
LEELA CHARMING NAKHON SI THAMMARAT 



แรงศรัทธา...ไหว้ขอพรไอ้ไข่ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร สูดอากาศดี...หมู่บ้านคีรีวง 

ลีลาวดี ฮอลิเดย์ สนับสนุนการท่องเท่ียวไทยแบบ New Normal
การันตีมาตรการบริการอย่างปลอดภัยด้วยตราสัญลักษณ์เครื่องหมาย SHA พาท่านเยือน นครศรีธรรมราช 3วัน2คืน

สักการะไหว้ขอพรไอไ้ข้ เสริมโชคลาภ ความร่่ารวย ชมความงามวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร สูดอากาศบริสุทธิ์ที่หมูบ่้านครีีวง
พร้อมเปิดประสบการณ์ การเดินทางด้วยลีลา…ที่เป็นตัวคุณ 



- การตรวจวัดอุณหภูมิ เจ้าหน้าที่จากทางบริษัททุกท่าน รวมทั้งมัคคุเทศก์ คนขับรถ และ STAFF
เพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยดา้นสุขภาพ แก่ผู้เดินทาง

- เพิ่มการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเริ่มการเดนิทางทุกวัน
- ระหว่างการปฎิบัติงาน เจ้าหน้าที่ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดการท่างาน
- จัดเวลาท่าความสะอาดยานพาหนะทุก ๆ วันตลอดการเดินทาง

(การเช็ดเบาะด้วยแอลกอฮอล์, เก็บขยะ และฉีดพ่นสเปรย์ท่าความสะอาด)
- บริการหน้ากากอนามัยแบบใช้แล้วทิ้งตลอดการเดินทาง
- บริการเจลแอลกอฮอล์ส่าหรับล้างมือบนยานพาหนะ

มาตรการการป้องกัน COVID-19 



NEW NORMAL SERVICE



ต้อนรับทุกท่าน 
พร้อมเจ้าหน้าที่ดูแลอ่านวยความสะดวก

• บริการมัคคุเทศก์  1 ท่าน 
• บริการเจ้าหน้าที่ต้อนรับคอยอ่านวยความสะดวก ณ สนามบินจ่านวน 1 ท่าน 



05.00 น. ลีลาวดี ฮอลิเดย์ เรียนเชิญท่านที่จุดนัดพบ  
ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ROW C ใกล้ประตู
ทางเข้าหมายเลข 2 พบกับเจ้าหน้าที่ดูแลความพร้อม
ด้านเอกสาร รวมถึงส่งท่านเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งความสุข

07.00 น. ออกเดินทางสู่… จังหวัดนครศรีธรรมราช
โดยสายการบนิไทยสมายล์ เที่ยวบินที ่WE233

08.30 น. เดินทางถึง… สนามบินนครศรธีรรมราช
หลังหลังรับสัมภาระแลว้ 
น าท่านเดินโดยรถตู้ COMMUTER...

วันแรกของการเดินทาง



ความเชื่อ...แรงศรัทธา 
น่าท่านสักการะ วัดเจดีย์หรือวัดไอ้ไข่ เคยเป็นวัดร้างที่เชื่อกันว่า
สร้างมาเป็นเวลานับ 1,000 ปี มีเพียงเจดีย์โบราณเก่ารกร้างอยู่

ตรงบริเวณที่ก่าลังสร้างโบสถ์ในปัจจุบัน จนเมื่อประมาณ
พ.ศ.2500 มีการบูรณะวัดเจดีย์ขึ้นมาใหม่ มีพระเข้ามาอยู่ประจ่า
เป็นที่ปฏิบัติศาสนกิจของชาวบ้านใกล้เคียง และเป็นที่ประดิษฐาน
ของ “พ่อท่าน” พระพุทธรูปเก่าแก่ที่อยู่มาตั้งแต่ยังป็นวัดร้าง     
ไอ้ไข่วัดเจดีย์ คือรูปไม้แกะสลักของเด็กชายอายปุระมาณ 9 -10 
ขวบ ตั้งอยู่ในศาลาในวัดเจดีย์เชื่อกันว่าเป็นวิญญาณศักดิ์สทิธิ์ที่
สถิตย์อยู่ ณ วัดแห่งนี้เป็นที่เคารพสักการะของชาวบ้านตั้งแต่ใน

ละแวกใกล้วัดไปจนถึงต่างจังหวัดในแถบภาคใต้ จากศรัทธาที่เชื่อกัน
ว่า“ขอได้ไหว้รับ” โดยเฉพาะโชคลาภ และการค้าขาย 

***บริการปะทัดไหว้ไอ้ไข่***  



(กลางวัน)

