
ก ำหนดเดินทำง
วันที่ 9-13,24-28 พฤษภำคม 2561 // 20-24
มิถุนำยน  2561 // 26-30 กรกฎำคม 2561



วันแรก ... ของกำรเดินทำงเข้ำสู่ห้วงเวลำแห่งควำมสุขอย่ำงสมบูรณ์แบบลัดฟ้ำด้วย 

“สำยกำรบนิไทย”

20.00 น. ลีลำวดี ฮอลเิดย์ เรียนเชิญท่ำนที่จุดนัด ประตูทำงเขำ้ 2 เคำน์เตอร ์C พบกับเจ้ำหน้ำที่บริษัท
ลีลำวดี - ฝ่ำยขำย ขออนุญำตสวัสดีทุกท่ำนดูแลควำมพร้อมด้ำนเอกสำร รวมถึงส่งท่ำนเข้ำสู่ช่วงเวลำ
แห่งควำมสุข
23.30 น. ทะยำนสูก่รงุโซล ด้วยเที่ยวบิน TG 656 พร้อมรับบริกำรจำกมัคคุเทศก์ของบริษัทเรำ 
ตลอดจนเจ้ำหน้ำที่จำกกำรบินไทย ให้ท่ำนไดม้เีวลำพักผ่อนรำว 6 ช.ม.

วันที่สอง ... ของกำรเดินทำง
06.55 น. เดินทำงถึง ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติอินชอน ประเทศเกำหลีใต้ หลังจำกผ่ำนพิธีกำรตรวจ
คนเข้ำเมืองและพิธีกำรทำงศุลกำกรเรียบร้อยแล้ว 



NAMI ISLAND หรือ เกำะนำมิ   
เริ่มต้นกำรเดินทำงด้วยกำรนั่งเรือเฟอร์ร่ี ชมบรรยำกำศแม่น  ำ
ฮัน พร้อมดื่มด่ ำบรรยำกำศสุดโรแมนติก ระหว่ำงทำง
ประกอบด้วยร้ำนอำหำร ร้ำนขำยของที่ระลึกและ บ้ำนไม้ที่ถูก
ตกแต่งเป็นแกลลอรี่ ซีรีย์ Winter Love Song ซึ่งถือได้ว่ำ
เป็นสัญลักษณ์ส ำคัญ ณ ที่แห่งนี  

RAIL BIKE
น ำท่ำนเพลิดเพลินไปกับกำรปั่นเรลไบค์ Rail Park บนเส้นทำงรถไฟสำย
เก่ำ ที่ปิดตัวลง ซึ่งรถไฟสำยนี เดิมคือรถไฟมูกุงฮวำที่เชื่อมระกว่ำงกรุง
โซล และเมืองชุนชอน เคยเปิดใช้งำนมำนำนกว่ำ 70 ปี หลังจำกนั นก็ได้
ปรับปรุงให้กลำยเป็นเส้นทำงเรลไบค์ชมธรรมชำติแทน

จำกนั นน ำท่ำนเดินทำงสู่จังหวัดคังวอนโด …



TAKKALBI อำหำรเลื่องชื่อแห่งเมืองชุนชอน เสิร์ฟไก่เนื อนุ่ม 
หมักซอสพิเศษ จำกนั นน ำไปย่ำงบนเตำให้สุกก ำลังพอดีแล้วตัด
เป็นชิ นพอค ำ ท่ำนสำมำรถเลือกทำนพร้อมข้ำวสวยร้อนๆ หรือ
ห่อผักสดๆ ทำนพร้อมกับน  ำจิ มสูตรเฉพำะของร้ำน

