อิลิท ฮอลิเดย์ ขอนําท่านสัมผัสดินแดนแห่งอารยธรรม ณ ประเทศเกาหลีใต้
พร้อมไฮไลท์ “วัดชินฮึงซา - LOTTE TOWER SEOUL SKY”
สัมผัสความงดงาม อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน หรือ สวิตเซอร์แลนด์ของเกาหลี
นาท่านย้อนอดีตสู่ดินแดนเกาหลีโบราณไปกับ หมู่บา้ นบุกชอนฮันอก
พร้ อมมอบการบริการดั่งคนพิเศษ เพื่อ “ดูแล... กันและกัน

ELITE KOREA EXCLUSIVE AUTUM SEORAK - SEOUL 5D4N
อิลิท ฮอลิเดย์ ดูแล....กันและกัน

1

กาหนดการเดินทาง

กรกฏาคม-ตุลาคม

สาหรับคณะพิเศษ

วันแรกของการเดินทาง (1) สุวรรณภูมิ - สนามบินอินชอน
20.00 น.
คณะพร้ อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผูโ้ ดยสารชั้น 4 เคาน์เตอร์ M พบเจ้ าหน้ าที่บริษัทฯ
คอยอํานวยความสะดวกด้ านสัมภาระและเอกสารให้ แก่ทุกท่าน
23.30 น.
คณะเดินทางออกจากท่าอากาศสุวรรณภูมิมุ่งสู่สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ โดย สายการบิน
โคเรียนแอร์ เทีย่ วบินที่ KE652
วันทีส่ องของการเดินทาง (2) สนามบินอินชอน - สะพานแขวนมาจังโฮซู – อุทยานแห่งชาติ ซอรัคซาน –
วัดชินฮึงซา
06.35 น.
คณะเดินทางถึง สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ ผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้ าเมืองและศุลกากร
เรียบร้ อย
(เพือ่ ความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับเวลานาฬิกาของท่านให้เป็ นเวลาท้องถิน่ ของ
ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งเวลาของประเทศเกาหลีใต้จะเร็วกว่าประเทศไทยประมาณ 2 ชัว่ โมง)
เช้า
ELITE RECOMMEND MENU อูดง้ (ไม่รวมค่าบริการอาหาร)
จากนั้ น นํา ท่า นสู่ แ ลนด์มาร์ คแห่ งใหม่ ของเมืองพาจู สะพานแขวนมาจังโฮซู เป็ นจุ ดชมวิ วและ
ถ่ายรูปในช่วงใบไม้ เปลี่ยนสี ที่นักท่องเที่ยวนิยมมากันและยังเป็ นสะพานแขวนที่ยาวที่สดุ ในเกาหลี
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติ ซอรัคซาน หรือ สวิตเซอร์แลนด์ของเกาหลี ตั้งอยู่ในเขต
จังหวัดคังวอน มีพ้ ื นที่ทางทิศตะวั นออกติดกับทะเลญี่ ปุ่น และทางทิศเหนือติดกับจังหวัดคังวอน
ประเทศเกาหลีเหนือ ภูมิประเทศของจังหวัดส่วนใหญ่เป็ นเทือกเขาทอดยาวจนเกือบถึงทะเล ในส่วน
ของอุทยานแห่งชาติ มีพ้ ื นที่ถึง 354 ตารางกิโลเมตร จัดได้ ว่าเป็ นแนวเขาที่ใหญ่และสวยงามมาก
ที่สดุ แห่งหนึ่งในประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งประกอบด้ วยหุบเขา โอซอรัค เนซอรัค และ นัมซอรัค เป็ นหุบ
เขาที่มีดอกไม้ บานสะพรั่งทั้งฤดูใบไม้ ผลิ และฤดูใบไม้ เปลี่ยนสี หุ บเขาแห่ งนี้จะเปลี่ยนเป็ นสีแดงสี
ทองทั่วทั้งหุบเขา เป็ นภาพที่สวยงามซึ่งหาชมได้ ยาก

