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วันแรก ... ของการเดินทาง... เข้าสู่ห้วงเวลาแห่งความสุขอย่างสมบูรณ์แบบลัดฟ้าด้วย “สายการบินไทย”

20.00 น. ลีลาวดี ฮอลิเดย์ เรียนเชิญท่านที่จุดนัด ประตูทางเข้า 2 เคาน์เตอร์ C พบกับเจ้าหน้าที่บริษัทลีลาวดี - ฝ่ายขาย 
ขออนุญาตสวัสดีทุกท่านดูแลความพร้อมด้านเอกสารรวมถึงส่งท่านเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งความสุข

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



วันที่สอง ... ของการเดินทาง   
06.55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต้  หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากรเรียบรอ้ยแล้ว 

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม BEST WESTERN INCHON

จากนั้นน าท่านสู่ พระราชวังเคียงบกกุง เป็นพระราชวังที่มีขนาดใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในกรุงโซล สร้างขึ้นในปี 1394 ในสมัยพระเจ้าแทโจ
ราชวงศ์โชซอน เดิมทีนั้นภายในพระราชวังมีอาคารและต าหนักต่างๆมากกว่า 200 หลัง แต่เมื่อมีการรุกรานของญี่ปุ่น 

อาคารส่วนใหญ่ก็ได้ถูกท าลายลงเหลืออยู่เพียงแค่ 10 หลังเท่านั้น ถือเป็นสัญลักษณแ์ละแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตของกรุงโซล 
และถ้าได้มาเที่ยวท่ามกลางแห่งฤดูใบไม้เปลี่ยนสีจะสวยงามมาก ๆ 



สู่ .. หมู่บ้านบุกชอนฮันอก หมู่บ้านดั้งเดิมของเกาหลีที่มี
ประวัติยาวนานที่น่าสนใจ หมู่บ้านแห่งนี้ประกอบด้วยตรอก
ซอกซอยอันเป็นที่ตั้งของบ้านแบบดั้งเดิมกว่าร้อยหลัง และ
เป็นที่เก็บรักษาสภาพแวดล้อมของเมืองไว้ เพื่อเป็นการบอก
เล่าประวัติศาสตร์ และเป็นมรดกทางวัฒนธรรมตั้งแต่สมัย
ราชวงศ์โชซอนที่มีอายุกว่า 600 ปี 

ซัมช็องดงกิล เป็นถนนที่ทอดยาวกว่า 3 กิโลเมตร จากถนนก าแพง
หินของ พระราชวังคย็องบก ไปจนถึงย่านซัมช็องดง ถนนแห่งนี้
เรียงรายไปด้วย บ้านเกาหลีแบบดั้งเดิม ซึ่งเรียกว่า ฮันอก ที่ได้รับ
การออกแบบ และปรับปรุงใหม่ ด้วยการผสมผสานกัน ระหว่างแบบ
ดั้งเดิมและแบบสมัยใหม่ได้อย่างลงตัว เพื่อสร้างบรรยากาศให้
สวยงาม, น่ารื่นรมย์ และไม่จ าเจ ให้ท่านถ่ายรูปเพื่อความประทับใจกับ
ความสวยงามของใบไม้สลับสีสันอย่างสวย 

SAMCHEONGDONG-GIL STREET

HANOK VILLAGE



บริการท่านด้วยไก่ตุ๋นโสม หรือ ซัมแกทัง
ของขึ้นชื่อตั้งแต่ยุคสมัยราชวงศ์โชซอนมีต้นต ารับมาจากในวัง 
เป็นเมนูอาหารเกาหลีที่นยิมทานเพื่อบ ารุงก าลังและเสริมสุขภาพ 

ซึ่งมีกรรมวิธีการประกอบอาหาร คือ ใช้ไก่ที่มีอายุ 45 วันพอดีมา
ใช้ในการตุ๋น โดยใส่ข้าว โสมอายุ 2 ปี พุทราแห้ง กระเทียม          

ลงไปในตัวไก่ จากนั้นน าไปต้ม จนสุกจึงน ามาเสิร์ฟท่านละ 1 ตัว 
พร้อมบริการท่านด้วยชา และ เหล้า 1 ถ้วย เพื่อให้อาหารมี

