อิลิท ฮอลิเดย์...นำท่ำนสัมผัสวัฒนธรรมภำคเหนือ ณ จังหวัดเชียงใหม่ นำท่ำนชมไฮไลท์สกั กำระพระธำตุดอยคำ
สัมผัสประเพณีอนั ศักดิ์สิทธิ์ของชำวเชียงใหม่ พร้อมชมขบวนอันสวยงำม ดื่มดำ่ ไปกับควำมสดชื่นที่แสนเย็นสบำย ณ หมู่บำ้ นแม่กำปอง
และชื่นชมเหล่ำสัตว์ป่ำนำนำชนิดยำมคำ่ คืน พร้อมบริกำรอำหำรสุดพิเศษที่ถูกคัดสรรมำเพือ่ ดูแลคนพิเศษเช่นคุณ ดูแล...กันและกัน

.

มำตรกำรป้องกัน COVID-19

- ตรวจวัดอุณหภูมิ เจ้ำหน้ำที่จำกทำงบริษทั ทุกท่ำน
รวมทั้ง มัค คุ เ ทศก์ คนขับ รถ และ STAFF เพื่อ
สร้ำงควำมมัน่ ใจในควำมปลอดภัยด้ำนสุขภำพแก่
ผูเ้ ดินทำง
- เจ้ำหน้ำทีส่ วมใส่หน้ำกำกอนำมัยตลอดกำรทำงำน
- บริ กำรหน้ำ กำกอนำมัย ชิ้ นใหม่ ทุ กวัน ตลอดกำร
เดินทำง
- บ ริ ก ำ ร เ จ ล แ อ ล ก อ ฮ อ ล์ ส ำ ห รั บ ล้ ำ ง มื อ บ น
ยำนพำหนะ

วันแรก...ของกำรเดินทำง
กรุงเทพฯ –จังหวัดเชี ยงใหม่ –พระธำตุ ดอยคำ - ชมขบวนแห่
พระพุ
พระพุททธสิ
ธ หิงค์ ณ ประตูท่ำแพ (สงกรำนต์เชียงใหม่)
07.30 น.

08.00 น.
09.20 น.

กลำงวัน

1

เรี ยนเชิ ญ ท่า นที่จุ ด นั ด พบ ณ สนำมบิน สุ ว รรณภู มิ ชั้ น 4 ROW F ใกล้ ป ระตูทางเข้ า
หมายเลข 3 พบกับเจ้ าหน้ าที่ดูแลความพร้ อมด้ านเอกสาร รวมถึงส่งท่านเข้ าสู่ช่วงเวลา
แห่งความสุข
เดินทางสู่ จังหวัดเชียงใหม่ โดย สำยกำรบินบำงกอก แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG 215
นาทุกท่านเดินทางถึง จังหวัดเชียงใหม่ หลังจากรับสัมภาระเรียบร้ อยแล้ ว
นาท่านเดินทางไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ พระธำตุดอยคำ แต่เดิมชื่อ วัดสุวรรณบรรพต
เป็ นวัดที่มีช่ ือเสียงด้ านการขอพร บนบาน และเป็ นวัดที่สาคัญของจังหวัดเชียงใหม่ อายุ
เก่าแก่กว่า 1,300 ปี ตั้งอยู่บริเวณดอยคา ด้ านหลังอุทยานหลวงราชพฤกษ์ บนวัดพระ
ธาตุ ด อยค า มี จุ ด ชมวิ ว ที่ส ามารถมองเห็น วิ ว ทิว ทัศ น์ ร อบเมื อ งเชี ย งใหม่ สนามบิ น
เชี ยงใหม่ นอกจากนี้ยามค่ า คืน เมื่อมองขึ้นไปบนพระธาตุดอยคาจะเห็น องค์พระธาตุ
เหลืองอร่ามสว่างไสว

บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ร้ำนอำหำรแสนคำเทอร์เรส

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ประตูทา่ แพ ให้ ทา่ นได้ สมั ผัสกับประเพณีอนั งดงามของเมือง
เชียงใหม่ ให้ ทา่ นได้ ชมขบวนแห่จากหลากหลายอาเภอ และที่พลาดไม่ได้ น่ันก็คือการสรง
นา้ พระพุทธสิหิงค์ท่ผี ้ ูคนชาวเชียงใหม่ให้ การเคารพนับถือ (อาจมีการเปลี่ยนแปลง...ตาม
การจัดงานของทางจังหวัดเชียงใหม่)

วันแรก...ของกำรเดินทำง
กรุงเทพฯ –จังหวัดเชี ยงใหม่ –พระธำตุ ดอยคำ - ชมขบวนแห่
พระพุทธสิ
ธ หิงค์ ณ ประตูท่ำแพ (สงกรำนต์เชียงใหม่)

