
PASSIONATE
CHARM

LEELA LOP BURI 

• เราจะดูแลทุกคนในบริษัทของ
ท่านเหมือนดั่งครอบครัวของเรา

• โปรแกรมท่องเที่ยวและ
กิจกรรม CSR และปาร์ตี้

ช่วงเวลาท่ีคุณต้องการ



- 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



ต้อนรับทุกท่าน 
พร้อมเจ้าหน้าที่ดูแลอ านวยความสะดวก

• บริการมัคคุเทศก์ และ STAFF จ านวน 2 ท่าน 
• บริการช่างภาพ บันทึกภาพความประทับใจ (ภาพนิ่งและวิดีโอ) ระหว่างการเดินทาง 1 ท่าน
• เจ้าหน้าที่ต้อนรับคอยอ านวยความสะดวก ณ จุดนัดพบ จ านวน 2 ท่าน 

Service Mind



08.00 น.  ลีลาวดี ฮอลิเดย์ เรียนเชิญท่านที่จุดนัดพบ 
พร้อมเจ้าหน้าที่คอยดูแล พร้อมอ านวยความ
สะดวกสบายท่านตลอดทั้งทริปการเดินทาง

09.30 น.  น าท่านเดินทางสู่ ลพบุรี โดยรถโค้ชปรับอากาศ 30 ที่นั่ง 
และระหว่างการเดินทางทุกท่านจะสนุกไปกับกิจกรรม
สันทนาการจากมัคคุเทศก์ และเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลกรุ๊ป 

11.30 น.  เดินทางถึง จังหวัดลพบุรี 
หลังจากรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว 

DAY 1 ... เข้าสู่ห้วงเวลาแห่งความสุข

กับบรรยากาศการเดินทางอันแสนพิเศษ

... วันแรกของการเดินทาง



LUNCH

เที่ยง บริการอาหารท่าน ณ แพบ้านริมน้ า ด้วยเมนูอาหารไทย 
ร้านอาหารริมแม่น้ าลพบุรี สะอาด บรรยากาศดี  แห่งแรกและแห่งเดียวในจังหวัดลพบุร ี



ศาลพระกาฬ 
ไหว้สักการะ เจ้าพ่อพระกาฬ

พระโพธิสัตวอ์วโลกิเตศวร
เทพปกป้องรักษาเมือง ....

ศาลแห่งนี้เปรียบเสมือน
สถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง
ลพบุรีโดดเด่นด้วยเทวสถาน
ขอมเก่าแก่ที่สร้างด้วยศิลา
แดงเรียงซ้อนกันเป็นฐานสูง

ผู้คนจึงนิยมเรียกว่า 
"ศาลสูง" 

ภายในศาลเป็นที่ประดิษฐาน
ของเจ้าพ่อพระกาฬ

(เจ้าพ่อพระกาฬ)



น าท่านเดินทางสู่
ที่พัก.... PANNARA HOTEL

14.00 น . 
น าท่านสู่ที่พักเพื่อท า

การเช็คอิน .... 

หรือเทียบเท่า

ส าหรับสัมภาระทาง
โรงแรมมีเจ้าหน้าที่ดูแล
ไปส่งถึงห้องพัก

ของท่าน

15.00 น.
เจอกันบริเวณลอ็บบี้
พร้อมแต่งชุดไทย

อย่างสวย



พระปรางค์สามยอด

HISTORY STORY
- PASSIONATE CHARM -

โบราณสถานและแหล่ง
ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
ที่ส าคัญแห่งหนึ่งของเมือง
ลพบุรี ลักษณะเป็นปราสาท

เขมรในศิลปะบายน
โครงสร้างเป็นศิลาแลง
ประดับปูนปั้น สร้างขึ้นใน   

รัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7
.....



