
LEELA KOREA SEOUL SKI ก ำหนดกำรเดินทำง : 
28 ธันวำคม 2561  - 1 มกรำคม 2562  



20.30 น.  ลีลาวดี ฮอลิเดย์ เรียนเชิญท่านที่จุดนัด ประตูทางเข้า 2 เคาน์เตอร์ C พบกับเจ้าหน้าที่บริษัทลีลาวดี 
ฝ่ายขาย ขออนุญาตสวัสดีทุกท่านดูแลความพร้อมด้านเอกสาร

23.10 น.  สู่กรุงโซล ด้วยเท่ียวบิน TG 658 ให้ท่านได้มีเวลาพักผ่อนราว 6 ช.ม.

วันแรกของการเดินทาง เดินทางสู่ห้วงเวลาแห่ง
ความสุข บินลัดฟ้า ด้วย “สายการบินไทย”

DAY 1



SONGWOL FAIRY TALE
น ำท่ำนเดินเที่ยวชมถนนเทพนิยำย ซองวุลดง ซ่ึงถูกออกแบบและตกแต่งตำมผนังบ้ำน ก ำแพงต่ำงๆ 
รวมทั้งทำงเดินต่ำงๆ ให้เป็นไปตำมเทพนิยำยหรือกำร์ตูนของดิสนีย์

SONGDO CENTRAL PARK
จำกนั้นพำท่ำนเดินเที่ยวชมต่อที่ สวนซองโด เป็นสวนสำธำรณะขนำดใหญ่ สุดไฮเทค ใจกลำงโซน
ธุรกิจเกิดใหม่ ภำยในมีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆครบครัน รวมทั้งกิจกรรมกำรพักผ่อนต่ำงๆ ที่
น่ำสนใจ บนเนื้อที่มำกกว่ำ100 ไร่ อีกทั้งยังมีโซน เลี้ยงกระต่ำย กวำง โซนอำหำรคำเฟ่ โซนหมู่บ้ำน
เกำหลีโบรำณ ที่สร้ำงขึ้นภำยในสวนสำธำรณะแห่งนี้

เที่ยง บริกำรอำหำรกลำงวัน ด้วย 
TAKKALBI อำหำรเลื่องชื่อแห่งเมืองชุนชอน เสิร์ฟไก่เนื้อนุ่ม หมักซอสพิเศษ จำกนั้นน ำไปย่ำง
บนเตำให้สุกก ำลังพอดแีล้วตัดเป็นชิน้พอค ำ ท่ำนสำมำรถเลือกทำนพร้อมข้ำวสวยร้อนๆ หรือ

ห่อผักสดๆ ทำนพร้อมกับน้ ำจิ้มสูตรเฉพำะของรำ้น

DAY 2
06.35 น.  เดินทางถึงสนามบินอินชอน 
หลังพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว



PHOENIX SKI RESORT

จำกนั้นน ำท่ำนร่วมสัมผัสอำกำศสดชื่นที่ลำนสกีในบรรยำกำศสีขำวโพลนของหิมะ ให้ทุกท่ำนได้สัมผัสประสบกำรณ์แปลกใหม่ด้วยกำรทดลอง
เล่นสกีซึ่งถือว่ำเป็นลำนสกีที่มีผู้คนนิยมเดินทำงไปเล่นกันมำกอีกแห่งหนึ่งสดชื่นกับบรรยำกำศของสำยลมเย็นในฤดูหนำว เชิญท่ำนพักผ่อนตำม
อัธยำศัยพร้อมท ำกิจกรรมสนุกๆ บนลำนหิมะกว้ำง อำทิ สโนว์สเลด เล่นสไลดเ์ดอร์ ลื่นลงจำกเนินเขำหิมะ และเพลิดเพลินไปกับทิวทัศน์สีขำว
โพนของหิมะที่ปกคลุมไปทั่วบริเวณ...

