ภำยในสวนสนุกประกอบไปด้วยโซนต่ำงๆ
5 โซน ทั้งโซน American Adventure, Zoo Topia, Global Fair, Magic Land และ European
Adventure กำรท่องเที่ยวภำยในสวนสนุกแห่งนี้ แนะนำว่ำ ควรขึ้นรถบัสท่องไปกับโลกของสัต ว์
ป่ำซำฟำรี ชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลก ที่นี่ท่ำนจะพบว่ำเจ้ำป่ำสิงโตและเสือสำมำรถอยู่ด้วยกันได้
อย่ำงเป็นสุข และชมควำมน่ำรักของหมีที่สำมำรถสื่อสำรกับคนขับได้อย่ำงดีไม่ว่ำจะตัวท่ำน
สำมำรถทดลองสนุกกับเครื่องเล่นนำนำชนิด เช่น รถไฟเหำะ T-Express หนอนสะบัดชำร์ป
โรงหนังสำมมิติ บ้ำนผีสิง หมุนตีลังกำสองตลบ เป็นต้น หรือท่ำนสำมำรถเดินไปชมเทสกำลดอกไม้
ที่จัดได้อย่ำงสวยงำมเป็นสวนขนำดใหญ่ชมดอกไม้หลำกสีสันสวยงำม

นำท่ำน

เดินทำงสู่ เมืองซูวอน

ค่า

รับประทำนอำหำรเย็น (มื้อที่ 2) เมนูBBQ ปิ้งย่ำงเกำหลี

ที่พัก :

SWN KOREA HOTEL 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน ชื่อโรงแรมที่ท่ำนพัก ทำงบริษัทจะทำกำรแจ้ง
พร้อมใบนัดหมำย 5 วันก่อนเดินทำง

วันที่สาม

ซูวอน - เกาะนามิ - โซล - Cometic Center - ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู - นั่งกระเช้าสู่
เขานัมซาน - หอคอย N Seoul Tower - ช้อปปิ้งย่านฮงแด - 934 King's Cross Café

เช้า

รับประทำนอำหำรเช้ำ (มื้อที่ 3) เซตคิมบับ + นม

นาท่าน

เดินทำงสู่ เกาะนามิ โดยลงเรือเฟอร์รีข้ำมไปยังเกำะ (ใช้
เวลำประมำณ 10 นำที) ให้ท่ำนได้ดื่มด ่ ำกั บ ธรรมชำติ
แมกไม้ ทิวสนบนเกำะนำมิ สัมผัสบรรยำกำศโรแมนติก
ภำพแห่งสีสันควำมงดงำมของเกำะนำมิ ให้ท่ำนได้ย้อน
รอยละครรักแนว DRAMA ซีรีย์เกำหลีที่โด่งดังไปทั่วเอเชีย
WINTER LOVE SONG เพลงรั ก ในสายลมหนาว พร้ อ ม
เก็บภำพควำมประทับใจ ถ่ำยรูป กับรูปปั้นดำรำแสดงน ำ
BAE YONG JOON และ CHOI JI WOO ที่สร้ำงขึ้นไว้เก็บ
เป็นภำพควำมประทับใจ

นาท่าน

เดิ น ทำงสู่ กรุ ง โซล เดิ น ทำงไป ศู น ย์ ร วมเครื ่ อ งส าอางแบรนด์ (Cometic Center) เช่ น
ROJUKISS,LOTREE,LANEIGN,SULWASOO ให้ท่ำนได้เลือกซื้อในรำคำพิเศษหลังจำกนั้นพำทุก
ท่ำนตะลุยสู่แหล่งช้อปปิ้งที่ได้ชื่อว่ำใหญ่ที่สุดในเอเชีย

นาท่าน

เดินทำงสู่ ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู ต้นไม้ชนิดนี้เจริญเติบโตในป่ำลึกบนภูเขำที่ปรำศจำก
มลภำวะและระดับสูงเหนือน้ำทะเล 50-800 เมตร เมล็ดพันธุ์ของสมุนไพรฮ็อกเกตนำมูนี้เป็นที่
นิยมของคนเกำหลีรุ่นใหม่ เพรำะมีผลช่วยดูแลตับให้แข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็งไม่ถูกท ำลำยจำ
กำรดื่มแอลกอฮอล์ กำแฟ บุหรี่ สำรตกค้ำงจำกอำหำร และยำ

เที่ยง

รับประทำนอำหำรกลำงวัน (มื้อที่ 4) เมนูทัคคำลบี้ Dak Galbi ไก่ผัดเผ็ดบำร์บีคิวเป็นเนื้อไก่ที่หั่น
ออกเป็นชิ้นพอคำ คลุกเคล้ำด้วยซีอิ๊วเครื่องปรุง และหมักทิ้งไว้จนได้ที่ จึงนำเนื้อไก่และผักมำผัด
บนกระทะยักษ์ พร้อม กิมจิ ซุปสำหร่ำย และข้ำวสวย

