
ก ำหนดกำรเดนิทำง : 10-12, 17-19, 24-26 ธันวำคม 2564
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LEELA CHARMING NAKHON SI THAMMARAT  



แรงศรัทธา...ไหว้ขอพรไอ้ไข่ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร สูดอากาศดี...หมูบ้านคีรีวง 

ลีลาวดี ฮอลิเดย์ สนับสนุนการท่องเที่ยวไทยแบบ New Normal
การันตีมาตรการบริการอย่างปลอดภัยด้วยตราสัญลักษณ์เครื่องหมาย SHA พาท่านเยือนนคร นครศรีธรรมราช 3วัน2คืน

สักการะไหว้ขอพรไอไ้ข้ เสริมโชคลาภ ความร่่ารวย ชมความงามวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร สูดอากาศบริสุทธิ์ที่หมูบ่้านครีีวง
พร้อมเปิดประสบการณ์ การเดินทางด้วยลีลา…ที่เป็นตัวคุณ 



NEW NORMAL SERVICE



08.30 น. พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง
อาคาร 2 ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารขาออกในประเทศ 

เคาน์เตอร์ สายการบินไทยแอร์เอเชีย ประตู 9-10 
เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอ่านวยความสะดวก

10.20 น. ออกเดินทางสู่… จังหวัดนครศรีธรรมราช 
โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD3184

11.40 น. เดินทางถึง… สนามบินนครศรีธรรมราช
น่าท่านเดินทางโดย รถตู้ COMMUTER VIP 9 ที่นั่ง

วันแรกของการเดินทาง



(กลางวัน)
บริการอาหารกลางวัน 
ณ หนมจีนครูพร 
ขนมจีนน่้ายาปนูิ่ม

"หนมจีนครูพร" ควำมโดดเด่นด้วยเส้น
ขนมจีนที่เป็นเส้นสด ท ำจำกแป้งสดใหม่ 
น  ำยำเข้มข้นสไตล์เมืองใต้ โดยเฉพำะ
น  ำยำปู น  ำยำปูนิ่ม แกงไตปลำ น  ำพริก 
ฯลฯ ท่ีมำพร้อมผักแนมสดๆแบบไมอ่ั น

บริการด้วยเมนู ขนมจีน น้่ายาปูนิ่ม, 
ไตปลากะท,ิ น้่ายาพริกหวาน, น้่ายา
ปลา, ปูนิ่มทอดกระเทียม, ลูกช้ินปลา
ลวก, ไก่ทอด, ตบท้ายด้วยไอศครีม 



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

ตรงบริเวณที่ก่าลังสร้างโบสถ์ในปัจจุบัน จนเมื่อประมาณ
พ.ศ.2500 มีการบูรณะวัดเจดีย์ขึ้นมาใหม่ มีพระเข้ามาอยู่ประจ่า
เป็นที่ปฏิบัติศาสนกิจของชาวบ้านใกล้เคียง และเป็นที่ประดิษฐาน
ของ “พ่อท่าน” พระพุทธรูปเก่าแก่ที่อยู่มาตั้งแต่ยังป็นวัดร้าง     

ไข่วัดเจดีย์ คือรูปไม้แกะสลักของเด็กชายอายปุระมาณ 9 -10 ขวบ 
ตั้งอยู่ในศาลาในวัดเจดีย์เชื่อกันว่าเป็นวิญญาณศักดิ์สทิธิ์ที่สถิตย์
อยู่ ณ วัดแห่งนี้เป็นที่เคารพสักการะของชาวบ้านตั้งแต่ในละแวก
ใกล้วัดไปจนถึงต่างจังหวัดในแถบภาคใต้ จากศรัทธาที่เชื่อกันว่า

“ขอได้ไหว้รับ” โดยเฉพาะโชคลาภ และการค้าขาย 



เป็นโลเคชั่นถ่ายรูปสวย ๆ  ที่ห้ามพลาดเด็ดขาดที่ “หิน
งามรางทัด” ที่นี่เป็นจุดๆหน่ึงที่มีความสวยงามมาก ของ 
อ.สิชล และยังไม่ค่อยมีคนรู้จักมากนัก คู่ควรแก่การไป

ส่ารวจและถ่ายรูปเป็นอย่างมากขอบอกเลย

หินงามรางทัด

จุดชมวิวบริเวณอนุสรณ์สถานพลายจ่าเริญ 
“พลายจ่าเริญ” (คชานุสรณ)์ ช้างแสนรู้คู่บ้านคู่เมือง
นครศรีธรรมราช ช้างคู่บารมีของเจ้าพระยานครฯ 

