
LEELA 

SMILE 
OF LANNA 
……..………... 

CHIANG MAI – CHIANG RAI 



- การตรวจวัดอุณหภูมิ เจาหนาที่จากทางบริษัททุกทาน รวมทั้งมัคคุเทศก คนขับรถ และ STAFF 
เพื่อสรางความมั่นใจในความปลอดภัยดานสุขภาพ แกผูเดินทาง 

- เพิ่มการตรวจวัดอุณหภูมิกอนเริ่มการเดินทางทุกวัน 
- ระหวางการปฎิบัติงาน เจาหนาที่ตองสวมใสหนากากอนามัยตลอดการทํางาน 
-   จัดเวลาทําความสะอาดยานพาหนะทุก ๆ วันตลอดการเดินทาง 
    (การเช็ดเบาะดวยแอลกอฮอล, เก็บขยะ และฉีดพนสเปรยทําความสะอาด) 
- บริการหนากากอนามัยแบบใชแลวทิ้งตลอดการเดินทาง 
- บริการเจลแอลกอฮอลสําหรับลางมือบนยานพาหนะ 

มาตรการการปองกัน COVID-19  



NEW NORMAL SERVICE 



ตอนรบัทุกทาน  
พรอมเจาหนาที่ดูแลอํานวยความสะดวก 

• บริการมัคคุเทศก  1 ทาน และหัวหนาทัวร 1 ทาน 
• บรกิารชางภาพ บันทึกภาพความประทับใจ (ภาพนิ่งและวิดีโอ)  
• บรกิารเจาหนาที่ตอนรับคอยอํานวยความสะดวก ณ สนามบินจํานวน 2 ทาน  



06.30 น.  ลีลาวดี ฮอลิเดย เรียนเชิญทานที่จุดนัด ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 

ชั้น 4 เคานเตอร C ใกลประตูทางเขาหมายเลข 2 พบกับเจาหนาที่

ดูแลความพรอมดานเอกสาร รวมถึงสงทานเขาสูชวงเวลาแหง

ความสุข 

08.30 น.  นําทานเดินทางสู เชียงใหม โดยเที่ยวบินที่ WE 104  

09.50 น.  เดินทางถึง สนามบนินานาชาตเิชยีงใหม หลังจากรับสัมภาระ

เรียบรอยแลว  

... เขาสูหวงเวลาแหงความสขุอยางสมบรูณแบบ 

บินลัดฟาดวยสายการบนิ ไทยสมายล 1 DAY 



บานมอนมวน 
บริการอาหารทานดวยเมนู (1 โตะสําหรับ 4 ทาน) 
- เซ็ตน้ําพริกมอนมวน   - ผัดผักรวมมิตร 
- คอหมูยางแมอุย                - ปกไกทอดน้ําปลา 
- ยําสามเห็ดกุงสด   - แกงสมชะอมกุง 
- วาฟเฟล เสิรฟพรอมไอศกรีมโฮมเมด  

บริการอาหารกลางวัน ณ   
นําทานเดินทางสูรานอาหารโดยรถโคชปรับอากาศ 30 ที่นั่ง  



เดินทางสู มอนแจม อ.แมริม จุดชมวิวแลนดมารคที่มาแมริมแลว
ตองมาเช็คอิน โดยบริเวณรอบ ๆ จะเต็มไปดวยแปลงผัก และทุงดอกไม
สวย ๆ ใหทานไดเดินถายรูปคูกับทุงดอกเวอรบีนา ที่จะบานสะพร่ัง
สวยงาม และทานสามารถเดินเที่ยวชม ณ บริเวณ SKY WALK จุดชม
วิวแหงใหมของมอนแจมใหทานไดชื่นชมบรรยากาศสุดสวยงามอยาง
เต็มอิ่ม  

MAE RIM 



โปงแยง แอดเวนเจอร 
นําทานเดินทางสู โปงแยงแอดเวนเจอร ใหทานไดทํากิจกรรม
ความมันส ความเสียว ที่มัดรวมทุกอารมณไวแลวที่นี่ ทาน
จะไดสนุกกับเคร่ืองเลนที่เปนไฮไลทถึง 2 กิจกรรม 

1. Jungle Coaster รถรางไฟฟาแหงแรกในประเทศไทย 

2. Zipline 36 สถานี  

นอกจากน้ีทานยังจะไดรับ T-Shirt และสามารถด่ืมเคร่ืองด่ืม
หรือทานขนมเคกเพื่อเพิ่มความเพลิดเพลินของทานตลอด
การทํากิจกรรม 

จากนั้นนําทานเดินทางกลับสู เชียงใหม... 



