ช่วงเวลาทีง่ ดงามทีส่ ุดของการท่องเทีย่ วดินแดนทีเ่ ต็มไปด้วยความมหัศจรรย์แห่ งธรรมชาติ
สัมผัสประสบการณ์แสนพิเศษ ทีท่ ่านจะได้พบเพียงแค่ในดินแดนแห่ งนี้
ตามล่า “แสงออโรร่า” สนุ กกับการ “ขี่สโนว์โมบิลและนังสุ
่ นขั ลากเลือ่ น”
Exclusive กับการพักใน GLASS IGLOO นอนชมความงามแสงออโรร่า
ทลายทุ่งน้ าแข็งไปกับเรือตัดน้ าแข็ง SAMPO ICEBREAKER ทีโ่ ด่งดังไปทัว่ โลก
บริการอาหารหลากเมนู เพือ่ ให้ท่านได้สมั ผัสวัฒนธรรมการกิน
การเดินทางทีจ่ ะทาให้การท่องเทีย่ วของท่านครบทุกบรรยากาศ ให้ตืน่ ตากับดินแดนแห่งนี้

กาหนดการเดินทาง

20-26 มกราคม/ 21-27 กุมภาพันธ์/ 23-29 มีนาคม 2563
ออกเดินทางตั้งแต่ 10 ท่าน
วันแรกของการเดินทาง
(1) กรุงเทพฯ - เฮลซิงกิ (ฟิ นแลนด์)
21.00 น.
คณะพร้ อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์สาย
การบิน ฟิ นน์แอร์ เจ้ าหน้ าที่คอยอานวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน
23.05 น.
ออกเดินทางสู่เฮลซิงกิ ประเทศฟิ นแลนด์ โดย สายการบินฟิ นน์แอร์ เที่ยวบินที่ AY144
วันทีส่ องของการเดินทาง
05.20 น.
07.35 น.
09.05 น.

เที่ยง

(2) เฮลซิงกิ (ฟิ นแลนด์) – เมืองโรวาเนียมี่ – นังเลื
่ อ่ นหิมะกวางเรนเดียร์ –
หมู่บา้ นซานต้า
เดินทางถึงสนามบินเฮลซิงกิ ประเทศฟิ นแลนด์
นาท่านออกเดินทางสู่ เมืองโรวาเนียมี่ โดยเที่ยวบินที่ AY531
เดินทางถึง เมืองโรวาเนียมี่ ผ่านพิธตี รวจคนเข้ าเมือง
เมืองโรวาเนียมี่ เมืองหลวงของดินแดนลับป์ แลนด์ มีแม่นา้ สายหหลตัดพาดผ่านเมืองนี้ คือ แม่นา้
KEMIJOKO และแม่น้า OUNASJOKI โรวาเนียมิ หม่ใช่ เพี ยงรู้จักว่าเป็ นเมืองหลวงของลัปป์ แลนด์
เท่านั้ น แต่ ยังเป็ นที่ร้ ู จักว่ าเป็ นบ้ านของคุ ณ ตาใจดี ที่เด็กทุ กคนทั่วโลกต่ างเฝ้ ารอการมาของคุ ณ ตา
“ซานตา คลอส”
นาท่านสู่ ฟาร์มกวางเรนเดียร์ สัมผัสกับพาหนะที่สาคัญของคุณลุงซานต้ า ให้ ท่านทดลอง นัง่ เลื่อน
หิ มะ (Reindeer Sleigh) ที่จะทาให้ ท่านหด้ ร้ ูสึกตื่นเต้ นกับความเร็วในรูปแบบใหม่ โดยให้ กวางลาก
เลื่อนหม้ หปตามพื้นหิมะ หปตามทางที่จัดสรรเอาหว้ โดยคานึงถึงความปลอดภัย ซึ่งทั้ง ทางจะเต็มหป
ด้ วยหิมะและป่ าสน เป็ นอีก 1 กิจกรรมทีม่ าแล้วไม่ควรพลาด

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้ วยอาหารพื้นเมือง
นาท่านสู่ หมู่บา้ นซานตาคลอส ตั้งอยู่บนเส้ นอาร์ คติกเซอร์เคิล ภายในหมู่บ้านมีท่ที าการหปรษณีย์
สาหรับท่านที่ต้องการส่งของขวัญ หปยังคนที่ท่านรัก, ร้ านขายของที่ระลึก, ถ่ายรูปกับคุณลุงซานตาที่
ใจดี เป็ นที่ระลึกในการมาเยือน นอกจากนี้ทา่ นยังจะหด้ รับ ประกาศนียบัตร ที่แสดงว่าท่านหด้ มาเยือน
เส้ นแบ่งเขตขั่วโลกเหนือแล้ ว
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บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้ วยอาหารพื้นเมือง
SANTA’S IGLOOS ARCTIC CIRCLE ROVANIEMI หรือระดับเทียบเท่า

