
ก ำหนดกำรเดินทำง : วันที่ 31 ธันวำคม – 02 มกรำคม 2564 

LEELA CHARMING NAKHON SI THAMMARAT 



แรงศรัทธำ...ไหว้ขอพรไอ้ไข่ วัดพระมหำธำตุวรมหำวิหำร สูดอำกำศดี...หมู่บ้ำนคีรีวง 

ลีลำวดี ฮอลิเดย์ สนับสนุนกำรท่องเที่ยวไทยแบบ New Normal
กำรันตีมำตรกำรบริกำรอย่ำงปลอดภัยด้วยตรำสัญลักษณ์เครื่องหมำย SHA พำท่ำนเยือน นครศรีธรรมรำช 3วัน2คืน
สักกำระไหว้ขอพรไอไ้ข้ เสริมโชคลำภ ควำมร่ ำรวย ชมควำมงำมวัดพระมหำธำตุวรมหำวิหำร สูดอำกำศบริสุทธิ์ที่หมูบ่้ำนครีีวง

พร้อมเปิดประสบกำรณ์ กำรเดินทำงด้วยลีลำ…ที่เป็นตัวคุณ 



NEW NORMAL SERVICE



08.30 น. พร้อมกันที่ สนำมบินดอนเมือง
อำคำร 2 ชั้น 3 อำคำรผู้โดยสำรขำออกในประเทศ 
เคำน์เตอร์ สำยกำรบินไทยแอร์เอเชีย ประตู 9-10 
เจ้ำหน้ำที่คอยให้กำรต้อนรับและอ ำนวยควำมสะดวก

10.20 น. ออกเดินทำงสู่… จังหวัดนครศรีธรรมรำช 
โดยสำยกำรบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD3184

11.40 น. เดินทำงถึง… ท่ำอำกำศยำน นครศรีธรรมรำช 

วันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวำคม 2563 



(กลำงวัน)

ขอต้อนรับ
แขกบ้ำน...แขกเมือง 

ณ ภัตตำคำรพื้นเมือง 

เป็นร้ำนอำหำรทะเล รสชำติอร่อย
ถูกปำก พร้อมกับบรรยำกำศที่สุด
แสนสบำยริมชำยหำดและชำยคลอง 
แล้วท่ำน  จะประทับใจไม่รู้ลืม

ริมเลซีฟู้ด
ท่ำศำลำ นครศรีธรรมรำช

ด้วยเมนู ปลำหมึกไข่ย่ำง, กุ้งรำดซอสมะขำม, 
ย ำรวมมิตร, แกงส้มปลำกะบอกไข่ผักรวม, 
ห่อหมกทะเลมะพร้ำวอ่อน เป็นต้น



ควำมเชื่อ...แรงศรัทธำ 
น ำท่ำนสักกำระ วัดเจดีย์หรือวัดไอ้ไข่ เคยเป็นวัดร้ำงที่เชื่อกันว่ำ
สร้ำงมำเป็นเวลำนับ 1,000 ปี มีเพียงเจดีย์โบรำณเก่ำรกร้ำงอยู่

ตรงบริเวณที่ก ำลังสร้ำงโบสถ์ในปัจจุบัน จนเมื่อประมำณ
พ.ศ.2500 มีกำรบูรณะวัดเจดีย์ขึ้นมำใหม่ มีพระเข้ำมำอยู่ประจ ำ
เป็นที่ปฏิบัติศำสนกิจของชำวบ้ำนใกล้เคียง และเป็นที่ประดิษฐำน
ของ “พ่อท่ำน” พระพุทธรูปเก่ำแก่ที่อยู่มำตั้งแต่ยังป็นวัดร้ำง     
ไอ้ไข่วัดเจดีย์ คือรูปไม้แกะสลักของเด็กชำยอำยปุระมำณ 9 -10 
ขวบ ตั้งอยู่ในศำลำในวัดเจดีย์เชื่อกันว่ำเป็นวิญญำณศักดิ์สทิธิ์ที่
สถิตย์อยู่ ณ วัดแห่งนี้เป็นที่เคำรพสักกำระของชำวบ้ำนตั้งแต่ใน

