
 

 

 

 

 

 

THA01นครปฐม เทีย่วไมห่มด  

ไมต่อ้งกลบับา้น 
ONE DAY TRIP 



 

 

มาตราการดแูลป้องกนั การตดิเชือ้โควดิ-19  

- ตรวจวดัอณุหภมูกิอ่นการเดนิทาง  

- ฉดีพน่ฆา่เชือ้ภายในยานพาหนะ กอ่นใหบ้รกิารทกุคร ัง้ 

- โตะ๊อาหาร มกีารจดัทีน่ ัง่แบบเวน้ระยะหา่ง ใชช้อ้นกลาง (Social Distancing)  

- บรกิารหนา้กากอนามยัชนดิผา้ ทา่นละ 1 อนั  

- จดุบรกิาร แอลกอฮอลล์า้งมอืประจ ารถบสั ตลาดการเดนิทาง  

- จดัผงัทีน่ ัง่ ตามมาตราการป้องกนั COVID-19 ของกระทรวงการทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศ

ไทย 

(กรงุเทพฯ) – เมอืงรตัตยิา – ตลาดทุง่หนองบวัแดง – พระราชวงัสนามจนัทร ์– วดัพระปฐมเจดยี ์

ราชวรวหิาร – วดัศรีษะทอง – ตลาดน า้ดอนหวาย                                                      (-/L/-) 

06.30 น.  คณะพรอ้มกนั ณ ป้ัมปตท. กม.25 ถนนพหลโยธนิ แขวงสายไหม เขตสายไหม กทม. 
 (google map : https://goo.gl/maps/NddsaJaY2v3M82DX8) โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ 

คอยใหก้ารตอ้นรับ 
อ านวยความสะดวกในการลงทะเบยีนเพือ่รบัหนา้กากอนามยัแบบผา้ บรกิารจดุเช็ค 
อณุหภมูริา่งกายกอ่นการเดนิทาง และมคัคเุทศกค์อยใหค้ าแนะน ามาตราการการป้องกนั  
COVID-19 กอ่นออกเดนิทาง 
 (พน่ฆา่เชือ้ยานพาหนะ และตรวจเช็คอณุหภมูพินกังานคบขบัรถกอ่นการเดนิทาง )  

*กรณุาเผือ่เวลาในการเดนิทางมายงัจดุนดัหมาย เนือ่งจากรถออกเดนิทางตามเวลา หากทา่นมา
ไมท่นั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้สิน้ 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Google map: ป้ัม ปตท. กม.25  

ถ.พหลโยธนิ 

 

 

https://goo.gl/maps/NddsaJaY2v3M82DX8


 

 

07.00   ออกเดนิทางสู ่จงัหวดันครปฐม โดยรถบัสปรับอากาศ VIP 2 ชัน้ (พน่ฆา่เชือ้ยานพาหนะ และ 

  ตรวจเช็ค อณุหภมูพินกังานคนขบัรถกอ่นการเดนิทาง) 

08.30   เดนิทางถงึจังหวัดนครปฐม ชมแลนดม์ารค์แหง่ใหม ่สถานทีท่อ่งเทีย่วและตลาดรว่มสมัย  

เมอืงรตัตยิา เมอืง จ าลองบรรยากาศเหมอืนอยู่ในสมัยกรุงศรอียุธยา โดยองิจากประวัตศิาสตร ์

ทัง้ประตชูยั ป้อมปราการ ก าแพงเมอืง ฯลฯ พรอ้มดว้ยมมุถา่ยรปูมากมาย นอกจากนี้ยังมกีจิกรรมให ้

ท า อาท ิป่ันจักรยานชมววิเพลนิๆ ลอ่งแพรชมธรรมชาต ิใหอ้าหารปลา 

  
10.15   น าทา่นชม ตลาดทุง่หนองบวัแดง ณ บางเลน ตัง้อยูใ่นอ าเภอเมอืงบางเลน เป็นตลาดน ้า 

ทีไ่มเ่หมอืนใคร เพราะ ตัง้อยู่รมิสระบัวกวา้งถงึ 24 ไร่ ซึง่นักท่องเทีย่วสามารถเดนิทางมาเทีย่วชม

บัวแดงไดต้ลอดทัง้ปี ภายในตลาดมทีัง้ โซนรา้นคา้ รา้นอาหาร ตัง้อยู่ในอาคารสไตลล์อฟท์

