
LEELA ALOHA PHUKET 4D3N 



ต้อนรับทุกท่าน 
พร้อมเจ้าหน้าที่ดูแลและอ านวยความสะดวก

• บริการหัวหน้าทัวร์จ านวน 1 ท่าน/โคช้ 
และพนักงานดูแลจ านวน 1 ท่าน/โคช้

• บริการช่างภาพ บันทึกภาพความประทับใจ 
ระหว่างการเดินทาง

ลีลาวดี ฮอลิเดย์
ลีลา...ที่เป็นตัวคุณ



- การตรวจวัดอุณหภูมิ เจ้าหน้าที่จากทางบริษัททุกท่าน รวมทั้งมัคคุเทศก์ คนขับรถ และ STAFF
เพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยดา้นสุขภาพ แก่ผู้เดินทาง

- เพิ่มการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเริ่มการเดนิทางทุกวัน
- ระหว่างการปฎิบัติงาน เจ้าหน้าที่ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดการท างาน
- จัดเวลาท าความสะอาดยานพาหนะทุก ๆ วันตลอดการเดินทาง

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

มาตรการการป้องกัน COVID-19 



NEW NORMAL SERVICE



08.30 น. ลีลาวดี ฮอลิเดย์ เรียนเชิญท่านที่จุดนัดพบ ณ 
สนามบิน สุวรรณภูมิ ชั้น 4 อาคารผู้โดยสาร, 
เคาน์เตอร์ สายการบินไทยสมายล์
พบเจ้าหน้าที่บริษัทลีลาวดี ฮอลิเดย์ รอต้อนรับ
พร้อมอ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

10.20 น. น าคณะบินลัดฟ้าสู่ “ไข่มุกแห่งอันดามัน ภูเก็ต”
โดยสายการบินไทยสมายล์ เที่ยวบิน WE281

11.40 น. เดินทางถึงสนามบินภูเก็ต หลังรับสัมภาระแล้วนั้น
น าท่านออกเดินทางเพื่อรับประทานอาหารกลางวันโดย
รถโค้ชขนาด 40 ที่นั่ง และระหว่างการเดินทางทุกท่าน
จะสนุกสนานกับกิจกรรมสันทนาการจากมัคคุเทศก์ 
และเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลกรุ๊ป...

DAY 1
วันแรกของการเดินทาง

PHUKET



บริการอาหารกลางวัน ณ
TONOAK 

SEAFOOD & CAFE

บริการอาหารกลางวันด้วยเซตเมนูส าหรบั 8 ท่าน/โต๊ะ
ปลากะพงราดพริก
ปูน่ิมค่ัวพริกเกลือ 

หอยแมลงภู่ผัดพริกเผา
น ้าพริกกุ้งเสียบ

แกงส้มเนื อปลายอดมะพร้าว
เบือทอด   

ไก่ผัดเม็ดมะม่วง
กุ้งอบวุ้นเส้น

ข้าวสวย   ผลไม้รวม

ขึ นชื่อว่าของสดของอร่อยต้องที่นี่
ร้านต้นโอ๊ก ร้านอาหารสีขาววิวดี 
ทานอาหารไปชมบ่อกุ้งไปแบบเพลินๆ



หลังอาหารกลางวันน้าท่านเดินทางสู่ อ่าวปอ เพื่อเดินทางไปยัง 
เกาะนาคาใหญ่ โดยเรือสปีดโบ๊ท (ใช้เวลาประมาณ 10 นาที)
ที่สุดแห่งความทรงจ้าให้ท่านได้สัมผัสกลิ่นอายของธรรมชาติ
ที่มาพร้อมความหรูหราอย่างเหนือระดับ น้าท่านเช็คอิน  ณ
The Naka Island, a Luxury Collection Resort&Spa



ให้ท่านได้อิสระพักผ่อน ซึมซับกับความหรูหราของ
ที่พักและธรรมชาติอันสวยงามของเกาะนาคาใหญ่ 
พร้อมกิจกรรมจากทางโรงแรม 
กรุณาเลือกกิจกรรมล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 

