
LEELA

CHIANG MAI
COUNTDOWN 2021
ก ำหนดกำรเดินทำง 31 DEC – 03 JAN 2021



ท่องเที่ยวอย่ำงปลอดภัย
พร้อมกำรดูแล

“New Normal”
แบบ

COMMUTER



อุณหภูมิ
กำรตรวจวัดอุณหภูมิ เจ้ำหน้ำที่จำกทำงบริษัท เพื่อสร้ำงควำมมั่นใจในควำมปลอดภัย
ด้ำนสุขภำพ แก่ผู้เดินทำง
- เจ้ำหน้ำที่จำกทำงบริษัททุกท่ำน รวมทั้งมัคคุเทศก์ คนขับรถ และ STAFF 
- เพิ่มกำรตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเริ่มกำรเดินทำงทุกวัน
- ระหว่ำงกำรปฎิบัติงำน เจ้ำหน้ำที่ต้องสวมใส่หน้ำกำกอนำมัย

ตลอดกำรท ำงำน

กำรตรวจวัด
ก่อนขึ้นรถ



10.30 น.  ลีลาวดี ฮอลิเดย์ เรียนเชิญท่านที่จุดนัดพบ  
ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ROW F ใกล้ประตู
ทางเข้าหมายเลข 3 พบกับเจ้าหน้าที่ดูแลความพร้อมด้าน
เอกสาร รวมถึงส่งท่านเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งความสุข

12.25 น.  น าท่านเดินทางสู่ เชียงใหม่ โดยเที่ยวบินที่ PG 227 
13.45 น.  เดินทางถึง สนำมบินนำนำชำติเชียงใหม่ หลังจากรับ

สัมภาระเรียบร้อยแล้ว

... เข้ำสู่ห้วงเวลำแห่งควำมสุขอย่ำงสมบูรณ์แบบ
บินลัดฟ้ำด้วยสำยกำรบนิ 

1DAY Bangkok Airways



น ำท่ำนเดินทำงสู่ วัดเจดีย์เจ็ดยอด หรือวัดโพธำรำมวิหำร เป็นวัดที่มี
ชื่อเสียงในจังหวัดเชียงใหม่ มีลักษณะของเจดีย์อันเป็นเอกลักษณ์ 
คือ มีเจ็ดยอดใน 1 เจดีย์ มีลักษณะใกล้เคียงกับมหำเจดีย์พุทธคยำ 
ประเทศอินเดีย เป็นวัดประจ ำปีเกิดของคนที่เกิดปีมะเส็งอีกด้วย

“กำรไหว้พระเสริมสิริมงคล”
7 YOD

TEMPLE

น ำท่ำนเดินทำงสู่ วัดเจดีย์หลวงวรวิหำร เป็นสถำนที่ประดิษฐำนเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดใน

จังหวัดเชียงใหม่ เป็นพระอำรำมหลวงเก่ำแก่ และมีควำมเป็นมำที่น่ำค้นหำ และวัดแห่งนี้ก็ยัง
เป็นสถำนที่ตั้งของศำลหลักเมืองของจังหวัดเชียงใหม่อีกด้วย 



บริกำรท่ำนด้วยเมนู  
ปอเปี๊ยะทอดไส้ผัก – แกงฮังเลหมู – ต้มย ำกุ้งมะพร้ำวอ่อน – หน่อไม้ฝรั่งผัดกุ้ง – ทับทิมนึ่งมะนำว – ปูนิ่มผัดผงกะหรี่ – บัวลอยเผือก/ทับทิมกรอบ

ร้ำนค ำดำรำ
บริกำรอำหำรค่ ำ ณ 



ฉลองปีใหม่ร่วม

ส่งท้ายปี 2020
น าท่านเที่ยวชมงานฉลองปี๋ใหม่ไทย 

ณ ลานอนสุาวรยีส์ามกษัตรยิ์
ท่านจะได้พบกับการแสดงศิลปะพืน้บา้นวัฒนธรรมลา้นนา 
พร้อมศิลปินรับเชิญพเิศษ และท่านสามารถเดินชมสินค้า
มากมายตลอดทั้งงานจนกระทั่งผ่านข้ามคืนอันแสนพเิศษ