เทีย่ ง

ELITE RECOMMEND MENU PORK CAlBI (ไม่รวมค่าบริการอาหาร)
หลังจากรับประทานอาหารกลางวันเสร็จเราขอนําท่าน นังกระเช้
่
าไฟฟ้ า (CABLE CAR) ชมยอด
เขาพีซอนแดที่สวยงาม จากนั้นนําท่านสู่ วัดชินฮึงซา วัดเก่าแก่ท่สี ร้ างขึ้นในสมัยอาณาจักรชิลลา ที่มี
อายุ มากกว่ า 1,000 ปี นํา ท่า นกราบไหว้ น มัสการพระพุ ทธรู ป สั มฤทธิ์ป างสมาธิขนาดใหญ่
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ซึ่งประดิษฐานเป็ นสัญลักษณ์ของอุทยานและให้ ท่านได้ กราบไว้ ขอพรเจ้ าแม่กวนอิม ซึ่งอยู่ทางใต้
ฐานองค์พระทางด้ านหลังเพื่อเป็ นความเป็ นสิริมงคล

คา่

ทีพ่ กั

ELITE RECOMMEND MENU แฮมูลทัง ( Haemultang ) ซุ ปรวมมิตรทะเลท่านจะได้ลิ้มรส
ความอร่อ ยของอาหารทะเลสดๆ ทั้ง ปลาหมึก หอยและปูที่นามาปรุงรสรวมกันกับผักสดๆ
หวาน กรอบ ปลอดสารพิษ เช่น ผักกาด กะหลา่ ปลี หัวไชเท้า เห็ดเข็มทอง เสิรฟ์ ในกระทะบน
เตาร้อ นๆเหมาะกับบรรยากาศสบายๆ ทานกับน้ าจิ้ มแบบเกาหลี และเครื่อ งเคียง เช่ น กิมจิ
และสาหร่าย (ไม่รวมค่าบริการอาหาร)

KENSINGTON HOTEL SEORAK หรือเทียบเท่า

วันทีส่ ามของการเดินทาง (3) โซล –พระราชวังถ็อกซู -ทงแดมุนดีไซน์พาร์ค แอนด์ พลาซ่ า -ตลาดเมียงดง
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ กรุงโซล (ใช้ เวลาในการเดินทาง 3 ชั่วโมง) เป็ นเมืองหลวงและมหานครที่
ใหญ่ท่สี ดุ ของประเทศเกาหลี
เทีย่ ง
ELITE RECOMMEND MENU PORK BUGOGI (ไม่รวมค่าบริการอาหาร)
จากนั้ น นํา ท่า นเดิน ทางสู่ พระราชวังถ็อ กซู ตั้ ง อยู่ ท่ีหัว มุ ม สี่แ ยกใจกลางเมื อ งของกรุ ง โซลเป็ น
พระราชวังที่เล็กที่สดุ ในบรรดา 5 พระราชวังของประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งเป็ นเพียงพระราชวังแห่งเดียว
ที่ ล้ อ มรอบด้ ว ยอาคารสไตล์ ต ะวั น ตกที่ เ พิ่ ม ความเป็ นเอกลั ก ษณ์ อ ย่ า งมาก โดยมี จุ ด เด่ น คื อ
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อาคารภายในพระราชวั ง เป็ นการผสมผสานระหว่ า งวั ฒนธรรมเกาหลี แ ละวั ฒนธรรมตะวั น ตก
ได้ อย่างงดงามและลงตัว จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ ทงแดมุ นดีไซน์พาร์ค แอนด์ พลาซ่ า หรื อ
DDP เป็ นกลุ่มอาคารรูปทรงแปลกใจกลางกรุงโซล ตั้ งอยู่กลางศูนย์รวมแฟชั่นของเมืองดงแดมุน
โดยเป็ นพื้ นที่จัดนิทรรศการระดับโลกมากมาย มีท้งั ห้ องประชุ ม พื้ นที่ในส่วนของการจัดงานแสดง
โชว์สนิ ค้ าต่างๆ และยังเป็ นสถานที่สาํ คัญสําหรับการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ บริเวณ
โดยรอบของ DDP จะมีห้างสรรพสินค้ าต่างๆ รายล้ อมอยู่ในด้ านทงแดมุน ให้ ขาช้ อปได้ ช้อปกัน
อีกด้ วย จากนั้นอิสระให้ ท่านสนุ กกับการช้ อปปิ้ ง ณ ตลาดเมียงดง เปรี ยบเสมือน สยามสแควร์
แหล่งช้ อปปิ้ งสําหรับวัยรุ่น ท่านสามารถหาซื้อสินค้ าแบรนด์เนม ทั้งแบรนด์เกาหลี, ญี่ปุ่น ,หรือแบ
รนด์ยุโรป เช่น เสื้อผ้ า,รองเท้ าหลากหลายแบบ, เครื่องสําอาง ร้ านขายของที่ระลึกของดาราเกาหลี
ขวัญใจวัยรุ่น ฯลฯ อีกมากมายที่จะทําให้ ทา่ นได้ เรียนรู้วิถีชีวิตของชาวเกาหลีได้ อย่างแท้ จริง ผ่านการ
แต่งกาย อาคารบ้ านเรือน อาหารพื้นเมืองต่างๆที่ต้งั เรียงรายอยู่ตลอดแนวทางเดิน นอกจากนั้นท่าน
จะได้ สนุกสนานไปกับการเลือกซื้อสินค้ านานาชนิดอีกด้ วย

