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LEELA

เดินทางได้ทุกวัน ตั้งแต่เดือน 
ธันวาคม 2564 - มกราคม 2565



- 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 



NEW NORMAL SERVICE



ต้อนรับทุกท่าน 
พร้อมเจ้าหน้าที่

คอยดูแลอ านวยความสะดวก

• บริการมัคคุเทศก์ 1 ท่าน ต่อ รถตู้ 1 คัน



05.30 น.  ลีลาวดี ฮอลิเดย์ เรียนเชิญท่านท่ีจุดนัดพบ  
ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ROW C ใกล้ประตู
ทางเข้าหมายเลข 2 พบกับเจ้าหน้าท่ีดูแลความพร้อมด้าน
เอกสาร รวมถึงส่งท่านเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งความสุข

07.55 น.  น าท่านเดินทางสู่ เชียงราย โดยเท่ียวบินท่ี WE 130 
09.20 น.  เดินทางถึง สนามบินเชียงราย หลังจากรับสัมภาระ

เรียบร้อยแล้ว

... เข้าสู่ห้วงเวลาแห่งความสุขอย่างสมบูรณ์แบบ
บินลัดฟ้าด้วยสายการบนิ 

1DAY
Thai Smile

น าท่านเดินทางโดยรถ COMMUTER 2020 ส าหรับ 9 ที่นั่ง
และระหว่างการเดินทางทุกท่านจะสนุกไปกับกิจกรรมจากมัคคุเทศก์



วัดที่สวยงามตั้งอยู่บนเขา และมีเนินเขารายรอบวดัสามารถเห็นวิวทวิทัศน์ทีส่วยงามสิ่งทีโ่ดดเด่นของวดันี ้คือ ” พบโชคธรรมเจดีย์”   
ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สูงถึง 9 ชั้น รูปทรงแปลกตาลักษณะเป็นทรงแหลม ศิลปะจีนผสมล้านนา หลังคาสีแดงมีรูปปั้นมังกรทอดยาวทัง้สองข้าง
บันได ล้อมรอบด้วยเจดยีเ์ล็ก 12 ราศี  วัดห้วยปลากั้ง เป็นวัดซึ่งชาวบ้านนับถือและเชื่อกันว่าหากใครได้มาเยือนจะหมอืนกับได้ขึ้นสวรรค์ 
ภายในเจดีย ์ประดิษฐานพระพุทธรูปและพระอรหันตต์่างๆ ภายในเจดีย์เปน็ทีป่ระดิษฐานเจ้าแม่กวนอมิแกะสลักจากไม้จนัทร์หอมองคใ์หญ่

HUAY PLA KANG
TEMPLEวัดห้วยปลากั้ง 



เอกโอชา
บริการอาหารกลางวนั ณ ร้าน บริการอาหารท่านด้วยเมนู 

- ปีกไก่เหล้าแดง - หมูผัดเปรี้ยวหวาน
- แกงส้มแป๊ะซะปลาช่อน - แกงเผ็ดเป็ดย่าง
- เย็นตาโฟต้มย าทะเลหม้อไฟ - หอยจ้อทอด
- ผลไม้รวม



น ำทกุทำ่นเดนิทำงสู ่คุ้มดอยดินแดง ส ำหรับใครที่
หลงไหลในเครื่องปั้นดินเผำ หรืองำนเซรำมิก มำเที่ยว คุ้ม
ดอยดินแดง ไม่มีผิดหวัง ก่อตั้งขึ้นโดยอำจำรย์สมลกัษณ์ 
ปันติบุญ ศิลปินเซรำมิกชำวเชียงรำย ผู้สร้ำงสรรค์งำน
ปั้นดิน ให้กลำยเป็นงำนศลิปะ จุดเด่นคือ ใช้ส่วนผสมจำก
วัตถุดิบธรรมชำตใินทอ้งถิ่น โดยเฉพำะสีและพื้นผิวมีควำม
โดดเด่นเป็นศิลปะร่วมสมยั สำมำรถน ำไปตกแตง่บ้ำนได้
อย่ำงไม่เคอะเขิน คุ้มดอยดินแดง เป็นทั้งบ้ำน สตูดิโอ 
โรงงำน ห้องจัดแสดงสินคำ้ประเภทตกแตง่ และโชว์รูม
จ ำหน่ำยสินค้ำ นอกจำกนีย้ังมกีำรสำธติกำรท ำ
เครื่องปั้นดินเผำ เรำจะได้เห็นทุกขั้นตอนของงำนปัน้ ว่ำ
กว่ำจะออกมำแต่ละชิ้นเนี่ย ต้องใช้ควำมพยำยำมขนำดไหน 
รวมถึงมีมุมกำแฟ ส ำหรับคอกำแฟทั้งหลำย ได้นั่งจิบชิลๆ
ใต้เงำไม้ ชิมเบเกอรี่เพลินๆ และชื่นชมงำนศลิปะไปพลำงๆ