1

คำ่

หลังจากนั้นนาท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พักเพื่อทาการเช็คอิน ณ โรงแรมอนันตรำ
เชียงใหม่ ให้ ทา่ นได้ พักผ่อนตามอัธยาศัย
บริกำรอำหำรคำ่ ณ ร้ำนอำหำรเฮือนสุนทรี (ร้ำนลำนนำ คัมมินทร์) ให้ท่ำนได้
รับประทำนอำหำรเหนือในกลิน่ อำยแบบต้นฉบับอำหำรเหนือ พร้อมรับฟังดนตรีทีข่ บั
กล่อมระหว่ำงกำรรับประทำนอำหำร

ทีพ่ กั

โรงแรมอนันตรำเชียงใหม่ หรือเทียบเท่ำ (ห้ อง DELUXE RIVER VIEW 50 sqm.)

วันทีส่ อง...ของกำรเดินทำง
หมู่บำ้ นแม่กำปอง – วัดแม่กำปอง – TEDDU COFFEE
– เชียงใหม่ ไนซ์ ซำฟำรี
เช้ำ

2

บริกำรอำหำร ณ ห้องอำหำรโรงแรม
นาท่านเที่ยวชมธรรมชาติ สัมผัสความเงียบสงบของหมู่บ้านกลางป่ าใหญ่
“หมู่บำ้ นแม่กำปอง” สถานที่พักผ่อนชื่อดังของจังหวัดเชียงใหม่ สถานที่ผ่อน
คลายในรูปแบบท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ท่ามกลางหุบเขาและธรรมชาติ หมู่บ้านมี
อายุเก่าแก่กว่า 100 ปี วิถีชีวิตความเป็ นอยู่ของชาวบ้ านมีความเรียบง่าย สภาพ
อากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี ให้ ทา่ นเที่ยวพักผ่อนตามอัธยาศัย ณ แม่กาปอง

กลำงวัน

บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ร้ำนอำหำรข้ำวซอยกลอยใจ ร้ำนอำหำรพื้ นเมือง
บริกำรท่ำนด้วย ข้ำวซอย ขนมจี นน้ ำเงี้ ยว หรือเซ็ตเมนู อำหำรเหนือ

หลังจากมื้ออาหารนาท่านเดินทางสู่ วัดแม่กำปอง หรือวัดคันธาพฤกษา เป็ นวัด
ที่ต้งั อยู่กลางลาธารของสายนา้ แม่กาปองที่ไหลผ่านหมู่บ้าน ลักษณะของวิหาร
ภายในวัดสร้ างด้ วยไม้ สกั ทองทั้งหลัง แกะสลักลวดลายอันวิจิตรงดงาม จุดเด่น
ของวัดแห่งนี้คือ อุโบสถกลางนา้ ซึ่งมีเพียง 2 แห่งเท่านั้นภายในเชียงใหม่
(เส้นทำงกำรลงสู่พระอุโบสถต้องใช้ควำมระมัดระวัง)

วันทีส่ อง...ของกำรเดินทำง
หมู่บำ้ นแม่กำปอง – วัดแม่กำปอง – TEDDU COFFEE
– เชียงใหม่ ไนซ์ ซำฟำรี

2

จากนั้นให้ ทา่ นพักผ่อนสบาย ๆ ณ ร้ านกาแฟสุดชิล Teddu cafe อีกหนึ่งร้ าน
กาแฟที่ตกแต่งได้ น่ารัก เป็ นร้ านกาแฟเล็กๆ ที่ซ่อนตัวอยู่ในแมกไม้ เขียวขจี ติด
ลาธารนา้ ตก ทางลงร้ านอยู่บนเนินเขาต้ องลงบันไดไปถัดจากทางลงจะเจอ
สะพานไม้ ท่ขี ้ ามลาธารไปยังตัวร้ าน

คำ่

บริกำรอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำรตูลู่ (ห้องอำหำรส่วนตัว) บริกำรท่ำนด้วยเมนู
ไก่เมืองแช่เหล้ำแมงกะพรุน,เต้ำหูเห็ดหอมน้ ำแดง,เป็ ดปักกิง่ ,ไก่ผดั รำก,
เนื้ อเป็ ดผัดพริกไทยดำ,ลำบหมู,ซุปปลำต้มเผือก,ปลำทับทิมสำมรส

นาท่านตื่นตาตื่นใจกับการเยี่ยมชมสัตว์ยามค่าคืน ณ เชียงใหม่ ไนซ์ ซำฟำรี ให้
ท่านได้ น่ังรถชมสัตว์นานาชนิด พร้ อมชมการแสดงโชว์เสือ และอื่นๆ อีกเพียบ

ทีพ่ กั

โรงแรมอนันตรำเชียงใหม่ หรือเทียบเท่ำ (ห้ อง DELUXE RIVER VIEW 50 sqm.)

