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(บึงกำฬ)

ทะเลบัวแดง
(อุดรธำนี)

ริมโขงยำมเย็น
(บึงกำฬ)

สนับสนนุกำรท่องเทีย่วไทยแบบ New Normal
กำรันตีมำตรกำรบรกิำรอยำ่งปลอดภัย
ด้วยตรำสัญลักษณเ์ครื่องหมำย SHA

ลีลำวดี ฮอลิเดย์

เที่ยวชมควำมงำมของ “อีสำน”
พำท่ำนเยอืน อุดรธำนี-บงึกำฬ 4วัน 3คืน 



NEW NORMAL SERVICE



08.30 น. พร้อมกันที่  สนำมบินดอนเมอืง 
อำคำร 2 ชั้น 3 อำคำรผู้โดยสำรขำออกในประเทศ 
เคำน์เตอร ์สำยกำรบินไทยแอรเ์อเชีย ประตู 9-10
เจ้ำหน้ำที่คอยให้กำรต้อนรับและอ ำนวยควำมสะดวก

10.35 น. ออกเดินทำงสู่… จังหวดัอุดรธำน ี
โดยสำยกำรบนิไทยแอร์เอเชยี เที่ยวบินที ่FD 3354

11.50 น. เดินทำงถึง… ท่ำอำกำศยำนอุดรธำน ี 

วันแรกของกำรเดินทำง
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บริกำรอำหำรท่ำน ณ 

ร้ำนชบำบำรน์ 
ร้ำนอำหำรอีสำนบรรยำกำศ

สไตล์อีสำนโมเดิร์น
เมนูอำหำรแต่ละจำนบรรจง

เสิร์ฟมำอย่ำงใส่ใจ
รับรองแซ่บอีหลีเด้อ



ควำมเชื่อ...และศรัทธำ
ค ำชะโนด วังนำคินทร์
จำกนั้นน ำท่ำนสู่ ... ค ำชะโนด ตั้งอยู่ภำยในพื้นที่
วัดศิริสุทโธค ำชะโนด เป็นวัดที่ชำวบ้ำนเชื่อว่ำเป็นที่
อยู่ของพญำนำค และเป็นทำงเชื่อมต่อเมืองบำดำล 
ปกครองรักษำโดย พญำนำครำชปู่ศรีสุทโธ และ 
องค์ แม่ศรีปทุมมำนำครำช เทวี  และมีต ำนำน            
ลี้ลับอันโด่งดังที่ เป็นที่รู้จัก จนถูกมำสร้ำงเป็น
ภำพยนตน์อย่ำงเรื่อง ‘ผีจ้ำงหนัง’

หมำยเหตุ : เนื่องจำกสถำนกำรณ์ โควิด-19
กำรเข้ำไปชมและเข้ำไปสักกำระองค์นำคินทร์จ ำเป็นต้องต่อคิวและเข้ำไปได้รอบละ 50 ท่ำน



จำกนั้นเดินทำงสู่...จงัหวดับงึกำฬ ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 2.30 ชั่วโมง 

“เบิ่งโขงยำมแลง”
ให้อิสระท่ำนเดนิเลน่รมิโขงเมื่อยำมเยน็ อำกำศดี ๆ 

ณ ริมโขงบงึกำฬ

ค่ ำ บริกำรอำหำรทำ่น ณ ร้ำนลมโชยปลำเผำ 



ที่พัก : 
THE ONE HOTEL BUENG KAN  
หรือเทยีบเทำ่ 

BUENG KAN 



ค ำว่ำ “ภูทอก” ในภำษำอีสำนแปลว่ำ “ภูเขำที่โดดเดี่ยว”