BAAN DAM

น าท่านเดินทางสู่ บ้านด า หรือ พิพิธภัณฑ์บ้านด า
สร้างข้ึนโดย อ.ถวัลย์ ดัชนี ศิลปินแห่งชาตทิี่มฝีีมือ
ทางด้านจิตรกรรม ปฏิมากรรม ได้สร้างงานด้านศิลปะ
ไว้มากมาย ทั้งทางด้านภาพเขียนและ ด้านปฏิมากรรม
หลายชิ้น ซึ่งบ้านด าเปิดให้นกัทอ่งเที่ยวไดเ้ข้ามาสมัผัส
ความงามของศิลปะที่แตกตา่งไม่เหมอืนใคร  ลักษณะ
ของบ้านด าจะเป็นกลุ่มบ้านสร้างดว้ยศลิปะแบบล้านนา 
ทุกหลังทาดว้ยสดี า ซึ่งเป็นที่มาของค าวา่ “บ้านด า” ซึ่ง
เป็นสีที่ อ. ถวัลย์โปรดปราน ในบ้านแต่ละหลังจะประดับ
ด้วยไม้แกะสลักที่มลีวดลายงดงาม นอกจากไม้แกะสลัก
แล้วยังประดับด้วยเขาสัตว ์เช่น เขาควาย เขากวาง และ
ยังมีกระดูกสัตว์ เช่น กระดูกช้าง เป็นต้น

พิพิธภัณฑ์บ้านด า



ผามไส้อั่ว
บริการอาหารค่ า ณ ร้าน 

ร้านอาหารเหนือ ตกแต่งสไตล์ล้านนาร่วมสมัย ชิมไส้อ่ัวใน
ต านาน สูตรต้นต ารับ มันน้อย ครบเครื่องสมุนไพร อร่อยและดี
ต่อสุขภาพ ให้ท่านทานอาหารท่ามกลางบรรยากาศแบบโมเดิร์น
ล้านนา ที่ผสมผสานศิลปะและความเป็นธรรมชาติไว้ด้วยกัน



Chiang Rai

ที่พัก

THE RIVERIE
HOTEL

หรือเทียบเท่า 36 ตร.ม.
BY KATATHANI



DOITUNG

2DAY บริการอาหารเชา้ 
ณ ห้องอาหารของโรงแรม

น าท่านเดินทางสู่ พระธาตุดอยตุง หรือ

วัดพระมหาชินธาตุเจ้า เป็นสถานที่ประดิษฐาน
พระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุส่วนพระรากขวัญ
เบื้องซ้าย หรือกระดูกไหปลาร้าซึ่งน ามาจากประเทศ
อินเดีย ท าให้ผู้ใดที่มีปัญหาตรงช่วงคอจนถึงเอวควรมา
กราบไหว้เพื่อส่งเสริมดวงด้านสุขภาพ



ครัวต าหนัก
อิสระอาหารกลางวัน เพื่อความสะดวกในการเที่ยวชม
แนะน าร้านอาหาร...

