
 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

วนั โปรแกรม 
อาหาร โรงแรม 

*หรือเทยีบเท่า 3 ดาว B L D 

1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ    - 

2 ท่าอากาศยานอนิชอน – เมืองชุนซอน – เกาะนาม ิ– สะพานกระจกโชยางคงั    
VELLA SUITE HOTEL 

หรือเทยีบเท่า 

3 
เมืองยงอนิ – วดัวาวูจองซา - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - ศูนย์รวมเคร่ืองส าอางแบรนด์ดงั
เกาหล ี- หอคอยเอน็โซล – ย่านฮงแด - 934 King's cross คาเฟ่ ธีม แฮร์ร่ี พอตเตอร์  

   
GALAXY HOEL 

หรือเทยีบเท่า 

4 
โซล - ร้านสมุนไพร Red Pine - ศูนย์โสมรัฐบาล – พพิธิภัณฑ์สาหร่าย+คมิบับ ศูนย์
สมุนไพร – พระราชวงัถ็อกซูกงุ – ถนนสายโรแมนตกิถอ็กซูกงุ –  
คลองซองกเยซอน – ช้อปป้ิงสินค้าปลอดภาษี - ย่านเมยีงดง 

   
GALAXY HOEL 

หรือเทยีบเท่า 

5 ซุปเปอร์มาร์เกต็ - ท่าอากาศยานอนิชอน - ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ     - 

WONDERFUL KOREA 
ทัวร์เกาหล ีFALL IN LOVE KOREA 

5 วนั 3 คืน 
 ราคาเร่ิมต้น 

18,777.- 
บาท / ท่าน              เดนิทางเดือน กนัยายน – พฤศจิกายน 2565 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

วนัแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ          (-/-/-) 

23.30 น. พร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4  เคาน์เตอร์ สายการบิน Thai 
AirAsia X โดยมีเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 

 

วนัที่สอง ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ- ท่าอากาศยานนานาชาตอินิชอน – เมืองชุนชอน – เกาะนาม ิ– สะพานกระจกโซยางคัง 

02.45 น. น าท่านออกเดินทางสู่ ประเทศเกาหลใีต้ โดย สายการบิน THAI AIR  ASIA X เท่ียวบินท่ี XJ700   
10.00 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ (เวลาท้องถ่ินเร็วกว่าประเทศไทย 2ช่ัวโมง กรุณาปรับ

นาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถ่ิน เพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย)  น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 
หมายเหตุ : เมื่อผ่านเข้าประเทศเกาหลีแล้วน าท่านตรวจโควิดแบบ RT-PCR Test (ท่านละ 80,000 วอน ไม่รวมในค่า
ทัวร์) ตามนโยบายและกฏระเบียบการเข้าประเทศเกาหลีใต้ที่ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน หลังจากน้ันพาท่านเข้า
เช็คอินเข้าโรงแรมที่พกัเพือ่รอผลตรวจ 3-5 ช่ัวโมง  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั - (ม้ือที่1) Boso Jeonggol หรือหมอ้ไฟเกาหลี ส่วนประกอบจะเป็น เน้ือหมู เห็ด กะหล ่าปลี 
แครอท หวัหอม พร้อมกบัเสน้แกว้ 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองชุนชอน จังหวัดคังวอน มีสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยมมากมาย อยู่ทางตอนเหนือ ตั้งอยู่ในแอ่งท่ี
เกิดจากแม่น ้าโซยางและแม่น ้าฮนั มีทะเลสาบขนาดใหญ่อยูร่อบเมือง โดยเฉพาะทะเลสาบโซยงัและทะเลสาบอุยอาม 
น าท่านเดินทางไปยงั เกาะนามิ เป็นสถานท่ีโด่งดงัมาจากซีรีส์เกาหลีเร่ือง Winter Sonata (2002) โดยใชเ้กาะนามิเป็น
สถานท่ีถ่ายท าฉากโรแมนติก ท่ีน่ีจึงกลายเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีคู่รักนิยมมาเท่ียวกนัตลอดทั้งปี และหา้มพลาดท่ีจะ
ถ่ายภาพคู่กบัรูปป้ันอยา่ง เบ ยองจุน และชเว จีอู พระเอก-นางเอก จากซีรียเ์ร่ืองดงักล่าว ท าใหท่ี้น่ีถูกขนานนามใหเ้ป็น 
"เกาะแห่งความรัก" เกาะนามิมีพ้ืนท่ีทั้งหมดประมาณ 270 ไร่ และมีลกัษณะเป็นรูปพระจนัทร์เส้ียว เป็นสถานท่ี
ท่องเท่ียวใกลก้รุงโซลท่ียงัรักษาความอุดมสมบูรณ์และความบริสุทธ์ิของธรรมชาติไวไ้ดเ้ป็นอยา่งดี เพราะนอกจากจะ
มีตน้ไมใ้หญ่อย่าง ตน้สน และ ตน้แปะก๊วย เป็นจ านวนมากแลว้ ก็ยงัเป็นท่ีอยู่อาศยัของสัตวต่์างๆ เช่น กระรอก 
กระแต หงส์ และนกกระจอกเทศดว้ย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ สะพานกระจกโซยางคัง สะพานกระจกท่ียาวท่ีสุดใน
เกาหลีใต ้มีความยาว 156 เมตร โดยพ้ืนทางเดินจะเป็นกระจกใสสามารถมองเห็นทะเลสาบเอียมโฮ (Uiamho Lake) 
ได ้ตวัสะพานมีความสูงไม่มาก คนท่ีกลวัความสูงสามารถเดินไดส้บายๆ ปลายทางจะเป็นลานชมวิวใหเ้ราไดถ่้ายภาพ
กบัวิวภูเขาและทะเลสาบท่ีสวยงาม 

