
THE BEST

GOLF

LEELA

IN CHIANGMAI
4D3N



- การตรวจวัดอุณหภูมิ เจ้าหน้าที่จากทางบริษัททุกท่าน รวมทั้งมัคคุเทศก์ คนขับรถ และ STAFF
เพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยดา้นสุขภาพ แก่ผู้เดินทาง

- เพิ่มการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเริ่มการเดินทางทุกวัน
- ระหว่างการปฎิบัติงาน เจ้าหน้าที่ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดการท างาน
- จัดเวลาท าความสะอาดยานพาหนะทุก ๆ วันตลอดการเดินทาง

(การเช็ดเบาะด้วยแอลกอฮอล์, เก็บขยะ และฉีดพ่นสเปรย์ท าความสะอาด)
- บริการหน้ากากอนามัยแบบใช้แล้วทิ้งตลอดการเดินทาง
- บริการเจลแอลกอฮอล์ส าหรับล้างมือบนยานพาหนะ

มาตรการการป้องกัน COVID-19 
ตลอดการเดินทาง



NEW NORMAL SERVICE



15.00 น.  ลีลาวดี ฮอลิเดย์ เรียนเชิญท่านที่จุดนัด ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 
ชั้น 4 เคาน์เตอร์ C ใกล้ประตูทางเข้าหมายเลข 2 พบกับเจ้าหน้าที่
ดูแลความพร้อมด้านเอกสาร รวมถึงส่งท่านเข้าสู่ช่วงเวลาแห่ง
ความสุข

16.30 น.  น าท่านเดินทางสู่ เชียงใหม่ โดยเที่ยวบินที่ WE 114
17.15 น.  เดินทางถึง สนามบนินานาชาตเิชียงใหม ่หลังจากรับสัมภาระ

เรียบร้อยแล้ว

... เข้าสูห่ว้งเวลาแหง่ความสุขอย่างสมบรูณ์แบบ

บินลัดฟา้ดว้ยสายการบิน ไทยสมายล์
1DAY



ออกเดินทางสู่โรงแรมท่ีพัก โดยรถตู้ COMMUTER รุ่น 
2020 ขนาด 9 ที่นั่ง เพื่อน าท่านท าการเช็คอินและให้ท่าน
ได้พักผ่อนตามอัธยาศัย

บริการอาหารค่ า ณ ร้านอาหารค าดารา 
ให้ท่านได้ทานอาหารพ้ืนเมืองในเรือนอาหารสุดหรูริม
แม่น้ าปิง (ร้านอาหารแนะน า) 

ค าดารา



ที่พัก

ANANTARA RESORT CHIANGMAI
(หรือเทียบเท่า)



DAY 2
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
น าท่านเดินทางสู่ สนามกอล์ฟ 
บริการท่านด้วย TOYOTA COMMUTER

CHIANGMAI HIGHLAND

ใ ห้ ท่ า น ไ ด้ ออกรอบ 18 หลุ ม  ณ สนามกอล์ฟ 
Chiangmai Highlands สนามที่ถือว่าเป็นที่นิยมของผู้
ชื่ นชอบการออกรอบ ด้ วยดี ไ ซน์ ของสนามที่ ใ ห้
ความรู้สึกดี ถูกล้อมรอบไปด้วยทิวเขา และพิเศษสุดที่นี่
ยังได้รับรางวัลมากมาย ยังเป็นสนาม 1 ใน 10 ของ
ประเทศไทยที่ถูกใช้ในการจัดแข่งขันกีฬากอล์ฟอีกด้วย

เวลาการออกรอบ สามารถปรับได้ตามอัธยาศัย       
กรุณาแจ้งเวลาล่วงหน้าก่อนการเดินทาง

Chiangmai Highlands



รับประทานอาหารกลางวัน ณ คลับเฮาส์ของสนามกอล์ฟ 
(ไม่รวมค่าอาหาร)
15.30 น. : ให้ท่านได้อาบน้ าเปลี่ยนเสื้อผ้าที่คลับเฮ้าส์ พร้อมออกเดินทาง
16.30 น. : ออกเดินทางกลับสู่โรงแรมที่พักให้ท่านได้ พักผ่อนตามอัธยาศัย 



