


ต้อนรับทุกท่าน 
พร้อมเจ้าหน้าที่ดูแลอ านวยความสะดวก

• บริการหัวหน้าทัวร์จ านวน 1 ท่าน / โค้ช 
และพนักงานดูแลจ านวน 1 ท่าน / โค้ช

ลีลาวดี ฮอลิเดย์
ลีลา...ท่ีเป็นตัวคุณ



- 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



08.30 น. ลีลาวดี ฮอลิเดย์ เรียนเชิญท่านที่จุดนัดพบ ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคาร 2 ชั้น 3 เคาน์เตอร์
สายการบินไทยสมายล ์พบเจ้าหน้าท่ีบริษัทลีลาวดี ฮอลิเดย์ ยินดีต้อนรับและอ านวยความสะดวกด้านเอกสารแก่ท่าน

10.45 น. บินลัดฟ้าสู่สนามบินหาดใหญ่ โดยสายการบินไทยสมายล ์เที่ยวบิน WE269
12.05 น. คณะเดินทางถึงสนามบินหาดใหญ่... หลังจากรับสัมภาระแล้ว น าท่านเดินทางต่อโดยรถโค้ช 40 ที่น่ัง 

และระหว่างการเดินทางทุกท่านจะสนุกสนานกับกิจกรรมสันทนาการจากมัคคุเทศก์ และเจ้าหน้าท่ีผู้ดูแลกรุ๊ป



เที่ยง บริการอาหารกลางวัน 

ณ ร้านไก่ทอดเดชา 
บริการท่านด้วย ไก่ทอด, ปูผัดผงกะหรี,่ ส้มต า
ปูม้า, ใบเหลียงผัดไข่, ห่อหมกทะเลมะพร้าวอ่อน, 
ปลาทอดราดซอสมะขาม, กุ้งผัดพริกเกลือ, 
ข้าวสวย

...หลังอาหารกลางวัน น าท่านเดินทางสู่ ท่าเรือปากบารา โดยรถโค้ช ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง...

น าท่านเดินทางสู่ เกาะหลีเป๊ะ จ.สตูล ซึ่งเป็น
เกาะเล็ก ๆ ที่อยู่ทางใต้สุดของทะเลอนัดามันใน
เขตไทย ได้รับการขนานนามว่า “มัลดีฟส์
เมืองไทย” น าท่านขึ้นเรือ สปีดโบ๊ท (เหมาล า) 
ขนาด 3 เครื่องยนต์ เดินทางสู่เกาะหลีเป๊ะ ใช้
เวลาเดินทาง ประมาณ 1.30-2 ชั่วโมง



น ำทำ่นเดนิทำงสู่
ที่พัก.... AKIRA LIPE RESORT

รีสอร์ทตั้งอยู่
บริเวณหาดพัทยา
ซึ่งเป็นจุดขึ้นเรือ

ท่านสามารถเดินเข้าสู่
ที่พัก ส าหรับ

สัมภาระทางรีสอรท์มี
เจ้าหน้าที่ดูแลสัมภาระ
เข้าสู่บริเวณเช็คอิน



จากรีสอร์ทที่พัก น าท่านเดินเข้าสู่ถนนคนเดิน เพื่อรับประทานอาหารเย็น ณ 
ร้าน KING CRAB ร้านอาหารทะเล ที่รับประกันความสดอร่อย ใจกลางถนนคนเดิน 
บริการท่านด้วย สลัดปู KING CRAB, กุ้งมังกรซาชิม,ิ หอยลายผัดพริกเผา, 
ปลากะพงทอดน้ าปลา, ผัดคะน้าน้ ามันหอย, ข้าวสวย (บริการโต๊ะละ 4 ท่าน) 
**ส าหรับท่านทีแพ้อาหารทะเล ทางบริษัทบริการเมนูไก่แทน**

จากนั้นอิสระให้ท่านเดินเล่น พักผ่อนตามอัธยาศัย... กับบรรยากาศยามค่ าคืน 
ณ ถนนคนเดิน ที่เต็มไปด้วยร้านรวงต่าง ๆ ทั้งร้านขายของที่ระลกึ ผับบาร์
รวมถึงการแสดงอันน่าตื่นเต้นอยา่งควงกระบองไฟ ที่แต่ละร้านบริเวณรมิหาด
เอาไว้โชว์และเรียกลูกค้า... 



