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ต้อนรับทุกท่าน 
พร้อมเจ้าหน้าที่ดูแลอ านวยความสะดวก

• บริการหัวหน้าทวัร์จ านวน 1 ท่าน 
และพนักงานดูแลจ านวน 1 ท่าน

ลีลาวดี ฮอลิเดย์
ลีลา... ท่ีเป็นตัวคุณ



- 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



... เข้าสู่ห้วงเวลาแห่งความสุขอย่างสมบูรณ์แบบ
บินลัดฟ้าด้วยสายการบนิ 

NOK AIR

07.30 น. ลีลาวดี ฮอลิเดย์ เรียนเชิญท่านที่จุดนัดพบ  
บริเวณเคาน์เตอร์สายการบินนกแอร์ พบกับเจ้าหน้าที่
ดูแลความพร้อมด้านเอกสาร รวมถึงส่งท่านเข้าสู่
ช่วงเวลาแห่งความสุข

09.10 น.  น าท่านบินลัดฟ้าสู่ สนามบินแพร่
โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบิน DD8002

10.30 น.  ทุกท่านเดินทางถึง สนามบินแพร่ หลังจากรับสัมภาระ
เรียบร้อยแล้วน าท่านสู่ช่วงเวลาแห่งความสุข ...

1DAY



วัดหลวงพ่อวิชิตมาร 

เดินทางจากสนามบินแพร่ บริการท่านด้วยรถ TOYOTA COMMUTER เพื่อน าท่าน
เดินทางเยี่ยมชม วัดหลวงพ่อวิชิตมาร ซึ่งมี พระพุทธวิชิตมารประทานสันติสุข
สวัสดีชินสีห์ธรรมบพิตร ที่เป็นพระพุทธรูปทีส่วยงาม 1 ใน 20 ของไทย 



คุ้มวงศ์บุรี
น าท่านเที่ยวชม บ้านคุ้มวงศ์บุรี อาคารที่มีอายุกว่า 100 ปี คุ้มหลังนี้
เป็นอาคารแบบไทยผสมยุโรปสีชมพูอ่อน ซึ่งเป็นสีโปรดของแม่เจ้าบัวถา
เป็นพระชายาองค์แรกของเจ้านครแพร่องค์ที่ 22 จึงได้น าสีดังกล่าวมา
ประดับตกแต่งอย่างสวยงาม

ภายในอาคารมีห้องที่น่าสนใจ คือ ห้องเจ้าแม่บัวถา 
ห้องรับแขก ห้องนอน ซึ่งแต่ละห้องมีเครืองใช้ต่าง ๆ 
ที่แตกต่างกันแสดงถึงวัฒนธรรมโบราณสมัยเชียง
แสน อีกทั้งยังมีถ้วยชาม รวมไปถึงอาวุธโบราณอีก
ด้วย



บริการอาหารกลางวัน ณ

“ฮอม 2493”
--- เมนูความอร่อยรอท่านอยู่ ---



พระธาตุช่อแฮ
น าท่านเดินทางสักการะ พระธาตุช่อแฮ เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์ 
เก่าแก่ คู่บ้านคู่ เมืองจังหวัดแพร่และเป็นวัดพระธาตุ
ประจ าปีเกิดของผู้ที่เกิดปีขาล องค์พระธาตุช่อแฮเป็น
เจดีย์ ศิลปะแบบเชียงแสนที่มีความงดงามจนท าให้ผู้คน
นิยมเข้ามาสักการะเพื่อเป็นสิริมงคล



จุดชมวิวดอยเล็ง
น าท่านเดินทางเที่ยวชม จุดชมวิวดอยเล็ง สัมผัสธรรมชาติวิวภูเขาที่ล้อมรอบ ให้ท่านได้บันทึกภาพไว้ในความทรงจ า 
ด้วยความที่จุดชมวิวอยู่บนภูเขาสูง ท าให้สามารถมองเห็นทิวทัศน์เมืองแพร่ที่โอบคลุมด้วยภูเขาได้อย่างชัดเจน อีกทั้งจุด
ชมวิวใกล้เคียงก็สามารถมองกลับไปเห็นวัดพระธาตุช่อแฮสีทองอร่ามอีกด้วย