(ไม่รวมค่าอาหารในอัตราค่าบริการ)



จันทร์ปันนา



DOI TUNG

หลังรับประทานอาหารกลางวัน น าท่านเที่ยวชม พระต าหนักดอยตุง ชมพระต าหนักสถาปัตยกรรมแบบล้านนา บ้านปีกไม้ และบ้าน
แบบพื้นเมืองของชาวสวิตเซอร์แลนด์ นอกจากนั้นท่านยังได้เที่ยวชม สวนแม่ฟ้าหลวง สวนดอกไม้นานาพันธุ์ที่จะบานสะพรั่งในช่วง
หน้าหนาวนี้



น าท่านมาสัมผัสกับ ไร่ชาฉุยฟง ไร่ชาเก่าแก่กว่า 500 ไร่ ที่ตั้งอยู่บน
ภูเขาสูง กว่า 1,200 เมตรเหนือระดับน้ าทะเล ล้อมรอบไปด้วยธรรมชาติ
และทิวเขาที่สวยงาม นอกจากจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวให้ทุกท่านได้เข้ามา
สัมผัสกับธรรมชาติ ในไร่ชาแล้ว ที่นี่ก็ยังมีคาเฟ่ที่บริการของอร่อย ๆ ให้
ได้เลือกรับประทานอีกด้วย และท่านสามารถเดินชมไร่ชา
ถ่ายภาพหรือไปทดลองเก็บชากันชาวไร่ได้อีกด้วย



บริการท่านดว้ยเมน ู 
ปลานิลนึง่มะนาว – ต้มย าปลาคงั – บล็อกโคลี่กุง้สดน้ ามนัหอย – ชุดขันโตกพรอ้มผลไม้ – ข้าวเปลา่ - ลอดช่องน้ าตาลโตนด

มาลองเต๊อะ
บริการอาหารค่ า ณ ร้าน



Chiang Rai

ที่พัก

THE RIVERIE
HOTEL

หรือเทียบเท่า 36 ตร.ม.
BY KATATHANI



3DAY บริการอาหารเช้า 
ณ ห้องอาหารของโรงแรม

น าท่านเดินทางสู่ วัดรอ่งขุน่ ซึ่ง
ออกแบบและสร้างโดยอาจารย์เฉลิม
ชัย โฆษิตพิพัฒน์ สร้างขึ้นด้วยแรง
ปณิธานทีมุ่่งมัน่รังสรรค์งานศลิปะที่
งดงามแปลกตา ผสานวัฒนธรรม
ล้านนาได้อยา่งกลมกลนื ทั้งลวดลาย
ปูนปั้นประดับกระจกและจติรกรรรมฝา
ผนังขนาดใหญ่ ชมความงดงามของ
อุโบสถสีขาวประดับดว้ยกระจกสีเงิน 
และลวดลายปูนปั้นอันวิจิตรเป็น
เอกลักษณ์ รวมถึงประดับดว้ยภาพ
จิตรกรรมฝาผนังที่งดงามประณีต



น าท่านเดินทางสู่ สิงห์ปาร์ค ด้วยพื้นที่ที่มีขนาดใหญ่กว่า 8,000 ไร่ ท าให้สามารถเนรมิตที่
เที่ยวทางเกษตรมากมาย ให้ทุกท่านได้ส้มผัสกับ ไร่ชาอู่หลงขนาดใหญ่, ไร่สตรอเบอรี่, ฟาร์ม
สัตว์, เส้นทางทางปั่นจักรยาน โดยหัวใจหลักของที่นี่คือ การมุ่งเน้นท าเกษตรแบบผสมผสาน 
รักษาสมดุลของธรรมชาติ และการอยู่ร่วมกับชุมชน โดยไม่ลืมที่จะสร้างความสุขให้กับชุมชน
รอบข้าง รวมทั้งผู้ที่ได้มาเยือน
น าท่าน นั่งรถรางชมฟาร์ม สัมผัสบรรยากาศธรรมชาติท่ามกลางไร่ชาและทุ่งดอกไม้ที่
ผลัดเปลี่ยนตลอดทั้งปี และให้ท่านได้เดินเล่นพร้อมกับถ่ายภาพตามจุดต่าง ๆ อย่างเต็มที่ 

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านภูภิรมย์ 



น าท่านเยี่ยมชม วัดร่องเสือเต้น หนึ่งในวัดที่มีความ
สวยงามทางพุทธศิลป์ มีเอกลักษณ์ความงดงามทาง
สถาปัตยกรรม มีความคล้ายกับวัดร่องขุ่น โดยเกิดจาก
การสร้างสรรค์ของศิลปินชาวบ้าน ที่มีโอกาสเข้าไปศึกษา
และเป็นลูกศิษย์ อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ในการ
สร้างวัดร่องขุ่น จนมีโอกาสได้มาสร้างวิหารวัดร่องเสือ
เต้น จนเป็นวัดที่ มีความสวยงาม และ เป็นสถานที่
ท่องเท่ียวที่งดงามอย่างมาก

