
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ อ ง เ ท่ี ย วแบบก รุ๊ปส่ วน ตั ว  ณ  ดินแดน โสม  ประ เทศ เกาห ลี ใ ต้   
เยือนหุบเขาโพชอน ชมความสวยงามเกาะ HERB ISLAND ต่ืนตาไปกับ
ดินแดนแห่งความสนุก EVERLAND แวะถ่ายรูปกับสถานท่ีท่องเท่ียวยอดฮิต 
อิสระท่องเท่ียวฟรีเดย์ 1 วันเต็ม ช้อปปิ้ งย่านดังเมียงดง และฮงแด ล้ิมลอง
อาหารสไตล์ท้องถ่ินหลากหลายเมนู พักผ่อนโรงแรมระดับพรีเมี่ยม 

อิมเมจ ฮอลิเดย ์แล้วคุณ...จะรกัเรา 

                                 

***หมายเหตุส าคัญ*** 

เดินทางในรูปแบบส่วนตัว (SMALL GROUP) 

สามารถออกเดินทางได้ต้ังแต่ 2 ท่านข้ึนไป 

และก าหนดวันเดินทางได้ตามที่ท่านสะดวก 

ก าหนดการเดินทาง: ช่วงเดือน มิถนุายน - กันยายน 2563   
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วันแรกของการเดินทาง    (1)  

กรุงเทพฯ – สวุรรณภูม ิ
20.00 น.  คณะท่านพบกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผู้ โดยสารชั้น 4  

ประตูทางเข้าหมายเลข 2 ROW C สายการบิน ไทย แอรเ์วย์ พบเจ้าหน้าท่ีรอต้อนรับ 
23.30 น.  น าท่านเดินทางสู ่สนามบินอินชอน โดยสาย การบินไทย แอรเ์วย์ เทีย่วบิน

ที ่TG656 (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง) 

วันท่ีสองของการเดินทาง   (2)  

สนามบนิอินชอน - หมูบ่า้นเทพนิยาย - POCHEON ART VALLEY - HERB ISLAND – โซล 

06.55 น.  คณะเดินทางถึง สนามบินอินชอน  ประเทศเกาหลีใต้ ผ่านพิธีการ 
ตรวจคนเข้าเมอืงและศลุกากร (เวลาในประเทศเกาหลีจะเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) 

เช้า  บรกิารอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร บรกิารท่านด้วยเมนูบบีิมบัพ (ไม่รวมในค่าทัวร)์ 

น าท่านสู่ หมู่บ้านเทพนิยาย หรือ DONGHWA MAEUL เป็นหมู่บ้านท่ีได้ถูกเนรมิตร 
และตกแต่งให้หมูบ่า้นท่ีแสนธรรมดาให้กลายเปน็หมูบ่า้นแห่งเทพนิยาย โดยน านิยายท่ีทกุท่าน
คุ้นเคยหลายเรื่องมาวาดภาพตกแต่งรอบๆหมู่บ้านแห่งนี้  เช่น ปีเตอร์แพน สโนว์ไวท์กับคน
แคระท้ัง 7 ฯลฯ ให้ท่านได้ถ่ายภาพได้เกือบทกุมมุเก็บไว้เปน็ท่ีระลึก 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนู ฮันจองซิก  
เป็นมื้อเต็มโต๊ะทีจั่ดอาหารมาเป็นชุด (ไม่รวมในค่าทัวร)์ 

น าท่านเดินทางสู่ หุบเขาศลิปะแห่งเมืองโพชอน POCHEON ART VALLEY สถานท่ี
ท่องเท่ียวแห่งใหม่ท่ีพ่ึงสร้างขึ้นมาไม่นาน โดยด้านในจะเป็นศิลปะแห่งหุบเขาท่ีถูกดัดแปลง
จากหุบเขาตามธรรมชาติให้เปน็สิ่งประดิษฐ์รูปแบบงานศิลปะท่ีถูกออกแบบขึ้น รูปแบบต่างๆ 
มท้ัีงหน้าผาท่ีถกูตัดเปน็แนวด่ิงสงูระฟา้ท่ีสลับซับซ้อนสร้างได้กลมกลืนกับทะเลสาบสเีขียว 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ HERB ISLAND หรือสวนเทพนิยายสวนสมนุไพรท่ีใหญ่ท่ีสุด
ในเกาหลี ท่านจะได้เพลิดเพลินไปกับการจ าลองบรรยากาศของประเทศแถบยุโรป 
ท่านสามารถล่องเรือกอนโดล่าคล้ายเมืองเวนิชและนอกจากนั้นท่านจะได้ต่ืนตาไปกับความ
ตระการตาของดวงไฟนับพันดวงท่ีเปร่งประกายระยิบระยับราวกับอยู่บนสรวงสวรรค์   