ที่พัก   PHOENIX SKI RESORT 
หรือเทียบเท่ำ โรงแรมตำมมำตรฐำน
ของทำงลีลำวดี

มื้อค่ ำ 
บริกำรอำหำรท่ำนด้วย

เมนู Shabu แบบเกำหลีด้ังเดิม



เช้ำ   บริกำรอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พัก 

น ำท่ำนเดินทำงสู่  ไร่สตรอเบอรี่  สัมผัสสตรอเบอรี่  ที่ปลูกโดยวิธีธรรมชำติ             
จะมีกำรหมุนเวียนเปลี่ยนไปตำมฤดูกำลของ เกำหลี นอกจำกนั้นท่ำนสำมำรถลิ้มรส
หวำนของผลไม้ที่มีควำม...สดและใหม่ได้อย่ำงแท้จริง

STRAWBERRY FARM

จำกน้ันเดินทำงสู่ สถำบันสอนกิมจิ สถำนท่ีท่ีท่ำนได้มีโอกำสท ำกิมจิด้วยฝีมือของตัวเอง อำหำรชนิดน้ี...ถือ
เป็นที่นิยมใช้เป็นเครื่องเคียงในทุกๆ มื้อของชำวเกำหลี พร้อมทรำบวิธีกำรท ำจำกผู้เชี่ยวชำญ และสำมำรถ
น ำกลับเมืองไทยได้ ชุดฮันบก เป็นเครื่องแต่งกำยประจ ำชำติเกำหลีมำเป็นเวลำพันๆ ปี ควำมงำมและควำม
อ่อนช้อย ของวัฒนธรรมเกำหลีจะถูกถ่ำยทอดออกมำผ่ำนทำงภำพถ่ำยของสุภำพสตรีในเครื่องแต่ง
กำยฮันบกนี้ก่อนท่ีวัฒนธรรมกำรแต่งกำยแบบตะวันตกจะได้เข้ำมำในเกำหลีเมื่อร้อยปีที่ผ่ำนมำ

KIMCHI SCHOOL

DAY 3



เที่ยง : บริกำรอำหำรท่ำนด้วย KALBI หรือ ท่ีชำวเกำหลีเรียกว่ำ  “คำลบชีกิตงั” น ำเนื้อหมูที่
หมักเครื่องปรุงจนเนื้อนุ่มแล้ว น ำมำย่ำงบนแผ่นโลหะเมื่อเห็นว่ำเริ่มสุกแล้ว ทำงร้ำน จะมี
อุปกรณ์ส ำคัญ คือ กรรไกร  ไว้น ำมำใช้ตัดเนื้อหมูเป็นชิ้นพอดีค ำ ทำนพร้อมกับเครื่องเคียง
จ ำพวก กระเทียม กิมจิ หัวไชท้้ำวดองซุปสำหร่ำย ผักสดต่ำงๆ และ ข้ำวสวยร้อนๆ 

น ำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ เอเวอร์แลนด์ เปิดประตูสู่โลกแห่งควำมสุข กับสวนสนุกกลำงแจ้ง
ขนำดใหญ่ และดีที่สุดของเกำหลี ที่รองรับนักท่องเที่ยวได้ทุกเพศ ทุกวัย โดยระหว่ำง
ทำงเดินเข้ำไปท่ำนจะพบกบัรำ้นขำยของทีร่ะลกึ เครื่องเล่นสำมมติิภำยในหอ้ง ร้ำนอำหำรที่
จะเปลี่ยนไปตำมฤดูกำล และสำมำรถเลือกนั่งกระเช้ำ 3 รูปแบบ เพื่อลงไปยังโซนเครื่องเล่น 
และ ซำฟำรี ต่ำงๆ ทั้งกระเช้ำที่นั่งแบบห้อยขำนั่งได้แบบ 2 และ 4 ท่ำน และแบบกระเช้ำแก้ว 
ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมไฮไลท์

EVERLAND



จำกนั้นน ำท่ำนเข้ำสู่กรุงโซล
น ำท่ำนสูย่่ำนชอ้ปปิ้งบริเวณด้ำนหน้ำของมหำวิทยำลัยฮงอิก (Hongik University) จึงเป็นศูนย์รวมเด็ก
วัยรุ่นและเด็กมหำวิทยำลัย เป็นอีกเส้นหนึ่งที่มีบรรยำกำศโรแมนติกอีกทั้งยังมีร้ำนกำแฟที่เป็นเอกลักษณ์ 
แกลเลอรี่ ร้ำนค้ำจ ำหน่ำยสินค้ำแฟชั่น คลับ ตลำดศิลปะ และร้ำนอำหำรที่น่ำสนใจในหมู่วัยรุ่นอำยุ 20-
30 ปีที่นิยมมำเดินเล่น ให้อิสระท่ำนในกำรเลือกซื้อช้อปปิ้งเสื้อผ้ำ หรือจะแวะชิมร้ำนกำแฟเก๋ๆในย่ำนนี้