ใหค้วามรูส้กึโปรง่โลง่สบาย (ไมร่วมคา่น่ังเรอืชมววิในทุง่บัวแดง  

หากลกูคา้ตอ้งการน่ังเรอื อัตราคา่บรกิาร น่ังเรอืล าละ 100 บาท/รอบ น่ังได ้2-5 คน) 

  
12.00   บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 



 

13.10   ออกเดนิทางสู ่พระราชวงัสนามจนัทร ์เป็นพระราชวังทีพ่ระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกลา้ 

เจา้อยูห่ัว โปรดเกลา้ฯ ให ้ สรา้งขึ้นบนบริเวณที่คาดว่าเป็นพระราชวังเก่าของกษัตริย์สมัย

โบราณทีเ่รยีกวา่ เนนิปราสาท สนันษิฐานวา่เดมิคง เคยเป็นพระราชวังของกษัตรยิใ์นสมัยโบราณ 

ภายในม ีพระต าหนกัชาลมีงคลอาสน ์พระต าหนกัมารรีาชรตั บลัลงัก์ พระต าหนกัชาลี

มงคลอาสน ์พระทีน่ ัง่พมิานปฐม พระทีน่ ัง่วชัรรีมยา พระทีน่ ัง่สามคัคมีุขมาตย ์พระต าหนกั

ทบัขวญั พระต าหนกัทบัแกว้ ศาลเทพารกัษ ์ **รวมคา่เขา้** 

  
14.15   เดนิทางถงึ วดัพระปฐมเจดยีร์าชวรวหิาร พระอารามหลวงชัน้เอก ชนดิราชวรมหาวหิาร  

เป็นทีป่ระดษิฐานองค ์พระปฐมเจดยีซ์ ึง่ถอืว่าเป็นพระสถูปเจดยีท์ีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุในประเทศไทย 

พระปฐมเจดยีท์ีเ่ห็นอยูใ่นปัจจบุันน้ีเป็น 

องคท์ีส่รา้งขึน้ในสมัยรัชกาลที ่4 เมือ่พ.ศ. 2396 พระเจดยีอ์งคใ์หมม่ลีักษณะเป็นเจดยีท์รงกลม รปู

ระฆังคว ่าแบบลังกา มคีวามสูงจากพืน้ดนิถงึยอดมงกฎุ 3 เสน้ 1 คบื 10 นิ้ว (หรือประมาณ 120.5 

เมตร) ฐานวัดโดยรอบได ้5 สน้ 17 วา 3 ศอก (หรอืประมาณ 233 เมตร) 

  
 

 



 

15.35  น าทา่นไหวพ้ระ ขอพร พระราหชูือ่ดัง วดัศรีษะทอง มกีารพัฒนาและมคีวามรุง่เรอืงเป็นอยา่งมาก 

 ในสมัยของ หลวงพ่อนอ้ย นาวารัตน์ อดตีเจา้อาวาส ท่านเป็นทีรู่จ้ักเพราะเป็นคนรเิริม่สรา้ง พระ

ราหอูมจันทรจ์ากกะลา ตาเดยีว ภายในวัดมพีระราหู ขนาดใหญ่ใหส้ักการะบูชา และเชือ่กันว่า หาก

ใครทีไ่ดไ้หวพ้ระราหแูลว้ ทา่นจะชว่ย ปัดเป่าเรื่องรา้ยๆ ใหก้ลายเป็นสิง่ที่ดี จะเกดิความส าเร็จใน

หนา้ทีก่ารงาน มโีชคลาภ และเจรญิกา้วหนา้  

  
17.00  จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ตลาดน า้ดอนหวาย อยูใ่กลก้บัวัดดอนหวาย แหลง่รวมของอรอ่ย  

อาหารไทยทัง้คาว  หวานแบบดัง้เดมิ ภายในตลาดน ้ามอีาหารและรา้นคา้จ านวนมากมาย จนท า

ใหต้ลาดน ้าดอนหวายเป็นอกีหนึง่ ตลาดทีม่นัีกทอ่งเทีย่วมาเป็นจ านวนมาก  

17.30   ไดเ้วลาอันสมควรออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยรถบัสปรับอากาศ VIP 2 ชัน้ 