ค่า บรกิารอาหารค่า ณ ภัตตาคารภายใน  HERB ISLAND (ไม่รวมในค่าทัวร)์ 

ทีพ่ัก   LOTTE HOTEL SEOUL หรอืเทยีบเท่า 
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วันท่ีสามของการเดินทาง   (3)  

เอเวอร์แลนด์ – ย่านฮงแด 

เช้า  บรกิารอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าท่านสู่  สวนสนุกเอเวอร์แลนด์  (Everland) สวนสนุกกลางแจ้งท่ีใหญ่ท่ีสุด 
ของประเทศซึ่งต้ังอยู่ท่ามกลางหุบเขาและได้รับความนิยมมากท่ีสุดของเกาหลี ลุ้นระทึกไปกับ
เครื่องเล่นอันน่าหวาดเสียวเร้าใจของคนวัยมันส์ หรือเพลิดเพลินไปกับเครื่องเล่นแบบน่ารักๆ 
ท่ีแบ่งออกเปน็หลากหลายโซน อาทิ GLOBAL FAIR โซนท่ีท่านจะได้พบกับการตกแต่งร้านค้า
และสิง่ก่อสร้างด้วยสถาปตัยกรรมต่างๆ ของโลกตะวันออกและตะวันตก ท่ีผสมผสานเข้ากันได้
อย่างลงตัว โซนZOOTOPIA พื้ นท่ีแสดงสัตว์น่ารักๆหลากหลายชนิด  โซน EUROPEAN 
ADVENTURE โซนท่ีมีเครื่องเล่นอย่าง T-Express เครื่องเล่นท่ีมีชื่อเสียงของสวนสนุก MAGIC 
LAND ดินแดนแห่งเทพนิยายแฟนตาซีท่ีมีเครื่องเล่นท่ีเหมาะกับเด็กๆ และครอบครัวให้เล่น 
อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับเครื่องเล่นภายในสวนสนุกตามอัธยาศยัจะถึงช่วงเย็น 

เทีย่ง อิสระใหท่้านรบัประทานตามอัธยาศยัภายในสวนสนุก EVERLAND  

น าท่านสู ่ย่านฮงแด (HONGDAE) ย่านช้อปปิ้ งบริเวณด้านหน้าของมหาวิทยาลัยฮงอิก 
เปน็ศูนย์รวมของวัยรุ่นและเด็กมหาวิทยาลัย ของท่ีขายกันเยอะสว่นใหญก็่จะเปน็สนิค้าแฟชั่น 
เช่น เสื้อผ้า กระเปา๋ รองเท้า ของก๊ิฟช้อป เครื่องเขียน และขนมต่างๆ อิสระให้ท่านเพลิดเพลิน
กับการเลือกซื้อสนิค้าต่างๆ 

ค่า บรกิารอาหารค่า บรกิารท่านด้วยเมนูปิ้ งย่างไสตล์เกาหลย่ีานฮงแด  (ไม่รวม
ในค่าทัวร)์ 

ทีพ่ัก LOTTE HOTEL SEOUL หรอืเทยีบเท่า 

วันท่ีสีข่องการเดินทาง  (4)  

โซล - อิสระเต็มวัน (FREE DAY) 

เช้า บรกิารอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

อิสระเต็มวัน ให้ท่านได้ท่องเท่ียวเองตามอัธยาศัยหรือเลือกพักผ่อนกับสถานท่ีต่างๆ 
ท่ีน่าสนใจภายในกรุงโซล (ไมม่บีริการรถและไกด์ท้องถ่ิน) 

ทีพ่ัก LOTTE HOTEL SEOUL หรอืเทยีบเท่า 
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วันท่ีหา้ของการเดินทาง  (5)  

มหาวิทยาลัยอีฮวา -  สวนฮานึล – ฮุนไดเอาท์เล็ท - สนามบนิอินชอน - กรุงเทพฯ 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