เที่ยง: บริกำรอำหำรทำ่นดว้ย

HONGIKSTREET ส ำหรับ ย่ำนHongdae นั นอยู่บริเวณที่เป็นที่ตั งของ มหำวิทยำลัย       
ฮงอิก ซึ่งเป็นสถำบันกำรศึกษำทำงด้ำนศิลปะท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดของเกำหลี ท ำให้ย่ำนนี คึกคักไป
ด้วยร้ำนรวงแนวอำร์ตๆ ทั งหลำยมำกมำย และเป็นแหล่งรวมวัยรุ่นนักศึกษำอีกด้วย เพรำะ
เป็นแหล่งรวมของร้ำนอำหำร คลับ บำร์ มำกมำย โดยขนำนนำมกันว่ำมันเป็นถนนสำยศิลปะ
อย่ำงแท้จริง โดยมีศิลปินมำแสดงผลงำนและจ ำหน่ำยผลงำนศิลปะของพวกเขำอีกด้วย 

จำกนั นน ำท่ำนเดินทำงสู่กรุงโซล …



ที่พัก 
THE SHILLA HOTEL 

หรือเทียบเท่ำ

ค่ ำ : บริกำรอำหำรท่ำน ณ ภัตตำคำร
เรำขอบริกำรท่ำนด้วย BUFFET KING CRAB

“บุฟเฟ่ต์ขำปู” พร้อมบริกำรอำหำรของเกำหลี ญี่ปุ่น จ ำพวก 
ซูชิหน้ำต่ำงๆ อูด้ง ฯลฯ และจีน ตำมแต่ท่ำนเลือกสรร ผลไม้
ตำมฤดูกำล และของหวำนที่ตกแต่งไว้อย่ำงสวยงำม พร้อม
เครื่องดื่มชำพื นเมือง น  ำผลไม้ตำมฤดูกำล 



วันที่สำม บริกำรอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พัก 

สวนสนุกลอตเต้เวิล์ด (Lotte World Adventure) เป็นหนึ่งในสวนสนุกที่ดังที่สุด
ของเกำหลี ซึ่งมีอำคำรสวนสนุกในร่มที่มีขนำดใหญที่สุดในโลกอยู่ด้วย กำรมำเที่ยว
เล่นที่นี่จึงสำมำรถท ำได้ทั งปีโดยไม่ต้องดูสภำพอำกำศกันเลย ตั งอยู่ใจกลำงเมืองที่
รวบรวมควำมบันเทิงและกำรชมวิวทิวทัศน์ ภำยในมีเครื่องเล่นที่น่ำตื่นเต้น ลำนไอซ์
สเก็ต ทะเลสำบ พิพิธภัณท์หมู่บ้ำนโบรำณเกำหลี (Traditional Folk Museum)
ขบวนพำเหรดรูปแบบต่ำงๆ และอื่นๆอีกมำกมำย ซึ่งมีนักท่องเที่ยวเกำหลีและ
ชำวต่ำงชำติมำเข้ำชมกว่ำ 6 ล้ำนคนต่อปี

มื อเทีย่ง  มอบคูปองอำหำรมูลค่ำ 10,000 วอน  เพื่อไม่เป็นกำรรบกวนเวลำของท่ำน 



TEAM  LAB  WORLD
TeamLab เป็นเหมือนกึ่ง exhibition กับสวนสนุกผสมกันมำจำกประเทศญี่ปุ่นซึ่ง
รวมเอำเทคโนโลยีต่ำง ๆ ผสมผสำนทั ง ศิลปะ วิทยำศำสตร์ และ เทคโนโลยี เข้ำ
ด้วยกัน เพื่อเป็น Interactive Theme park สวนสนุกเพื่อกำรเรียนรู้ อยู่ที่
เดียวกับสวนสนุก lotte world



SEOUL SKY
ตั งอยู่ใจกลำงกรุงโซล เขตชัมซิล (Jamsil) ซึ่งในเขตนี ก็มีสถำนที่
ท่องเที่ยวยอดฮิตหลำยที่ เช่น สวนสำธำรณะจัมซิลฮันกัง (Jamsil
Hangang Park) ชมวิวแม่น  ำฮันกัง, ลอตเต้เวิล์ด (Lotte World)
สวนสนุกในร่มที่มี ขนำดใหญที่สุดในโลก , ห้ำงลอตเต้เวิล์ด เป็นต้น

