
Gorgeous
“E-SAN”  

LEELA  Udon Thani - Bueng Kan 4D3N



- การตรวจวดัอุณหภูมิ เจ้าหนา้ทีจ่ากทางบริษทัทกุทา่น รวมทัง้มคัคเุทศก์ คนขบัรถ และ STAFF
เพื่อสร้างความมัน่ใจในความปลอดภยัดา้นสุขภาพ แก่ผูเ้ดนิทาง

- เพิ่มการตรวจวดัอุณหภูมิก่อนเริ่มการเดนิทางทกุวนั
- ระหว่างการปฎิบตัิงาน เจ้าหนา้ทีต่้องสวมใสห่นา้กากอนามยัตลอดการท างาน
- จัดเวลาท าความสะอาดยานพาหนะทุก ๆ วันตลอดการเดนิทาง

(การเชด็เบาะดว้ยแอลกอฮอล์, เก็บขยะ และฉดีพน่สเปรยท์ าความสะอาด)
- บริการหนา้กากอนามยัแบบใชแ้ลว้ทิง้ตลอดการเดนิทาง
- บริการเจลแอลกอฮอล์ส าหรับลา้งมอืบนยานพาหนะ

มาตรการการป้องกนั COVID-19 



NEW NORMAL SERVICE



ต้อนรับทุกท่าน 
พร้อมเจา้หนา้ที่ดแูลอ านวยความสะดวก

• บริการมัคคุเทศก์ และ STAFF จ านวน 2 ท่าน 
• บริการเจ้าหน้าที่ต้อนรับคอยอ านวยความสะดวก ณ สนามบินจ านวน 2 ท่าน 
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(บึงกาฬ)

ทะเลบัวแดง
(อุดรธานี)

ริมโขงยามเย็น
(บึงกาฬ)

สนับสนนุการท่องเทีย่วไทยแบบ New Normal
การันตีมาตรการบรกิารอยา่งปลอดภัย
ด้วยตราสัญลักษณเ์ครื่องหมาย SHA

ลีลาวดี ฮอลิเดย์ 

เที่ยวชมความงามของ “อีสาน”
พาท่านเยอืน อุดรธานี-บงึกาฬ 4วัน 3คืน 



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

07.25 น.  น าท่านเดินทางสู่ อุดรธานี โดยเที่ยวบินท่ี WE 002 
08.30 น.  เดินทางถึง สนามบินอดุรธานี หลังจากรับสัมภาระ

เรียบร้อยแล้ว

... เข้าสู่ห้วงเวลาแห่งความสุขอย่างสมบูรณ์แบบ
บินลัดฟา้ด้วยสายการบนิ 

1DAY
Thai Smile
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บริการอาหารกลางวัน ณ 

ร้านชบาบารน์ 
ร้านอาหารอีสานบรรยากาศ

สไตล์อีสานโมเดิร์น
เมนูอาหารแต่ละจานบรรจง

เสิร์ฟมาอย่างใส่ใจ
รับรองแซ่บอีหลีเด้อ

น าท่านเดินทางสู่ร้านอาหาร โดยรถ COMMUTER 2020 
ส าหรับ 9 ที่นั่ง และระหว่างการเดินทางทุกท่านจะสนุกไปกับ
กิจกรรมจากมัคคุเทศก์



ความเชื่อ...และศรัทธา
ค าชะโนด วังนาคินทร์
จากนั้นน าท่านสู่ ... ค าชะโนด ตั้งอยู่ภายในพื้นที่
วัดศิริสุทโธค าชะโนด เป็นวัดที่ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นที่
อยู่ของพญานาค และเป็นทางเชื่อมต่อเมือง
บาดาล ปกครองรักษาโดย พญานาคราชปู่ศรีสุท
โธ และ องค์แม่ศรีปทุมมานาคราชเทวี และมีต านาน            
ลี้ลับอันโด่งดังที่เป็นที่รู้จัก จนถูกน ามาสร้างเป็น
ภาพยนตร์อย่างเรื่อง ‘ผีจ้างหนัง’

หมายเหตุ : เนื่องจากสถานการณ์ โควิด-19
ค าชะโนดมีมาตรการงดเข้าสักการะชั่วคราว



จากนั้นเดินทางสู่...จงัหวดับงึกาฬ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง 