วันทีส่ ามของการเดินทาง
เช้ า

เที่ยง

(3) เมืองเคมิ – SNOW CASTLE - ล่องเรือ SAMPO ICEBREAKER –
เมืองโรวาเนียมี่
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองเคมิ (Kemi) (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ ชั่วโมง) เมืองท่องเที่ยวที่ต้ังอยู่ริม
อ่ า วน้า ลึ ก บอธเนี ย (Gulf of Bothnia) บริ เวณทางตอนเหนื อ ของทะเลบอลติ ค (Baltic Sea) มี
ประชากรอาศัยอยู่เพียง 22,000 คน แต่เป็ นเมืองท่องเที่ยวที่มีช่ ือเสียงที่มีความสาคัญของแลปแลนด์
เนื่องจากเป็ นที่ประจาการของเรือตัดนา้ แข็ง และมีการจัดเทศกาลปราสาทในทุกๆปี นาท่านเข้ าชม
ปราสาทหิมะ (Snow Castle) อันเป็ นผลงานประติมากรรมระดับโลก โดยครั้งนี้เป็ นครั้งที่ 19 ใน
ทุกๆ ปี ของฤดูหนาว จะมีการรังสรรค์ผลงานอันยิ่งใหญ่ ทีมงานผู้ชานาญการจะเริ่มการแกะสลัก และ
นาเอาน้าแข็งก้ อนมหึ มามาตกแต่ งเป็ นรูป แบบต่ างๆ รวมถึงการจาลองแบบให้ เป็ นเมืองน้าแข็งที่
งดงามที่สดุ แห่งหนึ่งของโลกโดยฝี มือมนุษย์

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหาร SNOW 365
จากนั้นเดินทางสู่ ท่าเรือของ SAMPO ICEBREAKER เรือตัดน้ าแข็ง หรือไอซ์เบรคเกอร์ ที่โด่งดัง
ที่สุดในโลก ปลดประจาการแล้ วนามาให้ นักท่องเที่ยวหด้ สัมผัสกับความหฤหรรษ์ ประสบการณ์ใหม่ๆ
จากเรือทลายนา้ แข็งที่บดทลายมากว่า 30 ปี ในเขตอาร์กติก...
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เรื อนาท่านสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ ท่ียากจะลื มเลื อนจากการทลายทุ่งน้าแข็งที่จับตัวหนากว่ า 1
เมตรในแต่ ล ะวั น ว่ ายน้ าในทะเล Ice Swimming ลงว่ า ยน้า ในบ่ อ น้า กลางทะเลที่ห นาวเย็น และ
ล้ อมรอบหปด้ วยนา้ แข็งหนาอุณหภูมิท่ตี ิดลบกว่า 0 องศาเซลเซียสโดยชุดว่ายนา้ พิ เศษ A WATER
RIGHT THERMAL SUIT จนเรือกลับถึงฝั่งนาคณะเดินทางสู่โรวาเนียมี่...
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้ วยอาหารพื้นเมือง
SCANDIC ROVANIEMI CITY HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

วันทีส่ ีข่ องการเดินทาง
เช้ า

(4) เมืองโรวาเนียมี่ – กิจกรรมขับขี่สโนว์โมบิล - กิจกรรมสุนขั ลากเลื่อน –
พิพธิ ภัณฑ์ศูนย์วิทยาศาสตร์อาร์กติกุม
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านสัมผัสประสบการณ์ ในการ ขับขี่สโนว์โมบิล (SNOWMOBILE) พาหนะที่คล่ องตัวที่สุดใน
การเดิ น ทางบนหิ มะหรื อ น้าแข็ง โดยท่ านจะหด้ รั บ คาแนะน าในการขั บ ขี่ท่ีถู ก ต้ อ ง สนุ ก สนานและ
ปลอดภั ยจากเจ้ าหน้ าที่ผ้ ู เชี่ ยวชาญ และชานาญเส้ น ทางในการเดิ น ทางท่อ งเที่ยวแบบสโนว์ โมบิ ล
ซาฟารี โดยมีการจัดเตรียมชุดกันหนาว, เปลี่ยนรองเท้ าที่ให้ ความอบอุ่น, ถุงมือ, หมวกกันน็อค เพื่อ
ความปลอดภัย (รถ 1 คัน นังได้
่ เพียง 2 ท่าน)
นาท่านเดินทางสู่ ฟาร์มสุนขั ฮัสกี้ ให้ ท่านทดสอบประสบการณ์ด้วยการ ขับเคลื่อนสุนขั ลากเลื่อน
HUSKY SAFARI ฮัสกี้เป็ นสุนัขที่มีมายาวนานกว่า 3,000 ปี มาแล้ ว เพื่อใช้ ในการลากเลื่อนบรรทุก
สิ่งของหรือเป็ นพาหนะในพื้นที่ท่ปี กคลุมหปด้ วยนา้ แข็งและหิมะ ฮัสกี้จึงหด้ กลายมาเป็ นสุนัขลากเลื่อน
พั นธุ์แท้ ที่มีประสิทธิภาพในการลากเลื่อนสูงสุดในบรรดาสุนัขลากเลื่อนทั้งหมด ทั้งนี้เนื่องจากสุนัข
พันธุ์น้ ีมีนา้ หนักเบา, คล่องตัว, ว่องหว, แข็งแรงและอดทนต่อความหนาวเย็นและความ อดอยากใน
ฤดู หนาวหด้ ดี รวมทั้งมี ความอดทนต่ อ ความเหนื่ อ ยล้ าเป็ นที่ห นึ่ ง จึ งท าให้ สามารถลากเลื่ อ นด้ ว ย
ความเร็วเป็ นเวลาติดต่อกันนานๆในอุณหภูมิท่ตี ่ากว่าศูนย์องศา นอกจากนี้สุนัขลากเลื่อนยังเป็ นกีฬา
ยอดนิ ยม โดยมีมัชเชอร์ (Musher) เป็ นผู้ บั งคับ เลื่อนในการแข่งขัน แต่ ละครั้ งจนแพร่ หลายหปยัง
หลายประเทศแถบขั้วโลก
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บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ “พิพิธภัณฑ์ศูนย์วิทยาศาสตร์อาร์กติกุม ” (Arktikum) แหล่งรวมความรู้
ความเป็ นมาและวัฒนธรรมการตั้งถิ่นฐานของชาวฟิ นแลนด์รวมถึงประเทศใกล้ เคียงในแถบอาร์กติกที่
เปิ ดเมื่อปี 1992 เป็ นพิพิธภัณฑ์แห่ งแลปแลนด์ท่ยี ่ิงใหญ่และหด้ รับความนิยมมากเพราะจะมีข้อมูลที่
ทาให้ ผ้ ูเข้ าชมหด้ ร้ ูจักฟิ นแลนด์มากขึ้น หด้ เข้ าใจว่าประชากรทั้งในฟิ นแลนด์เองและในอาร์กติกมีต้น
กาเนิดของเผ่าพันธุแ์ ละดารงชีวิตอยู่ในพื้นที่ท่มี ีความหนาวเย็นแสนสาหัสหด้ อย่างหร