HISTORY STORY
- PASSIONATE CHARM -

พระนารายณ์ราชนิเวศน์
เป็นพระราชวังที่สมเด็จพระ

นารายณ์มหาราชโปรดให้สร้าง
ขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2209 บนพื้นที่ 

41 ไร่ ณ เมืองลพบุรี 
เพื่อใช้เป็นที่ประทับ ล่าสัตว์ 

ออกว่าราชการ 
และต้อนรับแขกเมือง 

ให้ท่านได้แต่งชุดไทยถ่ายรูป พร้อมฟังเรื่องราว
ประวัติศาสตร์จากไกด์น าเที่ยวอย่างสนุกสนานเพลิดเพลิน



แต่งชุดไทยย้อนยุคไปสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 
พร้อมบริการชดุไทยและชา่งภาพให้บริการส าหรับคณะท่าน 



ค่ า บริการอาหารท่าน ณ สวนอาหารบัวหลวง ด้วยเมนูอาหารไทย 
พร้อมจัดงานเลี้ยง ร้องเพลงคาราโอเกะ สังสรรค์

DINNER AND PARTY

ห้องอาหารส่วนตัว 



KARAOKE
PARTY



DAY 2
... วันที่สองของการเดินทาง ...

เช้า บริการอาหารเชา้ 
ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นน าคณะเดินทางสู่ ...
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ตั้งอยู่ ใน ต าบล
หนองบัว อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัด
ลพบุรี เป็นเขื่อนดินที่ไว้ส าหรับเก็บกักน้ า
ที่ ย า ว ที่ สุ ด ใ น ไ ท ย  ส ร้ า ง ขึ้ น จ า ก
พระราชด าริของในหลวงรัชกาลที่ 9 
เ พื่ อ ป้ อ ง กั น ปัญห า น้ า ท่ ว ม  โ ด ย
ครอบคลุมพื้นที่ของ 2 จังหวัด คือ 
ลพบุรี และสระบุรี นอกจากนี้ยังเป็น
สถานที่ท่องเที่ยวส าคัญของจังหวัด
ลพบุรีอีกด้วย ... 

เขื่อน ป่าสัก



กิจกรรมไฮไลท์
“นั่งรถตัวหนอนชมบรรยากาศสันเขื่อน”

จุดท่องเที่ยวของบริเวณเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นั้น จะมีทั้งสถานีรถไฟเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ที่อยู่บริเวณทางเข้าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ สามารถไปถ่ายรูปสวย ๆ 
กับอาคารอเนกประสงค์ ริมอ่างเก็บน้ ามีสถานที่ปล่อยปลา จุดนั่งชมวิว หอคอยเฉลิมพระเกียรติ พิพิธภัณฑ์ฯของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ และ สันเขื่อน
ป่าสักชลสิทธิ์ สามารถนั่งรถรางเที่ยวชมวิวบริเวณสันเขื่อนฯได้อย่างสวยงาม



เที่ยง บริการอาหารทา่น ณ ครัวกุ้งหลวง ด้วยเมนูอาหารทะเล 
ร้านอาหารใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์  



กิจกรรม CSR ปลูกป่าด้วยใจ ณ วัดเวฬุวัน จ.ลพบุรี
น าคณะยิงหนังสติ๊กปลูกป่าตามสองข้างทางระหว่างเดินขึ้นบันใดนาคไปตามเนินเขา (บันใด 
436 ขั้น) ถึงจุดสูงสุดแล้วสามารถไหว้พระท าบุญ อีกทั้งได้ชมความสวยงามของนกยูงสี
น้ าเงิน กว่า 200 ตัว



กิจกรรม CSR ให้ด้วยใจ ณ วัดพระบาทน้ าพุ จ.ลพบุรี

 มอบเจลแอลกอฮอล์
 มอบหน้ากากอนามัย 
 มอบเสื้อผ้า
 มอบข้าวสาร 

และอาหารแห้ง 
 และอื่น ๆ ....

โครงการให้ด้วยใจ 
กิจกรรมชวนกันท าความดีต่อเพื่อนมนุษย์ 

วัดพระบาทน้ าพุ หรือวัดพระพุทธบาทประทานพร เป็นวัดไทยตั้งอยู่เชิงเขาน้ าพุ หมู่ที่ 3 ต าบลเขาสามยอด อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี มีพระราชวิสุทธิประชานาถ 
(อลงกต ติกฺขปญฺโญ) เป็นเจ้าอาวาส วัดแห่งน้ีรู้จักกันดีว่ามีรอยพระพุทธบาท เป็นสถานรักษาพักฟื้นผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยโรคเอดส์ และเป็นท่ีตั้งของมูลนิธิธรรมรักษ์

หมายเหตุ : 
คณะผู้เดินทางจัดเตรียมสิ่งของไปเอง  



น าท่านเดินทางสู่
คาเฟ่....

