
ก ำหนดกำรเดนิทำง : 9-12, 16-19, 23-26, 25-28 ธันวำคม 2564
1-4, 6-9, 13-16, 20-23, 27-30 มกรำคม 2565



ต้อนรับทุกท่าน 
พร้อมเจ้าหน้าที่ดูแลอ านวยความสะดวก

• บริการหัวหน้าทัวร์จ านวน 1 ท่าน 
ต่อรถตู้ 1 คัน

ลีลาวดี ฮอลิเดย์
ลีลา... ที่เป็นตัวคุณ



- การตรวจวัดอุณหภูมิ เจ้าหน้าที่จากทางบริษัททุกท่าน รวมทั้งมัคคุเทศก์ คนขับรถ และ STAFF
เพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยดา้นสุขภาพ แก่ผู้เดินทาง

- เพิ่มการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเริ่มการเดินทางทุกวัน
- ระหว่างการปฎิบัติงาน เจ้าหน้าที่ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดการท างาน
- จัดเวลาท าความสะอาดยานพาหนะทุก ๆ วันตลอดการเดินทาง

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

มาตรการการป้องกัน COVID-19 



NEW NORMAL SERVICE



... เข้าสู่ห้วงเวลาแห่งความสุขอย่างสมบูรณ์แบบ
บินลัดฟ้าด้วยสายการบนิ 

THAI AIRWAYS
09.00 น. ลีลำวดี ฮอลิเดย์ เรียนเชิญท่ำนที่จุดนัดพบ  

บริเวณเคำน์เตอร์สำยกำรบินกำรบินไทย พบกับเจ้ำหน้ำที่
ดูแลควำมพร้อมด้ำนเอกสำร รวมถึงส่งท่ำนเข้ำสู่
ช่วงเวลำแห่งควำมสุข

10.30 น.  น ำท่ำนบินลัดฟ้ำสู่ สนำมบินน่ำน
โดยสำยกำรบินกำรบินไทย เท่ียวบิน WE154 

11.50 น.  ทุกท่ำนเดินทำงถึง สนำมบินน่ำน หลังจำกรับสัมภำระ
เรียบร้อยแล้วน ำท่ำนสู่ช่วงเวลำแห่งควำมสุข ...









ขนมหวานป้านิ่ม

พักผ่อนและรับประทานของหวานขึ้นชื่อ ณ ร้านขนมหวานป้านิ่ม







ที่พักน่านตรึงใจ
หรือเทียบเท่า

ที่พัก



บ่อเกลือโบราณ
อีกหนึ่งของขึน้ชือ่เมอืงนำ่นทีไ่ม่ควรพลำดเที่ยวชม นั่นคือ บ่อเกลือโบรำณ ที่
มีชื่อเสียงด้ำนกำรผลิตเกลือภูเขำที่ไม่มีที่ใดเสมอเหมือน เนื่องจำกสถำนที่แห่ง
นี้เป็นบ่อน้ ำเกลือที่เกิดขึ้นเองตำมธรรมชำติ ท่ำมกลำงหุบเขำที่เดียวในโลก

บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม



หมู่บ้านสะปัน
น ำท่ำนเดินทำงสู่ หมู่บ้ำนสะปัน ชุมชนสงบห้อมล้อม
ด้วยภูเขำ สถำนที่ขึ้นชื่อของเมืองน่ำนที่เรียกได้ว่ำ 
งดงำมตระกำรตำเลยทีเดียว 



เที่ยง อิสระอำหำรกลำงวนั (ไม่รวมในค่ำบริกำร)

แนะน ำ ร้ำนอำหำร ร้ำนปองซำ บ่อเกลือ วิว รีสอรท์

ท่ำนสำมำรถเลอืก
ร้ำนอำหำรภำยในบ่อเกลอื 
ได้ตำมอัธยำศัย โดยหัวหน้ำ

ทัวร์จะคอยแนะน ำท่ำน

หรือท่ำนสำมำรถเดินเลน่ 
ชมบรรยำกำศภำยในหมู่บ้ำน





วัดศรีมงคล

น าท่านเดินทางสู่ อ.ปัว น าท่านสักการะ วัดศรีมงคล เพื่อเป็นสิริ
มงคล เมื่อมาถึงจังหวัดน่าน วัดศรีมงคลตั้งอยู่ท่ามกลางทุ่งหญ้า
เขียวขจีสุดลูกหูลูกตา สัมผัสบรรยากาศและความสวยงามของวัด
พร้อมธรรมชาติที่โอบล้อมอย่างเต็มอิ่ม