ขอต้อนรับ
แขกบ้าน...แขกเมือง 

ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 

สิชล ซีฟู้ด ร้านอาหารทะเล 
ในหมู่บ้านชาวประมง

บริการทา่นดว้ย ต้มสม้ปลากระบอก, 
กุ้งราดซอสมะขาม, ย าไขป่,ู น  าพรกิไขปู่
กรรเชยีงปนูิง่, ปลากระพงทอดน  าปลา
ข้าวสวย



หินงามรางทัด ชายหาดที่เต็มไปด้วยก้อนหินทรงแปลกตาและ
ที่มาของชื่อสถานที่แห่งนี้ เป็นเพราะบนแผ่นหินจะมีเส้นตรง

หลายเส้นพาดตลอดแนว เหมือนกับการใช้ รางทัด เคร่ืองมือ
ก่อสร้างมาขีดเส้นใต้  แนวหินปูนขนาดใหญ่ที่ทอดตัวยาวลง   

ไปในทะเล เป็นอีกหนึ่งจุดที่ไม่ควรพลาด

หินงามรางทัด

จุดชมวิวบริเวณอนุสรณ์สถานพลายจ่าเริญ 
“พลายจ่าเริญ” (คชานุสรณ์) ช้างแสนรู้คู่บ้านคู่เมือง
นครศรีธรรมราช ช้างคู่บารมีของเจ้าพระยานครฯ 

ที่เกิดและมีชีวิตอยู่ในเมืองนครศรีธรรมราช 
ช่วงรัชกาลที่ 3 จนถึงรัชกาลที่ 7 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

จุดชมวิวเขาพลายด่า 



Dinner on the beach

ค่่า บริการอาหารท่าน ณ ภัตตาคาร ฮูล่าบีชคลับ 



โรงแรมที่พัก รับรองท่านและคนพิเศษ ณ … 

KHANOM BEACH 
RESORT AND SPA
หรือเทียบเท่า 



วันที่สองของการเดินทา

น่าท่านเยี่ยมชม... ตลาดปลายทอน
เช้า บริการอาหารท่าน ณ โรงแรมที่พัก

ไฮไลท์ของที่นี้... ตลาดเช้า       
ขายอาหารทะเล แบบสด ๆ จากเรือประมง

ของชาวบ้านปลายทอน 



จากนั้นน่าท่านสู่ "สะพานไม้อ่าวเตล็ด" เป็นสะพานไม้     
ยื่นออกไปในทะเล ส่าหรับลงเรือไปชมโลมาสีชมพู สามารถ
ชมวิวทิวทัศน์รอบอ่าวได้อยา่งสวยงาม โอบล้อมด้วยภูเขา

และเกาะต่าง ๆ นักท่องเที่ยวจึงนิยมมาถา่ยรูป

ถ่ายรูปสวย ณ สะพานไม้กลางทะเล 

น่าท่านลงเรือหางยาว เพื่อ ชมปลาโลมาสีชมพู ถือเป็น
ประสบการณ์หาที่อื่นไม่ได้ในประเทศไทย จากนั้นชม หินพับผ้า เป็น
ปรากฏการณ์ ทางธรณีวิทยามีลักษณะเหมือนเป็นแผ่นหินท่ีทับซ้อน

เรียงกันเป็นชั้น ๆ สูงขึ้นไป



เที่ยง บริการอาหารท่าน ณ ภัตตาคารครัวตังเก 

ครัวตังเกโดดเด่นในด้านความ สด อร่อย ของอาหารทะเล ซึ่งส่งตรงมาจากเรือประมงหรือเรือตังเกของทางร้านนั่นเอง ...



Time To Relax With Nature

สวนตาสรรค์
สปาปลาตอด ในบรรยากาศธรรมชาติ

จากนั้นน าท่านสู่ สวนตาสรรค์ สถานที่
ท่องเที่ยวอันซีน ที่ท่านจะได้มาพักผ่อน 
ฟอกปอด สูดอากาศดีดี พร้อมเอาเท้า
จุ่มน้ าแช่ล าธารเย็น ๆ นั่งมองฝูงปลา
แหวกว่าย ให้ปลาตอดเท้า ท่ามกลาง
ธรรมชาติเขียวชอุ่ม



กราบไหว้ 

น่ า ท่ า น เ ดิ น ท า ง สู่  วั ดพร ะ มห า ธ าตุ
วรมหาวิหาร หรือ ที่ชาวนครเรียกว่าวัดพระ
ธาตุ โบราณสถานสถานที่ศักดิ์สิทธ์ิ และเป็น มิ่งขวัญ
ชาวเมืองนครศรีธรรมราชตลอดจนพุทธศาสนิกชน
ทั้งหลาย สัญลักษณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชที่รู้จักกัน
แพร่หลายก็คือ พระบรมธาตุเจดีย์ซึ่งตั้งอยู่ภายในวัดพระ
มหาธาตุวรมหาวิหาร เนื่องจากเป็นที่บรรจุพระบรม
สารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า ปัจจุบันกรมศิลปากรได้
ประกาศจดทะเบียนวัดพระมหาธาตุเป็นโบราณสถาน 
นับเป็นปูชนียสถานที่ส่าคัญที่สุดแห่งหนึ่งของภาคใต้

สักการะ ...



