Leela Korea Grand Seoul
กำหนดวันเดินทำง : วันที่ 12-16 เมษำยน 2561

DAY 1
เดินทางเข้าสู่ห้วงเวลาแห่งความสุขอย่างสมบูรณ์แบบ
บินลัดฟ้าด้วย “สายการบินไทย”

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.

DAY

วันที่สอง ... ของการเดินทาง
06.35น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต้

2

หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากรเรียบร้อยแล้ว

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

Heyri Art Valley

คือศูนย์รวมผลงานการออกแบบของศิลปินทั่วทุก
แขนง ไม่ว่าจะเป็น จิตรกรรประติมากรรมนักคิด นักเขียนฯ ซึ่งใช้สถานที่
แห่งนี้เป็นสตูดิโอและแกลลอรีในการสร้างและนาเสนอผลงาน จะว่าไปที่นี่ก็
เปรียบดัง “เมืองแห่งศิลปะ”นั่นเอง เพราะไม่ว่าจะมองไปทางไหน ก็จะมีกลิ่น
อายของศิลปะกระจายอยู่เต็มไปหมด ไม่ว่าจะเป็นป้ายบอกทาง ตู้ไฟฟ้า ถนน
ไปจนถึงอาคารต่างๆ ซึ่งมีการออกแบบที่ดูแปลกตา มีเอกลักษณ์ และไม่
เหมือนใคร

เที่ยง บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร ด้วย โอซัมบุลโกกิ

SHOPPING
HONGDAE
ย่านช้อปปิ้งบริเวณด้านหน้าของมหาวิทยาลัย
ฮงอิก (Hongik University) จึงเป็นศูนย์รวม
วัยรุ่นและเด็กมหาวิทยาลัย ทั้งยังเป็นอีกหนึ่ง
เส้นทางที่มีบรรยากาศโรแมนติก ประกอบด้วย
ร้านกาแฟที่เป็นเอกลักษณ์ แกลเลอรี่ ร้านค้า
จาหน่ายสินค้าแฟชั่นคลับ ตลาดศิลปะ
ค่า บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร ด้วย SAMGYETANG

ที่พัก

THE SHILLA HOTEL
หรือเทียบเท่า
ห้องพักหรูหราแห่งหนึ่งในใจกลางกรุงโซล ตกแต่งทันสมัยด้วยโทนสีอบอุ่น อย่างสวยงาม
เหมาะแก่การพักผ่อน

DAY 3

เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

นาท่านเดินทางเข้าสู่ ...

LOTTE WORLD
สวนสนุกขนาดใหญ่แห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ที่เขตชัมซิล (Jamsil) ในเมืองโซล ที่นี่มีทั้งสวนสนุก
ในร่มและโซนสวนสนุกกลางแจ้ง มีเครื่องเล่นประมาณ 40 อย่างรวมถึง Gyro Drop ขบวน
พาเหรดต่าง ๆ พบกับการแสดงมากมายที่ถูกจัดขึ้นสองครั้งต่อวัน

DONGDAEMUN DESIGN PLAZA
Dongdaemun Design Plaza ที่นี่คือ Art Exhibition Hall หรือ
สถานที่ที่ไว้จัดแสดงงานศิลปะ อีเวนท์ การประชุม หรือ
นิทรรศการต่างๆ มีร้านช้อปปิ้งดีไซน์เก๋ไก๋และร้านอาหารอยู่ด้านใน

เที่ยง : บริการอาหารท่านด้วย KALBI หรือ ที่ชาวเกาหลี

เรียกว่า “คาลบีชกิ ตัง” นาเนื้อหมูที่หมักเครื่องปรุงจนเนื้อนุ่มแล้ว
นามาย่างบนแผ่นโลหะ เมื่อเห็นว่าเริ่มสุกแล้ว ทางร้าน จะมี
อุปกรณ์สาคัญ คือ กรรไกร ไว้นามาใช้ตัดเนื้อหมูเป็นชิ้นพอดีคา
ทานพร้อมกับเครื่องเคียงจาพวก กระเทียม กิมจิ หัวไช้ท้าวดอง
ซุปสาหร่าย ผักสดต่างๆ และ ข้าวสวยร้อนๆ