THE BLUE 
TEMPLE



ลีลาวดี ฮอลิเดย์ ลีลา...ที่เป็นตัวคุณ

18.00 น. น าคณะท่านเดินทางสู่ สนามบินเชียงราย
19.30 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยสมายล์

เที่ยวบินที่ WE 137
20.55 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

พร้อมความประทับใจ  

น าทุกท่านแวะซื้อของฝากก่อนเดินทางสู่สนามบิน
ณ ร้านนันทวัน ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อ ไส้อั่ว, 
หมูยอ, แคปหมู, น้ าพริกหนุ่ม, น้ าพริกอ่อง, 
รถด่วน ไปฝากคนที่ท่านรัก...



นับแต่นี้ไปท่านคือบุคคล ผู้มีพระคุณของเรา ขอท่านอย่าได้
เกรงใจ หากมีข้อสงสัยในเรื่องการทัศนาจรหรือบางสิ่งที่ทาง 
บริษัท ลีลาวดี ฮอลิเดย์ จะดูแลท่านได้ จะยินดี อย่างเป็นที่สุด...

ลีลา ... ที่เป็นตัวคุณ
ลีลาวดี ฮอลิเดย์



อัตราค่าบริการ

ประเภทผู้เดนิทาง
อัตราค่าบรกิารทวัร์ท่านละ
8 ท่าน (ราคาเริ่มตน้ตอ่ทา่น)

ผู้ใหญ่
พักเดีย่ว (เพิ่มทา่นละ)

16,500.-
3,000.-

อัตราค่าบรกิารส าหรับจ านวนผูเ้ดินทาง 8 ท่าน
หากมีจ านวนผูเ้ดินทางไมค่รบตามก าหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงคา่บรกิาร

(ผู้เดินทางจา่ยเพียง 11,500 บาท รัฐบาลช่วยจ่าย 40% = 5,000 บาท)



อัตราคา่บรกิารนีร้วม
1. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
2. มัคคุเทศก์ ที่คอยอ านวยความสะดวกให้กับท่านในตลอดการเดินทาง
3. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 1,000,000.- บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์
4. ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเดียวกัน 
5. ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ รวมภาษีน้ ามัน

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



เงื่อนไขการช าระเงนิ : ส าหรับการจอง กรุณาช าระมัดจ า 50% จากราคาทัวร์
ช าระยอดทั้งหมด 100% ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน

- ช าระยอดมัดจ า โดยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต ผ่านทางหน้าเวปไซต์ www.leelawadee.holiday

- ช าระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม บริษัทลลีาวด ีฮอลิเดย ์จ ากัด
- ช าระโดยเงินสด
- ช าระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร (กรุณาแฟกซใ์บน าฝากมายงัเบอร ์Fax. 02-664-0023)

ชื่อบัญชี บริษัท ลีลาวดี ฮอลิเดย ์จ ากัด ธนาคารกสกิรไทย 
บัญชีกระแสรายวัน เลขที ่639 - 1 - 00265 - 5

“การจ่ายสว่นทีเ่หลอื” กรุณาช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันก่อนเดินทาง
การยกเลกิ : 
กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันท าการ มิฉะนัน้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมัดจ า
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันท าการ ทางบรษิัทฯ มีความจ าเป็นตอ้งหกั 50% ของอัตราค่าบรกิาร
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันท าการ ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทั้งหมด



หมายเหตุและเงือ่นไขในการรบับรกิาร
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางท่ีเคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที่รังเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่มสุรา

บนรถ, ก่อเสียงร าคาญรบกวนผู้อื่น, หรือพยายามสร้างความวุ่นวายในคณะทัวร์ ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อความสุขของคณะผู้เดินทางส่วนใหญ่

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางท่ีมีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน ทั้งน้ีเพื่อความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและทารกในครรภ์

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางท่ีมีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอื่นเพื่อไปท างาน หรือเพื่อการอื่นใดอันมิใช่การท่องเทีย่ว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านท่ีต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะ
บางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางส าหรับท่านที่ต้องใช้รถเข็น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

