
LEELA KOREA SEOUL EXCLUSIVE 
ก ำหนดกำรเดินทำง 
วันที่ 29 ธันวำคม 2562 – 01 มกรำคม 2563
วันที่ 30 ธันวำคม 2562 – 02 มกรำคม 2563  



วันแรก ... ของกำรเดนิทำง...
....เข้ำสู่ห้วงเวลำแห่งควำมสุขอย่ำงสมบูรณ์แบบลัดฟ้ำด้วย “สำยกำรบนิ KOREAN AIR”

22.00 น. ลีลำวดี ฮอลเิดย์ เรียนเชิญท่ำนที่จุดนัด ประตูทำงเขำ้ 2 เคำน์เตอร ์C 
พบกับเจ้ำหน้ำที่บริษัทลีลำวดี - ฝ่ำยขำย ขออนุญำตสวัสดีทุกท่ำนดูแลควำมพร้อมด้ำนเอกสำร 
รวมถึงส่งท่ำนเข้ำสู่ช่วงเวลำแห่งควำมสุข

วันที่สอง ... ของกำรเดนิทำง
01.00 น. ทะยำนสูก่รงุโซล ด้วยเทีย่วบนิโคเรียนแอร์ KE654 พร้อมรับบรกิำรจำกมคัคเุทศกข์องบรษิัท

เรำตลอดจนเจ้ำหนำ้ทีจ่ำกกำรบนิโคเรยีนแอร์ ให้ท่ำนไดม้เีวลำพกัผ่อนรำว 6 ช.ม.

08.30 น. เดินทำงถึง ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติอินชอน ประเทศเกำหลีใต้ 
หลังจำกผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเข้ำเมืองและพิธีกำรทำงศุลกำกรเรียบร้อยแล้ว 

บริกำรอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม Best Western Inchon



จำกนั้นน ำทำ่นสู ่ หมู่บ้ำนจิตรกรรมฝำผนังอฮีวำ  
(Ihwa Mural Village) ตั้งอยู่ในย่ำนอฮีวำดง (ihwa-dong) เป็น
ศิลปะสำธำรณะที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงกำรนักซำน(Naksan

Project) เพื่อปรับปรุงสภำพแวดล้อมในท้องถิ่นของหมู่บ้ำนอีฮ
วำให้ดีขึ้น ประกอบด้วยภำพวำดบนผนังจำกศิลปิน 60 ท่ำน 

นักท่องเที่ยวที่เข้ำมำแวะเวียนสำมำรถสนุกสนำนไปกับกำรตำมหำ
ภำพวำด และประติมำกรรมในหมู่บ้ำน

เที่ยง: บริกำรอำหำรทำ่นดว้ย ทัคคำลบี้



GYEONGBOKGUNG PALACE
พระรำชวัง เคียงบกกุง หรือ “พระรำชวังคยองบกกุง ” เป็นทั้ ง
สัญญลักษณ์และแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตของกรุงโซล พระรำชวังที่มีขนำด
ใหญ่และเก่ำแก่ที่สุดในกรุงโซล สร้ำงขึ้นในปี 1394 ในสมัยพระเจ้ำแทโจ 
รำชวงศ์โชซอน เดิมทีนั้นภำยในพระรำชวังมีอำคำรและต ำหนักต่ำงๆ
มำกกว่ำ 200 หลัง แต่เมื่อมีกำรรุกรำนของญี่ปุ่น อำคำรส่วนใหญ่ก็ได้ถูก
ท ำลำยลงเหลืออยู่เพียงแค่ 10 หลังเท่ำนั้น



ที่พัก
Lotte City Hotel Myeongdong

หรือเทียบเท่ำ

ค่ ำ : บริกำรอำหำรท่ำนดว้ย ชำบูสไตล์เกำหลี



วันที่สำมของกำรเดินทำง  
บริกำรอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พัก 

