Elite Holiday ขอนำท่ำนเยือนดินแดนแห่งควำมสุข ณ ประเทศภูฏำน
ขึ้ นชม วัดทักซัง วัดศักดิ์สทิ ธิ์ทมี่ ีชอื่ เสียงระดับโลก
เพลิดเพลินไปกับกำรแสดงพื้ นเมือง ระบำหน้ำกำกเทซู
พร้อมไฮไลท์ "วัดคิชู-สักกำระองค์หลวงพ่อสัจจธรรม -วัดชิมิ -วัดตัมชอง "
พร้อมกำรบริกำรและอำนวยควำมสะดวกทีแ่ สนประทับใจเพือ่ มอบแด่คนพิเศษเช่นคุณ “ดูแล...กันและกัน”
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กำหนดกำรเดินทำง พฤษภำคม - พฤศจิ กำยน 2563
วันแรกของกำรเดินทำง (1) สนำมบินสุวรรณภูมิ – สนำมบินพำโร ภูฏำน - จุดชมวิวสนำมบินพำโร - วัดคิชู ทิมพู - องค์หลวงพ่อสัจจธรรม
05.00 น.
คณะพร้ อมกัน ณ สนำมบินสุวรรณภูมิ อำคำรผูโ้ ดยสำรชั้น 4 ประตูทำงเข้ำหมำยเลข 10 Row
W เคำน์เตอร์สำยกำรบิน DRUKAIR พบเจ้ าหน้ าที่ของบริษัท อิลิท ฮอลิเดย์ คอยต้ อนรับ พร้ อม
อานวยความสะดวก
07.00 น.
ออกเดินทางสู่ สนำมบินพำโร ประเทศภูฏำน โดยสำยกำรบิน DRUKAIR เที่ยวบินที่ KB 131
10.30 น.
เดินทางถึง สนำมบินพำโร ประเทศภูฏำน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมือง และศุลกากร พร้ อม
ตรวจเช็คสัมภาระกระเป๋ าให้ เรียบร้ อย จากนั้นนาท่านไปยังจุดชมวิวหนึ่งในสนามบินที่ท้าทายที่สุด
แห่งหนึ่งของโลก "สนำมบินพำโร" เส้ นทางเข้ าสู่สนามบินถูกโอบล้ อมไปด้ วย เทือกเขาหิมาลัย และ
ไม่มีระบบนาทางเข้ าสนามบิน ซึ่งจะต้ องใช้ ประสบการณ์ของนักบิน และมีนักบินเพียงไม่ก่ที ่านที่ได้
รับใบอนุญาตในการนาเครื่องบินขึ้น-ลง สาหรับเส้ นทางนี้

จากนั้นนาท่านไปยัง วัดคิชู (KYICHU LHAKHANG) วัดเก่าแก่ท่สี ดุ แห่งหนึ่งของภูฏาน ถูกสร้ าง
ขึ้นเมื่อปี พ.ศ.1212 โดยพระเจ้ าซังเซน กัมโป กษัตริย์ทิเบต ท่านได้ สร้ างวัดจานวน 108 แห่ง เพื่อ
ตรึงร่ างนางยักษ์ท่ตี ้ องการปิ ดกั้นไม่ให้ ผ้ ูคนเข้ ามาเผยแผ่ศาสนาพุทธเข้ ามายังพื้นที่น้ ี วัดแห่งนี้เคย
ถูกไฟไหม้ มาแล้ วครั้งหนึ่งแต่ได้ รับการบูรณะอย่างต่อเนื่องโดย สมเด็จพระราชชนนีอชิ เคซัง โชเดน
วังชุก จากนั้นให้ ท่านได้ หมุนกงล้ อมนตรา ซึ่งถ้ าใครได้ หมุนกงล้ อมนตราจะเสมือนท่านได้ สวดมนต์
หลายพันบท