ค่่า บริการอาหารท่าน 
ณ ภัตตาคารครัวนายหนัง

ครัวนายหนัง เป็นร้านอาหารบรรยากาศ
สบาย ๆ  ใช้วัตถุดิบอาหารสดใหม่ทุกวัน 
รสชาติอร่อยถูกปากแน่นอน เสิร์ฟท่าน

ด้วยเมนู อาหารพื้นบ้านภาคใต้แท้ 



โรงแรมที่พัก 
รับรองท่านและคนพิเศษ ณ … 

Nakhon Si Thammarat
GRAND FORTUNE HOTEL 

หรือเทียบเท่า 



วันที่สามของการเดินทาง
เช้า บริการอาหารท่าน 

ณ โรงแรมที่พัก

เสน่ห์ของบ้านคีรีวงที่เป็นที่กล่าวขานใน
หมู่นักท่องเที่ยว นั่นคือความสงบและ
ความเงียบ การสัมผัสวิถีชีวิตแบบชนบท 
อิ่มไปกับบรรยากาศหมู่บ้านกลางหุบเขา 
ฟังเสียงน้ าไหล ผ่านแก่งหินต่าง ๆ ไหล
รวมเป็นแม่น้ าสายเล็ก ๆ ผ่านกลาง
หมู่บ้าน จนกลายเป็นชุมชนต้นแบบในการ
จัดการธุรกิจท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จนได้รับ
รางวัลยอดเยี่ยมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
(Thailand Tourism Awards) ประจ าปี 
2541 ประเภทเมืองและชุมชน

หมู่บ้านคีรีวง

โอโซนเมืองใต้ ที่เที่ยวนครศรีธรรมราช

กับเสน่ห์ที่คุณต้องหลงรัก ... 



เที่ยง บริการอาหารทา่น 
ณ ภัตตาคาร
The Kiriwong Valley Villas & Restaurant

ร้านท่ามกลางหุบเขาตั้งอยู่บน
เชิงเขาทางเข้าหมู่บ้านคีรีวง 
ร้ านตกแต่สวยงาม เข้ ากั บ
บรรยากาศธรรมชาติเหมาะกับ
การพาครอบครัวมานั่งทาน



สะพานข้ามแม่น้่าบ้านคีรีวง ถ้่าน้่าวังศรีธรรมโศกราช หนานหินท่าหา ลานสกา

สะพานแขวนท่าหา น้่าตกวังไม้ปัก อุทยานแห่งชาติเขาหลวง

Recommended Attractions Kiriwong



น าท่านเดินทางกลบัเข้าสู่ อ าเภอเมือง เพื่อทานอาหารเย็น 
เย็น บริการอาหารเยน็ ณ ร้านชาวเรือ 

บริการท่านด้วย แกงส้มปลาจาละเม็ด, ปลาทรายทอดขมิ น,
หมูกรอบทอดน  าปลา, ผัดผักรวมมิตร, กุ้งผัดเคย, 
คั่วกลิ งหมู, ข้าวสวย 

จากนั้นน่าท่านเดินทางสู่ ... สนามบินนครศรีธรรมราช 

19.00 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ไทยสมายล์ 
เที่ยวบินที่ WE236 

20.25 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
พร้อมความประทับใจ



ประเภทผู้เดินทาง
อัตราค่าบริการส่าหรับจ่านวนผูเ้ดินทาง (ราคาต่อท่าน)

6 ท่าน (ราคาเริ่มต้นตอ่ท่าน)
ผู้ใหญ่ 27,900.-
พักเด่ียว เพิ่ม 6,400.-

อัตราค่าบริการ 

อัตราค่าบรกิารส าหรับจ านวนผูเ้ดินทาง 6 ท่าน บริการท่านดว้ยรถตู้ COMMUTER
หากมีจ านวนผูเ้ดินทางไมค่รบตามก าหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงคา่บรกิาร

**อัตราค่าบริการดังกล่าว เป็นอัตราบริการเริ่มต้น...กรุณาแจ้งวันที่การเดนิทางและจ่านวนผู้เดินทางอกีครัง้ เพ่ือจัดท่าใบเสนอราคา**



