
LEELA KOREA GRAND SEOUL  ก ำหนดวันเดินทำง : วันที่ 11-15 เมษำยน 2562



เดินทางเข้าสู่ห้วงเวลาแห่งความสุขอย่างสมบูรณ์แบบ  
บินลัดฟ้าด้วย “สายการบินไทย”

DAY 1 

20.00 น.  ลีลาวดี ฮอลิเดย์ เรียนเชิญท่านที่จุดนัด ประตูทางเข้า 2 เคาน์เตอร์ C พบกับเจ้าหน้าที่
บริษัทลีลาวดี - ฝ่ายขาย ขออนุญาตสวัสดีทุกท่านดูแลความพร้อมด้านเอกสาร รวมถึงส่งท่านเข้าสู่
ช่วงเวลาแห่งความสุข

23.15 น. ทะยานสู่กรุงโซล ด้วยเที่ยวบิน TG 656 พร้อมรับบริการจากมัคคุเทศก์ของบริษัทเรา 
ตลอดจนเจ้าหน้าที่จากการบินไทย ให้ท่านได้มีเวลาพักผ่อนราว 6 ช.ม.

วันพฤหสับดทีี ่11 เมษายน 2562



วันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2562
06.35น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ 
หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากรเรียบร้อยแล้ว 

DAY 2

เที่ยง บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร ด้วย โอซัมบุลโกกิ 

พาจู เอาท์เลท แห่งใหม่และใหญ่ท่ีสุดในเกาหลี 
ซึ่งมีร้านค้าหลากหลายกว่า 165 ร้านค้าและมีสินค้าBrand ดังมากมาย
อาทิเช่น Armani, Calvin Klein, Diesel, DKNY, Guess, Escada ฯลฯ

Heyri Art Valley คือศูนย์รวมผลงานการออกแบบของศิลปินทั่วทุก
แขนง ไม่ว่าจะเป็น จิตรกรรประติมากรรมนักคิด นักเขียนฯ ซึ่งใช้สถานที่
แห่งนี้เป็นสตูดิโอและแกลลอรีในการสร้างและน าเสนอผลงาน จะว่าไปที่นี่ก็
เปรียบดัง “เมืองแห่งศิลปะ” นั่นเอง เพราะไม่ว่าจะมองไปทางไหน ก็จะมีกลิ่น
อายของศิลปะกระจายอยู่เต็มไปหมด ไม่ว่าจะเป็นป้ายบอกทาง ตู้ไฟฟ้า ถนน
ไปจนถึงอาคารต่างๆ ซึ่งมีการออกแบบที่ดูแปลกตา มีเอกลักษณ์ และไม่
เหมือนใคร



HONGDAE

SHOPPING

ย่านช้อปปิ้งบริเวณด้านหน้าของมหาวิทยาลัย  
ฮงอิก (Hongik University) จึงเป็นศูนย์รวม
วัยรุ่นและเด็กมหาวิทยาลัย ทั้งยังเป็นอีกหนึ่ง
เส้นทางที่มีบรรยากาศโรแมนติก ประกอบด้วย
ร้านกาแฟที่เป็นเอกลักษณ์ แกลเลอรี่ ร้านค้า
จ าหน่ายสินค้าแฟชั่นคลับ ตลาดศิลปะ

ค่ า บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร ด้วย SAMGYETANG



ที่พัก
THE SHILLA HOTEL 

หรือเทียบเท่า
ห้องพักหรูหราแห่งหน่ึงในใจกลางกรุงโซล ตกแต่งทันสมัยด้วยโทนสีอบอุ่น อย่างสวยงาม 

เหมาะแก่การพักผ่อน



DAY 3 เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

LOTTE WORLD 
น าท่านเดินทางเข้าสู่ ...  