รสชาติมากยิ่งขึ้น

มื้อเที่ยง : บริการอาหารท่าน ณ ภัตตาคาร

SAMGYETANG



แล้วน าท่านสู่ DONDAEMUN DESIGN PLAZA หรือ DDP ให้
ท่านตื่นตาตื่นใจไปกับกลุ่มอาคารรูปทรงแปลกประหลาด ใจกลาง
กรุงโซล มีพื้นที่จัดนิทรรศการระดับโลกมากมาย รวมไปถึงการ
แสดงแสดงโชว์สินค้าต่าง ๆ และยังเป็นสถานที่ส าคัญส าหรับการ
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศอีกด้วย

จากนั้นน าท่านสู่ คลองช็องกเยช็อน ในบรรยากาศยามเย็น เป็นล า
ธารที่ ไหลผ่านใจกลางกรุงโซล เป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจที่
ทันสมัย และเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม ล าธารแห่งนี้มี
ความยาว 8.4 กิโลเมตร หรือ 5.2 ไมล์ มีจุดเริ่มต้นจากช็องกเย
พลาซ่า และไหลผ่านในใจกลางของกรุงโซล 

กลุ่มอาคารแปลกประหลาด ทงแดมุน ดีไซน์ พลาซ่า

CHEONGGYECHEON STREAM



SHABU 
SHABU

มื้อค่ า : บริการอาหาร
ท่านด้วยชุดเชตชาบูเกาหลี



THE SHILLA HOTEL หรือเทียบเท่า
ห้องพักหรูหราแห่งหนึ่งในใจกลางกรุงโซล ตกแต่งทันสมัยด้วยโทนสีอบอุ่น อย่างสวยงาม เหมาะแก่การพักผ่อน



วันที่สาม ... ของการเดินทาง   เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

น าท่านชม จิตรกรรมฝาผนังอีฮวา  เป็นหมู่บ้านศิลปะของโครงการ
นักซาน เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมในท้องถิ่นของหมู่บ้านแห่งนี้ให้ดี
ขึ้น ประกอบด้วยภาพวาดบนผนังจากศิลปิน 60 ท่าน นักท่องเที่ยวที่
เข้ามาแวะเวียนสามารถสนุกสนานไปกับการตามหาภาพวาด และ
ประติมากรรมในหมู่บ้าน

น าท่านชมวิวเมืองท่ามกลางแห่งฤดูใบไม้สีสันสวยงาม ณ 
SEOULTOWER อีกท่านจะ ได้ขึ้นลิฟท์สู่จุดชมวิวด้านบน
หอคอย ด้านบนมีไฮไลทส์ าคัญเป็นสถานที่ “คล้องกุญแจคู่รัก”

SEOUL TOWER

หมู่บ้านจิตรกรรมฝาผนังอีฮวา 



มื้อเที่ยง : บริการอาหารท่าน ณ ภัตตาคาร ด้วยเมนู 

พุ ล โ กกิ  อ า ห า รขึ้ น ชื่ อ ของ
เกาหลี หมูย่างต้นต ารับเกาหลี 
ด้ วยส่วนผสม น้ าลูกแพหรือ
น้ าตาล ซอสถั่วเหลือง กระเทียม-
สับ หัวหอมหั่นลูกเต๋า น้ ามันงา 
โดยจะน าเนื้อหมูชิ้นบาง ๆ แล้ว
หมักกับเครื่องปรุงต่าง ๆ ก่อน
น าไปย่าง



น าท่านขึ้นไปชมความสวยงามของใบไม้เปลี่ยนสีบน
สะพานลอยฟ้า แลนด์มาร์กแห่งใหม่กรุงโซล ถือเป็น
อีกหนึ่งสถานที่ เที่ยวใหม่ของเกาหลี ใต้  ที่ เกิดจากการ
ปรับปรุงทัศนียภาพ รื้อสะพานบางจุด แล้วปรับให้เป็นถนน
ลอยฟ้า ให้กลายเป็นสถานที่พักผ่อนส าหรับคนเกาหลี และ
นักท่องเที่ยวซึ่งสะพานนี้จะเป็นพื้นที่สีเขียว ที่เต็มไปด้วยต้นไม้
และดอกไม้กว่า 200 สายพันธุ์