“เบิ่งโขงยามแลง”
ให้อิสระท่านเดนิเลน่รมิโขงเมื่อยามเยน็ อากาศดี ๆ 

ณ ริมโขงบงึกาฬ

บริการอาหารค่ า ณ ร้านลมโชยปลาเผา 



ที่พัก : 
THE ONE HOTEL BUENG KAN  
หรือเทยีบเทา่ 

BUENG KAN 



ค าว่า “ภูทอก” ในภาษาอีสานแปลว่า “ภูเขาที่โดดเดี่ยว”

วันที่สองของการเดนิทาง
เช้า บริการอาหารท่าน ณ โรงแรมทีพ่ัก

เที่ยวตามรอยเขาเล่าว่า…
ภูทอก บึงกาฬ
จุดเด่นของภูทอกคือ บันได และสะพานไม้
เดินชมทัศนียภาพแบบ 360 องศา มี
ทั้งหมด 7 ชั้น ใช้ เวลาก่อสร้างนานถึง             
5 ปี เต็ม โดยไม่ ใช้ เครื่องจักรกลใดๆ  
ทั้ งหมด เกิ ดจากฝีมือ  แรงงาน แล ะ                  
ภูมิปัญญาชาวบ้าน 



วัดเจติยาศรีวิหาร 
วัดสวย บึงกาฬ ที่เที่ยวลบั 
เดินริมหนา้ผาวดัใจ สู่แดนสวรรค์

วัดแห่งนี้ เป็นสถานที่เงียบสงบ เหมาะกับการบ าเพ็ญสมณะ
ธรรมของภิกษุ สามเณร และพุทธศาสนิกชนทั่วไป และเป็น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธรักษ์ คือ การท่องเที่ยวในเชิงการ
แสวงบุญ นักท่องเที่ยวที่มาเยือนนอกจากจะได้เที่ยวชม
ธรรมชาติแล้ว ก็ยังได้ศึกษาพุทธศาสนาอีกด้วย

บริการอาหารกลางวัน ณ

ร้านอาหารท้องถิ่น 



พาเที่ยวอันซีนหินสามวาฬ 

Bueng
Kan

Phu
Sing

และจุดเช็คอินบนยอดภูสิงห์
น าท่านน่ังรถของชาวบ้านขึ้นไปยังภูสิงห์ เน่ืองจากเป็นทางขึ้นเขา

น าท่านขึ้นชม หินสามวาฬ หินขนาดใหญ่รูปร่างคล้าย
ปลาวาฬ เป็นสถานที่ทอ่งเที่ยวอันซีนของภูสิงห์ ที่ไม่ว่า
ใครก็ไม่ควรพลาดเลยทีเดียว 



ที่พัก : THE ONE HOTEL BUENG KAN  
หรือเทยีบเทา่ 

BUENG KAN 

บริการอาหารค่ า ณ ห้องอาหารโรงแรม



วันที่สามของการเดินทาง
เช้า บริการอาหารท่าน ณ โรงแรมทีพ่ัก

แก่งอาฮง หรือ สะดือแม่น้ าโขง

แวะถ่ายรูป ... สวยเก๋ไม่ซ้ าใคร 
ณ ลาน..ริมโขง อ.ปากคาด

กลางวัน  บริการอาหารทา่น ณ ภัตตาคารกินลมชมโขง 

เป็นจุดชมวิวริมฝั่งแม่น้ าโขง และที่แห่งนี้ยังเป็นสถานท่ีจัด
งานส าคัญของอ าเภอปากคาด  โดยเฉพาะเทศกาล
ออกพรรษา ที่จะมีประชาชนมารอชมปรากฏการณ์

บั้งไฟพญานาค ณ ที่แห่งนี้  

น าท่านเดินทางสู่ ... แก่งอาฮง ว่ากันว่าเป็นจุดที่แม่น้ าโขงมีความลึกที่สุด ซึ่งไม่
สามารถวัดระดับความลึกได้ ทั้งยังเป็นบริเวณที่น้ าไหลเชี่ยว สาเหตุที่ไม่สามารถวัด
ระดับความลึกได้นั้นเนื่องจากบริเวณนี้มีลักษณะเป็นน้ าวน ชาวบ้านจึงเชื่อกันว่าเป็น 
"สะดือแม่น้ าโขง" ตามต านานท่ีเล่าสืบต่อกันมา



วัดถ้ าศรีธน
น าท่านสู่ วัดถ้ าศรีธน 
หรือ วัดสว่างอารมณ์ 
เป็นหนึ่งในวัดทางภาค
อีสานที่มีประวัติความ
เป็นมาที่ยาวนาน และมี
เรื่องเล่าขานน่าสนใจ...

