
LEELA OZONE 

NAN 3D2N

ก ำหนดวันที่เดินทำง : 
21-23, 28-30 พฤศจิกำยน,
12-14, 19-21, 26-28 ธันวำคม 64, 
2-4, 9-11,16-18, 23-25 มกรำคม 65



ต้อนรับทุกท่าน 
พร้อมเจ้าหน้าที่ดแูลอ านวยความสะดวก

• บริการหัวหนา้ทวัรจ์ านวน 1 ท่าน 
ต่อรถตู ้1 คัน

ลีลำวดี ฮอลิเดย์ ลีลำ... ที่เป็นตัวคุณ



- กำรตรวจวัดอุณหภูมิ เจ้ำหน้ำที่จำกทำงบริษัททุกท่ำน รวมทั้งมัคคุเทศก์ คนขับรถ และ STAFF
เพื่อสร้ำงควำมมั่นใจในควำมปลอดภัยดำ้นสุขภำพ แก่ผู้เดินทำง

- เพิ่มกำรตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเริ่มกำรเดินทำงทุกวัน
- ระหว่ำงกำรปฎิบัติงำน เจ้ำหน้ำที่ต้องสวมใส่หน้ำกำกอนำมัยตลอดกำรท ำงำน
- จัดเวลำท ำควำมสะอำดยำนพำหนะทุก ๆ วันตลอดกำรเดินทำง

(กำรเช็ดเบำะด้วยแอลกอฮอล์, เก็บขยะ และฉีดพ่นสเปรย์ท ำควำมสะอำด)
- บริกำรหน้ำกำกอนำมัยแบบใช้แล้วทิ้งตลอดกำรเดินทำง
- บริกำรเจลแอลกอฮอล์ส ำหรับล้ำงมือบนยำนพำหนะ

มำตรกำรกำรป้องกัน COVID-19 



NEW NORMAL SERVICE



... เข้ำสู่ห้วงเวลำแห่งควำมสุขอย่ำงสมบูรณ์แบบ
บินลัดฟ้ำด้วยสำยกำรบิน 

NOK AIR

6.30 น.  ลีลาวดี ฮอลิเดย์ เรียนเชิญท่านที่จุดนัดพบ ณ…
สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสาร ภายในประเทศ 
พบกับเจ้าหน้าที่ดูแลความพร้อมด้านเอกสาร รวมถึงส่ง
ท่านเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งความสุข

08.35 น.  น าท่านเดินทางสู่ น่ำน โดยเที่ยวบินที่ DD170
09.40 น.  เดินทางถึง สนำมบินน่ำน หลังจากรับสัมภาระเรียบร้อย

แล้ว น าท่านขึ้นรถตู้ COMMUTER VIP 9 ที่นั่ง

ในระหว่างทางท่านจะได้สนุกไปกับกิจกรรมสุดพิเศษที่ทาง
บริษัทได้จัดเตรียมให้กับท่านเพื่อเสริมสร้างความสุขให้
ท่านและคนที่ท่านรักได้สนุกสนาน



เดินทางท่องเที่ยวโดยรถ... 
COMMUTER VIP ส าหรับ 9 ที่นั่ง
ในระหว่างทางท่านจะได้สนุกไปกับกิจกรรมสุด
พิเศษที่ทางบริษัทได้จัดเตรียมให้กับท่านเพื่อ
เสริมสร้างความสุขให้ท่านและคนที่ท่านรักได้
สนุกสนาน

“New Normal”
แบบ

COMMUTER



น าท่านเข้าชม วัดพระธาตแุชแ่หง้ พระ
อารามหลวง น ำท่ำนเดินทำงสู่ พระ
ธำตุแชแ่ห้ง เป็นพระธำตุประจ ำคนเกิด
ปีเถำะ (ปีกระต่ำย) ถือเป็นพระธาตุ
คู่บ้านคู่เมืองของชาวน่าน เพื่อบรรจุ
พระบรมสารีริกธาตุ ที่ได้มาจาก กรุง
สุโขทัย เป็นศิลปะการก่อสร้าง ที่ได้รับ
อิทธิพล การก่อสร้างมาจากเจดีย์
พระธาตุหริภุณชัย