SHOPPING  LOTTE  MALL
น ำท่ำนเพลินเพลิดไปกำรช้อปปิ้งที่ LOTTE WORLD MALL ภำยใน
ห้ำงนี ก็มีทั ง Shopping Mall, Lotte Mart, Lotte Cinema, Lotte
Duty Free, Hi Mart และ Lotte World Aquarium เรียกได้ว่ำครบ
เครื่องจริงๆ



ค่ ำ
บริกำรท่ำนด้วยเมนู 

KALBI

ที่พัก
THE SHILLA HOTEL

หรือเทียบเท่ำ

DONDAEMUN DESIGN PLAZA (DDP)
Dondaemun Design Plaza หรือ DDP เป็นกลุ่มอำคำรรูปทรง
แปลกใจกลำงกรุงโซล ตั งอยู่กลำงศูนย์รวมแฟชั่นของเมือง ดงแดมุน
โดยเป็นพื นที่จัดนิทรรศกำรระดับโลกมำกมำย มีทั งห้องประชุม พื นที่ใน
ส่วนของกำรจัดงำนแสดงแสดงโชว์สินค้ำต่ำง ๆและยังเป็นสถำนที่
ส ำคัญส ำหรับกำรแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่ำงประเทศ



GYEONGBOKGUNG PALACE
วันที่สี่ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พัก 

พระรำชวังเคียงบกกุง หรือ “พระรำชวังคยองบกกุง” เป็นทั งสัญญลักษณ์และแหล่ง
ท่องเที่ยวยอดฮิตของกรุงโซล พระรำชวังที่มีขนำดใหญ่และเก่ำแก่ที่สุดในกรุงโซล สร้ำง
ขึ นในปี 1394 ในสมัยพระเจ้ำแทโจ รำชวงศ์โชซอน เดิมทีนั นภำยในพระรำชวังมีอำคำรและ
ต ำหนักต่ำงๆมำกกว่ำ 200 หลัง แต่เมื่อมีกำรรุกรำนของญี่ปุ่น อำคำรส่วนใหญ่ก็ได้ถูก
ท ำลำยลงเหลืออยู่เพียงแค่ 10 หลังเท่ำนั น

Korean Ginseng นั นนับว่ำเป็นสมุนไพรขึ นช่ืออย่ำงมำกของเกำหลมีำตั งเเตโ่บรำณเเล้ว 
เเละเป็นหนึ่งส่วนผสมของอำหำรเกำหลีเเทบจะทุกชนิดเลยก็ว่ำได้ ท ำให้มันกลำยเป็นสินค้ำ
ที่ขึ นชื่อเเละหำยำกอย่ำงมำกเลยทีเดียวในสมัยก่อน จนกลำยเป็นหนึ่งในบรรณำกำรที่
เกำหลีต้องส่งให้จีนเป็นประจ ำเลยทีเดียว เเละมันเป็นกระสำยยำอย่ำงหนึ่งที่ส ำคัญอย่ำง
มำกของบรรดำยำโบรำณต่ำงๆ ของสูตรของจีนเเละเกำหลี