“ตลาดเมียงดง” ศูนย์รวมแฟชั่นของวัยรุ่นชาวเกาหลีที่เต็มไปด้วยสีสัน
จากการแต่งกาย และ จากตึกสูงที่ตั้งอยู่โดยรอบ ระหว่างทางเต็มไปด้วยร้านเสื้อผ้า
เครื่องประดับ รองเท้า กระเป๋า และ ร้านเครื่องสาอาง ทั้ง Local Brand และ
Inter Brand รวมถึงร้านกาแฟ และ ภัตตาคารที่ตกแต่งอย่างน่ารัก
เพื่อเอาใจวัยรุ่น

ค่า : บริการอาหารท่าน ณ ภัตตาคาร
บริการท่านด้วย BUFFET KING CRAB
“บุฟเฟ่ต์ขาปู” พร้อมบริการอาหารของเกาหลี ญี่ปุ่น
จาพวก ซูชิหน้าต่างๆ อูด้ง ฯลฯ และจีน ตามแต่ท่าน
เลือกสรร ผลไม้ตามฤดูกาล และของหวานที่ตกแต่งไว้
อย่างสวยงาม พร้อมเครื่องดื่มชาพื้นเมือง
น้าผลไม้ตามฤดูกาล

ที่พัก

THE SHILLA HOTEL
หรือเทียบเท่า
ห้องพักหรูหราแห่งหนึ่งในใจกลางกรุงโซล ตกแต่งทันสมัยด้วยโทนสีอบอุ่น อย่างสวยงาม
เหมาะแก่การพักผ่อน

DAY 4

เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

นาท่านเดินทางเข้าสู่ ...

Changdeokgung Palace เป็นพระราชวังลาดับที่สอง ถูกสร้างต่อจากพระราชวัง
เคียงบกกุง (Gyeongbukgung Palace) ในปี ค.ศ. 1405 และมีความสาคัญในการเป็นที่พานัก
ของพระมหากษัตริย์หลายพระองค์ในสมัย ราชวงศ์โชซอน (Joseon) และยังเป็น 1 ใน 5 ของ
พระราชวังสาคัญที่ยังคงรักษาไว้

Cherry blossom at yeouido street
นาท่านชมดอกซากุระ ตลอดริมเส้นทาง ที่บริเวณแม่น้าฮัน

เที่ยง

บริการอาหารท่านด้วย จิมดัก เป็นเมนูอาหารเกาหลีพื้นเมืองดั้งเดิม

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

ค่า : บริการอาหารท่าน ณ ภัตตาคาร

ที่พัก

THE SHILLA HOTEL
หรือเทียบเท่า

ห้องพักหรูหราแห่งหนึ่งในใจกลางกรุงโซล ตกแต่งทันสมัยด้วยโทน
สีอบอุ่น อย่างสวยงาม เหมาะแก่การพักผ่อน

SeoulTower หรือ นัม ซานทาวเวอร์ อีกหนึ่งสัญลักษณ์
สาคั ญ ของกรุ ง โซล ท่า นจะได้ ขึ้ น ลิ ฟ ท์ สู่ จุ ดชมวิ ว ด้ า นบนหอคอย
ด้ า นบนมี ไ ฮไลท์ ส าคั ญ เป็ น สถานที่ “คล้ อ งกุ ญ แจคู่ รั ก ” ที่ ท่ า น
สามารถถ่ายภาพกับคู่รัก หรือ ครอบครัวของท่านไว้เป็นที่ระลึก

DAY 5

เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

พระราชวังถ็อกซูกุง (Deoksugung Palace) ตั้งอยู่ที่หัวมุมสี่แยกใจ
กลางเมืองที่คึกคักที่สุดของกรุ งโซล ซึ่ งเป็นเพี ยงพระราชวังแห่งเดียวที่
ล้อมรอบด้วยอาคารสไตล์ตะวันตกที่เพิ่มความเป็นเอกลักษณ์ของทิวทัศน์ได้
เป็นพระราชวังที่เล็กที่สุดในบรรดา 5 พระราชวังของเกาหลี มีจุดเด่นคือ
อาคารภายในพระราชวังนั้นเป็นการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมเกาหลีและ
วัฒนธรรมตะวันตก

