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วันแรก ... ของการเดนิทาง...
....เข้าสู่ห้วงเวลาแห่งความสุขอย่างสมบูรณ์แบบลัดฟ้าด้วย “สายการบนิไทย”

20.00 น. ลีลาวดี ฮอลเิดย์ เรียนเชิญท่านที่จุดนัด ประตูทางเขา้ 2 เคาน์เตอร ์C 
พบกับเจ้าหน้าที่บริษัทลีลาวดี - ฝ่ายขาย ขออนุญาตสวัสดีทุกท่านดูแลความพร้อมด้านเอกสาร 
รวมถึงส่งท่านเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งความสุข

23.30 น. ทะยานสูก่รงุโซล ด้วยเที่ยวบิน TG 656 พร้อมรับบริการจากมัคคุเทศก์ของบริษัทเรา 
ตลอดจนเจ้าหน้าที่จากการบินไทย ให้ท่านไดม้เีวลาพกัผ่อนราว 6 ช.ม.

วันที่สอง ... ของการเดนิทาง
06.55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ 

หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากรเรียบร้อยแล้ว 



NAMI ISLAND หรือ เกาะนามิ   
เริ่มต้นการเดินทางด้วยการนั่งเรือเฟอร์ร่ี ชมบรรยากาศแม่น  า
ฮัน พร้อมดื่มด่ าบรรยากาศสุดโรแมนติก ระหว่างทาง
ประกอบด้วยร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึกและ บ้านไม้ที่ถูก
ตกแต่งเป็นแกลลอรี่ ซีรีย์ Winter Love Song ซึ่งถือได้ว่า
เป็นสัญลักษณ์ส าคัญ ณ ที่แห่งนี  

RAIL BIKE
น าท่านเพลิดเพลินไปกับการปั่นเรลไบค์ Rail Park บนเส้นทางรถไฟสาย
เก่า ที่ปิดตัวลง ซึ่งรถไฟสายนี เดิมคือรถไฟมูกุงฮวาที่เชื่อมระกว่างกรุง
โซล และเมืองชุนชอน เคยเปิดใช้งานมานานกว่า 70 ปี หลังจากนั นก็ได้
ปรับปรุงให้กลายเป็นเส้นทางเรลไบค์ชมธรรมชาติแทน

จากนั นน าท่านเดินทางสู่จังหวัดคังวอนโด …



TAKKALBI อาหารเลื่องชื่อแห่งเมืองชุนชอน เสิร์ฟไก่เนื อนุ่ม 
หมักซอสพิเศษ จากนั นน าไปย่างบนเตาให้สุกก าลังพอดีแล้วตัด
เป็นชิ นพอค า ท่านสามารถเลือกทานพร้อมข้าวสวยร้อนๆ หรือ
ห่อผักสดๆ ทานพร้อมกับน  าจิ มสูตรเฉพาะของร้าน

เที่ยง: บริการอาหารทา่นดว้ย

HONGIKSTREET ส าหรับ ย่านHongdae นั นอยู่บริเวณที่เป็นที่ตั งของ มหาวิทยาลัย       
ฮงอิก ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาทางด้านศิลปะที่มีชื่อเสียงที่สุดของเกาหลี ท าให้ย่านนี คึกคัก
ไปด้วยร้านรวงแนวอาร์ตๆ ทั งหลายมากมาย และเป็นแหล่งรวมวัยรุ่นนักศึกษาอีกด้วย 
เพราะเป็นแหล่งรวมของร้านอาหาร คลับ บาร์ มากมาย โดยขนานนามกันว่ามันเป็นถนน
สายศิลปะอย่างแท้จริง โดยมีศิลปินมาแสดงผลงานและจ าหน่ายผลงานศิลปะของพวกเขา
อีกด้วย 

