


ต้อนรับทุกท่าน 
พร้อมเจ้าหน้าที่ดูแลอ านวยความสะดวก

• บริการหัวหน้าทัวร์จ านวน 1 ท่าน / โค้ช 
และพนักงานดูแลจ านวน 1 ท่าน / โค้ช

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



ขอต้อนรับเข้าสู่ความเป็นไทยตั้งแต่แรกพบ พบท่าน ณ จุดนัดพบ ...... 
พนักงานบริษัทฯรอต้อนรับและให้บริการ พร้อมแจกหน้ากากผ้าลายไทยของขวัญที่ระลึกจาก
ทาง ลีลาวดี ฮอลิเดย์ เริ่มต้นของการเดินทางขอต้อนรับท่านด้วย Welcome Drink 
เพิ่มความสดชื่นพร้อมบริการของว่างสไตล์ไทยแก่ท่าน บริการรถโค้ช VIP 30 ที่นั่ง และระหว่าง
การเดินทางทุกท่านจะสนุกกับกิจกรรมสันทนาการจากมัคคุเทศก์ และเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลกรุ๊ป 

07.00 น.

เมื่อความงดงามครั้งอดีต ยังส่งผ่านจากรุ่นสู่รุ่นจนถึงปัจจุบัน 

บนเส้นทาง กรุงเทพ - พิษณุโลก – สุโขทัย

ทุกเรื่องราวในประวัติศาสตร์ที่หลายคนอาจลืม ร่วมเจาะลึกไปกับการเดินทางครั้งใหม่ 
ที่จะสร้างความทรงจ าอันแสนประทับใจ

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ - พิษณุโลก



น าท่านออกเดินทางสู่จังหวัดพิษณุโลก แวะชม วัดม่วง
จังหวัดอ่างทอง ให้ท่านได้สักการะ “พระพุทธมหานวมินทร์
ศากยมุนีศรีวิเศษชัยชาญ” ซึ่งถือเป็นองค์พระพุทธรูปที่ใหญ่
ที่สุดในโลก หลวงพ่อเกษมตั้งใจสร้างองค์พระเพื่อถวายแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 มีความเชื่อกันว่า 
เ มื่ อ สั มผั ส ที่ ป ล า ยพร ะ หั ตถ์ พ ร ะ ใ หญ่ จ ะ ไ ด้ รั บพร ใ ห้
เจริญก้าวหน้าในด้านอาชีพการงาน
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่จังหวัดชัยนาถ...

เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ส ารับกับข้าว บริการท่านด้วยอาหารไทยวิวริมแม่น้ าเจ้าพระยา

วัดม่วง



น าท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์บ้านดงโฮจิมินห์ 
จังหวัดพิจิตร เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
แบบชุมชน ตัวอย่างของพิพิธภัณฑ์การ
เรียนรู้แห่งชาติของไทย รวมถึงแสดงให้เห็นถึง
การหล่อหลอมทางวัฒนธรรมอันแตกต่าง
ร่วมกันของผู้คนในชุมชน และมิตรภาพอันดี
ของคนไทยที่มีต่อชาวเวียดนามตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน ที่ผูกพันมายาวนานเกือบร้อยปี

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ฟ้าไทยฟาร์ม 
ลิ้มลองต านานกุ้งเผากว่า 30 ปี

พิพิธภัณฑ์บ้านดงโฮจิมินห์ 

หลังอาหารเย็น น าท่านเดินทางสู่จังหวัดพิษณุโลก



เสิร์ฟประสบการณ์ระหว่างการเดินทาง ด้วย
ขนมหวาน และอาหารว่างชื่อดังประจ าจังหวัด 
พร้อมบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจของจังหวัด
ที่ก าลังเดินทางผ่าน เพิ่มเติมความสดชื่นด้วย
น้ าสมุนไพร ชา และ กาแฟ ในสไตล์ Telling 
Cafe ตลอดการเดินทาง