ด้านหลังวัดมีลานชมวิว ซึ่งมีทัศนียภาพ
ที่งดงาม มองเห็นทุ่งนาเขียวขจี และทิว
เขาของดอยภูคาเรียงรายอีกด้วย



ร้านร่มไม้ BY ยกครก
บริการอาหารค่า่ดว้ย ต่าผลไม,้ น ่าตกคอหมยูา่ง, ซี่โครงยกครก, 

ลาบอสีาน, ต้มแซบ่ซีโ่ครงออ่น, ปลากะพงลยุสวน, 

PUA DE VIEW BOUTIQUE 
RESORT

ที่พัก
หรือเทียบเท่ำ



จำกนั้นน ำทำ่นสู ่ตูบนำไทลื้อ สัมผัสบรรยำกำศริมทุง่นำ ท่ำนสำมำรถมำพักผ่อนนอนตูบ
บนไทลื้อ จิบกำแฟริมทุง่นำ เดินเล่นบนสะพำนไม้ไผ่ ให้อำหำรปลำ ทำนข้ำวแบบขันโตก แวะ
ทำน กำแฟ ขนม ขึ้นชื่อ ณ ร้ำนกำแฟผ้ำทอไทลื้อ (ไม่รวมค่ำอำหำร) จำกนั้นอิสระให้ท่ำน
พักผ่อนตำมอัธยำศัย 

ฮักนำไทลื้อ 
ฮักนำกำแฟ

บริกำรอำหำรเชำ้ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม



วัดภูเก็ต
จำกน้ันน ำท่ำนไปกรำบพระเพื่อเป็นสิริมงคลต่อชีวิต ณ 
วัดภูเก็ต ถือว่ำเป็นวัดที่มีภูมิทัศน์และวิวที่สวยงำม โดย
จุดเด่นของวัด คือ มีระเบียงชมวิวด้ำนหลังวัด ติดกับทุ่ง
นำท่ีกว้ำง  ไกลพร้อมด้วยฉำกหลัง เป็นภูเขำวนอุทยำน
ดอยภูคำ และน ำท่ำนเยี่ยมชมวิถีชำวไทลื้อ ณ หมู่บ้ำนไท
ลื้อ บ้ำนเก็ต พร้อมให้ท่ำนได้ช้อปปิ้งผ้ำไทล้ืออีกด้วย



น ำท่ำนรับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ร้ำนออโรร่ำ



น ำท่ำนเดินทำง สู่ กว๊ำนพะเยำ
บึงน ้ำกว้ำงใหญ่สุดสำยตำ โอบล้อมด้วยทิวเขำสลับซับซ้อนอย่ำงสวยงำม เมื่อหลำยร้อยปี บริเวณกว๊ำนพะเยำที่แต่เดิม
เป็นชุมชนโบรำณ และวัดหลำยแห่งต้องจมอยู่ในกว๊ำนพะเยำ



น ำท่ำนเดินทำงสู่ วัดนันตำรำม
เป็นวัดท่ีอนุรักษ์วิหำรศิลปะแบบไทยใหญ่ตัววิหำร สร้ำงด้วยไม้สักท้ังหลักตกแต่งลวดลำย ฉลุไม้อย่ำงสวยงำม ตำม
ส่วนประกอบต่ำงๆ ทั้งลวดลำยแกะสลัก หลังคำซ้อนชั้นมุงแป้นเกล็ดหรือกระเบื้องไม้ที่ลดหลั่นลงตัว 
ส่วนภำยในวิหำรก็ดูขรึมขลังเปี่ยมไปด้วยพลังแห่งศรัทธำ 



น ำทุกท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ ถนนคนเดินเชียงรำย ในช่วงเย็น

ถนนคนเดินเชียงรำย หรือ กำดเจียงฮำยร้ำลึก ใจกลำงเมืองเชียงรำย ถนนคนเดินที่นี่ถือว่ำคึกคักสุดๆเต็มไปด้วยสินค้ำแฮนด์เมด มี
ของตกแต่งบ้ำน ของพื นเมือง ของที่ระลึกวำงขำยมำกมำยและไฮไลท์ของที่นี่ไม่เหมือนใคร คือ จะมีลำนไว้ส้ำหรับให้นักท่องเที่ยวมำ
เต้นร้ำวง ให้นึกถึงวันวำน



รับประทำนอำหำรเย็น ณ ผำมไส้อั่ว



Chiang Rai

ที่พัก

THE RIVERIE
HOTEL
หรือเทียบเท่า 36 ตร.ม.

