
ก ำหนดวันเดินทำง  :  7 - 11, 21 - 25 กุมภำพันธ์ 2561

LEELA KOREA SKI



เดินทางเข้าสู่ห้วงเวลาแห่งความสุขอย่างสมบูรณ์แบบ  
บินลัดฟ้าด้วย “สายการบินไทย”

DAY 1 

20.00 น.  ลีลาวดี ฮอลิเดย์ เรียนเชิญท่านท่ีจุดนัด ประตูทางเข้า 2 เคาน์เตอร์ C พบกับเจ้าหน้าที่
บริษัทลีลาวดี - ฝ่ายขาย ขออนุญาตสวัสดีทุกท่านดูแลความพร้อมด้านเอกสาร รวมถึงส่งท่านเข้าสู่
ช่วงเวลาแห่งความสุข

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



วันที่สอง ... ของการเดินทาง
06.35น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติอินชอน 

ประเทศเกาหลีใต้ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
และพิธีการทางศุลกากรเรียบร้อยแล้ว 

DAY 

2

ENGLISH VILLAGE

หมู่บ้านอังกฤษ เป็นสถานที่ที่จ าลองบรรยากาศ
เหมือนอยู่ในประเทศอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็นอาคาร 
ร้านอาหารและสถาปัตยกรรมอื่นๆ ที่นี่เคยใช้เป็น
สถานที่ถ่ายท าละครและรายการโทรทัศน์ ละครหนึ่ง
ในนั้นคือเรื่อง F4 ฉบับเกาหลี พาจู เอาท์เล็ท แห่ง
ใหม่และใหญ่ที่สุดในเกาหลี ซึ่งมีร้านค้าหลากหลาย
กว่า 165 ร้านค้าและมีสินค้า Brand ดังมากมาย
อาทิเช่น Armani, Calvin Klein, Diesel, DKNY, 

Guess, Escada ฯลฯ



น้ำท่ำนสู่เกำะนำมิ เริ่มต้นกำรเดินทำงด้วยกำรนั่งเรือเฟอร์รี่ ชมบรรยำกำศแม่น ้ำฮัน 
พร้อมด่ืมด้่ำบรรยำกำศสุดโรแมนติก ระหว่ำงทำงประกอบด้วยร้ำนอำหำร ร้ำนขำย
ของท่ีระลึก และบ้ำนไม้ท่ีถูกตกแต่งเป็นแกลลอรี่ ซีรีย์ Winter Love Song ซึ่งถือได้

ว่ำเป็นสัญลักษณ์ส้ำคัญ ณ ท่ีแห่งนี  

อำหำรเลื่องชื่อแห่งเมืองชุนชอน 

เสิร์ฟไก่เนื อนุ่ม หมักซอสพิเศษ จำกนั นน้ำไปย่ำงบนเตำให้สุกก้ำลงั
พอดีแล้วตัดเป็นชิ นพอค้ำ ท่ำนสำมำรถเลือกทำนพร้อมข้ำวสวย
ร้อนๆ หรือห่อผักสดๆ ทำนพร้อมกับน ้ำจิ มสูตรเฉพำะของร้ำน

มื อกลำงวัน บริกำรท่ำนด้วย ... 



จำกนั นน้ำท่ำนร่วมสัมผัสอำกำศสดชื่นที่ลำนสกีในบรรยำกำศสีขำว
โพลนของหิมะ ให้ทุกท่ำนได้สัมผัสประสบกำรณ์แปลกใหม่ด้วยกำร
ทดลองเล่นสกีซึ่งถือว่ำเป็นลำนสกีที่มีผู้คนนิยมเดินทำงไปเล่นกัน
มำกอีกแห่งหนึ่ง สดชื่นกับบรรยำกำศของสำยลมในฤดูหนำว 

เชิญท่ำนพักผ่อนตำมอัธยำศัยพร้อมท้ำกิจกรรมสนุกๆ บนลำนหิมะ 
อำทิ สโนว์สเลด เล่นสไลด์เดอร์ ลื่นลงจำกเนินเขำหิมะ และ

เพลิดเพลินไปกับทิวทัศน์สีขำวโพนของหิมะที่ปกคลุมไปทั่วบริเวณ...