บ่าย

นำท่ำน นั่งกระเช้าลอยฟ้า (Namsan Cable Car) สู่ ยอดเขานัมซาน (Namsan Mountain)
อันเป็นที่ตั้งของ หอคอยเอ็นโซล (N Seoul Tower) ให้ท่ำนเพลิดเพลินชมทัศนียภำพที่สวยงำม
ของแต่ละฤดูที่แตกต่ำงกัน และให้ท่ำนได้ถ่ำยรูปและสัมผัสควำมน่ำรักของวัยรุ่นเกำหลี ที่นิยมมำ
คล้องกุญแจไว้ด้วยกันระเบียงทุกด้ำนของ SEOUL TOWER จึงเต็มไปด้วยกุญแจหลำกหลำยสี
(รวมค่ำลิฟท์) ถึงเวลำพำทุกท่ำนตะลุยสู่แหล่งช้อปปิ้งที่ได้ชื่อว่ำใหญ่ที่สุดในเอเชีย

นาท่าน

ช้อปปิ้งย่านฮงแด ย่ำนช้อปปิ้งบริเวณด้ำนหน้ำของมหำวิทยำลัยฮงอิก สินค้ำในย่ำนนี้ส่วนใหญ่
เป็นสินค้ำวัยรุ่นที่ทันสมัยและรำคำไม่แพง เช่น เสื้อผ้ำที่ออกแบบเองโดยดีไซด์เนอร์เกำหลีรองเท้ำ
กระเป๋ำ เครื่องประดับ เครื่องสำอำง รองเท้ำ ของกิ๊ฟชอป เครื่องเขียน และที่เยอะไม่แพ้กันก็คือ
ขนมต่ ำงๆและยั ง มี ร้ ำนแบรนด์ เนมอยู ่ ท ั ่ ว ไปเช่ น EVISU, ZARA อี ก ทั ้ ง ยั ง มี ร ้ ำ นกำแฟที ่ เป็ น
เอกลักษณ์ แกลเลอรี่ ร้ำนค้ำจำหน่ำยสินค้ำแฟชั่น คลับ ตลำดศิลปะ และร้ำนอำหำรที่น่ำสนใจใน
หมู่วัยรุ่นอำยุ 20-30 ปีที่นิยมมำเดินเล่น รำคำของสินค้ำและร้ำนอำหำรต่ำงๆก็ยังไม่แพงอีกด้ วย
ซึ่งจะคึกคักเป็นพิเศษตั้งแต่ช่วงบ่ำยเป็นต้นไป เพรำะร้ำนค้ำแต่ละร้ำนจะทยอยเปิดให้บริกำร

นาท่าน

ไปถ่ำยรูปที่ 934 King's cross คาเฟ่ธีมแฮร์รี่พอตเตอร์ คำเฟ่เกำหลีที่แฟนๆ แฮร์รี่ ห้ำมพลำด
พำเหล่ำสำวกแฮรี่ได้เข้ำไปสัมผัสโลกพ่อมดมุมถ่ำยรูปสวยๆพร้อมพร็อบถ่ำยรูปเก๋ๆมำกมำย (ค่ำ
ทัวร์ไม่รวมค่ำเครื่องดื่ม)

ค่า

รับประทำนอำหำรเย็น (มื้อที่ 5) เมนูบูลโกกิ (Bulgogi) อำหำรยอดนิยมอีกหนึ่งอย่ำงของครัว
เกำหลีทำจำกเนื้อหมูที่หมักจนได้ที่แล้วนำมำผัดกับผักต่ำงๆ และวุ้นเส้นของเกำหลี พอให้มีน้ำ
ขลุกขลิกเล็กน้อยปรุงรสให้ออกรสหวำนเล็กน้อย รับประทำนคู่กับข้ำวสวย และกิมจิชนิดต่ำงๆ

ที่พัก :

Hotel Skypark Myeongdong / Staz Hotel Myeongdong* หรือระดับใกล้เคียงกัน
โรงแรมที่ท่ำนพัก ทำงบริษัทจะทำกำรแจ้งพร้อมใบนัดหมำย 5 วัน ก่อนเดินทำง

วันที่สี่

ร้านสมุนไพร RED PINE - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย ใส่ชุดฮักบก - ศูนย์โสมรัฐบาล - ถนนกาโรซูกิล
- หมู่บ้านโบราณบุกชอนฮันอก - พระราชวังเคียงบ็อค - เมียงดง

เช้า

รับประทำนอำหำรเช้ำ (มื้อที่ 6) เซตคิมบับ + นม

นาท่าน

เดินทำงสู่ ร้านสมุนไพร RED PINE เป็นผลิตภัณฑ์ ที่สกัดจำกน ้ำมันสน ที่มีสรรคุณช่วยบำรุง
ร่ำงกำย ลดไขมัน ช่วยควบคุมอำหำรและรักษำสมดุลในร่ำงกำย

นาท่าน

ชม พิพิธภัณฑ์สาหร่าย จัดแสดงเรื่องรำวต่ำงๆของกำรทำสำหร่ำยและประวัติควำมเป็นมำต้น
ก ำเนิดของกำรผลิตสำหร่ำยและขั้นตอนกำรผลิตสำหร่ำย ให้ท่ำนลิ้มลองผลิตภัณฑ์ที่ท ำจำก

ชื่อ

สำหร่ำยและเลือกซื้อเพื่อเป็นของฝาก ให้ท่านได้ใส่ชุดประจาชาติเกาหลี ชุดฮันบก และถ่าย
รูปภาพควำมประทับใจ
นาท่าน