- ท าอาหาร - เรียนนวดแผนไทย 
- มวยไทย - ไทชิ - ท าสปา
- เล่นคายัค - แพดเดิล บอร์ด - วินเซิร์ฟ

HOTEL
ACTIVITIES



บริการอาหารค่ า ณ TONSAI RESTAURANT(ภายในที่พัก)
บริการท่านด้วยเมนูอาหารสไตล์ตะวันตก
- PERUVIAN STYLE BEEF SALAD
- FETTUCCINE WITH RATATOUILLE
- AFFOGATO



THE NAKA ISLAND, A 
LUXURY COLLECTION 

RESORT & SPA, PHUKET

ที่พัก

หรือเทียบเท่า ห้อง Deluxe room ขนาด 46 ตร.ม.



DAY 2 วันท่ีสองของการเดินทาง
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพัก
ช่วงสายน าท่านเดินทางสู่เกาะภูเก็ตโดยเรือสปีดโบ๊ท
(ใช้เวลาประมาณ 10 นาท)ี
จากน้ันน าท่านเดินทางต่อเพื่อรับประทานอาหารโดย
รถตู้ Toyota Commuter นั่งคันละ 6-8 ท่าน



น้าท่านเดินทางโดยใช้รถตู้ Toyota Commuter 
ตลอดทั งวัน เนื่องจากเส้นทางไม่เหมาะแก่การเดินทางด้วยรถโค้ช

วันที่ 2 ของการเดินทาง 



บริการอาหารกลางวัน 
ณ ร้านอาหาร ตู้กับข้าว
อีกหนึ่งตัวแทนความอร่อยของ
ภูเก็ต ได้ทานอาหารพื นเมืองในตึก
ชิโน-โปรตุกีสแบบนี  จะท้าให้ท่านนึก
ถึงวันเก่าๆ

บริการท่านด้วยเมนูอาหารไทย
ข้าวตังหน้าตั้ง
ทอดมันปลา

คั่วกลิ้งคอหมูย่าง
แกงส้มปลากะพงใส่สับปะรด

น้ าพริกกุ้งเสียบ
หมูฮ้องภูเก็ต

ปลากะพงทอดน้ าปลา
กุ้งผัดกะปิสะตอ
ผลไม้รวม

TU KUB KHAO



จุดชมวิวเขารัง
น้าท่านเดินทางสู่ จุดชมวิวเขารัง 
อีกหนึ่งจุดชมวิวใกล้เมืองภูเก็ต มา
ที่ นี่ ท่ านจ ะ ได้พบกับวิ วทิ วทั ศน์ ที่
นอกจากจะมองเห็นเมืองภูเก็ตได้ทั ง
เมืองแล้วยังสามารถมองเห็นทะเล 
และเกาะรอบๆได้อีกด้วย



วัดใหญ่
ภูเก็ต

พระใหญ่ ภูเก็ต
น้าท่านสักการะ พระประจ าเมืองภูเก็ต ให้ท่านได้ตื่นตาตื่นใจกับ“พระพุทธมิ่งมงคล
เอกนาคคีรี” หรือ “พระใหญ่” ที่มีความสูงมากถึง 45 เมตร ประดิษฐานอย่างสง่า
งามอยู่ ณ พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด นอกจากจะได้สักการะองค์พระแล้วยังได้ชม
ทัศนียภาพอันงดงามของเมืองภูเก็ตอีกด้วย



น้าท่านเดินทางสู่ จุดชมวิวสามอ่าว จุด
ชมวิวยอดฮิตของภูเก็ต บนนี ท่านสามารถ
มองเห็น หาดกะตะน้อย อ่าวกะตะ และหาด
กะรน ซึ่งลักษณะจะเป็นโค้งเสี ยวพระจันทร์
ติดต่อกัน จึงเป็นที่มาของชื่อจุดชมวิว 
ใครที่ได้มาภูเก็ตต่างไม่พลาดที่จะมาเก็บภาพ
ที่นี่ไปอวดเพื่อนในโลกโซเชียล

จุดชมวิวสามอ่าว 



แหลมพรหมเทพ
น้าท่านเก็บภาพความประทับใจกับพระอาทิตย์ตก
ที่สวยท่ีสุดในประเทศไทย ณ “แหลมพรหมเทพ”