จากนั นน าท่านเดินทางสู่กรุงโซล …



ที่พัก 
Four Points by Sheraton Seoul 

หรือเทียบเทา่

ค่ า : บริการอาหารท่าน ณ ภัตตาคาร
เราขอบริการท่านด้วย BUFFET KING CRAB

“บุฟเฟ่ต์ขาปู” พร้อมบริการอาหารของเกาหลี ญี่ปุ่น จ าพวก 
ซูชิหน้าต่างๆ อูด้ง ฯลฯ และจีน ตามแต่ท่านเลือกสรร ผลไม้
ตามฤดูกาล และของหวานที่ตกแต่งไว้อย่างสวยงาม พร้อม
เครื่องดื่มชาพื นเมือง น  าผลไม้ตามฤดูกาล 



วันที่สาม บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

สวนสนุกลอตเต้เวิล์ด (Lotte World Adventure) เป็นหนึ่งในสวนสนุกที่ดังที่สุด
ของเกาหลี ซึ่งมีอาคารสวนสนุกในร่มที่มีขนาดใหญที่สุดในโลกอยู่ด้วย การมาเที่ยว
เล่นที่นี่จึงสามารถท าได้ทั งปีโดยไม่ต้องดูสภาพอากาศกันเลย ตั งอยู่ใจกลางเมืองที่
รวบรวมความบันเทิงและการชมวิวทิวทัศน์ ภายในมีเครื่องเล่นที่น่าตื่นเต้น ลานไอซ์
สเก็ต ทะเลสาบ พิพิธภัณท์หมู่บ้านโบราณเกาหลี (Traditional Folk Museum)
ขบวนพาเหรดรูปแบบต่างๆ และอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งมีนักท่องเที่ยวเกาหลีและ
ชาวต่างชาติมาเข้าชมกว่า 6 ล้านคนต่อปี

มื อเทีย่ง   มอบคูปองอาหารมูลค่า 10,000 วอน  เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน 



SEOUL SKY
น าท่านขึ นชมวิว บนตึก SEOUL SKY ตั งอยู่ใจกลางกรุงโซล เขตชัมซิล (Jamsil)
ซึ่งในเขตนี ก็มีสถานท่ีท่องเท่ียวยอดฮิตหลายท่ี เช่น สวนสาธารณะจัมซิลฮันกัง 
(Jamsil Hangang Park) ชมวิวแม่น  าฮันกัง, ลอตเต้เวิล์ด (Lotte World) สวน
สนุกในร่มท่ีมี ขนาดใหญที่สุดในโลก, ห้างลอตเต้เวิล์ด เป็นต้น

SHOPPING  LOTTE  MALL
น าท่านเพลินเพลิดไปการช้อปปิ้งที่ LOTTE WORLD MALL ภายใน
ห้างนี ก็มีทั ง Shopping Mall, Lotte Mart, Lotte Cinema, Lotte
Duty Free, Hi Mart และ Lotte World Aquarium เรียกได้ว่าครบ
เครื่องจริงๆ



ค่ า
บริการท่านด้วยเมนู 

KALBI

ที่พัก
Four Points by Sheraton Seoul 

หรือเทียบเท่า

DONDAEMUN DESIGN PLAZA (DDP)
Dondaemun Design Plaza หรือ DDP เป็นกลุ่มอาคารรูปทรง
แปลก ใจกลางกรุงโซล ตั งอยู่กลางศูนย์รวมแฟชั่นของเมือง ดงแด
มุน โดยเป็นพื นที่จัดนิทรรศการระดับโลกมากมาย มีทั งห้องประชุม 
พื นที่ในส่วนของการจัดงานแสดงแสดงโชว์สินค้าต่าง ๆ และยังเป็น
สถานที่ส าคัญส าหรับการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ



GYEONGBOKGUNG PALACE
วันที่สี่ บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

พระราชวังเคียงบกกุง หรือ “พระราชวังคยองบกกุง” เป็นทั งสัญญลักษณ์
และแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตของกรุงโซล พระราชวังที่มีขนาดใหญ่และเก่าแก่
ที่สุดในกรุงโซล สร้างขึ นในปี 1394 ในสมัยพระเจ้าแทโจ ราชวงศ์โชซอน เดิมที
นั นภายในพระราชวังมีอาคารและต าหนักต่างๆมากกว่า 200 หลัง แต่เมื่อมี
การรุกรานของญี่ปุ่น อาคารส่วนใหญ่ก็ได้ถูกท าลายลงเหลืออยู่เพียงแค่ 10
หลังเท่านั น