สู่ ศูนย์โสมรัฐบาล ซึ่งรับรองคุณภำพจำกรัฐบำล เป็นโสมที่อำยุ 6 ปี ซึ่งถือว่ำมีคุณภำพดีที่สุด ให้
ท่ำนได้เลือกซื้อโสมคุณภำพและรำคำถูกกว่ำไทย 2 เท่ำ โสมเกำหลีถือเป็นยำบำรุงร่ำงกำยให้ท่ำน
ซื้อเป็นของฝำกได้

เดินทางสู่

ถนนกาโรซูกิล ถนนสำยแฟชั่นและกำรดีไซน์ หรือเรียกกันว่ำ Artists’ Street ย่ำนช้อปปิ้งสุดคูล
แหล่งรวมแฟชั่น คำเฟ่ สุดฮิปของชำวเกำหลี

เที่ยง

รั บ ประทำนอำหำรกลำงวั น (มื ้ อ ที่ 7) เมนู ช ำบู ชำบู สุ ก ี ้ ส ไตล์ เ กำหลี บนหม้ อ ไฟร้ อ นๆ
ประกอบด้วย ผักสดชนิดต่ำงๆ และเนื้อหมูสไลด์น้ำซุปร้อนๆ และเส้นอูด้งซึ่งขำดไม่ได้ในกำรทำน
ชำบู พร้อมข้ำวสวย

บ่าย

น ำท่ ำ นย้ อ นรอยอดี ต กลั บ ไปยั ง สมั ย โชซอน
หมู่บ้านโบราณบุกชอนฮันอก หมู่บ้ำนโบรำณ
ที ่ ซ ่ อ นตั ว อยู ่ ท ่ ำ มกลำงเมื อ งใหญ่ ในแต่ ล ะ
ฤดูกำลจะมีบรรยำกำศที่แตกต่ำงกันโดยสิ้นเชิง
หมู ่ บ ้ ำ นแห่ ง นี ้ ย ั ง รั ก ษำควำมสวยงำมของ
หมู่บ้ำนโบรำณดั้งเดิมเอำไว้ได้เป็นอย่ำงดีถือ
เป็นหนึ่งในหมู่บ้ำนแบบฮันอกที่มีชื่อเสียงมำก
ที่สุด ในประเทศเกำหลีปัจจุบันได้กลำยเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม และยังถูกล้อมรอบไปด้วย
สถำนที่เชิงประวัติศำสตร์อำทิ พระรำชวังเคียงบกกุง พระรำชวังชำงด็อกกุง ซึ่งบ้ำนฮันอกหลำย
หลังในหมู่บ้ำนได้ถูกดัดแปลงให้เป็นศูนย์วัฒนธรรม ร้ำนอำหำรมำกมำย ที่นี่มุมถ่ำยรูปชิคๆ ที่
พลำดไม่ได้ถึง 8 จุด หำกใครที่มีเป้ ำหมำยว่ำจะเก็บให้ครบทั้ง 8 จุดก็เตรียมฟิตร่ำงกำยให้ดีๆ
เพรำะในบำงจุด จะเป็นเนินที่ค่อนข้ำงลำดชัน

นาท่าน

เดินทำงชม พระราชวังเคียงบ็อค พระรำชวังเก่ำแก่ที่สุดของรำชวงศ์โชซอน สร้ำงขึ้นในปี ค.ศ.
1394 โดยใช้เป็น ศูนย์กลำงกำรปกครองในสมัยโบรำณโดยเป็นทั้งที่ประทั บและฐำนอำนำจของ
พระ เจ้ำแทจอนและต่อเนื่องมำถึงกษัตริย์ในรำชวงศ์โชซอนพระที่นั่งคึนชองจอนถูกสร้ำงขึ้นมำ
เพื่อเป็นที่ว่ำรำชกำรต่อมำคณะปกครองเกำหลีของญี่ปุ่นได้สร้ำงอำคำรรัฐสภำขนำดยักษ์ขึ้นคั่น
เพื่อต้องกำรแสดงนัยเด่นชัดว่ำต้องกำรตัดควำมผูกพันระหว่ำงพระรำชวงศ์กับรำษฎรอำคำรหลังนี้
ได้ถูกรื้อถอนไป ในโอกำสครบรอบ50ปีกำรปลดแอกจำกญี่ปุ่นในเขตพระรำชวังยังมีพระตำหนัก

เคียวฮเวรู เป็นอำคำรสองชั้น ตัวพระตำหนักถูกสร้ำงให้ยื่นออกไปกลำงสระน้ำที่เต็มไปด้วยฝูงหงส์
สร้ำงขึ้นเพื่อใช้เป็นสถำนที่สำหรับจัดงำนเลี้ยงพระรำชทำน
นาท่าน

ช้อปปิ้งที่ เมียงดง เลือกสินค้ำเทรนด์แฟชั่นล่ำสุดของเกำหลีได้ที่นี่โดยเฉพำะสินค้ำวัยรุ่นเช่น
เสื้อผ้ำ รองเท้ำ กระเป๋ำ เครื่องประดับ ทั้งแบรนด์เนม เช่น EVISU, GAP, ONISUKA TIGER และ
สินค้ำจำกแบรนด์เกำหลีโดยเฉพำะ เครื่องสำอำงเช่น ETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE
SHOP, MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE อีกทั้งยังมีร้ำนกำแฟ ร้ำนอำหำรต่ำงๆ ท่ำนสำมำรถลิ้ม
ลองไอศกรีม 2,000 วอน ที่สูงเกือบฟุตได้ที่นี้ และKRISPY KREMEโดนัท ที่สุดแสนอร่อย

