ท่ำนสำมำรถกำหนดช่วงเวลำเดินทำงได้

อิลิท ฮอลิเดย์...นำท่ำนสัมผัสวัฒนธรรมภำคเหนือ ณ จังหวัดเชียงใหม่ นำท่ำนสักกำระสิง่ ศักดิ์สิทธิ์ของชำวเชียงใหม่ เที่ยว
ชมสวนดอกไม้นำนำพรรณ สัมผัสควำมเย็นสบำยท่ำมกลำงธรรมชำติ พร้อมบริกำรสุดพิเศษที่ถูกคัดสรรมำเพือ่ ดูแลคน
พิเศษเช่นคุณ ดูแล...กันและกัน

มำตรกำรป้องกัน COVID-19

- ตรวจวัด อุ ณ หภู มิ เจ้ ำ หน้ำ ที่ จ ำกทำงบริ ษ ัท ทุ ก ท่ ำ น
รวมทั้งมัคคุเทศก์ คนขับรถ และ STAFF เพื่อสร้ำง
ควำมมั น่ ใจในควำมปลอดภั ย ด้ำ นสุ ข ภำพแก่ ผู ้
เดินทำง
- เจ้ำหน้ำที่สวมใส่หน้ำกำกอนำมัยตลอดกำรทำงำน
- บริ ก ำรหน้ำ กำกอนำมัย ชิ้ นใหม่ ทุ ก วั น ตลอดกำร
เดินทำง
- บริกำรเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้ำงมือบนยำนพำหนะ
- บริ ก ำรชุ ด ตรวจ ATK ให้ท่ำนได้สบำยใจตลอดกำร
เดินทำง

วันแรก...ของกำรเดินทำง
สนำมบินสุวรรณภูมิ – จ.เชียงใหม่ – อ.แม่ริม - ม่อนแจ่ ม
– สวนส้ม MY GARDEN - อ.เมืองเชียงใหม่
06.00 น.

08.00 น.
09.20 น.

กลำงวัน

1

เรียนเชิญท่านที่จุดนัดพบ ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 Row F ประตูทางเข้ าหมายเลข 3
ท่านพบกับเจ้ าหน้ าที่จาก บริษทั อิลิท ฮอลิเดย์ คอยอานวยความสะดวกเรื่องเอกสารและ
สัมภาระก่อนการเดินทาง
นาท่านออกเดินทางสู่ ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติเชียงใหม่ บินลัดฟ้ าโดยสายการบินไทย
บางกอก แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG215
เพียงสักครู่นาท่านเดินทางถึง ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติเชียงใหม่ หลังจากรับกระเป๋ า
และเตรียมความพร้ อมเพื่อเดินทางสู่ช่วงเวลาของวันพิเศษ บริกำรกำรเดินทำงท่ำนด้วย
รถ TOYOTA COMMUTER VIP 9 ที่นงั ่
บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ร้ำนอำหำรม่อนม่วน ร้ำนอำหำรบนเขำ ที่จะเสิรฟ์ อำหำร
ท้องและอำหำรใจไปในเวลำเดียวกัน

หลังมื้ออาหารนาท่านเดินทางสู่ ม่อนแจ่ ม จุดชมวิวแลนด์มาร์คที่มาแม่ริมแล้ วต้ องมา
เช็คอิน โดยบริเวณรอบๆ จะเต็มไปด้ วยแปลงผัก และดอกไม้ สวยๆ และท่านสามารถ
เดินเที่ยวชมทิวทัศน์ ณ บริเวณ SKY WALK จุดชมวิวของดอยม่อนแจ่มให้ ท่านได้ ช่ืนชม
บรรยากาศสุดสวยอย่างเต็มอิ่ม

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ สวนส้ม My Garden ให้ ท่านได้ เดินชมสวนส้ ม นอกฤดูกาล
พร้ อมกับถ่ายภาพในสวนส้ มอย่างเพลิดเพลิน ท่านยังสามารถทานขนม และเครื่องดื่ม
เพื่อเพิ่มความสุขในช่วงเวลาบ่าย

นาท่านเดินทางกลับสู่ อ.เมืองเชียงใหม่ ใช้ เวลาเดินทางโดยประมาณ 1.30 ขม.
คำ่

บริกำรอำหำรคำ่ ณ ร้ำนอำหำรครัวอำจำรย์สำยหยุดและหมอทรำย ร้ำนอำหำร
ไทยแบบชำววังที่รสชำติอำหำรยอดเยีย่ ม และได้รบั รำงวัลมำแล้วมำกมำย
(ร้ำนมิชลินไกด์ 2021)