วันทีส่ ำม...ของกำรเดินทำง
วัดพระธำตุดอยสุเทพ – ม่อนแจ่ ม – ซื้ อของฝำก -กรุงเทพฯ
เช้ำ

3

บริกำรอำหำร ณ ห้องอำหำรโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ วัดพระธำตุดอยสุเทพ ให้ ทา่ นได้ สกั การะสิ่งศักดิ์สทิ ธิ์
คู่บ้านคู่เมืองของเชียงใหม่ ให้ ทา่ นได้ น่ังรถรางผ่านบันไดนาคกว่า 300 ขั้น เชื่อ
กันว่าหากมาสักการะและอธิษฐานขอพรพระธาตุดอยสุเทพ จะมีแต่ความสาเร็จ
สมหวังดังปรารถนา แคล้ วคลาด ผ่านอุปสรรคนานาไปได้

กลำงวัน

บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ร้ำนอำหำรครัวอำจำรย์สำยหยุด ร้ านอาหารไทย
แบบชาววังที่รสชาติยอดเยี่ยม และได้ รับรางวัลมามากมาย

นาท่านเดินทางสู่ ม่อนแจ่ ม จุดชมวิวบนสันเขาสูง แต่เดิมเป็ นพื้นที่รกร้ าง และ
ได้ รับการพัฒนาเป็ นสถานที่ทอ่ งเที่ยว บริเวณรอบๆ จะเต็มไปด้ วยแปลงผัก และ
ทุง่ ดอกไม้ สวยๆ ท่านสามารถเดินชมความงดงาม ณ บริเวณ SKY WALK ท่าน
จะสามารถเห็นวิวที่สวยงามทั้งทิวเขา และดอกไม้ สสี นั สดใสจะทาให้ ทา่ นสดชื่น

จากนั้นนาท่านสู่ กำดต้นพยอม หรือ อีกชื่อหนึ่งตลาดสุเทพ ให้ ทุกท่านได้ เลือก
ซื้อของฝากและของขึ้นชื่อของจังหวัดเชียงใหม่

17.00 น.

จำกนั้นได้เวลำอันสมควรนำท่ำนเดินทำงสู่ สนำมบินเชียงใหม่

19.05 น.

นำท่ำนเดินทำงกลับ กรุงเทพ ฯ โดย สำยกำรบินบำงกอก แอร์เวย์
เทีย่ วบินที่ PG 220

20.30 น.

เดินทำงถึง กรุงเทพฯ ด้วยควำมสวัสดิภำพพร้อมควำมประทับใจ

***โปรแกรมอำจมีกำรเปลีย่ นแปลงขึ้ นอยู่กบั สถำนกำรณ์ทีจ่ ะเกิดขึ้ นในอนำคต***
อิลิท ฮอลิเดย์
ดูแล...กันและกัน

ค่ำบริกำรทัวร์
อัตรำค่ำบริกำร
อัตรำค่ำบริกำรทัวร์
ท่ำนละ

อัตรำค่ำบริกำรทัวร์
ท่ำนละ

(10 ท่ำน)

(14 ท่ำน)

ผูใ้ หญ่ พักห้องคู่ (รำคำต่อท่ำน)

27,900. -

23,900. -

พักเดีย่ ว (จ่ ำยเพิม่ )

6,200. -

6,200. -

ประเภทผูเ้ ดินทำง

บริกำรท่ำนด้วยรถ TOYOTA COMMUTER 2 คัน
อัตรำค่ำบริกำรนี้ รวม
ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่ำน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ ในรายการ หรือระดับเดียวกัน
ค่าใช้ จ่ายของมัคคุเทศก์และช่างภาพ ที่คอยอานวยความสะดวกให้ กบั ท่านในตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบตั เิ หตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่ำนละ 1,000,000.- บำท
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป – กลับชั้นทัศนาจร ตามเส้ นทางและสายการบินที่ได้ ระบุไว้ ในรายการ พร้อมภำษี
สนำมบินทุกแห่ง
6. ค่าเข้ าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ ระบุไว้ ในรายการ
1.
2.
3.
4.
5.