19.00   เดนิทางถงึกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ  

 
อตัราคา่บรกิาร  

วนัทีเ่ดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ หมายเหต ุ

25 กรกฎาคม 2563 999 ไมม่รีาคาเด็ก (วนัหยดุยาว) 

26 กรกฎาคม 2563 999 ไมม่รีาคาเด็ก (วนัหยดุยาว) 

27 กรกฎาคม 2563 999 ไมม่รีาคาเด็ก (วนัหยดุยาว) 

28 กรกฎาคม 2563 999 ไมม่รีาคาเด็ก (วนัหยดุยาว) 

1 สงิหาคม 2563 999 ไมม่รีาคาเด็ก (วนัเสาร)์ 

2 สงิหาคม 2563 999 ไมม่รีาคาเด็ก (วนัอาทติย)์ 

8 สงิหาคม 2563 999 ไมม่รีาคาเด็ก (วนัเสาร)์ 

9 สงิหาคม 2563 999 ไมม่รีาคาเด็ก (วนัอาทติย)์ 

12 สงิหาคม 2563 999 ไมม่รีาคาเด็ก (วนัพุธ/วนัชนมพระ
ชนมพรรษา) 

15 สงิหาคม 2563 999 ไมม่รีาคาเด็ก (วนัเสาร)์ 

16 สงิหาคม 2563 999 ไมม่รีาคาเด็ก (วนัอาทติย)์ 

22 สงิหาคม 2563 999 ไมม่รีาคาเด็ก (วนัเสาร)์ 



 

23 สงิหาคม 2563 999 ไมม่รีาคาเด็ก (วนัอาทติย)์ 

29 สงิหาคม 2563 999 ไมม่รีาคาเด็ก (วนัเสาร)์ 

30 สงิหาคม 2563 999 ไมม่รีาคาเด็ก (วนัอาทติย)์ 

5 กนัยายน 2563 999 ไมม่รีาคาเด็ก (วนัเสาร)์ 

6 กนัยายน 2563 999 ไมม่รีาคาเด็ก (วนัอาทติย)์ 

12 กนัยายน 2563 999 ไมม่รีาคาเด็ก (วนัเสาร)์ 

13 กนัยายน 2563 999 ไมม่รีาคาเด็ก (วนัอาทติย)์ 

19 กนัยายน 2563 999 ไมม่รีาคาเด็ก (วนัเสาร)์ 

20 กนัยายน 2563 999 ไมม่รีาคาเด็ก (วนัอาทติย)์ 

26 กนัยายน 2563 999 ไมม่รีาคาเด็ก (วนัเสาร)์ 

27 กนัยายน 2563 999 ไมม่รีาคาเด็ก (วนัอาทติย)์ 

3 ตลุาคม 2563 999 ไมม่รีาคาเด็ก (วนัเสาร)์ 

4 ตลุาคม 2563 999 ไมม่รีาคาเด็ก (วนัอาทติย)์ 

10 ตลุาคม 2563 999 ไมม่รีาคาเด็ก (วนัเสาร)์ 

11 ตลุาคม 2563 999 ไมม่รีาคาเด็ก (วนัอาทติย)์ 

13 ตลุาคม 2563 999 ไมม่รีาคาเด็ก (วนัองัคาร/วนัคลา้ยวนั
สวรรคต) 

17 ตลุาคม 2563 999 ไมม่รีาคาเด็ก (วนัอาทติย)์ 

18 ตลุาคม 2563 999 ไมม่รีาคาเด็ก (วนัเสาร)์ 

23 ตลุาคม 2563 999 ไมม่รีาคาเด็ก (วนัศกุร/์วนัปิยมหาราช) 