น าท่านถ่ายรูปสุดชิค ณ มหาวิทยาลัยอีฮวา มหาวิทยาลัยแห่งแรกส าหรับนักศึกษา
หญิงท่ีมีความทันสมัยมาก เพราะรอบบริเวณจะเต็มไปด้วยความสวยงามของอาคารท่ีสร้าง   
ด้วยอิฐท่ีท าให้ความคลาสสิกมาเจอกับความทันสมัยกลมกลืน โดยเฉพาะบริเวณห้องสมุด 
ท่ีเปน็ทางลาดลงไป เปน็ไฮไลท์ท่ีใครมาถึงก็ต้องถ่ายรูป   

เทีย่ง น าท่านรบัประทานเมนู JJIMDAK (ไม่รวมในอัตราค่าบรกิาร) 

น าท่านเดินทางสู่ สวนฮานึล (Haneul Park) สวนสาธารณะท่ีต้ังอยู่บนเนินเขาท่ีสูง
ท่ีสุดในบรรดาสวนหลักท้ัง 5 แห่ง ท่ีระดับความสูง 98 เมตรเหนือระดับน้าทะเล สามารถ
มองเห็นวิวทิวทัศน์ท่ีงดงามของโซล ภายในสวนยังมีการอนุรักษ์ไว้ซึ่งระบบนิเวศของสวน  
ด้วยการปลกูทุ่งหญา้ขนาดใหญ่ จึงท าให้เปน็ท่ีนิยมในการเดินทางมาถ่ายรูป  

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ HYUNDAI PREMIUM OUTLET แหล่งช้อปปิ้ งท่ีมีสินค้า 
ให้เลือกซื้อมากมายท้ังแบรนด์เกาหลีหรือแบรนด์ต่างประเทศกว่า 240 ร้าน ให้ท่านได้เลือกซื้อ
สนิค้าของฝากตามอัธยาศยั 

ได้เวลาอันสมควร น าท่านเดินทางสูส่นามบนินานาชาติอินชอน 

21.20 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ เท่ียวบินท่ี  
TG655 

01.10 น.+1 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ  
พร้อมกับความประทับใจ 

 
***************** 

 
หมายเหต:ุ  รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, 
การเมอืง, สายการบนิหรืออัตราแลกเปล่ียนท้ังนี้ค านึงถึงความปลอดภัยของท่านเปน็ส าคัญ 
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อัตราค่าบรกิารส าหรบัเดินทางกรุป๊ส่วนตัว (PRIVATE GROUP PRICE) 

 

 
 

 อัตราค่าบรกิารนีร้วม 

1. ค่าโรงแรมท่ีพักจ านวน 3 คืน ห้องละ 2 ท่าน โรงแรมตามท่ีระบุไว้ในรายการ หรือระดับเดียวกัน 
2. ค่ารถรับส่งระหว่างน าเท่ียว,ค่าเข้าชมสถานท่ีตามรายการระบุในรายการ  
3. ค่าไกด์ท้องถ่ินผู้ช านาญเสน้ทางท่ีคอยอ านวยความสะดวกให้กับท่าน 
4. ค่าประกันการเดินทางระหว่างเดินทางต่างประเทศวงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท เง่ือนไขตามกรมธรรม์ 

 

อัตราค่าบรกิารนีไ้ม่รวม 

1. หัวหน้าทัวรจ์ากกรุงเทพฯทีค่อยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
2. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป – กลับระหว่างประเทศ สายการบิน ไทย แอรเ์วย์ ตามทีร่ะบุในรายการ  
3. ค่าอาหารและเครื่องด่ืมตามทีร่ะบุไว้ในรายการ 
4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว  อาทิ ค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์  ค่าท าหนังสือเดินทาง  
5. ค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%   
6. ค่าท าหนังสือเดินทาง 

ประเภทผู้เดินทาง ผูเ้ดินทาง 6 ท่าน ผูเ้ดินทาง 4 ท่าน ผูเ้ดินทาง 2 ท่าน 

อัตราค่าบริการทัวร์ ท่านละ 43,900.- 53,900.- 67,900.- 

มีหัวหน้าทัวร์เดินทางดูแลจากประเทศไทย ช าระเพิ่มท่านละ  7,000.- 11,000.- 22,000.- 