เช้ำ บริกำรอำหำรเชำ้ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม

09.00 น. น าท่านขึ้นเรือสปีดโบ๊ท (แบบเหมาล า) เดินทางสู่ 
เกาะรอกลอย จุดด าน้ าจุดแรกกับความงดงามของทะเลอันดามัน 
ท่านสามารถขึ้นเกาะ เพื่อชมวิวจากด้านบน จากนั้นเดินทางสู่ เกาะ
ยาง จุดเด่นของที่นี่คือ น้ าสีเขียวมรกตใส เหมาะส าหรับการด าน้ า
ชมปะการัง จากนั้นเดินทางสู่ เกาะไผ่ เกาะเล็ก ๆ ที่มีหาดทรายสี
ขาวท่ีเงียบสงบ



เที่ยง บริการอาหารกลางวัน แบบ BOXSET
จากนั้นน าท่านด าน้ าต่อในช่วงบ่าย

- เกาะไผ่ พร้อมความงดงามใต้ท้องทะเล กับหมู่ปะการัง (ไม่มี
ชายหาด)

- ร่องน้ าจาบัง จุดไฮไลท์ของการด าน้ าทริปนี้ กับการชมความงาม
ของปะการัง 7 สี พบเหล่าปลาการ์ตูนตัวน้อยแหวกว่ายอยู่ใน
ดอกไม้ทะเลหลากสี (บริเวณนี้น้ าจะค่อนข้างแรง โดยจะมีเชือกใหจ้ับ
เพื่อช่วยพยุงตัวในการด าน้ า)

- เกาะหินซ้อน โดดเด่นด้วยเกาะหินขนาดใหญ่ที่ซ้อนกัน เป็นจุดด าน้ าที่
สวยงาม

- เกาะหินงาม หาดหินสีด ากลมก้อนเกลีย้งพร้อมต านานทีห่้ามเก็บหนิ
ออกจากเกาะนี้ และหากใครตั้งหินได้สูง ค าอธิษฐานนั้นเป็นจรงิ 

- จากนั้นเดินทางสู่ ผาชะโด น าท่านเดินข้ึนสู่เนินเขาเพื่อชมวิวพระ
อาทิตย์ตกดิน เป็นการปิดทริปด าน้ าในวันนี้ (หากท่านใดไม่ขึ้นชม
ด้านบน สามารถพักผ่อนอยู่บรเิวณชายหาดด้านล่างได้)

... ได้เวลาอันสมควรน าท่านเดินทางกลับเข้าฝ่ัง...



น ำทำ่นเดนิทำงสู่
ที่พัก.... AKIRA LIPE RESORT

ค่ ำ
บริกำรอำหำรค่ ำ
ณ ภัตตำคำรของ

โรงแรม
น ำทำ่นเขำ้สู ่

PRIVATE DINNER 
บริกำรทำ่นดว้ย
อำหำรไทย



เช้ำ บริกำรอำหำรเชำ้ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม

น ำทำ่นเดนิทำงกลบัสูท่ำ่เรอืปำกบำรำ 
ระหวำ่งทำง ให้ทำ่นชมควำมงดงำมของ

...อุทยำนแหง่ชำตติะรเุตำ... 
อิสระใหท้ำ่นถำ่ยภำพจำกบนเรอื

น ำทำ่นเดนิเลน่สมัผสัหำดทรำยขำวละเอยีด 
นุ่มเทำ้ บนเกำะตะรเุตำ และเดนิทำงตอ่ 1 ชม. 
โดยสปดีโบท๊ (เหมำล ำ) ถึงทำ่เรอืปำกบำรำ