เทีย่ ง

บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร YOUR CAFÉ (ไม่รวมในอัตรำค่ำบริกำร)
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หลังจากรับประทานอาหารกลางวันนาท่านเดินทางไปยัง เมืองทิมพู นาท่านสักการะ องค์หลวงพ่อ
สัจจธรรม (BUDDHA DODERMA) พระพุทธรูปที่ต้งั อยู่บนพื้นที่สูงที่สดุ ในโลก เป็ นพระพุทธรูป
ที่หล่ อด้ วยสัมฤทธิ์ มีความสูง 169 ฟุต ภายในบรรจุพระพุทธรูปขนาดเล็กจานวน 1 พันองค์ โดย
องค์พระพุทธรูปนั้นใช้ ทุนสร้ างกว่า 47 ล้ านเหรียญดอลลาร์ส หรัฐ โดยได้ รับเงินทุนมาจากเศรษฐี
ชาวสิงคโปร์ และจากจุดนี้สามารถชมวิวของเมืองทิมพูจากมุมสูงได้ อย่างงดงาม

คำ่
พักที่

บริกำรอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร CHIG-JA-GYE at TAI SHI HOTEL
LE MERIDIEN THIMPHU หรือเทียบเท่ำ

วันทีส่ องของกำรเดินทำง (2) อนุ สรณ์สถำนทิมพู - ทีท่ ำกำรไปรษณียภ์ ูฏำน - ศูนย์อนุ รกั ษ์ทำคิน พิพธิ ภัณฑ์พนบ้
ื้ ำนของชำวภูฏำน - CHANLIMITHAN ARCHERY GROUND
ป้อมปรำกำรทิมพู - ตลำดเกษตรกร
เช้ำ
บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรภำยในโรงแรมทีพ่ กั
นาท่านชม อนุ สรณ์สถำนแห่ งชำติ หรือ อนุ สรณ์สถำนทิมพู (MEMORIAL CHORTEN) เป็ น
สถาปั ตยกรรมแบบภูฏาน สร้ างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1974 เพื่อถวายพระเกียรติแด่สมเด็จพระราชาธิบดี
จิกมี ดอร์จิ วังชุก กษัตริ ย์รัชกาลที่ 3 ของภูฏาน ภายในอนุ ส รณ์ เป็ นที่เก็บพระบรมอัฐิ และพระ
ฉายาลักษณ์ของพระองค์ และยังมีรูปปั้ นของ ซับดรุง งาวังนัมเกล ผู้ท่ีรวบรวมภูฏานให้ เป็ นหนึ่ง
เดียว และรูปปั้นของท่านคุรุรินโปเช นักบวชที่ชาวภูฏานเคารพนับถือ
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จากนั้นนาท่านไปยัง ทีท่ ำกำรไปรษณียภ์ ูฏำน (BHUTAN POST OFFICE) ให้ ท่านได้ เพลิดเพลิน
กับ การเลื อกซื้อแสตมป์ ส าหรั บเป็ นของฝากที่ระลึ กเมื่อมาภูฏาน ซึ่งเป็ นประเทศที่ผลิ ตดวงตรา
ไปรษณียากรได้ สวยงามแห่งหนึ่งของโลก โดยจะมีแสตมป์ ให้ เลือกหลายหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็ น
วิวธรรมชาติของเทือกเขาหิมาลัย สถานที่ท่องเที่ยวที่สาคัญต่างๆ รวมถึงวัดชื่อดัง และท่านยัง
สามารถติดแสตมป์ บนโปสการ์ดที่ท่านชื่นชอบ และส่งกลับมายังประเทศไทยได้ อีกด้ วย นาท่าน
สัมผัสกับสัตว์ประจาชาติของภูฏานที่ ศู นย์อนุ รกั ษ์ทำคิน (ROYAL TAKIN PRESERVE) เป็ น
สถานอนุ รักษ์สัตว์ เพื่อป้ องกันจากการโดนไล่ ล่า โดยจะปล่ อยให้ สัตว์อยู่อย่างอิส ระตามธรรมชาติ
นาท่านชม ทำคิน สัตว์ประจาชาติภฏู าน ลักษณะลาตัวคล้ ายวัว และส่วนหัวคล้ ายแพะ เป็ นสัตว์เลี้ยง
ลูกด้ วยนม ที่อาศัยอยู่บนเทือกเขาหิมาลัย จัดเป็ นสัตว์ประเภทที่หายากและใกล้ สญ
ู พันธุ์