 
 
 
 
 
 
เยน็ รับประทานอาหารเย็น - (ม้ือที่2) เมนูทคัคาลบ้ี Dak-kalbi หรือไก่ผดัเผด็เป็นอาหารเกาหลียอดนิยมท่ีท าจากไก่หัน่เต๋า

หมกัในซอสโคชูจงั ท่ีมีมนัฝร่ังหวาน กะหล ่าปลี ใบเพริลล ์ตน้หอมตน้ต ารับและส่วนผสมอ่ืน ๆ  



 

 

 ที่พกั : VELLA SUITE HOTEL 3* หรือระดบัใกล้เคียงกนั 
               (ช่ือโรงแรมท่ีท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วัน ก่อนเดินทาง)  
       

วนัที่สาม เมืองยงอนิ – วดัวาวูจองซา - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - ศูนย์รวมเคร่ืองส าอางแบรนด์ดงัเกาหล ี- หอคอยเอน็โซล –  
                             934 King's cross คาเฟ่ ธีม แฮร์ร่ี พอตเตอร์ – ย่านฮงแด     (B/L/-) 

เช้า          รับประทานอาหารเช้า (เซ็ตคิมบับ+นม) - (ม้ือที่3)   
 น าท่านเดินทางสู่ วัดวาวูจองซา ตั้งอยู่เมืองยงอิน จงัหวดัเคียงคิโด เป็นวดันิกายหินยาน สร้างโดยนกับวชแฮต๊อก 

จุดเด่นของวดัอยู่ท่ีเศียรของพระพุทธรูปขนาดใหญ่ ประดิษฐานอยู่ดา้นนหลงัสระน ้ า มีความสูง 8 เมตร ไดรั้บการ
บนัทึกลงกินเนสส์บุ๊คให้เป็นรูปสลกัจากไมท่ี้มีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก และบริเวณสระน ้ าจะมีพระพุทธรูปตั้งอยู่
โดยรอบและบริเวณเนินเขาในวดัจะมีอุโบสถซ่ึงภายในเป็นท่ีประดิษฐานพระนอนขนาดใหญ่ ท่ีแกะสลกัมาจากไมซ่ึ้ง
น ามาจากอินเดีย นอกจากน้ีท่ีวดัแห่งน้ียงัเป็นท่ีเกบ็รักษาระฆงัท่ีใชตี้ในพิธีเปิดกีฬาโอลิมปิกในปี ค.ศ. 1998 อีกดว้ย 
น าท่านเดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ Everland (รวมบัตรแล้ว) ถูกขนานนามวา่ ดิสนียแ์ลนดเ์กาหลี สวนสนุกเปิด
ในหุบเขาท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดของประเทศ ภายในสวนสนุกประกอบไปดว้ยโซนต่าง ๆ 5 โซน ทั้งโซน American 
Adventure, Zoo Topia, Global Fair, Magic Land และ European Adventure การท่องเท่ียวภายในสวนสนุกแห่งน้ี 
แนะน าวา่ ควรข้ึนรถบสัท่องไปกบัโลกของสตัวป่์าซาฟารี ชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลก ท่ีน่ีท่านจะพบวา่เจา้ป่าสิงโต
และเสือสามารถอยูด่ว้ยกนัไดอ้ยา่งเป็นสุข และชมความน่ารักของหมีท่ีสามารถส่ือสารกบัคนขบัไดอ้ยา่งดีไม่วา่จะตวั
ใหญ่มากถึงใหญ่นอ้ย ท่านสามารถทดลองสนุกกบัเคร่ืองเล่นนานาชนิด เช่น รถไฟเหาะ T-Express หนอนสะบดัชาร์ป 
โรงหนงัสามมิติ บา้นผีสิง หมุนตีลงักาสองตลบ เป็นตน้ หรือท่านสามารถเดินไปชมเทศกาลดอกไมท่ี้จดัเป็นสวน
ขนาดใหญ่ชมดอกไมห้ลากสีสนัสวยงาม 

 
 
 
 
 
 
 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั - (ม้ือที่4) ทางบริษทัมบีริการคูปองให้ท่านละ 1 ใบส าหรับใช้ในเอเวอร์แลนด์  
บ่าย  น าท่านไป ศูนย์รวมเคร่ืองส าอางแบรนด์ดังเกาหล ี เช่น ROJUKISS, LOTREE, LANEIGN, SULWASOO ใหท่้านได้

