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LEELA NAKHON PHANOM SLOW LIFE 3D2N



Highlight Tour

ลานพญาศรีสัตตนาคราช

สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3

พระธาตุพนมลีลาวดี ฮอลิเดย์ 
สนับสนนุการทอ่งเทีย่วไทยแบบ New Normal การนัตีมาตรการบรกิารอยา่งปลอดภัย

ด้วยตราสัญลักษณ์เครือ่งหมาย SHA
เที่ยวชมความงามของ “อีสาน” พาทา่นเยือน นครพนม 3วัน 2คืน 



- การตรวจวัดอุณหภูมิ เจ้าหน้าที่จากทางบริษัททุกท่าน รวมทั้งมัคคุเทศก์ คนขับรถ และ STAFF
เพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยด้านสุขภาพ แก่ผู้เดินทาง

- เพิ่มการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเริ่มการเดินทางทุกวัน
- ระหว่างการปฎิบัติงาน เจ้าหน้าที่ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดการท างาน
- จัดเวลาท าความสะอาดยานพาหนะทุก ๆ วันตลอดการเดินทาง

(การเช็ดเบาะด้วยแอลกอฮอล์, เก็บขยะ และฉีดพ่นสเปรย์ท าความสะอาด)
- บริการหน้ากากอนามัยแบบใช้แล้วทิ้งตลอดการเดินทาง
- บริการเจลแอลกอฮอล์ส าหรับล้างมือบนยานพาหนะ

มาตรการการป้องกัน COVID-19 



NEW NORMAL SERVICE



ต้อนรับทุกท่าน 
พร้อมเจ้าหน้าที่ดูแลอ านวยความสะดวก

• บริการมัคคุเทศก์  1 ท่าน 
• บริการเจ้าหน้าที่ต้อนรับคอยอ านวยความสะดวก ณ สนามบินจ านวน 1 ท่าน 



05.00 น. ลีลาวดี ฮอลิเดย์ เรียนเชิญท่านที่จุดนัดพบ  
ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ROW C ใกล้ประตู
ทางเข้าหมายเลข 2 พบกับเจ้าหน้าที่ดูแลความพร้อม
ด้านเอกสาร รวมถึงส่งท่านเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งความสุข

07.05 น. ออกเดินทางสู่… จังหวัดนครพนม 
โดยสายการบินไทยสมายล์ เที่ยวบินที่ WE030

08.25 น. เดินทางถึง… สนามบินนครพนม
หลังรับสัมภาระแล้ว 
น าท่านเดินโดยรถตู้ COMMUTER...

วันแรกของการเดินทาง



ขอพร พญาศรีสัตตนาคราช 
พญานาค 7 เศียร เทพผู้ปกปักษ์รักษาลุ่มน้ าโขง

จากนั้นน าท่านสู่ . . . พญาศรีสัตตนาคราช 
ประดิษฐานอยู่ที่ บนลานศรีสัตตนาคราช หน้า
ส านักงานป่า ไม้  ถนนสุนทรวิจิตร ในเขต
เทศบาลเมืองนครพนม เป็นลานที่ตั้งอยู่ริม
แ ม่ น้ า โ ข ง  ท า ใ ห้ มี ทั ศ นี ย ภ าพสวย ง า ม 
บรรยากาศดี ได้ชมวิวสวยๆ และ วิถีชีวิตริม
ฝั่งโขงอีกด้วย 

ความเชือ่ : หากเราได้มาขอพร หรือบนบานองคพ์ญาศรีสัตตนาคราช จะประสบผลส าเร็จตาม
ที่ตั้งใจ เพราะเชื่อว่ามีความศักดิส์ิทธิ ์จึงเป็นอีกจุดทอ่งเทีย่วหนึ่งในจังหวัดนครพนม ที่ต้องไม่พลาดแวะมา
กราบไหว้ของพร องค์พญาศรีสัตตนาคราช เพื่อความเป็นสิริมงคลเมื่อมาถึงนครพนมนั่นเอง



พระธาตุท่าอุเทน

สักการะ และบูชา...

พระธาตุประจ าวันเกิด วันศุกร์ ... 