ค่า

รับประทำนอำหำรเย็น (มื้อที่ 8) เมนู Samgyetang ไก่ตุ๋นโสม เป็นอำหำรบำรุงสุขภำพต้นตำรับ
ชำววัง เสิร์ฟในหม้อดิน ท่ำมกลำงน้ำซุปที่กำลังเดือดพล่ำน คัดเลือกไก่ขนำดกำลังเหมำะ ผ่ำนกำร
เลี้ยงจนอำยุได้ 45 วัน นำมำทำควำมสะอำด ควักเครื่องในออกจนหมด แล้วนำเครื่องยำจีน อำทิ
เกำลัด,เก๋ำกี้,พุทรำจีน และรำกโสม พร้อมด้วยข้ำวเหนียว ใส่ลงไปในตัวไก่ แล้วผ่ำนกำรตุ๋นจนได้ที่
เนื้อไก่ล่อนจนสำมำรถรับประทำนได้อย่ำงสะดวก เพิ่มรสชำติด้วยเส้นก๋วยเตี๋ยวแบบเกำหลี เกลือ
และพริกไทป่น

ที่พัก :

Hotel Skypark Myeongdong / Staz Hotel Myeongdong *หรือระดับใกล้เคียงกัน ชื่อโรงแรม
ที่ท่ำนพัก ทำงบริษัทจะทำกำรแจ้งพร้อมใบนัดหมำย 5 วัน ก่อนเดินทำง

วันที่ห้า

ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

เช้า

รับประทำนอำหำรเช้ำ (มื้อที่ 9) เซตคิมบับ + นม

นำท่ำน

เดินทำงสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน เพื่อเดินทำงกลับสูป่ ระเทศไทย

10.20 น.

เดินทำงกลับประเทศไทยโดยสำยกำรบิน Thai Airways เที่ยวบินที่ TG657

14.10 น.

เดินทำงถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภำพ

**ผู้เดินทางเข้าประเทศไทยจากประเทศที่รัฐบาลกาหนด แบบ “Test & Go”
ยังคงต้องทาการจองแพ็คเกจโรงแรม Test & Go เพื่อรอผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ RT-PCR **
Update 30/3/2565
*****************************
หมำยเหตุ : รำยกำรทัวร์สำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม เนื่องจำกสภำวะอำกำศ, กำรเมือง,
สำยกำรบิน, กำรจรำจร หรือช่วงเทศกำลหรือวันหยุด เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ โดยทำงผู้จัดจะ
ปรับเปลี่ยนโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของท่ำนเป็นหลัก เพื่อให้ท่ำนท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตำมโปรแกรม
เงื่อนไขการเดินทางเข้าและออกจากประเทศไทย ( บังคับใช้ 15 มีนาคม 2565 )
► ก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย
1. ผู้เดินทำงจำเป็นต้องตรวจ Test COVID-19 แบบ RT-PCR และมีใบรับรองผลกำรตรวจ ภำยใน
48 ชั่วโมงก่อน (ภำษำอังกฤษ) นำมำใช้ในกำรเช็คอินบัตรโดยสำรเครื่องบิน ณ เคำท์เตอร์สำยกำร
บิน
2. เด็กอำยุต่ำกว่ำ 12 ปี / ตั้งครรภ์ / ผู้สูงอำยุ 65 ปีขึ้นไป ที่ยังไม่ฉีดวัคซีน จะต้องเดินทำงพร้อม
ผู้ปกครองที่ฉีดวัคซีนครบ และต้องมี RT-PCR ใบรับรองผลกำรตรวจ ภำยใน 72 ชั่วโมงก่อนกำร
เดินทำง
3. ผู้ที่หำยจำกโควิดแล้วโดยมีใบรับรองไม่เกิน 6เดือน (นับตั้งแต่วันที่ออกจำกโรงพยำบำลจนถึงวัน
เดินทำง) ภำษำอังกฤษ
4. ลงทะเบียนผ่ำนระบบ K-ETA (Korea Electronic Travel Authorization) (ทำงบริษัทดำเนินกำร
ลงทะเบียนให้)
5. ลงทะเบียน Q CODE (Quarantine Covid19 Defensse)
►ผู้เดินทางเข้าประเทศเกาหลีจะต้องได้รับวัคซีน ครบโดสแล้ว
1. ผู้เดินทำงต้องได้รับวัคซีนครบโดสแล้วอย่ำงน้อย วันก่อนเดินทำง 14 สำมำรถเดินทำงได้ในวันที่
15 และเข็มล่ำสุดที่ฉีดไม่เกิน 6 เดือน หรือ 180วัน สำมำรถเข้ำไปท่องเที่ยวเกำหลีใต้ได้ * * ผู้ที่
ได้รับกำรฉีดวัคซีนสองชนิดที่แตกต่ำงกันจะถือว่ำได้รับกำรฉีดวัคซีนครบถ้วน **
►เมื่อเดินทางถึงประเทศเกาหลี
1. เมื่อเดินทำงถึงประเทศเกำหลี ต้องทำกำรตรวจ RT-PCR ที่ประเทศเกำหลี ภำยใน 24 ชม.โดยผล
ตรวจเป็นลบ จึงจะสำมำรถเดินทำงท่องเที่ยวได้