คา่
ทีพ่ กั

ELITE RECOMMEND MENU SEAFOOD BUFFET (ไม่รวมค่าบริการอาหาร)
L7 MYEONGDONG หรือเทียบเท่า

วันทีส่ ีข่ องการเดินทาง (4) ศูนย์โสม – สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์ - LOTTE TOWER SEOUL SKY - ฮงแด
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนั้นนําท่านชม ศูนย์โสม ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่มีอายุ 6 ปี ซึ่งถือว่า เป็ นโสม
ที่มีคุณภาพดี ท่ีสุดในวงจรชี วิต พร้ อ มให้ ท่านได้ เลื อกซื้ อโสมที่มีคุณภาพดีท่ีสุด จากนั้นนําท่านสู่
สวนสนุ กล็อตเต้เวิลด์ (LOTTE WORLD) ดินแดนแห่งความสนุ กและไฮเทคในรูปแบบใหม่ท่ี
เป็ นสวนสนุ กในร่ มที่ใหญ่ท่สี ุดในเกาหลีสนุ กสนานกับเครื่องเล่นหลากชนิดทั้งในร่ ม และกลางแจ้ ง
เต็มไปด้ วยเครื่ องเล่ น มากมายหลากหลายชนิ ด ไม่ว่า จะเป็ นรถไฟเหาะ รถไฟความเร็วสูง ชิงช้ า
ม้ าหมุน บ้ านผีสิง และเครื่ องเล่ น อื่นๆ อีกมากมายรวมทั้งยังมีขบวนพาเหรดของตัวการ์ ตูนและ
นักแสดงมากมาย ให้ ได้ ชมเป็ นสีสันกันซึ่งขบวนพาเหรดเหล่ านี้ จะมีการสลับสับเปลี่ยนกันไปตาม
ช่วงเวลา และตามช่วงของเทศกาล โดยในเดือนมีนาคม ถึง เมษายน จะเป็ นเทศกาลหน้ ากาก
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เทียง

อิสระให้ท่านได้รบั ประทานอาหารในสวนสนุก LOTTE WORLD (ไม่รวมค่าบริการอาหาร)
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่แลนด์มาร์ คแห่ งใหม่ของกรุงโซล LOTTE TOWER SEOUL SKY
ตึกระฟ้ าที่สูงเป็ นอันดับที่ 6 ของโลก ศูนย์รวมความครบครันและทันสมัย นําท่านขึ้นสู่ช้ัน 123 ให้
ท่านได้ ชมวิวกรุงโซลแบบพาโนรามา Seoul Sky ได้ รับการบันทึกในสถิติโลกอีกด้ วย จากนั้นอิสระ
ในการเลือกซื้อสินค้ าชั้นนําจากเกาหลี และสินค้ าแบรนด์เนม ไม่ว่าจะเป็ นกระเป๋ า เสื้อผ้ า รองเท้ า
และอื่นๆ อีกมากมาย จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ ย่านช้อปปิ้ งฮงอิก หรือ ฮงแด ศูนย์รวมแกลเลอรี่
ร้ านค้ าจําหน่ายสินค้ าแฟชั่น ตลาดศิลปะและร้ านอาหารที่น่าสนใจในของหมู่วัยรุ่นที่นิยมมาเดินเล่น
ซึ่งจะคึกคักเป็ นพิเศษ ตั้งแต่ช่วงบ่ายเป็ นต้ นไป เพราะร้ านค้ าแต่ละร้ านจะทยอยเปิ ดให้ บริการ โดย
ของที่ขายส่วนใหญ่จะเป็ นสินค้ าแฟชั่น เช่น เสื้อผ้ า กระเป๋ า รองเท้ า ของกิ๊ฟช็อป เครื่องเขียน และที่
เยอะไม่แพ้ กนั ก็คือขนมต่างๆ