*โปรแกรมส าหรับท่านทีไ่มไ่ด้เล่นกอล์ฟ

น าท่านเที่ยวชมธรรมชาติ ณ“บ้านแม่ก าปอง” สถานที่
ท่องเที่ยวพักผ่อนชื่อดังของจังหวัดเชียงใหม่ท่ามกลางหุบ
เขาและธรรมชาติ หมู่บ้านที่ชาวบ้านมีความเรียบง่าย สภาพ
อากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี และจะมีอากาศหนาวเย็นมาก
ในช่วงฤดูหนาว น าท่านเข้าชม โครงการหลวงตีนตก

พาท่านเที่ยวชม วัดคันธาพฤกษา หรือ วัดแม่ก าปอง 
ลักษณะของวิหารสร้างด้วยไม้สักทองทั้งหลัง แกะสลัก
ลวดลายอันวิจิตรงดงาม ตั้งอยู่กลางล าธารของสายน้ าแม่
ก าปองที่ไหลผ่านหมู่บ้าน ชมน้ าตกแม่ก าปองที่มีความสูงถึง 
7 ชั้น น้ าตกใสสะอาดเย็นชื่นใจ มีต้นเฟิร์น และตะไคร่น้ าขึ้นอยู่
ทั่วไป นอกจากนี้ต้นน้ าแห่งนี้ เป็นแหล่งก าเนิดของประปา
หมู่บ้าน ให้ท่านอิสระเที่ยวชมและพักผ่อนตามอัธยาศัย ก่อน
จะน าท่านกลับสู่สนามกอล์ฟและเดินทางเข้า เมืองเชียงใหม่

*โปรแกรมส าหรับท่านที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมการเล่นกอล์ฟ



มื้อพิเศษส าหรับท่าน ให้ท่านได้รับประทานอาหารกลางธรรมชาติในพื้นที่สีเขียว 
ณ ร้านชม ร้านอาหารที่ตกแต่งในรูปแบบสวน ให้ความร่มรื่น และเย็นสบาย 
พร้อมกับน าท่านรับประทานอาหารเย็นลิ้มรสอาหาร สัมผัสความอร่อย
หลากหลายรสชาติ ท่ามกลางธรรมชาติร้านชม



ที่พัก

ANANTARA RESORT CHIANGMAI
(หรือเทียบเท่า)



DAY 3
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

น าท่านเดินทางสู่  สนามกอล์ฟ Summit Green Valley 
ให้ท่านได้ออกรอบ 18 หลุม ณ สนามน้ีได้รับการขนาน
นามว่าเป็นราชินีแห่ง สนามกอล์ฟในจังหวัดเชียงใหม่

เวลาการออกรอบ สามารถปรับได้ตามอัธยาศัย       
กรุณาแจ้งเวลาล่วงหน้าก่อนการเดินทาง

SUMMIT GREEN VALLEY



เฮือนไม้ ๖๐

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารไม้เฮือน ๖๐ ให้ท่านได้สัมผัส
การรับประทานอาหารท่ามกลางธรรมชาติที่เต็มไปด้วยต้นไม้สีเขียว
และใช้เวลากับการพักผ่อนอย่างเต็มที่ 



*โปรแกรมส าหรับท่านทีไ่มไ่ด้เล่นกอล์ฟ

จากนั้นช่วงสาย ๆ น าท่านเที่ยวชม ภายในตัว เมืองเชียงใหม่ น า
ท่านสักการะ พระคู่บ้านคู่ เมืองของเชียงใหม่ วัดพระสิงห์
วรมหาวิหาร วัดที่มีความส าคัญเป็นอย่างมากและเป็นสถานที่
ประดิษฐานพระพุทธรูปที่ส าคัญที่สุดองค์หนึ่งของชาวล้านนาก็
คือ ‘พระสิงห์ พระพุทธสิหิงค’์ เมื่อผ่านประตูวัดเข้าไปก็คือวิหาร
หลวง ที่ซึ่งถูกสร้างแทนที่อาคารทรงจตุรมุขหลังเดิม อาคาร
หลังนี้ถือเป็นอีกหนึ่งอาคารที่แสดงการผสมผสานระหว่างศิลปะ 
รัตนโกสินทร์และภายในวิหารลายค า แถวเสาที่บังคับสายตาให้
มองตรงไปยังพระพุทธสิหิงค์ พระพุทธรูป ที่ส าคัญที่สุด
ประดิษฐานอยู่โดยมีลายค า หรือลวดลายสีทองบนพื้นสีแดงซึ่ง
ได้รับการยกย่องว่างดงามที่สุดในล้านนาอีกด้วย