Korean Ginseng นั นนับว่าเป็นสมุนไพรขึ นช่ืออย่างมากของเกาหลมีาตั งเเตโ่บราณเเล้ว 
เเละเป็นหนึ่งส่วนผสมของอาหารเกาหลีเเทบจะทุกชนิดเลยก็ว่าได้ ท าให้มันกลายเป็นสินค้า
ที่ขึ นชื่อเเละหายากอย่างมากเลยทีเดียวในสมัยก่อน จนกลายเป็นหนึ่งในบรรณาการที่
เกาหลีต้องส่งให้จีนเป็นประจ าเลยทีเดียว เเละมันเป็นกระสายยาอย่างหนึ่งที่ส าคัญอย่าง
มากของบรรดายาโบราณต่างๆ ของสูตรของจีนเเละเกาหลี

GINSENG CENTER



ถนนซัมชองดองกิล เส้นช้อปปิ้งฮิปๆ เก๋ๆ เป็นถนนที่เดินชิวๆ บรรยากาศ
ดี ร้านค้าแต่ละร้านตกแต่งแบบมีสไตล์เป็นของตัวเอง มีทั งแบบโมเดิร์นหรือ
จะน าเอาบ้านแบบเกาหลีดั งเดิมมาตกแต่งเป็นคาเฟ่น่ารักๆ ถนนเส้นนี เริ่ม
ตั งแต่พระราชวังเคียงบกกุง ทอดยาวไปจนสุดทางที่สวนซัมซอง ซึ่งเป็น
สวนที่มีความร่มรื่นเต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่ สองข้างทางจะเต็มไปด้วย คาเฟ่ , 
ร้านอาหาร, ร้านขายของเก่า, และ Art galleries จ านวนมาก อาคารต่างๆก็
จะมีการออกแบบดีไซน์แบบเฉพาะตัวที่สวยงาม จึงได้ชื่อว่าเป็นถนนศิลปะที่มี
ชื่อเสียงอีกเส้นหนึ่ง

SAMCHEONGDONG  GIL

ซองซูดงคือย่านที่เป็นแหล่งรวมตัวของหนุ่มสาวชาวเกาหลีใต้ในเวลานี  นัก
เดินทางอาจไม่คุ้นหูกับชื่อนี  แต่ที่นี่เดิมทีเดียว เคยเป็นย่านที่เต็มไปด้วยโรงงาน
รองเท้าและโรงงานขนาดเล็ก ในช่วงไม่กี่ปีให้หลังนี  มีศิลปินและดีไซเนอร์หนุ่ม
สาวเข้าไปปรับโฉมอาคารเก่าเปิดเป็นร้านกาแฟและร้านอาหารที่มีเอกลักษณ์
เฉพาะตัว จนเวลานี ย่านนี ได้รับการขนานนามว่า “บรุกลินในโซล” 

SEONGSUDONG

เที่ยง  บริการท่านด้วยเมนู SAMGYETANG



สะพานลอยฟ้า แลนด์มาร์กแห่งใหม่กรุงโซล ถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่
เที่ยวใหม่ของเกาหลีใต้ ที่เกิดจากการปรับปรุงทัศนียภาพ รื อสะพาน
บางจุด แล้วปรับให้เป็นถนนลอยฟ้า แถวบริเวณสถานีรถไฟโซล (Seoul 
Station) ให้กลายเป็นสถานที่พักผ่อนส าหรับประชาชน และนักท่องเที่ยว
ซึ่งสะพานนี จะเป็นพื นที่สีเขียว (Seoul’s Botanical Skyline Park) ท่ี
เต็มไปด้วยต้นไม้และดอกไม้กว่า 200 สายพันธุ์