ค่า
ทีพ่ กั

บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้ วยอาหารพื้นเมือง
SCANDIC ROVANIEMI CITY HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

วันทีห่ า้ ของการเดินทาง
(5) เมืองโรวาเนียมี่ - เมืองเฮลซิงกิ – ชมเมืองปอร์โว – เมืองเฮลซิงกิ
เช้ า
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่สนามบิน เมืองโรวาเนียมี่
09.35 น.
ออกเดินทางสู่ เมืองเฮลซิงกิ โดยเที่ยวบินที่ AY532
10.50 น.
เดินทางถึงสนามบินเฮลซิกงิ
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
จากนั้ น น าท่ า นชม เมื อ งปอร์โ ว (Porvoo) เมื อ งเล็ก ที่ เต็ม หปด้ ว ยความสุ ข ความงามล้า ค่ า ของ
บรรยากาศเมืองเก่า หด้ รับการอนุ รักษ์ หว้ เป็ นอย่างดีสมกับเป็ นแหล่ งท่องเที่ยวขึ้นชื่ อของฟิ นแลนด์
ทัศนียภาพของป่ าหม้ เขียวขจีท่ชี าวฟิ นแลนด์ภาคภูมิใจเป็ นอย่างยิ่ง ในการรักษาพื้ นที่ป่าและอนุ รักษ์
พื้ นที่สีเขียวเป็ นอันดับต้ นๆ ของโลก เมืองปอร์ โว สร้ างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1346 ให้ เป็ นศูนย์กลางทาง
การค้ า เมื่อศตวรรษที่ 13 ขณะนั้นพื้นที่บริเวณนี้ยังอยู่ในปกครองของสวีเดน เข้ าสู่เขตเมืองเก่า
The Old Town ซึ่ งยังมี กลิ่ น อายของชุ มชนแบบพื้ นบ้ าน บ้ านหม้ หลากสีสวยงามที่ป ลู ก เรี ยงรายริ ม
แม่นา้ เป็ นเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งที่น่าหลงใหลของเมือง บรรยากาศมองดูคล้ ายบ้ านตุก๊ ตา ชาวฟิ นน์มักจะ
แวะเยี่ ย มชมบ้ านของ เจ. แอล. รู เนอเบิ ร์ ก (J.L. Runeberg) ศิ ล ปิ นคนส าคั ญ ผู้ แ ต่ ง เพลงชาติ
ฟิ นแลนด์ แวะชม โบสถ์ใหญ่ในเมือง (Porvoon tuomiokirkko) เป็ นลูเทอรันที่เก่าแก่ท่สี ุด ชาวเมือง
เชื่อกันว่าแม่พระที่น่ีศักดิ์สทิ ธิ์นัก ขออะหรก็จะหด้ อย่างนั้น โดยเฉพาะเรื่องความรัก
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บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
RADISSON BLU ROYAL HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