ที่พัก

หรือเทียบเท่ำ

ค่้ำ : บริกำรอำหำรท่ำน ณ ภัตตำคำร โรงแรม 



DAY 3 เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พัก 

STRAWBERRY FARM

น้ำท่ำนเดินทำงสู่ ไร่สตรอเบอรี่ สัมผัสสตรอเบอรี่ ที่ปลูกโดยวิธีธรรมชำติ             
จะมีกำรหมุนเวียนเปลี่ยนไปตำมฤดูกำลของ เกำหลี นอกจำกนั นท่ำนสำมำรถ     

ลิ มรสหวำนของผลไม้ที่มีควำม...สดและใหม่ได้อย่ำงแท้จริง

จำกนั นเดินทำงสู่ สถำบันสอนกิมจิ สถำนท่ีที่ท่ำนได้มีโอกำสท้ำกิมจิด้วยฝีมือของตัวเอง 
อำหำรชนิดนี ...ถือเป็นที่นิยมใช้เป็นเครื่องเคียงในทุกๆ มื อของชำวเกำหลี พร้อมทรำบวิธีกำร
ท้ำจำกผู้เชี่ยวชำญ และสำมำรถน้ำกลับเมืองไทยได้ ชุดฮันบก เป็นเครื่องแต่งกำยประจ้ำชำติ
เกำหลีมำเป็นเวลำพันๆ ปี ควำมงำมและควำมอ่อนช้อย ของวัฒนธรรมเกำหลีจะถูกถ่ำยทอด
ออกมำผ่ำนทำงภำพถ่ำยของสุภำพสตรีในเครื่องแต่งกำยฮันบกนี ก่อนท่ีวัฒนธรรมกำรแต่ง

กำยแบบตะวันตกจะได้เข้ำมำในเกำหลีเม่ือร้อยปีที่ผ่ำนมำ

KIMCHI SCHOOL



EVERLAND

น้ำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ เอเวอร์แลนด์ 
เปิดประตูสู่โลกแห่งควำมสุข กับสวน
สนุกกลำงแจ้งขนำดใหญ่ และดีที่สุด
ของเกำหลี ที่รองรับนักท่องเที่ยวได้
ทุกเพศ ทุกวัย โดยระหว่ำงทำงเดิน
เข้ำไปท่ำนจะพบกับร้ำนขำยของที่
ระลึก เครื่องเล่นสำมมิติภำยในห้อง 
ร้ำนอำหำรที่จะเปลี่ยนไปตำมฤดูกำล 

และสำมำรถเลือกนั่งกระเช้ำ 3 
รูปแบบ เพื่อลงไปยังโซนเครื่องเล่น 
และ ซำฟำรี ต่ำงๆ ทั งกระเช้ำที่นั่ง
แบบห้อยขำนั่งได้แบบ 2 และ 4 ท่ำน 
และแบบกระเช้ำแก้ว ซึ่งถือเป็นอีก

หนึ่งกิจกรรมไฮไลท์ เที่ยง : บริกำรอำหำรท่ำนด้วย KALBI หรือ ที่ชำวเกำหลี
เรียกว่ำ “คำลบชีิกตงั” น้ำเนื อหมูที่หมักเครื่องปรุงจนเนื อนุ่มแล้ว 

น้ำมำย่ำงบนแผ่นโลหะ เมื่อเห็นว่ำเริ่มสุกแล้ว ทำงร้ำน จะมี
อุปกรณ์ส้ำคัญ คือ กรรไกร  ไว้น้ำมำใช้ตัดเนื อหมูเป็นชิ นพอดีค้ำ 
ทำนพร้อมกับเครื่องเคียงจ้ำพวก กระเทียม กิมจิ หัวไช้ท้ำวดอง

