
ก ำหนดกำรเดินทำง
10-13, 24-27 ตุลำคม 2563

12-15, 19-22 พฤศจิกำยน 2563
4-7 ธันวำคม 2563



ฤดูท่องเที่ยวเกำะบำหลี

บาหลีมีสภาพอากาศคล้ายประเทศไทย ช่วงเดือนพฤษภาคม  
- ตุลาคม มีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ราว ๆ 
23 - 31 องศาเซลเซียส เป็นช่วงที่ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก 
เหมาะแก่การท่องเที่ยวบาหลีเป็นท่ีสุด

เดือนพฤศจิกายน - เมษายน จะมีอุณหภูมิเฉลี่ยที่ราว ๆ 
26 - 35 องศาเซลเซียส แต่มีอากาศค่อนข้างเย็นสบาย
ในช่วงที่มีฝนตก และเป็นช่วงที่มีคลื่นลมแรง เหมาะแก่การโต้
คลื่นเป็นที่สุด จึงท าให้ช่วงฤดูฝนเป็นหน้า High Season 
ของนักเซิร์ฟจากทั่วทุกมุมโลก

SUMMER RAINY



06.00 น.   ลีลาวดี ฮอลิเดย์ เรียนเชิญท่านที่จุดนัดพบ ประตูทางเข้า 2 เคาน์เตอร์ C พบกับเจ้าหน้าที่ของ
บริษัทลีลำวดี - ฝ่ายขาย ขออนุญาตสวัสดีทุกท่าน และดูแลความพร้อมด้านเอกสาร รวมถึง
ส่งท่านเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งความสุข

09.00 น. ทะยานสู่เกาะบาหลีโดยสำยกำรบินไทย เที่ยวบิน TG431 พร้อมรับบริการจากมัคคุเทศก์ของ
บริษัทเรา ตลอดจนเจ้าหน้าท่ี จากการบินไทย 
ให้ท่านได้มีเวลาพักผ่อนราว 5 ช.ม.

14.20 น.   เดินทางถึงท่าอากาศยานงูรารัย “Ngurah Rai Airport”
เมืองเดนพาซาร์ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากรเรียบร้อย

น ำท่ำนและครอบครัวเดินทำงเข้ำสู่ห้วงเวลำแห่งควำมสุขอย่ำงสมบูรณ์แบบ
บินลัดฟ้ำด้วย “สำยกำรบินไทย”



น าท่านเดินทางสู่ พระรำชวังอูบุด (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 
ชั่วโมงคร่ึง) ถูกสร้างขึ้นในช่วงการปกครองของตระกูล Ida 
Tjokorda Putu Kandel (1800-1823) และหลังจากนั้นก็

ได้รับการดูแลรักษาอย่างดีโดยทายาทเร่ือยมา ที่พระราชวังแห่ง
นี้ยังมีสถาปัตยกรรมแบบบาหลีเก่าแก่ท่ีได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็น
อย่างดี นอกจากน้ียังมีการตกแต่งสวนที่มีเสน่ห์และเป็นที่รู้จัก
กันดีในหมู่คนรักศิลปะแนวบาหลี และได้กลายเป็นหนึ่งในสถานท่ี
หลักๆ ในการชมการแสดงเต้นร าอันน่าสนใจยามค่ าคืน



ยามเย็น อิสระให้ท่านได้พักผ่อนและ
เพลิดเพลินไปกับคาเฟ่สุดชิล

(ใช้เวลาการเดินทางประมาณ 15 นาท)ี



มื้อค่ าวันนี.้.. 
ขอพาท่านมาอิ่มอร่อยที่ร้าน 

ร้านอาหารวีแกน 
ส าหรับคนรักสุขภาพ...