จากนั้นนาท่านไปยัง พิพิธภัณฑ์พนบ้
ื้ ำนของชำวภูฏำน (SIMPLY BHUTAN MUSEUM) ให้ ท่าน
ได้ สมั ผัสกับวิถชี ีวิตและวัฒนธรรมของชาวภูฏาน ตั้งแต่การสร้ างบ้ าน ข้ าวของเครื่องใช้ การประกอบ
อาชีพ วิธกี ารถนอมอาหาร และให้ ท่านได้ ร่วมสนุกกับกิจกรรมการยิงธนู กีฬาประจาชาติของภูฏาน
ซึ่งชายชาวภูฏานจะยิงธนูเป็ นทุกคน...

เทีย่ ง

บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร SIMPLY BHUTAN MUSEUM (ไม่รวมในอัตรำ
ค่ำบริกำร)
นาท่านชมการแข่งขันการยิงธนูท่ี CHANLIMITHAN ARCHERY GROUND การธิงธนูเป็ นกีฬา
ประจาชาติภฏู าน ซึ่งได้ รับความนิยมมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1920 ในสมัยของรัชกาลที่ 2 และเป็ นส่วน
หนึ่งของวัฒนธรรมของชาวภูฏานมาจนถึงทุกวันนี้ และการยิงธนูของชาวภูฏานก็ยังเป็ นสัญลักษณ์
ของการเฉลิมฉลอง อีกด้ วย
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จากนั้นนาท่านเยือน ทำชิโชซอง หรือ ป้อมปรำกำรทิมพู (TASHICHHODZONG) ป้ อมปราการ
ขนาดใหญ่ เป็ นสถานที่สาคัญแห่งหนึ่งของภูฏาน สร้ างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1907 ในสมัยโบราณ “ซอง”
หมายถึง ป้ อมปราการ ใช้ สาหรับปกป้ องเมืองจากศัตรู ปัจจุบันซองแห่งนี้ใช้ เป็ นอาคารที่ทาการของ
รัฐบาล สานักราชเลขาธิการ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง ท้ องพระโรง และคณะกรรมการ
บริหารปกครองเมืองทิมพู ในส่วนของป้ อมปราการแห่งนี้จะอนุญาตให้ นักท่องเที่ยวเข้ าชมได้ เฉพาะ
ในส่วนของบริเวณวัด ภายในวิหารมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ สวยงาม ภาพพุทธประวัติผ่านจิตรกรรม
ฝาผนัง สัตว์ในเทพนิยาย และวงล้ อแห่งชีวิต