ซุปสำหร่ำย ผักสดต่ำงๆ และ ข้ำวสวยร้อนๆ 



จำกนั นน้ำท่ำนเข้ำสู่กรุงโซล

“ตลำดเมยีงดง” ศูนย์รวมแฟช่ันของวัยรุ่นชำว
เกำหลีที่เต็มไปด้วยสีสันจำกกำรแต่งกำย และ จำกตึกสูงที่

ตั งอยู่โดยรอบ ระหว่ำงทำงเต็มไปด้วยร้ำนเสื อผ้ำ 
เครื่องประดับ รองเท้ำ กระเป๋ำ และ ร้ำนเครื่องส้ำอำง ทั ง 
Local Brand และ Inter Brand รวมถึงร้ำนกำแฟ และ 

ภัตตำคำรที่ตกแต่งอย่ำงน่ำรัก เพื่อเอำใจวัยรุ่น 



จากนั้นน าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักด้วยโรงแรมระดับมาตรฐานของลีลาวดี

ค่้ำ : บริกำรอำหำรท่ำน ณ ภัตตำคำร           
เรำขอบริกำรท่ำนด้วย BUFFET KING CRAB

“บุฟเฟ่ต์ขำปู” พร้อมบริกำรอำหำรของเกำหลี ญี่ปุ่น จ้ำพวก ซูชิหน้ำต่ำงๆ 
อูด้ง ฯลฯ และจีน ตำมแต่ท่ำนเลือกสรร ผลไม้ตำมฤดูกำล และของหวำนที่
ตกแต่งไว้อย่ำงสวยงำม พร้อมเครื่องดื่มชำพื นเมือง น ้ำผลไม้ตำมฤดูกำล 

ที่พัก

หรือเทียบเท่ำ



DAY 4 เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พัก 

BLUE HOUSE

GYEONGBOK PALACE

น้ำท่ำนผ่ำนชม ท้ำเนียบของประธำนำธบิดขีองเกำหลใีต้ มีควำมโดดเด่นอยู่ที่
หลังคำสีฟ้ำอ่อนทั งหลัง มีอนุสำวรีย์รูปนกฟีนิกซ์ขนำดใหญ่ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่ง

สันติภำพ ตั งตระหง่ำนอยู่กลำงลำนด้ำนหน้ำ จึงเป็นจุดเด่นท่ีท่ำนสำมำรถบันทึกภำพไว้เป็น
ที่ระลึกได้

สร้ำงขึ นในปี ค.ศ.1395 เพื่อเป็นพระรำชวังหลักของรำชวงศ์โชซอนมีอีกชื่อที่เป็นท่ีรู้จัก
ทั่วไป คือ “พระรำชวังภำคเหนือ” และยังถือว่ำเป็นพระรำชวังท่ีสวยงำมและย่ิงใหญ่ที่สุด 
นอกจำกกำรเดินเยี่ยมชมประติมำกรรมร่วมสมัยแล้ว เรำยังสำมำรถชมพิธีกำรเปลี่ยนเวร

รำชองค์รักษ์อีกด้วย พิธีนี เป็นพิธีเปลี่ยนเวรของรำชองค์รักษ์ในรำชวงศ์โชซอน 



มื อเที่ยง บริกำรอำหำรท่ำนด้วย “ไก่ตุ๋นโสม หรือ ซัมแทคัง” ณ TOSOKCHON
ซึ่งมีกรรมวิธีกำรประกอบอำหำร คือ ใช้ไก่ท่ีมีอำยุ 45 วันพอดีมำใช้ในกำรตุ๋น โดยใส่ข้ำว 
โสมอำยุ 2 ปี พุทรำแห้ง กระเทียม ลงไปในตัวไก่ จำกนั นน้ำไปต้มจนสุก จึงน้ำมำเสิร์ฟ