ละแวกใกล้วัดไปจนถึงต่ำงจังหวัดในแถบภำคใต้ จำกศรัทธำที่เชื่อกัน
ว่ำ“ขอได้ไหว้รับ” โดยเฉพำะโชคลำภ และกำรค้ำขำย 

***บริกำรปะทัดไหว้ไอ้ไข่***  



หินงำมรำงทัด ชำยหำดที่เต็มไปด้วยก้อนหินทรงแปลกตำและ
ที่มำของชื่อสถำนที่แห่งนี้ เป็นเพรำะบนแผ่นหินจะมีเส้นตรง

หลำยเส้นพำดตลอดแนว เหมือนกับกำรใช้ รำงทัด เครื่องมือ
ก่อสร้ำงมำขีดเส้นใต้  แนวหินปูนขนำดใหญ่ที่ทอดตัวยำวลง   

ไปในทะเล เป็นอีกหนึ่งจุดที่ไม่ควรพลำด

หินงำมรำงทัด

จุดชมวิวบริเวณอนุสรณ์สถำนพลำยจ ำเริญ 
“พลำยจ ำเริญ” (คชำนุสรณ)์ ช้ำงแสนรู้คู่บ้ำนคู่เมือง
นครศรีธรรมรำช ช้ำงคู่บำรมีของเจ้ำพระยำนครฯ 

ที่เกิดและมีชีวิตอยู่ในเมืองนครศรีธรรมรำช 
ช่วงรัชกำลที่ 3 จนถึงรัชกำลท่ี 7 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

จุดชมวิวเขำพลำยด ำ 



Dinner on the beach

ค่ ำ บริกำรอำหำรท่ำน ณ ภัตตำคำร ฮูล่ำบีชคลับ 



โรงแรมที่พัก รับรองท่ำนและคนพิเศษ ณ … 

KHANOM BEACH 
RESORT AND SPA
หรือเทียบเท่ำ 



วันศุกร์ที่ 01 มกรำคม 2564 

น ำท่ำนเยี่ยมชม... ตลำดปลำยทอน
เช้ำ บริกำรอำหำรท่ำน ณ โรงแรมที่พัก

ไฮไลทข์องที่นี.้.. ตลำดเช้ำ       
ขำยอำหำรทะเล แบบสด ๆ จำกเรือประมง

ของชำวบ้ำนปลำยทอน 



จำกนั้นน ำท่ำนสู่ "สะพำนไม้อ่ำวเตล็ด" เป็นสะพำนไม้     
ยื่นออกไปในทะเล ส ำหรับลงเรือไปชมโลมำสีชมพู สำมำรถ
ชมวิวทิวทัศน์รอบอ่ำวได้อยำ่งสวยงำม โอบล้อมด้วยภูเขำ

และเกำะต่ำง ๆ นักท่องเที่ยวจึงนิยมมำถำ่ยรูป

ถ่ำยรูปสวย ณ สะพำนไม้กลำงทะเล 

น ำท่ำนลงเรือหำงยำว เพื่อ ชมปลำโลมำสีชมพู ถือเป็น
ประสบกำรณ์หำที่อื่นไม่ได้ในประเทศไทย จำกนั้นชม หินพับผ้ำ เป็น
ปรำกฏกำรณ์ ทำงธรณีวิทยำมีลักษณะเหมือนเป็นแผ่นหินท่ีทับซ้อน

เรียงกันเป็นชั้น ๆ สูงขึ้นไป เกำะนุ้ยนอก 



เที่ยง บริกำรอำหำรท่ำน ณ ภัตตำคำรครัวตังเก 

ครัวตังเกโดดเด่นในด้ำนควำม สด อร่อย ของอำหำรทะเล ซึ่งส่งตรงมำจำกเรือประมงหรือเรือตังเกของทำงร้ำนน่ันเอง ...