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

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านท่ีเป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทัวร์หรือบางเส้นทาง ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านที่จองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช าระเงินมัดจ าภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ให้แก่ลูกค้าท่านต่อไปที่แจ้งชื่อรอไว้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ร่วม
เดินทางท่านอื่น

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทัวร์อื่น
ทดแทนหากท่านต้องการ

• ในกรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินค่าใช้จ่าย 
โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 21 วัน ขอหักร้อยละ 50 ของอัตราค่าบริการ

หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วัน ขอหักร้อยละ 100 ของอัตราค่าบริการ



• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าธรรมเนียมการยื่นวซี่าในทุกกรณ ีหากมีการยื่นวีซ่าแล้ว

• ในกรณีที่ท่านขอเปลี่ยนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทันภายในก าหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่าและค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเครื่องบินเท่านั้น เว้นแต่ต๋ัว
เครื่องบินที่ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อหรือคืนตั๋ว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบต่อการท่ีท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเขา้หรือออกจากประเทศใด ๆ อันเนื่องมาจากเหตุผลส่วนตัวของทา่นผู้เดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง, พกพาส่ิงของผิดกฎหมาย หรือมี
ความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย รวมถึงการที่มิได้เดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเที่ยวบิน

• ส าหรับท่านผู้เดินทางท่ีประสงค์จะซื้อตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ ) หรือด าเนินการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน เพื่อขอค ายืนยันส าหรับการออกเดนิทาง
ของทัวร์น้ันๆ หากท่านผู้เดินทางซื้อตั๋วหรือช าระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดังกล่าว แล้วต่อมาทัวร์น้ัน ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบส าหรับค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้น

• บริษัทฯ จะส่งก าหนดการท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเห็นว่ารายการท่องเที่ยวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของทา่น ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปล่ียนแปลงของโรงแรมที่
พัก หรือการปรับเปล่ียนรายการท่องเที่ยวใด ๆ  ท่านมีสิทธ์ิขอยกเลิกการเดินทางได้เป็นกรณพีิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า 5 วัน หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอล
โปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ ในกรณีที่เกิดเหตุจ าเป็นหรือสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ
เปล่ียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งน้ีเพื่อค านึงถึงความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้มากที่สุด

• สถานท่ีท่องเที่ยวที่ระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานท่ีท่องเที่ยวดังกล่าวปิดท าการ  บริษัทฯ จะคืนเงินค่าเขา้ชมให้แก่ท่านตามที่ระบุไวใ้นเอกสารของสถานที่น้ัน ๆ หรือจะสลับปรับเปล่ียนรายการ
เพื่อให้ท่านสามารถเข้าชมได้   แต่ในกรณีที่มีเหตุล่าช้าหรือเหตุอืน่ใดเกดิขึ้นระหว่างการเดินทางท าให้ท่านไม่สามารถเขา้ชมสถานท่ีท่องเที่ยวดังกล่าวได้ โดยมิใช่ความผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าเข้าชม
ให้แก่ท่าน

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของท่าน อันเนื่องจากการโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัวนักท่องเที่ยวเอง

• ของก านัลต่าง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ามี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็นส่วนลดเปน็ตัวเงนิได้ โดยท่านสามารถเลือกใช้ของก านัลดังกล่าวในขณะรว่มเดนิทางไปกับคณะทัวร์หรอืไม่ก็ได้ตามอธัยาศัย

• ต าแหน่งท่ีนั่งบนเคร่ืองบินเป็นไปตามเงื่อนไขตั๋วเครื่องบินแบบหมู่คณะของสายการบินตา่ง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือกต าแหน่งท่ีนั่งได้เอง ท้ังนี้บริษทัฯ จะพยายามจัดที่น่ังให้แก่ท่านและครอบครวัตามความเหมาะสมใหด้ีที่สุด
ภายใต้ลักษณะต าแหน่งที่น่ังแบบหมู่คณะที่สายการบินจดัให้มา

• บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีท่ีไดใ้ห้บริการแก่ท่านผู้เดินทางท่ีเชื่อม่ันในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งประสงค์จะเดินทางไปท่องเท่ียวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวันนธรรมของประเทศท่ีท่านได้เดินทางไป

• เมือ่ทา่นจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถงึทา่นยอมรบัในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯ แจ้งแลว้ขา้งตน้