ท่ำนละ 1 ตัว พร้อมบริกำรท่ำนด้วยชำ และ เหล้ำ 1 ถ้วย เพื่อให้อำหำรมีรสชำติมำกย่ิงขึ น 
เรียกได้ว่ำเป็นเมนูเพื่อสุขภำพอีกด้วย

น้ำท่ำนช้อปิ้ง ณ COSMETIC GALLERY เป็นสถำนท่ีรวมเคร่ืองส้ำอำงแบรนด์ดังของ
เกำหลี และ เครื่องส้ำอำงค์ชั นน้ำต่ำงๆ มำกมำย ท่ีท่ำนจะได้เลือกซื อในรำคำสุดพิเศษ  

จำกนั นน้ำท่ำนสู่ ศูนย์น ้ำมันสนเขม็แดง เป็นกำรสกัดจำกใบสนเข็มแดงบริสุทธ์ิ 100% ซึ่ง 
สรรพคุณของน ้ำมันสนเข็มแดงนั น มีประโยชน์อย่ำงมำกมำย ทั งช่วยละลำยคลอ

เรสเตอรอล และไขมันท่ีอุดตันในเส้นเลือด ลดระดับน ้ำตำลในเลือดช่วยขับสำรพิษ ออก
จำกร่ำงกำยในรูปแบบของเสีย เช่น เหงื่อ ปัสสำวะ อุจจำระ ช่วยล้ำงสำรพิษหรือดีท็
อกซ์เลือดให้สะอำด เพิ่มกำรไหลเวียนของเลือดได้ สะดวกขึ น ช่วยเพิ่ม ภูมิต้ำนทำน

ให้กับร่ำงกำย บ้ำรุงผิวพรรณให้สดใสจำกภำยใน และลดอัตรำเสี่ยงในกำรเกิดโรคมะเร็ง



จำกนั นเดินทำงสู่ Duty Free ให้ท่ำนได้เลือกซื อสินค้ำ
แบรนด์ดังปลอดภำษี

กำโรซูกิล (ถนนอำร์ตสุดฮิปที่เกำหล)ี ถนนท่ีเต็ม

ไปด้วยต้นไม้สองข้ำงทำง ซึ่งก็คือเจ้ำต้นกิงโกะ (Ginkgo) หรือต้นแปะก๊วย โดยมี
ควำมยำวของถนนประมำณ 700 เมตร ถนนเส้นนี อำจจะยังไม่ค่อยคุ้นหูมือใหม่
หัดเท่ียวเกำหลีซักเท่ำไหร่ แต่ขอบอกว่ำหนุ่มสำวแดนโสมเขำรู้จักกันเป็นอย่ำงดี 
เพรำะเป็นถนนท่ีมีครบทุกรส ทั งร้ำนเสื อผ้ำ รองเท้ำ เครื่องประดับ ในแบบที่

เรียกว่ำฮิป สุดๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นร้ำนของเหล่ำนักออกแบบที่มีชื่อเสียงและนัก
ออกแบบอิสระรุ่นใหม่ของเกำหลีไปจนถึงสินค้ำแบรนด์เนม



มื อค่้ำ
บริกำรอำหำรท่ำนด้วย จิมดัก เป็นเมนูอำหำรเกำหลีพื นเมืองดั งเดิม



ที่พัก

หรือเทียบเท่ำ
ห้องพักสไตล์บูติกในใจกลำงกรุงโซล ตกแต่งทันสมัยด้วยโทนสีอ่อน อย่ำงสวยงำม เหมำะแก่กำรพักผ่อน



DAY 5 เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พัก 

N-SEOUL TOWER

Seoul Tower หรือ นัมซำนทำวเวอร ์รวมเคเบิ ล และลิฟต์ 
อีกหนึ่งสัญลักษณ์ส้ำคัญของกรุงโซล ท่ำนจะได้ขึ นลิฟท์สู่จุดชมวิว
ด้ำนบนหอคอย ด้ำนบนมีไฮไลท์ส้ำคัญเป็นสถำนที่คล้องกุญแจคู่รัก 
ที่ท่ำนสำมำรถถ่ำยภำพกับคู่รัก หรือ ครอบครัวของท่ำนไว้เป็นที่
ระลึก พร้อมมีภำพเบื องหลังตึกสูงเป็นรอบกรุงโซล สวยงำมมำก 