สวนสนุกขนาดใหญ่แห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ที่เขตชัมซิล (Jamsil) ในเมืองโซล ที่น่ีมีท้ังสวนสนุก    
ในร่มและโซนสวนสนุกกลางแจ้ง มีเครื่องเล่นประมาณ 40 อย่างรวมถึง Gyro Drop ขบวน

พาเหรดต่าง ๆ พบกับการแสดงมากมายที่ถูกจัดขึ้นสองครั้งต่อวัน 

วันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2562



เที่ยง : บริการอาหารท่านด้วย KALBI หรือ ที่ชาวเกาหลี
เรียกว่า “คาลบีชิกตัง” น าเนื้อหมูที่หมักเครื่องปรุงจนเนื้อนุ่มแล้ว 
น ามาย่างบนแผ่นโลหะ เมื่อเห็นว่าเริ่มสุกแล้ว ทางร้าน จะมีอุปกรณ์
ส าคัญ คือ กรรไกร ไว้น ามาใช้ตัดเนื้อหมูเป็นชิ้นพอดีค า ทานพร้อม
กับเครื่องเคียงจ าพวก กระเทียม กิมจิ หัวไช้ท้าวดองซุปสาหร่าย ผัก
สดต่างๆ และ ข้าวสวยร้อนๆ 

Dongdaemun Design Plaza ที่นี่คือ Art Exhibition Hall หรือ
สถานที่ท่ีไว้จัดแสดงงานศิลปะ อีเวนท์ การประชุม หรือ

นิทรรศการต่างๆ มีร้านชอ้ปปิ้งดีไซน์เก๋ไก๋และร้านอาหารอยู่ด้านใน

DONGDAEMUN DESIGN PLAZA



“ตลาดเมยีงดง” ศูนย์รวมแฟชั่นของวัยรุ่นชาวเกาหลีท่ีเต็มไปด้วยสีสันจาก
การแต่งกาย และ จากตึกสูงที่ต้ังอยู่โดยรอบ ระหว่างทางเต็มไปด้วยร้านเสื้อผ้า 
เครื่องประดับ รองเท้า กระเป๋า และ ร้านเครื่องส าอาง ทั้ง Local Brand และ 

Inter Brand รวมถึงร้านกาแฟ และ ภัตตาคารที่ตกแต่งอย่างน่ารัก
เพ่ือเอาใจวัยรุ่น 

Myeongdong Market

ค่ า  : บริการอาหารท่าน ณ ภัตตาคาร           
บริการท่านด้วย BUFFET KING CRAB

“บุฟเฟ่ต์ขาปู” พร้อมบริการอาหารของเกาหลี ญี่ปุ่น 
จ าพวก ซูชิหน้าต่างๆ อูด้ง ฯลฯ และจีน ตามแต่ท่าน
เลือกสรร ผลไม้ตามฤดูกาล และของหวานที่ตกแต่งไว้
อย่างสวยงาม พร้อมเครื่องดื่มชาพื้นเมือง น้ าผลไม้
ตามฤดูกาล 



ที่พัก
THE SHILLA HOTEL 

หรือเทียบเท่า
ห้องพักหรูหราแห่งหน่ึงในใจกลางกรุงโซล ตกแต่งทันสมัยด้วยโทนสีอบอุ่น อย่างสวยงาม 

เหมาะแก่การพักผ่อน



DAY 4 เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

น าท่านเดินทางเข้าสู่ ...  

น าท่านชมดอกซากุระ ตลอดริมเส้นทาง ท่ีบริเวณแม่น้ าฮัน

Changdeokgung Palace เป็นพระราชวังล าดับที่สอง ถูกสร้างต่อจากพระราชวัง
เคียงบกกุง (Gyeongbukgung Palace) ในปี ค.ศ. 1405 และมีความส าคัญในการเป็นที่พ านัก
ของพระมหากษัตริย์หลายพระองค์ในสมัยราชวงศ์โชซอน (Joseon) และยังเป็น 1 ใน 5 ของ