จำกนั้นน ำท่ำนสู่ COSMETIC SHOP เป็นศูนย์รวมของ
เครื่ องส ำอ ำงของ เก ำหลี  อ ำทิ เ ช่ น  ROJUKISS, 
LOTREE, ETUDE และอีกมำกมำยหลำกหลำยแบรนด์
เนมที่น ำเข้ำมำจำกทั่วโลกอิสระท่ำนเลือกซื้อได้ตำม
อัธยำศัย

จำกนั้นน ำท่ำน สู่ คลองชองกเยชอน CHEONGGYECHEON
เป็นคลองท่ีไหลผ่ำนใจกลำงกรุงโซล ระยะทำงยำวกว่ำ 11 กิโลเมตร ชำวเกำหลีนิยมมำ
เดินเที่ยวเล่นเลียบริมน้ ำไปเรื่อยๆ และเนื่องจำกมีประวัติศำสตร์ที่ยำวนำนจึงท ำให้มีกำรท ำ
จุดต่ำงๆเพื่อบอกเล่ำเรื่องรำวของคลองแห่งน้ีรวมถึงประวัติศำตสตร์ของเกำหลีในอดีต
ด้วย ถ้ำหำกได้มำเที่ยวก็สำมำรถเดินตำมจุดเหล่ำนี้เพื่อเก็บภำพสวยบรรยำกำศดีในมุม
ต่ำงๆได้เลย



บริกำรทำ่นดว้ยไกตุ่น๋โสม หรือ ซัมแกทงั
ของขึ้นชื่อตั้งแต่ยุคสมัยรำชวงศโ์ชซอนมตี้นต ำรับมำจำกในวัง 
เป็นเมนูอำหำรเกำหลีทีน่ยิมทำนเพื่อบ ำรุงก ำลังและเสริมสุขภำพ 
ซึ่งมีกรรมวิธีกำรประกอบอำหำร คือ ใช้ไก่ที่มีอำยุ 45 วันพอดี
มำใช้ในกำรตุ๋น โดยใส่ข้ำว โสมอำยุ 2 ปี พุทรำแห้ง กระเทียม          

ลงไปในตัวไก่ จำกนั้นน ำไปต้ม จนสุกจึงน ำมำเสิร์ฟทำ่นละ 1 ตัว 
พร้อมบริกำรทำ่นดว้ยชำ และ เหล้ำ 1 ถ้วย เพื่อให้อำหำรมี

รสชำติมำกยิ่งขึ้น

เที่ยง : บริกำรอำหำรท่ำน ณ ภัตตำคำร SAMGYETANG



MYEONGDONG ตลำดเมียงดง ศูนย์รวมแฟชั่นของวัยรุ่น
ชำวเกำหลีที่เต็มไปด้วยสีสันจำกกำร แต่งกำยและ  ตึกสูงที่

ตั้งอยู่โดยรอบ ระหว่ำงทำงเต็มไปด้วยร้ำนเสื้อผ้ำ 
เครื่องประดับ รองเท้ำ กระเป๋ำ และ เครื่องส ำอำงทั้ง Local 
Brand และ Inter Brand รวมถึงร้ำนกำแฟ และ ภัตตำคำรที่

ตกแต่งอย่ำงน่ำรัก เพื่อเอำใจวัยรุ่น 



ฮันจองซกิ เป็นมื้อเต็มโต๊ะที่จัดอำหำรมำเป็นชุด จุดก ำเนิดอยู่ที่ในวังหรือบ้ำนปกติ
จะเริ่มต้นเสิร์ฟจำนเรียกน ำย่อยเป็นของเย็น ตำมด้วยพวกข้ำวต้มหรือโจ๊ก ต่อด้วย
อำหำรจำนหลักซึ่งมีทั้งของต้ม ของทอด ของย่ำง ของนึ่งหรือของหมัก รวมถึง
หม้อไฟ และปิดท้ำยด้วยเครื่องดื่มของหวำนพื้นเมือง หรือของหวำนอื่นๆ ซึ่งชุด
อำหำรที่เสิร์ฟนั้นจะแตกต่ำงกันไปตำมฤดูกำลและภูมิภำค

HANJEONGSIK
มื้อค่ ำ บริกำรอำหำรท่ำนด้วย...



