
LEELA  SAMUI  RELAX TIME 4D3N



ต้อนรับทุกท่าน 
พร้อมเจ้าหน้าที่ดูแลอ านวยความสะดวก

• บริการหัวหน้าทวัร์จ านวน 1 ท่าน 
และพนักงานดูแลจ านวน 1 ท่าน

• บริการชา่งภาพ บันทึกภาพความประทับใจ 
ระหว่างการเดินทาง

ลีลาวดี ฮอลิเดย์
ลีลา... ท่ีเป็นตัวคุณ



- การตรวจวัดอุณหภมูิ 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



ITINERARY

DAY 1 วัดพระใหญ่ – วัดแหลมสวุรรณาราม - ถนนคนเดินแมน่ ้า 

DAY 2 (Bikini Day) ท่าเรือ (Private Speed Boat) -
เกาะแตน – เกาะมัดสมุ 

DAY 3 ท่าเรือ (Private yacht) - หมู่เกาะอา่งทอง 
(ชมทะเลสาบมรกต) -เกาะววัตาหลบั (กิจกรรมดา้น ้า) 
- Party in hotel

DAY 4 หินตา หินยาย – เรียนรูว้ถิชีีวติคนสมุย - สนามบนิสมุย



09.00 น. ลีลาวดี ฮอลิเดย์ เรียนเชิญท่านที่จุดนัด ณ 
สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ Fของสายการบิน
บางกอกแอร์เวย์ส พบเจ้าหน้าที่จากบริษัทลีลาวดี 
ฮอลิเดย์และหัวหน้าทัวร์ คอยบริการอ้านวยความสะดวก 

10.50 น. น้าท่านเดินทางสู่ สนามบินสมุย
โดยสายการบินบางกอกแอรเ์วย์ส เที่ยวบิน PG 131 

12.00 น. เดินทางถึงสนามบินสมุย หลังรับสัมภาระแล้ว
น้าท่านเดินทางเข้าสู่ห้วงเวลาแห่ง “ความสุข” เดินทางโดย
รถตู้ Commuter VIP 9 ที่นั่ง

วันแรกของการเดนิทาง  



ท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย
พร้อมการดูแล

“New Normal”
แบบ

COMMUTER



เที่ยง บริการอาหารกลางวัน 

ณ WE GREEN FARM
ร้านอาหารส้าหรับคนรักสุขภาพ 
เลือกใช้แต่วัตถุดิบชั นดี และผัก
ปลอดสารพิษมาปรุงอาหาร 
ทุกจานที่เสิร์ฟล้วนตกแต่ง
สวยงาม สีสันชวนน่ากิน 



น้าท่านสู ่วัดพระใหญ่ พระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่
ประดับด้วยกระเบื องสีเหลืองทองทั งองค์นับเป็นพระพุทธรูปองค์
ใหญ่ท่ีสุดของภาคใต้ เป็นท่ีเคารพสักการะของพุทธศาสนิกชน
ชาวสมุย รวมถึงได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั งชาวไทยและ

ชาวต่างชาติเป็นอย่างมาก

วดัแหลมสวุรรณาราม (วัดปลายแหลม) เป็นวัดทีม่ีสถาปัตยกรรม
สวยงาม วัดแหลมสุวรรณารามยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายไว้ให้สักการะบูชา
เจ้าแม่กวนอิมพันมือ พระสังกัจจายน์ โดยวัดถูกก่อตั งขึ นตั งแตป่ี 2423 อีกทั ง
ยังเชื่อกันว่ารูปป้ันทั งสองเป็นสัญลักษณ์ของความร่้ารวยและความสุขอีกด้วย

เริ่มต้นทรปิ…
ไหวพ้ระขอพรเพือ่เป็นสริมิงคล 



บริการอาหารค่้า ณ ร้านอาหาร สมุยซีฟู๊ด ให้ท่านได้
ผ่อนคลายไปกับดนตรีไทยพร้อมเพลิดเพลินไปกับอาหารไทย 
ตลอดจนอาหารทะเลที่คัดสรรมาอย่างดีในค่้าคืนอันดีเลิศ 

หลังมื ออาหารให้ท่านได้ช้อปปิ้ง ณ ถนนคนเดินแม่น า้ 
ชุมชนเก่าแก่สมัยอดีตเคยเป็นแพปลา บริเวณตัวบ้านหรือร้านค้า
ยังคงความเดิมไว้ สามารถเดินวนเป็นตัวยู ภายในถนนคนเดิน
แม่น ้ามีสินค้าให้เลือกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น อาหาร เครื่องดื่ม