BY KATATHANI



น่าท่านมาสัมผัสกับ “ไร่ชาฉุยฟง” ไร่ชาเก่าแก่กว่า 500 ไร่ ที่ตั งอยู่
บนภู เขาสูง กว่า 1,200 เมตรเหนือระดับน ่าทะเล ล้อมรอบไปด้วย
ธรรมชาติและทิวเขาที่สวยงาม นอกจากจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวให้ทุกท่าน
ได้เข้ามาสัมผัสกับธรรมชาติ ในไร่ชาแล้ว ที่นี่ก็ยังมีคาเฟ่ที่บริการของ
อร่อย ๆ ให้ได้เลือกรับประทานอีกด้วย และท่านสามารถเดินชมไร่ชา
ถ่ายภาพหรือไปทดลองเก็บชากันชาวไร่ได้อีกด้วย

บริกำรอำหำรเชำ้ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม



น าทุกท่านชมชมสถาปัตยกรรมอันงดงาม ณ พิพิธภัณฑ์บ้านด า

สร้างขึ้นโดย อ.ถวัลย์ ดัชนี ศิลปินแห่งชาติ ที่มีฝีมือทางด้าน จิตรกรรม ปฏิมากรรม ได้สร้างงานด้านศิลปะไว้มากมาย ทั้ง
ทางด้านภาพเขียน และ ด้านประติมากรรม หลายชิ้น ลักษณะของบ้านด าจะเป็นกลุ่มบ้านไม ้ศิลปะแบบลา้นนา บ้านปูนรูปทรงแปลกตา 
บ้านเกือบทุกหลังทาด้วยสีด า ซึ่งเป็นที่มาของค าว่า “บ้านด า”



น าทุกท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้าน มาลองเต๊อะ



น่าท่านเยี่ยมชม วัดร่องเสือเต้น หนึ่งในวัดที่มีความ
สวยงามทางพุทธศิลป์ มีเอกลักษณ์ความงดงามทาง
สถาปัตยกรรม มีความคล้ายกับวัดร่องขุ่น โดยเกิดจาก
การสร้างสรรค์ของศิลปินชาวบ้าน ที่มีโอกาสเข้าไปศึกษา
และเป็นลูกศิษย์ อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ในการ
สร้างวัดร่องขุ่น จนมีโอกาสได้มาสร้างวิหารวัดร่องเสือ
เต้น จนเป็นวัดที่ มีความสวยงาม และ เป็นสถานที่
ท่องเท่ียวที่งดงามอย่างมาก

THE BLUE 
TEMPLE



ลีลาวดี ฮอลิเดย์ ลีลา...ที่เป็นตัวคุณ

18.00 น. น าคณะท่านเดินทางสู่ สนามบินเชียงราย
19.30 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยสมายล์

เที่ยวบินที่ WE 137
20.55 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

พร้อมความประทับใจ  

น าทุกท่านแวะซื้อของฝากก่อนเดินทางสู่สนามบิน
ณ ร้านนันทวัน ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อ ไส้อั่ว, 
หมูยอ, แคปหมู, น้ าพริกหนุ่ม, น้ าพริกอ่อง, 
รถด่วน ไปฝากคนที่ท่านรัก...



อัตราค่าบริการ

ประเภทผูเ้ดนิทำง ส ำหรบัจ ำนวนผู้เดนิทำง 8 ท่ำน (ผู้ใหญ)่

ผู้ใหญ่ 19,500.-

พักเดีย่วเพิม่ 3,800.-

**อตัรำคำ่บรกิำรดงักลำ่ว ส ำหรบัจ ำนวนผู้เดนิทำงขั้นต่ ำ 8 ท่ำน**
หำกมจี ำนวนผู้เดนิทำงไม่ครบตำมก ำหนด ทำงบริษัทขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงคำ่บรกิำร

(จ่ายเพิ่มเพียง 14,500 รัฐบาลจ่ายให้ 40% 5,000 บาท)