จุดเดน่ : ทิวทัศน์สวยงาม มีอุโบสถเป็นรูป
ระฆังคว่ า ตั้งอยู่บนก้อนหนิใหญ่

Pakkad
Bueng Kan

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่.... จังหวัดหนองคาย 
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 

น าท่านสู่ ศาลาแก้วกู่ ประติมากรรม ซ่อนความขลัง 
หนึ่งใน ที่เที่ยวหนองคาย .... 
แหล่งท่องเที่ยวที่แปลกตา เพราะเต็มไปด้วยรูปปั้นคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดใหญ่รวมกว่า 200 องค์ ถูกสร้างขึ้นด้วยความศรัทธาและความ
เชื่อของปู่บุญเหลือ สุรีรัตน์ หรือ ปู่เหลือ ว่าทุกศาสนาอยู่ร่วมกันได้

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่.... 
จังหวัดอุดรธานี ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 



ที่พัก
Centara Hotel & Convention 

Centre Udon Thani
หรือเทยีบเท่า

บริการอาหารค่ า ณ ร้านครวัคณุนิด
ร้านอาหารอีสานยอดนิยมในอุดรธานี เมนูอาหารส่วนใหญ่

จะเป็นเมนูท้องถิ่นของที่นี่ ท่านจะได้ลิ้มรสอาหาร
อีสานพื้นบ้านจากต้นต าหรับอีสานแท้



“ทะเลบัวแดง” อันซีนแหง่สสีันธรรมชาติสรา้งวันที่สี่ของการเดินทาง
07.00 น. น าท่านเดินทางสู่ ทะเลบัวแดง อ าเภอกุมภวาปี

จังหวัดอุดรธานี  (55 กิโลเมตร)
ระหว่างทางขออนญุาตเสริฟ์ ขนมปงัเวยีดนาม 
พร้อมน้ าดืม่

08.00 น. น าท่านล่องเรือ (เรือส่วนตัว) ชมทะเลบัวแดง ที่นี่
ต้องนับว่าเป็นประสบการณ์ที่แปลกใหม่ วิวรอบ ๆ ตัวของ
ท่านจะมีแต่ดอกบัวสีแดง แต่หากใช้หัวใจสัมผัสเพิ่มเติมจาก
สองดวงตา ท่านจะเห็นความแตกต่างหลากหลายของบัวที่
เติบโต เห็นนกกระสา นกกระยาง อ้อยอิ่งดิ่งขาละเลียดปลาใน
บึงอย่างไม่รีบร้อนเสมือนเป็นรังของมันเอง เห็นวิถีชีวิต
ชาวบ้านที่ยังคงลอยเรือออกไปหาปลาอีกด้วย ให้อิสระท่านได้
ดื่มด่ าความสวยงามท่ามกลางทุ่งดอกบัวแดงอย่างเต็มที่
(บัวแดงจะบานในช่วงเช้า 06.00-10.00 น.)

ถ่ายรูปสวย Unseen ทะเลสาบทีส่วยที่สดุในอีสาน >>>>> ที่นี่...อุดรธานี ประเทศไทย



“วัดป่าบ้านตาด” หรือชื่อทางการว่า 
“วัดเกสรศีลคุณ” เคยเป็นที่พ านัก

ของ พระอาจารย์มหาบัว 
ญาณสัมปันโน พระอาจารย์
วิปัสสนาสายพระอาจารย์มั่น ภูริทัต
โต เป็นที่เคารพศรัทธาเลื่อมใสของ
พุทธศาสนิกชนโดยทั่วไป และวัดนี้
เหมาะส าหรับผู้ที่ต้องการไปปฏิบัติ
ธรรมอีกด้วย

ศูนย์รวมจิตใจของคนอุดรธานี ... 

สักการะ และบูชา...

วัดป่าบ้านตาด



กลางวัน
มื้อ

บริการอาหารกลางวนั ณ 
ร้าน VT แหนมเนือง

แหนมเนืองVT
บริการเมนแูหนมเนืองขึน้ชือ่และเมนูอาหารเวยีดนาม 



จากนั้นน าท่านสู่  ศูนย์วัฒนธรรมไทย-จีน สถานที่
ท่องเที่ยวบรรยากาศเหมือนยกประเทศจีนมาไว้ที่นี่เลย
ทีเดียว การออกแบบและการตกแต่งถูกออกแบบมาใน
แนวสวนแบบจีนภายใต้ชื่อ สวนคุณธรรมพันปี 24 
กตัญญู ภายในสวนตกแต่งด้วยไม้มงคลของจีน อัน
ได้แก่ ต้นเครามังกร ต้นหลิว ต้นไผ่ด า รายล้อมสระบัว
อย่างสวยงาม   