วันที่สองของกำรเดนิทำง
เช้ำ บริกำรอำหำรท่ำน ณ โรงแรมทีพ่ัก

เที่ยวตำมรอยเขำเล่ำว่ำ…
ภูทอก บึงกำฬ
จุดเด่นของภูทอกคือ บันได และสะพำนไม้
เดินชมทัศนียภำพแบบ 360 องศำ มี
ทั้งหมด 7 ชั้น ใช้เวลำก่อสร้ำงนำนถึง             
5 ปี เต็ม โดยไม่ ใช้ เครื่องจักรกลใดๆ  
ทั้ งหมด เกิ ดจำกฝีมือ  แรงงำน แล ะ                  
ภูมิปัญญำชำวบ้ำน 



วัดเจติยำศรีวิหำร 
วัดสวย บึงกำฬ ที่เที่ยวลบั 
เดินริมหนำ้ผำวดัใจ สู่แดนสวรรค์

วัดแห่งนี้ เป็นสถำนที่เงียบสงบ เหมำะกับกำรบ ำเพ็ญสมณะ
ธรรมของภิกษุ สำมเณร และพุทธศำสนิกชนทั่วไป และเป็น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธรักษ์ คือ กำรท่องเที่ยวในเชิงกำร
แสวงบุญ นักท่องเที่ยวที่มำเยือนนอกจำกจะได้เที่ยวชม
ธรรมชำติแล้ว ก็ยังได้ศึกษำพุทธศำสนำอีกด้วย

มื้อกลำงวนั

บริกำรอำหำรท่ำน ณ ร้ำนอำหำรท้องถิ่น 



พำเที่ยวอันซีนหินสำมวำฬ 

Bueng
Kan

Phu
Sing

น ำท่ำนขึ้นไปชม หินสำมวำฬ หินขนำดใหญ่รูปร่ำงคล้ำย
วำฬติดหน้ำผำสูง เป็นสถำนที่ทอ่งเทีย่วอันซีนของภูสิงห์ 
ที่ไม่ว่ำใครก็ไม่ควรพลำดเลยทีเดียว 

และจุดเช็คอินบนยอดภูสิงห์
น ำท่ำนน่ังรถของชำวบ้ำนขึ้นไปยังภูสิงห์ เน่ืองเป็นทำงขึ้นเขำเพื่อควำมปลอดภัยของท่ำน



ที่พัก : THE ONE HOTEL BUENG KAN  
หรือเทยีบเทำ่ 

BUENG KAN 

ค่ ำ บริกำรอำหำรทำ่น ณ ภัตตำคำร 



วันที่สำมของกำรเดินทำง
เช้ำ บริกำรอำหำรท่ำน ณ โรงแรมทีพ่ัก

แก่งอำฮง หรือ สะดือแม่น้ ำโขง

น ำท่ำนสู่ ... แก่งอำฮง ว่ำกันว่ำเป็นจุดที่แม่น้ ำโขงมีควำมลึกที่สุด ซึ่งไม่สำมำรถ    
วัดระดับควำมลึกได้ ทั้งยังเป็นบริเวณที่น้ ำไหลเชี่ยวมำก เหตุที่ไม่สำมำรถวัดระดับ
ควำมลึกได้นั้น ก็เนื่องจำกบริเวณนี้มีลักษณะเป็นน้ ำวน ชำวบ้ำนจึงเชื่อกันว่ำเป็น 
"สะดือแม่น้ ำโขง" ตำมต ำนำนเล่ำสืบต่อกัน

แวะถ่ำยรูป ... สวยเก๋ไม่ซ้ ำใคร 
ณ ลำน..ริมโขง อ.ปำกคำด

เป็นจุดชมวิวริมฝั่งแม่น้ ำโขง และที่นี่ยังเป็นสถำนท่ีจัดงำน
ส ำคัญ ๆ อ ำเภอปำกคำด  โดยเฉพำะช่วงเทศกำล
ออกพรรษำ จะมีประชำชนมำรอชมปรำกฏกำรณ์

บั้งไฟพญำนำค ณ ที่แห่งน้ี  

กลำงวนั  บริกำรอำหำรทำ่น ณ ภัตตำคำรกินลมชมโขง 



วัดถ้ ำศรีธน
น ำท่ำนสู่ วัดถ้ ำศรีธน 
หรือ วัดสว่ำงอำรมณ์ 
เป็นหนึ่งในวัดทำงภำค
อีสำนที่มีประวัติควำม
เป็นมำที่ยำวนำน และมี
เรื่องเล่ำขำนน่ำสนใจ...