24 ตลุาคม 2563 999 ไมม่รีาคาเด็ก (วนัเสาร)์ 

25 ตลุาคม 2563 999 ไมม่รีาคาเด็ก (วนัอาทติย)์ 

31 ตลุาคม 2563 999 ไมม่รีาคาเด็ก (วนัเสาร)์ 

1 พฤศจกิายน 2563 999 ไมม่รีาคาเด็ก (วนัอาทติย)์ 

7 พฤศจกิายน 2563 999 ไมม่รีาคาเด็ก (วนัเสาร)์ 

8 พฤศจกิายน 2563 999 ไมม่รีาคาเด็ก (วนัอาทติย)์ 

14 พฤศจกิายน 2563 999 ไมม่รีาคาเด็ก (วนัเสาร)์ 

15 พฤศจกิายน 2563 999 ไมม่รีาคาเด็ก (วนัอาทติย)์ 

21 พฤศจกิายน 2563 999 ไมม่รีาคาเด็ก (วนัเสาร)์ 

22 พฤศจกิายน 2563 999 ไมม่รีาคาเด็ก (วนัอาทติย)์ 

28 พฤศจกิายน 2563 999 ไมม่รีาคาเด็ก (วนัเสาร)์ 

29 พฤศจกิายน 2563 999 ไมม่รีาคาเด็ก (วนัอาทติย)์ 

5 ธนัวาคม 2563 999 ไมม่รีาคาเด็ก (วนัเสาร/์วนัพอ่) 

6 ธนัวาคม 2563 999 ไมม่รีาคาเด็ก (วนัอาทติย)์ 

10 ธนัวาคม 2563 999 ไมม่รีาคาเด็ก (วนัพฤหสับด/ีวนั
รฐัธรรมนูญ) 

12 ธนัวาคม 2563 999 ไมม่รีาคาเด็ก (วนัเสาร)์ 

13 ธนัวาคม 2563 999 ไมม่รีาคาเด็ก (วนัอาทติย)์ 

19 ธนัวาคม 2563 999 ไมม่รีาคาเด็ก (วนัเสาร)์ 

20 ธนัวาคม 2563 999 ไมม่รีาคาเด็ก (วนัอาทติย)์ 



 

 
หมายเหต ุ 
**ไมม่รีาคาเด็ก ราคานี้ไมร่วมคา่ทปิ** 
   
เอกสารประกอบการเดนิทาง  

- ส าเนาบัตรประชาชน ใชส้ าหรับการท าประกนัการเดนิทาง 
***** รบกวนสง่พรอ้มกบัหลักฐานการช าระเงนิ ***** 

ขอ้ส าคญั  
- ทปิคนขับรถและมัคคเุทศกท์า่นละ 200 บาท  

- ถา้หากมผีูเ้ดนิทางต ่ากว่า 9 คน ทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทาง โดยจะแจง้
ใหท้ราบลว่งหนา้ 7 วนักอ่นการเดนิทาง  

- กรณีกรุ๊ปทีอ่อกเดนิทางไม่ถงึ 25 ท่าน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์เปลีย่นจากรถบัสปรับอากาศ เป็น 
รถตูป้รับอากาศ โดยจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 7 วนักอ่นการเดนิทาง  



 

 



 

 
 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

- รถบัสปรับอากาศ VIP 2 ชัน้ / รถตูป้รับอากาศ VIP (น าเทีย่วตามรายการ) 
- บรกิารน ้าดืม่ 1 ขวด/วัน  
- คา่เขา้ชมสถานทีต่ามทีร่ะบใุนโปรแกรมทอ่งเทีย่ว 
- มัคคเุทศกน์ าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 
- คา่ประกนัอบุัตเิหตกุารเดนิทางตามกรมธรรม ์คา่รักษาพยาบาลวงเงนิทา่นละ 500,000 บาท หรอื

กรณีเสยีชวีติ วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  ตามเงือ่นไขของบรษัิทประกนัภัย ซึง่ไมร่วมประกนั
สขุภาพ 

- คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบใุนโปรแกรมการเดนิทาง 
 
อตัราคา่บรกิารนี ้ไมร่วม 

- คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว นอกเหนือจากทีร่ะบใุนรายการ 
- คา่อาหารส าหรับทา่นทีท่านเจ มังสวริัต ิหรอือาหารส าหรับมสุลมิ 
- คา่ธรรมเนียมการเขา้ชมสถานทีข่องชาวตา่งชาตทิีเ่พิม่เตมิตามการจา่ยจรงิ 
- VAT 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
- ทปิคนขับรถและมัคคเุทศกท์า่นละ 200 บาท 