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้าน PAPAYA MOM
บริการท่านด้วย กั้งทอดกระเทียม, ปูผัดผงกะหร่ี, 
ปลาทอดราดพริก, แกงส้มไข่ปลาริวกิว, ย ารวมมิตร

ปลาหมึกนึ่งมะนาว, ข้าวสวย 



น าท่านเดินทางโดยรถโค้ช สู่...
ย่านเมืองเก่าสงขลา (ใช้เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง)

น าท่านเที่ยวชม ย่านเมืองเก่า ที่ผสมผสาน
วัฒนธรรมเก่าแก่ทั้งศิลปะและสถาปัตยกรรมอย่าง
ลงตัว ไม่ว่าจะเป็นความสวยงามของตัวอาคาร
เก่าแก่ ร้านอาหารต้นต ารับ ที่ถ่ายทอดความอร่อย
จากรุ่นสู่รุ่น STREET ART ที่แฝงวิถีชีวิตความ
เป็นอยู่ของเมืองสงขลาเอาไว้อย่างน่ารัก 

ไม่พลาด!! กับการเยี่ยมชมบ้านโบราณอย่าง 
บ้านนครใน และมาจบทริปเมอืงเก่าที่ หับ โห้ หิ้น 
อาคารสีแดงสดใส ที่ใช้โรงสีข้าวอายุนับ 100 ปีมา
ท าเป็นนิทรรศการบอกเล่าเรือ่งราวเมืองเก่าสงขลา
แห่งนี้  



ปิดท้ำยวันนีด้้วยกำรน ำท่ำนชม... 
ประตมิำกรรมพญำนำคพน่น้ ำ ซึ่งถือเป็นสญัลกัษณ์
หนึ่งของจงัหวดัสงขลำ บริเวณหำดสมิหลำ ในบรรยำกำศ
พระอำทิตยต์กดิน

เย็น บริกำรอำหำรเยน็ ณ ครัวใตโ้หนด 
บริกำรท่ำนด้วยอำหำรใต้ รสชำติจัดจ้ำน
แกงส้มปลำกด, ปลำทรำยทอดกระเทียม, 
ผัดสตอกะปิกุ้ง, หมูสำมชั้นคั่วเคย, หมูผัดกะปิ
ไข่เจียวห่อหมก, ผักบุ้งเจี๋ยนเคย, ข้ำวสวย



ที่พัก...

ขนำดห้องพกั...

หรือเทียบเท่ำ



เช้ำ บริกำรอำหำรเชำ้ 
ณ ห้องอำหำรของโรงแรม

น าท่านเดินทางข้าม สะพานตินสูลานนท์ 
เดินทางสู่ เกาะยอ เกาะท่ีมีภูมิทัศน์ที่สวยงามมี
ทั้งภูเขา ท่ีราบ แหลม อ่าว ซึ่งเป็นลักษณะที่โดด
เด่นกว่าต าบลอื่นๆ น าท่านเข้าสักการะ พระนอน 
ณ วัดแหลมพ้อ ซึ่งเป็นวัดท่ีเก่าแก่และส าคัญวัด
หนึ่ง เป็นแหล่งท่องเที่ยวท่ีส าคัญของจังหวัด
สงขลา ประดิษฐาน พระนอนปางไสยาสน์ท่ีใหญ่
ที่สุด ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางปรินิพพานท่ีใหญ่
ที่สุดในประเทศไทย พระบาทมีลวดลายภาพ
ศิลปะ จากนั้นน าท่าน เดินทางสู่ สถาบันทักษิณ
คดีศึกษา สถานที่ท่ีรวบรวมเกี่ยวกับวัฒนธรรม
ประเพณีของภาคใต้ ท่านสามารถเดินขึ้นหอวิว 
เพื่อชมวิวทิวทัศน์ท้ังเกาะยอได้แบบ 360 องศา



น ำท่ำนเดินทำงสู่ หำดใหญ ่ใช้เวลำเดินทำง 1 ชั่วโมง
13.30 น. น าคณะท่านเดินถึง สนามบินหาดใหญ่
15.00 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ 

โดยสายการบินไทยสมายล์ เที่ยวบิน WE262
16.25 น. คณะเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ... 

โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

11.00 น.
บริกำรอำหำรกลำงวัน 

ณ ร้ำนมหศัจรรย์เกำะยอ 

บริกำรท่ำนด้วย แกงส้มปูไข่, ย ำไข่แมงดำ
ปลำกระพงทอดน้ ำปลำ, ปลำหมึกต้มน้ ำผึ้ง 
ย ำสำหร่ำยทะเล, ทอดมันกุ้งไข่เค็ม, ข้ำวสวย



อัตราค่าบริการเริ่มต้น

ประเภทผู้เดินทาง อัตราค่าบริการทัวร์ท่านละ
20 ท่าน (ราคาเริ่มต้นตอ่ท่าน)

ผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2 ท่าน) 38,900.-
ผู้ใหญ่ (พักเด่ียว) จ่ายเพิ่ม 8,000.-

**อัตราค่าบริการดังกล่าว เป็นอัตราบริการเริ่มต้น... 
กรุณาแจ้งวันที่การเดินทางและจ านวนผู้เดินทางอีกครั้ง เพื่อจัดท าใบเสนอราคา**



น าท่านเดินทางทุกเส้นทาง
ท่องเที่ยวตลอดทริป
โดยรถโค้ชปรับอากาศ 

40 ที่นั่ง

ยานพาหนะ

Coach 40 seats



อัตรำคำ่บรกิำรนีร้วม
1. ค่ำบัตรโดยสำรเครื่องบิน ไป –กลับชั้นประหยัด ตำมเส้นทำง และ สำยกำรบินที่ได้ระบุไว้ในรำยกำร พร้อมค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่ง
2. ค่ำท่ีพัก ห้องละ 2 ท่ำน ตำมโรงแรมที่ระบุไว้ในรำยกำร หรือระดับเดียวกัน
3. ค่ำอำหำร, ค่ำเข้ำชม และค่ำยำนพำหนะทุกชนิด  ตำมท่ีได้ระบุไว้ในรำยกำร
4. ค่ำมัคคุเทศก์ที่คอยอ ำนวยควำมสะดวกให้กับท่ำนในตลอดกำรเดินทำง
5. ค่ำประกันอุบัติเหตุในระหว่ำงกำรเดินทำงในวงเงิน ท่ำนละ 1,000,000.- บำท เงื่อนไขตำมกรมธรรม์

อัตรำคำ่บรกิำรนีไ้ม่รวม
1. ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัว  อำทิ ค่ำอำหำร-เครื่องด่ืม นอกเหนือจำกรำยกำร, ค่ำซักรีด, ค่ำโทรศัพท์ เป็นต้น
2. ค่ำภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3% และค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 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



หมำยเหตแุละเงือ่นไขในกำรรบับรกิำร

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่ำนผู้เดินทำงที่เคยเดินทำงแล้วมีประวัติควำมประพฤติไม่น่ำรัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที่รังเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษำเวลำ, พูดจำหยำบคำย, ดื่มสุรำบนรถ, ก่อเสียงร ำคำญ
รบกวนผู้อ่ืน, หรือพยำยำมสร้ำงควำมวุ่นวำยในคณะทัวร์ ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อควำมสุขของคณะผู้เดินทำงส่วนใหญ่

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่ำนผู้เดินทำงที่มีอำยุครรภ์เกิน 4 เดือน ทั้งนี้เพื่อควำมปลอดภัยของท่ำนผู้เดินทำงและทำรกในครรภ์