เพื่อก้าวเข้าสู่ปี.... 2021
ท่านสามารถร่วมงานปีใหม่ท่ีโรงแรมได้เช่นกัน **กรณีร่วมงานท่ีโรงแรมมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
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2DAY
บริกำรอำหำรเชำ้ 
ณ ห้องอำหำรของโรงแรม

น าท่ าน เยี่ยมชมไร่สตอว์ เบอร์รี่พร้อมเก็บมา
รับประทาน โดยให้ท่านได้เลือกผลด้วยตัวของท่าน
เอง ณ ไร่สตรอว์เบอร์รี่วงศ์วำน ที่นี่มีสต
รอว์เบอร์รี่แบบชีวภาพปลอดสาร ผลใหญ่ สวย 
สด ปลอดภัยจากสารพิษ น่ารับประทาน ให้ท่านได้
เก็บอย่างอิสระ

STRAWBERRY
PICKING



โครงกำรหลวง
บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ  ร้ำนอำหำรใน

บริกำรอำหำรท่ำนด้วยเมนูซีฟู๊ต
- น้ ำพริกหนุ่ม+ผักสดโครงกำรหลวง
- ผัดผักโครงกำรหลวงน้ ำมันหอย
- ชุดขนมจีน (น้ ำยำกะทิ +น้ ำยำป่ำ)
- ออร์เดริ์ฟสวนกุหลำบ
- แกงส้มผักสด
- เป็ดย่ำงอีเ้หลียงรมควัน
- ผลไม้รวมตำมฤดูกำล

(ทุ่งเริง)



หลังมื้ออำหำรท่ำนสำมำรถเยี่ยมชม สวนกุหลำบห้วยผักไผ่ 
สถำนท่ีท่องเที่ยวเชิงเกษตร ที่ท่ำนจะได้สัมผัส
กับควำมงดงำมของกุหลำบหลำกสีสัน 
นำนำพันธุ์ ภำยในพื้นที่ตกแต่งสวนสวยงำม
ตำมสไตล์อังกฤษ



น ำท่ำนเดินทำงสู่ “ฟำร์มช้ำงภัทร”
ให้ท่ำนได้ท ำกิจกรรมแบ่งปันควำมรักและห่วงใยช้ำง กับ
กิจกรรมไฮไลท์ของฟำร์มช้ำงภัทรใน "Elephant Caregiver 
for a day“ ท่ำนจะได้สัมผัสประสบกำรณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตที่
เข้ำร่วมโครงกำรเพำะพันธุ์ช้ำงและให้กำรดูแลสุขภำพช้ำงที่ตั้ง
ท้องและลูกเล็ก ๆ ของช้ำง ท่ำนจะได้รับกำรฝึกวิธีกำรเข้ำใกล้
และอยู่ใกล้ช้ำงอย่ำงถูกต้อง รวมถึงกำรให้อำหำร ตรวจ
สุขภำพช้ำง จำกนั้นให้ท่ำนได้ขี่ช้ำงพำน้องช้ำงไปเดินออก
ก ำลังกำย และท่ำนสำมำรถอำบน้ ำช้ำงได้เช่นกัน



BRANDNEW
บริกำรอำหำรค่ ำ ณ 

Field Good
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3DAY
บริการอาหารเช้า 
ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ให้ท่ำนได้ซึมซับธรรมชำติ และชื่นชมควำมสวยงำม
ภำยในโรงแรม ให้ท่ำนได้พักผ่อนอย่ำงเต็มอิ่มอย่ำง
อิสระในช่วงเช้ำ



ครัวอาจารย์

บริการอาหารทา่นด้วยเมน ู
- แกงคั่วเนือ้ปกู้อน
- ต้มย ากุ้งน้ าใส           
- ห่อหมกทอด
- ย าถั่วพู
- ปลาทอดน้ าปลา
- ปลาช่อนแดดเดยีว
- ขนมไทย และผลไม้