 
เงือ่นไขการจอง 

- ส าหรบัโปรแกรมนี ้ช าระเต็มจ านวน  หลังจากสง่เอกสารการยนืยันการจอง 1 วัน เชน่ ท่านจอง
วันนี้ กรุณาช าระเงนิมัดจ าในวันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. มเิชน่นัน้จะถอืว่าท่านไดท้ าการยกเลกิ
การจองโดยอัตโนมัตหิากไม่ไดร้ับยอดเงนิตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะตอ้ง
เดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นตอ้งท าจองเขา้มาใหม่ น่ันหมายถงึว่า กรณีทีม่คีวิรอ (WAITING 
LIST) ก็จะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ ตามล าดับ เนื่องจากทกุพเีรยีดมทีีน่ั่งจ ากดั  

- ยกเวน้โปรแกรมราคาพเิศษ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บคา่บรกิาร เต็มจ านวน เทา่นัน้  
 

เงือ่นไขการยกเลกิ และ เปลีย่นแปลงการเดนิทาง 
- ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วัน ยดึเงนิ 50% จากยอดที่ลูกคา้ช าระมา และเก็บค่าใชจ้่ายที่

เกดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
- ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15วัน ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจ านวน 

* กรณีมเีหตยุกเลกิทัวร ์โดยไม่ใชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์คนืเงนิค่าทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้
ม)ี 

* คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่มัดจ ารา้นอาหาร รถบัสปรับอากาศ และคา่ใชจ้า่ยจ าเป็นอืน่ๆ 
หมายเหต ุ 

- โปรแกรมอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม อันเน่ืองจากฤดกูาล สภาพภมูอิากาศ 

เหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สถานทีท่อ่งเทีย่วปิดใหบ้รกิาร เป็นตน้ โดยไมแ่จง้ให ้

ทราบลว่งหนา้ โดยสว่นน้ีทางบรษัิทจะค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั หากกรณีทีจ่ าเป็น

จะตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทางบรษัิทจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 



 

- บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การลา่ชา้ของการจราจร  

ภัยธรรมชาต ิการเมอืง จราจล ประทว้ง ค าสัง่ของเจา้หนา้ทีร่ัฐ และอืน่ๆ ทีอ่ยูน่อกเหนือการควบคมุ

ของทางบรษัิท  

- เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ ถอื

วา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารคนืได ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

- มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนบรษัิทฯ ไมม่อี านาจในการตัดสนิใจหรอืใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้

แทน บรษัิทฯนอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯก ากบัเทา่นัน้กรณีตอ้งการ

เปลีย่นแปลงพเีรยีดวันเดนิทาง (เลือ่นวันเดนิทาง) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักคา่ใชจ้า่ยการ

ด าเนนิการตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิส าหรับการด าเนนิการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไม่

วา่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

- -ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลือ่นการเดนิทางไปในพเีรยีดวันอืน่ๆ โดย

ทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้เพือ่วางแผนการเดนิทางใหมอ่กีครัง้ ทัง้น้ี กอ่นคอนเฟิร์

มลางาน กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่พือ่ท าการยนืยันทกุครัง้หากทา่นลางานแลว้ไมส่ามารถ

เปลีย่นแปลงได ้

- กรณีทีท่า่นตอ้งออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เชน่ ตั๋วเครือ่งบนิ , ตั๋วรถทัวร ์, ตั๋ว

รถไฟ) กรณุาตดิตอ่สอบถามเพือ่ยนืยันกบัเจา้หนา้ทีก่อ่นทกุครัง้ และควรจองบัตรโดยสารภายในที่

สามารถเลือ่นวันและเวลาเดนิทางได ้เพราะมบีางกรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์บนิ 

หรอื เวลาบนิ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทัง้น้ีขึน้อยูก่บัฤดกูาล สภาพภมูกิาศ และ ตารางบนิของ

ทา่อากาศยานเป็นส าคัญเทา่นัน้  

- กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม ไมท่านเน้ือสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณี

พเิศษ 

- กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ตอ้งใชว้ลีแชร ์(Wheel Chair) กรณุา

แจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทาง หรอืตัง้แตท่ีท่า่นเริม่จองทัวร ์ 

- รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ รา้นอาหารทีร่ะบใุน

โปรแกรมอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงเน่ืองจากรา้นอาหารปิดท าการชัว่คราว  

**เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯ แลว้ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไข

ขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้** 

** ขอขอบพระคณุทกุทา่น ทีม่อบความไวว้างใจ ใหเ้ราบรกิาร * 

 