HONGDAE



ค่ ำ : บริกำรอำหำรท่ำนด้วย JIMDAK 
รสชำติคล้ำยพะโล้ แต่มีรสเค็มและเผ็ดกว่ำ 
ส่วนประกอบหลักคือไก่ วุ้นเส้น มันฝรั่ง
และน้ ำซอสสูตรเฉพำะ

ท่ีพัก

FOUR POINT BY 

SHERATON 
SEOUL NAMSAN HOTEL

หรือเทียบเท่ำ

น ำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ที่พักด้วยโรงแรมระดับมำตรฐำนของลีลำวดี



DAY 4
พระรำชวังชำงด๊อกกุง (Changdeokgung Palace) เป็นพระรำชวัง
ล ำดับที่สองทึ่ถูกสร้ำงต่อจำกพระรำชวังเคียงบกกุง (Gyeongbukgung
Palace)ในปี  ค .ศ .  1405 แล ะมีควำมส ำคัญในกำร เป็นที่พ ำนักของ
พระมหำกษัตริย์หลำยพระองค์ในสมัยรำชวงศ์โชซอน (Joseon) และยังเป็น 1 
ใน 5 ของพระรำชวังส ำคัญที่ยังคงรักษำไว้ ประกอบไปด้วย เขตพระรำชฐำน
ชั้นนอก, เขตพระรำชฐำนชั้นใน และสวนด้ำนหลังส ำหรับเป็นที่พักผ่อนของ
พระมหำกษัตรย์ ซึ่งมีต้นไม้ขนำดยักษ์ที่มีกว่ำ 300 ปี, บ่อน้ ำ และศำลำริมน้ ำ

เช้ำ   บริกำรอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พัก 

ถนนซัมชองดองกิล Samcheongdong-gil เป็นถนนชอ้ปปิ้งที่เดินชิวๆ บรรยำกำศดี 
ร้ำนค้ำแต่ละร้ำนตกแต่งแบบมสีไตล์เปน็ของตวัเอง มีทั้งแบบโมเดิร์นหรอืจะน ำเอำบำ้นแบบ
เกำหลีดั้งเดิมมำตกแต่งเป็นคำเฟ่น่ำรักๆ ถนนเส้นนี้เริ่มตัง้แต่พระรำชวังเคยีงบกกงุ

(Gyeongbokgung Palace) ทอดยำวไปจนสุดทำงทีส่วนซัมซอง (Samcheong Park)



บริกำรท่ำนด้วยไก่ตุ๋นโสม หรือ ซัมแทคัง
ของขึ้นชื่อตั้งแต่ยุคสมัยรำชวงศ์โชซอนมีต้นต ำรับมำจำกในวัง 
เป็นเมนูอำหำรเกำหลีที่นิยมทำนเพื่อบ ำรุงก ำลังและเสริมสุขภำพ 
ซึ่งมีกรรมวิธีกำรประกอบอำหำร คือ ใช้ไก่ที่มีอำยุ 45 วันพอดี
มำใช้ในกำรตุ๋น โดยใส่ข้ำว โสมอำยุ 2 ปี พุทรำแห้ง กระเทียม          

ลงไปในตัวไก่ จำกนั้นน ำไปต้ม จนสุกจึงน ำมำเสิร์ฟท่ำนละ 1 ตัว 
พร้อมบริกำรท่ำนด้วยชำ และ เหล้ำ 1 ถ้วย เพื่อให้อำหำรมี