รับรองท่ำนด้วยที่พักสุดพิเศษ

หรือเทียบเท่ำ



2

น าท่านเดินทางสู่ วัดปุรำอูลันดำนูบรำตัน (ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 1 ชั่วโมง 45 นาท)ี อยู่บริเวณริมทะเลสาบบราตัน 
ที่ดูมีมนต์ขลัง งดงามไม่เหมือนที่ใดๆ มีฉากหลังเป็นภูเขาไฟ
สูง โดดเด่นตรงศาลาหลังคาทรงสูง มุงด้วยฟางซ้อนกันถึง 
11 ชั้น เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของบาหลีที่สวยงามมากอีก
สถานที่หนึ่งเลยทีเดียว

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม



พาท่านอิ่มอร่อยไปกับมื้อเท่ียงสไตล์อินโดนิเซีย 
พร้อมวิวทิวทัศน์อันสวยงามของทะเลสาบบราตัน



น าท่านสู่ ตลำดงำนศิลป์อูบุด 
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่ว 45 นาท)ี 
แหล่งรวบรวมสินค้า ของแฮนด์เมด งาน

หัตถกรรมมากมายหลายแบบใหเ้ลือกชอ้ป แต่
ละชิ้นแลดูมีเอกลักษณ์ ที่บ่งบอก
ศิลปวัฒนธรรมของคนที่นี่

จากนั้นเดินทางสู่ “ปุรำเบซำกิห์ หรือ 
วัดเบซำกิห์ (ใช้เวลาในการเดินทาง 1 ชั่วโมง 
45 นาท)ี เป็นวัดที่มีความส าคัญที่สุดบนเกาะ
บาหลี คนที่น่ียกให้เป็นวัดหลวง (Mother 
Temple) เป็นวัดในศาสนาฮินดูที่ใหญ่ที่สุด
ของบาหลี ยังถือเป็นวัดศักดิ์สิทธิ์ที่สุดเหนือ

วัดทั้งปวง 



วันแห่งความสุข... ยามเย็นแบบน้ี
พาท่านมาลิ้มลองอาหารสไตล์ฝรั่งเศส ณ ร้าน



รับรองท่ำนด้วยที่พักสุดพิเศษ

หรือเทียบเท่ำ



จากนั้นน าท่านสู่ “ปุรำทำนำห์ลอต” หรือ วัดทำนำห์
ลอต (ใช้เวลาในการเดินทาง 2 ชั่วโมง) เป็นวัดที่ตั้งอยู่
บนชายหาดริมทะเล 1 ใน 5 ของเกาะบาหลี เรียกได้ว่ายื่น
ลงไปในทะเลเลยทีเดียว ลักษณะการสรา้งบนโขดหินคล้าย
เกาะเล็ก ๆ เวลาน้ าขึ้น จึงดูเหมือนวัดอยู่กลางทะเล เวลา

น้ าลง ผู้คนสามารถเดินข้ามทางเดินไปยังตัววัดได้

3

น าท่านดินทางสู่ นำขั้นบันไดหมู่บ้ำน เตกัลลำลัง 
(ใช้เวลาในการเดินทาง 30 นาท)ี ชมนาข้าวที่เกิดจากภูมิ
ปัญญาชาวบ้านท่ีมีชื่อเสียงของอินโดนีเซียซึ่งมีภูมิ
ประเทศ เป็นขั้นบันไดที่สวยงามลดหลั่นไปตามหุบเขา 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม



มื้อกลางวัน ซึมซับบรรยากาศสบายๆสไตลอ์ินโดนิเซีย
พร้อมทานอาหารรสเลิศและชมวิวนาข้าวอันกว้างใหญ่ ณ ร้านอาหาร



น าท่านเดินทางสู่ ตลำดศิลป์กูต้ำ (ใช้เวลาในการเดินทาง 
1 ชั่วโมงคร่ึง) เป็นตลาดริมชายหาดกูต้า มีของฝากและท ามือ
พื้นเมืองท้องถิ่นให้เลือกซื้อมากมาย อิสระให้ท่านได้เดินช้อปปิ้ง...

บริการอาหารค่ ากับค่ าคืนสุดพิเศษ 
กับบรรยากาศร้านสุดชิล ริมชายหาด 

ที่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินที่ไม่ควรพลาด



รับรองท่ำนด้วยที่พักสุดพิเศษ...

