
ความสุขในยามนอน ความสุขในยามกิน “ด้วยลีลา...ที่เป็นตัวคุณ”
“Seoul” ก าหนดการเดินทางวันที่ 11-15 เมษายน 2559**



“KOREA”

วันแรก ... ของการเดินทางเข้าสู่ห้วงเวลาแห่งความสุขอย่างสมบูรณ์แบบ  

ลัดฟ้าด้วย “สายการบินไทย”

20.00น. ลีลาวดี ฮอลิเดย์ เรียนเชิญท่านที่จุดนัด ประตูทางเข้า 2 เคาน์เตอร์ C พบกับ

เจ้าหน้าที่บริษัทลีลาวดี - ฝ่ายขาย ขออนุญาตสวัสดีทุกท่านดูแลความพร้อมด้านเอกสาร 

รวมถึงส่งท่านเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งความสุข

23.15น. ทะยานสู่กรุงโซล ด้วยเที่ยวบิน TG 656 พร้อมรับบริการจากมัคคุเทศก์ของ

บริษัทเรา ตลอดจนเจ้าหน้าที่จากการบินไทย ให้ท่านได้มีเวลาพักผ่อนราว 6 ช.ม.

วันที่สองของการเดินทาง ...

06.35น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ หลังจากผ่านพิธี

การตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากรเรียบร้อยแล้ว 



“LA PROVENCE” หรือ หมู่บ้านฝรั่งเศส

อาคารสไตล์ตะวันตกที่ถูกแต่งแต้มด้วยสีสันมากมาย คล้าย

ลูกกวาด ภายในบ้านปรับแต่งเป็นร้านอาหาร กาแฟ และ

ขายของที่ระลึก ฯลฯ 

NAMIISLAND หรือ เกาะนามิ   เริ่มต้น

การเดินทางด้วยการนั่งเรือ เฟอร์รี่ ชมบรรยากาศแม่น  าฮัน

พร้อมดื่มด่่าบรรยากาศสุดโรแมนติก ระหว่างทางประกอบด้วย

ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก และ บ้านไม้ที่ถูกตกแต่งเป็นแกลลอรี่ 

ซีรีย์ Winter Love Song ซึ่งถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์

ส่าคัญ ณ ทีแ่ห่งนี้ 

“Takkalbi” อาหารเลื่องชื่อแห่งเมืองชุน

ชอน เสิร์ฟไก่เนื อนุ่ม หมักซอสพิเศษ จากนั้นน่าไป

ย่างบนเตาให้สุกก่าลังพอดีแล้วตัดเป็นชิ้นพอค่า ท่าน

สามารถเลือกทานพร้อมข้าวสวยร้อนๆ หรือห่อผักสดๆ 

ทานพร้อมกับน  าจิ มสูตรเฉพาะของร้าน



“ตลาดเมียงดง” ศูนย์รวม

แฟชั่นของวัยรุ่นชาวเกาหลีที่เต็มไปด้วยสีสัน

จากการแต่งกาย และ จากตึกสูงที่ ตั้ งอยู่

โดยรอบ ระหว่างทางเต็มไปด้วยร้านเสื้อผ้า 

เครื่องประดับ รองเท้า กระเป๋า และ ร้าน

เครื่องส่าอาง ทั้ง Local Brand และ Inter 

Brand รวมถึงร้านกาแฟ และ ภัตตาคารที่

ตกแต่งอย่างน่ารัก เพื่อเอาใจวัยรุ่น 

“ไก่ตุ๋นโสม หรือ ซัมแทคัง”

ซึ่งมีกรรมวิธีการประกอบอาหาร คือ ใช้ไก่ที่

มีอายุ 45 วันพอดีมาใช้ในการตุ๋น โดยใส่

ข้าว โสมอายุ 2 ปี พุทราแห้ง กระเทียม  

ลง ไ ป ในตั ว ไ ก่  จ ากนั้ นน่ า ไ ปต้ มจนสุ ก 

จึงน่ามาเสิร์ฟท่านละ 1 ตัว พร้อมบริการ

ท่านด้วยชา และ เหล้า 1 ถ้วย เพื่อให้

อาหารมีรสชาติมากยิ่งขึ้น

“KOREA”



วันที่สาม ... บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก รับอรุณด้วยอาหารเช้าของโรงแรมพร้อม

รอยยิ้มจากมัคคุเทศก์ของท่าน 

“สถาบันสอนกิมจิ” สถานท่ีท่ีท่านได้มีโอกาสท่ากิมจิด้วยฝีมือของตัวเอง หลังจากท่ี

รับประทานอาหารชนิดนี้เป็นเครื่องเคียงทุกมื้ออาหาร พร้อมทราบวิธีการท่าจากผู้เชี่ยวชาญ และสามารถน่ากลับ

