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“E-SAN”  

ก ำหนดกำรเดนิทำง : วันที่ 31 ธันวำคม – 02 มกรำคม 2564

LEELA NAKHON PHANOM SLOW LIFE 3D2N



Highlight Tour

ลำนพญำศรีสัตตนำครำช

สะพำนมิตรภำพไทย-ลำว แห่งที่ 3

พระธำตุพนมลีลำวดี ฮอลิเดย์
สนับสนนุกำรท่องเทีย่วไทยแบบ New Normal กำรนัตีมำตรกำรบรกิำรอยำ่งปลอดภัย

ด้วยตรำสัญลักษณ์เครือ่งหมำย SHA
เที่ยวชมควำมงำมของ “อีสำน” พำทำ่นเยือน นครพนม 3วัน 2คืน 



NEW NORMAL SERVICE



06.00 น. พร้อมกันที่  สนำมบินดอนเมอืง 
อำคำร 2 ชั้น 3 อำคำรผู้โดยสำรขำออกในประเทศ 
เคำน์เตอร ์สำยกำรบินไทยแอรเ์อเชีย ประตู 9-10
เจ้ำหน้ำที่คอยให้กำรต้อนรับและอ ำนวยควำมสะดวก

08.30 น. ออกเดินทำงสู่… จังหวดันครพนม 
โดยสำยกำรบนิไทยแอร์เอเชยี เที่ยวบินที ่FD 3398

09.55 น. เดินทำงถึง… ท่ำอำกำศยำน นครพนม  

วันแรกของกำรเดินทำง



ขอพร พญำศรีสัตตนำครำช 
พญำนำค 7 เศียร เทพผู้ปกปักษร์กัษำลุม่น้ ำโขง

จำกนั้นน ำท่ ำนสู่  . . .  พญำศรีสัตตนำครำช 
ประดิษฐำนอยู่ที่ บนลำนศรีสัตตนำครำช หน้ำ
ส ำนักงำนป่ำไม้ ถนนสุนทรวิจิตร ในเขตเทศบำล
เมืองนครพนมค่ะ เป็นลำนที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ ำโขง ท ำ
ให้มีทัศนียภำพสวยงำม บรรยำกำศดี ได้ชมวิว
สวยๆ และ วิถีชีวิตริมฝั่งโขงอีกด้วย 

ควำมเชือ่ : หำกเรำได้มำขอพร หรือบนบำนองคพ์ญำศรีสัตตนำครำช จะประสบผลส ำเร็จตำม
ที่ตั้งใจ เพรำะเชื่อว่ำมีควำมศักดิส์ิทธิ ์จึงเป็นอีกจุดทอ่งเทีย่วหนึ่งในจังหวัดนครพนม ที่ต้องไม่พลำดแวะมำ
กรำบไหว้ของพร องค์พญำศรีสัตตนำครำช เพื่อควำมเป็นสิริมงคลเมื่อมำถงึนครพนมนั่นเอง



พระธำตุท่ำอุเทน

สักกำระ และบูชำ...

พระธำตุประจ ำวันเกิด วันศุกร์ ... 

พระธำตุท่ำอุเทน ประดิษฐำนอยู่ ณ 
วัดท่ำอุเทน อ ำเภอท่ำอุเทน ลักษณะ
เจดีย์จ ำลองมำจำกพระธำตุพนม แต่
มีขนำดเล็ก และ สูงกว่ำพระธำตุพนม 
ภำยในบรรจุพระธำตุของพระอรหันต์ 
ซึ่งพระอำจำรย์ศรีทัตถ์ได้อัญเชิญมำ
จำกเมืองย่ำงกุ้ง

กำรบูชำ : ใช้ข้ำวตอก น้ ำอบ ข้ำวเหนียวปิ้ง 
ดอกไม้สีฟ้ำ (หรือน้ ำเงิน) ธูป 21 ดอก 
เทียน 2 เล่ม



สะพำนมิตรภำพ 3
(นครพนม-ค ำมว่น)