ศูนย์วัฒนธรรมไทย-จีน 

หากมีเวลาเหลือน าท่านสู่ UD TOWN ศูนย์การค้าอุดรธานี ใหญ่สุดใน
อีสาน ให้เดินเล่น ช้อปป้ิง ไปกับแลนด์มาร์คในใจกลางเมืองมาท่ีนี่ที่เดียวครบทั้ง       
ช้อปสินค้าแฟชั่น รับประทานอาหาร แหล่งสถานความบันเทิง บอกได้เลยว่าครบ
รสอย่างแน่นอน 



จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู่ ... สนามบนิอดุรธาน ี

16.15 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพ ฯ 
โดยสายการบนิไทยสมายล์
เที่ยวบนิที่ WE 007

17.20 น. เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมูิ
โดยสวัสดภิาพ พร้อมความประทบัใจ

ลีลาวดี ฮอลิเดย์  ลีลา...ทีเ่ปน็ตวัคณุ 



นับแต่น้ีไปท่านคือบุคคล ผู้มีพระคุณของเรา ขอท่านอย่าได้
เกรงใจ หากมีข้อสงสัยในเรื่องการทัศนาจรหรือบางสิ่งที่ทาง 
บริษัท ลีลาวดี ฮอลิเดย์ จะดูแลท่านได้ จะยินดี อย่างเป็นที่สุด...

ลีลา ... ที่เป็นตัวคุณ
ลีลาวดี ฮอลิเดย์



ท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย
พร้อมการดูแล

“New Normal”
แบบ

COMMUTER



ประเภทผูเ้ดนิทาง
อัตราค่าบริการทัวร์ท่านละ
6 ท่าน (ราคาเริ่มต้นต่อท่าน)

ผู้ใหญ่ 27,500.-
พักเดี่ยว เพิ่ม 6,500.-

อัตราค่าบริการ 

อัตราค่าบรกิารส าหรับจ านวนผูเ้ดินทาง 6 ท่าน
หากมีจ านวนผูเ้ดินทางไมค่รบตามก าหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงคา่บรกิาร

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



อัตราคา่บรกิารนีร้วม
1. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
2. มัคคุเทศก์ ที่คอยอ านวยความสะดวกให้กับท่านในตลอดการเดินทาง
3. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 1,000,000.- บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์
4. ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเดียวกัน 
5. ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ รวมภาษีน้ ามัน

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



เงื่อนไขการช าระเงนิ : ส าหรับการจอง กรุณาช าระมัดจ า 50% จากราคาทัวร์
ช าระยอดทั้งหมด 100% ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน

- ช าระยอดมัดจ า โดยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต ผ่านทางหน้าเวปไซต์ www.leelawadee.holiday
- ช าระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม บริษัทลลีาวด ีฮอลิเดย ์จ ากัด
- ช าระโดยเงินสด
- ช าระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร (กรุณาแฟกซใ์บน าฝากมายงัเบอร ์Fax. 02-664-0023)

ชื่อบัญชี บริษัท ลีลาวดี ฮอลิเดย ์จ ากัด ธนาคารกสกิรไทย 
บัญชีกระแสรายวัน เลขที ่639 - 1 - 00265 - 5

“การจ่ายสว่นทีเ่หลอื” กรุณาช าระยอดท้ังหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันก่อนเดินทาง
การยกเลกิ : 
กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันท าการ มิฉะนัน้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมัดจ า
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันท าการ ทางบรษิัทฯ มีความจ าเปน็ตอ้งหกั 50% ของอัตราค่าบรกิาร
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันท าการ ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทั้งหมด



หมายเหตุและเงือ่นไขในการรบับรกิาร
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางท่ีเคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที่รังเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่มสุรา

บนรถ, ก่อเสียงร าคาญรบกวนผู้อื่น, หรือพยายามสร้างความวุ่นวายในคณะทัวร์ ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อความสุขของคณะผู้เดินทางส่วนใหญ่

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางท่ีมีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน ทั้งน้ีเพื่อความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและทารกในครรภ์