จุดเดน่ : ทิวทัศน์สวยงำม มีอุโบสถเป็นรูป
ระฆังคว่ ำ ตั้งอยู่บนก้อนหนิใหญ่

Pakkad
Bueng Kan

จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่.... จังหวัดหนองคำย 
ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 2 ชั่วโมง 

น ำท่ำนสู่ ศำลำแก้วกู ่ประติมำกรรม ซ่อนควำมขลัง 
หนึ่งใน ที่เที่ยวหนองคำย .... 
แหล่งท่องเที่ยวที่แปลกตำ เพรำะเต็มไปด้วยรูปปั้นคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนำดใหญ่รวมกว่ำ 200 องค์ ถูกสร้ำงขึ้นด้วยควำมศรัทธำและควำม
เชื่อของ ปู่บุญเหลือ สุรีรัตน์ หรือ ปู่เหลือ ว่ำ ทุกศำสนำอยู่ร่วมกันได้

จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่.... 
จังหวัดอุดรธำนี ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 1 ชั่วโมง 



ที่พัก
Centara Hotel & Convention 

Centre Udon Thani
หรือเทยีบเท่ำ

มื้อค่ ำ 
บริกำรอำหำรทำ่น ณ ภัตตำคำร ครัวคณุนิด
ร้ำนอำหำรอีสำนยอดนิยมในอุดรธำนี เมนูอำหำรจะเน้นอำหำร 
ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นเมนูท้องถิ่นของที่นี่ ท่ำนจะได้ลิ้มรสอำหำร

อีสำนพื้นบ้ำนจำกต้นต ำหรับอีสำนแท้



“ทะเลบัวแดง” อันซีนแหง่สสีันธรรมชำติสรำ้งวันที่สี่ของกำรเดินทำง
07.00 น. น ำท่ำนเดินทำงสู่ ทะเลบัวแดง อ ำเภอกุมภวำปี

จังหวัดอุดรธำนี  (55 กิโลเมตร)
ระหว่ำงทำงขออนญุำตเสริฟ์ ขนมปงัเวยีดนำม 
พร้อมน้ ำดืม่

08.00 น. น ำท่ำนล่องเรือ (เหมำเรือส่วนตัว) ชมทะเลบัวแดง 
ที่นี่ต้องนับว่ำเป็นประสบกำรณ์ที่แปลกใหม่ วิวรอบ ๆ ตัวของ
ท่ำนจะมีแต่ดอกบัวสีแดงแต่หำกใช้หัวใจสัมผัสเพิ่มเติมจำกสอง
ดวงตำ ท่ำนจะเห็นควำมแตกต่ำงหลำกหลำยของบัวที่เติบโต 
เห็นนกกระสำ  นกกระยำง อ้อยอิ่งดิ่งขำละเลียดปลำในบึง
อย่ำงไม่รีบร้อนเสมือนเป็นรังของมันเอง เห็นวิถีชีวิตชำวบ้ำน
ที่ยังคงลอยเรือออกไปท ำนำ หำปลำ อีกด้วย ให้อิสระท่ำนได้
ดื่มด่ ำควำมสวยงำมท่ำมกลำงทุ่งดอกบัวแดงอย่ำงเต็มที่

(บัวแดงจะบำนในช่วงเช้ำ 06.00-10.00 น.)

ถ่ำยรูปสวย Unseen ทะเลสำบทีส่วยที่สดุในอีสำน >>>>> ที่นี่...อุดรธำนี ประเทศไทย



“วัดป่ำบ้ำนตำด” หรือชื่อทำงกำรว่ำ 
“วัดเกสรศีลคุณ” เคยเป็นที่พ ำนัก

ของ พระอำจำรย์มหำบัว 
ญำณสัมปันโน พระอำจำรย์
วิปัสสนำสำยพระอำจำรย์มั่น ภูริทัต
โต เป็นที่เคำรพศรัทธำเลื่อมใสชอง
พุทธศำสนิกชนโดยทั่วไป และวัดนี้
เหมำะส ำหรับผู้ที่ต้องกำรไปปฏิบัติ
ธรรม

ศูนย์รวมจิตใจของคนอุดรธำนี ... 