อัตรำค่ำบรกิำรดังกล่ำวรวม
1. ค่ำบัตรโดยสำรเครือ่งบนิไป–กลับ ตำมเส้นทำง และค่ำภำษีสนำมบิน
2. ค่ำโรงแรมทีพ่ัก ห้องละ 2-3 ท่ำน ตำมโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรำยกำร หรือระดับเดียวกนั
3. ค่ำอำหำรบำงมื้อ ตำมที่ระบุเอำไวใ้นรำยกำร
4. ค่ำยำนพำหนะในกำรเดินทำง ตำมที่ระบไุวใ้นรำยกำร
5. ค่ำเข้ำชมสถำนที่ทอ่งเที่ยว และ กิจกรรม ตำมที่ระบไุวใ้นรำยกำร
6. ค่ำมัคคุเทศก์ที่คอยอ ำนวยด้ำนควำมสะดวกให้กบัท่ำนตลอดกำรเดนิทำง
7. ค่ำประกันอบุตัิเหตุในระหวำ่งกำรเดินทำง ในวงเงินท่ำนละ 1,000,000.- บำท เงื่อนไขตำมกรรมธรรม์

อัตรำค่ำบรกิำรนีไ้ม่รวม
1. ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัว อำทิ ค่ำอำหำร-เครือ่งดื่ม นอกเหนือจำกรำยกำร, ค่ำซักรีด, ค่ำโทรศัพท์ เป็นต้น



เงื่อนไขกำรช ำระเงิน : ส ำหรับกำรจอง กรุณำมัดจ ำ 50 เปอร์เซนตข์องรำคำทวัร์
- ช ำระยอดมัดจ ำ โดยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต ผ่ำนทำงหน้ำเวบ็ไซต์ www.leelawadee.holiday
- ช ำระด้วยเชค็ หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจำ่ยในนำม บริษัท ลีลำวดี ฮอลิเดย์ จ ำกัด
- ช ำระโดยเงินสด
- ช ำระด้วยกำรโอนเงินผ่ำนธนำคำร (กรุณำแฟกซใ์บน ำฝำกมำยังเบอร์ Fax. 02-664-0023)
ชื่อบัญชี บริษัท ลีลำวด ีฮอลิเดย์ จ ำกัด ธนำคำรกสิกรไทย 

บัญชีกระแสรำยวนั เลขที่ 639 - 1 - 00265 - 5



หมายเหตุและเงื่อนไขในการรบับรกิาร
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับท่านผู้เดินทางที่เคยเดนิทางแล้วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที่รังเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, 
พูดจาหยาบคาย, ดื่มสุราบนรถ, ก่อเสียงร าคาญรบกวนผู้อื่น, หรือพยายามสร้างความวุ่นวายในคณะทัวร์ ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อความสุขของคณะผู้เดินทางส่วนใหญ่
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับท่านผู้เดินทางที่มอีายุครรภ์เกิน 4 เดือน ทั้งนี้เพ่ือความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและทารกในครรภ์
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับท่านผู้เดินทางที่มคีวามประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอื่นเพ่ือไปท างาน หรือเพื่อการอื่นใดอันมิใชก่ารท่องเที่ยว
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแกท่่านทีต่้องใช้รถเขน็ (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขอ
อภัยเพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดนิทางส าหรับทา่นทีต่้องใช้รถเข็น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแกท่่านทีม่ีเดก็ทารกอายตุ่ ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้วย (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหา
ข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผู้เดินทางทา่นอื่น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแกท่่านทีเ่ป็นพระภิกษุสงฆห์รือนกับวชในบางรายการทัวร์หรอืบางเส้นทาง ยกเว้นทัวรค์ณะส่วนตัว
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านที่จองทวัร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช าระเงินมัดจ าภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้แก่ลูกค้าท่านต่อไปที่แจ้งชื่อรอไว้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์
ของผู้ร่วมเดินทางท่านอืน่
8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มผีู้เดินทางต่ ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดีจะจัดหา
คณะทัวร์อื่นทดแทนหากท่านต้องการ
9. ในกรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหักเงินค่าใชจ่้าย โดย

หากยกเลิกก่อนเดินทาง 21 วัน ขอหักร้อยละ 50 ของอัตราค่าบริการ
หากยกเลิกก่อนเดินทาง   14 วัน ขอหักร้อยละ 100 ของอัตราค่าบริการ