ที่พัก : La Vida Samui หรือเทยีบเทา่ 
Deluxe Room 28 Sq.m



วันที่สองของการเดินทาง
เช้า บริการอาหารทา่น ณ โรงแรมทีพ่กั  

09.30 น. น้าท่านเดินทางสู่ท่าเรือท้องกรูด ไปยัง เกาะแตน โดย 
Speed Boat (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 15-20 นาที) เดินทาง
ถึงเกาะแตนให้ท่านได้เพลิดเพลินไปกับการด้าน ้าตื นรอบชายฝั่งเกาะ
แตนท่ีคุณสามารถมองเห็นปลามากมายด้วยตาเปล่าจากผิวน ้า 
พร้อมกับแนวปะการังท่ีอุดมสมบูรณ์

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ Au Bout du monde
ด้วยเมนเูซตอาหารไทย   
จากนั นน้าท่านสู่ เกาะมัดสมุ เพื่อพักผ่อนบนหาดทรายสีขาวที่มี
ผู้คนไม่มากนักหรือเดินเล่นกับหมูตัวน้อยเป็นเอกลักษณ์ของทะเล
ไทยตอนใต้จนเป็นที่รู้จักกันในนาม “เกาะหม”ู
ได้เวลาอันสมควรน้าทา่นเดินทางกลบัสูท่ี่พกั อิสระใหทุ้กทา่นได้
พักผอ่นตามอธัยาศยั

BIKINI DAY



ค่้า บริการอาหารท่าน ณ เสบียงเล 
ด้วยเมนูพื นเมืองสมุยแท้ต้นต้ารับ ผัด
ใบเหลยีงใสไ่ข ่แกงสม้ น ้าพริกหลน 
ทานเคยีงกบัผกัตามฤดกูาล ปูนึ่ง กุ้ง
ทะเลยา่ง ข้าวสวย ผลไม้ตามฤดกูาล    



ที่พัก : La Vida Samui หรือเทยีบเทา่ 
Deluxe Room 28 sq.m



วันที่สามของการเดินทาง
เช้า บริการอาหารท่าน ณ โรงแรมทีพ่กั  

น้าท่านเดินทางสู่ท่าเรือ เพื่อออกเดินทางไปยัง หมู่เกาะอา่งทอง 
โดยเรอืยอร์ชสว่นตวั หมู่เกาะท่ีขึ นช่ือได้ว่ามีความมหัศจรรย์ทาง 
ธรรมชาติที่สวยงามอย่างมาก ให้ท่านได้ชม ทะเลสาบมรกต ความ
งดงามของทะเลสีเขียวที่โอบล้อมด้วยขุนเขาซ่ึงเป็นไฮไลทส์้าคัญใน
เกาะแม่เกาะ ให้ท่านได้สัมผัสการเดินทางแบบสุดพิเศษบนเรือหรู 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน บนเรอื 

จากนั นเดินทางสู่ชายหาดสุดสวยบน เกาะววัตาหลบั ให้ท่านได้ว่าย
น ้าและด้าน ้าชมปะการังหลังจากด้าน ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วน้าท่าน
เดินทางกลับสู่ เกาะสมุย ระหว่างล่องเรือกลับให้ท่านได้ชมพระ
อาทิตย์ตกที่ลับขอบฟ้า

17.00 น.  เดินทางถึงท่าเรือเกาะสมุยและเดินทางกลับโรงแรมท่ีพัก



Facilities
1. อุปกรณ์ด้าน ้า หน้ากาก และท่อหายใจ
2. กัปตันเรือ และลูกเรือผู้ช้านาญทาง 
3. น ้าดื่ม และผลไม้
4. ประกันอุบัติเหตุทางทะเล

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน บนเรอื
บริการด้วยเมน ู
- ไส้กรอกหนงักรอบทอด
- ข้าวสวย
- แกงจดืไก่สบัเตา้หู้
- ไก่ผัดเมด็มะมว่ง
- ผัดเครื่องแกงปลาหมกึถั่วฝกัยาว
- ปีกไก่ทอดPRIVATE YACHT