เลือกซ้ือในราคาพิเศษ จากนั้นน าท่านข้ึนสู่ ยอดเขานัมซาน โดย shuttle bus  อนัเป็นท่ีตั้งของ หอคอยเอน็โซล N Seoul 
Tower ตั้งอยู่ในย่านฮงแด ใหท่้านเพลิดเพลินกบัการชมทศันียภาพท่ีสวยงามของแต่ละฤดูท่ีแตกต่างกนั และใหท่้าน
ไดถ่้ายรูปและชมความน่ารักของวยัรุ่นเกาหลี ท่ีนิยมมาคลอ้งกุญแจไวด้ว้ยกนัระเบียงทุกดา้นของ SEOUL TOWER 
จึงเต็มไปดว้ยกุญแจหลากหลายสี (ไม่รวมค่าลิฟท์) จากนั้นน าท่านไปถ่ายรูปที่ 934 King's cross คาเฟ่ ธีม"แฮร์ร่ี 



 

 

พอตเตอร์" คาเฟ่เกาหลีท่ีแฟนๆ แฮร์ร่ี พอตเตอร์ หา้มพลาด พาเหล่าสาวกแฮร่ีไดเ้ขา้ไปสัมผสัโลกพ่อมดมุมถ่ายรูป
สวยๆพร้อมพร็อบถ่ายรูปเก๋ๆมากมาย (ไม่รวมค่าเคร่ืองด่ืม)  

 
 
 
 
 
 
  รับประทานอาหารเยน็อสิระตามอธัยาศัย (ไม่รวมในรายการ)  

ที่พกั :  GALAXY HOEL 3* หรือระดบัใกล้เคียงกนั 
  (ช่ือโรงแรมท่ีท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วัน ก่อนเดินทาง) 
 

วนัที่ส่ี โซล – ศูนย์สมุนไพร Red Pine – ศูนย์โสมรัฐบาล – พพิธิภัณฑ์สาหร่าย – ศูนย์สมุนไพร – พระราชวงัถ็อกซูกงุ –  
                             ถนนสายโรแมนตกิถ็อกซูกงุ – คลองซองกเยซอน – ช้อปป้ิงสินค้าปลอดภาษ ี– ย่านเมยีงดง   (B/L/D) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือที่5) 
น าท่านสู่ ร้านสมุนไพร Red Pine เป็นผลิตภณัฑท่ี์สกดัจากน ้ ามนัสน ท่ีมีสรรคุณช่วยบ ารุงร่างกาย ลดไขมนั ช่วย
ควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในร่างกาย และ ศูนย์โสมรัฐบาล ซ่ึงรับรองคุณภาพจากรัฐบาล เป็นโสมท่ีอายุ 6 ปี ซ่ึง
ถือวา่มีคุณภาพดีท่ีสุด ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือโสมคุณภาพและราคาถูกกวา่ไทย 2 เท่า โสมเกาหลีถือเป็นยาบ ารุงร่างกายให้
ท่านซ้ือเป็นของฝาก จากนั้นน าท่านชม พพิธิภัณฑ์สาหร่าย (Seaweed Museum+Kimbap) พิพิธภณัฑท่ี์เก่ียวกบัประวติั
ในการท ากิมจิและคิมบบัสูตรตน้ต าหรับของเกาหลีใต ้และชมกระบวนขั้นตอนการท าคิมบบัและกิมจิ ท่ีจะมีเจา้หนา้ท่ี
คอยสาธิตให้ดู จากนั้นให้ท่านช้อปป้ิง ศูนย์สมุนไพร Hogaenamu Herb รวมเป็นสมุนไพรท่ีมีสรรพคุณ ช่วยขบั
สารพิษตกคา้งต่างๆออกจากตบัอย่างปลอดภยัเน่ืองจากเป็นสมุนไพรเกรดเอ มีขายเฉพาะในประเทศเกาหลีเท่านั้น 
จากนั้นชม พระราชวังถ็อกซูกุง ตั้งอยู่ท่ีหัวมุมส่ีแยกใจกลางเมืองท่ีคึกคกัท่ีสุดของกรุงโซล ซ่ึงเป็นเพียงพระราชวงั
แห่งเดียวท่ีลอ้มรอบดว้ยอาคารสไตลต์ะวนัตกท่ีเพ่ิมความเป็นเอกลกัษณ์ของทิวทศัน์ได ้ไม่เพียงแต่อาคารรูปแบบ
เกาหลีเท่านั้น ภายในพระราชวงัยงัมีอาคารทรงยุโรปตะวนัตกอีกดว้ย เป็นอาคารแบบโรมนัและดา้นหนา้เป็นสวน
สวยแบบสมมาตร ซ่ึงเป็นสวนแบบตะวนัตกแห่งแรกในเกาหลี นอกจากน้ีท่านยงัสามารถไปเก็บภาพสวยๆไดท่ี้ ถนน
สายโรแมนติกถ็อกซูกุง (Stone Wall Street of Deoksugung Palace) ถนนสายโรแมนติก ท่ีมีซีร่ียช่ื์อดงัอย่างเร่ือง ก็อบ
ลิน Goblin ถ่ายท าฉากท่ีพระเอก-นางเอกเจอกนัท่ีน่ีคร้ังแรก มีระยะทางยาว 900 เมตร เป็นผนงัหินของพระราชวงัท็
อกซูกุง เดิมเคยเป็นผนงัหินแห่งแรกในเกาหลีท่ีสร้างใหค้รอบคลุมพ้ืนท่ีท่ีอยูอ่าศยัของผูค้นกบัส่ิงแวดลอ้มไวร่้วมกนั
อย่างลงตวั ระหว่างทางเต็มไปดว้ยตน้ไมก้ว่า 130 ตน้ และมีมา้นัง่อีก 20 ท่ี บรรยากาศท่ีร่มร่ืนและโรแมนติกเป็น
สถานท่ีท่ีดีส าหรับพกัผ่อนหย่อนใจ และในช่วงฤดูใบไมเ้ปล่ียนสีประมาณเดือน พฤศจิกายน ใบแปะก๊วยจะพร้อมใจ
กนัเปล่ียนเป็นสีสม้เหลืองยาวตลอดแนวก าแพง ท าใหเ้ป็นหน่ึงในถนนเสน้ท่ีมีเสน่ห์ท่ีสุดเขาโซล 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั – (ม้ือที่6) เมนูชาบู ชาบู สุกีส้ไตล์เกาหล ีบนหม้อไฟร้อนๆ ประกอบด้วย ผกัสด  ชนิดต่างๆ 