บริการอาหารค่ า ณ ร้านอาหาร

สายหยุด



น ำท่ำนสักกำระพระคู่บ้ำนคเูมืองของชำวเชียงใหม่ ณ

วัดพระสิงห์ วัดที่มีควำมส ำคัญเป็นอย่ำงมำกและเป็น

สถำนที่ประดิษฐำนพระพุทธรปูที่ส ำคญัที่สดุองค์หนึ่ง
ของชำวล้ำนนำ ภำยในวิหำรลำยค ำอันงดงำม มีแถวเสำ
ที่บังคับสำยตำใหม้องตรงไปยงั พระพุทธสิหิงค์
พระพุทธรูปที่ส ำคัญที่สุดประดิษฐำนอยู่โดยมีลำยค ำ
หรือลวดลำยสีทองบนพ้ืนสีแดงซึ่งได้รับกำรยกยอ่งว่ำ
งดงำมที่สุดในล้ำนนำ

PHRA SINGH
TEMPLE

WAT



น าท่านเดินทางสู่ วัดอโุมงค์ โบราณสถานท่ีมีความเก่าแก่อยู่
คู่เมืองเชียงใหมม่ากว่า 700 ปี ให้ท่านไดก้ราบสักการะสิ่ง
ศักดิส์ิทธิ์ พร้อมกับหามมุถ่ายภาพภายในอโุมงค์ และมุมต่าง
ๆ ของวัด

TEM
PLE

น ำท่ำนเดินทำงสู่ วัดสวนดอก หรือ วัดบุปผำรำม เป็นวัด
เก่ำแก่ ที่มีควำมส ำคัญแห่งหนึ่งของเชียงใหม่ สร้ำงขึ้นในสมัย
กษัตริย์ล ำดับที่ 6 แห่งรำชวงศม์ังรำย ซึ่งในปัจจุบันได้ขึ้น
ทะเบียนเป็นโบรำณสถำนทีส่ ำคญัของประเทศไทยอีกด้วย



เฮือนม่วนใจ๋
บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ร้ำนอำหำร 

บริกำรอำหำรท่ำนด้วยเมนู
- ไส้อั่ว - ลำบปลำคั่ว
- น้ ำพริกจ้ินหมู + ผักต้ม - แกงปลำช่อน
- แกงเห็ดถอบ หน่อไม้ดองใส่ไก่ - ไข่เจียวหมูสับ
- ผลไม้ตำมฤดูกำล



น ำท่ำนเดินช้อปปิ้ง ณ ถนนคนเดินวัวลำย ถนนที่ซึ่งเต็มไป
ด้วยร้ำนขำยของมำกมำย ทั้งของกินของใช้ ของฝำก ของ
ที่ระลึก โดยของที่น ำมำขำยส่วนมำกจะเป็นของท้องถิ่นใน
จังหวัดภำคเหนือ อิสระให้ท่ำนได้ช้อปปิ้งเลือกซื้อตำม
อัธยำศัยก่อนน ำท่ำนกลับสู่ที่พัก 

SHOPPING



หรือท่ำนสำมำรถไปช้อปปิ้ง ณ ONE NIMMAN 
แหล่งแฮงเอำท์ที่รวมคำเฟ่ ร้ำนอำหำร และกิจกรรมใน
เชียงใหม่ ใหท่ำนมำแวะเดินเล่น จิบกำแฟในคำเฟ่ดัง ทำน
ขนมอร่อย ๆ ทำนอำหำรชื่อดังระดับมิชลิน พร้อมทั้งช็
อปปิ้งสินค้ำและร่วมกิจกรรมที่น่ำสนใจมำกมำย

SHOPPING
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ถึงเวลำหำของฝำกน ำไปมอบให้กับ

“คนที่คุณรัก”

4DAY

บริการอาหารเชา้ 
ณ ห้องอาหารของโรงแรม



ลีลาวดี ฮอลเิดย์
ลีลา...ที่เปน็ตัว

คุณ

10.00 น. น าคณะทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิเชียงใหม่
12.10 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน บางกอก แอร์เวย์

เที่ยวบนิที่ PG 1218
13.35 น. เดินทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมูิ โดยสวสัดิภาพ 

พร้อมความประทบัใจ  



อัตราค่าบรกิารส าหรับจ านวนผูเ้ดินทาง 4-12 ท่าน
หากมีจ านวนผูเ้ดินทางไมค่รบตามก าหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงคา่บรกิาร

อัตราค่าบริการ

ประเภทผู้เดนิทาง
อัตราค่าบรกิารทวัร์ (ท่านละ)

