
PARADISE OF KRABI
3D2N

เที่ยวกระบีใ่ห้สวยกว่าที่เคย
ก ำหนดกำรเดินทำง 30 ธันวำคม 2563 - 1 มกรำคม 2564



HIGHLIGHTS

โปรแกรมสุดพิเศษ 3 วัน 2 คืน ปล่อยกำยปล่อยใจไปกับควำมงดงำมแห่งท้องทะเล ด้วยโปรแกรมเที่ยวสุด Exclusive... แช่น  ำร้อน 
ผ่อนคลำยแบบเต็มอิ่ม ล่องเรือเที่ยวชมท้องทะเลสีฟ้ำพร้อมกิจกรรมด ำน  ำ สัมผัสสถำนที่ท่องเที่ยวส ำคัญที่ แสดงถึงศิลปะ
และควำมโดดเด่นของเมืองกระบี่ คัดสรรโดยลีลำวดี ฮอลิเดย์ ให้ออกมำในแบบฉบับลีลำ...ที่เป็นตัวคุณ

NEW YEAR



7.00 น. : ลีลำวดี ฮอลิเดย์ เรียนเชิญท่ำนทีจุ่ดนัดพบ ณ 
สนำมบินสุวรรณภูมิ ชั น 4 ROW F ใกล้ประตู 
ทำงเข้ำหมำยเลข 3 พบกับเจ้ำหนำ้ทีดู่แลควำม
พร้อมด้ำนเอกสำร รวมถึงส่งท่ำนเข้ำสู่
ช่วงเวลำแห่งควำมสุข

8.30 น. : น ำท่ำนเดินทำงสู่ กระบี่ โดยเที่ยวบิน PG 261 
10.00 น. : เดินทำงถึง สนำมบินกระบี่ 

หลังจำกรับสัมภำระเรียบร้อยแล้ว 

Bangkok Airways



น ำท่ำนเดินทำงสู่ วัดถ  ำเสือ พิชิตบันไดสูง 1,237 ขั น ชมวิวทิวทัศน์ควำมงำมของจังหวัดกระบี่ ในมุม 360 องศำ 
โดยวัดแห่งนี มี "หลวงพ่อจ ำเนียร" เป็นเจ้ำอำวำสวัดที่มีผู้เลื่อมใสศรัทธำมำช้ำนำนของชำวกระบี่และจังหวัดใกล้เคียง 
โดยชื่อของ “วัดถ  ำเสือ” นั นมีข้อสันนิษฐำนว่ำในอดีตเคยมีเสืออำศัยอยู่เป็นจ ำนวนมำก และภำยในถ  ำยังปรำกฏหิน
ธรรมชำติ มีลักษณะคล้ำยอุ้งเท้ำเสือ นอกจำกนั นยังเป็นสถำนที่ปฏิบัติธรรมอันโด่งดังของชำวพุทธอีกด้วย 

วัดถ ้าเสือ



กลำงวัน
บริกำรอำหำรท่ำน

ณ ภัตตาคาร ตะโกลา

ภัตตาคาร ตะโกลา



จำกนั นน ำท่ำนเดินทำงสู่ สระมรกต อีกหนึ่งแหล่ง
ท่องเที่ยว Unseen ที่จะท ำให้ท่ำนหลงใหลไปกับ สระน  ำ
สีเขียวมรกต  สถำนที่ซึ่งก ำเนิดมำจำกธำรน  ำอุ่น ที่จะ
เปลี่ยนสีไปตำมแสงแดดที่ตกกระทบลงมำก่อให้เกิดสีสัน
สวยงำมที่คล้ำยดั่งมรกตที่ทอแสงในรุ่งอรุณ รวมไป
ถึงสถำนที่บริเวณโดยรอบ ที่เต็มไปด้วยพืชพรรณไม้
นำนำชนิดเขียวชอุ่ม ให้ควำมร่มรื่นที่จะท ำให้ท่ำนได้
เพลิดเพลินกับกำรสูดอำกำศบริสุทธิ์ และเก็บเกี่ยว
ควำมสุขได้อย่ำงชุ่มปอด