น าท่านสู่ย่านช้อปปิ้ง ณ ตลาดเมียงดง ศูนย์รวมแฟชั่นของวัยรุ่น
ชาวเกาหลีที่เต็มไปด้วยสีสันจากการ แต่งกายและ  ตึกสูงที่ตั้งอยู่
โดยรอบ ระหว่างทางเต็มไปด้วยร้านเสื้อผ้า เครื่องประดับ รองเท้า 
กระเป๋า และ เครื่องส าอางทั้ง Local Brand และ Inter Brand
จากนั้นน าท่านสู่ COSMETIC SHOP เป็นศูนย์รวมของเครื่องส าอางของเกาหลี อาทิ ROJUKISS, 
LOTREE, ETUDE และอีกมากมายหลากหลายแบรนด์เนมที่น าเข้ามาจากทั่วโลกอิสระท่านเลือกซื้อได้ตาม
อัธยาศัย

มื้อค่ า : บริการอาหารท่าน ณ ภัตตาคาร 

Seoullo 7017

Myeong-dong



THE SHILLA HOTEL หรือเทียบเท่า
ห้องพักหรูหราแห่งหนึ่งในใจกลางกรุงโซล ตกแต่งทันสมัยด้วยโทนสีอบอุ่น อย่างสวยงาม เหมาะแก่การพักผ่อน



วันที่สี่ ... ของการเดินทาง   เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

KOREAN GINSENG นั้นนับว่าเป็นสมุนไพรขึ้นชื่ออย่างมากของเกาหลี
มาตั้งเเตโ่บราณเเลว้ เเละเป็นหนึ่งส่วนผสมของอาหารเกาหลีเเทบจะทุก
ชนิดเลยก็ว่าได้ ท าให้มันกลายเป็นสินค้าที่ขึ้นชื่อเเละหายากอย่างมากเลย
ทีเดียวในสมัยก่อน จนกลายเป็นหนึ่งในบรรณาการที่เกาหลีต้องส่งให้จีน
เป็นประจ าเลยทีเดียว เเละมันเป็นกระสายยาอย่างหนึ่งที่ส าคัญอย่างมาก

ของบรรดายาโบราณต่างๆ ของสูตรจีนเเละเกาหลี

จากนั้นน าท่านสู่ ถนนกาโรซูกิล เป็นถนนที่มีครบทุกรส ทั้งร้านเสื้อผ้า 
รองเท้า เครื่องประดับ ในแบบที่เรียกว่าฮิปยูนิคสุด ๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น
ร้านของเหล่านักออกแบบที่มีชื่อเสียงและนักออกแบบอิสระรุ่นใหม่ของ
เกาหลีไปจนถึงสินค้าแบรนด์เนม แล้วท่านก็ได้ชมใบไม้เปลี่ยนสีของต้น

แปะก๊วยที่มีใบสีเหลืองอร่ามสวยงาม



น าท่านสู่ ห้องสมุดแห่งใหมข่องเกาหลี
พยอลมาดัง โทซอควัน STARFIELD 

LIBRARY ห้องสมุดที่ได้รับความสนใจ
จากนักท่องเที่ยวทั้งชาวเกาหลีและ

ต่างชาติ เพราะถือว่าเป็นห้องสมุดขนาด
ใหญ่ มีการออกแบบและตกแต่งได้อย่าง
สวยงามแปลกตา ซึ่งมีหนังสือ ทั้งหมด

ในห้องสมุดจ านวน 50,000 เล่ม 
ถือเป็นคร้ังแรกที่มีการสร้างห้องสมุดใน

ห้างสรรพสินค้า
STARFIELD COEX MALL

STARFIELD LIBRARY



ฮันจองซิก เป็นมื้อเต็มโต๊ะที่จัดอาหารมาเป็นชุด จุดก าเนิดอยู่ที่ในวังหรือบ้านปกติจะ
เริ่มต้นเสิร์ฟจานเรียกน้ าย่อยเป็นของเย็น ตามด้วยพวกข้าวต้มหรือโจ๊ก ต่อด้วยอาหาร
จานหลักซึ่งมีทั้งของต้ม ของทอด ของย่าง ของนึ่งหรือของหมัก รวมถึงหม้อไฟ และ
ปิดท้ายด้วยเครื่องดื่มของหวานพื้นเมือง หรือของหวานอื่น ๆ ซึ่งชุดอาหารที่เสิร์ฟนั้นจะ
แตกต่างกันไปตามฤดูกาลและภูมิภาค 

H A N J E O N G S I K
มื้อเที่ยง บริการอาหารท่านด้วย...