วันทีห่ กของการเดินทาง
(6) ชมเมืองเฮลซิงกิ – โบสถ์เทมเป ลิโอ คิโอ - ช้อปปิ้ ง ALEKSI
เช้ า
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
น าท่ า นเดิ น ทางสู่ SIBELIUS PARK สวนสาธารณะใจกลางกรุ งเฮลซิ งกิ ถู ก สร้ า งขึ้ นมาเพื่ อ เป็ น
อนุ สรณ์ เเก่ นั กประพั น ธ์เพลงคลาสสิก ชาวฟิ นเเลนด์ ท่ีมีช่ ื อ เสียงอย่ างมากในระดั บ โลกอย่ าง Jean
Sibelius ซึ่งเขาคนนี้น่ีเองที่เป็ นผู้ประพันธ์เพลงปลุกใจชาวฟิ นเเลนด์ท่มี ีช่ือเสียงโด่งดังอย่างมากในชื่อ
เพลงฟิ นแลนเดีย ที่กล่ าวถึงความรั กชาติเเละอิสระเสรี ภาพ เพื่ อปลุกใจให้ ชาวฟิ นน์ทุกคนลุกขึ้นมา
ต่อสู้เรียกร้ องเอกราชจากรัสเซียในขณะนั้น จากนั้นนาท่านสัมผัสวิถีชีวิตของชาวเมืองเฮลซิงกิ ณ THE
OLD MARKET HALL ตลาดเก่าแก่ท่ีเปิ ดให้ บริ การมาตั้งแต่ ช่วงปี 1889 เป็ นสถานที่ท่มี ีช่ ือเสียง
โดยภายในเป็ นแหล่งขายปลานานาชนิด อาหาร ผลหม้ และดอกหม้ แล้ ว นอกจากนี้ยังมีร้านกาแฟ
คาเฟ่ รวมถึงร้ านอาหาร เปิ ดให้ บริการตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น. โดยท่านจะหด้ สัมผัสกับวิถีชีวิต
ของคนฟิ นแลนด์ท่มี ักมาจับจ่ายใช้ สอย ให้ อย่างเต็มที่

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารหทย
นาท่านชมความสวยงานภายในเมืองเฮลซิงกิให้ ท่านชม จัตุรสั รัฐสภา (Senate Square) ซึ่งเป็ นที่ต้ัง
ของอนุสาวรีย์พระเจ้ าอเล็กซานเดอร์และมหาวิหารใหญ่นิกายรูเธอรัน.. จากนั้นนาท่านชม โบสถ์เทม
เป ลิ โ อ คิ โ อ (TEMPPELIAUKIO KIRKKO) หรื อ โบสถ์หิ น (ROCK CHURCH) สร้ างขึ้ นใน
คริ สต์ศตวรรษที่ 19 เป็ นโบสถ์ท่มี ีสถาปั ตยกรรมแปลกกว่าที่อ่ ืนโดยการสร้ างมีการขุดเจาะเข้ าหปใน
ภูเขาหินแกรนิตทั้งลูก ตกแต่งภายในอย่างเรียบง่ายแต่มีเสน่ห์ในตัวเองอย่างลา้ ลึก คู่รักหนุ่มสาวจะ
นิยมมาจัดงานแต่งงานที่โบสถ์แห่งนี้หากมองจากมุมสูงทางอากาศลงมาจะเห็นโบสถ์หินแห่งนี้มีรูปร่าง
คล้ ายจานบิน…
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ค่า

นาท่านเดินทางสู่ ถนนช้ อปปิ้ งที่ยาวที่สุดของเมือง ชื่อเดิม
คือ Suurkatu ต่อมาในปี 1833 หด้ เปลี่ยนเป็ นใช้ ช่ ือของอ
เล็ก ซานเดอร์ ท่ี 1 ของรั สเซี ย เพื่ อ เป็ นเกี ยรติ ห ลั งจากที่
ท่านหด้ ส้ นิ พระชนม์ลง ชื่อว่าถนน Aleksanterinkatu หรือที่
รู้จั กเรี ยกขานในเฮลซิงกิว่าถนน Aleksi ถนนสายสาคัญ
ของเมืองและสาหรั บบรรดาขาช้ อปทั้งหลาย เป็ นถนนที่มี
ความยาวที่สุดของเมือง อยู่ใกล้ กับทาเนียบประธานาธิบดี
และสถานที่ท่ีมีช่ ื อ เสียงอี ก หลายแห่ ง ทั้งสองฝั่ งถนนนั้ น
เต็มหปด้ วยร้ านค้ าขายของแบรนด์ดังต่างๆ และร้ านอาหาร
อีกมากมายที่ดึงดูดผู้คนเป็ นจานวนมาก นับเป็ นถนนคนเดินที่มีชีวิตชีวา คึกคักหปกับแสงสี เหมาะแก่
การพบปะ รวมตัว สังสรรค์ โดยจะเป็ นที่นิยมอย่างยิ่งในช่วงฤดูร้อน
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
หด้ เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางสู่สนามบิน....