Time To Relax With Nature

สวนตำสรรค์
สปำปลำตอด ในบรรยำกำศธรรมชำติ

จากนั้นน าท่านสู่ สวนตำสรรค์ สถำนที่
ท่องเที่ยวอันซีน ที่ท่านจะได้มาพักผ่อน 
ฟอกปอด สูดอากาศดีดี พร้อมเอาเท้า
จุ่มน้ าแช่ล าธารเย็น ๆ นั่งมองฝูงปลา
แหวกว่าย ให้ปลาตอดเท้า ท่ามกลาง
ธรรมชาติเขียวชอุ่ม



กรำบไหว้ 

น ำ ท่ ำ น เ ดิ น ท ำ ง สู่  วั ดพร ะ มห ำ ธ ำตุ
วรมหำวิหำร หรือ ที่ชำวนครเรียกว่ำวัดพระ
ธำตุ โบรำณสถำนสถำนที่ศักดิ์สิทธิ์ และเป็น มิ่งขวัญ
ชำวเมืองนครศรีธรรมรำชตลอดจนพุทธศำสนิกชน
ทั้งหลำย สัญลักษณ์จังหวัดนครศรีธรรมรำชที่รู้จักกัน
แพร่หลำยก็คือ พระบรมธำตุเจดีย์ซึ่งตั้งอยู่ภำยในวัดพระ
มหำธำตุวรมหำวิหำร เนื่องจำกเป็นที่บรรจุพระบรม
สำรีริกธำตุของพระพุทธเจ้ำ ปัจจุบันกรมศิลปำกรได้
ประกำศจดทะเบียนวัดพระมหำธำตุเป็นโบรำณสถำน 
นับเป็นปูชนียสถำนที่ส ำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของภำคใต้

สักกำระ ...



ค่ ำ บริกำรอำหำรท่ำน 
ณ ภัตตำคำรครัวนำยหนัง

ครัวนำยหนัง เป็นร้ำนอำหำรบรรยำกำศ
สบำย ๆ  ใช้วัตถุดิบอำหำรสดใหม่ทุกวัน 
รสชำติอร่อยถูกปำกแน่นอน เสิร์ฟท่ำน

ด้วยเมนู อำหำรพื้นบ้ำนภำคใต้แท้ 



โรงแรมที่พัก 
รับรองท่ำนและคนพิเศษ ณ … 

Nakhon Si Thammarat
GRAND FORTUNE HOTEL 

หรือเทียบเท่ำ 



วันเสำร์ที่ 02 มกรำคม 2564 
เช้ำ บริกำรอำหำรท่ำน 

ณ โรงแรมที่พัก

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

หมู่บ้ำนคีรีวง

โอโซนเมืองใต้ ที่เที่ยวนครศรีธรรมรำช

กับเสน่ห์ที่คุณต้องหลงรัก ... 



สะพำนข้ำมแม่น้ ำบ้ำนคีรีวง ถ้ ำน้ ำวังศรีธรรมโศกรำช หนำนหินท่ำหำ ลำนสกำ

สะพำนแขวนท่ำหำ น้ ำตกวังไม้ปัก อุทยำนแห่งชำติเขำหลวง

Recommended Attractions Kiriwong



เที่ยง บริกำรอำหำรทำ่น 
ณ ภัตตำคำร
The Kiriwong Valley Villas & Restaurant

ร้ำนท่ำมกลำงหุบเขำตั้งอยู่บน
เชิงเขำทำงเข้ำหมู่บ้ำนคีรีวง 
ร้ ำนตกแต่สวยงำม เข้ ำกั บ
บรรยำกำศธรรมชำติเหมำะกับ
กำรพำครอบครัวมำนั่งทำน



จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ ... สนำมบินนครศรีธรรมรำช 

18.35 น. ออกเดินทำงสู่กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD3184

19.55 น. เดินทำงถึงสนำมบินดอนเมือง โดยสวัสดิภำพ 
พร้อมควำมประทบัใจ



ประเภทผู้เดินทำง
อัตรำค่ำบริกำรส ำหรับจ ำนวนผูเ้ดินทำง (รำคำต่อท่ำน)