ที่พัก : La Vida Samui หรือเทยีบเทา่ 
Deluxe Room 28 sq.m



ON THE BEACH

CHILLING PARTY

UKULELE SONG

Dinner : BBQ 
Time : 07.00 - 10.00 PM

Theme : สามารถเลอืกได ้1 ธีม



THEME :
SMART
WHITE

THEME :
BOHO
CHIC

THEME :
DIVE TO
UNDER 
WATER



วันที่สีข่องการเดนิทาง
เช้า บริการอาหารท่าน ณ โรงแรมทีพ่กั  

จากนั นน้าท่านเดินทางโดยรถตู้ Commuter VIP 9 ที่น่ัง
ชมวิว ชมแท่งหินธรรมชาติที่สร้างไว้อย่างพิสดาร ณ หินตา หิน
ยาย เป็นสถานท่ีท่องเที่ยวที่นิยมอย่างมาก ด้วยรูปร่างของหินที่
แปลกประหลาดดูคล้ายกับอวัยวะเพศชายและเพศหญิง จาก
รูปทรงของหินนี  จะสร้างความประหลาดใจให้แก่ท่านอย่างแน่นอน

นอกจากนี ท่านยังสามารถ เรียนรู้วิถีชีวิตของคนสมุย เช่น การฝึก
ลิงเก็บลูกมะพร้าว การท้าขนมโค กาละแม และเส้นขนมจีนสด ๆ ได้
ที่น่ีอีกด้วย

13.35 น. เดินทางสู่สนามบินสมยุ เพื่อส่งท่านเดินทางกลับ โดย 
PG134 สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส

14.40 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ   



อัตราค่าบริการ
ประเภทผู้เดินทาง

อัตราค่าบริการทัวร์ท่านละ
20 ท่าน (ราคาเริ่มต้นต่อท่าน)

ผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่ (พักเด่ียว) จ่ายเพิ่ม

37,900.-
6,500.-

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป –กลับช้ันประหยัด ตามเส้นทาง และ สายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ พร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
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%

**อัตราค่าบริการดังกล่าว เป็นอัตราบริการเริ่มต้น... กรุณาแจ้งวันที่การเดินทางและจ านวนผู้เดินทางอีกครัง้ เพ่ือจัดท าใบเสนอราคา**



เงื่อนไขการช้าระเงนิ : ส้าหรับการจอง กรุณาช้าระมดัจา้ 50 % ของราคาทัวรต์อ่ทา่น
- ช้าระยอดมดัจา้ โดยบัตรเครดติ หรือบตัรเดบิต ผ่านทางหนา้เวป็ไซต์ www.leelawadee.holiday
- ช้าระด้วยเช็ค หรือแคชเชียรเ์ช็ค โดยสัง่จา่ยในนาม บริษัท ลีลาวด ีฮอลิเดย ์จ้ากัด
- ช้าระโดยเงนิสด
- ช้าระด้วยการโอนเงินผา่นธนาคาร (กรุณาแฟกซใ์บน้าฝากมายงัเบอร ์Fax. 02-664-0023)

ชื่อบญัชี บริษทั ลีลาวด ีฮอลิเดย์ จ้ากัด ธนาคารกสกิรไทย 
บัญชกีระแสรายวัน เลขที ่639 - 1 - 00265 - 5



หมายเหตแุละเงือ่นไขในการรบับรกิาร
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางทีเ่คยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤติไมน่า่รัก หรือมีพฤติกรรมเป็นทีร่ังเกียจของคนส่วนใหญ ่เช่น ไม่รักษา เวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่มสุราบนรถ, ก่อ
เสียงร้าคาญรบกวนผู้อื่น, หรือพยายามสร้างความวุ่นวายในคณะทัวร์ ฯลฯ ทั งนี เพื่อความสุขของคณะผู้ เดินทางส่วนใหญ่
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางทีม่อีายุครรภ์เกิน 4 เดือน ทั งนี เพื่อความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและทารกในครรภ์
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางทีม่คีวามประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอ่ืนเพื่อไปท้างาน หรือเพื่อการอื่นใดอันมิใช่การทอ่งเทีย่ว
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านทีต่้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปรว่มกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะบางเส้นทางอาจ
ไม่สะดวกในการเดินทางส้าหรับทา่นทีต่้องใช้รถเข็น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านทีม่เีด็กทารกอายุต่้ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปดว้ย (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้อง
กราบขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผู้เดินทางทา่นอ่ืน ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านทีเ่ปน็พระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทวัร์หรือบางเส้นทาง ยกเว้นทัวรค์ณะส่วนตัว
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชน์ของทา่นทีจ่องทัวรไ์ว้แล้ว แต่ไม่ช้าระเงินมดัจ้าภายในระยะเวลาที่ก้าหนด ให้แก่ลูกค้าท่านต่อไปที่แจ้งชื่อรอไว้ ทั งนี เพื่อประโยชน์ของผู้ร่วมเดนิทางทา่นอ่ืน
8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มผีู้เดินทางต่า้กว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหนา้ก่อนเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทวัร์อื่นทดแทนหาก
ท่านต้องการ
9. ในกรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินค่าใช้จ่าย 