GINSENG CENTER



ถนนซัมชองดองกิล เส้นช้อปปิ้งฮิปๆเก๋ๆ เป็นถนนที่เดินชิวๆ บรรยำกำศดี ร้ำนค้ำ
แต่ละร้ำนตกแต่งแบบมีสไตล์เป็นของตัวเอง มีทั งแบบโมเดิร์นหรือจะน ำเอำบ้ำนแบบ
เกำหลีดั งเดิมมำตกแต่งเป็นคำเฟ่น่ำรักๆ ถนนเส้นนี เริ่มตั งแต่พระรำชวังเคียงบก
กุง ทอดยำวไปจนสุดทำงที่สวนซัมซอง ซึ่งเป็นสวนที่มีควำมร่มรื่นเต็มไปด้วยต้นไม้
ใหญ่ สองข้ำงทำงจะเต็มไปด้วย คำเฟ่ , ร้ำนอำหำร, ร้ำนขำยของเก่ำ, และ Art 
galleries จ ำนวนมำก อำคำรต่ำงๆก็จะมีกำรออกแบบดีไซน์แบบเฉพำะตัวที่สวยงำม 
จึงได้ชื่อว่ำเป็นถนนศิลปะท่ีมีชื่อเสียงอีกเส้นหน่ึง

SAMCHEONGDONG  GIL

ซองซูดงคือย่ำนที่เป็นแหล่งรวมตัวของหนุ่มสำวชำวเกำหลีใต้ในเวลำนี  นักเดินทำง
อำจไม่คุ้นหูกับชื่อนี  แต่ที่นี่เดิมทีเดียว เคยเป็นย่ำนที่เต็มไปด้วยโรงงำนรองเท้ำและ
โรงงำนขนำดเล็ก ในช่วงไม่กี่ปีให้หลังนี  มีศิลปินและดีไซเนอร์หนุ่มสำวเข้ำไปปรับโฉม
อำคำรเก่ำเปิดเป็นร้ำนกำแฟและร้ำนอำหำรท่ีมีเอกลักษณ์เฉพำะตัว จนเวลำนี ย่ำนนี 
ได้รับกำรขนำนนำมว่ำ “บรุกลินในโซล” 

SEONGSUDONG

เที่ยง บริกำรท่ำนด้วยเมนู SAMGYETANG



สะพำนลอยฟ้ำ แลนด์มำร์กแห่งใหม่กรุงโซล ถือเป็นอีกหนึ่งสถำนที่เที่ยวใหม่
ของเกำหลีใต้ ท่ีเกิดจำกกำรปรับปรุงทัศนียภำพ รื อสะพำนบำงจุด แล้วปรับให้
เป็นถนนลอยฟ้ำ แถวบริเวณสถำนีรถไฟโซล (SeoulStation) ให้กลำยเป็น
สถำนท่ีพักผ่อนส ำหรับประชำชน และนักท่องเท่ียวซึ่งสะพำนนี จะเป็นพื นที่สีเขียว 
(Seoul’s Botanical Skyline Park) ที่เต็มไปด้วยต้นไม่และดอกไม้กว่ำ 200 
สำยพันธุ์

SEOULLO 7017 

MYEONGDONG ตลำดเมียงดง ศูนย์รวมแฟชั่นของวัยรุ่นชำวเกำหลีที่เต็มไปด้วย
สีสันจำกกำร แต่งกำยและ  ตึกสูงที่ตั งอยู่โดยรอบ ระหว่ำงทำงเต็มไปด้วยร้ำนเสื อผ้ำ 
เครื่องประดับ รองเท้ำ กระเป๋ำ และ เครื่องส ำอำงทั ง Local Brand และ Inter Brand 
รวมถึงร้ำนกำแฟ และ ภัตตำคำรที่ตกแต่งอย่ำงน่ำรัก เพื่อเอำใจวัยรุ่น 

MYEONGDONG



SEOUL TOWER หรือ นัมซำนทำวเวอร์ 
อีกหนึ่งสัญลักษณ์ส ำคัญของกรุงโซล ท่ำนจะได้ขึ นลิฟท์สู่จุดชมวิวด้ำนบนหอคอย 
ด้ำนบนมีไฮไลท์ส ำคัญเป็นสถำนที่ “คล้องกุญแจคู่รัก” ที่ท่ำนสำมำรถถ่ำยภำพกับ
คู่รัก หรือ ครอบครัวของท่ำนไว้เป็นที่ระลึก พร้อมมีภำพเบื องหลังเป็นตึกสูงรอบ
กรุงโซล สวยงำมมำก