15 ท่ำน 
ผู้ใหญ่ 27,900.-
พักเดี่ยว เพิ่ม 6,400.-

อัตรำค่ำบริกำร 

อัตรำค่ำบริกำรส ำหรับจ ำนวนผู้เดินทำง 15 หำกมีจ ำนวนผู้เดินทำงไม่ครบตำมก ำหนด  ทำงบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงค่ำบริกำร

ส ำหรับผู้เดินทำง 15 ท่ำน ใช้รถบัส จ ำนวน 1 คัน (40 ทีน่ั่ง)



อัตรำค่ำบริกำรดังกล่ำวรวม
1. ค่ำโรงแรมที่พัก ห้องละ 2-3 ท่ำน ตำมโรงแรมที่ระบุไว้ในรำยกำร หรือระดับเดียวกัน 
2. ค่ำอำหำร ตำมที่ระบุเอำไว้ในรำยกำร
3. ค่ำยำนพำหนะในกำรเดินทำง ตำมทีระบุไว้ในรำยกำร
4. กำรดูแลแบบ NEW NORMAL บริกำรเจลแอลกอฮอล์, ท ำควำมสะอำดรถทุกวัน ด้วยสเปย์แอลกอฮอล์, หน้ำกำกอนำมัย
5. ค่ำเข้ำชมสถำนที่ท่องเที่ยว และ กิจกรรม ตำมที่ระบุในไว้รำยกำร
6. ค่ำมัคคุเทศก์ที่คอยอ ำนวยด้ำนควำมสะดวกให้กับท่ำนตลอดกำรเดินทำง
7. ค่ำประกันอุบัติเหตุในระหว่ำงกำรเดินทำง ในวงเงินท่ำนละ 1,000,000.- บำท เงื่อนไขตำมกรมธรรม์

อัตรำค่ำบริกำรนี้ไม่รวม
1. ค่ำน้ ำหนักของกระเป๋ำเดินทำงในกรณีที่เกินกว่ำ 20 กิโลกรัมต่อท่ำน 
2. ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัว อำทิ ค่ำอำหำร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจำกรำยกำร, ค่ำซักรีด, ค่ำโทรศัพท์ เป็นต้น 
3. ค่ำภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3% และค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% 



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

ชื่อบัญชี บริษัท ลีลำวดี ฮอลิเดย์ จ ำกัด ธนำคำรกสิกรไทย 
บัญชีกระแสรำยวัน เลขที่ 639 - 1 - 00265 - 5



หมำยเหตุและเงื่อนไขในกำรรับบริกำร
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับท่ำนผู้เดินทำงที่เคยเดินทำงแล้วมีประวัติควำมประพฤติไม่น่ำรัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที่รงัเกยีจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษำ เวลำ, 

พูดจำหยำบคำย, ดื่มสุรำบนรถ, ก่อเสียงร ำคำญรบกวนผู้อื่น, หรือพยำยำมสร้ำงควำมวุ่นวำยในคณะทัวร์ ฯลฯ ทั้งนี้เพ่ือควำมสุขของคณะผู้เดินทำงส่วนใหญ่
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับท่ำนผู้เดินทำงที่มีอำยคุรรภ์เกิน 4 เดือน ทั้งนี้เพ่ือควำมปลอดภัยของท่ำนผู้เดินทำงและทำรกในครรภ์
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับท่ำนผู้เดินทำงที่มีควำมประสงค์จะลักลอบเขำ้ประเทศอืน่เพ่ือไปท ำงำน หรือเพ่ือกำรอื่นใดอันมใิช่กำรท่องเที่ยว
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรพิจำรณำให้หรือไม่ใหบ้รกิำรแก่ท่ำนที่ต้องใชร้ถเขน็ (กรุณำแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อนจองทัวร์เพื่อหำข้อสรปุรว่มกัน) โดยบริษัทฯ 

ต้องกรำบขออภัยเพรำะบำงเส้นทำงอำจไม่สะดวกในกำรเดินทำงส ำหรบัท่ำนที่ต้องใช้รถเขน็ ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรพิจำรณำให้หรือไม่ใหบ้รกิำรแก่ท่ำนที่มเีด็กทำรกอำยุต่ ำกว่ำ 2 ขวบ ร่วมเดินทำงไปด้วย (กรุณำแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อนจอง