น ำท่ำนไปถ่ำยรูปบน สะพำนมิตรภำพไทย–ลำว 3 (นครพนม–ค ำม่วน) เป็นสะพำน
ที่มีควำมสวยงำมอีกแห่งหนึ่งในประเทศไทย มีวิวข้ำงหลังเป็นภำพภูเขำหินปูนของ
ประเทศไทยลำวลูกน้อยใหญ่ที่เรียงรำยสลับซับซ้อน น่ำอัศจรรย์ใจ

ร้ำนอำหำรเรือนริมน้ ำ สำขำ2

เที่ยง บริกำรอำหำรท่ำน ณ ร้ำนอำหำรเรือนริมน้ ำ สำขำ2 
ด้วยเมนูอำหำรพื้นเมือง  



วัดนักบญุอนันำ หนองแสง เป็นโบสถ์คริสต์ที่มีควำมเก่ำแก่สวยงำมแห่งหนึ่งในจังหวัดนครพนม ก่อสร้ำงขึ้นเมื่อปี 
ค.ศ. 1926 โดยบำทหลวงเอดัวร์ น ำลำภ อธิกำรโบสถ์ วัดนักบุญอันนำหนองแสงนี้
เป็นสัญลักษณ์ของเมืองที่มีคนหลำยเชื้อชำติอำศัยอยู่รวมกัน เช่น คนญวน คนไทย 
คนจีน คนลำวเป็นต้น มีสถำปัตยกรรมแบบโคโรเนียลก่อด้วยอิฐปูน 
ภำยนอกสีเหลืองสวยงำม 
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76A The Space
น ำท่ำนแวะร้ำนกำแฟ

วิวแม่น้ ำโขง สไตล์บ้ำนเก่ำ
ลิ้มลองรสชำติของกำแฟที่นุ่ม
ละมุน พร้อมขนมอร่อย ๆ 
ทำนช่วงบ่ำย เพิ่มอรรถรส   
ในกำรเท่ียวส ำหรับวันนี้ 



เรือส ำรำญแมโ่ขงพำรำไดซค์รซู
น ำท่ำนล่องเรือส ำรำญแม่น้ ำโขงพำรำไดซ์ครูซ พร้อมรับประทำน
อำหำรมื้อค่ ำบนเรือ ให้ท่ำนชมวิวแม่น้ ำโขงยำมเย็นที่สวยงำม

มองเห็นสองฝั่ง ไทย-ลำว 

“ถนนคนเดินนครพนม เสน่ห์เมืองเล็ก ๆ ริมโขงอนันำ่ตื่นตำ”

น ำท่ำน เดินช้อป เดินชิลล์ริมโขง ถนนคนเดินนครพนม โดยจุดที่
จัดเป็นถนนคนเดินจะอยู่บริเวณหอนำฬิกำเก่ำแก่ของเมือง เรียง
รำยด้วยร้ำนค้ำมำกมำย มีทั้งของกิน ของใช้สำรพัด ที่โดดเด่นก็
เช่น ผ้ำย้อมครำมที่น ำมำตัดเป็นชุด และกระเป๋ำ เป็นต้น 



ที่พัก : 
Fortune River View Hotel Nakhon Phanom  
หรือเทยีบเทำ่ 

NAKHON PHANOM 



วันที่สองของกำรเดนิทำง เช้ำ บริกำรอำหำรท่ำน ณ โรงแรมทีพ่ัก

พระธำตุมรกุขนคร
พระธำตุประจ ำวนัเกดิ วันพุธกลำงคนื

จำกนั้นน ำท่ำนสู่ …

พระธำตุเรณนูคร
พระธำตุประจ ำวันเกดิ วันจันทร์

กำรบูชำ : 
ข้ำวตอก น้ ำอบ 
ข้ำวเหนียวป้ิง 
ดอกไม้สีเหลือง 
ธูป 15 ดอก 
เทียน 2 เล่ม