ค่ ำ บริกำรท่ำนด้วยอำหำรบุฟเฟ่ต์ ณ นัมซำนทำวเวอร์



ที่พัก 
THE SHILLA HOTEL 

หรือเทียบเท่ำ



วันที่ห้ำ รับรองท่ำน ณ ภัตตำคำรในโรงแรมที่พัก

ตั งอยู่ใจกลำงเมืองท่ีเป็นย่ำนเก่ำแก่ท่ีส ำคัญของเมืองโซล ประกอบด้วยถนนหลักอินซำดงและ
มีตรอกซอกซอยแยกออกไปทั งสองข้ำงทำง ภำยในตรอกเป็นร้ำนอำหำรแบบดั งเดิม โรงน  ำ
ชำ ร้ำนกำแฟ และแกลเลอรี่ ในย่ำนแห่งนี เป็นแหล่งรวมแกลเลอรี่ต่ำงๆ กว่ำ 100 แห่ง คุณจะ
สำมำรถชมงำนศิลปะแบบดั งเดิมของเกำหลี ภำพวำด และประติมำกรรมอันสวยงำมได้ที่นี่ 
โดยแกลเลอรี่ที่มีชื่อเสียงมำกที่สุด

ย่ำนอินซำดง 
INSADONG STREET



GAROSUGILL
กำโรซูกิล เป็นถนนที่มีครบทุกรส ทั งร้ำนเสื อผ้ำ รองเท้ำ เครื่องประดับ ใน
แบบที่เรียกว่ำฮิป ยูนิคสุดๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นร้ำนของเหล่ำนักออกแบบที่มี
ชื่อเสียงและนักออกแบบอิสระรุ่นใหม่ของเกำหลีไปจนถึงสินค้ำแบรนด์เนม

เที่ยง  บริกำรท่ำน ณ ภัตตำคำร ด้วยเมนู HANJEONGSIK

จุดช้อปสิ นค้ำปลอดภำษีนำนำชนิดทั งแบรนด์เนมต่ำงชำติ และสินค้ำ
เกำหลี ที่รวมรวมไว้ให้คุณได้เลือกชอ้ปตำมใจชอบ

DUTY FREE



ซุปเปอร์มำเก็ต แหล่งละลำยเงินวอนแห่งสุดท้ำยของกำรเดินทำง หำกท่ำนที่ก ำลังหำ
ของฝำกที่นี่ถือว่ำมีครบทั งหมดทั งสำหร่ำยรสต่ำงๆ มำม่ำเกำหลี ขนมช็อคโกแลต อุปกรณ์
เครื่องเงินเครื่องส ำอำง เสื อผ้ำ และ อื่นๆ

21.20 น.   เดินทำงกลับสู่ประเทศไทย ด้วยเท่ียวบิน TG657 พร้อมรับกำรบริกำร  
อำหำรและเครื่องดื่มจำกพนักงำนต้อนรับของสำยกำรบินไทย

01.10 น.   เพียงชัว่ครูบ่ินลงสูภ่ำคพื นสนำมบนิสวุรรณภมูิ พร้อมกับควำมรู้สึก
สุดแสนพิเศษและประทับใจกับกำรท่องเที่ยวที่ทำงลีลำวดตีั งใจมอบให้ 



ประเภทผู้เดินทำง ลูกค้ำปกติ สมำชิกบัตรหลัก สมำชิกบัตรเสริม

ผู้ใหญ่
เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1ท่ำน)
เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน ... มีเตียงเสริม )
เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน ... ไม่มีเตียงเสริม )
พักเดี่ยวเพิ่ม
มีต๋ัวแล้ว (ผู้ใหญ่) ลด