อัตรำค่ำบริกำรนี้ ไม่รวม
1. ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้ น
2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
3. ค่ำภำษีเชื้ อเพลิงที่ทำงสำยกำรบินอำจมีกำรเรียกเก็บเพิม่ เติมอีก

รำยละเอียดกำรชำระเงิน

เงือ่ นไขกำรชำระเงิน : สำหรับกำรจอง กรุณำชำระมัดจำ ท่ำนละ 10,000.- บำท
ชำระยอดทั้งหมดก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อย 14 วัน
ชำระด้วยเช็คหรือแคชเชียร์เช็ค โดยสัง่ จ่ ำยในนำม
บริษทั อิลิท ฮอลิเดย์ แอนด์ เอเยนซี่(ประเทศไทย)จำกัด
ชำระโดยเงินสด
สำมำรถชำระค่ำมัดจำผ่ำนทำงเว็บไซด์ได้ www.eliteholidaythailand.com
ชำระด้วยกำรโอนเงินผ่ำนธนำคำร (กรุณำแฟกซ์ใบนำฝำกมำยังเบอร์ Fax. 02-6619788)
ชื่อบัญชี
บจก. อิลิท ฮอลิเดย์ แอนด์ เอเยนซี่ (ประเทศไทย) จำกัด
ธนำคำรกสิกรไทย
สำขำ สุขุทวิท 18 (เอ็กเชน ทำวเวอร์)
เลขที่ 639-1-00263-9 บัญชีกระแสรำยวัน
กำรยกเลิก :
กรุณำแจ้งล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 21 วันทำกำร มิฉะนั้น ทำงบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินมัดจำ
กรณียกเลิกก่อนกำรเดินทำง 14 วันทำกำร ทำงบริษทั ฯ มีควำมจำเป็ นต้องหัก 50% ของอัตรำค่ำบริกำร
กรณียกเลิกก่อนกำรเดินทำง 10 วันทำกำร ทำงบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินทั้งหมด

เงือ่ นไขกำรรับบริกำรทัวร์
1.

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่เคยเดินทางแล้ วมีประวัตคิ วามประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรม
เป็ นที่รังเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่มสุราบนรถ, ก่อเสียงราคาญรบกวนผู้อ่นื ,
หรือพยายามสร้ างความวุ่นวายในคณะทัวร์ ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อความสุขของคณะผู้เดินทางส่วนใหญ่

2.

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มอี ายุครรภ์เกิน 4 เดือน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของท่านผู้เดินทาง
และทารกในครรภ์

3.

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มคี วามประสงค์จะลักลอบเข้ าประเทศอื่นเพื่อไปทางาน หรือเพื่อการ
อื่นใดอันมิใช่การท่องเที่ยว

4.

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้ หรือไม่ให้ บริการแก่ท่านที่ต้องใช้ รถเข็น (กรุณาแจ้ งให้ บริษัทฯ ทราบ
ก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้ อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้ องกราบขออภัยเพราะบางเส้ นทางอาจไม่สะดวกในการ
เดินทางสาหรับท่านที่ต้องใช้ รถเข็น ยกเว้ นทัวร์คณะส่วนตัว

5.

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้ หรือไม่ให้ บริการแก่ท่านที่มเี ด็กทารกอายุต่ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไป
ด้ วย (กรุณาแจ้ งให้ บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้ อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้ องกราบขออภัยเพราะเด็ก
เล็กอาจงอแงรบกวนผู้เดินทางท่านอื่น ยกเว้ นทัวร์คณะส่วนตัว

6.

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้ หรือไม่ให้ บริการแก่ท่านที่เป็ นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการ
ทัวร์หรือบางเส้นทาง ยกเว้ นทัวร์คณะส่วนตัว

7.

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านที่จองทัวร์ไว้ แล้ ว แต่ไม่ชาระเงินมัดจาภายในระยะเวลาที่
กาหนด ให้ แก่ลูกค้ าท่านต่อไปที่แจ้ งชื่อรอไว้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทางท่านอื่น

8.

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่มี ผี ้ เู ดินทางต่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้ งให้ ผ้ เู ดินทาง
ทราบล่วงหน้ าก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทัวร์อ่นื ทดแทนหากท่านต้ องการ

9.

ในกรณีท่ที ่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินค่าใช้ จ่าย
โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 21 วัน ขอหักร้ อยละ 50 ของอัตราค่าบริการ
หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วัน ขอหักร้ อยละ 100 ของอัตราค่าบริการ

10.

ในกรณีท่ที ่านขอเปลี่ยนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ ทนั ภายในกาหนดเวลา บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
คิดค่าใช้ จ่ายเพิ่ม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าและค่าเปลี่ยนชื่อตัว๋ เครื่องบินเท่านั้น เว้ นแต่ตวั๋ เครื่องบินที่
ไม่อนุญาตให้ เปลี่ยนชื่อหรือคืนตัว๋

เงือ่ นไขกำรรับบริกำรทัวร์
11.