วันทีเ่ จ็ ดของการเดินทาง
(7) เฮลซิงกิ - สุวรรณภูมิ
00.45 น.
ออกเดินทางจาก เมืองเฮลซิงกิ ประเทศฟิ นแลนด์ โดย สายการบินฟิ นแอร์ เที่ยวบินที่ AY 143
15.45 น.
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจ
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อัตราค่าบริการ
ประเภทผูเ้ ดินทาง
ราคาต่อท่าน ราคาบัตรหลัก ราคาบัตรเสริม
ผูใ้ หญ่
198,900.- 195,900.196,900.เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 1ท่าน)
188,500.- 185,900.186,900.เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม )
178,500.- 175,900.176,900.เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม ) 168,500.- 165,900.166,900.พักเดีย่ วเพิม่
38,000.38,000.38,000.กรณีไม่ใช้ตวั๋ ลดท่านละ
30,000.30,000.30,000.กรณีบนิ ชั้นธุรกิจ ชาระเพิม่ ท่านล่ะ (โดยประมาณ)
92,985.92,985.92,985.**อัตราค่าบริการดังหล่าว สาหรับจานวนผูเ้ ดินทาง 10 ท่าน**
หากมีผเู ้ ดินทาง 8-9 ท่าน เพิม่ ท่านละ 20,000.คะแนนสะสมสาหรับสมาชิก
ประเภทผูเ้ ดินทาง
สมาชิกบัตรหลัก
ผูใ้ หญ่
1959
เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 1ท่าน)
1859
เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม )
1759
เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม )
1659
พักเดีย่ วเพิม่ (ได้รบั คะแนนเพิม่ )
380
มีตวั๋ แล้ว (ได้รบั คะแนนโดยประมาณ)
1659
- สามารถใช้คะแนนสะสมในการแลกส่วนลดได้สูงสุด 1,000 คะแนน
- คะแนนสะสมทีไ่ ด้รบั เป็ นไปตามยอดการชาระจริง
- สมาชิกบัตรเสริมได้รบั คะแนนสะสมเป็ นไปตามสมาชิกบัตรหลัก
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อัตราค่าบริการนี้ รวม
1. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน หป –กลับชั้นประหยัด ตามเส้ นทาง และ สายการบินที่หด้ ระบุหว้ ในรายการ
พร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
2. ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุหว้ ในรายการ หรือระดับเดียวกัน
3. ค่าธรรมเนียมวีซ่า (สาหรับผู้ถือหนังสือเดินทางหทย)
4. ค่าอาหาร, ค่าเข้ าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่หด้ ระบุหว้ ในรายการ
5. ค่ามัคคุเทศก์ท่คี อยอานวยความสะดวกให้ กบั ท่านในตลอดการเดินทาง
6. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 2,000,000.- บาท เงื่อนหขตามกรมธรรม์
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
1. ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้ น
2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
3. ค่าทาหนังสือเดินทาง / ต่อหน้ าเล่มหนังสือเดินทาง
4. ค่าภาษีนา้ มันที่ทางสายการบินเรียกเก็บเพิ่มอีก
เงือ่ นไขการชาระเงิน : สาหรับการจอง กรุณาชาระมัดจา ท่านละ 30,000.- บาท
ชาระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้ อย 14 วัน
 ชาระด้ วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม บริษทั อิลิท ฮอลิเดย์ แอนด์ เอเยนซี่
(ประเทศไทย) จากัด
 สามารถชาระค่ามัดจาผ่านทางเว็บหซด์หด้ www.eliteholidaythailand.com
 ชาระโดยเงินสด
 ชาระด้ วยการโอนเงินผ่านธนาคาร (กรุณาแฟกซ์ใบนาฝากมายังเบอร์ Fax. 02-6619788)
ชื่อบัญชี
บริษทั อิลิท ฮอลิเดย์ แอนด์ เอเยนซี่ (ประเทศไทย) จากัด
ธนาคารกสิกรไทย
สาขา สุขุมวิท 18 (เอ็กเชน ทาวเวอร์)
เลขที่ 639-1-00263-9 บัญชีกระแสรายวัน
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หมายเหตุและเงือ่ นไขในการรับบริการ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์หม่รับท่านผู้เดินทางที่เคยเดินทางแล้ วมีประวัติความประพฤติหม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรม
เป็ นที่รังเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่ น หม่ รักษาเวลา, พู ดจาหยาบคาย, ดื่มสุราบนรถ, ก่อเสียงราคาญรบกวน
ผู้อ่นื , หรือพยายามสร้ างความวุ่นวายในคณะทัวร์ ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อความสุขของคณะผู้เดินทางส่วนใหญ่