GIN RESTAURANT

กลำงวนั
บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ 

บริการทา่นดว้ย ไข่เจียวชสีเนือ้ปรูาดซอสคสัตาร์ด, เห็ดรวมทอดคัว่กระเทยีมพรกิไทย, ย าซฟีูด้ผลไมว้าซาบิ,แสร้งวา่ปลาดกุฟ,ู 
หมทูอดใบมะกรดู, ปลาทรายคัว่พรกิเกลอื, ผัดฉ่าปลาคงั, ต าย าปลาแซลมอน, ข้าวสวย

ร้านอาหารไทยสดุหรใูนเมอืงนา่น เมนอูาหารไทยทกุรายการของร้านกนิ ได้ถกูถา่ยทอดออกมาจาก
สูตรตน้ต ารบัไทยแท้ๆ  โดยทีท่างร้านการนัตวีา่เคา้ไมใ่สผ่งชรูส อร่อย รสจัด และสะอาดไดม้าตรฐาน



วัดศรีมงคล

น ำท่ำนเดินทำงสู่ อ.ปัว ใช้ระยะเวลำเดินทำง ประมำณ 1.30 ชั่วโมง 
น ำท่ำนสักกำระ วัดศรีมงคล เพื่อเป็นสิริมงคล เมื่อมำถึงจังหวัดน่ำน 
วัดศรีมงคลตั้งอยู่ท่ำมกลำงทุ่งหญ้ำเขียวขจีสุดลูกหูลูกตำ สัมผัส
บรรยำกำศและควำมสวยงำมของวัดพร้อมธรรมชำติที่โอบล้อม
อย่ำงเต็มอิ่ม

ด้ำนหลังวัดมีลำนชมวิว ซึ่งมีทัศนียภำพ
ที่งดงำม มองเห็นทุ่งนำเขียวขจี และทิว
เขำของดอยภูคำเรียงรำยอีกด้วย



จากนั้นน าทา่นสู ่ตูบนาไทลื้อ สัมผัสบรรยากาศริมทุง่นา ท่านสามารถมาพักผ่อนนอนตบู
บนไทลื้อ จิบกาแฟริมทุง่นา เดินเล่นบนสะพานไม้ไผ่ ให้อาหารปลา ทานข้าวแบบขันโตก แวะ
ทาน กาแฟ ขนม ขึ้นชื่อ ณ ร้านกาแฟผ้าทอไทลื้อ (ไม่รวมค่าอาหาร) จากนั้นอิสระให้ท่าน
พักผ่อนตามอัธยาศัย 

ฮักนาไทลื้อ 
ฮักนากาแฟ



ร้ำนร่มไม้ BY ยกครก
บริกำรอำหำรค  ำดว้ย ต ำผลไม,้ น  ำตกคอหมยูำ่ง, ซี โครงยกครก, 

ลำบอสีำน, ต้มแซบ่ซี โครงออ่น, ปลำกะพงลยุสวน, 

PUA DE VIEW BOUTIQUE 
RESORT

ที่พัก
หรือเทียบเท่า



วัดภูเก็ต
จากน้ันน าท่านไปกราบพระเพื่อเป็นสิริมงคลต่อชีวิต ณ 
วัดภูเก็ต ถือว่าเป็นวัดที่มีภูมิทัศน์และวิวที่สวยงาม โดย
จุดเด่นของวัด คือ มีระเบียงชมวิวด้านหลังวัด ติดกับทุ่ง
นาท่ีกว้าง  ไกลพร้อมด้วยฉากหลัง เป็นภูเขาวนอุทยาน
ดอยภูคา และน าท่านเยี่ยมชมวิถีชาวไทลื้อ ณ หมู่บ้านไท
ลื้อ บ้านเก็ต พร้อมให้ท่านได้ช้อปปิ้งผ้าไทลื้ออีกด้วย