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางท่ีมีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอื่นเพื่อไปท างาน หรือเพื่อการอื่นใดอันมิใช่การท่องเทีย่ว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านท่ีต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะ
บางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางส าหรับท่านที่ต้องใช้รถเข็น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านท่ีมีเด็กทารกอายุต่ ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้วย (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) โดย
บริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผู้เดินทางท่านอื่น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านท่ีเป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทัวร์หรือบางเส้นทาง ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านท่ีจองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช าระเงินมัดจ าภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้แก่ลูกค้าท่านต่อไปที่แจ้งชื่อรอไว้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ร่วม
เดินทางท่านอื่น

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทัวร์อ่ืน
ทดแทนหากท่านต้องการ

• ในกรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินค่าใช้จ่าย 
โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 21 วัน ขอหักร้อยละ 50 ของอัตราค่าบริการ

หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วัน ขอหักร้อยละ 100 ของอัตราค่าบริการ



• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าธรรมเนียมการยื่นวซี่าในทุกกรณ ีหากมีการยื่นวีซ่าแล้ว

• ในกรณีที่ท่านขอเปลี่ยนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทันภายในก าหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่าและค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเครื่องบินเท่านั้น เว้นแต่ต๋ัว
เครื่องบินที่ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อหรือคืนตั๋ว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบต่อการท่ีท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเขา้หรือออกจากประเทศใด ๆ อันเนื่องมาจากเหตุผลส่วนตัวของทา่นผู้เดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง, พกพาส่ิงของผิดกฎหมาย หรือมี
ความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย รวมถึงการท่ีมิได้เดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเท่ียวบิน

• ส าหรับท่านผู้เดินทางท่ีประสงค์จะซื้อตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ ) หรือด าเนินการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน เพื่อขอค ายืนยันส าหรับการออกเดนิทาง
ของทัวร์นั้นๆ หากท่านผู้เดินทางซื้อตั๋วหรือช าระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดังกล่าว แล้วต่อมาทัวร์น้ัน ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบส าหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึน

• บริษัทฯ จะส่งก าหนดการท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเห็นว่ารายการท่องเที่ยวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของทา่น ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปล่ียนแปลงของโรงแรม
ที่พัก หรือการปรับเปล่ียนรายการท่องเที่ยวใด ๆ  ท่านมีสิทธ์ิขอยกเลิกการเดินทางได้เปน็กรณพีิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า 5 วัน หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอล
โปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ ในกรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นหรือสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ
เปล่ียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งน้ีเพื่อค านึงถึงความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้มากที่สุด

• สถานท่ีท่องเที่ยวที่ระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานท่ีท่องเที่ยวดังกล่าวปิดท าการ  บริษัทฯ จะคืนเงินค่าเขา้ชมให้แก่ท่านตามที่ระบุไวใ้นเอกสารของสถานที่น้ัน ๆ หรือจะสลับปรับเปล่ียนรายการ
เพื่อให้ท่านสามารถเข้าชมได้   แต่ในกรณีที่มีเหตุล่าช้าหรือเหตุอืน่ใดเกดิขึ้นระหว่างการเดินทางท าให้ท่านไม่สามารถเขา้ชมสถานท่ีท่องเที่ยวดังกล่าวได้ โดยมิใช่ความผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าเข้าชม
ให้แก่ท่าน

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของท่าน อันเนื่องจากการโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัวนักท่องเที่ยวเอง

• ของก านัลต่าง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ามี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็นส่วนลดเปน็ตัวเงนิได้ โดยท่านสามารถเลือกใช้ของก านัลดังกล่าวในขณะรว่มเดนิทางไปกับคณะทัวร์หรอืไม่ก็ได้ตามอธัยาศัย

• ต าแหน่งท่ีนั่งบนเคร่ืองบินเป็นไปตามเงื่อนไขตั๋วเครื่องบินแบบหมู่คณะของสายการบินตา่ง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือกต าแหน่งท่ีนั่งได้เอง ท้ังนี้บริษทัฯ จะพยายามจัดที่น่ังให้แก่ท่านและครอบครวัตามความเหมาะสมใหด้ีที่สุด
ภายใต้ลักษณะต าแหน่งที่น่ังแบบหมู่คณะที่สายการบินจดัให้มา

• บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีที่ไดใ้ห้บริการแก่ท่านผู้เดินทางท่ีเชื่อมั่นในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งประสงค์จะเดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวันนธรรมของประเทศทีท่่านได้เดินทางไป

• เมือ่ทา่นจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถงึทา่นยอมรบัในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯ แจ้งแลว้ขา้งตน้