ถนนอินซาดง ถนนสายวัฒนธรรม เป็นสถานที่ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง มีทั้ง
สินค้าเก่าและดั้งเดิมจาหน่าย รวมทั้งเต็มไปด้วยแกลลอรี่มากมาย ซึ่งมีทั้งศิลปะ
ภาพวาดแบบดั้งเดิม และศิลปะแบบพื้นบ้าน เรียกได้ว่าที่นี่คือศูนย์รวมของศิลปะ
เลยก็ว่าได้

มื้อเทีย่ ง

บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร ด้วยเมนู HANJUNGSIK

ซุปเปอร์มาเก็ต แหล่งละลายเงินวอนแห่งสุดท้ายของการเดินทาง หากท่านที่กาลังหาของฝากที่นี่ถือว่ามีครบทั้งหมดทั้ง
สาหร่ายรสต่างๆ มาม่าเกาหลี ขนมช็อคโกแลต อุปกรณ์เครื่องเงินเครื่องสาอาง เสื้อผ้า และ อื่นๆ

จากนั้นนาท่านสู.่ ..... สนามบินอินซอน ประเทศเกาหลีใต้
21.25 น. เดินทางกลับสู่ประเทศไทย ด้วยเที่ยวบิน TG 657 พร้อมรับการบริการอาหารและเครื่องดื่ม
จากพนักงานต้อนรับของสายการบินไทย
01.20 น. เพียงชั่วครู่บินลงสู่ภาคพืน้ สนามบินสุวรรณภูมิ พร้อมกับความรู้สึกสุดแสนพิเศษและ
ประทับใจกับการท่องเที่ยวที่ทางลีลาวดีตั้งใจมอบให้

ลีลา ... ที่เป็นตัวคุณ
ลีลาวดี ฮอลิเดย์

ประเภทผู้เดินทาง

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่
เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1ท่าน)
เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม )
เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม )
พักเดี่ยวเพิ่ม
มีตั๋วแล้ว (ผู้ใหญ่)ลด

ลูกค้าปกติ
74,900.73,900.72,900.71,900.20,000.19,500.-

สมาชิกบัตรหลัก สมาชิกบัตรเสริม
72,900.71,900.70,900.69,900.20,000.19,500.-

73,900.72,900.71,900.70,900.20,000.19,500.-

**อัตราค่าบริการ สาหรับจานวนผูเ้ ดินทางตามทีก่ าหนด
หากมีจานวนไม่ครบ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิใ์ นการเพิม่ ค่าบริการ เดินทาง 10-14 ท่าน เพิ่มท่านละ 8,000.-**

คะแนนสะสมสาหรับสมาชิก
ประเภทผู้เดินทาง

ผู้ใหญ่
เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1ท่าน)
เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม )
เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม )
พักเดี่ยวเพิ่ม
มีตั๋วแล้ว (ผู้ใหญ่)

สมาชิกบัตรหลัก
729
719
709
690
590
490

สมาชิกบัตรเสริม
729
719
709
690
590
490

อัตรานี้รวม
• ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ โดยสายการบินที่ระบุตามรายการ พร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
• ค่าโรงแรมที่พัก 3 คืน (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
• ค่ารถรับส่งระหว่างนาเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
• ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ได้ระบุในรายการ, ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่ม,ี
• มัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯที่คอยอานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
• ค่าประกันอุบัติเหตุตลอดการเดินทาง ในวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุในวงเงิน 300,000 บาท
อัตรานีไ้ ม่รวม
• ค่าทาหนังสือเดินทาง
• ค่าน้าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกาหนด ( 30 กิโลกรัมต่อท่าน )
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