พระธาตุท่าอุเทน ประดิษฐานอยู่ ณ 
วัดท่าอุเทน อ าเภอท่าอุเทน ลักษณะ
เจดีย์จ าลองมาจากพระธาตุพนม แต่
มีขนาดเล็ก และ สูงกว่าพระธาตุพนม 
ภายในบรรจุพระธาตุของพระอรหันต์ 
ซึ่งพระอาจารย์ศรีทัตถ์ได้อัญเชิญมา
จากเมืองย่างกุ้ง

การบูชา : ใช้ข้าวตอก น้ าอบ ข้าวเหนียวป้ิง 
ดอกไม้สีฟ้า (หรือน้ าเงิน) ธูป 21 ดอก 
เทียน 2 เล่ม



สะพานมิตรภาพ 3
(นครพนม-ค ามว่น)

น าท่านไปถ่ายรูปบน สะพานมิตรภาพไทย–ลาว 3 (นครพนม–ค าม่วน) เป็นสะพาน
ที่มีความสวยงามอีกแห่งหนึ่งในประเทศไทย มีวิวข้างหลังเป็นภาพภูเขาหินปูนของ
ประเทศไทยลาวลูกน้อยใหญ่ที่เรียงรายสลับซับซ้อน น่าอัศจรรย์ใจ

ร้านอาหารเรือนริมน้ า สาขา2

เที่ยง บริการอาหารท่าน ณ ร้านอาหารเรือนริมน้ า สาขา2 
ด้วยเมนูอาหารพื้นเมือง  



วัดนักบญุอนันา หนองแสง เป็นโบสถ์คริสต์ที่มีความเก่าแก่สวยงามแห่งหนึ่งในจังหวัดนครพนม ก่อสร้างขึ้นเมื่อปี 
ค.ศ. 1926 โดยบาทหลวงเอดัวร์ น าลาภ อธิการโบสถ์ วัดนักบุญอันนาหนองแสงนี้
เป็นสัญลักษณ์ของเมืองที่มีคนหลายเชื้อชาติอาศัยอยู่รวมกัน เช่น คนญวน คนไทย 
คนจีน คนลาวเป็นต้น มีสถาปัตยกรรมแบบโคโรเนียลก่อด้วยอิฐปูน ภายนอกสีเหลือง
สวยงาม 



เรือส าราญแมโ่ขงพาราไดซค์รซู
น าท่านล่องเรือส าราญแม่น้ าโขงพาราไดซ์ครูซ พร้อมรับประทาน
อาหารมื้อค่ าบนเรือ ให้ท่านชมวิวแม่น้ าโขงยามเย็นท่ีสวยงาม

มองเห็นสองฝั่ง ไทย-ลาว 

“ถนนคนเดินนครพนม เสน่ห์เมืองเล็ก ๆ ริมโขงอนันา่ตื่นตา”

น าท่าน เดินช้อป เดินชิลริมโขง ถนนคนเดินนครพนม โดยจุดที่
จัดเป็นถนนคนเดินจะอยู่บริเวณหอนาฬิกาเก่าแก่ของเมือง เรียง
รายด้วยร้านค้ามากมาย มีทั้งของกิน ของใช้สารพัด ที่โดดเด่นเช่น 
ผ้าย้อมครามที่น ามาตัดเป็นชุด และกระเป๋า เป็นต้น 



ที่พัก :

MEKHONG HERITAGE HOTEL 
หรือเทยีบเทา่ 

NAKHON PHANOM 



วันที่สองของการเดนิทาง เช้า บริการอาหารท่าน ณ โรงแรมทีพ่ัก

พระธาตุมรกุขนคร
พระธาตุประจ าวนัเกดิ วันพุธกลางคนื

จากนั้นน าท่านสู่ …

พระธาตุเรณนูคร
พระธาตุประจ าวันเกดิ วันจันทร์

การบูชา : 
ข้าวตอก น้ าอบ 
ข้าวเหนียวป้ิง 
ดอกไม้สีเหลือง 
ธูป 15 ดอก 
เทียน 2 เล่ม

การบูชา : 
ข้าวตอก น้ าอบ
ข้าวเหนียวป้ิง 
ดอกบัวเทียน 
ธูป 12 ดอก 
เทียน 2 เล่ม



พระธาตุพนม พระธาตุประจ าวันเกิด วันอาทติย์ สัญลักษณ์ประจ า จังหวัดนครพนม

การบูชา : 
ข้าวตอก ข้าว
เหนียวป้ิง 

น้ าอบ ดอกไม้สีแดง 
ธูป 6 ดอก 
เทียน 2 เล่ม



“พระธาตุศรีคุณ” พระธาตุประจ าวนัเกดิ วันอังคารเที่ยง บริการอาหารท่าน ณ 
ร้านดาวทอง ด้วยเมนูอาหารเวยีดนาม

การบูชา : 
ข้าวตอก น้ าอบ 
ข้าวเหนียวป้ิง 
ดอกไม้สีชมพู 
ธูป 8 ดอก 

เทียนขาว 2 เล่ม
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Home coffee & sweet
หลังจากไหว้พระธาตุประจ าวัน
เกิดแล้ววันนี้ขออนุญาตน า
ท่านแวะทานเครื่องด่ืม
และขนมอร่อยที่ 

Home coffee & sweet คาเฟ่ 
เพิ่มอรรถรส ในการเที่ยว
ส าหรับวันนี้ได้อีกด้วย 



มื้อค่ า 
บริการอาหารท่าน ณ ภัตตาคารสวนอาหารววิโขง
อร่อยริมฝั่งโขง ชมพระอาทติย์ตกสุดโรแมนติก