กำรบูชำ : 
ข้ำวตอก น้ ำอบ
ข้ำวเหนียวป้ิง 
ดอกบัวเทียน 
ธูป 12 ดอก 
เทียน 2 เล่ม



พระธำตุพนม พระธำตุประจ ำวันเกิด วันอำทติย์ สัญลักษณ์ประจ ำ จังหวัดนครพนม

กำรบูชำ : 
ข้ำวตอก ข้ำว
เหนียวปิ้ง 

น้ ำอบ ดอกไม้สีแดง 
ธูป 6 ดอก 
เทียน 2 เล่ม



“พระธำตุศรีคุณ” พระธำตุประจ ำวนัเกดิ วันอังคำรเที่ยง บริกำรอำหำรท่ำน ณ 
ร้ำนดำวทอง ด้วยเมนูอำหำรเวยีดนำม

กำรบูชำ : 
ข้ำวตอก น้ ำอบ 
ข้ำวเหนียวป้ิง 
ดอกไม้สีชมพู 
ธูป 8 ดอก 

เทียนขำว 2 เล่ม
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Home coffee & sweet
หลังจำกไหว้พระธำตุประจ ำวัน
เกิดแล้ววันนี้ขออนุญำตน ำ
ท่ำนแวะทำนเครื่องดื่ม
และขนมอร่อยที่ 

Home coffee & sweet คำเฟ่ 
เพิ่มอรรถรส ในกำรเท่ียว
ส ำหรับวันนี้ได้อีกด้วย 



มื้อค่ ำ 
บริกำรอำหำรท่ำน ณ ภัตตำคำรสวนอำหำรววิโขง
อร่อยริมฝั่งโขง ชมพระอำทติย์ตกสุดโรแมนติก



ที่พัก : 
Fortune River View Hotel Nakhon Phanom  
หรือเทยีบเทำ่ 

NAKHON PHANOM 



วันที่สำมของกำรเดินทำง
เช้ำ บริกำรอำหำรท่ำน ณ โรงแรมทีพ่ัก

กำรบูชำ : 
ข้ำวตอก น้ ำอบ 
ข้ำวเหนียวป้ิง 

ดอกไม้สีม่วง ธูป 
10 ดอก 

เทียน 2 เล่ม
พระธำตุนคร
พระธำตุประจ ำวนัเกดิ วันเสำร์

จำกนั้นน ำท่ำนสู่ วัดพระอินทร์แปลง เดิมชื่อว่ำ วัดอุโมงค์ 
พระประธำนศักดิ์สิทธิ์ในพระอุโบสถนำมว่ำ “หลวงพ่อพระ
อินทร์แปลง” พระพุทธรูปทองสัมฤทธ์ิ ปำงมำรวิชัย 

ควำมเชื่อ : เชื่อว่ำผู้ที่มำกรำบไหว้จะประสบควำม
สัมฤทธิผล ของหำยได้คืน ขอให้หำยเจ็บไข้ 
และโดยเฉพำะด้ำนหน้ำที่กำรงำน 
กำรสอบแข่งขัน เป็นต้น 



พิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่ำ 
จำกนั้นเดินทำงสู่  พิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่ำรำชกำร
จังหวัดนครพนม หรือจวนผู้ว่ำหลังเก่ำนครพนม 
อำคำรตึก 2 ชั้นที่มีควำมสวยงำม โดยมีลักษณะเป็น
ศิลปะโคโลเนียลแบบตะวันตก เดิมเป็นทรัพย์สิน
ส่วนตัวของพระยำอดุลยเดชสยำมเมศวรภัคดีพิริย-
พำหะ (อุ้ย นำครทรรพ) ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด
นครพนมคนแรก ซึ่งในปัจจุบันกรมศิลปำกรได้ขึ้น
ทะเบียนเป็นโบรำณสถำน  และจัดเป็นพิพิธภัณฑ์
ประจ ำจังหวัดนครพนม 