4 ท่าน 8 ท่าน 12 ท่าน

ผู้ใหญ ่
พักเดีย่ว (จ่ายเพิม่)

59,900.-
23,500.-

57,900.-
23,500.-

54,900.-
23,500.-



อัตราคา่บริการนีร้วม
1. ค่าบตัรโดยสารเครื่องบนิ ไป – กลับชั้นประหยัด ตามเส้นทาง และ สายการบนิทีไ่ด้ระบไุวใ้นรายการ พร้อมคา่ภาษีสนามบนิทกุ

แห่ง
2. ค่าที่พกั ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรือระดับเดยีวกัน
3. ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และคา่ยานพาหนะทกุชนิด  ตามทีไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ
4. ค่ามัคคเุทศก์ทีค่อยอ านวยความสะดวกให้กบัทา่นในตลอดการเดินทาง
5. ค่าประกนัอุบัตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทางในวงเงนิ ท่านละ 1,000,000.- บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์

อัตราคา่บริการนีไ้มร่วม
1. ค่าใช้จ่ายสว่นตวั อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดืม่ นอกเหนอืจากรายการ, ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท ์เป็นต้น
2. ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% และคา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7%



เงื่อนไขการช าระเงิน
- “การจอง” กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 50 % จากราคาทวัร์
- ช าระดว้ยเชค็ หรือแคชเชยีรเ์ชค็ โดยสั่งจา่ยในนาม บริษัท ลีลาวด ีฮอลิเดย์ จ ากัด
- ช าระโดยเงินสด
- ช าระดว้ยการโอนเงินผ่านธนาคาร  (กรุณาแฟกซใ์บน าฝากมายังเบอร ์Fax. 02-6640023)
- ชื่อบัญช ี บริษัท ลีลาวด ีฮอลิเดย์ จ ากัด ธนาคารกสกิรไทย

บัญชีกระแสรายวนั เลขที่ 639 - 1 - 00265 – 5
“การจ่ายสว่นทีเ่หลอื” กรุณาช าระยอดทัง้หมดกอ่นการเดนิทางอย่างนอ้ย 14 วันก่อนเดนิทาง

การยกเลกิ :  
- กรุณาแจ้งลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 40 วันท าการ มิฉะนัน้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงินมดัจ า
- กรณียกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วันท าการ ทางบริษัทฯ มีความจ าเปน็ตอ้งหกั 50% ของอัตราคา่บริการ
- กรณียกเลกิกอ่นการเดนิทาง 21 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงินทัง้หมด



หมายเหตแุละเงือ่นไขในการรบับรกิาร
• บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มร่บัทา่นผูเ้ดนิทางทีเ่คยเดนิทางแลว้มปีระวตัคิวามประพฤตไิมน่า่รกั หรือมพีฤตกิรรมเปน็ทีร่งัเกยีจของคนสว่นใหญ ่เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่มสรุาบนรถ, ก่อเสยีง

ร าคาญรบกวนผูอ้ืน่, หรือพยายามสรา้งความวุน่วายในคณะทวัร ์ฯลฯ ทั้งนีเ้พือ่ความสขุของคณะผูเ้ดนิทางสว่นใหญ่

• บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มร่บัทา่นผูเ้ดนิทางทีม่อีายคุรรภเ์กนิ 4 เดือน ทั้งนี้เพือ่ความปลอดภยัของทา่นผูเ้ดนิทางและทารกในครรภ์

• บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มร่บัทา่นผูเ้ดนิทางทีม่คีวามประสงคจ์ะลกัลอบเขา้ประเทศอืน่เพือ่ไปท างาน หรือเพือ่การอืน่ใดอนัมใิช่การทอ่งเทีย่ว

• บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการพจิารณาใหห้รอืไมใ่หบ้รกิารแกท่า่นทีต่อ้งใช้รถเขน็ (กรณุาแจง้ใหบ้รษิทัฯ ทราบกอ่นจองทวัรเ์พือ่หาขอ้สรปุรว่มกนั) โดยบรษิทัฯ ต้องกราบขออภยัเพราะบางเสน้ทางอาจไม่
สะดวกในการเดนิทางส าหรบัทา่นทีต่อ้งใชร้ถเขน็ ยกเวน้ทวัรค์ณะสว่นตวั

• บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการพจิารณาใหห้รอืไมใ่หบ้รกิารแกท่า่นทีม่เีดก็ทารกอายตุ่ ากวา่ 2 ขวบ ร่วมเดนิทางไปดว้ย (กรณุาแจง้ใหบ้รษิทัฯ ทราบกอ่นจองทวัรเ์พือ่หาขอ้สรปุรว่มกนั) โดยบรษิทัฯ ต้อง
กราบขออภยัเพราะเดก็เลก็อาจงอแงรบกวนผูเ้ดนิทางทา่นอืน่ ยกเวน้ทวัรค์ณะสว่นตวั

• บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการพจิารณาใหห้รอืไมใ่หบ้รกิารแกท่า่นทีเ่ปน็พระภกิษสุงฆห์รอืนกับวชในบางรายการทวัรห์รอืบางเสน้ทาง ยกเวน้ทัวรค์ณะสว่นตวั

• บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกสทิธปิระโยชนข์องทา่นทีจ่องทวัรไ์วแ้ลว้ แต่ไม่ช าระเงนิมดัจ าภายในระยะเวลาทีก่ าหนด ให้แก่ลกูคา้ทา่นต่อไปทีแ่จง้ชื่อรอไว ้ทั้งนีเ้พือ่ประโยชนข์องผูร้ว่มเดนิทางทา่นอืน่

• บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางต่ ากวา่ 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบลว่งหนา้กอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน และยนิดจีะจดัหาคณะทวัรอ์ืน่ทดแทนหากทา่น
ต้องการ

• ในกรณทีีท่า่นยกเลกิการเดนิทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการหกัเงนิคา่ใช้จา่ย 
• โดย หากยกเลกิกอ่นเดนิทาง 21 วัน ขอหักรอ้ยละ 50 ของอตัราคา่บรกิาร
• หากยกเลกิกอ่นเดนิทาง 14 วัน ขอหักรอ้ยละ 100 ของอตัราคา่บรกิาร

• ในกรณทีีท่า่นขอเปลีย่นตวัผูเ้ดนิทาง โดยสามารถขอวซีา่ไดท้นัภายในก าหนดเวลา  บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคดิคา่ใช้จา่ยเพิม่ เฉพาะค่าธรรมเนยีมในการยืน่วซีา่และคา่เปลีย่นชื่อตัว๋เครือ่งบนิเทา่นัน้ เว้น
แต่ตั๋วเครือ่งบนิทีไ่มอ่นญุาตใหเ้ปลีย่นชื่อหรอืคนืตัว๋

• บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ธรรมเนยีมการยืน่วซีา่ในทกุกรณ ีหากมกีารยืน่วซีา่แลว้



• บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบตอ่การทีท่า่นถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ดนิทางเขา้หรอืออกจากประเทศใด ๆ อันเนือ่งมาจากเหตผุลสว่นตวัของทา่นผูเ้ดนิทาง เช่น เอกสารการเดนิทางไมถ่กูตอ้ง, พกพาสิง่ของ
ผิดกฎหมาย หรือมคีวามประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี รวมถงึการทีม่ไิดเ้ดนิทางเพราะเหตภุยัธรรมชาต ิหรือการยกเลกิเทีย่วบนิ

• ส าหรบัทา่นผูเ้ดนิทางทีป่ระสงคจ์ะซือ้ตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศเพิม่เตมิ ( นอกเหนอืจากรายการตามทวัร ์) หรือด าเนนิการใด ๆ ที่ก่อใหเ้กดิคา่ใชจ้า่ย กรุณาแจง้ใหบ้รษิทัฯ ทราบกอ่น เพื่อขอค ายนืยนั
ส าหรบัการออกเดนิทางของทวัรน์ัน้ๆ หากทา่นผูเ้ดนิทางซือ้ตัว๋หรอืช าระคา่ใช้จา่ยใด ๆ ไป โดยไม่ไดร้บัการยนืยนัดงักลา่ว แล้วตอ่มาทัวรน์ัน้ ๆ ไม่สามารถออกเดนิทางได ้ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่
รับผดิชอบส าหรบัคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้