และเน้ือหมูสไลด์น า้ซุปร้อนๆ และเส้นอูด้งซ่ึงขาดไม่ได้ในการทานชาบู พร้อมข้าวสวย 
บ่าย  น าท่านเดินเล่นท่ี คลองชองกเยชอน เป็นคลองท่ีไหลผ่านใจกลางกรุงโซล เป็นพ้ืนท่ีพกัผ่อนหย่อนใจท่ีทนัสมยั และ

เป็นอีกหน่ึงสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยม ส าหรับนกัท่องเท่ียวทั้งในและต่างประเทศ เม่ือมาเยือนยงักรุงโซล ล าธารแห่ง

น้ีมีความยาว 8.4 กิโลเมตร หรือ 5.2 ไมล ์แมว้า่คลองตามธรรมชาติเดิมจะถูกถม และก่อสร้างเป็นถนนลาดยาง ต่อมา

ดว้ยโครงการปรับปรุงเมืองใชร้ะยะเวลา 3 ปี คลองน้ีจึงไดรั้บการขุดลอกปรับปรุงกลายเป็นคลองชองกเยชอนใน

ปัจจุบนั น าท่าน ช้อปป้ิงสินค้าปลอดภาษี Shinsegae Duty Free ช้อปป้ิงสินคา้แบรนด์เนมมากมาย อาทิ นาฬิกา,

แว่นตา,เคร่ืองส าอางค์,กระเป๋า,กลอ้งถ่ายรูป หรือจะเป็นโทรศพัท์มือถือ ให้ท่านอิสระไดเ้ลือกซ้ืออย่างเต็มท่ี  น า

ท่านชอ้ปป้ิงท่ี ย่านเมยีงดง เลือกสินคา้เทรนดแ์ฟชัน่ล่าสุดของเกาหลีไดท่ี้น่ีโดยเฉพาะสินคา้วยัรุ่นเช่นเส้ือผา้ รองเทา้ 

กระเป๋า เคร่ืองประดบั ทั้งแบรนดเ์นม เช่น EVISU, GAP, ONISUKA TIGER และสินคา้จากแบรนดเ์กาหลีโดยเฉพาะ 

เคร่ืองส าอาง เช่น ETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE อีกทั้งยงัมี

ร้านกาแฟ ร้านอาหารต่างๆ ท่านสามารถล้ิมลองไอศกรีม 2,000 วอน ท่ีสูงเกือบฟุตไดท่ี้น่ี  และKRISPY KREME

โดนทัท่ีสุดแสนอร่อย 

 
 เยน็ รับประทานอาหารเยน็ - (ม้ือที่7) เมนูจิมดกั (Jimdak) หรือไก่อบซีอ๊ิววุน้เสน้ เป็นเมนูอาหารเกาหลีพ้ืนเมืองดั้งเดิม เป็น

ไก่ผดัรวมกบัวุน้เส้น มนัฝร่ัง แครอท พริก และซอสด า ทานกบัขา้ว หอมอร่อย รสเผด็ถึงเคร่ือง 
ที่พกั :  GALAXY HOEL 3* หรือระดบัใกล้เคียงกนั 

  (ช่ือโรงแรมท่ีท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วัน ก่อนเดินทาง) 
 



 

 

วนัที่ห้า ซุปเปอร์มาร์เกต็ - ท่าอากาศยานอนิชอน – ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  (ม้ือที่8) 
 ก่อนเดินทางกลบัน าท่านแวะละลายเงินวอนท่ี ร้าน Local Super Market ซ่ึงท่านสามารถเลือกซ้ือสินคา้เกาหลีไดอี้ก