ครัวอาจารย 

บริการอาหารทานดวยเมนู  
(1 โตะสําหรับ 4 ทาน) 
- เซ็ตขนมจีนน้ําพริก    
- แกงเขียวหวานปลากราย             
- ผัดเปรี้ยวหวานซี่โครงหมู   
- ปลาทอดราดน้ําลาบ 
- ตมยําปลาท ู
- ปลาชอนแดดเดียว 
- ขนมไทย  

บริการอาหารกลางวัน ณ   

สายหยุด 



Chiang mai 

ที่พัก   

U NIMMAN 
HOTEL 

 หรือเทียบเทา  32 ตร.ม. 

……………………………………  DELUXE ROOM 32 SQM  ……………………………………. 



2 DAY 
บริการอาหารเชา  
ณ หองอาหารของโรงแรม 

เปลี่ยนสไตลการทองเที่ยวใหทาน ไดนั่ง “รถสามลอ” 
เที่ยวชมเมืองเชียงใหม พรอมใหทานไดสักการะวัดดังภายใน
คู เมืองเชียงใหม อาทิ วัด เจดียหลวง วัดพร ะ สิงห
วรมหาวิหาร และวัดสวนดอก  

..................(จํากัดรถสามลอ 1 คันตอ 1 ทาน)..................... 



THE RIVER 

บริการอาหารกลางวัน ณ   

บริการอาหารทานดวยเมนู (1 โตะสําหรับ 4 ทาน) 
- สะเตะไก - หม ู  - ขาหมูฮังเล 
- หอหมกปลาแซลมอน - ปลากะพงนึ่งซีอิ๊ว 
- ตมยํากุง  - ผัดผักรวม  

MARKET RESTAURANT 



นําทานเดินทางสู วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร  
ใหทานไดสักการะและอธิษฐานขอพรพระธาตุดอยสุเทพ  
ซึ่งมีความเชื่อกันวาจะทําใหมีแตความสําเร็จสมหวัง 
ดังปรารถนาหากไดมาสักการะ นําขาวตอก ดอกไม  
ธูปเทียน เดินเวียนขวา 3 รอบ พรอมกลาวคํานมัสการพระธาตุ  
ตั้งจิตอธิษฐานขอใหสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาจะไดสมดังตั้งใจ 

..........มบีรกิารรถรางขึน้ลงวดัพระธาตดุอยสเุทพ............. 

Chiang mai 

SUTHEP 
เปล่ียนยานพาหนะในการขึ้นดอยสุเทพฯ นําทานขึ้นสูดอยโยรถแดงเชียงใหม (สําหรับ 10 ที่นั่ง) 



บริการรถแดงเชียงใหม 
เดินทางขึ้นดอยสเุทพ 



จากนั้นนําทานเดินทางสูสวนดอกไมมากาเร็ต  
ที่ไดรับความนิยมอยางมาก ณ 

I LOVE FLOWER FRAM  
ใหทานไดถายภาพสวย ๆ คูกับดอกไมสีแดงสดใสอยางอิสระ 

I LOVE FLOWER FARM 

เปลี่ยนพาหนะนั่งรถพวงขางเขาสวนดอกไม (รวมคาบริการแลว) 
**พันธุและสีสันของดอกไมจะเปลี่ยนไปตามฤดูกาล **  



ชวงเวลาความพิเศษ 
นําทานเดินทางสู “บานมอนฝาย” 
งานเลี้ยงตอนรับสําหรับทุกทาน ใหทานไดเดิน กาดหมั้ว  

(ตลาดภาคเหนือ) ที่มีอาหารหลากหลายอยางใหไดเลือกรับประทาน 

อาทิเชน ขนมจีนน้ําเงี้ยว ขนมครก ขาวซอย ขาวจี่ ขาวเกรียบเวา 

และอ่ืน ๆ อีกมากมายกวา 20 รานคา พรอมกับชมการแสดงโชวที่ไว

คอยตอนรับคณะทานกวา 6 การแสดงเชน ฟอนเทียน รํากลองสะบัด

ชัย ฟอนขันดอก ฟอนนกกิงกะหลา ฟอนกายลาย และรําวง  

อาหารค่าํ บริการทานดวยเซต็ขนัโตก เมนูน้าํพรกิหนุม แกงฮงัเล 

หมูทอด แคปหม ูขาวเหนยีว ผักตม (1 เซ็ตสําหรับ 5 ทาน) 

 





ที่พัก   

U NIMMAN 
HOTEL 

 หรือเทียบเทา  

Chiang mai 

……………………………………  DELUXE ROOM 32 SQM  ……………………………………. 