ที่เกิดและมีชีวิตอยู่ในเมืองนครศรีธรรมราช 
ช่วงรัชกาลที่ 3 จนถึงรัชกาลที่ 7 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

จุดชมวิวเขาพลายด่า 



โรงแรมที่พัก รับรองท่านและคนพิเศษ ณ … 

KHANOM CABANA BEACH 
RESORT หรือเทียบเท่า 

ค่่า   บริการอาหารค่า่ ณ ภัตตาคารของโรงแรม



วันที่สองของการเดินทาง

สู.่.. ตลาดปลายทอน
ชุมชนบ้านปลายทอน จ.นครศรีธรรมราช อีกหนึ่งชุมชนทีม่ี

ความส่าคัญของอ่าเภอสิชลมาเป็นเวลายาวนาน

เช้า บริการอาหารท่าน ณ โรงแรมที่พัก

ไฮไลทข์องที่นี้ก็คือ "เรือหางยาว" ที่จะมาขึ้น
ริมหาดหลังจากออกหาปลาตั้งแต่กลางดึก 
เมื่อเรือจอดเสร็จ คราวนี้คนก็จะมามุง มา

ออกซื้อ"อาหารทะเลแบบสดๆ"กัน



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 เกาะนุ้ยนอก 



เที่ยง บริการอาหารท่าน ณ ภัตตาคารครัวตังเก 

ครัวตังเกโดดเด่นในด้านความ สด อร่อย ของอาหารทะเล ซึ่งส่งตรงมาจากเรือประมงหรือเรือตังเกของทางร้านนั่นเอง ...



Time To Relax With Nature

สวนตาสรรค์
สปาปลาตอด ในบรรยากาศธรรมชาติ

จากนั้นน าท่านสู่ สวนตาสรรค์ สถานที่
ท่องเที่ยวอันซีน ที่ท่านจะได้มาพักผ่อน 
ฟอกปอด สูอากาศดีดี 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 โบราณสถานสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ และเป็น มิ่งขวัญ
ชาวเมืองนครศรีธรรมราชตลอดจนพุทธศาสนิกช
ทั้งหลาย สัญลักษณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชที่รู้จักกัน
แพร่หลายก็คือ พระบรมธาตุเจดีย์ซึ่งตั้งอยู่ภายในวัดพระ
มหาธาตุวรมหาวิหาร เนื่องจากเป็นที่บรรจุพระบรม
สารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า ปัจจุบันกรมศิลปากรได้
ประกาศจดทะเบียนวัดพระมหาธาตุเป็นโบราณสถาน 
นับเป็นปูชนียสถานที่ส่าคัญที่สุดแห่งหนึ่งของภาคใต้

สักการะ ...



ค่่า บริการอาหารท่าน 
ณ ภัตตาคารครัวนายหนัง
ครัวนายหนัง บรรยากาศท้องถิ่นสบายๆ
บ้านๆเป็นกันเองสว่างสะอาดดูเรียบร้อย 
การบริการดีเอาใจใส่ อาหารวัตถุดิบสด
สะอาดดี ปริมาณก่าลังทานไม่มากไม่น้อย 
ปรุงรสโดยรวมครบรสครบเครื่องดีไม่หนัก
มือไปท่าให้ทานง่ายทานสบายให้เหมือนกับที่
ร้านบอกไว้ว่าเป็น อาหารพื้นบ้านแท้ ที่แม่
เคยท่าให้กิน



โรงแรมที่พัก 
รับรองท่านและคนพิเศษ ณ … 

Nakhon Si Thammarat
GRAND FORTUNE HOTEL 

หรือเทียบเท่า 

วันที่สองของการเดินทาง



น่าท่านเดินทางสู่...

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 ... 

วันที่สามของการเดินทาง
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม



สะพานข้ามแม่น้่าบ้านคีรีวง ถ้่าน้่าวังศรีธรรมโศกราช หนานหินท่าหา ลานสกา

สะพานแขวนท่าหา น้่าตกวังไม้ปัก อุทยานแห่งชาติเขาหลวง

Recommended Attractions Kiriwong



อิสระอำหำรกลำงวัน... 
เนื่องจำกในบริเวณหมู่บ้ำนคีรี
วงค์ มีร้ำนอำหำรให้เลือก
หลำกหลำย และมีกำรตกแต่งท่ี
เป็นเอกลักษณ์... ร้ำนท่ำมกลำง
หุบเขำหมู่บ้ำนคีรีวง แต่ละร้ำนตกแต่
สวยงำมเข้ำกับบรรยำกำศธรรมชำติ
เหมำะกับกำรพำครอบครัวมำนั่งทำน