64,900.-
63,900.-
62,900.-
61,900.-
16,800.-
13,500.-

62,900.-
61,900.-
60,900.-
59,900.-
16,800.-
13,500.-

63,900.-
62,900.-
61,900.-
60,900.-
16,800.-
13,500.-

ประเภทผู้เดินทำง สมำชิกบัตรหลัก สมำชิกบัตรเสริม
ผู้ใหญ่
เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1ท่ำน)
เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน ... มีเตียงเสริม )
เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน ... ไม่มีเตียงเสริม )
พักเดี่ยวเพิ่ม (ได้รับคะแนนเพิ่ม)
มีตั๋วแล้ว (ผู้ใหญ่) 

629
619
609
599
168
494

629
619
609
599
168
494

อัตรำค่ำบรกิำร ส ำหรบัผูเ้ดนิทำง 15 ท่ำนขึ นไป 

** อัตรำคำ่บริกำรดงักลำ่วส ำหรับจ ำนวนผูเ้ดนิทำง 15 ท่ำนขึ นไป**
** กรณีเดนิทำง 10-14 ท่ำนช ำระเพิม่ทำ่นละ 8,000.- **



อัตรำนี รวม
• ค่ำตั๋วเครื่องบินไป – กลับ โดยสำยกำรบินที่ระบุตำมรำยกำร พร้อมค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่ง
• ค่ำโรงแรมที่พัก 3 คืน (สองท่ำนต่อหนึ่งห้อง)
• ค่ำรถรับส่งระหว่ำงน ำเที่ยว, ค่ำเข้ำชมสถำนที่ต่ำงๆ ตำมรำยกำรที่ระบุ
• ค่ำอำหำรและเครื่องดื่มตำมรำยกำรที่ได้ระบุในรำยกำร, ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่งที่มี, 
• มัคคุเทศก์ของบริษัทจำกกรุงเทพฯที่คอยอ ำนวยควำมสะดวกแก่ท่ำนตลอดกำรเดินทำงในต่ำงประเทศ
• ค่ำประกันอุบัติเหตุตลอดกำรเดินทำง ในวงเงิน 1,000,000 บำท และค่ำรักษำพยำบำลเนื่องจำกอุบัติเหตุในวงเงิน 300,000 บำท

อัตรำนี ไมร่วม
• ค่ำท ำหนังสือเดินทำง
• ค่ำน  ำหนักของกระเป๋ำเดินทำงในกรณีที่เกินกว่ำสำยกำรบินก ำหนด ( 30 กิโลกรัมต่อท่ำน )
• ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวนอกเหนือจำกรำยกำรที่ระบุ เช่น ค่ำเครื่องดื่มและค่ำอำหำรที่สั่งเพิ่มเอง, ค่ำโทรศัพท์ ฯลฯ
• ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% และภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3%





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

เสียงร ำคำญรบกวนผู้อ่ืน, หรือพยำยำมสร้ำงควำมวุ่นวำยในคณะทัวร์ ฯลฯ ทั งนี เพื่อควำมสุขของคณะผู้เดินทำงส่วนใหญ่

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่ำนผู้เดินทำงทีม่ีอำยุครรภ์เกนิ 4 เดือน ทั งนี เพ่ือควำมปลอดภัยของท่ำนผู้เดินทำงและทำรกในครรภ์

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่ำนผู้เดินทำงทีม่ีควำมประสงค์จะลักลอบเข้ำประเทศอ่ืนเพ่ือไปท ำงำน หรือเพ่ือกำรอ่ืนใดอันมิใช่กำรท่องเที่ยว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรพิจำรณำให้หรือไม่ให้บริกำรแก่ท่ำนที่ต้องใช้รถเข็น (กรุณำแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อนจองทัวร์เพ่ือหำข้อสรุปร่วมกัน) 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 ทั งนี เพื่อประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทำงท่ำนอ่ืน

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรยกเลิกกำรเดินทำงในกรณีที่มผู้ีเดินทำงต่ ำกว่ำ 15 ท่ำน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทำงทรำบล่วงหน้ำก่อนเดินทำงไมน่้อยกว่ำ 15 วัน และยินดีจะจัดหำคณะทัวร์อ่ืนทดแทนหำก
ท่ำนต้องกำร