พระราชวังส าคัญที่ยังคงรักษาไว้ 

กาโรซูกิล (ถนนอาร์ตสุดฮิปที่เกาหลี) ถนนที่เต็มไปด้วยต้นไม้สองข้างทาง ซึ่งก็
คือเจ้าต้นกิงโกะ (Ginkgo) หรือต้นแปะก๊วย โดยมีความยาวของถนนประมาณ 700 เมตร ถนน
เส้นน้ีอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นหูมือใหม่หัดเท่ียวเกาหลีซักเท่าไหร่ แต่ขอบอกว่าหนุ่มสาวแดนโสมเขา
รู้จักกันเป็นอย่างดี เพราะเป็นถนนที่มีครบทุกรส ทั้งร้านเสื้อผ้า รองเท้า เครื่องประดับ ในแบบที่
เรียกว่าฮิป สุดๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นร้านของเหล่านักออกแบบที่มีชื่อเสียงและนักออกแบบอิสระ
รุ่นใหม่ของเกาหลีไปจนถึงสินค้าแบรนด์เนม

เที่ยง บริการอาหารท่านด้วย จิมดัก เป็นเมนูอาหารเกาหลีพื้นเมืองดั้งเดิม

วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน 2562



นัมซานทาวเวอร์ อีกหนึ่งสัญลักษณ์ส าคัญของกรุงโซล ท่านจะได้
ขึ้นลิฟท์สู่จุดชมวิวด้านบนหอคอย ด้านบนมีไฮไลท์ส าคัญเป็นสถานที่ 
“คล้องกญุแจคู่รัก” ที่ท่านสามารถถ่ายภาพกับคู่รัก หรือ ครอบครัว
ของท่านไว้เป็นที่ระลึก

ค่ า : บริการอาหารท่าน ณ ภัตตาคาร 

ที่พัก
THE SHILLA HOTEL 

หรือเทียบเท่า
ห้องพักหรูหราแห่งหน่ึงในใจกลางกรุงโซล ตกแต่งทันสมัยด้วยโทน

สีอบอุ่น อย่างสวยงาม เหมาะแก่การพักผ่อน



DAY 5 เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

พระราชวังถ็อกซูกุง (Deoksugung Palace) ตั้งอยู่ที่หัวมุมสี่แยกใจ
กลางเมืองที่คึกคักที่สุดของกรุงโซล ซึ่งเป็นเพียงพระราชวังแห่งเดียวที่
ล้อมรอบด้วยอาคารสไตล์ตะวันตกที่เพิ่มความเป็นเอกลักษณ์ของทิวทัศน์ได้ 
เป็นพระราชวังที่เล็กที่สุดในบรรดา 5 พระราชวังของเกาหลี มีจุดเด่นคือ
อาคารภายในพระราชวังนั้นเป็นการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมเกาหลีและ
วัฒนธรรมตะวันตก

ถนนอินซาดง ถนนสายวัฒนธรรม  เป็นสถานที่ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง มีทั้ง
สินค้าเก่าและดั้งเดิมจ าหน่าย รวมทั้งเต็มไปด้วยแกลลอรี่มากมาย ซึ่งมีทั้งศิลปะ
ภาพวาดแบบดั้งเดิม และศิลปะแบบพื้นบ้าน เรียกได้ว่าที่นี่คือศูนย์รวมของศิลปะ
เลยก็ว่าได้

วันจันทร์ที่ 15 เมษายน 2562



ฮันจองซกิ เป็นมื้อเต็มโต๊ะที่จัดอาหารมาเป็นชุด จุดก าเนิดอยู่ที่ในวังหรือ
บ้านปกติจะเริ่มต้นเสิร์ฟจานเรียกน าย่อยเป็นของเย็น ตามด้วยพวกข้าวต้ม
หรือโจ๊ก ต่อด้วยอาหารจานหลักซึ่งมีทั้งของต้ม ของทอด ของย่าง 
ของนึงหรือของหมัก รวมถึงหม้อไฟ และปิดท้ายด้วยเครื่องดื่มของหวาน
พื้นเมือง หรือของหวานอื่นๆ ซึ่งชุดอาหารที่เสิร์ฟนั้นจะแตกต่างกันไปตาม
ฤดูกาลและภูมิภาค

HANJEONGSIK

มื้อเที่ยง บริการอาหารท่านด้วย...