น าท่านสู่ ย่านช้อปปิ้งบริเวณด้านหน้าของมหาวิทยาลัยฮงอิก
จึงเป็นศูนย์รวมเด็กวัยรุ่นและเด็กมหาวิทยาลัย เป็นอีกเส้นหนึ่งที่
มีบรรยากาศโรแมนติก อีกทั้งยังมีร้านกาแฟที่เป็นเอกลักษณ์ 
แกลเลอรี่ ร้านค้าจ าหน่ายสินค้าแฟชั่น คลับ ตลาดศิลปะ และ
ร้านอาหารที่น่าสนใจในหมู่วัยรุ่นอายุ 20-30 ปีที่นิยมมาเดินเล่น 
ให้อิสระท่านในการเลือกซื้อช้อปปิ้งเสื้อผ้า หรือจะแวะชิมร้าน
กาแฟเก๋ ๆ ในย่านนี้

น าท่านสู่ มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา เป็นมหาวิทยาลัยสตรี
ที่มีชื่อเสียง และมีความโดดเด่นของอาคารเรียนเป็น
อย่างมาก และที่น่าสนใจนั่นก็คือ เป็นสถานท่ีทีม่ีวิว

ทิวทัศน์ที่สวยงาม ช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีที่มกีารเปลี่ยนสี
ของใบไม้ที่สวยงามมาก ๆ

มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา 

HONGDAE



ค่ า : บริการท่านด้วย Jimdak รสชาติคล้ายพะโล้ แต่มีรสเค็มและ
เผ็ดกว่า ส่วนประกอบหลังคือไก่ วุ้นเส้น 

มันฝรั่งและน้ าซอสสูตรเฉพาะ

“JIMDAK”



THE SHILLA HOTEL หรือเทียบเท่า
ห้องพักหรูหราแห่งหนึ่งในใจกลางกรุงโซล ตกแต่งทันสมัยด้วยโทนสีอบอุ่น อย่างสวยงาม เหมาะแก่การพักผ่อน



วันที่ห้า ... ของการเดินทาง   เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

จากนั้นน าท่านสู่ DUTY FREE จุดช้อปปิ้งสินค้า
ปลอดภาษีนานาชนิดทั้งแบรนด์เนมต่างชาติ และ
สินค้าเกาหลี ที่รวมรวมไว้ให้คุณได้เลือกช้อปตามใจ
ชอบ

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ สวนฮานึล จุดเด่นของที่นี่
คือเป็นสวนที่ตั้งอยู่บนเนินเขาที่สูงที่สุดในบรรดา
สวนทั้ง 5 สวนภายในพื้นที่ของ สวนเวิลด์คัพพาร์ก
ซึ่ง เป็นสวนขนาดใหญ่ตั้ งอยู่หลัง สนามกีฬา
ซังนัมสเตเดี้ยม อดีตเคยใช้แข่งขันฟุตบอลโลกและ
ความพิเศษของสวนฮานึลยังใกล้ริมแม่น้ าฮัน ท าให้
สามารถชมวิวจากที่สูง มองออกไปเห็นสนามกีฬา
รูปทรงล้ ายุค หันไปอีกด้านก็เจอวิวแม่น้ า ลมเย็น
สบาย ๆ ท่ามกลางทุ่งหญ้าสีน้ าตาลพลิ้วไสวล้อลม 
สุดแสนโรแมนติก



จากน้ันน าท่านสู่จุดช้อปปิ้งเก็บตกก่อนกลับบ้าน ณ 
ฮุนไดเอ้าท์เลท (Hyundai Premium Outlet) แหล่งชอ้ปปิ้ง
สินค้าท่ีรวบรวมแบรนด์ดังต่างๆ ที่เต็มไปด้วยร้านแฟชั่นกว่า 

200 ร้าน ให้ท่านได้ช้อปปิ้งอย่างจุใจ

มื้อเที่ยง : บริการอาหารท่าน ณ ภัตตาคาร ด้วยเมนู LOBSTER SOUP  



21.20 น.   เดินทางกลับสู่ประเทศไทย ด้วยเที่ยวบิน TG 655 พร้อมรับการบริการ  
อาหารและเครื่องดื่มจากพนักงานต้อนรับของสายการบินไทย