ต๋ัวเครื่องบนิชั้น ECONOMY CLASS (TG) เริ่มต้นประมาณท่านละ 
** ราคาขึ้นอยู่กับช่วงวันเวลาท่ีเดินทาง  

19,000.- 19,000.- 19,000.- 



 

 
 
 

เง่ือนไขการช าระเงิน 
 

  “การจอง” กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 20,000 บาท  
 ช าระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม บรษัิท อิมเมจ ฮอลิเดย ์(ประเทศไทย) จ ากัด 
 ช าระโดยเงินสด 
 ช าระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร  (กรุณาแฟกซ์ใบน าฝากมายังเบอร์ Fax 0-2661-8083) 

ช่ือบัญชี  บรษัิท อิมเมจ ฮอลิเดย ์(ประเทศไทย) จ ากัด 
                ธนาคารกสิกรไทย  สาขา สุขุมวิท 18 (เอ็กเชน ทาวเวอร)์    เลขที่  639-1-00264-7  บญัชกีระแสรายวัน 
                    หรอื ธนาคารกรุงไทย  สาขายอ่ยอาคารเอ็กเชน ทาวเวอร์      เลขที่  081-6-00318-1  บญัชกีระแสรายวัน  

 “การจ่ายส่วนทีเ่หลือ” กรุณาช าระยอดท้ังหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วัน 
 
การยกเลิก  :   กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30  วันท าการ มิฉะนั้น ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินมัดจ า 

     กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันท าการ ทางบริษัทฯ มคีวามจ าเป็นต้องหัก 50% ของอัตราค่าบรกิาร 
    กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินท้ังหมด 
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หมายเหตุและเง่ือนไขในการรบับรกิาร 

 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมร่ับท่านผู้เดินทางท่ีเคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นท่ีรังเกียจของคนสว่นใหญ ่เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจา

หยาบคาย, ด่ืมสรุาบนรถ, ก่อเสยีงร าคาญรบกวนผู้อ่ืน, หรือพยายามสร้างความวุ่นวายในคณะทัวร์ ฯลฯ ท้ังนี้เพ่ือความสขุของคณะผู้เดินทางสว่นใหญ ่
2. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมร่ับท่านผู้เดินทางท่ีมอีายุครรภ์เกิน 4 เดือน ท้ังนี้เพ่ือความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและทารกในครรภ์ 
3. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมร่ับท่านผู้เดินทางท่ีมคีวามประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอ่ืนเพ่ือไปท างาน หรือเพื่อการอ่ืนใดอันมใิช่การท่องเท่ียว 
4. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการพิจารณาให้หรือไมใ่ห้บริการแก่ท่านท่ีต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพ่ือหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบ

ขออภัยเพราะบางเสน้ทางอาจไมส่ะดวกในการเดินทางส าหรับท่านท่ีต้องใช้รถเข็น ยกเว้นทัวร์คณะสว่นตัว 
 

5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านท่ีมีเด็กทารกอายุต่ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้วย (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหา
ข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผู้เดินทางท่านอ่ืน ยกเว้นทัวร์คณะสว่นตัว 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการพิจารณาให้หรือไมใ่ห้บริการแก่ท่านท่ีเปน็พระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทัวร์หรือบางเสน้ทาง ยกเว้นทัวร์คณะสว่นตัว 

https://www.imageholiday.com/packagetour-country.asp?pkgid=317


 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านท่ีจองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไมช่ าระเงินมดัจ าภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ให้แก่ลูกค้าท่านต่อไปท่ีแจ้งชื่อรอไว้ ท้ังนี้เพ่ือ
ประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทางท่านอ่ืน 

8. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณท่ีีมีผู้เดินทางต่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อนเดินทางไมน่้อยกว่า 15 วัน และยินดีจะ
จัดหาคณะทัวร์อ่ืนทดแทนหากท่านต้องการ 

9. ในกรณท่ีีท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการหักเงินค่าใช้จ่าย  
โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง  21 วัน ขอหักร้อยละ    50 ของอัตราค่าบริการ 

 หากยกเลิกก่อนเดินทาง   14 วัน ขอหักรอ้ยละ 100 ของอัตราค่าบริการ 
10. ในกรณีท่ีท่านขอเปล่ียนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทันภายในก าหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายเพ่ิม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่า