จากนั้นน าท่านสู.่..... สนามบินอินซอน ประเทศเกาหลีใต้
21.25 น.   เดินทางกลับสู่ประเทศไทย ด้วยเที่ยวบิน TG 655 พร้อมรับการบรกิารอาหารและเครื่องดื่ม
จากพนักงานต้อนรับของสายการบนิไทย
01.20 น.   เพียงชั่วครู่บินลงสู่ภาคพืน้สนามบนิสุวรรณภูม ิพรอ้มกบัความรู้สึกสุดแสนพเิศษและ
ประทับใจกับการทอ่งเที่ยวที่ทางลีลาวดีตั้งใจมอบให้ 

ลีลา ... ที่เป็นตัวคุณ
ลีลาวดี ฮอลิเดย์

ซุปเปอร์มาเกต็  แหล่งละลายเงินวอนแห่งสุดท้ายของการเดินทาง หากท่านที่ก าลังหาของฝากที่นี่ถือว่ามีครบทั้งหมดทั้ง
สาหร่ายรสต่างๆ มาม่าเกาหลี ขนมช็อคโกแลต อุปกรณ์เครื่องเงินเครื่องส าอาง เสื้อผ้า และ อื่นๆ



ประเภทผู้เดินทาง ลูกค้าปกติ สมาชิกบัตรหลัก สมาชิกบัตรเสริม
ผู้ใหญ่
เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1ท่าน)
เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม )
เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม )
พักเดี่ยวเพิ่ม
มีตั๋วแล้ว (ผู้ใหญ่)ลด

79,900.-
78,900.-
77,900.-
76,900.-
20,000.-
19,000.-

77,900.-
76,900.-
75,900.-
74,900.-
20,000.-
19,000.-

78,900.-
77,900.-
76,900.-
75,900.-
20,000.-
19,000.-

**อตัราคา่บรกิาร ส าหรบัจ านวนผูเ้ดนิทางตามทีก่ าหนด 
หากมจี านวนไมค่รบ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเพิม่คา่บรกิาร เดินทาง 10-14 ท่าน เพิ่มทา่นละ 8,000.-**

อัตราค่าบริการ

ประเภทผู้เดินทาง สมาชิกบัตรหลกั สมาชิกบัตรเสรมิ
ผู้ใหญ่
เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1ท่าน)
เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม )
เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม )
พักเดี่ยวเพิ่ม
มีตั๋วแล้ว (ผู้ใหญ่)

779
769
759
749
200
589

779
769
759
749
200
589

คะแนนสะสมส าหรบัสมาชกิ



อัตรานี้รวม
• ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ โดยสายการบินที่ระบุตามรายการ พร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
• ค่าโรงแรมที่พัก 3 คืน (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
• ค่ารถรับส่งระหว่างน าเท่ียว, ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
• ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ได้ระบุในรายการ, ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่ม,ี 
• มัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯที่คอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
• ค่าประกันอุบัติเหตุตลอดการเดินทาง ในวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุในวงเงิน 300,000 บาท

อัตรานีไ้ม่รวม
• ค่าท าหนังสือเดินทาง
• ค่าน้ าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินก าหนด ( 30 กิโลกรัมต่อท่าน )
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%





หมายเหตุและเงื่อนไขในการรับบริการ
•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรั่บทา่นผู้ เดนิทางท่ีเคยเดนิทางแล้วมีประวตัคิวามประพฤตไิมน่า่รัก หรือมีพฤตกิรรมเป็นท่ีรังเกียจของคนสว่นใหญ่ เชน่ ไมรั่กษาเวลา, พดูจาหยาบคาย,
ด่ืมสรุาบนรถ, ก่อเสียงร าคาญรบกวนผู้ อ่ืน, หรือพยายามสร้างความวุน่วายในคณะทวัร์ ฯลฯ ทัง้นีเ้พ่ือความสขุของคณะผู้ เดนิทางสว่นใหญ่

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรั่บทา่นผู้ เดนิทางท่ีมีอายคุรรภ์เกิน 4 เดือน ทัง้นีเ้พ่ือความปลอดภยัของทา่นผู้ เดนิทางและทารกในครรภ์

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรั่บทา่นผู้ เดนิทางท่ีมีความประสงค์จะลกัลอบเข้าประเทศอ่ืนเพ่ือไปท างาน หรือเพ่ือการอ่ืนใดอนัมิใชก่ารทอ่งเท่ียว