01.10 น.   เพียงชั่วครู่บินลงสู่ภาคพื้นสนามบินสุวรรณภูมิ พร้อมกับความรู้สึก
สุดแสนพิเศษและประทับใจกับการท่องเที่ยวที่ทางลีลาวดีตั้งใจมอบให้ 

ลีลา ... ที่เป็นตัวคุณ
ลีลาวดี ฮอลเิดย์

และก่อนเดินทางไปยังสนามบิน ขออนุญาตน าทุกท่านแวะซื้อของฝาก ณ ซุปเปอร์มาเก็ต  แหล่ง
ละลายเงินวอนแห่งสุดท้ายของการเดินทาง หากท่านที่ก าลังหาของฝากที่นี่ถือว่ามีครบทั้งหมด
ทั้งสาหร่ายรสต่างๆ มาม่าเกาหลี ขนมช็อกโกแลต 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 (ผู้ใหญ)่ ลด

78,900.-
77,900.-
76,900.-
75,900.-
19,000.-
24,000.-

76,900.-
75,900.-
74,900.-
73,900.-
19,000.-
24,000.-

77,900.-
76,900.-
75,900.-
74,900.-
19,000.-
24,000.-

**อัตราค่าบริการ ส าหรับจ านวนผู้เดินทางตามที่ก าหนด 
หากมีจ านวนไม่ครบ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่มค่าบริการ เดินทาง 10-14 ท่าน เพิ่มท่านละ 8,000.-**

อัตราค่าบริการ

ประเภทผู้เดินทาง 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)

769
759
749
739
190
240

769
759
749
739
190
240

คะแนนสะสมส าหรับสมาชิก



อัตรานี้รวม
• ค่าต๋ัวเคร่ืองบินไป – กลับ โดยสายการบินที่ระบุตามรายการ พร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
• ค่าโรงแรมที่พัก 3 คืน (สองท่านต่อหน่ึงห้อง)
• ค่ารถรับส่งระหว่างน าเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
• ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ได้ระบุในรายการ, ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี, 
• มัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯที่คอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
• ค่าประกันอุบัติเหตุตลอดการเดินทาง ในวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุใน
วงเงิน 300,000 บาท

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





หมายเหตแุละเงือ่นไขในการรบับรกิาร
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับท่านผูเ้ดินทางท่ีเคยเดนิทางแล้วมีประวัตคิวามประพฤติไมน่า่รัก หรือมีพฤตกิรรมเปน็ท่ีรังเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่มสุราบนรถ, ก่อ

เสียงร าคาญรบกวนผู้อื่น, หรือพยายามสร้างความวุ่นวายในคณะทัวร์ ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อความสุขของคณะผู้เดินทางส่วนใหญ่

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับท่านผูเ้ดินทางท่ีมอีายคุรรภเ์กนิ 4 เดือน ทั้งนี้เพือ่ความปลอดภยัของท่านผู้เดินทางและทารกในครรภ์

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับท่านผูเ้ดินทางท่ีมคีวามประสงคจ์ะลักลอบเข้าประเทศอื่นเพื่อไปท างาน หรือเพื่อการอ่ืนใดอันมิใช่การทอ่งเทีย่ว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาให้หรือไมใ่ห้บริการแก่ท่านทีต่้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภยัเพราะบางเส้นทาง
อาจไม่สะดวกในการเดนิทางส าหรับท่านทีต่้องใช้รถเข็น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

•

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาให้หรือไมใ่ห้บริการแก่ท่านที่มีเดก็ทารกอายตุ่ ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปดว้ย (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ 
ต้องกราบขออภยัเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผู้เดินทางทา่นอืน่ ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาให้หรือไมใ่ห้บริการแก่ท่านที่เป็นพระภิกษสุงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทัวร์หรือบางเส้นทาง ยกเว้นทัวรค์ณะส่วนตัว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านทีจ่องทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช าระเงนิมัดจ าภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้แก่ลูกค้าท่านต่อไปที่แจง้ชือ่รอไว้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ร่วมเดนิทางท่านอื่น

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดนิทางในกรณีท่ีมีผู้เดนิทางต่ ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดนิทางทราบล่วงหนา้ก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทัวร์อื่นทดแทนหาก
ท่านต้องการ

• ในกรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหักเงินค่าใช้จา่ย 
• โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 21 วัน ขอหักร้อยละ 50 ของอัตราค่าบริการ
• หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วัน ขอหักร้อยละ 100 ของอัตราค่าบริการ
• ในกรณีที่ท่านขอเปลี่ยนตวัผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทนัภายในก าหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคิดคา่ใชจ้่ายเพิ่ม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าและค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเครื่องบิน

เท่าน้ัน เว้นแต่ตั๋วเครื่องบนิที่ไม่อนญุาตใหเ้ปลี่ยนชื่อหรือคืนตัว๋



• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมการยืน่วซี่าในทกุกรณี หากมีการยื่นวีซ่าแล้ว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รบัผิดชอบต่อการที่ทา่นถกูปฏิเสธไมใ่ห้เดินทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเนื่องมาจากเหตุผลส่วนตัวของท่านผูเ้ดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถกูต้อง, พกพาสิ่งของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อ
ไปในทางเสือ่มเสีย รวมถึงการที่มิได้เดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเที่ยวบนิ

• ส าหรับท่านผู้เดินทางท่ีประสงคจ์ะซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร ์) หรือด าเนินการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน เพื่อขอค ายืนยันส าหรับการออกเดินทางของทัวร์นัน้ๆ 
หากท่านผู้เดินทางซื้อตั๋วหรือช าระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดังกลา่ว แล้วต่อมาทัวร์น้ัน ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมร่ับผิดชอบส าหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

• บริษัทฯ จะส่งก าหนดการท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 10 วัน หากท่านเห็นว่ารายการท่องเที่ยวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของทา่น ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปลี่ยนแปลงของโรงแรมที่พัก หรือการ
ปรับเปลี่ยนรายการท่องเทีย่วใด ๆ  ท่านมีสิทธิ์ขอยกเลกิการเดินทางได้เป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า 5 วัน หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเปน็ยุติ เว้นแต่ ในกรณี
ที่เกิดเหตุจ าเป็นหรือสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ อุบัติเหต,ุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งน้ี
เพื่อค านึงถึงความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของทา่นให้มากท่ีสดุ

• สถานท่ีท่องเที่ยวทีร่ะบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวนัเดินทาง สถานท่ีท่องเทีย่วดังกล่าวปิดท าการ  บริษัทฯ จะคืนเงินค่าเขา้ชมให้แก่ท่านตามท่ีระบุไวใ้นเอกสารของสถานทีน่ั้น ๆ หรือจะสลับปรับเปลีย่นรายการเพื่อให้ท่านสามารถเขา้
ชมได้   แต่ในกรณีท่ีมีเหตุล่าช้าหรือเหตุอื่นใดเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางท าให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ท่องเทีย่วดังกล่าวได้ โดยมใิช่ความผิดของบริษทัฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมค่ืนเงนิค่าเข้าชมให้แก่ท่าน

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รบัผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของท่าน อันเนื่องจากการโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัวนักท่องเที่ยวเอง

• ของก านัลต่าง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ามี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเปน็ส่วนลดเปน็ตัวเงนิได้ โดยท่านสามารถเลือกใช้ของก านัลดังกล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกับคณะทัวร์หรอืไม่ก็ได้ตามอัธยาศัย

• ต าแหน่งที่น่ังบนเครื่องบนิเปน็ไปตามเงือ่นไขตั๋วเครื่องบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือกต าแหน่งที่นั่งได้เอง ทั้งนีบ้รษิัทฯ จะพยายามจัดท่ีนั่งให้แก่ท่านและครอบครวัตามความเหมาะสมให้ดีที่สุดภายใต้ลักษณะ
ต าแหน่งที่น่ังแบบหมู่คณะที่สายการบินจัดให้มา

• บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีที่ได้ให้บริการแก่ท่านผู้เดินทางที่เชื่อมั่นในมาตรฐานของบรษิัทฯ ซึ่งประสงค์จะเดินทางไปทอ่งเท่ียวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถึงวถิีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศท่ีท่านได้เดินทางไป

• เมือ่ทา่นจองทวัร์และช าระมัดจ าแลว้ หมายถงึทา่นยอมรบัในขอ้ความและเงื่อนไขทีบ่รษิทัฯ แจ้งแลว้ขา้งต้น