ที่พัก :

MEKHONG HERITAGE HOTEL 
หรือเทยีบเทา่ 

NAKHON PHANOM 



วันที่สามของการเดินทาง
เช้า บริการอาหารท่าน ณ โรงแรมทีพ่ัก

การบูชา : 
ข้าวตอก น้ าอบ 
ข้าวเหนียวป้ิง 

ดอกไม้สีม่วง ธูป 
10 ดอก 

เทียน 2 เล่ม
พระธาตุนคร
พระธาตุประจ าวนัเกดิ วันเสาร์

จากนั้นน าท่านสู่ วัดพระอินทร์แปลง เดิมชื่อว่า วัดอุโมงค์ 
พระประธานศักดิ์สิทธิ์ในพระอุโบสถนามว่าหลวงพ่อพระ
อินทร์แปลง พระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ ปางมารวิชัย 

ความเชื่อ : เชื่อว่าผู้ที่มากราบไหว้จะประสบความ
สัมฤทธิผล ของหายได้คืน ขอให้หายเจ็บไข้ 
และโดยเฉพาะด้านหน้าที่การงาน 
การสอบแข่งขัน เป็นต้น 



พิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่า 
จากนั้นเดินทางสู่  พิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่าราชการ
จังหวัดนครพนม หรือจวนผู้ว่าหลังเก่านครพนม 
อาคารตึก 2 ชั้นที่มีความสวยงาม โดยมีลักษณะเป็น
ศิลปะโคโลเนียลแบบตะวันตก เดิมเป็นทรัพย์สิน
ส่วนตัวของพระยาอดุลยเดชสยามเมศวรภัคดีพิริย
พาหะ (อุ้ย นาครทรรพ) ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครพนมคนแรก ซึ่งในปัจจุบันกรมศิลปากรได้ขึ้น
ทะเบียนเป็นโบราณสถาน  และจัดเป็นพิพิธภัณฑ์
ประจ าจังหวัดนครพนม 

หอสมุดแหง่ชาตเิฉลิมพระเกยีรต ิ มีความโดดเด่นที่น่าสนใจ อาคารเก่าแก่สีเหลืองสวยงามทีส่รา้งดว้ย
สถาปัตยกรรมผสมระหว่างสถาปัตยกรรมไทยและยุโรป ในรูปแบบเรอเนสซองส ์ สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2458 
ตรงกับสมัยรชักาลที่ 5   หอสมุดแห่งนี้ เป็นแหล่งรวบรวมมรดกทาง สติปัญญาของชาติที่อยู่ในรูปแบบของ
หนังสือ สิ่งพิมพ์ โสตทัศนวัสดุ หนังสือภาษาโบราณ หนังสือตัวเขียน จารึก คัมภีร์ใบลาน หนังสือหายากท่ี
ผลิตขึ้นในภูมิภาค

เที่ยง บริการอาหารทา่น ณ ร้านสบายดี@นครพนม ด้วยเมนอูาหารอีสาน



บ้านลงุโฮ 
หรือที่มีอีกชื่อเรียกหนึ่งวา่ บ้านท่านโฮจิมนิห์ 

เป็นอีกหน่ึงสถานที่ ที่เป็นแหล่งท่องเท่ียวและสถานที่ที่ได้มีการจารึกไว้        
ในประวัติศาสตร์ ระหว่างความสัมพันธไมตรีของประเทศไทย-เวียดนาม 

จากนั้นน าท่านสู่ อนุสรณส์ถานประธานโฮจมินิห ์ภายในอาคารมีการ   
จัดแสดงรูปปั้นเคารพของประธานโฮจิมินห์เพื่อให้ผู้คนเข้าไปกราบไหว้ 
ส่วนอีกอาคารหน่ึงจะมีหุ่นขี้ผึ้งจ าลองเมื่อตอนสมัยท่ีท่านอพยพมา
พ านักอยู่ที่หมู่บ้านนา และมีบ้านจ าลองที่ลุงโฮได้สร้างไว้เพื่ออยู่
อาศัย อีกทั้งยังมีเรื่องราวประวัติศาสตร์ส าคัญ ๆ 
ให้ชมภายในอาคาร



จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู่ ... สนามบนินครพนม 

17.25 น. ออกเดินทางสูก่รงุเทพ ฯ 
โดยสายการบนิไทยสมายล์
เที่ยวบนิที่ WE033

18.50 น. เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมูิ
โดยสวัสดภิาพ พร้อมความประทบัใจ