คา่

ELITE RECOMMEND MENU PALSEAK PORK อาหารเมนู สไตล์เกาหลีที่คดั สรรคุณภาพ
เน้นๆให้ท่านได้เพลิดเพลินไปกับรสชาติและความหอมละมุนชวนให้ท่านหลงใหลไปกับรสชาติ
ทีแ่ สนอร่อยและแปลกใหม่ (ไม่รวมค่าบริการอาหาร)

ELITE KOREA EXCLUSIVE AUTUM SEORAK - SEOUL 5D4N
อิลิท ฮอลิเดย์ ดูแล....กันและกัน

5

ทีพ่ กั

L7 MYEONGDONG หรือเทียบเท่า

วันทีห่ า้ ของการเดินทาง (5) ช้อปปิ้ งย่านอีแด - ซุปเปอร์มาร์เก็ต - HYUNDAI PREMIUM OUTLET
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่าน ช้อปปิ้ งย่านอีแด หรือแถวบริเวณมหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา เป็ นย่านช้ อปปิ้ งสินค้ าแนววัยรุ่น
มีสนิ ค้ าหลากหลายแนวให้ เลือกซื้อ อาทิ เครื่องประดับ เสื้อผ้ า กระเป๋ า รองเท้ า เครื่องสําอางต่างๆ
มหาวิทยาลัยสตรีอฮี วา เป็ นมหาวิทยาลัยแห่งแรกสําหรับนักศึกษาหญิงที่มีความทันสมัยมาก ก่อตั้ง
ขึ้นในปี 1866 โดยมิชชันนารีชาวอเมริกัน ที่ช่ ือ Mary F. Scranton ซึ่งมีความเชื่อว่า ผู้หญิงทุกคนมี
คุณค่าพอให้ นับถือเคารพและที่สาํ คัญได้ เลือกใช้ คาํ ว่า Womans แทน Women ด้ วย ส่วนปรัชญา
ของมหาวิทยาลัยคือ Truth, Goodness,and Beauty แถมมหาวิทยาลัยนี้ยังเป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม
เพราะรอบบริเวณจะเต็มไปด้ วยต้ นไม้ สเี ขียวขจี ดูร่มรื่นสบายตามากๆ และความสวยงามของอาคาร
ที่สร้ างด้ วยอิฐที่ทาํ ให้ ความคลาสสิกมาเจอกับความทันสมัยกลมกลืน โดยเฉพาะบริเวณห้ องสมุดที่
เป็ นทางลาดลงไป เป็ นไฮไลท์ท่ใี ครมาถึงก็ต้องถ่ายรูป

เทีย่ ง

ELITE RECOMMEND MENU “กุง้ ล็อบสเตอร์” ชื่อดังจากอังกฤษ (ท่านที่ไม่ทานกุง้ ดูแล
ท่านด้วยสเต็กชื่อดังของร้าน) (ไม่รวมค่าบริการอาหาร)
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จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ HYUNDAI PREMIUM OUTLET แหล่งช้ อปปิ้ งที่ทนั สมัยที่สุดแห่งเมือง
คิมโป ที่มีสินค้ าให้ เลือกช้ อปมากมายทั้งแบรนด์เกาหลีหรือแบรนด์ต่างประเทศกว่า 240 ร้ าน และ
ภายในยังมีบรรยากาศที่น่าเดินเพราะมีการตกแต่งอย่างพิถีพิถันสวยงาม แถมยังเป็ นเอาท์เลตที่อยู่
ใกล้ กรุงโซลที่สุดอีกด้ วย จากนั้นนําท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติอินชอน ระหว่างทางแวะช้ อป
ปิ้ งที่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต (เพื่อละลายเงินวอน) มีสินค้ าต่างๆมากมายให้ เลือกซื้อหาเป็ นของฝาก เช่น
กิมจิ , บะหมี่ก่งึ สําเร็จรูปสาหร่าย , ขนมขบเคี้ยว,ลูกอม, ผลไม้ ตามฤดูกาล และของที่ระลึกต่างๆ

ได้ เวลาอันสมควร นําคณะเดินทางสู่สนามบินนานาชาติอนิ ชอน

19.45 น.
23.50 น.