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คนื ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าในทุกกรณี หากมีการยื่นวีซ่าแล้ ว

12.

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการที่ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้ เดินทางเข้ าหรือออกจากประเทศใด ๆ อัน
เนื่องมาจากเหตุผลส่วนตัวของท่านผู้เดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้ อง, พกพาสิ่งของผิดกฎหมาย
หรือมีความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงการที่มไิ ด้ เดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิก
เที่ยวบิน

13.

สาหรับท่านผู้เดินทางที่ประสงค์จะซื้อตัว๋ เครื่องบินภายในประเทศเพิ่มเติม (นอกเหนือจากรายการตามทัวร์)
หรือดาเนินการใด ๆ ที่ก่อให้ เกิดค่าใช้ จ่าย กรุณาแจ้ งให้ บริษัทฯ ทราบก่อน เพื่อขอคายืนยันสาหรับการออก
เดินทางของทัวร์น้นั ๆ หากท่านผู้เดินทางซื้อตัว๋ หรือชาระค่าใช้ จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้ รับการยืนยันดังกล่าว แล้ ว
ต่อมาทัวร์น้นั ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบสาหรับค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ้น

14.

บริษัทฯ จะส่งกาหนดการท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้ แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หาก
ท่านเห็นว่ารายการท่องเที่ยวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็ นเพราะการเปลี่ยนแปลงของ
โรงแรมที่พัก หรือการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวใด ๆ ท่านมีสทิ ธิ์ขอยกเลิกการเดินทางได้ เป็ นกรณีพิเศษ
โดยแจ้ งให้ บริษัทฯ ทราบก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า 5 วัน หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง บริษทั ฯ ขอถือเอา
ตามไฟนอลโปรแกรมเป็ นยุติ เว้ นแต่ ในกรณีท่เี กิดเหตุจาเป็ นหรือสุดวิสยั อาทิ การล่าช้ าของสายการบิน, การ
นัดหยุดงาน, การประท้วง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบตั เิ หตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ในการเปลี่ยนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อคานึงถึงความปลอดภัย และรักษา
ผลประโยชน์ของท่านให้ ได้ มากที่สดุ

15.

สถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรายการได้ รวมค่าเข้ าชมไว้ แล้ ว หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวปิ ดทาการ
บริษัทฯ จะคืนเงินค่าเข้ าชมให้ แก่ท่านตามที่ระบุไว้ ในเอกสารของสถานที่น้นั ๆ หรือจะสลับปรับเปลี่ยนรายการ
เพื่อให้ ท่านสามารถเข้ าชมได้ แต่ในกรณีท่มี เี หตุล่าช้ าหรือเหตุอ่นื ใดเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางทาให้ ท่านไม่
สามารถเข้ าชมสถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวได้ โดยมิใช่ความผิดของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คนื เงินค่าเข้ า
ชมให้ แก่ท่าน

16.

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สนิ ของท่าน อัน
เนื่องจากการโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัวนักท่องเที่ยวเอง

17.

ของกานัลต่างๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ (ถ้ ามี) เช่น กระเป๋ าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็ นส่วนลดเป็ นตัวเงินได้
โดยท่านสามารถเลือกใช้ ของกานัลดังกล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกับคณะทัวร์หรือไม่กไ็ ด้ ตามอัธยาศัย

18.

ตาแหน่งที่น่งั บนเครื่องบินเป็ นไปตามเงื่อนไขตัว๋ เครื่องบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ บริษัทฯ ไม่
สามารถเลือกตาแหน่งที่น่งั ได้ เอง ทั้งนี้บริษัทฯจะพยายามจัดที่น่งั ให้ แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสม
ให้ ดที ่สี ดุ ภายใต้ ลักษณะตาแหน่งที่น่งั แบบหมู่คณะที่สายการบินจัดให้ มา

เงือ่ นไขกำรรับบริกำรทัวร์
19.

บริษัทฯ ขอต้ อนรับและมีความยินดีท่ไี ด้ ให้ บริการแก่ท่านผู้เดินทางที่เชื่อมั่นในมาตรฐานของบริษทั ฯ ซึ่ง
ประสงค์จะเดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้ าใจถึงวิถชี ีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่
ท่านได้ เดินทางไป

20.

เมื่อท่านจองทัวร์และชาระมัดจาแล้ ว หมายถึงท่านยอมรับในข้ อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจ้ ง
แล้ วข้ างต้ น

