ท่านสามารถกาหนดช่วงเวลาเดินทางได้

อิลิท ฮอลิเดย์… นำท่ำนเดินทำงท่องเที่ยวสู่จังหวัดกระบี่แบบพรีเมี่ยม ให้ ท่ำนได้ เที่ยวทะเลอันดำมันในแบบที่คุณ
ต้ องกำร ล่องเรือชมควำมงำมของทะเล และสัมผัสวัฒนธรรมของชำวบ้ ำน ให้ ท่ำนได้ พักผ่อนไปกับวันพิเศษ พร้ อม
บริกำรกำรดูแลคนพิเศษเช่นคุณ ดูแล...กันและกัน

.

มาตรการป้องกัน COVID-19

- ตรวจวั ด อุ ณ หภู มิ เจ้ า หน้า ที่ จ ากทางบริ ษั ท ทุ ก ท่ า น
รวมทั้งมัคคุเทศก์ คนขับรถ และ STAFF เพือ่ สร้างความ
มันใจในความปลอดภั
่
ยด้านสุขภาพแก่ผูเ้ ดินทาง
- เจ้าหน้าที่สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดการทางาน
- บริการหน้ากากอนามัยชิ้ นใหม่ทุกวันตลอดการเดินทาง
- บริการเจลแอลกอฮอล์สาหรับล้างมือบนยานพาหนะ
- บริ ก ารชุ ด ตรวจ ATK ให้ท่ า นได้ส บายใจตลอดการ
เดินทาง

วันแรก...ของการเดินทาง
กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – จังหวัดกระบี่ - วัดแก้วโกรวาราม
– กิจกรรมล่องเรือเที่ยวชมเขาขนาบน้ า – สัมผัสวิถีชีวิตชาวบ้าน

07.00 น.

08.55 น.
10.20 น.

กลางวัน

1

คณะพร้ อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อำคำรผู้โดยสำรภำยในประเทศ บริเวณเคำน์เตอร์
สำยกำรบินแอร์เอเชีย โดยมีเจ้ ำหน้ ำที่จำก บริษทั อิลิท ฮอลิเดย์ และไกด์ คอยอำนวย
ควำมสะดวกเรื่องเอกสำรและสัมภำระของท่ำน
นำท่ำนออกเดินทำงสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ โดย สายการบินแอร์ เอเชีย
เที่ยวบินที่ FD3229
เดินทำงถึง ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ หลังจำกรับสัมภำระเรียบร้ อยแล้ ว
นำท่ำนออกเดินทำงสู่ วัดแก้วโกรวาราม พระอำรำมหลวงที่เป็ นวัดประจำจังหวัดกระบี่
วัดนี้ถือได้ ว่ำเป็ นศูนย์กลำงของพระพุทธศำสนำของคนที่น่ี โดยมีพระอุโบสถสีขำวหลัง
ใหญ่ ส่วนภำยในของพระอุโบสถเมื่อเข้ ำมำก็จะพบพระประธำนองค์ใหญ่ท่คี นกระบี่กรำบ
สักกำระเป็ นประจำ

นาท่านรับประทานอาหารกลางวันที่ ร้านอาหารน้องโจ๊ก ร้านอาหารใต้เก่ าแก่ ข อง
จังหวัดกระบีท่ ี่เปิ ดมายาวนานกว่า 40 ปี

นำท่ำนเดินทำงสู่ ท่าเรือเมืองกระบี่ (สัญลักษณ์ปูดา) ให้ ท่ำนได้ ทำกิจกรรมล่องเรือ
เที่ยวชมถำ้ เขำขนำบนำ้ ลอดอุโมงค์โกงกำง และเดินทำงเข้ ำเยี่ยมชมกำรให้ อำหำรปลำใน
กระชัง สัมผัสวิถีภมู ิปัญญำพื้นถิ่น สินค้ ำชุมชน ร่วมอุดหนุนสร้ ำงรำยได้ ส่ชู ุมชน จำกนั้น
นำท่ำน นังสามล้
่
อไปชมการสาธิตการทาเรือหัวโทง และให้ ท่ำนได้ ทำกิจกรรมเพ้ นท์ผ้ำ

เต๊ะ ชมกำรสำธิตกำรตำข้ ำวสังข์หยด กำรทำสบู่นำ้ ผึ้ง นำ้ ชุบครก และกำรย้ อมสีผ้ำ
ธรรมชำติ พร้ อมบริกำร (โรตี และชาดาเย็น) ณ ปักเป้าฮาลาลคาเฟ่

คา่
ที่พกั

หลังจำกทำกิจกรรมนำท่ำนล่องเรือกลับสู่ท่ำเรือ เพื่อนำท่ำนมุ่งหน้ ำสู่ร้ำนอำหำรค่ำ
บริการอาหารคา่ ณ ร้านเรือนทิพย์ สาขา 2
BANYAN TREE KRABI หรือเทียบเท่า (DELUXE POOL SUITE 129 sq.m.)