2. บริ ษั ท ฯ ขอสงวนสิท ธิ์หม่ รั บ ท่านผู้ เดิ น ทางที่มี อ ายุ ค รรภ์ เกิน 4 เดื อ น ทั้งนี้ เพื่ อ ความปลอดภั ย ของท่ านผู้
เดินทางและทารกในครรภ์
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์หม่รับท่านผู้เดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้ าประเทศอื่นเพื่ อหปทางาน หรือเพื่ อ
การอื่นใดอันมิใช่การท่องเที่ยว
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้ หรือหม่ให้ บริการแก่ทา่ นที่ต้องใช้ รถเข็น (กรุณาแจ้ งให้ บริษัทฯ ทราบ
ก่อนจองทัวร์เพื่ อหาข้ อสรุปร่ วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้ องกราบขออภัยเพราะบางเส้ นทางอาจหม่สะดวกในการ
เดินทางสาหรับท่านที่ต้องใช้ รถเข็น ยกเว้ นทัวร์คณะส่วนตัว
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้ หรือหม่ให้ บริการแก่ท่านที่มีเด็กทารกอายุต่ากว่า ขวบ ร่ วมเดินทาง
หปด้ วย (กรุณาแจ้ งให้ บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้ อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้ องกราบขออภัยเพราะ
เด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผู้เดินทางท่านอื่น ยกเว้ นทัวร์คณะส่วนตัว
6. บริ ษั ท ฯ ขอสงวนสิท ธิ์ในการพิ จ ารณาให้ ห รื อ หม่ ให้ บ ริ ก ารแก่ ท่ านที่เป็ นพระภิ ก ษุ ส งฆ์ ห รื อ นั ก บวชในบาง
รายการทัวร์หรือบางเส้ นทาง ยกเว้ นทัวร์คณะส่วนตัว
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านที่จองทัวร์หว้ แล้ ว แต่หม่ชาระเงินมัดจาภายในระยะเวลา
ที่กาหนด ให้ แก่ลูกค้ าท่านต่อหปที่แจ้ งชื่อรอหว้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทางท่านอื่น
8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่มี ีผ้ ูเดินทางต่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้ งให้ ผ้ ูเดินทาง
ทราบล่วงหน้ าก่อนเดินทางหม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทัวร์อ่นื ทดแทนหากท่านต้ องการ
9. ในกรณีท่ที า่ นยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินค่าใช้ จ่าย
โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วัน ขอหักร้ อยละ 50 ของอัตราค่าบริการ
หากยกเลิกก่อนเดินทาง 7 วัน ขอหักร้ อยละ 100 ของอัตราค่าบริการ
10. ในกรณีท่ที ่านขอเปลี่ยนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าหด้ ทนั ภายในกาหนดเวลา บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน
การคิ ดค่ าใช้ จ่ายเพิ่ ม เฉพาะค่ าธรรมเนี ยมในการยื่น วี ซ่าและค่ าเปลี่ ยนชื่ อ ตั๋ว เครื่ อ งบิ น เท่ านั้ น เว้ น แต่ ตั๋ ว
เครื่องบินที่หม่อนุญาตให้ เปลี่ยนชื่อหรือคืนตัว๋
11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์หม่คืนค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าในทุกกรณี หากมีการยื่นวีซ่าแล้ ว
12. บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์หม่รับผิดชอบต่อการที่ท่านถูกปฏิเสธหม่ให้ เดินทางเข้ าหรื อออกจากประเทศใด ๆ อัน
เนื่องมาจากเหตุผลส่วนตัวของท่านผู้เดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางหม่ถูกต้ อง, พกพาสิ่งของผิดกฎหมาย
หรือมีความประพฤติส่อหปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงการที่มิหด้ เดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิก
เที่ยวบิน
13. สาหรับท่านผู้เดินทางที่ประสงค์จะซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ )
หรือดาเนินการใด ๆ ที่ก่อให้ เกิดค่าใช้ จ่าย กรุณาแจ้ งให้ บริษัทฯ ทราบก่อน เพื่อขอคายืนยันสาหรับการออก
เดินทางของทัวร์น้ันๆ หากท่านผู้เดินทางซื้อตั๋วหรือชาระค่าใช้ จ่ายใด ๆ หป โดยหม่หด้ รับการยืนยันดังกล่าว
แล้ วต่ อมาทัวร์ น้ัน ๆ หม่ สามารถออกเดินทางหด้ ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์หม่ รับผิดชอบสาหรั บค่าใช้ จ่ายที่
เกิดขึ้น
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14. บริษัทฯ จะส่งกาหนดการท่องเที่ยว (หฟนอลโปรแกรม) ให้ แก่ท่านก่อนการเดินทางหม่น้อยกว่า 10 วัน หาก