ชัยนาท : ขนมกง, อุทัยธานี : ขนมปังสังขยา
นครสวรรค์ : ขนมโมจ,ิ พิจิตร : ขนมชั้น

ขนมดังประจ าจังหวัด



รับรองท่านด้วยที่พัก ภัทธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา หรือเทียบเท่า



น าท่านเดินทางสู่ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
วรมหาวิหาร หรือวัดใหญ่ โดยรถโค้ช 30 ที่
นั่ง น าท่านกราบสักการะพระประธานองค์ใหญ่ที่
ประดิษฐานในวิหารคือ “พระพุทธชินราช”
หรือที่ชาวเมืองพิษณุโลกนิยมเรียกกันว่า 
“หลวงพ่อใหญ”่

น าท่านนั่งรถรางชมเมืองพิษณุโลก ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศความเจริญ วิถี
ชีวิตความเป็นอยู่ชาวเมืองสองแคว พิษณุโลก สภาพอาคารบ้านเรือน ผังเมือง 
ไปจนถึงสถานที่ส าคัญอย่างวัดสวยต่างๆ พระราชวัง และที่ตั้งของต าหนักพระ
นเรศวร พระสุพรรณกัลยา

วัดพระศรรีตันมหาธาตวุรมหาวิหาร

ชมเมืองพิษณุโลก

วันที่สองของการเดินทาง 
เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม



เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านบ้านระเบยีงไม้ บริการด้วยเซตเมนูอาหารไทย
หอยจ้อ ปลาทับทิมสามรส ห่อหมกทะเลมะพร้าวอ่อน พะแนงซี่โครงหมู ต้มข่าทะเล กุ้งผัดหน่อไม้ทะเล เฉาก๊วยนมสด



วัดศรีชุม
วัดเก่าแก่อยู่ในเขตอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยชั้นนอก น าท่าน
สักการะ “พระพุทธอจนะ” พระซึ่งเป็นที่มาของต านานพระพูดได้
และเป็นที่เล่ืองลือถึงความศักดิ์สิทธิ์ มีมนต์เสน่ห์เป็นอย่างมาก 
จากน้ันน าท่านเดินทางกลับสู่ท่ีพัก 

เปล่ียนบรรยากาศไปกับการนั่งรถคอกหมู 
สัญลักษณ์ของสุโขทัย เดินทางสู.่....

เดินทางถึงสโุขทัย...



เย็น บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารน้ าค้าง ของโรงแรมพร้อมรับชมการแสดงนาฏศิลป์

สนุกกับกิจกรรมยามเย็นส่งเสริมวัฒนธรรมไทย
ทั้ง การท าพระพิมพ์ ท าอาหารไทย ร้อยมาลัย 
และสานปลาตะเพียน สร้างสรรค์ประสบการณ์ใหม่
เรียนรู้วิถีไทยแบบฉบับสุโขทัยผ่านผู้เชี่ยวชาญโดย
ตรงที่จ ะท า ให้ท่านได้ทั้งทักษะ ความรู้ รวมถึง
ของขวัญกลับติดไม้ติดมือไปฝากที่บ้านอีกด้วย

กิจกรรมยามเย็น 
ก่อนเขา้สูช่ว่งเวลาอาหารเยน็



รับรองท่านด้วยที่พัก เลเจนด้า สุโขทัย หรือเทียบเท่า 



น าทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศ ย้อนอดีตสู่ราชธานีเก่า บริการ
แต่งชุดไทยเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศเมืองเก่า พร้อมบริการ
ช่างภาพคอยเก็บภาพตลอดทั้งวัน เพิ่มเติมความพิเศษของ
วั น นี้ กั บ  อ าจ า ร ย์ ผู้ ท ร ง คุณวุฒิ จ า ก ภ า ควิ ช า
ประวัติศาสตร์ ที่จะมาเล่าเรื่องราวความรู้ และเกร็ด
ประวัติศาสตร์อย่างถูกต้อง