ที่พัก
Lotte City Hotel Myeongdong

หรือเทียบเท่ำ



SEOUL TOWER หรือ นัมซำนทำวเวอร์
อีกหนึ่งสัญลักษณ์ส ำคัญของกรุงโซล ท่ำนจะได้ขึ้นลิฟท์สู่จุดชมวิวด้ำนบนหอคอย ด้ำนบนมีไฮไลท์ส ำคัญเป็นสถำนที่ “คล้องกุญแจคู่รัก” ที่
ท่ำนสำมำรถถ่ำยภำพกับคู่รัก หรือ ครอบครัวของท่ำนไว้เป็นที่ระลึก พร้อมมีภำพเบื้องหลังเป็นตึกสูงรอบกรุงโซล สวยงำมมำก

วันที่สี่ของกำรเดินทำง รับรองท่ำน ณ ภัตตำคำรในโรงแรมที่พัก

KOREAN GINSENG นั้นนับว่ำเป็นสมุนไพรขึ้นชื่ออย่ำงมำกของเกำหลีมำตั้งเเต่โบรำณเเล้ว เเละเป็นหนึ่งส่วนผสมของอำหำรเกำหลีเเทบจะทุก
ชนิดเลยก็ว่ำได้ ท ำให้มันกลำยเป็นสินค้ำที่ขึ้นชื่อเเละหำยำกอย่ำงมำกเลยทีเดียวในสมัยก่อน จนกลำยเป็นหนึ่งในบรรณำกำรที่เกำหลีต้องส่งให้จีน
เป็นประจ ำเลยทีเดียว เเละมันเป็นกระสำยยำอย่ำงหนึ่งที่ส ำคัญอย่ำงมำกของบรรดำยำโบรำณต่ำงๆ ของสูตรของจีนเเละเกำหลี



น ำท่ำนสู่ มหำวทิยำลยัสตรอีฮีวำ Ewha Womans University เป็นมหำวิทยำลัย
สตรีที่มีชื่อเสียง และมีควำมโดดเดน่ของอำคำรเรียนเปน็อยำ่งมำก และที่น่ำสนใจ
นั่นก็คอื เป็นสถำนที ่ที่มีวิวทิวทศัน์ที่สวยงำม บริเวณโดยรอบนัน้ เต็มไปด้วย
ต้นไม้ที่ไม่เพียงแต่ให้ร่มเงำแต่ยังใหค้วำมสวยงำมเปน็อยำ่งมำก ทั้งในยำมดอกไม้
บำนอย่ำงซำกรุะ หรือช่วงฤดูใบไมร้่วงทีม่กีำรเปลี่ยนสีของใบไม้ที่สวยงำมมำกๆ

น ำท่ำนสู่ย่ำนช้อปปิง้บรเิวณดำ้นหนำ้ของมหำวทิยำลยัฮงอกิ (Hongik
University) จึงเป็นศูนย์รวมเด็กวัยรุ่นและเด็กมหำวิทยำลัย เป็นอีกเส้นหนึ่งที่มี
บรรยำกำศโรแมนติกอีกทั้งยังมีร้ำนกำแฟที่เป็นเอกลักษณ์ แกลเลอรี่ ร้ำนค้ำ
จ ำหน่ำยสินค้ำแฟชั่น คลับ ตลำดศิลปะ และร้ำนอำหำรที่น่ำสนใจในหมู่วัยรุ่นอำยุ 

20-30 ปีท่ีนิยมมำเดินเลน่ ให้อิสระท่ำนในกำรเลือกซื้อชอ้ปปิ้งเสื้อผ้ำ 
หรือจะแวะชิมร้ำนกำแฟเก๋ๆในย่ำนนี้