พระธาตุดอยเล็ง
น าท่านเดินทางสักการะ พระธาตุดอยเล็ง เพื่อความเป็น
สิริมงคล พระธาตุตั้งอยู่บนภูเขาสูงซึ่งอยู่ใกล้กับจุดชม
วิวดอยเล็ง เป็นหนึ่งในพระธาตุที่มีบรรยากาศสวยที่สุด
ในเมืองแพร่



บ้านนกยูง
บริการอาหารค า่ ณ ร้านอาหาร



เฮือนนานาที่พัก

หรือเทียบเท่า



2DAY บ้านมัดใจ
บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

น าท่านร่วมกิจกรรม ณ บ้านมัดใจ ที่จะให้ท่านเก็บเกี่ยวประสบการณ์
ในการย้อมผ้าหรือลองปักชุด หรือการปั้นเซรามิค รวมไปถึงยังมี
คาเฟ่น่ารัก ๆ ที่สามารถพักผ่อนหย่อนใจแบบชิล ๆ ที่จะท าให้ท่าน
ตกหลุมรักคาเฟ่แห่งนี้



อุทยานแพะเมืองผี
น าท่านเดินทางสู่ อุทยานแพะเมืองผี ที่เกิดจากสภาพภูมิประเทศที่
ถูกหินทรายกัดเซาะจนเป็นรูปร่างต่าง ๆ ซึ่งแพะแปลว่า ป่าละเมาะ 
และเมืองผีแปลว่า ความเงียบเหงา ซึ่งเนื้อที่ ทั้ง 167 ไร่ จึง
กลายเป็นความสวยงามด้าน ธรณีวิทยา หน้าผา เสาดิน เป็น
เส้นทางที่น่าสนใจส าหรับผู้ที่สนใจธรรมชาติและธรณีวิทยาต่าง ๆ 
อีกด้วย
ก่อนจะได้ เวลาอันสมควรน าท่านเดินทางสัมผัสธรรมชาติที่
สวยงาม ณ จังหวัดน่าน



เฮือนฮอม
บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร



วัดศรีมงคล
น าท่านเดินทางสู่ อ.ปัว สักการะ วัดศรีมงคล เพื่อเป็นสิริมงคล เมื่อ
มาถึงจังหวัดน่าน วัดศรีมงคลตั้งอยู่ท่ามกลางทุ่งหญ้าเขียวขจีสุดลูกหู
ลูกตา สัมผัสบรรยากาศและความสวยงามของวัดพร้อมธรรมชาติที่
โอบล้อมอย่างเต็มอิ่ม

ด้านหลังวัดมีลานชมวิว ซึ่งมีทัศนียภาพ
ที่งดงาม มองเห็นทุ่งนาเขียวขจี และทิว
เขาของดอยภูคาเรียงรายอีกด้วย



ตูบนาไทลื้อ
น าท่านเที่ยวชม ตูบนาไทลื้อ ที่มีทุกอย่างครบครันตั้งแต่
ร้านกาแฟ ภูเขา ทุ่งนาและบรรยากาศวิวหลักล้านที่จะให้
ท่านค่อย ๆ ซึมซับบรรยากาศดี ๆ ณ ตูบนาไทลื้อแห่งนี้



ได้ดิบได้ดี
บริการอาหารค า่ ณ ร้านอาหาร

รับประทานอาหารบรรยากาศยามเยน็ พร้อมววิหลักล้าน สัมผัสถึง
ธรรมชาติอยา่งเต็มเปีย่ม



น่านนิรันดร์
ที่พัก

หรือเทียบเท่า



วัดภูเก็ต
น าท่านเดินทางเที่ยวชม วัดภูเก็ต ยามเช้าถือว่าเป็นวัดที่
มีภูมิทัศน์และวิวที่สวยงาม จุดเด่นของวัด คือ มีระเบียง
ชมวิวด้านหลังวัด ติดกับทุ่งนาที่กว้าง อีกทั้งด้านหลัง
ยังเป็นภูเขาวนอุทยานดอยภูคา เป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์
ยามเช้าที่สวยงามอีกแห่งหนึ่ง