3 DAY 
บริการอาหารเชา  
ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู “จังหวดัเชยีงราย” 
ใชเวลาเดินทางไปเชียงรายโดยประมาณ 4 ชั่วโมง  

(ใหทานไดแวะพักระหวางทาง 1 คร้ัง) บริเวณ น้ําพุรอนแมขะจาน 

เพื่อใหทานไดพักผอนและใหทานสามารถนําเทาแชน้ํารอนเพื่อความ

ผอนคลาย หรือทานใดสนใจนําไขไปตมในบอน้ําพุรอนที่มีเฉพาะสําหรับ

การตมไขก็สามารถเลือกทําไดตามอัธยาศัย 

นําทานเดินทางสู จ.เชียงรายโดยรถโคช VIP 30 ที่นั่ง และระหวางการ

เดินทางทุกทานจะสนุกกับกิจกรรมสันทนาการจากมัคคุเทศก  

และเจาหนาที่ผูดูแลกรุป 



เอกโอชา 
บริการอาหารกลางวัน ณ 
ราน   

บริการอาหารทานดวยเมนู (1 โตะสําหรับ 4 ทาน) 
- ปกไกเหลาแดง  - หมูผัดเปรี้ยวหวาน 
- แกงสมแปะซะปลาชอน  - แกงเผ็ดเปดยาง 
- เย็นตาโฟตมยําทะเลหมอไฟ - หอยจอทอด 
- ผลไมรวม  



นําทานมาสัมผัสกับ “ ไรชาฉุยฟง”  ไรชาเกาแกกวา 500 ไร ที่ต้ังอยู
บนภูเขาสูง กวา 1,200 เมตรเหนือระดับน้ําทะเล ลอมรอบไปดวยธรรมชาติและ
ทิวเขาที่สวยงาม นอกจากจะเปนสถานที่ทองเที่ยวใหทุกทานไดเขามาสัมผัสกับ
ธรรมชาติ ในไรชาแลว ที่นี่ก็ยังมีคาเฟที่บริการของอรอย ๆ ใหได เลือก
รับประทานอีกดวย และทานสามารถเดินชมไรชา 
ถายภาพหรือไปทดลองเก็บชากันชาวไรไดอีกดวย 



บานหลูลํา 
บริการอาหารค่ํา ณ   

บริการอาหารทานดวยเมนู (1 โตะสําหรับ 4 ทาน) 
- น้ําพริกกะป  
- ปลาทู   
- ลาบหมูคั่ว 
- ตมแซบเอ็นแกว  
- ซี่โครงหมูทอด 
- ปลาทับทิมสามรส 
- กุงเผา  
- ผลไมรวม  



Chiang Rai 

ที่พัก   

THE RIVERIE 
HOTEL 

 หรือเทียบเทา  

BY KATATHANI 

……………….………………  DELUXE RIVER VIEW 36 SQM.  ……………..…………………. 



4 DAY 
บริการอาหารเชา  
ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเยี่ยมชม วัดรอง เสือ เตน หนึ่งในวัดที่มีความ
สวยงามทางพุทธศิลป มีเอกลักษณความงดงามทาง
สถาปตยกรรม มีความคลายกับวัดรองขุน โดยเกิดจาก
การสรางสรรคของศิลปนชาวบาน ที่มีโอกาสเขาไปศึกษาและ
เปนลูกศิษย อาจารยเฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน ในการสราง
วัดรองขุน จนมีโอกาสไดมาสรางวิหารวัดรองเสือเตน จน
เปนวัดที่มีความสวยงาม และเปนสถานที่เที่ยวที่งดงามอยาง
มาก 