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาให้หรือไมใ่ห้บริการแก่ทา่นท่ีต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทวัร์เพ่ือหาข้อสรุปร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภยั
เพราะบางเส้นทางอาจไมส่ะดวกในการเดนิทางส าหรับทา่นท่ีต้องใช้รถเข็น ยกเว้นทวัร์คณะสว่นตวั
•
•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาให้หรือไมใ่ห้บริการแก่ทา่นท่ีมีเดก็ทารกอายตุ ่ากวา่ 2 ขวบ ร่วมเดนิทางไปด้วย (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทวัร์เพ่ือหาข้อสรุปร่วมกนั) 
โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภยัเพราะเดก็เล็กอาจงอแงรบกวนผู้ เดนิทางทา่นอ่ืน ยกเว้นทวัร์คณะสว่นตวั

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาให้หรือไมใ่ห้บริการแก่ทา่นท่ีเป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนกับวชในบางรายการทวัร์หรือบางเส้นทาง ยกเว้นทวัร์คณะสว่นตวั

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกสิทธิประโยชน์ของทา่นท่ีจองทวัร์ไว้แล้ว แตไ่มช่ าระเงินมดัจ าภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ให้แก่ลกูค้าทา่นตอ่ไปท่ีแจ้งช่ือรอไว้ ทัง้นีเ้พ่ือประโยชน์ของผู้
ร่วมเดนิทางทา่นอ่ืน

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดนิทางในกรณีท่ีมีผู้ เดนิทางต ่ากวา่ 15 ทา่น โดยจะแจ้งให้ผู้ เดนิทางทราบลว่งหน้าก่อนเดนิทางไมน้่อยกว่า 15 วนั และยินดีจะจดัหาคณะ
ทวัร์อ่ืนทดแทนหากทา่นต้องการ

•ในกรณีท่ีทา่นยกเลิกการเดนิทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหกัเงินคา่ใช้จา่ย 
โดย หากยกเลิกก่อนเดนิทาง 21 วนั ขอหกัร้อยละ 50 ของอตัราคา่บริการ

หากยกเลิกก่อนเดนิทาง 14 วนั ขอหกัร้อยละ 100 ของอตัราคา่บริการ

•ในกรณีท่ีทา่นขอเปล่ียนตวัผู้ เดนิทาง โดยสามารถขอวีซา่ได้ทนัภายในก าหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคดิคา่ใช้จา่ยเพิ่ม เฉพาะคา่ธรรมเนียมในการย่ืนวีซา่และคา่เปล่ียน
ช่ือตัว๋เคร่ืองบนิเทา่นัน้ เว้นแตต่ัว๋เคร่ืองบนิท่ีไมอ่นญุาตให้เปล่ียนช่ือหรือคืนตัว๋



• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นคา่ธรรมเนียมการย่ืนวีซา่ในทกุกรณี หากมีการย่ืนวีซา่แล้ว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรั่บผิดชอบตอ่การท่ีทา่นถกูปฏิเสธไมใ่ห้เดนิทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อนัเน่ืองมาจากเหตผุลสว่นตวัของทา่นผู้ เดนิทาง เชน่ เอกสารการเดนิทางไมถ่กูต้อง, พกพาสิ่งของผิด
กฎหมาย หรือมีความประพฤตสิอ่ไปในทางเส่ือมเสีย รวมถึงการท่ีมิได้เดนิทางเพราะเหตภุยัธรรมชาต ิหรือการยกเลิกเท่ียวบนิ

• ส าหรับทา่นผู้ เดนิทางท่ีประสงค์จะซือ้ตัว๋เคร่ืองบนิภายในประเทศเพิ่มเตมิ ( นอกเหนือจากรายการตามทวัร์ ) หรือด าเนินการใด ๆ ท่ีก่อให้เกิดคา่ใช้จา่ย กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน เพ่ือขอค ายืนยนั
ส าหรับการออกเดนิทางของทวัร์นัน้ๆ หากทา่นผู้ เดนิทางซือ้ตัว๋หรือช าระคา่ใช้จา่ยใด ๆ ไป โดยไมไ่ด้รับการยืนยนัดงักลา่ว แล้วตอ่มาทัวร์นัน้ ๆ ไมส่ามารถออกเดนิทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่
รับผิดชอบส าหรับคา่ใช้จา่ยท่ีเกิดขึน้