มื อเที่ยง บริกำรอำหำรท่ำนด้วย HANJUNGSIK



ถนนอนิซำดง ถนนสำยวัฒนธรรม  เป็นสถำนที่ที่ตั งอยู่ใจกลำงเมือง มีทั งสินค้ำเก่ำและดั งเดิมจ้ำหน่ำย รวมทั งเต็มไปด้วยแกลลอรีมำกมำย 
ซึ่งมีทั งศิลปะภำพวำดแบบดั งเดิม และศิลปะแบบพื นบ้ำน เรียกได้ว่ำที่นี่คือศูนย์รวมของศิลปะเลยก็ว่ำได้



จำกนั นน้ำท่ำนสู.่.....
ซุปเปอรม์ำเกต็  แหล่งละลำยเงินวอนแหง่สุดทำ้ยของกำรเดินทำง หำกท่ำนที่ก้ำลังหำของฝำกที่นี่ถือว่ำมีครบทั งหมด
ทั งสำหร่ำยรสต่ำงๆ มำม่ำเกำหลี ขนมช็อคโกแลต อุปกรณ์เครื่องเงินเครื่องส้ำอำง เสื อผ้ำ และ อื่นๆ

21.25 น.   เดินทำงกลับสู่ประเทศไทย ด้วยเที่ยวบิน TG 657 พร้อมรับกำรบรกิำรอำหำรและเครื่องดื่ม
จำกพนักงำนต้อนรับของสำยกำรบนิไทย
01.20 น.   เพียงชั่วครู่บินลงสู่ภำคพื นสนำมบนิสุวรรณภูม ิพรอ้มกบัควำมรู้สึกสุดแสนพเิศษและ
ประทับใจกับกำรทอ่งเที่ยวที่ทำงลีลำวดีตั งใจมอบให้ 

ลีลำ ... ที่เป็นตัวคุณ
ลีลำวดี ฮอลิเดย์



ประเภทผู้เดินทำง ลูกค้ำปกติ สมำชิกบัตรหลัก สมำชิกบัตรเสริม
ผู้ใหญ่
เด็กอำยุต้่ำกว่ำ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1ท่ำน)
เด็กอำยุต่้ำกว่ำ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน ... มีเตียงเสริม )
เด็กอำยุต่้ำกว่ำ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน ... ไม่มีเตียงเสริม )
พักเดี่ยวเพิ่ม
มีตั๋วแล้ว (ผู้ใหญ่)ลด

59,900.-
58,900.-
57,900.-
56,900.-
12,000.-
13,500.-

57,900.-
56,900.-
55,900.-
54,900.-
12,000.-
13,500.-

58,900.-
57,900.-
56,900.-
55,900.-
12,000.-
13,500.-

**อตัรำค่ำบรกิำร ส้ำหรบัจ้ำนวนผูเ้ดินทำงตำมที่ก้ำหนด 
**หำกมจี้ำนวนไม่ครบ ทำงบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นกำรเพิ่มค่ำบรกิำร เดินทำง 10-14 ท่ำน เพิ่มท่ำนละ 5,000.-

อัตรำคำ่บริกำร

ประเภทผู้เดินทำง สมำชิกบัตรหลัก สมำชิกบัตรเสริม
ผู้ใหญ่
เด็กอำยุต่้ำกว่ำ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1ท่ำน)
เด็กอำยุต้่ำกว่ำ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน ... มีเตียงเสริม )
เด็กอำยุต่้ำกว่ำ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน ... ไม่มีเตียงเสริม )
พักเดี่ยวเพิ่ม
มีต๋ัวแล้ว (ผู้ใหญ่)