THE BLUE 
TEMPLE 



บริการทานดวยเมนู   
ปลานิลนึ่งมะนาว – ตมยําปลาคัง – ปลานิลนึ่งมะนาว – บล็อกโคลี่กุงสดน้ํามันหอย – ชุดขันโตกพรอมผลไม – ขาวเปลา - ลอดชองน้ําตาลโตนด 

รานมาลองเตอะ 
บริการอาหารกลางวัน 
ณ   



ลีลาวดี ฮอลิเดย 
 ลีลา...ที่เปนคุณ 

13.00 น.  นําคณะทานเดินทางสู สนามบินเชียงราย 
15.05 น.  ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ไทยสมายล
 เที่ยวบินที่ WE 135 
16.35 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ  
 พรอมความประทับใจ   



นับแตนี้ไปทานคือบุคคล ผูมีพระคุณของเรา ขอทานอยาไดเกรงใจ 
หากมีขอสงสัยในเร่ืองการทัศนาจรหรือบางสิ่งที่ทาง  

บริษัท ลีลาวดี ฮอลิเดย จะดูแลทานได จะยินดี อยางเปนที่สุด... 

ลีลา ... ท่ีเปนตัวคุณ 

ลีลาวดี ฮอลิเดย 



อัตราคาบริการ (เริ่มตนทานละ) 

คาบริการทัวร        34,500 .-
        
ผูใหญ (พักเดี่ยว) จายเพิ่ม        6,000 .- 

อัตราคาบริการสําหรับจํานวนผูเดินทาง 20 ทาน 
หากมีจํานวนผูเดินทางไมครบตามกําหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงคาบรกิาร 

**อัตราคาบริการดังกลาว เปนอัตราบริการเริ่มตน... กรุณาแจงวันที่การเดินทางและจํานวนผูเดินทางอีกครั้ง เพื่อจัดทําใบเสนอราคา** 



รถบัสปรบัอากาศ VIP 30 ที่นั่ง 

- รถ 2 ชั้นยาว 12 เมตร   

- เบาะนวด เบาะปรบัเอนนอนได 

- มีทีวีใหทกุทีน่ัง่  

- มีหองน้าํชัน้บน 

- มีพอรตชารจ USB 

- คาราโอเกะ  



อัตราคาบริการนี้รวม 

1. คาบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป –กลับช้ันประหยัด ตามเสนทาง และ สายการบินที่ไดระบุไวในรายการ พรอมคาภาษีสนามบินทุกแหง 

2. คาที่พัก หองละ 2 ทาน ตามโรงแรมที่ระบไุวในรายการ หรือระดับเดียวกัน  

3. คาอาหาร, คาเขาชม และคายานพาหนะทุกชนิด  ตามที่ไดระบุไวในรายการ 

4. คามัคคุเทศกทีค่อยอํานวยความสะดวกใหกับทานในตลอดการเดินทาง 

5. คาประกันอุบัติเหตุในระหวางการเดินทางในวงเงิน ทานละ 1,000,000.- บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม 

  

อัตราคาบริการนี้ไมรวม 

1. คาใชจายสวนตัว  อาทิ คาอาหาร-เครื่องด่ืม นอกเหนือจากรายการ, คาซักรีด, คาโทรศัพท เปนตน 

2. คาภาษีหัก ณ ที่จาย 3% และคาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% 



เงื่อนไขการชาํระเงิน  
- “การจอง” กรุณาชําระมัดจํา 50 เปอรเซนตของราคาทัวร 
- ชําระดวยเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค โดยสั่งจายในนาม บริษัท ลีลาวดี ฮอลิเดย จํากัด 
- ชําระโดยเงินสด 
- ชําระดวยการโอนเงินผานธนาคาร  (กรุณาแฟกซใบนําฝากมายังเบอร Fax. 02-6640023) 
- ชื่อบัญชี   บริษัท ลีลาวดี ฮอลิเดย จํากัด  ธนาคารกสิกรไทย 
  บัญชีกระแสรายวัน      เลขที่  639 - 1 - 00265 – 5 
 “การจายสวนที่เหลือ” กรุณาชําระยอดทั้งหมดกอนการเดินทางอยางนอย 14 วันกอนเดินทาง 
 
การยกเลิก :    
- กรุณาแจงลวงหนาอยางนอย 40 วันทําการ มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจํา 
- กรณียกเลิกกอนการเดินทาง 30 วันทําการ ทางบริษัทฯ มคีวามจําเปนตองหัก 50% ของอัตราคาบริการ 
- กรณียกเลิกกอนการเดินทาง 21 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด 
 