เที่ยง  บริกำรทำ่นดว้ยเมน ูLOBTER SOUP



ซุปเปอร์มำเก็ต แหล่งละลำยเงินวอนแห่งสุดท้ำยของกำรเดินทำง หำกท่ำนที่ก ำลังหำของ
ฝำกที่นี่ถือว่ำมีครบทั้งหมดทั้งสำหร่ำยรสต่ำงๆ มำม่ำเกำหลี ขนมช็อคโกแลต อุปกรณ์
เครื่องเงินเครื่องส ำอำง เสื้อผ้ำ และ อื่นๆ

19.05 น.   เดินทำงกลับสู่ประเทศไทย ด้วยเที่ยวบิน KE653 พร้อมรับกำรบริกำร  
อำหำรและเครื่องดืม่จำกพนักงำนต้อนรับของสำยกำรบินโคเรียนแอร์

23.20 น.   เพียงชัว่ครูบ่ินลงสูภ่ำคพืน้สนำมบนิสวุรรณภมูิ พร้อมกับควำมรู้สึก
สุดแสนพิเศษและประทับใจกับกำรท่องเท่ียวที่ทำงลีลำวดตีั้งใจมอบให้ 



ประเภทผู้เดินทาง ลูกค้าปกติ
ผู้ใหญ่
เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1ท่าน)
เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม )
เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม )
พักเดี ยวเพิ ม
มีตั๋วแล้ว (ผู้ใหญ)่ลด

98,900.-
97,900.-
96,900.-
85,900.-
12,000.-
24,000.-

อัตราค่าบริการ 4-6 ท่านออกเดินทาง



อัตรานี้รวม
• ค่าต๋ัวเครื องบินไป – กลับ โดยสายการบินที ระบุตามรายการ พร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
• ค่าโรงแรมที พัก 2 คืน (สองท่านต่อหนึ งห้อง)
• ค่ารถรับส่งระหว่างน่าเที ยว, ค่าเข้าชมสถานที ต่างๆ ตามรายการที ระบุ
• ค่าอาหารและเครื องดื มตามรายการที ได้ระบุในรายการ, ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที มี, 
• มัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯที คอยอ่านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
• ค่าประกันอุบัติเหตุตลอดการเดินทาง ในวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลเนื องจากอุบัติเหตุในวงเงิน 
300,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม
• ค่าท่าหนังสือเดินทาง
• ค่าน่้าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที เกินกว่าสายการบินก่าหนด ( 30 กิโลกรัมต่อท่าน )
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที ระบุ เช่น ค่าเครื องดื มและค่าอาหารที สั งเพิ มเอง, ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
• ค่าภาษีมูลค่าเพิ ม 7% และภาษีหัก ณ ที จ่าย 3%





หมำยเหตแุละเงือ่นไขในกำรรบับริกำร
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่ำนผู้เดินทำงทีเ่คยเดินทำงแล้วมีประวัติควำมประพฤตไิมน่ำ่รัก หรือมีพฤติกรรมเป็นทีร่ังเกยีจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษำเวลำ, พูดจำหยำบคำย, ดื่มสุรำบนรถ, ก่อ

เสียงร ำคำญรบกวนผู้อ่ืน, หรือพยำยำมสร้ำงควำมวุ่นวำยในคณะทัวร์ ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อควำมสุขของคณะผู้เดินทำงส่วนใหญ่

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่ำนผู้เดินทำงทีม่ีอำยุครรภ์เกนิ 4 เดือน ทั้งนี้เพ่ือควำมปลอดภัยของท่ำนผู้เดินทำงและทำรกในครรภ์

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่ำนผู้เดินทำงทีม่ีควำมประสงค์จะลักลอบเข้ำประเทศอ่ืนเพ่ือไปท ำงำน หรือเพ่ือกำรอ่ืนใดอันมิใช่กำรท่องเที่ยว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรพิจำรณำให้หรือไม่ให้บริกำรแก่ท่ำนที่ต้องใช้รถเข็น (กรุณำแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อนจองทัวร์เพื่อหำข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกรำบขออภัยเพรำะบำงเส้นทำง
อำจไม่สะดวกในกำรเดินทำงส ำหรับท่ำนทีต่อ้งใช้รถเข็น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตวั

•

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรพิจำรณำให้หรือไม่ให้บริกำรแก่ท่ำนที่มีเด็กทำรกอำยุต่ ำกว่ำ 2 ขวบ ร่วมเดินทำงไปด้วย (กรุณำแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อนจองทัวร์เพื่อหำข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ 
ต้องกรำบขออภัยเพรำะเด็กเล็กอำจงอแงรบกวนผู้เดินทำงท่ำนอื่น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตวั

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรพิจำรณำให้หรือไม่ให้บริกำรแก่ท่ำนที่เปน็พระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบำงรำยกำรทัวร์หรือบำงเส้นทำง ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรยกสิทธิประโยชนข์องท่ำนทีจ่องทวัร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช ำระเงินมัดจ ำภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ให้แก่ลูกค้ำท่ำนต่อไปทีแ่จ้งชื่อรอไว้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทำงท่ำนอ่ืน

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรยกเลิกกำรเดินทำงในกรณีที่มผู้ีเดินทำงต่ ำกว่ำ 15 ท่ำน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทำงทรำบล่วงหน้ำก่อนเดินทำงไมน่้อยกว่ำ 15 วัน และยินดีจะจัดหำคณะทัวร์อื่นทดแทนหำก
ท่ำนต้องกำร

• ในกรณีที่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรหักเงินคำ่ใช้จ่ำย 
• โดย หำกยกเลิกก่อนเดินทำง 21 วัน ขอหักร้อยละ 50 ของอัตรำค่ำบริกำร
• หำกยกเลิกก่อนเดินทำง 14 วัน ขอหักร้อยละ 100 ของอัตรำค่ำบริกำร
• ในกรณีที่ท่ำนขอเปลี่ยนตวัผู้เดินทำง โดยสำมำรถขอวีซ่ำได้ทันภำยในก ำหนดเวลำ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคิดค่ำใช้จ่ำยเพ่ิม เฉพำะค่ำธรรมเนียมในกำรยื่นวีซ่ำและค่ำเปลี่ยนชื่อตัว๋เครื่องบิน

เท่ำนั้น เว้นแต่ตั๋วเครื่องบินทีไ่มอ่นุญำตให้เปลี่ยนชื่อหรือคืนตั๋ว



• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่ำธรรมเนียมกำรย่ืนวีซ่ำในทุกกรณี หำกมีกำรยื่นวีซ่ำแล้ว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบต่อกำรท่ีท่ำนถูกปฏิเสธไม่ให้เดนิทำงเขำ้หรอืออกจำกประเทศใด ๆ อันเนื่องมำจำกเหตุผลส่วนตัวของท่ำนผูเ้ดนิทำง เช่น เอกสำรกำรเดนิทำงไม่ถูกต้อง, พกพำสิ่งของผิดกฎหมำย หรือมีควำมประพฤติส่อ
ไปในทำงเส่ือมเสีย รวมถึงกำรท่ีมิได้เดินทำงเพรำะเหตุภยัธรรมชำติ หรือกำรยกเลิกเทีย่วบิน

• ส ำหรับท่ำนผู้เดินทำงที่ประสงค์จะซื้อตั๋วเคร่ืองบินภำยในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจำกรำยกำรตำมทัวร์ ) หรือด ำเนินกำรใด ๆ ที่ก่อให้เกิดค่ำใช้จำ่ย กรุณำแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อน เพื่อขอค ำยืนยันส ำหรบักำรออกเดนิทำงของทวัร์น้ันๆ 
หำกท่ำนผู้เดินทำงซือ้ตั๋วหรือช ำระค่ำใช้จำ่ยใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับกำรยืนยันดังกล่ำว แล้วต่อมำทัวร์น้ัน ๆ ไม่สำมำรถออกเดนิทำงได้ ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบส ำหรับคำ่ใชจ้่ำยท่ีเกดิขึ้น