ที่พกั

อนันตรำ เชียงใหม่ รีสอร์ท (Deluxe Garden View 50 sqm.) หรือเทียบเท่ำ

วันที่สอง...ของกำรเดินทำง
อ.แม่แตง - แดนเทวดำ – วัดเด่นสะหลีศรีเมืองแกน - อ.ไชยปรำกำร
- ฮิโนกิแลนด์ - อ.เมืองเชียงใหม่
เช้ำ

บริกำรอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พกั
นาท่านเดินทางสู่แลนด์มาร์กแห่งใหม่ใน อ.แม่แตง “แดนเทวดำ” ให้ ท่านได้ ต่นื ตาตื่นใจ
ไปกับหน้ าผานา้ ตกจาลอง ชมสวนดอกไม้ นานาพรรณ ทั้งสวนไทย และสวนญี่ปุ่นให้ ท่าน
ได้ ถ่ายภาพสวย ๆ คู่กบั ดอกไม้ หลากสีอย่างอิสระ พร้ อมกับเดินเยี่ยมชมตลาดเก่าเมือง
เหนือที่มีอาหารมากมายให้ ท่านได้ เดินชิมตลอดทาง

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ วัดเด่นสะหลีศรีเมืองแกน เดิมชื่อ “วัดหลีบุญเรือง” เป็ นวัดที่มี
ชื่อเสียงของ อ.แม่แตงให้ ท่านได้ ชมสถาปัตยกรรมล้ านนาประยุกต์อนั งดงาม พร้ อมทั้ง
สักการะสิ่งศักดิ์สทิ ธิ์เพื่อเป็ นสิริมงคลแก่ตัวท่านและครอบครัว

กลำงวัน

บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ร้ำนอำหำรภูสนั ฟ้ ำ
หลังจากมื้ออาหารนาท่านเดินทางสู่ ฮิโนกิแลนด์ (Hinoki land) อาณาจักรไม้ ฮิโนกิแห่ง
แรกและแห่งเดียวในประเทศไทย โดยเนรมิตพื้นที่กว่า 83 ไร่ สร้ างเป็ นเมืองจาลองแบบ
ญี่ปุ่นขนานแท้ โดดเด่นด้ วยการประดับตกแต่งอย่างโคมแดงขนาดยักษ์แบบวัดอาซากุสะ
ที่โตเกียว เสาแดงโทริอเิ หมือนที่วัดฟูชิมิอนิ าริท่เี กียวโต ตลอดจนสิ่งก่อสร้ างต่าง ๆ
มากมาย

2

จากนั้นนาท่านเดินทางเข้ าสู่ ตัวเมืองเชียงใหม่ นาท่านมุ่งหน้ าสู่ร้านอาหาร (ใช้ เวลา
เดินทางประมาณ 2 ชม.)
คำ่

บริกำรอำหำรคำ่ ณ ร้ำนอำหำรคำดำรำ ร้ำนอำหำรริมแม่น้ ำปิ งสุดโรแมนติค

ที่พกั

อนันตรำ เชียงใหม่ รีสอร์ท (Deluxe River View 50 sqm.) หรือเทียบเท่ำ

วันที่สำม...ของกำรเดินทำง
วัดพระธำตุดอยสุเทพ - วัดป่ ำแดด – สนำมบินเชียงใหม่ – สนำมบินสุวรรณภูมิ

เช้ำ

3

บริกำรอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พกั
นาท่านเดินทางสู่ วัดพระธำตุดอยสุเทพรำชวรวิหำร หนึ่งในวัดที่มีความสาคัญมากที่สดุ
ของจังหวัดเชียงใหม่ ปูชนียวัตถุท่สี าคัญมาก ได้ แก่ พระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า เป็ นเจดีย์ทรงเชียงแสนสีทองอร่าม ที่ใครมาเชียงใหม่จะต้ อง
มาสัการะ ซึ่งทั้งชาวเชียงใหม่และผู้มาเยือนต่างเคารพนับถือพระธาตุดอยสุเทพกันมาต
แต่โบราณกาล

กลำงวัน

บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ร้ำนอำหำรข้ำวเม่ำข้ำวฟ่ ำง ร้ำนอำหำรมิชลินไกด์ ที่เต็มไป
ด้วยบรรยำกำศอันเขียวขจี