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่ำนผู้เดินทำงที่มีควำมประสงค์จะลักลอบเข้ำประเทศอ่ืนเพื่อไปท ำงำน หรือเพื่อกำรอ่ืนใดอันมิใช่กำรท่องเที่ยว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรพิจำรณำให้หรือไม่ให้บริกำรแก่ท่ำนที่ต้องใช้รถเข็น (กรุณำแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อนจองทัวร์เพื่อหำข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกรำบขออภัยเพรำะบำงเส้นทำงอำจไม่สะดวกในกำร
เดินทำงส ำหรับท่ำนที่ต้องใช้รถเข็น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรพิจำรณำให้หรือไม่ให้บริกำรแก่ท่ำนที่มีเด็กทำรกอำยุต่ ำกว่ำ 2 ขวบ ร่วมเดินทำงไปด้วย (กรุณำแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อนจองทัวร์เพื่อหำข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกรำบขออภัย
เพรำะเด็กเล็กอำจงอแงรบกวนผู้เดินทำงท่ำนอื่น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรพิจำรณำให้หรือไม่ให้บริกำรแก่ท่ำนที่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบำงรำยกำรทัวร์หรือบำงเส้นทำง ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรยกสิทธิประโยชน์ของท่ำนที่จองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช ำระเงินมัดจ ำภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ให้แก่ลูกค้ำท่ำนต่อไปที่แจ้งชื่อรอไว้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทำงท่ำนอ่ืน

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรยกเลิกกำรเดินทำงในกรณีที่มีผู้เดินทำงต่ ำกว่ำ 15 ท่ำน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทำงทรำบล่วงหน้ำก่อนเดินทำงไม่น้อยกว่ำ 15 วัน และยินดีจะจัดหำคณะทัวร์อ่ืนทดแทนหำกท่ำนต้องกำร

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

• ในกรณีที่ท่ำนขอเปลี่ยนตัวผู้เดินทำง โดยสำมำรถขอวีซ่ำได้ทันภำยในก ำหนดเวลำ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคิดค่ำใช้จ่ำยเพิ่ม เฉพำะค่ำธรรมเนียมในกำรยื่นวีซ่ำและค่ำเปลี่ยนชื่อตั๋วเครื่องบินเท่ำนั้น เว้นแต่ตั๋ว
เครื่องบินที่ไม่อนุญำตให้เปลี่ยนชื่อหรือคืนตั๋ว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ำธรรมเนียมกำรยื่นวีซ่ำในทุกกรณี หำกมีกำรยื่นวีซ่ำแล้ว



• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อกำรที่ท่ำนถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทำงเข้ำหรือออกจำกประเทศใด ๆ อันเนื่องมำจำกเหตุผลส่วนตัวของท่ำนผู้เดินทำง เช่น เอกสำรกำรเดินทำงไม่ถูกต้อง, พกพำสิ่งของผิดกฎหมำย 
หรือมีควำมประพฤติส่อไปในทำงเสื่อมเสีย รวมถึงกำรที่มิได้เดินทำงเพรำะเหตุภัยธรรมชำติ หรือกำรยกเลิกเที่ยวบิน

• ส ำหรับท่ำนผู้เดินทำงที่ประสงค์จะซื้อตั๋วเครื่องบินภำยในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจำกรำยกำรตำมทัวร์ ) หรือด ำเนินกำรใด ๆ ที่ก่อให้เกิดค่ำใช้จ่ำย กรุณำแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อน เพื่อขอค ำยืนยันส ำหรับกำร
ออกเดินทำงของทัวร์นั้นๆ หำกท่ำนผู้เดินทำงซื้อตั๋วหรือช ำระค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับกำรยืนยันดังกล่ำว แล้วต่อมำทัวร์นั้น ๆ ไม่สำมำรถออกเดินทำงได้ ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบส ำหรับค่ำใช้จ่ำย
ที่เกิดขึ้น