หอสมุดแหง่ชำตเิฉลิมพระเกยีรต ิ มีควำมโดดเด่นที่น่ำสนใจ คือ อำคำรเก่ำแก่สีเหลืองสวยงำมทีส่ร้ำง
ด้วยสถำปัตยกรรมผสมระหว่ำงสถำปัตยกรรมไทยและยโุรป ในรูปแบบเรอเนสซอง  สร้ำงขึ้นในปี พ.ศ. 2458 
ตรงกับสมัยรชักำลที่ 5   หอสมุดแห่งนี้ เป็นแหล่งรวบรวมมรดกทำง สติปัญญำของชำติที่อยู่ในรูปของ
หนังสือ สิ่งพิมพ์ โสตทัศนวัสดุ หนังสือภำษำโบรำณ หนังสือตัวเขียน จำรึก คัมภีร์ใบลำน หนังสือหำ ยำกท่ี
ผลิตขึ้นในภูมิภำค เป็นแหล่งศึกษำ ค้นคว้ำ ... 

เที่ยง บริกำรอำหำรทำ่น ณ ร้ำนสบำยดี@นครพนม ด้วยเมนอูำหำรอีสำน



บ้ำนลงุโฮ 
หรือที่มีอีกชื่อเรียกหนึ่งวำ่ บ้ำนท่ำนโฮจิมนิห์ 

เป็นอีกหน่ึงสถำนที่ ที่เป็นแหล่งท่องเท่ียวและสถำนที่ที่ได้มีกำรจำรึกไว้        
ในประวัติศำสตร์ ระหว่ำงควำมสัมพันธไมตรีของประเทศไทย-เวียดนำม 

จำกนั้นน ำท่ำนสู่ อนุสรณส์ถำนประธำนโฮจิมนิห ์ภำยในอำคำรมีกำร   
จัดแสดงรูปปั้นเคำรพของประธำนโฮจิมินห์เพื่อให้ผู้คนเข้ำไปกรำบไหว้ 
ส่วนอีกอำคำรหน่ึงจะมีหุ่นขี้ผึ้งจ ำลองเมื่อตอนสมัยท่ีท่ำนอพยพ       
มำพ ำนักอยู่ท่ีหมู่บ้ำนนำ และมีบ้ำนจ ำลองที่ลุงโฮได้สร้ำงไว้เพื่ออยู่
อำศัย อีกทั้งยังมีเรื่องรำวประวัติศำสตร์ส ำคัญ ๆ 
ให้ชมภำยในอำคำร
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Anna & The Natt Cuisine Cafe’

น ำท่ำนแวะคำเฟ่  
ใกล้กับแหล่งท่องเท่ียว 
“บ้ำนลุงโฮฯ”

ทำนเครื่องดื่ม และขนมอร่อย
ให้สดชื่นเติมพลังก่อนกลับ

กรุงเทพฯ



จำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงสู่ ... ท่ำอำกำศยำนนครพนม 

16.50 น. ออกเดินทำงสูก่รงุเทพ ฯ 
โดยสำยกำรบนิไทยแอรเ์อเชยี 
เที่ยวบนิที่ FD 3397

18.00 น. เดินทำงถึงสนำมบินดอนเมอืง 
โดยสวัสดิภำพ พร้อมควำมประทบัใจ

ลีลำวดีฮอลิเดย์  ลีลำ...ที่เป็นตัวคณุ 



ประเภทผูเ้ดนิทำง
อัตรำคำ่บรกิำรส ำหรบัจ ำนวนผูเ้ดนิทำง (รำคำตอ่ท่ำน)

15 ท่ำน 
ผู้ใหญ่ 25,900.-
พักเดี่ยว เพิ่ม 3,000.-

อัตรำค่ำบริกำร 

อัตรำคำ่บรกิำรส ำหรบัจ ำนวนผูเ้ดินทำง 15 หำกมีจ ำนวนผูเ้ดินทำงไมค่รบตำมก ำหนด  ทำงบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลี่ยนแปลงค่ำบรกิำร