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

10. ในกรณีที่ท่านขอเปลี่ยนตวัผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทันภายในก้าหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าและค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเครื่องบิน
เท่านั น เว้นแต่ตั๋วเครื่องบนิทีไ่มอ่นุญาตให้เปลี่ยนชื่อหรือคืนตัว๋
11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนยีมการย่ืนวีซ่าในทุกกรณี หากมีการยื่นวีซ่าแล้ว
12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบตอ่การที่ทา่นถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเนื่องมาจากเหตุผลส่วนตัวของท่านผู้ เดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง, พกพา
สิ่งของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงการที่มิได้เดินทางเพราะเหตภุัยธรรมชาต ิหรือการยกเลิกเที่ยวบิน



13. ส้าหรับท่านผู้เดินทางทีป่ระสงค์จะซื อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ ) หรือด้าเนินการใด ๆ ที่ก่อให้เกิด ค่าใช้จ่าย กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน เพื่อขอ
ค้ายืนยันส้าหรับการออกเดินทางของทวัร์นั นๆ หากท่านผู้เดินทางซื อตั๋วหรือช้าระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไปโดยไม่ได้รับการยืนยันดงักล่าว แล้วต่อมาทัวร์นั น ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ไม่รับผิดชอบส้าหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ น
14. บริษัทฯ จะส่งก้าหนดการท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไมน่อ้ยกว่า 10 วัน หากท่านเห็นว่ารายการท่องเที่ยวดงักล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็น
เพราะการเปลี่ยนแปลงของโรงแรมทีพ่ัก หรือการปรับเปลี่ยนรายการทอ่งเทีย่วใด ๆ  ท่านมีสิทธิ์ขอยกเลิกการเดินทางไดเ้ป็นกรณีพิเศษ โดยแจง้ให้บริษัทฯ ทราบก่อนออกเดินทางไม่นอ้ยกว่า 5 วัน 
หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุต ิเว้นแต่ ในกรณีที่เกิดเหตุจ้าเป็นหรือสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การจลาจล, 
ภัยธรรมชาติ, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั งนี เพื่อค้านึงถึงความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของทา่นให้
ได้มากที่สุด
15. สถานที่ท่องเที่ยวที่ระบใุนรายการไดร้วมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานทีท่่องเทีย่วดงักล่าวปิดทา้การ  บริษัทฯ จะคืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่านตามที่ระบไุว้ในเอกสารของสถานที่นั น ๆ หรือ
จะสลับปรับเปลี่ยนรายการเพื่อให้ท่านสามารถเข้าชมได้   แต่ในกรณีที่มีเหตุล่าช้าหรือเหตุอื่นใดเกิดขึ นระหว่างการเดินทางทา้ให้ท่านไมส่ามารถเข้าชมสถานทีท่่องเทีย่วดงักล่าวได้ โดยมิใช่ความผิดของ
บริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่าน
16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดขึ นแก่ทรัพย์สินของทา่น อันเนื่องจากการโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัวนักทอ่งเที่ยวเอง
17. ของก้านัลต่าง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ามี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็นส่วนลดเปน็ตัวเงินได้ โดยท่านสามารถเลือกใช้ของก้านัลดังกล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกับคณะทวัร์หรอืไม่ก็
ได้ตามอัธยาศัย
18. ต้าแหน่งที่นั่งบนเครื่องบินเปน็ไปตามเงื่อนไขตั๋วเครื่องบนิแบบหมูค่ณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือกต้าแหน่งที่นัง่ได้เอง ทั งนี บริษัทฯ จะพยายามจัดที่นัง่ให้แก่ท่านและครอบครัว
ตามความเหมาะสมให้ดีทีสุ่ดภายใต้ลักษณะตา้แหนง่ทีน่ั่งแบบหมูค่ณะที่สายการบนิจัดให้มา
19. บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดทีีไ่ด้ให้บริการแก่ทา่นผู้เดินทางทีเ่ชื่อมั่นในมาตรฐานของบริษทัฯ ซึ่งประสงค์จะเดินทางไปทอ่งเที่ยวพกัผ่อนแบบหมูค่ณะ และเข้าใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรม
ของประเทศที่ทา่นไดเ้ดนิทางไป
20. เมื่อท่านจองทัวร์และช้าระมัดจ้าแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงือ่นไขทีบ่ริษัทฯ แจ้งแล้วข้างต้น