รสชำติมำกยิ่งขึ้น

เที่ยง : บริกำรอำหำรท่ำน ณ ภัตตำคำร SAMGYETANG



Seoul Tower หรือ นัมซำนทำวเวอร์ อีกหนึ่งสัญลักษณ์ส ำคัญของกรุงโซล 
ท่ำนจะได้ขึ้นลิฟทส์ู่จุดชมวิวด้ำนบนหอคอย ด้ำนบนมีไฮไลท์ส ำคัญเป็นสถำนที่... 
“คล้องกุญแจคู่รัก” ที่ท่ำนสำมำรถถ่ำยภำพกับคู่รัก หรือ ครอบครัวของท่ำนไว้
เป็นที่ระลึก พร้อมมีภำพเบื้องหลังตึกสูงเป็นรอบกรุงโซลสวยงำมมำก

SEOUL
TOWER

น ำท่ำนเดนิทำงสูน่มัซำนทำวเวอร์

จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่เส้นทำงสำยช้อปปิ้ง กำโรซกูลิ

GAROSUGIL
แหล่งรวมแฟชั่น คำเฟ่ สุดฮิปของชำวเกำหลี 
ถนนท่ีมีครบทุกรส ทั้งร้ำนเสื้อผ้ำ รองเท้ำ 

เครื่องประดับ ในแบบท่ีเรียกว่ำฮิป ยูนิคสุดๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นร้ำน
ของเหล่ำนักออกแบบที่มีชื่อเสียงและนักออกแบบอิสระรุ่นใหม่ของ

เกำหลีไปจนถึงสินค้ำแบรนด์เนม รวมถึงคำเฟ่ และร้ำนอำหำรที่อยู่บน
ถนนเส้นน้ีที่ตกแต่งร้ำนได้อย่ำงสร้ำงสรรค์และมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น



MYEONGDONG

สถำนที่ช้อปปิ้งยอดฮิตในเกำหลีเป็นศูนย์รวมของสินค้ำยอด
ฮิตหลำกหลำยชนิด ไม่ว่ำจะเป็น เครื่องส ำอำง มีทุกยี่ห้อ
ยอดฮิตในเกำหลี  มีทุกซอยทุกหลืบ ในเมียงดง , เสื้อผ้ำ
แฟชั่น ร้ำนขำยเครื่องประดับ รวมถึงร้ำนอำหำร                     
ร้ำนฟำสฟู๊ดร้ำนหมูย่ำง และ ร้ำนกำแฟ 
อิสระให้ท่ำนได้เลือกสินค้ำตำมอัธยำศัย 

น ำท่ำนสู่ตลำดเมียงดง



ที่พัก
FOUR POINT BY SHERATON 

SEOUL NAMSAN HOTEL

หรือเทียบเท่ำ
จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ท่ีพักด้วยโรงแรมระดับมำตรฐำนของลีลำวดี

ค่ ำ : บริกำรอำหำรท่ำน ณ ภัตตำคำร           
เรำขอบริกำรท่ำนด้วย BUFFET KING CRAB

“บุฟเฟ่ต์ขำปู” พร้อมบริกำรอำหำรของเกำหลี ญี่ปุ่น จ ำพวก ซูชิหน้ำต่ำงๆ 
อูด้ง ฯลฯ และจีน ตำมแต่ท่ำนเลือกสรร ผลไม้ตำมฤดูกำล และของหวำนท่ี
ตกแต่งไว้อย่ำงสวยงำม พร้อมเครื่องดื่มชำพื้นเมือง น้ ำผลไม้ตำมฤดูกำล 



JOGYESA TEMPLE

วัดท่ีเป็นศูนย์กลำงของพุทธศำสนำนิกำยเซนที่มีชื่อเสียง
ในประเทศเกำหลี ถึงแม้จะเป็นวัดที่ตั้งอยู่ท่ำมกลำงควำม
วุ่นวำยของเมือง แต่ภำยในวัดมีควำมเงียบสงบและ
สวยงำมไม่ต่ำงไปจำกวัดอื่นๆ ของประเทศเกำหลีใต้ ซึ่ง
มักจะตั้งอยู่ท่ำมกลำงหุบเขำ หรือริมชำยทะเล ภำยในวัดมี
ต้นไม้ใหญ่ท่ีมีควำมสูงกว่ำ 26 เมตร, อำคำรเก่ำแก่ และ
เจดีย์ที่แกะสลักจำกหินสูง 7 ชั้น ให้ท่ำนได้ร่วมเข้ำสักกำระ
และขอพรจำกสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อสิ่งที่ดีในชีวิต