หมายเหตุและเงื่อนไขในการรับบริการ
•บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่เคยเดินทางแล้ วมีประวัตคิ วามประพฤติไม่นา่ รัก หรื อมีพฤติกรรมเป็ นที่รังเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย,
ดื่มสุราบนรถ, ก่อเสียงราคาญรบกวนผู้อื่น, หรื อพยายามสร้ างความวุน่ วายในคณะทัวร์ ฯลฯ ทังนี
้ ้เพื่อความสุขของคณะผู้เดินทางส่วนใหญ่

•บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน ทังนี
้ ้เพื่อความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและทารกในครรภ์
•บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้ าประเทศอื่นเพื่อไปทางาน หรื อเพื่อการอื่นใดอันมิใช่การท่องเที่ยว
•บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้ หรื อไม่ให้ บริ การแก่ทา่ นที่ต้องใช้ รถเข็น (กรุณาแจ้ งให้ บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์ เพื่อหาข้ อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้ องกราบขออภัย
เพราะบางเส้ นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางสาหรับท่านที่ต้องใช้ รถเข็น ยกเว้ นทัวร์ คณะส่วนตัว
•
•บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้ หรื อไม่ให้ บริ การแก่ทา่ นที่มีเด็กทารกอายุต่ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้ วย (กรุณาแจ้ งให้ บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์ เพื่อหาข้ อสรุปร่วมกัน)
โดยบริษัทฯ ต้ องกราบขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผู้เดินทางท่านอื่น ยกเว้ นทัวร์ คณะส่วนตัว
•บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้ หรื อไม่ให้ บริ การแก่ทา่ นที่เป็ นพระภิกษุสงฆ์หรื อนักบวชในบางรายการทัวร์ หรื อบางเส้ นทาง ยกเว้ นทัวร์ คณะส่วนตัว
•บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านที่จองทัวร์ ไว้ แล้ ว แต่ไม่ชาระเงินมัดจาภายในระยะเวลาที่กาหนด ให้ แก่ลกู ค้ าท่านต่อไปที่แจ้ งชื่อรอไว้ ทังนี
้ ้เพื่อประโยชน์ของผู้
ร่วมเดินทางท่านอื่น
•บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผ้ เู ดินทางต่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้ งให้ ผ้ เู ดินทางทราบล่วงหน้ าก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะ
ทัวร์ อื่นทดแทนหากท่านต้ องการ
•ในกรณีที่ทา่ นยกเลิกการเดินทาง บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินค่าใช้ จา่ ย
โดย
หากยกเลิกก่อนเดินทาง 21 วัน ขอหักร้ อยละ 50 ของอัตราค่าบริการ
หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วัน ขอหักร้ อยละ 100 ของอัตราค่าบริการ
•ในกรณีที่ทา่ นขอเปลี่ยนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซา่ ได้ ทนั ภายในกาหนดเวลา บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้ จา่ ยเพิ่ม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซา่ และค่าเปลี่ยน
ชื่อตัว๋ เครื่ องบินเท่านัน้ เว้ นแต่ตวั๋ เครื่ องบินที่ไม่อนุญาตให้ เปลี่ยนชื่อหรื อคืนตัว๋

• บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมการยื่นวีซา่ ในทุกกรณี หากมีการยื่นวีซา่ แล้ ว
• บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการที่ทา่ นถูกปฏิเสธไม่ให้ เดินทางเข้ าหรื อออกจากประเทศใด ๆ อันเนื่องมาจากเหตุผลส่วนตัวของท่านผู้เดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถกู ต้ อง, พกพาสิ่งของผิด
กฎหมาย หรื อมีความประพฤติสอ่ ไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงการที่มิได้ เดินทางเพราะเหตุภยั ธรรมชาติ หรื อการยกเลิกเที่ยวบิน
• สาหรับท่านผู้เดินทางที่ประสงค์จะซื ้อตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ ) หรื อดาเนินการใด ๆ ที่ก่อให้ เกิดค่าใช้ จา่ ย กรุณาแจ้ งให้ บริษัทฯ ทราบก่อน เพื่อขอคายืนยัน
สาหรับการออกเดินทางของทัวร์ นนๆ
ั ้ หากท่านผู้เดินทางซื ้อตัว๋ หรื อชาระค่าใช้ จา่ ยใด ๆ ไป โดยไม่ได้ รับการยืนยันดังกล่าว แล้ วต่อมาทัวร์ นนั ้ ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่
รับผิดชอบสาหรับค่าใช้ จา่ ยที่เกิดขึ ้น
• บริษัทฯ จะส่งกาหนดการท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้ แก่ทา่ นก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเห็นว่ารายการท่องเที่ยวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่วา่ จะเป็ นเพราะการ
เปลี่ยนแปลงของโรงแรมที่พกั หรื อการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวใด ๆ ท่านมีสิทธิ์ขอยกเลิกการเดินทางได้ เป็ นกรณีพิเศษ โดยแจ้ งให้ บริษทั ฯ ทราบก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า 5 วัน หากท่านยืนยันจะ
ออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็ นยุติ เว้ นแต่ ในกรณีที่เกิดเหตุจาเป็ นหรื อสุดวิสยั อาทิ การล่าช้ าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้ วง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบตั เิ หตุ
, ปัญหาการจราจร ฯลฯ บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทังนี
้ ้เพื่อคานึงถึงความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ ได้ มากที่สดุ
• สถานที่ทอ่ งเที่ยวที่ระบุในรายการได้ รวมค่าเข้ าชมไว้ แล้ ว หากในวันเดินทาง สถานที่ทอ่ งเที่ยวดังกล่าวปิ ดทาการ บริษัทฯ จะคืนเงินค่าเข้ าชมให้ แก่ทา่ นตามที่ระบุไว้ ในเอกสารของสถานที่นนั ้ ๆ หรื อจะสลับ
ปรับเปลี่ยนรายการเพื่อให้ ทา่ นสามารถเข้ าชมได้ แต่ในกรณีที่มีเหตุลา่ ช้ าหรื อเหตุอื่นใดเกิดขึ ้นระหว่างการเดินทางทาให้ ทา่ นไม่สามารถเข้ าชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวดังกล่าวได้ โดยมิใช่ความผิดของบริษัทฯ
บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าเข้ าชมให้ แก่ทา่ น
• บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรื อเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดขึ ้นแก่ทรัพย์สินของท่าน อันเนื่องจากการโจรกรรม และ/หรื อความประมาทจากตัวนักท่องเที่ยวเอง
• ของกานัลต่าง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ ามี ) เช่น กระเป๋ าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็ นส่วนลดเป็ นตัวเงินได้ โดยท่านสามารถเลือกใช้ ของกานัลดังกล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกับคณะทัวร์ หรื อไม่ก็ได้ ตาม
อัธยาศัย

• ตาแหน่งที่นงั่ บนเครื่ องบินเป็ นไปตามเงื่อนไขตัว๋ เครื่ องบินแบบหมูค่ ณะของสายการบินต่าง ๆ บริษัทฯ ไม่สามารถเลือกตาแหน่งที่นงั่ ได้ เอง ทังนี
้ ้บริษัทฯ จะพยายามจัดที่นงั่ ให้ แก่ทา่ นและครอบครัวตามความ
เหมาะสมให้ ดีที่สดุ ภายใต้ ลกั ษณะตาแหน่งที่นงั่ แบบหมูค่ ณะที่สายการบินจัดให้ มา
• บริษัทฯ ขอต้ อนรับและมีความยินดีที่ได้ ให้ บริการแก่ทา่ นผู้เดินทางที่เชื่อมัน่ ในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึง่ ประสงค์จะเดินทางไปท่องเที่ ยวพักผ่อนแบบหมูค่ ณะ และเข้ าใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของ
ประเทศที่ทา่ นได้ เดินทางไป
• เมื่อท่ านจองทัวร์ และชาระมัดจาแล้ ว หมายถึงท่ านยอมรับในข้ อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจ้ งแล้ วข้ างต้ น