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

เท่ำนั น เว้นแต่ตั๋วเครื่องบินทีไ่มอ่นุญำตให้เปลี่ยนชื่อหรือคืนตั๋ว



• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่ำธรรมเนียมกำรย่ืนวีซ่ำในทุกกรณี หำกมีกำรยื่นวีซ่ำแล้ว

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

• ส ำหรับท่ำนผู้เดินทำงที่ประสงค์จะซื อตั๋วเคร่ืองบินภำยในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจำกรำยกำรตำมทัวร์ ) หรือด ำเนินกำรใด ๆ ที่ก่อให้เกิดค่ำใช้จำ่ย กรุณำแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อน เพื่อขอค ำยืนยันส ำหรบักำรออกเดนิทำงของทวัร์นั นๆ 
หำกท่ำนผู้เดินทำงซื อตั๋วหรือช ำระค่ำใช้จำ่ยใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับกำรยืนยันดังกล่ำว แล้วต่อมำทัวร์นั น ๆ ไม่สำมำรถออกเดนิทำงได้ ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบส ำหรับคำ่ใชจ้่ำยท่ีเกดิขึ น

• 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 ทั งนี 
เพื่อค ำนึงถึงควำมปลอดภัย และรักษำผลประโยชน์ของท่ำนใหม้ำกที่สุด

• สถำนท่ีท่องเท่ียวที่ระบใุนรำยกำรได้รวมค่ำเข้ำชมไวแ้ล้ว หำกในวันเดินทำง สถำนท่ีท่องเท่ียวดังกล่ำวปิดท ำกำร  บริษัทฯ จะคืนเงินค่ำเขำ้ชมให้แก่ท่ำนตำมท่ีระบุไว้ในเอกสำรของสถำนท่ีนั น ๆ หรือจะสลับปรับเปล่ียนรำยกำรเพื่อให้ท่ำนสำมำรถเข้ำ
ชมได้   แต่ในกรณีที่มีเหตุล่ำช้ำหรือเหตุอืน่ใดเกดิขึ นระหว่ำงกำรเดินทำงท ำให้ท่ำนไม่สำมำรถเข้ำชมสถำนท่ีท่องเที่ยวดังกล่ำวได้ โดยมิใช่ควำมผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่ำเข้ำชมให้แก่ท่ำน

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบต่อกำรสูญหำยหรือเสียหำยอย่ำงใด ๆ อันเกิดขึ นแก่ทรัพย์สินของท่ำน อันเน่ืองจำกกำรโจรกรรม และ/หรือควำมประมำทจำกตัวนักท่องเที่ยวเอง

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

• ต ำแหน่งที่น่ังบนเคร่ืองบินเป็นไปตำมเง่ือนไขตั๋วเครือ่งบินแบบหมู่คณะของสำยกำรบินต่ำง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สำมำรถเลือกต ำแหน่งที่น่ังได้เอง ทั งนี บริษัทฯ จะพยำยำมจัดที่น่ังให้แก่ท่ำนและครอบครัวตำมควำมเหมำะสมให้ดีที่สุดภำยใต้ลักษณะ
ต ำแหน่งที่น่ังแบบหมู่คณะที่สำยกำรบินจัดให้มำ

• บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีควำมยินดีที่ไดใ้ห้บริกำรแก่ทำ่นผู้เดนิทำงที่เชือ่มั่นในมำตรฐำนของบริษัทฯ ซึ่งประสงค์จะเดินทำงไปท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้ำใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ท่ำนได้เดินทำงไป

• เมื่อทำ่นจองทวัรแ์ละช ำระมดัจ ำแลว้ หมำยถงึทำ่นยอมรบัในขอ้ควำมและเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯ แจ้งแลว้ขำ้งตน้