เมืองไทยได้ ชุดฮันบก เป็นเครื่องแต่งกายประจ่าชาติเกาหลีมาเป็นเวลาพันๆ ปี ความงามและความอ่อนช้อย 

ของวัฒนธรรมเกาหลีจะถูกถ่ายทอดออกมาผ่านทางภาพถ่ายของสุภาพสตรีในเครื่องแต่งกายฮันบกนี้ก่อนที่

วัฒนธรรมการแต่งกายแบบตะวันตกจะได้เข้ามาในเกาหลีเมื่อร้อยปีท่ีผ่านมา

“เอเวอร์แลนด์” เปิดประตูสู่โลกแห่งความสุข

กับสวนสนุกกลางแจ้งขนาดใหญ่ และดีที่สุดของเกาหลี ที่รองรับ

นักท่องเที่ยวได้ทุกเพศ ทุกวัย โดยระหว่างทางเดินเข้าไปท่านจะ

พบกับร้านขายของที่ระลึก เครื่องเล่นสามมิติภายในห้อง 

ร้านอาหารที่จะเปลี่ยนไปตามฤดูกาล และสามารถเลือกนั่ง

กระเช้า 3 รูปแบบ เพื่อลงไปยังโซนเครื่องเล่น และซาฟารี 

ต่างๆ ทั้งกระเช้าที่นั่งแบบห้อยขา นั่งได้จ่านวน 2 และ 4 ท่าน 

หรือแบบกระเช้าแก้ว ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมไฮไลท์ 

กลางวัน ... ขออนุญาตไม่รบกวนช่วงเวลาความสุขของท่าน



ถนนแอนทีค หรือ อินซาดง ถนนคนเดินย่านวัฒนธรรมสไตล์เกาหลี ระหว่างทางเต็มไปด้วยร้านขาย

ของที่ระลึกจ่าพวก ตะเกียบ แม็กเนท โปสการ์ด พวงกุญแจที่เป็นสัญลักษณ์เกาหลีต่างๆ มีให้ท่านได้

เลือกสรร เพื่อเป็นของฝากให้กับคนที่ท่านรักในเมืองไทย ย่านฮงแด (Hongdae) ย่านดังส่าหรับวัยรุ่น

ชาวเกาหลีทั้งหลาย เป็นแหล่งรวม ร้านค้า ร้านอาหาร คลับ บาร์ รวมทั้งเป็นถนนแสดงงานศิลป์อาร์ตๆ 

ของเหล่าศิลปินอาร์ทติสทั้งหลายด้วย

ค่ า... บุฟเฟ่ตข์าปู พร้อมบริการอาหารของ

เกาหลี ญี่ปุ่น จ่าพวก ซูชิหน้าต่างๆ อูด้ง ฯลฯ และ 

อาหารจีน  ตามแต่ท่านเลือกสรร  ผลไม้ตามฤดูกาล 

และของหวานที่ตกแต่งไว้อย่างสวยงาม  พร้อม

เครื่องดื่ม เช่น ชาพื้นเมือง น้่าผลไม้ตามฤดูกาล 



วันที่สี่ ... บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก รับอรุณด้วยอาหารเช้าของโรงแรม

พร้อมรอยยิ้มจากมัคคุเทศก์ของท่าน หมู่บ้านอังกฤษ เป็นสถานที่ที่จ่าลองบรรยากาศเหมือนอยู่ใน

ประเทศอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็นอาคาร ร้านอาหารและสถาปัตยกรรมอื่นๆ ที่นี่เคยใช้เป็นสถานที่ถ่ายท่าละคร

และรายการโทรทัศน์ ละครหนึ่งในนั้นคือเรื่อง F4 ฉบับเกาหลี  พาจู เอาท์เลท แห่งใหม่และใหญ่

ที่สุด ในเกาหลี ซึ่ งมีร้านค้าหลากหลายกว่า 165 ร้านค้าและมีสินค้าBrand ดังมากมายอาทิ

เช่น Armani, Calvin Klein, Diesel, DKNY, Guess, Escada ฯลฯ

กลางวัน บริการท่านด้วย “โอซัมพุลโกกิ”
มีส่วนผสมของปลาหมึกและหมูสามชั้น 

โดยน่าลงไปผัดปรุงรสให้หวานเล็กน้อย 

มนี้่าขลุกขลิก รับประทานพร้อม

ข้าวสวยร้อนๆ เสริฟพร้อมเครื่องเคียง

และซุปร้อนๆ



หมู่บ้านเทพนิยาย "SnowPark“ สวนหิมะที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเกาหลี แหล่งท่องเที่ยว

ใหม่ล่าสุดใกล้กรุงโซล ซึ่งเพิ่งเปิดตัวเมื่อต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา พาทุกท่านเดินทางเข้า

ในส่วนของ สกีโดม ซึ่งเป็นการจ่าลองลานสกีในร่มอันกว้างใหญ่ 

ทานอาหารค่ า บนโซลทาวเวอร์ ... 