หมายเหตแุละเงือ่นไขในการรบับรกิาร 

 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรับทานผูเดนิทางทีเ่คยเดินทางแลวมีประวัติความประพฤติไมนารัก หรือมีพฤติกรรมเปนที่รงัเกยีจของคนสวนใหญ เชน ไมรักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่มสุราบนรถ, กอเสียงรําคาญ

รบกวนผูอื่น, หรือพยายามสรางความวุนวายในคณะทัวร ฯลฯ ทั้งนี้เพ่ือความสุขของคณะผูเดินทางสวนใหญ 

 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรับทานผูเดนิทางทีม่ีอายุครรภเกนิ 4 เดือน ทั้งนี้เพ่ือความปลอดภัยของทานผูเดินทางและทารกในครรภ 

 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรับทานผูเดนิทางทีม่ีความประสงคจะลักลอบเขาประเทศอื่นเพ่ือไปทํางาน หรือเพ่ือการอืน่ใดอนัมใิชการทองเทีย่ว 

 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาใหหรอืไมใหบริการแกทานทีต่องใชรถเข็น (กรุณาแจงใหบรษิัทฯ ทราบกอนจองทวัรเพ่ือหาขอสรปุรวมกนั) โดยบริษัทฯ ตองกราบขออภัยเพราะบางเสนทางอาจไมสะดวกในการ

เดินทางสําหรับทานทีต่องใชรถเข็น ยกเวนทัวรคณะสวนตัว 

 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาใหหรอืไมใหบริการแกทานทีม่ีเด็กทารกอายุต่ํากวา 2 ขวบ รวมเดินทางไปดวย (กรุณาแจงใหบริษทัฯ ทราบกอนจองทัวรเพ่ือหาขอสรปุรวมกัน) โดยบริษัทฯ ตองกราบขออภัย

เพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผูเดินทางทานอืน่ ยกเวนทัวรคณะสวนตัว 

 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาใหหรอืไมใหบริการแกทานทีเ่ปนพระภิกษุสงฆหรอืนกับวชในบางรายการทัวรหรือบางเสนทาง ยกเวนทัวรคณะสวนตัว 

 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกสิทธิประโยชนของทานทีจ่องทัวรไวแลว แตไมชําระเงินมัดจําภายในระยะเวลาที่กําหนด ใหแกลูกคาทานตอไปที่แจงช่ือรอไว ทั้งนี้เพ่ือประโยชนของผูรวมเดนิทางทานอื่น 

 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดนิทางในกรณีที่มผูีเดนิทางตํ่ากวา 15 ทาน โดยจะแจงใหผูเดนิทางทราบลวงหนากอนเดนิทางไมนอยกวา 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทัวรอื่นทดแทนหากทานตองการ 

 

• ในกรณีที่ทานยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหักเงินคาใชจาย  

• โดย หากยกเลิกกอนเดนิทาง 21 วัน  ขอหักรอยละ 50 ของอัตราคาบริการ 

•  หากยกเลิกกอนเดนิทาง 14 วัน  ขอหักรอยละ 100 ของอัตราคาบริการ 

 

• ในกรณีที่ทานขอเปล่ียนตัวผูเดินทาง โดยสามารถขอวีซาไดทันภายในกาํหนดเวลา  บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคดิคาใชจายเพ่ิม เฉพาะคาธรรมเนียมในการย่ืนวีซาและคาเปล่ียนช่ือตั๋วเครือ่งบินเทานั้น เวนแตตั๋ว

เครื่องบินที่ไมอนญุาตใหเปล่ียนช่ือหรอืคืนตั๋ว 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคาธรรมเนยีมการย่ืนวีซาในทกุกรณี หากมีการย่ืนวีซาแลว 

 



• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบตอการที่ทานถูกปฏิเสธไมใหเดินทางเขาหรือออกจากประเทศใด ๆ  อันเนื่องมาจากเหตุผลสวนตัวของทานผูเดนิทาง เชน เอกสารการเดินทางไมถกูตอง, พกพาส่ิงของผิดกฎหมาย 

หรือมีความประพฤติสอไปในทางเส่ือมเสีย รวมถึงการที่มิไดเดนิทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเที่ยวบนิ 