ส ำหรับผู้เดินทำง 15 ท่ำน ใช้รถบัส จ ำนวน 1 คัน 40 ที่นั่ง



อัตรำคำ่บรกิำรดงักลำ่วรวม
1. ค่ำโรงแรมที่พัก ห้องละ 2-3 ท่ำน ตำมโรงแรมที่ระบุไว้ในรำยกำร หรือระดับเดียวกัน 
2. ค่ำอำหำร ตำมที่ระบุเอำไว้ในรำยกำร
3. ค่ำยำนพำหนะในกำรเดนิทำง ตำมทีระบุไว้ในรำยกำร
4. กำรดูแลแบบ NEW NORMAL บริกำรเจลแอลกอฮอล์, ท ำควำมสะอำดรถทุกวัน 

ด้วยสเปย์แอลกอฮอล,์ หน้ำกำกอนำมยั
5. ค่ำเข้ำชมสถำนทีท่่องเที่ยว และ กิจกรรม ตำมที่ระบุในไว้รำยกำร
6. ค่ำมัคคุเทศก์ทีค่อยอ ำนวยดำ้นควำมสะดวกให้กบัทำ่นตลอดกำรเดินทำง
7. ค่ำประกันอุบัตเิหตุในระหวำ่งกำรเดินทำง ในวงเงินท่ำนละ 1,000,000.- บำท เงื่อนไขตำมกรมธรรม์

อัตรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม
1. ค่ำน้ ำหนกัของกระเป๋ำเดินทำงในกรณีที่เกนิกวำ่ 20 กิโลกรัมต่อท่ำน 
2. ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัว อำทิ ค่ำอำหำร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจำกรำยกำร, ค่ำซักรีด, ค่ำโทรศัพท์ เป็นต้น 
3. ค่ำภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3% และค่ำภำษีมลูคำ่เพิ่ม 7% 



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

ชื่อบัญชี บริษัท ลีลำวดี ฮอลิเดย ์จ ำกัด ธนำคำรกสกิรไทย 
บัญชีกระแสรำยวัน เลขที ่639 - 1 - 00265 - 5



หมำยเหตุและเงื่อนไขในกำรรบับรกิำร
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับทำ่นผู้เดินทำงที่เคยเดินทำงแล้วมีประวัติควำมประพฤติไมน่่ำรกั หรือมีพฤติกรรมเป็นที่รงัเกยีจของคนสว่นใหญ ่เช่น ไม่รักษำ

เวลำ, พูดจำหยำบคำย, ดื่มสุรำบนรถ, ก่อเสียงร ำคำญรบกวนผู้อื่น, หรือพยำยำมสร้ำงควำมวุ่นวำยในคณะทัวร์ ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อควำมสุขของคณะผู้เดินทำง   
ส่วนใหญ่

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับทำ่นผู้เดินทำงที่มีอำยุครรภเ์กิน 4 เดือน ทั้งนี้เพื่อควำมปลอดภัยของท่ำนผู้เดินทำงและทำรกในครรภ์
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับทำ่นผู้เดินทำงที่มีควำมประสงคจ์ะลกัลอบเข้ำประเทศอ่ืนเพื่อไปท ำงำน หรือเพื่อกำรอื่นใดอันมิใชก่ำรท่องเทีย่ว
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรพิจำรณำให้หรือไมใ่ห้บรกิำรแก่ท่ำนทีต่้องใช้รถเข็น (กรุณำแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อนจองทวัร์เพื่อหำข้อสรปุร่วมกนั) โดยบริษัทฯ 

ต้องกรำบขออภัยเพรำะบำงเสน้ทำงอำจไม่สะดวกในกำรเดินทำงส ำหรับทำ่นทีต่้องใช้รถเข็น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรพิจำรณำให้หรือไมใ่ห้บรกิำรแก่ท่ำนทีม่ีเดก็ทำรกอำยุต่ ำกว่ำ 2 ขวบ ร่วมเดินทำงไปด้วย (กรุณำแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อนจอง