สระมรกต



น ำท่ำนผ่อนคลำย ณ น  ำตกร้อน คลองท่อม อ่ำงอำบน  ำธรรมชำติท่ีเป็นที่รองรับสำยน  ำตกที่ไหล
ลงมำจำกเนินเขำ จุดเด่นของน  ำตกร้อนแห่งนี คือ เป็นน  ำตกสำยน  ำแร่ที่ก ำเนิดจำกธรรมชำติ โดยมี
ส่วนประกอบของก ำมะถันเจือจำง อีกทั งยังมีอุณหภูมิที่พอเหมำะช่วยให้ทั งผ่อนคลำย และสำมำรถ
บ ำบัดอำกำรไขข้ออักเสบ อำกำรปวดหลังหรือโรคที่เกี่ยวกับผิวหนังอีกด้วยเหมำะกับผู้ที่รักสุขภำพ
โดยเฉพำะ 

น ้าตกร้อน คลองทอ่ม



วังทรายซีฟูด๊

ณ ภัตตาคาร วังทรายซีฟูด๊

ค่ ำ
บริกำรอำหำรท่ำน



เซ็นทำรำแกรนด์บีชรสีอร์ทและวิลลำ กระบี่ 

น ำท่ำนและครอบครัว
เข้ำพัก ณ 

โรงแรมเซ็นทำรำแกรนด์บีช รีสอร์ท

หรือเทียบเท่ำ



น ำท่ำนเดินทำงสู่ ท่ำเรือนพรัตน์ธำรำ ล่องเรือเที่ยวชมสิ่งสวยงำม ทักทำยก๊วนเจ้ำจ๋อที่ อ่ำวลิง 
ว่ำยน  ำหรือถ่ำยรูปสวย ๆ ณ อ่ำวโล๊ะซำมะ และ อ่ำวปิเละ รวมไปถึงเยี่ยมชมควำมหัศจรรย์ของ
ธรรมชำติที่ ถ  ำไวกิ ง ให้ท่ำนได้เยี่ยมชมควำมงดงำมของธรรมชำติ หรือจะเก็บภำพควำมประทับใจ
บนเรือได้อีกด้วย

เที่ยวชมเกาะ จ.กระบี่
บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม



CHAOKOH

ณ ภัตตาคาร CHAOKOH

น ำท่ำนและครอบครัวสู่ เกำะพีพี
กลำงวัน บริกำรอำหำรท่ำน



กิจกรรมดา้น า้

จำกนั นน ำท่ำนเพลิดเพลินไปกับกำรด ำน  ำหินกลำง สัมผัส
บรรยำกำศใต้ทะเลดูปะกำรัง พร้อมฝูงปลำที่แหวกว่ำยในท้อง
ทะเล หรือจะพักผ่อนหย่อนใจบนเรือกับบรรยำกำศรอบๆ ที่
สวยงำมก็เพลิดเพลินไม่แพ้กัน



จำกนั น..ล่องเรือสู่ เกำะไม้ไผ่ หรือเกำะไผ่ สมญำนำม 
“ดงปะกำรังแสนไร่” ด้วยควำมอุดมสมบูรณ์ของปะกำรัง
ที่สวยงำม เกำะแห่งนี เป็นเกำะขนำดเล็กตั งอยู่กลำงทะเล ที่
ดูแลโดยอุทยำนแห่งชำตินพรัตน์ธำรำ-หมู่เกำะพีพี ท่ำน
สำมำรถพักผ่อนได้ตำมอัธยำศัย 

ก่อนจะได้เวลำอันสมควรน ำท่ำนกลับมำยัง ท่ำเรือนพรัตน์
ธำรำ เพื่อรับประทำนอำหำรสุดพิเศษ 

เกาะไมไ้ผ่



ROMANTIC BEACH DINNER

บริกำรมื อค่ ำสุดพิเศษภำยในโรงแรม 
CENTARA GRAND BEACH 

RESORT & VILLA



เซ็นทำรำแกรนด์บีชรสีอร์ทและวิลลำ กระบี่ 

น ำท่ำนและครอบครัว
เข้ำพัก ณ 

โรงแรมเซ็นทำรำแกรนด์บีช รีสอร์ท

หรือเทียบเท่ำ



น ำท่ำนสู่ ดินแดงดอย หรือ จุดชมวิวดิน
แดงดอย นั กท่ อ ง เ ที่ ย ว จ ะ นิ ยม ไ ปดู
พระอำทิตย์ขึ นและทะเลหมอกตอนเช้ำ ที่
สำมำรถมองเห็นวิวจำกด้ำนบนได้ถึง 360 
องศำ อีกทั งในช่วงเวลำที่อำกำศชื น ท่ำน
มีโอกำสที่จะเห็นทะเลหมอกไปพร้อมกับวิว
ของพระอำทิตย์ที่ก ำลังขึ น เหนือภู เขำ
อย่ำงสวยงำม