เช้ำ   บริกำรอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พัก 

จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ถนนอินซำดง

DAY 5



INSADONG 
STREET

ถนนอินซำดง ถนนสำยวัฒนธรรม  เป็นสถำนที่ที่ตั้งอยู่ใจกลำง
เมือง มีท้ังสินค้ำเก่ำและดั้งเดิมจ ำหน่ำย รวมท้ังเต็มไปด้วยแกลลอรี
มำกมำย ซึ่งมีท้ังศิลปะภำพวำดแบบดั้งเดิม และศิลปะแบบพ้ืนบ้ำน เรียก
ได้ว่ำที่น่ีคือศูนย์รวมของศิลปะเลยก็ว่ำได้



SUPERMARKET

ซุปเปอร์มำเก็ต แหล่งละละลำยเงินวอนแห่งสุดท้ำยของกำร
เดินทำง หำกท่ำนที่ก ำลังหำของฝำกที่นี่ถือว่ำมีครบทั้งหมด
ทั้งสำหร่ำยรสต่ำงๆ มำม่ำเกำหลี ขนมช็อคโกแลต
อุปกรณ์เครื่องเงินเครื่องส ำอำง เสื้อผ้ำ และ อื่นๆ

ฮันจองซกิ เป็นมื้อเต็มโต๊ะที่จัดอำหำรมำเป็นชุด จุดก ำเนิดอยู่ที่ในวังหรือ
บ้ำนปกติจะเริ่มต้นเสิร์ฟจำนเรียกน ำย่อยเป็นของเย็น ตำมด้วยพวกข้ำวต้ม
หรือโจ๊ก ต่อด้วยอำหำรจำนหลักซึ่งมีทั้งของต้ม ของทอด ของย่ำง 
ของนึงหรือของหมัก รวมถึงหม้อไฟ และปิดท้ำยด้วยเครื่องดื่มของหวำน
พื้นเมือง หรือของหวำนอื่นๆ ซึ่งชุดอำหำรที่เสิร์ฟนั้นจะแตกต่ำงกันไปตำม
ฤดูกำลและภูมิภำค

HANJEONGSIK

มื้อเที่ยง บริกำรอำหำรท่ำนด้วย...

น ำท่ำนเดินทำงสู่ซุปเปอร์มำเก็ตอณำจักรของนักชอ้ป



21.20 น.   เดินทำงกลับสู่ประเทศไทย ด้วยเที่ยวบิน TG 657 ของสำยกำรบินไทย

01.10 น.  สู่ภำคพื้นสนำมบินสุวรรณภูมิ พร้อมควำมประทับใจ

ลีลำ ... ที่เป็นตวัคณุ
ลีลำวด ีฮอลิเดย์



ประเภทผู้เดินทาง ลูกค้าปกติ สมาชิกบัตรหลัก สมาชิกบัตรเสริม

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
มีต๋ัวแล้ว (ผู้ใหญ่) ลด

74,900.-
73,900.-
72,900.-
71,900.-
18,900.-
13,000.-

72,900.-
71,900.-
70,900.-
69,900.-
18,900.-
13,000.-

73,900.-
72,900.-
71,900.-
70,900.-
18,900.-
13,000.-

ประเภทผู้เดินทาง สมาชิกบัตรหลัก สมาชิกบัตรเสริม
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 (ได้รับคะแนนเพิ ม)
มีต๋ัวแล้ว (ผู้ใหญ่) 

729
719
709
699
189
599

729
719
709
699
189
599

อัตราค่าบรกิาร ส่าหรบัผูเ้ดนิทาง 15 ท่านขึ้นไป 

** อัตราคา่บริการดงักลา่วสา่หรับจ่านวนผูเ้ดนิทาง 15 ท่านขึน้ไป**
** กรณีเดนิทาง 10-14 ท่านช่าระเพิ มทา่นละ 5,000.- **



อัตรานี้รวม
• ค่าตั๋วเครื องบินไป – กลับ โดยสายการบินที ระบุตามรายการ พร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
• ค่าโรงแรมที พัก 3 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