แต่งกายชุดไทย..ชมอุทยานประวัติศาสตร์

วันที่สามของการเดินทาง 
ส่งเสริมขนบท าเนียมไทย น าท่าน ตักบาตรท าบุญยามเช้า 
เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลก่อนเดินทางกลับ
อิสระให้ท่านพักผ่อนภายในโรงแรม ผ่อนคลายกับบรรยากาศ
ยามเช้าแสนบริสุทธิ์

เช้า บริการอาหารเชา้ 
ณ ห้องอาหารของโรงแรม



น าท่านเดินทางสู่ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย โดยรถโค้ช 30
ที่นั่ง น าท่านเรียนรู้และชื่นชมประวัติศาสตร์ภายในอุทยานประวัติศาสตร์
แห่งชาติศรีสัชนาลัย วัดช้างล้อม วัดเจดีย์เจ็ดแถว และความงดงามของ
วัดนางพญา จากนั้นน าท่านเดินทางต่อเพื่อรับประทานอาหารกลางวัน 

*พิเศษบริการรถรางส าหรับเดินทางเพื่อความสะดวกสบายส าหรับการเดินทาง*

...เที่ยง...
บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านสิบสองหน่วยตัด
ร้านอาหารตกแต่งสไตล์ไทยที่มาพร้อมกับบรรยากาศ
สบาย ๆ อีกหนึ่งจุดถ่ายรูปของจังหวัดสุโขทัย

อุทยานประวัติศาสตรศ์รสีัชนาลัย 



น าท่านเดินทางสู่ สาธรพิพิธภัณฑ์ผ้าทองค า สถานที่จัด
แสดงเรื่องราวความเป็นมาของผ้าทอลายโบราณของชาว
ไทยพวน บ้านหาดเสี้ยว ไว้อย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นจกเก้า
ลายบ้านหาดเสี้ยว ผ้าที่ใช้ในพิธีบวชนาคด้วยขบวนช้าง ผ้า
ที่ใช้ในพิธีแต่งงาน ซึ่งล้วนเป็นเอกลักษณ์ผ้าทอมือของชาว
ไทยพวน บ้านหาดเสี้ยว ที่สืบทอดต่อกันมานับร้อยๆ ปี

สาธรพิพิธภัณฑ์ผา้ทองค า



น าท่านออกเดินทางสู่ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย 
สักการะพระบรมอนุสาวรีย์พ่อขุนรามค าแหงเพื่อเป็นสิริ
มงคล และเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไปกับวัดภายในอุทยาน 
ได้แก่ วัดสระศรี วัดตระพังเงิน และวัดมหาธาตุ
จากนั้นน าท่านเดินทางต่อเพื่อรับประทานอาหารค่ า

อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย 

*บริการพิเศษจากเราเพื่อความสะดวกสบายในการ
ท่องเที่ยว บริการรถกอล์ฟพร้อมคนขับบริเวณอุทยาน*



รับรองท่านด้วยที่พัก 
เลเจนด้า สุโขทัย หรือเทียบเท่า 

ค่ า บริการอาหารค่ า ณ ร้านเฟื่องฟ้า ปลาแม่น  า
ต้มย าปลาคัง ปลาค้าวผัดพริก ทอดมันปลากราย 
ผัดฉ่าปลากดคัง ฉู่ฉี่แคบหมู คอหมูย่าง ผัดผัก ข้าวสวย



น าท่านเดินทางสู่ จ.อุทัยธานี โดยรถโค้ช 30 ที่นั่ง เข้าชม วัดท่าซุง วัดที่มีชื่อเสียงและงดงาม โดดเด่นด้วย พระวหิารแกว้ ที่
ประดิษฐาน พระพุทธชินราชจ าลอง และ ร่างของฤาษีลิงด า ที่ไม่เน่าเปื่อย นอกจากนี ยังมี ปราสาททองค า ที่ประดับลวดลายไทย ปิด
ทองค าเปลวติดกระจก เป็นท่ีประดิษฐานพระพุทธรูปที่ชาวบ้านน ามาถวาย จากนั นน าท่านเดินทางต่อเพื่อรับประทานอาหารกลางวัน