หรือเทียบเท่ำ



4 เช้า บริการอาหารเช้า ณ 
ห้องอาหารของโรงแรม

น าท่านและครอบครัวเดินทางสู่ วัดอูลูวำตู
วัดบนหน้าผาเป็นวัดหลักประจ าท้องทะเล ตั้งอยู่ปลายสุดบนผาหินชันที่สูงเกือบ 
100 เมตร ทางด้านทิศตะวันตก ซึ่งเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกท่ีสวยงาม



มื้อสุดท้ายก่อนกลับประเทศไทย
พาทุกท่านลิ้มรสอาหารสไตล์ฮ่องกง ณ ภัตตาคาร 

16.10 น. ออกเดินทางสู่ประเทศไทย 
โดยสำยกำรบินไทย เที่ยวบินที่ TG432

19.25 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิพร้อม
สวัสดิภาพ และความประทับใจ



ประเภทผู้เดินทาง ลูกค้าปกติ สมาชิกบัตรหลัก สมาชิกบัตรเสริม
ผู้ใหญ่
เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1ท่าน)
เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม )
เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม )
พักเดี่ยวเพิ่ม
มีตั๋วแล้ว (ผู้ใหญ่)ลด

69,900
66,900
63,900
60,900
25,000
20,300

67,900
64,900
61,900
58,900
25,000
20,300

68,900
65,900
62,900
59,900
25,000
20,300

ประเภทผู้เดินทาง สมาชิกบัตรหลัก สมาชิกบัตรเสริม
ผู้ใหญ่
เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1ท่าน)
เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม )
เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม )
พักเดี่ยวเพิ่ม (ได้รับคะแนนเพิ่ม)
มีตั๋วแล้ว (ผู้ใหญ)่ 

679
649
619
589
250
466

679
649
619
589
250
466

อัตรำค่ำบริกำรส ำหรับผู้เดินทำง 10 ท่ำน



อัตรำนี้รวม
• ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ โดยสายการบินที่ระบุตามรายการ พร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
• ค่าโรงแรมท่ีพัก 3 คืน (สองท่านต่อหน่ึงห้อง)
• ค่ารถรับส่งระหว่างน าเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
• ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ได้ระบุในรายการ, ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่ม,ี 
• มัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพ ฯ ที่คอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
• ค่าประกันอุบัติเหตุตลอดการเดนิทาง ในวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลเน่ืองจากอุบัติเหตุในวงเงิน 300,000 บาท

อัตรำนี้ไม่รวม
• ค่าท าหนังสือเดนิทาง
• ค่าน้ าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินก าหนด ( 20 กิโลกรัมต่อท่าน )
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าเครื่องด่ืมและค่าอาหารท่ีสั่งเพิม่เอง, ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

- สามารถใช้คะแนนสะสมในการแลกส่วนลดได้สูงสุด 1,000 คะแนน
- คะแนนสะสมที่ได้รับเป็นไปตามยอดการช าระจริง
- สมาชิกบัตรเสริมได้รับคะแนนสะสมเป็นไปตามสมาชิกบัตรหลัก

หมายเหตุ : การใช้คะแนนส าหรับสมาชิก



เงื่อนไขกำรช ำระเงิน : ส าหรับการจอง กรุณาช าระมัดจ า ท่ำนละ 20,000.- บำท
ช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วัน

- ช าระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม บริษัท ลีลำวดี ฮอลิเดย์ จ ำกัด
- ช าระโดยเงินสด
- สามารถช าระค่ามัดจ าผ่านทางเว็บไซด์ได้ www. Leelawadee.holiday
- ช าระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร (กรุณาแฟกซ์ใบน าฝากมายังเบอร์ Fax. 02-6640023)
ชื่อบัญชี บริษัท ลีลำวดี ฮอลิเดย์ จ ำกัด ธนำคำร กสิกรไทย  

บัญชีกระแสรำยวัน เลขที่  639-1-00265-5

“กำรจ่ำยส่วนที่เหลือ” กรุณาช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันก่อนเดินทาง

กำรยกเลิก : 
กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันท าการ มิฉะนั้น ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินมัดจ ำ
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันท าการ ทำงบริษัทฯ มีควำมจ ำเป็นต้องหัก 50% ของอัตรำค่ำบริกำร
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันท าการ ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินทั้งหมด



หมำยเหตุและเงือ่นไขในกำรรบับริกำร
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่เคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที่รังเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่มสุราบนรถ, 