ออกเดินทางจากกรุงโซล โดย สายการบินโคเรียนแอร์ เทีย่ วบินที่ KE 659
คณะเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ
อิลิท ฮอลิเดย์... ดูแล กันและกัน

หมายเหตุ : โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม เนือ่ งจากสภาพอากาศ เวลา และ
สายการบิน ทั้งนี้ เพือ่ ประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ
: กรณีทีท่ ่านกาหนดวันเดินทางได้แล้วขอความกรุณาให้ท่านเช็คกับท่านเจ้าหน้าทีอ่ ีกครั้ง เพราะช่วง
เดือนตุลาคมของทางเกาหลีน้นั เป็ น Hight Season
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อัตราค่าบริการ
ประเภทผูเ้ ดินทาง

4 ท่าน

6 ท่าน

8 ท่าน

ขนาดรถที่ใช้

7 ที่นงั ่

15 ที่นงั ่

15 ที่นงั ่

ผูใ้ หญ่ พักห้องคู่ (ไม่รวมตัว๋ เครื่องบิน+หัวหน้าทัวร์+ไม่รวมค่าบริการอาหาร)

49,900. -

39,900. -

36,900. -

ตัว๋ เครื่องบิน ชั้นทัศนาจร เพิม่ ท่านละ (โดยประมาณ)

19,000. -

19,000. -

19,000. -

ตัว๋ เครื่องบิน ชั้นธุรกิจ เพิม่ ท่านละ (โดยประมาณ)

35,000. -

35,000. -

35,000. -

กรณีมีหวั หน้าทัวร์เดินทางดูแลจากประเทศไทย เพิม่ ท่านล่ะ

15,000. -

11,000. -

8,000. -

พักเดี่ยว เพิม่ ท่านละ

12,000. -

12,000. -

12,000. -

โปรแกรมการเดินทางดังกล่าวใช้สายการบินโคเรียนแอร์
ภาหนะทีใ่ ช้เดินทาง
- รถทีใ่ ช้สาหรับผูเ้ ดินทาง 4 ท่าน บริการท่านด้วยรถ Hyundai หรือ KIA Carnival ขนาด 7 ทีน่ งั ่
- รถทีใ่ ช้สาหรับผูเ้ ดินทาง 6-8 ท่าน บริการท่านด้วยรถ Minibus ขนาด 15 ทีน่ งั ่ เนือ่ งจากคานึงถึง
กระเป๋ าเดินทางของทุกท่าน
อัตราค่าบริการนี้ รวม
ค่าทีพ่ กั 3 คืน ห้องละ 2-3 ท่าน
2.
ค่าเข้าชมสถานทีต่ ามรายการระบุ
3.
ประกันอุบตั ิเหตุวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่ นไขตามกรมธรรม์)
4.
ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิน่ และคนขับรถท้องถิน่
5.
สัมภาระน้ าหนักไม่เกินท่านละ 20 กก.
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
1.

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ ค่าทา
หนังสือเดินทาง
ค่าบัตรโดยสารชั้นทัศนาจรไป – กลับ ภาษีสนามบิน+ภาษีน้ ามันทุกแห่ ง
ไม่รวมอาหาร ทีร่ ะบุไว้ในโปรแกรม
ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ค่าทาหนังสือเดินทาง
ค่าภาษีเชื้ อเพลิงทีท่ างสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิม่ เติมอีก
ค่าใช้จ่ายหัวหน้าทัวร์ทีด่ ูแลจากประเทศไทย
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เงือ่ นไขการชาระเงิน : สําหรับการจอง กรุณาชําระมัดจํา ท่านละ 20,000.- บาท
ชําระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้ อย 14 วัน
 ชําระด้ วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม บริษทั อิลิท ฮอลิเดย์ แอนด์ เอเยนซี่
(ประเทศไทย) จากัด
 สามารถชําระค่ามัดจําผ่านทางเว็บไซด์ได้ www.eliteholidaythailand.com
 ชําระโดยเงินสด
 ชําระด้ วยการโอนเงินผ่านธนาคาร (กรุณาแฟกซ์ใบนําฝากมายังเบอร์ Fax. 02-6619788)
ชื่อบัญชี
บริษทั อิลิท ฮอลิเดย์ แอนด์ เอเยนซี่ (ประเทศไทย) จากัด
ธนาคารกสิกรไทย
เลขที่ 639-1-00263-9