หมู่บ้านสะปัน
น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านสะปัน ชุมชนสงบห้อมล้อม
ด้วยภู เขา สถานที่ขึ้นชื่อของเมืองน่านที่ เรียกได้ว่า 
งดงามตระการตาเลยทีเดียว 



บ่อเกลือโบราณ
อีกหนึ่งของขึ้นชื่อเมืองน่านที่ไม่ควรพลาดเที่ยวชม นั่นคือ บ่อเกลือโบราณ 
ที่มีชื่อเสียงด้านการผลิตเกลือภูเขาที่ไม่มีที่ใดเสมอเหมือน เนื่องจากสถานที่
แห่งน้ีเป็นบ่อน้ าเกลือที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ท่ามกลางหุบเขาที่เดียวในโลก



ผ่อนคลายกับสปาแช่เท้า
ผ่อนคลายกันเล็กน้อย บริการท่านด้วย

การท า สปาแช่เท้า เพื่อสุขภาพ



กาดข่วงน่าน
เยี่ยมชมถนนคนเดินเมืองน่านหรือ กาดข่วงน่าน 
แวะซื้อของฝากและให้ท่านได้เที่ยวชมสินค้าและ
วัฒนธรรมของชาวน่าน ณ กาดข่วงน่านแห่งนี้

อิ สร ะอ าหารค่ า  ใ ห้ ท่ า น ได้ เพลิด เพลิน แล ะ
รับประทานอาหารท้องถิ่น ณ กาดข่วงน่าน



น่านนครา
ที่พัก

หรือเทียบเท่า



3DAY

พระธาตุเขาน้อย
บริการท่านด้วย TOYOTA COMMUTER 
ก่อนจะน าท่านและครอบครัวสักการะ วัดพระ
ธาตุเขาน้อย องค์พระธาตุตั้งอยู่บนยอด
ดอยเขาน้อย ซึ่งอยู่ด้านตะวันตกของตัว
เมืองน่าน เป็นศิลปะพม่าผสมล้านนา ภายใน
บรรจุพระเกศาธาตุขององค์สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้า วัดแห่งนี้เป็นปูชนียสถานที่
ส าคัญ และเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งของ จ.น่าน

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม



วัดภูมินทร์
น าท่านเดินทางเที่ยวชม วัดภูมินทร์ ซึ่งเป็นอีกวัดที่พิเศษกว่า
วัดอื่น ๆ คือมีโบสถ์และวิหารสร้างเป็นอาคารหลังเดียวกัน
ประตูไม้ทั้งสี่ทิศ ถูกแกะสลักโดยช่างฝีมือล้านนา ที่แสดงถึง
วัฒนธรรมของยุคสมัยท่ีผ่านมาของเมืองน่าน



พิพิธภัณฑ์น่าน
น าท่านเดินทางเที่ยวชม พิพิธภัณฑ์น่าน ซึ่งมีการจัดแสดงทั้งโบราณคดี
และประวัติศาสตร์ท้องถิ่นให้ท่านได้สัมผัส อีกทั้งด้านในยังมีห้องจัดแสดง
งาช้างด า ที่เป็นสมบัติคู่บ้านคู่เมืองแต่โบราณอีกด้วย



เฮือนเจ้านาง
บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร



วัดมิ่งเมือง
น าท่านชมความงดงาม ณ วัดมิ่งเมือง เป็นที่ประดิษฐานเสาหลักเมืองของจังหวัดน่าน ได้มีการ
รื้อถอนและสร้างอุโบสถหลังใหม่เป็น แบบล้านนาร่วมสมัยแบบในปัจจุบัน ลักษณะเด่นคือ ลาย
ปูนปั้นที่ผนังด้านนอกของพระอุโบสถ มีความสวยงามวิจิตรบรรจงมาก เป็นฝีมือตระกูลช่าง
เชียงแสน และยอดเสาแกะสลักเป็นรูปพรหมพักตร์ที่มีชื่อว่า เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา



ขนมหวานป้านิ ม

พักผ่อนและรับประทานของหวานขึ้นชื่อ ณ ร้านขนมหวานป้านิ่ม



ร้านของฝาก
น าท่านเข้าสู่ ร้านของฝาก 

“เพื่อซื้อของส าคัญ ฝากคนส าคัญของคุณ”



ลีลาวดี ฮอลิเดย์
ลีลา...ที่เป็นตัว

คุณ

17.20 น. น าคณะท่านเดินทางสู่ สนามบินน่าน
18.20 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอร์เอเชีย

เที่ยวบินที่ FD 4311
19.35 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

พร้อมความประทับใจ  



บริการด้วยรถตู้ TOYOTA COMMUTER

อัตราค่าบริการ

ประเภทผู้เดนิทาง
อัตราค่าบริการทัวร์ (ท่านละ)
20 ท่าน (ราคาเริม่ต้นตอ่ทา่น)

ผู้ใหญ่ 25,900
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่ม 4,500

**อัตราค่าบริการดังกล่าว เป็นอัตราบริการเริ่มต้น... 
กรุณาแจ้งวันที่การเดินทางและจ านวนผู้เดินทางอีกครั้ง เพื่อจัดท าใบเสนอราคา**



อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าโรงแรมที พัก ห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที ระบุไว้ในรายการ หรือระดับเดียวกัน
2. ค่าอาหารบางมื้อ ตามที ระบุเอาไว้ในรายการ
3. ค่ายานพาหนะในการเดินทาง ตามทีระบุไว้ในรายการ
4. ค่าเข้าชมสถานที ท่องเที ยว และ กิจกรรม ตามที ระบุในไว้รายการ
5. ค่ามัคคุเทศก์ที คอยอ่านวยด้านความสะดวกให้กับท่านตลอดการเดินทาง
6. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง ในวงเงินท่านละ 1,000,000.- บาท เงื อนไขตามกรมธรรม์
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื องดื ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
2. ค่าภาษีหัก ณ ที จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ ม 7%



เงื่อนไขการช าระเงิน
- “การจอง” กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 50 % จากราคาทัวร์
- ช าระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม บริษัท ลีลาวดี ฮอลิเดย์ จ ากัด
- ช าระโดยเงินสด
- ช าระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร  (กรุณาแฟกซ์ใบน าฝากมายังเบอร์ Fax. 02-6640023)
- ชื่อบัญชี บริษัท ลีลาวดี ฮอลิเดย์ จ ากัด ธนาคารกสิกรไทย

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

การยกเลิก : 
- กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 40 วันท าการ มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจ า
- กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันท าการ ทางบริษัทฯ มีความจ าเป็นต้องหัก 50% ของอัตราค่าบริการ
- กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด



หมายเหตแุละเงื อนไขในการรบับรกิาร
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที เคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที รังเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื มสุราบน

รถ, ก่อเสียงร่าคาญรบกวนผู้อื น, หรือพยายามสร้างความวุ่นวายในคณะทัวร์ ฯลฯ ทั้งนี้เพื อความสุขของคณะผู้เดินทางส่วนใหญ่

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที มีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน ทั้งนี้เพื อความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและทารกในครรภ์

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอื นเพื อไปท่างาน หรือเพื อการอื นใดอันมิใช่การท่องเที ยว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที ต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื อหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะบาง
เส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางส่าหรับท่านที ต้องใช้รถเข็น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที มีเด็กทารกอายุต ่ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้วย (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื อหาข้อสรุปร่วมกัน) โดย
บริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผู้เดินทางท่านอื น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทัวร์หรือบางเส้นทาง ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านที จองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช่าระเงินมัดจ่าภายในระยะเวลาที ก่าหนด ให้แก่ลูกค้าท่านต่อไปที แจ้งชื อรอไว้ ทั้งนี้เพื อประโยชน์ของผู้ร่วม
เดินทางท่านอื น