ก่อเสียงร าคาญรบกวนผู้อื่น, หรือพยายามสร้างความวุ่นวายในคณะทัวร์ ฯลฯ ท้ังนี้เพื่อความสุขของคณะผู้เดินทางส่วนใหญ่

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและทารกในครรภ์

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอื่นเพื่อไปท างาน หรือเพือ่การอื่นใดอันมิใช่การท่องเทีย่ว

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

•
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่มีเด็กทารกอายุต่ ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้วย (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัท

ฯ ต้องกราบขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผู้เดินทางท่านอื่น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทัวร์หรือบางเส้นทาง ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านที่จองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช าระเงินมัดจ าภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้แก่ลูกค้าท่านต่อไปที่แจ้งชื่อรอไว้ ทั้งน้ีเพื่อประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทางท่าน
อ่ืน

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทัวร์อื่นทดแทน
หากท่านต้องการ

• ในกรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินค่าใช้จ่าย 
• โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 21 วัน ขอหักร้อยละ 50 ของอัตราค่าบริการ
• หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วัน ขอหักร้อยละ 100 ของอัตราค่าบริการ
• ในกรณีที่ท่านขอเปลี่ยนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทันภายในก าหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าและค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเครื่องบิน

เท่านั้น เว้นแต่ต๋ัวเครื่องบินที่ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อหรือคืนต๋ัว
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าในทุกกรณี หากมีการยื่นวีซ่าแล้ว



• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการที่ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเน่ืองมาจากเหตุผลส่วนตัวของท่านผูเ้ดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่
ถูกต้อง, พกพาสิ่งของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงการที่มิได้เดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเท่ียวบนิ

• ส าหรับท่านผู้เดินทางท่ีประสงค์จะซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ ) หรือด าเนินการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน 
เพ่ือขอค ายืนยันส าหรบัการออกเดินทางของทัวร์น้ันๆ หากท่านผู้เดินทางซ้ือต๋ัวหรือช าระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รบัการยืนยันดังกล่าว แล้วต่อมาทัวร์นั้น ๆ ไม่สามารถออก
เดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบส าหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

• บริษัทฯ จะส่งก าหนดการท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเห็นว่ารายการท่องเที่ยวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่
ว่าจะเป็นเพราะการเปลี่ยนแปลงของโรงแรมท่ีพัก หรือการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวใด ๆ  ท่านมีสิทธิ์ขอยกเลิกการเดินทางได้เป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนออก
เดินทางไม่น้อยกว่า 5 วัน หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ ในกรณีที่เกิดเหตุจ าเป็นหรือสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน
, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบัติเหต,ุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งนี้
เพื่อค านึงถึงความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ได้มากที่สุด

• สถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวปิดท าการ  บริษัทฯ จะคืนเงินค่าเขา้ชมให้แก่ท่านตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่
นั้น ๆ หรือจะสลับปรับเปลี่ยนรายการเพื่อให้ท่านสามารถเข้าชมได้   แต่ในกรณีที่มีเหตุล่าช้าหรือเหตุอื่นใดเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางท าให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ท่องเท่ียว
ดังกล่าวได้ โดยมิใช่ความผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่าน

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของท่าน อันเน่ืองจากการโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัวนักท่องเที่ยว
เอง

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

• ต าแหน่งท่ีนั่งบนเครื่องบินเป็นไปตามเงื่อนไขตั๋วเครื่องบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือกต าแหน่งที่นั่งได้เอง ทั้งนี้บริษัทฯ จะพยายามจัดท่ีนั่งให้แก่ท่าน
และครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดีที่สุดภายใต้ลักษณะต าแหน่งที่นั่งแบบหมู่คณะที่สายการบินจัดให้มา

• บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีที่ได้ให้บริการแก่ท่านผู้เดินทางที่เชื่อมั่นในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งประสงค์จะเดินทางไปท่องเที่ยวพกัผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถึงวิถีชีวิตตลอดจน
วัฒนธรรมของประเทศที่ท่านได้เดินทางไป

• เมื่อท่ำนจองทัวร์และช ำระมัดจ ำแลว้ หมำยถึงทำ่นยอมรบัในขอ้ควำมและเงือ่นไขที่บริษัทฯ แจ้งแล้วข้ำงต้น