Seoul Tower หรือ นัมซาน

ทาวเวอร์ อีกหนึ่งสัญลักษณ์ส่าคัญของ

กรุงโซล ท่านจะได้ขึ้นลิฟท์สู่จุดชมวิว

ด้ านบนหอคอย ด้านบนมี ไฮ ไลท์

ส าคัญเป็นสถานที่ “คล้องกุญแจ

คู่รัก” ที่ท่านสามารถถ่ายภาพกับคู่รัก 

หรือ ครอบครัวของท่านไว้เป็นที่ระลึก 

พร้อมมีภาพเบื้องหลังเป็นตึกสูงรอบกรุง

โซล สวยงามมาก



RITZ CARLTON HOTEL 

โรงแรมใจกลางกรุงโซล ที่พร้อมมูลด้วยการบริการระดับพรีเมี่ยม 

และสิ่งอ่านวยความสะดวกทั้งภายในห้องพักจากแบรนด์ดัง และ

ภายนอก เช่น สปา สระว่ายน้่ากลางแจ้ง ฟิตเนส ฯลฯ ตั้งอยู่

ย่านช้อปปิ้งชี่อดัง ของเมือง



วันที่ห้า.... รับรองท่าน ณ ด้วยอาหารเช้าแบบ International Buffet และอาหารพื้นเมือง

เกาหลี ของหวานหลากหลายรูปแบบ 

ศูนย์โสมรัฐบาลเกาหลี ศูนย์รวมของโสมหลายชนิด โดยรับฟังสรรพคุณจากผู้เชี่ยวชาญจาก

ทางรัฐบาลเกาหลีจุดเด่น คือ โสม อายุ 6 ปี ที่มีสรรพคุณบ่ารุงเลือด ตับ ฯลฯ ชมความงามสองฝาก

ฝั่งแเม่น้่าในหลากหลายมุมแบบที่ท่านไม่เคยได้สัมผัสกับทริปไหนไหนในกรุงโซล พร้อมอิ่มอร่อยกับ

บุฟเฟต์นานาชาติ ของเรือส่าราญ “Han River Cruise”

บุกชอนฮันนก เป็นหมู่บ้านของขุนนางระดับสูงของเกาหลีในสมัยก่อน บ้านส่วนมากในบริเวณนี้เป็น 

บ้านเก่าที่มีดีไซน์สวยงามแบบโบราณ “กาโรซูกิล” เป็นถนนที่มีครบทุกรส ทั้งร้านเสื้อผ้า 

รองเท้า เครื่องประดับ ในแบบที่เรียกว่าฮิป ยูนิคสุดๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นร้านของเหล่านักออกแบบที่มี

ชื่อเสียงและนักออกแบบอิสระรุ่นใหม่ของเกาหลีไปจนถึงสินค้าแบรนด์เนม

ชมดอกซากุระ จะบานสะพรั่ง 

ไปทั่วถนนยออิโด ซึ่งมีต้นซากุระ

กว่า 1,400 ต้นในบริเวณนี 



ซุปเปอร์มาเก็ต แหล่งละลายเงินวอนแห่งสุดท้ายของการเดินทาง หากท่านที่ก่าลังหาของฝากที่นี่ถือว่ามี

ครบทั้งหมดทั้งสาหร่ายรสต่างๆ มาม่าเกาหลี ขนมช็อคโกแลต อุปกรณ์เครื่องเงินเครื่องส่าอาง เสื้อผ้า 

และ อื่นๆ

21.20 น. เดินทางกลับสู่ประเทศไทย ด้วยเที่ยวบิน TG657 พร้อมรับการบริการอาหารและเครื่องดื่ม

จากพนักงานต้อนรับของสายการบินไทย

01.10 น. เพียงชั่วครู่บินลงสู่ภาคพ้ืนสนามบินสุวรรณภูมิ พร้อมกับความรู้สึกสุดแสนพิเศษและ

ประทับใจกับการท่องเที่ยวที่ทางลีลาวดีตั้งใจมอบให้ หากช่วงเวลาใดที่การบริการของทางเรา