และค่าเปล่ียนชื่อต๋ัวเครื่องบนิเท่านั้น เว้นแต่ต๋ัวเครื่องบนิท่ีไมอ่นุญาตให้เปล่ียนชื่อหรือคืนต๋ัว 
11. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมคื่นค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าในทกุกรณ ีหากมกีารยื่นวีซ่าแล้ว 
12. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มร่ับผิดชอบต่อการท่ีท่านถกูปฏิเสธไมใ่ห้เดินทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ  อันเนื่องมาจากเหตุผลสว่นตัวของท่านผู้เดินทาง เช่น เอกสารการ

เดินทางไมถ่กูต้อง, พกพาสิง่ของผิดกฎหมาย หรือมคีวามประพฤติสอ่ไปในทางเสื่อมเสยี รวมถึงการท่ีมไิด้เดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเท่ียวบนิ 
13. ส าหรับท่านผู้เดินทางท่ีประสงค์จะซื้อต๋ัวเครื่องบินภายในประเทศเพ่ิมเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ ) หรือด าเนินการใด ๆ ท่ีก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย กรุณาแจ้งให้

บริษัทฯ ทราบก่อน เพ่ือขอค ายืนยันส าหรับการออกเดินทางของทัวร์นั้นๆ หากท่านผู้เดินทางซื้อต๋ัวหรือช าระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดังกล่าว แล้ว
ต่อมาทัวร์นั้น ๆ ไมส่ามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมร่ับผิดชอบส าหรับค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้น 

14. บริษัทฯ จะส่งก าหนดการท่องเท่ียว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเห็นว่ารายการท่องเท่ียวดังกล่าวไม่ตรงตามความ
ประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปล่ียนแปลงของโรงแรมท่ีพัก หรือการปรับเปล่ียนรายการท่องเท่ียวใด ๆ  ท่านมีสทิธิ์ขอยกเลิกการเดินทางได้เปน็กรณพิีเศษ 
โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า 5 วัน หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เว้นแ ต่ ในกรณีท่ีเกิดเหตุ
จ าเปน็หรือสดุวิสยั อาทิ การล่าช้าของสายการบนิ, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบติัเหตุ, ปญัหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ใน
การเปล่ียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ท้ังนี้เพ่ือค านึงถึงความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ได้มากท่ีสดุ 

15. สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานท่ีท่องเท่ียวดังกล่าวปดิท าการ  บริษัทฯ จะคืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่านตามท่ีระบุไว้ใน
เอกสารของสถานท่ีนั้น ๆ หรือจะสลับปรับเปล่ียนรายการเพ่ือให้ท่านสามารถเข้าชมได้   แต่ในกรณท่ีีมเีหตุล่าช้าหรือเหตุอ่ืนใดเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางท าให้ท่านไม่
สามารถเข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียวดังกล่าวได้ โดยมใิช่ความผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมคื่นเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่าน 

16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของท่าน อันเนื่องจากการโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัว
นักท่องเท่ียวเอง 

17. ของก านัลต่าง ๆ ท่ีบริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ามี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงินได้ โดยท่านสามารถเลือกใช้ของก านัลดังกล่าวในขณะร่วม
เดินทางไปกับคณะทัวร์หรือไมก็่ได้ตามอัธยาศยั 

18. ต าแหน่งท่ีนั่งบนเครื่องบนิเปน็ไปตามเง่ือนไขต๋ัวเครื่องบนิแบบหมูค่ณะของสายการบนิต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไมส่ามารถเลือกต าแหน่งท่ีนั่งได้เอง ท้ังนี้บริษัทฯ จะพยายามจัด
ท่ีนั่งให้แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดีท่ีสดุภายใต้ลักษณะต าแหน่งท่ีนั่งแบบหมูค่ณะท่ีสายการบนิจัดให้มา 

19. บริษัทฯ ขอต้อนรับและมคีวามยินดีท่ีได้ให้บริการแก่ท่านผู้เดินทางท่ีเชื่อมั่นในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งประสงค์จะเดินทางไปท่องเท่ียวพักผ่อนแบบหมูค่ณะ และเข้าใจ
ถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศท่ีท่านได้เดินทางไป 

20. เมื่อท่านจองทัวรแ์ละช าระมัดจ าแล้ว หมายถึงท่านยอมรบัในข้อความและเง่ือนไขทีบ่รษัิทฯ แจ้งแล้วข้างต้น 
 