วันที่สอง...ของการเดินทาง
วันสบายๆ ให้ท่านท่องเที่ยวชมความงดงามของท้องทะเลอันดามัน
ท่านสามารถเลือกช่วงเวลาพิเศษไปกับสถานที่ที่คุณต้องการได้
เช้า

2

บริการอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ท่าเรืออ่าวน้ าเมา (ใช้เวลาเดินทางไปท่าเรือขึ้ นอยู่กบั โรงแรมที่ท่าน
เลือก ประมาณ 20-35 นาที) กรุณำเลือกเส้นทำง และประเภทเรือที่ท่ำนสนใจเดินทำง

เส้นทางที่ 1
ท่องเที่ยว 4 เกาะ (• อ่าวไร่เลย์ • ทะเลแหวก • เกาะปอดะ • เกาะไก่) ใช้เวลา 6 ชัว่ โมง

เส้นทางที่ 2
ท่องเที่ยวเกาะห้อง (• เกาะห้อง(จุดชมวิว360องศา) • เกาะห้องลากูน • เกาะเหลาลาดิง) ใช้เวลา 6 ชัว่ โมง

เส้นทางที่ 3
ท่องเที่ยวเกาะพีพี (• เกาะไผ่ • ปิ เละลากูน • ถ้ าไวกิ้ ง • อ่าวมาหยา • อ่าวต้นไทร) ใช้เวลา 6-8 ชัว่ โมง

กลางวัน

บริการอาหารท่านด้วยเมนู LUNCH SET พร้อมบริการเครื่องดืม่ ให้ท่านได้ทาน
อาหารบนชายหาดขาว ตัดกับน้ าทะเล เพิม่ บรรยากาศในการทานมื้ อกลางวัน

คา่

หลังจำกท่องเที่ยวจนครบตำมเส้ นทำงนำท่ำนเดินทำงกลับสู่ท่ำเรืออ่ำวนำ้ เมำ เพื่อเดินทำง
กลับสู่โรงแรมที่พัก
บริการอาหารคา่ ณ ห้องอาหารโรงแรมที่พกั

ที่พกั

BANYAN TREE KRABI หรือเทียบเท่า (DELUXE POOL SUITE 129 sq.m.)

วันที่สาม...ของการเดินทาง
อิสระในการพักผ่อน - สระมรกต – สนามบินกระบี่ – สนามบินสุวรรณภูมิ
เช้า

กลางวัน

บริการอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม
อิสระให้ ท่ำนพักผ่อน และใช้ เวลำในโรงแรมที่พักอย่ำงเต็มที่ หลังจำกนั้นพบกัน ณ
บริเวณ Lobby เพื่อทำกำร Check Out และนำท่ำนเดินทำงสู่ร้ำนอำหำรกลำงวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารเรือนไม้

3

นำท่ำนเดินทำงสู่ สระมรกต สระนำ้ ธรรมชำติท่มี ีสเี ขียวใสมรกตอยู่ท่ำมกลำงธรรมชำติ
มีเส้ นผ่ำนศูนย์กลำง 20-25 เมตร ลึก 1-2 เมตร มีอุณหภูมิรำว 30-50 องศำเซลเซียส
นำ้ ในสระสำมำรถเปลี่ยนสีไปได้ ตำมวันเวลำและสภำพแสงแดด

16.00 น.

ได้ เวลำอันสมควรนำท่ำนเดินทำงสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่

18.50 น.

นำท่ำนเดินทำงกลับสู่ สนามบินดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ด้ วยสายการบินแอร์
เอเชีย เที่ยวบินที่ FD3216

20.10 น.

