
LEELA พร้อมดูแลทกุทา่นเหมอืนดั่งครอบครัวของเรา
โปรแกรมทอ่งเทีย่วและพกัผอ่นแบบไมเ่หมือนใคร

CHILLAXING AT KANCHANABURI



- 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



• บริการมัคคุเทศก์ 1 ท่าน และ หัวหน้าทัวร์ 1 ท่าน ต่อ 1 รถโค้ช 
• บริการช่างภาพ บันทึกภาพความประทับใจ (ภาพนิ่ง)

ต้อนรับทุกท่าน 
พร้อมเจ้าหน้าที่ดูและอ านวยความสะดวก



09.00 น.  ลีลาวดี ฮอลิเดย์ เรียนเชิญท่านที่จุดนัดพบ 
พบกับเจ้าหน้าที่ดูแลความพร้อมด้านเอกสาร 
รวมถึงส่งท่านเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งความสุข

09.30 น.  น าท่านเดินทางสู่ กาญจนบรุี โดย รถโค้ช 
VIP 30 ที่นั่ง ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 
1.30 ชั่วโมง

... เข้าสูห่ว้งเวลาแหง่ความสุข1DAY

ในระหว่างทางท่านจะได้สนุกไปกับกิจกรรมสุดพิเศษที่ทาง
บริษัทได้จัดเตรียมให้กับท่านเพื่อเสริมสร้างความสุขให้
ท่านและคนที่ท่านรักได้สนุกสนาน

วันแรกของการเดินทาง KANCHANABURI



ALL THAI CAFE

เสิร์ฟประสบการณ์ระหว่างการเดินทาง 
ด้วยขนมหวาน และอาหารว่าง ชื่อดัง
ประจ าจังหวัด พร้อมบอกเล่าเรื่องราวที่
น่าสนใจของจังหวัดที่ก าลังเดินทางผ่าน 
เพิ่มเติมความสดชื่นด้วยน้ าสมุนไพร ชา 
และ กาแฟ ในสไตล์ Telling Cafe ตลอด
การเดินทาง

คาเฟ่ขนมดังประจ าจังหวัด

บริการพิเศษบนรถระหว่างการเดินทาง



น าท่านเดินทางสู่ วัดถ  าเสือ น าท่าน
ขึ นรถรางสู่ด้านบน เข้าสักการะ พระ
เจดีย์เกษุแก้วมหาปราสาท เป็นเจดีย์
ทรงแปดเหล่ียม ที่สูงใหญ่โดดเด่น และ
เป็นจุดชมวิวที่สวยงาม ให้ท่านได้ชม
วิวในมุม 360 องศา ทั งแม่น  าแม่
กลอง ภูเขา ท้องทุ่งนา และวัดถ  าเขา
น้อย ที่อยู่ใกล้ ๆ กัน

WAT THUM SUA
วัดถ  าเสอื



ร้านอนันดา
บริการอาหารกลางวนั ณ 



Z9 RESORT

น าท่านเดินทางสู่ Z9 RESORT กับบรรยากาศวิวท้องน  าและภูเขา ที่
ให้ความรู้สึกผ่อนคลาย เหมาะส าหรับการพักผ่อนอย่างแท้จริง อิสระ
ให้ทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย จะนอนชิลล์ในห้อง เล่นน  าจากหน้า
บ้านที่พัก หรือพายคายัคชิลล์ ๆ ก่อนจะเริ่มกิจกรรมในช่วงเย็น



17.00 น. น าทุกท่าน ล่องเรือชมบรรยากาศพระอาทติย์ตกดิน ของ
เขื่อนศรีนครนิทร ์ ระหวา่งล่องเรอื บริการทุกท่านดว้ยอาหารเยน็ ในสไตล์ 
WESTERN หรือ อาหารไทย พร้อมไวนแ์ดง (ใช้เวลาประมาณ 1.30-2 ช.ม.)

WESTERN เช่น พิซซ่า, หอยแมลงภู่นิวซีแลนด์อบชีส, ไส้กรอกรวมย่าง, ย าแซลมอน, 
เฟรนฟราย, สปาเก็ตตี  เป็นต้น
อาหารไทย เช่น ต้มย ากุ้ง, ห่อหมกทะเล, เม่ียงสามชั่นคั่วเกลือ, ปลาน่ึงมะนาว เป็นต้น



ห้องพัก : SOUTH THE SCENE
ขนาด 25 SQ.M.