สักกำระ และบูชำ...

วัดป่ำบ้ำนตำด



กลำงวัน
มื้อ

บริกำรอำหำรท่ำน ณ 
ภัตตำคำร VT แหนมเนือง

แหนมเนืองVT
บริกำรเมนแูหนมเนืองขึน้ชือ่และเมนูอำหำรเวยีดนำม 



จำกนั้นน ำท่ำนสู่ ศูนย์วัฒนธรรมไทย-จีน เป็นสถำนที่
ท่องเที่ยวบรรยำกำศเหมือนยกประเทศจีนมำไว้ที่
อุดรธำนีเลยทีเดียว กำรออกแบบตกแต่งส่วนออกแบบ
ในแนวสวนจีนภำยใต้ชื่อ สวนคุณธรรมพันปี 24 
กตัญญู ภำยในสวนตกแต่งด้วยไม้มงคลของจีน อัน
ได้แก่ ต้นเครำมังกร ต้นหลิว ต้นไผ่ด ำ รำยล้อมสระบัว
อย่ำงสวยงำม   

ศูนย์วัฒนธรรมไทย-จีน 

หำกมีเวลำเหลือน ำท่ำนสู่ UD TOWN ศูนย์กำรค้ำอุดรธำนี ใหญ่สุดใน
อีสำน ให้เดินเล่น ช้อปป้ิง ไปกับแลนด์มำร์กใจกลำงเมืองท่ีนี่ที่เดียวครบทั้ง       
ช้อปสินค้ำแฟชั่น อำหำร มุมผ่อนคลำย แหล่งสถำนควำมบันเทิง บอกได้เลยว่ำ
ครบรสอย่ำงแน่นอน 



จำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงสู่ ... ท่ำอำกำศยำนอดุรธำน ี

17.20 น. ออกเดินทำงสูก่รงุเทพ ฯ 
โดยสำยกำรบนิไทยแอรเ์อเชยี 
เที่ยวบนิที่ FD3359

18.25 น. เดินทำงถึงสนำมบินดอนเมอืง 
โดยสวัสดิภำพ พร้อมควำมประทบัใจ

ลีลำวดีฮอลิเดย์  ลีลำ...ที่เป็นตัวคณุ 



ประเภทผูเ้ดนิทำง
อัตรำคำ่บรกิำรส ำหรบัจ ำนวนผูเ้ดนิทำง (รำคำตอ่ท่ำน)

15 ท่ำน 
ผู้ใหญ่ 27,500.-
พักเดี่ยว เพิ่ม 6,500.-

อัตรำค่ำบริกำร 

อัตรำคำ่บรกิำรส ำหรบัจ ำนวนผูเ้ดินทำง 15 หำกมีจ ำนวนผูเ้ดินทำงไมค่รบตำมก ำหนด  ทำงบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลี่ยนแปลงค่ำบรกิำร

ส ำหรับผู้เดินทำง 15 ท่ำน ใช้ VAN COMMUTER จ ำนวน 2 คัน



อัตรำคำ่บรกิำรดงักลำ่วรวม
1. ค่ำโรงแรมที่พัก ห้องละ 2-3 ท่ำน ตำมโรงแรมที่ระบุไว้ในรำยกำร หรือระดับเดียวกัน 
2. ค่ำอำหำร ตำมที่ระบุเอำไว้ในรำยกำร
3. ค่ำยำนพำหนะในกำรเดนิทำง ตำมทีระบุไว้ในรำยกำร
4. กำรดูแลแบบ NEW NORMAL บริกำรเจลแอลกอฮอล์, ท ำควำมสะอำดรถทุกวัน 