จากนั้นน่าท่านเดินทางสู่ ... สนามบินนครศรีธรรมราช 
18.35 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD3187
19.55 น. เดินทางถึงสนามบนิดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ 

พร้อมความประทบัใจ



ประเภทผู้เดินทาง
อัตราค่าบริการส่าหรับจ่านวนผู้เดินทาง 8 ท่าน

ราคาต่อท่าน
ผู้ใหญ่ 16,500.-
พักเดี่ยว เพิ่ม 3,800.-

อัตราค่าบริการ 

อัตราค่าบริการส่าหรับจ่านวนผู้เดินทาง 8 ท่าน
หากมีจ่านวนผู้เดินทางไม่ครบตามก่าหนด  ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่าบริการ

ส ำหรับผู้เดินทำง 8 ท่ำน บริกำรรถตู้ VIP 9 ที่นั่ง พร้อมมักคคุเทศก์ 1 ท่ำน



อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม
1. ค่าโรงแรมที่พัก ห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือระดับเดียวกัน 
2. ค่าอาหาร ตามที่ระบุเอาไว้ในรายการ
3. ค่ายานพาหนะในการเดินทาง ตามทีระบุไว้ในรายการ
4. การดูแลแบบ NEW NORMAL บริการเจลแอลกอฮอล์, ท่าความสะอาดรถทุกวัน ด้วยสเปย์แอลกอฮอล์, หน้ากากอนามัย
5. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว และ กิจกรรม ตามที่ระบุในไว้รายการ
6. ค่ามัคคุเทศก์ที่คอยอ่านวยด้านความสะดวกให้กับท่านตลอดการเดินทาง
7. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง ในวงเงินท่านละ 1,000,000.- บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าน้่าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่า 20 กิโลกรัมต่อท่าน 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น 
3. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 



เงื่อนไขการช่าระเงิน : ส่าหรับการจอง กรุณาช่าระมัดจ่า 50 % ของราคาทัวร์ต่อท่าน
- ช่าระยอดมัดจ่า โดยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต ผ่านทางหน้าเว็ปไซต์ www.leelawadee.holiday
- ช่าระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม บริษัท ลีลาวดี ฮอลิเดย์ จ่ากัด
- ช่าระโดยเงินสด
- ช่าระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร (กรุณาแฟกซ์ใบน่าฝากมายังเบอร์ Fax. 02-664-0023)

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



หมายเหตุและเงื่อนไขในการรับบริการ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับท่านผู้เดินทางที่เคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที่รงัเกยีจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษา เวลา, 

พูดจาหยาบคาย, ดื่มสุราบนรถ, ก่อเสียงร่าคาญรบกวนผู้อื่น, หรือพยายามสร้างความวุ่นวายในคณะทัวร์ ฯลฯ ทั้งนี้เพ่ือความสุขของคณะผู้เดินทางส่วนใหญ่
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีอายคุรรภ์เกิน 4 เดือน ทั้งนี้เพ่ือความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและทารกในครรภ์
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเขา้ประเทศอืน่เพ่ือไปท่างาน หรือเพ่ือการอื่นใดอันมใิช่การท่องเที่ยว
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาให้หรือไม่ใหบ้รกิารแก่ท่านที่ต้องใชร้ถเขน็ (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรปุรว่มกัน) โดยบริษัทฯ 

ต้องกราบขออภัยเพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางส่าหรบัท่านที่ต้องใช้รถเขน็ ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาให้หรือไม่ใหบ้รกิารแก่ท่านที่มเีด็กทารกอายุต่่ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้วย (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจอง

ทัวร์เพ่ือหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผู้เดินทางท่านอื่น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาให้หรือไม่ใหบ้รกิารแก่ท่านที่เปน็พระภิกษุสงฆ์หรอืนักบวชในบางรายการทัวร์หรือบางเสน้ทาง ยกเว้นทัวรค์ณะส่วนตัว
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกสทิธิประโยชนข์องท่านทีจ่องทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช่าระเงินมัดจ่าภายในระยะเวลาที่ก่าหนด ให้แก่ลูกค้าท่านต่อไปที่แจ้งชื่อรอไว้ ทั้งนี้

เพ่ือประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทางทา่นอื่น
8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหนา้ก่อนเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 15 วัน 

และยินดีจะจัดหาคณะทัวร์อื่นทดแทนหากท่านต้องการ
9. ในกรณีที่ท่านยกเลิกการเดนิทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหักเงินคา่ใช้จ่าย 
โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 21 วัน ขอหักร้อยละ 50 ของอัตราค่าบริการ