รอบ โดยเฉพาะของกิน เช่น บะหม่ีซินราเมียน (มาม่าสไตลเ์กาหลี) อุดง้ กิมจิ ขนมช็อคโกพ้าย น ้ าจ้ิมปรุงรสหมูย่าง
เกาหลี ไก่ตุ๋นโสมส าเร็จรูป ผลไมต้ามฤดูกาล ในราคาพิเศษก่อนกลบัเมืองไทย  
สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตอิินชอน เพ่ือเดินทางกลบัสู่ประเทศไทย 

11.15 น.     เดินทางกลบัประเทศไทย โดยสายการบิน Thai AirAsia X เท่ียวบินท่ี XJ701 
15.20 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิโดยสวสัดิภาพ 
 

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

 

 

 
 

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

(ผลตรวจตอ้งเป็นภาษาองักฤษเท่านั้น) หรือ แบบ RT-PCR และมีใบรับรองผลการตรวจ ภายใน 48 ชั่วโมงก่อน

เดินทาง  น ามาใชใ้นการเช็คอินบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ณ เคาทเ์ตอร์สายการบิน 

2. ผูเ้ดินทางเขา้ประเทศเกาหลีจะตอ้งไดรั้บวคัซีน ครบโดสแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งไดรั้บวคัซีนครบโดสแลว้อย่างนอ้ย ไม่

นอ้ยกวา่ 14 วนัก่อนเดินทาง  

3. ส าหรับบุคคลอายุ 18 ปีข้ึนไป ตอ้งไดรั้บวคัซีนครบ 2 เข็ม (หากเป็นวคัซีน Johnson&Johnson 1 เข็ม) ภายใน 14-180 

วนั หากเกิน 180 วนั จะตอ้งฉีดเขม็ 3 ตามยี่หอ้วคัซีนท่ีไดรั้บการรับรองจากองคก์ารอนามยัโลก (WHO) 

4. ส าหรับบุคคลอาย ุ12-17 ปี ตอ้งไดรั้บวคัซีนครบ 2 เขม็ (หากเป็นวคัซีน Johnson&Johnson 1 เขม็) 14 วนัข้ึนไป 

5. กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี ไม่จ าเป็นตอ้งไดรั้บวคัซีน (แต่ตอ้งเดินทางกบัผูป้กครองท่ีไดรั้บวคัซีนครบตามเง่ือนไข

เท่านั้น) 

6.  ผูท่ี้หายจากโควิดแลว้โดยมีใบรับรองไม่เกิน 6เดือน (นบัตั้งแต่วนัท่ีออกจากโรงพยาบาลจนถึงวนัเดินทาง) **ลูกคา้

จ าเป็นตอ้งน าใบรับรองการหายจากโควิด-19 ไปดว้ย เน่ืองจากกรณีตรวจ RT-PCR ท่ีเกาหลีแลว้ยงัพบเช้ือ จ าเป็นตอ้ง

ใชใ้บรับรองเพ่ือยืนยนั มิฉะนั้นจ าเป็นตอ้งกกัตวั 7วนั**  (เป็นภาษาองักฤษเท่านั้น) 

 

 

หมายเหตุ : รายการทัวร์สามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน, การจราจร 

หรือช่วงเทศกาลหรือวันหยุด เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี่ยนโดยค านึงถึงผลประโยชน์

ของท่านเป็นหลัก เพ่ือให้ท่านท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม ทัวร์คร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะ

เท่าน้ัน ถ้าลูกค้าท่านใดต้องการแยกตัวออก จากกรุ๊ปทัวร์ ไม่ท่องเที่ยวตามที่ระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จ าเป็นต้อง

ขอคิดค่าใช้จ่าย เพิม่ 100 USD/ต่อท่าน 



 

 

 

7. ลงทะเบียนผา่นระบบ K-ETA (Korea Electronic Travel Authorization) บริษทั ฯ บริการลงทะเบียน K-ETA เพ่ือ

ท่องเท่ียวเกาหลี เดินทางเขา้ประเทศเกาหลีใตแ้บบฟรีวีซ่า (อยูไ่ด ้90 วนั)  (บริษทัด าเนินการลงทะเบียนให ้มีค่าใชจ่้าย

เพ่ิม ท่านละ 1500 บาท กรณีลงไม่ผา่น บริษทัฯจะลงใหอี้ก 1 คร้ัง รวมไม่เกิน 2 คร้ัง ) ส าหรับลูกคา้ท่ีมี K-ETA แลว้ไม่

ตอ้งช าระเงินส่วนน้ี เพียงส่งหลกัฐาน K-ETA ของท่านมาใหท่ี้บริษทัเท่านั้น 

 

เอกสารที่ใช้ลงทะเบียน K-ETA  

1. ไฟลรู์ปภาพสีถ่ายหนา้ตรง พ้ืนหลงัสีขาว ไฟล ์JPEG ขนาดไม่เกิน 100MB (อายไุม่เกิน 6 เดือน) 
2. ไฟลรู์ปสีหนา้พาสปอร์ต ไฟล ์JPEG ขนาดไม่เกิน 300MB (มีอายมุากกวา่ 6 เดือน) 
3. ขอ้มูลส่วนตวั เช่น ช่ือ-นามสกุล ภาษาองักฤษตามหนา้พาสปอร์ต, เบอร์โทรติดต่อในไทย, เบอร์โทรติดต่อในเกาหลี