จุดที่จะเติมเต็มหัวใจของท่านให้พองโต 
จากนั นน้าท่านเดินทางสู่ร้านอาหาร



ค่ า บริการอาหารท่าน ณ กันเอง แอท เพียร์
บริการด้วยเซตเมนูส าหรบั 8 ท่าน/โต๊ะ

เบือทอด
ลูกชิ้นปาอันดามันลวกจิ้ม

น้ าพริกกุ้งเสียบ
ห่อหมกภูเก็ต
ไก่บ้านต้มเปรต
ปลามงเผา

หมูแช่น้ าปลาทอด
ผักเหมียงผัดไข่

ข้าวสวย
โอ๋เอ๋วแตงโม

DELICIOUS

DINNER

ร้านอาหารทะเลริมอ่าวฉลอง 
เปิดให้บริการความอร่อยมามากกว่า 

50 ปี มีเมนูขึ นชื่อเป็นอาหารทะเลเผา หลาย
คนถึงกับบอกว่าถ้ามาภูเก็ตแล้วไม่ได้มาทานที่นี่

ถือว่ามาไม่ถึงกันเลยทีเดียว

กันเอง@เพียร์



Deluxe Room (46 SQM)



บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
DAY 3

น าท่านออกเดินทางสู่ อ่าวฉลอง 
โดยรถโค้ชปรับอากาศ 40 ที่นั่ง

09.00 น. น าท่านออกเดินทางสู่ เกาะเฮ 
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง

อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเล่นน้ า
และด าน้ าดูปะการังรอบ ๆ เกาะ

HEYISLAND
วันท่ีสามของการเดินทาง



พาท่านออกสู่ทะเลด้วยเรือคาตามารัน 50 ที่นั่ง
บริการบนเรือ น ้าเปล่า น ้าอัดลม อุปกรณ์ด้าน ้าตื น เสื อชูชีพ

เพิ่มความมั่นใจด้วยประกันอุบัติเหตุทางน ้า



บริการอาหารกลางวัน ณ

Coral Beach Club

บริการด้วยเมนบูุฟเฟ่ต์
- ปลาสามรส    - กุ้งผัดน้ าพริกเผา
- ปลาหมึกทอดกระเทียม  - ต้มย าปลาน้ าใส
- ไก่ทอด     - ข้าวผัด      - ผลไม้ 

ร้านอาหารบนเกาะเฮกับบรรยากาศลมทะเลพัดเย็น ๆ 
คู่กับอาหารเลิศรสเหมาะแก่วันสบาย ๆ เป็นอย่างยิ่ง



RACHAISLAND

หาดทรายสีขาว มาพร้อมกับธรรมชาติอันสมบูรณ์
รอคอยให้ท่านไปค้นหา เกาะแห่งนี้ขึ้นชื่อเรื่องการด าน้ าที่
สวยท่ีสุดแห่งหนึ่งของภูเก็ต ใครที่ได้มาก็ต้องห้ามพลาด

13.00 น. น าท่านเดินทางสู่ เกาะราชา
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง

15.00 น. น าท่านออกเดินทางกลับสู่ อ่าวฉลอง
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง
จากนั้นน าท่านเดินทางกลับสู่ที่พักเพ่ือเตรียมตัว
ส าหรับปาร์ตี้
*เวลาที่ระบุเป็นเพียงเวลาโดยประมาณเท่านั น*



SUNSET DINNER PARTY



เติมความน่ารักภายในงาน ด้วยซุ้มการแต่งหน้าด้วยกากเพชร หรือสติ๊กเกอร์

สามารถเลือก 1 ธีมปาร์ตี้
- HAWAII ON THE BEACH
- WONDERFUL OF SOUTHSIDE



HAWAII PARTY ON THE BEACH

ขอเรียนเชิญทุกท่านแต่งกาย
ด้วยชุดฮาวายเพื่อให้เข้ากับ
บรรยากาศยามเย็นสบายๆ 

ณ ริมชายหาด

THEME: HAWAII



การแสดงโชว์

HAWAII DANCE
เปิดภาพความประทับใจด้วยการแสดงระบ าฮาวายสุดเร้าใจ 

ท าให้ท่านรู้สึกเหมือนอยู่บนเกาะฮาวายอย่างไรอย่างนั้น
ให้ท่านได้สัมผัสถึงความพริ้วไหวและสนุกสนานของระบ าชนิดนี้