หลังมื้ออาหารนาท่านเดินทางสู่ วัดป่ ำแดด สาหรับท่านที่เป็ นสายมูต้องไหว้ ขอพรที่วัด
แห่งนี้ วัดป่ าแดดเดิมชื่อว่า วัดดอนแก้ ว สร้ างขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2345 ซึ่งได้ รับการ
ดูแลอย่างดีจากพระครูปลัดพยุงศักดิ์ ธีรธัมโม เป็ นที่เคารพนับถือของนักธุรกิจจาก
กรุงเทพฯ และดารานักแสดงมากมาย ให้ ท่านได้ ชมพระวิหารสร้ างขึ้นตามศิลปะแบบ
ล้ านนากราบสักการะขอพร “พระเจ้ำตำหวำน” พระประธานที่ศักดิ์สทิ ธิ์ อายุ 200 กว่าปี
และไฮไลท์คือวิหารพระพิฆเนศ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ ของพระวิหารหลวง ให้ ท่านได้ สกั การะขอ
พรองค์พระพิฆเณศ เทพเจ้ าแห่งความสาเร็จ ขจัดอุปสรรคปัญหา ประดิษฐานบนหอ
มหาเทพบูรพาจารย์

16.00 น.

จากนั้นได้ เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่ สนำมบินนำนำชำติเชียงใหม่

19.15 น.

นาท่านเดินทางกลับ กรุงเทพมหำนคร ณ สนำมบินสุวรรณภูมิ โดย สำยกำรบิน
บำงกอก แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG220

20.40 น.

เพียงสักครู่ท่านและครอบครัวเดินทางถึง สนำมบินสุวรรณภูมิ ด้ วยความสวัสดิภาพ
พร้ อมความสุข และความประทับใจ

** รำยกำรท่องเที่ยวอำจมีกำรเปลีย่ นแปลงเนือ่ งจำกสภำพอำกำศ และกำรจรำจรในแต่ละวัน **

อิลิท ฮอลิเดย์
ดูแล...กันและกัน

ค่ำบริกำรทัวร์
อัตรำค่ำบริกำรทัวร์
ประเภทผูเ้ ดินทำง

ค่ำบริกำรทัวร์

ค่ำบริกำรทัวร์

ค่ำบริกำรทัวร์

ท่ำนละ

ท่ำนละ

ท่ำนละ

(4 ท่ำน)

(6 ท่ำน)

(8 ท่ำน)

32,100. -

28,100.-

25,100.-

7,000. -

7,000. -

7,000. -

ค่ำบริกำรทัวร์

ค่ำบริกำรทัวร์

ค่ำบริกำรทัวร์

ท่ำนละ

ท่ำนละ

ท่ำนละ

(4 ท่ำน)

(6 ท่ำน)

(8 ท่ำน)

29,100. -

26,100.-

23,100.-

6,000.-

6,000.-

6,000.-

ค่ำบริกำรทัวร์

ค่ำบริกำรทัวร์

ค่ำบริกำรทัวร์

ท่ำนละ

ท่ำนละ

ท่ำนละ

(4 ท่ำน)

(6 ท่ำน)

(8 ท่ำน)

27,100. -

24,100.-

21,100.-

5,000.-

5,000.-

5,000.-

รำคำทัวร์ผูใ้ หญ่ (พักคู่)
พักโรงแรม อนันตรำ เชียงใหม่ รีสอร์ท
ผูใ้ หญ่ (พักเดี่ยวจ่ ำยเพิม่ ท่ำนละ)
พักโรงแรม อนันตรำ เชียงใหม่ รีสอร์ท

อัตรำค่ำบริกำรทัวร์
ประเภทผูเ้ ดินทำง

รำคำทัวร์ผูใ้ หญ่ (พักคู่)
พักโรงแรม วีรนั ดำ รีสอร์ท
ผูใ้ หญ่ (พักเดี่ยวจ่ ำยเพิม่ ท่ำนละ)
พักโรงแรม วีรนั ดำ รีสอร์ท

อัตรำค่ำบริกำรทัวร์
ประเภทผูเ้ ดินทำง

รำคำทัวร์ผูใ้ หญ่ (พักคู่)
พักโรงแรม ยู นิมมำน
ผูใ้ หญ่ (พักเดี่ยวจ่ ำยเพิม่ ท่ำนละ)
พักโรงแรม ยู นิมมำน

ค่ำบริกำรทัวร์
อัตรำค่ำบริกำรตัว๋ เครื่องบิน
ประเภทผูเ้ ดินทำง

ค่ำบริกำรทัวร์

ค่ำบริกำรทัวร์

ค่ำบริกำรทัวร์

ท่ำนละ

ท่ำนละ

ท่ำนละ

(4 ท่ำน)

(6 ท่ำน)

(8 ท่ำน)