ไม่ประทับใจ เราต้องกราบขออภัยท่านมา ณ ที่นี้ด้วย และสามารถแจ้งแก่ พนักงานขายที่

ดูแลท่าน เพื่อพัฒนาศักยภาพการท่างานด้านนั้นๆ ในครั้งต่อไป

ขอสัญญา ... นับแต่นี ไปท่านคือบุคคลผู้มีพระคุณของเรา ขอท่านอย่าได้เกรงใจ หากมีข้อสงสัยในการ

ทัศนาจรหรือบางสิ่งที่ทางลีลาวดี ฮอลิเดย์ จะดูแลท่านได้ จะยินดีอย่างเป็นที่สุด 

ลีลา ... ที่เป็นตัวคุณ

ลีลาวดี ฮอลิเดย์



ประเภทผู้เดินทาง ลูกค้าปกติ สมาชิกบัตรหลัก สมาชิกบัตรเสริม

ผู้ใหญ่

เด็กอายุต่่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1ท่าน)

เด็กอายุต่่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม )

เด็กอายุต่่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม )

พักเดี่ยวเพิ่ม

มีต๋ัวแล้ว (ผู้ใหญ่)ลด

59,900.-

58,900.-

57,900.-

56,900.-

14,000.-

15,000.-

57,900.-

56,900.-

55,900.-

54,900.-

14,000.-

15,000.-

58,900.-

57,900.-

56,900.-

55,900.-

14,000.-

15,000.-

ประเภทผู้เดินทาง สมาชิกบัตรหลัก สมาชิกบัตรเสริม

ผู้ใหญ่

เด็กอายุต่่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1ท่าน)

เด็กอายุต่่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม )

เด็กอายุต่่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม )

พักเดี่ยวเพิ่ม (ได้รับคะแนนเพิ่ม)

มีตั๋วแล้ว (ผู้ใหญ่) 

579

569

559

549

140

449

579

569

559

549

140

449

อัตราค่าบริการ



อัตรานี รวม

• ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ (ตั๋วกรุ๊ป) โดยสายการบินที่ระบุตามรายการ พร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง

• ค่าโรงแรมที่พัก 3 คืน (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)

• ค่ารถรับส่งระหว่างน่าเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ

• ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ได้ระบุในรายการ, ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี, 

• มัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯที่คอยอ่านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ

• ค่าประกันอุบัติเหตุตลอดการเดินทาง ในวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ

ในวงเงิน 300,000 บาท

อัตรานี ไม่รวม

• ค่าท่าหนังสือเดินทาง

• ค่าน้่าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินก่าหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)

• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ

• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%



เงื่อนไขการช าระเงิน

“การจอง” กรุณาช่าระมัดจ่า ท่านละ 20,000.- บาท

ช่าระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม บริษัท ลีลาวดี ฮอลิเดย์ จ ากัด

ช่าระโดยเงินสด

ช่าระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร (กรุณาแฟกซ์ใบน าฝากมายังเบอร์ Fax. 02-6640023)

ชื่อบัญชี

บริษัท ลีลาวดี ฮอลิเดย์ จ ากัด บัญชีกระแสรายวัน ธ.กสิกรไทย เลขที่ 718 - 1 - 04603 - 6

บริษัท ลีลาวดี ฮอลิเดย์ จ ากัด บัญชีกระแสรายวัน ธ.กรุงไทย เลขที่ 981 - 0 - 40234 - 1

“การจ่ายส่วนที่เหลือ” กรุณาช่าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันก่อนเดินทาง

การยกเลิก : 

กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันท่าการ มิฉะนั น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจ า

กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันท่าการ ทางบริษัทฯ มีความจ าเป็นต้องหัก 50% ของอัตราค่าบริการ

กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันท่าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั งหมด



หมายเหตุและเง่ือนไขในการรับบริการ

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่เคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤติไมน่่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที่รังเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจา

หยาบคาย, ดื่มสุราบนรถ, ก่อเสียงร่าคาญรบกวนผู้อื่น, หรือพยายามสร้างความวุ่นวายในคณะทัวร์ ฯลฯ ทั้งน้ีเพื่อความสุขของคณะผู้เดนิทางส่วนใหญ่

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน ทั้งน้ีเพื่อความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและทารกในครรภ์

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอื่นเพื่อไปท่างาน หรือเพื่อการอื่นใดอันมิใช่การท่องเที่ยว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่ต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขอ

อภัยเพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางส่าหรับท่านที่ต้องใช้รถเข็น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

•

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่มีเด็กทารกอายุต่่ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้วย (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหา

ข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผู้เดินทางท่านอื่น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทัวร์หรือบางเส้นทาง ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านที่จองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช่าระเงินมัดจ่าภายในระยะเวลาที่ก่าหนด ให้แก่ลูกค้าท่านต่อไปที่แจ้งชื่อรอไว้ ทั้งน้ีเพื่อประโยชน์

ของผู้ร่วมเดินทางท่านอื่น

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดีจะ

จัดหาคณะทัวร์อื่นทดแทนหากท่านต้องการ

• ในกรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินค่าใช้จ่าย 

• โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 21 วัน ขอหักร้อยละ 50 ของอัตราค่าบริการ

• หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วัน ขอหักร้อยละ 100 ของอัตราค่าบริการ

• ในกรณีที่ท่านขอเปลี่ยนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทันภายในก่าหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าและค่า

เปลี่ยนชื่อตั๋วเคร่ืองบินเท่าน้ัน เว้นแต่ตั๋วเคร่ืองบินที่ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อหรือคืนตั๋ว



• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมการยืน่วีซ่าในทกุกรณ ีหากมีการยื่นวซี่าแล้ว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการที่ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเขา้หรอืออกจากประเทศใด ๆ อันเนื่องมาจากเหตุผลส่วนตัวของท่านผู้เดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่

ถูกต้อง, พกพาส่ิงของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย รวมถึงการทีม่ิได้เดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเที่ยวบิน

• ส่าหรับท่านผู้เดินทางที่ประสงคจ์ะซื้อตั๋วเครือ่งบินภายในประเทศเพิม่เติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร ์) หรือด่าเนินการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย กรุณาแจ้งให้บรษิัทฯ 

ทราบก่อน เพื่อขอค่ายืนยันส่าหรับการออกเดินทางของทัวรน์ั้นๆ หากท่านผู้เดินทางซื้อตั๋วหรอืช่าระค่าใช้จา่ยใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดังกล่าว แล้วต่อมาทัวร์นั้น ๆ ไม่

สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบส่าหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

• บริษัทฯ จะส่งก่าหนดการท่องเทีย่ว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเห็นว่ารายการทอ่งเที่ยวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงคข์อง

ท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปล่ียนแปลงของโรงแรมที่พกั หรือการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวใด ๆ  ท่านมีสิทธิ์ขอยกเลิกการเดินทางได้เป็นกรณีพเิศษ โดยแจ้งให้บริษทัฯ ทราบ

ก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า 5 วัน หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเปน็ยุติ เว้นแต่ ในกรณีที่เกิดเหตุจ่าเป็นหรือสุดวิสัย อาทิ การล่าช้า

ของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบัติเหต,ุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงไฟนอลโปรแกรมตาม

ความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อค่านึงถึงความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ได้มากที่สุด

• สถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวปิดท่าการ  บริษัทฯ จะคืนเงินค่าเขา้ชมให้แก่ท่านตามที่ระบไุว้ในเอกสารของ

สถานที่นั้น ๆ หรือจะสลับปรับเปล่ียนรายการเพือ่ให้ท่านสามารถเข้าชมได้   แต่ในกรณีที่มีเหตุล่าช้าหรอืเหตุอ่ืนใดเกิดขึน้ระหวา่งการเดนิทางท่าให้ทา่นไม่สามารถเข้าชมสถานที่

ท่องเที่ยวดังกล่าวได้ โดยมิใช่ความผิดของบริษทัฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าเข้าชมให้แกท่่าน

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของท่าน อันเนื่องจากการโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัวนักท่องเทีย่ว

เอง

• ของก่านัลต่าง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ามี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงนิได้ โดยท่านสามารถเลือกใช้ของก่านัลดังกล่าวในขณะร่วมเดินทางไป

กับคณะทัวร์หรือไม่ก็ได้ตามอัธยาศัย

• ต่าแหน่งที่นั่งบนเครือ่งบินเป็นไปตามเงือ่นไขตั๋วเครื่องบินแบบหมู่คณะของสายการบินตา่ง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือกต่าแหน่งที่นั่งได้เอง ทั้งนี้บริษัทฯ จะพยายามจัดที่นั่งให้แก่

ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดีที่สุดภายใต้ลักษณะต่าแหน่งที่นัง่แบบหมูค่ณะที่สายการบินจัดให้มา

• บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีที่ได้ให้บริการแก่ท่านผู้เดินทางที่เชื่อมั่นในมาตรฐานของบริษทัฯ ซึ่งประสงค์จะเดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมูค่ณะ และเข้าใจถึงวิถชีีวิต

ตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ทา่นได้เดินทางไป

• เมื่อท่านจองทัวร์และช าระมัดจ าแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บรษิัทฯ แจ้งแล้วข้างต้น