การแสดงโชว์
FIRE SHOW

ให้ท่านได้ตื่นตาตื่นใจกับการแสดงโชว์กระบองไฟ
ชนิดที่ว่าไม่อยากจะพลาดกระพริบตาแม้แต่วินาทีเดียว



WONDERFUL
OF SOUTHSIDE

การรวมสีสันแห่งภาคใต ้ทั้งดนตรีและการแสดง
ที่จะสร้างความสนุกให้กับทุกทา่น

เปิดโชว์ด้วยความสวยงาม ของโชว์ที่จะต้อนรับทุกทา่นเข้า
งานปาร์ตีสุ้ด EXCLUSIVE กับ “โชว์ไข่มุกอันดามัน”



เพิ่มเติมบรรยากาศยามค่ าคืนด้วยวงดนตรี ที่จะมา
ร้อง เล่น และสร้างความสนกุสนานให้ตลอดทั้งคืน

ต่อด้วยความสนุกจากเสียงเพลง และ ดนตรีภาคใต้ กับ
การแสดงลิเกฮูลู หรือ ดีเกฮูลู ที่จะชวนให้ทกุท่านร่วม
ตบมือเข้าจังหวะไปพร้อม ๆ กัน 



LOCATION: ANADAMAN SUNSET DECK

บริการอาหารค่ าด้วย
เซตเมนูอาหารไทยส าหรับ 8 ท่าน/โต๊ะ

ปูจ๋า – กระทงทองเมี่ยงทูน่า – ทอดมันปลา
โป๊ะแตกทะเล – แกงเขียวหวานกุ้ง 

ไก่ผัดยอดมะพร้าว – ปลากะพงสามรส
ผัดผักบุ้งไฟแดง - ขนมสังขยา



Deluxe Room (46 SQM)



บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

DAY 4
วันท่ีสี่ของการเดินทาง

อิสระพักผ่อนให้ท่านได้รีเฟรชตัวเองจากงานปาร์ตี้เมื่อคืน...



จากนั นน้าท่านเดินทางสู่ วัดฉลอง โดยรถโค้ช 40 ที่นั่งวัดคู่บ้านคู่เมืองชาวภูเก็ต มีจุดเด่นอยู่ที่พระมหา
เจดีย์ พระจอมไท เป็นเจดีย์หินอ่อนสวยงามภายในเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ด้านบนสามารถชมวิวได้ 
360 องศา นอกจากนั นยังให้ท่านได้สักการะหลวงพ่อแช่ม เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคล

วัดฉลอง



น้าท่านเดินทางสู่ ย่านเมืองเก่าภูเก็ต โดยรถโค้ชปรับอากาศ 40 ที่นั่ง ที่เต็มไปด้วยอาคารสไตล์ชิโน-โปร
ตุกีสตลอดสองฝั่งถนน ถือเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของที่นี่ นอกจากนี ยังมีร้านอาหารอร่อย 
ร้านกาแฟและร้านค้าขายของที่ระลึก ให้เที่ยว ช้อป กิน ใช้ ได้อย่างเพลิดเพลิน นับเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์ค
ส้าคัญของภูเก็ตที่ห้ามพลาด จากนั นน้าท่านเดินทางต่อเพื่อรับประทานอาหารกลางวัน



เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน 

ณ ภัตตาคารอาหาร ระย้า 
ด้วยเมนูพื้นเมือง

อร่อยเด็ดกับเมนู ใบเหลียงผัดไข่, แกง
ส้มปลากับโชน, คั่วกลิ้งหม,ู 
เส้นหมี-่แกงเนื้อปูใบชะพลู, 
น้ าพริกกุ้งเสียบ, หมูฮ่อง, 