ท่านเห็นว่ ารายการท่องเที่ยวดังกล่ าวหม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน หม่ว่าจะเป็ นเพราะการเปลี่ยนแปลง
ของโรงแรมที่พัก หรื อการปรั บเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวใด ๆ ท่านมีสิทธิ์ขอยกเลิกการเดินทางหด้ เป็ นกรณี
พิเศษ โดยแจ้ งให้ บริษัทฯ ทราบก่อนออกเดินทางหม่น้อยกว่า 5 วัน หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ
ขอถือเอาตามหฟนอลโปรแกรมเป็ นยุติ เว้ นแต่ ในกรณีท่เี กิดเหตุจาเป็ นหรื อสุดวิสัย อาทิ การล่ าช้ าของสาย
การบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ บริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อคานึงถึงความปลอดภัย และ
รักษาผลประโยชน์ของท่านให้ หด้ มากที่สดุ
15. สถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรายการหด้ รวมค่าเข้ าชมหว้ แล้ ว หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวปิ ดทา
การ บริษัทฯ จะคืนเงินค่าเข้ าชมให้ แก่ท่านตามที่ระบุหว้ ในเอกสารของสถานที่น้ัน ๆ หรือจะสลับปรับเปลี่ยน
รายการเพื่อให้ ทา่ นสามารถเข้ าชมหด้ แต่ในกรณีท่มี ีเหตุล่าช้ าหรือเหตุอ่ นื ใดเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางทาให้
ท่านหม่สามารถเข้ าชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวดังกล่าวหด้ โดยมิใช่ความผิดของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์หม่คืน
เงินค่าเข้ าชมให้ แก่ทา่ น
16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์หม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของท่าน อัน
เนื่องจากการโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัวนักท่องเที่ยวเอง
17. ของกานัลต่าง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ ามี ) เช่น กระเป๋ าเดินทาง หม่สามารถหักทอนเป็ นส่วนลดเป็ นตัวเงิน
หด้ โดยท่านสามารถเลือกใช้ ของกานัลดังกล่าวในขณะร่วมเดินทางหปกับคณะทัวร์หรือหม่กห็ ด้ ตามอัธยาศัย
18. ตาแหน่งที่น่ังบนเครื่ องบินเป็ นหปตามเงื่อนหขตั๋วเครื่ องบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ บริ ษัทฯ หม่
สามารถเลื อ กต าแหน่ งที่น่ั งหด้ เอง ทั้ งนี้ บริ ษั ท ฯ จะพยายามจั ด ที่น่ั งให้ แ ก่ ท่ า นและครอบครั ว ตามความ
เหมาะสมให้ ดีท่สี ดุ ภายใต้ ลักษณะตาแหน่งที่น่ังแบบหมู่คณะที่สายการบินจัดให้ มา
19. บริ ษั ท ฯ ขอต้ อ นรั บ และมี ค วามยิ น ดีท่ีหด้ ให้ บ ริ การแก่ท่านผู้ เดิ น ทางที่เชื่ อมั่ น ในมาตรฐานของบริ ษั ทฯ ซึ่ ง
ประสงค์จะเดินทางหปท่องเที่ยวพั กผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้ าใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่
ท่านหด้ เดินทางหป
20. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบต่อกระเป๋ าสัมภาระ หรือของมีค่าในกรณีสูญหาย หรือเสียหายใน
ระหว่างเดินทาง
21. เมื่อท่ านจองทัวร์และชาระมัดจาแล้ว หมายถึงท่ านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริ ษทั ฯ แจ้งแล้ว
ข้างต้น
22. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์หม่รับท่านผู้เดินทางที่เคยเดินทางแล้ วมีประวัติความประพฤติหม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรม
เป็ นที่รังเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่ น หม่ รักษาเวลา, พู ดจาหยาบคาย, ดื่มสุราบนรถ, ก่อเสียงราคาญรบกวน
ผู้อ่นื , หรือพยายามสร้ างความวุ่นวายในคณะทัวร์ ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อความสุขของคณะผู้เดินทางส่วนใหญ่
23. บริ ษั ท ฯ ขอสงวนสิท ธิ์หม่ รั บ ท่านผู้ เดิ น ทางที่มี อ ายุ ค รรภ์ เกิน 4 เดื อ น ทั้งนี้ เพื่ อ ความปลอดภั ย ของท่ านผู้
เดินทางและทารกในครรภ์
24. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์หม่รับท่านผู้เดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้ าประเทศอื่นเพื่ อหปทางาน หรือเพื่ อ
การอื่นใดอันมิใช่การท่องเที่ยว
25. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้ หรือหม่ให้ บริการแก่ทา่ นที่ต้องใช้ รถเข็น (กรุณาแจ้ งให้ บริษัทฯ ทราบ
ก่อนจองทัวร์เพื่ อหาข้ อสรุปร่ วมกัน) โดยบริ ษัทฯ ต้ องกราบขออภัยเพราะบางเส้ นทางอาจหม่สะดวกในการ
เดินทางสาหรับท่านที่ต้องใช้ รถเข็น ยกเว้ นทัวร์คณะส่วนตัว
SPLENDID OF AURORA GRAND FINLAND JAN-MAR'20