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที มีผู้เดินทางต ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทัวร์อื น
ทดแทนหากท่านต้องการ

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

• ในกรณีที ท่านขอเปลี ยนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทันภายในก่าหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายเพิ ม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยื นวีซ่าและค่าเปลี ยนชื อตั๋ว
เครื องบินเท่านั้น เว้นแต่ตั๋วเครื องบินที ไม่อนุญาตให้เปลี ยนชื อหรือคืนตั๋ว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมการยื นวีซ่าในทุกกรณี หากมีการยื นวีซ่าแล้ว



• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการที ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเนื องมาจากเหตุผลส่วนตัวของท่านผู้เดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง,
พกพาสิ งของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไปในทางเสื อมเสีย รวมถึงการที มิได้เดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเที ยวบิน

• ส่าหรับท่านผู้เดินทางที ประสงค์จะซื้อตั๋วเครื องบินภายในประเทศเพิ มเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ ) หรือด่าเนินการใด ๆ ที ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน เพื อ
ขอค่ายืนยันส่าหรับการออกเดินทางของทัวร์นั้นๆ หากท่านผู้เดินทางซื้อตั๋วหรือช่าระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดังกล่าว แล้วต่อมาทัวร์นั้น ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได้ ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบส่าหรับค่าใช้จ่ายที เกิดขึ้น

• บริษัทฯ จะส่งก่าหนดการท่องเที ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเห็นว่ารายการท่องเที ยวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็น
เพราะการเปลี ยนแปลงของโรงแรมที พัก หรือการปรับเปลี ยนรายการท่องเที ยวใด ๆ  ท่านมีสิทธิ์ขอยกเลิกการเดินทางได้เป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า 
5 วัน หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ ในกรณีที เกิดเหตุจ่าเป็นหรือสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การ
ประท้วง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี ยนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื อค่านึงถึงความปลอดภัย และ
รักษาผลประโยชน์ของท่านให้ได้มากที สุด

• สถานที ท่องเที ยวที ระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานที ท่องเที ยวดังกล่าวปิดท่าการ  บริษัทฯ จะคืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่านตามที ระบุไว้ในเอกสารของสถานที นั้น ๆ 
หรือจะสลับปรับเปลี ยนรายการเพื อให้ท่านสามารถเข้าชมได้   แต่ในกรณีที มีเหตุล่าช้าหรือเหตุอื นใดเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางท่าให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที ท่องเที ยวดังกล่าวได้ โดยมิใช่
ความผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่าน

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของท่าน อันเนื องจากการโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัวนักท่องเที ยวเอง

• ของก่านัลต่าง ๆ ที บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ามี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงินได้ โดยท่านสามารถเลือกใช้ของก่านัลดังกล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกับคณะทัวร์
หรือไม่ก็ได้ตามอัธยาศัย

• ต่าแหน่งที นั งบนเครื องบินเป็นไปตามเงื อนไขตั๋วเครื องบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือกต่าแหน่งที นั งได้เอง ทั้งนี้บริษัทฯ จะพยายามจัดที นั งให้แก่ท่านและ
ครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดีที สุดภายใต้ลักษณะต่าแหน่งที นั งแบบหมู่คณะที สายการบินจัดให้มา

• บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีที ได้ให้บริการแก่ท่านผู้เดินทางที เชื อมั นในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ งประสงค์จะเดินทางไปท่องเที ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถึงวิถีชีวิตตลอดจน
วัฒนธรรมของประเทศที ท่านได้เดินทางไป

• เมื อทา่นจองทวัรแ์ละชา่ระมดัจา่แลว้ หมายถงึทา่นยอมรบัในขอ้ความและเงื อนไขที บรษิทัฯ แจ้งแล้วขา้งตน้