ดินแดงดอย
บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม



เรือนไม้

ณ ภัตตาคารเรือนไม้

กลำงวัน
บริกำรอำหำรท่ำน



น ำท่ำนเที่ยวชม วัดแก้วโกรวำรำม เป็นพระอำรำมหลวงชั นตรีและเป็นวัดประจ ำจังหวัดกระบี่ วัดแห่ง
นี โดดเด่นด้วยอุโบสถ์ที่สร้ำงขึ นใหม่ด้วยสีขำวทั งหลัง มีบันไดนำคที่ตกแต่งอย่ำงสวยงำมตระกำรตำ 
รวมไปถึงจิตรกรรมฝำผนังที่สวยงำมจนท่ำนต้องมำสัมผัส

วัดแกว้โกรวาราม



จำกนั นน ำท่ำนเยี่ยมชม “สตรีทอำร์ต” ที่อยู่ ใน
โครงกำรถนนศิลปะเมืองกระบี่ จะมีทั งหมด 9 จุด 
อยู่บริเวณสี่แยกโครมันยอง โดยภำพวำดริมก ำแพง
เหล่ำนี  เป็นผลงำนฝีมือของ 9 ศิลปินที่มีลวดลำย
และเอกลักษณ์ที่ชูจุดเด่นของเมืองกระบี่ เป็นอีกหนึ่ง
ศิลปะบนสตรีทอำร์ตที่ไม่ควรพลำด

สตรีทอาร์ต



ร้านของฝาก

อิสระให้ท่ำนได้เลือกซื อของฝำก ไม่ว่ำจะเป็นของกิน ของใช้ ของช ำร่วย
ต่ำงๆ ที่ขึ นชื่อของเมืองกระบี่ เพื่อน ำไปฝำกคนที่คุณรัก



18..30 น. : น ำคณะทำ่นเดินทำงสู่สนำมบินกระบี่
19.50 น. : ออกเดินทำงสู่ กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบิน 

บำงกอก แอร์เวย์ส เที่ยวบินที่ PG 278
21.20 น. : เดินทำงถึง สนำมบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภำพ 

พร้อมควำมประทับใจ

Bangkok Airways



เดินทางโดยรถบัส 40 ที่นั่ง
อัตราค่าบรกิารส าหรับจ านวนผูเ้ดนิทาง 10-15 ท่าน

หากมีจ านวนผูเ้ดินทางไมค่รบตามก าหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงคา่บรกิาร

อัตรำค่ำบริกำร

ประเภทผู้เดนิทาง
อัตราค่าบรกิารทวัร์ (ท่านละ)

10 ท่าน 12 ท่าน 15 ท่าน

ผู้ใหญ ่
พักเดีย่ว (จ่ายเพิม่)

37,900.-
6,000.-

35,900.-
6,000.-

34,900.-
6,000.-

กำรเดินทำงวันที่ : 30 ธันวำคม พ.ศ. 2563 – 1 มกรำคม พ.ศ. 2564



อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป – กลับชั้นประหยัด ตามเส้นทาง และ สายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ พร้อมค่าภาษี

สนามบินทุกแห่ง
2. ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือระดับเดียวกัน
3. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
4. ค่ามัคคุเทศก์ที่คอยอ านวยความสะดวกให้กับท่านในตลอดการเดินทาง
5. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 1,000,000.- บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์

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



เงื่อนไขกำรช ำระเงิน
- “กำรจอง” กรุณาช าระมัดจ า ท่ำนละ 50 % จำกรำคำทัวร์
- ช าระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม บริษัท ลีลำวดี ฮอลิเดย์ จ ำกัด
- ช าระโดยเงินสด
- ช าระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร  (กรุณำแฟกซ์ใบน ำฝำกมำยังเบอร์ Fax. 02-6640023)
- ชื่อบัญชี บริษัท ลีลำวดี ฮอลิเดย์ จ ำกัด ธนำคำรกสิกรไทย

บัญชีกระแสรำยวัน เลขที่ 639 - 1 - 00265 – 5
“กำรจ่ำยส่วนที่เหลือ” กรุณาช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันก่อนเดินทาง