บริการอาหารเชา้ ณ 
ห้องอาหารของโรงแรม



น าท่านเดินทางสู่ อ าเภอบอ่เกลอื บน
ถนนที่สวยที่สุดของล้านนา บน ถนน
ลอยฟ้า หมายเลข 1256 ระหวา่งทางให้
ท่านแวะถ่ายรูปจุดชมววิ1715 อุทยาน
ชมพูคา สูดอากาศบริสุทธิอ์ยา่งสดชืน่ 
จากนั้นน าท่านเดินทางต่อ…



เที่ยง อิสระอาหารกลางวนั (ไม่รวมในค่าบริการ)

แนะน า ร้านอาหาร ร้านปองซา บ่อเกลือ วิว รีสอรท์

ท่านสามารถเลอืก
ร้านอาหารภายในบ่อเกลอื 
ได้ตามอัธยาศัย โดยหัวหน้า
ทัวร์จะคอยแนะน าท่าน

หรือท่านสามารถเดินเลน่ 
ชมบรรยากาศภายในหมู่บ้าน



น าท่านสู่ หมู่บ้านบ่อเกลือโบราณ พาท่านมาสัมผัสความน่าทึ่งของ “บ่อเกลือภูเขา
หนึ่งเดียวในโลก” อายุเก่าแก่กว่า 800 ปี ที่ชาวบ้านยังคงสืบทอดภูมิปัญญาการท า
เกลือโบราณ ชมวิถีหมู่บ้านบ่อเกลือและผลิตภัณฑ์ที่ท าจากเกลือสินเธาว ์ 

บ่อเกลือโบราณ



หมู่บ้านสะปัน
น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านสะปัน ชุมชนสงบห้อม
ล้อมด้วยภูเขา สถานที่ขึ้นชื่อของเมืองน่านที่
เรียกได้ว่า งดงามตระการตาเลยทีเดียว น าท่าน
เดินทางสู่ตัวเมืองน่าน 



บริการทา่นดว้ย 
เป็ดร่อน, ปลาชอ่นชาววงั, 

ปลาเนือ้อ่อนสามรส, ผักเชยีงดาผดัไข่,
ปลาดุกฟ,ู แกงฮงัเลขาหม,ู โป๊ะแตก

ค่ า บริการอาหารค่ า ณ 

ร้านสุริยาการ์เด้น



กาดข่วงน่าน
เยี่ยมชมถนนคนเดินเมืองน่านหรือ กาดข่วงน่าน แวะซื้อของฝาก
และให้ท่านได้เที่ยวชมสินค้าและวัฒนธรรมของชาวน่าน ณ กาดข่วงน่านแห่งนี้



ที่พักน่ำนตรึงใจ
หรือเทียบเท่ำ

ที่พัก



เขาน้อย
น ำ ท่ ำ น สั ก ก ำ ร ะ  วั ด พ ร ะ ธ ำ ตุ เ ข ำ
น้อย องค์พระธำตุตั้งอยู่บนยอดดอย
เขำน้อย ซึ่งอยู่ด้ำนตะวันตกของตัว
เมืองน่ำน เป็นศิลปะพม่ำผสมล้ำนนำ 
ภำยในบรรจุพระ เกศำธำตุขององค์
สมเด็จพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำ วัดแห่งนี้
เป็นปูชนียสถำนที่ส ำคัญ และเก่ำแก่อีก
แห่งหนึ่งของ จ.น่ำน