สาขา สุขุมวิท 18 (เอ็กเชน ทาวเวอร์)
บัญชีกระแสรายวัน

หมายเหตุและเงือ่ นไขในการรับบริการ
1. บริ ษั ท ฯ ขอสงวนสิ ท ธิ์ ไ ม่ รั บ ท่ า นผู้ เ ดิ น ทางที่ เ คยเดิ น ทางแล้ ว มี ป ระวั ติ ค วามประพฤติ ไ ม่ น่ า รั ก หรื อ มี

2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

พฤติกรรมเป็ นที่รังเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่ น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่มสุราบนรถ, ก่อเสียง
รําคาญรบกวนผู้อ่นื , หรือพยายามสร้ างความวุ่นวายในคณะทัวร์ ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อความสุขของคณะผู้เดินทาง
ส่วนใหญ่
บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ รั บท่านผู้ เ ดินทางที่มีอายุ ครรภ์เกิน 4 เดือน ทั้งนี้ เพื่ อความปลอดภัยของท่านผู้
เดินทางและทารกในครรภ์
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้ าประเทศอื่นเพื่อไปทํางาน หรือเพื่อ
การอื่นใดอันมิใช่การท่องเที่ยว
บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิ จารณาให้ หรื อไม่ ให้ บ ริ การแก่ ท่านที่ต้อ งใช้ รถเข็น (กรุ ณาแจ้ งให้ บริ ษัทฯ
ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้ อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้ องกราบขออภัยเพราะบางเส้ นทางอาจไม่สะดวกใน
การเดินทางสําหรับท่านที่ต้องใช้ รถเข็น ยกเว้ นทัวร์คณะส่วนตัว
บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิ จ ารณาให้ หรื อ ไม่ ให้ บ ริ ก ารแก่ ท่า นที่มีเ ด็ก ทารกอายุ ต่ าํ กว่ า 2 ขวบ ร่ ว ม
เดินทางไปด้ วย (กรุณาแจ้ งให้ บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้ อสรุ ปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้ องกราบขอ
อภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผู้เดินทางท่านอื่น ยกเว้ นทัวร์คณะส่วนตัว
บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิ จารณาให้ หรื อไม่ ให้ บริ การแก่ท่านที่เ ป็ นพระภิกษุ สงฆ์หรื อนั กบวชในบาง
รายการทัวร์หรือบางเส้ นทาง ยกเว้ นทัวร์คณะส่วนตัว
บริ ษั ท ฯ ขอสงวนสิ ท ธิ์ ใ นการยกสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ข องท่ า นที่จ องทัว ร์ ไ ว้ แ ล้ ว แต่ ไ ม่ ชํา ระเงิ น มั ด จํา ภายใน
ระยะเวลาที่กาํ หนด ให้ แก่ลูกค้ าท่านต่อไปที่แจ้ งชื่อรอไว้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทางท่านอื่น
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่มี ีผ้ ูเดินทางตํ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้ งให้ ผ้ ูเดินทาง
ทราบล่วงหน้ าก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทัวร์อ่นื ทดแทนหากท่านต้ องการ
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9. ในกรณีท่ที า่ นยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินค่าใช้ จ่าย

โดย

หากยกเลิกก่อนเดินทาง 21 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจํา
หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วัน ขอหักร้ อยละ 50 ของอัตราค่าบริการ
หากยกเลิกก่อนเดินทาง 7 วัน ขอหักร้ อยละ 100 ของอัตราค่าบริการ

10. ในกรณีท่ที า่ นขอเปลี่ยนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ ทนั ภายในกําหนดเวลา บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน

การคิดค่าใช้ จ่ายเพิ่ ม เฉพาะค่าธรรมเนี ยมในการยื่นวี ซ่าและค่ าเปลี่ ยนชื่ อตั๋วเครื่ องบิ นเท่านั้ น เว้ นแต่ ตั๋ว
เครื่องบินที่ไม่อนุญาตให้ เปลี่ยนชื่อหรือคืนตัว๋
11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าในทุกกรณี หากมีการยื่นวีซ่าแล้ ว
12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการที่ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้ เดินทางเข้ าหรือออกจากประเทศใด ๆ อัน
เนื่องมาจากเหตุผลส่วนตัวของท่านผู้เดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้ อง, พกพาสิ่งของผิดกฎหมาย
หรือมีความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงการที่มิได้ เดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิก
เที่ยวบิน
13. สําหรับท่านผู้เดินทางที่ประสงค์จะซื้อตัว๋ เครื่องบินภายในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์
) หรื อดําเนินการใด ๆ ที่ก่อให้ เกิดค่าใช้ จ่าย กรุณาแจ้ งให้ บริ ษัทฯ ทราบก่อน เพื่ อขอคํายืนยันสําหรั บการ
ออกเดินทางของทัวร์ น้ันๆ หากท่านผู้เดินทางซื้อตั๋วหรื อชําระค่าใช้ จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้ รับการยืนยัน
ดังกล่ าว แล้ วต่ อมาทัวร์ น้ัน ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบสําหรั บ
ค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ้น
14. บริษัทฯ จะส่งกําหนดการท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้ แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หาก
ท่านเห็นว่ารายการท่องเที่ยวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็ นเพราะการเปลี่ยนแปลง
ของโรงแรมที่พัก หรือการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวใด ๆ ท่านมีสิทธิ์ขอยกเลิกการเดินทางได้ เป็ นกรณี
พิเศษ โดยแจ้ งให้ บริษัทฯ ทราบก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า 7 วัน หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง บริ ษัทฯ
ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็ นยุติ เว้ นแต่ ในกรณีท่เี กิดเหตุจาํ เป็ นหรือสุดวิสัย อาทิ การล่ าช้ าของสาย
การบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ บริษัท
ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อคํานึงถึงความปลอดภัย
และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ ได้ มากที่สดุ
15. สถานที่ทอ่ งเที่ยวที่ระบุในรายการได้ รวมค่าเข้ าชมไว้ แล้ ว หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวปิ ดทํา
การ บริษัทฯ จะคืนเงินค่าเข้ าชมให้ แก่ทา่ นตามที่ระบุไว้ ในเอกสารของสถานที่น้ัน ๆ หรือจะสลับปรับเปลี่ยน
รายการเพื่อให้ ท่านสามารถเข้ าชมได้ แต่ในกรณีท่มี ีเหตุล่าช้ าหรือเหตุอ่ นื ใดเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางทํา
ให้ ท่านไม่สามารถเข้ าชมสถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวได้ โดยมิใช่ความผิดของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ไม่คืนเงินค่าเข้ าชมให้ แก่ทา่ น
16. บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรื อเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรั พย์สินของท่าน
อันเนื่องจากการโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัวนักท่องเที่ยวเอง
17. ของกํานัลต่าง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ ามี ) เช่น กระเป๋ าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็ นส่วนลดเป็ นตัวเงิน
ได้ โดยท่านสามารถเลือกใช้ ของกํานัลดังกล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกับคณะทัวร์หรือไม่กไ็ ด้ ตามอัธยาศัย
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18. ตําแหน่งที่น่ังบนเครื่องบินเป็ นไปตามเงื่อนไขตั๋วเครื่องบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ บริษัทฯ ไม่

สามารถเลื อ กตํา แหน่ งที่น่ั งได้ เ อง ทั้งนี้ บริ ษัทฯ จะพยายามจั ดที่น่ั งให้ แ ก่ท่า นและครอบครั วตามความ
เหมาะสมให้ ดีท่สี ดุ ภายใต้ ลักษณะตําแหน่งที่น่ังแบบหมู่คณะที่สายการบินจัดให้ มา
19. บริ ษัทฯ ขอต้ อนรั บและมีความยินดีท่ีได้ ให้ บริ การแก่ท่านผู้เดินทางที่เชื่อมั่นในมาตรฐานของบริ ษัทฯ ซึ่ ง
ประสงค์จะเดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้ าใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่
ท่านได้ เดินทางไป
20. เมือ่ ท่านจองทัวร์และชาระมัดจาแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงือ่ นไขทีบ
่ ริษทั ฯ แจ้งแล้ว
ข้างต้น
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