► เอกสารที่ต้องทาการเตรียมก่อนเดินทาง
1. พำสปอร์ตตัวจริง (อำยุกำรใช้งำนต้องเหลือมำกกว่ำ 6 เดือน)
2. เอกสำรใบรับรองที่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด19 ครบ 2 เข็ม Vaccinated Certificate ที่ออกโดย
กรมควบคุมโรคกระทรวงสำธำรณสุข (จำกแอปหมอพร้อม)
3. เตรี ย มเอกสำรInternational Vaccinated Certificateที ่ อ อกโดยกรมควบคุ ม โรคกระทรวง
สำธำรณสุข (ขอจำกแอปหมอพร้อม)
4. หลักฐำนกำรจอง แพ็คเกจโรงแรมTest & Go โรงแรมที่จองต้องเป็ นโรงแรมมำตรฐำน SHA
Extra+, AQ, AHQ, หรือ OQ ซึ่งรวมค่ำตรวจหำเชื ้อโควิด -19 แบบ RT-PCR ค่ำรถไปรั บ จำก
สนำมบินมำยังโรงแรม และค่ำชุดตรวจหำเชื้อโควิด -19 ด้วยตนเองแบบ ATK (สำมำรถจองผ่ำน
บริษัททัวร์หรือท่ำนสำมำรถจองเองได้)
5. ผลตรวจTest COVID-19 เป็นลบ แบบ RT-PCR และมีใบรับรองผลกำรตรวจ ภำยใน 48 ชั่วโมง
ก่อนกำรเดินทำง (ภำษำอังกฤษ)
6. เอกสำรจำกกำรลงทะเบี ย นผ่ ำ นกำรอนุ ม ั ต ิ ร ะบบ K-ETA (Korea Electronic Travel
Authorization) (จำกทำงบริษัทดำเนินกำรลงทะเบียนให้)
►การเดินทางกลับเข้าประเทศไทย สาหรับคนไทย ผู้เดินทางต้องขอ Thailand Pass (บริษัทดำเนินกำรให้)
ขั้นตอนที่ 1 : เตรียมเอกสารให้พร้อม
1. หนังสือเดินทำง (Passport)
2. VISA (สำหรับชำวต่ำงชำติเท่ำนั้น)
3. เอกสำรรับรองกำรฉีดวัคซีนครบถ้วน ตำมข้อกำหนดของรัฐบำลไทย มำกกว่ำ 14 วันก่อนเดินทำง
(Vaccinated Certificateและ International Vaccinated Certificate)
4. ประกั น สุ ข ภำพที ่ ค รอบคลุ ม กำรรั ก ษำโควิ ด ในต่ ำ งประเทศวงเงิ น USD 50,000 (ส ำหรั บ
ชำวต่ำงชำติเท่ำนั้น)
5. เอกสำรจำกกำรลงทะเบี ย นผ่ ำ นกำรอนุ ม ั ต ิ ร ะบบ K-ETA (Korea Electronic Travel
Authorization) (จำกทำงบริษัทดำเนินกำรลงทะเบียนให้) (กรณีลงทะเบียนไม่ผ่ำน K-ETA ทำง
บริ ษ ั ท ขอคิ ด ค่ ำ ด ำเนิ น กำร 500 บำท ) (กรณี ล ู ก ค้ ำ ลงทะเบี ย นด้ ว ยตนเอง ทำงบริ ษ ั ท คื น
ค่ำลงทะเบียน 300 บำท)
ขั้นตอนที่ 2 : ลงทะเบียน Thailand Pass (บริษัทดำเนินกำรให้) เอกสำรที่ต้องใช้ตำมรำยละเอียดขั้นตอนที่ 1
1. ลงทะเบียนอย่ำงน้อย 7 วันก่อนเดินทำงเข้ำประเทศไทย เมื่ออนุมัติแล้วจะได้รับ Thailand Pass
QR Code สำหรับกำรเดินทำงเข้ำประเทศไทย