อิสระท่านพักผ่อนภายในโรงแรมตามอัธยาศัย

วัดพระสิงห์



ร้านมีนา มีชื่อเสียงความโดดเด่นเรื่องอาหารเพื่อสุขภาพ เน้นการน า
สีสันของพืชผักมาปรุงแต่งให้สวยงาม มาถึงที่น่ีแล้ว
จานแรกที่ต้องไม่พลาดคือ ข้าวสวย อาจจะฟังดูธรรมดา แต่มันไม่
ธรรมดาตรงที่ข้าวสวยของที่นี่มีให้เลือกถึง 5 สีด้วยกัน จึงเป็นอีก 1
ร้านอาหารที่ไม่ควรพลาด

*โปรแกรมส าหรับท่านทีไ่มไ่ด้เล่นกอล์ฟ

*โปรแกรมส าหรับท่านที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมการเล่นกอล์ฟ

ร้านมีนา



*โปรแกรมส าหรับท่านทีไ่มไ่ด้เล่นกอล์ฟ

น าท่านชม วัดอุโมงค์ เป็นวัดเก่าแก่อยู่คู่เมืองเชียงใหม่มากว่า 700 ปี มีเอกลักษณ์ส าคัญคือ อุโมงค์ ซึ่งสร้างในสมัย
พญากือนาเพื่อถวายให้พระมหาเถรจันทร์ ผู้ เชี่ยวชาญในพระไตรปิฎกใช้เป็นที่วิปัสสนากรรมฐาน ที่นี่จึงเป็นจุดที่
นักท่องเที่ยวมักมาเดินชมความสวยงามภายในอุโมงค์ของที่วัด ภายในอุโมงค์สามารถเดินทะลุถึงกัน มีช่องส าหรับจุดเทียน
ให้แสงสว่าง สะดวกแก่พระที่เดินจงกรมและปฏิบัติธรรม ด้านบนอุโมงค์เป็นเจดีย์ทรงระฆังกลม ด้านหลังวัดเป็นสวนพุทธ
ธรรมเงียบสงบร่มรื่นและสระน้ าใหญ่เป็นเขตอภัยทาน สามารถให้อาหารปลาและดูนกได้อีกด้วย
*โปรแกรมส าหรับท่านที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมการเล่นกอล์ฟ

วัดอุโมงค์



จากนั้นน าท่านเที่ยวชม โครงการบ้านข้างวัด ตรงซอยวัดอุโมงค์ ที่นี่เป็นชุมชนคน
รักศิลปะ มีจุดเด่นคือบ้านกึ่งไม้กึ่งปูน 11 หลัง เหมาะส าหรับคนที่ก าลังหาแหล่งชิล
เอ้าท์ เสพงานศิลป์ นอกจากร้านกาแฟ ร้านอาหารแสนอร่อยอย่าง หมูสะเต๊ะแม่ปูน 
ครัวหลานย่า และ มาหาสมุด ที่นี่ยังมีร้านขายของที่ระลึก งานฝีมือ งานศิลปะ ให้
เลือกชมเลือกซื้อกันด้วย อย่าง JIBBERISH ร้านขายของใช้ของตกแต่งบ้านเก๋ ๆ 
BOOKOO STUDIO ร้านขายเครื่องใช้ในครัวเรือนท าจากไม้และเซรามิค เป็นต้น

โครงการบ้านข้างวัด

*โปรแกรมส าหรับท่านทีไ่มไ่ด้เล่นกอล์ฟ

*โปรแกรมส าหรับท่านที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมการเล่นกอล์ฟ



น าท่านเดินทางสู่ อ.เมืองเชียงใหม่ ให้ท่านได้พักผ่อนที่โรงแรม
ตามอัธยาศัย ก่อนจะน าท่านรับประทานอาหารค่ า ณ ร้าน 
The Good View Village ให้ท่านได้รับประทานอาหาร
ท่ามกลางเสียงดนตรีเพราะ ๆ กับบรรยากาศที่ท าให้รู้สึก
เหมือนกับมาสังสรรค์ในกลุ่มเพื่อนและครอบครัว 

THE GOOD VIEW VILLAGE

กิจกรรมพิเศษพาท่านท่องเที่ยวบริเวณถนนนิมมาน
ในยามราตรี ที่มีทั้งของกิน ที่ช้อปปิ้ง และที่สังสรรค์
ให้ท่านได้เลือกมากมาย