กำรยกเลิก : 
- กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 40 วันท าการ มิฉะนั น ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินมัดจ ำ
- กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันท าการ ทำงบริษัทฯ มีควำมจ ำเป็นต้องหัก 50% ของอัตรำค่ำบริกำร
- กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันท าการ ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินทั งหมด



หมายเหตแุละเงือ่นไขในการรบับรกิาร
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่เคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที่รังเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่มสุราบน

รถ, ก่อเสียงร าคาญรบกวนผู้อื่น, หรือพยายามสร้างความวุ่นวายในคณะทัวร์ ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อความสุขของคณะผู้เดินทางส่วนใหญ่

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและทารกในครรภ์

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอ่ืนเพื่อไปท างาน หรือเพื่อการอ่ืนใดอันมิใช่การท่องเที่ยว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่ต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะบาง
เส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางส าหรับท่านที่ต้องใช้รถเข็น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

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

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทัวร์หรือบางเส้นทาง ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านที่จองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช าระเงินมัดจ าภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้แก่ลูกค้าท่านต่อไปที่แจ้งชื่อรอไว้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ร่วม
เดินทางท่านอื่น

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทัวร์อื่น
ทดแทนหากท่านต้องการ

• ในกรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินค่าใช้จ่าย 
• โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 21 วัน ขอหักร้อยละ 50 ของอัตราค่าบริการ
• หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วัน ขอหักร้อยละ 100 ของอัตราค่าบริการ

• ในกรณีที่ท่านขอเปลี่ยนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทันภายในก าหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าและค่าเปลี่ยนชื่อตั๋ว
เครื่องบินเท่านั้น เว้นแต่ตั๋วเครื่องบินที่ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อหรือคืนตั๋ว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าในทุกกรณี หากมีการยื่นวีซ่าแล้ว



• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการที่ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเนื่องมาจากเหตุผลส่วนตัวของท่านผู้เดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง,
พกพาสิ่งของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงการที่มิได้เดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเที่ยวบิน

• ส าหรับท่านผู้เดินทางที่ประสงค์จะซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ ) หรือด าเนินการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน เพื่อ
ขอค ายืนยันส าหรับการออกเดินทางของทัวร์นั้นๆ หากท่านผู้เดินทางซื้อตั๋วหรือช าระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดังกล่าว แล้วต่อมาทัวร์นั้น ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได้ ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบส าหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

• บริษัทฯ จะส่งก าหนดการท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเห็นว่ารายการท่องเที่ยวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็น
เพราะการเปลี่ยนแปลงของโรงแรมที่พัก หรือการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวใด ๆ  ท่านมีสิทธิ์ขอยกเลิกการเดินทางได้เป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า 
5 วัน หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ ในกรณีที่เกิดเหตุจ าเป็นหรือสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การ
ประท้วง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อค านึงถึงความปลอดภัย และ
รักษาผลประโยชน์ของท่านให้ได้มากที่สุด

• สถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวปิดท าการ  บริษัทฯ จะคืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่านตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่นั้น ๆ 
หรือจะสลับปรับเปลี่ยนรายการเพื่อให้ท่านสามารถเข้าชมได้   แต่ในกรณีที่มีเหตุล่าช้าหรือเหตุอื่นใดเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางท าให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวได้ โดยมิใช่
ความผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่าน

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของท่าน อันเนื่องจากการโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัวนักท่องเที่ยวเอง

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

• ต าแหน่งที่นั่งบนเครื่องบินเป็นไปตามเงื่อนไขตั๋วเครื่องบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือกต าแหน่งที่นั่งได้เอง ทั้งนี้บริษัทฯ จะพยายามจัดที่นั่งให้แก่ท่านและ
ครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดีที่สุดภายใต้ลักษณะต าแหน่งที่นั่งแบบหมู่คณะที่สายการบินจัดให้มา

• บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีที่ได้ให้บริการแก่ท่านผู้เดินทางที่เช่ือมั่นในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งประสงค์จะเดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถึงวิถีชีวิตตลอดจน
วัฒนธรรมของประเทศที่ท่านได้เดินทางไป

• เมื่อทา่นจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถงึทา่นยอมรบัในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯ แจ้งแล้วขา้งตน้