• บริษัทฯ จะสง่ก าหนดการทอ่งเทีย่ว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ทา่นกอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 10 วัน หากทา่นเหน็วา่รายการทอ่งเทีย่วดงักลา่วไมต่รงตามความประสงคข์องทา่น ไม่ว่าจะเปน็เพราะการ
เปลี่ยนแปลงของโรงแรมทีพ่กั หรือการปรบัเปลีย่นรายการทอ่งเทีย่วใด ๆ  ท่านมสีทิธิข์อยกเลกิการเดนิทางไดเ้ปน็กรณพีเิศษ โดยแจง้ใหบ้รษิทัฯ ทราบกอ่นออกเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 5 วัน หากทา่นยนืยนัจะ
ออกเดนิทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเปน็ยตุ ิเว้นแต ่ในกรณทีีเ่กดิเหตจุ าเปน็หรอืสดุวสิยั อาทิ การลา่ชา้ของสายการบนิ, การนดัหยดุงาน, การประทว้ง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ
, อุบัติเหต,ุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งนีเ้พือ่ค านงึถงึความปลอดภยั และรกัษาผลประโยชนข์องทา่นให้ไดม้ากทีส่ดุ

• สถานทีท่อ่งเทีย่วทีร่ะบใุนรายการไดร้วมคา่เขา้ชมไวแ้ลว้ หากในวนัเดนิทาง สถานทีท่อ่งเทีย่วดงักลา่วปดิท าการ  บริษทัฯ จะคืนเงนิค่าเขา้ชมใหแ้กท่า่นตามทีร่ะบไุวใ้นเอกสารของสถานทีน่ัน้ ๆ หรือจะสลบั
ปรับเปลีย่นรายการเพือ่ใหท้า่นสามารถเขา้ชมได ้  แต่ในกรณทีีม่เีหตลุา่ช้าหรอืเหตอุืน่ใดเกดิขึน้ระหวา่งการเดนิทางท าใหท้า่นไมส่ามารถเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วดงักลา่วได ้โดยมิใช่ความผดิของบรษิทัฯ   
บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่เขา้ชมใหแ้กท่า่น

• บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบตอ่การสญูหายหรอืเสยีหายอยา่งใด ๆ อันเกดิขึน้แกท่รพัยส์นิของทา่น อันเนือ่งจากการโจรกรรม และ/หรอืความประมาทจากตวันกัทอ่งเทีย่วเอง

• ของก านลัตา่ง ๆ ที่บรษิทัฯ มอบให ้( ถ้าม ี) เช่น กระเปา๋เดนิทาง ไม่สามารถหกัทอนเปน็สว่นลดเปน็ตวัเงนิได ้โดยทา่นสามารถเลอืกใช้ของก านลัดงักลา่วในขณะรว่มเดนิทางไปกบัคณะทวัร์หรอืไมก่ไ็ดต้าม
อัธยาศยั

• ต าแหนง่ทีน่ัง่บนเครือ่งบนิเปน็ไปตามเงือ่นไขตัว๋เครือ่งบนิแบบหมูค่ณะของสายการบนิตา่ง ๆ  บริษทัฯ  ไม่สามารถเลอืกต าแหนง่ทีน่ัง่ไดเ้อง ทั้งนี้บรษิทัฯ จะพยายามจดัทีน่ัง่ใหแ้กท่า่นและครอบครวัตามความ
เหมาะสมใหด้ทีีส่ดุภายใตล้กัษณะต าแหนง่ทีน่ัง่แบบหมูค่ณะทีส่ายการบนิจดัใหม้า

• บริษัทฯ ขอต้อนรบัและมคีวามยนิดทีีไ่ดใ้หบ้รกิารแกท่า่นผูเ้ดนิทางทีเ่ชื่อมัน่ในมาตรฐานของบรษิทัฯ ซึ่งประสงคจ์ะเดนิทางไปทอ่งเที่ยวพกัผอ่นแบบหมูค่ณะ และเขา้ใจถงึวถิชีีวติตลอดจนวฒันธรรมของ
ประเทศทีท่า่นไดเ้ดนิทางไป

• เมื่อทา่นจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถงึทา่นยอมรบัในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯ แจ้งแลว้ขา้งตน้