คำ่
พักที่

จากนั้ น น าท่ า นไปยั ง ตลำดเกษตรกร (CENTENARY FARMERS MARKET)แหล่ ง รวม
ผลิตภัณฑ์ของชาวภูฏาน มีท้ังของสดและของแห้ ง ไม่ ว่าจะเป็ นผัก ผลไม้ เนื้อสด เนื้อแปรรูป ถั่ว
ข้ าวสาร อาหารแห้ ง ผลิตภัณฑ์ชีส เครื่องสานต่างๆ ให้ ท่านเดินชม เลือกซื้อสินค้ า ตามอัธยาศัย
บริกำรอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำรภำยในโรงแรม LE MERIDIEN THIMPHU
LE MERIDIEN THIMPHU หรือเทียบเท่ำ
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วันทีส่ ำมของกำรเดินทำง (3) ทิมพู - พูนำคำ - จุดชมวิวดูโชล่ำ - พูนำคำซอง - วัดชิมิ
เช้ำ
บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรภำยในโรงแรมทีพ่ กั
จากนั้นนาท่านไปยัง เมืองพูนำคำ
นาท่านเยือน จุดชมวิวดู โชล่ำ (DOCHALA PASS) จุด
ชมวิวที่สามารถมองเห็นเทือกเขาหิมาลัยได้ อย่างชัดเจน
ในวันที่อากาศแจ่มใส จุ ดชมวิวนี้ต้ังอยู่ ระหว่างเส้ นทาง
จากเมื องทิม พู ไปเมื อ งพู น าคา ตั้ งอยู่ สูง 3,150 เมตร
จากระดับนา้ ทะเล เอกลักษณ์ท่สี าคัญคือ สถูปเล็กๆราย
ล้ อมสถูปขนาดใหญ่ 108 สถูป เรียกว่าสถูปแห่งชัยชนะ
สร้ างขึ้นเพื่อเป็ นสิริมงคล ปกป้ องคุ้มครองผู้ท่เี ดินทางผ่านไปมาให้ เดินทางปลอดภัย โดยบริเวณจุด
ชมวิวจะถูกประดับด้ วยธงมนต์หลากสีเพื่อบูชาเทพเจ้ าแห่งป่ าเขา ให้ ปัดเป่ าความชั่วร้ าย
เทีย่ ง
บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรภำยในโรงแรม DHENSA BOUTIQUE RESORTS
(ไม่รวมในอัตรำค่ำบริกำร)
จากนั้นนาท่านเยือน พูนำคำซอง (PUNAKHA DZONG) ป้ อมปราการประจาเมืองพูนาคา ที่ได้
ชื่อว่าเป็ นป้ อมปราการที่งดงามที่สดุ ในประเทศภูฏาน ตั้งอยู่ระหว่างแม่นา้ โพ และแม่นา้ โม ถูกสร้ าง
ขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1637 โดยท่านซับดรุง งาวัง นัมเกล ปั จจุบันเป็ นศูนย์กลางการบริหารปกครองเขต
พูนาคา พูนาคาซองเกิดเหตุเพลิงไหม้ และภัยธรรมชาติหลายครั้ง แต่กไ็ ด้ รับการบูรณะอย่างต่อเนื่อง
อีกทั้งยังถูกจัดให้ เป็ นสถานที่จัดพิ ธีอภิ เษกสมรสของสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล
วังชุก เนื่องจากเมืองพูนาคาได้ ชื่อว่าเป็ นเมืองโรแมนติคของภูฏาน

คำ่
พักที่

จากนั้นไปยัง วัดชิมิ (CHIMI LHAKHANG) วัดที่ต้ังอยู่บนเนินเขา ที่เมืองพูนาคา ถูกค้ นพบเมื่อ
ปี ค.ศ. 1499 โดยพระงาหวัง ซอคเยล คนภูฏานมีความเชื่อกันว่า หากใครไม่ประสบความส าเร็จ
เรื่องคู่ครอง จะต้ องมาขอพรที่วัดแห่งนี้ นอกจากนั้นยังสามารถขอพรเรื่องของการมีลูกได้ อกี ด้ วย
บริกำรอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร SIX SENSES
DHENSA BOUTIQUE RESORTS หรือเทียบเท่ำ
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วันทีส่ ขี่ องกำรเดินทำง (4) พูนำคำ - พำโร - วัดตัมชอง - พำโรซอง
เช้ำ
บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรภำยในโรงแรมทีพ่ กั
จากนั้นนาท่านเดินทางไปยัง เมืองพำโร
เทีย่ ง
บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร SIX SENSES (ไม่รวมในอัตรำค่ำบริกำร)
นาท่านเยือน วัดตัมชอง (TAMCHOG) วัดที่โดดเด่นด้ วยสะพานเหล็กข้ ามแม่นา้ เล็กๆ บริเวณจุด
นี้เป็ นจุดเชื่อมต่อกันระหว่างแม่นา้ ปาโรชู กับแม่นา้ ทิมพูชู ท่านลามะทังทน เกลโป เป็ นผู้สร้ างวัดนี้
ขึ้น พร้ อมสะพานเหล็ก เพื่ อใช้ เป็ นทางข้ ามไปมาระหว่ างวัด ในปี ค.ศ.1969 สะพานถูก น้าพั ด
ทาลาย แต่สะพานได้ ถูกสร้ างขึ้นใหม่โดยจาลองแบบมาจากสะพานเดิม เมื่อปี ค.ศ. 2005