ทัวร์เพ่ือหำข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกรำบขออภัยเพรำะเด็กเล็กอำจงอแงรบกวนผู้เดินทำงท่ำนอื่น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรพิจำรณำให้หรือไม่ใหบ้รกิำรแก่ท่ำนที่เปน็พระภิกษุสงฆ์หรอืนักบวชในบำงรำยกำรทัวร์หรือบำงเสน้ทำง ยกเว้นทัวรค์ณะส่วนตัว
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรยกสทิธิประโยชนข์องท่ำนทีจ่องทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช ำระเงินมัดจ ำภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ให้แก่ลูกค้ำท่ำนต่อไปที่แจ้งชื่อรอไว้ ทั้งนี้

เพ่ือประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทำงทำ่นอื่น
8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรยกเลิกกำรเดินทำงในกรณีที่มีผู้เดินทำงต่ ำกว่ำ 15 ท่ำน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทำงทรำบล่วงหนำ้ก่อนเดนิทำงไม่นอ้ยกว่ำ 15 วัน 

และยินดีจะจัดหำคณะทัวร์อื่นทดแทนหำกท่ำนต้องกำร
9. ในกรณีที่ท่ำนยกเลิกกำรเดนิทำง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรหักเงินคำ่ใช้จ่ำย 
โดย หำกยกเลิกก่อนเดินทำง 21 วัน ขอหักร้อยละ 50 ของอัตรำค่ำบริกำร

หำกยกเลิกก่อนเดินทำง   14 วัน ขอหักร้อยละ 100 ของอัตรำค่ำบริกำร
10. ในกรณีที่ท่ำนขอเปลี่ยนตัวผู้เดินทำง โดยสำมำรถขอวีซ่ำได้ทนัภำยในก ำหนดเวลำ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรคิดค่ำใชจ้่ำยเพิ่ม เฉพำะค่ำธรรมเนียมในกำร

ยื่นวีซ่ำและค่ำเปลี่ยนชือ่ตั๋วเครื่องบินเท่ำนั้น เว้นแต่ตั๋วเครื่องบินที่ไม่อนุญำตให้เปลี่ยนชื่อหรือคนืตั๋ว
11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่ำธรรมเนียมกำรยื่นวีซ่ำในทุกกรณี หำกมีกำรยื่นวีซ่ำแล้ว



12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบต่อกำรที่ท่ำนถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทำงเขำ้หรอืออกจำกประเทศใด ๆ อันเนื่องมำจำกเหตุผลส่วนตัวของท่ำนผู้
เดินทำง เช่น เอกสำรกำรเดินทำงไม่ถกูต้อง, พกพำสิ่งของผิดกฎหมำย หรือมีควำมประพฤติส่อไปในทำงเสือ่มเสีย รวมถึงกำรที่มิได้เดินทำงเพรำะ
เหตุภัยธรรมชำติ หรือกำรยกเลิกเทีย่วบิน

13. ส ำหรับท่ำนผู้เดินทำงที่ประสงค์จะซื้อต๋ัวเครื่องบินภำยในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจำกรำยกำรตำมทัวร์ ) หรือด ำเนินกำรใด ๆ ที่ก่อให้เกิดค่ำใช้จ่ำย 
กรุณำแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อน เพ่ือขอค ำยืนยันส ำหรบักำรออกเดนิทำงของทัวร์นัน้ๆ หำกท่ำนผู้เดินทำงซ้ือตั๋วหรือช ำระค่ำใชจ่้ำยใด ๆ ไป 
โดยไม่ได้รับกำรยืนยันดงักล่ำว แล้วต่อมำทัวร์นั้น ๆ ไม่สำมำรถออกเดินทำงได้ ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบส ำหรับค่ำใชจ้่ำยที่เกิดขึน้