กระเพรา & COFFEE



ร้านของฝาก ช่อแฮลพบุรีน าคณะท่านออกเดินทางสูร่้านของฝากเพ่ือเลือกซือ้สินคา้กลับบ้านและฝากคนที่ทา่นรกั 



นับแต่นี้ไปท่านคือบุคคล ผู้มีพระคุณของเรา ขอท่านอย่าได้เกรงใจ 
หากมีข้อสงสัยในเรื่องการทัศนาจรหรือบางสิ่งที่ทาง 

บริษัท ลีลาวดี ฮอลิเดย์ จะดูแลท่านได้ จะยินดี อย่างเป็นที่สุด...

ลีลา ... ที่เป็นตัวคุณ
ลีลาวดี ฮอลิเดย์

- เดินทางถึงกรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ......
- ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพ ฯ
18.00 น.



อัตราค่าบริการ

ประเภทผู้เดินทาง
อัตราค่าบริการทัวร์ท่านละ
20 ท่าน (ราคาเริ่มต้นต่อท่าน)

ผู้ใหญ่ 
พักเด่ียว (จ่ายเพิ่ม)

8,590.-
1,200.-

อัตราค่าบริการส าหรับจ านวนผู้เดินทาง 20 ท่าน
หากมีจ านวนผู้เดินทางไม่ครบตามก าหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่าบริการ
**อัตราค่าบริการดังกล่าว เป็นอัตราบริการเริ่มต้น...กรุณาแจ้งวันที่การเดนิทางและจ านวนผู้เดินทางอกีครัง้ เพ่ือจัดท าใบเสนอราคา**



สิทธิ์พิเศษส าหรับการเดินทางในรูปแบบ 
หน่วยงาน องค์กร หรือบริษัท

จัดท าและออกแบบ ... - ป้ายไวนิลชื่อ หน่วยงาน/องค์กร/บริษัท และ Tent card ตั้งโต๊ะ   



รถโค้ชปรับอากาศ VIP 30 ท่ีน่ัง
- รถ 2 ชั้นยาว 12 เมตร
- เบาะนวด เบาะปรับเอนนอนได้
- มีทีวีให้ทุกที่นั่ง
- มีห้องน้ าชั้นบน
- มีพอร์ตชาร์จ USB
- คาราโอเกะ



อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
2. มัคคุเทศก์ + STAFF ที่คอยอ านวยความสะดวกให้กับท่านในตลอดการเดินทาง 
3. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 1,000,000.- บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์
4. ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเดียวกัน 
5. ไวนิลบริษัท 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว  อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%



เงื่อนไขการช าระเงิน : 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 บริษัทลีลาวดี ฮอลิเดย์ จ ากัด
- ช าระโดยเงินสด
- ช าระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร (กรุณาแฟกซ์ใบน าฝากมายังเบอร์ Fax. 02-664-0023)

ชื่อบัญชี บริษัท ลีลาวดี ฮอลิเดย์ จ ากัด ธนาคารกสิกรไทย 
บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 639 - 1 - 00265 - 5

“การจ่ายส่วนที่เหลือ” กรุณาช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันก่อนเดินทาง
การยกเลิก : 
กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันท าการ มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจ า
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันท าการ ทางบริษัทฯ มีความจ าเป็นต้องหัก 50% ของอัตราค่าบริการ
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด



หมายเหตุและเงือ่นไขในการรบับรกิาร
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่เคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที่รังเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่มสุราบนรถ, ก่อ

เสียงร าคาญรบกวนผู้อื่น, หรือพยายามสร้างความวุ่นวายในคณะทัวร์ ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อความสุขของคณะผู้เดินทางส่วนใหญ่