เพียงสักครู่คณะเดินทำงถึง สนามบินดอนเมือง ด้ วยควำมสวัสดิภำพพร้ อมควำม
ประทับใจ

** รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลีย่ นแปลงเนือ่ งจากสภาพอากาศ และการจราจรในแต่ละวัน **

อิลิท ฮอลิเดย์
ดูแล...กันและกัน

ค่าบริการทัวร์
อัตราค่าบริการทัวร์
ประเภทผูเ้ ดินทาง

ค่าบริการทัวร์

ค่าบริการทัวร์

ค่าบริการทัวร์

ท่านละ

ท่านละ

ท่านละ

(4 ท่าน)

(6 ท่าน)

(8 ท่าน)

43,500. -

40,500.-

37,100.-

15,500. -

15,500. -

15,500. -

ค่าบริการทัวร์

ค่าบริการทัวร์

ค่าบริการทัวร์

ท่านละ

ท่านละ

ท่านละ

(4 ท่าน)

(6 ท่าน)

(8 ท่าน)

33,500. -

30,500.-

27,500.-

7,000.-

7,000.-

7,000.-

ค่าบริการทัวร์

ค่าบริการทัวร์

ค่าบริการทัวร์

ท่านละ

ท่านละ

ท่านละ

(4 ท่าน)

(6 ท่าน)

(8 ท่าน)

29,500. -

26,500.-

23,500.-

4,500.-

4,500.-

4,500.-

ราคาทัวร์ผูใ้ หญ่ (พักคู่)
พักโรงแรมบันยันทรี กระบี่
ผูใ้ หญ่ (พักเดี่ยวจ่ ายเพิม่ ท่านละ)
พักโรงแรมบันยันทรี กระบี่

อัตราค่าบริการทัวร์
ประเภทผูเ้ ดินทาง

ราคาทัวร์ผูใ้ หญ่ (พักคู่)
พักโรงแรมดุสิต ธานี กระบี่ รีสอร์ท
ผูใ้ หญ่ (พักเดี่ยวจ่ ายเพิม่ ท่านละ)
พักโรงแรมดุสิต ธานี กระบี่ รีสอร์ท

อัตราค่าบริการทัวร์
ประเภทผูเ้ ดินทาง

ราคาทัวร์ผูใ้ หญ่ (พักคู่)
พักโรงแรมกระบี่ รีสอร์ท
ผูใ้ หญ่ (พักเดี่ยวจ่ ายเพิม่ ท่านละ)
พักโรงแรมกระบี่ รีสอร์ท

ค่าบริการทัวร์
อัตราค่าบริการตัว๋ เครื่องบิน
ค่าบริการทัวร์

ค่าบริการทัวร์

ค่าบริการทัวร์

ท่านละ

ท่านละ

ท่านละ

(4 ท่าน)

(6 ท่าน)

(8 ท่าน)

6,400.-

6,400.-

6,400.-

7,000.-

7,000.-

7,000.-

ค่าบริการทัวร์

ค่าบริการทัวร์

ค่าบริการทัวร์

ท่านละ

ท่านละ

ท่านละ

(4 ท่าน)

(6 ท่าน)

(8 ท่าน)

เส้นทาง ท่องเที่ยว 4 เกาะ

2,500.-

2,500.-

2,500.-

เส้นทาง ท่องเที่ยวเกาะห้อง

3,000.-

2,500.-

3,000.-

เส้นทาง ท่องเที่ยวเกาะพีพี

3,500.-

3,000.-

3,500.-

เส้นทาง ท่องเที่ยว 4 เกาะ

3,000.-

2,750.-

3,000.-

เส้นทาง ท่องเที่ยวเกาะห้อง

3,500.-

3,000.-

3,500.-

เส้นทาง ท่องเที่ยวเกาะพีพี

4,500.-

3,750.-

4,500.-

ประเภทผูเ้ ดินทาง

ราคาตัว๋ เครื่องบิน ไป-กลับ สนามบินดอนเมือง

(Air Asia) รำคำบัตรโดยสำรเริ่มต้ น
ราคาตัว๋ เครื่องบิน ไป-กลับ สนามบินสุวรรณภูมิ
(Bangkok Airways) รำคำบัตรโดยสำรเริ่มต้ น