จุดชมววิที่สวยที่สดุของล้านนา

พระธาตุ บริการอาหารเชา้ ณ 
ห้องอาหารของโรงแรม



เฮือนเจ้ำนำง
บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ร้ำนอำหำร



วัดภูมินทร์

น าท่านไหว้สักการะขอพรพระ ณ วัดภูมินทร์ เป็นวัดที่แปลกกว่าวัดอื่นๆ
คือ โบสถ์และวิหารสร้างเป็นอาคารหลังเดียวกันประตูไม้ทั้งสี่ทิศ แกะสลัก
ลวดลายโดยช่างฝีมือล้านนาสวยงามมาก นอกจากนี้ฝาผนังยังแสดง
ถึงชีวิตและ วัฒนธรรมของยุคสมัยที่ผ่านมาตามพงศาวดารของเมือง
น่าน และจุดที่น่าสนใจก็คือ ภาพจิตรกรรมฝาผนัง ภาพปู่ม่านย่าม่าน ซึ่ง
เป็นค าเรียกผู้ชายผู้หญิงชาวไทลื้อในสมัยโบราณกระซิบสนทนากัน หรือ
ที่คนส่วนใหญ่รู้จัก คือ ภาพกระซิบรักบันลือโลก นั่นเอง วัดภูมินทร์



พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน

น าท่านเข้าชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน
เดิมเป็นที่ประทับของ เจ้าผู้ครองนครน่าน 
เรียกว่า "หอค า" ภายในจัดแสดง ศิลปะ 
โบราณวัตถุต่าง ๆ ประวัติศาสตร์ และชีวิต
ความเป็นอยู่ของชาวพื้นเมืองภาคเหนือ 
และชาวเขาเผ่าต่างๆ สิ่งส าคัญที่สุดคือ 
"งาช้างด า" และให้ท่านได้ไปถ่ายรูปกับซุ้มต้น
ลีลาวดี ถือเป็นที่ นิยมส าหรับนักท่องเที่ยว
ที่มาเยือนที่นี่



วัดมิ่งเมือง

น าท่านสู่ วัดมิ่งเมือง หรือ ศาลหลักเมือง
น่าน เดิมเป็นวัดร้าง ต่อมาได้มีการรื้อถอน
และสร้างอุโบสถหลังใหม่เป็นแบบล้านนา
ร่วมสมัย ลักษณะเด่นคือ ลายปูนป้ันที่ผนัง
ด้านนอก เป็นฝีมือตระกูลช่างเชียงแสน มี
ความวิจิตรงดงามมาก ภายในมีภาพ
จิตรกรรมฝาผนังแสดงให้เห็นวิถีชีวิตของ
ชาวเมืองน่าน และในบริเวณวัดยังเป็นที่ 
ประดิษฐานเสาหลักเมือง ซึ่งสูงประมาณ 3 
เมตร อยู่ในศาลาจตุรมุข ฐานประดับด้วยไม้
แกะลวดลาย ลงรักปิดทอง ยอดเสา
แกะสลักเป็นรูปพรหมพักตร์มีชื่อ เมตตา  
กรุณา มุทิตา อุเบกขา    



ขนมหวำนป้ำนิ ม

พักผ่อนและรับประทานของหวานขึ้นชื่อ ณ ร้านขนมหวานป้านิ่ม
ไม่พลาดกบัเมน ูบัวลอยไอศครีมกะทิ หวานอ่อนๆ หอม มัน เพิ่ม
ความสดชื่นก่อนเดินทางกลับ…



ลีลำวดี ฮอลิเดย์
ลีลำ...ที่เป็นตัวคุณ

16.00 น. น ำคณะท่ำนเดินทำงสู่ สนำมบินน่ำน
17.40 น. ออกเดินทำงสู่ กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบิน นกแอร์

เที่ยวบินที่ DD177 
18.50 น. เดินทำงถึง สนำมบินดอนเมือง โดยสวัสดิภำพ 

พร้อมควำมประทับใจ  



บริกำรด้วยรถตู้ TOYOTA COMMUTER VIP 9 ที นั ง

อัตราค่าบริการ

ประเภทผู้เดนิทาง
อัตราคา่บรกิารทวัรว์ าหรบั 8 ท่าน

ท่านละ 

ผู้ใหญ่ 
18,500

(จ่ายเพิ่มเพียง 13,500 รัฐบาลจ่ายให้ 40% 5,000 บาท)
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่ม 3,000