LOCAL PHUKET CUISINE

บริการด้วยเซตเมนูส าหรับ 8 ท่าน



ถึงเวลาหาของฝากน าไปมอบให้กับ

“คนที่คุณรัก”
--- ของน่าซื้อ ของดีเมืองภูเก็ต ---

น้าท่านเดินทางสู่ร้านของฝาก ให้ท่านได้เลือกซื อ
ของดีของเด่นเมืองภูเก็ต (สินค้าแนะน้าน ้าพริก
กุ้งเสียบ และขนมเต้าส้อ) ที่ใครได้ลิ มลองก็ต้อง
ติดใจ ณ ร้านแม่จู้ของฝาก
จากนั นน้าท่านเดินทางสู่สนามบินภูเก็ต



14.20 น. น าคณะท่านเดินทางสู่ สนามบินภูเก็ต
16.25 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ไทยสมายล์ เที่ยวบินที่ WE216
17.50 น. คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ



อัตราค่าบริการเริ่มต้น
ประเภทผู้เดินทาง

อัตราค่าบริการทัวร์ (เริ่มต้น) ท่านละ

20 ท่าน
ผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่ (พักเด่ียว) จ่ายเพิ่ม

38,900.-
6,500.-

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป –กลับชั นประหยัด ตามเส้นทาง และ สายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ พร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
2. ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือระดับเดียวกัน 
3. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
4. ค่ามัคคุเทศก์ที่คอยอ้านวยความสะดวกให้กับท่านในตลอดการเดินทาง
5. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 1,000,000.- บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว  อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

**อัตราค่าบริการดังกล่าว เป็นอัตราบริการเริ่มต้น... กรุณาแจ้งวันที่การเดินทางและจ านวนผู้เดินทางอีกครัง้ เพ่ือจัดท าใบเสนอราคา**



• ผู้โดยสาร 20 ท่าน/คัน
• เบาะหนังจ านวน 40 ที่นั่ง
• ทีวี LCTV
• อุปกรณC์D/DVD
• ระบบ True Vision / Live TV
• บริการคนขับรถ
• ฟรีไวไฟ

บริการรถโค้ช 40 ท่ีน่ัง



เงื่อนไขการช าระเงิน : ส้าหรับการจอง กรุณาช้าระมัดจ้า ท่านละ 50 เปอร์เซนต์ของค่าบริการทัวร์

- ช้าระยอดมัดจ้า โดยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต ผ่านทางหน้าเวปไซต์ www.leelawadee.holiday
- ช้าระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม บริษัทลีลาวดี ฮอลิเดย์ จ ากัด
- ช้าระโดยเงินสด
- ช้าระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร (กรุณาแฟกซ์ใบน าฝากมายังเบอร์ Fax. 02-664-0023)

ชื่อบัญชี บริษัท ลีลาวดี ฮอลิเดย์ จ ากัด ธนาคารกสิกรไทย 
บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 639 - 1 - 00265 - 5

“การจ่ายส่วนที่เหลือ” กรุณาช้าระยอดทั งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันก่อนเดินทาง

การยกเลิก : 
กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันท้าการ มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจ า
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันท้าการ ทางบริษัทฯ มีความจ าเป็นต้องหัก 50% ของอัตราค่าบริการ
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันท้าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด



หมายเหตุและเงือ่นไขในการรบับรกิาร
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่เคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที่รังเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่มสุราบนรถ, ก่อ

เสียงร้าคาญรบกวนผู้อื่น, หรือพยายามสร้างความวุ่นวายในคณะทัวร์ ฯลฯ ทั งนี เพื่อความสุขของคณะผู้เดินทางส่วนใหญ่

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน ทั งนี เพื่อความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและทารกในครรภ์

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอื่นเพื่อไปท้างาน หรือเพื่อการอื่นใดอันมิใช่การท่องเทีย่ว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่ต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพ่ือหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะบางเส้นทาง
อาจไม่สะดวกในการเดินทางส้าหรับท่านที่ต้องใช้รถเข็น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่มีเด็กทารกอายุต่้ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้วย (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ 
ต้องกราบขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผู้เดินทางท่านอื่น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทัวร์หรือบางเส้นทาง ยกเว้นทัวรค์ณะส่วนตัว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านที่จองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช้าระเงินมัดจ้าภายในระยะเวลาที่ก้าหนด ให้แก่ลูกค้าท่านต่อไปที่แจ้งชื่อรอไว้ ทั งนี เพื่อประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทางท่านอ่ืน