อัตราค่าบริการแพ็คเกจเรือ
ประเภทผูเ้ ดินทาง

แพ็คเกจเรือ LUXURY LONG TAILBOAT

แพ็คเกจเรือ LUXURY SPEED BOAT

ค่าบริการทัวร์
อัตราค่าบริการนี้ รวม
ค่ำที่พัก ห้องละ 2 ท่าน ตำมโรงแรมที่ระบุไว้ ในรำยกำร หรือระดับเดียวกัน
ค่ำใช้ จ่ำยของมัคคุเทศก์ท่คี อยอำนวยควำมสะดวกให้ กบั ท่ำนในตลอดกำรเดินทำง
ค่ำประกันอุบัติเหตุในระหว่ำงกำรเดินทำงในวงเงิน ท่านละ 1,000,000.- บาท
ค่ำอำหำรตำมที่ระบุในรำยกำร
ค่ำเข้ ำชม และค่ำยำนพำหนะทุกชนิดตำมที่ได้ ระบุไว้ ในรำยกำร
6. ค่ ำ บั ต รโดยสำรเครื่ อ งบิ น ไป – กลั บ ชั้ น ทัศ นำจร ตำมเส้ น ทำงและสำยกำรบิ น ที่ไ ด้ ร ะบุ ไ ว้ ใ น
รำยกำร พร้อมภาษีสนามบินทุกแห่ง
1.
2.
3.
4.
5.

อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
1. ค่ำใช้ จ่ำยส่วนตัวอำทิ ค่ำอำหำร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจำกรำยกำร, ค่ำซักรีด, ค่ำโทรศัพท์ เป็ นต้ น
2. ค่ำภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3% และค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7%
3. ค่ำภำษีเชื้อเพลิงที่ทำงสำยกำรบินอำจมีกำรเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก

รายละเอียดการชาระเงิน
เงื่อนไขการชาระเงิน : สาหรับการจอง กรุณาชาระมัดจา ท่านละ 50% จากค่าบริการทัวร์
ชาระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วัน
ชาระด้วยเช็คหรือแคชเชียร์เช็ค โดยสัง่ จ่ ายในนาม
บริษทั อิลิท ฮอลิเดย์ แอนด์ เอเยนซี่(ประเทศไทย)จากัด
ชาระโดยเงินสด
สามารถชาระค่ามัดจาผ่านทางเว็บไซด์ได้ www.eliteholidaythailand.com
ชาระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร (กรุณาแฟกซ์ใบนาฝากมายังเบอร์ Fax. 02-6619788)
ชื่อบัญชี
บจก. อิลิท ฮอลิเดย์ แอนด์ เอเยนซี่ (ประเทศไทย) จากัด
ธนาคารกสิกรไทย
สาขา สุขุทวิท 18 (เอ็กเชน ทาวเวอร์)
เลขที่ 639-1-00263-9 บัญชีกระแสรายวัน
การยกเลิก :
กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วันทาการ มิฉะนั้น ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจา
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันทาการ ทางบริษทั ฯ มีความจาเป็ นต้องหัก 50% ของอัตราค่าบริการ
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 10 วันทาการ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด

เงือ่ นไขการรับบริการทัวร์
1.

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่ำนผู้เดินทำงที่เคยเดินทำงแล้ วมีประวัติควำมประพฤติไม่น่ำรัก หรือมีพฤติกรรม
เป็ นที่รังเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษำเวลำ, พูดจำหยำบคำย, ดื่มสุรำบนรถ, ก่อเสียงรำคำญรบกวนผู้อ่นื ,
หรือพยำยำมสร้ ำงควำมวุ่นวำยในคณะทัวร์ ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อควำมสุขของคณะผู้เดินทำงส่วนใหญ่

2.

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่ำนผู้เดินทำงที่มีอำยุครรภ์เกิน 4 เดือน ทั้งนี้เพื่อควำมปลอดภัยของท่ำนผู้เดินทำง
และทำรกในครรภ์

3.

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่ำนผู้เดินทำงที่มีควำมประสงค์จะลักลอบเข้ ำประเทศอื่นเพื่อไปทำงำน หรือเพื่อกำร
อื่นใดอันมิใช่กำรท่องเที่ยว

4.

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรพิจำรณำให้ หรือไม่ให้ บริกำรแก่ท่ำนที่ต้องใช้ รถเข็น (กรุณำแจ้ งให้ บริษัทฯ ทรำบ
ก่อนจองทัวร์เพื่อหำข้ อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้ องกรำบขออภัยเพรำะบำงเส้ นทำงอำจไม่สะดวกในกำร
เดินทำงสำหรับท่ำนที่ต้องใช้ รถเข็น ยกเว้ นทัวร์คณะส่วนตัว

5.