ที่พัก

ANANTARA RESORT CHIANGMAI
(หรือเทียบเท่า)



วัดพระธาตดุอยสเุทพ
น าท่านและครอบครัวสักการะ บริการท่านด้วยรถตู้ TOYOTA COMMUTER น าท่านเดินทาง 
สู่ พระบรมธาตุดอยสุเทพ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร สถานที่บรรจุพระบรม
สารีริกธาตุ องค์ใหญ่ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เชื่อกันว่าหากมาสักการะและ
อธิษฐานขอพรพระธาตุดอยสุเทพ จะมีแต่ความส าเร็จสมหวังดังปรารถนา ในการสักการะ
พระธาตุนั้น ควรเตรียมข้าวตอก ดอกไม้ ธูปเทียนแล้วเดินเวียนขวา 3 รอบ พร้อมกล่าวค า
นมัสการพระธาตุ โดยตั้งจิตอธิษฐานขอให้สมหวังในสิ่งที่ปรารถนา

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

DAY 4



หลองข้าวล า

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านหลองข้าวล า ต้นต ารับ
อรรถรสอาหารเมืองเหนือขนานแท้ที่ห้ามพลาด อาคารเรือนไม้
ทรงล้านนา รอบล้อมด้วยความร่มรื่นของสีเขียว และเพลง
ล้านนากล่อมบรรยากาศให้ย้อนยุคเบา ๆ ก่อนจะได้เวลาอัน
สมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบินเชียงใหม่ 



ลีลาวด ีฮอลเิดย์
ลีลา...ที่เป็นคณุ

13.00 น. น าคณะทา่นเดินทางสู่ สนามบินเชียงใหม่
15.05 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ 

ไทยสมายล์ เที่ยวบินที่ WE 111
16.35 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

พร้อมความประทับใจ  



เดินทาง 6-8 ท่าน ออกเดินทางโดยรถใช้รถ TOYOTA COMMUTER 

อัตราค่าบริการ

ประเภทผู้เดนิทาง
อัตราค่าบริการทวัร์ (ท่านละ)

6 ท่าน (ราคาเริม่ต้นตอ่ท่าน) 8 ท่าน (ราคาเริม่ต้นตอ่ท่าน)
ผู้ใหญ่ 39,900.- 37,900.-

พักเดี่ยว เพิ่ม 8,500.- 8,500.-

**อัตราค่าบริการดังกล่าว เป็นอัตราบริการเริ่มต้น... 
กรุณาแจ้งวันที่การเดินทางและจ านวนผู้เดินทางอีกครั้ง เพื่อจัดท าใบเสนอราคา**



อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าโรงแรมที่พัก ห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือระดับเดียวกัน
2. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ตามเส้นทางและค่าภาษีสนามบิน
3. ค่าอาหารบางมื้อ ตามที่ระบุเอาไว้ในรายการ
4. ค่ายานพาหนะในการเดินทาง ตามทีระบุไว้ในรายการ
5. การดูแลแบบ NEW NORMAL บริการเจลแอลกอฮอล,์ ท าความสะอาดรถทุกวัน ด้วยสเปย์แอลกอฮอล์, หน้ากากอนามัย
6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว และ กิจกรรม ตามที่ระบุในไว้รายการ
7. ค่ามัคคุเทศก์ท่ีคอยอ านวยด้านความสะดวกให้กับท่านตลอดการเดินทาง
8. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง ในวงเงินท่านละ 3,000,000.- บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%



เงื่อนไขการช าระเงิน
- “การจอง” กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 50 % จากราคาทัวร์
- ช าระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม บริษัท ลีลาวดี ฮอลิเดย์ จ ากัด
- ช าระโดยเงินสด
- ช าระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร  (กรุณาแฟกซ์ใบน าฝากมายังเบอร์ Fax. 02-6640023)
- ชื่อบัญชี บริษัท ลีลาวดี ฮอลิเดย์ จ ากัด ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 639 - 1 - 00265 – 5
“การจ่ายส่วนที่เหลือ” กรุณาช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันก่อนเดินทาง

การยกเลิก : 
- กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 40 วันท าการ มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจ า
- กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันท าการ ทางบริษัทฯ มีความจ าเป็นต้องหัก 50% ของอัตราค่าบริการ
- กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด



หมายเหตแุละเงือ่นไขในการรบับรกิาร
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่เคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที่รังเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่มสุราบน

รถ, ก่อเสียงร าคาญรบกวนผู้อ่ืน, หรือพยายามสร้างความวุ่นวายในคณะทัวร์ ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อความสุขของคณะผู้เดินทางส่วนใหญ่

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและทารกในครรภ์

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอ่ืนเพื่อไปท างาน หรือเพื่อการอ่ืนใดอันมิใช่การท่องเที่ยว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่ต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะบาง
เส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางส าหรับท่านที่ต้องใช้รถเข็น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่มีเด็กทารกอายุต่ ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้วย (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) โดย
บริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผู้เดินทางท่านอื่น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทัวร์หรือบางเส้นทาง ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านที่จองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช าระเงินมัดจ าภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้แก่ลูกค้าท่านต่อไปที่แจ้งชื่อรอไว้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ร่วม
เดินทางท่านอื่น

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทัวร์อื่น
ทดแทนหากท่านต้องการ

• ในกรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินค่าใช้จ่าย 
• โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 21 วัน ขอหักร้อยละ 50 ของอัตราค่าบริการ
• หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วัน ขอหักร้อยละ 100 ของอัตราค่าบริการ

• ในกรณีที่ท่านขอเปลี่ยนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทันภายในก าหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าและค่าเปลี่ยนชื่อตั๋ว
เครื่องบินเท่านั้น เว้นแต่ตั๋วเครื่องบินที่ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อหรือคืนตั๋ว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าในทุกกรณี หากมีการยื่นวีซ่าแล้ว



• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการที่ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเนื่องมาจากเหตุผลส่วนตัวของท่านผู้เดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง,
พกพาสิ่งของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงการที่มิได้เดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเที่ยวบิน

• ส าหรับท่านผู้เดินทางที่ประสงค์จะซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ ) หรือด าเนินการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน เพื่อ
ขอค ายืนยันส าหรับการออกเดินทางของทัวร์นั้นๆ หากท่านผู้เดินทางซื้อตั๋วหรือช าระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดังกล่าว แล้วต่อมาทัวร์นั้น ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได้ ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบส าหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

• บริษัทฯ จะส่งก าหนดการท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเห็นว่ารายการท่องเที่ยวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็น
เพราะการเปลี่ยนแปลงของโรงแรมที่พัก หรือการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวใด ๆ  ท่านมีสิทธิ์ขอยกเลิกการเดินทางได้เป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า 
5 วัน หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ ในกรณีที่เกิดเหตุจ าเป็นหรือสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การ
ประท้วง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อค านึงถึงความปลอดภัย และ
รักษาผลประโยชน์ของท่านให้ได้มากที่สุด

• สถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวปิดท าการ  บริษัทฯ จะคืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่านตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่นั้น ๆ 
หรือจะสลับปรับเปลี่ยนรายการเพื่อให้ท่านสามารถเข้าชมได้   แต่ในกรณีที่มีเหตุล่าช้าหรือเหตุอ่ืนใดเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางท าให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวได้ โดยมิใช่
ความผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่าน

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของท่าน อันเนื่องจากการโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัวนักท่องเที่ยวเอง

• ของก านัลต่าง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ามี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงินได้ โดยท่านสามารถเลือกใช้ของก านัลดังกล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกับคณะทัวร์
หรือไม่ก็ได้ตามอัธยาศัย

• ต าแหน่งที่นั่งบนเครื่องบินเป็นไปตามเงื่อนไขตั๋วเครื่องบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือกต าแหน่งที่นั่งได้เอง ทั้งนี้บริษัทฯ จะพยายามจัดที่นั่งให้แก่ท่านและ
ครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดีที่สุดภายใต้ลักษณะต าแหน่งที่นั่งแบบหมู่คณะที่สายการบินจัดให้มา

• บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีที่ได้ให้บริการแก่ท่านผู้เดินทางที่เชื่อมั่นในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งประสงค์จะเดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถึงวิถีชีวิตตลอดจน
วัฒนธรรมของประเทศที่ท่านได้เดินทางไป

• เมื่อทา่นจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถงึทา่นยอมรบัในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯ แจ้งแล้วขา้งตน้