 

• สําหรับทานผูเดินทางทีป่ระสงคจะซ้ือตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศเพ่ิมเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทวัร ) หรือดําเนินการใด ๆ  ที่กอใหเกิดคาใชจาย กรุณาแจงใหบริษัทฯ ทราบกอน เพ่ือขอคํายืนยันสําหรับการ

ออกเดินทางของทวัรนั้นๆ หากทานผูเดินทางซ้ือตั๋วหรอืชําระคาใชจายใด ๆ  ไป โดยไมไดรับการยืนยันดังกลาว แลวตอมาทัวรนั้น ๆ  ไมสามารถออกเดินทางได ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบสําหรับคาใชจาย

ที่เกิดข้ึน 

 

• บริษัทฯ จะสงกําหนดการทองเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ใหแกทานกอนการเดินทางไมนอยกวา 10 วัน หากทานเห็นวารายการทองเทีย่วดังกลาวไมตรงตามความประสงคของทาน ไมวาจะเปนเพราะการเปล่ียนแปลง

ของโรงแรมที่พัก หรือการปรับเปล่ียนรายการทองเทีย่วใด ๆ   ทานมีสิทธ์ิขอยกเลิกการเดินทางไดเปนกรณีพิเศษ โดยแจงใหบริษัทฯ ทราบกอนออกเดินทางไมนอยกวา 5 วัน หากทานยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ 

ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเปนยุติ เวนแต ในกรณีที่เกดิเหตุจาํเปนหรอืสุดวสัิย อาทิ การลาชาของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประทวง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบัติเหตุ, ปญหาการจราจร ฯลฯ  

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพ่ือคํานึงถึงความปลอดภยั และรกัษาผลประโยชนของทานใหไดมากที่สุด 

 

• สถานที่ทองเที่ยวที่ระบุในรายการไดรวมคาเขาชมไวแลว หากในวันเดินทาง สถานที่ทองเที่ยวดังกลาวปดทําการ  บริษัทฯ จะคืนเงินคาเขาชมใหแกทานตามทีร่ะบุไวในเอกสารของสถานที่นัน้ ๆ  หรือจะสลับปรับเปล่ียน

รายการเพ่ือใหทานสามารถเขาชมได   แตในกรณีที่มีเหตุลาชาหรือเหตุอื่นใดเกิดข้ึนระหวางการเดนิทางทําใหทานไมสามารถเขาชมสถานทีท่องเที่ยวดงักลาวได โดยมิใชความผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม

คืนเงินคาเขาชมใหแกทาน 

 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบตอการสูญหายหรือเสียหายอยางใด ๆ  อันเกิดข้ึนแกทรัพยสินของทาน อันเนื่องจากการโจรกรรม และ หรือความประมาทจากตัวนักทองเทีย่วเอง 

 

• ของกํานัลตาง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให ( ถามี ) เชน กระเปาเดินทาง ไมสามารถหักทอนเปนสวนลดเปนตัวเงินได โดยทานสามารถเลือกใชของกาํนัลดังกลาวในขณะรวมเดนิทางไปกับคณะทัวรหรอืไมกไ็ดตามอธัยาศัย 

 

• ตําแหนงที่นั่งบนเครื่องบินเปนไปตามเง่ือนไขตั๋วเครือ่งบนิแบบหมูคณะของสายการบินตาง ๆ   บริษัทฯ  ไมสามารถเลือกตําแหนงที่นัง่ไดเอง ทั้งนี้บริษัทฯ จะพยายามจัดที่นั่งใหแกทานและครอบครัวตามความเหมาะสม

ใหดีที่สุดภายใตลักษณะตําแหนงที่นัง่แบบหมูคณะที่สายการบนิจดัใหมา 

 

• บริษัทฯ ขอตอนรับและมีความยินดีที่ไดใหบริการแกทานผูเดินทางที่เช่ือมั่นในมาตรฐานของบรษิัทฯ ซ่ึงประสงคจะเดินทางไปทองเที่ยวพักผอนแบบหมูคณะ และเขาใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศทีท่านได

เดินทางไป 

 

• เมื่อทานจองทวัรและชาํระมดัจาํแลว หมายถงึทานยอมรบัในขอความและเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯ แจงแลวขางตน 
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