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและทารกในครรภ์

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอื่นเพื่อไปท างาน หรือเพื่อการอื่นใดอันมิใช่การท่องเทีย่ว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่ต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะบางเส้นทาง
อาจไม่สะดวกในการเดินทางส าหรับท่านที่ต้องใช้รถเข็น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

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

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทัวร์หรือบางเส้นทาง ยกเว้นทัวรค์ณะส่วนตัว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านที่จองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช าระเงินมัดจ าภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ให้แก่ลูกค้าท่านต่อไปที่แจ้งชื่อรอไว้ ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทางท่านอื่น

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทัวร์อื่นทดแทนหาก
ท่านต้องการ

• ในกรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินค่าใช้จ่าย 
โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 21 วัน ขอหักร้อยละ 50 ของอัตราค่าบริการ

หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วัน ขอหักร้อยละ 100 ของอัตราค่าบริการ



• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าในทุกกรณี หากมีการย่ืนวีซ่าแล้ว

• ในกรณีที่ท่านขอเปลี่ยนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทันภายในก าหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่าและค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเครื่องบินเท่านั้น เว้นแต่ตั๋วเครื่องบิน
ที่ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อหรือคืนตั๋ว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการท่ีท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเน่ืองมาจากเหตุผลส่วนตัวของท่านผูเ้ดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง, พกพาสิ่งของผิดกฎหมาย หรือมีความ
ประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงการท่ีมิได้เดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเท่ียวบิน

• ส าหรับท่านผู้เดินทางท่ีประสงค์จะซื้อตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ ) หรือด าเนินการใด ๆ ท่ีก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน เพื่อขอค ายืนยันส าหรับการออกเดินทางของทัวร์
น้ันๆ หากท่านผู้เดินทางซื้อตั๋วหรือช าระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดังกล่าว แล้วต่อมาทัวร์น้ัน ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบส าหรับค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้น

• บริษัทฯ จะส่งก าหนดการท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเห็นว่ารายการท่องเที่ยวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปลี่ยนแปลงของโรงแรมท่ีพัก 
หรือการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวใด ๆ  ท่านมีสิทธิ์ขอยกเลิกการเดินทางได้เป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า 5 วัน หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็น
ยุติ เว้นแต่ ในกรณีที่เกิดเหตุจ าเป็นหรือสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบัติเหต,ุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงไฟนอล
โปรแกรมตามความเหมาะสม ท้ังน้ีเพื่อค านึงถึงความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้มากท่ีสุด

• สถานท่ีท่องเที่ยวท่ีระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานท่ีท่องเที่ยวดังกล่าวปิดท าการ  บริษัทฯ จะคืนเงินค่าเขา้ชมให้แก่ท่านตามท่ีระบุไว้ในเอกสารของสถานท่ีน้ัน ๆ หรือจะสลับปรับเปลี่ยนรายการเพ่ือให้ท่าน
สามารถเข้าชมได้   แต่ในกรณีที่มีเหตุล่าช้าหรือเหตุอื่นใดเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางท าให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานท่ีท่องเที่ยวดังกล่าวได้ โดยมิใช่ความผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่าน

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของท่าน อันเน่ืองจากการโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัวนักท่องเที่ยวเอง

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

• ต าแหน่งท่ีน่ังบนเคร่ืองบินเป็นไปตามเง่ือนไขตั๋วเครื่องบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือกต าแหน่งท่ีน่ังได้เอง ท้ังน้ีบริษัทฯ จะพยายามจัดท่ีน่ังให้แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดีท่ีสุดภายใต้
ลักษณะต าแหน่งท่ีน่ังแบบหมู่คณะท่ีสายการบินจัดให้มา

• บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีที่ได้ให้บริการแก่ท่านผู้เดินทางท่ีเชื่อม่ันในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งประสงค์จะเดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศท่ีท่านได้เดินทางไป

• เมื่อท่านจองทัวร์และช าระมัดจ าแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจ้งแล้วข้างต้น