ด้วยสเปย์แอลกอฮอล,์ หน้ำกำกอนำมยั
5. ค่ำเข้ำชมสถำนทีท่่องเที่ยว และ กิจกรรม ตำมที่ระบุในไว้รำยกำร
6. ค่ำมัคคุเทศก์ทีค่อยอ ำนวยดำ้นควำมสะดวกให้กบัทำ่นตลอดกำรเดินทำง
7. ค่ำประกันอุบัตเิหตุในระหวำ่งกำรเดินทำง ในวงเงินท่ำนละ 1,000,000.- บำท เงื่อนไขตำมกรมธรรม์

อัตรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม
1. ค่ำน้ ำหนกัของกระเป๋ำเดินทำงในกรณีที่เกนิกวำ่ 20 กิโลกรัมต่อท่ำน 
2. ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัว อำทิ ค่ำอำหำร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจำกรำยกำร, ค่ำซักรีด, ค่ำโทรศัพท์ เป็นต้น 
3. ค่ำภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3% และค่ำภำษีมลูคำ่เพิ่ม 7% 



เงื่อนไขกำรช ำระเงิน : ส ำหรับกำรจอง กรุณำช ำระมัดจ ำ 50 % ของรำคำทัวร์ต่อท่ำน
- ช ำระยอดมัดจ ำ โดยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต ผ่ำนทำงหน้ำเวป็ไซต์ www.leelawadee.holiday
- ช ำระด้วยเชค็ หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจำ่ยในนำม บริษัท ลีลำวดี ฮอลิเดย์ จ ำกัด
- ช ำระโดยเงินสด
- ช ำระด้วยกำรโอนเงินผ่ำนธนำคำร (กรุณำแฟกซใ์บน ำฝำกมำยังเบอร์ Fax. 02-664-0023)

ชื่อบัญชี บริษัท ลีลำวดี ฮอลิเดย ์จ ำกัด ธนำคำรกสกิรไทย 
บัญชีกระแสรำยวัน เลขที ่639 - 1 - 00265 - 5



หมำยเหตุและเงื่อนไขในกำรรบับรกิำร
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับทำ่นผู้เดินทำงที่เคยเดินทำงแล้วมีประวัติควำมประพฤติไมน่่ำรกั หรือมีพฤติกรรมเป็นที่รงัเกยีจของคนสว่นใหญ ่เช่น ไม่รักษำ

เวลำ, พูดจำหยำบคำย, ดื่มสุรำบนรถ, ก่อเสียงร ำคำญรบกวนผู้อื่น, หรือพยำยำมสร้ำงควำมวุ่นวำยในคณะทัวร์ ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อควำมสุขของคณะผู้เดินทำง   
ส่วนใหญ่

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับทำ่นผู้เดินทำงที่มีอำยุครรภเ์กิน 4 เดือน ทั้งนี้เพื่อควำมปลอดภัยของท่ำนผู้เดินทำงและทำรกในครรภ์
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับทำ่นผู้เดินทำงที่มีควำมประสงคจ์ะลกัลอบเข้ำประเทศอ่ืนเพื่อไปท ำงำน หรือเพื่อกำรอื่นใดอันมิใชก่ำรท่องเทีย่ว
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรพิจำรณำให้หรือไมใ่ห้บรกิำรแก่ท่ำนทีต่้องใช้รถเข็น (กรุณำแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อนจองทวัร์เพื่อหำข้อสรปุร่วมกนั) โดยบริษัทฯ 

ต้องกรำบขออภัยเพรำะบำงเสน้ทำงอำจไม่สะดวกในกำรเดินทำงส ำหรับทำ่นทีต่้องใช้รถเข็น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรพิจำรณำให้หรือไมใ่ห้บรกิำรแก่ท่ำนทีม่ีเดก็ทำรกอำยุต่ ำกว่ำ 2 ขวบ ร่วมเดินทำงไปด้วย (กรุณำแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อนจอง