วันที่สี่ของการเดินทาง เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม



ได้เวลาอันสมควร น าท่านเดินทางสู่ กรุงเทพ ใช้ระยะเวลาเดินทางโดยประมาณ 3 ชั่วโมง ระหว่างการเดินทาง ทุกท่านสนุกสนานกับ
กิจกรรมการเล่นเกมส์บนรถ พร้อมของรางวัล
19.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ สวนอาหารนกนอ้ย 
ในบรรยากาศเรียบง่ายริมแมน่  าสะแกกรงั
บริการท่านด้วย ปลาแรดทอดกระเทียม, ฉู่ฉี่ปลาเนื อออ่น, หอยจ้อปู, 
ย าผักหวานกุ้งสด, ต้มย าหม้อไฟปลามา้, ถั่วหวานผดัเห็ดหอมสด,
เนื อปลากรายผดัขี เมา, ข้าวสวย 



เสิร์ฟประสบการณ์ระหว่างการเดินทาง ด้วย
ขนมหวาน และอาหารว่าง ชื่อดังประจ าจังหวัด 
พร้อมบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจของจังหวัด
ที่ก าลังเดินทางผ่าน เพิ่มเติมความสดชื่นด้วย
น้ าสมุนไพร ชา และ กาแฟ ในสไตล์ Telling 
Cafe ตลอดการเดินทาง

อยุธยา : โรตีสายไหม, สิงห์บุรี : เค้กปลาช่อน
อ่างทอง : เกสรล าเจียก, ชัยนาท : กุยหลี

ขนมดังประจ าจังหวัด



อัตราค่าบริการเริ่มต้น
ประเภทผู้เดินทาง

อัตราค่าบริการทัวร์ท่านละ

10 ท่าน (ราคาเริ่มต้นต่อท่าน) 15 ท่าน (ราคาเริ่มต้นต่อท่าน) 20 ท่าน (ราคาเริ่มต้นต่อท่าน)

ผู้ใหญ่ 32,500.- 29,500.- 22,900.-

ผู้ใหญ่ (พักเด่ียว) จ่ายเพิ่ม 7,000.- 7,000.- 7,000.-

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าโรงแรมท่ีพัก ห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือระดับเดียวกัน 
2. ค่าอาหาร ตามที่ระบุเอาไว้ในรายการ
3. ค่ายานพาหนะในการเดินทาง ตามทีระบุไว้ในรายการ
4. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว และ กิจกรรม ตามที่ระบุในไว้รายการ
5. ค่ามัคคุเทศก์ท่ีคอยอ านวยด้านความสะดวกให้กับท่านตลอดการเดินทาง
6. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหวางการเดินทาง ในวงเงินท่านละ 1,000,000.- บาท เงื่อนไขตามกรรมธรรม์

**อัตราค่าบริการดังกล่าว เป็นอัตราบริการเร่ิมต้น... 
กรุณาแจ้งวันที่การเดินทางและจ านวนผู้เดินทางอีกครั้ง เพื่อจัดท าใบเสนอราคา**

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เคร่ืองดื่ม นอกเหนือจาก
รายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น 
2. ค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 



รถโคช้ปรบัอากาศ VIP 30 ที่นั่ง
- รถ 2 ชั นยาว 12 เมตร
- ที่นั่งเบาะนวด ที่นั่งปรบัเอนนอนได้
- มีทีวีให้ทกุที่นัง่
- มีห้องน  าชั นบน
- มีพอรต์ชารจ์ USB
- คาราโอเกะ



เงื่อนไขการช าระเงิน : ส าหรับการจอง กรุณาช าระมัดจ า 50 เปอร์เซนต์ของราคาทัวร์

- ช าระยอดมัดจ า โดยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต ผ่านทางหน้าเวปไซต์ www.leelawadee.holiday
- ช าระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม บริษัทลีลาวดี ฮอลิเดย์ จ ากัด
- ช าระโดยเงินสด
- ช าระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร (กรุณาแฟกซ์ใบน าฝากมายังเบอร์ Fax. 02-664-0023)