SEOULLO 7017 

MYEONGDONG ตลาดเมียงดง ศูนย์รวมแฟชั่นของวัยรุ่นชาวเกาหลีที่เต็มไป
ด้วยสีสันจากการ แต่งกายและ  ตึกสูงที่ตั งอยู่โดยรอบ ระหว่างทางเต็มไปด้วย
ร้านเสื อผ้า เครื่องประดับ รองเท้า กระเป๋า และ เครื่องส าอางทั ง Local Brand 
และ Inter Brand รวมถึงร้านกาแฟ และ ภัตตาคารที่ตกแต่งอย่างน่ารัก เพื่อเอาใจ
วัยรุ่น 

MYEONGDONG



SEOUL TOWER หรือ นัมซานทาวเวอร์ 
อีกหนึ่งสัญลักษณ์ส าคัญของกรุงโซล ท่านจะได้ขึ นลิฟท์สู่จุดชมวิวด้านบนหอคอย 
ด้านบนมีไฮไลท์ส าคัญเป็นสถานที่ “คล้องกุญแจคู่รัก” ที่ท่านสามารถถ่ายภาพกับ
คู่รัก หรือ ครอบครัวของท่านไว้เป็นที่ระลึก พร้อมมีภาพเบื องหลังเป็นตึกสูงรอบ
กรุงโซล สวยงามมาก

ค่ า บริการท่านด้วยอาหารบุฟเฟ่ต์ ณ นัมซานทาวเวอร์



ที่พัก 

หรือเทียบเท่า
Four Points by Sheraton Seoul 



วันที่ห้า รับรองท่าน ณ ภัตตาคารในโรงแรมที่พัก

ตั งอยู่ใจกลางเมืองที่เป็นย่านเก่าแก่ที่ส าคัญของเมืองโซล ประกอบด้วยถนนหลักอิน
ซาดงและมีตรอกซอกซอยแยกออกไปทั งสองข้างทาง ภายในตรอกเป็นร้านอาหาร
แบบดั งเดิม โรงน  าชา ร้านกาแฟ และแกลเลอรี่ ในย่านแห่งนี เป็นแหล่งรวมแกลเลอรี่
ต่างๆ กว่า 100 แห่ง คุณจะสามารถชมงานศิลปะแบบดั งเดิมของเกาหลี ภาพวาด 
และประติมากรรมอันสวยงามได้ที่นี่ โดยแกลเลอรี่ที่มีชื่อเสียงมากที่สุด

ย่านอินซาดง 
INSADONG STREET



GAROSUGILL
กาโรซูกิล เป็นถนนที่มีครบทุกรส ทั งร้านเสื อผ้า รองเท้า เครื่องประดับ 
ในแบบที่เรียกว่าฮิป ยูนิคสุดๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นร้านของเหล่านัก
ออกแบบที่มีชื่อเสียงและนักออกแบบอิสระรุ่นใหม่ของเกาหลีไปจนถึง
สินค้าแบรนด์เนม

เที่ยง  บริการท่าน ณ ภัตตาคาร ด้วยเมนู HANJEONGSIK

จุดช้อปสิ นค้าปลอดภาษีนานาชนิดทั งแบรนด์เนมต่างชาติ และสินค้า
เกาหลี ที่รวมรวมไว้ให้คุณได้เลือกช้อปตามใจชอบ

DUTY FREE



ซุปเปอร์มาเก็ต แหล่งละลายเงินวอนแห่งสุดท้ายของการเดินทาง หากท่านที่ก าลังหาของ
ฝากที่นี่ถือว่ามีครบทั งหมดทั งสาหร่ายรสต่างๆ มาม่าเกาหลี ขนมช็อคโกแลต อุปกรณ์
เครื่องเงินเครื่องส าอาง เสื อผ้า และ อื่นๆ

21.20 น.   เดินทางกลับสู่ประเทศไทย ด้วยเท่ียวบิน TG 655 พร้อมรับการบริการ  
อาหารและเครื่องดืม่จากพนักงานต้อนรับของสายการบินไทย