ทัวร์เพื่อหำข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกรำบขออภัยเพรำะเดก็เล็กอำจงอแงรบกวนผู้เดินทำงท่ำนอื่น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรพิจำรณำให้หรือไมใ่ห้บรกิำรแก่ท่ำนทีเ่ป็นพระภิกษสุงฆ์หรอืนักบวชในบำงรำยกำรทัวร์หรอืบำงเสน้ทำง ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรยกสิทธิประโยชนข์องท่ำนที่จองทัวรไ์ว้แล้ว แต่ไม่ช ำระเงินมัดจ ำภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ให้แก่ลูกค้ำท่ำนต่อไปที่แจ้งชื่อรอไว้ 

ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้รว่มเดินทำงทำ่นอื่น
8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรยกเลิกกำรเดินทำงในกรณีท่ีมีผู้เดินทำงต่ ำกว่ำ 15 ท่ำน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทำงทรำบล่วงหนำ้ก่อนเดินทำงไม่น้อยกว่ำ 15 วัน 

และยินดีจะจดัหำคณะทวัร์อื่นทดแทนหำกท่ำนต้องกำร
9. ในกรณีที่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรหักเงินค่ำใชจ้่ำย 
โดย หำกยกเลิกก่อนเดนิทำง 21 วัน ขอหักร้อยละ 50 ของอัตรำค่ำบริกำร

หำกยกเลิกก่อนเดนิทำง   14 วัน ขอหักร้อยละ 100 ของอัตรำค่ำบริกำร
10. ในกรณีที่ท่ำนขอเปลี่ยนตัวผู้เดินทำง โดยสำมำรถขอวีซ่ำได้ทันภำยในก ำหนดเวลำ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคิดค่ำใชจ้่ำยเพิ่ม เฉพำะค่ำธรรมเนยีมในกำร

ยื่นวีซ่ำและค่ำเปลี่ยนชื่อตั๋วเครือ่งบินเทำ่นั้น เว้นแต่ตั๋วเครื่องบินที่ไม่อนุญำตให้เปลีย่นชือ่หรือคนืตั๋ว
11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ำธรรมเนียมกำรยื่นวีซ่ำในทุกกรณี หำกมีกำรยื่นวีซ่ำแล้ว



12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อกำรที่ท่ำนถูกปฏิเสธไมใ่ห้เดินทำงเข้ำหรือออกจำกประเทศใด ๆ อันเนื่องมำจำกเหตุผลส่วนตัวของท่ำนผู้
เดินทำง เช่น เอกสำรกำรเดินทำงไม่ถกูต้อง, พกพำสิ่งของผิดกฎหมำย หรือมีควำมประพฤติส่อไปในทำงเสื่อมเสีย รวมถึงกำรที่มิได้เดนิทำงเพรำะ
เหตุภัยธรรมชำติ หรือกำรยกเลิกเทีย่วบิน

13. ส ำหรับท่ำนผู้เดินทำงที่ประสงคจ์ะซ้ือตั๋วเครื่องบินภำยในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจำกรำยกำรตำมทวัร์ ) หรือด ำเนินกำรใด ๆ ที่ก่อให้เกิด ค่ำใช้จ่ำย 
กรุณำแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อน เพื่อขอค ำยืนยันส ำหรับกำรออกเดนิทำงของทวัร์นั้นๆ หำกท่ำนผู้เดินทำงซื้อตั๋วหรอืช ำระค่ำใช้จำ่ยใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับกำร
ยืนยันดังกล่ำว แล้วต่อมำทัวร์นั้น ๆ ไม่สำมำรถออกเดนิทำงได้ ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบส ำหรับค่ำใชจ้่ำยที่เกิดขึ้น