ขั้นตอนที่ 3 : เมื่อเดินทางถึงประเทศไทย
1. แสดงเอกสำร Thailand Pass QR Codeต่อเจ้ำหน้ำที่สนำมบินที่ท่ำนมำถึง
2. ผ่ำนกระบวนกำรพิธีตรวจคนเข้ำเมือง และกรมควบคุมโรค
3. ผู้เดินทำงเข้ำประเทศไทยจำกประเทศที่รัฐบำลกำหนด Test and Go (TG) เงื่อนไข ดังนี้
- เมื่อเดินทำงถึงสนำมบินที่ไทย มีรถโรงแรมมำรับไปที่โรงแรม
- รับกำรตรวจหำเชื้อโควิด-19 แบบ RT-PCR รอผลตรวจฯ ในห้องพัก
- เมื่อผลตรวจฯ เป็นลบ สำมำรถเช็คเอ้ำท์ออกจำกโรงแรม และเดินทำงกลับได้
- วันที่ 5 นับจำกวันที่ถึงไทย ตรวจหำเชื้อโควิด-19 แบบ ATK ด้วยตัวเองและรำยงำนผลในแอป
พลิเคชัน หมอชนะ
เงื่อนไขการให้บริการ
► การเดินทางครั้งนี้จะต้องมีจานวน 10 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึงจำนวนดังกล่ำว
จะส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน
หรือเลื่อน หรือยกเลิกกำรออกเดินทำง โดยทำงบริษัทจะทำกำรแจ้งให้ท่ำนทรำบล่วงหน้ำก่อนกำร
เดินทำงประมำณ 10 วัน
หรือขอสงวนสิทธิ์ในกำรปรับรำคำค่ำบริกำรเพิ่ม (ในกรณีที่ผู้เดินทำงไม่ถึง15ท่ำนและท่ำนยัง
ประสงค์เดินทำงต่อ) โดยทำงบริษัทจะทำกำรแจ้งให้ท่ำนทรำบก่อนล่วงหน้ำ
► ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง
มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
► การจองทัวร์และชาระค่าบริการ
กรุณาชาระค่ามัดจา ท่านละ 8,000 บาท กรุณำส่งสำเนำหน้ำพำสปอร์ตและเอกสำรรับรอง
กำรฉีดวัคซีนครบถ้วน Vaccinated Certificate และ International Vaccinated Certificate
(จำกแอปหมอพร้อม) พร้อมเอกสำรชำระมัดจำค่ำทัวร์
ค่ำทัวร์ส่วนที่เหลือช ำระ 30 วันก่อนออกเดินทำง กรณีบริษัทฯจ ำเป็นต้องออกตั๋วก่อนท่ำน
จำเป็นต้องชำระค่ำทัวร์ส่วนที่เหลือตำมที่บริษัทกำหนดแจ้งเท่ำนั้น
**สาคัญ** สำเนำหน้ำพำสปอร์ตผู้เดินทำง (จะต้องมีอำยุเหลือมำกกว่ำ 6 เดือนก่อนหมดอำยุนับจำกวัน
เดินทำงไป-กลับและจำนวนหน้หนังสือเดินทำงต้องเหลือว่ำงสำหรับติดวีซ่ำไม่ต่ำกว่ำ 3หน้ำ) **กรุณำตรวจสอบ
ก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทำงบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพำสปอร์ตหมดอำยุ ** กรุณำส่งพร้อมพร้อมหลักฐำนกำร
โอนเงินมัดจำ

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
-

ยกเลิกก่อนกำรเดินทำงตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่ำทัวร์โดยหักค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจริง
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จำกยอดที่ลูกค้ำชำระมำ และเก็บค่ำใช้จ่ำยที่
เกิดขึ้นจริง(ถ้ำมี)
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำงน้อยกว่ำ 15 วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจำนวน
* กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ควำมผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่ำทัวร์โดยหักค่ำใช้จ่ำยที่
เกิดขึ้นจริง (ถ้ำมี)
* ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ำมัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม ค่ำวีซ่ำ และค่ ำใช้จ่ำย
จำเป็นอื่นๆ

อัตราค่าบริการนี้รวม
(บริษัทดำเนินกำรให้ กรณียกเลิกทั้งหมดหรืออย่ำงใดอย่ำงหนึ่งไม่สำมำรถรีฟันด์เป็นเงินหรือกำรบริกำรอื่นๆได้)
1.

2.
3.

4.
5.
6.

7.

ค่ำตั๋วโดยสำรเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่งตำมรำยกำรทัวร์ข้ำงต้น
ตั๋วกรุ๊ปไม่สำมำรถUpgradeที่นั่งเป็น Business Classได้ และต้องเดินทำงไป กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่ำนั้นไม่สำมำรถเลื่อนวันได้
ค่ำที่พักห้องละ 2-3 ท่ำน ตำมโรงแรมที่ระบุไว้ในรำยกำรหรือ ระดับใกล้เคียงกัน
กรณีพัก 3 ท่ำนถ้ำวันที่เข้ำพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่ำน) อำจจำเป็นต้องแยกพัก 2ห้อง
กรณีห้องพักในเมืองที่ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกำลวันหยุด มีงำนแฟร์ต่ำงๆ บริษัทขอจัดที่พักใน
เมืองใกล้เคียงแทน
ค่ำอำหำร ค่ำเข้ำชม และ ค่ำยำนพำหนะทุกชนิด ตำมที่ระบุไว้ในรำยกำรทัวร์ข้ำงต้น
เจ้ำหน้ำที่บริษัท ฯ คอยอำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง
ค่ำน้ำหนักกระเป๋ำสำยกำรบิน THAI AIRWAYS สัมภำระโหลดใต้ท้องเครื่องไม่เกิน 20 กิโลกรัม
ถือขึ้นเครื่องได้ 7 กิโลกรัม และค่ำประกันวินำศภัยเครื่องบินตำมเงื่อนไขของแต่ละสำยกำรบินที่มี
กำรเรียกเก็บ และกรณีสัมภำระเกินท่ำนต้องเสียค่ำปรับตำมที่สำยกำรบินเรียกเก็บ
กำรประกั น กำรเดิ น ทำง บริ ษ ั ท ฯได้ จ ั ด ท ำแผนประกั น ภั ย กำรเดิ น ทำงส ำหรั บ ผู ้ เ ดิ น ทำงไป
ต่ำงประเทศ กับ Allianz Travel แบบแผนประกันภัย Group tour โดยแผนประกันจะครอบคลุม
กำรรักษำกรณีลูกค้ำติดเชื้อโควิด -19 หรืออุบัติเหตุต่ำงๆ ซึ่งเกิดขึ้นภำยในวันเดินทำง และลูกค้ำ
ต้องทำกำรรักษำในโรงพยำบำลที่ประกันครอบคลุมกำรรักษำเท่ำนั้น (เข้ำรับรักษำในรูปแบบอื่นๆ
ประกันจะไม่ครอบคลุม) ซึ่งสำมำรถศึกษำข้อมูลเพิ่มเติมจำกเจ้ ำหน้ำทีได้ กรณีลูกค้ำต้องกำรซื้อ
ประกันเพิ่มวงเงินคุ้มครอง เพิ่มควำมคุ้มครอง สำมำรถแจ้ง บริษัทฯ ซึ่งควำมคุ้มครองและ
ข้อยกเว้น เป็นไปตำมเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย ประกันภัยเดินทำงอันนีโดยทั้งนี้กำรทำประกัน