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต้่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทัวร์อื่นทดแทนหาก
ท่านต้องการ

• ในกรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินค่าใช้จ่าย 
โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 21 วัน ขอหักร้อยละ 50 ของอัตราค่าบริการ

หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วัน ขอหักร้อยละ 100 ของอัตราค่าบริการ



• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าในทุกกรณี หากมีการย่ืนวีซ่าแล้ว

• ในกรณีที่ท่านขอเปลี่ยนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทันภายในก้าหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่าและค่าเปลี่ยนช่ือต๋ัวเครื่องบินเท่านั น เว้นแต่
ต๋ัวเครื่องบินที่ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนช่ือหรือคืนต๋ัว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการท่ีท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเน่ืองมาจากเหตุผลส่วนตัวของท่านผูเ้ดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง, พกพาสิ่งของผิดกฎหมาย หรือมีความ
ประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงการท่ีมิได้เดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเท่ียวบิน

• ส้าหรับท่านผู้เดินทางท่ีประสงค์จะซื อตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ ) หรือด้าเนินการใด ๆ ท่ีก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน เพื่อขอค้ายืนยันส้าหรับการออกเดินทางของทัวร์
นั นๆ หากท่านผู้เดินทางซื อตั๋วหรือช้าระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดังกล่าว แล้วต่อมาทัวร์นั น ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบส้าหรับค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ น

• บริษัทฯ จะส่งก้าหนดการท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเห็นว่ารายการท่องเที่ยวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปลี่ยนแปลงของโรงแรมท่ีพัก 
หรือการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวใด ๆ  ท่านมีสิทธิ์ขอยกเลิกการเดินทางได้เป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า 5 วัน หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็น
ยุติ เว้นแต่ ในกรณีที่เกิดเหตุจ้าเป็นหรือสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบัติเหต,ุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงไฟนอล
โปรแกรมตามความเหมาะสม ทั งนี เพื่อค้านึงถึงความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้มากท่ีสุด

• สถานท่ีท่องเที่ยวท่ีระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานท่ีท่องเที่ยวดังกล่าวปิดท้าการ  บริษัทฯ จะคืนเงินค่าเขา้ชมให้แก่ท่านตามท่ีระบุไว้ในเอกสารของสถานท่ีนั น ๆ หรือจะสลับปรับเปลี่ยนรายการเพ่ือให้ท่าน
สามารถเข้าชมได้   แต่ในกรณีที่มีเหตุล่าช้าหรือเหตุอื่นใดเกิดขึ นระหว่างการเดินทางท้าให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานท่ีท่องเที่ยวดังกล่าวได้ โดยมิใช่ความผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่าน

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดขึ นแก่ทรัพย์สินของท่าน อันเน่ืองจากการโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัวนักท่องเที่ยวเอง

• ของก้านัลต่าง ๆ ท่ีบริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ามี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงินได้ โดยท่านสามารถเลือกใช้ของก้านัลดังกล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกับคณะทัวร์หรือไม่ก็ได้ตามอัธยาศัย

• ต้าแหน่งท่ีน่ังบนเคร่ืองบินเป็นไปตามเง่ือนไขตั๋วเครื่องบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือกต้าแหน่งท่ีน่ังได้เอง ทั งนี บริษัทฯ จะพยายามจัดท่ีน่ังให้แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดีท่ีสุดภายใต้
ลักษณะต้าแหน่งท่ีน่ังแบบหมู่คณะท่ีสายการบินจัดให้มา

• บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีที่ได้ให้บริการแก่ท่านผู้เดินทางท่ีเชื่อม่ันในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งประสงค์จะเดินทางไปท่องเที่ยวพกัผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวันนธรรมของประเทศท่ีท่านได้เดินทางไป

• เมื่อท่านจองทัวร์และช าระมัดจ าแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจ้งแล้วข้างต้น