หากยกเลิกก่อนเดินทาง   14 วัน ขอหักร้อยละ 100 ของอัตราค่าบริการ
10. ในกรณีที่ท่านขอเปลี่ยนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทนัภายในก่าหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคิดค่าใชจ้่ายเพิ่ม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการ

ยื่นวีซ่าและค่าเปลี่ยนชือ่ตั๋วเครื่องบินเท่านั้น เว้นแต่ต๋ัวเครื่องบินที่ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อหรือคนืตั๋ว
11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าในทุกกรณี หากมีการยื่นวีซ่าแล้ว



12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบต่อการที่ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเขา้หรอืออกจากประเทศใด ๆ อันเนื่องมาจากเหตุผลส่วนตัวของท่านผู้
เดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถกูต้อง, พกพาสิ่งของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไปในทางเสือ่มเสีย รวมถึงการที่มิได้เดินทางเพราะ
เหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเทีย่วบิน

13. ส่าหรับท่านผู้เดินทางที่ประสงค์จะซื้อต๋ัวเครื่องบินภายในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ ) หรือด่าเนินการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย 
กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน เพ่ือขอค่ายืนยันส่าหรบัการออกเดินทางของทัวร์นัน้ๆ หากท่านผู้เดินทางซื้อต๋ัวหรือช่าระค่าใชจ้่ายใด ๆ ไป 
โดยไม่ได้รับการยืนยันดงักล่าว แล้วต่อมาทัวร์นั้น ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบส่าหรับค่าใชจ่้ายที่เกิดขึน้

14. บริษัทฯ จะส่งก่าหนดการท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 10 วัน หากท่านเห็นว่ารายการท่องเที่ยวดังกล่าวไม่
ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปลี่ยนแปลงของโรงแรมทีพ่ัก หรือการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวใด ๆ  ท่านมีสิทธ์ิขอ
ยกเลิกการเดินทางได้เปน็กรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนออกเดินทางไมน่้อยกว่า 5 วัน หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอา
ตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ ในกรณีที่เกิดเหตุจ่าเป็นหรือสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การจลาจล , 
ภัยธรรมชาติ, อุบัติเหต,ุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพ่ือค่านึงถึง
ความปลอดภัย และรักษาผลประโยชนข์องท่านให้ได้มากที่สดุ

15. สถานที่ท่องเที่ยวที่ระบใุนรายการได้รวมค่าเขา้ชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวปิดทา่การ  บริษัทฯ จะคืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่าน
ตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานทีน่ั้น ๆ หรือจะสลับปรับเปลี่ยนรายการเพื่อให้ทา่นสามารถเขา้ชมได้   แต่ในกรณีที่มีเหตุล่าช้าหรือเหตุอืน่ใดเกิดขึ้น
ระหว่างการเดินทางท่าให้ทา่นไม่สามารถเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวดังกลา่วได้ โดยมิใช่ความผิดของบริษทัฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าเข้าชม
ให้แก่ท่าน

16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรอืเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของท่าน อันเนื่องจากการโจรกรรม และ/หรือ
ความประมาทจากตัวนักท่องเที่ยวเอง



17. ของก่านัลต่าง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ามี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเปน็ส่วนลดเป็นตัวเงินได้ โดยท่านสามารถเลือกใช้ของ
ก่านัลดังกล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกับคณะทัวร์หรอืไม่ก็ไดต้ามอัธยาศัย

18. ต่าแหน่งที่นั่งบนเครือ่งบินเป็นไปตามเงื่อนไขต๋ัวเครื่องบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือกต่าแหนง่ที่นัง่
ได้เอง ทั้งนี้บริษัทฯ จะพยายามจัดที่นั่งให้แก่ท่านและครอบครวัตามความเหมาะสมให้ดีทีสุ่ดภายใต้ลักษณะต่าแหน่งทีน่ั่งแบบหมู่คณะที่
สายการบินจัดให้มา

19. บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีทีไ่ด้ให้บริการแกท่่านผู้เดินทางที่เชือ่มั่นในมาตรฐานของบรษิัทฯ ซึ่งประสงค์จะเดินทางไปทอ่งเที่ยว
พักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศทีท่่านได้เดินทางไป

20. เมื่อท่านจองทัวร์และช่าระมดัจ่าแล้ว หมายถึงท่านยอมรบัในขอ้ความและเงื่อนไขทีบ่รษิัทฯ แจ้งแล้วข้างต้น