579
569
559
549
120
135

589
579
569
559
120
135

คะแนนสะสมสำ้หรับสมำชกิ



อัตรานีร้วม
• ค่าตั๋วเคร่ืองบินไป – กลับ (ตั๋วกรุ๊ป) โดยสายการบินที่ระบุตามรายการ พร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
• ค่าโรงแรมที่พัก 3 คืน (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
• ค่ารถรับส่งระหว่างน าเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
• ค่าอาหารและเครื่องด่ืมตามรายการที่ได้ระบุในรายการ, ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี, 
• มัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯที่คอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
• ค่าประกันอุบัติเหตุตลอดการเดินทาง ในวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุในวงเงิน 

300,000 บาท

อัตรานีไ้มร่วม
• ค่าท าหนังสือเดินทาง
• ค่าน้ าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินก าหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารท่ีสั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%



เงื่อนไขการช าระเงนิ
“การจอง” กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 20,000.- บาท
- ช าระยอดมดัจ า โดยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบติ ผ่านทางหน้าเวปไซต ์www.leelawadee.holiday
- ช าระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยส่ังจ่ายในนาม บริษัท ลีลาวดี ฮอลิเดย์ จ ากัด
- ช าระโดยเงินสด ด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร  (กรุณาแฟกซใ์บน าฝากมายังเบอร์ Fax. 02-6640023)

ชื่อบัญชี บริษัท ลีลาวดี ฮอลิเดย์ จ ากัด ธนาคารกสิกรไทย
บัญชีกระแสรายวนั เลขที ่ 639 - 1 - 00265 – 5

“การจ่ายส่วนทีเ่หลอื” กรุณาช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันก่อนเดินทาง

การยกเลิก : 
กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันท าการ มิฉะนั้น ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินมัดจ า
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันท าการ ทางบรษิทัฯ มีความจ าเป็นต้องหกั 50% ของอตัราคา่บรกิาร
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันท าการ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทั้งหมด



หมำยเหตแุละเงือ่นไขในกำรรบับรกิำร
•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่ำนผู้เดินทำงทีเ่คยเดินทำงแล้วมีประวัติควำมประพฤตไิมน่ำ่รัก หรือมีพฤติกรรมเป็นทีร่ังเกยีจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษำเวลำ, พูดจำหยำบคำย, ดื่ม
สุรำบนรถ, ก่อเสียงร้ำคำญรบกวนผู้อ่ืน, หรือพยำยำมสร้ำงควำมวุ่นวำยในคณะทัวร์ ฯลฯ ทั งนี เพ่ือควำมสุขของคณะผู้เดินทำงส่วนใหญ่

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่ำนผู้เดินทำงทีม่ีอำยุครรภ์เกนิ 4 เดือน ทั งนี เพ่ือควำมปลอดภัยของท่ำนผู้เดินทำงและทำรกในครรภ์

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่ำนผู้เดินทำงทีม่ีควำมประสงค์จะลักลอบเข้ำประเทศอ่ืนเพ่ือไปทำ้งำน หรือเพ่ือกำรอ่ืนใดอันมิใช่กำรท่องเที่ยว

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรพิจำรณำให้หรือไม่ให้บริกำรแก่ท่ำนที่ต้องใช้รถเข็น (กรุณำแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อนจองทัวร์เพื่อหำข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกรำบขออภัย
เพรำะบำงเส้นทำงอำจไม่สะดวกในกำรเดินทำงส้ำหรับท่ำนทีต่้องใช้รถเข็น ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตัว
•
•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรพิจำรณำให้หรือไม่ให้บริกำรแก่ท่ำนที่มีเด็กทำรกอำยุต่้ำกว่ำ 2 ขวบ ร่วมเดินทำงไปด้วย (กรุณำแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อนจองทัวร์เพื่อหำข้อสรุป
ร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกรำบขออภัยเพรำะเด็กเล็กอำจงอแงรบกวนผู้เดินทำงท่ำนอื่น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตวั

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรพิจำรณำให้หรือไม่ให้บริกำรแก่ท่ำนที่เปน็พระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบำงรำยกำรทัวร์หรือบำงเส้นทำง ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรยกสิทธิประโยชนข์องท่ำนทีจ่องทวัร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช้ำระเงินมัดจ้ำภำยในระยะเวลำที่ก้ำหนด ให้แก่ลูกค้ำท่ำนต่อไปทีแ่จ้งชื่อรอไว้ ทั งนี เพื่อประโยชน์ของผู้ร่วม
เดินทำงท่ำนอื่น

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรยกเลิกกำรเดินทำงในกรณีที่มผู้ีเดินทำงต่้ำกว่ำ 15 ท่ำน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทำงทรำบล่วงหน้ำก่อนเดินทำงไมน่้อยกว่ำ 15 วัน และยินดีจะจัดหำคณะทัวร์
อ่ืนทดแทนหำกท่ำนต้องกำร

•ในกรณีที่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรหักเงินคำ่ใช้จ่ำย 
โดย หำกยกเลิกก่อนเดินทำง 21 วัน ขอหักร้อยละ 50 ของอัตรำค่ำบริกำร

หำกยกเลิกก่อนเดินทำง 14 วัน ขอหักร้อยละ 100 ของอัตรำค่ำบริกำร

•ในกรณีที่ท่ำนขอเปลี่ยนตวัผู้เดินทำง โดยสำมำรถขอวีซ่ำได้ทันภำยในก้ำหนดเวลำ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคิดค่ำใช้จ่ำยเพ่ิม เฉพำะค่ำธรรมเนียมในกำรยื่นวีซ่ำและค่ำเปลี่ยนชือ่ตัว๋
เครื่องบินเท่ำนั น เว้นแต่ตั๋วเครื่องบินทีไ่มอ่นุญำตให้เปลี่ยนชื่อหรือคืนตั๋ว



• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนคำ่ธรรมเนยีมกำรย่ืนวีซ่ำในทกุกรณี หำกมีกำรยื่นวีซ่ำแล้ว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อกำรที่ทำ่นถกูปฏิเสธไมใ่ห้เดินทำงเข้ำหรือออกจำกประเทศใด ๆ อันเนื่องมำจำกเหตุผลส่วนตัวของท่ำนผู้เดินทำง เช่น เอกสำรกำรเดินทำงไม่ถูกตอ้ง, พกพำสิ่งของผิด
กฎหมำย หรือมีควำมประพฤติส่อไปในทำงเสื่อมเสีย รวมถึงกำรที่มไิด้เดินทำงเพรำะเหตุภัยธรรมชำติ หรือกำรยกเลิกเที่ยวบิน

• ส้ำหรับท่ำนผู้เดินทำงที่ประสงคจ์ะซื อตั๋วเครื่องบินภำยในประเทศเพ่ิมเตมิ ( นอกเหนือจำกรำยกำรตำมทัวร์ ) หรือด้ำเนินกำรใด ๆ ที่ก่อให้เกิดค่ำใช้จ่ำย กรุณำแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อน เพ่ือขอค้ำยืนยันส้ำหรับ
กำรออกเดินทำงของทัวร์นั นๆ หำกท่ำนผู้เดินทำงซื อตั๋วหรือช้ำระค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับกำรยืนยันดังกล่ำว แล้วต่อมำทัวร์นั น ๆ ไม่สำมำรถออกเดินทำงได้ ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ
ส้ำหรับค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ น