น าท่านเที่ยวชม เมืองมัลลกิา ร.ศ.124 ย้อนอดีตสู่สมัย
รัชกาลที่ 5 เที่ยวชมเมืองเก่าในมุมต่าง ๆ พร้อมบริการพาท่านขึ น
รถลากโบราณชมเมืองแบบไม่ต้องเดินให้เหนื่อยแต่อย่างใด ให้ท่าน
ได้ถ่ายภาพอย่างเต็มที่ (รวมค่าบริการเช่าชุด ท่านละ 1 ชุด)

Mallika City 

R.E. 124
ช่างภาพเก็บภาพสวย ๆ ตลอดการเท่ียว
ชมภายในเมืองมัลลิกา

2DAY
บริการอาหารเช้า 
ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ช่วงสายๆ น าท่านเดินทาง
สู่ เมืองมลัลกิา

วันที่สองของ
การเดนิทาง



คีรีมันตรา
บริการอาหารกลางวนั ณ  ร้านอาหาร



น าท่านเที่ยวชม THE VILLAGE FARM TO CAFE
คาเฟ่สุดโมเดิร์น ที่ตกแต่งในสไตล์ฟาร์ม โอบล้อมด้วยวิวทิวทัศน์
ของภูเขาและสระน  าท่ีประดับน  าพุ สามารถนั่งเล่น เดินชมวิวรับ
อากาศบริสุทธิ์ได้แบบเต็มปอด นอกจากนี ในช่วงเย็น ให้ทุกท่านได้ 
เดินเล่นกับโซนโคมไฟญี่ปุ่น และนั่งฟังโฟล์คซองเพราะ ๆ ทีฟ่าร์ม
ชิลล์ (อิสระอาหารเยน็ มอบ VOUCHER มูลค่า 400 บาท)



น าท่านเดินทางกลับที่พัก
ห้องพัก : SOUTH THE SCENE

ขนาด 25 SQ.M.

Z9 RESORT



น าท่านเดินทางสู่ ซาฟารี ปาร์ค สวนสัตว์เปิดที่มี
ชื่อเสียงของกาญจนบุรี ให้ท่านไปชมสัตว์ป่าแบบ
ใกล้ชิด พร้อมกับให้อาหารสัตว์ในระยะประชิด เปิด
ประสบการณ์ใหม่ ให้ท่านได้ตื่นตาตื่นใจตลอด
เส้นทาง (บริการคณะท่านด้วยรถเหมาส่วนตัว)
ถ่ายรูปกับยีราฟแบบใกล้ชิด
ใน “โซนตะลุยแดนยีราฟ” 

สวนสัตว์ ซาฟารี ปาร์ค

3DAY
บริการอาหารเชา้ 
ณ ห้องอาหารของโรงแรม



บริการอาหารทา่นด้วยเมน ู
- แกงคั่วเนื อปกู้อน
- ต้มย ากุ้งน  าใส           
- ห่อหมกทอด
- ย าถั่วพู
- ปลาทอดน  าปลา
- ปลาช่อนแดดเดยีว
- ขนมไทย และผลไม้

บริการอาหารกลางวนั  ณ ร้านอาหาร

คีรีธารา



ALL THAI CAFE

เสิร์ฟประสบการณ์ระหว่างการเดินทาง 
ด้วยขนมหวาน และอาหารว่าง ชื่อดัง
ประจ าจังหวัด พร้อมบอกเล่าเรื่องราวที่
น่าสนใจของจังหวัดที่ก าลังเดินทางผ่าน 
เพิ่มเติมความสดชื่นด้วยน้ าสมุนไพร ชา 
และ กาแฟ ในสไตล์ Telling Cafe ตลอด
การเดินทาง

คาเฟ่ขนมดังประจ าจังหวัด

บริการพิเศษบนรถระหว่างการเดินทาง



ลีลาวดี ฮอลเิดย์
ลีลา...ที่เป็นตัวคณุ

15.30 น. ออกเดนิทางสู่ กรุงเทพมหานคร โดยรถโคช้ปรบัอากาศ
18.30 น. เดินทางถงึ กรุงเทพมหานคร โดยสวสัดภิาพ

ถึงเวลาหาของฝาก น าไปมอบให้กับ

“คนที่คุณรัก”
--- ของน่าซื อ ของดีเมืองกาญจนบุรี ---



นับแต่นี ไปท่านคือบุคคล ผู้มีพระคุณของเรา ขอท่านอย่าได้
เกรงใจ หากมีข้อสงสัยในเรื่องการทัศนาจรหรือบางสิ่งที่ทาง 
บริษัท ลีลาวดี ฮอลิเดย์ จะดูแลท่านได้ จะยินดี อย่างเป็นที่สุด...