**หำกมีจ ำนวนผู้เดินทำงไม่ครบตำมก ำหนด ทำงบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นกำรเปลี ยนแปลงค่ำบริกำร**



อัตรำค่ำบริกำรนี รวม
1. ค่ำโรงแรมที พัก ห้องละ 2-3 ท่ำน ตำมโรงแรมที ระบุไว้ในรำยกำร หรือระดับเดียวกัน
2. ค่ำอำหำรบำงมื อ ตำมที ระบุเอำไว้ในรำยกำร
3. ค่ำยำนพำหนะในกำรเดินทำง ตำมทีระบุไว้ในรำยกำร
4. ค่ำเข้ำชมสถำนที ท่องเที ยว และ กิจกรรม ตำมที ระบุในไว้รำยกำร
5. ค่ำมัคคุเทศก์ที คอยอ ำนวยด้ำนควำมสะดวกให้กับท่ำนตลอดกำรเดินทำง
6. ค่ำประกันอุบัติเหตุในระหว่ำงกำรเดินทำง ในวงเงินท่ำนละ 1,000,000.- บำท เงื อนไขตำมกรมธรรม์
อัตรำค่ำบริกำรนี ไม่รวม
1. ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัว อำทิ ค่ำอำหำร-เครื องดื ม นอกเหนือจำกรำยกำร, ค่ำซักรีด, ค่ำโทรศัพท์ เป็นต้น
2. ค่ำภำษีหัก ณ ที จ่ำย 3% และค่ำภำษีมูลค่ำเพิ ม 7%



เงื่อนไขกำรช ำระเงิน
- “กำรจอง” กรุณาช าระมัดจ า ท่ำนละ 50 % จำกรำคำทัวร์
- ช าระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม บริษัท ลีลำวดี ฮอลิเดย์ จ ำกัด
- ช าระโดยเงินสด
- ช าระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร  (กรุณำแฟกซ์ใบน ำฝำกมำยังเบอร์ Fax. 02-6640023)
- ชื่อบัญชี บริษัท ลีลำวดี ฮอลิเดย์ จ ำกัด ธนำคำรกสิกรไทย

บัญชีกระแสรำยวัน เลขที่ 639 - 1 - 00265 – 5
“กำรจ่ำยส่วนที่เหลือ” กรุณาช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันก่อนเดินทาง

กำรยกเลิก : 
- กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 40 วันท าการ มิฉะนั้น ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินมัดจ ำ
- กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันท าการ ทำงบริษัทฯ มีควำมจ ำเป็นต้องหัก 50% ของอัตรำค่ำบริกำร
- กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันท าการ ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินทั้งหมด



หมำยเหตแุละเงื อนไขในกำรรบับรกิำร
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่ำนผู้เดินทำงที เคยเดินทำงแล้วมีประวัติควำมประพฤติไม่น่ำรัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที รังเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษำเวลำ, พูดจำหยำบคำย, ดื มสุรำบน

รถ, ก่อเสียงร ำคำญรบกวนผู้อื น, หรือพยำยำมสร้ำงควำมวุ่นวำยในคณะทัวร์ ฯลฯ ทั งนี เพื อควำมสุขของคณะผู้เดินทำงส่วนใหญ่

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่ำนผู้เดินทำงที มีอำยุครรภ์เกิน 4 เดือน ทั งนี เพื อควำมปลอดภัยของท่ำนผู้เดินทำงและทำรกในครรภ์