• บริษัทฯ จะส่งก้ำหนดกำรท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่ำนก่อนกำรเดินทำงไม่นอ้ยกว่ำ 10 วัน หำกท่ำนเห็นว่ำรำยกำรท่องเที่ยวดังกล่ำวไม่ตรงตำมควำมประสงค์ของทำ่น ไม่ว่ำจะเป็นเพรำะกำร
เปลี่ยนแปลงของโรงแรมที่พัก หรือกำรปรับเปลี่ยนรำยกำรท่องเทีย่วใด ๆ  ท่ำนมีสิทธิ์ขอยกเลิกกำรเดินทำงได้เป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษทัฯ ทรำบก่อนออกเดินทำงไม่นอ้ยกว่ำ 5 วัน หำกท่ำนยืนยันจะ
ออกเดินทำง บริษัทฯ ขอถือเอำตำมไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ ในกรณีที่เกิดเหตุจ้ำเป็นหรือสุดวิสัย อำทิ กำรล่ำช้ำของสำยกำรบิน, กำรนัดหยุดงำน, กำรประท้วง, กำรจลำจล, ภัยธรรมชำติ, อุบัติเหตุ
, ปัญหำกำรจรำจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงไฟนอลโปรแกรมตำมควำมเหมำะสม ทั งนี เพื่อค้ำนึงถึงควำมปลอดภัย และรักษำผลประโยชน์ของท่ำนให้ได้มำกที่สุด

• สถำนที่ท่องเที่ยวทีร่ะบใุนรำยกำรได้รวมค่ำเข้ำชมไว้แล้ว หำกในวันเดินทำง สถำนที่ท่องเที่ยวดังกล่ำวปิดทำ้กำร  บริษัทฯ จะคืนเงินค่ำเข้ำชมให้แก่ทำ่นตำมทีร่ะบไุว้ในเอกสำรของสถำนทีน่ั น ๆ หรือจะสลับ
ปรับเปลี่ยนรำยกำรเพ่ือให้ท่ำนสำมำรถเข้ำชมได้   แต่ในกรณีที่มีเหตลุ่ำช้ำหรือเหตุอื่นใดเกิดขึ นระหว่ำงกำรเดินทำงท้ำให้ท่ำนไมส่ำมำรถเข้ำชมสถำนทีท่่องเทีย่วดังกล่ำวได้ โดยมิใช่ควำมผิดของบริษัทฯ บริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินคำ่เข้ำชมให้แก่ทำ่น

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อกำรสูญหำยหรือเสียหำยอย่ำงใด ๆ อันเกิดขึ นแก่ทรัพย์สินของท่ำน อันเนือ่งจำกกำรโจรกรรม และ/หรือควำมประมำทจำกตัวนักทอ่งเทีย่วเอง

• ของก้ำนัลต่ำง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ำมี ) เช่น กระเป๋ำเดินทำง ไม่สำมำรถหักทอนเปน็ส่วนลดเปน็ตวัเงินได้ โดยท่ำนสำมำรถเลือกใช้ของก้ำนัลดังกล่ำวในขณะร่วมเดินทำงไปกบัคณะทัวร์หรอืไม่กไ็ด้ตำม
อัธยำศัย

• ต้ำแหน่งที่นั่งบนเครื่องบินเปน็ไปตำมเงื่อนไขตัว๋เครื่องบินแบบหมูค่ณะของสำยกำรบินตำ่ง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สำมำรถเลือกต้ำแหน่งที่นั่งได้เอง ทั งนี บริษัทฯ จะพยำยำมจัดที่นั่งให้แก่ท่ำนและครอบครัวตำมควำม
เหมำะสมให้ดีที่สุดภำยใต้ลักษณะต้ำแหน่งที่นั่งแบบหมูค่ณะทีส่ำยกำรบินจัดให้มำ

• บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีควำมยินดีที่ได้ให้บริกำรแก่ท่ำนผู้เดินทำงทีเ่ชื่อมั่นในมำตรฐำนของบริษัทฯ ซึ่งประสงค์จะเดินทำงไปทอ่งเที่ยวพักผ่อนแบบหมูค่ณะ และเข้ำใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่
ท่ำนได้เดินทำงไป

• เมื่อท่ำนจองทวัรแ์ละชำ้ระมดัจ้ำแลว้ หมำยถึงทำ่นยอมรบัในขอ้ควำมและเงือ่นไขทีบ่รษิัทฯ แจ้งแล้วขำ้งตน้