นาท่านเยือน พำโรซอง (PARO DZONG) ตั้งอยู่บนเนินเขาในเมืองพาโร สร้ างขึ้นโดย ท่านซับดรุง
งาวัง นัมเกล ในปี ค.ศ.1646 จากนั้นได้ เกิดไฟไหม้ และถูกสร้ างขึ้นใหม่ตามแบบเดิมด้ วยงบจาก
ราษฎร พาโรซอง เป็ นซองที่ส วยงามที่สุดแห่ งหนึ่งของภูฏาน มีความโดดเด่ น และแข็งแรง ด้ าน
ตะวันออกของซองจะมีสะพานข้ ามแม่นา้ พาโร ชื่อว่า สะพำนยำมิซัม เป็ นสถาปัตยกรรมแบบภูฏาน
และยังเป็ นฉากที่ปรากฏอยู่ในภาพยนตร์เรื่อง LITTLE BUDDHA อีกด้ วย

คำ่
พักที่

บริกำรอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำรภำยในโรงแรม LE MERIDIEN PARO
LE MERIDIEN PARO หรือเทียบเท่ำ
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วันทีห่ ำ้ ของกำรเดินทำง (5) วัดทักซัง - ชมกำรแสดงระบำหน้ำกำกเทซู
เช้ำ
บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรภำยในโรงแรมทีพ่ กั
จากนั้นนาท่านเดินทางไปยัง วัดทักซัง (TAKTSHANG MONASTERY)หรื อเรี ยกอีกชื่อหนึ่งว่ า
วัดถา้ เสือ วัดศักดิ์สิทธิ์ท่มี ีชื่อเสียงระดับโลก และเป็ นสถานที่แสวงบุญของชาวภูฏาน ตั้งอยู่ริมหน้ า
ผาสูงกว่าระดับนา้ ทะเลถึง 3,120 เมตร วัดทักซังประกอบไปด้ วยอาคารถึง 13 หลัง และครั้งหนึ่ง
วัดทักซังเคยถูกไฟไหม้ 2 ครั้งในปี ค.ศ. 2494 และ ปี ค.ศ. 2541 แต่ได้ รับการฟื้ นฟูจนกลับมาสู่
สภาพสวยงามดังเดิม ในตานานชาวภูฏานเชื่อกันว่า ท่านคุรุรินโปเช ผู้ท่เี ปรียบเสมือนพระพุทธเจ้ า
องค์ท่ี 2 ของชาวภูฏาน ได้ ข่ีนางเสือเหาะเหินมายังพื้ นที่แห่งนี้ ท่านได้ บาเพ็ญภาวนาอยู่ 3 เดือน
ท่านจึงออกมาแสดงธรรมแก่ชาวบ้ าน ต่ อมาถา้ แห่ ง นี้จึงเป็ นสถานที่ส าหรับปฏิบัติธรรมของพระ
ลามะอีกหลายรูป...

เทีย่ ง

คำ่
พักที่

บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร บริกำรท่ำนด้วยเมนู อำหำรท้องถิน่ (ไม่รวมในอัตรำ
ค่ำบริกำร)
จากนั้นให้ ท่านได้ เพลิดเพลินกับการชม กำรแสดงระบำหน้ำกำกเทซู เป็ นการแสดงที่ใช้ สาหรับ
ประกอบพิธกี รรมทางศาสนาของชาวภูฏาน และการแสดงการเต้ นราพื้นเมืองของชนเผ่าต่างๆใน
ภูฏาน
บริกำรอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร บริกำรท่ำนด้วยเมนู อำหำรท้องถิน่
LE MERIDIEN PARO หรือเทียบเท่ำ
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วันทีห่ กของกำรเดินทำง (6) สนำมบินพำโร - สนำมบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
จนได้ เวลาสมควรนาท่านเดินทางสู่ สนำมบิน พำโร ประเทศภู ฏำน เพื่ อเตรียมตัวเดินทางกลั บสู่
ประเทศไทย
13.50 น.
ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยสำยกำรบิน DRUKAIR เทีย่ วบินที่ KB 152
18.00 น.
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจ
อิลิท ฮอลิเดย์... ดูแล กันและกัน
หมำยเหตุ : โปรแกรมกำรเดินทำงอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม เนื่องจำกสภำพอำกำศ เวลำ และสำย
กำรบิน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของลูกค้ำเป็ นสำคัญ เมนู อำหำร และภัตตำคำร อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงขึ้ นอยู่กบั ช่วงเวลำ
เดินทำง
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อัตรำค่ำบริกำร
ประเภทผูเ้ ดินทำง
ผูใ้ หญ่ พักห้องคู่
(ไม่รวมอำหำรหลำงวัน ตัว๋ เครื่องบิน และหัวหน้ำ
ทัวร์)
ตัว๋ เครื่องบินชั้นทัศนำจร เริ่มต้นประมำณท่ำนละ
**รำคำขึ้ นอยู่กบั ช่วงวัน เวลำ ทีเ่ ดินทำง
พักเดีย่ ว เพิม่ ท่ำนละ