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรพิจำรณำให้ หรือไม่ให้ บริกำรแก่ท่ำนที่มีเด็กทำรกอำยุต่ำกว่ำ 2 ขวบ ร่วมเดินทำงไป
ด้ วย (กรุณำแจ้ งให้ บริษัทฯ ทรำบก่อนจองทัวร์เพื่อหำข้ อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้ องกรำบขออภัยเพรำะเด็ก
เล็กอำจงอแงรบกวนผู้เดินทำงท่ำนอื่น ยกเว้ นทัวร์คณะส่วนตัว

6.

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรพิจำรณำให้ หรือไม่ให้ บริกำรแก่ท่ำนที่เป็ นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบำงรำยกำร
ทัวร์หรือบำงเส้นทำง ยกเว้ นทัวร์คณะส่วนตัว

7.

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรยกสิทธิประโยชน์ของท่ำนที่จองทัวร์ไว้ แล้ ว แต่ไม่ชำระเงินมัดจำภำยในระยะเวลำที่
กำหนด ให้ แก่ลูกค้ ำท่ำนต่อไปทีแ่ จ้ งชื่อรอไว้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทำงท่ำนอื่น

8.

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรยกเลิกกำรเดินทำงในกรณีท่มี ีผ้ เู ดินทำงต่ำกว่ำ 15 ท่ำน โดยจะแจ้ งให้ ผ้ เู ดินทำง
ทรำบล่วงหน้ ำก่อนเดินทำงไม่น้อยกว่ำ 15 วัน และยินดีจะจัดหำคณะทัวร์อ่นื ทดแทนหำกท่ำนต้ องกำร

9.

ในกรณีท่ที ่ำนยกเลิกกำรเดินทำง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรหักเงินค่ำใช้ จ่ำย
โดย หำกยกเลิกก่อนเดินทำง 21 วัน ขอหักร้ อยละ 50 ของอัตรำค่ำบริกำร
หำกยกเลิกก่อนเดินทำง 14 วัน ขอหักร้ อยละ 100 ของอัตรำค่ำบริกำร

10.

ในกรณีท่ที ่ำนขอเปลี่ยนตัวผู้เดินทำง โดยสำมำรถขอวีซ่ำได้ ทนั ภำยในกำหนดเวลำ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำร
คิดค่ำใช้ จ่ำยเพิ่ม เฉพำะค่ำธรรมเนียมในกำรยื่นวีซ่ำและค่ำเปลี่ยนชื่อตั๋วเครื่องบินเท่ำนั้น เว้ นแต่ตั๋วเครื่องบินที่
ไม่อนุญำตให้ เปลี่ยนชื่อหรือคืนตัว๋

เงือ่ นไขการรับบริการทัวร์
11.

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ำธรรมเนียมกำรยื่นวีซ่ำในทุกกรณี หำกมีกำรยื่นวีซ่ำแล้ ว

12.

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อกำรที่ท่ำนถูกปฏิเสธไม่ให้ เดินทำงเข้ ำหรือออกจำกประเทศใด ๆ อัน
เนื่องมำจำกเหตุผลส่วนตัวของท่ำนผู้เดินทำง เช่น เอกสำรกำรเดินทำงไม่ถูกต้ อง, พกพำสิง่ ของผิดกฎหมำย
หรือมีควำมประพฤติส่อไปในทำงเสื่อมเสีย รวมถึงกำรที่มิได้ เดินทำงเพรำะเหตุภัยธรรมชำติ หรือกำรยกเลิก
เที่ยวบิน

13.

สำหรับท่ำนผู้เดินทำงที่ประสงค์จะซื้อตั๋วเครื่องบินภำยในประเทศเพิ่มเติม (นอกเหนือจำกรำยกำรตำมทัวร์)
หรือดำเนินกำรใด ๆ ที่ก่อให้ เกิดค่ำใช้ จ่ำย กรุณำแจ้ งให้ บริษัทฯ ทรำบก่อน เพื่อขอคำยืนยันสำหรับกำรออก
เดินทำงของทัวร์น้นั ๆ หำกท่ำนผู้เดินทำงซื้อตั๋วหรือชำระค่ำใช้ จ่ำยใด ๆ ไป โดยไม่ได้ รับกำรยืนยันดังกล่ำว แล้ ว
ต่อมำทัวร์น้นั ๆ ไม่สำมำรถออกเดินทำงได้ ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบสำหรับค่ำใช้ จ่ำยที่เกิดขึ้น

14.