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่ำนผู้เดินทำงที มีควำมประสงค์จะลักลอบเข้ำประเทศอื นเพื อไปท ำงำน หรือเพื อกำรอื นใดอันมิใช่กำรท่องเที ยว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรพิจำรณำให้หรือไม่ให้บริกำรแก่ท่ำนที ต้องใช้รถเข็น (กรุณำแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อนจองทัวร์เพื อหำข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกรำบขออภัยเพรำะบำง
เส้นทำงอำจไม่สะดวกในกำรเดินทำงส ำหรับท่ำนที ต้องใช้รถเข็น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรพิจำรณำให้หรือไม่ให้บริกำรแก่ท่ำนที มีเด็กทำรกอำยุต  ำกว่ำ 2 ขวบ ร่วมเดินทำงไปด้วย (กรุณำแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อนจองทัวร์เพื อหำข้อสรุปร่วมกัน) โดย
บริษัทฯ ต้องกรำบขออภัยเพรำะเด็กเล็กอำจงอแงรบกวนผู้เดินทำงท่ำนอื น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรพิจำรณำให้หรือไม่ให้บริกำรแก่ท่ำนที เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบำงรำยกำรทัวร์หรือบำงเส้นทำง ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรยกสิทธิประโยชน์ของท่ำนที จองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช ำระเงินมัดจ ำภำยในระยะเวลำที ก ำหนด ให้แก่ลูกค้ำท่ำนต่อไปที แจ้งชื อรอไว้ ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ร่วม
เดินทำงท่ำนอื น

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรยกเลิกกำรเดินทำงในกรณีที มีผู้เดินทำงต  ำกว่ำ 15 ท่ำน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทำงทรำบล่วงหน้ำก่อนเดินทำงไม่น้อยกว่ำ 15 วัน และยินดีจะจัดหำคณะทัวร์อื น
ทดแทนหำกท่ำนต้องกำร

• ในกรณีที ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรหักเงินค่ำใช้จ่ำย 
• โดย หำกยกเลิกก่อนเดินทำง 21 วัน ขอหักร้อยละ 50 ของอัตรำค่ำบริกำร
• หำกยกเลิกก่อนเดินทำง 14 วัน ขอหักร้อยละ 100 ของอัตรำค่ำบริกำร

• ในกรณีที ท่ำนขอเปลี ยนตัวผู้เดินทำง โดยสำมำรถขอวีซ่ำได้ทันภำยในก ำหนดเวลำ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคิดค่ำใช้จ่ำยเพิ ม เฉพำะค่ำธรรมเนียมในกำรยื นวีซ่ำและค่ำเปลี ยนชื อตั๋ว
เครื องบินเท่ำนั น เว้นแต่ตั๋วเครื องบินที ไม่อนุญำตให้เปลี ยนชื อหรือคืนตั๋ว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ำธรรมเนียมกำรยื นวีซ่ำในทุกกรณี หำกมีกำรยื นวีซ่ำแล้ว



• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อกำรที ท่ำนถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทำงเข้ำหรือออกจำกประเทศใด ๆ อันเนื องมำจำกเหตุผลส่วนตัวของท่ำนผูเ้ดินทำง เช่น เอกสำรกำรเดินทำงไม่ถูกต้อง,
พกพำสิ งของผิดกฎหมำย หรือมีควำมประพฤติส่อไปในทำงเสื อมเสีย รวมถึงกำรที มิได้เดินทำงเพรำะเหตุภัยธรรมชำติ หรือกำรยกเลิกเที ยวบนิ

• ส ำหรับท่ำนผู้เดินทำงที ประสงค์จะซื อตั๋วเครื องบินภำยในประเทศเพิ มเติม ( นอกเหนือจำกรำยกำรตำมทัวร์ ) หรือด ำเนินกำรใด ๆ ที ก่อให้เกิดค่ำใช้จ่ำย กรุณำแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อน เพื อ
ขอค ำยืนยันส ำหรับกำรออกเดินทำงของทัวร์นั นๆ หำกท่ำนผู้เดินทำงซื อตั๋วหรือช ำระค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับกำรยืนยันดังกล่ำว แล้วต่อมำทัวร์นั น ๆ ไม่สำมำรถออกเดินทำงได้ ทำง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบส ำหรับค่ำใช้จ่ำยที เกิดขึ น