ลีลา ... ที่เป็นตัวคุณ
ลีลาวดี ฮอลิเดย์



อัตราค่าบรกิารส าหรับจ านวนผู้เดินทางขั นต่ า 15 ท่าน
หากมีจ านวนผูเ้ดินทางไมค่รบตามก าหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงค่าบรกิาร

**อัตราค่าบริการดังกล่าว เป็นอัตราบริการเริ่มต้น... 
**กรุณาแจ้งวันที่การเดินทางและจ านวนผู้เดินทางอีกครั ง เพื่อจัดท าใบเสนอราคา**

อัตราค่าบริการ

ประเภทผู้เดนิทาง
อัตราค่าบรกิาร (ท่านละ)
15 ท่านขึ นไป (ราคาเริ่มตน้ตอ่ทา่น)

ค่าบริการทวัร์
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) จ่ายเพิ่ม
หากต้องการอพัเกรดเป็น ห้อง ESCAPE NORTH 50 SQ.M. เพิ่มห้องละ 

19,900 .-
5,200 .-

8,200.- (ต่อ 2 คืน)



รถโคช้ปรบัอากาศ VIP 30 ที่นั่ง
- รถ 2 ชั นยาว 12 เมตร
- เบาะนวด เบาะปรบัเอนนอนได้
- มีทีวีให้ทกุเบาะ
- มีห้องน  าชั นบน
- มีพอรต์ชารจ์ USB
- คาราโอเกะ



อัตราคา่บรกิารนี รวม
1. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป –กลับชั นประหยัด ตามเส้นทาง และ สายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ พร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
2. ค่าท่ีพัก ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือระดับเดียวกัน
3. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามท่ีได้ระบุไว้ในรายการ
4. ค่ามัคคุเทศก์ที่คอยอ านวยความสะดวกให้กับท่านในตลอดการเดินทาง
5. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 1,000,000.- บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์

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



เงื่อนไขการช าระเงิน
- “การจอง” กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 50% ของราคาทัวร์
- 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 าระยอดท้ังหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 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 าคาญรบกวน

ผู้อ่ืน, หรือพยายามสร้างความวุ่นวายในคณะทัวร์ ฯลฯ ทั งนี เพื่อความสุขของคณะผู้เดินทางส่วนใหญ่

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน ทั งนี เพื่อความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและทารกในครรภ์

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอ่ืนเพื่อไปท างาน หรือเพื่อการอ่ืนใดอันมิใช่การท่องเที่ยว

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

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

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทัวร์หรือบางเส้นทาง ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านที่จองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช าระเงินมัดจ าภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้แก่ลูกค้าท่านต่อไปที่แจ้งชื่อรอไว้ ทั งนี เพื่อประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทางท่านอ่ืน

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทัวร์อื่นทดแทนหากท่านต้องการ

• ในกรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินค่าใช้จ่าย 
• โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน ขอหักร้อยละ 50 ของอัตราค่าบริการ
• หากยกเลิกก่อนเดินทาง 21 วัน ขอหักร้อยละ 100 ของอัตราค่าบริการ

• ในกรณีที่ท่านขอเปลี่ยนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทันภายในก าหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าและค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเครื่องบินเท่านั น เว้นแต่ตั๋วเครื่องบิน
ที่ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อหรือคืนตั๋ว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าในทุกกรณี หากมีการยื่นวีซ่าแล้ว



• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการที่ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเนื่องมาจากเหตุผลส่วนตัวของท่านผู้เดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง, พกพาสิ่งของผิด
กฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงการที่มิได้เดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเที่ยวบิน

• ส าหรับท่านผู้เดินทางที่ประสงค์จะซื อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ ) หรือด าเนินการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน เพื่อขอค ายืนยันส าหรับการ
ออกเดินทางของทัวร์นั นๆ หากท่านผู้เดินทางซื อตั๋วหรือช าระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดังกล่าว แล้วต่อมาทัวร์นั น ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบส าหรับ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ น

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

• สถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวปิดท าการ  บริษัทฯ จะคืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่านตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่นั น ๆ หรือจะสลับปรับเปลี่ยน
รายการเพื่อให้ท่านสามารถเข้าชมได้   แต่ในกรณีที่มีเหตุล่าช้าหรือเหตุอื่นใดเกิดขึ นระหว่างการเดินทางท าให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวได้ โดยมิใช่ความผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ไม่คืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่าน

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดขึ นแก่ทรัพย์สินของท่าน อันเนื่องจากการโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัวนักท่องเที่ยวเอง

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

• ต าแหน่งที่นั่งบนเครื่องบินเป็นไปตามเงื่อนไขตั๋วเครื่องบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือกต าแหน่งที่นั่งได้เอง ทั งนี บริษัทฯ จะพยายามจัดที่นั่งให้แก่ท่านและครอบครัวตามความ
เหมาะสมให้ดีที่สุดภายใต้ลักษณะต าแหน่งที่นั่งแบบหมู่คณะที่สายการบินจัดให้มา

• บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีที่ได้ให้บริการแก่ท่านผู้เดินทางที่เช่ือมั่นในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งประสงค์จะเดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ท่าน
ได้เดินทางไป

• เมื่อทา่นจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถงึทา่นยอมรบัในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯ แจ้งแล้วขา้งตน้