บริษัทฯ จะส่งกำหนดกำรท่องเทีย่ ว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้ แก่ท่ำนก่อนกำรเดินทำงไม่น้อยกว่ำ 10 วัน หำก
ท่ำนเห็นว่ำรำยกำรท่องเที่ยวดังกล่ำวไม่ตรงตำมควำมประสงค์ของท่ำน ไม่ว่ำจะเป็ นเพรำะกำรเปลี่ยนแปลงของ
โรงแรมที่พัก หรือกำรปรับเปลี่ยนรำยกำรท่องเที่ยวใด ๆ ท่ำนมีสทิ ธิ์ขอยกเลิกกำรเดินทำงได้ เป็ นกรณีพิเศษ
โดยแจ้ งให้ บริษัทฯ ทรำบก่อนออกเดินทำงไม่น้อยกว่ำ 5 วัน หำกท่ำนยืนยันจะออกเดินทำง บริษทั ฯ ขอถือเอำ
ตำมไฟนอลโปรแกรมเป็ นยุติ เว้ นแต่ ในกรณีท่เี กิดเหตุจำเป็ นหรือสุดวิสยั อำทิ กำรล่ำช้ ำของสำยกำรบิน , กำร
นัดหยุดงำน, กำรประท้วง, กำรจลำจล, ภัยธรรมชำติ, อุบัติเหตุ, ปัญหำกำรจรำจร ฯลฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ในกำรเปลี่ยนแปลงไฟนอลโปรแกรมตำมควำมเหมำะสม ทั้งนี้เพื่อคำนึงถึงควำมปลอดภัย และรักษำ
ผลประโยชน์ของท่ำนให้ ได้ มำกทีส่ ดุ

15.

สถำนที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรำยกำรได้ รวมค่ำเข้ ำชมไว้ แล้ ว หำกในวันเดินทำง สถำนที่ท่องเที่ยวดังกล่ำวปิ ดทำกำร
บริษัทฯ จะคืนเงินค่ำเข้ ำชมให้ แก่ท่ำนตำมที่ระบุไว้ ในเอกสำรของสถำนที่น้นั ๆ หรือจะสลับปรับเปลี่ยนรำยกำร
เพื่อให้ ท่ำนสำมำรถเข้ ำชมได้ แต่ในกรณีท่มี ีเหตุล่ำช้ ำหรือเหตุอ่นื ใดเกิดขึ้นระหว่ำงกำรเดินทำงทำให้ ท่ำนไม่
สำมำรถเข้ ำชมสถำนที่ท่องเที่ยวดังกล่ำวได้ โดยมิใช่ควำมผิดของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่ำเข้ ำ
ชมให้ แก่ท่ำน

16.

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อกำรสูญหำยหรือเสียหำยอย่ำงใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สนิ ของท่ำน อัน
เนื่องจำกกำรโจรกรรม และ/หรือควำมประมำทจำกตัวนักท่องเทีย่ วเอง

17.

ของกำนัลต่ำงๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ (ถ้ ำมี) เช่น กระเป๋ ำเดินทำง ไม่สำมำรถหักทอนเป็ นส่วนลดเป็ นตัวเงินได้
โดยท่ำนสำมำรถเลือกใช้ ของกำนัลดังกล่ำวในขณะร่วมเดินทำงไปกับคณะทัวร์หรือไม่กไ็ ด้ ตำมอัธยำศั ย

เงือ่ นไขการรับบริการทัวร์
18.

ครื่องบินเป็ นไปตำมเงื่อนไขตัว๋ เครื่องบินแบบหมู่คณะของสำยกำรบินต่ำง ๆ บริษัทฯ ไม่
สำมำรถเลือก
ตำแหน่งทีน่ ่งั ได้ เอง ทั้งนี้บริษัทฯจะพยำยำมจัดที่น่งั ให้ แก่ท่ำนและครอบครัวตำมควำมเหมำะสม ให้ ดีท่สี ดุ
ภำยใต้ ลักษณะตำแหน่งที่น่งั แบบหมู่คณะที่สำยกำรบินจัดให้ มำ

19.

บริษัทฯ ขอต้ อนรับและมีควำมยินดีท่ไี ด้ ให้ บริกำรแก่ท่ำนผู้เดินทำงที่เชื่อมั่นในมำตรฐำนของบริษัทฯ ซึ่ง
ประสงค์จะเดินทำงไปท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้ ำใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่
ท่ำนได้ เดินทำงไป

20.

เมื่อท่ำนจองทัวร์และชำระมัดจำแล้ ว หมำยถึงท่ำนยอมรับในข้ อควำมและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจ้ ง แล้ วข้ ำงต้ น