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





หมายเหตแุละเงื อนไขในการรบับรกิาร
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที เคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤตไิมน่า่รัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที รังเกยีจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื มสุราบนรถ, ก่อ

เสียงร่าคาญรบกวนผู้อื น, หรือพยายามสร้างความวุ่นวายในคณะทัวร์ ฯลฯ ทั้งนี้เพื อความสุขของคณะผู้เดินทางส่วนใหญ่

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที มีอายุครรภ์เกนิ 4 เดือน ทั้งนี้เพื อความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและทารกในครรภ์

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอื นเพื อไปทา่งาน หรือเพื อการอื นใดอันมิใช่การท่องเที ยว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที ต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื อหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะบางเส้นทางอาจ
ไม่สะดวกในการเดินทางส่าหรับท่านที ตอ้งใช้รถเข็น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตวั

•
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที มีเด็กทารกอายุต ่ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้วย (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื อหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ 

ต้องกราบขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผู้เดินทางท่านอื น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตวั

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที เปน็พระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทัวร์หรือบางเส้นทาง ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชนข์องท่านที จองทวัร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช่าระเงินมัดจ่าภายในระยะเวลาที ก่าหนด ให้แก่ลูกค้าท่านต่อไปที แจ้งชื อรอไว้ ทั้งนี้เพื อประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทางท่านอื น

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที มผู้ีเดินทางต ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อนเดินทางไมน่้อยกว่า 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทัวร์อื นทดแทนหากท่าน
ต้องการ

• ในกรณีที ท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินคา่ใช้จ่าย 
• โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 21 วัน ขอหักร้อยละ 50 ของอัตราค่าบริการ
• หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วัน ขอหักร้อยละ 100 ของอัตราค่าบริการ
• ในกรณีที ท่านขอเปลี ยนตวัผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทันภายในก่าหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายเพิ ม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยื นวีซ่าและค่าเปลี ยนชื อตัว๋เครื องบินเทา่นั้น 

เว้นแต่ตั๋วเครื องบินที ไมอ่นุญาตให้เปลี ยนชื อหรือคืนตั๋ว



• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าธรรมเนียมการยื นวีซ่าในทุกกรณี หากมีการยื นวีซ่าแล้ว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบต่อการที ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เดนิทางเขา้หรอืออกจากประเทศใด ๆ อันเนื องมาจากเหตุผลส่วนตัวของทา่นผู้เดนิทาง เช่น เอกสารการเดนิทางไม่ถูกต้อง, พกพาสิ งของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไป
ในทางเสื อมเสีย รวมถึงการที มิได้เดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเที ยวบิน

• ส่าหรับท่านผู้เดินทางที ประสงค์จะซื้อตั๋วเครื องบินภายในประเทศเพิ มเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ ) หรือด่าเนินการใด ๆ ที ก่อให้เกิดค่าใช้จา่ย กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน เพื อขอค่ายืนยันส่าหรบัการออกเดนิทางของทวัร์น้ันๆ หาก
ท่านผู้เดินทางซื้อตั๋วหรือชา่ระค่าใช้จา่ยใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดังกล่าว แล้วต่อมาทัวร์น้ัน ๆ ไม่สามารถออกเดนิทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบส่าหรับคา่ใชจ้่ายที เกดิขึ้น

• บริษัทฯ จะส่งก่าหนดการท่องเที ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเห็นว่ารายการท่องเที ยวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปลี ยนแปลงของโรงแรมที พัก หรือการ
ปรับเปลี ยนรายการท่องเที ยวใด ๆ  ท่านมีสิทธ์ิขอยกเลิกการเดินทางได้เป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนออกเดินทางไม่น้อยกวา่ 5 วัน หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ ในกรณีที 
เกิดเหตุจ่าเป็นหรือสุดวสัิย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี ยนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื อ
ค่านึงถึงความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านใหม้ากที สุด