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

“การจ่ายส่วนที่เหลือ” กรุณาช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันก่อนเดินทาง

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



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

เสียงร าคาญรบกวนผู้อื่น, หรือพยายามสร้างความวุ่นวายในคณะทัวร์ ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อความสุขของคณะผู้เดินทางส่วนใหญ่

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและทารกในครรภ์

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอื่นเพื่อไปท างาน หรือเพื่อการอื่นใดอันมิใช่การท่องเทีย่ว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่ต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพ่ือหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะบางเส้นทาง
อาจไม่สะดวกในการเดินทางส าหรับท่านที่ต้องใช้รถเข็น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

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

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทัวร์หรือบางเส้นทาง ยกเว้นทัวรค์ณะส่วนตัว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านที่จองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช าระเงินมัดจ าภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้แก่ลูกค้าท่านต่อไปที่แจ้งชื่อรอไว้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทางท่านอ่ืน

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ ากว่า 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 โดยสามารถขอวีซ่าได้ทันภายในก าหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่าและค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเครื่องบินเท่านั้น เว้นแต่ตั๋วเครื่องบิน
ที่ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อหรือคืนตั๋ว

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

• ส าหรับท่านผู้เดินทางท่ีประสงค์จะซื้อตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ ) หรือด าเนินการใด ๆ ท่ีก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน เพื่อขอค ายืนยันส าหรับการออกเดินทางของทัวร์
น้ันๆ หากท่านผู้เดินทางซื้อตั๋วหรือช าระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดังกล่าว แล้วต่อมาทัวร์น้ัน ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบส าหรับค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้น

• บริษัทฯ จะส่งก าหนดการท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเห็นว่ารายการท่องเที่ยวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปลี่ยนแปลงของโรงแรมท่ีพัก 
หรือการปรับเปลี่ยนรายการท่องเท่ียวใด ๆ  ท่านมีสิทธิ์ขอยกเลิกการเดินทางได้เป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า 5 วัน หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็น
ยุติ เว้นแต่ ในกรณีที่เกิดเหตุจ าเป็นหรือสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบัติเหต,ุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงไฟนอล
โปรแกรมตามความเหมาะสม ท้ังน้ีเพื่อค านึงถึงความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้มากท่ีสุด

• สถานท่ีท่องเที่ยวท่ีระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานท่ีท่องเที่ยวดังกล่าวปิดท าการ  บริษัทฯ จะคืนเงินค่าเขา้ชมให้แก่ท่านตามท่ีระบุไว้ในเอกสารของสถานท่ีน้ัน ๆ หรือจะสลับปรับเปลี่ยนรายการเพ่ือให้ท่าน
สามารถเข้าชมได้   แต่ในกรณีที่มีเหตุล่าช้าหรือเหตุอื่นใดเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางท าให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานท่ีท่องเที่ยวดังกล่าวได้ โดยมิใช่ความผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่าน

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของท่าน อันเน่ืองจากการโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัวนักท่องเที่ยวเอง

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

• ต าแหน่งท่ีน่ังบนเคร่ืองบินเป็นไปตามเง่ือนไขตั๋วเครื่องบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือกต าแหน่งท่ีน่ังได้เอง ท้ังน้ีบริษัทฯ จะพยายามจัดท่ีน่ังให้แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดีท่ีสุดภายใต้
ลักษณะต าแหน่งท่ีน่ังแบบหมู่คณะท่ีสายการบินจัดให้มา

• บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีที่ได้ให้บริการแก่ท่านผู้เดินทางท่ีเชื่อม่ันในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งประสงค์จะเดินทางไปท่องเที่ยวพกัผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศท่ีท่านได้เดินทางไป

• เมื่อท่านจองทัวร์และช าระมัดจ าแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจ้งแล้วข้างต้น