• บริษัทฯ จะส่งก ำหนดกำรท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่ำนก่อนกำรเดินทำงไม่น้อยกว่ำ 10 วัน หำกท่ำนเห็นว่ำรำยกำรท่องเที่ยวดังกล่ำวไม่ตรงตำมควำมประสงค์ของท่ำน ไม่ว่ำจะเป็นเพรำะกำรเปลี่ยนแปลง
ของโรงแรมที่พัก หรือกำรปรับเปลี่ยนรำยกำรท่องเที่ยวใด ๆ  ท่ำนมีสิทธิ์ขอยกเลิกกำรเดินทำงได้เป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อนออกเดินทำงไม่น้อยกว่ำ 5 วัน หำกท่ำนยืนยันจะออกเดินทำง บริษัทฯ 
ขอถือเอำตำมไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ ในกรณีที่เกิดเหตุจ ำเป็นหรือสุดวิสัย อำทิ กำรล่ำช้ำของสำยกำรบิน, กำรนัดหยุดงำน, กำรประท้วง, กำรจลำจล, ภัยธรรมชำติ, อุบัติเหตุ, ปัญหำกำรจรำจร ฯลฯ  
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงไฟนอลโปรแกรมตำมควำมเหมำะสม ทั้งนี้เพื่อค ำนึงถึงควำมปลอดภัย และรักษำผลประโยชน์ของท่ำนให้ได้มำกที่สุด

• สถำนที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรำยกำรได้รวมค่ำเข้ำชมไว้แล้ว หำกในวันเดินทำง สถำนที่ท่องเที่ยวดังกล่ำวปิดท ำกำร  บริษัทฯ จะคืนเงินค่ำเข้ำชมให้แก่ท่ำนตำมที่ระบุไว้ในเอกสำรของสถำนที่นั้น ๆ หรือจะสลับปรับเปลี่ยน
รำยกำรเพื่อให้ท่ำนสำมำรถเข้ำชมได้   แต่ในกรณีที่มีเหตุล่ำช้ำหรือเหตุอื่นใดเกิดขึ้นระหว่ำงกำรเดินทำงท ำให้ท่ำนไม่สำมำรถเข้ำชมสถำนที่ท่องเที่ยวดังกล่ำวได้ โดยมิใช่ควำมผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่
คืนเงินค่ำเข้ำชมให้แก่ท่ำน

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อกำรสูญหำยหรือเสียหำยอย่ำงใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของท่ำน อันเนื่องจำกกำรโจรกรรม และ/หรือควำมประมำทจำกตัวนักท่องเที่ยวเอง

• ของก ำนัลต่ำง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ำมี ) เช่น กระเป๋ำเดินทำง ไม่สำมำรถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงินได้ โดยท่ำนสำมำรถเลือกใช้ของก ำนัลดังกล่ำวในขณะร่วมเดินทำงไปกับคณะทัวร์หรอืไม่ก็ได้ตำมอัธยำศัย

• ต ำแหน่งที่นั่งบนเครื่องบินเป็นไปตำมเงื่อนไขตั๋วเครื่องบินแบบหมู่คณะของสำยกำรบินต่ำง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สำมำรถเลือกต ำแหน่งที่นั่งได้เอง ทั้งนี้บริษัทฯ จะพยำยำมจัดที่นั่งให้แก่ท่ำนและครอบครัวตำมควำมเหมำะสม
ให้ดีที่สุดภำยใต้ลักษณะต ำแหน่งที่นั่งแบบหมู่คณะที่สำยกำรบินจัดให้มำ

• บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีควำมยินดีที่ได้ให้บริกำรแก่ท่ำนผู้เดินทำงที่เช่ือมั่นในมำตรฐำนของบริษัทฯ ซึ่งประสงค์จะเดินทำงไปท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้ำใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ท่ำนได้
เดินทำงไป

• เมื่อทำ่นจองทวัรแ์ละช ำระมดัจ ำแลว้ หมำยถงึทำ่นยอมรบัในขอ้ควำมและเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯ แจ้งแล้วขำ้งตน้