8 ท่ำน

6 ท่ำน

4 ท่ำน

2 ท่ำน

89,900.-

92,900.-

95,800.-

99,800.-

39,000.-

39,000.-

39,000.-

39,000.-

40,000.-

40,000.-

40,000.-

40,000.-

อัตรำค่ำบริกำรนี้ รวม
1. ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่ำน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ ในรายการ หรือระดับเดียวกัน
2. ค่าอาหารเช้ า และอาหารเย็น, ค่าเข้ าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ ระบุไว้ ในรายการ
3. ค่าใช้ จ่ายมัคคุเทศก์ท้องถิ่นที่คอยอานวยความสะดวกให้ กบั ท่าน
4. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และคนขับรถ
5. ค่ากระเป๋ าเดินทาง และค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่ำนละ 2,000,000.- บำท
อัตรำค่ำบริกำรนี้ ไม่รวม
1. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป – กลับชั้นทัศนาจร พร้ อมภาษีสนามบินทุกแห่ง
2. ค่าอาหารกลางวัน
3. ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์
เป็ นต้ น
4. ค่าใช้ จ่ายหัวหน้ าทัวร์จากประเทศไทย
5. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
6. ค่าทาหนังสือเดินทาง
7. ค่ำภำษีเชื้ อเพลิงทีท่ ำงสำยกำรบินอำจมีกำรเรียกเก็บเพิม่ เติมอีก
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เงือ่ นไขกำรชำระเงิน : สาหรับการจอง กรุณาชาระมัดจา ท่ำนละ 30,000.- บำท
ชาระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้ อย 14 วัน
 ชาระด้ วยเช็คหรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม
บริษทั อิลิท ฮอลิเดย์ แอนด์ เอเยนซี่(ประเทศไทย)จำกัด
 ชาระโดยเงินสด
 สามารถชาระค่ามัดจาผ่านทางเว็บไซด์ได้ www.eliteholidaythailand.com
 ชาระด้ วยการโอนเงินผ่านธนาคาร (กรุณาแฟกซ์ใบนาฝากมายังเบอร์ Fax. 02-6619788)
ชื่อบัญชี บจก. อิลิท ฮอลิเดย์ แอนด์ เอเยนซี่ (ประเทศไทย) จำกัด
ธนำคำรกสิกรไทย
สำขำ สุขุทวิท 18 (เอ็กเชน ทำวเวอร์)
เลขที่ 639-1-00263-9 บัญชีกระแสรำยวัน
กำรยกเลิก :
 กรุณาแจ้ งล่วงหน้ าอย่างน้ อย 21 วันทาการ มิฉะนั้น ทำงบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินมัดจำ
 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันทาการ ทางบริษัทฯ มีควำมจำเป็ นต้องหัก 50% ของอัตรำ
ค่ำบริกำร
 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 10 วันทาการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินทั้งหมด
หมำยเหตุและเงือ่ นไขในกำรรับบริกำร
1. บริ ษั ท ฯ ขอสงวนสิท ธิ์ไ ม่ รั บ ท่ า นผู้ เดิ น ทางที่ เคยเดิ น ทางแล้ วมี ป ระวั ติ ค วามประพฤติ ไม่ น่ า รั ก หรื อ มี
พฤติ กรรมเป็ นที่รังเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่ น ไม่ รักษาเวลา, พู ดจาหยาบคาย, ดื่ มสุราบนรถ, ก่อเสีย ง
ราคาญรบกวนผู้อื่น, หรือพยายามสร้ างความวุ่นวายในคณะทัวร์ ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อความสุขของคณะผู้เดินทาง
ส่วนใหญ่
2. บริษั ทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับ ท่ านผู้เดิ นทางที่มีอายุ ครรภ์เกิน 4 เดือน ทั้งนี้เพื่ อความปลอดภัยของท่านผู้
เดินทางและทารกในครรภ์
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้ าประเทศอื่นเพื่อไปทางาน หรือเพื่อ
การอืน่ ใดอันมิใช่การท่องเที่ยว
4. บริษั ทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิ จารณาให้ ห รือไม่ ให้ บ ริ การแก่ท่านที่ต้องใช้ รถเข็น (กรุณ าแจ้ งให้ บ ริ ษัท ฯ
ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้ อสรุปร่ วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้ องกราบขออภัยเพราะบางเส้ นทางอาจไม่สะดวกใน
การเดินทางสาหรับท่านที่ต้องใช้ รถเข็น ยกเว้ นทัวร์คณะส่วนตัว
5. บริ ษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิ จ ารณาให้ ห รื อ ไม่ ให้ บ ริ ก ารแก่ ท่ า นที่มี เด็ก ทารกอายุ ต่ า กว่ า 2 ขวบ ร่ ว ม
เดินทางไปด้ วย (กรุณาแจ้ งให้ บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้ อสรุปร่ วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้ องกราบขอ
อภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผู้เดินทางท่านอืน่ ยกเว้ นทัวร์คณะส่วนตัว
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิ จารณาให้ หรือไม่ ให้ บ ริ การแก่ท่านที่เป็ นพระภิกษุ ส งฆ์ห รือนักบวชในบาง
รายการทัวร์หรือบางเส้ นทาง ยกเว้ นทัวร์คณะส่วนตัว
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7. บริ ษั ท ฯ ขอสงวนสิท ธิ์ในการยกสิท ธิป ระโยชน์ ข องท่ า นที่ จ องทัว ร์ ไ ว้ แ ล้ ว แต่ ไม่ ช าระเงิน มั ด จ าภายใน