อัตราค่าบริการนี รวม
1. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป –กลับชั นประหยัด ตามเส้นทาง และ สายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ พร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
2. ค่าท่ีพัก ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือระดับเดียวกัน
3. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
4. ค่ามัคคุเทศก์ที่คอยอ านวยความสะดวกให้กับท่านในตลอดการเดินทาง
5. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 1,000,000.- บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์

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



เงื่อนไขการช่าระเงิน
- “การจอง” กรุณาช าระมัดจ า 50 เปอร์เซนต์ของราคาทัวร์
- ช าระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม บริษัท ลีลาวดี ฮอลิเดย์ จ่ากัด
- ช าระโดยเงินสด
- ช าระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร  (กรุณาแฟกซ์ใบน่าฝากมายังเบอร์ Fax. 02-6640023)
- ชื่อบัญชี บริษัท ลีลาวดี ฮอลิเดย์ จ่ากัด ธนาคารกสิกรไทย

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

การยกเลิก : 
- กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 40 วันท าการ มิฉะน้ัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินมัดจ่า
- กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันท าการ ทางบริษัทฯ มีความจ่าเป็นต้องหัก 50% ของอัตราค่าบริการ
- กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด



หมายเหตแุละเงือ่นไขในการรบับรกิาร

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่เคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที่รังเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่มสุราบนรถ, ก่อเสียงร าคาญ
รบกวนผู้อ่ืน, หรือพยายามสร้างความวุ่นวายในคณะทัวร์ ฯลฯ ทั งนี เพื่อความสุขของคณะผู้เดินทางส่วนใหญ่

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน ทั งนี เพื่อความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและทารกในครรภ์

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอ่ืนเพื่อไปท างาน หรือเพื่อการอ่ืนใดอันมิใช่การท่องเที่ยว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่ต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการ
เดินทางส าหรับท่านที่ต้องใช้รถเข็น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่มีเด็กทารกอายุต่ ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้วย (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัย
เพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผู้เดินทางท่านอื่น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทัวร์หรือบางเส้นทาง ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านที่จองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช าระเงินมัดจ าภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้แก่ลูกค้าท่านต่อไปที่แจ้งชื่อรอไว้ ทั งนี เพื่อประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทางท่านอ่ืน

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทัวร์อ่ืนทดแทนหากท่านต้องการ

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

• ในกรณีที่ท่านขอเปลี่ยนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทันภายในก าหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าและค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเครื่องบินเท่านั น เว้นแต่ตั๋ว
เครื่องบินที่ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อหรือคืนตั๋ว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าในทุกกรณี หากมีการยื่นวีซ่าแล้ว



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

• ส าหรับท่านผู้เดินทางที่ประสงค์จะซื อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ ) หรือด าเนินการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน เพื่อขอค ายืนยันส าหรับการ
ออกเดินทางของทัวร์นั นๆ หากท่านผู้เดินทางซื อตั๋วหรือช าระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดังกล่าว แล้วต่อมาทัวร์นั น ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบส าหรับค่าใช้จ่าย
ที่เกิดขึ น

• บริษัทฯ จะส่งก าหนดการท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเห็นว่ารายการท่องเที่ยวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปลี่ยนแปลง
ของโรงแรมที่พัก หรือการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวใด ๆ  ท่านมีสิทธิ์ขอยกเลิกการเดินทางได้เป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า 5 วัน หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ 
ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ ในกรณีที่เกิดเหตุจ าเป็นหรือสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ  
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั งนี เพื่อค านึงถึงความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ได้มากที่สุด

• สถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวปิดท าการ  บริษัทฯ จะคืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่านตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่นั น ๆ หรือจะสลับปรับเปลี่ยน
รายการเพื่อให้ท่านสามารถเข้าชมได้   แต่ในกรณีที่มีเหตุล่าช้าหรือเหตุอื่นใดเกิดขึ นระหว่างการเดินทางท าให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวได้ โดยมิใช่ความผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่
คืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่าน

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดขึ นแก่ทรัพย์สินของท่าน อันเนื่องจากการโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัวนักท่องเที่ยวเอง

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

• ต าแหน่งที่นั่งบนเครื่องบินเป็นไปตามเงื่อนไขตั๋วเครื่องบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือกต าแหน่งที่นั่งได้เอง ทั งนี บริษัทฯ จะพยายามจัดที่นั่งให้แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสม
ให้ดีที่สุดภายใต้ลักษณะต าแหน่งที่นั่งแบบหมู่คณะที่สายการบินจัดให้มา

• บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีที่ได้ให้บริการแก่ท่านผู้เดินทางที่เช่ือมั่นในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งประสงค์จะเดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ท่านได้
เดินทางไป

• เมื่อทา่นจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถงึทา่นยอมรบัในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯ แจ้งแล้วขา้งตน้