• บริษัทฯ จะสง่ก าหนดการทอ่งเท่ียว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ทา่นก่อนการเดนิทางไมน้่อยกวา่ 10 วนั หากทา่นเห็นวา่รายการทอ่งเท่ียวดงักลา่วไมต่รงตามความประสงค์ของทา่น ไม่วา่จะเป็นเพราะการ
เปล่ียนแปลงของโรงแรมท่ีพกั หรือการปรับเปล่ียนรายการทอ่งเท่ียวใด ๆ  ทา่นมีสิทธ์ิขอยกเลิกการเดนิทางได้เป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษทัฯ ทราบก่อนออกเดนิทางไมน้่อยกวา่ 5 วนั หากทา่นยืนยนัจะ
ออกเดนิทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยตุ ิเว้นแต ่ในกรณีท่ีเกิดเหตจุ าเป็นหรือสดุวิสยั อาทิ การลา่ช้าของสายการบนิ, การนดัหยดุงาน, การประท้วง, การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ อบุตัเิหตุ
, ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทัง้นีเ้พ่ือค านงึถึงความปลอดภยั และรักษาผลประโยชน์ของทา่นให้ได้มากท่ีสดุ

• สถานท่ีทอ่งเท่ียวท่ีระบใุนรายการได้รวมคา่เข้าชมไว้แล้ว หากในวนัเดนิทาง สถานท่ีทอ่งเท่ียวดงักลา่วปิดท าการ  บริษัทฯ จะคืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ทา่นตามท่ีระบไุว้ในเอกสารของสถานท่ีนัน้ ๆ หรือจะสลบั
ปรับเปล่ียนรายการเพ่ือให้ทา่นสามารถเข้าชมได้   แตใ่นกรณีท่ีมีเหตลุา่ช้าหรือเหตอ่ืุนใดเกิดขึน้ระหวา่งการเดนิทางท าให้ทา่นไมส่ามารถเข้าชมสถานท่ีทอ่งเท่ียวดงักลา่วได้ โดยมิใชค่วามผิดของบริษัทฯ 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินคา่เข้าชมให้แก่ทา่น

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรั่บผิดชอบตอ่การสญูหายหรือเสียหายอยา่งใด ๆ อนัเกิดขึน้แก่ทรัพย์สินของทา่น อนัเน่ืองจากการโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตวันกัทอ่งเท่ียวเอง

• ของก านลัตา่ง ๆ ท่ีบริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ามี ) เชน่ กระเป๋าเดนิทาง ไมส่ามารถหกัทอนเป็นสว่นลดเป็นตวัเงินได้ โดยทา่นสามารถเลือกใช้ของก านลัดงักลา่วในขณะร่วมเดนิทางไปกับคณะทวัร์หรือไมก็่ได้ตาม
อธัยาศยั

• ต าแหนง่ท่ีนัง่บนเคร่ืองบนิเป็นไปตามเง่ือนไขตัว๋เคร่ืองบนิแบบหมูค่ณะของสายการบนิตา่ง ๆ  บริษัทฯ  ไมส่ามารถเลือกต าแหนง่ท่ีนัง่ได้เอง ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะพยายามจดัท่ีนัง่ให้แก่ทา่นและครอบครัวตามความ
เหมาะสมให้ดีท่ีสดุภายใต้ลกัษณะต าแหนง่ท่ีนัง่แบบหมูค่ณะท่ีสายการบินจดัให้มา

• บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีท่ีได้ให้บริการแก่ทา่นผู้ เดนิทางท่ีเช่ือมัน่ในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึง่ประสงค์จะเดนิทางไปทอ่งเท่ียวพกัผอ่นแบบหมูค่ณะ และเข้าใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวฒันธรรมของ
ประเทศท่ีทา่นได้เดนิทางไป

• เม่ือท่านจองทัวร์และช าระมัดจ าแล้ว หมายถงึท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจ้งแล้วข้างต้น