ระยะเวลาที่กาหนด ให้ แก่ลูกค้ าท่านต่อไปที่แจ้ งชื่อรอไว้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทางท่านอืน่
8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่มี ีผ้ ูเดินทางต่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้ งให้ ผ้ เู ดินทาง
ทราบล่วงหน้ าก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทัวร์อนื่ ทดแทนหากท่านต้ องการ
9. ในกรณีท่ที ่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินค่าใช้ จ่าย
โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 21 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจา
หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วัน ขอหักร้ อยละ 50 ของอัตราค่าบริการ
หากยกเลิกก่อนเดินทาง 10 วัน ขอหักร้ อยละ 100 ของอัตราค่าบริการ
10. ในกรณีท่ที ่านขอเปลี่ยนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ ทนั ภายในกาหนดเวลา บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน
การคิดค่ าใช้ จ่ายเพิ่ ม เฉพาะค่ าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าและค่ าเปลี่ ยนชื่อตั๋วเครื่องบินเท่านั้น เว้ นแต่ ตั๋ว
เครื่องบินที่ไม่อนุญาตให้ เปลี่ยนชื่อหรือคืนตัว๋
11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าในทุกกรณี หากมีการยื่นวีซ่าแล้ ว
12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการที่ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้ เดินทางเข้ าหรือออกจากประเทศใด ๆ อัน
เนื่องมาจากเหตุผลส่วนตัวของท่านผู้เดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้ อง, พกพาสิ่งของผิดกฎหมาย
หรือมีความประพฤติส่อไปในทางเสือ่ มเสีย รวมถึงการที่มิได้ เดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิก
เที่ยวบิน
13. สาหรับ ท่า นผู้เดินทางที่ประสงค์จะซื้อตั๋วเครื่ องบินภายในประเทศเพิ่ มเติม ( นอกเหนือจากรายการตาม
ทัวร์ ) หรือดาเนินการใด ๆ ที่ก่อให้ เกิดค่าใช้ จ่าย กรุณาแจ้ งให้ บริษัทฯ ทราบก่อน เพื่อขอคายืนยันสาหรับ
การออกเดินทางของทัวร์น้ันๆ หากท่านผู้เดินทางซื้อตั๋วหรือชาระค่า ใช้ จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้ รับการยืนยัน
ดังกล่ าว แล้ วต่ อมาทัวร์น้ัน ๆ ไม่ สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบส าหรั บ
ค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ้น
14. บริษัทฯ จะส่งกาหนดการท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้ แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หาก
ท่านเห็นว่ารายการท่องเที่ยวดังกล่ าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็ นเพราะการเปลี่ยนแปลง
ของโรงแรมที่พัก หรือการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวใด ๆ ท่านมีสิทธิ์ขอยกเลิกการเดินทางได้ เป็ นกรณี
พิเศษ โดยแจ้ งให้ บริษัทฯ ทราบก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า 7 วัน หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ
ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็ นยุติ เว้ นแต่ ในกรณีท่เี กิดเหตุจาเป็ นหรือสุดวิสัย อาทิ การล่าช้ าของสาย
การบิ น , การนั ด หยุ ด งาน, การประท้ วง, การจลาจล, ภั ย ธรรมชาติ , อุบั ติ เหตุ , ปั ญ หาการจราจร ฯลฯ
บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ ยนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่ อคานึงถึงความ
ปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ ได้ มากที่สดุ
15. สถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรายการได้ รวมค่าเข้ าชมไว้ แล้ ว หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวปิ ดทา
การ บริษัทฯ จะคืนเงินค่าเข้ าชมให้ แก่ท่านตามที่ระบุไว้ ในเอกสารของสถานที่น้นั ๆ หรือจะสลับปรับเปลี่ยน
รายการเพื่อให้ ท่านสามารถเข้ าชมได้ แต่ในกรณีท่มี ีเหตุล่าช้ าหรือเหตุอนื่ ใดเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางทา
ให้ ท่านไม่สามารถเข้ าชมสถานที่ท่องเที่ยวดังกล่ าวได้ โดยมิใช่ความผิดของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ไม่คืนเงินค่าเข้ าชมให้ แก่ท่าน
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16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของท่าน