8.
9.
10.

นี้จำกบริษัท มำกกว่ำข้อบังคับ ตำม พรบ ธุรกิจนำเที่ยว ที่บังคับให้บริษัทนำเที่ยว ทำประกัน
เฉพำะอุบัติเหตุในกำรเดินทำงเท่ำนั้น แต่ทั้งนี้ ท่ำนสำมำรถศึกษำเงือนไขควำมคุ้มครองและ ขอ
ยกเว้นแผนเติมจำกเว็บไซด์ Allianz ได้กรณีท่ำนต้องกำรซื้อควำมคุ้มครองเพิ่มเติมสำมำรถแจ้ง
ควำมประสงค์มำที่บริษัทฯ
ค่ำภำษีสนำมบิน และค่ำภำษีน้ำมันตำมรำยกำรทัวร์
ค่ำรถปรับอำกำศนำเที่ยวตำมระบุไว้ในรำยกำร พร้อมคนขับรถ (กฎหมำยไม่อนุญำตให้คนขับรถ
เกิน 12 ช.ม./วัน)
ค่ำบริกำรลงทะเบียน K-ETA (Korea Electronic Travel Authorization)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่ำทำหนังสือเดินทำงไทย และเอกสำรต่ำงด้ำวต่ำงๆ
2. ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่นอกเหนือจำกรำยกำรระบุ อำทิเช่น ค่ำอำหำร เครื่องดื่ม ค่ำซักรีด ค่ำโทรศัพท์
เป็นต้น
3. ค่ำภำษีทุกรำยกำรคิดจำกยอดบริกำร, ค่ำภำษีเดินทำง (ถ้ำมีกำรเรียกเก็บ)
4. ค่ำภำษีน้ำมันที่สำยกำรบินเรียกเก็บเพิ่ มภำยหลังจำกทำงบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน และได้ทำ
กำรขำยโปรแกรมไปแล้ว
5. ค่ำ Vat 7% และ ค่ำภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3%
6. ค่ำพนักงำนยกกระเป๋ำที่โรงแรม
7. ค่ำทิปไกด์ คนขับรถ ท่ำนละ 40,000 วอน หรือ 1,200 บำท ท่ำน /ส ำหรับหัวหน้ำทัวร์แล้วแต่
ควำมประทับใจและน้ำใจจำกท่ำน
8. ค่ ำ ทดสอบ แบบ RT-PCR ภำยใน 72 ชั ่ ว โมงก่ อ นกำรเดิ น ทำง มี ใ บรั บ รองผลกำรตรวจเป็ น
ภำษำอังกฤษ
9. แพคเกจ “Test & Go” เพื่อรอผลกำรตรวจหำเชื้อโควิด -19 (บริษัทมีแพ็คเกจสำหรับท่ำนที่สนใจ
หรือท่ำนสำมำรถจองเองได้)
10. ไม่ ร วมค่ ำ ตรวจ RT-PCR เมื ่ อ ถึ ง ประเทศเกำหลี ประมำณ 80,000 วอน หรื อ 2,400 บำท
โดยประมำณ