14. บริษัทฯ จะส่งก ำหนดกำรท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่ำนก่อนกำรเดนิทำงไม่นอ้ยกว่ำ 10 วัน หำกท่ำนเห็นว่ำรำยกำรท่องเที่ยวดังกล่ำวไม่
ตรงตำมควำมประสงค์ของท่ำน ไม่ว่ำจะเป็นเพรำะกำรเปลี่ยนแปลงของโรงแรมทีพ่ัก หรือกำรปรับเปลี่ยนรำยกำรท่องเที่ยวใด ๆ  ท่ำนมีสิทธ์ิขอ
ยกเลิกกำรเดินทำงได้เปน็กรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อนออกเดินทำงไมน่้อยกว่ำ 5 วัน หำกท่ำนยืนยันจะออกเดินทำง บริษัทฯ ขอถือเอำ
ตำมไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ ในกรณีที่เกิดเหตุจ ำเป็นหรือสุดวิสัย อำทิ กำรล่ำช้ำของสำยกำรบิน, กำรนัดหยุดงำน, กำรประท้วง, กำรจลำจล , 
ภัยธรรมชำติ, อุบัติเหตุ, ปัญหำกำรจรำจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปลีย่นแปลงไฟนอลโปรแกรมตำมควำมเหมำะสม ทั้งนี้เพื่อค ำนึงถึง
ควำมปลอดภัย และรักษำผลประโยชนข์องท่ำนให้ได้มำกที่สดุ

15. สถำนที่ท่องเที่ยวที่ระบใุนรำยกำรได้รวมค่ำเขำ้ชมไว้แล้ว หำกในวันเดินทำง สถำนที่ท่องเที่ยวดังกล่ำวปิดท ำกำร  บริษัทฯ จะคืนเงินค่ำเข้ำชมให้แก่ท่ำน
ตำมที่ระบุไว้ในเอกสำรของสถำนทีน่ั้น ๆ หรือจะสลับปรับเปล่ียนรำยกำรเพื่อให้ทำ่นสำมำรถเขำ้ชมได้   แต่ในกรณีที่มีเหตุล่ำช้ำหรือเหตุอื่นใดเกิดขึ้น
ระหว่ำงกำรเดินทำงท ำให้ทำ่นไม่สำมำรถเขำ้ชมสถำนที่ท่องเที่ยวดังกลำ่วได้ โดยมิใช่ควำมผิดของบริษทัฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่ำเข้ำชม
ให้แก่ท่ำน

16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบต่อกำรสูญหำยหรอืเสียหำยอย่ำงใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของท่ำน อันเนื่องจำกกำรโจรกรรม และ/หรือ
ควำมประมำทจำกตัวนักท่องเที่ยวเอง



17. ของก ำนัลต่ำง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ำมี ) เช่น กระเป๋ำเดินทำง ไม่สำมำรถหักทอนเปน็ส่วนลดเป็นตัวเงินได้ โดยท่ำนสำมำรถเลือกใช้ของ
ก ำนัลดังกล่ำวในขณะร่วมเดินทำงไปกับคณะทัวร์หรอืไม่ก็ไดต้ำมอัธยำศัย

18. ต ำแหน่งที่นั่งบนเครือ่งบินเป็นไปตำมเงื่อนไขตั๋วเครื่องบินแบบหมู่คณะของสำยกำรบินต่ำง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สำมำรถเลือกต ำแหนง่ที่นัง่
ได้เอง ทั้งนี้บริษัทฯ จะพยำยำมจัดที่นั่งให้แก่ท่ำนและครอบครวัตำมควำมเหมำะสมให้ดีทีสุ่ดภำยใต้ลักษณะต ำแหน่งทีน่ั่งแบบหมู่คณะที่
สำยกำรบินจัดให้มำ

19. บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีควำมยินดีทีไ่ด้ให้บริกำรแกท่่ำนผู้เดินทำงที่เชือ่มั่นในมำตรฐำนของบรษิัทฯ ซึ่งประสงค์จะเดินทำงไปทอ่งเที่ยว
พักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้ำใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศทีท่่ำนได้เดินทำงไป

20. เมื่อท่ำนจองทัวร์และช ำระมดัจ ำแล้ว หมำยถึงท่ำนยอมรบัในขอ้ควำมและเงื่อนไขทีบ่รษิัทฯ แจ้งแล้วข้ำงต้น