• สถานที ท่องเที ยวที ระบใุนรายการได้รวมค่าเข้าชมไวแ้ล้ว หากในวันเดินทาง สถานที ท่องเที ยวดังกล่าวปิดท่าการ  บริษัทฯ จะคืนเงินค่าเขา้ชมให้แก่ท่านตามที ระบุไว้ในเอกสารของสถานที นัน้ ๆ หรือจะสลับปรับเปลี ยนรายการเพื อให้ท่านสามารถเข้า
ชมได้   แต่ในกรณีที มีเหตุล่าช้าหรือเหตุอื นใดเกดิขึ้นระหว่างการเดินทางท่าให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที ท่องเที ยวดังกล่าวได้ โดยมิใช่ความผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่าน

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดข้ึนแก่ทรัพย์สินของท่าน อันเนื องจากการโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัวนักท่องเที ยวเอง

• ของก่านัลต่าง ๆ ที บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ามี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงินได้ โดยท่านสามารถเลือกใช้ของก่านัลดังกล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกบัคณะทัวร์หรอืไม่ก็ได้ตามอธัยาศยั

• ต่าแหน่งที นั งบนเครื องบินเป็นไปตามเงื อนไขตั๋วเครื องบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือกต่าแหน่งที นั งได้เอง ทั้งนี้บริษัทฯ จะพยายามจัดที นั งให้แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดีที สุดภายใต้ลักษณะ
ต่าแหน่งที นั งแบบหมู่คณะที สายการบินจัดให้มา

• บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีที ไดใ้ห้บริการแก่ท่านผู้เดนิทางที เชื อมั นในมาตรฐานของบรษิัทฯ ซึ งประสงค์จะเดินทางไปท่องเที ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวันนธรรมของประเทศที ท่านได้เดินทางไป

• เมื อทา่นจองทวัรแ์ละชา่ระมดัจา่แลว้ หมายถงึทา่นยอมรบัในขอ้ความและเงื อนไขที บรษิทัฯ แจ้งแลว้ขา้งตน้



• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าในทุกกรณี หากมีการย่ืนวีซ่าแล้ว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการที่ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเนื่องมาจากเหตุผลส่วนตัวของท่านผู้เดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง, พกพาสิ่งของผิดกฎหมาย หรือมี

ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงการที่มิได้เดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเที่ยวบิน

• ส าหรับท่านผู้เดินทางที่ประสงค์จะซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ ) หรือด าเนินการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน เพื่อขอค ายืนยันส าหรับการออก

เดินทางของทัวร์นั้นๆ หากท่านผู้เดินทางซื้อตั๋วหรือช าระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดังกล่าว แล้วต่อมาทัวร์นั้น ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบส าหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

• บริษัทฯ จะส่งก าหนดการท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเห็นว่ารายการท่องเที่ยวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปลี่ยนแปลงของ

โรงแรมที่พัก หรือการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวใด ๆ  ท่านมีสิทธิ์ขอยกเลิกการเดินทางได้เป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า 5 วัน หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอา

ตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ ในกรณีที่เกิดเหตุจ าเป็นหรือสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ อุบัติเหต,ุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อค านึงถึงความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ได้มากท่ีสุด

• สถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวปิดท าการ  บริษัทฯ จะคืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่านตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่นั้น ๆ หรือจะสลับปรับเปลี่ยน

รายการเพื่อให้ท่านสามารถเข้าชมได้   แต่ในกรณีที่มีเหตุล่าช้าหรือเหตุอื่นใดเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางท าให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวได้ โดยมิใช่ความผิดของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน

ค่าเข้าชมให้แก่ท่าน

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของท่าน อันเนื่องจากการโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัวนักท่องเที่ยวเอง

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

• ต าแหน่งที่นั่งบนเครื่องบินเป็นไปตามเงื่อนไขตั๋วเครื่องบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือกต าแหน่งที่นั่งได้เอง ทั้งนี้บริษัทฯ จะพยายามจัดที่นั่งให้แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดี

ที่สุดภายใต้ลักษณะต าแหน่งที่นั่งแบบหมู่คณะที่สายการบินจัดให้มา

• บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีที่ได้ให้บริการแก่ท่านผู้เดินทางที่เชื่อมั่นในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งประสงค์จะเดินทางไปท่องเที่ยวพกัผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ท่านได้

เดินทางไป

• เมื่อท่านจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงทา่นยอมรบัในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯ แจ้งแลว้ขา้งตน้