ทัวร์เพื่อหำข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกรำบขออภัยเพรำะเดก็เล็กอำจงอแงรบกวนผู้เดินทำงท่ำนอื่น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรพิจำรณำให้หรือไมใ่ห้บรกิำรแก่ท่ำนทีเ่ป็นพระภิกษสุงฆ์หรอืนักบวชในบำงรำยกำรทัวร์หรอืบำงเสน้ทำง ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรยกสิทธิประโยชนข์องท่ำนที่จองทัวรไ์ว้แล้ว แต่ไม่ช ำระเงินมัดจ ำภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ให้แก่ลูกค้ำท่ำนต่อไปที่แจ้งชื่อรอไว้ 

ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้รว่มเดินทำงทำ่นอื่น
8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรยกเลิกกำรเดินทำงในกรณีท่ีมีผู้เดินทำงต่ ำกว่ำ 15 ท่ำน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทำงทรำบล่วงหนำ้ก่อนเดินทำงไม่น้อยกว่ำ 15 วัน 

และยินดีจะจดัหำคณะทวัร์อื่นทดแทนหำกท่ำนต้องกำร
9. ในกรณีที่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรหักเงินค่ำใชจ้่ำย 
โดย หำกยกเลิกก่อนเดนิทำง 21 วัน ขอหักร้อยละ 50 ของอัตรำค่ำบริกำร

หำกยกเลิกก่อนเดนิทำง   14 วัน ขอหักร้อยละ 100 ของอัตรำค่ำบริกำร
10. ในกรณีที่ท่ำนขอเปลี่ยนตัวผู้เดินทำง โดยสำมำรถขอวีซ่ำได้ทันภำยในก ำหนดเวลำ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคิดค่ำใชจ้่ำยเพิ่ม เฉพำะค่ำธรรมเนยีมในกำร

ยื่นวีซ่ำและค่ำเปลี่ยนชื่อตั๋วเครือ่งบินเทำ่นั้น เว้นแต่ตั๋วเครื่องบินที่ไม่อนุญำตให้เปลีย่นชือ่หรือคนืตั๋ว
11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ำธรรมเนียมกำรยื่นวีซ่ำในทุกกรณี หำกมีกำรยื่นวีซ่ำแล้ว



12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อกำรที่ท่ำนถูกปฏิเสธไมใ่ห้เดินทำงเข้ำหรือออกจำกประเทศใด ๆ อันเนื่องมำจำกเหตุผลส่วนตัวของท่ำนผู้
เดินทำง เช่น เอกสำรกำรเดินทำงไม่ถกูต้อง, พกพำสิ่งของผิดกฎหมำย หรือมีควำมประพฤติส่อไปในทำงเสื่อมเสีย รวมถึงกำรที่มิได้เดนิทำงเพรำะ
เหตุภัยธรรมชำติ หรือกำรยกเลิกเทีย่วบิน

13. ส ำหรับท่ำนผู้เดินทำงที่ประสงคจ์ะซ้ือตั๋วเครื่องบินภำยในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจำกรำยกำรตำมทวัร์ ) หรือด ำเนินกำรใด ๆ ที่ก่อให้เกิด ค่ำใช้จ่ำย 
กรุณำแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อน เพื่อขอค ำยืนยันส ำหรับกำรออกเดนิทำงของทวัร์นั้นๆ หำกท่ำนผู้เดินทำงซื้อตั๋วหรอืช ำระค่ำใช้จำ่ยใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับกำร
ยืนยันดังกล่ำว แล้วต่อมำทัวร์นั้น ๆ ไม่สำมำรถออกเดนิทำงได้ ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบส ำหรับค่ำใชจ้่ำยที่เกิดขึ้น