• บริษัทฯ จะส่งก ำหนดกำรท่องเที ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่ำนก่อนกำรเดินทำงไม่น้อยกว่ำ 10 วัน หำกท่ำนเห็นว่ำรำยกำรท่องเที ยวดังกล่ำวไม่ตรงตำมควำมประสงค์ของท่ำน ไม่ว่ำจะเป็น
เพรำะกำรเปลี ยนแปลงของโรงแรมที พัก หรือกำรปรับเปลี ยนรำยกำรท่องเที ยวใด ๆ  ท่ำนมีสิทธิ์ขอยกเลิกกำรเดินทำงได้เป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อนออกเดินทำงไม่น้อยกว่ำ 
5 วัน หำกท่ำนยืนยันจะออกเดินทำง บริษัทฯ ขอถือเอำตำมไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ ในกรณีที เกิดเหตุจ ำเป็นหรือสุดวิสัย อำทิ กำรล่ำช้ำของสำยกำรบิน, กำรนัดหยุดงำน, กำร
ประท้วง, กำรจลำจล, ภัยธรรมชำติ, อุบัติเหตุ, ปัญหำกำรจรำจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี ยนแปลงไฟนอลโปรแกรมตำมควำมเหมำะสม ทั งนี เพื อค ำนึงถึงควำมปลอดภัย และ
รักษำผลประโยชน์ของท่ำนใหไ้ด้มำกที สุด

• สถำนที ท่องเที ยวที ระบุในรำยกำรได้รวมค่ำเข้ำชมไว้แล้ว หำกในวันเดินทำง สถำนที ท่องเที ยวดังกล่ำวปิดท ำกำร  บริษัทฯ จะคืนเงินคำ่เข้ำชมให้แก่ท่ำนตำมที ระบุไว้ในเอกสำรของสถำนที นั น ๆ 
หรือจะสลับปรับเปลี ยนรำยกำรเพื อให้ท่ำนสำมำรถเข้ำชมได้   แต่ในกรณีที มีเหตุล่ำช้ำหรือเหตุอื นใดเกิดขึ นระหว่ำงกำรเดินทำงท ำใหท้่ำนไม่สำมำรถเข้ำชมสถำนที ท่องเที ยวดังกล่ำวได้ โดยมิใช่
ควำมผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่ำเข้ำชมให้แก่ท่ำน

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อกำรสูญหำยหรือเสียหำยอย่ำงใด ๆ อันเกิดขึ นแก่ทรัพย์สินของท่ำน อันเนื องจำกกำรโจรกรรม และ/หรือควำมประมำทจำกตัวนักท่องเที ยวเอง

• ของก ำนัลต่ำง ๆ ที บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ำมี ) เช่น กระเป๋ำเดินทำง ไม่สำมำรถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงินได้ โดยท่ำนสำมำรถเลือกใช้ของก ำนัลดังกล่ำวในขณะร่วมเดินทำงไปกับคณะทัวร์
หรือไม่ก็ได้ตำมอัธยำศัย

• ต ำแหน่งที นั งบนเครื องบินเป็นไปตำมเงื อนไขตั๋วเครื องบินแบบหมู่คณะของสำยกำรบินต่ำง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สำมำรถเลือกต ำแหน่งที นั งได้เอง ทั งนี บริษัทฯ จะพยำยำมจัดที นั งให้แก่ท่ำนและ
ครอบครัวตำมควำมเหมำะสมให้ดีที สุดภำยใต้ลักษณะต ำแหน่งที นั งแบบหมู่คณะที สำยกำรบินจัดให้มำ

• บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีควำมยินดีที ได้ให้บริกำรแก่ท่ำนผู้เดินทำงที เชื อมั นในมำตรฐำนของบริษัทฯ ซึ งประสงค์จะเดินทำงไปท่องเที ยวพกัผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้ำใจถึงวิถีชีวิตตลอดจน
วัฒนธรรมของประเทศที ท่ำนได้เดินทำงไป

• เมื อทำ่นจองทวัรแ์ละช ำระมดัจ ำแลว้ หมำยถงึทำ่นยอมรบัในขอ้ควำมและเงื อนไขที บรษิทัฯ แจ้งแล้วขำ้งตน้