• บริษัทฯ จะส่งก ำหนดกำรท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่ำนก่อนกำรเดินทำงไม่น้อยกว่ำ 10 วัน หำกท่ำนเห็นว่ำรำยกำรท่องเที่ยวดังกล่ำวไม่ตรงตำมควำมประสงค์ของท่ำน ไม่ว่ำจะเป็นเพรำะกำรเปล่ียนแปลงของโรงแรมท่ีพัก หรือกำร
ปรับเปล่ียนรำยกำรท่องเที่ยวใด ๆ  ท่ำนมีสิทธ์ิขอยกเลิกกำรเดินทำงได้เป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อนออกเดินทำงไม่น้อยกว่ำ 5 วัน หำกท่ำนยืนยันจะออกเดินทำง บริษัทฯ ขอถือเอำตำมไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ ในกรณี
ที่เกิดเหตุจ ำเป็นหรือสุดวสัิย อำทิ กำรล่ำช้ำของสำยกำรบิน, กำรนัดหยุดงำน, กำรประท้วง, กำรจลำจล, ภัยธรรมชำติ, อุบัติเหตุ, ปัญหำกำรจรำจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตำมควำมเหมำะสม ทั้งนี้
เพื่อค ำนึงถึงควำมปลอดภัย และรักษำผลประโยชน์ของท่ำนใหม้ำกที่สุด

• สถำนท่ีท่องเท่ียวที่ระบใุนรำยกำรได้รวมค่ำเข้ำชมไวแ้ล้ว หำกในวันเดินทำง สถำนท่ีท่องเท่ียวดังกล่ำวปิดท ำกำร  บริษัทฯ จะคืนเงินค่ำเขำ้ชมให้แก่ท่ำนตำมท่ีระบุไว้ในเอกสำรของสถำนท่ีนัน้ ๆ หรือจะสลับปรับเปล่ียนรำยกำรเพื่อให้ท่ำนสำมำรถเข้ำ
ชมได้   แต่ในกรณีที่มีเหตุล่ำช้ำหรือเหตุอืน่ใดเกดิขึ้นระหว่ำงกำรเดินทำงท ำให้ท่ำนไม่สำมำรถเข้ำชมสถำนท่ีท่องเที่ยวดังกล่ำวได้ โดยมิใช่ควำมผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่ำเข้ำชมให้แก่ท่ำน

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบต่อกำรสูญหำยหรือเสียหำยอย่ำงใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของท่ำน อันเน่ืองจำกกำรโจรกรรม และ/หรือควำมประมำทจำกตัวนักท่องเที่ยวเอง

• ของก ำนัลต่ำง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ำมี ) เช่น กระเป๋ำเดินทำง ไม่สำมำรถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงินได้ โดยท่ำนสำมำรถเลือกใช้ของก ำนัลดังกล่ำวในขณะร่วมเดินทำงไปกบัคณะทัวร์หรอืไม่ก็ได้ตำมอธัยำศยั

• ต ำแหน่งที่น่ังบนเคร่ืองบินเป็นไปตำมเง่ือนไขตั๋วเครือ่งบินแบบหมู่คณะของสำยกำรบินต่ำง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สำมำรถเลือกต ำแหน่งที่น่ังได้เอง ทั้งนี้บริษัทฯ จะพยำยำมจัดที่น่ังให้แก่ท่ำนและครอบครัวตำมควำมเหมำะสมให้ดีที่สุดภำยใต้ลักษณะ
ต ำแหน่งที่น่ังแบบหมู่คณะที่สำยกำรบินจัดให้มำ

• บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีควำมยินดีที่ไดใ้ห้บริกำรแก่ทำ่นผู้เดนิทำงที่เชือ่มั่นในมำตรฐำนของบริษัทฯ ซึ่งประสงค์จะเดินทำงไปท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้ำใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวันนธรรมของประเทศที่ท่ำนได้เดินทำงไป

• เมื่อทำ่นจองทวัรแ์ละช ำระมดัจ ำแลว้ หมำยถงึทำ่นยอมรบัในขอ้ควำมและเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯ แจ้งแลว้ขำ้งตน้