14. บริษัทฯ จะส่งก ำหนดกำรทอ่งเทีย่ว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่ำนก่อนกำรเดินทำงไมน่้อยกว่ำ 10 วัน หำกท่ำนเห็นว่ำรำยกำรท่องเทีย่วดังกล่ำวไม่
ตรงตำมควำมประสงคข์องท่ำน ไม่ว่ำจะเป็นเพรำะกำรเปลี่ยนแปลงของโรงแรมที่พัก หรือกำรปรับเปลี่ยนรำยกำรท่องเที่ยวใด ๆ  ท่ำนมีสิทธิ์ขอยกเลิกกำร
เดินทำงได้เป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อนออกเดินทำงไมน่้อยกว่ำ 5 วัน หำกท่ำนยืนยันจะออกเดินทำง บริษัทฯ ขอถือเอำตำมไฟนอล
โปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ ในกรณีท่ีเกิดเหตุจ ำเปน็หรอืสุดวิสัย อำทิ กำรล่ำช้ำของสำยกำรบิน, กำรนัดหยุดงำน, กำรประทว้ง, กำรจลำจล , 
ภัยธรรมชำติ, อุบัติเหตุ, ปัญหำกำรจรำจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงไฟนอลโปรแกรมตำมควำมเหมำะสม ทั้งนี้เพื่อค ำนึงถึง
ควำมปลอดภัย และรักษำผลประโยชนข์องท่ำนให้ได้มำกทีสุ่ด

15. สถำนที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรำยกำรได้รวมคำ่เข้ำชมไว้แล้ว หำกในวันเดินทำง สถำนที่ท่องเที่ยวดังกล่ำวปิดท ำกำร  บริษัทฯ จะคืนเงินค่ำเข้ำชมให้แก่ท่ำน
ตำมที่ระบุไว้ในเอกสำรของสถำนที่นั้น ๆ หรือจะสลับปรับเปลี่ยนรำยกำรเพื่อให้ทำ่นสำมำรถเข้ำชมได้   แต่ในกรณีที่มีเหตุล่ำช้ำหรอืเหตอุืน่ใดเกดิขึ้น
ระหว่ำงกำรเดนิทำงท ำให้ท่ำนไม่สำมำรถเข้ำชมสถำนที่ทอ่งเทีย่วดังกล่ำวได้ โดยมิใช่ควำมผิดของบริษทัฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินคำ่เข้ำชม
ให้แก่ท่ำน

16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อกำรสูญหำยหรือเสียหำยอยำ่งใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของท่ำน อันเนื่องจำกกำรโจรกรรม และ/หรือ
ควำมประมำทจำกตวันักท่องเที่ยวเอง



17. ของก ำนัลต่ำง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ำมี ) เช่น กระเป๋ำเดินทำง ไม่สำมำรถหักทอนเป็นส่วนลดเปน็ตัวเงนิได้ โดยท่ำนสำมำรถ เลือกใช้ของ
ก ำนัลดังกล่ำวในขณะร่วมเดนิทำงไปกบัคณะทวัร์หรอืไม่ก็ไดต้ำมอัธยำศัย

18. ต ำแหน่งที่นั่งบนเครือ่งบินเปน็ไปตำมเงือ่นไขตั๋วเครื่องบินแบบหมู่คณะของสำยกำรบินตำ่ง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สำมำรถเลือกต ำแหน่งทีน่ั่ง
ได้เอง ทั้งนี้บริษัทฯ จะพยำยำมจัดทีน่ั่งใหแ้ก่ท่ำนและครอบครัวตำมควำมเหมำะสมให้ดีทีสุ่ดภำยใต้ลักษณะต ำแหน่งที่นั่งแบบหมูค่ณะที่
สำยกำรบินจัดใหม้ำ

19. บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีควำมยินดีทีไ่ด้ให้บรกิำรแก่ท่ำนผู้เดินทำงทีเ่ชื่อมัน่ในมำตรฐำนของบรษิัทฯ ซึ่งประสงค์จะเดินทำงไปท่องเที่ยว
พักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้ำใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศทีท่่ำนได้เดินทำงไป

20. เมื่อท่ำนจองทัวร์และช ำระมัดจ ำแล้ว หมำยถึงท่ำนยอมรับในข้อควำมและเงื่อนไขที่บริษทัฯ แจ้งแล้วข้ำงต้น