01.10 น.   เพียงชัว่ครูบ่ินลงสูภ่าคพื นสนามบนิสวุรรณภมูิ พร้อมกับความรู้สึก
สุดแสนพิเศษและประทับใจกับการท่องเที่ยวที่ทางลีลาวดตีั งใจมอบให้ 



ประเภทผู้เดินทาง
อัตราคา่บรกิารส าหรบัจ านวนผูเ้ดนิทาง

2-3 ท่าน 4-5 ท่าน 6-7 ท่าน 8-9 ท่าน
ผู้ใหญ่
เด็กอายุต  ากว่า 12 ปี ( พักกับ ผู้ใหญ่ 1 ท่าน )
เด็กอายุต  ากว่า 12 ปี ( พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม )
เด็กอายุต  ากว่า 12 ปี ( พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม )
พักเดี ยวเพิ ม
มีตั๋วแล้ว (ผู้ใหญ่) ลด

177,900.-
176,900.-
175,900.-
174,900.-
13,200.-
21,000.-

128,900.-
127,900.-
126,900.-
125,900.-
13,200.-
21,000.-

112,900.-
111,900.-
110,900.-
109,900.-
13,200.-
21,000.-

99,900.-
98,900.-
97,900.-
96,900.-
13,200.-
21,000.-

**อัตราคา่บริการส าหรับจ านวนผูเ้ดนิทาง ตามที ก าหนด 
**หากมจี านวนผูเ้ดินทางไมค่รบตามก าหนด ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเพิ มค่าบรกิาร
**อัตราคา่บรกิารส าหรบัสมาชกิ สมาชิกบัตรหลักลดทา่นละ 2,000 สมาชิกบัตรเสรมิลดทา่นละ 1,000.-

อัตราคา่บริการ



อัตรานี รวม
• ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ โดยสายการบินที่ระบุตามรายการ พร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
• ค่าโรงแรมที่พัก 3 คืน (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
• ค่ารถรับส่งระหว่างน าเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
• ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ได้ระบุในรายการ, ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี, 
• มัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯที่คอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
• ค่าประกันอุบัติเหตุตลอดการเดินทาง ในวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุในวงเงิน 300,000 บาท

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





หมายเหตแุละเงือ่นไขในการรบับริการ
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางทีเ่คยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤตไิมน่า่รัก หรือมีพฤติกรรมเป็นทีร่ังเกยีจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่มสุราบนรถ, ก่อ

เสียงร าคาญรบกวนผู้อ่ืน, หรือพยายามสร้างความวุ่นวายในคณะทัวร์ ฯลฯ ทั งนี เพื่อความสุขของคณะผู้เดินทางส่วนใหญ่

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางทีม่ีอายุครรภ์เกนิ 4 เดือน ทั งนี เพ่ือความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและทารกในครรภ์

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางทีม่ีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอ่ืนเพ่ือไปท างาน หรือเพ่ือการอ่ืนใดอันมิใช่การท่องเที่ยว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่ต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะบางเส้นทาง
อาจไม่สะดวกในการเดินทางส าหรับท่านทีต่อ้งใช้รถเข็น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตวั

•

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่มีเด็กทารกอายุต่ ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้วย (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ 
ต้องกราบขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผู้เดินทางท่านอื่น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตวั

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่เปน็พระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทัวร์หรือบางเส้นทาง ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชนข์องท่านทีจ่องทวัร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช าระเงินมัดจ าภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้แก่ลูกค้าท่านต่อไปทีแ่จ้งชื่อรอไว้ ทั งนี เพื่อประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทางท่านอ่ืน

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มผู้ีเดินทางต่ ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อนเดินทางไมน่้อยกว่า 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทัวร์อื่นทดแทนหาก
ท่านต้องการ

• ในกรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินคา่ใช้จ่าย 
• โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 21 วัน ขอหักร้อยละ 50 ของอัตราค่าบริการ
• หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วัน ขอหักร้อยละ 100 ของอัตราค่าบริการ
• ในกรณีที่ท่านขอเปลี่ยนตวัผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทันภายในก าหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายเพ่ิม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าและค่าเปลี่ยนชื่อตัว๋เครื่องบิน

เท่านั น เว้นแต่ตั๋วเครื่องบินทีไ่มอ่นุญาตให้เปลี่ยนชื่อหรือคืนตั๋ว



• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าในทุกกรณี หากมีการยื่นวีซ่าแล้ว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบต่อการท่ีท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เดนิทางเขา้หรอืออกจากประเทศใด ๆ อันเนื่องมาจากเหตุผลส่วนตัวของท่านผูเ้ดนิทาง เช่น เอกสารการเดนิทางไม่ถูกต้อง, พกพาสิ่งของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อ
ไปในทางเส่ือมเสีย รวมถึงการท่ีมิได้เดินทางเพราะเหตุภยัธรรมชาติ หรือการยกเลิกเทีย่วบิน

• ส าหรับท่านผู้เดินทางที่ประสงค์จะซื อตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ ) หรือด าเนินการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดค่าใช้จา่ย กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน เพื่อขอค ายืนยันส าหรบัการออกเดนิทางของทวัร์นั นๆ 
หากท่านผู้เดินทางซื อตั๋วหรือช าระค่าใช้จา่ยใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดังกล่าว แล้วต่อมาทัวร์นั น ๆ ไม่สามารถออกเดนิทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบส าหรับคา่ใชจ้่ายท่ีเกดิขึ น

• บริษัทฯ จะส่งก าหนดการท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเห็นว่ารายการท่องเที่ยวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปล่ียนแปลงของโรงแรมท่ีพัก หรือการ
ปรับเปล่ียนรายการท่องเที่ยวใด ๆ  ท่านมีสิทธ์ิขอยกเลิกการเดินทางได้เป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า 5 วัน หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ ในกรณี
ที่เกิดเหตุจ าเป็นหรือสุดวสัิย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั งนี 
เพื่อค านึงถึงความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านใหม้ากที่สุด

• สถานท่ีท่องเท่ียวที่ระบใุนรายการได้รวมค่าเข้าชมไวแ้ล้ว หากในวันเดินทาง สถานท่ีท่องเท่ียวดังกล่าวปิดท าการ  บริษัทฯ จะคืนเงินค่าเขา้ชมให้แก่ท่านตามท่ีระบุไว้ในเอกสารของสถานท่ีนั น ๆ หรือจะสลับปรับเปล่ียนรายการเพื่อให้ท่านสามารถเข้า
ชมได้   แต่ในกรณีที่มีเหตุล่าช้าหรือเหตุอืน่ใดเกดิขึ นระหว่างการเดินทางท าให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานท่ีท่องเที่ยวดังกล่าวได้ โดยมิใช่ความผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่าน

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดขึ นแก่ทรัพย์สินของท่าน อันเน่ืองจากการโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัวนักท่องเที่ยวเอง

• ของก านัลต่าง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ามี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงินได้ โดยท่านสามารถเลือกใช้ของก านัลดังกล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกบัคณะทัวร์หรอืไม่ก็ได้ตามอธัยาศยั

• ต าแหน่งที่น่ังบนเคร่ืองบินเป็นไปตามเง่ือนไขตั๋วเครือ่งบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือกต าแหน่งที่น่ังได้เอง ทั งนี บริษัทฯ จะพยายามจัดที่น่ังให้แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดีที่สุดภายใต้ลักษณะ
ต าแหน่งที่น่ังแบบหมู่คณะที่สายการบินจัดให้มา

• บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีที่ไดใ้ห้บริการแก่ทา่นผู้เดนิทางที่เชือ่มั่นในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งประสงค์จะเดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ท่านได้เดินทางไป

• เมื่อทา่นจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถงึทา่นยอมรบัในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯ แจ้งแลว้ขา้งตน้