14. บริษัทฯ จะส่งก ำหนดกำรทอ่งเทีย่ว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่ำนก่อนกำรเดินทำงไมน่้อยกว่ำ 10 วัน หำกท่ำนเห็นว่ำรำยกำรท่องเทีย่วดังกล่ำวไม่
ตรงตำมควำมประสงคข์องท่ำน ไม่ว่ำจะเป็นเพรำะกำรเปลี่ยนแปลงของโรงแรมที่พัก หรือกำรปรับเปลี่ยนรำยกำรท่องเที่ยวใด ๆ  ท่ำนมีสิทธิ์ขอยกเลิกกำร
เดินทำงได้เป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อนออกเดินทำงไมน่้อยกว่ำ 5 วัน หำกท่ำนยืนยันจะออกเดินทำง บริษัทฯ ขอถือเอำตำมไฟนอล
โปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ ในกรณีท่ีเกิดเหตุจ ำเปน็หรอืสุดวิสัย อำทิ กำรล่ำช้ำของสำยกำรบิน, กำรนัดหยุดงำน, กำรประทว้ง, กำรจลำจล , 
ภัยธรรมชำติ, อุบัติเหตุ, ปัญหำกำรจรำจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงไฟนอลโปรแกรมตำมควำมเหมำะสม ทั้งนี้เพื่อค ำนึงถึง
ควำมปลอดภัย และรักษำผลประโยชนข์องท่ำนให้ได้มำกทีสุ่ด

15. สถำนที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรำยกำรได้รวมคำ่เข้ำชมไว้แล้ว หำกในวันเดินทำง สถำนที่ท่องเที่ยวดังกล่ำวปิดท ำกำร  บริษัทฯ จะคืนเงินค่ำเข้ำชมให้แก่ท่ำน
ตำมที่ระบุไว้ในเอกสำรของสถำนที่นั้น ๆ หรือจะสลับปรับเปลี่ยนรำยกำรเพื่อให้ทำ่นสำมำรถเข้ำชมได้   แต่ในกรณีที่มีเหตุล่ำช้ำหรอืเหตอุืน่ใดเกดิขึ้น
ระหว่ำงกำรเดนิทำงท ำให้ท่ำนไม่สำมำรถเข้ำชมสถำนที่ทอ่งเทีย่วดังกล่ำวได้ โดยมิใช่ควำมผิดของบริษทัฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินคำ่เข้ำชม
ให้แก่ท่ำน

16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อกำรสูญหำยหรือเสียหำยอยำ่งใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของท่ำน อันเนื่องจำกกำรโจรกรรม และ/หรือ
ควำมประมำทจำกตวันักท่องเที่ยวเอง



17. ของก ำนัลต่ำง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ำมี ) เช่น กระเป๋ำเดินทำง ไม่สำมำรถหักทอนเป็นส่วนลดเปน็ตัวเงนิได้ โดยท่ำนสำมำรถ เลือกใช้ของ
ก ำนัลดังกล่ำวในขณะร่วมเดนิทำงไปกบัคณะทวัร์หรอืไม่ก็ไดต้ำมอัธยำศัย

18. ต ำแหน่งที่นั่งบนเครือ่งบินเปน็ไปตำมเงือ่นไขตั๋วเครื่องบินแบบหมู่คณะของสำยกำรบินตำ่ง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สำมำรถเลือกต ำแหน่งทีน่ั่ง
ได้เอง ทั้งนี้บริษัทฯ จะพยำยำมจัดทีน่ั่งใหแ้ก่ท่ำนและครอบครัวตำมควำมเหมำะสมให้ดีทีสุ่ดภำยใต้ลักษณะต ำแหน่งที่นั่งแบบหมูค่ณะที่
สำยกำรบินจัดใหม้ำ

19. บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีควำมยินดีทีไ่ด้ให้บรกิำรแก่ท่ำนผู้เดินทำงทีเ่ชื่อมัน่ในมำตรฐำนของบรษิัทฯ ซึ่งประสงค์จะเดินทำงไปท่องเที่ยว
พักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้ำใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศทีท่่ำนได้เดินทำงไป

20. เมื่อท่ำนจองทัวร์และช ำระมัดจ ำแล้ว หมำยถึงท่ำนยอมรับในข้อควำมและเงื่อนไขที่บริษทัฯ แจ้งแล้วข้ำงต้น