6,800.-

6,800.-

6,800.-

6,200.-

6,200.-

6,200.-

รำคำตัว๋ เครื่องบิน ไป-กลับ (Bangkok Airways)
ราคาบัตรโดยสารเริ่มต้ น
รำคำตัว๋ เครื่องบิน ไป-กลับ (Thai Smile Airways)
ราคาบัตรโดยสารเริ่มต้ น

อัตรำค่ำบริกำรนี้ รวม
ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่ำน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ ในรายการ หรือระดับเดียวกัน
ค่าใช้ จ่ายของมัคคุเทศก์ท่คี อยอานวยความสะดวกให้ กบั ท่านในตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่ำนละ 1,000,000.- บำท
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
ค่าเข้ าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ได้ ระบุไว้ ในรายการ
6. ค่ า บั ต รโดยสารเครื่ อ งบิ น ไป – กลั บ ชั้ น ทัศ นาจร ตามเส้ น ทางและสายการบิ น ที่ไ ด้ ร ะบุ ไ ว้ ใ น
รายการ พร้อมภำษีสนำมบินทุกแห่ง
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. ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก

รำยละเอียดกำรชำระเงิน
เงื่อนไขกำรชำระเงิน : สำหรับกำรจอง กรุณำชำระมัดจำ ท่ำนละ 50% จำกค่ำบริกำรทัวร์
ชำระยอดทั้งหมดก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อย 14 วัน
ชำระด้วยเช็คหรือแคชเชียร์เช็ค โดยสัง่ จ่ ำยในนำม
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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 วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรม
เป็ นที่รังเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่มสุราบนรถ, ก่อเสียงราคาญรบกวนผู้อ่นื ,
หรือพยายามสร้ างความวุ่นวายในคณะทัวร์ ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อความสุขของคณะผู้เดินทางส่วนใหญ่

2.

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของท่านผู้เดินทาง
และทารกในครรภ์

3.

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้ 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 บริการแก่ท่านที่มีเด็กทารกอายุต่ากว่า 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 าท่านต่อไปทีแ่ จ้ งชื่อรอไว้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทางท่านอื่น

8.

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่มี ีผ้ 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 เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าและค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเครื่องบินเท่านั้น เว้ นแต่ตั๋วเครื่องบินที่
ไม่อนุญาตให้ เปลี่ยนชื่อหรือคืนตัว๋

เงือ่ นไขกำรรับบริกำรทัวร์
11.

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าในทุกกรณี หากมีการยื่นวีซ่าแล้ ว

12.

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการที่ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้ เดินทางเข้ าหรือออกจากประเทศใด ๆ อัน
เนื่องมาจากเหตุผลส่วนตัวของท่านผู้เดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้ อง, พกพาสิง่ ของผิดกฎหมาย
หรือมีความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงการที่มิได้ เดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิก
เที่ยวบิน

13.

สาหรับท่านผู้เดินทางที่ประสงค์จะซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเพิ่มเติม (นอกเหนือจากรายการตามทัวร์)
หรือดาเนินการใด ๆ ที่ก่อให้ เกิดค่าใช้ จ่าย กรุณาแจ้ งให้ บริษัทฯ ทราบก่อน เพื่อขอคายืนยันสาหรับการออก
เดินทางของทัวร์น้ันๆ หากท่านผู้เดินทางซื้อตั๋วหรือชาระค่าใช้ จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้ รับการยืนยันดังกล่าว แล้ ว
ต่อมาทัวร์น้นั ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบสาหรับค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ้น

14.

บริษัทฯ จะส่งกาหนดการท่องเทีย่ ว (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, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ในการเปลี่ยนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อคานึงถึงความปลอดภัย และรักษา
ผลประโยชน์ของท่านให้ ได้ มากทีส่ ดุ

15.

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

16.

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สนิ ของท่าน อัน
เนื่องจากการโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัวนักท่องเทีย่ วเอง

เงือ่ นไขกำรรับบริกำรทัวร์
17.

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

18.

ครื่องบินเป็ นไปตามเงื่อนไขตัว๋ เครื่องบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ บริษัทฯ ไม่
สามารถเลือก
ตาแหน่งทีน่ ่งั ได้ เอง ทั้งนี้บริษัทฯจะพยายามจัดที่น่งั ให้ แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสม ให้ ดีท่สี ดุ
ภายใต้ ลักษณะตาแหน่งที่น่งั แบบหมู่คณะที่สายการบินจัดให้ มา

19.

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

20.

เมื่อท่านจองทัวร์และชาระมัดจาแล้ ว หมายถึงท่านยอมรับในข้ อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจ้ ง แล้ วข้ างต้ น