10. ในกรณีที่ท่านขอเปลี่ยนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทันภายในก าหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคิดค่าใชจ้่ายเพิ่ม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าและค่า
เปลี่ยนชื่อตั๋วเครื่องบินเท่านัน้ เว้นแต่ตั๋วเครื่องบินที่ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อหรือคนืตั๋ว
11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าในทุกกรณี หากมีการยื่นวีซ่าแล้ว
12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบต่อการทีท่่านถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเขา้หรอืออกจากประเทศใด ๆ อันเนื่องมาจากเหตุผลส่วนตัวของท่านผูเ้ดินทาง เช่น เอกสารการ
เดินทางไม่ถูกต้อง, พกพาสิ่งของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงการที่มิได้เดินทางเพราะ เหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเทีย่วบิน



13. ส าหรับท่านผู้เดินทางทีป่ระสงคจ์ะซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเพ่ิมเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ ) หรือด าเนินการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย กรุณาแจ้งให้บรษิทัฯ 
ทราบก่อน เพ่ือขอค ายืนยันส าหรับการออกเดนิทางของทัวร์นัน้ ๆ หากท่านผู้เดินทางซ้ือตั๋วหรือช าระค่าใชจ่้ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดงักลา่ว แล้วต่อมาทัวร์นั้น ๆ ไม่
สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบส าหรบัคา่ใช้จ่ายที่เกดิขึน้
14. บริษัทฯ จะส่งก าหนดการท่องเทีย่ว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดนิทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเห็นว่ารายการท่องเที่ยวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์
ของท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปลี่ยนแปลงของโรงแรมทีพ่ัก หรือการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวใด ๆ  ท่านมีสิทธ์ิขอยกเลิกการเดินทางไดเ้ป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ 
ทราบก่อนออกเดินทางไมน่้อยกว่า 5 วัน หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ ในกรณีที่เกิดเหตุจ าเป็นหรือสุดวิสัย อาทิ การ
ล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบัติเหต,ุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงไฟนอล
โปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อค านึงถึงความปลอดภัยและรกัษาผลประโยชน์ของท่านใหไ้ด้มากที่สุด
15. สถานที่ท่องเที่ยวที่ระบใุนรายการได้รวมค่าเขา้ชมไว้แล้ว หากในวันเดินทางสถานที่ทอ่งเทีย่วดังกล่าวปิดท าการ บริษัทฯ จะคืนเงินค่าเข้าชมให้แกท่่านตามที่ระบุไว้ในเอกสาร
ของสถานที่นั้น ๆ หรือจะสลับปรับเปลี่ยนรายการเพื่อให้ทา่นสามารถเขา้ชมได้   แต่ในกรณีที่มีเหตุล่าช้าหรือเหตุอื่นใดเกิดขึ้น ระหว่างการเดินทางท าให้ทา่นไม่สามารถเขา้ชม
สถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวได้ โดยมิใช่ความผิดของบรษิัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินคา่เข้าชมใหแ้ก่ทา่น
16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรอืเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรพัย์สินของท่าน อันเนื่องจากการโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัว
นักท่องเที่ยวเอง
17. ของก านัลต่าง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ามี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเปน็ส่วนลดเป็นตัวเงินได้ โดยท่านสามารถเลือกใชข้องก านลัดังกล่าวในขณะร่วม
เดินทางไปกับคณะทัวร์หรอืไม่ก็ไดต้ามอัธยาศัย
18. ต าแหน่งที่นั่งบนเครื่องบินเป็นไปตามเงื่อนไขตั๋วเครื่องบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือกต าแหน่งที่นัง่ได้เอง ทั้งนี้บริษัทฯ จะพยายามจัดที่
นั่งให้แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดทีี่สุดภายใต้ลักษณะต าแหน่งที่นั่งแบบหมูค่ณะที่สายการบินจัดให้มา
19. บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีที่ไดใ้ห้บรกิารแกท่่านผู้เดินทางที่เชือ่มั่นในมาตรฐานของบรษิัทฯ ซึ่งประสงค์จะเดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมูค่ณะ และเข้าใจถึงวิถี
ชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ท่านได้เดินทางไป
20. เมื่อท่านจองทัวร์และช าระมดัจ าแล้ว หมายถึงท่านยอมรบัในขอ้ความและเง่ือนไขทีบ่ริษทัฯ แจ้งแล้วข้างต้น