11
อิลิท ฮอลิเดย์ “ดู แล...กันและกัน”

26. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้ หรือหม่ให้ บริการแก่ท่านที่มีเด็กทารกอายุต่ากว่า ขวบ ร่ วมเดินทาง

หปด้ วย (กรุณาแจ้ งให้ บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้ อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้ องกราบขออภัยเพราะ
เด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผู้เดินทางท่านอื่น ยกเว้ นทัวร์คณะส่วนตัว
27. บริ ษั ท ฯ ขอสงวนสิท ธิ์ในการพิ จ ารณาให้ ห รื อ หม่ ให้ บ ริ ก ารแก่ ท่ านที่เป็ นพระภิ ก ษุ ส งฆ์ ห รื อ นั ก บวชในบาง
รายการทัวร์หรือบางเส้ นทาง ยกเว้ นทัวร์คณะส่วนตัว
28. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านที่จองทัวร์หว้ แล้ ว แต่หม่ชาระเงินมัดจาภายในระยะเวลา
ที่กาหนด ให้ แก่ลูกค้ าท่านต่อหปที่แจ้ งชื่อรอหว้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทางท่านอื่น
29. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่มี ีผ้ ูเดินทางต่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้ งให้ ผ้ ูเดินทาง
ทราบล่วงหน้ าก่อนเดินทางหม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทัวร์อ่นื ทดแทนหากท่านต้ องการ
30. ในกรณีท่ที า่ นยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินค่าใช้ จ่าย
โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วัน ขอหักร้ อยละ 50 ของอัตราค่าบริการ
หากยกเลิกก่อนเดินทาง 7 วัน ขอหักร้ อยละ 100 ของอัตราค่าบริการ
31. ในกรณีท่ที ่านขอเปลี่ยนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าหด้ ทนั ภายในกาหนดเวลา บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน
การคิ ดค่ าใช้ จ่ายเพิ่ ม เฉพาะค่ าธรรมเนี ยมในการยื่น วี ซ่าและค่ าเปลี่ ยนชื่ อ ตั๋ว เครื่ อ งบิ น เท่ านั้ น เว้ น แต่ ตั๋ว
เครื่องบินที่หม่อนุญาตให้ เปลี่ยนชื่อหรือคืนตัว๋
32. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์หม่คืนค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าในทุกกรณี หากมีการยื่นวีซ่าแล้ ว
33. บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์หม่รับผิดชอบต่อการที่ท่านถูกปฏิเสธหม่ให้ เดินทางเข้ าหรื อออกจากประเทศใด ๆ อัน
เนื่องมาจากเหตุผลส่วนตัวของท่านผู้เดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางหม่ถูกต้ อง, พกพาสิ่งของผิดกฎหมาย
หรือมีความประพฤติส่อหปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงการที่มิหด้ เดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิก
เที่ยวบิน
34. สาหรับท่านผู้เดินทางที่ประสงค์จะซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ )
หรือดาเนินการใด ๆ ที่ก่อให้ เกิดค่าใช้ จ่าย กรุณาแจ้ งให้ บริษัทฯ ทราบก่อน เพื่อขอคายืนยันสาหรับการออก
เดินทางของทัวร์น้ันๆ หากท่านผู้เดินทางซื้อตั๋วหรือชาระค่าใช้ จ่ายใด ๆ หป โดยหม่หด้ รับการยืนยันดังกล่าว
แล้ วต่อมาทัวร์น้ัน ๆ หม่สามารถออกเดินทางหด้ ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์หม่ รับผิดชอบสาหรั บค่าใช้ จ่ายที่
เกิดขึ้น
35. บริษัทฯ จะส่งกาหนดการท่องเที่ยว (หฟนอลโปรแกรม) ให้ แก่ท่านก่อนการเดินทางหม่น้อยกว่า 10 วัน หาก
ท่านเห็นว่ ารายการท่องเที่ยวดังกล่ าวหม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน หม่ว่าจะเป็ นเพราะการเปลี่ยนแปลง
ของโรงแรมที่พัก หรื อการปรั บเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวใด ๆ ท่านมีสิทธิ์ขอยกเลิกการเดินทางหด้ เป็ นกรณี
พิเศษ โดยแจ้ งให้ บริษัทฯ ทราบก่อนออกเดินทางหม่น้อยกว่า 5 วัน หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ
ขอถือเอาตามหฟนอลโปรแกรมเป็ นยุติ เว้ นแต่ ในกรณีท่เี กิดเหตุจาเป็ นหรือสุดวิสัย อาทิ การล่าช้ าของสาย
การบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ บริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อคานึงถึงความปลอดภัย และ
รักษาผลประโยชน์ของท่านให้ หด้ มากที่สดุ
36. สถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรายการหด้ รวมค่าเข้ าชมหว้ แล้ ว หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวปิ ดทา
การ บริษัทฯ จะคืนเงินค่าเข้ าชมให้ แก่ท่านตามที่ระบุหว้ ในเอกสารของสถานที่น้ัน ๆ หรือจะสลับปรับเปลี่ยน
รายการเพื่อให้ ทา่ นสามารถเข้ าชมหด้ แต่ในกรณีท่มี ีเหตุล่าช้ าหรือเหตุอ่นื ใดเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางทาให้
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ท่านหม่สามารถเข้ าชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวดังกล่าวหด้ โดยมิใช่ความผิดของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์หม่คืน
เงินค่าเข้ าชมให้ แก่ทา่ น
37. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์หม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของท่าน อัน
เนื่องจากการโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัวนักท่องเที่ยวเอง
38. ของกานัลต่าง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ ามี ) เช่น กระเป๋ าเดินทาง หม่สามารถหักทอนเป็ นส่วนลดเป็ นตัวเงิน
หด้ โดยท่านสามารถเลือกใช้ ของกานัลดังกล่าวในขณะร่วมเดินทางหปกับคณะทัวร์หรือหม่กห็ ด้ ตามอัธยาศัย
39. ตาแหน่งที่น่ังบนเครื่ องบินเป็ นหปตามเงื่อนหขตั๋วเครื่ องบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ บริ ษัทฯ หม่
สามารถเลื อ กต าแหน่ งที่น่ั งหด้ เอง ทั้ งนี้ บริ ษั ท ฯ จะพยายามจั ด ที่น่ั งให้ แ ก่ ท่ า นและครอบครั ว ตามความ
เหมาะสมให้ ดีท่สี ดุ ภายใต้ ลักษณะตาแหน่งที่น่ังแบบหมู่คณะที่สายการบินจัดให้ มา
40. บริ ษั ท ฯ ขอต้ อ นรั บ และมี ค วามยิ น ดีท่ีหด้ ให้ บ ริ การแก่ท่านผู้ เดิ น ทางที่เชื่ อมั่ น ในมาตรฐานของบริ ษั ท ฯ ซึ่ ง
ประสงค์จะเดินทางหปท่องเที่ยวพั กผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้ าใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่
ท่านหด้ เดินทางหป
41. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบต่อกระเป๋ าสัมภาระ หรือของมีค่าในกรณีสูญหาย หรือเสียหายใน
ระหว่างเดินทาง
42. เมื่อท่ านจองทัวร์และชาระมัดจาแล้ว หมายถึงท่ านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริ ษทั ฯ แจ้งแล้ว
ข้างต้น
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