(ถา้มี), E-mail และประวติัของลูกคา้ 
4. ขอ้มูลท่ีพกั (บริษทัจดัการให)้  
5. ผูเ้ดินทางตอ้งลงทะเบียน Q CODE (Quarantine Covid19 Defensse)  บริษทัด าเนินการให ้ 
6. บริษทัฯจองตรวจ RT-PCT ท่ีเกาหลี เม่ือเดินทางถึงท่าอากาศยานอินชอน ค่าตรวจท่านละ 80,000 วอน (ไม่รวมในค่า

ทวัร์ช าระเพ่ิม)  
 

เง่ือนไขข้างต้น อาจมกีารยกเลกิ หรือ เปลีย่นแปลง บริษทัฯ จะท าการแจ้ง Update ให้ท่านลูกค้าก่อนการเดนิทาง 

 
เอกสารที่ต้องท าการเตรียมก่อนเดนิทาง 

1. พาสปอร์ตตวัจริง (อายกุารใชง้านตอ้งเหลือมากกวา่ 6 เดือน)  
2. เอกสารใบรับรองท่ีไดรั้บวคัซีนป้องกนัโควิด19 ครบ 2 เขม็ Vaccinated Certificate ท่ีออกโดยกรมควบคุมโรค กระทรวง

สาธารณสุข  (จากแอปหมอพร้อม) หรือ เอกสารInternational Vaccinated Certificate ท่ีออกโดยกรมควบคุมโรคกระทรวง
สาธารณสุข (ขอจากแอปหมอ พร้อม) / วคัซีนพาสปอต ์(เล่มเหลือง) ท่ีออกโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ท่ีไดรั้บ
วคัซีนครบถว้นมาแลว้ 

3. 3.ผูเ้ดินทางจ าเป็นตอ้งตรวจ Test Covid แบบ ATK และมีใบรับรองผลการตรวจ ภายใน 24 ชัว่โมงก่อนก่อนเดินทาง (ผลตรวจ

ตอ้งเป็นภาษาองักฤษเท่านั้น) หรือ แบบ RT-PCR และมีใบรับรองผลการตรวจ ภายใน 48 ชัว่โมงก่อนเดินทาง  น ามาใชใ้นการ

เช็คอินบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ณ เคาทเ์ตอร์สายการบิน 

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

 
อตัราค่าบริการ 



 

 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ พกั 

ห้องละ 2-3 ท่าน 

เด็ก อายุ 2-12 ปี 
พกัเดี่ยว 

เพิม่ท่านละ พกักบั 1 
ผู้ใหญ่ 

พกักบั 2 ผู้ใหญ่  
มีเตียง 

พกักบั 2 ผู้ใหญ่
ไม่มีเตียง 

06 - 10 ก.ย.65 18,777 18,777 4,500 

13 - 17 ก.ย.65 18,777 18,777 4,500 

20 - 24 ก.ย.65 18,777 18,777 4,500 

27 ก.ย. - 01 ต.ค.65 18,777 18,777 4,500 

01 - 05 ต.ค.65 19,777 19,777 4,500 

04 - 08 ต.ค.65 19,777 19,777 4,500 

08 - 12 ต.ค.65 21,777 21,777 4,500 

11 - 15 ต.ค.65 21,777 21,777 4,500 

15 - 19 ต.ค.65 19,777 19,777 4,500 

18 - 22 ต.ค.65 19,777 19,777 4,500 

22 - 26 ต.ค.65 21,777 21,777 4,500 

25 - 29 ต.ค.65 19,777 19,777 4,500 

29 ต.ค. - 02 พ.ย.65 19,777 19,777 4,500 

01 - 05 พ.ย.65 19,777 19,777 4,500 

05 - 09 พ.ย.65 19,777 19,777 4,500 

08 - 12 พ.ย.65 19,777 19,777 4,500 

12 - 16 พ.ย.65 19,777 19,777 4,500 

15 - 19 พ.ย.65 19,777 19,777 4,500 

19 - 23 พ.ย.65 19,777 19,777 4,500 

22 - 26 พ.ย.65 19,777 19,777 4,500 

26 - 30 พ.ย.65 19,777 19,777 4,500 

29 พ.ย. - 03 ธ.ค.65 19,777 19,777 4,500 



 

 

เง่ือนไขการให้บริการ 
 การเดนิทางคร้ังนีจ้ะต้องมจี านวน 10 ท่านขึน้ไป กรณีไม่ถึงจ านวนดงักล่าว 
- จะส่งจอยนท์วัร์กบับริษทัท่ีมีโปรแกรมใกลเ้คียงกนั 
- หรือเล่ือน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษทัจะท าการแจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้ก่อนการเดินทางประมาณ 10 วนั 
- หรือขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิม (ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไม่ถึง15ท่านและท่านยงัประสงคเ์ดินทางต่อ) โดย