หมายเหตุ : กรุณำอ่ำนศึกษำรำยละเอียดทั้งหมดก่อนทำกำรจอง เพื่อควำมถูกต้องและควำมเข้ำใจตรงกัน
ระหว่ำงท่ำนลูกค้ำและบริษัท ฯ และเมื่อท่ำนตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่ำทัวร์ทั้งหมดกับทำงบริษัทฯ แล้วทำง
บริษัทฯ จะถือว่ำท่ำนได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่ำงๆ ทั้งหมด
1.
2.
3.
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บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนกำรเดินทำงหรือปรับรำคำค่ำบริกำรขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง
15ท่ำน
ขอสงวนสิทธิ์กำรเก็บค่ำน้ำมันและภำษีสนำมบินทุกแห่งเพิ่ม หำกสำยกำรบินมีกำรปรับขึ้นก่อนวัน
เดินทำง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำอันเนื่องจำกสำเหตุ
ต่ำงๆ
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หำกเกิดกรณีควำมล่ำช้ำจำกสำยกำรบิน, กำรยกเลิกบิน, กำร
ประท้วง, กำรนัดหยุดงำน, กำรก่อกำรจลำจล, ภัยธรรมชำติ, กำรนำสิ่งของผิดกฎหมำย ซึ่งอยู่
นอกเหนือควำมรับผิดชอบของบริษัทฯ
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หำกเกิดสิ่งของสูญหำย อันเนื่องเกิดจำกควำมประมำทของ
ท่ำน, เกิดจำกกำรโจรกรรม และ อุบัติเหตุจำกควำมประมำทของนักท่องเที่ยวเอง
เมื่อท่ำนตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่ำทัวร์ทั้งหมดกับทำงบริษัทฯ แล้ว ทำงบริษัทฯ จะถือว่ำท่ำนได้
ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่ำงๆ ทั้งหมด
รำยกำรนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับกำรยืนยันจำกบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจำกได้ส ำรอง
โรงแรมที ่ พ ั ก ในต่ ำงประเทศเรี ย บร้ อ ยแล้ ว โดยโรงแรมจั ด ในระดั บ ใกล้ เคี ย งกั น ซึ ่ ง อำจจะ
ปรับเปลี่ยนตำมที่ระบุในโปรแกรม
กำรจัดกำรเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิ์ของโรงแรมในกำรจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้ำพัก โดยมีห้องพัก
สำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอำจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตำมควำมประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับควำมพร้อมให้บริกำรของโรงแรม และไม่สำมำรถรับประกันได้
กรณีผู้เดินทำงต้องกำรควำมช่วยเหลือเป็นพิเศษ อำทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณำแจ้งบริษัทฯ อย่ำงช้ำ10
วันก่อนกำรเดินทำง มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สำมำรถจัดกำรให้ล่วงหน้ำได้
มัคคุเทศก์ พนักงำนและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิ์ในกำรให้ค ำสัญญำใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด
นอกจำกมีเอกสำรลงนำมโดยผู้มีอำนำจของผู้จัดกำกับเท่ำนั้น
ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สำมำรถคืนค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ได้เนื่องจำกเป็นกำรเหมำจ่ำยกับตัวแทน
ต่ำงๆ ในกรณีที่ผู้เดินทำงไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำในกำรตรวจคนเข้ำเมือง-ออกเมือง ไม่ว่ำจะเป็นกอง
ตรวจคนเข้ำเมืองหรือกรมแรงงำนของทุกประเทศในรำยกำรท่องเที่ยว อันเนื่องมำจำกกำรกระทำ
ที่ส่อไปในทำงผิดกฎหมำย กำรหลบหนี เข้ำออกเมือง เอกสำรเดินทำงไม่ถูกต้อง หรือ กำรถูก
ปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ

12.

กำรประกั น กำรเดิ น ทำง บริ ษ ั ท ฯได้ จ ั ด ท ำแผนประกั น ภั ย กำรเดิ น ทำงส ำหรั บ ผู ้ เ ดิ น ทำงไป
ต่ำงประเทศกับ Allianz Travel แบบแผนประกันภัย Group tour โดยแผนประกันจะครอบคลุม
กำรรักษำกรณีลูกค้ำติดเชื้อโควิด -19 หรืออุบัติเหตุต่ำงๆ ซึ่งเกิดขึ้นภำยในวันเดินทำง และลูกค้ำ
ต้องทำกำรรักษำในโรงพยำบำลที่ประกันครอบคลุมกำรรักษำเท่ำนั้น (เข้ำรับรักษำในรูปแบบอื่นๆ
ประกันจะไม่ครอบคลุม) ซึงสำมำรถศึกษำข้อมูลเพิ่มเติมจำกเจ้ำหน้ำทีได้ กรณีลูกค้ำต้องกำรซื้อ
ประกันเพิ่มวงเงินคุ้มครอง เพิ่มควำมคุ้มครอง สำมำรถแจ้ง บริษัทฯ ซึ่งควำมคุ้มครองและ
ข้อยกเว้น เป็นไปตำมเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย ประกันภัยเดินทำงอันนีโดยทั้งนี้กำรทำประกัน
นี้จำกบริษัท มำกกว่ำข้อบังคับ ตำม พ .บ.ร.ธุรกิจนำเที่ยว ที่บังคับให้บริษัทนำเที่ยว ทำประกัน
เฉพำะอุบัติเหตุในกำรเดินทำงเท่ำนั้น แต่ทั้งนี้ ท่ำนสำมำรถศึกษำเงือนไขควำมคุ้มครองและ
ข้อยกเว้นแผนเติมจำกเว็บไซด์ Allianz ได้กรณีท่ำนต้องกำรซื้อควำมคุ้มครองเพิ่มเติมสำมำรถแจ้ง
ควำมประสงค์มำที่บริษัทฯ

หากสนจองกรุณาติดต่อ
➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip
➢ หรือโทร 02-234-5936