อันเนื่องจากการโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัวนักท่องเที่ยวเอง
17. ของกานัลต่าง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ ามี ) เช่น กระเป๋ าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็ นส่วนลดเป็ นตัวเงิน
ได้ โดยท่านสามารถเลือกใช้ ของกานัลดังกล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกับคณะทัวร์หรือไม่กไ็ ด้ ตามอัธยาศัย
18. ตาแหน่งที่น่งั บนเครื่องบินเป็ นไปตามเงื่อนไขตัว๋ เครื่องบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ บริษัทฯ ไม่
สามารถเลื อกต าแหน่ งที่น่ั งได้ เอง ทั้งนี้ บ ริ ษั ท ฯ จะพยายามจั ด ที่น่ั งให้ แ ก่ ท่านและครอบครั วตามความ
เหมาะสมให้ ดีท่สี ดุ ภายใต้ ลักษณะตาแหน่งที่น่งั แบบหมู่คณะที่สายการบินจัดให้ มา
19. บริ ษัทฯ ขอต้ อนรับ และมีความยินดีท่ีได้ ให้ บริ การแก่ท่านผู้เดินทางที่เชื่อมั่นในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่ง
ประสงค์จะเดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้ าใจถึงวิถชี ีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่
ท่านได้ เดินทางไป
20. เมือ่ ท่ำนจองทัวร์และชำระมัดจำแล้ว หมำยถึงท่ำนยอมรับในข้อควำมและเงือ่ นไขทีบ
่ ริษทั ฯ แจ้งแล้ว
ข้ำงต้น
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