ทางบริษทัจะท าการแจง้ใหท่้านทราบก่อนล่วงหนา้ 
 ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจ้าหน้าที่ของบริษทัฯ ก่อนทุกคร้ัง มฉิะน้ันทางบริษทัจะไม่
รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน  

 การจองทัวร์และช าระค่าบริการ  

- กรุณาช าระค่ามดัจ า ท่านละ 8,000 บาท + ค่าลงทะเบียน K-ETA 1,500 บาท   
กรุณาส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตและเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนครบถ้วน Vaccinated Certificate และ International 
Vaccinated Certificate (จากแอปหมอพร้อม) พร้อมเอกสารช าระมดัจ าค่าทัวร์ 
- ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือช าระ 25-30 วนัก่อนออกเดินทาง กรณีบริษทัฯจ าเป็นตอ้งออกตัว๋ก่อนท่านจ าเป็นตอ้งช าระค่าทวัร์ส่วนท่ี

เหลือตามท่ีบริษทัก าหนดแจง้เท่านั้น 
**ส าคัญ** ส าเนาหนา้พาสปอร์ตผูเ้ดินทาง (จะตอ้งมีอายเุหลือมากกวา่ 6 เดือนก่อนหมดอายนุบัจากวนัเดินทางไป-กลบัและจ านวนหนา้
หนงัสือเดินทางตอ้งเหลือวา่งส าหรับติดวีซ่าไม่ต ่ากวา่ 3หนา้) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งใหบ้ริษทัมิฉะนั้นทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบ
กรณีพาสปอร์ตหมดอาย ุ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลกัฐานการโอนเงินมดัจ า 
 
เง่ือนไขการยกเลกิ 

 ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วนัข้ึนไป คืนเงินค่าทวัร์โดยหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั ยึดเงิน 50% จากยอดท่ีลูกคา้ช าระมา และเกบ็ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง(ถา้มี) 
 ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกว่า 15วนั ขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินเต็มจ านวน 
*กรณีมีเหตุยกเลิกทวัร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษทัทวัร์ คืนเงินค่าทวัร์โดยหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง(ถา้มี) 
*ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใชจ่้ายจ าเป็นอ่ืนๆ 

 
อตัราค่าบริการนีร้วม   

 ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นประหยดัพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร์ขา้งตน้ (ตัว๋กรุ๊ปไม่สามารถ
Upgradeท่ีนัง่เป็น Business Classได ้และตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมตัว๋กรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเล่ือนวนัได)้ 

 ค่าท่ีพกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการหรือ ระดบัใกลเ้คียงกนั  
 กรณีพกั 3 ท่านถา้วนัท่ีเขา้พกัหอ้งโรงแรม ไม่มีหอ้ง TRP (3ท่าน) อาจจ าเป็นตอ้งแยกพกั 2 หอ้ง กรณีหอ้งพกัในเมืองท่ีระบุไว้
ในโปรแกรมมีเทศกาลวนัหยดุ มีงานแฟร์ต่างๆ บริษทัขอจดัท่ีพกัในเมืองใกลเ้คียงแทน 

 ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไวใ้นรายการทวัร์ขา้งตน้  
 เจา้หนา้ท่ีบริษทั ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  



 

 

 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสายการบิน THAI AIRASIA X สมัภาระโหลดใตท้อ้งเคร่ือง 1 ช้ิน ไม่เกิน 20 กิโลกรัม ถือข้ึนเคร่ืองได ้7 
กิโลกรัม และค่าประกนัวินาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินท่ีมีการเรียกเกบ็ และกรณีสมัภาระเกินท่านตอ้ง
เสียค่าปรับตามท่ีสายการบินเรียกเกบ็  

 การประกนัการเดินทาง บริษทัฯไดจ้ดัท าแผนประกนัภยัการเดินทางส าหรับผูเ้ดินทางไปต่างประเทศ กบั Allianz Travel แบบ
แผนประกนัภยั Group tour โดยแผนประกนัจะครอบคลุมการรักษากรณีลูกคา้ติดเช้ือโควิด-19 หรืออุบติัเหตุต่างๆ ซ่ึงเกิดข้ึน
ภายในวนัเดินทาง และลูกคา้ตอ้งท าการรักษาในโรงพยาบาลท่ีประกนัครอบคลุมการรักษาเท่านั้น (เขา้รับรักษาในรูปแบบอ่ืนๆ
ประกนัจะไม่ครอบคลุม) ซ่ึงสามารถศึกษาขอ้มูลเพ่ิมเติมจากเจา้หนา้ทีได ้กรณีลูกคา้ตอ้งการซ้ือประกนัเพ่ิมวงเงินคุม้ครอง เพ่ิม
ความคุม้ครอง สามารถแจง้ บริษทัฯ  ซ่ึงความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเง่ือนไขกรมธรรมป์ระกนัภยั  ประกนัภยั
เดินทางอนันีโดยทั้งน้ีการท าประกนัน้ีจากบริษทั  มากกวา่ขอ้บงัคบั ตาม พรบ ธุรกิจน าเท่ียว ท่ีบงัคบัใหบ้ริษทัน าเท่ียว ท า
ประกนัเฉพาะอุบติัเหตุในการเดินทางเท่านั้น แต่ทั้งน้ี ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเติมจากเวบ็
ไซด ์Allianz ไดก้รณีท่านตอ้งการซ้ือความคุม้ครองเพ่ิมเติมสามารถแจง้ความประสงคม์าท่ีบริษทัฯ 

 ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามนัตามรายการทวัร์ 
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม./วนั) 

 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม  

 ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ  

 ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้  

 ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถา้มีการเรียกเกบ็)  

 ค่าภาษีน ้ามนัท่ีสายการบินเรียกเกบ็เพ่ิมภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบิน และไดท้ าการขายโปรแกรมไปแลว้ 

 ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 ค่าพนกังานยกกระเป๋าท่ีโรงแรม 

 ค่าทิปไกด ์คนขบัรถ ท่านละ 50,000 วอน หรือ 1,500 บาท/ท่าน ส าหรับหวัหนา้ทวัร์แลว้แต่ความประทบัใจและน ้าใจจากท่าน 

 ค่าลงทะเบียน K-ETA 1,500 บาท  

 ค่าทดสอบ Test Covid แบบ ATK และมีใบรับรองผลการตรวจ ภายใน 24 ชัว่โมงก่อนก่อนเดินทาง (ผลตรวจตอ้งเป็น

ภาษาองักฤษเท่านั้น) หรือ ค่าทดสอบ แบบ RT-PCR ภายใน 48 ชัว่โมงก่อนการเดินทาง มีใบรับรองผลการตรวจเป็น

ภาษาองักฤษ น ามาใชใ้นการเช็คอินบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ณ เคาทเ์ตอร์สายการบิน 

 ไม่รวมค่าตรวจ RT-PCR เม่ือถึงประเทศเกาหลี 

 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งท่านลูกคา้และบริษทั ฯ 

และเม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ 

ทั้งหมด 



 

 

1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการข้ึนในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไม่ถึง15ท่าน  

2. ขอสงวนสิทธ์ิการเกบ็ค่าน ้ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวนัเดินทาง  

3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ  

4. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, 

การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การนาส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ  

5. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม 

และ อบุติัเหตุจากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง  

6. เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไขขอ้ตกลง

ต่างๆ ทั้งหมด  

7. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยืนยนัจากบริษทัฯอีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศ

เรียบร้อยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม  

8. การจดัการเร่ืองหอ้งพกั เป็นสิทธ์ิของโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้บักรุ๊ปท่ีเขา้พกั  โดยมีหอ้งพกัส าหรับผูสู้บบุหร่ี / ปลอดบุหร่ี

ได ้โดยอาจจะขอเปล่ียนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท่ี้พกั ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัความพร้อมใหบ้ริการของโรงแรม และไม่สามารถ

รับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใชวิ้วแชร์ กรุณาแจง้บริษทัฯ อยา่งชา้ 10 วนัก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น 

บริษทัฯไม่สามารถจดัการใหล่้วงหนา้ได ้ 

10. มคัคุเทศก ์พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้

อ  านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านั้น 

11. ผูจ้ดัจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไม่

ผา่นการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน

รายการท่องเท่ียว อนัเน่ืองมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง 

หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ   

12. การประกนัการเดินทาง บริษทัฯไดจ้ดัท าแผนประกนัภยัการเดินทางส าหรับผูเ้ดินทางไปต่างประเทศกบั Allianz Travel แบบ

แผนประกนัภยั Group tour โดยแผนประกนัจะครอบคลุมการรักษากรณีลูกคา้ติดเช้ือโควิด-19 หรืออุบติัเหตุต่างๆ ซ่ึงเกิดข้ึน

ภายในวนัเดินทาง และลูกคา้ตอ้งท าการรักษาในโรงพยาบาลท่ีประกนัครอบคลุมการรักษาเท่านั้น (เขา้รับรักษาในรูปแบบอ่ืนๆ

ประกนัจะไม่ครอบคลุม) ซึงสามารถศึกษาขอ้มูลเพ่ิมเติมจากเจา้หนา้ทีได ้กรณีลูกคา้ตอ้งการซ้ือประกนัเพ่ิมวงเงินคุม้ครอง เพ่ิม

ความคุม้ครอง สามารถแจง้ บริษทัฯ  ซ่ึงความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเง่ือนไขกรมธรรมป์ระกนัภยั  ประกนัภยั

เดินทางอนันีโดยทั้งน้ีการท าประกนัน้ีจากบริษทั  มากกวา่ขอ้บงัคบั ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจน าเท่ียว ท่ีบงัคบัใหบ้ริษทัน าเท่ียว ท า

ประกนัเฉพาะอุบติัเหตุในการเดินทางเท่านั้น แต่ทั้งน้ี ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเติมจากเวบ็

ไซด ์Allianz ไดก้รณีท่านตอ้งการซ้ือความคุม้ครองเพ่ิมเติมสามารถแจง้ความประสงคม์าท่ีบริษทัฯ 