ลีลาวดี ฮอลิเดย ์ ลีลา...ที่เป็นตัวคุณ 



ประเภทผูเ้ดนิทาง
อัตราคา่บรกิารส าหรบัจ านวนผูเ้ดนิทาง

6 ท่าน (ราคาเริม่ตน้ตอ่ทา่น)
ผู้ใหญ่ 25,900.-
พักเดีย่ว เพิ่ม 4,000.-

อัตราค่าบริการ 

อัตราค่าบรกิารส าหรับจ านวนผูเ้ดินทาง 6 ท่าน บริการท่านด้วยรถตู้ COMMUTER
หากมีจ านวนผูเ้ดินทางไมค่รบตามก าหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงคา่บรกิาร

**อัตราค่าบริการดังกล่าว เป็นอัตราบริการเริ่มต้น...กรุณาแจ้งวันที่การเดนิทางและจ านวนผู้เดินทางอกีครัง้ เพ่ือจัดท าใบเสนอราคา**



อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป –กลับชั้นประหยัด ตามเส้นทาง และ สายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ พร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
2. ค่าท่ีพัก ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือระดับเดียวกัน
3. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
4. ค่ามัคคุเทศก์ที่คอยอ านวยความสะดวกให้กับท่านในตลอดการเดินทาง
5. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 1,000,000.- บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์

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



เงื่อนไขการช าระเงิน
- “การจอง” กรุณาช าระมัดจ า 50 เปอร์เซนต์ของราคาทัวร์
- 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



หมายเหตแุละเงือ่นไขในการรบับรกิาร

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่เคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที่รังเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่มสุราบนรถ, ก่อเสียงร าคาญ
รบกวนผู้อ่ืน, หรือพยายามสร้างความวุ่นวายในคณะทัวร์ ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อความสุขของคณะผู้เดินทางส่วนใหญ่

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและทารกในครรภ์

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอ่ืนเพื่อไปท างาน หรือเพื่อการอ่ืนใดอันมิใช่การท่องเที่ยว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่ต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการ
เดินทางส าหรับท่านที่ต้องใช้รถเข็น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

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

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทัวร์หรือบางเส้นทาง ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านที่จองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช าระเงินมัดจ าภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้แก่ลูกค้าท่านต่อไปที่แจ้งชื่อรอไว้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทางท่านอ่ืน

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทัวร์อ่ืนทดแทนหากท่านต้องการ

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

• ในกรณีที่ท่านขอเปลี่ยนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทันภายในก าหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าและค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเครื่องบินเท่านั้น เว้นแต่ตั๋ว
เครื่องบินที่ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อหรือคืนตั๋ว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าในทุกกรณี หากมีการยื่นวีซ่าแล้ว



• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการที่ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเนื่องมาจากเหตุผลส่วนตัวของท่านผูเ้ดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง, พกพาสิ่งของผิดกฎหมาย 
หรือมีความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงการที่มิได้เดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเที่ยวบิน

• ส าหรับท่านผู้เดินทางที่ประสงค์จะซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ ) หรือด าเนินการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน เพื่อขอค ายืนยันส าหรับการ
ออกเดินทางของทัวร์นั้นๆ หากท่านผู้เดินทางซื้อตั๋วหรือช าระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดังกล่าว แล้วต่อมาทัวร์นั้น ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบส าหรับ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

• บริษัทฯ จะส่งก าหนดการท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเห็นว่ารายการท่องเที่ยวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปลี่ยนแปลง
ของโรงแรมที่พัก หรือการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวใด ๆ  ท่านมีสิทธิ์ขอยกเลิกการเดินทางได้เป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า 5 วัน หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ 
ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ ในกรณีที่เกิดเหตุจ าเป็นหรือสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ  
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อค านึงถึงความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ได้มากที่สุด

• สถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวปิดท าการ  บริษัทฯ จะคืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่านตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่นั้น ๆ หรือจะสลับปรับเปลี่ยน
รายการเพื่อให้ท่านสามารถเข้าชมได้   แต่ในกรณีที่มีเหตุล่าช้าหรือเหตุอื่นใดเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางท าให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวได้ โดยมิใช่ความผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่
คืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่าน

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของท่าน อันเนื่องจากการโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัวนักท่องเที่ยวเอง

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

• ต าแหน่งที่นั่งบนเครื่องบินเป็นไปตามเงื่อนไขตั๋วเครื่องบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือกต าแหน่งที่นั่งได้เอง ทั้งนี้บริษัทฯ จะพยายามจัดที่นั่งให้แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสม
ให้ดีที่สุดภายใต้ลักษณะต าแหน่งที่นั่งแบบหมู่คณะที่สายการบินจัดให้มา

• บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีที่ได้ให้บริการแก่ท่านผู้เดินทางที่เช่ือมั่นในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งประสงค์จะเดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ท่านได้
เดินทางไป

• เมื่อทา่นจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถงึทา่นยอมรบัในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯ แจ้งแล้วขา้งตน้


